
    

  نحو منهجية موحدة لوضع المصطلح
  األستاذ الدكتور شحادة الخوري

  التمهيد :

ا ليست شيئاً  ))لَُغُتنا أُمُّنا(( تلك هي احلقيقة، هي الذات واهلوية. إ
منفصًال عنا، بل بعٌض منا نعيشه منذ الطفولة: تتدرج ألفاظها على 

  فس األخري.ألسنتنا وتستقر يف أذهاننا، وترافقنا العمَر كله حىت النَّ 
ا نـَُعرَّف. لقد انتقلت إلينا  ا من مقومات وجودنا القومي واإلنساين، و إ
من عصور موغلة يف القدم، فحملت إلينا تراث األجيال املتعاقبة، عقيدة 
ا، وهي اليوم  وفكرًا وعاطفة، واستوعبت ثقافتنا وغدت وعاءها وعنوا

  ووحدة قومية مرجتاة.ُعوتنا الوثقى يف حتقيق وحدة ثقافية جامعة 
هذا وقد حرص العرب، على الرغم مما توفر هلم يف اجلاهلية من روائع 
الشعر والنثر، وما قدَّم هلم اإلسالم من غًىن روحي وفكري ولغوي متثل 
ضة  بالتنزيل الكرمي، على اقتباس معارف من سبقهم من األمم فحققوا 

قبة مديدة من اإلبداع علمية شاملة بدءًا من القرن الثامن أعقبتها ح
العريب العلمي أغىن احلضارة اإلنسانية. مث، بعد فرتة من التوقف واجلمود 
ضة علمية جديدة بدأت من مطلع القرن التاسع  عاودوا السعي لتحقيق 

  عشر وما تزال قائمة حىت اليوم.
ويف أثناء ذلك كله، كان ال بد من املواءمة بني التفكري والتعبري، ولذا 

واد املعرفة وأهل اللغة، لرفد اللغة العربية باملفردات اليت حيتاجون عمد ر 
إليها يف خمتلف وجوه املعرفة، فوضعوا ما نسميه املصطلحات العلمية 



  
لد () اجلزء () –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٢  ا

  بالوسائل اللغوية اليت تتيحها خصائص لغتهم العربية.
  فما هي هذه املسائل اللغوية اليت استخدمت؟

  حات :الطرائق اللغوية في وضع المصطل -أوالً 

إن هذه الوسائل اللغوية هي الطرائق اليت اتبعت قدمياً، وما تزال صاحلة 
لالتباع حديثاً، الستنباط كلمات جديدة يف اللغة العربية، وهي اليت 

  حتكم العمل املصطلحي.
وترجع هذه الطرائق إىل أسلوبني ميكن اتباعهما ألداء الغرض ومها التوليد 

  والرتمجة.

  التوليد : - أ

ا للداللة هو إجي اد لفظ جديد يف اللغة العربية، يضاف إىل مجلة مفردا
از  على املفاهيم واألعيان. ويكون ذلك بطرائق عدة هي: االشتقاق وا

  والتعريب والنحت والرتكيب املزجي.
االشتقاق هو أول وأهم خصيصة من خصائص اللغة االشتقاق :  - ١

ا لغة توالدية ال إلصاقية، هي أقرب إىل الطبيعة ومنطق احلياة،  العربية أل
  وتصل ألفاظها صلة رمحية وثيقة.

ِمْبَذر اسم ((ومن أمثلة املصطلحات املولدة باالشتقاق من جذور عربية: 
وَجمِْلس من َجَلَس، ومن أمساء األعيان العربية أو املعربة:  ))اآللة من َبَذرَ 

  َذهَّب من َذَهب، وفـَْهَرس من فـَْهَرَسة.
هو نقل معىن لفظ موضوع له يف األصل إىل معًىن آخر  :المجاز  - ٢

بينه وبني املعىن األصلي عالقة كالصالة (الدعاء) والطيَّارة (الفرس 
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  الشديد).
هو لفظ العرب االسم األعجمي على منهاجها، واملعرب  التعريب : - ٣

يسمى الدخيل. وقد فرَّق بعضهم بني املعرَّب والدخيل... هذا ويلجأ إىل 
  يب عند الضرورة مثل: دينار، قرياط، وغرام، وليزر.التعر 
هو انتزاع كلمة من كلمتني أو أكثر على أن يكون مثة  النحت : - ٤

تناسب يف اللفظ واملعىن بني املنحوت واملنحوت منه، مثل سبحل 
  (سبحان اهللا)، وعبشمي (عبد مشس)، وبرمائي (بري مائي).

لمتني دون زيادة أو هو تركيب كلمة من ك التركيب المزجي : - ٥
  نقصان مثل: السلكي.

  الترجمة : - ب

هي نقل اللفظ األعجمي مبعناه إىل ما يقابله يف اللغة العربية. ويف هذه 
احلال، ال نبتدع وال نولد لفظًا جديداً، بل نستفيد من األلفاظ العربية 
املوجودة للداللة على معاٍن أو ذوات جديدة سدًا حلاجة داللية إزاء 

اظ األجنبية اليت تدل على تلك املعاين والذوات مثل : مقياس األلف
  احلرارة (ترمومرت).

  المصطلح العلمي العربي قديماً : - ثانياً 

ا بتزايد احلاجة  عندما تنشأ حاجة تتم االستجابة هلا، واللغة تتزايد مفردا
  إليها. وهذه حملة عما مت يف العصور السالفة.

ت لغتنا العربية يف زمن مغرق يف القدم تكون في العصر الجاهلي : - ١
ا، اللغات العربية القدمية املدعوة  . وقد ))السامية((مستقلة عن أخوا
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 ))العصر اجلاهلية((حفلت يف القرنني اللذين سبقا اإسالم واملدعوين 
بالشعر احملكم واألمثال واحلكم واألساطري فشكلت تراثاً غنياً مجيًال حيمل 

  العريب وعواطفه وخيالة.إلينا جتليات فكر 
م، على  ومل يكن العرب آنذاك يف عزلة عن الشعوب األخرى. ولذا فإ
م.  الرغم من وفرة املفردات بالعربية، قد اقتبسوا من غريهم ألفاظًا أعوز
فأخذوا من الفارسية: كالنرجس والديباج، ومن اهلندية: كالفلفل 

ور، ومن احلبشية: كاملنرب والشطرنج، ومن السُّريانية: كالناقوس والناط
  والنجاشي.

وتـَُعدُّ هذه األلفاظ املستعارة أو املقرتَضة عربية، وأدخلت املعجمات اليت 
  صنفت فيما بعد.

اهتم املسلمون بفهم القرآن الكرمي في عصر الراشدين واألمويين :  - ٢
واحلديث النبوي الشريف وأحدثوا علوم الكالم والفقه واحلديث والتفسري 

از ووضع ت هلذه العلوم مصطلحات استنبطت من اللغة العربية بطريقة ا
مثل: احلج والزكاة. ونشأت علوم اللغة ووضعت هلا مصطلحات مثل: 
الصرف والنحو والعروض، مث مع اتساع الدولة استحدثت مصطلحات 

  جديدة سياسية وإدارية مثل: اخلالفة واحلجابة.
اتساع دولتهم يف الطالع  رغب العرب بعد في العصر العباسي : - ٣

على علوم من سبقهم من األمم بنقلها إىل لغتهم. بدأ ذلك يف زمن 
وتتابع بعده  ))العصر الذهيب((املنصور والرشيد ونشط يف عهد املأمون 

  حىت مشل النقل معظم العلوم العقلية.
ومع الرتمجة دخلت اللغة العربية مصطلحات علمية كثرية واندجمت يف 
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ها ولعلها بلغت األلوف. ففي الطب قالوا: لسان الثور، وآذان مجلة ألفاظ
الفأر ترمجًة وقالوا: اجلراحة والصيدلة جمازاً، والرتياق والقولنج تعريباً. ويف 
الرياضيات قالوا: الدائرة واملثلث اشتقاقاً، ويف الفلسفة وهي لفظة معربة 

  قالوا: القياس واالستنتاج جمازاً.
... إن املصطلحات العلمية اليت ((الشهايب: يقول العالمة مصطفى 

أُدجمت يف لساننا يف تلك األيام آالف مؤلفة من األلفاظ العربية ومئات 
  .))من األلفاظ املعربة

ويف عصر االحنطاط دخلت العربية ألفاظ ميكن قبوهلا كالقسطل والنَّْصَبة  
  شي... (الغرسة) والباقة، وألفاظ أجنبية غري مقبولة كسنجقدار وبكبا

إن هذه األلفاظ املولدة ينبغي درسها وغربلتها وإقرار الصاحل منها وإقصاء 
  الغريب املستهجن سواٌء أكانت مدونة يف معجماتنا أم غري مدونة.

  المصطلح العلمي العربي حديثاً : - ثالثاً 

عندما نتصدى للحديث عن املصطلح العلمي يف هذا العصر، جند 
  الزمة هي: املصطلح والرتمجة والتعريب.أنفسنا أمام ثالثة أمور مت

وآية هذا التالزم أن وضع املصطلح هو السبيل إىل الرتمجة من اللغات إىل 
العربية. والرتمجة بدورها من مستلزمات تعريب العلم وتدريس املواد العلمية 
بالعربية يف مجيع مراحل التعليم. والرتمجة والتعريب بدورمها حيثان على 

  حلاجتهما إليه.وضع املصطلح 
إن حتقيق هذا الثالثي املرتابط واملتالزم هو السبيل إىل جعل اللغة العربية 
لغة هذا العصر، عصر التفجر العلمي، عصر الثورة التقنية والتِّقانية، عصر 
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  املعلوماتية.
وال يظَننَّ أحد أن هذا األمر سهل حتقيقه، ميسور بلوغه، ألن واقع احلال 

ذلك أن ما نسميه عصر النهضة احلديثة، بداية من خيطِّئ هذا الظن، 
محلة نابليون على مصر حىت محلة بوش العراق، وبينهما مئتا عام، هو يف 
حقيقته حقبة صراع بني إرادة النهوض الوطين والقومي والتقدم 
االجتماعي والثقايف ومن ركائزمها احلفاظ على اللغة القومية وتنميتها 

ب، وبني معوقات داخلية وضغوط خارجية كثرية وتنشيط الرتمجة والتعري
ومتنوعة ال جمال للتوسع يف احلديث عنها، وهذا ما جعل اخلطوات بطيئة 

  واجلهود متعثرة، وخط السري شائكاً متعرجاً.
ال، ومن توىل من األفراد  ولكن كيف جرت األمور وما تزال يف هذا ا

  ضعها؟واهليئات وضع املصطلحات وتصنيف املعاجم اليت ت

  وضع المصطلحات وتصنيف المعاجم : - رابعاً 

  آ جهود األفراد :
لقد بذلت جهود كبرية يف العصر احلديث إلجياد املصطلح ووضع 
املعجمات وتأليف الكتب املنهجية واملرجعية يف خمتلف االختصاصات، 

  بغية متكني اللغة العربية من استيعاب العلوم.
د الشام وغريها علماء لغويون قاموا وقد ظهر يف هذه احلقبة يف مصر وبال

بوضع مقابالت عربية ملصطلحات علمية وحضارية اعتمادًا على الطرائق 
اللغوية اليت أشرنا إليها، وقد تلقفتها الصحافة وشاعت بني الناس 
فاستحسنوها وألفوها ودخلت لغة التأليف والرتمجة والتدريس، وإن كان 
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  أخرى. قد جانبهم التوفيق يف وضع مقابالت
وقد قام بعض هؤالء العلماء بوضع املعجمات اللغوية العامة واملعجمات 
املتخصصة، ويف طليعة هذه املعاجم معجم العلوم الطبية والطبيعية 
للدكتور حممد شرف ومعجم أمساء النبات للدكتور أمحد عيسى ومعجم 
األلفاظ الزراعية لألمري مصطفى الشهايب واملعجم العسكري الذي 

ل على حوايل أربعني ألف مصطلح، وترمجة معجم كالرفيل الطيب يشتم
ا األساتذة مرشد خاطر وأمحد محدي اخلياط  املتعدد اللغات، وقام 
ا دائرة املعاجم يف  وحممد صالح الدين الكواكيب مث املعاجم اليت أصدر
مكتبة لبنان ببريوت وغريها كثري مما صدر يف سائر األقطار العربية جبهود 

  نائها العاملني يف ميدان العلوم واللغة العربية.أب
ونستطيع القول إن وضع املصطلحات وتصنيف املعجمات مل يتوقف 
منذ فجر النهضة العربية احلديثة. وتدل دراسة عما وضع من أعمال 

/ عمًال ٥٣١) أن العدد بلغ /١٩٨٣ - ١٨٨٣معجمية خالل مئة عام (
) يف الفيزياء و ١٦الطب و ( ) يف٥٣بني معجم وقائمة ومسرد، منها (

) يف االقتصاد... اخل، وتذكر دراسة أخرى أن املعاجم املصطلحية ٢٦(
  ) معجم.٦٠٠حنو ( ١٩٨٩املتخصصة بلغ عددها حىت عام 

  مكتب تنسيق التعريب : - ب
لقد أحدث مكتب تنسيق التعريب بقرار أصدره مؤمتر التعريب األول 

آنئذ هيئة مستقلة إدارياً  ، وقد شكل١٩٦١الذي عقد بالرباط عام 
احتضنت جامعة الدول العربية هذا املكتب  ١٩٦٩ومالياً. ويف عام 

  ووضعت له ميزانية عامة ونظاماً أساسياً.
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أصبح جهازًا من أجهزة املنظمة العربية للرتبية والثقافة  ١٩٧٢ويف عام 
  والعلوم.

الدراسات لقد قام املكتب مبهامه فتابع حركة التعريب واملصطلح ونشر 
لة اليت يصدرها  ، وعقد املؤمترات والندوات ))اللسان العريب((املعمَّقة يف ا

وقدم حصيلة عمله املصطلحي إىل مؤمترات التعريب لتقرها مث أصدرها يف 
) معجماً، واهتم بإجياد ٣٣معجمات متخصصة بلغ عددها حىت اآلن (

  منهجية عامة تضبط وضع املصطلح.
  ة والعلمية :المجامع اللغوي –ج 

أنشئت جمامع اللغة العربية بغرض احملافظة على سالمة اللغة العربية 
وجعلها وافية مبطالب العلوم واآلداب والفنون ومواكبة التطور العلمي 

  والتقين يف العامل.
 - وما زال -، وعمل١٩١٩وقد تأسس جممع اللغة العربية بدمشق عام 

ب واملؤلفات ووضع علىجمع املخطوطات النفيسة وحتقيق الكت
لة اليت  املصطلحات وتدقيقها وتوحيدها ونشر البحوث اللغوية يف ا

  يصدرها... اخل.
أنشئ جممع اللغة العربية بالقاهرة فتصدى لوضع  ١٩٣٢ويف عام 

ال،  املصطلحات ووضع القواعد اليت تيسر عمل العاملني يف هذا ا
كرمي، ونشر البحوث ووضع املعجم الوسيط ومعجمًا أللفاظ القرآن ال

  اللغوية والرتاثية املهمة يف جملته... اخل.
مع العلمي العراقي يف بغداد، وما برح منذ  ١٩٤٧ويف عام  أنشئ ا

نشأته حىت اليوم يعمل بنشاط للحفاظ على اللغة العربية وجعلها وافية 
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مبطالب احلياة املعاصرة، ويضع املصطلحات العلمية وينشر البحوث 
لة اليت يصدرها.اللغوية يف    ا
أنشئ جممع اللغة العربية بعمان يف األردن، وعمل  ١٩٧٦ويف عام 

ويعمل جبد لتحقيق أغراضه. وقد ُعين بشكل خاص برتمجة الكتب 
واملراجع العلمية الصاحلة للتدريس اجلامعي املعرب، وجدَّ يف وضع 

  املصطلح. ويصدر جملة تنشر األحباث اللغوية املهمة... اخل.
ذا ومثة جمامع لغوية حديثة يف طور التأسيس يف اجلزائر والسودان ه

  والسعودية واجلماهريية الليبية وفلسطني.
امع اللغوية العربية احتادًا هلا يقوم بتنسيق جهودها وجيمع  وقد أقامت ا

ا املختلفة.   ما بني نشاطا
فعَّال كيما ومن املأمول أن يكوم الحتاد جمامع اللغة العربية دور متناٍم و 

  يكون املرجع األعلى يف شؤون اللغة العربية، يف الوطن العريب الكبري.

  نظرة تقويمية : - خامساً 

يستطيع من ميعن النظر يف اجلهود اليت بذلت لوضع املصطلح، منذ بداية 
عصر النهضة احلديثة حىت اليوم، أن يتبني السمات األساسية هلذا 

  العمل:
  تعدد جهات الوضع : -آ 
امت بوضع املصطلحات العلمية وتصنيف املعجمات املتخصصة ق

بالعلوم جهات عديدة من أفراد وهيئات. لقد أعطى هذا التعدد وفرة يف 
عدد املصطلحات املوضوعة، ولكنه أورث اضطرابًا يف دقتها وصلوحها. 
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إن هذا العمل قد انطلق من مواقع متباينة يف مقاصدها ومراميها، ذلك 
ت غايات علمية وثقافية، فغلب على عملها اَجلْودة أن بعض قد ترمس

والدقة وبعضها استهدف حتقيق الربح بعمل معجمي متعجَّل يفتقُر إىل 
السالمة ويتصف باالرجتال. أضف إىل ذلك أن هذا العمل مبجمله مل 
حيَظ بتقومي نزيه أو نقد بناء، كما أنه مل تكن مثة مرجعية واحدة متفق 

جيح والفصل عند تعدد املقابالت العربية عليها متلك سلطة الرت 
للمصطلح العلمي الواحد. ويالحظ كذلك أن بعضًا من هؤالء األفراد 
واجلهات كان يعمل كأنه ينطلق من عدم، فلم يكلف نفسه عناء 
االطالع على ما فعله غريه من قبل يف قطره أو يف األقطار العربية 

دت املقابالت العربية األخرى، وهذا ما أورث تشتتًا مؤسفًا فتعد
للمصطلح األجنيب الواحد بني قطر وقطر، بل بني جامعة وأخرى يف قطر 

  واحد.
إىل  -أو بعض املغرضني - إن هذه احلال قد حدت ببعض املتشائمني

الزعم بأنه سيكون مستقبًال لغات علمية عربية ال لغة علمية عربية 
  واحدة.

تالف يف املقابالت العربية ال إنه لزعم باطل ووهم متخيِّل، ذلك أن االخ
% من عدد املصطلحات. ويبذل االهتمام وتنصرف ٦ -٥يتجاوز 

  اجلهود لتنسيق هذا املختَلف فيه وتوحيده، على مستوى الوطن العريب.
  التخلف الزمني والتقني : - ب

ينقضي وقت طويل بني نزول املصطلح العلمي ساحة املعرفة والعلم يف 
قادرة ومؤهلة ومتلك الشروط الالزمة، اللغوية العامل، وقيام جهة ما 



  
١١  د. شحادة اخلوري –املؤمتر الثالث 

والعلمية، بوضع مقابل عريب له، مث ينقضي وقت آخر بني وضعه وبني 
  شيوعه واستخدامه.

إن هذا التأخر يف وضع املصطلح وشيوعه واستخدامه يعطي الفرصة ملن 
ال ميلكون القدرة العلمية واللغوية على وضع املقابل واختيار اللفظ 

  لى ارجتال املقابالت غري املالئمة.األفضل، ع
ا  إن واضع املصطلح ينبغي أن يكون متقنًا اللغتني، اللغة املوضوع 
املصطلح العلمي واللغة العربية، ومتمكنًا من العلم الذي يضع 
مصطلحاته، ومطلعًا على تراث ذلك العلم يف الكتب العلمية العربية 

  ألسس اليت تقوم عليها.القدمية، وعارفاً بطرائق وضع املصطلح وا
  /٧٣٠٠يطرح كل سنة ما يربو على/ ((لقد كتب أحد الباحثني الثقات: 

/ مصطلحًا كل ٢٠مصطلح جديد يف مجيع العلوم كل سنة أي مبعدل /
/ مصطلح يف السنة ونتخلف ٢٥٠٠يوم. ونضع حنن العرب ما يقارب /

ت قد مبقدار مخسة آالف. فكم من املصطلحات اليت مل نضع هلا مقابال
  ))تراكمت يف السنوات املاضية وكم سيرتاكم يف السنوات املقبلة!

اية األمر ليست شأنًا لغويًا حبتاً، بل هي شأن  إن قضية املصطلح، يف 
معريف حضاري ألن التأخر يف الوضع واالستخدام هو تأخر عن مواكبة 

  التطور العلمي يف العامل.
صنيف املعاجم العلمية أما التخلف التقين، فإن وضع املصطلح وت

املتخصصة ما زال يف معظمه يعتمد الطرائق التقليدية يف مجع املفردات 
وإعداد البطاقات واستنطاق املراجع، يف حني أن يف مقدور التقنيات 

  احلديثة أن توفر الكثري من الوقت واجلهد.
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ْعريب((ولعل برنامج 
ُ
لقاعدة املعطيات املعجمية يف معهد الدراسات  ))امل

البنك اآليل السعودي  ))باسم((واألحباث للتعريب بالرباط، وبرنامج 
للمصطلحات يف املركز الوطين السعودي للعلوم و التكنولوجيا بالرياض، 

بنك املعلومات لدى املنظمة العربية للرتبية والثقافة  ))فارايب((وبرنامج 
ت والعلوم بتونس، هي طالئع املكننة والتحديث يف ميدان املصطلحا

  العلمية، وضعاً ومعاجلًة وخزناً واسرتجاعاً وتوثيقاً ونشراً وانتفاعاً.
  االختالف في المنهجية : -ج

إذا كان مثة اتفاق على طرائق وضع املصطلح من توليد وترمجة، مع 
تباينات يف ترجيح طريقة على أخرى، فليس مثة اتفاق شامل على املبادئ 

  واالعتماد عليها يف وضع املصطلح.أو األسس اليت ينبغي االنطالق منها 
إن هلذا االختاتف أسبابًا عديدة منها التعدد اجلغرايف القطري يف الوطن 
العريب، وغلبة العمل الفردي على العمل اجلمعي، واختالف الناشطني يف 
ال معارف وثقافات وأذواقاً، وضعف وسائل اإلعالم املصطلحي  هذا ا

عتها، وغياب سلطة اإللزام مبا يتم لنشر املصطلحات وتعميمها وإشا
امع اللغوية ومؤمترات التعريب.   إقراره من مصطلحات علمية يف ا

وهلذا عمد كبار العلماء واللغويني من باحثني ومؤلفني ومرتمجني، قدمياً 
ا فيما يقومون به من عمل علمي  وحديثاً، إىل اصطناع مبادئ يتبعو

امع اللغوية وبعض لغوي يف ميدان املصطلح، كما فعلت  ذلك ا
  املؤسسات.

  منهجيات متعددة : -سادساً 
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  المنهجيات الفردية : - ١
  م).١٩٦٨ - ١٨٩٣منها املنهجية اليت وضعها األمري مصطفى الشهايب (

الذي  حولته دائرة  ))األلفاظ الزراعية معجم((إن يقول يف معجمه الشهري 
صطلحات العلوم معجم الشهايب مل((املعاجم يف مكتبة لبنان إىل 

سرت يف اجلملة على النهج الذي سار عليه النقلة واملؤلفون ((: ))الزراعية
العرب يف نقل علوم اليونان والفرس وغريهم إىل العربية، ويتلخص هذا 

  النهج يف القواعد التايل:
  حتري لفظ عريب يؤدي معىن اللفظ األعجمي. - أ

ه مقابل يف لساننا، إذا كان اللفظ األعجمي جديداً، أي ليس ل - بَ 
ترجم مبعناه كلما كان قابالً للرتمجة، أو اشتق له لفظ عريب مقارب بوسائل 

از والنحت.   االشتقاق وا
وإذا تعذر وضع لفظ عريب بالوسائل املذكورة ُعِمد إىل التعريب مع  - جَـ 

  .))مراعاة قواعده على قدر املستطاع...
ستحق النظر والدراسة العتمادها هذا ومثة فردية أخرى جديرة باالهتمام وت

على خربة طويلة ومعاناة شخصية وجتارب متعددة، ومنها منهجية الدكتور 
 ))معجم العلوم الطبية والطبيعية((املدرجة يف معجمه  ))حممد شرف((

ومنهجية أمحد عيسى ومنهجية حسن حسني فهمي، ومنهجية الدكتور 
ومنهجية أمحد شفيق مجيل املالئكة، ومنهجية أمحد األخضر غزال، 

اخلطيب، ومنهجية حممد رشاد احلمزاوي، ومنهجيات أخرى ذات أمهية، 
مع جهود طيبة ومثمرة بذهلا علماء لغويون يف وضع مصطلحات عربية 
مقابلة أللفاظ أجنبية أمثال الشيخ أمحد رضا وحممود تيمور وانسطاس 
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وإبراهيم الكرملي وأمحد فارش الشدياق ويعقوب صروف وبطرس البستاين 
  اليازجي وسعيد الشرتوين وآخرون.

  المنهجيات المؤسساتية : - ٢
املنهجيات املؤسساتية هي املنهجيات اليت وضعتها هيئات علمية ولغوية، 
ال أفراد، وهي متثل حصيلة جهود باحثني عديدين متنوعي الثقافات 
واالختصاصات العلمية، وينتمون إىل أقطار عربية متعددة مما جعلهم 

ال.صو    رة للفكر العريب يف هذا ا
وسأذكر يف هذا الصدد، وبالتتابع، منهجية احتاد األطباء العرب (املعجم 
الطيب املوحد)، ومنهجيات جمامع اللغة العربية، ومنهجيات املؤمترات 

  والندوات العربية.

  اتحاد األطباء العرب : - ١

ريب، كما أن نشاطه لعل هذا االحتاد أقدم االحتادات املهنية يف الوطن الع
ا هيئات غري حكومية.   يف جمال املصطلح هو طليعة النشاطات اليت أبد

ال بقيام بعض أعضائه بوضع مجلة من قوائم  بدأ عمله يف هذا ا
املصطلحات، مث اتسع نشاطه عندما اتفق مع منظمة الصحة العاملية على 

عرب األكفاء. وضع معجم طيب، وأُّلفت هلذا العمل جلنة من األطباء ال
 ))املعجم الطيب املوحد((وقد أمثر اجلهد بعد سنوات من العمل بوضع 

  ع). -ف -بثالث لغات (أ
مث أعيد تشكيل اللجنة من أحد عشر عضواً فعملت أربع سنوات أخرى 

بالتعاون مع اهليئات التالية: جملس  ١٩٨٣تعديًال وتنقيحاً، وصدر عام 
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لعاملية، احتاد األطباء العرب، وزراء الصحة العرب، منظمة الصحة ا
) ألف ٢٥املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم... مشتمًال على (

  مصطلح.
مث استؤنف العمل لتوسيع هذا املعجم، بعون من املكتب اإلقليمي ملنظمة 
الصحة العاملية للشرق األوسط ومبشاركة فعالة قدمها األطباء املقتدرون علماً 

/ ألف ١٥٠ع ما ضم من مصطلحات يف العلوم الطبية /ولغة، فبلغ جممو 
  مصطلح.

وحرصاً على إحكام العمل يف وضع هذه املصطلحات، وضع القائمون عليه 
منهجية لوضع املصطلح أثبتت يف بداية املعجم، وتتألف هذه املنهجية من 

  اثنيت عشرة مادة، ومنها:
ا أشري بصورة خاصة ومع إيراد مواد هذه املنهجية يف آخر هذا البحث، فإنن

  إىل أمهها:
استعملت كلمة عربية واحدة مقابل التعبري األجنيب، ومل تستعمل  - ١

  املرتادفات إال فيما ندر.
إال إذا كانت اسم  ))األجنبية املعربة((استبعدت الكلمات الدخيلة  - ٢

شخص أو مشتقة من امسه، أو كانت مستعملة يف لغات متعددة 
  بقيت لِتَُبدَّل فيما بعد..ويصعب الوصول إىل مقابل هلا ف

إن هذا العمل يـَُعدُّ عمالً ريادياً إذا قرن النظر بالعمل واملنهجية بالتطبيق، وال 
سيما أنه يتصدى للعلوم الطبية اليت متثل شرحية واسعة من العلوم ويُعد 

  تعريبها مدخالً لتعريب العلوم األخرى.
 المنهجيات المجمعية : - ٣
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مع اللغة العربية خطة يف وضع املصطلح. ولئن  لقد اختلط كل جممع من جما
كان مثة تباين حمدود بني جممع وآخر يف تقدمي طريقة على أخرى يف وضع 
املصطلح مثل املوقف من األلفاظ الرتاثية أو مدى استخدام تعريب األلفاظ 
امع جتمع على تقدمي اللفظ العريب على املعرَّب وعلى  األجنبية، إال أن ا

  االشتقاق أنه املدخل األرحب لوضع مصطلحات عربية جديدة.النظر إىل 
  منهجيات المؤتمرات والندوات المصطلحية : - ٣

  : ١٩٨١الرباط  -ندوة منهجيات وضع المصطلحات العلمية –آ 

إن اجلهود الكثرية واملتالحقة اليت بذهلا العلماء العرب يف إجياد املصطلحات  
تبعها النقلة يف عصر النهضة العربية العلمية واطالعهم على األساليب اليت ا

القدمية واألحكام اليت توصلوا إليها بنتيجة جتربتهم، كل ذلك قد وجد مكانه 
- ١٨وترك أثره يف الندوة اليت عقدها مكتب تنسيق التعريب بالرباط من  

ندوة توحيد منهجيات ووضع املصطلح العلمي (( ١٩٨١شباط/ فرباير  ٢٠
  .))العريب

امع اللغوية وبعد أن نظرت  الندوة يف املنهجيات والبحوث املقدمة من ا
واجلهات املختصة والباحثني، وضعت مبادئ أساسية بلغ عددها مثانية عشر 

  مبدأ دعتها منهجية وضع املصطلح.
ونثبت مبادئ هذه املنهجية بنصها يف آخر البحث ونكتفي أن نذكر 

  بعضها:
ة  - ١ بني مدلول املصطلح اللغوي ضرورة وجود مناسبة أو مشاركة أو مشا

ومدلوله االصطالحي وال يشرتط يف املصطلح أن يستوعب كل معناه 
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 العلمي.
 تفضيل الكلمة اليت تسمح باالشتقاق على الكلمة اليت ال تسمح به. - ٢
تفضيل الكلمة املفردة اليت تساعد على تسهيل االشتقاق واإلضافة  - ٣

 والنسبة والتثنية واجلمع.
اللغوية يف توليد املصطلحات العلمية اجلديدة فقد  أما بالنسبة للوسائل

نصَّت املادة السادسة على استخدام هذه الوسائل باألفضلية طبقًا للرتتيب 
  التايل: الرتاث فالتوليد (مبا فيه من جماز واشتقاق وتعريب وحنت).

عمان  - ندوة تطوير منهجية وضع المصطلح العلمي العربي - ب
١٩٩٣:  

التعاون بني املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وجممع عقدت هذه الندوة ب
  اللغة العربية األردين.

قدمت إىل هذه الندوات حبوث جادة، ومن هذه البحوث وما تالها من 
  تعقيبات ومناقشات، مت التوصل إىل توصيات أُدرجت يف آخر البحث.

منهجية الرباط لقد نصت مقررات الندوة يف املادة األوىل منها على تأييد 
  . ونصت املادة الرابعة على ما يلي:١٩٨١لعام 

اقرتاح حتديد منهجية لتوحيد املصطلح بطريقة عملية تقوميية ترتكز على أربعة 
  عناصر:

  االطراد والشيوع ويسمى أيضاً التواتر. - أ
 يسرد التداول ويكون بقلة احلروف يف الكلمة الواحدة. - ب
  ح إىل ميادين خمتلفة.املالءمة وهي تفرع املصطل - ج
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  التوليد وهو قابلية املصطلح لالشتقاق منه. - ح
على أن يتفق على مقياس لرصد لكل عنصر، وخيتار املصطلح كمصطلح 

  موحد على أساس تلك الدرجات.
ذا الشأن ملؤمتر التعريب  ويتكفل مكتب تنسيق التعريب يتقدمي مشروع 

  لدراسته وإقراره.
  ة على ما يلي:ونصت املادة اخلامسة عشر 

ال يعهد بوضع املصطلحات العلمية إال إىل مصطلحيني تتوافر فيهم الشروط 
  اآلتية:
  إجادة اللغة اليت يرتمجون منها أو ينقلون عنها.  -  أ

 إجادة اللغة العربية.   -  ب
  أن يكونوا متخصصني يف العلم الذي يرتمجون عنه. - ج
  أن يكونوا ممارسني عملياً لعلوم اختصاصهم. - د
يكونوا على دراية مبفهوم املصطلح العلمي وأساليب وضعه. أن  - هـ

ويشارك يف وضع املصطلح العلمي كذلك اللغويون املختصون واملرتمجون 
  اخلرباء واملعلوماتيون واملستفيدون من املصطلح وتطبيقه.

  :١٩٩٤ -مؤتمر التعريب السابع -ج

وة من مكتب عقد مؤمتر التعريب السابع يف مدينة اخلرطوم بالسودان، بدع
  تنسيق التعريب بالرباط.

وقرر املؤمتر يف توصيته الثانية تعديل املادة الرابعة من مقررات تطوير منهجية 
  وجعلها كما يلي: ١٩٩٣وضع املصطلح العلمي العريب املنعقدة بعمان عام 
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  اإلطراء وشيوع الفصيح.  -  أ
 يسر التداول (يسر النطق).   -  ب
  طلح العريب واألجنيب).املالءمة (دقة التناظر بني املص - ج
  إيثار الكلمة الرتاثية على الكلمة املستحدثة. - د
إيثار اللفظ العريب على اللفظ العامي واألجنيب وتعريبه عندما يتعذر  - حـ

  وضع املصطلح العريب.
  التوليد وكثرة االشتقاق من املصطلح. - و

وقد أضاف هذا املؤمتر إىل توصيات ندوة عمان املشار إليها بعض 
  لتوصيات نذكر منها:ا

  دعم مكتب التعريب ليقوم جبمع املصطلحات. - ١
ا متثل القاعدة األوىل من  - ٢ تشجيع مشروع الذخرية اللغوية أل

 املعطيات اللغوية احليَّة.

  :١٩٩٩دمشق  -ندوة إقرار منهجية موحدة لوضع المصطلح -د

صطلح ندوة إقرار منهجية موحدة لوضع امل((أقام جممع اللغة العربية بدمشق 
  .١٩٩٩/ ٢٨/١١ - ٢٥يف دمشق بتاريخ  ))العلمي

وبعد االستماع إىل جممل البحوث واالقرتاحات اليت عرضت والرجوع إىل 
قرارات جمامع القاهرة ودمشق وبغداد، واالستئناس بتوصيات ندوة الرباط 

، اختذت ١٩٩٤ومؤمتر التعريب باخلرطوم  ١٩٩٣وندوة عمان  ١٩٨١
  ) توصيات.٥) قراراً و (١٩زمة وعددها (القرارات والتوصيات الال

ا املتخذة يف الندوات  ومن املقارنة بني هذه القرارات والتوصيات وبني مثيال
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واملؤمترات السابقة، يتبني أن ندوة دمشق قد استوعبت كل ما سبقتها 
وأضافت إليه، وهذا أمر طبيعي أن يقرَّ الالحق ما قرره السابق أو يضيف 

يف ذلك صوابًا وألفى نفعاً، وقد يتجاوز عن أشياء قليلة إذا مل إليه إذا َوَجد 
يرها ترقى إىل مستوى املبادئ اليت تنظمها القرارات، أو يعدل أشياء قليلة 

  أخرى يرى ضرورة لتعديلها زيادة أو إنقاصاً هلدف يبتغيه.
ومن املفيد أن نذكر أن جممع دمشق أغىن منهجية وضع املصطلح ببعض 

  فكار نذكر منها:املبادئ واأل
افتتح تقريره بتعريف املصطلح كيال يكون مثة لبس يف هذا األمر.              - ١

فذكر أن املصطلح العلمي لفظ يصطلح عليه أهل العلم املتخصصون 
  للتفاهم والتواصل فيما بينهم.

أضاف مبدأ مهمًا هو إحلاق كل مصطلح بتعريف موجز دقيق يبنيِّ  - ٢
 داللته العلمية.

ه عندما ينقل مصطلح علمي من اللغة األجنبية إىل العربية يبدأ ذكر أن - ٣
بإثبات معىن أصله يف اليونانية أو الالتينية أو غريمها مث يوضع املقابل 

 العريب.
إذا كان للفظ العلمي مقابل يف اللغة العربية يؤدي معناه ُفضِّل  - ٤

 املصطلح العريب القدمي على اجلديد إال إذا شاع.
امع ولكل جممع لغوي وهيئة علمية ممثل تكوين شبكة لغ - ٥ وية الحتاد ا

فيها مهمته العمل على إذاعة قرارات االحتاد وتعميمها، ومراجعة ما 
امع واهليئات العلمية من مصطلحات ومعاجم يف موطنه  تتجه ا

 وباملثل ما ينتجه األفراد والعلميون ومدى االلتزام باملنهجية العلمية.
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امع اللغوية العلمية أن يكلف  وجاء يف التوصيات: توصي الندوة احتاد ا
جلنة بتأليف كتاب مرشد يشرح املبادئ األساسية للمنهجية املوحدة اليت 
ا الندوة، ويتضمن بيانًا واضحًا شافيًا لكل مبدأ من مبادئها مع تقدمي  أقر

  أمثلة مناسبة تساعد على وضعها موضع التطبيق.

  الخاتمة :

ألقي نظرة عجلى على ما جرى عليه أسالفنا وما قاموا به يف وبعد فإنين إذ 
ال قبل أكثر من ألف عام، أشعر بالفرح واالعتزاز، وعندما أنظر إىل  هذا ا
ما اجتهد فيه آباؤنا وأجدادنا يف القرنني األخريين أشعر بأنين أقف على 

رًا دافقًا وتتبعثر فيها أشجار ونب تات ال أرض خترتقها جداول ال تأتلف 
  تؤلف حديقة غناء، وتسمع فيها أصوات ال تنسجم أغنيًة تطرب اآلذان.

جيتهد عامل دؤوب فيعطي من ذاته وجهده ليشقَّ طريقًا آمنة فال يعقبه من 
يتابع عمله ويكمل مسريه، وتنعقد ندوة أو مؤمتر ويتداعى أهل الفكر والعلم 

ت مث يفرتقون، فال جتد بعد والثقافة فيتبادلون اآلراء لتتحوَّل قرارات وتوصيا
م أصداء وآلرائهم نفاذاً إال القليل القليل.   ذلك ألصوا

وليست حالنا هذه، يف اللغة واملصطلح، بل هي حالنا يف شؤون السياسة 
واالقتصاد والرتبية والثقافة وغريها. ليس يف الوقت فسحة لتبيان األسباب، 

دة ولغة واحدة، قد توزعت وحسيب أن أذكر أننا أمة واحدة ذات ثقافة واح
ا وسياستها.   على إحدى وعشرين دولة لكل واحدة سلطتها وتوجها

ألسنا منذ القدم حىت اليوم ضحية اجلغرافية: األرض وما فوقها من خريات ال 
حتصى وما حتتها من حبار النفط... واآلخرون يرتبصون بنا ويزحفون إلينا 
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  ا.مدججني بالسالح تدفعهم أطماع ال حدود هل
ومع ذلك فإن أمتنا العربية ثابتة ال تلني وال تستسلم، تدفع الغزاة بيد وتبين 

  ما استطاعت بيد أخرى.
وها حنن نشهد، يف هذه الندوة، ويف رحاب دمشق قلب العروبة النابض، 
رجال العلم واللغة األجالء من مشرق الوطن العريب ومغربه، يلتقون 

  حنو األفضل. ويتباحثون ليجدوا احللول ويتقدموا
  ويف خامتة هذا البحث حسيب أن أتقدم بثالثة اقرتاحات:

تالفيًا للتأخر مستقبالً، وما يستتبع هذا التأخر من مساٍع وجهود  - ١
للتنسيق والتوحيد وحتقيقًا للمواكبة العلمية، نقرتح ختصيص موقع أو 
أكثر يرصد املصطلحات اجلديدة اليت يطلقها املبدعون واملكتشفون 

امل للداللة على األعيان واملفاهيم فيجمعها ويصنِّفها بالوسائل يف الع
املختلفة مث يعرضها على جهات االختصاص، ويف مقدمتها جمامع 
اللغة العربية واجلامعات واملراكز العلمية، لدراستها وإبداء الرأي فيها، 
مث جتري مناقشة هذه اآلراء وإقرار املقابالت العربية يف مؤمترات علمية 

 لغوية خمتصة.و 
أن يضع احتاد جمامع اللغة العربية الكتاب املرشد الذي تقرر وضعه يف  - ٢

ندوة دمشق منذ مخس سنوات، وذلك اعتمادًا على مقررات 
وتوصيات الندوة املذكورة، وباالستئناس مبقررات وتوصيات الندوات 
امع اللغوية واجتهادات الرواد يف  واملؤمترات اليت سبقتها، وبآراء ا

  جمال اللغة واملصطلح.
وحرصًا على أن يكون هذا الكتاب املرشد كامًال شامالً، أرى أن 
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يشمل خمتلف األمور املتصلة باملصطلح وضعًا وتوحيدًا وتوثيقًا ونشراً 
  وتبليغاً واستخداماً.

أن يتوىل احتاد جمامع اللغة العربية دورة الكبري ليكون املرجعية األخرية  - ٣
امع اللغوية والعلمية ومتدَّه اجلامعات والعليا يف شؤون الل غة، وترفده ا

والتحادات النوعية واملراكز املتخصصة، أيًا كان عددها يف الوطن 
ا ليكون  ا وتعرض عليه مشكال ا وتبلغه حاجا العريب، باجتهادا
احلكم الذي ميلك الكلمة الفصل. كما أرى أن ينهض مكتب تنسيق 

فيكون املساند والرديف للمجامع اللغوية  التعريب بدوره املرسوم له
  واحتادها.

إن تقسيم العمل وحتديد املسؤليات وتوزيع املشروعات أهم أسباب 
النجاح. ويكون ذلك أكثر ضرورة عندما تتصل باللغة العربية، شارة 
هويتنا، اليت نسعى لتنميتها يف هذا العصر العاصف باألحداث 

  واحلافل باملتغريات.
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  المالحق
ندوة توحيد منهجيات (( مكتب تنسيق التعريب : - ١الملحق 

  .١٩٨١الرباط  ))املصطلحات العلمية
توصيات مبنهج وضع  مجمع اللغة العربية بالقاهرة : - ٢الملحق 

مع ومؤمتره يف دورتيه  املصطلحات العلمية املتخصصة، أقرها جملس ا
  ).١٩٩٥) والواحد والستني (١٩٩٤الستني (
القرارات املتخذة تسهيالً  مجمع اللغة العربية بالقاهرة : - ٣الملحق 

لعمل املرتمجني وواضعي املصطلحات العلمية والفنية واهلندسية، مع أمثلة 
  وتعليقات.
القواعد العامة لوضع المجمع العلمي العراقي :  - ٤الملحق 



  
٢٥  د. شحادة اخلوري –املؤمتر الثالث 

  لعربية فيه.املصطلحات العلمية، والقواعد اليت وضعتها جلنة اللغة ا
منهجية املعجم الطيب املوحد اتحاد األطباء العرب :  - ٥الملحق 
١٩٨٣.  
ندوة تطوير منهجية وضع (( مجمع اللغة العربية األردني : - ٦الملحق 

  .١٩٩٣عمان  ))املصطلح العريب وحبث سبل نشر املصطلح املوحد وإشاعته
اخلرطوم  ))عمؤمتر التعريب الساب(( مكتب تنسيق التعريب : - ٧الملحق 
١٩٩٤.  

ندوة إقرار منهجية موحدة (( مجمع اللغة العربية بدمشق : - ٨الملحق 
  .١٩٩٩دمشق  ))لوضع املصطلح

  
  
  

  المراجع

األمري مصطفى الشهايب الرئيس األسبق للمجمع العلمي العريب  - ١
بدمشق: املصطلحات العلمية يف اللغة العربية، يف القدمي واحلديث. 

  .١٩٦٥طبعة الرتقي م - طبعة ثانية ومزيدة
الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية بدمشق: قضية  - ٢

مع  اجلزء  ٥٩املصطلح العلمي يف نطاق تعريب التعليم العايل. جملة ا
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٤. 
. ))األسس اللغوية لعلم املصطلح((الدكتور حممود فهمي حجازي،  - ٣

 .١٩٩٣مكتبة غريب بالقاهرة 
. ))لغة العربية والصحوة العلمية احلديثةال((الدكتور كارم السيد غنني:  - ٤

 .١٩٩٠مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير بالقاهرة 
. ))دراسات يف الرتمجة واملصطلح والتعريب((األستاذ شحادة اخلوري:  - ٥

، واجلزء الثاين: دار الطليعة ١٩٨٩اجلزء األول: دار طالس بدمشق 
 .٢٠٠٠اجلديدة بدمشق 

اجلهود اللغوية يف املصطلح العلمي ((زركان: الدكتور حممد علي ال - ٦
 .١٩٩٨. منشورات احتاد الكتاب العرب بدمشق ))احلديث

. دار األهايل ))التعريب والتنمية اللغوية((الدكتور ممدوح خسارة:  - ٧
 .١٩٩٤للطباعة والنشر والتوزيع 

. الدار الوطنية اجلديدة ))قضايا لغوية معاصرة((الدكتور ممدوح خسارة:  - ٨
 .٢٠٠٣والتوزيع بدمشق  للنشر

لد اخلامس والسبعون: اجلزء الثالث  - ٩ جملة اللغة العربية بدمشق، ا
 ).٢٠٠٠أكتوبر  - ) واجلزء الرابع (تشرين األول٢٠٠٠يوليو  - (متوز
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  /١الملحق /
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  مكتب تنسيق التعريب
  ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلحات العلمية الجديدة

  )١٩٨١شباط/ فبراير  ٢٠ -١٨( -الرباط

  المبادئ األساسية في اختيار المصطلحات العلمية ووضعها : - أ 

ة بني مدلول  -١ ضرورة وجود مناسبة أو مشاركة أو مشا
املصطلح اللغوي ومدلوله االصطالحي، وال يشرتط يف 

  املصطلح أن يستوعب كل معناه العلمي.
ي املضمون وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذ   -٢

  الواحد يف احلقل الواحد.
جتنب تعدد الدالالت للمصطلح الواحد يف احلقل الواحد،  -٣

 وتفضيل اللفظ املختص على اللفظ املشرتك.
استقراء وإحياء الرتاث العريب وخاصة ما استعمل منه أو ما استقر  -٤

منه من مصطلحات علمية عربية صاحلة لالستعمال احلديث وما 
 ة.ورد من ألفاظ معرب

 مسايرة املنهج الدويل يف اختيار املصطلحات العلمية: -٥
مراعاة التقريب بني املصطلحات العربية والعاملية لتسهيل املقابلة  -أ

  بينهما للمشتغلني بالعلم والدارسني.
اعتماد التصنيف العشري الدويل لتصنيف املصطلحات   - ت

  حسب حقوهلا وفروعها.
ا وتعريفها وترتيبها حسب كل تقسيم املفاهيم واسكماهلا وحتديده -جـ
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  حقل.
  اشرتاك املختصني واملستهلكني يف وضع املصطلحات. -د
مواصلة البحوث والدراسات لتيسري االتصال الدائم بني واضعي  -هـ

  املصطلحات ومستعمليها.
استخدام الوسائل اللغوية يف توليد املصطلحات العلمية اجلديدة  -٦

رتاث فالتوليد (مبا فيه من جماز باألفضلية طبقًا للرتتيب التايل: ال
  واشتقاق وتعريب وحنت).

 تفصيل الكلمات العربية الفصيحة املتواترة على الكلمات املعربة. -٧
جتنب الكلمات العامية إال عند االقتضاء بشرط أن تكون مشرتكة  -٨

بني هلجات عربية عديدة وأن يشار إىل عاميتها بأن توضع بني 
 قوسني مثًال.

زلة الواضحة، وجتنب النافر واحملظور من تفضيل الصيغة اجل -٩
 األلفاظ.

تفضيل الكلمة اليت تسمح باالشتقاق على الكلمة اليت ال  - ١٠
  تسمح به.

ا تساعد على تسهيل االشتقاق  - ١١ تفضيل الكلمة املفردة أل
  والنسبة واإلضافة والتثنية واجلمع.

، ومراعاة تفضيل الكلمة الدقيقة على الكلمة العامة أو املبهمة - ١٢
اتفاق املصطلح العريب مع املدلول العلمي للمصطلح األجنيب، دون 

  تقيد بالداللة اللفظية للمصطلح األجنيب.
يف حالة املرتادفات أو القريبة من الرتادف تفضل اللفظة اليت  - ١٣
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  يوحي جذرها باملفهوم األصلي بصفة أوضح.
لغريبة إال إذا تفضل الكلمة الشائعة على الكلمة النادرة أو ا - ١٤

  التبس معىن املصطلح العلمي باملعىن الشائع املتداول لتلك الكلمة.
عند وجود ألفاظ مرتادفة أو متقاربة يف مدلوهلا، ينبغي حتديد  - ١٥

الداللة العلمية الدقيقة لكل واحد منها، وانتقاء اللفظ العلمي الذي 
مع كل يقابلها. وحيسن عند انتقاء مصطلحات من هذا النوع أن جت

ة الداللة وتعاجل كلها جمموعة  األلفاظ ذات املعاين القريبة أو املتشا
  واحدة.
مراعاة ما اتفق املختصون على استعماله من مصطلحات  - ١٦

م، معربة كانت أو مرتمجة.   ودالالت علمية خاصة 
التعريب عند احلاجة وخاصة املصطلحات ذات الصيغة العاملية   - ١٧

ل اليوناين أو الالتيين أو أمساء العلماء املستعملة كاأللفاظ ذات األص
  مصطلحات، أو العناصر واملركبات الكيميائية.

  عند تعريب األلفاظ األجنبية يراعى ما يأيت: - ١٨
ترجيح ما سهل نطقه يف رسم األلفاظ املعربة عند اختالف نطقها  -أ

  يف اللغات األجنبية.
  للصيغة العربية ومستساغاً.التغيري يف شكله، حىت يصبح موافقاً  -ب
اعتبار املصطلح املعرب عربياً، خيضع لقواعد اللغة وجيوز فيه  -جـ

االشتقاق والنحت وتستخدم فيه أدوات البدء واإلحلاق، مع موافقته 
  للصيغة العربية.

تصويب الكلمات العربية اليت حرفتها اللغات األجنبية واستعماهلا  -د
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  باعتماد أصلها الفصيح.
بط املصطلحات عامة واملعرب منها خاصة بالشكل حرصاً على ض -هـ

  صحة نطقه ودقة أدائه.

  االقتراحات : –ب 

متابعة الدراسات والبحوث يف ميدان املصطلحات وعقد ندوات  -١
متتابعة عند الضرورة للوصول إىل احللول الناجعة مث تقدميها إىل 

  مؤمترات التعريب.
اد ورقة عمل يف السوابق والدوامج تكوين جلنة حتضريية إلعد –أ  -٢

  واللواحق لتعرض على ندوة خمتصة.
يتصل مكتب تنسيق التعريب جبميع املؤسسات املختصة لتقدمي  -ب

ا العربية  دراسات مستوفاة يف السوابق والدوامج واللواحق ومقابال
ا.   ويزود اللجنة 

يدان يرمي عمل اللجنة إىل استقراء ووصف ما وضع يف هذا امل - جـ  
  من أجل التنسيق والتوحيد.

تكوين جلنة حتضريية إلعداد ورقة عمل يف احلروف واالجتاهات  -٣
  والرموز والعالمات املستعملة يف العلوم لتعرض على ندوة خمتصة.

يتصل مكتب تنسيق التعريب جبميع املؤسسات املختصة لتقدمي  -أ
ا.   دراسات مستوفاة يف هذا امليدان ويزود اللجنة 

يرمي عمل اللجنة إىل استقراء ووصف ما وضع أو قرر يف             -ب
  هذا امليدان من أجل التنسيق والتوحيد.
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الدعوة إىل تكوين واشرتاك خمتصني يف وضع املصطلحات السيما  -٤
اإلصطالحيون واللغويون واملعجميون واالختصاصيون واملرتمجون 

ًا ال واإلعالميون حىت يصبح وضع وضع املصطلحات ختصص
  هواية.

االستعانة بالتقنيات احلديثة الرائدة يف استقراء الرتاث القدمي  -٥
واحلديث واملصطلحات املوضوعة لتكون أساسًا لتنسيق 

 املصطلحات وتوحيدها.
الدعوة إىل عقد مؤمتر ينظر يف ختصيص كل قطر عريب حسب  -٦

إمكاناته يف علم معني حىت يضبط مصطلحات هذا العلم 
ا إىل مكتب تنسيق ويستكمل الدراسا ت والبحوث فيها ويدفع 

 التعريب لعرضها على مؤمتر التعريب.
التعاون مع جلنة املصطلحات اليت شكلتها املنظمة العربية  -٧

للمواصفات واملقاييس يف وضع قواعد علم املصطلح متهيداً لنشرها 
 مواصفات عربية ووطنية.

هودات دعوة مكتب تنسيق التعريب إىل عقد ندوة لتنسيق ا -٨
املبذولة الستعماهلا اإلعالميات يف معاجلة قضايا املصطلحات 
العلمية بالتعاون مع املنظمة العربية للمواصفات واملقاييس 

 واملؤسسات العربية املختصة يف هذا امليدان.
  

  /٢الملحق /
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  مجمع اللغة العربية بالقاهرة

  صصةتوصيات خاصة بمنهج وضع المصطلحات العلمية العربية المتخ

  )١٩٩٥) والواحدة والستين (١٩٩٤أقرها مجلس المجع ومؤتمره في دورتيه الستين (

املصطلح العلمي لفظ يصطلح عليه أهل العلم املتخصصون  تعريف :
للتفاهم والتواصل فيما بينهم. املصطلح العلمي العريب املتخصص هو 

  دعامة اللغة العلمية.
  :المبادئ األساسية لوضع المصطلح وتعريفه 

اإلفادة مبا استقر يف الرتاث العريب من مصطلحات علمية عربية أو  -١
  معربة صاحلة لالستعمال احلديث.

الوفاء بأغراض التعليم ومطالب التأليف والرتمجة والثقافة العلمية  -٢
  العالية باللغة العربية.

مسايرة النهج العلمي العاملي يف وضع املصطلحات العلمية ومراعاة  -٣
ب بني املصطلحات العربية والعاملية تيسريًا للمقابلة بينها التقري

  للمشتغلني بالعلم والدارسني.
 ))ذات أصل عريب((حفز املشتغلني بالعلم على وضع مصطلحات  -٤

  ملا يستحدثونه يف العلوم .
 إحلاق املصطلح بتعريف موجز يوضح داللته العلمية. -٥

  التوصيات :
ريب ملقابلة اإلنكليزي أو األخذ ما أمكن بوضع مصطلح من أصل ع -١

از من لفظ عريب،  الفرنسي بالرتمجة املباشرة أو باالشتقاق أو بالنحت أو با
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مع االسرتشاد باألصل الالتيين أو اإلغريقي إن وجد، ومراعاة أن يتفق 
املصطلح العريب مع املدلول العلمي للمصطلح األجنيب، دون تقيد بالداللة 

 deadيف مقابل  ))غرفة مميتة((وليس  ))فة كامتةغر ((اللفظية فيقال مثًال: 

room ،))يف مقابل  ))مقاييس فحمية((وليس  ))مكونات فحميةcoal 

measures ،))يف مقابل  ))عالمات الريح((وليس  ))نيم الريحwind 

marks ،))يف مقابل  ))التيار التحيت((وليس  ))مهبط النهرdown stream ،
صخور ((، low  tideيف مقابل  ))اجلزء((، high tideيف مقابل  ))املد((

، outcropيف مقابل  ))منكشف الصخر((، nappesيف مقابل  ))مغرتبة
 hade ofيف مقابل  ))، مهوى الصدعover foldيف مقابل  ))طبقة متكئة((

fault. 
الشائعة ألدلء مصطلحات علمية ذات داللة حمددة  غريإيثار األلفاظ  -٢

  دقيقة مثال ذلك:
بدًال من  ))امتزاز((، quantumيف مقابل  ))كمية((بدًال من  ))كم((

 ))تبعثر((بدًال من  ))استطارة((، adsorptionيف مقابل  ))امتصاص سطحي((
يف مقابل  ))حتول غذائي((بدًال من  ))أْيض((، scatteringيف مقابل 

metabolism ،))عتبة((بدًال من  ))مْبدى((  يف مقابلthreshold ،))بوغ(( 
بيض ((بدًال من  ))الصخر السرئي((، sporeيف مقابل  ))جرثومة((بدًال من 
التأثر بالعوامل ((بدًال من  ))التجويد((  oolitic rockيف مقابل  ))السمك
على أن تتجنب األلفاظ الغريبة واملبتذلة  weatheringيف مقابل  ))اجلوية

ق منها فيقال مثًال: والثقيلة على النطق أو السمع واليت ال يسهل االشتقا
، و mathematicsيف مقابل  ))ماثيماتيقا((بدًال من  ))الرياضيات((
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  .alcoholيف مقابل  ))الغول((بدًال من  ))الكحول((
األخذ بالتعريب عند احلاجة، وخباصة عندما ينصب املصطلح األجنيب  -٣

على اسم علم، أو كان من أصل يوناين أو التيين شاع استعماله دولياً، 
وحيتفظ بصورة قريبة لصورته األجنبية مع املالءمة بينها وبني الصيغ العربية، 

  مثال ذلك:

اعتبار املصطلح املعرب لفظًا عربيًا وإخضاعه لقواعد اللغة وإجازة  -٤
االشتقاق النحت منه، واستخدام أدوات البدء واإلحلاق، علة أن يقاس كل 

الذي اشتق  ))ion((مقابل  ))أيون((ذلك على اللسان العريب. مثال ذلك لفظ 
جهد ((، وينسب إليه، فيقال: ))از فتأينأينت الغ((، فيقال: ))أين((منه الفعل 

ومصدره  ))وأيونات((و  ))أيونني((، ويثىن وجيمع على ))كثافة أيونية((، و ))أيوين
أي  ))كاتيون((، وينحت منه ))غاز مؤيَّن((تأين وتأيني، ومنه أشعة مؤيِّنة، و 

ل ال حملو ((و  ))أيون أنودي((أي  ))آنيون((و  ))أيون كاثودي((أي  ))كاتيون((
 .))أيوين

الذي اشتق منه أكسدة ومؤكِسد  oxide ))أكسيد((وكذلك لفظ 
و  ))لنب ُمَبسرت((واشتق منه  pasteurization ))بسرتة((ومؤكَسد، ولفظ 

  .))لنب ال مبسرت((
استخدام الرموز الكيميائية والوحدات والرموز الفيزيقية والرياضية احلديثة  - ٥

  بني صيغها األجنبية والعربية للباحثني والدارسني.بصورها العاملية لتسهيل املقابلة 

 Neutron نيوترون  Geology جيولوجية  Cyclotron سيكلوترون  physics فيزيقا

 Pepsin ببسني Physiology فسيولوجية Enzyme إنزمي Biologyبيولوجية

 Camera كامريا Statics إستاتيكا Mica كاماي Dynamics ديناميكا
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األخذ مبا درج املختصون على استعماله من مصطلحات ودالالت  -٦
م، أو مقصورة عليهم، معربة كانت أو مرتمجة. مثال ذلك:  علمية خاصة 

، fluorescent، متفلور lignification، تلجُنن phosphorescentمتفسفر 
، petrification، تصخُّر hydrationدرته ، هsilicificationتسلكت 
، إال إذا تبني خطأ االستعمال الشائع، dialysis، ديلزه transistorترانزستور 

 فيستبدل به استعمال صحيح مثال ذلك:
  .computer: ))عقل إلكرتوين((بدًال من  ))حاسب إلكرتوين((

لنسبة إفراداملصطلح الواحد بلفظ واحد ما أمكن لتسهيل االشتقاق وا -٧
مقياس درجة ((بدًال من  ))ترمومرت((مثال ذلك  -واإلضافة والتثنية واجلمع

، و ))قراءات مقياس درجة احلرارة((بدًال من  ))قراءات ترمومرتية((فيقال  ))احلرارة
هذا  ))مقاييس درجات احلرارة البالتينية((بدًال من  ))ترمومرتات بالتينية((

 األخري من اللبس. باإلضافة إىل ما يف هذا التعبري
 ))بريشة((، و ))zoom((ذات البعد البؤري املتغري  للعدسة ))زوم((وكذلك 
، كما يلزم ضبط ))breccia(( ))كسارة صخرية ملتحمة((بدًال من 

املصطلحات دائمًا بالشكل حرصًا على دقة نطقها، وال بأس من استخدام 
 منقوطني بثالث نقاط، عند الضرورة. ))ب، ف((احلرف 

توحيد املصطلحات املشرتكة (مرتمجة كانت أو معربة) ذات املعىن  -٨
والداللة الواحدة بني فروع العلم املختلفة، فإن كان املصطلح املشرتك أصيًال يف 

 ))فوتون((أحد فروع العلم األساسية، التزمت به الفروع األخرى مثل 
ا بقية العلوم. ومها مصطلحان نشآ أصًال يف الفيزيقا واستخدمتهم ))إلكرتون((و

أما إذا كان املصطلح مشرتكًا بني علوم خمتلفة، فينبغي أن يتم عليه اتفاق 
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 وإمجاع من املختصني يف هذه العلوم مثال ذلك أمساء العناصر.
عند وجود ألفاظ متقاربة يف مدلوهلا، ينبغي حتديد الداللة العلمية  -٩

ابلها مثال ذلك: الدقيقة لكل واحد منها، وانتقاء اللفظ العلمي الذي يق
، reluctance، معانقة impedance، معاوقة resistanceمقاومة 

 .inertance، مقاصرة resilienceمقاومة التشوه 
وحيسن عند انتقاء مصطلحات من هذا النوع أن جتمع كل األلفاظ ذات 

 الدالالت القريبة وتعاجل كلها كمجموعة واحدة.
وهذا يعين  -يستقيم بدونه تعريف املصطلح فرض واجب يف املعجم ال - ١٠

ا العاملون يف  ضرورة التعريف بداللة املصطلح بلغة علمية مبسطة خياَطُب 
جمال استخدامه وبأسلوب موجز يتمشى مع العلم الذي ورد به وليس 
بالضرورة متطابقًا يف العلوم املختلفة إال إذا كان من املصطلحات األساسية 

 العلمية.
اق تعريف مصطلح آخر فال حمل لتعريفه بل وحني يرد املصطلح يف سي

يرجع إليه يف موضعه من املعجم وجيوز اإلشارة إىل مصطلح آخر قريب منه 
لإليضاح. وحيسن استخدام الصور والرسوم واملخططات زيادة يف التوضيح أو 

  الشرح.
ا يف  - ١١ يكتب اسم العامل األجنيب باحلروف العربية بالصورة اليت ينطق 

رة إىل جنسيته وختصصه وتاريخ وفاته إن وجد، ويضاف إليه لغته مع اإلشا
  االسم مكتوباً باحلروف الالتينية.

  /٣الملحق /
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  مجمع اللغة العربّية في القاهرة

  القرارات المتخذة تسهيًال ِلَعَمل الُمَترجمين َوواِضعي الُمصطلَحاتِ 

  الِعلميَّة والفنِّية والهندسيَّة مع أمثلة وتعليَقات

  يف اللغة. ))القياس((بدِإ يؤَخُذ مب -١
عندما تُلجئ إليه الّضرورُة العلمّية: فنقوُل يف كهربائي  ))النحتُ ((جيوز  -٢

مغنطيسي َكهَرمغنطيسي أو كهرمغنيطي، وقي كهربائي ضوئي كهرَضوئي، ويف 
 ِشبه َغَروي ِشْبعَروي.

ْصدُر الصناعي: إذا أُريَد ُصْنُع مصدٍر من كلمة يُزاُد عليها  -٣
َ
ياء ((امل
. ِمن األمثلة احلديثة على هذه املصادر ِقْلِويَّة، َمحِْضيَّة، قاِعديَّة، ))النسبة والتاء

 َمفهوميَّة وحّساسيَّة.
ُيصاغ لّلدَّاللة على اِحلْرفة أو ِشبِهها من أيِّ باِب من أبواب الثالثي  -٤

بابة، ، مثل ِجنارة، ِحدادة، ِسباكة، ِخراطة، زِهارة، طِ ))ِفعالة((َمصَدٌر على وزن 
 ِمساحة وِحنالة.

صدُر على وزن  -٥
َ
ِلَفَعَل الالزم مفتوح الَعْني إذا َدلَّ  ))فـََعالن((يُقاُس امل

 على َتقلُِّب واضطراب: َجَيشان، َغَليان، تـََوسان، نـََبضان، ثـََوران.
فتوح الَعني َمْصدٌر على وزن  ))فـََعلَ ((يُقاَس ِمن  -٦

َ
 ))فُعال((الالزم امل

 : ُصداع، ُكساح، ُسعال، ُنكاف.لِلَداللة على املَرض
ِلّداللة على الّداِء سواٌء أَوَرَد له ِفعٌل  ))فـََعل((و  ))فُعال((ُجياُز اشِتقاُق  -٧

 أم مل يّرِد: ُمعاد وُدوار وُخناق وُعصاب، وَسَدر وَرَمد وَخَصر وشَلل.
الالزم مفتوح العني الداّل على  ))فـََعلَ ((إن مل يَرِْد يف اللغة َمصدٌر لـ  -٨
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مثل:  ))َفعيل((أو  ))فُعال((ت، َجيُوُز أن ُيصاَغ له قياسًا مصدٌر على َوزن صو 
 ثُغاء وُصراخ وُشواش، وَخفيف وَهدير وَصفري.

من الفعل للدَّاللة على  ))تـَْفعال((يصحُّ أخُذ املصدِر الذي على َوزن  -٩
باّلغة: كما يف تـَْهطال وتـَْبيلن، وكذلك تِصُح صياغُة هذا ال

ُ
وزن ِممّا مل الّكثرة وامل

 يَرْد فيه ِفعل.
ساواة أو  ))التفاُعل((تـُتََّخُذ صيغُة  - ١٠

ُ
على االشرتاك مع امل

 التماثُل: كالرتاُبط والتقاُرن والتواُفق.
و  ))ِمْفَعَلة((و  ))ِمْفَعل((ُيصاُغ ِقياسًا من الِفعل الثالثي  - ١١

َرد و  ))ِمْفعال(( ا الشيء: ِمبـْ ِمثْـَقب ِخمَْرطة وِمْلَزمة، ِلّداللة على اآللة اليت يُعاجلَُ 
 ِمثقاب وِمطياف.

راِفعة وسانَِية، و  ))فاعلة((وُيضاُف إىل ِصَيِغ اسم اآللة أيضًا األوزان 
: إثار وِبزال. كذلك فإنَّ استعماَل ))ِفعال((: حاُسوب وساطور، و ))فاُعول((

  ة، فـَّتاحة.امساً ِلآللة هو استعماٌل عريب صحيح: ثّقابة، بـَرّاد ))فـَّعالة((ِصغة 
ِقياسًا لِلّداللة على االحِرتاف أو مالزمة  ))فـَّعال((ُيصاُغ  - ١٢

 الشيء: َزّجاج، َحّداد، َسّباك، َدّهان.
لِلُمبالغة من َمصدر الفعل الُثالثي الالزِم  ))فَـّعال((ُيصاُغ  - ١٣

تعدِّي: َذّواب، أّكال، َدّوار.
ُ
 وامل

ء أو ما َحتاتَّ لِلّداللة على ُفضالة الشي ))فُعالة((ُيصاُغ ِوزن  - ١٤
منه أو ما بَقَي منه بعَد الِفْعل، ِمثل: ُنشارة وبُرادة وُرشاحة وُقطارة وُعصارة 

 وُكثافة.
ِقياساً من أمساِء األعيان الثالثيِة اُألصول  ))َمْفَعلة((ُيصاُغ وزن  - ١٥
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للمكان الذي تكثُر فيه هذه األعيان َسواٌء أكانت من احليوان أم من النبات أم 
، مَع إجازة التصحيح أو اإلعالل يف ما وَسطُه حرف ِعلَّة، فُيقال من اجلَماد

 مثًال: َمْلَبنة وَمْطَينة وَمْقطَنة وَمْصَبنة وَمْزَرعة وَمقصبة وَمْفرَسة.
االشتقاُق من اجلاِمد ُأجيَز لِلضرورة يف لُغلة العلوم، كما يف:  - ١٦

عاجلة باهلدروجني والكربون َكِصفاِت للموا  -ُمهْدرَج، ُمَكْرَبن، ُميَـوَّد، ُمَبْسَرت 
ُ
دِّ امل

 والُيود أو بالَبْسرتة.
بالغة: كسََّر، َخضَّر،  ))فـَعَّلَ (( - ١٧

ُ
َضعَّف َمِقيٌس للتكثري وامل

ُ
امل

 َلمََّع.
ُكلُّ ِفعٍل ثالثيٍّ ُمتَعدٍّ دالٍّ على ُمعاجلِة ِحسِّيَّة فُمطاِوُعه  - ١٨

 : اِنكَسر، اِحنَىن، انَِفَصل.))انِفعل((القياسّي 
ذا كانت فاًء الِفعل واوًا أو المًا أو نُونًا أو ِميمًا أو راًء، فالقياُس فيه أما إ

، ِارَتّد.))اِفْـتَـَعلَ (( ، اِْلَتفَّ  : ِامتدَّ
طاَوعة  - ١٩

ُ
: َتَكّسر، ))تـََفعَّل((ُمَضعَّف العني هو  ))َلَفعَّل((ِقياُس امل

 تعدَّل، تَصعَّد.
طاوَعة  - ٢٠

ُ
صُف َمفعوله بأصِل الذي أُريَد به وَ  ))ِلفاَعلَ ((قياس امل

 : تباَعَد، تواَزَن.))َتفاَعل((َمصدره يكوُن 
طاوعة من  - ٢١

ُ
: تـََفْلَطح، ))تفْعَلل((وما ُأِحلَق به  ))فَـْعَلل((قياُس امل

 َتَدْحرَج.
قياسيَّة إلفادة الطََّلب أو الصَّريرورة:  ))استَـْفَعل((صيغُة  - ٢٢

 ِاسَتْمهَل، واستَـْنجد، ِاسَتْحَجر واسَتطال.
إىل َلفظ اَجلْمِع عنَد احلاجة، كإرادة التمييز أو حنّو يُنَسب  - ٢٣
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ُثمَّى يف 
ذلك: ُصَورّي، َوثائقّي، ُعماّيل، مجاهريّي. كما جيوز النِّسبُة إىل امل

صطلحات العلمية، كما يف: إثناين وبُطَيناين وأَُذيناين.
ُ
 امل

هذا َمحًْض ((، كما يف قوِلك: ))الُوجود العامّ ((إظهاُر الَكون  - ٢٤
 جائٌز وَصحيح. ))د (أو َموجوٌد) يف َعَسل الشَّمعيُوجَ 

َتعديُة الِفعل الثالثي الالزِم باهلمزة قِيياسيَّة: أبدأَ، أالَن،  - ٢٥
 أداَر.

زجي يف املصطلحات العلمية عنَد  - ٢٦
َ
ركَّب امل

ُ
جيوُز َصوُغ امل

الضرورة، كأن نقول: َحتت تُربة (َحتْرتبة)، َفوق بـَنـَْفسجّي، ال ُشعورّي وما 
مع. -ورائيّ   على أن ال يـُْقَبل منه (يف اللغة) إالّ ما يُِقرُّه ا

الذي يُدلُّ على معىن النفي تقرر  anأو  aيف ترمجِة الصَّْدر  - ٢٧
َوْضُع ال النافية مركَّبة مع الكلمة املطلوبة فُيقال مثًال: ال َمتاثُلي، ال نُقطي، ال 

 يـَْنِفُر منه السَّمُع.َشْرَط أن يواِفَق هذا االستعماُل الذوَق وال  -ِسلكي
تَِّصل باالسِم  ))أل((جيوُز ُدخول  - ٢٨

ُ
على حرِف النَّفي امل

 واسِتعمالُه يف لُغة الِعلم: الّالِسلكّي، الّالهواِئَي، الّالَمتاثُلّي.
تـَُفّضُل الَكِلمُة الواِحدُة على َكِلَمتَـْني فأكثر عنَد َوْضِع  - ٢٩

ًال من َغريَّ الُبعَد البؤري، اصِطالح جديد إذا أمكن ذلك، فَتقول: َزوَّم بد
 وبَريَشة ال ُكسارة َصخريَّة ُملتِحمة، وتِرمومرت بدالً من مقياس درجة احلرارة.

ِلما  ))ِمفعال((يف ترمجة ِصيغ الَكشف والقياس والرَّْسم ُتوَضُع  - ٣٠
، spectroscopeِمثل ِمطياف  scope -يُراد به الكْشف (ويـَْنتهي بِـ 

) مثل ِمْطَيف meterا يُراُد به القياُس (وينتهي بِـ ِلم ))ِمفَعل((وصِييغة 
spectrometer ِلما يُراُد به الرْسُم (وينتهي بِـ  ))ِمْفَعلة((، وِصيغة- graph (
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. وإذا حاَلت ُصعوباٌت دوَن اشِتقاِق اسم اآللة spectrographمثل ِمطيفة 
ُمضافًا إىل  ))ِمرَمسة((أو  ))ِمقياس((أو  ))ِمكشاف((من املعىن، يُوَضُع هلا اسُم 

، ))مكشاف الطيف((فَتقوُل يف اآلالِت الوارِدة أعاله، على التوايل،  -عمِلها
. كما نقول ِمكشاف كهربائي يف ))ِمْرمسة الطيف((و  ))مقياس الطيف((

electroscope  وِمقياس ِمغَنطيسي يفmagnetometer  وِمرَمسة الزالزل
 .seismographيف 

 (ة)، فُيقال يفبكلمة ُمَولِّد  ))gen -((كاِسعة تَقرَّر ترمجُة ال - ٣١

antigen .ضاّد
ُ
 مثًال: ُمَولِّد الضِّد أو ُمَولِّدة امل

، والصَّدر ))فـَْرط((بكلمة  hyper –تقرََّر أن يـَُرتجم الصَّدُر  - ٣٢
– hypo  َهْبط((بكلمة((. 

نتهية بِـ  - ٣٣
ُ
بين لل(( - ableتـُتَـْرَجُم الكلماُت امل

َ
ضارع امل

ُ
  ))مجهولبالِفعل امل

، يـَُبَل أو salable)، يُباع insoluble(وال يُذاب  solubleكما يف: يُذاب 
 .malleable، يُْطَرق portable، يـُنـَْقل أو ُحيَْمل wettableيـَْبتل 

صدَر الصِّناعي فُيقال: َمذوبيَّة، َمنُقوليَّة، َمطروقّية، 
َ
ويـَُرتجُم االسُم منها بامل

  .)∗(وَمبيعيَّة

 metalloidِفِلّز يف  ))ِشْبه فُيقال: ِشْبه((بكلمة  - oidاسعُة تـُتَـْرجُم الك - ٣٤
، وقدَيِصحُّ ترمجُة هذه الكاسعِة يف االصطالحات colloidَوِشْبُه َغَروي يف 

                                                            
  

ذه الكاِسعة أو أحِد شكَليها  ))فـَُعول((اسَتخدمت صيغَة )  ∗( ْنَتهية 
ُ
ِلرتمجِة الكلمات امل

َذؤوب (وال َذؤوب) ، فُقلنا يف الواردة أعاله على التوايل: -ibleَو  – bleاآلخَرين 
: ذؤوبيَّة، بـَُيوعيَّة، ))فـَُعوليَّة((وبـَُيوع وبـَُلوع ونـَُقول وَطروق. وُتصاُغ منه األمساء بصيغة 

  بـَُلوليَّة... إخل.
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، وَغَرواين يف metalloidفتقوُل فِِلزّايت يف  - العلمية بالنسب مع األلف والنون
colloid النون يف ترمجة املصطلحات ، كذلك ُتستعمُل صيغُة النسبة مع األلف و

 ، ما َمل يَتناَف ذلك مع الذوق العريب.- likeأو  - formاإلفرجنيَّة اليت تنتهي بِـ 
قطع  - ٣٥

َ
يـَُعرَُّب  - iumِعند تعريب أمساِء العناصِر الكيماويَّة اليت تنتهي بامل

ْقَطُع بِـ 
َ
ا يف: (ما مل يُكن السم الُعنصر تعريٌب أو ترمجة شائعة) كم ))يُوم((هذا امل

 ألومنيوم، بوتاسُيوم، كالسيوم.
تـُتََّخُذ احلُروُف العربية أساسًا لرتمجة رُموِز العناصر الكيميائيَّة على أن  - ٣٦

 يُرتَك للمختصِّني اختياُر احلُروف اليت تَرُمُز ِلُكلِّ ُعنصر. (ُعّدل هذا القرار الحقاً).
جمُع أن ُيستعمَل بعُض األلفاظ األعجميَّة - ٣٧

َ
على  - الضرورة عند - ُجييز امل

صطلُح على اسم َعَلٍم، أو كان 
ُ
طريقة العرب يف تعريبهم، وخباصٍة حني ينَصبُّ امل

صطلُح 
ُ
من أصٍل يوناينِّ أو التيّين شاَع استعمالُه دوليّاً. ويف هذه احلال َحيْتِفُظ امل

الءمة بينها وبني الصِّيغ العربيَّة، فنقوُل فْلط وأُوم
ُ
وجيولوجية  بصورته األجنبيَِّة مع امل

 وديناميكا وإْنزمي وَمْيكا ونُيوترون ولِيـَْزر... إخل.
َُعرَُّب عربيًّا وخيضُع بالتايل لِقواِعد العربيَّة، مع َجواز   - ٣٨

صطََلُح امل
ُ
يُعتُرب امل

االشتقاق والنَّْحت منه واستخدام أدواِت البدِء واإلحلاق قياسًا على اللسان 
صطلح أيون

ُ
ُمثـَنّاه أيونان ومجُعه أيونات، نشتقُّ ِمنه الِفعل  - العرّيب. مثاُل ذلك امل

َصدر (تأِْيْني أو تأيُّن) والصِّفة (ُمؤيِّن أو ُمؤيَّن)، وِمثله أكَسدة 
(أيََّن أو تأيّن) وامل

 وَبْسَرتة وَكْربنة وِسواها.
عّرب. وهكذا  - ٣٩

ُ
عّرب القدمي إّال إذا اشُتهر امل

ُ
يُفضَُّل اللفُظ العرّيب على امل

ندسة ال جيو َمطري، وعِلم الَفلك ال أسرتونُوْميا، واألبـَْهر (أو الَوتني) ال قُلنا: اهلَ 
بينما احَتفظنا بأمثال َكيـُْلوس وقُولون وباِذجنان  - األوْرطي، والصِّفاق ال بَريطون
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 وَهُيوىل وغريها.
 تـَُفضَُّل االصِطالحاُت العربية القدمية على اجلديدة إالّ إذا شاعت. - ٤٠
َعرّبة عنَد اختالِف نُطِقها يف  يُرجَُّح أسَهلُ  - ٤١

ُ
نُطِق يف َرْسم األلفاظ امل

 فنقوُل ِفْربين ال فَـْيربين وأسَبسْت ال أسَبْسُتوس. - اللغات األجنبية
َُعرَّبِة ِجيماً (قاِهريَّة) أو َغْيناً: أنغسرتوم أو  Gيُسم حرف  - ٤٢

يف الكلمات امل
ُل َرمسُه بِنقاط ثالث، أجنسرتوم. وِلَضبط لَفظ حرف اجليم (يف هذه احلال) يفضَّ 

 وجيوُز كتابتُه بالرمز الفارسي، أي بكاٍف َعربية هلا َخطّان ُمَتوازيان.
يف اإلنكليزيَّة والفرنسيَّة  ))ج((كما يـَْنِطُق به أهُل ُكلِّ لُغة:   Jيُتب احلرُف  - ٤٣

 ))خ(( ) وJenaيف األملانيَّة (كما يف يينا  ))ي((ويُلَفُظ جيماً ُمَعطَّشة (قُرشيَّة)، و 
 يف اإلسبانيَّة.

صطلحاِت الِعلمية  - ٤٤
ُ
يُراعى ُمسايرُة النَّهج الِعلمي العاَلمي يف اختيار امل

قابلة للُمشتغلني بالِعلم 
ُ
صطلحات العربية والعامليَّة لتسهيِل امل

ُ
وُمراعاُة التقريب بني امل

 ولِلّدارسني.
صطلح األجنيب يُسرتَشدُ  - ٤٥

ُ
باألصل  ِعند َوضع ُمصطلح عريب ِلمقابلِة امل

دلول الِعلمي 
َ
صطلُح العريب مع امل

ُ
الالتيين أو اإلغريقي إْن ُوِجد، ويراعى أن يتَِّفَق امل

للُمصطلح األجنيب دوَن تقيٍُّد بالّداللة اللفظيَّة، ِمثاُل ذلك أْن نقول: ُغرفٌة َمْيتة 
 .low tide، وَجْزر ال َمدِّ خفيض ُمقابل dead roomُمقاِبل 
غري الشائعة ألداِء ُمصطلحاِت علمية ذات داللٍة  تُفضَُّل األلفاظُ  - ٤٦

، quantumدقيقة ُحمدَّدة، ِمثاُل ذلك أن نقول: َكّم ال كميـِّيَّة ُمقاِبل 
وَجتِْوية ال تأثُر بالعواِمل اجلويَّة ُمقابل  scatteringواسِتطارة ال تَبْعثُر ُمقابل 
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weathering)∗(. 
ارِبة يف َمدلوهلا ينبغي حتديُد الداللِة ِعنَد وجوِد ألفاٍظ ُمَرتاِدفة أو ُمَتق - ٤٧

 الِعلمية الدقيقة ِلُكلٍّ منها، وانتقاُ اللفظ العلمي الذي يُقابله، مثال ذلك:
، وُمماَنعة ُمقابل impedaneوُمعاَوقة  resistance ُمقاَومة ُمقاِبل 

reluctance وُمقاَصرة ُمقابل ،inertance .  
اللغات األجنبية وُحرِّفْت َتعوُد إىل الكلماُت العربية اليت نُِقلت إىل  - ٤٨

 Alhambraأصلها العريب إذا ما نُِقَلت إىل العربية َمرَّة أخرى، فُيقال يف 
))تـََرسانة((ال  ))داُر الصناعة(( Aesrnal، ويف ))أْهلمربا((ال  ))احلمراء((

 )∗*( . 
نتهية بِـ  - ٤٩

ُ
َُعرَّبة امل

الدالَِّة على  - logyتـَُرجَّح ِكتابُة الكلمات األجنبيَّة امل
 (َمربوطة) يف آخرها. فُيقال: جُيولوجية، بـَُيولوجية، سوسيولوجية. ))تاء((الِعلم بِـ 
 الكلماُت اليت شاعت بصيغِة خاصَّة تَبَقى كما اشُتهَرت نُطقاً وِكتابًة. - ٥٠
جمَع إدخاَل َحرف  - ٥١

َ
، كما pبثالث نقاط لُيقابَل احلرف  ))ب((قَِبَل امل

 .))ف((فاًء بثالث نُقط  vقِبَل أن ُيكتب احلرف 
مُع على كتابة الرقم  - ٥٢ ) نَفياً ٢مستقيم الرأس أُفُقّيًا ( ))٢((وافَق ا

 ).٣لالشتباه بينه وبني الرقم (
صطلح العلمي إذا  - ٥٣

ُ
ازي يف امل جيوز َحذُف تاء التأنيث من املؤنَّث ا

                                                            
ألنَّ  Switchعلـــى ِمفتـــاح ُمقابــــل  ))ِمْقــــالد(()  ومـــن هنـــا املنطلــــق فضَّـــلنا ُمصـــطلح ∗( 

  شائعة لِعدَّة مفاهيم ُأخرى. ))ِمفتاح((
. واللفظُة يف D´arsenal) ترسانة تعريٌب عن الرتكيَّة، والرتُّكيَّة عن الفرنسّية ∗∗( 

  الفرنسيَّة (وِسواها من اللغات الالتينية) مأخوذة عن العربيَّة األندلسيَّة.
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 . )∗(أّدت هذه التاء إىل االلتباس

                                                            
  .auricleال أَُذيـَْنة، ونرتك أذينة مقابل  atrium)  فنقول مثًال أَُذين مقابل ∗( 
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  /٤الملحق /

  يالمجمع العلمي العراق

  القواعد العامة لوضع المصطلحات العلمية

  إيثار استعمال اللفظ العريب على اللفظ األجنيب. -١
إحياء استعمال املصطلح العريب القدمي إذا كان مؤديًا للمعىن العلمي  -٢

 الصحيح.
تفضيل اللفظ العريب األصيل على املوّلد على احلديث، إال إذا اشتهر  -٣

 األخري.
يل إذا كان املصطلح األجنيب مأخوذاً استعمال اللفظ العريب األص -٤
 عنه.

 جتّنب الّنحت ما أمكن ذلك. -٥
 جتّنب تعريب املصطلح األجنيب إال يف األحوال اآلتية: -٦

  إذا أصبح مدلوله شائعاً بدرجة كبرية يصعب معها تغيريه.  - أ
 إذا كان مشتقاً من أمساء األعالم.  - ب
يف حالة األمساء العلمية لبعض املقاييس واملرّكبات   - ت

 ميائية.الكي
 إذا كان من أمساء املقاييس والوحدات األجنبية.  - ث
  إذا كان مستعمالً يف كتب الرتاث.  - ج
 روعيت قواعد معينة يف التعريب منها: -٧
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البدء باهلمزة إذا دعت إىل ذلك ضرورة جتّنب حبرف ساكن مراعاة   - أ
  لطبيعة اللغة العربية.

استعمال حرف الغني الذي يقابل حرف اجليم غري   - ب
 املعّطشة.

ا يف لغتها مع إيثار الصيغة كت  - ت ابة األلفاظ املعربة كما يُنطق 
ا العرب.  اليت نطق 

  تفضيل الصيغة األوربية األقرب إىل طبيعة العربية.  - ث
ا يف مواطنها ما  -٨ النطق بأمساء األعالم األجنبية وكتابتها كما ينطق 

 أمكن ذلك.
ة اختيار صيغة (مستفعل) يف مقابل املصطلحات الدالة على صف -٩

 قبول الفعل.
وّسع يف صيغة املصدر الصناعي مقابل املصطلحات الدالة على ما  - ١٠

 التصاف بصفة معّينة.-يفيد 
 تثبيت صيغيت اللزوم والتعدية يف األلفاظ اليت حتتملها. - ١١
اإلبقاء على املصطلح العريب الشائع وإن كانت عالقته باملعنلى  - ١٢

 األصلي جمازية فحسب.
استعمال األلفاظ القصرية من مصادر ثالثية بسيطة  اللجوء إىل - ١٣

وأمساء وحروف فيما يقابل صدور بعض الكلمات اإلفرجنية الدالة على معاٍن 
 معّينة مثل (رجع الوفق) (نزع املاء) (نصف كروي) و (ال عضوي).

 استعمال إحدى الصيغ اآلتية للداللة على االحرتاف: - ١٤
 حمكِّم) و (مرّفق).صيغة اسم الفاعل مثل (فاحص) و (  - أ
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 صيغة (فعَّال) مثل: (لّفاف) و غزّال و (نّساج).  - ب
صيغة (ِمفعال) إذا كانت صيغة (فّعال) مستعملة مثل   - ت

 (ِملفاف).
  النسبة إىل مجع التكسري مثل: مقويايت ونضائدي.  - ث
قياسية (مفعال) وصيغة اسم الفاعل مذكرًا ومؤنثًا و (فّعالة) و  - ١٥

ا الشيء مضافًا إليها املسموعات غري  (فعال) للداللة على اآللة اليت يعاجل 
القياسية من أمساء اآلالت مثل: (ِمشعل) و (ميزنة مكحلية) و (نابض  

 كاشطة).
  المجمع العلمي العراقي

  القواعد التي وضعتها لجنة اللغة العربية
مراعاة املماثلة أو املشاركة بني مدلويل اللفظة لغة واصطالحاً، وألدىن  -١
  سة.مالب

 االقتصار على مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد. -٢
 جتّنب تعّدد الدالالت للمصطلح الواحد. -٣
التزام ما اسُتعمل، أو استقر قدميًا من مصطلحات قدمية علمية  -٤

 وعربية وهو صاحل لالستعمال اجلديد.
 جتّنب املصطلحات األجنبية. -٥
 نافرة الوحشية أو الّصعبة الّنطق.إيثار اللفظة املأنوسة على اللفظة ال -٦
ال يشتّق من املصطلح إال بقرار من هيئة علمية خمتصة بوضع  -٧

 املصطلحات.



  
لد () اجلزء () –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٥٠  ا

إيثار اللفظة املفردة على املصطلح املرّكب أو العبارة لتسهيل النسبة  -٨
 واإلضافة وحنو ذلك.

 جتّنب األلفاظ العامية. -٩
حدثات.تفضيل مصطلحات الرتاث العريب على املو  - ١٠

ُ
 ّلدات وامل

يُلجأ إىل ترمجة املصطلح األجنيب عند ثبوت دالالته على معناه  - ١١
 االصطالحي.

جتّنب تعريب املصطلحات األجنبية إال إذا تعّذر العثور على لفظ  - ١٢
 عريب موائم.
 ترى اللجنة أن يُراعى عند استعمال األلفاظ األعجمية ما يلي: - ١٣

أللفاظ املعّربة عند اختالف نطقها يرّجح أسهل نطق يف رسم ا -أ
  باللغات األعجمية.

إحداث بعض التغيري يف نطق املصطلح املعّرب ورمسه ليّتسق  -ب
  مع النطق العريب.

جتّنب استعمال السوابق واللواحق األجنبية، ألّن اللغة العربية لغة اشتقاقية  - ١٤
 صطلح.وليست إلصاقية، ووجوب اعتماد األساليب العربية يف وضع امل

يستعمل كل لفظ من األلفاظ املرتادفة يف معناه اخلاّص يف  - ١٥
ا  املصطلحات العلمية، ألّن الرتادف كثريًا ما يكون أوصافًا لألشياء ال يراد 
املطابقة التامة يف املعىن، إذ يُلحظ أن لكل لفظ معىن خاصًا به خيتلف عن 

از، وكذلك متكن  سواه ولو شيئًا قليًال فيمكن أخذه واستعماله ولو بطريقة ا
االستفادة من املرتادفات اليت ال تُلحظ فيها الوصفية، ُخيّص كل منها مبصطلح 

 علمي خاص.
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  /٥الملحق /
  ١٩٨٣المعجم الطبي الموحد 

  األسس المعتمدة في اختيار المصطلحات: 

استُـْعِملت كلمة عربية واحدة مقابل التعبري األجنيب، ومل تستعمل  -١
فات إّال فيما ندر، وبذلك يتحّقق توحيد املصطلحات. وهذه أهم ميزة املرتاد

  للمعجم وهي اليت جعلت إعداده يتسغرق وقتاً طويًال.
اسُتعملت الكلمات العربية املتداولة أو اليت سبق أن استعملها  -٢

األطباء العرب األقدمون، إذا كانت تفي بالغرض العلمي، ولكن تُرَِكت 
ليت ُوِجد ما يقابلها يف العربية. وأخذت اللجنة بنظر الكلمات الدخيلة ا

امع أو اللجان أو العلماء.  االعتبار املصطلحات اليت وضعتها ا
وإذ كان كثري من املصطلحات العلمّية متعدِّد األصول فقد كان لِزامًا أن  - ٣

لغة تلجأ اللجنة إىل اختيار معىن واحد من املعاين العديدة اليت وضعتها معاجم ال
از يف استعمال األلفاظ بتخصيص معناها  لِلَّفظ العريب الواحد، وأن تلجأ إىل ا
العام أو تعميم معىن جماور ملعناها اللغوي أو نقلها إىل مدلول آخر أدّق، فصار ملا 

 يظنُّه البعض ألفاظاً مرتادفة مدلوالت معينة خمتلفة.
إال إذا كانت اسم  ))ةاألجنبية املعربَّ ((اُسْبِعدت الكلمات الدخيلة  -٤

شخص أو مشتّقة من امسه، أو كانت مستعملة يف لغات متعددة ومل ميكن 
 الوصول إىل مقابل هلا فبقيت لتبّدل فيما بعد.
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ا وذُكرت يف أول املعجم مع  -٥ تـُبِّتت سوابق ولواحق َمتَّ االلتزام 
استعماُهلا يف  تفضيل الصيغ الثالثية املختصرة. واسُتعملت ِصَيغ عربية َسَبقَ 

 .))و فـَُعول ))فـََعل((و  ))فـَُعال((الطب، والقياس على ذلك مثل صيغ 
ُفضِّل االطِّراد واالنسجام يف استعمال الكلمات والصيغ على  -٦

استعمال ألفاظ معجمّية خارجة عن االنسجام ال يسهل حفظها وتداوهلا. 
 وابتعدت اللجنة عن األلفاظ الوعرة ما أمكن.

صّرف يف صيغ النسبة للتمييز أو منع اللَْبس فقيل بيضي وبيَضوي جرى الت - ٧
 وبيضاوي أو بيضايت. كما نُِسب للمفرد وللجمع فقيل جرثومي وجراثيمي.

مل تلجأ اللجنة إىل النحت أو الرتكيب إال يف ما ندر، كأن تكون  -٨
مع الكلمة قد شاع استعماهلا أو تكون اللفظة مقبولة مفهومة، أو يف النسبة، 

 اتباع القواعد والضوابط املقررة.
كثريًل ما يـَُعربَّ عن املفهوم الواحد يف اللغات األجنبية مبصطلحات   -٩

متعّددة ُمَرتاِدفة. وَمَردُّ ذلك يف الغالب إىل أسباب تارخيية. وملا كان وضع 
املصطلحات العربية اآلن قد َجتَاوز هذه املراحل التارخيية، فقد اقتصرت اللجنة 

ترمجة واحٍد من هذه املرتادفات ال غري (هو أْصَلُحَها لتأدية املعىن)  على
مبُْصطََلح عريب واحد، يوضع يف مقابلها مجيعًا مع اإلشارة جبانب املرتادفات 
األخرى إىل التعبري الذي اتُِّفَق على ترمجته، بوضعه بعد عالمة املساواة (=) 

 بني قوسني.
شكل ضبطًا كامالً، وُوِضع َمجْع الكلمة بني ُضِبطت الكلمات العربية بال - ١٠

، كما ُوِضع املفرد أو املثّىن أو املؤنث أحيانًا بني ]ج: [مسبوقًا حبرف  [ ] زاِفرَتـَْني 
 على التَـوَايل. ]م:[أو  ]ث: [أو  ]ف: [الزافرتـَْني مسبوقاً حبرف 
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ُأضيَف إىل املعجم عديٌد من الُصَور التوضيحّية، زيادًة يف  - ١١
 يضاح، وتثبيتاً للمصطلحات، وتعميماً للفائدة من املعجم.اإل

استُعملت طريقة اإلمالء للكلمات األجنبية املستعملة يف قاموس  - ١٢
Dictionary Dorland’s Illustrated Medical  ١٩٨١الطبعة السادسة والعشرين سنة. 
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  /٦الملحق /
  مجمع اللغة العربية األردني 

  نتائج أعمال ندوة

  ))منهجية وضع المصطلح العربي، وبحث سبل نشر المصطلح الوحد وإشاعته تطوير((

  ١٩٩٣أيلول  ٩ - ٦عمان 
عرضت دراسات وحبوث وأوراق عمل كثرية سعت إىل أن تعاجل قضية 

تطوير منهجية وضع املصطلح العريب وحبث سبل نشر املصطلح املوحد ((
كل جلسة عن . وقد أسفرت املناقشات والتعليقات اليت تلت  ))وإشاعته

اجتاهات مل ترد يف البحوث واألوراق املقدمة. وقد أثبتت اللجنة هنا 
  بعض هذه االجتاهات اليت تتفق مع أهداف الندوة، وهي:

اعتبار ما ورد خبصوص منهجية وضع املصطلح العلمي العريب يف ندوة  -١
األساس الذي ينطلق منه تطوير هذه املنهجية، وجتميع ما  ١٩٨١الرباط عام 

ذا الصدد يف البحوث واألوراق اليت قدمت للندوة احلالية وإضافته اس تجد 
إليها، والعمل على حترير احلصيلة وطباعتها يف كراسة واحدة متهيدًا لعرضها 

اية هذا العام.   على مؤمتر التعريب السابع الذي سنعقد يف اخلرطوم قبيل 
عاتقها العبء مكتب تنسيق التعريب بالرباط هو اجلهة اليت يقع على  -٢

األكرب لتجميع املصطلحات وإحصائها وتصنيفها وإعدادها للمراجعة واملناقشة 
ذا الصدد يف :  ونشرها. وتتلخص مهام املكتب 

امع اللغوية  –أ  ا املختلفة: من ا جتميع املصطلحات من مظا
واهليئات العلمية املتخصصة ومن األفراد والكتب واملؤلفات ومساردها 

  ات اليت تصدر بالعربية، وغري ذلك.واملرتمج
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  تنسيق هذه املصطلحات وتصنيفها وختزينها يف احلاسوب. –ب 
ذه املصطلحات إىل جلان متخصصة ملراجعتها  –ج  يعهد املكتب 

  وتعديلها وتوحيدها.
امع اللغوية واهليئات العلمية  –د  يوزع هذه املصطلحات على ا

ا إليه.واجلامعات ملناقشتها وإقرارها وإع   اد
ينظم املكتب هذه املصطلحات يف جمموعات وينشرها يف شكل  -هـ 

  معاجم متخصصة.
للمكتب أن يشكل جلانًا متخصصة لوضع عمل أو إمتامه أو  –و 

  تدقيق مشروع معجم.
لذلك كله جيب دعم مكتسب التنسيق باإلمكانات املادية والبشرية 

  خري وجه. والتكنولوجية لتمكينه من القيام مبهمته على
ا كمتطلب خترج يف كل كلية من كليات  -٣ تدريس املصطلحية وتقنيا

اجلامعات، ويتناول الوسائل املختلفة لوضع املصطلح املناسب والصحيح، كما 
يتناول كذلك ترمجة النصوص العلمية العربية واستعمال اآلليات والتقنيات 

لمي السليم باللغة املعلوماتية وكل ما يهيئ الطالب للتمكن من األداء الع
 العربية.
اقرتاح لتحديد منهجية لتوحيد املصطلح بطريقة عملية تقوميية ترتكز  -٤

 على أربعة عناصر، هي:
  االطراد والشيوع. –أ 

  يسر التداول (قلة حروف الكلمة الواحدة). –ب 
  املالءمة (تفرع املصطلح إىل ميادين خمتلفة). –ج 
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  طلح).التوليد (كثرة االشتقاق من املص –د 
على أن يتفق على مقياس لرصد درجات لكل عنصر، وخيتار املصطلح  
كمصطلح موحد على أساس تلك الدرجات، ويتكفل مكتب تنسيق 

  التعريب بتقدمي مشروع يف هذا الشأن ملؤمتر التعريب لدراسته وإقراره.
وضع خمطط مصطلحي مقيد زمانًا واختصاصًا الغاية منه سد  -٥

ا. احلاجات العاجلة واملتو  سطة املدى واآلجلة ومواكبة علوم العصر ومتطلبا
 ويتكفل مكتب تنسيق التعريب بتنفيذ ذلك.

بناء املكتبة العربية العلمية اجلامعية لتكون سندًا لوضع املصطلح  -٦
 العريب املوحد، ولدعم البحث العلمي والتدريس والتأليف بالعربية.

بانتظام بكل ما يصدر إصدار جملة ببليوغرافية عربية غايتها التعريف  -٧
من حبوث ودراسات ومؤلفات ومؤمترات وندوات سعيًا إىل دعم التعاون 
العلمي بني املؤسسات العربية العلمية، وجتنبًا لتكرار األعمال وتضارب 
املقاصد. ويتكفل مركز التعريب والرتمجة والنشر بدمشق بإعدادها وطباعتها 

 ونشرها وتوزيعها.
ا استقراء األمهات من امل -٨ ؤلفات الرتاثية، والتعمق يف آرائها ونظريا

ا القومية املربرة لالستفادة منها يف وضع املصطلح العلمي العريب  ومصطلحا
 املعاصر.
ضرورة استعانة املؤسسات العلمية العربية املعنية باملصطلح العريب  -٩

املوحد بكل الوسائل واآلليات التقنية وماهلا من منهجيات يف معاجلة 
طلحات وتووحيدها ونشرها وتطبيقها يف البحث والتدريس والتأليف املص

 ويتكفل مكتب تنسيق التعريب مبتابعة ذلك وتنفيذه.
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معاملة املصطلح معاملة مادة حضارية أساسية حىت تفتح هلا األبواب  - ١٠
يف كل الوطن العريب، ويعلن عنها بكل وسائل النشر، ويرتك هلا الوقت حىت 

 ءمتها وتفرض استعماهلا.تثبت وجودها ومال
تفيد التجربة السورية والتجربة السودانية يف تعريب التعليم يف  - ١١

الكليات العلمية والتطبيقية على أساس التدرج سنة بسنة جناح هذا األسلوب، 
وهذا مثال واضح على أن متطلبات التطبيق مواتية، واألمر حيتاج إىل حسم 

امع والبدء يف التطبيق تدرجييًا السيم ا باالعتماد على كل وضعته ا
واملؤسسات العربية املتخصصة من مصطلحات تعترب الركيزة األساسية لتطبيق 

 التعريب.
وحيث إن وضع املصطلح العلمي وتطويره وتوحيده يأيت من خالل  - ١٢

تمعون من أصحاب القرار يف الدول العربية  املمارسة العملية للتعريب يرجو ا
ات الضرورية حىت يكون التعليم اجلامعي بكافة فروعه العلمية إعطاء التوجيه

 املختلفة باللغة العربية إلزامياً.
حان الوقت للبدء يف إعداد معجم جامع ملا ورد يف مجيع املعاجم  - ١٣

العلمية املتخصصة ليساعد املؤلفني واملرتمجني ويعمل على اإلسراع بالبدء يف 
يد يف نفس الغرض البدء يف وضع معاجم عملية التعريب الشامل. ومن املف

 داللة أو معاجم معان ملختلف الفروع العلمية.
إنشاء مركز عريب على هيئة مصرف مشرتك للمصطلحات به وسائل  - ١٤

استقصاء ومجع كل ما يصدر يف العامل من مصطلحات جديدة أوًال بأول 
امع اللغوية واهليئات العلمية لتعريبها وت عريفها، كما يكون وتوزيعها على ا

باملصرف وسائل ختزين وتوثيق تشمل مجيع املصطلحات املعربة على مستوى 
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الوطن العريب كله، وميكن على هذا األساس االستفادة من جتارب املؤسسات 
 العاملية للمصطلحات، ويتكفل بذلك مكتب تنسيق التعريب.

راسة مشكلة  اقرتاح بتشكيل جلنة يف جممع اللغة العربية األردين لد - ١٥
كتابة احلروف األجنبية والرموز العلمية مبقابالت عربية، والدعوة لعقد ندوة 
خاصة يف أحد جمامع اللغة العربية لبحث ومناقشة النتائج اليت تتوصل إليها، 
وتعرض تلك النتائج على مؤمتر التعريب بالسودان. كما ميكن أن تأخذ هذه 

 دقيقة للمختصرات العلمية.اللجنة على عاتقها مسألة وضع منهجية 
ال يعهد بوضع املصطلحات العلمية إال إىل مصطلحيني تتوافر فيهم  - ١٦

 الشروط اآلتية:
  إجادة اللغة اليت يرتمجون منها أو ينقلون عنها. –أ 

  إجادة اللغة العربية. –ب 
  أن يكونوا متخصصني يف العلم الذي يرتمجون عنه. –ج 
  لعلوم اختصاصهم. أن يكونوا ممارسني عملياً  –د 

أن يكونوا على دراية تامة مبفهوم املصطلح العلمي وأساليب  - هـ 
م والتخصصات القريبة منها.   وضعه يف ختصصا

ويشارك يف وضع املصطلح العلمي كذلك اللغويون املختصون واملرتمجون 
  اخلرباء واملعلوماتيون واملستفيدون من املصطلح العريب وتطبيقه.

ربة مصرف املصطلحات مبجمع اللغة العربية األردين يف اعتبار لتج - ١٧
معاجلة املصطلحات وتوحيدها، يرجى من املؤسسات العربية املتخصة يف وضع 
املصطلح العريب وتوحيده أن تتعاون مع املصرف املذكور حىت يصبح مركزاً عربياً 
لإلعالم املصطلحي وحىت حيقق إنشاء شبكة عربية ال مركزية للمصطلحات 
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 ذلك يف سبيل رفع مستوى العمل املصطلحي بشكل عام.و 
ا  - ١٨ نشر مجيع األحباث وأوراق العمل اليت قدمت للندوة لتعميم فائد

ا يف التحضري لندوات ومؤمترات قادمة.  وبغية الرجوع إليها واالستعانة 
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  /٧الملحق /
  مؤتمر التعريب السابع

  ١٩٩٤/ ٢/ ١ - ١/ ٢٥الخرطوم 
  القرارات

  التعديالت المقترحة على توصيات ندوة عمان :أوًال: 

 تعدل على النحو التايل: ٣التوصية  -١
  تدريس علم املصطلح يف اجلامعات العربية

 تعدل كما يلي: ٤التوصية  -٢
اقرتاح لتحديد منهجية لتوحيد املصطلح بطريقة علمية تقوميية ترتكز 

  على العناصر التالية:
  االطراد وشيوع الفصيح. –أ 

  لتداول (يسر النطق).يسر ا –ب 
  املالءمة (دقة التناظر بني املصطلح العريب واألجنيب). -جـ 
  إيثار الكلمة الرتاثية على الكلمة املستحدثة. –د 

إيثار اللفظ العريب على اللفظ العامي واألجنيب وتعريبه عندما  -هـ 
  يتعذر وضع املصطلح العريب.

  التوليد وكثرة االشتقاق من املصطلح. –و 
 قد مت تنفيذها. ١٤ى اللجنة أن التوصية تر  -٣
 حبيث تبدأ: ١٣تعدل التوصية  -٤

  يتكفل مكتب تنسيق التعريب بإنشاء مركز عريب...
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 كما يلي:  ١٦تعدل التوصية  -٥
يرجى من املؤسسات العربية املتخصصة يف خمتلف البلدان العربية اليت 

فيما يبنها  من مهامها وضع املصطلحات العربية وختزينها وضبطها أن تتعاون
إلنشاء شبكة عربية للمصطلحات يكون مركزها مكتب تنسيق التعريب 
بالرباط، وذلك يف سبيل رفع مستوى العمل املصطلحي وتوحيد املصطلحات 

  بشكل عام.
  ثانياً: اإلضافات المقترحة على توصيات ندوة عمان

تؤيد اللجنة التوصية بدعم مكتب تنسيق التعريب باإلمكانات املادية  -١
 البشرية للقيام مبا يلي:و 
امع اللغوية   - أ ا املختلفة ويطلب من ا مجع املصطلحات من مظا

واهليئات العلمية املتخصصة التعاون الوثيق مع املركز وتزويده بنسخ من  
  كافة إنتاجها اللغوي والعلمي واملصطلحي.

توسيع فريق اخلرباء والتقنيني الدائمني بالعدد الكايف لتغطية احتياجات   - ب
املكتب للقيام بعمليات التجميع والتصنيف والتخزين للمصطلحات وال 

 مفر من االستعانة بشبكة من احلواسيب لتخزين املعلومات.
   دعم ميزانية املركز من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.  -ج

ا متثل القاعدة  -٢ توصي اللجنة بتشجيع مشروع الذخرية اللغوية أل
 عطيات اللغوية احلية وذلك بالوسائل التالية:األوىل من امل

إجناز ما جاء من التوصيات يف الندوة األوىل اليت عقدت باجلزلئر يف يونيو  –أ 
  م وخاصة توصية الندوة الثانية.١٩٩١

اتصال املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم باملؤسسات العلمية والعربية  –ب 
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ا للمشاركة. وتوعيتها بأمهية هذا املوضوع   ودعو
إشراك مكتب تنسيق التعريب يف اإلشراف على هذا املشروع وذلك  -جـ 

  بانضمامه إىل جلنة اإلشراف واملتابعة.
توصي اللجنة بالتعاون بني مركز التعريب والرتمجة والتأليف والنشر  -٣

م على   م ومنشورا بدمشق ومكتب التنسيق بالرباط ألجل تعميم إصدارا
 ني بالتعريب.كافة املهتم

توصي اللجنة بالتعاون بني اجلامعات والكليات اليت تعرب علومها  -٤
 وتبادل الكتب واملنشورات فيما بينها.

 توصي اللجنة بتنظيم مؤمتر أو ندوة خاصة لبحث املوضوعات التالية: -٥
  قواعد وضع خمتصرات املصطلحات. –أ 

املتضمنة يف  مقابالت احلروف األجنبية املفردة املفصولة واحلروف –ب 
الكلمات، وتطوير ما مت إجنازه يف وضع املقابالت لألصوات العربية 

  باحلروف الالتينية.
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  /٨الملحق /
  مجمع اللغة العربية بدمشق

  ١٩٩٩تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٨ -٢٥ندوة إقرار منهجية موحدة لوضع المصطلح 

  القرارات والتوصيات:

  القرارات: -أوالً 

لة بتعريف املصطلح العلمي وباملبادئ األساسية وهي القرارات املتص
  للمنهجية املوحَّدة يف وضع املصطلحات العلمية العربية.

تعريف املصطلح العلمي لفظ يصطلح عليه أهل العلم املتخصصون  –آ 
للتفاهم والتواصل فيما بينهم. واملصطلح العلمي العريب املتخصص هو 

  ة.دعامة اللغة العلمية العربية املوحَّد
  املبادئ األساسية لوضع املصطلح: –ب 

احلرص على استعمال ما جاء يف الرتاث العريب من مصطلحات عربية  -١
  أو معرَّبة وتفضيل املصطلحات الرتاثية على املولَّدة.

 إحلاق كل مصطلح بتعريف موجز دقيق يبنيِّ داللته العلمية. -٢
بإثبات معىن عندما ينقل مصطلح علمي من األجنبية إىل العربية يُبدأ  -٣

 أصله يف اليونانية أو الالتينية أو غريمها مث يوضع املقابل العريب.
 تفضيل مصطلح واحد للمعىن العلمي الواحد يف احلقل الواحد. -٤
 تفضيل الكلمة اليت تتيح االشتقاق على اليت ال تتيحه. -٥
ا تتتيح االشتقاق والنسبة واإلضافة والتثنية  -٦ تفضيل الكلمة املفردة أل
 ع.واجلم

 تفضيل الكلمة الشائعة الصحيحة على الكلمة املرتوكة أو الغريبة. -٧
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تفضيل الكلمات العربية الفصيحة على الكلمات املعرَّبة، إال إذا  -٨
 اشتهر املعرَّب، وجتنُّب النافر من األلفاظ.

جتنُّب الكلمات العامية إال عند الضرورة، ويفضَّل يف هذه احلالة  -٩
طر عريب، وأن يشار إىل عاميتها بوضعها بني أن تكون شائعة يف أكثر من ق

 قوسني.
مراعاة ما اتفق املختصون على استعماله من مصطلحات  - ١٠

م، معرَّبة كانت أو مرتمجة.  ودالالت علمية خاصة 
التعريب عند احلاجة، وال سيما املصطلحات ذات الصبغة العاملية،  - ١١

 الكيماوية. وأمساء األعالم املستعملة مصطلحات، والعناصر واملركبات
مسايرة النهج الدويل يف اختيار املصطلحات العلمية، وذلك  - ١٢

باعتماد التصنيف العشري الدويل لتصنيف املصطلحات، واستكماهلا 
 وتعريفها، وترتيبها حبسب حقوهلا وفروعها.

يفضَّل يف حال املرتادفات، أو الكلمات القريبة من الرتادف،  - ١٣
 أقرب األلفاظ صلة باملعىن املقصود.

عند وجود ألفاظ مرتادفة أو متقاربة يف مدلوهلا، جيب حتديد  - ١٤
الداللة العلمية الدقيقة لكل واحد منها وانتقاء اللفظ العلمي الذي يقابلها. 
وحيسن عند انتقاء مصطلحات من هذا النوع أن جتمع كل األلفاظ ذات 

ة الداللة، فُتعاجل كلها جمموعة واحدة.  املعاين املتقاربة أو املتشا
 عند تعريب األلفاظ األجنبية يراعى مايلي: - ١٥

ترجيح ما يسهل نطقه بالعربية من األلفاظ املعرَّبة عند اختالف نطقها يف   - أ
  اللغات األجنبية.
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التغيري يف شكل اللفظ لكي يصبح مستساغاً وموافقاً للصيغ العربية. على   - ب
دَّدة أن ال يؤدي هذا التغيري إىل وضع كلمات يكون هلا بالعربية معاٍن حم

 غري املعىن املقصود.
يـَُعّد املصطلح املعرَّب عربياً، خيضع لقواعد اللغة، وجيوز فيه، عند    - ج

  الضرورة، االشتقاق والنحت.
تصحيح الكلمات العربية، اليت حرفتها اللغات األجنبية، واستعماهلا   - د

  باعتماد أصلها الفصيح.
حرصًا على صحة  ضبط الكلمات عامًة، واملعرَّب منها خاصة بالشكل   -هـ

  نطقها.
ة بني مدلول  - ١٦ ضرورة وجود مناسبة أو مشاركة أو مشا

املصطلح اللغوي ومدلوله االصطالحي، وال يشرتط يف املصطلح أن يستوعب  
 كل معناه العلمي.

إذا كان للَّفظ العلمي األعجمي مقابل يف اللغة العربية تُرجم مبعناه   - ١٧
ة لفظ عريب يؤدي معناه، ويُرَجع يف كلما كان قابًال للرتمجة. أو ُوضع مقابل

از، ويف الضرورة يُلَجأ إىل النحت والرتكيب املزجي  ذلك إىل االشتقاق وا
 والرتكيب اإلضايف.

إذا تعذر وضع لفظ عريب بإحدى الوسائل املذكورة يُلجأ إىل  - ١٨
 التعريب عند الضرورة على طريقة العرب يف تعريبهم.

امع لكل جممع لغوي وهيئة علمية تكوين شبكة لغوية الحتاد ا - جـ 
ممثل فيها مهمته العمل على إذاعة قرارات االحتاد وتعميمها، ومراجعة 
امع واهليئات العلمية من مصطلحات ومعاجم يف موطنه  ما تنتجه ا
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  وباملثل ما ينتجه األفراد العلميون ومدى االلتزام باملنهجية العلمية.

  التوصيات: - ثانياً 

امع اللغوية العلمية العربية أن يكلف جلنة  توصي الندوة  -١ احتاد ا
ا  تأليف كتاب مرشد يشرح املبادئ األساسية للمنهجية املوحدَّة اليت أقر
الندوة، ويتضمَّن بيانًا واضحًا شافيًا لكل مبدأ من مبادئها، مع تقدمي أمثلة 

  مناسبة تساعد على وضعها موضع التطبيق وضعاً صحيحاً ودقيقاً. 
 لتوحيد املصطلح العريب توصي الندوة باتباع اخلطوات اآلتية:و   -٢

تقوم جمامع اللغة العربية يف كل قطر عريب بتعرُّف املؤسسات واهليئات اليت   - أ
تضع مصطلحات علمية عربية، أو تعتمد مصطلحات علمية عربية، 
امع إىل هذه املؤسسات واهليئات أن تزودِّدها مبا لديها من  وتطلب ا

ا. مصطلحاتٍ  ْ   علمية عربية وضعتها أو اعتمد
تعمل جمامع اللغة العربية بالتعاون مع الوزارات واملؤسسات واهليئات   - ب

ذات العالقة على توحيد مصطلحات القطر، جماًال، وفق خطة توضع 
 لذلك.

امع اللغوية العلمية  -ج تُرفع املصطلحات القطرية املوحَّدة إىل جملس احتاد ا
  اًال.العربية جماًال جم

يدرس جملس االحتاد ما جيتمع لديه من املصطلحات القطرية املوحَّدة،  -د
ا، مث يتوّىل طبعها ونشرها.   ويتخذ قراراً بشأ

ا السنوية، بنوداً  -هـ تضع جمامع اللغة العربية أو ما مياثلها، يف موازنا
لتعويضات (أو مكافآت) أعضاء اللجان اليت تكلِّف توحيد املصطلحات 
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 وإلشاعة املصطلح العريب توصي الندوة مبا يأيت:  -٣

اإلفادة من ثورة االتصاالت باستخدام التقانات احلديثة، كاحلاسوب 
امع اللغة العربية عليها وشبكة تربط بينها.   واإلنرتنت، وبإنشاء مواقع 

ة العلوم إىل اإلفادة من تقانة املعلومات لتعريب التعليم العايل واجلامعي، وترمج 
 العربية، ووضع املصطلحات مبساعدة احلاسوب.

  اإلفادة من تقانة اإلعالم لتوحيد املصطلح وإشاعته. –ج 
العمل على وضع معاجم املصطلحات املوحدَّة واملعاجم احلاسوبية يف  -د

  العلوم املختلفة على اإلنرتنت.
لواحق يف اعتماد طريقة قياسية أو شبه قياسية ملقابلة السوابق وال -٤

 األلفاظ األجنبية، ووضع جداول هلا حتوي أمثلة وتطبيقات عليها.
اإلسراع يف وضع املصطلحات العربية املقابلة ملا يأيت من مصطلحات  -٥

 أجنبية حني استعماهلا، وتعميمها على وسائل اإلعالم وغريها.
لقد أمجع رأي املشاركني يف الندوة على أن وضع املصطلح ال حيقق 

  نها ما مل ينتشر ويعمَّ استعماله وهلذا:الغاية م
تناشد الندوة احلكومات العربية أن تصدر القرار امللزم بتعريب العلوم   -١

  والتعليم العايل واجلامعي يف مجيع االختصاصات.
السعي إىل إنشاء مؤسسة قومية لرتمجة لنقل أمهات الكتب يف   -٢

 التعليم العايل واجلامعي. العلوم احلديثة إىل العربية وذلك دعماً حلركة تعريب
كما تناشدها أن تتخذ اإلجراءات القانونية واإلدارية ليكون ملقررات    -٣

امع قّوة تنفيذية إلزامية يف وزارات الدول العربية  جمامع اللغة العربية واحتاد ا
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ا العامة، وال سيما وزارات اإلعالم يف مجيع وسائله املقروءة  ومؤسسا
 واملسموعة واملرئية.

ا ينشأ يف بالده جممع لّلغة العربية   -٤
ّ
تدعو الندوة كل حكومة عربية مل

امع الشقيقة يف  أن تبادر إىل إنشائه يف أقرب وقت، حىت تتضافر جهود ا
امع اللغوية العلمية العربية، يف خدمة العربية، وتعزيز مكانتها  رحاب احتاد ا

ا على مواكبة التقّدم املتسارع يف العلو   م والتقانات احلديثة.وقدرا
تدعو الندوة احلكومات العربية إىل إنشاء بنك مصطلحات مركزي،   -٥

امع اللغوية العربية.  ترتبط به بنوك املصطلحات العربية، يكون مقرّه احتاد ا
امع وجممع  ويتوجه املشاركون يف الندوة بالشكر اجلزيل إىل احتاد ا

لوه فيها من جهد إلجناح أعماهلا، ويرفون اللغة العربية بدمشق والباحثني ملا بذ
أسىن آيات التقدير واإلكبار إىل سيادة الرئيس حافظ األسد رئيس اجلمهورية 
العربية السورية لرعايته الكرمية اليت مشلت أعمال هذه الندوة، واليت كانت خري 
ا  حافز إىل إجناح أعماهلا، واليت ستكون، بإذن اهللا، خري عوٍن لوضع قرارا

ا، لتواكب السرعة و  ا موضع التنفيذ، خدمًة للغة العربية وإعالء لشأ توصيا
  املذهلة يف تقدم العلوم احلديثة.


