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  المصطلح
  نشأته وتطوره

  الدكتور أحمد مطلوب
تثار كلما عرضت قضية التعريب مشكلة املصطلحات العلمية وكأن 

  لغات العامل انتهت من هذه املسألة ومل يبق لديها من مزيد.
واليراد بطرح هذا املوضوع إال إعاقة التعريب واحلفاظ على ماورثناه من 

بية لتسود اللغات األجنبية يف قاعات عهود التبعية، وهو يهضم حق اللغة العر 
  الدرس والتأليف.

إن املصطلح عرف يتفق عليه مجاعة فإذا ماشاع أصبح عالمة على 
مايدل عليه، وهذا ماسارت عليه مجيع اللغات، ومنها لغة القرآن الكرمي اليت 

  استوعبت املستجدات منذ القدمي.
ضة علمية ومنت ل غتها بفضل مابذل واليوم وقد شهدت األمة العربية 

اللغويون والعلماء من جهد مثمر بناء خالل القرن العشرين أصبح من اليسري 
وضع املصطلحات اجلديدة ومل يعد ذلك مشكلة ولوالذللك ما صدرت مئات 

  املعاجم العلمية واأللفاظ احلضارية على امتداد الوطن العريب.
 -، ويقفوهذا البحث يتابع وضع املصطلحات العربية منذ القدمي

على ماقدم علماء األمة من جهد مثمر حبيث أصبح التأليف والرتمجة  - باجياز
ضة علمية واسعة املدى.   يسريين يف العصر العباسي الذي شهد 

ويشري إىل وسائل منو اللغة العربية اليت هي سبيل العاملني يف وضع 
يت استطاع املصطلحات، وهي وسائل ليس هلا نظري يف كثري من لغات العامل ال
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م القومي،  م بلغتهم، واعتزازًا بكيا أبناؤها أن يضعوا املصطلحات إلميا
  وشخصيتهم الوطنية.

ومل يكن احملدثون من العرب بعيدين عن تلك الوسائل، فرجعوا إليها 
لوا منها، واستخلصوا القواعد الواضحة لوضع املصطلحات، وساروا يف  و

والعقبات اليت وضعت أمامهم ليعزفوا  طريق الحب على الرغم من املعوقات
  عما عقدوا العزم عليه ويظلوا بعيدين عن روح أمتهم وسالتهم اخلالدة.

وميضي البحث مستندًا إىل احلقائق وروح اللغة العربية، ليعرض صورة 
لنشأة املصطلح وتطوره، ويضع معامل يف الطريق الذي سلكه العرب قدمياً 

وث ودراسات جادة لتجاوز املعوقات وختطي وحديثاً، وليكون متهيدًا لبح
  العقبات، ودعوة إىل توحيد املصطلحات يف الوطن العريب.

فما املصطلح؟ وكيف نشأ يف اللغة العربية؟ وكيف تطور؟ وما منابعه؟ 
  وماقواعده اليت اختذها القدماء واحملدثون هلم سبيًال؟

  
ق طائفة اتفا ((وهو  ))العرف اخلاص ((املصطلح أو االصطالح هو

االصطالحي مايتعلق باالصطالح ويقابله  ((و ))خمصوصة على وضع شيء
  )١( ))اللغوي

اصطلح القوم على األمر: تعارفوا عليه واتفقوا..  ((ويف املعجم الوسيط:
  )٢( ))واالصطالح: مصدر اصطلح، وهو اتفاق طائفة على شيء خمصوص

عىن، قال األمري وال خيرج الباحثون واملعنيون باملصطلحات عن هذا امل
                                                            

  ١٣٤٩ص  ١) البستان ج١(
  ) املعجم الوسيط(صلح)٢(
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مصطفى الشهايب:" هو لفظ اتفق العلماء على اختاذه للتعبري عن معىن من 
ا جديدة  –اذن  –املعاين العلمية" وقال:" واالصطالح جيعل  لأللفاظ مدلوال

ا اللغوية أواألصلية" مث قال:" واملصطلحات التوجد ارجتاًال والبد  غري مدلوال
ة كبرية كانت أو صغرية يف كل مصطلح من وجود مناسبة  أو مشاركة أو مشا

بني مدلوله اللغوي ومدلوهلاالصطالحي" مث قال:" ومن الواضح أن اتفاق 
العلماء على املصطلح العلمي شرط الغىن عنه والجيوز أن يوضع للمعىن 

  )١(العلمي الواحد أكثر من لفظة اصطالحية واحدة" 

  فشروط املصطلح العلمي:
  لة على معىن من املعاين العلمية.اتفاق العلماء للدال -١
 اختالف داللته اجلديدة عن داللته اللغوية األوىل. -٢
ة بني مدلوله اجلديد ومدلوله  -٣ وجود مناسبة أو مشاركة أو مشا

 اللغوي.
 االكتفاء بلفظة واحدة للداللة على معىن علمي واحد. -٤

وقد اهتم العرب باملصطلحات العلمية والفنية منذ عهد مبكر، 
ادت أمهية املصطلحات حينما نشطت احلركة العلمية والفكرية، وبدأ عهد وازد

الرتمجة واحتاج املؤلفون واملرتمجون إىل ألفاظ تدل بدقة على العلوم والفنون، 
وأصبح املصطلح مهمًا يف حتصيل العلوم، ألنه حيدد قصد املؤلف أو املرتجم، 

ثر ماحيتاج به إىل األساتذة هو أك ((وأخذ املهتمون بالعلوم يعنون به كثرياً، ألن
اشتباه االصطالح، فإن لكل علم اصطالحًا إذا مل يعلم بذلك اليتيسر 

                                                            
  .٣) املصطلحات العلمية ص١(
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  )١( ))للشارع فيه إىل اإلهتداء سبيًال والإىل فهمه دليالً 

وذلك الختالف داللة اللفظ بني علم وآخر، مما دفع حممد بن أمحد 
ح العلوم" ليكون جامعاً هـ) إىل تأليف كتابه"مفاتي٣٣٨٧بن يوسف اخلوارزمي(

ملفاتيح العلوم وأوائل الصناعات، متضمنًا مابني كل طبقة من العلماء من 
املواصفات واالصطالحات اليت خلت منها أو من جلها الكتب احلاصرة لعلم 
اللغة حىت أن اللغوي املربز يف األدب إذا تأمل كتاباً من الكتب اليت صنفت يف 

يكن شدا صدرا من تلك الصناعة مل يفهم شيئاً أبواب العلوم واحلكمة ومل 
  )٢(منه، وكان كاألّمي األعتم عند نظره فيه. 

وذكر أمثلة مثل: الرمحو والفلك والوتد، فلكل لفظة معىن يف العلوم اليت 
تذكر فيها، مث قال:" وأحوج الناس إىل معرفة هذه االصطالحات األديب 

 - الفضيلة الينتفع بذاته مامل اللطيف الذي حتقق أن علم اللغة آلة لدرسه
جيعل سببًا إىل حتصيل هذه العلوم اجلليلة، واليستغين عن علمها طبقات 

  )٣(الكتاب لصدق حاجتهم إىل مطالعة فنون العلوم واآلداب". 

وهذا ماقرره ابن خلدون وهو يتحدث عن األدب قال:"  األدب هو 
يريدون من علم حفظ اشعار العرب وأخبارها واألخذ من كل علم بطرف. 

ا فقط، وهي القرآن واحلديث، إذ  اللسان أو العلوم الشرعية من حيث متو
المدخل لغري ذلك من العلوم يف كالم العرب إال ماذهب إليه املتأخرون عند  
كلفهم بصناعة البيع من التورية يف إشعارهم وترسلهم باإلصطالحات العلمية، 

                                                            
  ١ص ١)كشاف اصطالحات الفنونج١(
  ٢) مفاتيح العلوم ٢(
  ٣) مفاتيح العلوم ص٣(
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اصطالحات العلوم ليكون قائماً  فاحتاج صاحب هذا الفن حينئذ إىل معرفة
  )١(على نفسه" 

وأول املصطلحات اإلسالمية ماجاء يف القرآن الكرمي، وكان لكثري منها 
معىن لغوي فنقلت من معناها األول إىل املعىن اجلديد، وكانت احلقيقة الشرعية 
من أسباب منو اللغة وفتح باب تطور الداللة وانتقاالأللفاظ من معىن إىل آخر 

  تضيه الشرع وتتطلبه احلياة اجلديدة.يق
ومن ذلك األمساء الشرعية كالشهادة والصوم واحلج والعمرة والزكاة 
واألمساء الدينية كاإلسالم واإلميان والكفر والنفاق والفسق، فضًال عن األمساء 
اجلديدة مثل"القرآن" قال اجلاحظ:" وقد مسى كتابه املنزل قرآناً، وهذا االسم 

  )٢(كان" مل يكن حىت  

ذا   و" الفرقان" و" التيمم" وهي من األلفاظ اليت مل تكن معروفة 
  املعىن يف اجلاهلية.
يف اشتقاق األلفاظ فوق قدرة البشر، وقد  –سبحانه  -إن قدرة اهللا

املنز على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم  -متثلت تلك القدرة العجيبة يف كتا
مة للغة العربية، وإن كان العرب من قبل وأعطى الكتاب اخلالد طاقة عظي –

ا فالنابغة الذبياين  أول من مسى  - مثالً  –قد استحدثوا األلفاظ وحددوا دالال
ا ذلك "مظلومة" وقال:   األرض اليت مل حتفر قط ومل حترث إذا فعل 

 إال األوارّي أليامًا أبينها   والنوي كاحلوض باملظلومة اجللدِ 
ث عن ألفاظ القرآن الكرمي:" فإذا كانت العرب قال اجلاحظ وهو يتحد

                                                            
  ٥٥٣) مقدمة ابن خلدون ص١(
  ٣٤٨ص ١) احليوان ج٢(
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يشتقون كالمهم وأمساء من أمسائهم واللغة عارية يف أيديهم ممن خلقهم 
ومكنهم وإهلمهم وعلمهم، وكان ذلك صواباً عند مجيع الناس، فاالذي أعارهم 
هذه النعمة أحق باالشتقاق وأوجب للطاعة، وكما أنه هلأن يبتدئ األمساء 

  )١(بتدئها مما أحب" فكذلك له أني
وقال:" وإذا كان للنابغة أن يبتدئ السماء على االشتقاق من أصل 
اللغة كقوله:" والنوي كاحلوض باملظلومة اجللد" وحىت اجتمعت العرب على 
ا لغة عربية، فاهللا الذي له أصل اللغة أحق  تصويبه، وعلى اتباع أثره وعلى أ

  )٢(بذلك. 

من أوائل الذين اهتموا  –الم علماء الك –وكان املتكلمون 
باملصطلحات، قال اجلاحظ:" وهم ختريوا تلك اللفاظ لتلك املعاين، وهم 
اشتقوا هلا من كالم العرب تلك األمساء، وهم اصطلحوا على تسمية مامل يكن 

  )٣(له يف لغة العرب اسم فصاروا يف ذلك سلفاً لكل خلف وقدوة لكل تابع" 

د الفراهيدي ألوزان الشعر القابا مل تكن وأشار إىل وضع اخلليل بن أمح
العرب تتعارف األعاريض بتلك األلقاب، وتلك الوزان بتلك األمساء، وأشار 
إىل وضع النحاة وأصحاب احلسابألمساء جعلوها عالمات للتفاهم، وقال:" 
وإمنا جازت هذه األلفاظ يف صناعة الكالم حني عجزت األمساء عن اتساع 

  )٤(املعاين" 

                                                            
  .١٣٢،١٤١ص١نظر كتاب الزينة ج، وي ٣٤٨ص ١)احليوان ج١(
  .٢٨١- ٢٨٠ص ٥) احليوان ج٢(
  ٣٢٧ص ١) احليوان ج٣(
  ١٣٩- ١٤٠ص  ١) البيان والتبيني ج٤(
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عن التحول الذي طرأ على األلفاظ بظهور االسالم وقال أن  وحتدث
الناس تركوا مما كان مستعمًال يف اجلاهلية أمورًا كثرية فمن ذلك تسميتهم 
للخراج" أتاوة" وكقوهلم للرشوة وملا يأخذه السلطان" احلمالن" و" املكس" 

شبيه مثل واستحدثوا أمساء مل تكن، وإمنا اشتقت هلم من أمساء متقدمة على الت
ا  قوهلم ملن أدرك اإلسالم "خمضرم" ولألرض اليت مل حتفر ومل حترث إذا فعل 
ذلك" مظلومة" وملن رأى باإلسالم واستسر بالكفر" املنافق"، وملن مل حيج أما 

  )١(لعجز وإما إلنكار"الصرورة"

وقال إن لكل صناعة ألفاظًا قد حصلت ألهلها بعد امتحان سواها 
  )٢(م إالبعد أن كانت مشاكل بينها وبني تلك الصناعة فلم تلزق بصناعته

أي: إن لكل علم مصطلحاته اليت يعرفها املشتغلون به، ولذلك قال 
ابن دقيق العيد:" ينبغي فيذ هذا كله أن اليصطلح االنسان مع نفسه 

  )٣(اصطالحاً اليعرفه غريه خيرج به عن عادة الناس " 

ان أو أكثر وأن يستعمل يف علم فاألساس يف املصطلح أ يتفق عليه اثن
أو فن بعينه ليكون واضح لداللة مؤدياص املعىن الذي يريده الواضعون ومل ير 
العرب األوائل باساً يف أن يضع املؤلف مصطلحه فيشيعأو يهمل إذ" المساحة 
يف االصطالحات" ومن ذلك مافعله قدامة بن جعفر حينما وضع بعض 

فإين ملا كنت آخذًا يف استنباط معىن مل  مصطلحات النقد والبالغة، قال:"

                                                            
  ٧٨والصاحيب ص ١٤٧- ١٤٦ص١وينظر كتاب الزينة ج ٣٤٨ص١) ينظر احليوان ج١(

  ٢٩٤ص١والزهرج
  ٣٦٨ص٣) احليوان ج٢(
  ٢٨٨) االقرتاح يف بيان االصطالح ص٣(
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يسبق إليه من يضع ملعانيه وفنونه املستنبطة أمساء تدل عليها احتجت أن أضع 
ملا يظهر من ذلك أمساء اخرتعتها، وقد فعلت ذلك واألمساء المنازعة فيها إذا  
كانت عالمات، فإن قنع مبا وضعته وإال فليخرتع هلا كل من َأىب ما وضعته 

  )١(أحب، فليس ينازع يف ذلك" منه ما

وقال ابن وهب الكاتب:" وأما االخرتاع فهو مااخرتعت له العرب امساً 
مما مل تكن تعرغه" وقال:" وكل من استخرج علماً واستنبط شيئاً وأراد أن يضع 

  )٢(له أمساً من عنده ويواطئ من خيرجه إليه عليه فله أنيفعل" 

ارات على املعاين، وليس بني أهل وقال أبو حامت الرازي:" األمساء عب
املعرفة منازعة يف األمساء، فإذا استوىف الفهم املعىن، فذلك املقصود الذي ليس 

  )٣(بعده نظر" 

وقال حازم القرطاجين:" والتشاح يف األلفاظ، كما أنه الحرج على من 
عدل عما تقتضيه تلك األسامي فس املسميات إذا أراد اإلفصاح عن جهات 

ا ا   )٤(ملا نقلت إليه منه التسمية والتمثيل الصحيح يف ذلك"  مشا

فوضع املصطلح مباح للعلماء، وكل من احتاج إىل تسمية شيء ليعرف 
به ومل حيدد اجلاحظ وقدامة وابن وهب والرازي والقرطاجين أنواع ذلك الوضع 

  بدقة ووضوح وإن كان كالمهم يومئ إىل بعض الوسائل هي:
يكن معروفًا كما فعل املتكلمون والنحويون اخرتاع أمساء ملا مل  -١

                                                            
  ٢٢) نقد الشعر ص ١(
  ١٥٩-١٥٨٧) الربهان يف وجوه البيان ص٢(
  ١٣٤ص ١) كتاب الزينة ج٣(
  ٢٥٢) منهاج البلغاء وسراج األدباء ص ٤(
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  والعروضيون وأصحاب احلساب.
غطالق األلفاظ القدمية للداللة على املعاين اجلديدة على سبيل  -٢

از، كما يف األمساء الشرعية واألمساء الدينية وغريها مما استجد  التشبيه وا
 من آداب وعلوم وفنون.

عربية بإحدى الوسائل املعروفة  التعريب وهو نقل األلفاظ األجنبية إىل -٣
 عند النحاة  واللغويني.

وهذه من الوسائل اليت اليزال العاملون يف العلوم يلجأون إليها عند  -٤
وضع املصطلحات، وإن كانت الوسيلة الثالثة اليلجأون إليها إال عند 

 الضرورة القصوى خشية أن تضيع اللغة العربية يف غمرة الدخيل.
أول عهدهم بنقل العلوم إىل التعريب ليسدوا حاجة ولقد جلأ العرب يف 

عرضت هلم فقالوا: االرمثاطيقي والفيزيقي، وقاطيغورياس، واسقطس، 
للحساب، والطبيعة، واملقوالت، والعنصر. وقالوا: فاطيغورياس، وانالوطيقا، 
وطوبيقا، وسوفسطيقا، وريطوريقا،وأبوطيقا،للمقوالت،وحتليل القياس، واجلدل، 

ني، واخلطابة والبالغة والشعر. وعلة ذلك ضعف املرتمجني الذين كان واملغالط
أكثرهم اليتقنالعربية ولكن احلالة تغريت بعد أن ازدهرت حركة الرتمجة واتسعت 
آفاقها وظهر من له معرفة باللغة العربية وبغريها من اللغات وأصبحت الكتب 

ب الفقهوعلوم اللغة العربية حتفل باملصطلحات العربية األصلية والسيما كت
العربية اليت نشأت يف رحاب الفكر العريب اإلسالمي. أما غريها من العلوم 
األجنبية فكان الطابع العريب واضحًا عليها وأن دخل فيها شيء من اللفظ 
م  األجنيب الذي مل ير املعربون بدا من ادخاله يف كتبهم بعد أن ضاقت 

لى صورة يف كتاب" مفاتيح العلوم" السبل يف تلك العهود. ويتضح ذلك بأج
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إذ فرق بني العلوم العربية والعلوم  -أحد أعيان القرن الرابع للهجرة - للخوارزمي
األجنبية، فمصطلحات األوىل عربية النجار تدل على علوم عربية ختص 
الشريعة أو النحو أو البالغة أو العروض ومصطلحات الثانية خليط من العربية 

ا ختص علوماً عرف العرب معظمها بعد اإلسالم فوضعوا لبعضعا  واألجنبية أل
ألفاظاً، وعربوا مامل يقدروا عليه يف أول عهدهم بالرتمجة، مث غريوا كثريًا من 

  املصطلحات وجعلوها عربية.
وقد أشار اخلوارزمي نفسه إىل هذين اللونينةفقال:" إذا كان أكثر هذه 

  )١(ظاً، من كالم العجم أعريب" األوضاع أسامي وألقاباً اخرتعت، وألفا

وكان النهضة العلمية أثر يف تقييد املصطلحات ووضع الكتب اخلاصة 
  ا ومعاجم املصطلحات ومن ذلك:

هـ) وهو يف الكلمات ٣٢٢كتاب الزينة اليب حامت بن محدان الرازي( -١
  االسالمية.

كتاب احلدود أليب احلسن علي بن عيسى الرماين             -٢
 و يف مصطلحات النحو.هـ) وه٣٨٤(
هـ) ٤٦٥الرسالة القشريية أليب القاسم عبد الكرمي بن هوارن          ( -٣

 وهويف مطلحات التصوف.
املغرب يف ترتيب املعرب أليب الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي بن  -٤

 هـ) وهو يف مصطلحات الفقه.٦١٠املطرز املشهور باملطرزي(
 هـ).٦٣٨يب (اصطالحات الصوفية حمليي الدين بن عر  -٥
اصطالحات الصوفية أليب الغنامت كمال الدين عبد الرزق بن أيب  -٦

                                                            
  ٤) مفاتيح العلوم ص١(
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 هـ).٧٣٠الفضائل مجال الدين الكاشاين(
  ووضع آخرون معاجم للمصطلحات املختلفة ومن ذلك:

هـ) ويد هذا ٣٨٧مفاتيح العلوم حملمد بن أمحد بن يوسف اخلوارزمي( -١
ا.الكتاب أقدم موسوعة بالعربية تعرضت للعلوم ومص   طلحا

التعريفات لعلي بن حممد بن علي اجلرحاين املعروف بالسيد الشريف  -٢
 هـ) وهو من أدق الكتب تعريفاً.٨١٦(
هـ) وهو معجم ١٠٩٤الكليات أليوب بن موسى احلسيين الكفوي( -٣

 يف املصطلحات والفروق اللغوية.
كشاف اصطالحات الفنون حملمد علي الفاروقي التهانوي( القرن  -٤

لهجرة) وهو معجم ملصطلحات العلوم العربية والشرعية الثاين عشر ل
 واحلقيقة.

وهذه الكتب وغريها تدل على اهتمام العرب واملسلمني باملصطلح 
والعناية بتحديده، وازدادت عنايتهم يف العصر احلديث فصدرت مئات من 
معاجم املصطلحات يف اآلداب والعلوم والفنون وغريها من ألوان املعرفة وكان 

امع اللغوية واملؤسسات العلمية دور كبري يف وضع املصطلحات ونشرها للمج
وقد ساعدت طاقة اللغة العربية املتفجرة على وضع املصطلحات العلمية، 

  واأللفاظ احلضارية وكانت وسائل تنميتها خري معني للغويني والعلماء.
ا القرآن الكرمي من  عرف العرب منذ عهد مبكر مايف لغتهم اليت نزل 
قدرة على النمو واالزدهار، ووجد األدباء والعلماء األبواب مشرع  أمامهم 
م وعلومهم  فطوفوا يف آفاق واسعة، وصوروا مايف أحاسيسهم وسجلوا آدا

م على ذلك. م ووجدوا يف طواعية اللغة العربية ما أعا   وفنو
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ومن وسائل منو اللغة العربية ووضع املصطلحات العلمية واأللفاظ 
از، والتوليد، واالقرتاض، احل ضارية: االرجتال، واالشتاق، والقياس، وا

  والنحت.
  االرجتال: -١

هو وضع كلمات جديدة مل تكن معروفة أو مستعملة من قبل وقد 
  عّرف النحاة املرجتل يف اإلعالم بأنه :

  )١("ما اراجل للتسمية به أي اخرتع ومل ينقل من غريه" 

و اللغة ووضع املصطلحات، وقد قال ابن واالرجتال وسيلة من وسائل من
جين:" إن األعرايب إذا قويت فصاحته ومست طبيعته تصرف وارجتل مامل يسبقه 
ما كانا يرجتالن ألفاظًا مل يسمعاها  أحد قبله به فقد حكي عن رؤية وأبيه أ

  )٢(والسبقا إليها" 

ا  ومن ذلك تسمية النابغة لألرض اليت مل حتفر قط ومل حترث إذا فعل
ذلك" مظلومة" وتسمية الذين أدركوا االسالم" خمضرمني" ألن العرب ل يعرفوا 
قبل ذلك االسالم، وإن بعضهم سيقضي ردحًا من الزمن يف ظله ليسمى 

  خمضرماً.
واالجتال قليل يف اللغات بعد أن تطورت واستقرت، ولذلك يقول 

ات األخرى وضعف الدكتور ابراهيم أنيس:" ولندرة الكلمات املرجتلة يف اللغ
أثرها يف منو اللغات، يرى معظم الباحثني من احملدثني أن االرجتال اتفه طرق 

                                                            
  ٣٢ص ١) شرح املفصل ج١(
  ٢٥ص ٢) اخلصائص ج٢(
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  )١(الوضع اللغوي"

ومهما تكن قيمة االرجتال فاألخذ به نافع يف وضع املصطلحات 
اجلديدة، ويف اللغة العربية مايعني عليه، فحروفها ختلق ماليني الكلمات مل 

كن اإلفادة من غري املستعمل أو املهمل على أن يستعمل منها إال القليل ومي
يراعي االئتالف يف احلروف، ويرتك ماالجيوز ائتالفه يف كالم العرب إذ أن" 
اجليم التقارن الظاء وال القاف والالطاء وال الغني بتقدمي والبتأخري والزاي 

  )٢(التقارن الظاء والالسني والالضاد والالذال بتقدمي والتأخري" 

 كالم العرب ماتركب من القاف والكاف واجليم املتجاورة ومل " وليس يف
  )٣(يأت عنهم: قج، والكج،والجك،والقك،والكق" 

والمن الصاد والسني والزاي إذ ليس يف كالمهم " مثل:سص، 
  )٤(والصس، والسز، والزس، والزص، والصز" 

 والذوق العريب ينفر من الكلمات املركبة من حروف متقاربة املخارج،
ولذلك مل يستحسن البالغيون كلمة" اهلعخع" يف قول أعرايب ستل عن ناقته 
فقال:" تركها ترعى اهلعخع" والكلمة "مستشزرات" اليت جاءت يف معلقة 

  امرئ القيس:
 غدائرها مستشزرات إىل العلى   تضل العقاص يف مثىن ومرسل

بنية اليت وكان وقوع املهمل من اللغة العربية" يف الكثر من أطراح األ

                                                            
  ٩٣) من أسرار اللغة ص١(
  ٦٩ص ١) البيان والتبيني ج٢(
  ٥٨) سر الفصاحة ص٣(
  ٥٩) سر الفصاحة ص٤(
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ا"    )١(يصعب النطق 

ولذلك يقتضي جتنب اللفظ املستكره، واألخذ مبا يقبله الذوق العريب 
عند وضع املصطلحات العلمية واأللفاظ احلضارية وبذلك تستوعب لغة العرب 

  املستجدات والتضيق باجلديد.
  االشتقاق: -٢

ه يف هو أخذ كلمة أو أكثر من أخرى ملناسبة بني املأخوذ واملأخوذ من
األصل اللفظي واملعنوي ليدل بالثانية على املعىن اصلي مع زيادة مفيدة ألجلها 

ا أو مها معاً.    )٢(اختلفت بعض حروفها أو حركا

واالشتقاق وسيلة مهمة من وسائل منو اللغة العربية وهو ثالثة أنواع 
هي: االشتقاق الكبري، واالشتقاق األكرب واالشتقاق الكبار وقد حصره 

دماء يف مسائل معينة ومل يطلقوه واللغة العربية يف هذا العصرحتتاج إليه يف الق
وضع مصطلحات العلوم وفيما جاء فيها من القدمي يدفع إىل التوسع فيه فهم 
اشتقوا من أمساء األعيان وأمساء املعاين وحروف املعاين وحروف املباين وأمساء 

  ألمكنة والبائل وأعضاء اجلسم.األصوات واشتقوا من العدد وأمساء األزمنة وا
يف القاهرة قرارًا يف جواز االشتقاق من أمساء  جممع اللغة العربيةواختذ 

األعيان للضرورة يف لغة العلوم واختذ قراراً اطلق األخذ به منغري تقيد بالضرورة. 
)٣(  

                                                            
  ٥٧سر الفصاحة ص) ١(
  ٢٤٦) ينظر أبنية الصرف يف كتاب سيبويه ص٢(
ومابعدها وتنظر قواعد االشتقاق من اجلامد العريب  ١٦) جمموعة القرارات العلمية ص٣(

  .١٩واملعرب يف ص
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وهذا ماييسر التوسع يف االشتقاق ووضع مصطلحات جديدة مل تكن 
لعربية لغة اشتقاقية، وأبنية املشتقات فيها كثرية، ولكنها مل معروفة من قبل ألن ا

تستثمر حىت اآلن أما جهًال أو تزمتًا من الذين الريدون أن يضيفوا إىل القدمي 
  شيئاً جديداً.

  القياس: -٣
هو محل جمهول على معلوم ومحل غري املنقول على مانقل ومحل مامل 

حكام وبصلة جامعة يسمع على مامل يسمع على مامسع يف حكم من األ
  بينهما.

قال ابن األنباري:" هو يف عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع حبكم 
األصل على الفرع وقيل: هو احلاق الفرع باألصل جبامع، وقيل: هو اعتبار 

  )١(الشيء بالشيء جامع" 

والقياس من وسائل منو اللغة العربية وتوسعها واطرادها وقد تشدد 
فيه ومل جييزوا القياس على األمثلة القليلة أو النادرة وأجاز النحاة البصريون 

النحاة الكوفيون القياس على املثال الواحد املسموعوقد أخذ بعض احملدثني 
برأي الكوفيني لتكتسب العربية سعة وقدرة على مسايرة احلياة املتجددة 

ا العلمية واحلضارية   )٢(مبستحدثا

ألفق حينما قال:" ماقيس على كالم وكان أبو عثمان املازين واسع ا

                                                            
، وينظر مبحث القياس يف كتاب الشاهد وأصول النحو يف كتاب ٩٣) ملع الداللة ص١(

  ومابعدها. ٢٢١سيبويه ص
  ٦٢،٦٤اللغة والنحو ص) ينظر ٢(
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  )١(العرب فهو من كالم العرب" 

وقال ابن جين:" واعلم أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق مبا يبيحه 
  )٢(القياس وإن مل يرد به مساع"

فالقياس وسيلة مهمة يف وضع املصطلحات وإن قيده القدماء وقرار 
ه:" ليس من اخلري املوافقة مجلة على يف القاهرة الذي جاء في جممع اللغة العربية

مع يقر منها ماتقتضيه احلاجة للوسع وتيسرياالشتقاق"    )٣(قياسية الصيغ وا

مع يف قرار آخر األخذ مببدأ القياس يف اللغة على حنو ماأره  وأجاز ا
  )٤(سلفاً من قواعد وجواز االجتهاد فيها مىت توافرت شروطه 

باأللفاظ العامة وإمنا اإلفادة منه يف وضع  واليرد بالقياس إثراء اللغة
املصطلحات العلمية ويف ذلك خدمة للعلم وصون للعربية من التخلف واألخذ 

  باملصطلحات األجنبية.
از: -٤   ا

هو نقل الكلمة من املعىن القدمي إىل معىن جديد مع قرينة تدل على 
  )٥(ذلك النقل

غة كلها حقيقية، وقد اختلف القدماء فيه فذهب بعضهم إىل أن الل
ا حقيقية وجماز.  ا جماز، وقال غري هذين الفريقني أ وذهب اآلخرون إىل أ

                                                            
  ١٨٠ص ١) املنصف ج١(
  ٣٩٦ص ١) اخلصائص ج٢(
  ٧) جمموعة القرارات العلمية ص٣(
  ٨) نفسه ص٤(
  ومابعدها. ٧٩) ينظر فنون بالغية ص٥(
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از بابًا واسعًا دخوله للتفنن  وقد استعمل العرب اللونني يف كالمهم، وكان ا
واإلبداع وكان من أكثر وسائل التصوير وأوسعها أفقًا وأبعدها مدى. ومل يقف 

وإمنا واكب احلياة األدبية وشهدت االجتاهات  يف أي عهد من عهود العربية
  احلديثة ألواناً منه مل يعرفها القدماء.

از يكون من وسائل التصوير الفين عند القدماء واملعاصرين  ويكاد ا
وسيلة من وسائل منو اللغة، وميكن االستعانة به  –فضًال عن ذلك  –ولكنه 

  على سبيل تغري الداللة. يف وضع املصطلحات العلمية واأللفاظ احلضارية
  التوليد: -٥

حتدث القدماء عن املولد وقالوا أنه:" ما أحدثه املولدون الذين الحيتج 
  )١(بألفاظهم" 

وفرقوا بينه وبني املصنوع وقالوا:" إن املصنوع يورده صاحبه على أنه 
  )٢(عريب فصيح وهذا خبالفه" 

اللغة  وقال الدكتور حسن ظاظا:" هو لفظ عريب البناء أعطي يف
لة والسياؤرة  احلديثة معىن خمتلفًا عما كانالعرب يعرفونه مثل: اجلريدة وا

  )٣(والطيارة" 

  مث قال: إن الدخيل أفشل من املولود أحياناً 
وذلك خشية أن يلتبس باملعىن القدمي الذي مايزال متداوًال وضرب 

لمة لذلك مثًال باهللتف وقال:" ومع ذلك فما نزال نفصل على اهلاتف ك

                                                            
   ٣٠٤ص ١)املزهر ج١(
  ٣٠٤ص  ١) املزهر ج٢(
  ٧٩) كالم العرب ص ٣(
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  )١(التلفون الدخيلة، ألن اهلاتف مبعناه القدمي مايزال صاحلاً لالستعمال" 

وليس األمر كذلك، ألن الكثريين اليعرفون أن معىن " اهلاتف" عند 
القدماء الكائن اخلرايف أو العفريت من اجلن ولذلك فها االحرتاز غري وارد، 

و املنقرون يف كتب اللغة ورمبا اليعرف معناه األصلي إال اللغويون املدققون أ
القدمية، وقد استعملت هذه الكلمة يف كثري من األقطار العربية رمسيًا وشعبياً 
من غري أن يعرتي أحدا مس من اجلنون أو خوف من العفريت حينما ميسكون 
بآلة اهلاتف، وهذا من تغري الداللةغذ تنتقل األلفاظ لتدل على معان جديدة  

  .كما حدث يف العصر احلديث
إن التوليد مما يلجأ إليه لوضع املصطلحات والكلمات اجلديدة اليت 

وقد جنحت حماوالت املؤلفني  –والسيما اللغة العلمية  –حتتاج إليها اللغة 
ال واستطاعوا أن يعمدوا إىل األلفاظ القدميةذات  واملرتمجني يف هذا ا

  الدالالت املندثرة ويطلقوها على مستحدثات هذا العصر.
نت القاعدة األساسية يف ذلك وجود مالبسة بني القدمي واجلديد،  وكا

لة والسيارة والطيارة واهلاتف وغريها، وقد  كما حدث يف ألفاظ اجلريدة وا
  تتغري داللة اللفظة من غري ذلك.

وأوىل جممع اللغة العربية يف القاهرة املولود عناية وقال:" هو ماستعمل 
حتجاج من كلمات عربية األصل جارية على يف اللغة العربية بعد عصوراال

از أو  أقيسة العرب أو خمرجة عليها، أشربت دالالت خاصة بطريق ا
  )٢(االشتقاق أو التوسع أو حنو ذلك" 

                                                            
  ٨٧) كالم العرب ص١(
  ١٣) جمموعة القرارات العلمية ص٢(
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فالتوليد أحد وسائل منو اللغة واليراد باملولود اليوم معناه القدمي وإمنا توليد 
صبحت بعيدة عن هذا أمساء ومصطلحات من كلمات عربية تدل على معان أ

العصر، فهو" لفظ عريب األصل أعطي مدلوًال جديدًا عن طريق االشتقاق، أو 
ذا املعىن"  از، أو نقل الداللة، ومل يعرفه العرب الفصحاء    )١(ا

ويف اللغة العربية اليوم كثري من األلفاظ املولدة بطريق حتويل املعىن أو 
  قطار.نقل الداللة مثل اجلدول واجلريدة وال

أو عن طريق االشتقاق مثل: اإلذاعة والربقية والدعاية والصاروخ 
  واملخترب.

  أو بطريق النحت والرتكيب مثل برمائي والبرمائي.
ازي مثل القوة الضاربة، والسوق السوداء، وضرب  أو بطريق التوليد ا

  )٢(الرقم القياسي. 

ماأحدثه املولدون فاملولود املقصود هو مايتصل بتغري الداللة وتطورها ال
الذين الحيتج بالفاظهم. وقد يسرت التوليد طواعية اللغة العربية يف نقل الداللة 
از. واألخذ به يف وضع املصطلحات العلمية ضروري، كما أخذ  واالشتقاق وا
به يف األلفاظ احلضارية ولغة السياسة واإلعالم واالقتصاد واالجتماع والفنون 

هذا العصر وأصبحت احلاجة إىل ألفاظ جديدة ماسة وغريها مما استجد يف 
  يقتضيها التقدم العلمي يف هذه األيام.

  االقرتاض: -٦
هو أخذ كلمة أو أسلوب من لغة واستعماهلا يف لغة أخرى. وقد 

                                                            
  ١٨٩د يف العربية ص) املول١(
  ومابعدها ١٩٤) ينظر السابق ص٢(



  

   - ٢٠  -

استعمل اللغويون احملدثون هذا املصطلح واستعمل القدماء مصطلحًا آخر 
م: استعمال العرب لأللفاظ ومسوا املنقول من لغة أخرى" املعرب" وهو عنده

املوضوعة ملعان يف غري لغتها، وقالوا عن تعريب االسم األعجمي:" أن تتفوه به 
  )١(العرب على منهاجها" 

       )٢(أنه" نقل اللفظ من العجمة إىل العربية" - أيضاً  –وقالوا عن التعريب 

و والخيرج كالم احملدثني عن هذا املعىن، يقول الدكتور حسن ظاظا:" ه
لفظ استعارة العرب اخللصفي عصر االحتجاج باللغة من أمة أخرى واستعملوه 

م"    )٣(يف لسا

  )٤(وقد يطلق على املعرب اسم " الدخيل" 

ولكن احملدثني يفرقون أحيانًا بينهما ويقولون أن" الدخيل هو لفظ 
ا متأخرة عن عصور العرب  أخذته اللغة من لغة أخرى يف مرحلة من حيا

م وتأيت الكلمة الدخيلة كما هي أو يتحريف طفيف اخللص ا لذين حيتج بلسا
  )٥(يف النطق" 

  فالفرق بينهما من وجهني:
ا الصريف، وان  األول: ان املعرب هو ماأشبه األبنية العربية يف ميزا

  الدخيل مابقي على وزن غريب يف اللغة العربية.

                                                            
  ٢٦٨ص ١) املزهر ج١(
  ٢٣) شفاء الغليل ص٢(
  ٧٩) كالم العرب ص٣(
  ٢٦٩ص ١) املزهر ج٤(
  ٧٩) كالم العرب ص٥(



  

   - ٢١  -

بكالمهم، وإن اآلخر: ان املعرب هو مااستعمله العرب الذين حيتج 
  الدخيل ماجاء بعد عصر االحتجاج.

  )١(ومال الدكتور حسن ظاظا إىل التحديد الثاين

وهذا التمييز بينهما صحيح لو أريد البحث التارخيي هلذين النوعني، 
ا تساعد على فتح التعريب واألخذ من اللغات  والقاعدة األوىل أكثر نفعاً، أل

وهو ماذهب إليه بعض الباحثني كالدكتور األجنبية مبا يناسب أبنية عربية، 
ابراهيم أنيس الذي قال:" وعمد العرب القدماء إىل بعض تلك األلفاظ 
فحوروها من بنيتها وجعلوها على نسيج الكلمات العربية ومسوها املعربة وتركوا 

  )٢(البعض اآلخر على صورته ومسوه اخليل" 

 الميكن صوغها على وهذا أكثر فائدة يف نقل املصطلحات العلمية اليت
ال يف  األبنية العربية وبذلك يتسىن التعريب للمحدثني مبعناه القدمي ويفسح ا

  إدخال مااليعرب عند الضرورة القصوى.
وقد وقف كثري من القدماء واحملدثني يف التعريب عندما مسعوه ومل 
يشتقوا منه مع أن بعضهم أجاز االشتقاق كابن جين الذي ذهب إىل أن 

اييس الناقلة لألعجمي إىل العربية أن يشتق منه وقال نقًال عن استاذهعلي املق
االرسي:" قال أبو علي: ويؤكد أن العرب قد اشتقت من األعجمي النكرة  

  )٣(كما تشتق من أصول كالمها

م واتصلوا  لقد جلأ العرب القدماء إىل التعريب حينما اتسعت حيا

                                                            
  ٧٢) كالم العرب ص١(
   ١٤٩)داللة األلفاظ ص٢(
  ٣٥٨ص ١) اخلصائص ج٣(



  

   - ٢٢  -

اجة من ذي قبل، ملا طرأ على الثقافة بالثقافات األجنبية وهم اليوم أكثر ح
يف  جممع اللغة العربيةوالعلم من اتساع وتقدم عظيمني وألمهية التعريب اختذ 

مع أن يستعمل بعض األلفاظ األعجميةعند  القاهرة قراراً جبوازه وهو:" جييز ا
الضرورة على طريقة العرب يف تعريبهم ولكن يفضل اللفظ العريب على املعرب 

ا  القدمي إال إذا اشتهر املعربوان ينطق باالسم املعرب على الصورة اليت نطقت 
  )١(العرب" 

ان التعريب من وسائل منو اللغة ورفد العلوم املستحدثة مبصطلحات 
دقيقة ولكن جيب أن اليتوسع فيه لئال يطغى الدخيل على اللغة العربية ولذلك 

اء األجناس  وبعض رأى املعتدلون أن يكون التعريب يف اإلعالم وأمس
  )٢(املصطلحات اليت يصعب وضع مقابل عريب هلا

وهذا رأي سديد فيه صون للعربية وتطور هلا، على أن يراعى يف التعريب 
ماراعاه القدماء ومايراه اللغويون احملدثون من التوازن واالنسجام بني األصوات 

لعربية اجتماع بعض اللغوية لئال يدخل العربية مااليقبله ذوقها. وقدميًا نفت ا
احلروف يف الكلمة الواحدة وأمهلت كلمات كثرية تنافرت حروفها، لذلك جيب 
أن يأخذ العاملون يف هذا احلقل بذوق العربية وأن يسعوا جاهدين إىل وضع  
كلمة واحدة للمصطلح مااستطاعوا إىل ذلك سبيًال فإن تعذر ذلك جلأوا إىل 

  العربية.الرتكيب وهو مستساغ مقبول يف اللغة 
  النحت:  -٧

هو أخذ كلمة من كلمتني أو أكثر مع املناسبة بني املأخوذ واملأخوذ منه 
                                                            

  ١٨٩-١٨٧) جمموعة القرارات العلمية ص١(
  ٢٣٨ة والنحو ص) ينظر اللغ٢(



  

   - ٢٣  -

  لكي اليقع التباس ويلجأ إليه أصحاب اللغة لالختصار.
والنحت معروف عند  العرب وهو مساعي، وعّده أمحد بن فارس 

  )١(قياسياً وذهب إىل أن كثرياً من الكلمات الرباعية واخلماسية تألفت منه

ووىل ذلك ذهب ابن مالك ولكن أبا حيان األندلسي قال:" وهذا 
  )٢(احلكم اليطرد وإمنا يقاس منه ماقالته العرب"

ذه اجلملة أو من  وجييء النحت أما من مجلة للداللة على التحدث 
علم مؤلف من مضاف ومضاف إليه، أو من أصلني مستقلني من أصول 

رة مامن معاين هذين األصلني أو هذه مستقلة للداللة على معىن مركب يف صو 
  )٣(األصول

وما جيب مراعاته عند النحت احلافظة على انسجام احلروف وأوزان 
جممع اللغة الكلمات العربية لئال يصبح غريبًا اليستسيغه الذوق وقد أجازه 

وقراره" جيوز النحت عندما تلجئ إليه الضرورة العلمية"ألنه ظاهرة لغوية  العربية
إليها اللغة العربية قدميًا وحديثًا ومل يلتزم فيه األخذ من كل الكلمات احتاجت 

والموافقة احلركات والسكنات. وقد وردت من هذا النوع كثرة جتيز قياسيته، 
ومن مث جيوز أن ينحت من كلمتني أو أكثر اسم أو فعل عند احلاجة، على أن 

. فإن كان املنحوت يراعى ما أمكن استخدام األصلي من احلروف دون الزوائد
امسًا اشرتط أن يكون على وزن عريب والوصف منه بإضافة ياء النسب، وإن  
كان فعًال كان وزن (فـَْعَلل) أو( تـََفْعَلل) إال إذا اقتضت غري ذلك الضرورة، 

                                                            
  ٣٩والنحت ص ١١ص ٢وينظر كتاب الزينة ج ٢٧١) ينظر الصاحيب ص١(
  ٤٨٥ص ١) املزهر ج٢(
  ١٨١- ١٨٠) ينظر فقه اللغة ص٣(



  

   - ٢٤  -

  )١(وذلك جريا على ماورد من الكلمات املنحوتة

اعيًا ومن والنحت ليس كثريًا يف اللغة العربية وعده معظم القدماء مس
ذلك:" البسملة" من باسم اهللا، " واحلمدلة" من احلمد هللا، " والسبحلة" من 
سبحان اهللا، " واحلسبلة" من حسيب اهللا، "ومتيلي" من تيم الالت، " وعبد 

  ري" من عبد الدار، " وعبشمي" من عبد مشس.
واشتقوا من املنحوت فقالوا:" تعبشم" أي انتسب إىل عبد مشس، " 

  ي انتسب إىل عبد القيس.وتقعبس" أ
وهذه القلة التبيح التوسع يف النحت ألنه غري مستساغ يف كثري من 

م. م ومرتمجا   الصيغ والسيما مااستعمله بعض احملدثني يف مؤلفا
وكان حممود شكري األلوسي قد قال: إن النحت من االشتقاق األكرب، 

وف األصول وهو" أن يؤخذ لفظ من لفظ" من غري أن تعترب مجيع احلر 
للمأخوذ منه وال الرتتيب فيها، بل يكتفي مبناسبة احلروف يف املخرج، ومثلوه 
مبثل: نعق من" النهق" واحلوقلة من مجلة:" الحول والقوة إال باهللا" للداللة 

ا.    )٢(على التلفظ 

فالنحت قد يصلح وسيلة من وسائل وضع املصطلح على أن تكون 
 وأبنية اللغة املعروفة وذلك عند الضرورة اللفظة منسجمة مع الذوق العريب

القصوى، ولكن اية ضرورة دعت عبد اهللا أمني إىل القول يف فحم السكر 
:"فحمس" أو "فسكر" أو "فحكر" وقوله يف قلم احلرب:"طقلمح" أو"قحرب" 

                                                            
  ٢٢- ٢١) جمموعة القرارات العلمية ص١(
، اذ جعل عبد اهللا أمني النحت من ٣٩١وينظر االشتقاق ص ٣٨) كتاب النحت ص٢(

  االشتقاق الكبار



  

   - ٢٥  -

أو "قلحب" أو"قلرب" أليس املصطلح األول أوضح وأقرب إىل ذوق العربية؟ 
جممع ات اليت تقبلها اللغة وأية فائدة فيما نقله من جملة وهو بعد ذلك من املركب

  مثل: " حلكح حيلكح حلكة " من "حلل الكحول"؟ اللغة العربية
وليته وقف عند ذلك فقد ذكر " حلكل حيكل حلكلة" وكل من له 
ذوق لغوي يرى أن " حلل الكحول" أكثر داللة ووضوحًا والغريب أن يقول 

(حلكح)و (حلكل) مستقيمان جاريان على بعد ذلك:" وهذان املثاالن:
  )١(النحو الذي بسطته"

مث أليس من العبث أن نقول يف" آزوت+أوكسجني+فضة" : " از 
  اكفض" بدًال من آزوتات الفضة؟

أو أن نقول يف " كربيت+ أوكسجني+حديد" "كباكحد" بدًال من "  
  )٢(كربيتات احلديد"

لعلوم جيب أن اليغري وأن ان ما تعارف عليه العلماء ومااستقرت عليه ا
استعمال كلمتينأو أكثر خري وأجدى إذا ماأدى النحت إىل مثل هذه 
املصطلحات اليت اليقبلها الذوق الليم والالدقة العلمية ولذلك اختذت جلنة 
مع العلمي العراقي قراراً يف النحت وهو:" عدم جواز النحت  اللغة العربية يف ا

عريب قدمي واستنفاد وسائل تنمية اللغة من  إال عند عدم العثور على لفظ
اشتاق وجماز واستعارة لغوية وترمجة على أن تلجئ إليه ضرورة قصوى وأن 

  يراعى يف اللفظ املنحوت الذوق العريب وعدم اللبس".

                                                            
  ٤٣٩) االشتقاق ص١(
  ٤٤١) ينظر االشتقاق ص٢(



  

   - ٢٦  -

  )١(تلك أهم وسائل منو اللغة العربية
ا والسيما القياس  وهي وسائل تتسع الستيعاب العلوم ومصطلحا

ا املعاصرون  واالشتقا ا العلماء منذ القدمي وانتفع  ق والتوليد وقد استعان 
كثريًا فوضعوا املصطلحات اليت جاوزت مئات اآلالف وكان للمجامع العربية 
واملؤسسات العلمية والباحثني جهود متميزةيف هذا احلقل وما صدر من 

ت على أن املعاجم العلمية يؤكد أن اللغة العربية قادرة كغريها من اللغا
م  تستوعب املستجدات وأن ترفد العلماء باملصطلحات إذا خلصت نيا
واتضحت أهدافهم، وجّدوا يف البحث والتنقري، واستعانوا باللغويني املعنيني 

  باللغة ووسائل منوها وازدهارها.
  ولن كيف يوضع املصطلح؟ وماشروطه؟

ضارية، وكان اهتم العرب منذ القدمي باملصطلحات العلمية واأللفاظ احل
اهلدف واضحًا أمامهم، اذ اخرتعوا أمساء ملا مل يكن معروفًا وأطلقوا األلفاظ 
القدمية على املعاين اجلديدة، ونقلوا من اللغات األجنبية. وكان شرطهم 
األساسي يف ذلك أن اليكون املصطلح خارجًا على أبنية اللغة العربية، وأن 

ة أدىن صلة أو مالبسة مبا تدل عليه من يقبله الذوق وأن تكون للكلمة اجلديد
معىن جديد وكان وضع املصطلحات العلمية واللفاظاحلضارية جهدًا فرديًا وقد 
شاع معظمها لوضوحها ودقتها وأمهل أما لغرابتها أو وضع ألفاظ جديدة أكثر 
دقة ووضوحًا من السابقة كما حدث يف عهد الرتمجة الثاين حينما نضجت 

العلمية واتضحت معاملها وظهرت طبقة من العلماء واملرتمجني احلياة الفكرية و 
  على حظ عظيم من اتقان العلم وإجادة اللغة العربية ومعرفة وسائل منوها.

                                                            
  ٨٩- ٦٩) ينظر دعوة إىل تعريب العلوم ١(



  

   - ٢٧  -

ووضع املصطلحات العلمية يف هذا العصر أيسر من وضعها يف القدمي 
يئة األسباب وإن كان هناك معوقون يضعون العقبات ويثريون  لوضوح الرؤية و

شكالت ليوقفوا حركة التعريب وقد استطاع العلماء واملخلصون منذ مطلع امل
القرن العشرين أن ينفقوا على أس أو قواعد عامة لوضع املصطلح حبيث 
أصبحت بعد مرور أكثر من كائة سنة واضحة جلية والحتتاج إال إىل تنسيق 

  وتوحيد.
امع العربية عظيمة االهتمام بوضع املصطلحات ا لعلمية وكانت ا

مع العلمي العريب(   جممع اللغة العربيةواأللفاظ احلضارية منذ تأسيسها وكان ا
يف دمشق اآلن) أول جممع يعىن باللغة العربية واحلرص على سالمتها وجعلها 
تتسع للعلوم والفنون واملخرتعات احلديثة، وكانت من أوائل أعماله عند 

اظ وإرجاع األلفاظ اليت حولت عن تأسيسه اصالح لغة الدواوين وتعريب األلف
أصلها إىل العربية الفصيحةوتزويد املصاحل احلكومية مبا حتتاج إليه من 

  )١( مصطلحات فنية وإدارية.

جممع اللغة العربية يف القاهرة بوضع املصطلحات العلمية واأللفاظ واهتم 
ة احلضارية وأصدر عدة معاجم متخصصة، واختذ كثريًا من القرارات العلمي

لتيسيالر وضع املصطلح، منها ماخيص الرتمجة والتعريب، وكتابة األعالم 
األجنبية، ومنها ماخيص وضع املعجمات واملصطلحات ومنا مايتصل بتيسري 

  النحو والصرف والكتابة العربية.
األردين جهوداً كبرية يف وضع املصطلح وحتديد  جممع اللغة العربيةوبذل 

                                                            
 ١٤٣ومابعدها وحركة التعريب يف العراق ص ١٠٠) ينظر من حاضر اللغة العربية ص١(

  ومابعدها.



  

   - ٢٨  -

  حممود السمرة مبايأيت:قواعده وقد خلصها الدكتور 
  أن يكون املقابل العريب معرباً تعبرياً دقيقاً عن املصطلح األجنيب. -١
أن يكون املقابل العريب معربًا عن الوظيفة اليت يدل عليها املصطلح  -٢

 األجنيب إذا كان النقل الدقيق أللفاظه خيرج به يف العربية عن وظيفته.
عربياً تراثياً كلكا كان ذلك  أن يكون املقابل العريب للمصطلح أألجنيب -٣

 ممكناً.
أن يكون املقابل العريب للمصطلح األجنيب هو املصطلح األجنيب مع  -٤

حتوير جيعل له جرسًا عربيًا إذا أعيانا وضع املقابل العريب بطريقة من الطرق 
 السابقة.

أن يكون املقابل العريب للمصطلح األجنيب هو نفسه إذا كان من  -٥
 )١(ث أصبح علماً. الشيوع والذيوع حبي

وكان االهتمام باملصطلحات العلمية واأللفاظ احلضارية يف العراق قبل 
مع العلمي العراقي ففي سنة  م فكرت وزارة املعارف ١٩٢٦إنشاء ا

يف تاسيس جممع لغوي وشكلت جلنة لذلك أصدرت تعليمات 
  ووضعت خطة علمية للمصطلحات جاء فيها:

ة قواعد ودساتري تتبعها فيما تضعه وتقرره من " تعترب اللجنة املواد اآلتي
  املصطلحات والكلمات اللغوية:

ان االشتقاق قياسي يف اللغة قياسًا مطلقًا يف أمساء املعاين اليت هي  -١
  عرضة لطروء التغري على معانيها ومفيد مبسيس احلاجة يف اجلوامد.

                                                            
وينظر حركة التعريب يف العراق  ١٠٠ص ١٦-١٥) جملة جممع اللغة العربية األردين ج١(

  ١٤٨ص
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ق إ، وضع الكلمات احلديثة يف اللغة جيري إما على طريقة االشتقا -٢
وأما على طريقة التعريب والمانع من اجلمع بينهما كما يف مسرة و"تلفون" 

 ويرجح النحت عند احلاجة.
اليذهب إىل االشتقاق يف وضع كلمة حديثة إال إذا مل يعثر يف  -٣

الغةعلى مايؤدي معناها خبالف التعريب فإنه جيوز تعريب كلمة أعجمية 
كثر من املعربات املوجودة يف   مع وجود اسم هلا يف العربية كما هو اشأن يف

 اللغة.
ا عما حدث  -٤ يشرتط يف الكلمات اليت ختتار من كتب اللغة ليعرب 

وجتدد أن تكون مأنوسة غري نافرة وإال وجب تركها والذهاب إألى طريقة 
 االشتقاقا والتعريب.

يرجع الشائع املشهور من املولد والدخيل على الوحشي املهجور من  -٥
 معاجم اللغة.الكلمات اليت يف 

اليشرتط يف املعرب رده إىل وزن من أوزان الكلمات العربية، ولكن  -٦
يستحسن ذللك إذا أمكن كما يستحسن تغيريه مبا جيعله قريبًا من اللهجة 

 العربية كما يف "شهنشاه" املغرية من"شاهان شاه".
اللغة إمنا تتقرر باستعمال العامة أكثر من وضع اخلاصة لكن هذا  -٧

املصطلحات العلمية أما يف املصطلحات العلمية فاألمر فيما عدا 
 بالعكس.

وتتجلى يف هذه القواعد نزعة طه الراوي، ومعروف الرصايف، واألب  -٨
م وضعوا اخلطوط العامة هلا وأقرها أعضاء  انستاس الكرملي ويبدوا أ
اللجنة اآلخرون وقد أيدها ساطع احلصري الذي كان مديراُ عامًا للمعارف 



  

   - ٣٠  -

وقال:" ولقد قبلنا هذه القواعد من حسث األساس وأخذنا نسري يومذاك 
لة ) ١(عليها يف اختيار االصطالحات اليت نضطر إىل استعماهلا يف هذه ا

  مع هذا رأينا أن نضيف إليها القواعد واملبادئ اآلتية:
  وأضاف إليها ست مبادئ هي:

ملها ان بعض املصطلحات تبقى بطبيعتها حمدودة االستعمال فاليستع -١
عادة إال طبقة خاصة من االختصاصيني أما بعض املطلحات األخرى 
ا ستستعمل حتمًا من قبل مجيع أفراد  فتكون مرشحة لالنتشار وذلك أل
 -الطبقة املنورة وقد تدخل فل لغة الشعر وألدب وتنتشر بني مجيع الناس

فيجب علينا مالحظة هذه النقطة اجلوهرية عندما حناول الرتجيح بني 
الشتقاق والتعريب ففي القسم األول من املصطلحات ميكننا أن نستعمل ا

الكلمات األجنبية كما أنه جيوز لنا أن نبقيها على هيئتها األصلية، أما يف 
القسم الثاين فمن الواجب أن خنتار الكلمات العربية مااستطعنا إىل ذلك 

ا تعريبًا تاماً سبيًال، وأما إذا اضطررنا إىل استعمال كلمة أجنبية أن نعر 
  وذلك بأن نفرغها يف قالب عريب يسها به لفظها على الناطقني بالضاد.

إن من املصطلحات مايكون جامدًا من حيث املعىن فالحيتاج إىل  -٢
مشتقات يف حني أن منها مايكون متصرفًا من حيث املعىن فيحتاج إىل 

نقطة أيضاً عدد قليل أو كبري من املشتقات فيجب علينا أن نالحظ هذه ال
فالخنتار مقابل املصطلحات اليت هي من الصنف الثاين إال مايقبل 
التصريف فعندما نبحث عن اصطالح من االصطالحات جيب أن نالحظ 
مشتقاته املستعملة يف اللغات األجنبية لكيما نضع مايقابلجميعها صفقة 

                                                            
  م١٩٢٨يم" اليت صدرت عام ) أي جملة " الرتبية والتعل١(
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 واحدة..
 إن بعض املصطلحات ذات عالئق شديدة مبصطلحات أخرىلداللتها -٣

على معان متقاربة أو متعاكسة فيجب علينا أن نالحظ مجيع هذه 
املصطلحات مرة واحدة لكي حنصل على تناسب بينها من جهة ولكي 
ا قد تكون أليق  الخنصص كلمة مقابل إحدى املصطلحات يف حني أ

 وألزم للداللة على غريها من جهة أخرى.
لكمال املطلق من مل يتيسر للغة من لغات العامل أن تصل إىل درجة ا -٤

وجهة املصطلحات يف مجيع العلوم، ألن غاية الكمال يف اللغة هي أن 
خيصص لكل معىن كلمة معينة أو تعبري معني أو أن اليلتبس يف الذهن 
معنيان من كلمة واحدة يف حني أنه اليزال يف كل اللغات كثري من 

إذا كانت الكلمات اليت تدل على معان خمتلفة حىت على معان متباعدة. ف
مثل  -املصطلحات قد وصلت إىل درجة الكمال يف بعض العلوم

ا بعيدة عن هذه الدرجة يف العلوم األخرى  –الطبيعيات والرياضيات  فإ
مثل النفسيات واالجتماعيات فعندما حناول وضع اصطالح مقابل كلمة 
واحدة الينبغي أن توجد كلمة تدل على مجيع املعاين املفهمة من الكلمة 

ألصلية على اختالف أنواعها بل بعكس ذلك جيب علينا أن نوجد ا
اصطالحًا خاصًا مقابل كل كلمة من تلك املعاين املختلفة على حدة. إن 
مقارنة االصطالحات اليت تستعملها املم املختلفة تدلناعلى ماجيب عمله 
يف مثل هذه األحوال داللة مثينة فلذلك جيب علينا أن نالحظ 

ستعملة يف الفرنسية واألملانية واإلنكليزية قبل أن نقرر االصطالحات امل
 املصطلحات املالئمة للغتنا.
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إن االصطالحات من األمور الوضعية واالعتبارية فالكلمات املصطلح  -٥
داللة  –من حيث اللغة  –عليها يف املعاين العلمية التدل على تلك املعاين 
يس من الضروري أن نرتجم تامة إال يف بعض األحوال االستثنائية فلذلك ل

الكلمة املصطلح عليها ترمجة حرفية بل من األوفق أن نتحرى الكلمة اليت 
ميكنها أن تدل على املعىن املطلوب على أحسن صورة وأوضحها وملا كان 

أن نوجد كلمة عربية تدل على املعىن  -يف معظم األحوال -يتعسر علينا
هذه األحواألن نبح عن أقرب  املطلوب داللة تامة فيتحتم علينا يف مثل

الكلمات من املعىن املطلوب وأن خنصصها وإن كان معناها اللغوي 
األصلي أعم أو أخص من هذا املعىن، هذا والحاجة إىل البيان أن 
الكلمات الميكن أن ختصص مبعان جديدة إذا كانت كثرية االستعمال يف 

تعمل كثريًا أو أن معانيها القدمية، فيجي أن خنتار الكلمات اليت التس
 نصوغها بصيغة مل تدرج عليها إال قليًال.

ا  -٦ إنقصر اللفظ وسهولته من أهم األوصاف اليت جيب أن تتصف 
املصطلحات سيما إذا كانت مما ستتداول على األلسن تداوًال كبريًا فإذا 
نظرنا إىل املصطلحات اإلفرجنية رأينا معظمها قصرية وسهلة التلفظ، كما 

بعضها آخذة يف التطور حنو صيغ أخصر من ذي قبل.... فال أننا نرى 
جيوز لنا واحلالة هذه أن نعتمد كثريًا على الرتاكيب اإلضافية الطويلة اليت 
تم بأمر القصر  تتألف عادة من امسني وحرف تعريف بل يتحتم علينا أن 
والسهولة اهتماما كبريًا وأن نقدم على النحت واالختزال مبقياس واسع. 

حنن نعتقد أن التوسع يف النحت أصبح من أهم حاجات اللغة العربية و 
ونظن أيضًا أن السبيل بدون اغنائها مبا حتتاج إليه من االصطالحات 
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العلمية املتنوعة اجلديدة. إننا النقصد من النحت تركيب الكلمات العربية 
من بعض اجلذور األعجمية كما يقرتحه بعض الكتاب بل نقصد النحت 

ويل الذي أدخل يف اللغة العربية عددًا غري قليل من الكلمات األص
والتعبريات املختزلة مثل"شقحب" و"بسملة" و"مالشاة" و"حربمة" تلك 
الكلمات والتعبريات املختصرة اليت تفتقر العلوم احلديثة إىل أمثاهلا افتقاراً 

 )١( شديداً.
وهذا وكانت هذه أول بادرة عملية يف وضع قواعد للمصطلحات، 

ذه األسس، فقبلوا بعضها وغريوا بعضها  مادرج عليه الالحقون إذ انتفعوا 
  اآلخر، وأضافوا مادعت املستجدات إىل وضعه.

ويالحظ يف هذه القواعد أن االشتقاق أساس وضع املصطلح وأنه 
قياسي وأن التعريب مهم وأن مل يشرتط رده إىل وزن من األوزان العربية أما 

احلاجة إليه ولكن ساطع احلصري دعا إىل التوسع فيه  النحت فريجح عند
اعتمادًا على ماذكره القدماء واحملدثون كأمحد بن فارس والسيوطي وجرجي 
زيدان وحممود شكري األلوسي ومصطفى صادق الرافعي، واستخلص بعض 
السمات العامة، وذكر أمثلة من ذلك:" مشلوز"و"الالحيايت" و"الغبمدرسي" 

  لقبتاريخ" "القبمنطقي" "والقبفمي" "الربمائي" وغريها."القبجليدي" "ا
إن قواعد اللجنة كانت دليًال ملن جاء بعدها وقد أخذوا بكثيثر من 
امع  أسسها إال النحت الذي اهتم به ساطع احلصري ومل ترجحه اللجنة وا

  العربية ملافيه من خروج على أبنية اللغة العربية وغموض معظمه.
مع العلمي يف ذلك احلني ليطبق قواعد اللجنة يف ولكن مل يقم ا

                                                            
  وتنظر املصادر فيه. ١٥٥، ١٢٧) حركة التعريب يف العراق ص١(
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م صدر ١٩٤٧وضع املصطلحات ويف االدس والعشرين من تشرين الثاين سنة 
مع ومن أوىل مهماته وضع املصطلحات وشكلت جلان هلذا  نظام تأسيس ا
الغرض وقد أوضح الدكتور جواد علي اخلطة العامة لوضعها قوله" وطريقة 

مع يف دراسة امل صطلحات وإقرارها ووضعها هي أن يدرس املصطلح ا
املعروض عليه يف لغة االختصاص ويتعرف أصله ونشأته، مث يسمع رأي 
املتخصصني فيما اختاروه من كلمات عربية مناسبة مث سيتعرض ماورد يف 
الكتب العربية قدميها وحديثها لغوية كانت أو اختصاصية من كلمات موافقة 

د فإذا وقف على كلمة صاحلة مناسبة له مؤدية للمعىن له مما قد يفي باملرا
ا عربية يألفها الذوق  –االصطالحي ورأى فيها الرشاقة والسالمة   –أعين أ

  عقد رأيه وبت يف األمر.
مع أال يرى رايا يف مصطلح واليبت فيه إالبعد  على أن من عادة ا

هاداً أصوب من اجتهاده الوقوف على آراء البالد العربية اخلرى فيه لعل هلا اجت
وأقوم أو كلمة أصح وأحكم مث هو حريص كل احلرص على أن ينفرد برأي 
واليقر قرارًا قد خيرجه عن االمجاع والوحدة وأصفاق العلماء من أبناء هذه 
األمة فإمنا هو يدرس املصطلحات من الوجهة العلمية واللغوية والفنية لتكون 

  )١(املصطلحات يف مجيع البالد العربية  سبباً من أسباب مجع الشمل بتوحيد
مع العلمي العراقي يف وضع املصطلح منذ تأسيسه  كان هذا منهج ا
وكان حرصه شديدًا على أن تكون مصطلحاته نابعة من اللغة العربية وموحدة 

  مع مايقوم به جممعا دمشق والقاهرة.
مع كانت دقيقةيف وضع املصطلح ولكنها تعثرت خال ل فطريقة ا

                                                            
مع العلمي العراقي ج١(   ٣٦٨ص٣،ج٣١١ص ٢) جملة ا
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التغريات اليت طرات عليه وإن ظلت اخلطوط العامة أساس جلانه يف مجيع 
دوراته إذ أخذت اللجان املختلفة تعمل وتضع املطلحات وتنشرها يف جملة 
مع وأخذت بعض اللجان تضع قواعد تيسري عليها كلجنة املصطلحات  ا

  الطبية ومن تلك القواعد أو األسس:
ني أوىل بأن يستعمل فاليعدل عنه اللفظ املستعمل يف كتب األقدم -١

  إىل غريه.
إن أإلب مصطلحات األمراض تنتهي على القياس بلواحق تدل على  -٢

نوع املرض فوضعت اللجنة فعل(فـََعل) مقيسًا على جنس املرض، 
 و_فُعال) للداللة على املرض الشديد.

ا معىن الشبه وأضافت اللجنة  -٣ بعض األمساء تنتهي بلواحق يراد 
نون على االسم هلذا الغرض كاللحماين لشبه اللحم والشحماين األلف وال

 لشبه الشحم.
 أبقت اللجنة الياء والنون كما يف (الكظرين). -٤
 اختذت (َفعول) قياساً ألمساء األدوية كالّسعوط. -٥
استعملت بعض السوايق على وزن (فـَْعل) كالفرط واهلبط والسبق  -٦

حات الوالدة ومصطلحات مصطل وروعي يف وضع)  ١(واللحق والبعد والنزر
 علوم املياه بعض القواعد الواضحة وهي:

  إيثار استعمال اللفظ العريب على اللفظ األجنيب. -١
 إحياء املصطلح العريب القدمي إذا كان مؤدياً للمعىن العلمي الصحيح. -٢
تفضيل اللفظ العريب األصيل على املولد، واملولد على احلديث إال إذا  -٣

                                                            
مع العلمي العراقي ج١(   ١٥٥- ١٥٤ص ١٦) جملة ا
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 اشتهر األخري.
اللفظ العريب األصيل إذا كان املصطلح األجنيب مأخوذاً استعمال  -٤

 عنه.
 جتنب النحت ماأمكن ذلك. -٥
 جتنب تعريب املصطلح األجنيب إال يف األحوال اآلتية: -٦

إذا أصبح مدلوله شائعًا بدرجة كبرية يصعب معها   - أ
  تغريه.

 إذا كان مشتقاً من أمساء األعالم.  - ب
ركبات يف حالة األمساء العلمية لبعض العناصر وامل  - ت

 الكيماوية.
 إذا كان من أمساء املقاييس والوحدات األجنبية.  - ث
 إذا كان مستعمالً يف كتب الرتاث.  - ج

  روعيت قواعد معينة يف التعريب منها: -٧
البدء باهلمزة إذا دعت إىل ذلك ضرورة جتنب البدء   - أ

  حبرف ساكن مراعاة لطبيعة اللغة العربية.
 استعمال حرف الغني الذي يقابل حرف اجليم غري  - ب

 املعطشة.
ا يف لغتها مع إيثار   - ت كتابة األلفاظ املعربة كما ينطق 

ا العرب.  الصيغة اليت نطق 
 تفضيل الصيغة األوروبية األقرب إىل طبيعة العربية.  - ث

ا يف مواطنها  -٨ النطق بأمساء األعالم األعجمية وكتابتها كما ينطق 
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  ماأمكن ذلك.
لدالة على صفة اختيار صيغة (مستفعل) يف مقابل املصطلحات ا -٩

 قبول العقل.
التوسع يف صيغة املصدر الصناعي مقابل املصطلحات الدالة على  - ١٠

 مايفيد االتصاف بصفة معينة.
 تثبيت صيغيت اللزوم والتعدية يف األلفاظ اليت حتتملها. - ١١
اإلبقاء على املصطلح العريب الشائع وإن كانت عالقته باملعىن األصلي  - ١٢

 جمازية حسب.
ال األلفاظ القصرية من مصادر ثالثية بسيطو اللجوء إىل استعم - ١٣

وأمساء وحروف فيما يقابل صدور بعض الكلمات اإلفرجنية الدالة على 
 معان معينة مثل"رجع الوفق" و"نزع املاء" و"نصف كروي"و" العضوي".

 استعمال أحد األحرف اآلتية للداللة على احرتاف: - ١٤
  صيغة اسم الفاعل مثل"فاحص" "حمكم" "مرفق".  - أ

 "فـَّعال" مثل"لفاف" و"غزال" و"نساج" صيغة  - ب
صيغة "ِمْفعال" إذا كانت "فعال" مستعملة   - ت

 مثل:"ملفاف"
 النسبة إىل مجع التكسري مثل:"مقويايت" و"نضائدي"  - ث

و"ِمْفعلة" و"ِمْفعال" وصيغة اسم  -بكسر امليم –قياسية "ِمْفَعل"  - ١٥
ا الفاعل مذكرًا ومؤنثًا و"فعالة" و"فعال" للداللة على اآللة ال يت يعاجل 

الشيء مضافًا إألى املسموعات غري القياسية من أمساء اآلالت 
  مثل"مشعل" و"ميزته حمكلية" و"نابض" و"كاشطة".
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مع العلمي العراقي قواعد عامة لوضع  ووضعت جلنة اللغة العربية يف ا
  املصطلحات وهي:

ولو مراعاة املماثلة أو املشاركة بني مدلويل اللفظة لغًة واصطالحًا  -١
  ألدىن مالبسة.

 االقتصار على مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد. -٢
 جتنب تعدد الدالالت للمصطلح الواحد. -٣
التزام مااستعمل أو مااستقر قدميًا من مصطلحات علمية وعربية وهو  -٤

 صاحل لالستعمال اجلديد.
 جتنب املصطلحات األجنبية. -٥
 ية أو الصعبة النطق.إيثار اللفظة املألوفة على اللفظة النافرة الوحش -٦
اليشتق من املصطلح إال بقرار هيئة علمية خمتصة بوضع  -٧

 املصطلحات.
إيثار اللفظة املفردة على املصطلح املركب أو العبارة لتسهيل النسبة  -٨

 واإلضافة وحنو ذلك.
 جتنب األلفاظ العامية. -٩
 تفضيل مصطلحات الرتاث العريب على املولدات واحملدثات. - ١٠
صطلح األجنيب عند ثبوت داللته على معناه يلجأ إىل ترمجة امل - ١١

 االصطالحي.
جتنب تعريب املصطلحات األجنبية إال إذا تعذر العثور على لفظ  - ١٢

 عريب موامت.
 ترى اللجنة أن يراعى عند استعمال األلفاظ األعجمية مايأيت: - ١٣
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يرجح أسهل نطق يف رسم األلفاظ املعربة عند اختالف نطقها باللغات   - أ
  األجنبية

عض التغيري يف نطق املصطح املعرب ورمسه ليتسق مع النطق إحداث ب  - ب
 العريب.

جتنب استعمال السوابق واللواحق األجنبية ألن اللغة العربية لغة  - ١٤
اشتقاقية وليست الصاقية ووجوب اعتماد األساليب العربية يف وضع 

  املصطلحات.
يستعمل كل لفظ من األلفاظ املرتادفة يف معناه اخلاص يف  - ١٥

ا املصطلحات  العلمية ألن الرتادف كثريًا مايكون أوصافًا لألشياء اليراد 
املطابقة التامة يف املعىن إذ يلحظ أن لكل لفظمعىن خاصًا به خيتلف عن 
از وكذلك متكن  سواه ولوشينا قليًال فيمكن أخذه واستعماله ولو بطريقة ا

ا ك ل منها االستفادة من املرتادفات اليت التلحظ فيها الوصفية خيص 
  مبصطلح علمي خاص.

ووضعت جلنة اللغة العربية نفسها قرار النحت وهو"عدم جواز النحت 
إال عند عدم العثور على لفظ عريب قدمي واستنفاد وسائل اللغة من اشتقاق 
وجماز واستعارة لغوية وترمجة على أن تلجئ إليه ضرورة قصوى وأن يراعى يف 

  لبس"اللفظ املنحوت الذوق العريب وعدم ال
وهذه القواعد واضحة كل الوضوح وقد سارت عليها جلان وضع 
املصطلحات العلمية واللفاظ احلضارية وانتجت آالف املصطلحات يف العلوم 

  املختلفة طبعت يف عدة أجزاء يف السنوات األخرية.
امع العربية وبذلك أصبح  والختتلف هذه األسس عما سارت عليه ا
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لني يف حقل املصطلحات والسيما احلريصني على الطريق الحبًا أمام العام
سالمة اللغة العربية والدقة العلمية. أما املعوقون فيثريون كل حني اشكاليات 
ويضعون عقبات ليؤخروا حركة التعريب يف الوطن العريب ولكن اخالص معظم 
امع  علماء األمةأمثر وسارت عملية وضع املصطلحات يف طريقها وأصدرت ا

واملؤسسات العلمية ومكتب تنسيق التعريب مئات املعاجم منذ مطلع العربية 
ا على استيعاب اآلداب والعلوم  القرن العشرين وبذلك أثبتت اللغة العربية قدر
والفنون ومااستجد يف النهضة احلديثة ومل تكن لغة أدب فحسب وإمنا كانت 

  لغة علم وفكر منذ فجر اإلسالم.
بوضع املصطلح منذ عهد مبكروقد لقد اتضح أن العرب اهتموا 

استعانوا بوسائل تنمية اللغة املختلفة ولكنهم مل يضعوا قواعد عامة يسري عليها 
م عابرةومل يكن هناك جممع أو  العاملون يف هذا احلقل وإمنا كانت إشارا
مؤسسة تنسق وتوحد اجلهود وإمنا كان اخللف ينتفع مبا قدم السلف ويضيف 

  ولغته الشيء اجلديد.إذا أسعفته ثقافته 
واليعين هذا أن العمل كان فوضى فالنظر فيماترك القدماء منمصطلحات 
م كانوا على وعي عظيم وإدراك كبري  علمية وألفاظ حضاريةجديدة يدل على أ

  ومعرفة واسعة مبا كانوا يفعلون. ففي كتاب " مفاتيح العلوم" 
مل يشر إليها، ألنه تتضح األسس اليت سار عليها مؤلفه اخلوارزمي وإن 

ليس يف جمال التنظري أو التعقيد وإمنا يف جمال التطبيق والكالم على 
  مصطلحات العلوم املختلفة.
  ومن قواعده العامة:

  ذكر املصطلحات املشهورة وإمهال ماترك استعماله. -١



  

   - ٤١  -

 نقل اللفظة من صيغة إىل أخرى للداللة على معىن حمدد. -٢
 العناية باالشتقاق. -٣
 من األعجمي. رفض االشتقاق -٤
 تغيري احلروف األعجمية ووضع احلروف العربية كجعل التاء طاء. -٥
 )١(ذكر املصطلحات األجنبية بعد العربية أو املعربة  -٦

  وهذا ميأخذ به معظم العاملني يف املصطلحات اليوم ولكنهم توسعوا
ا  امع العربية وافية والعمل  يف القواعد وكانت األسس اليت وضعتها ا

امع العربية ينسق تلك األسس ويضع يفضي إ ىل سبيل الحب ولعل احتاد ا
امع يف وضع املصطلحات وخترج أعماًال  صيغة واحدة تنطلق منها مجيع ا
موحدة ألنه اليصلح أنينفرد كل جممع أو كل قطر وميضي يف الطريق وحده 

ا املن شودة اليت والسيما يف هذا الزمن الذي تسعى فيه األمة العربية إألى وحد
عمل من أجلها اجلدود واآلباء وأنه ملن احملزن أن يبقى" اختالف املصطلحات 

  )٢(العلمية يف البالد العربية من أواء لغتنا الضادية

م ودعا إىل توحيد ١٩٥٥كما قال املري مصطفى الشهايب يف عام 
  املصطلحات العلمية.

حلامسة مل تتم وقد حتقق الشيء الكثري بعد تلك الدعوة ولكن اخلطوة ا
ذه املهمة ويكون  امع العربية ولعله ينهض  حىت اآلن واألمر منوط باحتاد ا

  قراره فصل اخلطاب على أن تلتزم بذلك اجلامعات واملؤسسات.
وقد يكون إلصدار تشريعات ملزمة كبري األثر يف حتقيق ذلك كما فعل 

                                                            
   ١٩٩- ١٩١)تنظر التفاصيل يف حبوث لغوية ص١(
  ٦) املصطلحات العلمية ص٢(
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للغة العربية" م قانون" احلفاظ على سالمة ا١٩٧٧العراق حينماأصدر سنة 
مع العلمي وضع املصطلحات، جاء يف املادة التاسعةمنه:" يكون  وناط با
مع العلمي العراقي املرجع الوحيد يف وضع املصطلحات العلمية والفنية  ا
ا" والتزمت بذلك األجهزة ليس يف  وعلى األجهزة املعنية الرجوع إليه بشأ

  بسالمة العربية. وضع املصطلحات فحسب وإمنا يف كل مايتصل
وهذه اخلطوة مهمة والبد من تعقبها خطوات تفضي إىل مافيه خري 

ا القرآن الكرمي.   األمة العربية ولغتها اليت نزل 
  وصفوة القول:

عن اجلهود اليت بذلت قد أمثرت وإن مايصدر من مصطلحات علمية 
تعريب  وألفاظ حضارية يبشر باخلري، ويشري إىل أن الطريق أصبح الحبًا وإن

العلوم كلها آٍت الريب فيه يف ظل النهضة القومية وتطلع املة العربية حنو 
ا وغدها املشرق البسام.   وحد
*  *  *  

  المصادر:
  م.١٩٦٥- هـ ١٣٨٥الدكتورة خدجية احلديثي، بغداد  –أبنية الصرف يف كتاب سيبويه  - ١
 م.١٩٥٦ - هـ ١٣٧٦عبد اهللا أمني، القاهرة  –االشتقاق  - ٢
ابن دقيق  –بيان االصطالح وما أضيف إىل ذلك من األحاديث الصحاح االقرتاح يف  - ٣

 م.١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢العيد، حتقيق الدكتور قحطان عبد الرمحن الدوري، بغداد 
 م.١٩٨٧الدكتور أمحد مطلوب، عمان  –حبوث لغوية  - ٤
ابن وهب الكاتب، حتقيق الدكتور أمحد مطلوب والدكتورة خدجية  –الربهان يف وجوه البيان  - ٥

 م.١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧احلديثي، بغداد 
 .١٩٩٢٧عبد اهللا البستاين، بريوت  –البستان  - ٦
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أبو عثمان بن حبر اجلاحظ. حتقيق عبد السالم حممد هارون، القاهرة  - البيان والتبيني - ٧
 م.١٩٤٨ - هـ  ١٣٦٧

 م.١٩٨٣- هـ ١٤٠٣الكويت  –الدكتور أمحد مطلوب  –حركة التعريب يف العراق  - ٨
عمرو بن حبر اجلاحظ، حتقيق عبد السالم حممد هارون، القاهرة  أبو عثمان –احليوان  - ٩

 م.١٩٣٨ - هـ ١٣٥٦
هـ ١٣٧١أبو الفتح عثمان بن جين حتقيق حممد علي النجار، القاهرة  –اخلصائص  - ١٠

 م.١٩٥٢
هـ ١٣٩٥بريوت  –الدكتور أمحد مطلوب  - دعوة إىل تعريب العلوم يف جلامعات - ١١

 م.١٩٧٥
 م.١٩٦٣الطبعة الثانية  - يم أنيس ، القاهرةالدكتور ابراه –داللة األلفاظ  - ١٢
هـ ١٣٧٢ابن سنان اخلفاجي، حتقيق عبد املتعال الصعيدي، القاهرة –سر الفصاحة  - ١٣

 م.١٩٥٣- 
الدكتورة خدجية احلديثي الكويت  –الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه  - ١٤

 م.١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤
 القاهرة.موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ،  –شرح املفصل  - ١٥
شفاء الغليل فيما يف كالم لعرب من الدخيل شهاب الدين أمحد اخلفاجي حتقيق  - ١٦

 م.١٩٥٢ - هـ ١٣٧١حممد عبد املنعم خفاجي، القاهرة 
أمحد بن فارس، حتقيق الدكتور مصطفى  –الصاحيب يف فقه وسنن العرب يف كالمها  - ١٧

 م.١٩٦٤هـ ١٣٨٣الشوميي بريوت 
 - هـ ١٣٨١الطبقة اخلامسة  –واحد وايف القاهرة الدكتور علي عبد ال –فقه اللغة  - ١٨

 م.١٩٦٢
 م.١٩٧٥- هـ ١٣٩٥بريوت  –الدكتور أمحد مطلوب  –فنون بالغية  - ١٩
أبو حامت أمحد بن محدان الرازي حتقيق  - كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية - ٢٠

 م.١٩٥٧سنة  ١الطبعة الثانية ج –الدكتور حسني بن فيض اهللا اهلمداين، القاهرة 
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جة األثري بغداد  –حممود شكري األلوسي  –كتاب النحت  - ٢١  –حتقيق حممد 
 م.١٩٨٨هـ ١٤٠٩

حممد علي الفاروقي التهاوين حتقيق الدكتور لطفي  –كشاف اصطالحات الفنون  - ٢٢
 م.١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢عبد البديع القاهرة 

 .م١٩٧١الدكتور حسن ظاظا االسكندرية –من قضايا اللغة العربية  –كالم العرب  - ٢٣
الطبعة الثانية  –عباس حسن، القاهرة  –اللغة العربية والنحو بني القدمي واحلديث  - ٢٤

 م.١٩٧١
أبو الربكات عبد الرمحن بن األنباري حتقيق سعيد األفغاين، دمشق  –ملع األدلة  - ٢٥

 م.١٩٥٧ - هـ ١٣٧٧
مع العلمي العراقي. - ٢٦  جملة ا
 األردين. جممع اللغة العربيةجملة  - ٢٧
م) ، ١٩٨٤- ١٩٣٤لمية يف مخسني عامًا                  (جمموعة القرارات الع - ٢٨

 م.١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤القاهرة  – جممع اللغة العربية
عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، حتقيق أمحد جاد  –املزهر يف غلوم اللغة وأنواعها  - ٢٩

 املوىل وعلي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة.
األمري مصطفى الشهايب  –للغة العربية يف القدمي واحلديث املصطلحات العلمية يف ا - ٣٠

 م)١٩٨٨- هـ ١٤٠٩نسخة مصورة عن الطبقة الثانية  –(دمشق 
 بالقاهرة. جممع اللغة العربية - املعجم الوسيط  - ٣١
 هـ١٣٤٢أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن يوسف اخلوارزمي. القاهرة  –مفاتيح العلوم  - ٣٢
 بريوت. –بن خلدون. دار الكشاف عبد الرمحن  –مقدمة ابن خلدون  - ٣٣
 .١٩٦٦الطبقة الثالثة  –الدكتور إبراهيم أنيس، القاهرة  –من أسرار اللغة  - ٣٤
 م.١٩٧١الطبعة الثانية  –سعيد األفغاين، بريوت  –من حاضر اللغة العربية  - ٣٥
شرح اإلمام أيب الفتح عثمان بن جين النحوي كتاب التصريف لإلمام أيب  –املنصف  - ٣٦

هـ ١٣٣٧٣النحوي البصري. حتقيق ابراهيم مصطفى وعبد اهللا أمني، القاهرة  عثمان املازين



  

   - ٤٥  -

 م.١٩٥٤
حازم القرطاجين حتقيق الدكتور حممد احلبيب بن  –منهاج البلغاء وسراج الدباء  - ٣٧

 م.١٩٦٦اخلوجة تونس 
 - هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية  –الدكتور حلمي خليل بريوت  –املولد يف العربية  - ٣٨

 م.١٩٨٥
  م.١٩٦٣قدامة ابن جعفر حتقيق كمال مصطفى القاهرة  –نقد الشعر  - ٣٩


