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من جهود مجمع اللغة العربية بدمشق في وضع المصطلحات

غــين عــن البيــان أن جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق
«وكـــان امســـه إبـــان افتتاحـــه 1919نطـــاق الســـاحة القوميـــة، إذ إنـــه أنشـــئ عـــام 

» العـــريب
هة مقاصـد احلضـارة الواسـعة ومطالـب الدواوين، ولغة التعليم والتدريس والكتب املدرسية، ومواج

يف تعلــــيم كــــل العلــــوم يف اجلامعــــات احليــــاة العصــــرية يف القــــرن العشــــرين، واعتمــــاد اللغــــة العربيــــة 
السورية، ومّد اجلامعات بالتيسريات التعريبية.

من أساليب عمله

أوالًـ  مبادئ ومنطلقـات

انطلقت مسرية التعريب يف سورية من املبادئ اآلتية:
ـ اإلميان بالتعريب والتدريس باللغة العربية يف اجلامعة السورية، إذ مل يستسلم األساتذة للعجـز 1

بيــة بفعــل الترتيــك الــذي مــس أركــان الدولــة كلهــا، وظلــوا الــذي كــان يهــيمن علــى اللغــة العر 
ــــان االنتــــداب الفرنســــي علــــى ســــورية، ومل تفلــــح  مصــــرين علــــى التــــدريس باللغــــة العربيــــة إب
حمـــــاوالت االنتـــــداب يف حتويـــــل التـــــدريس مـــــن العربيـــــة إىل الفرنســـــية علـــــى الـــــرغم مـــــن كـــــل 

يــة تــدفعنا إىل ذكــر أن مثــة مــن  احملــاوالت الــيت بــاءت كلهــا باإلخفــاق، إال أن األمانــة التارخي

مدير املعارف العـام يف املفوضـية العليـا إبـان »ونورب«العربية يف التدريس، فها هو ذا السّيد 
لســتم «عــد فيهــا قــائالً: االنتــداب الفرنســي خياطــب أســاتذة اجلامعــة الســورية يف احتفــال أ

نتم صــــنعاً ســــخمطئــــني يف اختيــــاركم اللغــــة العربيــــة يف التــــدريس، بــــل كونــــوا واثقــــني أنكــــم أح
بانتقائهـــا، فـــإن مـــن يزعمـــون أن اللغـــة العربيـــة غـــري صـــاحلة للتعبـــري عـــن مصـــطلحات العلـــم 
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احلاضــر هــم علــى خطــأ مبــني، فالتــاريخ يثبــت أن لغــة الضــاد كســائر اللغــات األخــرى غنيــة 
با

تــربط تلــك األفكــار، وأن فالســفة العــرب حينمــا نقلــوا يف القــرن التاســع إىل لغــتهم رســائل 
أرسطوطاليس متكنوا من نقل العلـوم إىل لغـتهم كمـا يف عهـد ابـن سـينا والغـزايل وابـن رشـد، 

حد واحلـال هـذه أن اللغـة العربيـة صـاحلة ملماشـاة اللغـات األخـرى، وللتعبـري عـن فما ينكر أ
األفكــــار العلميــــة احلديثــــة، واعلمــــوا أن انــــدفاعكم إىل إجيــــاد مؤسســــة علميــــة كبــــرية عربيــــة 
اللســـان هـــو علـــى مـــا أرى أكـــرب دليـــل علـــى حـــذاقتكم، فظلـــوا حمـــافظني علـــى هـــذه األداة 

مـن األعمـال البـاهرة، وبعـدد مـن األشـكال اجلميلـة الـيت البديعة اليت حنن مدينون هلا بكثـري
«.

إنين أهنئ العرب، وأمتىن أال يضيعوا هذا االحرتام املقدر للغـتهم، ألن مـن «ويتابع قائًال: 
يـدافع عــن لغتـه، يــدافع عـن أصــله وعـن حقــه وعــن كيانـه وعــن حلمـه ودمــه، وإنكـم تفهمــتم هــذا 

.)1(»األمر جيداً 
وعــدم الرتيــث. فلــم يرتيثــوا حــىت تتــوافر املصــطلحات، وإمنــا رأوا أن البدايــة هــي الــيت ـــ البــدء بالعمــل 2

.)2(ستف
ـ اعتماد الرتمجة من اللغات العلمية.3
للتعريب.ـ اعتماد التعريب التدرجيي الشامل ضمن خطة شاملة 4
ـ عالج كل خطأ بالتدريب والتوجيه واملعايشة وحتسني اللغات األجنبية.5
ـ تعريب الطب جييء يف مقدمة األولويات.6
ـــ حتديــد شــروط النقــل العامــة يف وضــع املصــطلحات، فهــا هــو ذا األمــري مصــطفى الشــهايب حيــدد 7

خمتلــف العلــوم ال تتعــدى تلــك «هــذه القواعــد قــائالً: 
اليت اتبعها العلماء من قدماء النقلة واملؤلفني العرب، وخالصتها على التتابع:

.45صـ 1930جملة املعهد الطيب العريب ـ السنة الثامنة ـ )1(
.97ـ ص2002الدكتور حممود أمحد السّيد ـ يف قضايا التعريب ـ مطبعة العجلوين ـ دمشق )2(
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آ ـ حتري لفظ عريب يؤدي معىن اللفظ األعجمي، وهذا يقتضي أن نكون مطلعـني اطالعـاً واسـعاً 
القدمية.على األلفاظ العلمية املبثوثة يف املعاجم العربية ويف خمتلف كتبنا العلمية

لـه مقابـل يف لغتنـا، ترمجنـاه مبعنـاه كلمـا كـان سب ـ إذا كان اللفظ األعجمي جديـداً، أي لـي
قــــابالً للرتمجــــة، أو اشــــتققنا لــــه لفظــــاً عربيــــاً مقاربــــاً، ونرجــــع يف وضــــع اللفــــظ العــــريب إىل 

وضــع لفــظ عــريب بالوســائل الســابقة عمــدنا إىل التعريــب مــراعني قواعــده ج ـ إذا تعــذر علينــا 
.)1(»قدر املستطاع

قــد 1981ة توحيــد منهجيــات وضــع املصــطلحات العلميــة يف الربــاط عــام و وكانــت نــد
ة على النحو التايل:يأوصت أن يعمل على توليد املصطلحات العلمية اجلديدة باألفضل

الرتاث أوًال.
.)2(من جماز واشتقاق وتعريب وحنت ثانياً التوليد مبا فيه 

ثانياً من أساليب العمل

املتمثـــل يف حتـــري لفـــظ عـــريب يـــؤدي معـــىن اللفـــظ األعجمـــي قـــام للشـــرط األولتنفيـــذاً 
والتنقيـــب يف بطـــون املعـــاجم عـــن املفـــردات العربيـــة القدميـــة بغيـــة وضـــع 

نطالقــاً مــن أن كــل معــىن جيــول يف الــذهن ال بــّد أن املصــطلحات مقابــل املصــطلحات األجنبيــة ا
يكون له لفظ يف اللغة العربية ولو كان كامناً يف أغوار معامجها، وينبغي أال يتجاوز املعـرب عقبـة 
مــن عقبــات املصــطلحات دون تــذليلها برتمجتهــا إىل العربيــة، ولــو تكبــد يف ذلــك أعظــم املشــقات  

مجيل اخلاين.

د. مصطفى الشهايب ـ املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث ـ مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق ـ )1(
.93ـ ص1965ـ 2ط

.887: 56/4جملة جممع دمشق )2(
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وكان هذا التوجه ماثًال يف معجم العلوم الزراعية الذي وضعه الشهايب، إذ إنه رصـد كثـرياً 
مــن األلفــاظ العلميــة املبثوثــة يف املعــاجم العربيــة ويف خمتلــف الكتــب العلميــة القدميــة، فهــا هــو ذا 

ما عمــــــدت يف وضــــــع املصــــــطلحات الزراعيــــــة إىل األمهــــــات مــــــن كتــــــب اللغــــــة والســــــي«يقــــــول: 
»الفالحــة األندلســية«البــن وحشــية و»كتــاب الفالحــة«البــن ســيدة، وخمطوطــة »املخصــص«

ــــن العــــّوام االشــــبيلي، وخمطوطــــة كتــــاب  ــــدين الــــدمياطي، و» فضــــل اخليــــل«الب علــــم «لشــــرف ال
اجلـــامع لصـــفات أشـــتات «البـــن ســـينا، وخمطوطـــة »القـــانون«ولعبـــد الغـــين النابلســـي، » الفالحـــة
، والكتــب الــيت ألفــت يف عصــر النهضــة يف »ئل األصــمعي يف اخليــلرســا«لإلدريســي، و» النبــات

.)1(»مصر والشام
ومن االجتهادات اليت قدمها الدكتور حممد صالح الدين الكواكيب يف جممع اللغة العربية 
بدمشق استقراء بعض الصيغ يف تراثنا واقرتاح توليد كلمات جديدة يف ضوئها، ومن الصـيغ الـيت 

َعـالن للداللـة علـى احلركـة واالضـطراب مثـل َغليـان وَهيجـان، واقـرتح بالقيــاس أشـار إليهـا صـيغة فَـ 
Mouvement de»مصـطلحاً كيماويـاً وفيزيائيـاً مثـل نـََوسـان وَرَوذان ترمجـة للتعبـري 15عليهـا 

vat et vient» للداللــة علــى بقيــة الشــيء مثــل ُصــبابة واقــرتح بالقيــاس عليهــا »فُعالــة«وصــيغة
»الُعفـارة«اوياً وطبيـاً منهـا ُكثافـة ملـا يبقـى بعـد التكثيـف، والعامـة تسـتخدم ) مصطلحاً كيم36(

) كلمـة 11الدالة على أمل يف العضو املسمى به فقد مجع (» مفعول«ملا يبقى بعد اجلين وصيغة 
ملــن يشـتكي مـن أمل يف معدتــه، ومـدموغ للمصـاب بدماغــه، واقـرتح بالقيـاس عليــه » ممعـود«منهـا 

للمصـاب مبـرض السـكر، وحـديثاً كـان مثـة اقـرتاح أن » مسـكور«الزهري، وللمصـاب بـ» مزهـور«
للمصاب مبرض اإليدز.» مأدوز«يطلق 

للــــرؤوس » راؤوس«للداللــــة علــــى اآللــــة، اقــــرتح بنــــاًء عليهــــا مصــــطلح » عولفــــا«وصــــيغة 
وهـــــي دراســـــة مفصـــــلة ملوضـــــوع، » أطروحـــــة«قـــــاس عليهـــــا صـــــيغة » أُفعولـــــة«النوويـــــة، وصـــــيغة 

.)2(اعت هاتان الكلمتان، وقد ش»أقصوصة«و

ـ املقدمة.1982ـ مكتبة لبنان ـ بريوت 2مصطفى الشهايب ـ معجم العلوم الزراعية ـ طد.)1(
.405: 37/3د. حممد صالح الدين الكواكيب ـ األوزان العربية يف املصطلحات العلمية ـ جملة جممع دمشق )2(
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»فـََعــل«للداللــة علــى املــرض، وصــيغة »فـَُعــال«
»االفتعـــــال«للداللـــــة علـــــى الكثـــــرة واملبالغـــــة، وصـــــيغة »َتفعـــــال«للداللـــــة علـــــى الـــــداء، وصـــــيغة 

للمكان، وفّعالة السم اآللة... اخل.»َمْفَعلة«لاللتهاب، وصيغة 
معيـــون قـــد مشـــروا عـــن ســـواعدهم للبحـــث والتنقيـــب يف املعـــاجم العربيـــة عـــن 

ــــيت َغَفلــــت عــــن مجــــع تلــــك األلفــــاظ العلميــــة  األلفــــاظ العامــــة ملــــلء الفــــراغ باملعــــاجم الكــــربى ال
وهــي أداة الســقي القدميــة »الشــادوف«البيــاطرة مثــل كلمــة املســتخدمة عنــد الفالحــني واملهنيــني و 

.)1(يف مصر، واجلّبالة واحلّفارة... اخل
يف البنـد الثـاين مـن الشـروط الـيت وضـعها الشـهايب مـال جممـع دمشـق مجال الترجمةويف 

Toutترمجــة لعبــارة »«إىل الرتمجــة بــاملعىن فوضــع الــدكتور حســين ســبح عبــارة  á

l'ègout وهي ترمجة حرفية هلا.»الكل إىل الكنيف«بدالً من عبارة
Marqué»ووضــع األمــري الشــهايب مقابــل عبــارة en Tête» ومل »أغــرّ «الفرنســية كلمــة

.)2(»معّلم يف رأسه«يعمد إىل الرتمجة احلرفية هلا 
قبــل االســم املفــرد داللــة علــى النفــي إذا وافــق هــذا االســتعمال »ال«

الذوق ومل ينفر منه السمع.
عـــول، فقـــال يفعلـــى صـــيغة فَ Phileوتـــرجم الـــدكتور صـــالح الـــدين الكـــواكيب الالحقـــة 

«Hydrophile»3(جذوب املاء(.
»ُمزيتَـَنـــة«مثـــل »ُمَفْعَلَلـــة«اقـــرتح اســـتعمال صـــيغة «erie»و«aie»ويف مقابـــل الالحقـــة 

أي بستان الربتقال، وذلك ملا فوق «Orangerie»وُمَربتقة ترمجة لكلمة Olivaieترمجة لكلمة 

.392و390: 32/2دمشق د. مصطفى الشهايب ـ العامي واملولد يف علوم الزراعة واملواليد ـ جملة جممع )1(
د. مصطفى الشهايب ـ املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث ـ مطبوعات جممـع اللغـة العبيـة بدمشـق ـ )2(

.93ـ ص1965ـ 2ط
.32املرجع السابق ـ ص)3(
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علـى isme، وترمجة الالحقـة «Laiterie»ترمجة لـ »َمْلبنة«الثالثي، وَمْفَعلة ملا كان ثالثياً فقال 
.Socialismeصيغة املصدر الصناعي 

رأى الشـهايب أن هـذه الالحقــة ال تسـتقر علـى بنـاء واحــد، «able»ويف مقابـل الالحقـة 
مبعىن قابل ألن حيب، ومرة على القابلية aimableعلى القابلية املنفعلة كما يف 

raisonnableمبعـىن قابـل للتغـري أو التبـدل، ومـرة علـى صـفة كمـا يف variableالفاعلة كما يف

.)1(، وذلك حبسب ما تتصل به»عاقل«مبعىن 
ومـــن املعـــروف «يقـــول: إذ «sous»وجلـــأ الشـــهايب إىل صـــيغة لتصـــغري الســـابقة الفرنســـية 

عنــد النبــاتيني أن بــني كــل حلقــة وأخــرى مــن تلــك احللقــات حلقــة صــغرية يــدل عليهــا الفرنســيون 
ُجنـــيس، وعلـــى هـــذا النحـــو وردت كلمـــة «sous genre»فيقـــال «sous»بإضـــافة املصـــدر 

.)2(تيبةريقة ورُ عيبة وطُ شُ 
املصـــــطلحات العلميـــــة، وأبـــــان الشـــــهايب أن يف االشـــــتقاق جمـــــاالً لتنميـــــة اللغـــــة والســـــيما

واالشتقاق من األعيان يف العلوم العصرية هو اليوم ضرورة بادية للعيان أمام أعيننا، فكهـرب مـن 
».الكهرباء، وبـَلَّر من البلور، ومغنط من املغناطيس، وبستنة من البستان

لتخـزين املعلومـات »حوسـب«مقابل الكومبيـوتر، قـد اشـتقت منـه الفعـل »حاسوب«ستخدام ا
بالعمل.قومفيه، واحملوِسب ملن ي

َوتــة« لــألرض  »َمتـْ
.)3(»َمتاتة«كثرية شجر التوت بتصحيح عينها بدالً من إعالهلا لتكون 

أن النحـت ظـاهرة لغويـة احتاجـت إليهـا علـى ويف 
اللغة قدمياً وحديثاً، ومل يلتزم فيها األخذ من كل الكلمات وال موافقة احلركات والسـكنات، وقـد 

.77املرجع السابق ـ ص)1(
.364ـ ص38/3جملة جممع دمشق )2(
.164ـ املصطلحات العلمية ـ مرجع سابق ـ صالدكتور مصطفى الشهايب)3(
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م سـايـز قياسـيته، ومـن مث جيـوز أن ينحـت مـن كـل كلمتـني أو أكثـر وردت من هذا النـوع كثـرة جتُ 
احلاجة، على أن يراعى ما أمكـن اسـتخدام األصـلي مـن احلـروف دون الزوائـد، فـإن أو فعل عند 

اء النســب، وإن  يــكــان املنحــوت امســاً اشــرتط أن يكــون علــى وزن عــريب، والوصــف منــه بإضــافة 
إال إذا اقتضــت الضــرورة غــري ذلــك، وذلــك جريــاً علــى مــا »تـََفْعَلــل«أو » فـَْعَلــلَ «كــان علــى وزن 

.)1(حوتةورد من الكلمات املن
ومــارس الــدكتور حممــد صــالح الــدين الكــواكيب هــذا النــوع مــن االشــتقاق يف الكيميــاء إذ 

«يقول: 
نـة وجدت فيه حًال للمعضلة وتيسـرياً الجتيـاز العقبـات الـيت تعـرتض املؤلـف واملـرتجم، وذلـك ملرو 

، ويقــدم الكــواكيب باقــة مــن الكلمــات عمــل »االشــتقاق والوصــف مــن الكلمــة املنحوتــة وســهولته
على حنتها من قبل:

َخْلَمَهْه: حتليل خلي من خّل وإماهة.
محضئيل: من حامض وحائيل.

َمحَْضلون: حامض خلُّون من محض وخلُّون.
يف النحـت إذ يقـول: إال أن الدكتور الشهايب حتفظ على كثـري مـن الصـيغ الـيت وردت

بـدًال مـن مسـتقيمات األجنحـة، وُغضـرنفيات بـدًال »املسـجناحيات«إن الكلمة املنحوتـة: «
من غضروفيات الزعانف، وأشباه هذه الرطانات املستهجنة اليت يلجأ إليها بعض املؤلفني ال 

ة، حاجـــة هلـــا البتـــة، وكلمتـــان هنـــا أصـــلح بكثـــري مـــن كلمـــة نابيـــة تشـــذ عـــن الرتاكيـــب العربيـــ
ِلق فيهـــا املعـــىن، ورأى أنـــه ال ســـبيل إىل إجيـــاد قواعـــد للنحـــت ميكـــن تطبيقهـــا يف كـــل غويســـت

«)2(.

يف اعتقــــادي أن «جمافــــاة للدقــــة والوضــــوح، ومهــــا مــــن أهــــم خصــــائص اللغــــة العلميــــة، إذ يقــــول: 

.204املرجع السابق ـ ص)1(
.157الدكتور مصطفى الشهايب ـ املصطلحات العلمية ـ مرجع سابق ـ ص)2(
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ت مستثقل على األغلب، وينبغي أال يستعمل إال عندما تدعو إليه الضرورة، والسـيما عنـد النح
.)1(»ترمجة املصطلحات اليت هي مركبة يف اللغات األجنبية

وعلـــــى كـــــل حـــــال ينبغـــــي أن يظـــــل النحـــــت قليـــــل «ويف موضـــــع آخـــــر يقـــــول الســـــمان: 
لمصــطلح أن يتــألف مــن كلمتــني االســتعمال حــديثاً ألن اللغــة العربيــة ال تتقبلــه بســهولة، وخــري ل

مضافتني أو مـن ثـالث كلمـات أحيانـاً مـن أن ينحـت حنتـاً مسـتثقًال... ومـن العجيـب أن بعـض 

.)2(»سقيمة ال يقبلها أحد
مـن األسـاليب الفّعالـة يف أى الشـهايب أنـه 

.)3(مصطلحات العلوم واملخرتعات احلديثة كالقطار والشاحنة واحلافلة... اخل
اجلزئـي لــبعض الكلمــات فاســتخدم كلمـة (ربعيــل) مقابــل كلمــة ومثـة مــن جلــأ إىل التعريــب

quartile،  واســتعملت
decileكلمــة (عشــريل) مقابــل كلمــة 

، وقــد اســتخدم بعــض أســاتذة centileكلمــة مقابــل  أقســام متســاوية، واســتعملت كلمــة (مئيــل) 
الفالســـفة املعاصـــرين هـــذا النـــوع مـــن التعريـــب اجلزئـــي فوضـــعوا كلمـــة (فكرولوجيـــا) مقابـــل كلمـــة 

idéologie ومجالوجيا مقابل ،Esthétique.
فاالقتصـــار علـــى تعريـــب «إال أن األمـــري الشـــهايب مل يوافـــق علـــى هـــذا املنحـــى إذ يقـــول: 

م أو البحث ولصقها بكلمة عربية النجار أمر ال أظن أن الـذوق العـريب الكاسعة الدالة على العل
ـــــل  ، وعلـــــم اجلمـــــال مقابـــــل idéologieيســـــوغه، ومـــــن األصـــــح أن يقـــــال: علـــــم األفكـــــار مقاب

Esthétique.وقد شاع هذا املصطلح ،

.85: ص49/1الدكتور وجيه السمان ـ الدقة والغموض يف املصطلح العلمي ـ جملة جممع دمشق )1(
.349: ص57/3ع )2(
.16الدكتور مصطفى الشهايب ـ املصطلحات العلمية ـ مرجع سابق ـ ص)3(
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وإذا أريـــد أن تـــرتجم الكلمـــة الفرنســـية الواحـــدة بكلمـــة عربيـــة واحـــدة ميكـــن اللجـــوء إىل 
صـــناعي فيقـــال: فكريّـــات وأســـطوريّات... أمـــا إذا جـــاز مســـايرة املتســـاهلني يف شـــؤون املصـــدر ال

التعريب وجب تعريب الكلمة األعجمية كلها فيقال: إيديولوجية واستاتيك، ومع هـذا فالتعريـب 
.)1(»ال جيوز اللجوء إليه يف مثل هذه الكلمات اليت تسهل ترمجتها

أو أصـــوات جديـــدة إىل العربيـــة يف أثنـــاء وكـــان رأي الشـــهايب صـــرحياً يف إدخـــال حـــروف
تعريــب الكلمــات األجنبيــة، إذ إنــه مل يوافــق أولئــك الــذين ال ينطقــون باألمســاء العلميــة املعربــة إال  

؟ مث يتــــابع قــــائًال: Microbeء كمــــا يف مكــــروب يــــا(E)واواً، وبــــاحلرف (O)ينطقــــون بــــاحلرف 
»

Koubbaقــالوا: ُكبَّــة »قبــة«أحرفــاً جديــدة، فالفرنســيون مــثالً عنــدما فرنســوا كلمــة تلــك اللغــات 

«)2(.
وضــع بعــض رجــاالت التعريــب يف أثنــاء ترمجــة املصــطلحات األجنبيــة كلمــات عربيــة د وقــ

ن ذهبـــوا هـــذا ممـــذات حـــروف قريبـــة مـــن حـــروف املصـــطلح األجنـــيب وإيقـــاع قريـــب منـــه، وكـــان 
الــذي يعــين تكريــر البــرتول Affinageاملــذهب الــدكتور صــالح الــدين الكــواكيب فــرتجم مصــطلح 

ن مبعىن تتبع أواخر األمور كما يف القاموس، وتـأفني البـرتول اخلـام إىل تأفني فقال: التأفني من تأف
.)3(أي تتبع أمر تصفيته للحصول عليه أنقى ما يكون

إىل موِصلة ألن الغايـة مـن تلـك األداة هـي Boussoleونقل الكواكيب مصطلح البوصلة 
ي من أصل تركي وه»الفتة«داللة مستخدمها على االجتاه املوصل إىل مقصوده، وأبان أن كلمة 

»يافتة«عرّبت أوًال إىل »يافتج«
.)4(من يافتة املعرّبة إىل (الفتة) العربية

.196الدكتور الشهايب ـ املصطلحات العلمية ـ مرجع سابق ـ ص)1(
)2(37/1 :10.
.7ابق ـ صالدكتور الشهايب ـ املصطلحات العلمية ـ مرجع س)3(
.25الدكتور الشهايب ـ املصطلحات العلمية ـ مرجع سابق ـ ص)4(
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أي بـــاب مـــن أبـــواب بكســـر العـــني للداللـــة علـــى احلرفـــة أو شـــبهها مـــن»ِفعالـــة«ــــ صـــياغة 1
الثالثي مثل ِغراسة، ِحنالة، ِمساكة... اخل.

ـــ 2 قياســـاً مـــن أمســـاء األعيـــان الثالثيـــة األصـــول للمكـــان الـــذي تكثـــر فيـــه » َمْفَعلـــة«صـــياغةـ
نة، َمْزبدة، َمْبقرة...األعيان سواء أكان من احليوان أم من النبات أم اجلماد مثل: َمْلبَ 

».ِمْبَضع، ِممَْلسة«» فعالِمْفعل وِمفعلة ومِ «ـ صياغة 3
للمرض مثل: ُزهار، ُصداع، ُكساح، ُعصاب...» فُعال«صياغة ـ 4
..لالحرتاف مثل: زهَّار، ّحنال.» الفعَّ «صياغة ـ 5
إىل مجع التكسري مثل: أخالقي، وظائفي، ملوكي، شعويب، مالئكي... اخل.النسبة ـ 6
ــــ 7 جنــــدها يف » حديــــدة«اســــتخدام كلمــــة واحــــدة يف وضــــع املصــــطلحات، فكلمــــة تفضــــيل ـ

Unالفرنسية أربـع كلمـات  morceau de fer يف العربيـة جنـدها ثـالث  » مشـى«، وكلمـة
Il aكلمات يف الفرنسية  marché)1(.

ثالثاًـ  من إنجازات المجمع

ع، وإمنــا نشــري إىل بعضــها، 
:)2(ومن هذه اإلجنازات

:األلفاظ والمصطلحات الفنية الواردة في أمراض الجملة العصبيةمعجم ـ1
.1935قام األستاذ الدكتور حسين سبح بوضعه، وقامت اجلامعة السورية بطباعته عام 

الدكتور حممود أمحد السّيد ـ التجربة السورية يف وضع املصطلحات ـ ندوة املرصد اللغوي العريب للمصطلحات املوحدة ـ )1(
.6ـ ص9/7/2008ـ7طرابلس ـ ليبيا 

ات بالتفصيل.املرجع السابق وقد شرحت فيه هذه اإلجناز )2(
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:المصطلحات الدبلوماسيةـ2
مصــطلح، وقــام الــدكتور مــأمون 400واشــتمل علــى 1949وقــد طبــع يف دمشــق عــام 

ه.ضعاحلموي بو 

»:كليرفيل«ـ معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات للدكتور 3
نقلــــه إىل العربيــــة األســــاتذة مرشــــد خــــاطر، أمحــــد محــــدي اخليــــاط، حممــــد صــــالح الــــدين 

14534مل هــــــذا املعجـــــم علــــــى ، ويشـــــت1956الكـــــواكيب، وطبعتـــــه اجلامعــــــة الســـــورية عــــــام 
ن املرتمجــون القواعــد الــيت اتبعوهــا يف عملهــم مــن حيــث حتــري املعــىن الصــحيح مصــطلحاً، وقــد أبــا

املوافقــة هلــذا املعــىن أوالً باالســتعانة بــبعض طــرق االشــتقاق املقــررة، فــإن كانــت الكلمــة آلــة اشــتق 
ا كـاملِمص واملِنبـذة، وإن كـان مكانـاً أو موضـعاً لفعـل مـا اسـتعمل اسـم مكـان  اسم آلة من معناه

كاملَصرَّة واملَعَد، وإن كان مصدراً لعمل ترجم بالفعل املاضي لـذلك العمـل، كمـا متـت االسـتعانة 
بـــبعض األوزان املخصصـــة قـــدمياً إليضـــاح بعـــض املعـــاين، ويف الكلمـــات الـــيت مل يُهتـــد إىل ترمجـــة 

عت هلا كلمة أقرب مـا تكـون إىل املعـىن الصـحيح هلـا، ومل يعمـد إىل التعريـب مـا صحيحة هلا وض
خــال األمســاء اخلاصــة فقــد عربــت بصــورة أقــرب مــا تكــون للفظتهــا يف لغتهــا التابعــة هلــا، كمــا مل 
يعمـــد إىل االشـــتقاق مـــن بعـــض الكلمـــات املعربـــة إال يف احلاجـــة القصـــوى كالَبْســـَرتة، وكـــان مثـــة 

بعـض الكلمـات، وتركـت األمسـاء واملصـطلحات الكيماويـة علـى حاهلـا غالبـاً اضطرار للنحـت يف 
خشية الفوضى واالضطراب.

ـ معجم المصطلحات الحراجية:4
وهــو معجــم باإلجنليزيــة والفرنســية والعربيــة مــع تعريــف املصــطلحات بالعربيــة وقــد وضــعه 

وقــد نقلــه إىل العربيــة ،1962
عن الرتمجة الفرنسية املعّول عليها لدى منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة (فاو).
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ـــه ترمجـــة مصـــطلحاً باإلجنليزيـــة987يشـــتمل املعجـــم علـــى  دقيقـــة هـــي الـــيت إفرنســـية ، ول
القــرارات العلميــة العربيــة أو حتقيقهـااملصــطلحات وقـد اعتمــد األمــري يف وضـع ،العربيــةنقلـت إىل 

اليت اختذها جممعا دمشق والقاهرة يف قياسية عدد من األوزان واجلموع مثل قرار إجازة االشتقاق 
تخدم عنــد القــدماء مــن مثــل كــربت مــن ســمــن أمســاء األعيــان لضــرورة علميــة علــى غــرار مــا هــو م

ـــــب مـــــن الـــــذهب... اخل، وقـــــرار التضـــــمني أي تضـــــمني األلفـــــاظ اللغويـــــة معـــــاين الكربيـــــت وذهَّ
، للحرفــة مــن الثالثــيوقــرار اشــتقاق ِفعالــة .Planterفعــل شــّجر معــىن غــرس فضــمَّناصــطالحية 

وقـرار إجــازة النسـبة إىل مجــع التكســري عنـد احلاجــة كالـدويل والبســاتيين، واحلِراجيــة، وقـرار مجــع الصــفة 
العربيــة مـع مراعــاة النافيـة مــع الكلمـة» ال«اء وإجــازة تركيـب تـالـيت تكـون علــى وزن فعـالء بــاأللف وال

الذوق، وقياسية املصادر الصناعية... اخل.

:ـ المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجليزية والالتينية5
ببـريوت ألستاذ الدكتور مجيل صليبا، وقامـت بطبعـه دار الكتـاب اللبنـاين 

العلماء اتباعها يف وضع املصطلحات جيب على السبل اليت أشار واضعه إىل ، وقد 1971عام 
من حيث البحـث يف الكتـب العربيـة القدميـة عـن اصـطالح مسـتعمل للداللـة علـى املعـىن العلمية

املراد ترمجته، بشرط أن يكون املعىن القدمي مطابقاً للمعىن اجلديد، ومـن حيـث البحـث عـن لفـظ 
لـق علـى املعـىن اجلديـد، ومـن حيـث فيبـدل معنـاه قلـيالً ويطقدمي يقـرب معنـاه مـن املعـىن احلـديث 

» الشخصــية«البحــث عــن لفــظ جديــد مــع مراعــاة قواعــد االشــتقاق العــريب كــأن يســتعمل لفــظ 
فهــذه كلهــا اصــطالحات ،Intérêtللداللــة علــى »االهتمــام«ولفــظ ، Personnalitéللداللــة علــى 

علــى أن يصــاغ وأخــرياً مــن حيــث اقتبــاس اللفــظ األجنــيب حبروفــه،حديثــة مل يســتعملها القــدماء
».التعريب«صياغة عربية، وهو ما يطلق عليه اسم 

ـ معجم المصطلحات الحديثية:6
صـــّنف هـــذا املعجـــم بالعربيـــة الـــدكتور نـــور الـــدين العـــرت األســـتاذ يف كليـــة الشـــريعة جبامعـــة 
دمشـق، وقــد ترمجـه وصــاغه بالفرنســية الـدكتور عبــد اهللا الشــريازي الصـباغ والــدكتور داود عبــد اهللا  

.1976يل. وقام جممع اللغة العربية بدمشق بطباعته عام كر 
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:2007ـ معجم مصطلحات العلوم الفيزيائية عام 7
هــذا قامــت جلنــة مصــطلحات العلــوم الرياضــية واملعلوماتيــة والفيزيائيــة والكيميائيــة بوضــع و 

وقـــد عملـــت علـــى توحيـــد املصـــطلحات املســـتعملة فعـــالً يف اجلامعـــات الســـورية متهيـــداً ، عجـــمامل
عــــريب «واملعجــــم ثالثــــي اللغــــات لتوحيــــد املصــــطلحات يف هــــذا امليــــدان يف الــــوطن العــــريب كلــــه.

، ويشــــتمل علــــى تعريفــــات املصــــطلحات، كمــــا أنــــه يشــــتمل علــــى األصــــول »وإجنليــــزي وفرنســــي
الالتينية واليونانية للمصطلح إن وجدت.

أربع مراحل:يف هذا املعجم وقد تضمنت خطة العمل 
مصــطلحات علــم الفيزيــاء مــن الكتــب اجلامعيــة وتــذخريها يف ت فيهــا عــمجالمرحلــة األولــى:

هلـــــا وحتديـــــد الكتـــــب اجلامعيـــــة الـــــيت اعتمـــــدت تنظـــــيم جـــــداول و احلاســـــوب 
اختيار املصطلح املوحد بني اجلامعات السورية.

إعداد نسخة ثالثية اللغات بإدخال اللغة الفرنسية.المرحلة الثانية:
إصدار نسخة منقحة مع تعريفات موجزة للمصطلحات.المرحلة الثالثة:

املعجـــم باملصـــطلحات الـــيت مل تـــرد يف الكتـــب اجلامعيـــة املدروســـة، توســـيع المرحلـــة الرابعـــة:
الصـعيد العـاملي  باالعتماد على معجم أو أكثر من املعجمات املعتمدة علـى 

معجم أكسفورد.ك

توصياترابعاًـ  

بعــد االطــالع علــى جانــب مــن اجلهــود
التالية يف العمل على:التوصياتتقدمي 
1

املصــــطلحات يف ميــــادين املعرفــــة كلهــــا، وختزينهــــا، ومــــن مث العمــــل علــــى نشــــرها بوســــاطة 
».اإلنرتنيت«الشابكة 
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ـ و 2
اللغوية العربية، وتعميمها على اجلامعات العربية واجلهات املعنية.

ـــ إصــدار تشــريعات تلــزم الــوزارات املعنيــة يف الــدول العربيــة باســتخدام املصــطلحات املوحــدة 3
مترات التعريب.اليت مت االتفاق عليها وإقرارها يف مؤ 

4

ـــــ اختــــاذ القــــرار السياســــي حلســــم قضــــية التعريــــب يف املؤسســــات الرتبويــــة والتعليميــــة الرمسيــــة 5
يم اجلـامعي، بغيـة اسـتخدام اللغـة العربيـة يف واخلاصة يف التعليم ما قبـل اجلـامعي ويف التعلـ

، إذ ال فائــــدة مــــن وضــــع املصــــطلحات إذا مل تســــتعمل، وإذا العمليــــة التعليميــــة التعلميــــة
.باللغات األجنبيةسظلت اجلامعات العربية تدرّ 

ـ رفع وترية احملتوى الرقمي بالعربية على الشابكة.6
ية.ـ رفع وترية ما يرتجم من أمهات الكتب العلم7
8

العربية يف جمال وضع املصطلحات ونشرها وتعميمها.
ـــ رصـــد الـــرتاث العلمـــي يف املخطوطـــات العلميـــة الـــيت مل حتقـــق بعـــد واملنتشـــرة يف املكتبـــات 9 ـ

هــا بالتعــاون مــع معهــد الــرتاث العلمــي العــريب يف العامليــة، وإجــراء البحــوث والدراســات عن

ـ تشكيل جلنة متابعة بعد كل مؤمتر من مؤمترات التعريب لتنفيذ القرارات والتوصـيات الـيت 10
مت التوصل إليها يف كل مؤمتر.


