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التجربة السورية في وضع المصطلحات

حنــاول يف هــذا البحــث املــوجز أن نتعــرف أمهيــة وضــع املصــطلحات، وأن نشــري إىل عــدد مــن 
أســباب فوضـــى املصــطلحات علـــى نطـــاق الســاحة القوميـــة، ومــن مثَّ نقـــف علـــى بعــٍض مـــن منـــاحي 

منهجيـــة وضـــع مـــن الصـــوى يف جمـــالاً التجربـــة الســـورية يف وضـــع املصـــطلحات، لنرســـم أخـــرياً عـــدد
املصطلحات وتوليدها.

أهمية وضع المصطلحاتـ أوًال 

»:كونفوشيوس«وجه امللك الصيين قدمياً السؤال التايل إىل الفيلسوف الصيين 
أريد أن أصلح الدولة فبماذا أبداً؟

فأجابه الفيلسوف:
ابدأ بإصالح اللغة وحّدد املصطلحات.

ن حتديــد املصــطلحات قيقــة وصــائبة! ذلــك ألالفيلســوف احلكــيم دهــذا ولكــم كانــت إجابــة 
الرؤيـــة وإجيـــاد اللغـــة املشـــرتكة فهمـــاً ومتـــثالً وأداًء، كمـــا أن تثبيـــت املصـــطلحات يســـاعد علـــى وضـــوح

العلميـــة ال يفيـــد العلمـــاء وحـــدهم، بـــل يفيـــد املعلمـــني واملتعلمـــني يف الوقـــت الـــذي يفيـــد فيـــه مجهـــور 
ية معاً.القراء، فله إذن فائدة تربوية وفائدة اجتماع

أما الفائدة الرتبوية فهي أن تثبيت االصـطالحات يسـتلزم حتديـد معـاين األلفـاظ وتوضـيحها، 
فال يستعمل اللفظ إال فيما وضع له، وال يدل على املعىن الواحـد إال بلفـظ واحـد. ويف ذلـك تيسـري 
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ا، وعلـى املـتعلم لعمل املعلمني واملتعلمـني معـاً ألن املعـاين إذا كانـت حمـددة سـهل علـى املعلـم شـرحه
.)1(فهمها، وكذلك األلفاظ إذا كانت مطابقة للمعاين صار استعماهلا أدق ووضوحها أمت

وأمـــا الفائـــدة االجتماعيـــة فهـــي أن حتديـــد معـــاين األلفـــاظ يســـهل علـــى النـــاس التفـــاهم فيمـــا 
دت أن حتسم بينهم، فال يتكلمون مبا ال يعلمون، وال حياورون فيما مل يتضح هلم من املعاين، فإذا أر 

حتديداً علمياً واضحاً، ألن هذا التحديد يقّرب اآلراء بعضها من بعض، ويوفر على الناس كثـرياً مـن 
الوقت واجلهد.

ون هـــي مـــن أكثـــر األلفـــاظ احتياجـــاً إىل وإذا كانـــت األلفـــاظ الـــيت يســـتعملها املرتمجـــون احملـــدث

، وبعضـــهم يرتمجهـــا »حـــدس«بكلمـــة Intuitionمـــن الفوضـــى واالضـــطراب، فبعضـــهم يـــرتجم كلمـــة 
Conscienceبالبداهة أو االكتناه أو االستبصار، وبعضهم يرتجم كلمـة

.)2(بالوعي
ولــو كــان مثــة اتفــاق علــى مصــطلح واحــد يســتخدمه املرتمجــون واملعلمــون والكتــاب... اخل ألدى 

ذلك إىل تواصل لغوي فّعال وفهم مشرتك بني املرسل من طرف واملستقبل من جهة أخرى.

ثانياً ـ من أسباب فوضى المصطلحات

وضــع املصــطلحات علــى نطــاق الســاحة القوميــة غيــاب املنهجيــة املوحــدة مــن املالحــظ علــى
لوضـــع املصـــطلحات وتوليـــدها، وغيـــاب التنســـيق بـــني اجلهـــات املعنيـــة بوضـــع املصـــطلحات والعفويـــة 

ة ـ دار الكتاب اللبناين ـ بريوت ـ الدكتور مجيل صليبا ـ املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلجنليزية والالتيني)1(
.9ـ ص1971

.10املرجع السابق ـ ص)2(



3

، »النقَّــال، اجلــّوال، اخللــوي، احملمــول، اجليــيب«لــدى بعــض واضــعي املصــطلحات، فاملوبايــل وضــع لــه 
صـطلحات مـن غـري االسـتناد إىل الرصـيد اللغـوي املشـرتك واملتـداول علـى ومثة حملية يف وضع بعض امل

الصـعيد القــومي، إضــافة إىل عــدم اعتمــاد معيــار لالســتعمال وغيــاب املتابعــة لتعــرف الصــعوبات بغيــة 
جتاوزها.

ومـــن املالحــــظ أيضـــاً تعــــدد املقـــابالت للمصــــطلح الواحـــد فقــــد وضـــعت املقــــابالت التاليــــة: 
ووضـــع »Assimilationإدغـــام، متاثـــل، تشـــابه،«
، وِمــالك يف الشــام هــو كــادر يف Visa، ومســة وتأشــرية أمــام »Allianceاتفــاق، احتــاد، حتــالف أمــام «

يف الشام هي مصـلحة يف مصـر، ومصـرف يف الشـام هـي بنـك يف مصـر، واإلضـبارة يف ةائر ر، ودمص
ــــف يف مصــــر، ــــل الشــــام هــــي ِمَل ــــّواس يف الشــــام،Penduleواخلطّــــار يف مصــــر مقاب يف حــــني هــــو الن

والرَّقاص يف العراق.
:)1(حاول بعض الباحثني أن يرصد أسباب فوضى املصطلحات فألفى أن من بني هذه األسبابولقد 

ــــ جهــــل الواضــــعني هلــــا: إذ إن بعــــض املصــــطلحات اجلديــــدة يصــــلنا بطريــــق األنبــــاء الصــــحفية 1 ـ
مســؤولية ترمجــة هــذه األنبــاء لوســائل اإلعــالم املختلفــة علــى عــاتق املرتمجــني واإلذاعيــة، وتقــع

فـاكس «أن يكون عاملاً مبختلف حقول املعرفة العلمية والتقانية، فيعمد إىل تعريف املصطلح 
بالً عربيــــاً بنــــاء علــــى املعــــىن املعجمــــي للكلمــــة، أو علــــى تصــــوره أو أن يضــــع لــــه مقــــا»مــــثالً 

لالخرتاع اجلديـد. ويشـق املصـطلح طريقـه إىل ألسـنة العامـة واخلاصـة قبـل أن ينتبـه لـه العلمـاء 
عون إىل تصـويبه أو إجيـاد البـديل األفضـل للمصـطلح سـواملتخصصون وجمامع اللغة العربية، في

األجنيب، ولكن بعد فوات األوان.

الدكتور حممود امساعيل صاحل ـ فوضى املصطلحات يف الكتابـات العربيـة ـ جملـة دراسـات مصـطلحية، العـدد الثالـث ـ )1(
.118م ـ املغرب ـ ص2003
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ــــــ تعـــــدد الواضـــــعني: مثـــــة عشـــــرات اهليئـــــات العامـــــة واخلاصـــــة يف الـــــوطن العـــــريب تعـــــىن بوضـــــع 2
جمـــامع اللغـــة العربيـــة، االحتـــادات العلميـــة واملهنيـــة العربيـــة، املنظمـــات العربيـــة، «املصـــطلحات 

. ويف غيــــاب التنســــيق بــــني هــــذه اجلهــــات »الشــــركات األجنبيــــة، دور النشــــر العربيــــة... اخل
كرار والتباين يف املصطلحات.املختلفة حيدث الت

ـ تعدد مناهج الواضـعني: فبعضـهم مييـل إىل املصـطلحات العربيـة الرتاثيـة مـثًال، يف الوقـت الـذي 3
يتجــــه فيــــه بعضــــهم اآلخــــر إىل األلفــــاظ العربيــــة احلديثــــة، وبعضــــهم مينــــع التعريــــب (أي نقــــل 

ن حرجـاً يف اإلكثـار وآخرون ال جيدو »بنك وتلفون«املصطلح األجنيب بصورته األصلية مثل 
منه، وبعضهم يشجع على النحت يف الوقت الذي يعرتض عليه آخرون.

ـ غياب وسائل النشـر املصـطلحي الفّعالـة: مثـة قصـور يف نشـر املصـطلحات وبعضـها موحِّـد وموحَّـد 4
على نطاق الساحة القومية، إذ يكاد ال خيرج من اهليئة العلمية الواضعة له.

الرتاثيــة واحلديثــة مــن حيــث قلــة اجلهــود للتعريــف بــالرتاث العلمــي لألمــة ـــ اجلهــل باملصــطلحات 5

األخرى.
ـ اختالف اخللفية الثقافية واللغوية للمرتمجني: فاآللة الواحدة قد تسمى امسني تبعاً للغة املصـدر 6

أو »نظّامــــة«، وهــــو Computerملــــرتجم منهــــا، فاحلاســــوب: حاســــب آيل يف مصــــر مــــن أو ا
يف اإلجنليزيـة »اإليـدز«. ومـرض Ordinateurيف املغـرب العـريب مـن الكلمـة الفرنسـية »رتّابة«
يف الفرنسية... وهكذا.»السيدا«و

د الواحـد وبـني ـ غياب التنسيق العريب الفّعال يف جمال املصطلحات، وحيدث ذلـك حـىت يف البلـ7

وبينه وبني مكتب تنسيق التعريب.
ـ غياب االلتزام الصارم والدقيق مـن املـؤلفني واملرتمجـني وتقاعسـهم يف البحـث عـن املصـطلحات 8

العلمية الصحيحة واملناسبة...
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ـ التجربة السورية في وضع المصطلحاتثالثاً 

» جممـــع اللغـــة العربيـــة حاليـــاً «1919

لـــب احليـــاة العصـــرية يف والتـــدريس والكتـــب املدرســـية. ومواجهـــة مقاصـــد احلضـــارة الواســـعة ومطا
القرن العشرين.

ي كـــان يهـــيمن علـــى اللغـــة وانطالقــاً مـــن اإلميـــان بالتعريـــب مل يستســـلم األســـاتذة للعجـــز الـــذ
العربيــــة بفعــــل الترتيــــك الــــذي مــــس أركــــان الدولــــة كلهــــا، ومل يرتيثــــوا يف عمليــــة التعريــــب حــــىت تتــــوافر 

.)1(هو الذي يعمل على توحيدها
يف نطاق:رو وهكذا كانت مسرية التعريب تد

ـ اإلميان بالتدريس باللغة العربية يف اجلامعة السورية.1
ـ أساس كل عمل هو البداية.2
ـ اعتماد الرتمجة من اللغات العلمية.3
ـ اعتماد التعريب التدرجيي الشامل ضمن خطة شاملة للتعريب.4
ـ عالج كل خطأ بالتدريب والتوجيه واملعايشة وحتسني اللغات األجنبية.5
ـ تعريب الطب جييء يف مقدمة األولويات.6

.97ـ ص2002العجلوين ـ دمشق ـ الدكتور حممود أمحد السّيد ـ يف قضايا التعريب ـ مطبعة )1(
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بغية وضع املصطلحات مقابل املصطلحات األجنبية، وها هو ذا الطبيب حممـد مجيـل اخلـاين يقـول: 
فــظ يف اللغــة العربيــة ولــو كــان كامنــاً يف أغــوار إن كــل معــىن جيــول يف الــذهن ال بــّد أن يكــون لــه ل«

مــــن عقبــــات املصــــطلحات دون تــــذليلها برتمجتهــــا إىل معامجهــــا، وينبغــــي أال يتجــــاوز املعــــرب عقبــــة 
.»العربية، ولو تكبد يف ذلك أعظم املشقات

ويف ضوء هذا التوجه قام الدكتور مأمون احلموي بوضـع املصـطلحات الدبلوماسـية وقـد طبـع 
مصطلح.400واشتمل على 1949لحات الدبلوماسية يف دمشق عام معجم املصط

وقام الدكتور عـدنان اخلطيـب برصـد لغـة القـانون يف الدولـة العربيـة، وقـد طبـع هـذا العمـل يف 
.1952دمشق عام 

ومن يتصـفح جملـة جممـع املعهـد العلمـي العـريب بدمشـق جيـد حبوثـاً عـن املصـطلحات العلميـة، 

إسهامات الدكتور أمني معلوف يف النبات وأمساء النجوم.ـ 
إسهامات الدكتور مجيل اخلاين يف علم الطبيعة.ـ 
إسهامات الدكتور داود الشليب يف اجلواهر.ـ 
طب الباطين.سبح والدكتور مرشد خاطر يف الإسهامات الدكتور حسينـ 
إسهامات الدكتور صالح الدين الكواكيب يف الكيمياء.ـ 

ومن املبادئ اليت روعيت يف هذه اإلسهامات:
مصـدر علـى وزن ِفعالـة يـ يصاغ للداللـة علـى احلرفـة أو شـبهها مـن أي بـاب مـن أبـواب الثالثـ1

بكسر العني مثل ِغراسة، ِحنالة، ِمساكة... اخل.
اً مــن أمســاء األعيــان الثالثيــة األصــول للمكــان الــذي تكثــر فيــه األعيــان قياســ» َمْفَعلــة«ـــ تصــاغ 2

سواء أكان من احليوان أم من النبات أم اجلماد مثل: َمْلبنة، َمْزبدة، َمْبقرة...
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ـ يصاغ قياساً من الفعل الثالثـي علـى وزن ِمفعـل وِمفعلـة وِمفعـال للداللـة علـى اآللـة الـيت يعـاجل 3
».سةِمبضع، ِمملَ «

: ُزهار، ُصداع، ُكساح، ُعصاب...للمرض مثل» فُعال«ـ يصاغ 4
لالحرتاف مثل: زهَّار، ّحنال.» الفعَّ «ـ يصاغ 5
، مالئكي... اخل.يبو عـ ينسب إىل مجع التكسري مثل: أخالقي، وظائفي، ملوكي، ش6
ســية جنــدها يف الفرن» حديــدة«ـــ يفضــل اســتخدام كلمــة واحــدة يف وضــع املصــطلحات، فكلمــة 7

Unأربــع كلمــات  morceau de fer يف العربيــة جنــدها ثــالث كلمــات يف »مشــى«، وكلمــة
Il aالفرنسية  marché.

ومن األعمال الرائدة اليت مت وضعها يف جمال املصطلحات:

:»كليرفيل«أ ـ معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات للدكتور 
دي اخلياط، حممـد صـالح الـدين الكـواكيب، نقله إىل العربية األساتذة مرشد خاطر، أمحد مح

مصطلحاً.14534، ويشتمل هذا املعجم على 1956وطبعته اجلامعة السورية عام 
األسس أو القواعد اآلتية:لقد جرينا يف هذه الرتمجة على «ويقول املرتمجون: 

اب 1
الكلمــة العربيــة الصــرحية املوافقــة هلــذا املعـــىن أوًال، فــإن كــان هلــذه الكلمــة أو املصــطلح ترمجـــة 
ســابقة صــحيحة أثبتناهــا، وإن كــان هلــا مرادفــات مبعناهــا نفســه أثبتنــا بعــض تلــك املرادفــات 
زيـــــادة يف اإليضـــــاح، وإن مل يكـــــن هلـــــذه الكلمـــــة ترمجـــــة صـــــحيحة عمـــــدنا إىل وضـــــع ترمجـــــة 

ن وفـق معناهـا احلقيقـي، مسـتعينني يف ذلـك بـبعض طـرق االشـتقاق املقـررة، صحيحة ما أمك
ص واملِنبــذة، وإن كــان اشــتقاق اســم آلــة مـن معناهــا كــاملِمفـإن كانــت الكلمــة آلــة عمـدنا إىل
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مكانـاً أو موضـعاً لفعـل مـا اسـتعملنا هلـا اســم مكـان كاملََصـرَّة واملََعـّد، وإن كـان مصـدراً لعمــل 
اضي لذلك العمل.ترمجناها بالفعل امل

ـــل املعـــاينودرجنـــا يف ترمجتنـــا علـــى بعـــض األوزان املخصصـــة قـــدمياً إليضـــاح بعـــض  كـــوزن فـََع
للداللــــة علــــى املـــــرض كالَفيَــــل لــــداء الفيـــــل، وخصصــــنا وزن اســــتفعل للكلمـــــات الــــيت يقصــــد منهـــــا 

نتهيـة بــ يف ترمجة الكلمـات امل» َفعولية«و» َفعول«االستشفاء كاستلقاح واستمصال، واستعملنا وزن 
«Able» و«Abilité» :فيمــا كــان يســتعمل فيــه قابــل للــرد أو قابليــة للــرد،  » يــةدَردو «و»َردود«فقلنــا

للــداء يف حشــو أو عضــو: كُكبــاد، » فُعــال«مــثًال، ووزن «Potable»كمــا قالــت العــرب َشــروب يف 
وُعصاب، وُصداع... اخل.

نـا نعمـد لوضـع كلمـة أقـرب مـا تكـون مـن 2
معناها الصحيح كاُحلمة.

ـ مل نعمد إىل التعريب جهدنا، ما خال األمساء اخلاصة الـيت سـعينا إىل تعريبهـا بشـكل أقـرب مـا 3
يكون للفظها يف لغتها التابعة هلا.

ة.ـ مل نلجأ إىل االشتقاق من بعض الكلمات املعربة إال يف احلاجة القصوى كالَبْسرتَ 4
ـ اضطررنا للنحت يف بعض الكلمات اليت تدعو احلاجة إليه بإحلاح كالنسبة واإلضافة إىل تلك 5

الكلمــات كــالكريراء منحوتــة مــن الكريــة احلمــراء ومجعهــا كريــراوات، وكريضــاء للكريــة البيضــاء 
ومجعها كريضات أو كريضاوات.

علـى حاهلـا غالبـاً، خشـية الفوضـى ـ لقد تركنا أكثر األمسـاء الكيماويـة واملصـطلحات الكيماويـة6
واالضطراب... لعل أرباب التخصص فيها يقومون بواجبهم يف مثل ذلك مـن إقـرار إمجـاعي 

يفصل فيها.
ـ لقد حرصنا يف أكثر ما أثبتناه من كلمات عربية على شـكلها علـى أصـح وجوههـا حبسـب مـا 7

«.
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الحراجية:ب ـ معجم المصطلحات 
وهـــو معجـــم باإلجنليزيـــة والفرنســـية والعربيـــة مـــع تعريـــف املصـــطلحات بالعربيـــة وقـــد وضـــعه األمـــري 

، وقــد نقلــه إىل العربيــة عــن 1962
تحدة (فاو).الرتمجة الفرنسية املعّول عليها لدى منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم امل

مصــطلحاً باإلجنليزيــة يقابلهــا أكثــر مــن ذلــك العــدد يف كــل مــن 987يشــتمل املعجــم علــى 

إفرنسية دقيقة هي اليت نقلت إىل العربية.
أو حتقيقهــا القــرارات العلميــة الــيت اختــذها جممعــا اعتمــد األمــري يف وضــع املصــطلحات العربيــة

دمشق والقاهرة يف قياسية عدد من األوزان واجلموع مثل:
مـن البـُـْرعم، وأَقـْلَـَم Ecussonnerـ إجازة االشتقاق من أمساء األعيان لضرورة علمية فقـال بـَـْرَعَم 1

Acclimater املشـــتقات مـــن أمســـاء األعيـــان عنـــد القـــدماء تعـــد باملئـــات مثـــل:  مـــن اإلقلـــيم. و
َرَت من الكربيت، وذهَّب من الذهب، وعصفر من العصفر، وبـَنَّج من البنج... اخل. َكبـْ

ــــ قـــرار التضـــمني أي تضـــمني األلفـــاظ اللغويـــة معـــاين اصـــطالحية كتضـــمني فعـــل َشـــجَّر معـــىن 2
».Planterَغَرس «

لحرفة من أبواب الثالثي كالِغراسة من َغَرَس، والرِسامة من َرَسَم.ل» ِفعالة«ـ قرار اشتقاف 3
ـ قرار إجازة النسبة إىل مجع التكسري عند احلاجة فالدَُّويل غري الدَّويل، والبساتيين غري البستاين، 4

ال معجم املصطلحات احلرجية نسبة إىل » معجم املصطلحات اِحلراجية«ولقد أمسى املعجم 
واحلِــــراج ،»Forêtَحَرجـــة ال غابــــة أمـــام كلمــــة «إىل احلِـــراج. واســــتعملت كلمــــة اَحلَرجـــة وإمنــــا

يف زمــن األيــوبيني »احلِــراج الســلطانية«واألحــراج هــي الــيت كانــت تســتعمل يف كتبنــا القدميــة 
واملماليك وقوانني الدولة العثمانية.

ات وشجراوات.ـ إجازة مجع الصفة اليت تكون على وزن فعالء باأللف والتاء مثل خضراو 5
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ال أحيــائي «النافيــة مــع الكلمــة العربيــة مــع مراعــاة الــذوق، وذلــك يف مثــل »ال«ــ إجــازة تركيــب 6
Abiotique«.

ياء النسب والتـاء وهي اليت يزاد فيها على الكلمة» املصادر الصناعية«ـ قياسية مصادر مسيت7
ـــــة . وأمثـــــال ذلـــــك عنـــــد القـــــدماء كثـــــري كقـــــوهلمActivitéمثـــــل َفعاليَّـــــة  ـــــة وكميَّـــــة وكيفّي جاهلّي

وعروبّية...
ـــ قبـــول كلمـــات مولّـــدة مشـــهورة وردت يف املعجـــم الوســـيط مثـــل َشـــَتل وكـــذلك َشـــتََّل للتكثـــري 8 ـ

وقد جعلت األلفاظ ،Planterواملبالغة والشتلة أي الغرسة، واملشتل، ومثل شجَّر مبعىن غرس 
املولدة بني قوسني تفريقاً هلا عن غريها.

ة إىل أن املصطلحات اإلجنليزية املرتبـة علـى حـروف املعجـم هـي األسـاس، وقـد وجتدر اإلشار 
جعل لكل منها رقم، ووضع فهرس عـريب وآخـر فرنسـي للمصـطلحات العربيـة والفرنسـية، فصـار مـن 
الســهل علــى مــن يطــالعون العلــوم احلراجيــة بإحــدى هــاتني اللغتــني الرجــوع إىل األصــل حيــث جيــدون 

عريف العريب.التو املصطلح اإلجنليزي 
ولقد تضمن املعجم فهرساً لأللفاظ العربية وأرقامها وقد رتبت ترتيباً ألفبائياً وفهرساً لأللفـاظ 

الفرنسية، وقد رتبت ترتيباً ألفبائياً أيضاً.

لألسـتاذ الـدكتور مجيـل ج ـ المعجـم الفلسـفي باأللفـاظ العربيـة والفرنسـية واإلنجليزيـة والالتينيـة
:1971طبعه دار الكتاب اللبناين بريوت عام صليبا، وقد قامت ب

أشار واضعه األستاذ الدكتور مجيل صليبا إىل الطريقة الصحيحة والسبل الواضحة الـيت جيـب 
على العلماء اتباعها يف وضع املصطلحات العلمية، وهي عنده تنحصر يف القواعد اآلتية:

اصطالح مستعمل للداللـة علـى هي البحث يف الكتب العربية القدمية عن القاعدة األولى:
املعىن املراد ترمجته، ويشرتط يف هذه القاعدة أن يكون اللفظ الذي اسـتعمله القـدماء مطابقـاً للمعـىن 
اجلديــد، فــإذا وجــدناه مطابقــاً لــه أطلقنــا عليــه دون تبــديل أو تغيــري، مثــال ذلــك أن القــدماء أطلقــوا 
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، وأطلقـوا لفـظ املقـوالت علـى املعـىن «Substance»لفظ (اجلـوهر) علـى املعـىن الـذي تـدل عليـه كلمـة 
.«Catégories»الذي تدل عليه كلمة 

هــي البحــث عــن لفـظ قــدمي يقــرب معنــاه مــن املعــىن احلــديث فيبــدل معنــاه والقاعــدة الثانيــة:
فقـد أطلـق علـى هـذا املعـىن Intuitionقليًال، ويطلق على املعىن اجلديد، مثال ذلك ما ترمجنا به لفظ 

.»ساحلد«اسم 
هــي البحــث عــن لفــظ جديــد ملعــىن جديــد مــع مراعــاة قواعــد االشــتقاق ة:والقاعــدة الثالثــ

للداللــة »االســتبطان«، ولفــظ Personnalitéللداللــة علــى »الشخصــية«العــريب كــأن يســتعمل لفــظ 
» املوالفــــة«أو »التكيــــف«ولفــــظ ،Intérêtاالهتمــــام للداللــــة علــــى ، ولفــــظ«Introspection»علــــى 

،  فهــذه كلهــا اصــطالحات حديثــة مل يســتعملها القــدماء. وهــذا شــبيه مبــا Adaptationى للداللــة علــ
للداللـــة علـــى »  فعـــل«، وكلمـــة Puissanceللداللـــة علـــى » قـــوة«فعلـــه القـــدماء مـــن اســـتعمال كلمـــة 

Acte للداللة على » صورة«وكلمةForme للداللة على » إمكان«، وكلمةPossibilité.
قتبـاس اللفـظ األجنـيب حبروفـه علـى أن يصـاغ صـياغة عربيـة، وهـو مـا هـي اوالقاعدة الرابعة:

أو قولنـــا الدميقراطيـــة يف ترمجـــة Hormiqueيف ترمجـــة » هرميـــة«كقولنـــا » التعريـــب«يطلـــق عليـــه اســـم 
Démocratie.

د ـ معجم المصطلحات الحديثية:
يعة جبامعـة دمشـق، صّنف هذا املعجم بالعربية الدكتور نور الدين العرت األسـتاذ يف كليـة الشـر 

وقــد ترمجــه وصــاغه بالفرنســية الــدكتور عبــد اهللا الشــريازي الصــباغ عضــو اهليئــة التدريســية يف الكليــة، 
.1976والدكتور داود عبد اهللا كريل. وقام جممع اللغة العربية بدمشق بطباعته عام 

ثالثة جداول:ولقد رتبت فيه املصطلحات ترتيباً ألفبائياً، ويف كل صفحة من صفحات املعجم 
ـ جدول املصطلحات وشرحها باللغة العربية إىل اليمني.
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ـ جدول ترمجة املصطلحات وشروحها باللغة الفرنسية.
ـ جدول اإلحاالت إىل مصادر االصطالحات.

والواقــع يعــد هــذا العمــل يف جمــال املعجمــات املتخصصــة، وكــان العمــل يف ميــدان املعجمــات 
معجــــم األلفــــاظ «فقــــد وضــــع األســــتاذ الــــدكتور حســــين ســــبح املتخصصــــة قــــد بوشــــر فيــــه مــــن قبــــلُ 

وقامــــت اجلامعــــة الســــورية بطباعتــــه عــــام »واملصــــطلحات الفنيــــة الــــواردة يف أمــــراض اجلملــــة العصــــبية
لطـيب العـريب بدمشـق، وصـدر يف يـة يف املعهـد اوكان آنئذ أسـتاذاً لألمـراض العصـبية والباطن،1935

يف جامعـة " وقـد قـام بوضـعه ثالثـة مـن أسـاتذة الرياضـياتدمشق أيضاً "معجـم الرياضـيات املعاصـرة
.1983دمشق وهم: الدكتور صالح األمحد، والدكتور موفق دعبول والدكتورة إهلام احلمصي عام 

:2007هـ ـ معجم مصطلحات العلوم الفيزيائية عام 
معجـــم قامـــت جلنـــة مصـــطلحات العلـــوم الرياضـــية واملعلوماتيـــة والفيزيائيـــة والكيميائيـــة بوضـــع

.2007مصطلحات العلوم الفيزيائية عام 
وقد عملـت علـى توحيـد املصـطلحات املسـتعملة فعـالً يف اجلامعـات السـورية، متهيـداً لتوحيـد 

املصطلحات يف هذا امليدان يف الوطن العريب كله.
، ويشــتمل علــى تعريفــات املصــطلحات،  »عــريب وإجنليــزي وفرنســي«واملعجــم ثالثــي اللغــات 

ل على األصول الالتينية واليونانية للمصطلح إن وجدت.كما أنه يشتم
ويراعـــي هـــذا املعجـــم يف اختيـــار املصـــطلح املوحـــد مـــا يســـاعد علـــى توحيـــد املصـــطلحات يف 

الوطن العريب كله.
وقد تضمنت خطة العمل أربع مراحل وهي:

المرحلة األولى:
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عدد الكتب اليت «حلاسوب ـ مجع مصطلحات علم الفيزياء من الكتب اجلامعية وتذخريها يف ا1
».مصطلحاً 807650

ـ تنظيم جداول املصطلحات: جدول يتألف من ستة أعمدة أو حقول: اثنـان منهـا للمصـطلح 2
باللغــة اإلجنليزيــة والفرنســية، وثالــث ملصــطلحات اجلامعــات الســورية املقابلــة للمصــطلح بلغــة 

ورابع للمصطلح املقابل الذي اختارته اللجنة، واخلامس مقابل للمصطلح يف معجـم أجنبية، 
هيئـــة الطاقـــة الذريـــة الســـورية والســـادس ملعجـــم مصـــطلحات مكتـــب تنســـيق التعريـــب، ولقـــد 
اختــريت مصــطلحات مكتــب تنســيق التعريــب باعتبارهــا موحــدة يف الــوطن العــريب كلــه، وقــد 

فّضلت على مصطلحات جمامع اللغة العر 
3

املرحلة بالكتب اجلامعية اليت حوت فهرساً باملصطلحات املستعملة فيها.
يانـاً أكثـر مـن مصـطلح ـ اختيار املصطلح املوحد بـني اجلامعـات السـورية، وقـد قبلـت اللجنـة أح4

عـــريب واحـــد مقابـــل املصـــطلح األجنـــيب إذا كانـــت مجيعهـــا تـــؤدي املعـــىن بالدرجـــة نفســـها مـــن 
اجلـــودة مـــع تفضـــيل أحـــدها يف حـــاالت، وتفضـــيل آخـــر يف حـــاالت أخـــرى وفـــق الســـياق أو 

الرتكيب.

المرحلة الثانية:
هذه املرحلة على:إعداد نسخة ثالثية اللغات بإدخال اللغة الفرنسية وإصدارها، وتقوم

1

التضارب بينها وبني اختصاصات أخرى وحرصاً على اتساق املصطلحات.
ـ إرسال نسخة من مصطلحات الفيزياء املوحدة إىل اجلامعـات بـاللغتني العربيـة واإلجنليزيـة فقـط 2

إبداء املالحظات عليها.لدراستها و 
رسل إىل اجلامعات.تـ إعداد النسخة الثالثية اللغات بإدخال الفرنسية وإصدارها، ومن مث 3
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المرحلة الثالثة:
ـ إصدار نسخة منقحة مع تعريفات موجزة للمصطلحات.

المرحلة الرابعة:
االعتماد علـى معجـم يُوسَّع املعجم باملصطلحات اليت مل ترد يف الكتب اجلامعية املدروسة، ب

معجـم أكسـفورد أو معجـم لونغمـان يف الفيزيـاء «أو أكثر من املعجمات املعتمدة على نطاق واسع 
».على سبيل املثال

مالحظات:
ـــ رتبـــت املصـــطلحات يف املعجـــم مبـــدخل إجنليـــزي يعتمـــد الرتتيـــب اهلجـــائي اإلجنليـــزي حلـــروف  1 ـ

ل مصطلح، فيبقى مالزماً له يف مسـارد 
اللغات الثالث.

ـــ تضــمن املعجــم مســردين مــدخل أحــدمها فرنســي، ومــدخل اآلخــر عــريب، ويرافــق كــل مصــطلح 2
ه إىل أي واحــدة مــن اللغــات فيهــا رقمــه حــىت يســهل الرجــوع إليــه يف املــدخل اإلجنليــزي، ومنــ

.الثالث
تالية:ـ اتبع املعجم عالمات الرتقيم االصطالحية ال3

: تدل على أن ما بعدها شرح أو تعليق.
( ) تدل على أن ما بني القوسني هو رمز أو اختصار للمصطلح.

واألجنبية.أتفصل بني املقابالت املتعددة العربية ‘ ، أو 
ـ استخدمت املختصرات التالية للداللـة علـى األصـل الـذي تيسـر للمصـطلح اإلجنليـزي، وكتـب 4

: إيطايل...It: أملاين، Ge،: عريبAr: يوناين، Grتيين. : الLatحتته أكسفورد. 
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مــــنــــ إثبـــات حــــرف العلـــة يف أواخـــر كلمــــات املصـــطلحات العربيــــة بصـــرف النظـــر عــــن حملهـــا 5
.Parallelمقابل: »موازي«اإلعراب، حفاظاً على األصل الكامل للكلمة مثل: 

رابعاً ـ صوى على طريق منهجية وضع المصطلحات

حــــــة علــــــى الصــــــعيد القــــــومي لوضــــــع مصــــــطلحات موحــــــدة، علــــــى أن يلتــــــزم مثــــــة ضــــــرورة مل

اجلامعـــــة الســـــورية يســـــتخدمون املطصـــــلحات الـــــيت اتفقـــــوا عليهـــــا يف كليـــــة الطـــــب يف ضـــــوء معجـــــم 
، ولكــن عنــدما ظهــر املعجــم الطــيب املوحــد »كلريفيــل«للــدكتور املصــطلحات الطبيــة الكثــري اللغــات

مصــطلح 25000الطــيب املوحــد مــا دام موحــداً، ولقــد زاد عــدد املصــطلحات يف هــذا املعجــم مــن 
مصطلح.150000إىل 

روعيــت يف وضــع املصــطلح الشــيوع ويســر التــداول واملالءمــة اللغويــة، ففــي ومــن األمــور الــيت 
املظهر الصويت روعيت سهولة اللفظ وخفته وطواعيته لالشـتقاق وجـواز التعريـب علـى سـنن القـدماء 
ووضــع منهجيــة لتعريــب ونقــل األصــوات وحــروف اللغــات األجنبيــة إىل العربيــة، ويف املظهــر الصــريف 

اق، وإعطـاء األمهيـة للقيـاس واألخـذ بالنحـت والرتكيـب املزجـي، ويف املظهـر روعي التوسع يف االشتق

للمفهــــوم الواحــــد وتعريــــف املصــــطلح، ويف املظهــــر االجتمــــاعي روعــــي قبــــول الســــماع مــــن احملــــدثني 
الصناعة واحلرف.واالستئناس برأي أهل 

املعاجم ذات االختصاص الواحد:
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ــــ مقابلـــة املصـــطلح بـــالتعريف الـــذي يكشـــف مفهومـــه ويبـــني حـــدوده ال االكتفـــاء مبجـــرد وضـــع 1
مقابل عريب له.

دقيقة حمكمة تنأى به عن التداخل يف املفاهيم.ـ الدقة والشمولية فال بّد من وضع هيكلية2
.تضادـ اخللو من الرتادف واالشرتاك وال3
ـ االقتصار على إيراد مصطلحات العلم املخصوص به.4
ـ االنطالق من رؤية مشولية للدوال واملدلوالت.5
ـ احتواؤه على الشرح وضرب األمثلة.6
ـ تعدد األلسنة أو ثنائية اللسان على األقل.7

:)1(وتتلخص منهجية وضع املصطلحات يف املعاجم املتخصصة يف
ـ تعريب املصطلح وتوليده ووضعه قيد االستعمال ونقل املعاين واألفكار.1
ـ املراجعة الدائمة للمعاجم املتخصصة الستيعاب املصطلحات اجلديدة.2
ـ املراعاة الصوتية والبنيوية.3
املعربة.ـ مراعاة النطق السهل يف رسم األلفاظ4
ـ الضبط بالشكل للمعّرب حرصاً على صحة نطقه.5
ـ تفضيل اللفظة الواحدة على العبارة.6
ـ مراعاة اإليقاع الصريف العريب دون الوزن الصريف.7
غــري زيــادة فيهــا فقبــة توضــع حروفهــا العربيــة يف نـــ النقــل وفــق مقتضــى حــروف العربيــة البحتــة مــ8

هلا ال جند فيها حرف القاف.األجنبية املقابلةKobbaحني أن 

ـ عـام 2ـ ج83)1(
.395ـ ص2008
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ـ تفضيل الكلمة اليت تسمح باالشتقاق على الكلمة اليت ال تسمح.9
ومن األمور اليت ال بّد من أخذها باحلسبان:

املثقفني يف نشر املصطلح.إشراكـ ضرورة 1
ـ ضرورة تدريس مقرر أسس وضع املصطلحات العلمية يف اجلامعات.2
ـــ اضــطالع احلكومــات العربيــة3

وتوصياته ومقرتحاته، وتوحيد املصطلحات على املستوى القومي.
ومؤسسـات الرتمجـة واملنظمـات العربيـة ـ توزيع املسؤوليات على اجلامعات ودور النشـر واإلعـالم 4

بأدوارها يف هواإلقليمية والدولية... اخل للقيام 
ـ إنشاء شبكة عربية للمعلومات واألنشطة املصطلحية.5
6


