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  وضع المصطلح العربيّ 
  وتصحيح المفاھيم

  د. ممدوح محمد خسارة 
  عضو مجمع اللغة العربية بدمشق

ة ب ا وافي ا لجعلھ ة وتنميتھ ة العربي وير اللغ ي أن تط كَّ ف أھم الَش ات العصر ب متطلب
  َوْضع المصطلح العلمي العربي المناسب. - فيما يعنيه -العلم والتقانة، يعني  تجلِّياته وھي

ذل د ب ى  وق دان، حت ذا المي ي ھ ة ف وداً عظيم ون جھ ون والمترجم اء واللغوي العلم
صة، وھو ما مھَّد لظھور كتابة علمية عربية  توافرت للعربية مئات المعاجم العلمية المتخصِّ

ا يُ ة م ة والمران ع الممارس ة تكتسب م ق ة وھي الدِّ ة العالمي ة العلمي روط الكتاب ن ش دنيھا م
  .)1(والوضوح واليسر واإليجاز

وم  ب العل ان تعري ن أرك اً م اً ھام دقيق ركن ي ال ي العرب ان المصطلح العلم ا ك ولمَّ
ا المص د رأين يم، فق ة طوالتعل ين وتراجم ن علميِّ ون حول لحيِّين م ا يختلف راً م ويين كثي ولغ

زول من  ع مصطلحٍ ضْ وَ  ا المصطلح العلمي أو ي خ فيھ ما، وقد تمضي سنوات طوال يترسَّ
ا د أن تج تعمال بع ة أو االس قَّ وخي الدِّ دواعي ت ه ب ادل في زال بعضھم يج ا ي زمن، وم وزه ال

السالمة أو السھولة أو الشيوع، وفي سياق ھذه الدواعي تظھر آراء وأحكام تحتاج إلى نظر 
  ومباحثة.

ق  ى طرائ وم عل ة تق ة لوضع المصطلحات في العربي ة عام ة نظري ة منھجيَّ نعم، ثمَّ
ة والتولي ي الترجم ثالث وھ راضالوضع ال دان . إال أنَّ )2(د واالقت ي مي ر ف ات تظھ الخالف

ة  ع أن ثم ا. وم ّي م ة مصطلح أجنب ق ھي األفضل لمقابل ي حول أّي الطرائ ق العمل التطبي
ة يجب توخِّ  ة والسُّشروطاً عامَّ ة الدالل راره وھي دق د إق ا في المصطلح عن ر يھ ھولة ويُس

ات تعرض أيضاً حول مفھوم كل مشارك ، إال أنَّ الخالف)3(للتصريف االشتقاق منه وقابليته
  عملياً.. في وضع المصطلح لھذه الشروط وتطبيقھا

ات،  ذه االختالف د في ھ ع أي باحث أو مجتھ إذ ھو وبالطبع، فنحن ال نشكِّك في دواف
ان  ة وسالمة القصد ال يعني ه، ولكن حسن النيَّ ذھب إلي ا ي ة فيم دِّر الصواب ويُْحسن النيَّ يق

  ھاد دائماً.صواب الرأي واالجت
ه على ما تعنيه تلك الطرائق والشروط، إذ بَّ د، بل والضرورّي، أن يُنـونرى من المفي
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  ھمھا نظريَّاً وفي كيفية تطبيقھا عملياً.طالما اختلف المصطلحيون في ف
ي  ي ف وقد تبدَّت لي بعض مفاھيم خاطئة في وضع المصطلح العربي من خالل عمل

ة بدمشقلجنتَي مصطلحات ألفاظ الحضارة  ة العربي ع اللغ ، ومن جراء واإلعالم في مجم
  متابعتي لما يُنشر من بحوث حول علم المصطلح.

ه مفاھيَم خاطئة في وضع المصطلح ما يلي:   وأھم ما نراه ونَُعدُّ
  اه:ـمَّ ح َمْدلولَه وُمسالمصطليستغرق  بوجوب أن االعتقاد  )1

ة  لوله،بمد إحاطة تامَّة ه يجب أن يحيط المصطلحأنيرى بعضھم  فما يوضع اسماً آلل
يجب أن يستوعب مفھوم تلك اآللة بخصائصھا وكيفية عملھا وأدائھا. وھذا اعتقاد  –مثالً  –

وم ى مفھ ل ھو رمز إل ل د.  .خاطئ، ذلك أن المصطلح ليس مفھوماً كامالً قائماً بذاته، ب ينق
ة أو مجموعة من الكل كلمة«محمود فھمي حجازي من تعريفات المصطلح أنه:  مات في لغ

صة يوجد مورتمُ  ً اً أو مقترَ ثوخصِّ ياء  ،ضا دل على أش اھيم لي ويستخدم للتعبير بدقة عن المف
أثيراً واضحاً «ويعقِّب على ھذا التعريف قائالً: ». مادية محدَّدة ا نجد ت ة العامة وھن للنظري

ل المصط ة منطلق البحث، وتجع لحات لعلم المصطلح التي تجعل المفاھيم واألشياء المادي
  .)1(»وسيلةً للتعبير عنھا

ات أخرى للمصطلح كانت فالمصطلح وسيلة للتعبير عن المفھوم عنده. ولكن ت عريف
ر تح دما جَ أكث داً عن ومدي ن المفھ ر ع زاً يعبِّ ت المصطلح رم ورات عل ي منش اء ف د ج ، فق

دَّداً في مجال معرفي خاص المصطلح«اليونسكو:   .)2(»َرْمٌز ُمتَّفق عليه يمثل مفھوماً مح
و: تْ التعريف الذي اعتمدَ  أما ز «ه المنظمة الدولية للتقييس (إيزو)، فھ المصطلح ھو أي َرْم

وم.  ى مفھ ة عل ه للدالل ق علي د يُتَّف ة، وق ي صورھا الكتابي ون من أصوات مترابطة ف ويتك
ان):  ،)3(»يكون المصطلح كلمة أو عبارة ارة «وفي معجم (لنغم ة أو عب المصطلح ھو كلم

اق جماعة «أما عند العرب ». خاص في مجال علمي أو تقنيّ  معنىلھا  فالمصطلح ھو اتف
إزاء المعنى«أو ھو  )4(»مخصوصة على أمر مخصوص ى لفظ ب ة عل اق طائف . أي )5(»اتف

وم يستحضره  ى مفھ نعة عل ٍم أو َص إن المصطلح َرْمٌز اتُّفق عليه ليدل بين أفراِد جماعة عل
ح  د للمصطلح « ذه التعريفات أكثر بقوله:العلماء ھ أحدذلك الرمز. ويوضِّ ذا التحدي ولكنَّ ھ

ل الذي يتّم ب ه، ب وم المسمَّى ب ائق المفھ ل دق عناية ال يعني استقصاء المصطلح العلمي لك
ين لفظ المصطلح  ٍة ب ٍة أو مالبس ك، مع وجود عالق ى ذل ين عل يكفي االتفاق بين المختصِّ

  .)6(»وداللته

ترط ذي  إذن ال يش ي المصطلح ال راً ف ون معبِّ ز أن يك و رم اً  –ھ ن  –لغوي اً ع تمام
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  .60املصدر السابق:  )3( 
  تاج العروس: صلح. –الزبيدي  )4( 
  .28التعريفات:  –السيد اجلرجاين  )5( 
  ).13: 8(عن جملة التعريب ع 956إشكالية املنهج:  –تعريب املصطلح العلمي  –د. قاسم سارة  )6( 
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أن  ل يُكتفى ب ا، ب ه، وال أن يحيط بصفاته وخصائصه كلھ مضمون المفھوم الذي يرمز إلي
  يدلَّ على بعٍض من خصائصه أو شكله أو صفته.

اط:  ثم الخي د ھي ول د. محم طالح ت«يق ي االص مية ف اد جلِّ للتس ي اعتم ل ف ات تتمث ي
ه أو خاصيَّة من خاصيَّات  وم أو حجم َرْبط التَّسمية بشكل المفھ ه، ك رتبط ب ا ي المفھوم أو م

راً  ان أو مبتِك فاً ك تحِدثه مكتِش دده أو مس ُعه أو ع ه أو تََمْوِض ه أو مكان ه أو حركت . )1(»لون
إلى لونھا وھو  ) بھذا االسم نسبةً chlorophylleوعلى سبيل المثال: ُسمِّيت مادة (الكلوروفيل 

ذا )chlor()2األخضر ( ة. وواضح أن ھ ور) ترجم ة (اليَْخُض ي العربي ا ف ع مقابلھ ذا ُوِض ، ل
دة المصطلح  فة واح ن ص ل ع ادة، ب ك الم ل خصائص تل ن ك ر ع مية ال تعبِّ ذه التس أو ھ

  ظاھرية ھي اللون، مع أن خواصھا األخرى كثيرة.
ذه اbicycleوقد أعطى االنكليز اسم ( اجة)، وھ لتسمية ) لواسطة النقل المعروفة (الدرَّ

م تتضمَّن  ين)، ول ا (ذات دوالب كلھا وھي أنھ تعتمد على خاصيَّة واحدة من خواصھا أو ش
التسمية الخواص األخرى لھذه اآللة، في حين اختارت لھا العربية اسماً ُمْستوحًى من أدائھا 

  وعملھا وھو (الدَّْرج).
طلح ( يون مص ز والفرنس ع االنكلي ة اtankوَوض ة الحربي ك العربي ة أو ) لتل ع لمدرَّ

ان، َحوض) ي في األصل (صھريج، خزَّ ة تعن ك الكلم د يكون )3( المصفَّحة، مع أن تل . وق
لبة، يبينھا وبين مادة الصھر أولئك القوم سمَّوھا بذلك لعالقة المشابھة مثالً  ج أو الخزان الصُّ

د عرَّ  ة أخرى. وق ا لعالق اً أوالً، وربم ه العرب المعاصرون لفظي ا جاء في بيت ب ر كم أمي
  الشعراء أحمد شوقي في رثاء الشھيد عمر المختار:

ى زو عل ن يغ م يك داوة ل و الب  وأخ
  

ـنْ    واءتَ ب األج ك يرك م ي  ٍك ول
 

ھواتِھا ى ص ٍل حَم و خي ن أخ  لك
  

اءَ    ا الھيج ن أَْعرافھ  وأدار م
 

كريِّ  ن العس و ولك ة، وھ ة التراثي ن اللغ وه م د مصطلحاً أحيَ ا بع ا فيم اروا لھ ين اخت
بَّ  ة) كانت )4(ابة)(الدَّ بَّاب ة، إذ (الدَّ ا القديم ل من داللتھ ا ب كلھا أو مادتھ ، ليس انطالقاً من ش

ارة عن صندوق دھم عب ود ويدفع عن ه الجن ى خشبي سميك يقف تحت ة إل بطء وھين ه ب ون
ا، )5(ھام العدوّ ، متّقين سالحصون لينقبوھا ة حركتھ ، وھي تسمية استُمدَّت أصالً من طبيع
اھا  ا تحمي مَ وحتى من سمَّ ارزة من صفاتھا وھي أنھ عة) إنما ذھب إلى صفة ب ن (ُمَدرَّ

ْرع) المز   ودة من يلبسھا.ربداخلھا من الجند كما تحمي (الدِّ
                                                 

 3ع –(عن جملة دراسات مصطلحية  68علوم الصحيَّة: علم املصطلح لطلبة كلية الطب وال –د. حممد هيثم اخلياط  )1( 
  ). 2004السنة 

  .69علم املصطلح لطلبة كلية الطب والعلوم الصحيَّة:  –د. حممد هيثم اخلياط  )2( 
: 4ج –واملورد انكليزي عريب. ومعجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا  122فرنسي عريب:  –ينظر معجم املنهل  )3( 

3294.  
  .511القسم الثاين، فرنسي عريب:  –املعجم العسكري املوحد  –الدول العربية جامعة  )4( 
  لسان العرب: دبب. –ابن منظور  )5( 
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ا أن نُ  ذي نِعْ أم انع ال امع الم ي الج طلح العرب ل إال المص أال نقب ا ب نا وغيرن ت أنفس
الوھم، ألن االسم  يستوعب جميع خصائص الُمَسمَّى بصفاته وشكله وعمله فذلك ضرب من

مَّى ى الُمَس ة عل ن  )1(عالم دة م ن واح توحاة م ة مس ذه العالم ه، وھ مَّى نفس و الُمس يس ھ ول
يد ن س اه اب ه:  ةصفات أو خصائص عديدة لذلك الُمَسمَّى. ولعل ھذا ما عن ة «بقول م كلم االس

  .)2(»تدل على الُمسمَّى داللة اإلشارة دون اإلفادة

  المصطلح في لغة المصدر:) الترجمة الحرفية لداللة 2
ى مصطلحٍ  ين عل ةً  كثيراً ما يعترض بعض المختصِّ ة المصطلح  عربي ترجم لمقابل

ة لية الحرفيّ ة األص ل الدالل ة ال تحم ة المقترح ة العربي ة أن الترجم ي، بحجَّ ذا  األجنب لھ
ة  ة بالدالل ى العربي المصطلح في لغة المصدر. ونرى أنه ال شيء يلزم مترجم المصطلح إل

ار ال د اخت ك المصطلح ق ي، ألن واضع ذل ا واضع المصطلح األجنب ي اختارھ ة الت حرفي
دة  دِّ دَّمنا  –لتسميته المفھوم الذي يريده لفظاً يشير إلى خاصيَّة من خصائصه المتع ا ق  –كم

هى من خصائص ذلك الُمَسمَّى فال تثريفإذا اختار المصطلحّي العربي خاصيَّة أخر  ،ب علي
رع األ« ا اخت ه (فحينم وا علي وب) أطلق ون (الحاس دى computerمريكي ى إح اداً عل )، اعتم

ا  خاصيَّاته البارزة، وھي يين حينم ّن الفرنس قدرته الفائقة على إجراء العمليات الحسابية، لك
زي وخاصيَّته  دوا المصطلح االنكلي م يعتم تھم ل از بلغ ذا الجھ احتاجوا إلى مصطلح يعيِّن ھ

ر يَّة أخ دوا خاص ل اعتم ك، ب طلح تل ه مص عوا ل ه، فوض از نفس ائص الجھ ن خص ى م
)ordinateur ى تنظيم و) الذي يدل على خاصيَّة أخرى من خصائصه ة عل ه الفائق ھي قدرت

اداً  المعلومات. نفيد من ھذه التجربة أن المترِجم غير ملزم بترجمة المصطلح األجنبي اعتم
وم ع زم على السِّمة التي اختارھا واضعوه في اللغة المصدر ليق ه.. وال شيء يل ا مفھوُم ليھ

ل وضع  ن أج ة واضع المصطلح األصلي م ق لغ ى طري رور عل رجَم بضرورة الم المت
لحاً بلغته أن يضع مصط –وال مانع من ذلك كما رأينا  –مقابل في لغته، بل يمكنه  مصطلح

ه، وع ذات داً الموض رى  وأ معتم ة أخ هخصيص يء ذات يَّات الش ن خاص أن  ،)3(»م اً ب علم
) لفظاً فرنسياً قريباً جداً من computerيِّين كان بمقدورھم أن يضعوا للفظ االنكليزي (الفرنس

ة ( دھم (الحاسب)computateurاللفظ االنكليزي ويكاد يطابقه وھو كلم ي عن ذي يعن ، )4( ) ال
ة  ذه اآلل ة أو التسمية الفرنسية خاصية الترتيب والتنظيم في ھ ولكنھم اعتمدوا في الترجم

ا  ى فترجموھ ؤدي إل ة التي ت ة الحرفي دوا الترجم م يعتم ة، ول ر حرفيَّ ة غي تھم ترجم ى لغ إل
اري في  ا زال يم ة المصدر. إال أن بعض العرب م ى لغ د يكون أقرب إل مصطلح آخر ق
صحة ھذه التسمية، فيذھب إلى تسميته بالحاسب اآللي أو الحاسبة اآللية، أو يبقيه على حاله 

ة أ وتر)، بحجَّ اً (كمبي ب ة معرَّ ي لغ ة ف ة للكلم ة الحرفي ؤدي الدالل ة ال ت مية العربي ن التس
  المصدر.

ا (تحت  ) الفرنسيsous marinالترجمة الحرفية لمصطلح ( –مثالً  –ولو التزمنا  لقلن
ي  اصة) العرب البحر)، فھل ھذه الترجمة الحرفية أَوفَى بالغرض والداللة من مصطلح (الغوَّ

                                                 
  .6: 1اإلنصاف يف مسائل اخلالف:  –أبو الربكات األنباري  )1( 
  .215: 5املخصص:  –ابن سيدة  )2( 
  .156لوم الصحية: علم املصطلح لطلبة كليات الطب والع –د. حممد هيثم اخلياط  )3( 
  .970معجم املنهل:  –د. سهيل إدريس و د. جبور عبد النور  )4( 
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ة اسماً الذي ُولِّد من العربية مقابالً ل لمصطلح الفرنسي. فإذا كان الفرنسي قد اختار لھذه اآلل
ا  ان عملھ ن مك توًحى م ه  –ُمْس يء بمكان ّمى الش د يَُس ا ت –وق ار لھ ي اخت إن العرب مية ف س
ذه ُمستوحاة من كيفية عملھا ومك انه، ألن الغوص يدل على العمل والحركة تحت الماء، وھ

  .)1(أيضاً من قواعد التسمية في العربية

ى  –خذ الخالف أحياناً تَّ وقد يَ  ة المعن إذا  –بحجة حرفيَّ ا، ف شكل مماحكات ال سند لھ
بأن المعنى  ) اعتُرضdishوضع أحدھم مصطلح (طبق التقاط) لمقابلة المصطلح األجنبي (

من الكلمتين (طبق وصحن) ليس لھما في ً◌  اّل التقاط)، مع أن كُ  الحرفي األدق ھو (صحن
ة م ة التراثي اء، العربي و الغط اجم ھ ي المع الطبق ف ه، ف ادلون في ذي يتج ام ال اء الطع ى إن عن

ا )2(والصحن ھو القَدح ال بالكبير وال بالصغير ين معناھم د أثبت المعجم الوسيط للكلمت . وق
ه الصحن: إناء من أواني الطعام...«ل: المعاصر عندما قا إذا  .)3(»والطبق: اإلناء يُؤكل في ف

دير  –ِدقَّته على  –كان معجم الوسيط  د أن نُ لم يثبت فرقاً داللياً بين الكلمتين، فھل من المفي
ه معنً ق بذھن دھم علِ م إال أنَّ أح ه، اللھ ا ال موضوع ل اً فيم ه أّن ى، وخالف ق بذھن ر عل آخ

  منھما بما ألِفه. فتشبَّث كلٌّ  ،معنىً 
  ) المسارعة إلى التعريب اللفظي استسھاالً:3

ة والكثير من المعنيِّين بيدعو  د في الترجم ى اختصار الجھ ا، إل ة منھ يما اإلعالمي س
ان  اً، وك ه لفظي رون اقتراض المصطلح بتعريب داً، وي ة أو تولي وضع المقابل العربي ترجم
ى  راض عل اب االقت تح ب ان يرى ف ذي ك ه هللا ال ھذا مذھب الشيخ عبد القادر المغربي رحم

  .)4(مصراعيه، ألن نموَّ العربية عنده ھو بالّدخيل أوالً 

ة مؤذِ  ذه النزع ن ھ ة ولك ات األعجمي ة بالكلم إغراق العربي ا ب ال اعتمادھ ي ح ةٌ ف ن
بة، وھو ما يجرُّ إلى مخاطر  أشارت إليھا بحوث التعريب، وھي مخاطر كثيرة أكتفي المعرَّ

  ين منھا:تھنا باإلشارة إلى اثن
  اإلشكال الصرفي ونعني به إشكال االشتقاق: -أ

تقاق الص ام االش ر المتضرِّ  رفيّ لعل نظ ي أكث راض أو التعريب العرب رين من االقت
تقاق؛  بة تعامل كالكلمة العربية من حيث االش اللفظي الجائر.فمن المعروف أن الكلمة المعرَّ
ن  رون م تق المعاص ْوَرز، واش ْوروز) نَ ن (نَ َرد، وم د) أَْب ن (البري دماء م تق الق د اش فق

التعريب اللفظي وما تستتبعه  ت. ولذا فإن المسارعة إلى(البرنامج) بَْرَمج وُمبَْرِمج وبرمجيَّا
تقات من إ ى والدة كلمات ومش ؤدي إل تقاق الصرفي سوف ت ال خاصيَّة االش د تكون عم ق

راً اللغطغريبة عن األذن العربية والذائقة اللغوية،  دراً كبي ر ق ة  فتثي والخالف. ومن األمثل
  على ذلك:

1 ألَ ة)، وكانت أكثر المعرَّ عرَّب المعاصرون كلمة (ديمقراطي -ً د س اً. وق نا تْ بات رواج

                                                 
  .132 – 130التعريب والتنمية اللغوية:   –ملزيد من التفصيل ينظر: د. ممدوح خسارة  )1( 
  لسان العرب : صحن، طبق. –ابن منظر  )2( 
  املعجم الوسيط: صحن، طبق. –جممع القاهرة  )3( 
  .23 – 22االشتقاق والتعريب:  –در املغريب عبد القا )4( 
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ةٌ  مية ھيئ ى )1(رس ى معن ة عل ة للدالل ذه الكلم ن ھ ل م وُغ فِع ان ص ان باإلمك ر  :إن ك (نََش
  الديمقراطية في المجتمع)؟ فكان ما يلي:

اء  ى بن ل عل ون الفع ة) ليك ة (الديمقراطي ن كلم َرط) م اعي (َدْق ل الرب رح الفع * اقتُ
َل) َوْف ة (فَْعلَ ية العربي ة والخماس ماء الرباعي ن األس تقاق م ي االش رب ف ة الع ق طريق
بة ه(، فيكون قولنا: (َدْقَرط المجتمع) بمعنى )2(والمعرَّ ة في ا )نََشر الديمقراطي اْعتُِرض بأنن . ف

بة، وأننا أبعدنا السامع عن اللفظ المتداول. طنا بحرف الميم في الكلمة المعرَّ   فَرَّ
د خماسّي، إذ إن  بأنْ ْقَرط)، فاعتُرض * اقتُرح الفعل (َدمَ  ة فعل مجرَّ ليس في العربي

دة ھي أربعة على بنا (فَْعلل).   أقصى أحرف األفعال المجرَّ
ة الم * اقترح  اف في الكلم ط بحرف الق رِّ ا الفعل (َدْمَرط)، فاعتُرض بأنه فُ ة مم ب عرَّ

  رب بل ويضحك.يبعده عن األصل، ويُغ
َرط)،  رح الفعل (َمْق ا * اقت ْرط)، كم ى (القَ ى معن ل عل اء يحي ذا البن أن ھ اعتُرض ب ف

ى الرح ى معن َب) عل ولھم: يحيل فعل (َمْرَح ا في ق عة، كم ه في َمْرَحبَ«ب والسَّ هُ هللا: أَْنَزل
  .)3(»سعة

ال  ة)، ألن األفع ة (ديمقراطي ن كلم تقاقه م ٍل أو اش وغ فع ْرفَض ص رح أن يُ * اقتُ
ذوق. وُردَّ  يغھا ال ال المقترحة ال يس ة، ف ب تقاق من األسماء المعرَّ ع االش ة ال تَمن أن العربي ب

ا،  يجوز اإلفتاء بعدم الجواز، وال يحق لنا أن نضيِّق واسعاً وأن نحدث في لغتنا ما ليس منھ
  طل واحدة من أھم خصائص لغتنا وھي خاصيَّة االشتقاق.بْ وأن نُ 

د االش ق وقواع ه يتواف َرط)، ألن ل (َدْق ز الفع ه أُجي ع أنَّ ة وم ب ماء المعرَّ ن األس تقاق م
ا  يَّة م ة الخماسية والسداس ب ة المعرَّ باالشتقاق على بناء (فَْعلل)، بأن يحذف من أحرف الكلم

يم) يُ  ا  –زاد عادة في الكلمة العربية، وھو ھنا (الم رَّب األعجمي كلھ ى أن حروف المع عل
ول  ى أ –أص ان األول ا: وإن ك واب بقولن فع الج د ُش ك فق ع ذل ول: وم ر نق ال: نَش ن يق

  الديمقراطية.
تقاق اسم الفاعل  د اش الكم عن ا ب ة)، فم ة (ديمقراطي ھذا في اشتقاق الفعل فقط من كلم

  واسم المفعول والمصدر وسائر المشتقات؟
ات في مصطلح التواصل اإلعالمي ( ذه االختالف ذي Hashtagواعترضتنا مثل ھ ) ال

دور توضع قبل عبارة ما، فيقوم نظام بحث ب #ھو عالمة  ي ت دات الت تَقَمُّش أو جمع التغري
  حول مضمون العبارة المسبوقة بھذه العالمة. فاقترح لھا: 

  العربية.* ھاْشتاغ: فاعتُرض بأن الكلمة جمعت بين ساكنين وھو ما ال تجيزه 
ه الكلمة األصل. *    ھَْشتَغ: فاعتُرض بأن حذف األلف شوَّ

ي ( تاك: بالكاف ألن الحرف الالتين اً. ويلحظ ) G* ھاْش ة كاف ى العربي اً إل ل أحيان ينق
بة، ومثلھا (ھاشتاق) بالقاف، على طريقة بعض العرب في  التقاء الساكنين في الكلمة المعرَّ

                                                 
  ورد االستفسار من اهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيون إىل جممع اللغة العربية بدمشق. )1( 
  اشتق العرب من (َمْنَجنيق) الفعلني (َجَنق وَجمَْنق) إذ رََمى به. ينظر: لسان العرب: َجمَْنق. )2( 
  مرحب. –معجم الوسيط  –جممع القاهرة  )3( 
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ون. وفي )1() قافاً Gنقل الكاف المجھورة ( ى شاشات التلفزي ذه األشكال كتبت عل ... وكل ھ
أن  حال إقرار واحد من ھذه المقترحات لتعريب المصطلح، البُدَّ  ه ك تقاق من رار االش من إق

د  ة أو التولي ى الترجم ا نعدل عن التعريب إل ا جعلن ذا م يقال: ھَْشتَغ ويھشتغ وھشتغة.. وھ
ة أو  ى الترجم أ إل م يُلج ه ل ذا المصطلح أن ع ھ ا م مة). ولكن الغريب في تجربتن فقلنا: (َوْس

بة واشتقاقاتھا، مع   يُْلجأ إلى التعريب إال أن األصل أالَّ التوليد إال بعد أن لم تَُسغ الكلمة المعرَّ
بعد استنفاد الجھد في طرائق وضع المصطلح بحسب األفضلية وھي: الترجمة ثم التوليد ثم 

  .)2(االقتراض

ز دَّ القف د َع ي ق ان البيرون مية العرب وك ة بالتس وق الترجم مية ف راض التس ى اقت ة إل ي
ه في رْ ة أخرى ھي تَ وللتراجمة فيھا خيان«األعجمية خيانةً، وذلك قوله:  ك بعض ما يوجد ل
د  أرضنا العربية من العقاقير وج بع ى يُح ة حت ه باليوناني ى حال ا عل وفي لغة العرب اسم لھ

ى  ا إل ن ينقلوھ إنھم ل يس، ف ة الت رّي ولحي ّي والجزر الب الكرفس الجبل الترجمة إلى تفسير ك
  .)3(»العربية

يس، وقد أحسن ابن البيطار في مفرداته عندما ترجم نب ى أذن الت دون) إل ات (قوطولي
أر ا ھي أسماؤھا )4(وترجم (موش أوطا) إلى آذان الف ة كم ا أحسن الشھابي في العربي . كم

ن ادة)Ttopilleس السمك المسمَّى بالفرنسية (عندما ترجم ج ى (َرعَّ م يتسرع في )5( ) إل ، ول
  تعريبه لفظياً.

  اإلشكال البنيوّي: -ب
) خمسين مصطلحاً، 50ميدان المصطلحات أكثر من ( من المتعالم أنه يدخل كل يوم

ھاالً  ب استس ي التعري عنا ف رَّ و تس طلح، فل ف مص رين أل و عش نة نح ي الس دخل ف أي ي
ة، وفي  ام نحو عشرة آالف كلم واقترضنا نصف ھذه المصطلحات فقط، لدخل لغتنا كل ع

أ ة غضون خمسة عقود من الزمن سوف يدخل لغتنا نحو خمس مئة ألف مصطلح!! ف ي لغ
  عربية ستبقى لنا؟!

د  ي أحم يخ المجمع ل الش داً مث والً واح راض ق د االقت ا ض ذا أنن ا ھ ي كالمن ال يعن
، فذلك ما ال تقدر عليه أي لغة من لغات العالم، والسيما العربية في )6(سكندري رحمه هللاال

ذ ة األخ يش مرحل ث تع ة، حي ا الراھن اءال  حالتھ ل ال اإل ،العط ة والنق د الترجم داع. وعھ ب
دخول  ع في فتح باب االقتراض على مصراعيه أمام كل مصطلح أجنبي جديد ل ولكن التسرُّ

ك ة أن ذل ا بحجَّ وام لغتن ا، وأن ق ؤثر عليھ ن ي وت ل ا الص ي أنظمتھ و ف ا ھ ة وبنيتھ ية اللغ

                                                 
  .137أثر الدخيل على العربية الفصحى يف عصر االحتجاج:  - د. مسعود بوبو  )1( 
  .113التهذيب يف أصول التعريب:  - د. أمحد عيسى  )2( 
  (مصور عن خمطوط). 14كتاب الصيدنة:   –البريوين  )3( 
  .40: 4و  17 – 16: 1اجلامع ملفردات األدوية واألغذية:  –ابن البيطار  )4( 
  .618معجم األلفاظ الزراعية:  –مصطفى الشهايب  )5( 
  
  .71املصطلحات العلمية يف اللغة العربية:  –مصطفى الشهايب  )6( 
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ا  ا وكلماتھ يس مفرداتھ ات،  –والنحوية والصرفية ول ب رة من المعرَّ ة كبي ادة كميَّ ؤذٌن بزي م
ة، وال يمكن أن نتجاھل القاعدة ومن شأن  ر في الكيفي ى تغيُّ ھذه الزيادة الكميَّة أن تؤدي إل

ة األخرى وھي:  راكم «الجدلية التي تصدق على اللغة صدقھا على الظواھر الطبيعي أن الت
ا. وتغيُّ )1(»من شأنه إذا بلغ الذروة أن تتحول الكمية إلى كيفيَّة ر بنيتھ  ر كيفيَّة اللغة يعني تََغيُّ

  وأنھا صارت لغة أخرى مغايرة إلى حد بعيد لما ھي عليه اآلن.
ا باب وغيرھ ذه األس اطر  ،لھ ل مخ ھاالً يحم راض استس ي االقت ع ف رُّ د أن التس نؤك

ه.  أيكالَكيِّ في الطب حقيقية على  العربية، وأنه يجب أن يكون في اللغة،  أ إلي ا يُلج آخر م
مباحثات مجمع القاھرة حول التعريب بعد المناقشة وھنا أذكِّر بالحكم السديد الذي ُختمت به 

دما  ب، عن ي التعري اھلين ف دين والمتس دِّ ن المتش انھا م ان فرس ي ك ارزة الت نھض «أو المب
اه رَ سعادة فتحي باشا زغلول واسترعى أسماع القوم وقال: إذا عَ  ض لنا لفظ أعجمي ترجمن

تقَْقنا ك اش ذَّر ذل الحرف، وإذا تع ة ب ا  إلى اللغة العربي ر جئن م يتيسَّ ا، وإذا ل ماً من لغتن ه اس ل
ه بَض ا علي اه رْ بكلمة عربية وأطلقناھ بن ذَّر أيضاً عرَّ ز، وإذا تع وُّ اه في  ب من التج وأدمجن

تم  ا، فھل قبل ا جوانح لغتن رة التي انطوت عليھ بات الكثي تراكيب كالمنا، وكان أسوة المعرَّ
  .)2(»الرضا والسرور قوا له معلنينھذا؟ فتعالت أصوات الجمھور وصفَّ 

ا في 4 ا أھلوھ ا ينطقھ ة كم ب ة المعرَّ ة األجنبي ) الحرص على أن ينطق العرب الكلم
  :األصلية لغتھم

ه العربُ «تناقلت المعاجم وكتب اللغة حدَّ التعريب عند العرب، وھو  وَّ ة  أن تتف بالكلم
ا اجِ )3(»األعجمية على منھاجھ ى منھ ذا المنھ ، أي عل ى العرب في النطق، وھ وم عل اج يق

  :)4(أركان أھمھا

  أو صوت غير عربي إلى العربية.  يُْدخل حرفٌ أاّل  -
  يلتقي في الكلمة ساكنان.أاّل  -
  تبدأ الكلمة بساكن...أاّل  -

ية  ل) بالكاف الفارس يس (سنك ُك الجيم، ول يل) ب جِّ ة (ِس ريم كلم رآن الك د أورد الق وق
ة G، گالمجھورة ( ا) لكي ال يُقَحم َحرف من غير العربي ه ول . )5(فيھ لسبب نفسه وردت في

 ).Pكلمة (فِْردوس) بالفاء العربية وليس بالباء الفارسية المھموسة (
اكنان في وعرَّب القدماء اسم (شاْه بور)  إلى (سابُور)، بحذف الھاء، لكي ال يلتقي س

  .)1(به بعضھم إلى (شاھَبُور) للسبب نفسه ، وعرَّ )6(الكلمة ھما األلف والھاء

                                                 
  .303ذيب املقدمة اللغوية:  –د. أسعد علي  )1( 
  .150 –االشتقاق والتعريب  –عبد القادر املغريب  )2( 
  الصحاح: َعَرب. ولسان العرب: عرب.  - اجلوهري  )3( 
  .72: 1ديوان األدب:  - ينظر: الفارايب  )4( 
  .96املهذَّب مين ما وقع يف القرآن من املعرب:  - السيوطي  )5( 
  .147شفاء الغليل:  - اخلفاجي  )6( 
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ق) و (Grecعرب (ونقلت ال ى (إغري ي platon) إل زة ف ادة الھم ى (أفالطون) بزي ) إل
  أولھما لكي ال يُْبدأ بساكن.

بإسقاط األلف كي ال يلتقي ساكنان  ،تعريباً  )2( روس)يْ وأثبت المعجم الوسيط كلمة (فَ 
الفاء المجھورة من اللغات  في الكلمة األصل (فاْيروس)، ولكي ال يدخل إلى العربية حرف 

  لالتينية.ا
ب،  دَّ التعري ا ح دوا فيھ ذين َجسَّ دماء ال ات الق ب ر من أن تُحصى في معرَّ واألمثلة أكث
رار  ذا مضمون ق ه العرب بالكلمة األعجمية على منھاج العرب في النطق. وھ وھو أن تتفوَّ

ى  نص عل ذي ي ب ال ي التعري اھرة ف ع الق ازة«مجم د  إج ة عن اظ األعجمي تعمال األلف اس
  .)3(»ريقة العرب في تعريبھمالضرورة على ط

بين والمصطلحيِّين  رِّ ا زال بعض المع حتى من أعضاء لجان وضع  –ومع ذلك فم
د من العرب أن   –لحاتالمصط دما يري وم للتعريب اللفظي عن يحاول أن يعكس ھذا المفھ

ك أن يطالب  ة، واألنكى من ذل ة األجنبي ك اللغ ينطقوا بالكلمة األعجمية كما ينطقھا أھل تل
ال (فاْيب ورة ـعضھم بتغيير قواعد الصرف العربي حرصاً على أن ينطق أمث اء مجھ بر) بف

اكنين، وأن ينطق (ْس ا يخالف الصرف بكايْ والتقاء س اء ساكنين، بم دء بساكن والتق ) بالب
  العربي.

اظ المقومن الضروري أن نذكِّر بأن ل ان ترَ كل لغة قواعد في نطق األلف ا. ك ضة فيھ
وا  بإمكان الفرنسيين ارة (أن ينطق ة َمن دالً من (manaraكلم ة minaret) ب وا كلم )، وأن ينطق

وا )mosquée( )4) بدالً من (masgedمسجد ( م يفعل نھم ل ذا –، ولك م حقُّ  وھ ل  –ھ وا مث ل نقل ب
  ھذه الكلمات المقترضة إلى لغتھم وفق ضوابط النطق فيھا وھم أدرى بذلك.

ين  ور ب ي تث ا تن كلة م ذه المش دو أن ھ ذه ويب اً بھ ن ضاق ذرع ر، وممَّ ين واآلخ الح
ذين  ك ال ن أولئ ذي عجب م ھابي ال ي مصطفى الش اھرة المجمع ماء «الظ ون األس ال ينطق

ة بة إال كما تُنطق في اللغات األوربي راً: »العلمية المعرَّ رھم «، ويتساءل منك ذي يُجب ا ال فم
الحرف ( ون ب اذا ال ينطق ا في (مكروبoعلى التعاجم، ولم دما ) واواً كم ). فالفرنسيون عن

انھم ى لس اً إل م يضيفوا حرف ا) بالكاف ول الوا (ُكبَّ ة) ق ة (قُب ذا  .)5(»فرنسوا كلم ل ھ ى مث وإل
د  دما أكَّ اط عن ثم الخي د ھي دكتور محم ى «ذھب ال عدم ضرورة إدخال بعض األحرف عل

روف دة  الح اً جدي رع حروف رى ال تخت األمم األخ ة، ف رضالعربي ا تقت م م ات  لرس ن لغ م
ا) رى، وإنما تأخ دال (ذلت ل ال ثالً تنق كتب الحرف بأقرب حرف إليه من لغتھا، فاإلغريقية م

  .)6(»والباء (فيفا)، وال تبتكر أي حرف جديد، وقل مثل ذلك في سائر اللغات

                                                                                                                                            
  .373املعرَّب والدخيل يف املعاجم العربية:  - د. جهينة نصر علي  )1( 
  املعجم الوسيط: فَرس. –جممع القاهرة  )2( 
  .187جمموعة القرارات العلمية يف مخسني عاماً:  –عربية بالقاهرة جممع اللغةال )3( 
  .682و  669فرنسي عريب:  –معجم املنهل  –د. سهيل إدريس و د. جبور عبد النور  )4( 
  .10: 37/1جملة جممع دمشق:  –مالحظات لغوية واصطالحية  –مصطفى الشهايب )5( 
مع اللغة العربية األردين: املوسم الثقايف ال –د. حممد هيثم اخلياط  )6(    .38سابع 
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ع  ه مجم يط، وانتھج م الوس ه المعج ار علي ذي س د ال ليم والحمي نھج الس و الم ذا ھ وھ
  القاھرة كما قدَّمنا.

بة:) اشتراط ال5   وزن العربي في المصطلحات المعرَّ
بة يجب أن تكون ثمَّ  ة وھم لدى بعض المعّربين أو المصطلحيِّين، ھو أن الكلمة المعرَّ

على وزن عربي، وھذا ما لم يشرطه أحٌد من اللغويين، بدءاً من سيبويه الذي قال عن الكلم 
وه.«المعرَّب:  م يلحق ا ل م ف.. فربَّما ألحقوه ببناء كالمھم، وربَّم اء كالمھ وه ببن ا ألحق ا م ـ فأم

ِرس، و ه إذا (ِدْرِھم) ألحقوه بِِھْج ى حال وا االسم عل ا ترك ْلھَب، ... وربم وه بَس َرج) ألحق (بَْھ
.. وانتھاًء باللغويين .)1(»كان على بنائھم أو لم يكن نحو ُخراسان ،كانت حروفه من حروفھم

ر  قرة ضافية حولف )2(المعاصرين؛ فقد كتب د. محمد حسن عبد العزيز ى غي (التعريب عل
ال:  ة ق ات القديم ا سبق «أوزان العرب)، وبعد أن استعرض الباحث نماذج من المعرب ومم

اظ رت بعض األلف م، غيَّ اظ العَج ه من ألف ا عربت نھج العرب فيم يَّن م ، وألحقت بعضھا نتب
اء م تُلحق بعضھا اآلخر، وتركت ألفاظاً على حالھا دون تغبأبنية كالمھا، ول يير، بعضھا ج

م  ه العرب ل بت ذي َعرَّ رَّب ال ا أن المع دو لن ذا يب ا. وھك م يجئ عليھ تھم وبعضھا ل ى أبني عل
  .)3(»على ما ألحقته العرب بأبنيتھا -وال ينبغي  –يقتصر 

رط ذا الش ى ھ ر عل راض آخ ة اعت ي  – وثم وزن العرب اظ -أي ال و أن األلف ، وھ
بة ال توزن أصالً، ألن  داألعجمية المعرَّ  الوزن قائم على معرفة الحرف األصلي من الزائ

  .)4(في الكلمة، في حين أن حروف األعجمي المعرَّب كلھا أصول

ي شرطاً في المعرَّ ولكن إذا لم  اع الصرفيّ يكن الوزن العرب إن اإليق ات، ف ي  ب العرب
ا ت شرط فيھا، ونعني باإليقاع الصرفي نََسق تتابع الحروف والحركات والسكنات في الكلم

ة ا في الكلمات العربي ق تتابعھ بة على نََس االن) )5(لمعرَّ ة وزن (فُع م يكن في العربي إذا ل ، ف
ثالً  ة (ُدعاءان) م لتخرَّج عليه كلمة (ُخراسان)، فإن ھذا اإليقاع موجود في العربية في كلم

ة؛ لتوافُى دُ نَّ ـثَ مُ  اه العربي ا ال تأب اء مم ذا البن ابع  قِ عاء وفي أمثالھا، وھذا يعني أن ھ ق تت نََس
ري  اه الحري ا عن ه األصوات في كال الكلمتين. ولعل ھذا م رَّب: في قول ألن من «عن المع

ذھبھم اً  م تھم وزن ي لغ ائره ف ن نظ تَْعمل م ا يُس ى م ي ُردَّ إل م األعجم ب االس رِّ ه إذا ُع أن
  .)6(»وصيغة

ا الزْ فِ لْ وعلى ھذا فال وجه لتخطئة أو تضعيف تعريب كلمة (تِ  ون)؛ ألنھ تخرج عن  ي
ا ة (تِلف ة كلم ي تخطئ ا ال وجه ف ي، كم اع الصوتي العرب ه، فالصيغتان  ز)اإليق للسبب نفس

ان، ان  مقبولت ان تعريب يط، فالكلمت م الوس ا المعج ي أثبتھ ون) الت ى (تلفزي ل إل ت أمي وإن كن
ي ( والن للمصطلح األجنب ا عtélévisionمقب ي تعريبھم روج ف ب )، وال خ نھج التعري ن م
                                                 

  .303: 4الكتاب:  –سيبويه  )1( 
   .71التعريب يف القدمي واحلديث:  –د. حممد حسن عبد العزيز  )2( 
   املصدر السابق. )3( 
  .23شفاء الغليل فيما يف كالم العرب من الدخيل:  –شهاب الدين اخلفاجي  )4( 
  .59منهجية تعريب األلفاظ يف القدمي واحلديث:  –دوح خسارة ملزيد من التفصيل ينظر: د. مم )5( 
   .278مقاييس التصحيح اللغوي يف القدمي واحلديث:  –، و د. حممد قاسم الزوكاين 171ُدرَّة الغواص:  –احلريري  )6( 
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ي. وتع د اللفظ وي، فق ا اللغ ي تراثن ورة وارد ف ن ص ر م ى أكث ة عل ة األعجمي ب الكلم ري
الوا  دِّ السيف، وق د) لح د وبَِرْن الوا: (فَِرْن دة فق ة واح تعمل العرب صورتين لتعريب كلم اس

ع (نَاَون وھاوون) في الكلمة نفسھا، وق(ھ د الربي تعمال ھو ْيروز ونَ وْ الوا لعي روز)، واالس
ح (فَِرند وھ   اَون ونيروز) على الصور األخرى لتعريبھا.الذي َرجَّ

ه  دل ب ائع ليب ائغ وش ي س ى مصطلح عرب د إل ة من يَْعم اً لتخطئ اً قويَّ ة وجھ نَّ ثم ولك
اد باً، فيدعو إلى اعتم ة (حاسوب)  وتفضيل مصطلحاً معرَّ ى كلم ة عل ب ار) المعرَّ ة (ِكبت كلم

ته أن عربيَّ  يكلمة ة النجار، وُحجَّ ى وزن عرب ار) عل ا و ،(كبت تقاق منھ ا يسھل االش ه ممَّ أن
ا:  َحوْ  بأن يُقال: (َكْبتَر وُمكْبتِر)، وكأنَّ  كلمة م يشتق منھ َسب وُمحوِسب (حاسوب) عقيم ل

  وحوسبة!!
  اسم اآللة القياسية: ) الحرص على أن يكون اسم اآللة أو األداة على أوزان 6

ا،  ي بحثن ة ف م اآلل نا اس طلحات الوّخّصْص ن المص راً م ة ألن كثي ناعية والتقاني ص
بين  رِّ ض المع ا أن بع د الحظن ماء اآلالت واألدوات. وق ول أس دور ح رة ت المعاص

ت ة المس أتي اسم اآلل ى أن ي ى أوزان أسماء دَّ جوالمصطلحيِّن يحرصون ويصرون عل ة عل
رة في الصرف، وھي: (ِمْفَعل  ذاوِمْفَعلة وِمْفعال، وفاعول، وفَ اآللة القياسية المقرَّ ة). وھ ال  عَّ

ذا  ر. وھ ذا بكثي ر من ھ الحرص غير موفَّق وال ُملِزم، ألن أبنية أسماء اآللة في العربية أكث
اه معجم ما  .ھذه المقولة وردِّھاما حَمل باحثين ولغويين على تناول  وقد صنَّف باحث ما سمَّ

اً ألفجاء على  ة مرتب ً ب(فِعال) وحده من اسم اآلل ا ه حصَّفتَ  ائي ل: نِط398(ل ل ة مث اق، ) كلم
ا جاء في لسان العرب  )1(لِفاعواء، ظام، لِ كِ  ة و .. وفي استعراض سريع لم من أسماء اآلل

ا أُ  ة، األداة وجدنا أضعاف م ة): طاحون ل: (فاعول ة القياسية مث ذه األبني رَّ من ھ ة): وق (فََعل
ل):  دم. و (فََع ي أداة الھ ة، وھ ود َعتَل و عم ل): الصاري وھ فاة، و (فاِع ي المص ل وھ َغلَ

ى عدم . ولذا فنحن مع َم )2(ومول): قَدُ لُّوب، و (فَعُ و (فَّعول): َسفُّود وكَ سفينة، ال ذھب إل ن ي
  ن بھا. يِّيفي أبنية قليلة وتقييد المترجمين والمصطلححصر اسم اآللة 
اً،  ،وبالطبع نحن ال نقول بأن ھذه األبنية التي تعدُّ بالعشرات يمكن الصوغ عليھا دائم

ا بل نقول بأن لنا أ ة إذا ألجأتن ذه األبني ى ھ ة عل ة ن نصوغ اسم اآلل ك ضرورة لغوي ى ذل إل
أن  ىمصطلحية أو َغلَب شيوع مصطلح عل ذرع بعضھم ب يال يت ة، لك ر أوزان اسم اآلل غي

اتف)  يوعه–مصطلح (ھ ى ش ى وزن من أوزان  -عل يس عل ه ل ليماً ألن يس س ة، ل اسم اآلل
   والصواب عنده (ِمْھتاف)!

ة  بل ويذھب بعضھم إلى ى وزن اآلل ا يجيء عل هأن م  اسمٌ  ال يجوز أن يصاغ علي
أن يَ  ة، ك ر اآلل ة لغي ى كلم رعترض عل ة ((ِم ة كلم اء ) Garageآب) لمقابل ة، ألن بن األجنبي

وان األدب وجدنا  ِمفعال السم اآللة وليس للمكان. وبنظرة َعجلى على بعض ما جاء في دي
ال) جاءت للداللعشرات الكلما اء (ِمفع ل ةت على بن ان مث ى المك ى الِمحراب لمصلَّ «: عل

ق،  اد: الطري ح، والِمرص ق الواض اج: الطري ة. والِمنھ جد، والُغرف ي المس ام ف اإلم
الل: حاض: موضع الغائط، والِمخالف: الكورة، رْ المِ و والِمشراق: السَّطح المستوي، والِمْح

                                                 
  .191- 164أضواء على املشكلة اللغوية العربية:  –د،حممد عبده فلفل  )1( 
  .وما بعدها 55ب (الطب والعلوم والصناعة): يف لسان العر معجم الكلمات املصطلحية –ينظر د.ممدوح خسارة  )2( 



  - 12 -  

  .)1(»فيه الناس كثيراً  المكان يحلُّ 

بين ولعل من أسباب ذلك أن بعض أعض رِّ ّو  –اء لجان المصطلحات أو المع ى ُعلُ عل
صھمكع ي تخصُّ ي  -بھم ف تقاق ف ة واالش ر والدالل ذاھب التعبي ة بم ة كافي ى دراي وا عل ليس

ل  ات ال طائ العربية، فيجعلون من درايتھم المحدودة قانوناً، وھذا ما يُضيِّع الوقت في مناكف
  من ورائھا.

ة العربي ع اللغ ره أن مجم در ذك ا يج ي دمشق ومم اني ة ف م لمع نھض بصنع معج ي
ليَّة تأسيسيَّة جامعة لمعا ني كل بناء في األبنية في العربية، وسوف يكون عند إنجازه مادة أوَّ

  لة عن َحْصر دالالٍت في أبنية بعينھا.مما سيغيِّر كثيراً من المفاھيم المتناقَ  العربية ودالالته،
  اّرة:) الخروج على المصطلحات الق7

راً  تبدال مصطلحات كثي رجمين اس اب والمت ا يطرح بعض الكت دھم م دة من عن جدي
ة ي الدقَّة في الداللة،  بمصطلحات قارَّ ة توخِّ ائع شائعة بحجَّ رون–ألن المصطلح الش ا ي  -كم

ك) بقمر  نْ مَ  ذكرناوقد ال يؤدي المراد والمقصود.  ار) بحاسوب، و (ُمفَلِّ يريد استبدال (ِكْبت
  بلسانيات. ْسنيَّة)صناعي، و (لِ 

ق من الظن بحسن  ليس لنا أن نحجر ا ننطل ت، ألنن اً كان ادات اآلخرين أيَّ ى اجتھ عل
أن  ؤمن أيضاً ب ا ن ا. ولكنن ع أبنائھ ك لجمي ة مل ذه اللغ دھم، وأن ھ د عن المة القَْص ة وس النيّ

ائع %) ھو أفضل من مصطلح غي50نسبة دقَّته (مصطلحاً شائعاً أو قريباً من الشيوع  ر ش
  %).90ته (قَّ ب من الشيوع نسبة دِ وال قري

ه ( ا نسبة دقت ى 50قد يبدو كالمنا منافياً للموضوعية والعلمية عندما نفضل م %) عل
%)، ولكنه في الحقيقة غير مناف لھما، ألن المصطلح كما قدَّمنا ھو َرمٌز 90ما نسبة دقته (

ھو التوافق  لمفھوم وليس من شروطه استغراق ذلك المفھوم وألن األصل في االصطالح
ار)  بين جماعة المتكلِّمين عامَّة، أما شرط الدقة فيأتي في المقام الثاني، فھل مصطلح (القِط
بيه  ى التش ازاً عل يعبِّر بدقة عن جميع صفات واسطة النقل تلك وعملھا، أم أنه موضوع مج

ر  ى تغيي مصطلح (بقطار الِجمال) وھو الصف المتتابع منھا، فما رأيكم لو جاء من يدعو إل
ة بدوالقطار لبعده عن الدقَّة العلمية،  ليل بيئ ة اسماً  ة ال يصلحيَّأو ألن ھذا المصطلح س آلل
  سليلة عصر الصناعة والتقانة؟

ون  ماً لطبيب العي ِدّي) اس َم رح لوضع مصطلح (الرَّ ا اقتُ ومما يدخل في ھذا الباب م
ة ة التراثيَّ ال) في العربي ْلب) )2(في العربية المعاصرة و (للكحَّ تبدال مصطلح (الصُّ ، أو الس

ور رة  الطُّي وع) بھج تبدال مصطلح (القُط ري أو الس ود الفق تبدال  ،بمصطلح العم أو الس
و اقتُرَح)3((القُردوحة) بتفاحة آدم ه، ول ل من قيمت ه وال نقلِّ ا يقترحون ئ م  تْ . ونحن ال نخطِّ

ا وأن تُ ترحيھا والرِّ اإلكبار لمق ا في غايةبداءة قبل شيوع غيرھا لكن ا. أمَّ دالً ضى بھ رح ب قت
                                                 

  ديوان األدب: باب، ِمْفعال. –الفارايب  )1( 
(عن  - 2003 –فاس  – 2ع –سلسلة دراسات مصطلحية  –نظرات يف املصطلح واملنهج  –د. الشاهد بوشيخي  )2( 

  ).326ية: علم املصطلح لطلبة كليات الطب والعلوم الصح
: 2كتاب املؤمتر األول للمجلس الدويل األول للغة العربية: ج  –املصطلحات يف اللغة العربية  –د. حسان احلاج إبراهيم  )3( 

651 .  
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  . من مصطلحات شائعة ثابتة، فھذا ما ال نرى له وجھاً مقبوالً 
تين:   قد يُعترض على كالمنا بحجَّ

ِرف الصواب  األولى: فقھية قانونية: ه متى ُع وھي (أن الحقَّ قديم وثابت)، بمعنى أن
ه ذ ب ه ويؤخ اد إلي ب أن يع ة أ . وَج ة قانوني ة فقھي ردُّ بحج أھون ون ذ ب ي (األخ اً وھ يض

ديَّ  ،ن)َرَريْ الضَّ   ،ته ضرراً أكبرفإذا كان في نقص الدقَّة َضَرٌر، فإن في بلبلة المصطلح وتعدُّ
اً   جعل مصطلحاتنا ُعْرضة للتغيُّر والتبدُّلاألخذ بھذه القاعدة سوف يثم إن  دھا دائم ا يبع مم

  من أن تكون مصطلحاً.
اق أصحاب االختصاص أو الثانية: حجة منھجيّة، وھي أن األ صل في المصطلح اتف

اق  أن المقصود باتف ة ب ذه الحجَّ ى ھ ا عل ن ه. وردُّ ق علي م يُتَّف العلم، فال يجوز بقاء مصطلٍح ل
ة  ل توافق أكثريَّ ى المصطلح، ب نھم أھل االختصاص والعلم ليس إجماعھم عل هم ألن  ؛علي

اط: واألس ول د. خي دان. يق ذا المي ي ھ ن ف ر ممك اع غي ات المصطلح] اإلجم ن تعريف لم [م
ل  ذي ال يجع م التعريف ال ن المصطلحات ل ر م ود كثي ي المصطلح، لوج اق شرطاً ف االتف

صين   .)1(»يحصل عليھا االتفاق بين المتخصِّ

والصادم في ھذا المقام أنَّه في حين يَُسرُّ القارئ والباحث لشيوع مصطلٍح عربي أو 
ة المصطلحيةقبوله عامة، إذا ببعضھم يحاول نقضه، ال ل ، فَحْسب نبقى في فوضى التعددي

امة المماحكات المصطلحية، أليس من المشاحنات والمناكفات االّدعاء  بل لنبقى أيضاً في دوَّ
  )!!écologieبأن كلمة (بيئة) ال تعبِّر عن داللة (

  ) االحتكام إلى الذَّوق اللغوي الشخصّي:8
ين علميِّين ة أن  طالما سمعنا مصطلحيِّين أو مختصِّ يعترضون على مصطلٍح ما، بحجَّ

يغه.المصطلح المق ذوق ال يَس ب، وأن ال رح غري راض من  ت ذا االعت ا بھ ونحن مع إقرارن
راً، وحجتُّ  ه كثي اييس حيث المبدأ، نرى أنه ال يصحُّ التعويل علي ة مق يس ثم ه ل ك أن ا في ذل ن

متَّفق عليھا لما ھو سائغ ذوقياً ولما ھو ليس بسائغ. ذلك أن الذوق مسألة شخصيَّة غالباً، فما 
ه  ك أن ال ذل اً، مث يراه فالٌن سائغاً قد ال يراه غيره كذلك؛ فللذوق منطقه غير المعروف تمام

دة، ) الفرنسية عدة مdossierرح لمقابلة كلمة (كان قد اقتُ  نَّف، ربي جّل، ُمَص ابالت ھي (ِس ق
ملّف) ِملَّف، إضبارة، قَِمْطر، دوّسيه) والذي شاع منھا في الشام ھو (إضبارة) وفي مصر (

  مع أن كلمة إضبارة أثقل على الذوق من بقية مرادفاتھا وال سيما من كلمة ملّف.
ه ال اليوم وال يكاد متكلّم يستعمل ذيع وإذاعة)، ولكن ة  إال كلمتي (ُم اد يستعمل كلم يك

و)،  ا وھو (رادي رَّب لھ ع(ِمذياع)، بل شاع المصطلح المع أن الكلمات أو المصطلحات  م
م  ذي َحك ذوق ال اس ال نة من األصوات نفسھا، وكلھا على أوزان عربية، فما مقي الثالثة مكوَّ

  في قبول ما قُبِل واإلعراض عما أُعِرض عنه؟
ة أنه ليس ثمة مقاييس محدَّدة مت صحيحٌ  ا نرى أن ثم ة، إال أنن ة اللغوي ا للذائق فٌَق عليھ

ا من وھو تحقُّق شروط الفصاحة في الك ،مقياساً عاّماً للذوق اللغوي ھ ي ُخلُوَّ ك يعن لمة، وذل
  . ونؤكد أن ھذه الشروط عامَّة أيضاً وليست محدَّدة تماماً.)2(القياس فر والغرابة ومخالفةاالتن

                                                 
  .81علم املصطلح لطلبة كليات الطب والعلوم الصحيَّة:  –د. حممد هيثم اخلياط  )1( 
  .7اإليضاح يف علوم البالغة:  –القزويين  )2( 
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ام المصطلح إذا المصطلح العلمي ال يُ  وفي ميدان اً أم اً عائق دُم اإلساغة ذوقي شكِّل َع
ى تَ  –وال سيما في التعليم  –تحققت فيه بقية الشروط، ذلك أن التداول  ادٌر عل ا لْ ق ا قس ين م ي

كان  ، ) أوالً missilleل ما َخُشن. وال أظن أن مصطلح (صاروخ) الذي ُوضع لمقابلة (وَصقْ 
ذي  سائغاً كما ھو اليوم، وقد شاع دون أن يشيع نظيره في البناء وھو مصطلح (ناسوخ) ال

  .)1( )، وشاع تعريبه (فَْكس)faxرح لمقابلة مصطلح (اقتُ 

  ميَّة أو العالميَّة) على كثير من المصطلحات المعاصرة:لَ ) إسباغ صفتي (العَ 9
طلحات ا ار مص ى اعتب بين إل رِّ رجمين والمع ض المت ذھب بع ل ي االت مث التص

َكيب، فَ  رَّب. بَيْ (واتساب، إس ة ألن األعالم ال تع ى العربي ا إل ا بألفاظھ اً يجب نقلھ ر) أعالم
  مثل (آبل، نوكيا، أديداس).وكأنھم جعلوھا كأسماء شركاٍت 

تغدو  ة أو مصطلح، وإال فس ى كلم ة) عل ل إطالق صفة (الَعلَميَّ دقيق قب دَّ من الت والبُ
ل ع ى وضع مقاب اج إل اً ال تحت دة أعالم ى تعريب معظم المصطلحات الجدي ل إل ا ب ربي لھ

د«لفظي. ومن المعروف أنَّ  اً أي بال قَي اه مطلق مَّ يِّن مس وأسماء  )2(»الَعلَم ھو اللفظ الذي يع
اس مَّ أسماء األجن ل )3(األعالم في العربية ھي أسماء األماكن وأسماء األشخاص ث د ينق . وق

تُنقل بعض  كما قد خصيص حصراً،االسم أو الفعل أو المركَّبات إلى الَعلَمية إذا قُصد بھا التَّ 
رة)  اكتسبت األعالم إلى غير العلميَّة إذا ي (عنت م العرب ال اسم الَعلَ دة كانتق ة جدي داللة عام

ل  ذا نق ى معنى الشطيرة، ول ي (سندويش) إل إلى معنى (الشجاع)، وانتقال اسم الَعلَم األجنب
ة ھ ى العربي ي إل م األجنب يذا الَعلَ طيرة)، ول ـ (الش ة ب و ترجم راد ھ اً، ألن الم الً لفظي س نق

  الداللة العامة المكتسبة، وليس الَعلَميَّة الخاصة.
النجر)تكتسب قد ، نعم ل (كوزموس تش ة مث ة صفة العلَمي  ، )4(بعض الكلمات األجنبي

ات  ات والمنتج رات والتقان ن المبتك مَّى م ا يَُس ل م ى ك ة عل فة العلمي الق ص ن إط ولك
ة أو والمستحدثات سوف يلزمنا بنقل ھا تعريباً بألفاظھا إلى لغتنا، وال يبقى ثمة حاجة للترجم

باً، وال يمكن أن  بات األجنبيات طغياناً مؤذياً ومخرِّ التوليد أو المقابل العربي، فتطغى المعرَّ
ال  ون بإعم ا يك ا إنم ة وإغناءھ وير اللغ ا، ألن تط اء لھ ة أو إغن ويراً للغ ك تط دَّ ذل يَُع

  وإطالق قواھا الكامنة في أصولھا. ،توالدخصائصھا الذاتيَّة في ال
غير علم، فإن األمر  ن ما يمكن أن يَُعدَّ َعلَماً أوبصعوبة التمييز أحياناً بي ومع إقرارنا

اج  ا  –يحت ا قلن ث قبإ –كم ي والتريُّ روِّ ر من الت ى كثي م؛ ألن األصل في الكلمات ل ل الحك
ى التخصيص بقد العموم واإلطالق، ولكنّھا  ل إل ةلَ العَ تنتق ك  ،مي الً من أن تل د أوَّ ا التأكُّ فعلين

  الكلمة األجنبية قد انتقلت إلى (العلميَّة) لننقلھا إلى العربية تعريباً لفظياً ال ترجمةً أو توليداً.
                                                 

  قلنا (َفكس) لتجنُّب التقاء الساكنني يف تعريبها بـ (فاْكس) اليت ليست هي على وزن (فاعل) يف العربية كما قد يـُتَـَوهَّم. )1( 
  
  
  .118: 1شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:  –ابن عقيل  )2( 
  .208: 1النحو الوايف:  –عباس حسن  )3( 
ى برنامج فضائي. (تشالنجر) تعين (التحدِّي) وصارت علمًا على سفينة (كوزموس) تعين (الكون) وصارت علمًا عل )4( 

  .. عن املكتبة الشاملة).39الكشوف اجلغرافية:  –حبوث حبرية، مث مكوك فضائي. (املوسوعة العربية العاملية 
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د ال  ،ومع ذلك فقد رأينا العرب تنقل إلى العربية أعالماً أجنبية، بالترجمة أو التولي مث
ا) وب إفريقي ت: (جن ا قال ك أنھ ةً  ذل اج)  ،ترجم ت: (ساحل الع ك)، وقال يد أفري ل (س م تق ول

ة م الدول ة الس وت ديف ترجم يس (ك يفيك) ول ل (باس م تق ادي) ول يط الھ ت: (المح وار) وقال
يس (وايت  غالباً  وقالت: (روسيا البيضاء) وليس (بيلوروسيا)، وقالت: (البيت األبيض) ول

  ھاوس).
اً تْ وليست العربيةبِْدعاً في ذلك، فھذا ما فعلَ  ه بعض اللغات األجنبية عندما نقلت أعالم

بُطرس) أشھر االثني عشر ( ومن ذلك أن القديس ،مھابالترجمة إلى لغاتھا ولم تَُعجِّ  عربية
كان المسيح عليه السالم لَقَّبه بـ (كيفا) أي (َصْخر)، باآلرامية فتُرجم إلى الالتينية بـ حوارياً 

وا)1((بطرس) ومعناه الصخر ى اس . ولم ينقل ي أو الجزيري إل دمر) بلفظه العرب ة (ت م مدين
م قَ ت به. ونَ الذي ُعِرف تينية، بل وضعوا لھا (بالميرا) نسبة إلى النخيلالال ل اإلسبان اسم الَعلَ

ة السم )2( بـ (كازا بالنكا) العربي لمدينة (الدار البيضاء) إلى اإلسبانية ة حرفي ، وھو ترجم
ه ھ د قول ى أخرى الَعلَم العربي. ما نري ة إل ل أسماء األعالم من لغ اً نق تّم دائم ه ال يتح و أن

  بألفاظھا، وإن كان ذلك ھو الغالب.
أن تُعامل وأمثالھا أرّجحه في أسماء برامج االتصاالت والخدمات اآلنفة الذكر  والذي

اب  معاملة عنوانات الكتب، فتُترجم بمعانيھا كما تترجم العنوانات. فقد ترجم العرب اسم كت
دينتين). ك، واسم قصة ھيغو بـ (البؤساء) واسم رواية ديطو بـ (المنطق)أرس ـ (قصة م ز ب ن

ة) ال  وكان الغربيون قد نقلوا اسم كتاب (ألف ليلة وليل اً، فق ةً ال نقالً لفظي اتھم ترجم ى لغ إل
الترجيحmille nuits et nuitالفرنسيون ( ول ب ى جانب االسم  ،)، وأق ه يمكن أن نضع إل ألن

ب رَّ ي المع ثالً: ف ول م ة، فنق داً أو ترجم ي تولي م العرب اعي  االس ات التواصل االجتم كلم
ات  دات  –(الواجھ بُك) (التغري ماوّي  –فِْس ة الّس ويتر) (خدم ن  –ت ر م ذلك خي َكيب)، ف اس

ذھب إ ا ن ي م وِّ ة. ويق ا األجنبي ا بألفاظھ ي نقلھ ّت ف ع والبَ رُّ ا التس يع كلمت دأت تش ه ب ه أن لي
د (التغريد د سْ وكلمة (الوَ  ،) إلى جانب (تويتر)والمغرِّ تاغ). وق م أو الوسمة) إلى جانب (ھَْش

ابالً  ق مق اھرة ودمش ا الق ا مجمع ي أقرھ ابكة) الت ة (ش نة كلم ة حس اعت بدرج بق أن ش س
بة.)3(لإلنترنت   . وال نستبعد أن يغلب استعمال ھذه الكلمة العربية على الكلمة المعرَّ

رِّ  رجمين والمع ذھب بعض المت ا ي رول، أو كم ل، بت ل (موباي ات مث دِّ كلم ى َع بين إل
ا صارت تُ  ة، فكأنھ ذه العالميَّ ياً مع ھ وروت، إدز..) كلماٍت عالمية يجب نقلھا بألفاظھا تمّش

  بمنزلة أسماء األعالم التي ال يصحُّ وضُع مقابل عربي لھا.
م يصل مصطل ولكنْ  –كما يقال  –نحن ال ننكر أن ثمة مصطلحات عابرة للغات  ٌح ل

ى أن تُ ه إل دَّعون عالميَّت ا ي ل جْ ـممَّ ون للموباي يون يقول ات؛ فالفرنس م اللغ ه معظ مع علي
ا رول (نِْفت ون للبت روس يقول وليلير)، وال وروت (أو(س ون لألوت ان يقول ان). )، واأللم توب

ر  يدا)... وإذا أخذنا بكالم أولئك النَّف إلدز (س ون ل نوالفرنسيون يقول رجمين فسوف  م المت
اً أو عاليصلون  ة صارت أعالم ة.بنا إلى مقولٍة مؤداھا أن كل مصطلحات التقانة الحديث  ميَّ

وحي)  وب اللَّ تعمل مصطلح (الحاس ارت تس دارس ص دليل أن الم حيح؛ ب ذا بص يس ھ ول

                                                 
  .156: 5املوسوعة العربية:  –هيئة املوسوعة العربية  )1( 
  .102: 9املصدر السابق:  )2( 
مع اللغة العربية بالقاهرة،  ص78قائمة األلفاظ واألساليب (الدورة  ينظر )3(   (41.   
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ب، و رَّ اد) المع دل (آي ب ي ب دالعرب تعملون (التغري اروا يس اس ص دات  أن الن والتغري
د) بدل (تويتر) ومشتقاته،  ة والمغرِّ ة العربي ة العلمي حتى إنه اقتُرح في اتحاد المجامع اللغوي

ع الكت اء موق دإنش م (رواق التغري ي باس يح) رون د الفص رِّ يح أو رواق المغ . وال )1( الفص
ه ن بُك). ويلحظ أن ستبعد أن يقال (كتب فالن على واجھته) بدل (كتب على صفحته في الفِس

  (تَْلفن وتَْلفنة). قد غلب استعمال (ھاتََف ومھاتفة) بدالً من
ويحسن أن نشير إلى كلمات كان قد ادُّعي عالميَّتھا وأنھا لن تزول من العربية؛ قال 

رخيص «الشيخ عبد القادر المغربي:  ا وينبغي الت أذكر طائفة من الكلمات ال يمكن إماتتھ
تعمالھا:  ة...«باس ل، برنيط نطة، أوتي ال، ش راف، جرن طة، تلغ د )2( »بوس وم وبع . والي

ا خ نَّ أنھ مسين سنة على كالم المغربي نتساءل: من يستعمل منا اآلن ھذه الكلمات التي ظُ
لَّ  لن تزول؟ لقد زالت؛ ألن من طبيعة الناس أن يعودوا إلى لغتھم األم ولو بعد حين. ولع

ا يَتَنَ  راً من تعدَّ كثي ان يس ات ك و (قُزَ ر بكلم ن نح ه م ه أو جدَّت دَّ ة) للمملھا ج رَّب جْيط ة مع ل
)GAZETTE) أو (بوسطة) لمركز البريد أو السيارة معرَّب كلمة (POSTE.(  

م:عَ المُ  ربيّ يب العَ ) تعر10   جَّ
ا.  ا ومراجعھ ا معاجمھ نتھ ديماً، ودوَّ ة ق ى اللغات األوربي ة دخلت إل ثمة كلمات عربي
ا. ومن الغريب أن بعض  ى لغتن ة األصل إل ك الكلمات عربي تعيد تل ل ونس وم ننق ونحن الي

دونھا المترجم ا األجنبي وال يعي ك الكلمات بلفظھ ى تعريب تل ين والمعربين يحرصون عل
وا: ALCOOLإلى أصلھا العربي كأن ينقلوا ( دل الغول أو الكحول. أو يقول ) إلى (الكول) ب

دون تعريب ( ي. أو يعي ودة siphac(كالي) بدل (القِلي) أصلھا العرب دل الع ى (سيفاك) ب ) إل
ة. حيث )3( فاق)إلى أصلھا العربي (الصِّ  ة األطالس الجغرافي ذا في ترجم ع ھ ا يق . وأكثر م

ة) وھي  عرَّب بعضھم أسماء أعالم عربية، فقالوا (بَرادة) وھو نھر (بردى) وقالوا (محلول
ا))4( بلدة (معلوال) ـ ( )5( ، وقالوا (برنيق اً ل ة béréniceتعريب ة (بني غازي) الليبي ) وھي مدين

  .المعروفة
يإنَّ الواجب في  مة أن نعيدھا إلى لفظھا العرب إال إذا اكتسبت  الكلمات العربية المعجَّ

دة.  دالالتھا الجدي ا ب ذ يجب ترجمتھ ة، وعندئ تلك الكلمات دالالت جديدة في اللغات األجنبي
د  موھا إلى (أميرال)، فھذه عن وعلى سبيل المثال فقد أخذ الغربيون كلمة (أمير البحر) وعجَّ

دة  إعادتھا مجدَّداً إلى ة جدي ا دالل ه صار لھ ر البحر)، ألن العربية ال يصح أن تعاد إلى (أمي
ا ال )6( بية (فريق بحري)القوات البحرية ويقابلھا في العرھي: رتبة عسكرية عالية في  ، كم

ادة  دة وھي (القي ا الجدي ى داللتھ ل إل ارة البحر)، ب ي (إم ى أصلھا العرب ة) إل اد (أميرالي تع
ه إذا ى أن ة). عل لھا  البحري ل بأص ا تنق ة فإنھ ة قديم ة أو روائي ي نصوص تاريخي وردت ف

                                                 
    .6، ص 2014ينظر حمضر االجتماع السنوي الحتاد جمامع اللغة العربية بالقاهرة للعام  )1( 
  .97: 5ع –جملة جممع القاهرة  –حول قرار التعريب  –عبد القادر املغريب  )2( 
  .13احملاضرة االفتتاحية للمؤمتر التاسع جممع دمشق: ص – د. حممد هيثم اخلياط )3( 
  بلدة سورية آرامية وما زال أهلها يتكلمون اآلرامية. )4( 
  .132التهذيب يف أصول التعريب:  –د. أمحد عيسى  )5( 
  .64د. سهيل إدريس وجبور عبد النور، املنهل: معجم فرنسي عريب، ص  )6( 
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دة  ا الجدي د اكتسبت داللتھ م تكن ق ة ل ارة البحر) ألن الكلم ر البحر أو إم العربي وھو (أمي
  المعاصرة.

ة ن العربي وق) م ة (بَْرق ذوا  كلم د أخ انوا ق ربيين ك ذا أن الغ ن ھ ب م الوا وقري  فق
)obricotرجم ا بعض المت د أعادھ يس بصحيح ألن ). وق ذا ل وق)، وھ ى (برق رب إل ين الع

، ولكن يبدو أن الغربيين أخذوا ھذه الكلمة عن )1( البرقوق في العربية (الخوخ أو اإلجاص)
ى  ا إل ذا يجب نقلھ وق، ول م البرق مش) اس ى (المش ون عل انوا يطلق ذين ك رب ال بعض الع

. بحجة إعادتھا إلى أصلھا )2( )العربية اليوم بترجمتھا (المشمش) وليس بنقلھا لفظياً (برقوق
  العربي.

ل وضع مقابل عربي لكل كلمة أجنبية من ألفاظ الحضارة:11   ) تََمحُّ
ذر والمَ  زاح والھَ ى وجه الُم َب بعضھم  ،ةجزَ عْ ال نستطيع أن نحمل إال عل عن  –طَل

ة لكل  –حسن نية أو سوء نية  ابالت عربي إلى دعاة التعريب والمصطلحيِّين أن يضعوا مق
وردون وكوال والكاتشلمة أو مصطلح أجنبي أيّاً كان، كأسماء المأكوالت مثل (الشك ب والك

دا غ، ھون ّل، بوين ل (ش ة مث ركات التجاري ماء الش و...) أو أس ة ...بل ك أن العربي  –). وذل
ة،  –كغيرھا من اللغات  ليست ملزمةً حتماً بَوضِع مقابل ألسماء األطعمة واألشربة األجنبي

ا صفة ولكثير من أس يس لھ ك الكلمات ل ماء المالبس واألكسية والعالمات التجارية، ألن تل
يات أن تختفي في لغات أھلھا أنفسھم، فَمن منَّا يعرف أسماء  الديمومة، إذ ال تلبث تلك الُمسمَّ

ا أسماء المالبس.  ليَّة التي كان يصنعھا أھلنا قبلاألطعمة العربية المح مئة عام فقط؟ ومثلھ
د ال والواقع أن ا، ق ة لھ ابالت عربي ى وضع مق دعو إل ه ال أحد من دعاة العربية والتعريب ي

ث  ن حي د م توى واح ى مس ل عل ذاجة أن نجع ن الس ي. وم م العرب دخل المعج يش لت تع
ة  رورة اللغوي دوزر،  –الض اتليت، بول ل (س طلحات مث ة لمص ابالت عربي َع مق َوْض

ام ميكروويف) مع َوضع مقابالت ألسماء األطعمة واألش ين ع ر ب ربة التي ال تلبث أن تتغي
  ين قالوا: (ُحمُّص وتَبُّولة وُكبَّة وِعقال..) ولم يترجموھا.وآخر. ومعروف أن الغربيِّ 

  ) تجاوز أھل االختصاص:12
، أي إن أھل »اتِّفاق جماعة مخصوصة على أمر مخصوص -كما قدمنا –المصطلح 

طلحات عِ  ع مص ى بَوض م األول اص ھ م وعَ لْ االختص دمامَ مھ م. وعن ل  لھ ول (أھ نق
رفيِّين  اً الح ي أيض ل نعن ب، ب ين فَحس ين العلميِّ ي المختصِّ ا ال نعن اص)، فإنن االختص

نَّاع. فإذا اتفق المھندسون  اداتھم ممثلين بكليَّ  –والصُّ ى مصطلح  –اتھم أو نقاباتھم أو اتح عل
ه لِما لَه صلة باختصاصاتھم، فال يجوز للطبيب أو األحيائي أن يخطِّئ ھ ذا المصطلح ألن ل

واحد، وقد  ليس له داللة واحدة إال في ِعْلمٍ  في اختصاصه، فالثابت أن المصطلحمقابالً آخر 
طلح  ي للمص ل العرب اين المقاب ك فتب ى ذل رى، وعل وم أخ ي عل ھا ف ة نفس ل الدالل ال يحم

ل  مصطلحاً األجنبي الواحد بحسب كل علٍم ھو حقيقة ال َمفَّر منھا، ولنأخذ على سبيل التمثي
م  طلحات العل م مص طلحات (معج ن مص داً م ةواح ن  – والتكنولوجي و م ل) وھ مكروھي

ذا المصطلح ھو ( يكن ھ ة، ول ة الدق ة المستوى وعالي )، فسوف dissociationالمعاجم رفيع
ي  ه العرب ن مقابل يَّن، ولك و مب ا ھ وم كم ن العل دد م ين ع ترك ب ذا المصطلح مش د أن ھ نج

                                                 
  ص، فـََرص، كمثرى).ينظر املعجم الوسيط (اإلجا )1( 
  .25كتاب املؤمتر الدويل األول للغة العربية :   –املصطلحات ووضعها يف اللغة العربية  –د. حسان احلاج إبراهيم  )2( 
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  كما يلي: ،)1(يختلف من علم إلى آخر

د في  - اٍس علم األحياء الدقيقة: انفصالية: ظھور مستعمرة من نمط جدي ى وسط ق عل
  ة واحدة لعضويات دقيقة.ئيبعد إجراء زراعة جز

  ن.ن والبُطَْينَيْ الطب: فُرقان، افتراق: الَعَمل المستقل وغير الُمتَِّسق لألَُذينَيْ في  -
ي  - زيئينف زيء أو ج ل ج ك: فص اء: تفكُّ ذور)  الكيمي وارد، ج ر (ذرات ش أو أكث

  باصطدامه بجسم آخر.
الم radicalفإذا كان مصطلح  ( ،وبناء على ما سبق د ع ) يقابله مصطلح (جذرّي) عن

ا  ده يعني (أصولّي). كم االجتماع، فليس لمختص اإلعالم أن يخطئه ألن ھذا المصطلح عن
ي ا ة أن ف ى مصطلح اإلعالمي بحجَّ ى ال يجوز أن يعترض اللغوي عل بةً إل لمصطلح نس

والقاعدة الصرفية أن النسبة تكون للمفرد، ما دام للنسبة إلى الجمع َوْجهٌ في العربية  ،الجمع
يوم) ال  .ما في قولھم: (أخبارّي وقالنسّي)ك اءات الكالس وإذا استعمل الكيميائي مصطلح (م

واه) فقط. اه وأم ى (مي ع عل اء) تجم مل مھندسو وإذا استع يجوز للغوي أن يعترض بأن (م
ه banquetteالطرق مصطلح (َكتِف الطريق) ليقابلوا مصطلح ( ) فال يصح أن يعترض علي

ان وأن ھ ف لإلنس ة أن الكت ة بحجَّ ة األجنبي ه مختص اللغ ي لغت اً ف يس معروف از ل ذا المج
  األجنبية.

  ) توھمَّ أن التعددية المصطلحية خاصة بالمصطلح العربي:13
ه. وھو مأخذ يأخذ كثير من الباحثين على  ديّت قٍّ  المصطلح العربي إشكاليَّة تعدُّ ال ح

د وُ  ه، فق ارى في ة (يم ع لمقابل ة، نفع) ثمpragmaticsض ا ذرائعيَّ ابالت منھ ة مق ة، اني يَّ
  ...)2(براغماتيَّة

  لكن ثمة وھَمْين في فھم ھذه اإلشكالية:
ة ة بالعربي ه م)3(األول ھو الظّن أن ھذه اإلشكاليَّة خاصَّ ك أن ا ، وذل ة إال وفيھ ا من لغ

زي ( طلح اإلنكلي ع للمص ية وض ي الفرنس طلحية، فف ة مص ديَّ ة talkiewalkieتعدُّ ) خمس
  مقابالت منھا:

)telephone portalif ،iemetteur recepteure ،top- toc( )4( ة ديَّ وال التعدُّ ... ول
دھا،  ة لتوحي ؤتمرات الدولي دت الم ا ُعق ة لم اء المصطلحية في اللغات األوربيَّ ؤتمر علم كم

)م، ومؤتمر علماء الكيمياء سنة 1889)م، ومؤتمر علماء الحيوان سنة (1867النبات سنة (
ة سنة (1892( ة للصناعات الكھربائي ل « م)1906)م، ولوالھا لما قرَّرت اللجنة الدولي َعَم

  .)5(»مصطلحات موّحدة للصناعات الكھربائية

                                                 
  .884: 1مكروهيل:  –معجم مصطلحات العلم والتكنولوجية  –معهد اإلمناء العريب  )1( 
لة العربية للعلوم اإلنسانية ع  - ندوة التعريب، رؤية واقعية - د. حممد حلمي هليل  )2(     .77 :62ا
  . 94 :26جملة جممع القاهرة  - الرئوّي والرئويّات–كيفورك ميناجيان )3( 
   .68املنهجية العامة لرتمجة املصطلحات وتوحيدها تنميطها:  - د. حممد رشاد احلمزاوي  )4( 
  .60 -  59: 59ة ج جملة جممع القاهر  - علم املصطلحات - د. حممود فهمي حجازي  )5( 
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ام والوھم الثاني: المبالغة في تضخيم ظاھرة ال د ق ة. فق دية المصطلحية في العربي تعدُّ
ة  رب بدراس ين والمصطلحييِّن الع ار المعجميِّ ن كب و م ب وھ فيق الخطي د ش دكتور أحم ال

صة فتبيَّن له أن ( دة 86شملت مجموعة معاجم علمية متخصِّ %) من المصطلحات فيھا موحَّ
ك %) من المصط6%) موحدة جزئياً، وثمة خالف في نحو (8تماماً وأنَّ ( ان ذل لحات. وك

  كما يلي:
اً و (102) مطابقة تماماً و (344) مصطلحاً في الھندسة (480من ( -  ) 34) مطابقة جزئي
  مختلفة.
ن ( -  اء، (486وم ي األحي طلحاً ف اً، و (424) مص ة تمام اً، 44) مطابق ة جزئي ) مطابق

  ) مختلفة.18(و
اء، (661ومن ( -  اً، و 541) مصطلحاً في الفيزي ة تمام اً، و 88() مطابق ة جزئي ) مطابق

 .)1() مختلفة32(

ابالت للمصطلح األج بل إن بعض المصطلحييّن يتعمَّدون ي الواحد، بنَوْضع عدة مق
د للمصطلح ھو االستعمال ليتركوا للمختّصي ن ترجيح واحد منھا، فيكون ما يفرض التوحي

م الفردي  .)2(والشيوع ال التحكُّ

ى ما يربوباط قد أنجز ومعروف أن مكتب تنسيق التعريب في الر اً  عل ين معجم أربع
ته مجامعدموحَّ    اللغة العربية ومؤتمرات التعريب. اً في علوم شتىَّ مما أقرَّ

ي  وطن العرب ي ال يم ف ب التعل داء تعري دناه، ألن أع وھم وفنَّ ذا ال ى ھ رنا إل د أش ولق
يم،  ب التعل دء بتعري ل الب ي أوالً وقب د المصطلح العلمي العرب ت يشترطون توحي ا كان ولمَّ

دة والتعددية وا دخلنا في دور فاسد المصطلحات متجدِّ ا  –قعة ال محالة، فإن اشتراطھم ي كم
ل. ،عندما يُْربط التعريب وھو ثابت -يقال في علم الكالم    بتوحيد المصطلح وھو متحوِّ

  ) اإلزراء بجھود المجامع اللغوية العربية في وضع المصطلح:14
ل وضع نسمع بين الحين واآلخر ا نتقادات عريضة لعمل مجامع اللغة العربية في حق

  المصطلحات وھؤالء المنتقدون ھم واحد من اثنين:
ة  ة العربي يما مجمع اللغ ة والس ة العربي األول: كاتب لم يطّلع على جھود مجامع اللغ
في القاھرة، فقد وضع مجمع القاھرة وحده ما يزيد على نصف مليون مصطلح في مختلف 

وم، و ا العل ھ ي أقرَّ ة المصطلحات الت وان (مجموع اً بعن ين كتاب ن أربع ر م ي أكث َرھا ف نَش
اد وصنَّفھا في المجمع). ولما كانت كل مجموعة تضّم مصطلحات  في علوم مختلفة، فقد ع

ى العشرين  ْت عل ار... حتى أربَ صة، فواحد للفيزياء وآخر للطب وثالث لآلث معاجم متخصِّ
 ً صا قة والصلوحية، . وقد جا)3(معجماً متخصِّ ءت معظم مصطلحاته على مستوى عال من الدِّ

                                                 
مع األردين ج - حول ندوة التعاون يف املصطلحات–د.أمحد شفيق اخلطيب  )1(     .318: 2 جملة ا
ا - د.نزار الزين  )2(   .38 :33 جملة الوحدة ع - عملية التعريب ومستلزما

   و مابعده. 205التعريب والتنمية اللغوية: –وملزيد من التفصيل ينظر: د.ممدوح خسارة  
. وينظر: د. أمحد خمتار عمر، جممع اللغة العربية واملصطلح  164أعمال جممع القاهرة:  –د. حممد رشاد احلمزاوي ينظر:  )3( 

  .52: 53ع  –جملة جممع القاهرة  –
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م أعالمٌ  ا أن لمج ذلك أن المجمع يضم أعضاء وخبراء ھ م واختصاصھم. كم  معافي علمھ
  بغداد واألردن جھوداً طيبة ومشكورة.و دمشق

ة  ة العربي ة  –ولكن اللغ ة لغ ع،  –كأي ة ومجتم ة أمَّ ا لغ ا، ألنھ ر من مجامعھ ھي أكب
ل مطالَ ره والك ي ونش راح المصطلح العرب ى اقت ادرة إل اد والمب ي االجتھ ھم ف أن يُس ٌب ب

ي وضع المصطلحات.  ى المجامع ف دوا عل ون: ال تعتم ذين يقول واستعماله في كتاباته، وال
ة ة كامل ا الحقيق ة، أم ى المجامع وحدھا في وضع  معھم نصف الحقيق دوا عل فھي (ال تعتم

راداً ومؤسساتٍ مَّ أبناء األالمصطلحات)، ألن ھذه مھمة  اً أف من مجامع وجامعات  ،ة جميع
ه  لٌّ بحسب حاجت ة، ك ة ومھنيَّ ادات علميَّ ب واتح ة وتعري ز ترجم وث ومراك ز بح ومراك

قُّ  مناقشة كل المقترحات واألوضاع  وإمكاناته، وللمجامع والمؤسسات اللغوية الرسمية ح
أن مصطلدَّ والترجيح إن أمكن والتوحيد والتنميط إن قدرت. وال بُ  ائعة من التذكير ب حات ش

اجة... دة، درَّ ة، جري د وضعتھا كثيرة مثل (طائرة، غواصة، َرْدھ م تكن المجامع ق )، إن ل
ة ب اء بصفتھم الفردي ك المجامع من العلم صفتھا الرسميَّة فقد وضعھا في الغالب أعضاء تل

لة النھائية في جھود المجامع مؤسس ات وأفراداً. وتجدر الشخصيَّة وھو ما يصبُّ في المحصِّ
وضع مجمع اإلشارة إلى أن كثيراً من المصطلحات اإلدارية والمكتبية في الشام كانت من 

  دمشق عند تعريب اإلدارات فيھا بعد االستقالل.
النوع الثاني من المنتقدين ھو المزري بأعمال المجامع عن َجْھٍل بلغ به أن ينسب إلى 

امخه وضمجمع العرب العريق مجمع القاھرة أن ا)  ع عبارة (الشاطر والمشطور والك بينھم
ي  ندويش)، وھ ة (س ابالً لكلم دّ مق ا بعض المتن ارة اخترعھ ادين عب ارفين المع رين المتظ

من أعضائه أو في محاضر  على لسان أيٍّ  –بحسب علمي -رد ــللعربية ومجامعھا، ولم ت
  جاھل. وأإال حاقد  جلساته، وما يَُردِّد ھذا القولَ 

ة متفق جمل مان ق عام ة طرائ أن في العربي ً سبق ب ي  ا ا لوضع المصطلح العرب عليھ
اھيم  المقابل للمصطلح األجنبي وھي مماثلة لما في غيرھا من اللغات العالمية. ولكن ثمَّة مف
ل  ة العم ى عرقل ؤدي إل ة ت ي والممارس ق العمل د التطبي ق عن ذه الطرائ رض ھ ة تعت خاطئ

ك المصطلحي العربي وتشتُّته وإضعاف  ة تل ھم في تجلي ا يُس دَّمنا م ا ق لَّ فيم ه. ولع ُمْخرجات
  وتصحيحھا.الخاطئة المفاھيم 

  اللھمَّ علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّمتنا.
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