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 ُمداخالت األفغاين

ّيف صوغ املصطلح العلمي  ُ ْ َ 
 َيف جممع القاهرة

  
 )∗(يوسف اجلوارنة . د

  

 ّمقدمة
ّيعد املجمعي سعيد األفغاين  ً واحدا من األعالم  رمحه اهللا)١٩٩٧−١٩٠٩(ّ

; فقد ّشهود يف ميدان الدراسات اللغويةّ ممن كان هلم حضور م,املعارصين
ًا منهجا متكامال,ّلم التي كون هباستوىف رمحه اهللا أدوات الع ّ شكلت هنضة علمية ً ّ

ّيف علوم العربية, ومتيزت باألصالة واجلدة واملرجعية ّ ّّ. 
ًلذلك, فقد لفت جد األفغاين ومتيزه, وإسهاماته الكبرية تأليفا وحتقيقا يف  ً ُ ُ ُُّ ّ ِ

ِميادين احلضارة العربية ورحاهبا الواسع ّاملؤسسات العلمية اللغوية − ةّ ّ  أن يكون ِ
 .أحد أعضائها البارزين

                                                           
 .باحث يف األدب والرتاث من األردن) ∗(
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ً عضوا مراسال يف املجمع العلمي العراقي سنة خبُقد انتو ْإذ كان  )١(,م١٩٦١ً
ّيعمل رئيسا لقسم اللغة العربية يف جامعة دمشق منذ سنة  −ّثم انتخب فيه م, ١٩٥٨ً

ً عضوا مؤازرا−)٢(عىل ما ذكر الدكتور شوقي ضيف رمحه اهللا ً. 
ًعضوا القاهرة اختاره جممع ّ يف خدمة العربية,  جلهود األفغاينًنظراو
ً, ثم أعيد انتخابه فيه عضوا عامال يف ١٩٧٠ آذار سنة   يف الثالث من)٣ً(مراسال ً

ّ ليحل حمل الدكتور حسني سبح رئيس ,١٩٩١السادس عرش من شباط سنة  ّ
ّجممع اللغة العربية يف دمشق, الذي وافته املنية يوم احلادي والثالثني من  كانون ّ

ّمع أربعة أعضاء آخرين كان األفغاين املتحدث باسمهم يف  − ١٩٨٦األول سنة 
 .حفل االستقبال

ًوما فتئ األفغاين منذ اختياره عضوا مراسال يف جممع  القاهرة, يشارك يف ً
 واألساليب, األلفاظ مستوى عىل ْإنّ بحوثه اللغوية; يكتبّنوية, ومؤمتراته الس

 .إلخ اللهجي املستوى عىل ْوإن ألصول,ا مستوى عىل ْوإن
ْوال خيفى أن احلركة النشيطة التي يتمتع هبا جممع القاهرة يف سريه احلثيث يف  َ ّ ّ
ّاحلفاظ عىل سالمة اللغة العربية واالرتقاء هبا, إنام يعود إىل ثلة من العلامء املخلصني  ّ ّ

 منذ نشأة )٤(فتِّلُأعربية, فانتظموا يف اللجان التي الذين نذروا أنفسهم خلدمة ال

                                                           
 .١٩٦١, ٤٣٧, ص٨ّجملة املجمع العلمي العراقي, مج:  انظر )١(
ّشوقي ضيف, األستاذ سعيد األفغاين, جملة جممع اللغة العربية, القاهرة, ج  )٢(  .١٥٧, ص١٩٩٣, ٧٢ّ
 .٢٣٢, ص١٩٧٠, ٢٦ع اللغة العربية, القاهرة, جّجملة جمم:  انظر )٣(
ِّألفت يف اجللسة العرشين من االنعقاد األول للمجمع سنة  )٤( شوقي ضيف, :  إحدى عرشة جلنة, انظر١٩٣٤ُ

 .٤٢, ص١٩٨٤, ١, ط)١٩٨٤−١٩٣٤(ًجممع اللغة يف مخسني عاما 
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اتساع آفاق , ثم أخذت تنمو وتتكاثر مع  الربع الثاين من القرن العرشيناملجمع يف
 )٥(.العلوم واآلداب والفنون واحلضارة واللغة يف شتى مناحيها وختصصاهتا

 مداخالت األفغاين
ّتقدمه وما املصطلحات جلان أعامل عىل ّجادة مداخالت لألفغاين كانت ُ 
ْ, استطعت أن أرصد منها والعلوم الفنون خمتلف يف اتمصطلح من للمجمع

ّثامنني مداخلة يف ست دورات جممعية, موزعة عىل احلقول املعرفية اآلتية) ٨٠( ّّ ّ ً: 
 .له مداخلة واحدة:  )٦(ألفاظ احلضارات القديمة والوسطى •
 .مداخلتان: )٧(ألفاظ احلضارة احلديثة •
 .ثالث مداخالت: )٨(ألفاظ ومصطلحات التاريخ •
 .مداخلة واحدة: )٩(ألفاظ ومصطلحات التاريخ احلديث واملعارص •
 .مداخلة واحدة: )١٠(ألفاظ احلضارة •
 .ًثالث عرشة مداخلة: )١١()الفيزيقا(مصطلحات الفيزياء  •
 .مداخلة واحدة: )١٢(مصطلحات اجليولوجيا •

                                                           
 . وما بعدها٤٨السابق, ص:  انظر )٥(
  .٣/٣/١٩٧٤: اجللسة السادسة )٦(
 .١/٣/١٩٨١: اجللسة اخلامسة )٧(
 .٥/٣/١٩٧٩: اجللسة السادسة )٨(
 . ١/٣/١٩٧٥: اجللسة اخلامسة )٩(
 .٢٠/٣/١٩٧٨:  اجللسة السادسة)١٠(
حمارض جلسات املجمع يف الدورة  و,٦٩٥, ص٤٤حمارض جلسات املجمع يف الدورة :  انظر)١١(

 .٦٤٠, ص٤٧حمارض جلسات املجمع يف الدورة و ,٨٠٤, ص٤٥
 . ٧/٣/١٩٨١: اجللسة التاسعة )١٢(
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 .مخس مداخالت: )١٣()املياهيات(مصطلحات اهلدرولوجيا  •
 .ّست مداخالت: )١٤(ّمصطلحات الكيمياء والصيدلة •
 .عرشون مداخلة: )١٥( مصطلحات علم النّفس والّرتبية •
 .مداخلتان: )١٦(مصطلحات القانون •
 . مداخالتثامين: )١٧(مصطلحات علم النبات •
 .مخس مداخالت: )١٨(مصطلحات علم احليوان •
 .مداخلتان: )١٩(ّياضيةمصطلحات الرتبية الر •
 .ثالث مداخالت: )٢٠(مصطلحات طب األسنان •
 .ست مداخالت: )٢١(كاليفمصطلحات الت •
 .مداخلة واحدة: )٢٢(املعجم الفلسفي •

 ملا ذلك ويعود .واهتاممها املجمع جلان نظر ّحمل اهللا رمحه مداخالته كانتو
 يف يشاركه مشوبة, غري ّحية لغة تبقى ْأن منه ٍوحرص ّالعربية عىل َغرية من به ّيتمتع

                                                           
 .٣٢ ملجمع اللغة العربية يف القاهرة, ص٤١مؤمتر الدورة :  انظر)١٣(
 .٧١٢, ص٤٤حمارض جلسات املجمع يف الدورة : انظر )١٤(
 .٧٢٩, ص٤٤حمارض جلسات املجمع يف الدورة : انظر )١٥(
 . ٧٥٠, ص٤٤حمارض جلسات املجمع يف الدورة  )١٦(
 .٨٠٨, ص٤٥يف الدورة حمارض جلسات املجمع  )١٧(
  .٩٠٠, ص٤٥حمارض جلسات املجمع يف الدورة  )١٨(
 .٨٥٨, ص٤٥حمارض جلسات املجمع يف الدورة  )١٩(
 .٨٧١, ص٤٥حمارض جلسات املجمع يف الدورة  )٢٠(
 .١٦٢, ص٥٠حمارضات وبحوث مؤمتر املجمع يف الدورة  )٢١(
 .٢٠٤ة, ص ملجمع اللغة العربية يف القاهر٤٠مؤمتر الدورة : انظر )٢٢(
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 من )١٩٩٦−١٩٠٢( ّثرياأل هبجة ّحممد األستاذ ّواألرحيية ّالسامحة هذه مثل
 )١٩٩٦−١٩٠٢( مدكور إبراهيم الدكتور املجمع رئيس ّأن ذلك عىل ّيدل العراق,

 ففي ّاملختصة; اللجان إىل األفغاين هبا ّيتقدم التي امللحوظات عىل ًراِطع ًثناء يثني كان
 املنعقدة يف السابع امسة واألربعنيخلا جلسات املجمع يف الدورة اجللسة الثانية من

ال «: لنبات قال, للنظر يف مصطلحات علم ا١٩٧٩والعرشين من شباط سنة 
ّيفوتني هنا أن أسجل شكري  ّالص للزميلني األستاذ حممد هبجة األثري, خلاْ ّ

 .»)٢٣(ّواألستاذ سعيد األفغاين, عىل ما قدما من مالحظات حول هذه املصطلحات
املنعقدة يف األول من ويف اجللسة الرابعة من جلسات املجمع يف الدورة نفسها 

, للنظر يف مصطلحات الرتبية, شكر الدكتور مدكور يف بداية هذه ١٩٧٩آذار سنة 
 .)٢٤(اجللسة األستاذ األفغاين عىل مالحظاته املفيدة التي أرسلها إىل اللجنة

ًوكم كان يرس األفغاين عند النظر يف مصطلحات بذلت فيها اللجان جهدا  َ ٍُ ّ
ُمضنيا, تقارب فيها بني ً املفهوم والصيغة الدالة عليه, منسجمة انسجاما كبريا مع ً ً ّ ّ

ألفاظ لحات ومراعاهتا, قال يف مصطلحات ّالقواعد العامة لوضع املصط
ّأود مع الشكر لألستاذ املقرر أن أسجل أن هذه القائمة أدخلت عىل «: احلضارة ّْ ّّ ّ

لوله, واإلجياز مع التوفيق النّاجح بني املصطلح ومد :ّنفيس الرسور ملزايا ثالث
ّاإليضاح, وسالمة اللغة وداللتها عىل متلكه العربية السليمة ّ ّ«.)٢٥( 

                                                           
 . وما بعدها٨٠٨, ص٤٥حمارض جلسات املجمع يف الدورة :  انظر)٢٣(
 . وما بعدها٨٣٦املصدر السابق, ص: انظر )٢٤(
 .٧٦٨صاملصدر السابق, :  انظر)٢٥(
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ْوبعد أن فرغت من مجع املداخالت وحرصها,  َ ْ َ ُ  وتصنيفها, برتتيبها ُمتقْ
 يف مداخالته األفغاين منها انطلق ّمنهجية ومعايري ّعامة خطوط ينتظمها اأهن ووجدت

 التغيري, واحلذف, وّوالرصيف, النّحوي ّالتصحيح: ولتدور يف جمملها حووحواراته, 
 بقصد وتساؤالت ّمتفرقات, ومداخالت والغموض, واإلبدال, واإلضافة,
 فإذا نفسها, األفغاين مداخلة من مستوحى بفعل مداخلة ّكل أبدأ ْأن ورأيت .اإليضاح
ْأقرت :بـ مداخلته ابتدأ ّأنه يعني فهذا األفغاين, َاقرتح :بـ ابتدأت َرأى :بـ ابتدأت وإذا  ُح,َ َ 

َأرى, :بـ مداخلته ابتدأ ّأنه يعني فهذا األفغاين, َتساءل :بـ ابتدأت وإذا َ َ  فهذا األفغاين, َ
 من مداخلة وستني ًسبعا )٦٧( عرضت وقد .وهكذا بسؤال, مداخلته ابتدأ ّأنه يعني
 عدم  هنادّوأؤك ,حذفها آثرت عابرة ملحوظات فيه هامن أغفلته وما ّالثامنني, أصل

َمتكني من االطالع عىل مداخالته يف مؤمتر الثانية واألربعني املجمعيتني ْي الدورتني ّ
 .م١٩٧٧, والثالثة واألربعني سنة ١٩٧٦سنة 

ٍحسن, ٍبقبول أعاملنا ّيتقبل ْأن القدير ّالعيل اهللا من فأرجو وبعد, َ  تكون ْوأن َ
  .جدير بةوباإلجا قدير ذلك عىل ّإنه الكريم, لوجهه ًخالصة

 بيان املداخالت
 :حتته ويندرج يف,والرص النحوي التصحيح ً:أوال
 :املصطلح تعريف يف نحوي تصحيح −أ

 »بانيني«قاعدة :  املصطلحْاقرتح األفغاين أن يقال يف تعريف −١
 من مصطلحات ,)Babinet Absorption Rule) (بلورات(لالمتصاص 

ّالفيزياء, ويعرف بـ ّقاعدة مؤداها أن( :ُ ه يف حالة انكسار املزدوج للضوء, يكون ّ
أكرب منه للمركبة  ّامتصاص البلورات املوجبة أحادية املحور للمركبة غري املعتادة
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ّاملعتادة, أما يف حالة البلورات السالبة فالعكس صحيح واملصطلح منسوب إىل . ّ
ّ مما جاء يف ً, بدال»ّاألحادية املحور«: ْاقرتح أن يقال −)»ينيبان«العامل الفيزيقي 

 .وووفق له عىل ذلك. »...ّاملوجبة أحادية املحور...  «:ّالتعريف
 = Lutecium(لوتيتيوم = لوتيسيوم :  املصطلح وتساءل األفغاين يف−٢

Lutetium(,من مصطلحات الكيمياء والصيدلة, ويعرف بـ ّ ُ ّأحد فلزات املجموعة (: ّ
ّاألرضية النادرة, رقمه الذري  , وهو ثالثي ورباعي )٩٩,١٧٤(ّذري , ووزنه ال)٧١(ّ

ما املقصود بثالثي : , تساءل))لوتيسيا(التكافؤ, وينسب اسمه إىل مدينة باريس 
ورباعي التكافؤ ? الواردة يف التعريف, فانتبه لذلك الدكتور مدكور رئيس املجمع 

 . فووفق عىل هذا التعديل».إلخ...ّثالثي التكافؤ ورباعيه, «: نقول: فقال
 من ,)(Civic Education ّتربية وطنية: املصطلحه ما ورد يف تعريف  ومثل−٣

ّمنهج أو نشاط تربوي تقوم به املدرسة لرتبية روح  (:مصطلحات الرتبية, وهو
ّاملواطنة واالستعداد لتحمل مسؤولياهتا, ويف تعليم الكبار يدور املنهج والنشاط  ّ

ّبصفة خاصة حول املسائل العامة واملشكالت القائم ة لرتشيد وتبصري الرأي ّ
ْ; إذ فضل األفغاين أن يقال)العام ّواملشكالت االجتامعية القائمة لرتشيد ...«: ّْ

 .» ذلكالرأي العام وتبصريه, فووفق عىل
من , )Stege(سقف : املصطلح واقرتح األفغاين عند عرض −٤

ّالطبقة الداخلية من عيص: (مصطلحات علم احليوان, وهو ّ  »Corti« »كوريت «ّ
ُ, أن حتذف الو)والتي بقوقعة األذن التي ... «: ّاو الواردة يف التعريف, فنقولْ

 . فووفق عىل ذلك.»بقوقعة األذن
 Cultural(ّقافية ّاحلتمية الث: صطلحاملْ واقرتح أن يقال يف تعريف −٥
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Determinism(,من مصطلحات علم النفس والرتبية, ويعني  :) وجهة النّظر
ّافة يف تكوين شخصية الفرد, ويف شيوع سامت ثقافية معينة قّالتي تؤكد دور الث ّ ّ

الكلمة :  الدكتور مدكوروقال ».إلخ...وجهة نظر «): يف اجلامعات املختلفة
ّالدكتور عبد العزيز السيد  , فطلب»ّنظرية«ْهنا يمكن أن نقابلها بكلمة ّاألجنبية 

  .ْأن يوافق عىل ذلك, فكانت موافقة) −١٩٠٧(
 :املصطلح يف يفرص تصحيح −ب

 Bifid(اللسان املفلوج : املصطلحاقرتح األفغاين يف مالحظاته تعديل  −٦

Tongue( ,ّمن مصطلحات طب األسنان, ومعناه:) ليكون )ان مشقوقلس ,
ّ وذلك ألن املفلوج قد يظن أن»,اللسان املفلوج«ًبدال من » اللسان األفلج« ّ ه قد ّ

ّصار هكذا بفعل فاعل, أما  َإنه يولد هك ف»األفلج«ٍ ْفووفق عىل أن يكون . ذاّ
ّ وأن يظل التعريف كام عرض»اللسان األفلج«املصطلح  ْ. 
 يف ْواقرتح األستاذ األثري واألستاذ األفغاين يف مالحظاهتام أن يقال −٧

ّ, من مصطلحات طب األسنان, )Boring Machine(مكنة تقوير : املصطلح
َمقورة«مة , اقرتحا كل) مصمتٍ جسمِة جتويفآل (:وهو ُِّ  ,»مكنة تقوير«ًبدال من » َ

َمكنة مقورة«ْفووفق عىل أن يكون املصطلح . احووافقت اللجنة عىل هذا االقرت ُِّ َ«. 
  :املصطلح تعريف يف رصيف تصحيح −ج

, من )Deviation) (ضوء(انحراف : املصطلح اقرتح األفغاين يف −٨
ساره بسبب االنكسار ّانعطاف شعاع الضوء عن م (:مصطلحات الفيزياء, وهو

عىل ما يرى  − وما رأته اللجنة .»مساره«ًبدال من » مسريه«, كلمة )احليودأو 
ّ من اسمي الزمان واملكان من ّ صحيح, ألن كال−األستاذ عيل النّجدي ناصف 
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ِمفعل(ْجيوز أن يكون عىل ) سار(مثل الفعل  ْ َمفعل(و ) َ ْ ّفيام يقول ابن القوطية ) َ
 .ُفووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض .»لاألفعا«يف كتاب 
: املصطلحالواردة يف تعريف ) ديناميكي( وتساءل عن الكاف يف كلمة −٩

 :, من مصطلحات الفيزياء, ويعني)Free Energy (»ّكيمياء فيزيقية«ّطاقة حرة 
ّاجلهد احلراري الديناميكي, ويستدل عليه بدالة ( ّ ًوأحيانا , )Gibbs (»جيبز«ّ

ّهل الكاف فيها أصلية أو أهنا ): ّللطاقة احلرة) Helmholtz (»هولتزهلم«ّبدالة  ّ
َللنّسب? ويرى أهنا إذا كانت للنّسب فلم ال يقال   ?»ّدينامي«: ِّ

 الواردة يف »املخاليط«ًبدال من » األخالط«استعامل كلمة : ّ وفضل−١٠
, من )Low Explosive(ّمتفجر ضعيف = ضعيف االنفجار : املصطلحتعريف 

ّوصف ملجموعة من املواد الكيميائية (:ّصطلحات الكيمياء والصيدلة, وهوم ّ ْ  أو َ
ْقجر انفجارا ضعيفا عند طرقها أو تسخينها مثل املخاليط غري الثابتة التي تن ًَ ً ّ

ّغري أن الدكتور مدكور خيش . ّ; ألن هذا اجلمع موضع خالف)مسحوق البارود
ًأن تكون الكلمة هلا داللة خاصة, خصوصا ّ ّ يف التفكري اليوناين األول, فيام يتعلق ْ ّ

فانربى األستاذ . ْبالعنارص األربعة املعروفة, وطلب أن يستأذن يف ذلك اللغويون
ْمفعول«ال مانع من مجع : اصف وقالعيل النّجدي ن  إذا غلبت »َمفاعيل«عىل » َ

ُعليه االسمية, فووفق عىل بقاء املصطلح وتعريفه كام عرضا ّ. 
ّمعدي فمي : املصطلح يف واقرتح −١١ ََ ِ ِ)Stomatogastric( من مصطلحات ,

ًوصف ملا يتعلق باملعدة والفم معا, مثل جمموعة األعصاب  (:علم احليوان, وهو ْ َّ
ّاحلشوية التي تعصب اجلزء األمامي من القناة اهلضمية يف الفقاريات ّ : ْأن يقال) ّ

ّمعدي فموي بحسب القاعدة ِ ِ ّفمي : ّالم أمني املجمع قالّغري أن الدكتور مهدي ع. َ ّ َ
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ّوفموي كالمها صحيح لغويا َ  .فووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض. َ
ْ أخذ جلنة ّ واعرتض الدكتور حممد حممود صياد عىل−١٢  باقرتاح »الفيزياء«َ

ّاألفغاين الذي تاله الدكتور سيد رمضان هدارة  بري باللجنة, واقرتح فيه خلاّ
شفاف حراري : املصطلح الواردة يف تعريف »ّاذيةفالشديدة الن... «تعديل 

ّصفة للامدة الشديدة النّفاذية لألشعة حتت (, وهو )Diathermanous) (حرارة( ّ ّّ ٌ
ملاذا : ً متسائال−ّأي الدكتور صياد– وقال −»ّالشديدة اإلنفاذ... « إىل ,)احلمراء

ًبدال من » نفاذاإل« سعيد األفغاين يف استعامل كلمة أخذت اللجنة برأي األستاذ
ّ ألهنا تنْفذ األشعة»اإلنفاذ«املقصود هنا : بريخلابه الدكتور ? فأجا»ّالنّفاذية« ُ ّفرد . ّ

ّ فنحن نقصد أن هذه ,»ّشديد املسامية«ٌ هذا صخر :حني نقول: ّالدكتور صياد
ًاملسامية خاصية يف اليشء, وكذلك احلال بالنّسبة للنّفاذ والنّفاذية, فهي أيضا  ّّ ّ ّ

ّالواقع أن هذه املادة : ر وقالة, فدخل بينهام الدكتور حممود خمتاّخاصي شديدة «ّ
ُ أوضح ألهنا تنْفذ األ»اإلنفاذ«ّ وأرى أن لفظ ,»اإلنفاذ ْشعة, لذلك نفضل أن ّ ّ ّ
 .ّ كام عدلتها اللجنة»اإلنفاذ«فووفق عىل كلمة . »شديدة اإلنفاذ«نقول 

: )١١(رقم املصطلح  يف ْ واستحسن األفغاين أن يستفاد من النّحت−١٣
 :من مصطلحات علم احليوان, وهو, )”Super Carpal “a(فوق رسغي 

ْوص( ْفورسغي,«: , فنقول)ّف ملا يقع فوق الرسغَ ُ ْ يف » فوق رسغي«ًبدال من » َ
ُفوأذين«هذا املصطلح, وكذلك  ْ ). ٢٨( يف املصطلح »فوق أذين«ًبدال من » َ
َسيغ املركب املزجي, ولكنّه عدل عنه; املجمع كان يست: فأجابه الدكتور مدكور َ ّ

ّلة عن األصل العريب أو األجنبي, وقللنا من ّيتخذ صورة بعيدة الصّألن اللفظ  ّ
 يف كال »فوق أذين«و» ُفوق رسغي«ّبات, وأفضل استعامل ّاستعامل املرك
 .ُفووفق عىل بقاء املصطلحني كام عرضا. املصطلحني
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 :املعنى ّتضحلي ّالرصيف ّالضبط إىل اإلشارة −د
من مصطلحات , )Fatigue) (ميكانيكا(كالل :  املصطلح ورد يف−١٤

ٍحالة إعياء تنتاب الفلز فتجعله مهيئا للكرس عندما يتعرض إلجهاد (: الفيزياء, وهو ّ ً َّّ ٍ
ّمرتدد تقل قيمته عن احلد األقىص إلجهاد الكرس ّ ٍ ًمهيئا(, كلمة )ّ حتتمل اسم الفاعل ) ّ

فغاين إليها ة أحدمها يف التعريف هي املطلوبة, فأشاراألواسم املفعول, ودالل
ًمهيئا«هل املقصود : وتساءل ًمهيئا« أم −بالكرس −» ِّ َّ َ ّالدكتور سيد ّ فرد  ?− بالفتح – »ُ

ًمهيئا«هي : بري بلجنة الفيزياء وقالخلاّرمضان هدارة  َّ َ  .ّوتم ضبطها.  بالفتح»,ُ
 :حتته ويندرج احلذف, :ًثانيا
 :املصطلح صيغة يف ةكلم حذف −أ

 من ألفاظ ,»التطهري بسكب املاء«: املصطلحّ فضل األفغاين يف −١٥
شعرية من شعائر املرصيني القدماء, فقد : (احلضارات القديمة والوسطى, وهو

 فووفق .»التطهري باملاء«: ْ, أن يكون اللفظ)هم وقرابينهمّكانوا يطهرون هبا موتا
شعرية من شعائر املرصيني  (:التطهري باملاء: عىل ذلك, وأصبح تعريف املصطلح

 ).ّالقدماء, فقد كانوا يطهرون هبا موتاهم وقرابينهم
  وأشار الدكتور حممود خمتار إىل اقرتاح األستاذ سعيد األفغاين تعديل−١٦
, )Illumination (Dark field) ضوء (ّلفيةخلاإضاءة املرئي مع إعتام : املصطلح

ّطوط أو اجلسيامت الدقيقة خلاوسيلة إلظهار  (:ومن مصطلحات الفيزياء, وه
ّسكوب, وذلك بإسقاط الضوء عليها بزوايا ال وجدا للمرئي بواسطة ميكر

ّتسمح بالدخول املبارش للضوء خالل الشيئية فتظهر بذلك تفاصيل اجلسم  ّ ّ
إضاءة «ًبدال من » ّلفيةخلاإضاءة بإعتام «, ليكون )ّمضيئة عىل خلفية مظلمة

 . فووفق عىل ذلك.»ّلفيةخلاعتام مع إاملرئي 
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ْشبه خيمي : املصطلح واقرتح األفغاين يف −١٧ َ)Subumbellate(وهو , :
ْوصف لنَورة تشبه ( ْ شبه : املصطلح, ويف )ّيمة مثل بعض نباتات الفصيلة الورديةخلاَِ

ًوصف لألوراق النباتية التي يغطي كل منها جزءا: (وهو, )Succubous(ُمرتاكب  ٌّ ِّ ّ ْ َ 
اقرتح االستغناء عن كلمة  −  وكالمها من مصطلحات النبات,)من الورقة التي تليها

ّ الواردة يف املصطلحني, ومل يوافق عىل ذلك ألن ك»شبه« َ  كام يقول الدكتور »شبه«لمة ُ
 .ّ استعامهلا يف كثري من املصطلحات العلميةجرىّمدكور هلا داللتها العلمية, وقد 

ْ واقرتح أن يكتفى−١٨ ُ ْأذينة دقيقة : املصطلح يف ْ َ ُ)Stipellum = 

Stipella( ,من مصطلحات علم النبات, وهو :) زائدة صغرية عىل عنق وريقات
ْأذينة( بـ −)ّالورقة املركبة َ بري خلا, كام تاله الدكتور عبد العظيم حفني صابر )ُ

نريد ن نح: ّبلجنة علوم األحياء والزراعة, الذي عقب عىل اقرتاح األفغاين بقوله
ّأذينية«تصغري التصغري, فهل نقول  ْ َ  . ? فووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض»ُ

ْذو سويقة : املصطلحُ وعندما عرض −١٩ َُ)Stipitate(, من مصطلحات علم 
ْما له سويقة (:النبات, وهو َ واجلمع » ساق«ّاهللا بن حممد بن مخيس أهنا   عبد, رأى)ُ

ْسوق« ّأن التصغري هو املقصود : ّكتور أمحد عامر وال داعي للتصغري, فأجابه الد»ُ
ّسويقي«: ْهنا, فاقرتح األفغاين أن يقال ُْ  فذلك أسلم, فختم الدكتور حامد جوهر »,َ

ْهذا يلتبس بام ينسب إىل السويقة: ًقائال  .ُفووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض. ُّ
 :املعنى ليستقيم املصطلح تعريف يف كلمة حذف −ب

:  املصطلح الواردة يف تعريف»ّمسؤولية« حذف كلمة  اقرتح األفغاين−٢٠
جملس : (من مصطلحات الرتبية, وهو, )Board of Trustees(جملس األمناء 
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ّيتوىل مسؤولية اإلرشاف عىل شؤون مؤسسة تعليمية, وتوجيهها ّّ , لعدم )ّ
ما دام يوجد يف التعريف كلمة : لرضورهتا, وأثنى عىل ذلك الدكتور مدكور وقا

 . وووفق عىل ذلك.»ّمسؤولية« فال داعي لكلمة »ّيتوىل«
بري بلجنة خلاد التنّري وّالطبيب اللغوي األديب حممد داو  وأشار−٢١

, )Bisque, Low(ْبز املنخفض َخلا:  املصطلحّاملصطلحات الطبية عند عرض
ْبز العايل َخلا: املصطلح و).ْبز يف درجات احلرارة املنخفضةخلاّعملية : (وهو

)Bisque, High(وهو ,:)  ْاخلبزّعملية , وكالمها ) يف درجات احلرارة املرتفعةَ
ي األستاذ األفغاين يف حذف كلمة إىل رأ −ّمن مصطلحات طب األسنان 

 .ِ من تعريف املصطلحني, وووفق عىل ذلك»ةّعملي«
املرصوفات غري املبارشة : املصطلحْ واقرتح األفغاين أن يقال يف تعريف − ٢٢

)Overhead (Indirect Expenses)( ,من مصطلحات التكاليف, ويعني :
ّالنّفقات أو املرصوفات التي تستلزمها عمليات اإلنتاج وال يمكن حتميلها عىل (

ُالوحدات املنتجة, وإنام ت ّ وفقا ملعدالت حتميل ّ عىل هذه الوحدات كافةعَّوزّ ً
 .»املرصوفاتأو « وحتذف ,»ّت التي تستلزمها عمليات اإلنتاجالنّفقا«): ّمعينة

ّغري أن الدكتور حسني عامر رشف خبري جلنة االقتصاد الذي توىل الرد عىل  ّ ّ
ّ لفظ له معان متعددة, فإذا قلت»Expenses«: املالحظات قال ًدفعت أجرا : ٍ

, واإلهالك ليس نفقة مرصوفة, فالعامل حيصل عىل أجر, »Expenses«فهذا 
 يف حني ,»اجليب«دفوع خيرج من نفقة, فاألجر يشء مواآللة إهالك, وكالمها 

ّأن اإلهالك ال خيرج, بل هو مرصوف ويطلق عليه نفقة اإلنتاج وهي غري نقدية ّ .
ْيع الباحث أن يفهم ْوقد آثرنا أن نضع النّفقة واملرصوف كمرتادفني, حتى يستط

 . لذلك, ووفق عىل بقاء املصطلح وتعريفه دون تعديلمعنى املصطلح
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 :حتته رجويند التغيري, :ًثالثا
 :املصطلح صيغة تغيري −أ

من مصطلحات  ,)Gypsies(الغجر : املصطلحاألفغاين يف  اقرتح −٢٣
ّعشائر متنقلة يقال إن أصلها يرجع إىل اهلند,  (:التاريخ احلديث واملعارص, وهو ّ

ّوقد وفدت إىل الرشق األوسط وأوروبا منذ األلف الثالث قبل امليالد, 
ّاب والفنون الشعبية, ومل تندمج يف أي األواشتهرت بتقديم بعض األلع ّ قطار ّ

ّالزط«ْ, أن يقال )التي عاشت فيها ّكام يقال عنهم يف الكتب القديمة, وخاصة : »ُّ
ّأن هذا االسم ال يزال يطلق عليهم يف الشام ًبيد أن الدكتور مدكورا رأى اإلبقاء . ّ ّ

اعات متنقلة مج«:  ييلْ عىل أن يكون التعريف كامعىل املصطلح كام عرضته اللجنة
 . فووفق عىل ذلك.»إلخ... ّوفدت إىل الرشق

ْ وفضل أن يقال−٢٤  يف »امللعب املسقوف«و» امللعب املكشوف«: ّ
ّامللعب الداخيل املغطى : املصطلحني ّ)Indoor Field(, ,من ألفاظ احلضارة 

ملعب خارجي , و)ّملعب قانوين حييط به جدران ومغطى بسقف (:وهو
)Outdoor Field( ,من ألفاظ احلضارة, وهو) :ّملعب قانوين يف اهلواء الطلق.( 

من ً بدال »ٍملعب مستوف للرشوط«: ْأن يقال: ل الدكتور حامد جوهرّوفض
ْد عز الدين عبد اهللا أن يقال واقرتح الدكتور أمح,»قانوين« ٍملعب مستوف «: ّ

: مها كام ييلْ فووفق عىل أن يكون املصطلحان وتعريفا.»لرشوط قانون اللعبة
ٍملعب مستوف لرشوط قانون اللعبة, حييط به ): Indoor Field (ّاملغطى امللعب

ملعب يف اهلواء ): Outdoor Field (املكشوف امللعبو. ّجدران ومغطى بسقف
ٍالطلق, مستوف لرشوط قانون اللعبة ّ. 
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ّسوء التوافق التعليمي: وكان املصطلح −٢٥ ّMaladjustment,) 

Educational( ,من مصطلحات الرتبية ويعني) : عدم استطاعة التلميذ الوصول
ّإىل املستويات الرتبوية التي حتددها املستويات التعليمية, أو حالة من عدم الرضا ّ ّّ 

عليم الذي ينخرط يذ وقدراته, وبني نوع التلمتنشأ بسبب التفاوت بني ميول الت
ْعمر فروخ أن يقال يف ر ّ جدل بني أعضاء املجمع; فقد فضل الدكتوَ, مدار)فيه ّ

ْاألفغاين أن واقرتح  .ّ ألن عدم التوافق هو التنافر,»ّالتنافر التعليمي«: املصطلح
ّ ألن التعريف ينصب عىل سوء ,»خفاق التعليمياإل«: يقال يف املصطلح التوافق يف ّ

ّم, ورأى الدكتور مهدي عالم أن عليالت .  أقرب إىل املعنى املقصود»عدم التوافق«ّ
 »سوء التوافق«مصطلح : بري بلجنة الرتبية قالخلاّد أن الدكتور أمحد كامل عاشور بي

ّشائع, ويؤخذ به يف الرتبية وعلم النفس, كام أنه مقابل للمصطلح األجنبي 
Maladjustment»,«فووفق عىل أن يبقى املصطلح وتعريفه كام عرضا ْ. 

لنّواس ا(ّلة يف سورية  املستعم»ّالرقاص«استبدال كلمة  وطالب األفغاين −٢٦
) ميكانيكا(البندول القذيف : مصطلح الواردة يف »البندول«بـ ) املستعملة يف العراق

)Ballistic Pendulum( ,من مصطلحات الفيزياء, ويعني) : ّكتلة كبرية معلقة يف
 ّ, غري أن رئيس املجمع الدكتور إبراهيم مدكور)ّقضيب يتحرك حول حمور أفقي

البندول كلمة قديمة ومعروفة, وهي من الكلامت «:  هذه املداخلةّقال يف رده عىل
تبار, ونرتك ْالتي ترجع إىل مخسة قرون مضت أو أكثر, فيجب أن نضع ذلك يف االع

 . لذلك ووفق عىل بقاء املصطلح وتعريفه كام عرضا,»االستعامل اإلقليمي
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ْ وفضل أن يقال يف −٢٧ ّأمانة صوتية : املصطلحّ  (,Fidelity»صوت«ٌ

Sound( ,من مصطلحات الفيزياء, ويعني) : ّدرجة تطابق الصوت املستعاد
ّوالصوت األصيل يف جهاز صويت  ,»ّأمانة صوتية«ن ً بدال م»ّتطابق صويت«): ّ

ٌألهنا تطابق » أمانة«ّدكتور حممود خمتار أن كلمة ّفرد ال.  كام ورد يف التعريفّ
ًاستعملت كثريا مقابال لكلمة  ً)Fidelity(ووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض, ف. 

َكربتة : مصطلح وقال يف − ٢٨ ْ َ)Carbonation-Carbonatation( , من
ّعملية كيميائي: (مصطلحات اجليولوجيا, وهو خور أو املعادن ّة تتحد فيها الصّ

ّ أكسيد الكربون من اجلو أو من املاء, فتتحول إىل معادن أخرى, كتحول ئيانبث ّ ّ
ّأرى أن : , قال)ىل كربوناتوم الذي يوجد بمعظم املعادن إّالصوديوم والبوتاسي

َكربنة«كلمة  ْ ّ أفضل ألهنا مأخوذة من الكربون, إال إذا كان هلا معنى آخر يف »َ ّ
ًاجليولوجيا, فرد عليه جميبا الدكتور سليامن حممود سليام لقد أخذنا : ن خبري اللجنةّ

َكربنة«كلمة  ْ َربتةَك«ّ, أما )Carbonization( مقابل »َ  ّثم.  فهي من الكربونات»ْ
ْفضل الدكتور مدكور أن يقال ُتكربن«: ّ ْ َ : ّ الدكتور أمحد عامر وقال فاعرتض»,َ

َكربتة«كلمة  ْ  .ُفووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض.  أفضل; فأرجو اإلبقاء عليها»َ
من , )Tuberculation(ّرين ّالتحات الد: املصطلح واقرتح يف −٢٩

ّاخلية خلطوط حالة تنشأ فوق السطوح الد: (جيا, وهودرولومصطلحات اهل
ّاألنابيب بسبب وجود مواد حاتة يف املياه اجلارية يف األنبوب, وتؤدي إىل تكوين  ّّ
ّنتوءات صغرية عىل جدران األنبوب تأخذ شكال نصف كروي تقريبا, ومن ثم  ً ٍّ ً

ّور مدكور بأن الدكت, فأجابه )ّدرنالت: (ْ, أن يقال)اومة باالحتكاكتزداد املق
ّالتحات«املقصود هنا  ًنّى الدكتور أمحد عامر قائال وث»,ّ هو مرض » ّدرنالت«: ّ

 .ُ فووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض.»ّحاتالت«ّالسل, واملقصود هنا 
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ّاملواد املصدرية :  املصطلح واقرتح يف−٣٠ , )Materials, Sourse) (ّمصادر املواد(ّ
ّمعية والبرصية, النرشات واملطبوعات, أو األدوات الس: (من مصطلحات الرتبية, وهو ّ

ّربات الرتبوية للمتعلم وإثرائهاخلا لتوسيع ستعملةامل , )مصادر الكتب: (ْ, أن يقال)ّ
ّد املصدريةاملوا«االستغناء عن : ّضل الدكتور مدكوروف مصادر «واالكتفاء بمصطلح » ّ

 . ويبقى التعريف بدون تعديل,»ّوادمصادر امل«ْ فووفق عىل أن يكون املصطلح ,»ّاملواد
  الوراد يف»ّاملدرس األول«بـ » ّمدرس رئيس«ّ وفضل استبدال −٣١
ّاملدرس األول : املصطلح ّ)Master Teacher( , ,من مصطلحات الرتبية
ّاملدرس الذي يرشف عىل جمموعة من املدرسني بمدرسة يف ختصص : (ويعني ّ ّ

ّمعني, ويرشدهم ويوجههم بحكم خربته  ّالتدريسية الطويلة, أو مهارته ّ ّ
ّهالته العلميةومؤ  غري »ّاملدرس«التي يوصف هبا » ّاألول«ّ, ذلك أن كلمة )ّ

ّ كام سامه ابن »ّالشيخ«ّعمر فروخ الذي اقرتح بديال هلا دقيقة كام يقول الدكتور 
ً غري أن الدكتور مدكورا استدرك قائال.»ّاملريب«خلدون, أو  ً لقد شاع هذا : ّ

ّأي املدرس األول–بري ّالتع بري الدكتور أمحد كامل عاشور خلا يف مرص, ونارصه −ّ
ُورأى أن تعبري ابن خلدون غري شائع, وفضل أن يبقي املجمع عىل ما شاع  ْ ّّ

 .فووفق عىل بقاء املصطلح وتعريفه دون تعديل. عندنا
من , )Styliferous(ّأقالمي : املصطلح وثار جدل حول صيغة −٣٢

, ففي حني )اجلزء الذي حيمل األقالم من اجلسم: ( النبات, ويعنيمصطلحات علم
ْكنت قد اقرتحت يف مالحظايت أن نقول: قال األفغاين ْمق «ُ ّأقالمي«ًبدال من » َلمَ ْ َ«, 

بري بلجنة علوم خلاالدكتور عبد العظيم حفني صابر ّباعتبارها اسم مكان, رد 
ّمقرر  املراد هنا حامل األقالم, فداخل الدكتور حامد جوهر :األحياء والزراعة فقال
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َمقلم«: يقال: اللجنة فقال ْ ِمقلم«يف بعض االستعامالت, و» َ ْ   يف استعامالت أخرى,»ُ
ِمقلم«: وهنا نقول ْ : بري فقالخلام, فاعرتض الدكتور  أي اجلزء الذي حيمل األقال»ُ

ِمقلم« ْ ًاملراد هنا أنه حيمل أقالما تفيد كثرة األقالم, وهو ليس كذلك, و»ُ لذلك داخل . ّ
ًود الصياد قائالالدكتور حممد حمم َمقلمة«ال غبار عىل : ّ ََ َمقلم«أو » ْ ْ , فاقرتح الدكتور »َ

هذا : ّ, فثمن اقرتاحه الدكتور مدكور وقال»حامل األقالم«: ْ حافظ أن يقالحممود
 .»ّأقالمي«ًال من بد» حامل األقالم«فووفق عىل املصطلح . ّيف الداللةأوضح 

 :املصطلح تعريف تغيري −ب
, )CueReduction(اختزال اإلملاع :  رأى األفغاين يف تعريف املصطلح−٣٣

ّعملية يصبح فيها جزء من املثري : (من مصطلحات علم النفس والرتبية, ويعني
ّقادرا عىل استصدار استجابة كان املثري كله يستصدرها من قبل : ْأن يقال  رأى,)ً

ّ وثمن الدكتور مدكور رئيس ,»ّثري بام كان يقوم به املثري كلهام جانب من املقي«
ّالرأي ألهنا تؤدي املعنى, فأصبحاملجمع هذا  اختزال :  املصطلح وتعريفه كام ييلّ

 .ّقيام جزء من املثري بام كان يقوم به املثري كله: )Cue Reduction(اإلملاع 
 من مصطلحات ,)Aid, Audio(ّعي معني سم:  ورأى يف تعريف املصطلح−٣٤

ّأداة يمكن بواسطتها تيسري عملية التعلم عن طريق حاسة السمع (:الرتبية, ويعني ّ ّ ّ( ,
ّتيسري التعلم عن طريق السمع«: التعريف يف كلامت قليلة, ليصيحّأنه يمكن إجياز  ّ«, 

ّأداة تيرس التعلم ع«: ّووفق عىل تعديل التعريف ليكونف ّ ُ  .»ّالسمعّن طريق حاسة ٌ
 ,)(Facilitation Retroactiveتسهيل راجع :  واقرتح يف تعريف املصطلح−٣٥

ٍتقوية ترابط سبق: (من مصطلحات علم النفس والرتبية, ويعني ّ اتصل  أنَ
ّتكوينه برتابط تكون بعده َ ٍوية ترابط سابق تق«: حو التايلْ, أن يكون عىل الن)َ ٍ ُ

ٍبرتابط الحق  .ل فووفق عىل هذا التعدي,»ٍ
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 من ,)Basic Research(ّبحث أسايس : املصطلح  واقرتح يف تعريف−٣٦
ّالبحث الذي يتجه إىل الكشف عن : (مصطلحات علم النفس والرتبية, ويعني

ّجربة احلسية الواقعية, وبني البنية املفاهيمي التعالقات االرتباط بني ّ ة بطريقة ّ
ْتؤدي إىل أن تكون الن ّالبحث الذي يتجه إىل «: يكونْ, أن )ومقنعةتائج متكاملة ّ

ّجربة احلسية الواقعية, وبنيلكشف عن عالقات االرتباط بني التا  بنية املفاهيم ّ
 . فووفق عىل هذا التعديل»,...ّبطريقة تؤدي 

 :املصطلح تعريف يف كلامت تغيري −ج
من , )Leads(قائق الر: املصطلحتساءل األفغاين يف تعريف  −٣٧

ّمساطر من السبكية يقل ارتفاعها : ( احلديثة, ويعنيمصطلحات ألفاظ احلضارة ّ ّ
د إىل ثالثة أبناط, توضع بني عن ارتفاع احلروف, يبدأ سمكها من بنط واح

» بنط«ًأال توجد كلمة أخرى بدال من : ً, قائال)طور لتزيد ما بينها من بياضالس
ّ متام حسان فقال الدكتور?»أبناط«و  .»عيار«: نقول: ّ

ّتوىل الرد عىل ابري باللجنة خلاذ إسامعيل شوقي األستاّبيد أن  ملالحظات ّ
 يف االستعامل, وإذا استعملنا غريها فلن »أبناط«و» بنط«ّلقد استقرت كلمة : قال

ّإذن, ال رضر من استعامل كلمة معربة ما : يؤخذ هبا, فأثنى الدكتور مدكور وقال َُ
 .ُام عرض بقاء املصطلح وتعريفه كفووفق عىل. ّدامت قد استقرت

 :مرادفها دون املصطلح يف بكلمة االكتفاء −د
معمل : املصطلح  يف»معمل« بدل »خمترب« اقرتح األفغاين استعامل −٣٨

املكان : (من مصطلحات الكيمياء والصيدلة, ويعني, )Laboratory (»خمترب«
ّاملخصص إلجراء التجارب العلمية هلا معنى خاص آخر, » لمعم«كلمة : ْ, إذ قال)ّ
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 فقد شاعت يف االستعامل باملعنى املوجود يف التعريف, لذلك أرى »خمترب«ا كلمة ّأم
ً, فأجاب الدكتور مهدي عالم قائال»خمترب«االكتفاء بكلمة  إذا كان للكلمتني : ّ

ّنفس االستعامل, فام الداعي للتغيري? خصوصا أننا لو أحصينا من يستعملون كلمة  ًّ
ّ, لوجدنا أهنم أكثر ممن »معمل« , فاعرتض الدكتور عبد »خمترب«يستعملون كلمة ّ

ًالبالد العربية مجيعا تقول : ّالرزاق حميي الدين وقال ّ, فرد عليه الدكتور »خمترب«ّ
ّإن أهل مرص العربية يقولون كلمة : مهدي وقال هنا, اكتفى رئيس . »معمل«ّ

 . ذلكفووفق عىل. ًنضع الكلمتني جنبا إىل جنب: املجمع الدكتور مدكور بالقول
 :حتته ويندرج اإلضافة, :ًرابعا
 :املصطلح تعريف يف كلمة إضافة
ّشبه معنق :  املصطلح واقرتح يف−٣٩ َ ُ)Subpetiolate( , من مصطلحات علم

ُوصف لألزهار أو األوراق ذات العنق القصري ال يكاد يرى: (النبات, ويعني ْ ْ, أن يقال )َ
 وأثنى الدكتور مدكور عىل ذلك »,ُ يرىالقصري الذي ال يكاد... «: ّيف هناية التعريف

ّال مانع من هذا التعديل ألن املقصود به العنق, ومتت املوافقة عىل التعديل املقرتح: وقال ّ. 
قابل : املصطلح إىل هناية تعريف »فيه«ّ وملا طلب األفغاين إضافة كلمة −٤٠

ْوصف مل: (من مصطلحات علم احليوان, وهو, )Spirulescent(ّشوك للت ا َ
ّهل تتكون األشواك : ّ, تساءل الدكتور مهدي عالم)ّيميل إىل تكون األشواك

ّبري بأنه هو الذي يكون خلاّفيه, أو هو الذي يكون األشواك ? فأجابه الدكتور  ّ
ْوصف«: ّ فقال الدكتور عالم يف تعريفهاألشواك,  ملا يميل إىل تكوين األشواك َ

 . فووفق عىل هذا التعريف,»فيه
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 :حتته ويندرج إلبدال,ا :ًخامسا
 :املصطلح يف بأخرى كلمة إبدال −أ

: مصطلحً بدال من »عمود اللوحة« استعامل ل األفغاين عن إمكان تساء−٤١
: من ألفاظ احلضارة احلديثة, ويعني, )Plate Cylinder(طنبور اللوحة 

ًاألسطوانة التي تشد عليها لوحة األوفست متهيدا لدوران امل( ّ , )عّكنة وبدء الطبُ
 شائعة −عىل ما يقول الدكتور إسحاق موسى احلسيني – »أسطوانة«ّذلك أن كلمة 

ّبري باللجنة أكد خلاّومع أن األستاذ إسامعيل شوقي . »Cylinder«يف مقابل 
ّسطوانيتها, استدرك بأنه يطلق عليها أ الدكتور , ووافقه عىل ذلك من مرص »طنبور«ّ

 يف املعجم الوسيط, وهي مستعملة يف  وردت»طنبور«كلمة : حممود خمتار وقال
 .لذلك اكتفى املجمع هبذه املداخالت ووافق عىل بقاء املصطلح كام عرض. مرص

 Full (»ضوء«ّاملشع التام : املصطلحُذكر يف تعريف :  وقال األفغاين−٤٢

Radiator( ,من مصطلحات الفيزياء, وهو) : ّافرتايض يمتص مجيع األشعة جسم ّ ّ
 Black (»اجلسم األسود«ًال يعكس شيئا منها, ويطلق عليه كذلك اقطة عليه, والس

Body(أنه يمتص مجيع األشعة الس ,ّ ّ ْ, فرأى أن ...ًاقطة عليه, وال يعكس شيئا منهاّ
ّ فرد الدكتور سيد .»كامل االمتصاص« أو »ّاملمتص التام«: يقال يف املصطلح ّ

ط عليه ّه يشع, ولكن إذا سقّاألصل أن: بري بلجنة الفيزياء وقالخلاّرمضان هدارة 
ّلذلك, قرر الدكتور مدكور . ّن اإلشعاع يكون داخلياّشعاع فإنه ال يعكسه; أي إ

 .اإلبقاء عىل املصطلح كام هو, فووفق عىل ذلك
من , )Gas Jet (»ميكانيكا«ّنفثة غازية :  املصطلحّ ورأى أن تعريف−٤٣

ْ, يقتيض أن نقول يف )قةّغاز مندفع من فتحة ضي: (مصطلحات الفيزياء, وهو
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: , فأجابه الدكتور حممود خمتار بقوله»نفثة«ً بدال من »دفقة« أو »دفعة«املصطلح 
ّاألصل أهنا مستمرة مثل الطائرة النّفاثة, فعقب الدكتور إبراهيم أدهم الدمرداش  ّ ّ ّ ّ ّ

: , فأجابه الدكتور حممود خمتار»ّنفثة غازية«ً بدال من »نفث غازي«: ًمقرتحا القول
ارج, وأردف األستاذ حممد عبد الغني حسن خلاّ تؤدي معنى نفث الغاز »نفثة«

 .ّ هنا مصدر وليست اسم مرة, فووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض»نفثة«: ًقائال
 Possession(احليازة بالواسطة : املصطلحّ ورأى األفغاين أن تعريف −٤٤

Par Intermediaire( ,من مصطلحات القانون, ويعني :) حيازة ينوب فيها عن
ّبيد أن . »بالواسطة« وليس »احليازة بالنيابة«ْ, يقتيض أن يكون )احلائز شخص آخر

ّهذا االقرتاح مل يستحسن إذ عقب الدكتور أمحد عز الدين  ّ ْ : ّعبد اهللا مقرر اللجنة فقالُ
قابل ّد تقيدنا باملائب وسيط باملعنى العام, ولكن يف املعنى القانوين هو نائب, وقالن

 ,»...ينوب فيها ... «: عريف فقلناالفرنيس بالنسبة للمصطلح ووضحنا ذلك يف الت
ّردف األستاذ عباس , وأ)أو بالنيابة(ْويمكن أن نضيف للمصطلح بني قوسني 

 يف موقعها صحيحة وال غبار عليها, واعرتض األستاذ »الواسطة«ّحسن أن كلمة 
ّتي اقرتحها املقرر, ألنه قد ال تكون  ال»يابةبالن«مصطفى مرعي عىل إضافة كلمة  ّ

 .فووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض. هناك نيابة وال داعي هلا
, )Stenophotic(وئي ق املدى الضّضي: املصطلحْ واستحسن أن يقال يف −٤٥

وء ّإىل كمية من الضٌوصف للنّبات الذي حيتاج : (من مصطلحات علم النبات, وهو
ّضويئي« ):ّغريفة التثابتة أو طفي ْ َ ّضويئي«ّ; ألن »وئيّضيق املدى الض«ً بدال من »ُ ْ َ ُ« 

بري بلجنة علوم األحياء خلاالدكتور عبد العظيم حفني صابر ّأسهل يف االستعامل ? فرد 
ّالتصغري ال يؤدي املعنى املطلوب, وبقي املقابل كام اقرتحته اللجنة: ًوالزراعة قائال ّ. 
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 :صطلحامل تعريف يف بأخرى كلمة إبدال −ب
املرابطون :  الواردة يف تعريف املصطلح»ّالنساك« كلمة ّاألفغاين أن رأى −٤٦

)Almoravides( ,من مصطلحات التاريخ, ويعني) :ُّّساك اختذوا ٌمجاعة من الن
ْن يقيموا نغال, واستطاعوا أسك يف جزيرة عىل هنر السًألنفسهم رباطا للجهاد والنُّ

يف القرن احلادي عرش امليالدي, وكان أشهر أمرائهم ّفريقية هلم دولة كبرية بشامل إ
ّيوسف بن تاشفني مؤسس مدينة مراكش املغربية, الذي استوىل عىل األندلس  ّ

فاقرتح الدكتور ّ, رأى أهنا جتعل التعبري غري واضح, )وائف هباوك الطوقىض عىل مل
 .فووفق عىل ذلك. »ّمجاعة دينية«: ْمدكور أن يقال
عنارص البلورة : ْ أن يقال يف تعريف املصطلحّ وفضل األفغاين−٤٧

جمموعة : (من مصطلحات الفيزياء, ويعني, )Crystal Elements) (بلورات(
سب بني األطوال املحصورة من حماور البلورة, وهذه العنارص هي الزوايا والن

ّالتي تعني وضع أي وجه يف البلور ّ, فضل أن يقال يف التعريف)ةّ ْ التي تعني ... «: ّ
ٍوضع كل وجه يف البلور ْ  .»....ّأي وجه ... «ًبدال من » ةّ

ُلقد رجعت : وقد اعرتض األستاذ عباس حسن عىل اقرتاح األفغاين وقال
ّىل املراجع اللغوية ووجدت أن إ ُ فووفق . ّ صحيحة وليست هبا أية شائبة»أي«ّ

 .ُعىل بقاء املصطلح وتعريفه كام عرضا
ْ وفضل أن يقال يف تعريف امل−٤٨ ّمادة فروكهربية : صطلحّ ّ  »كهرباء«ّ

)Ferroelectric Material( ,من مصطلحات الفيزياء, ومعناه :) ّمادة مستقطبة
ْكهربيا استقطابا ذاتيا وإن مل تكن يف ْ, فضل أن يقال)ّ جمال كهريبً إذا كانت ... «: ّ

ّوإن مل تكن يف جمال كهريب... «: ً, بدال من»ّيف جمال كهريب الدكتور واقرتح  »,ْ
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ّالرد عليهام ّ وقد توىل ».... دون أن تكون ... «: ْمرداش أن يقالّإبراهيم أدهم الد
ّالدكتور سيد رمضان هدارة  ّهي مادة مستقطبة كهربيا : بري بلجنة الفيزياء, فقالخلاّ

ّ مدكور أن التعريف كام ّ لذلك, قرر الدكتور.ّسواء أكانت يف جمال كهريب أم مل تكن
 .وأوضح, فووفق عىل بقاء املصطلح وتعريفه كام عرضاورد أفضل 
ّ وقرر أن −٤٩ ّتدفق«كلمة ّ ْزحف الرتبة :  الواردة يف تعريف املصطلح»َ َ)Soil 

Creep, or Solifluxion( ,درولوجيا, ومعناهمن مصطلحات اهل) : ّتدفق بطيء َ
ّاذبية األرضيةبة بفعل اجلُصرية نسبيا, يصيب كتلة من الرتملسافات تكون يف العادة ق ّ .

غر يف احلجم واملدى اهرة حني تكون أبطأ وأصُويطلق املصطلح عادة عىل هذه الظ
 .»ّحترك بطيء«: ْعة, لذلك اقرتح أن يقال الرستفيد ,)زالق األريضمن ظاهرة االن

ًفأجابه األستاذ املهندس أمحد عبده الرشبايص مقرر اللجنة, قائال ّالتدفق رسيع, : ّ ّ
 .فووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض. يف احلركة عىل األرضُوالبطء هنا 
 من مصطلحات الكيمياء, )Gall(عفص : املصطلحّ وفضل يف −٥٠
ّثؤلول يتكون عىل األغصان الصغرية للبلوط العفيص, غني : (يدلة, ويعنيوالص ّ ّ

ْ, أن يقال )اغة, وصناعة األحباربًالتانني, يستعمل قابضا, ويف الصباغة, والدب
 ., فووفق عىل ذلكالواردة يف هناية التعريف» ألحبارا«ًبدال من » رباحل«

من مصطلحات , )Cultural Lag(ّختلف ثقايف : املصطلح  واقرتح يف−٥١
ّبقاء عنارص يف الثقافة بعد أن تتغري الظ: (علم النفس والرتبية, ويعني روف ْ

قافة نارص يف الثعجز ع: ْأن يقال, )بحيث ال تستطيع هذه العنارص التواؤم معها
ّواعرتض عىل ذلك الدكتور مدكور رئيس املجمع بأن ما اقرتحه األفغاين . إلخ

ع التواؤم ّل هو بقاء عنارص ثقافية ال تستطيًمن عجز عنارص الثقافة ليس عجزا, ب
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 :فووفق عىل ذلك, وأصبح املصطلح وتعريفه كام ييل. روف اجلديدةمع الظ
 .روف اجلديدةة ال تتواءم مع الظّ عنارص ثقافيبقاء: ّختلف ثقايف
 من مصطلحات علم ,)Stereid(ّخلية صلبة :  املصطلح واقرتح يف−٥٢

ْية ملجنَنَة من النسيج الدخل: (النبات, ويعني َّ َّخلية ملجنة «:يقالْأن , )ّعاميُ َّ ًبدال » ُ
ْخلية ملجنَنَة«من  َّ  ورأى الدكتور مدكور. , ووافقه عىل ذلك األستاذ عباس حسن»ُ
ْلجنَنَةُم«ّأن  ْملجنَنَة«: ّ أمحد عامر وقاللدكتور اّ كلمة أعجمية, ووافقه»َ َ , »ِْجلنني«من » ُ
َّملجنَة«ّأما  َ  .وعليه, فقد ووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض. »ََجلن«فهي من » ُ

ّاألخصائي« واعرتض األفغاين عىل كلمة −٥٣ ِ : املصطلح  الواردة يف تعريف»َ
ْاملالحظة من بعد  ُ)Observation, Nonparticipant( , ,من مصطلحات الرتبية

ُحيدثنوع من املالحظة : (ويعني ْ ّ بأن يرصد الباحث أو األخصائي اجلامعات التي َ َِ َ ْ
ْحتت املالحظة من بعد, دون أن يشارك يف حياهتا أو ف ْ ّ, ألهنا كلمة ال تعني )ّاعليتهاُ

ًمتخصصا« ّأخصائي «ّ أن كلمةْ, واعرتض عليه الدكتور مدكور إذ رأى»ّ ِ  استعملت »َ
 .وشاعت, لذلك ووفق عىل املصطلح وتعريفه كام عرضا

من مصطلحات , )”Sura “n(محاة : ْ واقرتح أن يقال يف تعريف املصطلح−٥٤
ّلبة الساق«)): سامنتها(ّبطن الساق : (علم احليوان, ومعناه مدكور ّ فرد الدكتور .»ّ

ّاللبة تكون يف الرقب: ًعليه قائال  .ُفووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض. ةّ
 :حتته ويندرج الغموض, :ًسادسا
 :املصطلحات تعريف يف ّضبابية إىل اإلشارة
الكثيب : املصطلح ّ اعرتض األفغاين وأشار إىل ضبابية يف تعريف−٥٥
ّالرميل  ّ)Sand Dune( ,درولوجيا, ويعنيمن مصطلحات اهل) : ّموجة رملية

ّذات مقطع عريض مثلث ّتكوهنا ) ّدفقاه التّيف مستوى رأيس ويف اجت(ًريبا  تقّ ُ
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لف, خلاا يف ًياح أو املياه اجلارية, ويكون انحدارها بسيطا يف األمام وحادالر
ّللخلف بتحرك املواد الروتنتقل املوجة  ّسوبية من فوق االنحدار األمامي ّ

ّوترسبها فوق االنحدار  َ ويكون .. .«: ّجاء يف التعريف: ْ, إذ قال)لفيخلاَ
ًأيكون االنحدار واسعا أم : ّ وتساءل عام يعنيه هذا التعبري,»ًانحدارها بسيطا

ا يف األمام وحادا ًويكون انحدارها خفيف«:  فاقرتح الدكتور مدكور أن يقالًخفيفا ?
ْالرشبايص أن يقال يف التعريفّ ثم اقرتح األستاذ املهندس أمحد عبده ,»...لفخلايف  ّ :

 . فووفق عىل ذلك,»...لف خلايف األمام, وحادا يف ًنحدارها قليال ويكون ا... «
ّ وبني األفغاين أن تعريف−٥٦ من , )Death Feining(التاموت : املصطلح ّ

ٌمجود يف احلركة يصيب اإلنسان أو احليوان عندما يواجه : (مصطلحات الرتبية, ويعني
لذلك اقرتح رئيس املجمع . املوتاموت هو إظهار التّ, غري واضح; ألن )ّما هيدد حياته

ّالدكتور مدكور أن يرد املصطلح إىل اللجان الستكامل إيضاحه ُ  .فووفق عىل ذلك. ْ
 ,)Chavior, Dominance(ّسلوك السيطرة : املصطلحّ ورأى أن تعريف −٥٧

سلوك يصدر عن شخص يضع : (من مصطلحات علم النفس والرتبية, ويعني
ْمطول, واقرتح أن يقال) غباتهملخضع لرّنفسه موضع املوجه لآلخرين ا َمن ... «: ّ

هل يمكن : قرتاح فقالدكتور مدكور هذا االال وقد استحسن .»ُخيضع غريه لرغبته
 العزيز الدكتور عبدواستحسنه  »?ًحماوال إخضاع اآلخرين لرغباته. ..«: ْأن يقال

 يضع ...«ة ار ورجا وضع عب,»ًحماوال إخضاعهم لرغباته«: نقول إذن: ّالسيد وقال
يضع نفسه موضع املوجه ... «ًبدال من » ...نفسه موضع توجيه لآلخرين

سلوك «: ريف املصطلح عىل النّحو التايلْ فووفق عىل أن يكون تع.»... لآلخرين
 .»ًلآلخرين حماوال إخضاعهم لرغباتهيصدر عن شخص يضع نفسه موضع توجيه 
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 ,Mark) (طةالعالمة املتوس(ة الدرجة املتوسط:  املصطلحّ ورأى أن تعريف−٥٨

Average( ,من مصطلحات الرتبية, ويعني) :ّص اخلاط أو الوسيط ّدرجة متثل املتوس
ّرجات ملجموعة من التالميذ يف مادة دراسية معينةبتوزيع الد ّ  .حيتاج إىل توضيح) ّ

: فقالبري بلجنة الرتبية لتوضيحه خلادكتور أمحد كامل عاشور وقد انربى ال
رجات ٍىل درجة يف اختبار ما, وهذه الدلبة حصلوا عّأن جمموعة من الطاملقصود 

ّجتمع ثم تقسم عىل عدد هؤالء ال ّ ٌّطالب فيحصل كل منهم عىل الدرجة املتوسُ  .طةّ
ّالدرجة النسبية :  املصطلح وقال يف تعريف−٥٩  ,Mark) (ّالعالمة النسبية(ّ

Relative( ,من مصطلحات الرتبية, ومعناه) :ّثل التقدير الذي حصل درجة مت
ًعليه التلميذ مقارنا بالتقديرات التي حصل عليها زمالؤه يف نفس املجموعة 

دكتور أمحد ّ وقد تصدى ال.لقد قرأت هذا التعريف ومل أفهمه: , قال)املختربة
ّأنه : التعريف معناه باختصار: بري بلجنة الرتبية لتوضيحه فقالخلاكامل عاشور 
ّطالب يمكن ترتيب الكل درجة البعد الفصل يف ًبا تنازليا األول فالثاين  ترتيّ

 .صطلح وتعريفه كام عرض, فووفق عىل بقاء املإلخ...
/ بفاكهة اليوسف املعروفة : يوسفي/ أ:  املصطلح واقرتح يف−٦٠
أحد : (, من مصطلحات الكيمياء والصيدلة, ومعناه)Mandarine(مندرين 

ْقرتح أن ا, )ّصبغ به القطن بلون برتقايلأصباغ األزو ويعرف باسم أورانج, ي
ّتعريفا علميا, كأن تذكر مثال فصيلته النباتية, فأجابه الدكتور ) اليوسفي(ّيعرف  ً ً

 . ّمدكور أن هذا من شأن جلنة األحياء
 :حتته ويندرج ّمتفرقات, مداخالت :ًسابعا

 :التعريف يف خطأ إىل اإلشارة −أ
ّاملدجنون : مصطلح يف تعريف ٍ أشار األفغاين إىل خطأ ورد−٦١ َ ُ)Madezars( ,

املسلمون من رعايا املسيحيني يف إسبانية بعد القرن : (من مصطلحات التاريخ, ويعني
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ًالثالث عرش امليالدي, وقد أمهلوا لساهنم العريب ودينهم, وقوانينهم, وجتمعوا أخريا يف  ّ ّ
ّ, وهو أن املدجنني ليسوا مسلمني كام ورد يف)املوريسكوس لذلك اقرتح .  التعريفّ

 .رئيس املجمع الدكتور مدكور إعادة املصطلح إىل اللجنة, فووفق عىل ذلك
 :التعريف فهم يف األفغاين اجتهاد −ب

من , )Suberin(سوبرين : املصطلح اقرتح األفغاين يف تعريف −٦٢
ّمادة تتكون يف اجلدار الغليظ للخلية النباتي: (مصطلحات علم النبات, ويعني ّ ّ ة ّ

ّالذي تتميز به األنسجة الفلينية  ّلية خلاّمادة «: ْأن يقال) ًفتجعله صامدا للامءّّ
ّالنباتية التي تتكون يف جدارها الغ ّ فرد ,»إلخ... ّليظ الذي تتميز به األنسجة ّ

ّبري بلجنة علوم األحياء والزراعة, أن خلاعليه الدكتور عبد العظيم حفني صابر 
إذن : قال الدكتور مدكور لذلك .ّليةخلاّ تتكون يف جدار ّاملقصود هو املادة التي

 .فووفق عىل ذلك. نبقي عىل التعريف كام عرض
 Standard(ّنظام التكاليف التارخيية : املصطلح ّ ورأى األفغاين أن−٦٣

Costing( ,من مصطلحات التكاليف, ويعني) :كلفة التي نظام يقوم عىل حرص الت
ّ, بناء عىل تعريفه يؤدي نفس ) اإلنتاج أو إنجاز العملًحدثت فعال بعد االنتهاء من

, )Costing (Historical )ّمطيةالن(ّملعيارية نظام التكاليف ا: املصطلحاملعنى املراد يف 
ُكلفة مقدما عىل أسس ِنظام يقوم عىل حتديد الت: (من مصطلحات التكاليف, ويعني ً ّ

ّة بينها وبني التكلفة الفعلية, ثم كلفة, واملوازنّ لكل عنرص من عنارص الت–ّعلمية  ّ ِ
ّلفة الفعلية; فلو سمي املصطلح ك وهو الت−)النحرافات إىل أسباهباِحتليل ا كلفة الت«ّ
 . وأدمج املصطلحان يف مصطلح واحد لكان هذا أفضل, وال داعي للتكرار»ّالفعلية

ّصاد بأن املصطلحني ّورد الدكتور حسني عامر رشف خبري جلنة االقت
... «هناك عبارة ) ّنظام التكاليف التارخيية(ا, ففي تعريف املصطلح ًن متامخمتلفا
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ّ وذلك يؤكد أمهية كلمة ,»نتهاء من اإلنتاج أو إنجاز العملبعد اال ّ , »ّالتارخيية«ّ
ّعرب , في)ّمطيةالن(ّنظام التكاليف املعيارية (ّأما املصطلح . ّوإبراز هناية تاريخ معني
ّعن نظام آخر تقدر فيه فووفق . كاليف قبل البدء يف اإلنتاج, أو إنجاز العمل التُ

ُعىل أن يظل املصطلحان كام عرضا ّ ْ. 
 تساؤالت :ًثامنا

: املصطلحالواردة يف تعريف ) رشايب( تساءل األفغاين عن كلمة −٦٤
قلواين من : (ّمن مصطلحات الكيمياء والصيدلة, ويعني, )Lupanin(لوبانني 

, وهو سائل أصفر رشايب )Lupinus Angustfolius(بذور نبات الرتمس 
ر أمحد فأجاب الدكتو). وبان يف املاءالذّالقوام, يتألق بلون أخرض, وهو قليل 

ّ تعني أنه ليس سائال متاما, وإنام به بعض »ايبالرش«كلمة : بريخلامدحت إسالم  ًّ ً
 .ُفووفق عىل إبقاء املصطلح وتعريفه كام عرضا. اللزوجة
ّصيد الت: مصطلحورة التكرار الوارد يف تعريف  وتساءل عن رض−٦٥

)Drawing( ,ّمن مصطلحات الرتبية الرياضية, ويعني) : ًفتح املالكم ثغرة ليسدد لكمة َّ ً ْ
ًملنافسه, ثم يتصيده يف وضعه اجلديد ويلكمه لكمة مناسبة ّ : جاء يف التعريف :, قال)ّ

ّفتح املالكم ثغرة ليسدد لكم« ً ْ  كرار رضوري? فهل هذا الت,»ناسبةًويلكمه لكمة م... ًة َ
ّبدر الدين أبو غازي مقرر اللجنة بقولهفأجاب األستاذ  ّهو هيرب منه ليستعد لرضبه : ّ

ً بدال من »االستدراج«ْر عمر فروخ أن يقال يف املصطلح لذلك اقرتح الدكتو. ّمرة ثانية
ّفأجاب رئيس املجمع الدكتور مدكور بأن املصطلح يتضم. »ّصيدالت« عنى ن مّ

 .فووفق عىل بقاء املصطلح كام عرض. »ّالتصيد«: ّاالستدراج, وأفضل لذلك
ّطريقة املخصص املستثمر :  املصطلح وتساءل األفغاين يف تعريف−٦٦

من مصطلحات التكاليف, , )Sinking Fund Method) (االستهالك(لإلهالك 
ًلغا ثابتا سائر مبخلاطريقة حتميل حساب التشغيل أو حساب األرباح و: (ويعني ً− 
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ّ ملواجهة إهالك األصل مع استثامر هذا املبلغ يف أوراق مالية, − ّبطريقة دورية
ّبحيث تكون مجلة هذه املبالغ املستثمرة مع فوائدها املركبة املتجمعة حتى هناية  ّ ّ

ًوتستهدف هذه الطريقة أساسا . العمر اإلنتاجي لألصل الثابت معادلة للتكلفة
واردة يف هناية عن العبارة ال , تساءل) الستبدال األصلتوفري املال السائل
? فأجابه الدكتور »باالستبدال لألصل« أم »الستبدال األصل«: التعريف, هل هي

 .ّحسني عامر رشف خبري جلنة االقتصاد بأن املقصود هبا إبداله بأصل جديد
ّد عز ّفرد الدكتور أمح. »إبداله بأصل جديد«: إذن نقول: لذلك قال األفغاين

ّأن ; فاملعنى املقصود هو »الستبدال األصل«ّاهللا بأن الالم هنا للتعليل  الدين عبد
ًريقة تستهدف أساسا توفري املال السائل الستبدال األصل, فلسنا هنا هذه الط

ّوذهب األستاذ عبد السالم هارون إىل أنه . ّبصدد ترك يشء وإحالل يشء حمله
 وبعد هذه املناقشة ووفق عىل .»ل إلبدال األصلتوفري املال السائ«: وليمكن الق

ُأن يظل املصطلح وتعريفه كام عرضا ّ ْ. 
 ذكر  , وكانت لألفغاين مالحظات عىل مصطلحات املعجم الفلسفي−٦٧

ّاحلقيقة أن زميلني من السادة الزمالء «: ًجزءا منها الدكتور إبراهيم مدكور, قال ّ ّ
ّتقدما بمالحظات عىل املواد التي وزع ّ ّ, أما الزميل األستاذ سعيد األفغاين ...تّ ّ

ًفهو يريد بالفلسفة أن تكون أدبا ونحن ال نريد هلا ذلك, وله مالحظات عىل 
ّاألخطاء املطبعية, وقد تم تصحيحها ًأما ما يتصل بالتعبري األكثر وضوحا . ّ ّ ّ

ًفنحن نرحب به دائام ّويشء آخر أنه يريد استعامل كلمة . ّ   مقابل»ّالغيبيات«ٌ
 )٢٦(.», التي شاعت وعاشت يف مصطلحاتنا»امليتافيزيقا«
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