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! أشكو إليكـ أخي أبا وائؿ
فقد عّودني أف يستحوذ عمّي االستحواَذ كمو، فيختاَر لي موضوع محاضرتي أو 

حديثي، ُمحِسنًا ظنو بي، حاسبًا أنني أحسف كثيرًا مما أجدني ِمْف أعجز الناس عنو، ثـ 
يختار لي عنواف المحاضرة أو الحديث عمى النحو الذي يستحب؛ وعّودتو أف أكوف لو 

! وكاف مف ىذا وذاؾ، ما ترونو مف شأني اليـو.. سامعًا مطيعًا، وأف أنقاد لَطَمَبِتو انقياداً 
 أو يوحي بو –فقد شاء لي أف أحّدثكـ حديثًا ينحو نحو منيجية موحدة، ويعني ذلؾ 

أننا في ىذا العصر الذي تنثاؿ فيو األلفاظ االصطالحية وتنيمر، بحيث - عمى األقؿ
، ما زلنا نتممس طريقنا نحو منيجية موحدة أما متى نجد ىذه . ُتَوّلد منيا مئات كؿ يـو

المنيجية ومتى نطبقيا، وكيؼ سيتريث ركب العمـ وتيار الحضارة حتى تستقرَّ بنا حيرتنا 
. فاهلل سبحانو وتعالى أعمـ.. عمى مستقر، أو ترسو بنا سفينة منيجيتنا عمى ساحؿ

بأف المحاضر يزعـ، أف كؿ ما -  أو يوحي عمى األقؿ–ثـ إف ىذا العنواف يعني 
لـ يكف شيئًا -  وما أكثرىا–أصدرتو مؤتمرات التعريب وممتقياتو ومنتدياتو ومرابده وأسواقو 

مذكورًا، وأنو ال بد لنا، كما ىو شأف ىذه األمة المسكينة في عصرنا الحديث، مف أف 
. نيدـ كؿ ما سبؽ في كؿ مرة، ونستأنؼ البنياف مف األطالؿ أو األنقاض

وأنا أعيذ أخي أبا وائؿ مف أف يكوف أراد بي ما ذكرت، ولكنيا تفكية أحببُت أف أبدأ 
ولو أنيا في الوقت نفسو ال تكاد تخمو مف سخرية مؤلمة لو .. بيا حديثًا قد يكوف جافاً 
. تأممنا طويَّة ما زعمت

 ***
ني، وال أستطيع أف أغضَّ الطرؼ  عمى أف في عنواف المحاضرة أمرًا آخر يمضُّ

وما " المنيج"فأنا امرؤ يضيؽ صدري وال يكاد ينطمؽ لساني حيف استعمؿ لفظ . عنو
إلى أنني أكره الموّلد مف الَكِمـ، بؿ لعمي مف -  ال سمح اهلل–وليس َمَردُّ ذلؾ . يتفرع عنو

ىذه تصطحب معيا في " المنيج"ولكف ألف كممة .. أشد الناس حماسًة لمموّلد وحفاوًة بو
ىي .. مخيمتي تمؾ الظالؿ المؤلمة التي صاحبت مولدىا الجديد في مطالع ىذا القرف

التنوير والحداثة والجديد والمعاصرة والتحرر : وتوائَميا التي ال نزاؿ نمغط بيا حتى اليـو
وثقافة العصر، وأمثاؿ ىذه األلفاظ التي تعود بي عف غير ما شعور إلى قرنيف َمَضَيا، 
يـو أجمب ذلؾ الطاغوت الماجف نابميوف بخيمو ورجمو، وغزا بالدنا بأساطيمو وجحافمو، 
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ليقضَي عمى بواد نيضتنا الحديثة التي حمؿ لواءىا آنذاؾ البغدادي صاحب الخزانة، 
والزبيدي صاحب تاج العروس، والَجَبْرتي الكبير صاحب المخترعات الميكانيكية 

 كما يقوؿ –وذىبوا إلى بالدىـ "والصنائع الحضارية التي تعمميا منو طالب اإلفرنج، 
 ونشروا بيا العمـ مف ذلؾ الوقت وأخرجوه مف القوة إلى الفعؿ –الجبرتي االبف المؤرخ 

". واستخرجوا بو الصنائع البديعة
أف يحقؽ ما أراد بكؿ شراسة، فكاف يأمر عند مطمع " بونابرتو"وقد استطاع الطاغية 

كؿ شمس بقتؿ خمسة أو ستة مف التالمذة النابييف ليؤالء العمماء األعالـ، ثـ طمب مف 
 أف يجمع خمسمئة أو ستمئة مف المماليؾ أو – فيما كتب إليو –خميفتو اليالؾ كميبر 

الرب ومشايخ البمداف ويسّفرىـ إلى فرنسا ليحجزوا فييا عامًا أو عاميف يشاىدوف فييما 
عظمة األمة الفرنسية ويعتادوف عمى لغتيا وتقاليدىا، فإذا عادوا إلى مصر كاف لو منيـ 

 كما يقوؿ –ولما غادر الفرنسيوف مصر صاغريف، حمموا معيـ . حزب يضـ إلييـ غيرىـ
ليس التي تخصيـ فقط بؿ كؿ ما .. األوراَؽ والكتب "–أميف سامي باشا في تقويـ النيؿ 

!!". يرونو نافعاً 
 إلى ذلؾ كمو، فأستذكر كيؼ فّرغ غزاتُنا أولئؾ – عمى الرغـ مني –تعود بي الذاكرة 

ىذه األمة مف مجددييا الحقيقييف، وجردوىا مف األوراؽ والكتب وكؿ ما يرونو نافعًا، ثـ 
أخذوا أناسًا مف بني جمدتنا فمقنوىـ ثقافتيـ ىـ، وأعادوىـ إلينا بما ُيراد بو القضاء عمى ما 

. ىذه" المنيج"وكاف مما عادوا بو كممُة . تبقى، إف كاف قد بقي لنا شيء
ثـ مف أجؿ أنيا . فمف أجؿ ىذه الصورة التي ال تكاد تفارقني أَغصُّ بيذه الكممة

فيي تستعمؿ أيضًا في مقابؿ الكممة األجنبية . أيضًا مف األلفاظ المشتركة
Curriculum ،ف حاوؿ بعضيـ أف يقوؿ المنياج  في الحديث عف المنيج الدراسي، وا 

ولكنيـ جميعًا يجمعونيا عمى مناىج، فال تكاد تخمو وزارة مف وزارات التربية أو كمية مف 
. الكميات الجامعية مف لجنة لممناىج

لما نريده اليـو " عمـ األصوؿ"ويخّيؿ إلّي أف عمماء ىذه األمة كانوا يستعمموف 
فمو فائدة جميمة سأعود -  وىو صحيح إف شاء اهلل–فإذا صح ذلؾ . بمفظة الميثودولوجيا

. إلييا بعد قميؿ
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وميما يكف مف أمر، فإف كؿ ىذا الحرج الذي أشعر بو، ال يسّوغ لي الخروج عمى 
إجماٍع مف المْحَدثيف أو شبو إجماع، في استعماليـ صيغة المصدر الصناعي مف كممة 

! وأمري إلى اهلل.. كما يتحدثوف" المنيجية"وسأتحدث عف " المنيج"
 ***

فقد اطَّمعُت بأَخَرٍة عمى مقالة لألخ الفاضؿ . غير أنو قد بقي في العنواف أمٌر آخر
إنو لغريب حقًا أف : "الدكتور يحيى عبدالرؤوؼ جبر في مجمة المساف العربي، قاؿ فييا

نجد معظـ الباحثيف يستخدموف كممة مصطمح بداًل مف اصطالح، مع العمـ أف ىذه 
ذلؾ أف أسالفنا لـ يستخدموىا، ولـ ترد في ! الكممة ال تصح لغًة إال إذا اصطمحنا عمييا

نما استخدـ العرب بداًل منيا المفردات اآلتية : المعجـ ليذه الداللة وال لغيرىا وا 
وىو . ثـ ساؽ لذلؾ عددًا مف األمثمة.." االصطالح، والكممة، والمفردة، والمفتاح، والمفظ

كانوا كثيرًا ما ! ونعـ. مصيٌب في ذلؾ بادَي الرأي، ولكف األمر يحتاج إلى فضِؿ بياف
ليذه األلفاظ االصطالحية، ونحف نجد ىذه المفظة في اسـ أوؿ " االصطالحات"يقولوف 

 مف تأليؼ أبي منصور – بؿ لعمو أوؿ معجـ طبي في العالـ كمو –معجـ طبي عربي 
التنوير في "الحسف بف نوح القمري المتوفى في آخر القرف الرابع اليجري، وىو كتاب 

كشاؼ اصطالحات "، كما نجده في اسـ الكتاب الموسوعي العظيـ "االصطالحات الطبية
. لمتياَنوي المتوفى ُبَعْيد منتصؼ القرف الثاني عشر اليجري" الفنوف

شمرت عف ساؽ الجد إلى اقتناء ذخائر : "ولكف التيانوي نفسو يقوؿ في كتابو ىذا
فمـ يتيسر تحصيميا مف األساتذة، فصرفت شطرًا مف الزماف إلى مطالعة .. العمـو

 أواَف المصطمحاتمختصراتيا الموجودة عندي، فكشفيا اهلل تعالى عمّي، فاقتبست منيا 
المطالعة وسطَّرُتيا عمى ِحَدة عمى حدة في كؿ باب يميؽ بيا، عمى ترتيب حروؼ 

 العربية المصطمحةالفف األوؿ في األلفاظ "ثَـّ يقوؿ "التيّجي، كي يسيؿ استخراجيا لكؿ 
".  أيضاً المصطمحةوقد يذكر فيو بعض األلفاظ غير 

في  (المتوفى سنة إحدى وعشريف وثمانمئة لميجرة)وقبؿ ذلؾ بقروف قاؿ القمقشندي 
 يعني الكتابة وال سيما كتابة –ىذا والمؤلفوف في ىذه الصنعة ": ".. صبح األعشى"

.  قد اختمفت مقاصدىـ في التصنيؼ، وتباينت مواردىـ في الجمع والتأليؼ–اإلنشاء 
ففرقٌة أخذت في بياف أصوؿ الصنعة وذكر شواىدىا وأخرى جنحت إلى ذكر 
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 ىي الالـز المحتَـّ والميـ المقدَّـ المصطمحعمى أف معرفة ..  وبياف مقاصدىاالمصطمحات
..". لعمـو الحاجة إليو واقتصار القاصر عميو

. في كتابو كثيراً " المصطمح"ثـ استعمؿ لفظة 
" التعريؼ بالمصطمح الشريؼ"كتاب ": المصطمح"ومف كتبنا التي استعممت لفظ 

مصطمح "وكتاب ". المتوفى في منتصؼ المئة الثامنة لميجرة"البف فضؿ اهلل العمري 
لنور الديف العذري " اإلشارات في القراءات الزوائد الثالثة عشر المروية عف الثقات

بحر الجواىر في تحقيؽ المصطمحات "، وكتاب (المتوفى في أوؿ المئة التاسعة لميجرة)
الشذور "، وكتاب (في مطمع القرف العاشر اليجري)لمحمد بف يوسؼ اليروي " الطبية

الذي ألفو أساتذة كمية طب قصر العيني ُبَعْيد منتصؼ " الذىبية في المصطمحات الطبية
التنوير في "القرف الثالث عشر اليجري، ثـ ىناؾ نسخة مخطوطة مف كتاب 

". مصطمحات الطب"الذي أشرنا إليو، ُوسمت باسـ " االصطالحات الطبية
يجعؿ الفصؿ الثاني ( [808]المتوفى في أوائؿ المئة التاسعة لميجرة )وابف خمدوف 

في تفسير الذوؽ في مصطمح أىؿ البياف وتحقيؽ معناه وبياف أنو : "واألربعيف مف مقدمتو
: ".. ، مع قولو في مكاف آخر عف أىؿ التصوؼ مثالً "ال يحصؿ لممستعربيف مف المعجـ

ثـ ليـ مع ذلؾ آداب مخصوصة بيـ واصطالحات في ألفاظ تدور بينيـ، إذ األوضاع 
المغوية إنما ىي لممعاني المتعارفة، فإذا عرض مف المعاني ما ىو غير متعارؼ، 

ويدؿ : ".. كما يقوؿ في مكاف آخر". اصطمحنا عف التعبير عنو بمفظ يتيسر فيمو منو
ـَ العمـ صناعُة اختالؼ االصطالحات فيو، فمكؿ إماـ مف األئمة  أيضًا عمى أف تعمي
المشاىير اصطالٌح في التعميـ يختص بو، شأف الصنائع كميا، فدؿ عمى أف ذلؾ 

ال لكاف واحدًا عند جميعيـ ". االصطالح ليس مف العمـ وا 
يتبيف لؾ مما تقدـ وىو غير مستقصى، أف عمماء ىذه األمة قد استعمموا 

مف األلفاظ " االصطالح"جميعًا، كما يتبيف كذلؾ أف " المصطمح"و " االصطالح"
. المشتركة ألنيا تستعمؿ لممصدر واالسـ جميعًا، وخيٌر لنا نستعمؿ لفظة ال اشتراؾ فييا

 ال تصح – أي المصطمح –مع أف ىذه الكممة : "ثـ إف الكاتب الفاضؿ قد قاؿ في مقالتو
وقد اصطمحنا عمييا بالفعؿ منذ مئات السنيف كما رأيت، وهلل " لغًة إال إذا اصطمحنا عمييا

. الحمد
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المصطمحات العممية في المغة العربية في "يقوؿ المصطفى الشيابي في كتابو القيـ 
": القديـ والحديث

، وىو أف يقع الصمح أي السمـ بينيـ" . واالصطالح في المغة تصاُلُح القـو
اتفاؽ طائفة مخصوصة "وفي مستدرؾ التاج ىو . واالصطالح أيضًا ىو العرؼ الخاص

اصطمح العمماء : "يقاؿ مثال. وىذا المعنى ىو الذي ييمنا ذكره" عمى أمر مخصوص
. وىذه الرموز ىي مصطمحات أي مصطمٌح عمييا. عمى رموز الكيمياء، أي اتفقوا عمييا

والمصطمح العممي ىو لفظ اتفؽ العمماء عمى اتخاذه لمتعبير عف معنى مف المعاني 
". العممية

ومف َقْبُؿ ذكر الجرجاني في تعريفاتو أف . ىذا ما ذكره األمير الشيابي رحمو اهلل
االصطالح : وقيؿ". "االصطالح إخراج المفظ مف معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينيما"

االصطالح إخراج الشيء عف معنى : وقيؿ". "اتفاؽ طائفة عمى وضع المفظ بإزاء المعنى
". لغوي إلى معنى آخر لبياف المراد

-  لغةً –ولكني أريد أف أستفيد مما ذكره الشيابي في مطمع حديثو، أف االصطالح 
، أللفت النظر إلى أف القـو حينما يريدوف االتفاؽ عمى وضع المفظ بإزاء  تصاُلح القـو
المعنى فإنيـ كثيرًا ما يختمفوف، وقد يطوؿ الجدؿ والنقاش بينيـ كثيرًا، ثـ يصطمحوف 
عمى لفظ معيف، أي يصموف إلى حؿ وسط يتفقوف عميو مف أجؿ ذلؾ كاف ال بد في 
وضع المصطمح الموحد مف أف يتخمى كؿ طرؼ مف األطراؼ عف بعِض عصبيَّتو 

ال ساد االختالؼ بدؿ االصطالح وىذه حقيقة أرجو أف نكوف عمى ُذكر . لمصطمحو، وا 
. منيا في حديثنا عف المصطمح الموحد

لمداللة عمى ما " المصطمح"في استعماؿ لفظة - إف شاء اهلل- وال تثريَب عمينا بعُد  
. تمييزًا بيف االسـ والمصدر" االصطالح"نحف بصدده، بؿ وفي تفضيميا عمى لفظة 

ولكني وجدت مف الخير أف ال أدع مثؿ ىذه . طالت كثيرًا ىذه التوطئة فمعذرة
. األمور التي تطرقت إلييا دوف تحرير، حتى نسير في حديثنا عمى بّينة إف شاء اهلل

 ***
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عمـ "ذكرت قبؿ قميؿ أنو قد سبؽ إلى ظني أف عمماء ىذه األمة كانوا يستعمموف 
فقد نقؿ التيانوي عف الشيخ شمس الديف ". المنيجية"لما نطمؽ عميو اليـو اسـ " األصوؿ

أصوؿ الفقو عمـٌ يتعرَّؼ منو تقرير مطمب األحكاـ الشرعية : "قولو" إرشاد القاصر"في 
فيذه ىي الميثودولوجيا ". العممية، وطرؽ استنباطيا، وموارد حججيا، واستخراجيا بالنظر

عماؿ الفكر : ال تزيد وال تنقص تحديد الغاية والمصادر، وطرؽ االستنباط وموارد األدلة وا 
. والبحث العممي

فأستأنس بما ورد فييا ليذا  (مجمة األحكاـ العدلية)وقد خطر ببالي أف أعود إلى 
فقد وجدت بيف القواعد . وكاف ما توصمت إليو طريفًا بالغ الطرافة. الذي غمب عمى الظف

المئة التي تبدأ بيا المجمة، قواعد عدة يصمح االحتجاج بؿ االلتزاـ بيا في منيجية وضع 
. المصطمح العممي وتوحيده

، والمادة "األصؿ بقاء ما كاف عمى ما كاف: "فالمادة الخامسة مف مواد المجمة تقوؿ
وفي ىاتيف المادتيف أصٌؿ جميؿ يحسف أف نأخذ ". القديـ يترؾ عمى ِقَدمو: "السادسة تقوؿ

بو في مجاؿ المصطمحات، فنترَؾ المصطمح القديـ عمى ِقَدمو ما كاف صالحًا، وال نعدَؿ 
وبذلؾ نستبعد شطرًا صالحًا مف مصطمحات أسالفنا مف مجاؿ . عنو إال لمسّوغ واضح

كما تقوؿ " ما ثبت بزماف ُيحكـ ببقائو، ما لـ يقـ الدليؿ عمى خالفو"ذلؾ أنو . المناقشة
كما تقوؿ المادة السادسة " االجتياد ال ُينقض بمثمو"المادة العاشرة مف مواد المجمة، وأف 

عشرة، فال تغيُر المصطمح لمجرد شيوة التغيير، كما يحدث مع األسؼ في كثير مف 
. األحياف

وبمثؿ ىذه القاعدة التزمت لجنة توحيد المصطمحات الطبية التي أعّدت المعجـ 
فقد كانت المجنة تعِمد قبؿ كؿ شيء إلى تحري لفظ عربي يؤدي معنى . الطبي الموحد

المفظ األعجمي، مف بيف األلفاظ العممية المبثوثة في المعاجـ العربية، أو المستعممة في 
مًة في ذلؾ الصالح مف األقدـ عمى الصالح مما يميو في  الكتب العممية القديمة، مفضِّ

الِقَدـ، ابتداًء بأطباء العرب األقدميف في صدر الحضارة العربية اإلسالمية كالرازي وابف 
سينا وعمي بف العباس، ثـ الذيف يمونيـ، ثـ الذيف يمونيـ في مشرؽ الدولة العربية 

اإلسالمية ومغربيا، ثـ ما استعممو األساتذة الُترؾ في عيد الدولة العثمانية إْذ كانت 
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مصطمحاتيـ كميا عربية أو تكاد، ثـ ما استعممو أساتذة كمية الطب في أبي زعبؿ ثـ 
قصر العيني زمف محمد عمي، ثـ ما استعممو أساتذة الجامعة األمريكية في بيروت أياـ 

-  جامعة دمشؽ–كانت تدّرس الطب بالعربية، ثـ ما استعممو أساتذة الجامعة السورية 
. في مطالع ىذا القرف، ثـ ما أقّره مجمع المغة العربية بالقاىرة

 ***
وأصٌؿ آخر نستنبطو مف مادتيف أخرييف مف مواد المجمة، تقوؿ أوالىما وىي الثانية 

إذا تعذرت : "، وتقوؿ الثانية وىي الحادية والستوف"األصؿ في الكالـ الحقيقة: "عشرة
فما استطعنا أف نعثر لو عمى لفظة تمثؿ الحقيقة أو ما ". الحقيقة يصار إلى المجاز

ال فميس عمينا في المجاز حرج . يشتؽ منيا فيي أولى، وا 
أما صاحب النياية وىو أبو المعالي الموصمي بف : "قاؿ أبو حّياف في االرتشاؼ

الخباز، فذكر رسمًا لمحقيقة، وىو لفظ يستعمؿ لشيء وضع الواضع مثمو لمثمو ال عينو 
المجاز لفظ ُيستعمؿ : وقاؿ. وعالمتيا سبؽ الفيـ إلى معناىا: لعينو كاألسد لّميث؛ ثـ قاؿ

كاستعماؿ األسد لمشجاع، " التشبيو"لشيء بينو وبيف الحقيقة اتصاؿ، وذلؾ كاتصاؿ 
كاستعماؿ الحافر لذي " البعضية"كاستعماؿ السحاب لمنبات، واتصاؿ " السبب"واتصاؿ 

كاستعماؿ الحجر " العمـو"كاستعماؿ العالـ لبعضو، واتصاؿ " الكمية"الحافر، واتصاؿ 
كاستعماؿ " اإلضافة"كاستعماؿ السيؼ لمسالح، واتصاؿ " الخصوص"لمياقوت، واتصاؿ 

كاستعماؿ الشيء لما ىو مشتمؿ عميو نحو الغائط " االشتماؿ"القرية ألىميا، واتصاؿ 
..". لمعذرة

عمى أننا قبؿ أف نصؿ إلى المجاز نحاوؿ أف نستفرغ الحقيقة باالشتقاؽ، واالشتقاؽ 
نزع لفظ مف آخر بشرط مناسبتيما معنى - " كما يقوؿ الشريؼ الجرجاني في تعريفاتو–

 [االشتقاؽ]ومغايرِتيما في الصيغة، و (ال تركيبًا كما ورد في النسخ المطبوعة)وترتيبًا 
َضَرَب مف الَضْرب، و : الصغير أف يكوف بيف المفظيف تناسب في الحروؼ والترتيب نحو

: الكبير أف يكوف بيف المفظيف تناسب في المفظ والمعنى دوف الترتيب، نحو [االشتقاؽ]
نعؽ : األكبر أف يكوف بيف المفظيف الترتيب في المخرج نحو [االشتقاؽ]جذب وجبذ، و

. ونيؽ
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غير أننا حيف نذكر االشتقاؽ فإف الفكر يتجو بنا عمى الفور شطر االشتقاؽ 
الصغير، ولكننا قد نضطر إلى االشتقاؽ الكبير أحيانًا، فقد واجيتنا في المعجـ الطبي 

الموحد مثاًل كممة مف مستحدثات عمـ المناعة وغرس األعضاء، تعني المجانسة وما ىي 
اشتقاقًا أكبر فقمنا " ج ف س" فاشتققنا ليا مف Syngenicبمجانسة كاممة، وىي باألجنبية 

. ولكف ذلؾ يبقى إف وقع في حيز النادر العزيز. ُمَسانج
 ***

أما األصؿ الثالث مف أصوؿ االصطالح، فنجده في المادة السابعة عشرة مف 
. ، يعني أف الصعوبة تصير سببًا لمتسييؿ"المشقة تجمب التيسير: "المجمة التي تقوؿ

يّسروا : " وقوؿ النبي يريد اهلل بكـ الُيسر وال يريد بكـ الُعسر: واألصؿ فييا قولو تعالى
وما أحرانا أف نيتدي بيذا اليدي الكريـ فنتفؽ عمى أف ". وال تعّسروا وبّشروا وال تنفروا

نستعمؿ مف الكالـ أيسره وأسيمو، ونبتعد عف غريبو ومستصعبو، وعّما ينفّر الناس مف 
رحـ اهلل الجاحظ . اعتناؽ المصطمحات العممية العربية ويصّدىـ عف اإليماف بالتعريب

ما رأيت أمثؿ طريقة مف ىؤالء الكتاب، فإنيـ التمسوا مف األلفاظ ما لـ يكف : "حيف قاؿ
أف الكتَّاب " "المثؿ السائر"وقد ذكر ابف األثير في " متوّعرًا حوشيًا، وال ساقطًا سوقياً 

". غربموا المغة وانتقوا منيا ألفاظًا رائقة استعمموىا
 ***

وثمة أصؿ رابع نستنبطو مف مواد المجمة السادسة والثالثيف إلى الثانية واألربعيف 
، وال ينكر تغير "استعماؿ الناس حجة يجب العمؿ بيا"، "العادة محّكمة: "وىي التالية

إنما تعتبر العادة إذا اّطردت أو "، "الحقيقة تترؾ بداللة العادة"، "األحكاـ بتغّير األزماف
". العبرة لمغالب الشائع ال النادر"، "غمبت

ولمناس . ىذا األصؿ الميـ ىو أف ُنعير استعماَؿ الناس مما يستحقو مف اىتماـ
مسمؾ عجيب في استحساف األلفاظ أو استقباحيا، وكثيرًا ما يحار المرء فيو وال يستطيع 

. أف يعثر لو عمى التعميؿ
بقبوؿ حسف، ولـ يجدوا " اإلذاعة" لفظة – خاّصُتيـ وعاّمُتيـ –فقد تقبؿ الناس مثاًل 

فال " المذياع"حرجًا في استعماليا عمى أوسع نطاؽ، ولكنيـ توقفوا في استعماؿ لفظة 
. إال في أضيؽ الظروؼ، واهلل أعمـ كيؼ كاف ذلؾ-  إف استعممت–تكاد ُتستعمؿ 
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 لتقابؿ ما يستعممو – وىي لفظة لطيفة خفيفة الدـ – (الحاكي)وقد اقُترحت لفظة 
ولكنيا ماتت، وعاشت األلفاظ ".. البيؾ أب"أو " الغراموفوف"أو " الفونوغراؼ"الناس باسـ 

. األعجمية المقابمة ليا عمى اختالٍؼ في البمداف والمجتمعات
و " اإلخفاؽ"وأصُؿ معناىا الضعؼ، عمى " الفشؿ"وقد استحّب الناس لفظة 

". الفاشميف"و " اإلفشاؿ"، واشتقوا منيا "الفشؿ الكموي"، فاستعمموىا في مثؿ "الخيبة"
 وىو التاج Coronaوالقمب ُتغّذيو شراييُف صغار، اشتقوا ليا باألعجمية اسمًا مف 

الشراييف "وأِلَؼ الناس في الشاـ " الشرياف التاجي"أو اإلكميؿ، فأِلَؼ الناس في مصر 
. وأْرَىَقنا ذلؾ وأمثالو مف أمرنا ُعسرًا في اختيار المصطمح الطبي الموّحد" اإلكميمية

وعندما أصاب الزلزاؿ القاىرة قبؿ عاـ وبعض عاـ، َتَضْعَضَع بنياف بعض المباني 
ولكف الناس جميعًا شاؤوا أف يسمعوا ". تمكيث"فقررت الحكومة أف ُتجري ليا عممية 

، فال يكاد يمر يـو إال وتسمع أف العمارة الفالنية بحاجة إلى "تنكيس"عمى أنو " التمكيث"
. عكس المراد-  كما ال يخفى–وىو " تنكيس"

ولو ذىبُت أعّدد األمثمة لضاؽ بي الوقت، ولكنني أرى مف الخير أف نتخذ مبدأ مف 
ـَ العادة والعمَؿ باستعماؿ  مبادئ منيجيتنا في وضع المصطمح العممي وتوحيده تحكي
الناس عمى أنو مسّوغ لمترجيح إذا صح مصطمحاف، ذلؾ مع التقيد بالقيديف األخيريف 

العبرة لمغالب الشائع "و " إنما تعتبر العادة إذا اّطردت أو غمبت: "المذيف وردا في المجمة
وقد كاف أستاذنا الجميؿ الدكتور حسني سبح رحمو اهلل كثيرًا ما يرّدد المقولة ". ال النادر
". الخطأ المشيور خيٌر مف الصواب الميجور: "المعروفة

 ***
أما األصؿ الخامس الذي رأيت مف الخير اقتباَسو مف مواد المجمة، فقد وجدتو في 

الضرورات : "المواد الحادية والعشروف والثانية والعشريف والثانية والثالثيف، تقوؿ األولى
الحاجة "وتنص الثالثة عمى أف " الضرورات تقدَّر بقَدرىا: "وتقوؿ الثانية" تبيح المحظورات

". تَُنزَّؿ منزلة الضرورة عامًة أو خاصة
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وقد سبؽ لي قبؿ خمسة أعواـ أف تحدثُت في ىذا المجمع المبارؾ عّما أسميُتو 
أف أستذكر -  مشكوريف، مأجوريف إف شاء اهلل–وتسمحوف لي ". نظريَة الضرورة العممية"

. أىـ ما ذكرتو في ذلؾ الحديث
. ضرورٌة شرعيٌة وضرورٌة شعرية: قمت إف الضرورة عند سمؼ ىذه األمة ضرورتاف
. ولو أنني ألمح إلييما ضرورًة ثالثة ىي الضرورة العممية

وقمت إف ىذه الضرورات الثالث، تتصؿ فيما أرى بالمثؿ العميا الثالثة التي تواطأ 
. الخيُر والجماُؿ والحقيقة: عمييا الناس

. لوجو الخير.. فالضرورة الشرعية خروج عمى القواعد النافذة
. لوجو الجماؿ.. والضرورة الشعرية خروج عمى القواعد النافذة
. لوجو الحقيقة.. والضرورة العممية خروج عمى القواعد النافذة

ـَ ما حّرمو اهلل عميو، فيعوَد الحكـ إلى  فمف الخير لّمذي يكاد يموت جوعًا أف َيْطَع
فمف اضطر غير باٍغ وال عاٍد فإف : األصؿ وىو اإلباحة، سمعًا وطاعة لمشارع عز وجؿ

. ربؾ غفور رحيـ
وفي سبيؿ الجماؿ خرجت الجماعة المغوية كمُّيا، ثـ خرج أفراُدىا الشعراء عمى 
القواعد النافذة في المغة، معّبريف عف ىذا الجماؿ تارة بما يستخّفوف في مقابؿ ما 

يستثقموف، أو بمحاكاة الصيغة، أو باإلْتباع أو بغير ذلؾ مف العبارات التي ال تخرج عف 
. جماؿ العبارة: مفيـو الجماؿ

فمماذا ال تخرج الجماعة المغوية، كمُّيا أو أفراُدىا العمماء، عمى بعض القواعد النافذة 
 في –الدقة العممية؟ وقد كاف ذلؾ حقًا، وضربُت لو : في المغة في سبيؿ الحقيقة أو ُقؿْ 

. األمثاؿ- محاضرتي تمؾ
كاف عميو بنياف ىذه المغة الشريفة، وحاوؿ عمماء المغة منذ عيد الخميؿ " أصؿٌ "فثّمة 

موا منيا إلى صرح مكتمؿ، ال  أف يتصوروا كيؼ كاف، فقاموا بعممية استيفاء راجع، توصَّ
. ترى فيو ِعَوجًا وال أْمتًا، وال تحس فيو شذوذًا وال خمالً 

أف تَُنّوف وأف تدخميا حركة الجر، -  كما تبيف ليـ–فاألصؿ في األسماء مثاًل "
األفعاُؿ كمُّيا حقُّيا أف تكوف مسّكنة األواخر، واألسماء "و". واألصؿ في األفعاؿ أف تُبنى
". كميا حقيا أف تكوف ُمْعَربة
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ولكف َسرعاف ما تبيف ليـ أف ثّمة منزعًا دائمًا إلى الخروج عمى األصؿ، والخروج 
عف القياس عمى األصؿ، وتمؾ عممية تزاوليا الجماعة ويزاوليا األفراد وتتجمى فييا حيوية 

فإذا مارستيا العرب جماعًة كانت مقبولة عمى اإلطالؽ وحّمت محؿَّ . المغة وَحَراُكيا
ذا مارسيا األفراد كانت مقبولة في بعض األحواؿ وأطمؽ عمييا اسـ الضرورة،  األصؿ، وا 

نما يحدث ذلؾ بآلية يطمؽ عمييا الخميؿ وسيبويو اسـ  -  إف شئت–، واستمع "التشبيو"وا 
وقد يشبيوف الشيء بالشيء وليس مثمو في جميع أحوالو، وسترى ذلؾ : "إلى قوؿ سيبويو
ف لـ يكف مثمو وال قريبًا منو وقد : "؛ وقولو"في كالميـ كثيراً  يشبيوف الشيء بالشيء وا 

ىذا باُب ما أجري ُمجرى : "؛ وقولو"ذكرنا ذلؾ فيما مضى وسنذكره أيضًا إف شاء اهلل
". ما"في بعض المواضع بمغة أىؿ الحجاز ثـ يصيُر إلى أصمو، وذلؾ الحرؼ " ليس"

" ىؿ"و " أما"وأما بنو تميـ فُيجرونيا ُمجرى  [ما زيٌد منطمقاً ]و  [ما عبُد اهلل أخاؾ]: تقوؿ
وال يكوف فييا إضمار، وأما أىؿ " ليس"كػ " ما"وىو القياس، ألنيا ليست بفعؿ، وليس 

". إذ كاف معناىا كمعناىا" ليس"الحجاز فيشبيونيا بػ 
فإذا مارس األفراد ما مارستو الجماعة، أطمقوا عمى ذلؾ اسـ الضرورة، وىي نوع 

االتجاه األوؿ ىو الخروج عمى : مخصوص مف الظاىرة ألنو يتجمى في اتجاىيف اثنيف
األصؿ اقتداء بما فعمتو الجماعة المغوية في بعض األحواؿ، واالتجاه الثاني ىو العودة 

. إلى األصؿ ببعض ما أخرجتو الجماعة المغوية عف أصمو
اعمـ أنو يجوز في الشعر ما ال : "يدلنا عمى االتجاه األوؿ بعُض ما قالو سيبويو

وحذؼ .. يشّبيونو بما ينصرؼ مف األسماء: يجوز في الكالـ ِمْف َصْرؼ ما ال ينصرؼ
.. وربما مّدوا مثؿ مساجد ومنابر.. يشّبيونو بما قد ُحِذؼ واستعمؿ محذوفاً : ما ال ُيحَذؼ

ومف العرب مف يثّقؿ الكممة إذا وقؼ عمييا .. شّبيوه بما ُجِمَع عمى غير واحده في الكالـ
وال يثّقميا في الوصؿ، فإذا كاف في الشعر فيـ ُيجرونو في الوصؿ عمى حالو في 

وليس شيء يضطروف إليو إال وىـ يحاولوف بو : "إلى أف يقوؿ في شبو قاعدة.." الوقؼ
". وجياً 

أما االتجاه الثاني في مسيرة الضرورة الشعرية فيو اتجاه معاكس لعممية الخروج 
ىو رٌد إلى األصؿ أو إجراٌء عمى األصؿ، يصدر عّما أودعو اهلل : الجماعية عمى األصؿ

سبحانو في سميقة الشاعر مف تراث الجماعة المغوية، فيجعمو يعود إلى األصؿ متيدّيًا 
كما قالوا حيف اضطروا في : "فمف كالـ الخميؿ فيما يرويو سيبويو. بيدي ىذه السميقة
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واعمـ أف الشعراء إذا اضطروا إلى ما : "ومف كالـ سيبويو" الشعر فأجروه عمى األصؿ
". وىذا في الشعر كثير.. يجتمع أىؿ الحجاز وغيرىـ عمى إدغامو أجروه عمى األصؿ

والحؽ أف ذلؾ ليس مقصورًا عمى الشعر، بؿ إنؾ لتراه كذلؾ في القراءات وفي 
األمثاؿ، وتراه في كؿ مناسبة تستمـز الدقة العممية في التعبير، وفي ذلؾ يقوؿ البغدادي 

: في الخزانة
وقد يكوف لممعنى عبارتاف أو أكثر، واحدٌة يمـز فييا ضرورة، إال أنيا مطابقة "

اعتناءهم وال شؾ أنيـ في ىذه الحاؿ يرجعوف إلى الضرورة، ألف .. لمتقضى الحاؿ
ذا ظير لنا في موضٍع أف ما ال ضرورة فيو . بالمعاني أشد من اعتنائهم باأللفاظ وا 

". يصمح ىنالؾ، فمف أيف ُيعمـ أنو مطابؽ لمقتضى الحاؿ؟
مف أجؿ ذلؾ دعوُت وأدعو إلى االعتداد بيذيف االتجاىيف في ركوب الضرورة 
ؿ أف  تقـو الجماعة  ف كنت أفضِّ واالقتداء بيما في سبيؿ الحقيقة والدقة العممية، وا 

فتستمدَّ األلفاظ -  وىي لجاف التوحيد والمجامع واتحاد المجامع–المغوية العممية بذلؾ 
الموّلدة عمى الضرورة مف السمطاف الجماعي، قوًة كقوة الخارج عمى األصؿ فيما أخرجتو 

. الجماعة المغوية عف أصمو حتى أصبح أرسخ مف األصؿ
 ***

ترُؾ القديـ : أوالً : بعد ىذا االستعراض الموجز ليذه القواعد العامة الخمس، وىي
استفراغ الحقيقة : عمى قدمو ما كاف صالحًا وعدـُ العدوؿ عنو إال لمسّوغ واضح وثانياً 

ال فالمجوء إلى المجاز، وثالثاً  الحرص عمى المصطمحات السيمة : باالشتقاؽ بأنواعو وا 
اعتباُر استعماؿ الناس : الميّسرة المقبولة والُبعد قدَر اإلمكاف عف األلفاظ المتوّعرة، ورابعاً 

: حجًة يجب العمؿ بيا والبحث عف بديؿ مناسب ألي مصطمح يرفضو الجميور، وخامساً 
أقوؿ بعد ىذه .. إباحُة المحظور في سبيؿ الضرورة العممية وتنزيؿ الحاجة منزلة الضرورة

القواعد العامة وقبؿ الحديث عف مقدمات المنيجية وتفاصيميا، أسمح لنفسي أف أثير 
. قضيتيف اثنتيف ذواَتْي شأف كبير، وقد ثار حوليما كثير مف النقاش

القضية األولى أف كثيرًا مف أخواننا الذيف يريدوف أف يقّننوا لممصطمحات إف صح 
التعبير، يرغبوف في وضع قوالب جامدة ال يباح الخروج عمييا أبدًا، ويعّدوف االستمساؾ 
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بالقواعد التي ُيتّفؽ عمييا وااللتزاـ الصاـر بيا أمرًا ال ُبّد منو إذا أريد لنا توليد 
المصطمحات وفؽ منيج عممي، وما أظف أحدًا يعارض ىذا الذي يقولوف إذا أضيؼ لو 

أما إذا لـ ُيَضْؼ ىذا القيد فسوؼ نحاوؿ ضربًا ". ما كاف ذلؾ ممكناً : "قيٌد صغير وىو
مف المحاؿ، ونخرج عمى الناس بعديد مف المصطمحات العجيبة التي ال تصمح 

. لالستعماؿ
فقد اتفقنا في لجنة المعجـ الطبي . وألضرب عمى ذلؾ مثاًل مف مصطمح الطب

التي أقّرت المجامع قياسّيتيا لمداللة عمى المرض،  (ُفَعاؿ)الموّحد عمى أف نتخذ صيغة 
 Oseباإلنجميزية أو - Osisفنجعميا لمقابمة األلفاظ األعجمية المنتيية بالالحقة 

وقد ساعدتنا ىذه الصيغة كثيرًا، مشتقيف مف أسماء األعضاء ومف غيرىا عمى . بالفرنسية
-  مف الحمض–، والُحماض nephrosisمقابؿ -  مف الكمية–حد سواء؛ فاشتققنا الُكالء 

، وىكذا في عشرات مف cyanosisمقابؿ -  مف الزرقة–، والُزراؽ acidosisمقابؿ 
 أو chlorsisولكننا حيف أردنا أف نشتؽ الصيغة نفسيا مف الموف األخضر مقابؿ . الَكمـ

وىي مشيورة في " ُخضار"، وجدنا أنفسنا أماـ لفظة erythrosisاألحمر مقابؿ 
االستعماؿ لتمؾ الثمرات الخضراوات وال يمكف أف يخطر بالباؿ غيرىا، ثـ أماـ المفظة 

 التي ال يتبادر إلى الذىف منيا إال ذلؾ الحيواف األعجـ الصابر أيًا – الُحمار –األخرى 
كما َعَدْلنا عف . فكاف ال بد مف أف نعدؿ عنيما إلى االخضرار واالحمرار! ما كاف السياؽ

مف " الُبّياض"و" السَّواد"مف " السُّواد"ىذه الصيغة في ألفاظ أخرى، إذ كيؼ نمّيز 
 وىما كممتاف غربيتاف –؟ نعـ قد نتصرؼ في حرؼ العمة فنقوؿ الُسَياد والُبواض "الَبَياض"
العضو " الِدماغ"داًء و" الُدماغ"جمع العظـ أو " الِعظاـ"داًء و" الُعظاـ" ولكف كيؼ نميز –

ثـ إف ".. الغضروؼ"داًء أو عضوًا؟ وكيؼ نوّلد ُفعااًل مف " بالُنخاع"أو ىؿ نعني 
قد ُتَحّؿ ! نعـ. معنى معروفًا ولو أننا استبحنا استعمالو استعانة بالسياؽ وىكذا" لمُعَضاؿ"

ذا تكّفمت الحواسيب أو . المشكمة جزئيًا إذا كانت الكممات مشكولة، ولكف أّنى لنا ذلؾ وا 
 بذلؾ فكيؼ بمف َيْسَتْمموف وَيُخّطوف بأيمانيـ وىـ األصؿ word processorsالكواتيب 

وىـ الكثرة الغالبة؟ 
ثـ إذا التزمنا بترجمة حرفية لمكممة األجنبية، فيؿ سنترجـ تمؾ الكممات التي ُبنَيْت 
في ما مضى عمى حديث ُخرافة أو مفيـو خاطئ؟ ىؿ سنقوؿ الريح األصفر في مقابؿ 
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cholera في مقابؿ  (نعني تأثير األجراـ) والتأثيرinfluenza واليواء الوخيـ في مقابؿ 
malaria؟ .

ثـ إننا ال نبدأ مف الصفر، ولكننا نبدأ وأمامنا صرح شامخ مف المصطمحات التي 
وضعيا األسالؼ، فيؿ سنغّير كثيرًا مما وضعوه ليّتسؽ مع قواعدنا الجديدة؟ وىؿ يقبؿ 

الناس ذلؾ؟ 
 (مصطمح بسيط كما يقولوف)وقد يكوف مف األفضؿ أف يكوف المصطمح كممة واحدة 

" كرة العيف"بدؿ " الُمقمة"لتسييؿ النسبة إليو وجمعو وما إلى ذلؾ، فنقوؿ في الطب مثاًل 
ولكف ىؿ يتأتى ذلؾ دائمًا؟ وكيؼ نصوغ ".. الحبؿ الشوكي"بدؿ " النخاع"ونقوؿ 

مثال؟ " لمفص األمامي مف الغدة النخامية"مصطمحًا مف لفظة واحدة 
ىي التي : "وما ىي المصطمحات المبتذلة التي يدعو بعضيـ إلى اجتنابيا؟ قالوا

فمتى كاف الشيوع ُمْفِقدًا لمدقة العممية؟ وىؿ كمما شاعت ".. أفقدىا الشيوع دقتيا العممية
كممة استبدلنا بيا كممة ميجورة؟ وما ىي مقاييس ىذا االبتذاؿ الذي يزعموف؟ 

وقد عاب عمينا بعض أصحابنا أننا نستعمؿ التذكير أحيانًا والتأنيث أحيانًا في 
مقابؿ " المستقِبمة" ولكننا نقوؿ acceptorمقابؿ " المتقّبؿ"كممات تكاد تكوف مترادفة فنقوؿ 

receptor فيذا أوؿ ما يتبادر إلى " المستقَبؿ"لقرأىا الناس " المستقِبؿ"، والواقع أننا لو قمنا
الذىف، ونحف ال نريد أف ُنْعِنَت الناس بكممات يحاروف في لفظيا أوَؿ وىمة، بمؿ نريد ليـ 

. قراءة سيمة َسِمسة ميسورة
كما أف مف عمماء المصطمحية مف يبيح لغيرنا أف ينقؿ الكممة مف معناىا األصمي 

 lumenفقد نقؿ األطباء األعاجـ كممة . إلى معنى مجازي لشبيِة صمة، وال يبيح ذلؾ لنا
ومعناىا الضوء لتدؿ عمى الفتحة التي يدخؿ منيا الضوء، أي عمى أّي نافذة أو كّوة، وال 

سّيما إف كانت مستديرة ثـ استعممت لتدؿ عمى جوؼ األنبوب، أو العضو الذي يشبو 
األنبوب، ألنو إف كاف مفتوح الطرفيف يبقى مضيئًا في حيف يبقى ما يحيط بو مظممًا، 

بالعربية ونقمناىا لمداللة عمى المعنى اآلخر، ِعيَب عمينا ذلؾ، مع أف " ُلمعة"فمما قمنا 
لّممعة معنى آخر يممح إلى ما نريد وىو الموضع الذي ال يصيبو الماء في الوضوء أو 

. الغسؿ مف الجسد
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رأيي في ىذه القضية األولى، إذف، أف نضع مف الضوابط ما نراه محققًا صوَغ 
المصطمحات عمى أفضؿ وجٍو وأجوده، وبما يضمف الدقة العممية إلى أبعد مدى، ولكف 

" مقبولية"أف يكوف لدينا مع ذلؾ مف المرونة ما يتالءـ مع الحاالت االستثنائية، ويضمف 
. المفظ إلى جانب دقتو العممية

 ***
أما القضية الثانية التي أريد الخوض فييا فيي قضية إضافة أحرؼ جديدة عمى 

. حروؼ اليجاء العربية لمقابمة بعض األحرؼ األعجمية
وقد كاف مف سوالؼ األقضية أنني ارتكبت ىذا الخطأ وَغَمْوُت فيو، ثـ تبيف لي 

. خطئي فرجعت عنو، راجيًا أف أكوف مف الذيف تابوا وأصمحوا وبّينوا إف شاء اهلل
نما تكتب  فاألمـ األخرى ال تخترع حروفًا جديدة لرسـ ما تقترضو مف لغات أخرى، وا 

والباء " ذلتا"فاإلغريقية مثاًل تنقؿ الداؿ . الحرؼ بأقرب حرؼ إليو مف لغتيا وتمفظو كذلؾ
فمماذا يراد لمعربية . وقؿ مثؿ ذلؾ في سائر المغات. وال تبتكر أي حروؼ جديدة" فيتا"

وحدىا أف تتفرد بيذا الشذوذ، ولماذا يراد قسر المساف العربي عمى ارتضاخ كؿ ُلكنة 
 كما يقوؿ الشيخ أحمد –أعجمية ال مثاؿ ليا في حروؼ العرب، وتسجيؿ ىذه الغرائب 

حتى إذا . برموز اصطالحية تدخؿ عمى الرسـ العربي تزّيدًا في الحروؼ وتكثراً - شاكر
ما تـّ ىذا األمر، وجدنا المغة العربية في رسميا، وكتابتيا ونطقيا وليجاتيا مجموعًة 

غريبة متنافرة مف الميجات األعجمية والرسـو الرمزية، ووجدنا ألسنة أبنائنا ال تقيـ حرفًا 
. مف العربية عمى ما نطؽ بو العرب

ونحف لـ نجد مف أسالفنا مف ارتكب ذلؾ أو فّكر بو أو دعا إليو، الميـ إال ابف 
": المقّدمة"َخمدوف إذ قاؿ في 

ثـ إف أىؿ الكتاب مف العرب، اصطمحوا في الداللة عمى حروفيـ المسموعة "
بأوضاع حروؼ مكتوبة، متمّيزة بأشخاصيا، كوضع ألؼ باء وجيـ وراء وطاء إلى آخر 

ذا عرض ليـ الحرؼ الذي ليس مف حروؼ لغتيـ بقي ُميَماًل عف . الثمانية والعشريف وا 
ورّبما يرسمو بعض الكتّاب بشكؿ الحرؼ الذي يكتنفو . الداللة الكتابية ُمْغَفاًل عف البياف

ولما كاف . مف لغتنا قبمو أو بعده، وليس بكاٍؼ في الداللة بؿ ىو تغيير لمحرؼ مف أصمو
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كتابنا مشتماًل عمى أخبار البربر وبعض العجـ، وكانت تعرض لنا في أسمائيـ أو بعض 
كمماتيـ حروؼ ليست مف لغة كتابتنا وال اصطالح أوضاعنا اضطررنا إلى بيانو، ولـ 

نكتؼ برسـ الحرؼ الذي يميو كما قمناه، ألنو عندنا غيُر واٍؼ بالداللة عميو، فاصطمحت 
في كتابي ىذا عمى أف أضع ذلؾ الحرؼ العجمي بما يدؿُّ عمى الحرفيف المذيف يكتنفانو، 

نما اقتبسُت ذلؾ . ليتوسط القارئ  بالنطؽ بيف مخرَجْي َذْينؾ الحرفيف فتحُصَؿ تأديُتو وا 
مف رسـ أىؿ المصحؼ حروَؼ اإلشماـ كالصراط في قراءة َخَمؼ، فإف النطؽ بصاده 

فييا معجـ متوسط بيف الصاد والزاي، فوضعوا الصاد ورسموا في داخميا شكؿ الزاي ودؿ 
فكذلؾ رسمت أنا كؿ حرؼ يتوسط بيف حرفيف . ذلؾ عندىـ عمى التوسط بيف الحرفيف

مف حروفنا كالكاؼ المتوسطة عند البربر بيف الكاؼ الصريحة عندنا والجيـ أو القاؼ 
فأضعيا كافًا وأنقطيا بنقطة الجيـ واحدًة مف أسفؿ، أو بنقطة القاؼ واحدًة " َبمكيف"مثؿ 

وىذا الحرؼ . مف فوُؽ أو اثنتيف، فدؿ ذلؾ عمى أنو متوسط بيف الكاؼ والجيـ أو القاؼ
أضع الحرؼ : وما جاء مف غيره فعمى ىذا القياس. أكثُر ما يجيء في لغة البربر

المتوسط بيف حرفيف مف لغتنا بالحرفيف معًا، ليعمـ القارئ أنو متوسط فينطؽ بو كذلؾ، 
ولو وضعناه برسـ الحرؼ الواحد عف جانبو لكّنا قد صرفناه مف . فنكوف قد دلمنا عميو

...". مخرجو إلى مخرج الحرؼ الذي مف لغتنا وغّيرنا لغة القـو
ىذا ىو الصوت العربي القديـ الوحيد في ما أعمـ، الذي دعا إلى اختراع حروؼ 

ولكننا ال نجد طريقتو التي دعا إلييا مطبقًة حتى في ُنَسخ كتابو، ولف يتاح ليا . جديدة
 تطبيقًا عامًا في المراقف أو اآلالت الكاتبة والمطابع عمى اختالفيا 0 في نظري–التطبيؽ 

أضؼ إلى ذلؾ أنو لـ ُيتََّفْؽ بعُد عمى أمثاؿ ىذه الحروؼ ولو كانت . وحتى الخط العادي
قميمة الميـ إال الباء الفارسية التي بيف الباء والفاء، إذ يفيميا الناس منقوطة بثالث مف 

أسفؿ، ولكف قّؿ مف الناس مف ينطقيا كما ينطؽ بيا األعاجـ، حتى أولئؾ الذيف يتكمموف 
باء في الكالـ األعجمي نفسو، أما الحرؼ الذي " الباء"اإلنكميزية أو الفرنسية ينطقوف 

 األعجمي فيرسمو بعض المشارقة فاء فوقيا ثالث نقط، ولكف إخواننا (V)يقابؿ حرؼ 
المغاربة يستعمموف ىذه الفاء المنقوطة بثالث مف فوؽ لمداللة عمى الحرؼ الذي يقابؿ 

 األعجمي، وىو الذي يستعمؿ لو إخواننا القاىريوف الجيـ غير المعطشة ويرى (G)حرؼ 
. بعضيـ أف يستعمؿ لو الكاؼ الفارسية التي ليا خّطاف مف فوؽ
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. ثـ إننا في استعمالنا الشائع ال نفعؿ ذلؾ
فنحف نمفظ كثيرًا مف أسماء البمداف والمدف مثاًل عمى منياج العرب في استعرابيا ال 

، "انجالند"، ونقوؿ انكمترة ال "ياغي"فنقوؿ مثاًل باريس أو باريز ال . كما يمفظيا أىميا
" موسكفا"، ونقوؿ موسكو ال "أوستيّرايخ"، ونقوؿ النمسا ال "دويتشالند"ونقوؿ ألمانيا ال 

وبكيف ال " نورغو"و " سفيريغو"، والسويد والنروج ال "ِدناخ"، والىاي ال "براىا"وبراغ ال 
.. ، وىكذا"إيالس"واليوناف ال " ميخيكو"، والمكسيؾ ال "أرخنتينا"، واألرجنتيف ال "بيجيننغ"

 ***
. عمى وجو الخصوص" المنيجية الموحدة"أسمح لنفسي بعد ما تقدـ أف أنتقؿ إلى 

مقدمات المنيجية والمنيجية : ويخيؿ إلي أنني أستطيع أف أتحدث عف أمريف اثنيف
. بالذات

أما مقدمات المنيجية فيي دالئؿ إرشادية ينبغي إعدادىا خيَر إعداد، ووضعيا في 
وال بد . متناوؿ كؿ مف يريد مزاولة وضع المصطمح، لتكوف دلياًل ىاديًا لو في ىذا السبيؿ

مف أف تضطمع بإعدادىا سمطة لغوية جماعية كاتحاد المجامع أو مجمع المغة العربية 
. بالقاىرة بتكميؼ مف اتحاد المجامع

: وأىـ ىذه الدالئؿ اإلرشادية في نظري ما يمي
قائمة بالمبادئ المغوية التي ُيسترَشد بيا بشكؿ عاـ، وقد اقَتِرح ليا مثؿ القائمة :  أواًل 

: التالية
أجمع أىؿ المغة إال مف شذَّ عنيـ، أف ": "الصاحبي"يقوؿ أحمد بف فارس في  -ٔ

". لمغة العرب قياسًا، وأف العرب تشتؽ بعَض الكالـ مف بعض
 ".ما قيس عمى كالـ العرب فيو مف كالـ العرب: "يقوؿ أبو عثماف المازني -ٕ

قضية اختالؼ المغات وكميا "في فصؿ عنوانو " الخصائص"يقوؿ ابف جني في  -ٖ
ف ": "حجة فالناطؽ عمى قياس لغة مف لغات العرب مصيب غير مخطئ، وا 

وينقؿ السيوطي في االقتراح قوؿ أبي حياف في ". كاف غير ما جاء بو خيرًا منو
 ".كؿُّ ما كاف لغًة لقبيمة قيس عميو: "شرح التسييؿ
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عمة الضرورة التشبيو لشيء بشيء أو ": "األشباه والنظائر"يقوؿ السيوطي في  -ٗ
 ".الرد إلى األصؿ

وىو قد أمعف " الضرورة ترّد األشياء إلى أصوليا": "المقتضب"يقوؿ المبرد في  -٘
ف لـ يرد بو  في ذلؾ حتى أجاز في الضرورة الرجوع إلى األصؿ مطمقًا وا 

قد يجيء في الباب الحرؼ والحرفاف عمى : "بؿ بمغ بذلؾ إلى أف يقوؿ. سماع
ف كاف االستعماؿ عمى غير ذلؾ، ليدؿ عمى أصؿ الباب  ".أصوليما وا 

اعمـ أف الشاعر إذا اضطر، جاز لو أف ": "الخصائص"يقوؿ ابف جني في  -ٙ
ف لـ يرد بو سماع فإنو إذا أدى القياس إلى شيء .. ينطؽ بما يبيحو القياس وا 

ما، ثـ نطقت العرب بخالفو، فإف ما أدى إليو القياس ينبغي أف يصرؼ عمى 
 ".ىذا ما ذىب إليو النحويوف.. أنو لشاعر مولد أو لساجع أو لضرورة

قد يؤثروف المحاكاة والمناسبة بيف األلفاظ تاركيف لطريؽ : "يقوؿ ابف سيدة -ٚ
فإذا كانوا قد يفعموف مثؿ ذلؾ محتشميف مف َكْسر : إلى أف يقوؿ.. القياس

 ".القياس، فأف يفعموه فيما ال يكسر القياس أْسوغ

المنسوب يرد خارجًا عف القياس ": "االقتضاب"يقوؿ ابف السِّيد البطميوسي في  -ٛ
لمفرؽ الذي يحافظوف " -: "المساف" كما يقوؿ ابف منظور في –وذلؾ ". كثيراً 

أف العرب ربما حاكت "ويرى ابف السِّيد ". عميو كثيرًا ويعتادونو في مثؿ ىذا
فزادوا : "إلى أف يقوؿ.." المعنى بالمفظ الذي ىو عبارة عنو في بعض المواضع

في األلفاظ عمى ما كاف ينبغي أف تكوف عميو، كما زادت المعاني الواقعة عمى 
 ".نظائرىا

مف التدريج في المغة قوليـ ديمة ودَيـ، واستمرار القمب في : "يقوؿ ابف جني -ٜ
دّومت : العيف إلى الكسرة قبميا، ثـ تجاوزوا ذلؾ لما كثر وشاع إلى أف قالوا

فالستمرار القمب في ديمة " فعمى القياس، وأما دّيمت" دّومت"السماء ودّيمتز فأّما 
 ".وِدَيـ

: ما ذكره البدر الدماميني في شرح التسييؿ قولو" الخزانة"ينقؿ البغدادي في -ٓٔ
 واألخبار بؿ – يعني أحاديث النبي عميو الصالة والسالـ –وتدويف األحاديث "
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وكثير مف المرويَّات وقع في الصدر األوؿ قبؿ فساد المغة العربية، حيث كاف 
يسوغ االحتجاج بو، وغايتو يومئذ -  عمى تقدير تبديميـ–كالـ أولئؾ المبّدليف 

تبديؿ لفظ بمفظ يصح االحتجاج بو، فال فرؽ بيف الجميع في صحة االستدالؿ، 
 – وُمنع مف تغييره ونقمو بالمعنى – عمى تقدير التبديؿ –ثـ ُدّوف ذلؾ المبدَّؿ 

 ". فبقي حجة في بابو–كما قاؿ ابف الصالح 

متى كاف فعؿ مف األفعاؿ في معنى آخر، ": "المحتسب"يقوؿ ابف جني في -ٔٔ
فكثيرًا ما ُيجرى أحدىما ُمجرى صاحبو، فُيعدؿ في االستعماؿ بو إليو، وُيحتذى 

ف كاف طريؽ االستعماؿ والعرؼ ضد مأخذه !" في تصرفو حذَو صاحبو، وا 
وقد ُيشربوف لفظًا معنى لفظ آخر فيعطونو ": "المغني"ويقوؿ ابف ىشاـ في 

وقد قاؿ جماعة مف البصرييف بقياسية التضميف ". حكمو، ويسّموف ذلؾ تضميناً 
ذا كاف التوسع في الفعؿ  عمى أنو ضرب مف ضروب المجاز، والمجاز قياس، وا 

 .كاف التضميف مف قبيؿ المجاز المرسؿ

والكممة العجمية إذا عرِّبت فيي ": "التمخيص" يقوؿ أبو ىالؿ العسكري في -ٕٔ
بة لـ ُيَقْؿ إنو يتكمـ بالعجمية! عربية  ".ألف العربيَّ إذا تكّمـ بيا معرَّ

ال ضير  ": " المصطمحات العممية" يقوؿ المصطفى الشيابي في كتابو عف -ٖٔ
في التعريب كمما مست الحاجة إليو، وكمما تعّذر العثور عمى كممة عربية تقابؿ 

الكممة األجنبية، أو تعّذر إيجاد كممة عربية تفيد معناىا بوسائؿ االشتقاؽ 
أو حيف تكوف الكممة العربية المقترحة : ".. وأنا أضيؼ إلى ما قاؿ".. المعروفة

أشّد عجمًة مف الكممة الدخيمة، أو تكوف المفظة مما اشتير وشاعر استعمالو، أو 
يكوف المفظ مف األلفاظ التي اكتسبت صفة العالمية بدخولو كما ىو في كؿ 

 ".لغات العالـ أو ُجمِّيا

: ورأيت ابف جني قد قاؿ في بعض كالمو" : "االقتضاب" يقوؿ ابف السِّيد في -ٗٔ
وىذا ال وجو لو، . الوجو عندي أف تكسر الشيف مف شطرنج ليكوف مثاؿ ِجْردْحؿ

نما كاف يجب ما قالو ىنا، لو كانت العرب تصرؼ كؿ ما تعربو مف األلفاظ  وا 
ذا وجدنا في ما عربوه أشيا. العجمية إلى أمثمة كالميا  كثيرة مخالفة ألوزاف ءوا 

عمى أف ىذا ال يعني الترحيب باإلكثار مف ". كالميـ فال وجو ليذا الذي ذكره
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ىذه الكممات التي ال تواكب أمثمة كالـ العرب، بؿ العكس ىو الصحيح، ألف 
نقميا بيذه األوزاف الناشزة يجعؿ مف العسير بؿ المتعذر جمعيا والنسبة إلييا 

 .واالشتقاؽ منيا

: لمجواليقي" المعرب" يقوؿ األستاذ الشيخ أحمد محمػد شاكر في مقدمة كتاب -٘ٔ
وأكثر األعالـ التي نقؿ العرب وأوثقيا نقاًل ما جاء في القرآف الكريـ مف أسماء "

فمو شئنا أف ُنخرج منيا معنى واحدًا تشترؾ كميا فيو . األنبياء وغيرىـ
باالستقصاء التاـ واالستيعاب الكامؿ، وجدنا فييا معنى ال يخرج عنو اسـ منيا 

وىو أف األعالـ األجنبية تُنقؿ إلى العربية مغّيرة في الحروؼ واألوزاف إلى 
لى أوزاف َكِمميـ أو ما يقاربيا، وأنيا ال تُنقؿ أبدًا كما  حروؼ العرب وحدىا، وا 

 ".ينطقيا أىميا

 ***
ف لـ :  ثانياً  دليؿ بالقواعد المتعمقة بقياسية عدد مف الصيغ تسيياًل لمنسخ عمى منواليا، وا 

َيْعف ذلؾ االلتزاـ الصاـر بيا، وقد سبؽ لمجمع المغة العربية بالقاىرة أف أصدر 
" ِفعالة"لممرض، و " َفَعؿ"و " ُفعاؿ"تباعًا عددًا مف أمثاؿ ىذه الصيغ، مثؿ صيغة 

و " فاعمة"و " ِفعاؿ"ثـ " َفّعالة"ثـ " ِمْفعاؿ"و " ِمْفَعؿ"لمحرفة أو المينة، وصيغ 
لمداللة عمى االحتراؼ ومالزمة الشيء، " فّعاؿ"السـ اآللة، وصيغة " فاعوؿ"

وقياسية المصادر الصناعية، وجواز االشتقاؽ مف أسماء األعياف، وجواز 
مركبة مع االسـ المفرد إذا وافؽ ىذا االستعماؿ الذوؽ ولـ ينفر منو " ال"استعماؿ، 

السمع، وجواز جمع المصدر عندما تختمؼ أنواعو، وقياسية التعددية باليمزة، 
" فّعؿ"لمداللة عمى الكثرة والمبالغة، و " تفعاؿ"وقياسية المصدر الذي عمى وزف 

ولكف الحاجة تقضي اآلف بجمع ىذه . وغيرىا كثير.. المضّعؼ لمتكثير والمبالغة
القرارات في دليؿ واحد، يشتمؿ أيضًا في آخره عمى البحوث التي كتبيا عدد مف 

. العمماء األجاّلء تأييدًا ليذه القرارات
دليؿ باألحواؿ التي يجوز فييا الخروج عمى مألوؼ المغة لمضرورة العممية، فُنجيز :  ثالثا

مثاًل كالبصرييف صرؼ ما ال ينصرؼ ونجيز مع الكوفييف ترؾ صرؼ ما 
ينصرؼ؛ ونجيز مع البصرييف قصر الممدود ألف األصؿ ىو القصر فالرجوع إلى 
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األصؿ مقبوؿ، ونجيز مع الكوفييف مّد المقصور ألنو عندىـ مف باب إشباع 
فنجيز " ُشَوْيخ"عمى " شيخاً "ونقتدي بالذيف صّغروا . الحركات في الضرورة

تصغيرًا لمبيضة كما ىو شائع ونأخذ بما ورد في حديث شريؼ في " الُبَوْيضة"
عّممو حتى القصعة والُقَصْيعة : وعمـ آدـ األسماء كميا: تفسير قولو تعالى

أ " ُكّمية"ال تُقرأ إال " الُكَميَّة"تصغيرًا لمكموة ألف " الُكَمْيوة"والَفْسوة والُفَسْيوة، فنقوؿ 
مثاًل " َتَمْفَعؿ"وقد أحسف مجمع القاىرة صنعًا حيف أقر صيغة .. ؟ وىكذا"ُكّمية"

.. بتوىـ أصالة الميـ فيي تسّيؿ َصْوَغ ألفاظ مف مثؿ تمحور وتمركز وتمفصؿ
وحيف أجاز لحوؽ التاء باألسماء عمى أنيا فييا لمداللة عمى الوحدة أو . إلخ

وينبغي أف ينشر . الموحة والكيسة والنجمة والجيبة وما إلى ذلؾ: التأكيد، كقولنا
. ىذا الدليؿ أيضًا عمى نطاؽ واسع، وأف يتـ تحديثو باستمرار

قائمة طويمة بالسوابؽ والمواحؽ، يراعى َقْدَر اإلمكاف أف تكوف مستوعبة، ويوضع : رابعاً 
بيف قوسيف اسـ الحقؿ الداللي الذي تعود إليو كؿ سابقة أو الحقة وال سيما إف 

كاف ثمة اشتراؾ في المفظ واختالؼ في المعنى، ويتـ تحديث ىذه القائمة 
. باستمرار

كتيب يشتمؿ عمى القوائـ الداللية في كؿ فرع مف فروع العمـ تجنبًا الستعماؿ : خامساً 
لفظة سبؽ استعماليا في نفس الحقؿ الداللي، وتيسيرًا عمى المتخصصيف في كؿ 

. عمـ مف العمـو عمى أف يتـ تحديث ىذه القوائـ باستمرار
كتيب أو كتيبات تجّرد المصطمحات الموجودة في كتب التراث العممي، مثمما فعؿ : سادساً 

ابف الحشاء قديمًا في تجريد مصطمحات كتاب المنصوري في الطب لمرازي، 
ومثمما صنعت السيدة وفاء تقي الديف حديثًا في تجريد مصطمحات كتاب القانوف 

فميس يخفى أف المعاجـ وحدىا ال تشتمؿ عمى كؿ كالـ العرب، ومف . البف سينا
ثـ إف ".. ما انتيى إليكـ مما قالت العرب إال أقمُّو: "قبُؿ قاؿ أبو عمرو بف العالء

الفتوحات اإلسالمية لـ تمتد إلى أمريكا وال إلى أقاصي الصيف والياباف وال إلى 
فخمت المعاجـ مف . كثير مف األصقاع الشمالية والجنوبية مف الكرة األرضية

كما أف ىذه المعاجـ تخمو مف عدد ال يستياف بو . ألوؼ مؤلفة مف أسماء األحياء
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وسيكوف مف . مف األلفاظ االصطالحية الموّلدة في أياـ العباسييف وَمْف بعدىـ
. الخير الكبير جمع ىذه المصطمحات الشوارد في كتاب مطبوع

. قائمة بالرموز والمختصرات وكيفية نقؿ المختصرات األجنبية إلى المغة العربية: سابعاً 
 ***

أىـ مقّدمات المنيجية التي ينبغي إعدادىا تيسيرًا لواضعي -  في نظري–ىذه 
وليس يعني ذلؾ بالطبع أف ننتظر إنجاز ىذه المقّدمات ولكف . المصطمح وتسديدًا لعمميـ

. مف الخير أف نعمؿ عمى إعدادىا بأسرع ما يمكف
أما المنيجية عمى وجو الخصوص، فإنني أزعـ أف ما جرت عميو لجنة إعداد 

: وفي ما يمي أىـ بنود ىذه المنيجية. المعجـ الطبي الموحد، يصمح نواة أساسية ليا
ُتستعمؿ لفظة عربية واحدة مقابَؿ التعبير األجنبي، وال ُتستعمؿ المترادفات إال في ما  -ٔ

وحيف توجد بعض األلفاظ . َندر وعند الضرورة، وبذلؾ يتحقؽ توحيد المصطمحات
ؿ عمييا مصطمحات أخرى،  الشائعة في بعض البمداف العربية دوف بعض، وتفضَّ
ؿ، وبأحرؼ أصغر  ُيكتب المصطمح المفضوؿ بيف قوسيف بعد المصطمح المفضَّ
ؿ مف جية، مع اإليحاء بضرورة  حجمًا، وذلؾ تسيياًل الئتالؼ المصطمح المفضَّ

. العدوؿ عف المصطمح المفضوؿ في الوقت نفسو
إذا ُوجدت عدة مترادفات أجنبية لممفيـو الواحد ألسباب تاريخية، ُيترَجـ أصمحيا  -ٕ

لتأدية المعنى، ويوضع في مقابميا جميعًا، مع اإلشارة بجانب المترادفات األخرى 
 .بيف قوسيف (=)إلى التعبير الذي اتفؽ عمى ترجمتو، بوضعو بعد عالمة المساواة 

إذا كاف لممصطمح األعجمي أكثر مف داللة واحدة، يوضع مصطمح عربي مقابؿ  -ٖ
كؿ داللة، وترقـ ىذه المصطمحات إظيارًا لتمايزىا، ويستحسف بياف الحقؿ الداللي 

 .الذي ينتمي إليو المصطمح بيف قوسيف

ينبغي درس المصطمح األجنبي دراسة وافية والتعرؼ عمى مدلولو العممي ومفيومو  -ٗ
الدقيؽ ومعناه االصطالحي الخاص المستعمؿ في حقؿ االختصاص قبؿ اإلقداـ 

وال ُينصح بترجمة المصطمح ترجمة حرفية، أو استعماؿ . عمى وضع مقابمو العربي
 .مرادفاتو الموضوعة لدالالت خاصة في حقوؿ اختصاصات عممية أخرى
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مصدرًا وحيدًا -  ميما كاف ليا مف السيادة –ال يجوز اعتماد لغة أجنبية واحدة  -٘
نما ُيترَجـ المفظ األجنبي الذي ىو أفضؿ في تأدية  لممصطمحات األجنبية، وا 

المعنى، فُيترجـ المفظ اإلنكميزي أحيانًا والفرنسي أحيانًا أو غيرىما مف ألفاظ المغات 
 .بحيث يكوف اليدُؼ دائمًا دقَة المعنى ووضوَحو. األخرى

ُتستعمؿ األلفاظ العربية المتداَولة أو التي سبؽ أف استعمميا عمماء العرب األقدموف،  -ٙ
ال ُيجَتَيد في وضع لفظ جديد مناسب وتؤخذ . إذا كانت تفي بالغرض العممي، وا 

بنظر االعتبار المصطمحات التي وضعتيا المجامع، والمجاف المتخصصة، 
 .والعمماء

ُيكتفى بوجود مناسبة أو مشاركة أو مشابية بيف مدلوؿ المصطمح المغوي ومدلولو  -ٚ
 .االصطالحي وال يشترط في المصطمح أف يستوعب كؿ معناه العممي

ُيبَتَعُد عف الكممة الُمْثقَمة بعدة معاف، فُيحاوُؿ العثور عمى ألفاظ ال تشترؾ مع سواىا  -ٛ
 .بقدر اإلمكاف، وال سيما تمؾ التي تشترؾ في حقؿ داللي واحد

ُيمتـز قدَر اإلمكاف بالقوائـ الداللية، والسوابؽ والمواحؽ، والصيغ القياسية التي ُيعّدىا  -ٜ
د  .المجمع الموحِّ

 يجوز المجوء أحيانًا إلى النحت أو التركيب المزجي، إذا كانت المفظة المنحوتة  -ٓٔ
ولكف النحت يحتاج إلى ذوؽ سميـ خاصًة، . مفيومة مقبولة، أو شائعة، أو منسوبة

فكثيرًا ما تكوف ترجمة الكممة األعجمية بكممتيف عربيتيف أو أكثر أصمح وأدؿ عمى 
ويراعي في المركبات . المعنى مف نحت كممة يمّجيا الذوؽ ويستغمؽ فييا المعنى

المزجية التي تعتبر مصطمحات أف تجعؿ اسمًا واحدًا إعرابًا وبناًء، فال يعرب الجزء 
نما يحتفظ ىذا المصطمح بشكمو في جميع  األوؿ مف مصطمح االثنا عشري مثاًل وا 

 .أحوالو

 يفضؿ تقدير محذوؼ في بعض المصطمحات التي تتألؼ مف جممة، عمى التركيب  -ٔٔ
" العظـ"بتقدير محذوؼ ىو " الشرياف تحت الترُقوي: "المزجي أو النحت، فيقاؿ مثالً 

 ".التحت ترُقوي"أو " الشرياف التحترُقوي"َبَدَؿ أف يقاؿ 

، وال سيما حيف  -ٕٔ ال َحَرَج في استعماؿ الكممات الدخيمة أو المستعربة حيف المزـو
تتعذر تأدية المعنى المراد، أو حيف تكوف الكممة العربية المقترحة أشد ُعْجَمًة مف 
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الكممة الدخيمة، أو يكوف المفظ مما اشتَير وشاع استعمالو، أو يكوف قد اكتسب 
 .صفة العالمية بدخولو كما ىو كؿ لغات العالـ أو ُجمَّيا

ُيمَتَزـ في ىذه الكممات الدخيمة أو المستعربة اختيار المفظ األسيؿ مف بيف مختمؼ  -ٖٔ
المغات األجنبية، لنقمو إلى العربية بأخؼِّ ما يمكف عمى المساف العربي، دوف التزاـ 

" ىايروكسايد"ال " ىيدروكسيد"فُيقاؿ مثاًل في مصطمح الكيمياء . لغة أجنبية واحدة
، "اليبيز"ال " ليباز"، وُيقاؿ " ِبْزَمثْ "ال " بزموت"، ويُقاؿ "أورانيـو"ال " يورانيـو"وُيقاؿ 

ألننا قمنا " فيسيولوجيا"ال " فيزيولوجيا"وُيسعى إلى االنسجاـ قدر اإلمكاف فُيقاؿ 
كما ُيحَرص في نياية الكممات عمى التمييز .. وىكذا" الفيسياء"ولـ نقؿ " الفيزياء"

مثاًل باأللؼ " الباثولوجيا"و " الجيولوجيا"بيف اسـ العمـ وبيف ما ينسب إليو فنكتب 
 .لنمّيزىا عف الطبقات الجيولوجية أو التغيرات الباثولوجية التي نكتبيا بالتاء

نما ُينقؿ الحرؼ  -ٗٔ ال داعي الستعماؿ حروؼ غير الحروؼ العربية كالباء والفاء، وا 
 فيعّرب (G)أما حرؼ .  فاء(V) باء، و (P)إلى أقرب حرؼ عربي إليو، فُترسـ 

 .إال إذا كاف ُيمفظ جيمًا صحيحة ال جيمًا قاىرية" غيناً "

في المطابع والمناسخ، ينبغي عدـ التحرج " التشكيؿ"نظرًا إلى صعوبة توافر الشكؿ  -٘ٔ
بة حتى ال يمتبس المفظ، عمى أف  مف استعماؿ األحرؼ المينة في الكممات المعرَّ

 في استعماؿ ىذه –ُيستغنى عنيا إذا لـ يكف ثمة التباس، كما ينبغي عدـ التحرج 
مف التقاء الساكنيف استئناسًا بالمد الالـز في القرآف الكريـ حيث - األحرؼ المينة

وال حاجة . يمتقي حرؼ الميف بحرؼ ساكف يؤلؼ الجزء األوؿ مف الحرؼ المشّدد
ؿ بألؼ، اكتفاًء باالختالس في نطؽ ىذا الحرؼ الساكف،  لبدء الكممات الساكنة األوَّ

 .أو بتحريكو

 ينبغي الحرص في استعراب الكممة عمى وضعيا في صيغة يسيؿ جمعيا والنسبة  -ٙٔ
 .إلييا واالشتقاؽ منيا، ويفّضؿ عدـ استعرابيا إف لـ تتحقؽ فييا ىذه الشروط

 يعتبر المصطمح المستعَرب عربيًا يخضع لقواعد المغة العربية، ويجوز فيو  -ٚٔ
 .االشتقاؽ، وتستخدـ فيو أدوات البدء واإللحاؽ
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 يجوز التصرؼ في ِصَيغ النسبة، لمتمييز أو منع الَمْبس، كما تجوز النسبة إلى  -ٛٔ
 .المفرد والجمع

 يجوز التوسع في استعماؿ الـ اإلضافة ضمانًا لوضوح المصطمحات التي تتألؼ  -ٜٔ
" طبقة البشرة الحبيبية"ال " الطبقة الحبيبية لمبشرة: "مف جممة، فيفّضؿ مثاًل أف ُيقاؿ

رأس العضمة ذات الرأسيف "ال " الرأس األمامي لمعضمة ذات الرأسيف: "وُيقاؿ
: وذلؾ قوليـ" ِمفْ "وذلؾ استئناسًا بأف مف مواضع الالـ أف تكوف بمعنى ". األمامي

كما يجوز التوسع في استعماؿ الالـ . ِمْف زيد صياحاً : أي"سمعت لزيد صياحاً "
العامؿ الُمْطِمؽ : "األخرى التي تكوف ُموصمة لبعض األفعاؿ إلى مفعوليا فيقاؿ مثالً 

 ".لميرموف المنبِّو لمُجَرْيب

 ينبغي ترجمة أسماء األجناس واألنواع في تصانيؼ األحياء مف حيواف ونبات  -ٕٓ
ـَ فرع مف اسـ  وجراثيـ، وال يجوز أف تستعرب بحجة أنيا أسماء أعالـ فاسـ الَعَم

ويمكف، بؿ َيْحُسف، في التعميـ العالي إضافة . الفرد والفرد تحت النوع وتحت الجنس
 .االسـ األعجمي إلى جانب االسـ العربي

 يجوز التخصيص بتاء التأنيث لضرورة التمييز، فُيقاؿ الموح والموحة، والكيس  -ٕٔ
 .والكيسة، والجيب والجيبة وما أشبو ذلؾ

.  تذكر صيغة جمع المصطمح بيف قوسيف إذا لـز األمر -ٕٕ
 

أما بعـد، 

فنحف اليـو نستعمؿ في عالمنا العربي لمشير الثامف مف أشير السنة الميالدية 
، "ىانيباؿ"وفي ليبيا " أغسطس"، وفي مصر "آب"خمسة أسماء، فنقوؿ في العراؽ والشاـ 

ونستعمؿ لمخضرة التي يأكميا جميع الناس في ". غشت"، وفي المغرب "أوت"وفي تونس 
عالمنا العربي، ال يكاد يدعيا إنساف، ستة مصطمحات ىي الطماطة والبندورة والطماطـ 

. والقوطة والطماطيس والماطيشة إلى جانب عدد مف األسماء المحمية األخرى
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ـْ َيأِف ألبناء ىذه األمة أف يوحدوا مصطمحات المغة التي تجمعيـ، وال يكونوا  أَفَم
كالذيف طاؿ عمييـ األمد فقست قموبيـ؟ 

! ربِّ َيسِّْر وأِعْف برحمتؾ
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