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مقدِّمة عامة 

ال بّد لي أواًل، إلزالة الغموض الذي قد يخامر عنواف ىذا الكالـ، مف البياف بأّف 
المراد ىنا بتعريب المصطمح معناه العاُـّ الذي ىو اختيار المفظ العربّي الذي يقابمو 

ويناسبو، ال المعنى الخاصُّ لتعريب المصطمح، الذي ىو أخذ المصطمح األجنبي كما 
فيذا المعنى . ىو، أو إجراء بعض التغيير في حروفو وِبنيِتِو لجعميا أشَبَو بالعربية

، داخٌؿ في المعنى العاِـّ لتعريب  األخير، الذي قد َتصحُّ تسميُتُو بالتعريب المفظيِّ
ف يكف ىو حالًة خاّصًة منو، وال ُيمَجأ إليو إاّل عند الضرورة، كما يؤكُِّد ُكّؿ  المصطمح، وا 

. َمف كتب في ىذا الموضوع

إذ َيْخفى أّف المراَد . ولعّمو جدير بي أف أقَؼ قمياًل عند ىذه النقطة بالّذات
ىنا تعّذر العثور عمى المفظ العربّي المناسب الذي يمكف االصطالح بو " بالضرورة"

وىذا يعني إخفاؽ جميع . لمتعبير عف الّداللة العممية أو الحضارية لممصطمح األجنبيّ 
الوسائؿ التي تُتَّبُع في وضع المصطمح العربّي مف مجاٍز، أو اشتقاؽ، أو إحياء لفظ 

ُممات، أو استعماؿ لفٍظ لو أدنى عالقٍة بالّداللة االصطالحية لّمفظ األجنبي، أو أيٍّ مف 
فيؿ ُتخِفؽ ُكؿ الوسائؿ حّقًا؟ . األساليب األخرى المتّبعِة في اختيار المصطمح ووضعو

مف دواعي األسؼ أف ُيساَء عند بعض الناس في ىذه األياـ تفسير معنى ىذه 
الضرورة، عف قصٍد أو غير قصد، َفُيْعَمَد إلى استبقاء كثيٍر مف األلفاظ األجنبية بحّجة 
. صعوبة وجود المصطمحات العربية التي تؤدي المعاني المطموبة كما ُتؤدِّييا تمؾ األلفاظ

فصار تياّر جارٌؼ مف الدخيؿ يغزو لغتنا العربية في كثير مف مصطمحاتيا العممية 
. والحضارية

ال يروؽ لبعض المشتغميف في فّف التمثيؿ مثاًل، إاّل استعماؿ مصطمحات مثؿ 
وىـ ال يالحظوف أّنيـ بيذا . وأمثاليا (المونتاج)و (الِمكساج)و (الدوبالج)و (الماكياج)

ُيثقموف العربية بفيض مف ألفاٍظ غريبٍة َيْعُسُر فيُميا عمى الّسواد األعظـ مف الناس، بؿ 
ـَ كؿُّ : ولو ُسِئُموا. إّنيا ال ُتوحي بَداللٍة حتى إلى الكثيريف مف المثقَّقفيف في العالـ العربيّ  ِل
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وا بأّف ىذه األلفاَظ قوية الّداللِة عمى معانييا ويتعّذُر وجوُد ما  ىذا اإلغراب؟ الحتجُّ
ولكْف ما مقداُر ِصّحة ىذه الُحّجة؟ . يضاىييا في العربية

، بالفرنسية ال يعدو معناه (الماكياج)لو نظرنا إلى معاني ىذه الكممات لوجدنا أّف 
غير أّنيـ عندما احتاجوا في الفرنسّية إلى مصطمح . (تجميؿ الوجو بالمساحيؽ)المُّغويُّ 

كؿِّ تغيير في السَّقحنة أو الّموف أو الييئة، سواٌء أكاف ذلؾ بقصد التجميؿ، أـ )لمتعبير عف 
، َعَمدوا إلى (بقصد التمويو أو التزييؼ، أو إظيار الممثِّؿ أو غيره بالمظير المطموب

نفسو، عمى سبيؿ المجاز، الذي ىو استعماؿ المفظ لغير ما  (الماكياج)استعماؿ لفظ 
وىذا ىو الشأف في عمؿ المصطمح، فيو ُيوضع ألدنى عالقٍة أو مالبسٍة . ُوِضَع لو
. بالمعنى

التثنية )، الذي انتقؿ مف معناه المغويِّ الذي ال يعدو (الدُّوبالج)ومثؿ ذلؾ يقاؿ في 
إحالؿ ممّثؿ شبيٍو بآخر لتمثيؿ دوره في )إلى معناه االصطالحّي، وىو  (و المزاوجة

، واصطمح بو (المزج)، الذي أصؿ معناه (الِمكساج)، وفي (َمشيٍد يستمـز مياراٍت معّينة
الذي ال  (المونتاج)، و(تسجيؿ األصوات المختمفة عمى شريٍط صوتي واحد)لمتعبير عف 

فَع واإلصعاد)يعدو معناه المغويُّ  اقتطاع َمشاىَد )، ولكنو اتَّقخذ مصطمحًا لمداللة عمى (الرَّق
. (مف أشرطٍة مصّورة وترتيبيا عمى شريٍط إلعدادىا لمعرض

مف ىذا يتضح أّف األلفاَظ األجنبية، ذات المعاني المغويَّقِة البسيطة، لـ تحمْؿ 
وعمى غرار ذلؾ . دالالتيا االصطالحّية المشار إلييا إاّل باالتِّفاؽ والتواضع واالصطالح

يمكُف التواضُع عمى ألفاٍظ عربيٍة بسيطٍة ألدنى عالقٍة ليا بالدالالت االصطالحّية 
وىو الذي أورده . (الماكياج)ليقابؿ  (التطرية)وقد اختير في العربية مصطمُح . المطموبة

: المتنبي بقولو

    ُحسػف الحضارة مجمػوٌب بتطريػة 

  وفي البػداوة حسػٌف غير مجمػوب 
، و (الِمكساج)عوضًا عف  (اإلدماجُ )، و(الدوبالج)ليقابؿ  (اإلبداؿُ ) واختير 

َوريُّ ) . (المونتاج)لمعنى  (التقطيُع الصُّ
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القصد مف ىذه المقّدمة بياُف أننا لو ظَمْمنا ُنقِحـُ األلفاظ األجنبية في لغتنا بال حدود 
عمى ىذه الشاكمة فمف َنْمَبَث أف نجدىا يومًا ما وقد طغى فييا الدخيؿ عمى األصيؿ 

وناءت بالغموض والعجمة واإلغراب، مع أّف اختيار المصطمح في أّي لغٍة، كما اتضح، 
. ليس باألمر الصعب
المصطمح اليندسي 

والمصطمحات اليندسية، لحسف الحّظ، أكثرىا سيؿ التعريؼ واضح الداللة نسبّيًا، 
بحيث يمكف القوؿ بأف وضع مقاِبِمِو العربّي أيسُر بعض الشيء مف وضع المقابؿ العربيِّ 

لممصطمحات في بعض االختصاصات األخرى، كالكيمياء، مثاًل حيث تتعّدد أسماء 
المرّكبات المعقَّقدة، أو النباِت الذي تكثر فيو األنواع، أو الصيدلِة التي َتْزَخُر بأسماء 

. المواّد الكيمياوية واألدوية والعقاقير
عمى أنو ال بّد لممعجـ اليندسيِّ مف أف يحتوَي عمى قْدٍر ال يستياُف بو مف 

مصطمحات االختصاصات األخرى، وال سّيما الموضوعات األساسية كالكيمياء والفيزياء 
ومثؿ ذلؾ يقاؿ في أّي . والرياضيات، لحاجة الميندس الماّسة إلييا في عممو ودراساتو

. معجـ اختصاصيٍّ آخر، كمعجـ المصطمحات الطبّية والكيمياوية وغيرىما
وتجدر اإلشارة إلى أّنو ال يمكف تحديد منيجيٍة صارمة واجبِة التطبيؽ وااللتزاـ 

نما ىي مبادئ وطرائُؽ عاّمٌة بعضيا . ُخطوًة بعد خطوٍة في وضع أّي مصطمح ىندسيّ  وا 
واجب االتِّباع وبعٌض قد َيصُمح في حاؿ ويختار سواه في حاؿ أخرى حيثما ال يصُمح 

. ذلؾ
ي الممنن ااصططالي لملظ ااألننيّي  :  توِّ

ي المعنى االصطالحي لّمفظ األجنبّي قبؿ معناه  فمف المبادئ الميمة وجوب توخِّ
فيمـز لواضع المصطمح العربّي أف يصرؼ اىتمامو إلى . المغوّي، كما سبقت اإلشارة إليو

تفيُّـ تعريؼ المصطمح األجنبيِّ وداللتو، العممّية ألخذ ذلؾ بنظر االعتبار عند اختيار 
. مقابمو العربيّ 

المصطمح يتضع ادنن عطقة 
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 يريدوف بيا monkeyفمف مصطمحات اليندسة المدنية في اإلنكميزية مثاًل لفظة 
كتمًة مف الحديد ُترفع إلى أعمى بالحبؿ والبكرات ثـ ُتطمؽ لتسقَط عمى رأس الّركيزة لتدّقيا )

وال تبدو العالقة واضحة بيف ىذا التعريؼ اليندسّي وبيف المعنى المغوي . (في األرض
، عدا االحتماَؿ بأنيـ شّبيوا كثرة حركة ىذه األداة صعودًا وىبوطًا monkeyلكممة 

. بحركة القرد المتكررة، أو لعميـ اختاروا ىذا المصطمح العتباراٍت معّينة أخرى ال نعرفيا
ومف الطريؼ أنيـ اتخذوا ليذا المعنى اليندسّي أسماء أخرى في اإلنكميزية منيا 

tup و ram و beetle head و  (الكبش)و (الخروؼ)، ومعانييا المغوية بحسب ترتيبيا
ولعّميـ أرادوا تشبيو عمؿ ىذه األداة في دّؽ الركائز بنطح الخروؼ أو . (رأس الُخْنَفساء)

ولعّؿ أوثَؽ . أما في المصطمح الرابع فرّبما أرادوا أف شكميا ُيشبو رأس الُخنَفساء. الكبش
المصطمحات التي استعمموىا ليذه األداة عالقًة بمعناىا اليندسّي مصطمٌح خامس 

. ، وعالقة الطرؽ بالدؽِّ ال تخَفى(الِمطرقة الساقطة) أي drop hammerبكممتيف ىو 
فالمالحظ أواًل أّف ثمة . ويجدر ىنا الوقوؼ عمى عّدة أموٍر مما يتعّمؽ بيذا المثاؿ

ف كانت ىذه  العالقة تختمؼ  عالقًة بيف ىذه المصطمحات والمعنى اليندسّي المطموب، وا 
 *.قّوًة وضعفاً 

، (المطرقة الساقطة) أي drop hammerولذا يمكف القوؿ بأف المصطمح الخامس 
. ىو األفضؿ بيف األسماء اإلنكميزية الخمسة ليذه األداة، لقّوة عالقتو بتعريفيا العممي

، (الّتْرس)و (الُمَسّنف)ومثُؿ ذلؾ يقاؿ في مصطمحي اليندسة الميكانيكية العربييف 
دوالب محاط بأسناف يمكف بيا ) وىو gearوكالىما مستعمؿ ليقابَؿ المصطمح اإلنكميزّي 

أوثؽ بالمعنى اليندسّي ( المسّنف)، وغير خاٍؼ أّف (نقؿ الحركة إلى أجزاء أخرى مف اآللة
مب يتّقى بيا السيؼ ونحُوه)الذي معناه المغوّي  (الترس)مف  . (صفحة دائرية مف الصُّ

                                                 

 قد ال تبدو عالقة واضحة أصاًل بيف المعنى المغوي واالصطالحي لممصطمح، كما في مصطمح  *
floater ـ)و (العائـ) الذي معناه المغوي الظاىر  (أداة صقؿ السطح)ولكّف المراد بو اصطالحًا  (المعوِّ

. (المصقمة)أي 
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نخُمُص مف ىذا إلى أّف المصطمح يوَضع ألدنى عالقة بالداللة العممية، وكمما كانت 
العالقة أوثؽ كاف المصطمح أفضؿ، لما يمكف أف ينقمو إلى السامع مف المعنى 

. االصطالحي الذي يحممو
ي رألم المصطمح الرفيّيًا إذا طانق ممناه المغتيُّ ممناه ااصططالي 

 غير أّنو قد يحصؿ في بعض األحياف أف ال يكوف ىناؾ اختالؼ بيف المعنى 
المغوي والمعنى االصطالحّي لممصطمح األجنبّي، فيمكف في ىذه الحاؿ ترجمة المصطمح 

، و (القوة) يقابمو forceومف األمثمة البسيطة عمى ذلؾ أف مصطمح . األجنبّي حرفّياً 
heat (الحرارة) و ،pressure (الضغط) و ،safety belt (حزاـ األماف) و ،relative 

dencity (الكثافة النسبية) . فالمبدأ إذف أنو تصحُّ ترجمة المصطمح األجنبّي حرفيًا إذا
. طابؽ معناه المغويُّ داللتو االصطالحية

المصطمح المؤلّيف من كممة تاالدة أفضل 
والَمْمَحُظ الثاني عمى مثاؿ األداة التي ُسمِّيْت بخمسة أسماء أّف المصطمحاِت الثالثة 

 مكّوف كؿُّ منيا مف كممة واحدة، في حيف أّف ram و tup و monkeyاألولى 
 مكّوف كٌؿ منيما مف drop hammer و beetle headالمصطمحيف الرابع والخامس 

وغير خاٍؼ أنو كمما كاف المصطمح أكثر اختصارًا كاف ذلؾ أفضؿ، وأف خير . كممتيف
. المصطمحات ما كاف بكممة واحدة

الساطور، )، عمى وزف (الطاروؽ)والمصطمح العربيُّ الذي ُوضع ليذه األداة ىو 
والقاعدة ىنا أّف . ، وىذه المفظة تمكُِّف مف تمييزه عف المطرقة االعتيادّية(والراووؽ

االصطالح بكممة واحدة خير مف االصطالح بكممتيف، واالصطالح بكممتيف خيٌر منو 
بثالث، وىكذا، مع مالحظة أّف الضرورة قد تستدعي أف يكوف المصطمح مف كممتيف أو 

الحركة )و (ذراع العـز)و (الطاقة الحركية)و (الكثافة النسبية)أكثر، كما في مصطمحات 
. وغيرىا (التوافقية البسيطة

 تاليد المصطمح :  ألنب  مدد المصطمالات لمدالة المممية التاالدة
والممَحظ الثالث عمى ىذا المثاؿ أنيـ استعمموا خمسة مصطمحات لمعنى ىندسّي 

واحد، وربما يكونوف قد استعمموا ليذه األداة اسمًا آخر أو أسماًء أخرى ال نعرفيا، وكاف 
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األفضُؿ االقتصار عمى تسميتيا بمصطمح واحد، ألف تعدُّد األسماء لممسمى الواحد مما 
قد يؤدي إلى التعقيد عمى الميندس والدارس والباحث، وىو نقيض ما نطمح إليو مف 

غير أّف مف اإلنصاؼ القوؿ ىنا بأف المشكمة ليست بالحجـ الذي يراه . توحيد المصطمح
بعض الناس، إذ لـ يقؼ تعّدد المصطمحات لممعنى العممّي الواحد يومًا حجر عثرة في 
سبيؿ التقدـ العممي، وُيوجد مثُؿ ىذا المثاؿ ذي المصطمحات المتعدِّدة الكثيُر الكثيُر في 

واألمر الواقع ىو أفَّق العالـ . المغات الحّية، وىو إف دّؿ عمى شيء فعمى النشاط والتقنيّ 
أو الباحث أو المخترع عندما يريد التعبير عف األفكار والدالالت العممّية المتكاثرة يومًا 

ر لو الييئات العممّية والمغوية مصطمحاتيا ، قد ال يمكنو االنتظار ريثما تقرِّ وىذا . بعد يـو
وكثيرًا ما . مف أىـّ أسباب تعّدد المصطمحات لممعنى العممي الواحد في بعض األحياف

يكوف دخوؿ المصطمحات حّيز االستعماؿ ىو الذي ينتخميا وُيبقي األنسب، ويساعد في 
ذلؾ المقاءاُت والندوات والمؤتمرات، وما تبذلو المجامُع والييئات العمميُة والمغوية مف 

الميـّ أّف عمى الدارس والباحث والميندس تحّري معجمات . جيود في ىذا الشأف
. المصطمحات قبؿ وضع مصطمح جديد، إذ أنيا كثيرًا ما تفيده في وجود ما يحتاج إليو

ومف أمثمة تعدد المصطمحات في العربية لمداللة اليندسية الواحدة استعماليـ ألفاظ 
جميعًا لتقابؿ  (الِمدَرج)و (الَمدَرج)و (كرسيِّ التحميؿ)و (الُكرسيّ )و (الَمحِمؿ)و (الِمحَمؿ)

، (جزء مف اآللة يدور فيو أو ينزلؽ جزء آخر منيا) الذي bearingالمصطمح اإلنكميزي 
. ليذا الغرض (كالِمحَمؿ)وال يخفى أّف األفضؿ االكتفاُء بمصطمح واحٍد 

فالقاعدة إذف أف ُيتجّنُب تعّدُد المصطمحات لممعنى العممي الواحد 
ة عدم اس يمانو الممنن كمو  ا ُيغيِّر الشائع إذا كان عرنيّيًا صاليالًا نالألَّ

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف ثّمة نزعًة لدى بعض المعنييف بالمصطمحات إلى 
اإلصرار عمى إحالؿ أسماٍء جديدة محّؿ أسماٍء عربيٍة صحيحٍة شاع استعماليا وعرفيا 
الناس، بُحّجة أّف ىذا خير مف ذاؾ وأوثؽ عالقًة بالداللة االصطالحّية منو، وليس ذلؾ 

مثاًل،  (السيارة)فإّف مصطمح . مف الصواب في شيء ولف يؤدي إلى غير البمبمة والتعقيد
ف يكف معناه  الذي شاع وأصبحت داللتو معروفة، ال يصّح أف يحاوؿ أحد تغييره، وا 
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المغوّي يشمُؿ أشياَء كثيرًة مما يسير ويتحّرؾ كالحاِفمة، والشاِحنة، والقاطرة، وجماعة 
. الناس السائريف، وغير ذلؾ

 صاليح المصطمح الذي فيو وطأ صرفيّي أت ُلَغتيّي 

 (الغاّلية)غير أّنو ال يصّح إبقاء المصطمح الذي فيو خطأ صرفيٌّ أو ُلغوي مثؿ 
والصواب  (المذوبّية)و (المذوب)عمى غرار البّناءة والعّداءة، ومثؿ  (الغاّلءة)والصواب 

 (الجساءة)، ومثؿ (الُمذاب)واسـ المفعوؿ منو  (أذاب)ألف المتعّدي  (الُمذابية)و (الُمذاب)
 أي مقاومة القّص أو rigidityواسُتعمؿ لمعنى  (الجسوءُ )ألف المسموع  (الجسوءة)و

 (بعيد المدى)ألّف  (التخطيط البعيُد المدى)والصواب  (التخطيط بعيد المدى)المَّقّي، ومثؿ 
. نكرة ال تصؼ المعرفة

فالقاعدة إذف ىي أنو إذا شاع مصطمح عربّي وليس فيو خطأ صرفّي أو لغوّي، 
وكانت لو عالقة ولو مف بعيد، بالداللة االصطالحية فال ُيستحَسُف االجتياُد بوضع بديؿ 

. منو، إاّل إذا كاف في المصطمح خطأ صرفّي أو لغوّي فيحُسُف عندئذ تصحيحوُ 

.  ألنّيب اش راك الدالة في المصطمح التاالد

والَمْمحظ الرابع عمى ىذا المثاؿ الُخماسي أّف لبعض ىذه المصطمحات دالالٍت 
 يراد بو أيضًا في اليندسة ramفإف المصطمح . ىندسّية أخرى غير ما أريد ىنا بيا

جياز يحّوؿ زخـ الطاقة الحركية مف الماء إلى طاقة ضغط يمكف بيا ضّخو إلى )المائية 
باخرٌة حربّية في ُمقدَّقِميا )، وُيراد بو في اليندسة البحرية (ارتفاع يزيد عمى الشِّحنة المتوّفرة

آلة )، وىو في اليندسة العسكرية (طرؼ ُمستِدؽٍّ ُتستعمؿ إلحداث خرؽ في بواخر العدو
ومثؿ ذلؾ يقاؿ في . (حربية كاف القدماء يستعممونيا لدّؾ أسوار المدف المحاصرة

 المذيف ليما دالالت ىندسية وعممية أخرى غير التي في tup و monkeyمصطمحي 
. وفي تمؾ كمِّو مدعاة لمغموض وااللتباس. المثاؿ

ومف األمثمة العربية عمى اشتراؾ الداللة في المصطمح اليندسي الواحد، اّتخاذىـ 
في ىندسة المواصالت لمداللة عمى عربة بعّدة عجالت ومحّرؾ ذاتّي  (الشاحنة)مصطمح 

، واستعماُليـ lorry أو truckُتستعمؿ لنقؿ األحماؿ الثقيمة ويقابميا في اإلنكميزية 
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نفسو في اليندسة الكيربائية لمداللة عمى جياز شحف النضيدة  (الشاحنة)مصطمح 
battery وىو المسمى باالنكميزية charger . (الِمْرَوحة)ومثؿ ذلؾ يقاؿ في مصطمح 

، (أداُة إحداث تّيار ىوائّي يبّرد المحّرؾ ونحوه)الذي ُيراد بو في اليندسة الميكانيكية 
. propellor (أداة تحريؾ الطائرة بقوة الريح)، وفي ىندسة الطيراف fanويقابمو 

وال يخفى أف أمثاؿ ىذا االشتراؾ في الداللة قد يؤدي إلى الّمبس أحيانًا، فال يمكف 
. تمييز المعنى إاّل مف السياؽ والقرينة

فالقاعدة إذف ىي أنو إذا أريد وضع مصطمح ىندسي جديد فيمـز توّخي المفظ الذي 
ال يحمؿ داللة اصطالحية أخرى في اليندسة، ومثؿ ذلؾ يمكف أف يقاؿ في سائر العمـو 

. والمعارؼ
أوّد أف أبّيف ىنا أنو لـ يكف القصُد االنتقاص مف لغة معينة في استعماالتيا 

نما أوردت ىذا المثاؿ في المغة االنكميزية، واألمثمة المشابية لو في المغة  لممصطمح، وا 
والذي نطمح إليو ىو تطبيؽ . العربية، لتوكيد أنو ال تخمو لغة مف مشكالت المصطمحات

المبادئ القويمة عند وضع أي مصطمح جديد في األقّؿ، لتجنب كّؿ ما مف شأنو إحداُث 
. الّمبس والغموض والتداخؿ والتعقيد

 لضيل المصطمح المرنيّي عمن الدويل 
وثمة مبادئ وأمور أخرى متعددة مما تجدر مراعاتو عند وضع المصطمح اليندسي 

. الذي يقابؿ مصطمحًا أجنبياً 
ولعّؿ أىّميا ما أشرت إليو في أوؿ ىذا الكالـ مف وجوب بذؿ الُوسع في اختيار 

ولكّف مما يؤسؼ لو أنو ما . المفظ اليندسّي العربي، وعدـ التساىؿ في استبقاء الدخيؿ
و  (الديكور)و (الكونتور)و (الكمبيوتر)و (الكاثود)زاؿ أناس تبيرُىـ األلفاظ مف أمثاؿ 

و  (الطرابيزة)و (البندوؿ)و (الموتور)و (الماسورة)و (الكاراج)و (الفرامؿ)و (األلكترود)
ومئات الكممات األجنبية مف أمثاؿ ىذه مما ال يروؽ  (الورشة)و (التربينة)و (الثرمومتر)

ولكف أليس أسيؿ أف تستعمؿ . ليـ استعماؿ كممات عربية تقابميا وال يرضوف بيا بديالً 
و  (المسرى)و (التزييف)و (الِكفاؼ)و (الحّسابة)و (المصعد)مقابالتيا العربية وىي 

و  (المحرار)و (المنضدة)و (الرّقاص)و (المحّرؾ)و (األنبوب)و (المرأب)و (الكابحة)
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؟ إنيـ بيذا يثقموف لغتنا بألفاظ ال يفيـ دالالتيا إال فئة محدودة مف (المعمؿ)و (الَعَنفة)
. الناس، وقد ال يكوف ىناؾ اتفاؽ بينيـ حتى عمى طريقة النطؽ بيا

وقد يتعسؼ بعضيـ في اإلصرار عمى استبقاء مصطمح أجنبي بحجة وجود عالقة 
بيف المعنى المغوي لمعربو الفظّي وداللتو االصطالحية، فيروؽ لو مثاًل التعريب المفظي 

بو المفظّي فيو معنى التمكف، وأف macchinaلممصطمح اإليطالي   ماكنة، بحجة أف معرَّق
. لذلؾ عالقة بالداللة االصطالحية

ولكف لو نظرنا إلى ىذا المصطمح، الذي ربما يكوف قد تسّرب إلى لغتنا بالتعريب 
المفظّي منذ القرف الماضي في أقؿ تقدير، لوجدنا أنو مع ُمضّي ىذا الزمف الطويؿ ما زاؿ 

فبعضيـ . الناس ينطقوف بو في أشكاؿ مختمفة حتى أصبح أمره فوضى ال ضابط لو
وغيرىـ يسمونو  (المكينة)وآخروف َيْدعونو  (الماكنة)وبعض يقوؿ  (الماكينة)يسّميو 

، ولكّف المكينة في العربية ىي ذات المكانة والمنزلة، وىي أيضًا النُّؤَدة، والماكنة (الَمَكَنة)
الجرادة ونحُوىا إذا اجتمع البيض في جوفيا، وال داللة مأثورٌة في العربية لممكَنَة وال 

لإلفراد ولكنيـ يجمعونيا  (الماكنة)وفي بعض أقطار المشرؽ العربي يستعمموف . لمماكينة
. (مواكف)فجمعيا  (الماكنة)أما  (المكينة)جمع  (المكائف)مع أف القياس أف  (المكائف)

وال غرابة في كؿ ىذا الخمط والتداخؿ، فإف الكممات األجنبية تظّؿ حاممة معيا 
. العجمة، ويظؿ الناس يتخبطوف في طريقة النطؽ بأكثرىا ليذا السبب

ولكف لماذا نقدس المفظة األجنبية بيذا القدر حتى نتكمؼ تطويع لغتنا ليا عمى ىذه 
وتجّنب أنفسنا كّؿ ىذه المتاعب؟ ولو  (اآللة)الشاكمة؟ أليس األفضُؿ واألسيُؿ أف نقوؿ 

مثاًل، أفما يكوف أحسَف وأكثر قبواًل أف " Man and Machine"كاف عنواف مقالة 
؟ ".، أو الماكنة، أو الَمَكنة، إلخ"اإلنساف والماكينة"مف " اإلنساف واآللة"نترجمو 

لعمنا نخمص بعد ىذا كّمو إلى أف ُيرجح استعماُؿ المصطمح العربّي األصيؿ عمى 
. األجنبي الدخيؿ

ينقن نمض ااعيان تالتالدات تنالتىا نأسمائيا ااألننية 
غير أف ثمة حاالت ال بّد مف استثنائيا مف ىذه القاعدة، فمف ذلؾ وجوب إبقاء 

أسماء بعض الجواىر واألعياف األجنبية، كبعض العناصر والمركبات الكيمياوية واألدوية 
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، (تويوتا)و  (سوفرامايسيف)و (كربونات الصوديـو)و (البوتاسيـو)والعالمات التجارية مثؿ 
، وما اشُتّؽ مف أسماء (الفرنؾ)و (السنتمتر)و (الغراـ)وأسماء بعض الوحدات مثؿ 

، Galvani المشتقة مف اسـ كالفاني galvanization (الغمونة)األعالـ األجنبية مثؿ 
. (األسطرالب)و (الموسيقى)وما ُعّرب قديمًا وشاع استعمالو بدرجة كبيرة عمى غرار 

الملظ القميل ال داتل يضلي عمن المصطمح وصتصية ا يتفرىا الشائع 
الم داتل 

ومما ُيضفي الخصوصية عمى المصطمح أف ال يكوف مف األلفاظ الكثيرة االستعماؿ 
والتداوؿ، ألف المفظ المتداوؿ الشائع إذا اّتخذ مصطمحًا فقد يمتبس معناه المغوي الشائع 

في عمـ األرض  (الحنيرة)وعمى ىذا األساس اصطمحوا بكممة . بداللتو االصطالحية
صخور مطبَّققة بييئة عقٍد قمتو ظاىرة وجناحاه منحدراف في ) وىي anticlineلتقابؿ 

، والحنيرة كممة قميمة االستعماؿ في المغة المتداولة (األرض متباعٌد أحدىما عف اآلخر
ومثؿ ذلؾ يقاؿ في مصطمح . (عقد الطاؽ المبنّي، أو كّؿ ما كاف منحنياً )وأصؿ معناىا 

الحافُة السفمى ) وىو dam toeالذي اصطمح بو في اليندسة المدنية لمعنى  (األبخس)
ولفظ األبخس اآلف قميؿ االستعماؿ في المغة الشائعة وأصؿ معناه . (لمؤّخر الّسدّ 

. (اإلصبع)
وىكذا يفّضؿ تجنب اختيار المصطمح مف بيف األلفاظ الشائعة الكثيرة التداوؿ تجنبًا 

. بسلؿّ 
: ااس لادة من االلاظ الميألترة تالمما ة

وفي المعجمات وكتب التراث عشرات اآلالؼ مف األلفاظ التي أصبحت قميمة 
. االستعماؿ في ىذا العصر، ومنيا َقْدٌر ىائؿ مما صار في ِعداد الميجور أو الُممات

وكؿ ىذا يؤلؼ ذخيرة عظيمة مف الكممات التي يمكف أف ُيستفاد منيا في وضع 
فيـ في . وىذا ما يعمدوف إليو في جميع المغات عند وضع المصطمحات. المصطمح

المغات األوروبية مثاًل كثيرًا ما يعودوف إلى المغة الالتينية أو اليونانية القديمة لُيفيدوا منيا 
 بانوراما مف اليونانية ومعناه panoramaفي عمؿ مصطمحاتيـ، كما في مصطمح 

، ولو (التصويت البعيد) مف اليونانية أيضًا ومعناه telephone، و (المنظر الكامؿ)
 لما أضفوا distant sounding و full sightأسَمْوا ىذيف المصطمحيف بالمغة المتداولة 

. عمييما ىذه الخصوصية التي يتميزاف بيا التي تزيؿ عنيما احتماَؿ الّمبس
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:  ألنب االلاظ الم نافرة الالرتف
غير أنو ال ينبغي لواضع المصطمح أف يختاره مف ألفاظ حروفيا متنافرة عمى غرار 

الشَّقؽ في )، ومعانييا، بحسب ترتيبيا (النُّقاخ)و (الغفيؽ)و (الرىرىة)و (اإلخفيؽ)
فالكممات غير (. الماء الصافي)و( صوت الغمياف)و( النعومة والبياض)، و(األرض

. المتناغمة الحروؼ تُنفِّر السامَع وال تأَلُفيا األذف واألجدر تجنُّبيا
:  الرّيي أكثر من للظ أألنني لممصطمح

وقد يفيد مف يمقى صعوبة في العثور عمى مصطمح عربيٍّ مالئـ يقابؿ بو مصطمحًا 
أجنبيًا أف يبحث عف األلفاظ األجنبية األخرى المستعممة لممصطمح ذاتو، إف وجدت، كما 
حصؿ في المثاؿ األجنبي السابؽ الذي عّبروا فيو بالمغة اإلنكميزية عف أداة عممية واحدة 

 drop و beetle head و ram و tup و monkeyبخمسة مصطمحات مختمفة ىي 

hammer إذ استفيد مف معنى المصطمح األخير في اختيار المصطمح العربّي المفرد 
. ، كما مّر بيانو(الطاروؽ)

وقد يستفيد واضع المصطمح العربّي مف تحّري المصطمح في أكثر مف لغة أجنبية 
دوالب محاط بأسناف ) اإلنكميزية استعممت مصطمحًا لمداللة عمة gearفإّف كممة . واحدة

، مع أف أصؿ المعنى المغوّي ليذه (يمكف بيا نقؿ الحركة إلى أجزاء أخرى مف اآللة
، وقد استفاد واضع المصطمح العربي المقابؿ ليذا المصطمح (الُعدة أو الجياز)الكممة ىو 

، فسّماه (المسّنف) ومعناه المغوي engrenageمف المصطمح الفرنسي الذي يقابمو وىو 
. (المسّنف)بالعربية 

ااش قاق 
ومجاؿ االشتقاؽ والقياس المغوّي واسع جدًا في العربية، وىو َيضع إمكاناٍت كبيرة 

فالمغة العربية ُتَعدُّ مف أغنى المغات في موازينيا الصرفية، . أماـ واضعي المصطمحات
: وكثير منيا يمكف القياس عميو، ومف ذلؾ عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر

اسـ اآللة - أ
 و electroscope (المكشاؼ)فيمكف أف يصاغ لآللة بأوزاف اسـ اآللة عمى غرار 

 choke (الخانؽ)، وأوزاف اسـ الفاعؿ مثؿ calculator (الِمحَسبة) وpiston (الِمكَبس)
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مة) وgenerator (المولِّد) وscraper (الكاشطة)و  (المرسمة) وamplifier (المضخِّ
transmitter(المناوب) و alternator(المذبذبة) و oscillator وبعض أوزاف مبالغتو 

. excavator ( و الحّفارةzipper (الّسّحاب)مثؿ 
اسما المكاف والزماف - ب

وتتميز صيغتا اسـ المكاف واسـ الزماف في العربية بإمكاف االختزاؿ لعدد كممات 
 swimming و spiliway و runwayالكثير مف المصطمحات األجنبية، فيقاؿ في 

spool و headquarters و abiding place و meeting time و bour of sunset 
. (المغيب)و  (الممتقى)و  (المستََقرّ )و  (الَمَقرّ )و  (المْسَبح)و  (الَمطفح)و  (الَمْدَرج)
تسمية األشياء بأوصافيا - جػ

وثّمة ُمّتسع فسيح في العربية لتسمية األشياء بأوصافيا ويصمح لذلؾ جميع أوزاف 
. الصفة المشّبية، واسـ المفعوؿ، واسـ الفاعؿ، ومبالغتو، بحسب الداللة العممية المطموبة
وفي ذلؾ اختصار في األلفاظ، إذ تنتقؿ الصفة إلى االسمية فُيستغنى بذلؾ عف ذكر 

. (العربة المقطورة)ىي  (المقطورة)، و(الجسـ المخروط)أصمو  (فالمخروط). موصوفيا
كيزة) وtape (الشريط)وبموجب ذلؾ اتُِّخَذْت مصطمحات   (اليوائي) وpile (الرَّق

antenna(الموشور) و prism(المنظومة) و system(الُمَسّنـ) و truss(المستحمب) و 
emuision (النابض) و spring (العائمة) و buoy (المستطيؿ) و rectangle  و

. waterfall (الشاّلؿ) وadhesive (المَّقُصوؽ)و water stop (الَمِسيكة)
التسمية بالمصدر -  د

 (الَخْرج)و (فالدَّقْخؿ)وفي التسمية بالمصدر مجاّؿ واسٌع آخر إلغناء المصطمحات 
، ولكّف ىذيف المصدريف ُنقال إلى االسمّية (الخروج)و (الدخوؿ)مثاًل ىما في المغة 

مقدار القدرة )، و(مقدار ما تّزود بو اآللة مف قدره)اصطالحًا ليعينا، عمى توالييما، 
 (التحويمة)ومثؿ ذلؾ مصطمحات . output و input، وىما يقابالف (الناتجة عنيا

detour وىي مصدر (طريؽ جانبي مؤقت يستعمؿ ريثما ُيصمح الطريؽ األصميّ ) وىي ،
لمحاجز )واصطمح بو قديمًا  (المنع) وأصؿ معناه dam (السدّ )، و(التحويؿ)المّرة مف 

. dischargeالتصريؼ )، و(الذي يستعمؿ لمنع الماء مف الجرياف أو لمسيطرة عميو
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، (مقدار ما يجري مف المائع في وحدة الزمف)، واصطمح بو ليعني (اإلجراء)وأصؿ معناه 
. ومثُؿ ذلؾ مئات المصادر المنتقمة إلى االسمية اصطالحًا في العربية عمى ىذه الشاكمة

المصدر الصناعّي - ىػ 
ويصاغ المصدر الصناعي في العربية بإلحاؽ ياء النسبة والياء بآخر االسـ أو 

الصفة أو المصدر لعمؿ مصطمحات كثيرة يراد بيا التعبير عف الحالة أو االتصاؼ بميزٍة 
حالة كوف الشيء ) أي relativity (الّنسبّية)ومف أمثمتو . أو خصيصٍة أو نحو ذلؾ

 (االنضغاطّية)، و(قابمية الجسـ لمَمْطؿ والّسحب) أي ductility( الممطولّية)، و(نسبّياً 
compressibility (خاّصة الجسـ في كونو قاباًل لمضغط) أي .

االشتقاؽ مف أسماء األعياف واألعالـ - و
وقد تمسُّ الحاجة في وضع مصطمح إلى اشتقاؽ المصادر واألفعاؿ مف أسماء 

، و goid plating، (التذىيب)األعياف، وىذا كثير في االصطالحات العممّية، كما في 
. ، مف الذىب والبّمور والّشحـgreasing، (التشحيـ)، وcrystallization (الَبْمَوَرة والتبمُّر)

، و oxidation (األكسدة والتأكسد)وقد ُيشتّؽ أيضًا مف اسـ العيف الدخيؿ كما في 
قد يشتّؽ المصطمح .  مف األكسجيف والمغنطيسmagnetization، (المغنطة والتمغنط)

 galvinization، (الغْمونة)أيضًا مف ا سـ العمـ، كما في مصطمح اليندسة الكيربائية 
.  كالفانيGalvaniالمشتؽ مف اسـ اإليطالي 

وباب االشتقاؽ واسع، وليست ىذه سوى نماذج مف وسائمو، وثمة طرائؽ وصيغ 
أخرى كثيرة فيو، مما يفيد في عمؿ المصطمح العممّي واليندسي، وال يتسع المجاؿ 

. لمتطرؽ إلييا جميعًا في ىذا المقاـ
:  سنل اان شار تال تاليد– مصادر المصطمالات – طتير منيأليات الممل 

لعّؿ أىـّ ما يعاني منو واضعو المصطمحات بوجو عاـ، والمصطمحات اليندسية 
بوجو خاّص، أف ال تتيّسر ليـ مجموعة كاممة لحصيمة الجيود التي بذليا اآلخروف قبميـ 

وىذه مشكمة يجابييا األفراد العمميوف والمجاف والييئات وكّؿ الجيات . في ىذا المضمار
وغير خاٍؼ أّف ذلؾ مما يؤدي . المعنية بوضع المصطمحات واختيارىا عمى حدٍّ سواء

، ويكوف مف نتيجتو  حتمًا إلى تزايد عدد المصطمحات لمداللة العممّية الواحدة يومًا بعد يـو
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ثقاؿ المعجـ العممّي العربي بما ال ضرورة لو مف  تفاقـ احتماالت الغموض والّمبس، وا 
تعّدد المصطمحات ذات المعنى العممي الواحد، عمى غرار األمثمة التي سبؽ الكالـ 
عمييا، فضاًل عما يرافؽ ذلؾ مف إضاعة الكثير مف الُجيد والوقت، واحتماؿ شيوع 

. مصطمحات ىي دوف المستوى الالئؽ
إف ثّمة قْدرًا ىائاًل مف المصطمحات العممية واليندسية المنجزة، وىي مفرقة في 

المقاالت العممية والبحوث والكتب الكثيرة التي نشرىا األفراد العممّيوف بالمغة العربية، وفي 
مجاميع المصطمحات، والمعجمعات المتخصصة، والمعجمات العاّمة، التي أصدرىا 

األفراُد والمجاف والجمعيات والييئات والمنّظمات واالتحادات العممّيُة والجامعات والمجامُع 
. العممية والمغوية والمكتب الدائـ لتنسيؽ التعريب

غير أّف في ىذه الكثير مف تكرار المصطمحات لممعنى العممي الواحد، عمى نحو ما 
. ذكرت، فضاًل عف كونيا عمى درجات متفاوتة مف الجودة

ومف بيف ما اشتير مف مجاميع المصطمحات والمعجمات المفيدة في االختصاصات 
: اليندسية

مجاميع المصطمحات التي أصدرىا اتحاد المجامع العممية والمغوية العربية في  -
اختصاصات مختمفة ومنيا ما فيو َقْدٌر جيد مف مصطمحات اليندسة، مثؿ المجمد 

". مصطمحات نفطية"الصادر بعنواف 
مجموعة المصطمحات العممية "المجّمدات التي ينشرىا مجمع القاىرة سنويًا بعنواف  -

، 1957، وقد صدر منيا نحو ثالثيف مجمدًا منذ سنة "والفنية التي أقّرىا المجمع
يضاؼ إلى ذلؾ ما نشره منذ تأسيسو مف مجاميع مصطمحاٍت مستقمة باختصاصات 

وفي ذلؾ كمو قدر كبير . وغيره" معجـ الفيزيقا النووية واإللكترونيات"معينة، مثؿ 
 .مف المصطمحات اليندسية

مجاميع المصطمحات المختمفة التي ظيرت في مجمة مجمع دمشؽ ثـ أعيد ترتيبيا  -
األلفاظ المعّربة والموضوعة الواردة في السنوات "وُنشرت تباعًا في مجمداٍت بعنواف 

، يضاؼ إلييا ما " مف مجمة المجمع– أو الثانية أو الثالثة، إلخ –العشر األولى 
 .نشره مف مجاميع مصطمحاٍت مختمفة في اختصاصات معينة
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مصطمحات "المجمدات التي ينشرىا المجمع العممي العراقّي سنويًا تحت عنواف  -
، مضافًا إلييا قدر جديد مما 1982، وقد صدر منيا سبعة مجمدات منذ سنة "عممية

مصطمحات "نشره منذ تأسيسو مف مجاميع مصطمحات في اختصاصات معينة مثؿ 
 .وغيرىما" معجـ مصطمحات عمـو المياه"و " اليندسة المدنية

مجاميع المصطمحات التي نشرىا مجمع األردف منذ تأسيسو في اختصاصات  -
، و "مصطمحات سالح الجو"، و "مصطمحات سالح المشاة"معّينة، مثؿ 

 .، وغيرىا"مصطمحات سالح اليندسة"

مجمدات المصطمحات التي أصدرتيا المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو في  -
اختصاصات معينة في مراحؿ التعميـ العاـّ والتعميـ العالي، وفي بعضيا الكثير مف 

 .مصطمحات العمـو األساسية المتعمقة باليندسة

، التي أصدر منيا المكتب "المساف العربي"مجاميع المصطمحات المنشورة في مجمة  -
، وكذلؾ ما أصدره 1964الدائـ لتنسيؽ التعريب بضعة وثالثيف مجمدًا منذ سنة 

المكتب مف مجاميع مصطمحات مستقمة باختصاصات معينة، وفييا الكثير مف 
 .المصطمحات اليندسية

الذي أصدره التدريب الميني لمقوات المسمحة المصرية، " معجـ المصطمحات الفنية" -
 .1962وكانت أولى طبعاتو في سنة 

د" - الذي أصدرتو لجنة توحيد المصطمحات العسكرية " المعجـ العسكري الموحِّ
 –عربي، وعربي -  عربي، وفرنسي–إنكميزي )لمجيوش العربّية بأربعة مجمدات 

 ". فرنسي–إنكميزي، وعربي 

معجـ مصطمحات البتروؿ "و " معجـ المصطمحات العممية والفنية واليندسية" -
 .، وكالىما مف إعداد محمد شفيؽ الخطيب"والصناعة النفطية

الذي " المعجـ الموّحد الشامؿ لممصطمحات الفنّية لميندسة والتكنولوجيا والعمـو -
أصدرتو مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي بأحد عشر مجّمدُا بطبعتو األولى سنة 

1986. 

يضاؼ إلى ذلؾ عدد كبير مف معجمات المصطمحات ومجاميعيا مما ال يّتسع 
. المجاؿ لذكره
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إّف الحاجة ماسة اآلف إلى إكماؿ جرد ىذه المصطمحات كّميا، ووضعيا في متناوؿ 
المعنييف بالعمؿ المصطمحي مف المختصيف، لتجّنب التكرار، وتوفير الجيود، واختيار 
األفضؿ، وتييئة المعجمات المتخصصة عمى الوجو الجّيد المطموب، والتييُّؤ إلعداد 

: المعجـ العاـّ الذي نطمح إليو، ولعؿ ذلؾ يستمـز اتخاذ الُخطوات اآلتية
أواًل استكماؿ تجميع ىذه المصطمحات واختزانيا في الحسّابات بثالثة مداخؿ، إنكميزي 
وفرنسي وعربي، وربطيا بمحطات طرفّية في الجيات المختصة الناشطة لعمؿ 

. المصطمحات كالمجامع العممية والمغوية ومكتب التعريب
وسُيسيِّؿ الجرد . مضاعفة ىذه الجيات نشاطيا في عمؿ المعجمات المتخصصة: وثانياً 

وال بّد أف . الكامؿ لما سبؽ إنجازه مف المصطمحات ىذا العمؿ كثيرًا، ويرتفع بمستواه
تأخذ جية مسؤولة، كاتحاد المجامع مثاًل، عمى عاتقيا ميمة تنسيؽ ىذا العمؿ 

. تجّنبًا لمتكرار والتداخؿ
عدـ اّدخار وسيمٍة في جعؿ ىذه المعجمات المتخصصة في متناوؿ الجيات : وثالثاً 

المستفيدة، كالجامعات والييئات اليندسية الرسمية والخاصة، وتيسير حصوؿ األفراد 
. العمميِّيف عمييا ريثما ُيييأ المعجـ العاـّ 

وال بد مف . البدء بعمؿ المعجـ العاـّ، الجامع لمحتويات المعجمات المتخصصة: وأخيراً 
ولعّؿ جية مركزية، مثؿ المنظمة . تضافر جيود كثيرة إلنجاز ىذا العمؿ الكبير

لو  ، ىي التي يمكف ليا أف تنيض بيذا المشروع، فتموِّ العربية لمتربية والثقافة والعمـو
. وُتشرؼ عميو تجّند لو ما يحتاج إليو مف المختصيف

وال ريب في أّف فرز المصطمحات، واختيار خيارىا واستكماؿ نواقصيا، عمى وفؽ 
ىذه المنيجية، ونشرىا في المعجمات المتخصصة، ومف بعدىا في المعجـ العاـّ، سيكوف 

. فيو غاية ما نصبو إليو مف تيسير المصطمح العربي لممحتاجيف إليو، وانتشاره، وتوحيده
نما المراد مف  عمى أّف ذلؾ كّمو يجب أف ال يكوف سببًا في تأخر مسيرة التعريب، وا 

ىذه المنيجية أف تساند المسيرة وتدفعيا إلى أماـ، ألف حركة التعريب ما زالت بحاجة إلى 
فالمغة المستعممة في تدريس العمـو اليندسية في الجامعات . الكثير مف الّدعـ واإلسناد

حة بيف العربية واألجنبية ومثُؿ ذلؾ يقاؿ في الكتب الدراسية . العربية لّما تَزؿ مترجِّ
والمصطمحات اليندسية المستعممة في كّميات اليندسة، وفي الييئات اليندسية . المقّررة

. الرسمّية والخاّصة، ما زالت تتراوح بيف الفصيح العامّي والدخيؿ
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ولعّؿ مف أنجع الوسائؿ وأبعدىا أثرًا في انتشار المصطمح اليندسي العربي وتوحيده 
ففي العراؽ مثاًل، كاف قد صدر منذ بضع سنوات . اتخاذ القرارات السياسية في ىذا الشأف
وىو ُيمـز دوائر الدولة ومؤسساتيا استعماؿ المغة . قانوف لمحفاظ عمى سالمة المغة العربية

العربية والمصطمحات العربية في جميع أعماليا وتقاريرىا ومراسالتيا، وكذلؾ تستعمؿ 
بموجبو ألفاظ عربية ألسماء العالمات والمحاؿ التجارية وُعّد المجمُع بموجب ىذا القانوف 

. وصدر قانوف الييئة العميا لمعناية بالمغة العربية. المرجع األعمى في شؤوف المصطمحات
وىذه الييئة ُتْشِرُؼ عمى تنفيذ قانوف سالمة العربية، وَيِرُد إلييا مف مختمؼ مؤسسات 

الدولة مقترحاتيا ألسماء المصطمحات التي تحتاج إلييا في أعماليا، فتحيميا إلى 
قرار ما تُِقرُّه منيا، أو  المجمع، الذي يوزِّعيا عمى لجانو االختصاصية، لمنظر فييا، وا 
. وضع البدائؿ ليا، وُتعاد إلى الدوائر والمؤسسات، التي ُتمـز استعماليا بموجب القانوف
ـَ المجمع بيذه الطريقة آالؼ المصطمحات عمى دوائر الدولة ومؤسساتيا  لقد عمَّق

وبدأت الخّطة تؤتي أُكميا، إذ أخذ الكثير مف المصطمحات العربية . الرسمية والخاصة
. طريقة إلى االستعماؿ وحّؿ محّؿ الدخيؿ

ذاعٍة  وقد بدأ أثر ذلؾ واضحًا في وسائؿ اإلعالـ مف صحؼ ومجالت وكتٍب وا 
وىي التي ُتعد مف أىـ أدوات إشاعة المصطمح، التي يجب أف ال ُيَوفَّقر . مسموعٍة ومرئية

. ُجيد في سبيؿ تعبئتيا لنشره وتوحيده
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