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ىػ المصطمحات 1367 –ـ 1947أكلى المجمعي العمميُّ العراقيُّ منذي تأسيسًو عاـ 
ككاف قد أٌلؼى منذ . العمميةى عنايةن كبيرةن كبذؿ جيكدان محمكدةن في إنجاز عددو كبير منيا

ـ لجانان لكٍضًع مصطمحاتو لما يًرد في الكتب التي تقرر ترجمتييا أك تدقيؽي 1948عاـ 
قراريىا كقد تحدث الدكتكر جكاد عمي في الجزء الثاني مف مجمة المجمع . المصطمحات كا 

مف أعماًؿ المجمع األصميًة بىٍذؿي الرعايًة : "كقاؿ" المجمع كالمصطمحات"عف 
لممصطمحاًت كالعنايةي بيا كتكجيوي مجيكًده كنشاًطو إلى تكسيًع أفًقيا كتثبيًتيا كنشرىا 

. فحاجةي الناًس إلى المصطمحاًت اليكـى شديدةه، كطاٌلبييا كثير. بالنقًؿ كالتعريًب كاالشتقاؽ
ؽِّ المجمع عمى المتخصصيفى كالباحثيفى كأصحاًب العمـً بالمغاًت مطالبتيو إياىـ  كمف حى
بكجكًب مساعدًتو في ىذا الباًب كشدِّ أٍزًره، كذلؾ بتقديـً ما عندىـ مف عمـو كرأمو كنقدو 

كىك ليذا كذاؾ كىتىبى إلى الكزاراًت . ليؤدمى الرسالةى العمميةى عمى أكمؿ كىٍجوو كأٍحسىًف حاؿ
كالدكائًر المختصًة يىستعينييا عمى تسييًؿ ىذه الميمًة بأٍف تيٍرًسؿى إليو بما تىجمَّعى عندىا مف 
مصطمحاتو كما نقمتو مف كمماتو ليدريسيا كيرل رأيان فييا، كأٌلؼى في الكقًت نفسو لجانان مف 

: ثـ قاؿ". أعضاًئو كمف غيرىـ لكٍضًع مصطمحاتو لما يىًردي في الكتب التي ييقرر ترجمتيا
قراًرىا ككٍضعيا ىي أٍف يىٍدريسى المصطمحى " كطريقةي المجمًع في دراسًة المصطمحات كا 

دَّه كتعريفىو عند المتخصصيفى  المعركضى عميو في لغًة االختصاًص أكالن كأٍف يىٍستعًرضى حى
أك في الكتب الخاصة، كيتعرَّؼى أصمىو كنشأتىو، ثـ يسمع رأمى المتخصصيفى فيما اختاركهي 

دى في الكتب العربية قديميا كحديثيا  مف كمماتو عربيةو ميناسبةو لو، ثـ يستعرضي ما كىرى
قىؼى عمى كممةو . لغكيةن كانت أك اختصاصيةن مف كمماتو مكافقةو لو مما يفي بالمراد فإذا كى

صالحةو مناسبةو لو مؤديةو لممعنى االصطالحيِّ كرأل فييا الرشاقىةى كالٌسالمة، أعني أنَّيا 
عمى أفَّ مف عادًة المجمًع أٍف ال يرل . عربيةه سميمةه يألفييا الذكؽي عىقىدى رأيىو كبتَّ في األمر

رأيان في مصطمحو كال يىبيتَّ فيو إال فيو إال بعد الكقكًؼ عمى آراء البالًد العربيًة األخرل، 
ـ، أك كممةن أصحَّ كأحكـى  ثـ ىك حريصه . فمعؿ ليا اجتيادان فيو أٍصكىبى مف اجتياًده كأٍقكى

صفاًؽ  و عف اإلجماًع كالكحدًة كا  كؿَّ الًحٍرًص عمى أٍف ال ينفًردى برأمو كال ييًقرَّ قىراران قد ييخرجي
العمماًء مف أبناًء ىذه األمًة، فإنما ىك يىٍدريسي المصطمحات مف الكجيًة العممية كالمغكية 

ٍمًع الشٍَّمًؿ بتكحيد المصطمحات في جميًع البالًد  كالفنيًة، كلتككفى سببان مف أسباب جى
لى  العربيًة، كىك لذلؾ يٍعًمدي إلى محاضر مجمًع فؤاد األٌكًؿ لمغًة العربيًة كمجمًتو، كا 

لى الكتًب كالمجالًت التي تيعنى بالمصطمحاًت لمكقكًؼ عمى  المجمًع العمميِّ بدمشؽى كا 
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رأييا في كؿِّ مصطمحو قىٍبؿى اتخاًذ قرارو ما لكيال تتعدد القراراتي فال تبقىى إذىٍف فائدةه مف 
أاٌل ييثًبتى "كلمزيادًة في االحتياًط كاألخًذ بالتأٌتي كالتأٌني قىٌررى . كضًع المصطمحات

مصطمحان إال بعدى مركًر ستًة أشيرو عمى تأريًخ نشرًه ليتسنى لو دراسةي اآلراًء التي تيٍبدل 
فقراراتي المجمًع إذىٍف ". في شأًنو، كفي ضكئيا يقرري المجمعي ما يراه صالحان لالستعماؿ

، كلف يككفى القراري نيائيان إال بعد ميضيِّ المدًة التي  ىي في الزمًف الحاضًر قراراتي ترجيحو
دَّدىا لمكقكًؼ عمى ما يىًردي عميو في أثناًئيا مف آراء كلممجمع خيطةه كذلؾ في استنباط . حى

المصطمحاًت ككضًعيا، تجمعي بيفى رأًم المتقدميفى كرأمى الباحثيفى الميحدثيفى كحاجًة العربيًة 
الممٌحًة إلى المصطمحات كضركرًة تمبيًة ىذه الحاجًة كاستجابًة نداًئيا لتعكدى كما كانت لغةي 

ىك يرجك لذلؾ مف المؤسسات العممية اتخاذى خطكاتو عمميةو إيجابيةو كالتشاكًر لرٍفًع . لمعمـ
ٍعًؿ العربيًة لغةن رسميةن لمتعميـ العالي . المستكل الًعممٌي لكي نتمكفى في المستقبًؿ مف جى

وى المجمعي  ، فمذلؾ كىجَّ َـّ ذلؾ إال بتعاكًف البالًد العربيًة كمِّيا في ىذا العىمىؿ القكميِّ كلف يىًت
مجمًع فؤاد األكؿ بمصرى كالمجمًع العمميِّ العربيِّ بدمشؽى، : دعكةن إلى المجمعيًف الكريميفً 

". بيذا المعنى
ٍضًع المصطمحات في المجمًع العمميِّ العراقيِّ  كظٌمت ىذه الخيطةي العامةي أساسى كى

ٍف طرأ عمييا تعديؿه استجابةن لمظركؼ كالمستجدات كما تطمَّبٍتوي النيضةي في العراًؽ مف  كا 
ٍضًع المصطمحات العمميًة كاأللفاظ الحضارية، كال سيما بعد  كى اإلسراع في تعريب العمـك كى

 الذم نصَّ في 1977لسنة  (64)رقـ " قانكف الحفاًظ عمى سالمًة المغة العربية"صدكر 
ٍضًع المصطمحاًت "مادتو التاسعًة عمى أفَّ  المجمعى العمميِّ العراقيِّ المرًجعي الكحيدي في كى

". العمميًة كالفنيًة، كعمى األجيزًة المعنيًة الرجكعي إليو بشأنيا
لقد اىتَـّ المجمعي العمميِّ منذ تأسيسو، كنىشىرى في المجمد الثاني مف مجمتو سنة 

مصطمحان، ككاف الدكتكر  (94)ىػ أٌكؿى معجـ لممصطمحات العمميًة كىي 1371-ـ1952
مىساًت المجمع، كرأل أفَّ مف -  رحمو اهلل–جكاد عمي  قد استخرجيا مف محاًضًر جى

األمانًة العمميًة اإلشارة إلى المكًرًد الذم أكًردى فيو كالمعيًف الذم استيقي منو، ثـ رأل 
اإلشارةى إلى مكًضًعو في مجمًع القاىرة إٍف كاف لو ىناؾ مكضعه كمقاـه إتمامان لمفائدًة 

المحكر السيني أك "كمثاؿ ذلؾ ما جاء في المصطمح األكؿ . كتعميمان لقراراًت المجمع
ًؿ إليو مف مديريًة الًسكؾ ": "اإلحداث السيني نظر المجمع في ىذا المصطمح المرسى
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محكر "أما المديريةي المذككرةي فقد اختارت لو . الحديد العامًة كأقىرَّه عمى ىذا الشكؿ
كيالحظ في ىذا ". اإلحداثي السيني"، كاستعمؿ مجمعي فؤاد األٌكؿ لمغًة العربية "السينات

ك " الراتكف"ك " كمًنكر"ك " األلكمكنيا"المعجـ أٌف المجمعى عىرَّبى بعضى المصطمحات مثؿ 
. كغيرىا، كأبقى األسماءى المنسكبةى إلى أعالـ" السميكا"

مصطمحان، كلـ يتًٌبع  (156)كنىشىرى في المجمًد الثالًث مف مجمًتو قائمةن جديدةن في 
الدكتكر جكاد فييا ما اتبعى في القائمًة األكلى، كاكتفى بذٍكًر المصطمًح األجنبيِّ كما ييقاًبميو 

ٍتوي  . بالعربيًة مف غير إشارةو إلى مجمًع دمشؽى أك مجمًع القاىرًة، أك إلى الكتب التي ذىكىرى

مَّت  مصطمحان،  (265)كنشر في الجزء األكؿ مف المجمد الرابع قائمةن أخرل ضى
كيالحظ في القائمتيف أفَّ المجمعى استعمؿ . مصطمحان  (336)كنشر في الجزء الثاني منو 

الترابط "ك " المعامؿ الالتحددم"ك " ال نيائي: "في بعض المصطمحات فقاؿ" ال"
. كىك ما لجأ إليًو األقدمكف كبعض المعاصريف" الخطأ الالنمكذجي"ك " الالخطي

". منحنى لكرنز"كالعىمىـى في مثؿ " منحنى جي"كاستعمؿ الرمزى في مثؿ 

مصطمحان،  (138)كنىشىرى مصطمحاًت صناعًة النٍِّفًط التي اٍصطىمىحى عمييا كىي 
ـى بعضى الرمكًز بحركؼ مثؿ " الديزؿ"ك " الكيركسيف"ك " البنزيف"كيالحظ أٌنو عىرَّبى  كتىٍرجى

غاز النفط : "ككاف عميو أف يقكؿ" غاز البتركؿ المسيؿ"كىك مختزؿ  (س. ب. غ)
". رابع أثيالت الرصاص"لممصطمح  (ر. أ. ر)ككضع المختصر " المسيؿ

مصطمحان، كصٌنفىيا في خمسًة  (166)كنىشىرى مصطمحاتو في عمكـو الفضاء كىي 
الفضاكاتي كاألجكاءي، كالصكاريخي كالقذائؼي كالتكابعي، كالعمكـي الفضائيةي، : مكضكعاتو ىي

كقد اقتبس المجمعي ىذه المصطمحاًت مف . كالًمالحةي الفضائيةي، كاألدكاتي كاألجيزةي كالمكادُّ 
رةو أصدرتيا جامعةي الجكِّ بالمغًة اإلنكميزية، كاستثنى منيا ما كاف ميؤلفان مف  مجمكعةو مقرَّ
حركؼو لكمماًت ًعدَّةو يتككفي منيا المصطمحي عمى أسمكبو شائعو في المغات األجنبية في 

ٍكغ المصطمحاًت العمميًة كالفنيًة كلٌما يجد طريقو بىٍعدي إلى المغًة العربية، كاستثنى أيضان  صى
. أسماء المكاقًع كالمؤسسات
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" ال"مصطمحان، كيالحظ أنَّو استعمؿ  (296)كنشرى مصطمحاتو عمـً التربة كىي 
" التربة البكدزكلية: "، كعىرَّبى بعضى األلفاظ فقاؿ"الالمنطقي"ك " الالشكمي: "أيضان فقاؿ

. لمداللة عمى نسبة الكاربكف لمنايتركجيف (ف. ؾ): كاستعمؿ الحركؼ مثؿ
كنشرى مصطمحاتو في التربيًة البدنيًة، كأٍصمييا مما أرسمتوي األمانةي العامةي لجامعًة 

مًَّة  (682)الدكًؿ العربيًة، كقد بمغ عدديىا  مصطمحان، ككضع مصطمحاتو إضافية لكرًة السَّ
كييالحظي أفَّ بعضى المصطمحاًت الكاردة إلى المجمع أٍسيىؿي . مصطمحان  (23)بمغت 

حي كىي معركفةن بيف رجاًؿ التربية البدنيًة كمف ذلؾ لفظة  . كيراد بيا الخطأ" الشيف"كأٍكضى
". تصرؼ ال رياضي: "النافية فقاؿ" ال"كاستعمؿ المجمع 

لىًت الشؤكفى الميكانيكية كشؤكفى النقؿ،  كنشرى مصطمحاتو في السِّكىًؾ الحديًد، كقد تناكى
عى ألفاظان . مصطمحان  (235)كىي  كيالحظ أٌنو عىرَّبى بعضى األلفاظ كأبقى األعالـى، ككضى

دى " جابية ماء مساعدة"أكثرى صعكبةن مما اٍقتيرح عميو، كمف ذلؾ  ككاف المصطمحي الذم كىرى
سىؽ"ك " خٌزاف ماء مساعد"إليو  سرعة "بدؿ " اإلرقاؿ العالي"ك " سعة حمكلة"بدؿ " سعة كى
انقطاع "بدؿ " نبتات المكاصالت البرقية"ك " حدكد السرعة"بدؿ " حٌد اإلرقاؿ"ك " عالية

". منتسبك السِّكؾ الحديد"بدؿ " السِّككٌيكفى "ك " المكاصالت البرقية
( 133)نشر مصطمحػاًت آالًت مكائًف االحتراًؽ الداخػميِّ لمصمحًة نىٍقًؿ الركػاب كىي 

كيالحظ أفَّ المجمعى . مصطمحان  (35)مصطمحان، كما استعممتو العامىةي كلـ يىًرٍد باإلنكميزية 
، ككاف بعضي ما " العماد الالمركزم: "النافية فقاؿ" ال"عاد إلى استعماؿ  سىفه كىك حى

" غمرة التشحيـ"اقترحتو المصطمحةي أكضحى مف مصطمحاًت المجمًع، كمف ذلؾ أنو كضع 
يِّتة"بدؿ  ك " الحشك"بدؿ " الًكظاـ"ك " المحكر الالمركزم"بدؿ " العماد الالمركزم"ك " ميزى

آلة "بدؿ " الكاجئة"ك " السدادة" أك " القداحة"بدؿ " السِّداـ"ك " الًمٍكبىس"بدؿ " الكاجنة"
". القيٍفؿ"بدؿ " اآلشبة"ك " التخريـ

مصطمحان، كييالحظي أنَّو سىعى  (70)كنىشىرى مصطمحاًت عماًؿ الغىزًؿ كالنسيًج كىي 
ٍضع  إلى أٍف يجعؿى كممةن كاحدةن، كنجحى في ذلؾ، كىدا مف أٍحسىًف ما ييتَّبىعي في كى

. المصطمحات
مصطمحان، كيالحظ أفَّ المجمعى عىرَّب  (261)كنىشىر مصطمحاًت مقاكمًة المكادِّ كىي 

يا مثؿ  كفي بعًض ىذه المصطمحاًت غرابةه . كأبقى األعالـ عمى حاليا" ديناميؾ"بعضى
. أم المتانة أك الكبر" معاير العسك"أم الصالبة، ك " معاير الجسكءة"مثؿ 
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مصطمحان، كمصطمحات  (182)كنشرى مصطمحاًت ىندسًة إسالًة الماًء كىي 
ٍضًع كممةو كاحدةو . مصطمحان  (1220)التشريًح كىي رىصى عمى كى كييالىحظ أفَّ المجمعى حى

ٍضًع المصطمحات . لمدَّاللًة عمى المصطمح، كىك مما ييٍستىٍحسىفي في كى
مصطمحان، كقد سارت لجنةي  (2137)كنشرى مصطمحات عمـ الجراحًة كالتشريًح كىي 

: المصطمحات الطبيًة عمى أيسيسو كاضحةو ىي
. المفظي المستىٍعمؿي في كتًب األقدميفى أٍكلى بأف ييستعمؿى فال ييٍعدىؿي عنو إلى غيره -ُ
أفَّ أغمىبى مصطمحاًت األمراًض تنتيي عمى القياس بمكاًحًؽ تىديؿُّ عمى  نىٍكًع المرض،  -ِ

عىت المجنةي  لمدَّاللة عمى المرض " فيعاؿ"مىقيسان عمى جنس المرض، ك " فىعىؿ"فىكىضى
 .الشديد

بعضي األسماًء تنتيي بالحقةو ييراد بيا معنى الشَّبىو، كأضافىًت المجنةي األًلؼى كالنكفى  -ّ
، كالشٍَّحماني ًلشٍبو الشحـ  .عمى االسـ ليذا الغرًض كالمَّحماني لًشٍبًو المحـً

 ".الكظريف"أٍبقىًت المجنةي الياءى كالنكفى كما في  -ْ

 .قياسان ألسماء األدكيًة كالسَّعيكط" فىعكؿ"اتخذت  -ٓ

ٍزًف  -ٔ ، كالسٍَّبًؽ كالمٍَّحًؽ، " فىٍعؿ"استعممٍت بعضى السكابًؽ عمى كى ٍرـً ٌط، كالكى كالفىٍرط، كالحى
 .كالبىٍعًد كالنٍَّذر

" ىىٍبط"ك " فىٍرط"ككاف مجمعي المغة العربية في القاىرة قد أقرَّ استعماؿ المصدريف 
ٍضًع كمماتو دالة ألحسف إلى المغة العربيًة  كلكنيما لـ يىشيعا، كلك اٌتجوى إلى الترجمًة أك كى
ؿي العربيةى إلى قكاًلبى  نَّبىيا إدخاؿى ًصيىغو قد تككفي نافعةن في القياس عمييا، كلكنيا تيحكِّ كجى

. جامدةو كًصيىغو يىٍنًفري منيا الذكؽي العربيُّ في كثيرو مف األحياف
مصطمحان،  (555)كنىشىر المجمعي العمميُّ العراقيُّ مصطمحاًت الًكالدًة كىي 

كعي . مصطمحات (1905)كمصطمحات عمكـً المياًه في سبعًة أقساـ، كقد بمغت  كقد ري
: في كٍضًعيا بعضي القكاًعد الكاضحًة كىي

. إيثاري استعماًؿ المفًظ العربيِّ عمى المفًظ األجنبيِّ  -ُ
 .إحياءي المصطمح العربيِّ القديـ إذا كافى ميؤديان لممعنى العممٌي الصحيح -ِ

تفضيؿي المفًظ العربيِّ األصيؿ عمى المكلًَّد، كالمكلًَّد عمى الحديث إاٌل إذا اشتير  -ّ
 .األخيري 
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 .استعماؿي المفًظ العربيِّ األصيًؿ إذا كاف المصطمحي األجنبيي مأخكذان عنو -ْ

نُّبي النٍَّحًت ما أمكفى ذلؾ -ٓ  .تىجى

 :تجٌنبي تعريًب المصطمح األجنبي إال في األٍحكاؿ اآلتية -ٔ

. إذا أصبح مدلكليو شائعان بدرجةو كبيرةو يىٍصعيبي معيا تغييريه -أ 
 .إذا كاف ميشتقان مف أسماًء األٍعالـً  -ب 

 .في حالًة األسماء العممٌيًة لبعض العناًصًر كالمركبات الكيميائية -ج 

 .إذا كاف مف أسماًء المقاييس كالًكٍحداًت األجنبيةً  -د 

 .إذا كاف ميٍستعمالن في كتًؿ التراث -ق 

كعيت قكاعدي معينةه في التعريًب منيا -ٕ  :ري

البدءي باليمزًة إذا دىعىٍت إلى ذلؾ ضركرةي تجنًُّب البىٍدًء بحرؼو ساكفو مراعاةي  -أ 
. لطبيعًة المغة العربيةً 

ٍرؼى الجيـ غىٍير المعطَّشةً  -ب  ٍرًؼ الغيف الذم ييقاًبؿي حى  .استعماؿي حى

بًة كما ييٍنطىؽي بيا في لغًتيا مع إيثاًر الصيغًة التي نىطىؽى  -ج  كتابةي األلفاًظ الميعرَّ
 .بيا العربي 

 .تفضيؿي الصيغًة األكركبيًة األقرًب إلى طبيعة العربية -د 

 .النٍُّطًؽ بأسماًء األعالـً األجنبيًة ككتابتييا كما ييٍنطىؽي بيا في مكاطنيا ما أمكفى ذلؾ -ٖ

 .في مقابؿ المصطمحاًت الدَّالة عمى ًصفىًة قبكؿ الفعؿ" ميٍستىٍفًعؿ"اختياري صيغًة  -ٗ

ناعيِّ ميقابوؿى المصطمحات الدالًَّة عمى ما ييفيدي  -َُ التكسُّعي في صيغًة المصدًر الصِّ
 .االتصاؼى بصفةو معينةو 

 .تثبيتي صيغتي المزكـً كالتعدية في األلفاظ التي تحتًممييما -ُُ

ٍف كانت عىالقىتيو بالمعنى األصميِّ مىجازٌيةن  -ُِ اإلبقاء عمى المصطمًح العىربيِّ الشائًع كا 
 .حسب

المجكءي إلى استعماًؿ األلفاًظ القصيرًة مف مصادرى ثالثيةو بسيطةو كأسماءو كحركؼو  -ُّ
رىٍجع "فيما ييقاًبؿي صدكرى بعًض الكمماًت اإلفرنجية الدالًَّة عمى معافو ميعيَّنةو مثؿ 

 ".ال عضكم"ك " ًنٍصؼ كركم"ك " نىٍزع الماء"ك " الكفؽ



 67 

 :استعماؿ إحدل الصيغ اآلتية لمدَّاللًة عمى االحتراؼ -ُْ

". ميرقِّؽ"ك " كميحكىـ"ك " فاحص"صيغةي اسـ الفاعًؿ مثؿ  -أ 

 ".نىسَّاج"ك " غىٌزاؿ"ك " لفَّاؼ: "مثؿ" فىٌعاؿ"صيغةي  -ب 

 .ًمٍمفاؼ: مستعممةن، مثؿ" فىٌعاؿ"إذا كانت صيغةي " ًمٍفعاؿ"صيغةي  -ج 

 ".نضائدم"ك " مقكياتي: "النسبة إلى جمع التكسير مثؿ -د 

كصيغةي اٍسـً الفاعًؿ مذكران " ًمٍفعاؿ"ك " ًمٍفعىمة"ك - بكسر الميـ" - ًمٍفعىؿ" قياسيةي  -ُٓ
لمدَّاللًة عمى اآللة التي ييعالج بيا الشيءي مضافان إلييا " ًفعاؿ"، ك "فىٌعالة"كمؤنثان، ك 

نىة ًمٍكحمٌية"ك " ًمٍشعىؿ: "المسمكعات غيري القياسيًة مف أٍسماًء اآلالًت مثؿ ك " ًميزى
 ".كاًشطة"ك " ناًبض"

( 917)كنىشىر المجمعي مصطمحاًت اليندسًة المدنية في ثالثًة أقساـ كبمغت 
 ( إنكميزم–إنكميزم )كقد اعتمدت المجنةي في عمميا قامكسى اليندسًة المدنية . مصطمحان 

كيشتمؿي ىذا المعجـي . سككت، كاعتمدت التعريفات الكاردةى فيو. إس. الذم كضعو جكف
عمى مصطمحاًت اليندسًة المدنيًة في مدلكليا الكاسًع الذم يىتضمَّفي البىٍذؿى كاإلسالةى 

ٍرؼى كاألنيارى كالقنكاًت كالمكانئى كالمرافئى كاإلنشاءات البحرية كالقيكل المائيةى كالجسكرى  كالصَّ
كاألنفاؽى كالسِّكىؾى كالطرؽى كاألسيسى كالمطاراًت كالبمدياًت كميكانيؾى التربة كالتصاميـى 

: كبيكعي في إدراًج المصطمحاًت ما يأتي. اإلنشائية

قِّمىٍت ىذه المدلكالتي  -ُ . إذا كاف لممصطمح اإلنكميزمِّ أكثري مف مدلكؿو ري

إذا رأت المجنةي في أحكاؿو نادرةو عند الضركرة اإلبقاءى عمى مصطمحيف عربييف أك  -ِ
 .أكثرى لمدلكؿو كاحدو فييفىٌرؽي في تمؾ األحكاؿ بعالمةو بيف المصطمحات

ٍمزه لمداللًة عمى فىٍرًع اليندسًة التي يعكدي  -ّ كيًضعى بجنًب بىٍعًض المصطمحات اإلنكميزية رى
 .إلييا المصطمحي 

مصطمحان، كمصطمحات الكيمياًء  (740)كنىشىرى المجمٍع مصطمحاًت الكيمياء كىي 
مصطمحان، كألفاظ الحضارًة في أدكاًت البناًء كآالتًو كمكادِّه كأقساـً  (589)العامًة كىي 
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البيًت كغيرًه مف المباني كاألثاث كالمكازـً كاألدكاًت المنزليًة كالمالبس كالمنسكجاًت، كقد 
(. 303)بمغ عدديىا 

كنىشىرى مصطمحات فنكًف الحضاراًت القديمة كالمكضكعاًت األيخرل القريبًة منيا مما 
، كقد بمغت  لييا بيف الدارسيفى كالباحثيفى . مصطمحان  (629)يىٍكثيري تداكي

مصطمحان، كمصطمحاًت قانكًف  (125)كنشرى مصطمحات قانكًف العقكبات كىي 
زائية كىي  ًِ كالقانكًف في . مصطمحان  (82)أصكًؿ المحاكماًت الجى ٍت لجنةي الشريعًة كقد سارى

قانكف "ىذه المصطمحاًت عمى طريقًة المعجـ، أم تعريؼ المصطمًح تعريفان مكجزان، فمثالن 
دِّدي األفعاؿى الممنكعة قانكنان كتيعٌيفي : "ىك" العقكبات مجمكعةي القكاعًد التشريعيًة التي تيحى
ٍف كانت ". عقكباتيا ًع المجنةي المصطمحى األجنبيَّ لينتًفعى بو الدارسكف، كا  كلـ تىضى

. المصطمحاتي القانكنيةي معركفةن ميٍنذي سنكاتو طكيمة

كأبدل المجمعي رأيىو في المصطمحاًت النٍَّفطية التي بىعىث بيا اتحادي المجامًع المغكيًة 
ككجد في . العربية" النفط"إلى " البتركؿ"كالعمميًة العربيًة، كارتأل تغييرى عنكاًف الكراس مف 

. بىٍعضى التعريفاًت غمكضان أك لىٍبسان، كفي بعًضيا عمكمان ال ييدخميا في المصطمح العممي
، كفي تغييرى بعًضيا تغييران أساسيان مستًندةن  ككاف بعضي المصطمحاًت قد عيرِّبى أك نيًحتى
في ذلؾ إلى ما تىيسَّرى ليا مف معاجـى، كتحكيرى بعًضيا تحكيران طفيفان لتنسىًجـى مع القكاعًد 

. التي نظرٍت مف خالليا إلى معنى المصطمًح العمميِّ الذم يىنبغي إقراريه

كأعاد النظر في مصطمحات مقترحةو في التربيًة البدنية، كىي التي نىشىرىا المجمد 
الثامف مف مجمتو، كأضاؼى ما استجٌد مف تسميةو ألدكاًت المعب كأصكًلو كأحكاًمو، كقد 

. مصطمحان  (572)بمغت المصطمحات 

كشارؾ في طبًع مصطمحاًت اتحاًد المجامًع المغكيًة كالعمميًة العربيًة، فأٍصدىرى 
، ككاف مجمعي المغًة العربيًة 1976سنة " مصطمحاتو نفطيةن " ـ، كىي أٍلؼي ميٍصطىمىحو

ٍيدو بعيد دىرٍت ىذه المصطمحاتي عف ندكة بغداد التي . بالقاىرة قد أقىرَّىا ميٍنذي عى كقد صى
. ـ1973عقدىا اتحادي المجامًع ببغدادى سنة 
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 لالتحاًد نىٍفًسو، كنىشىرى التحاًد األطباء 1975سنة " مصطمحاتو قانكنيةن "كأٍصدىرى 
. ـ1978ـ كالثانية سنة 1973في طبعتيو األكلى سنة " المعجـ الطبيِّ المكحدى "العرًب 

معجـي مصطمحاًت "كطبع بعضى معاجـً المكتًب الدائـً لتنسيؽ التعريب، كمنيا 
يىكاف معجـي "ـ، ك 1977سنة " معجـي مصطمحاًت الفيزياء"ـ، ك 1976سنة " الحى

. ـ1979سنة " مصطمحات الرياضيات
كأصدر في كراساتو المصطمحاًت العمميةى التي أقرَّىا كنىشىرى معظمىيا في مجمتو 

: كىي
. ـ1958 –مصطمحاتي صناعًة النٍَّفًط في االستكشاؼ كالحفًر كاإلنتاًج كالتصفية  -ُ
 .ـ1968 –مصطمحاتي عٍمـً الجراحًة كالتشريح  -ِ

 .ـ1968 –مصطمحاتي عمـً الكالدًة  -ّ

 .ـ1976 –مصطمحاتي عمـك المياًه  -ْ

 .ـ1959 –مصطمحاته في اإللكتركف  -ٓ

 .ـ1961 –مصطمحاته في التربيًة البدنيًة  -ٔ

 .ـ1962 –مصطمحاته في ًسكًؾ الحديًد  -ٕ

 .ـ1960 –مصطمحاته في عمـ التربة  -ٖ

 .ـ1959- مصطمحاته في عمـ الفضاءً  -ٗ

مصطمحاته في ىندسىًة سكًؾ الحديد كالٌرٌم كاألشغاؿ، كفي الصناعًة كالمالحًة  -َُ
 .ـ1955 –كالطيراف 

 .ـ1958 –مصطمحاتي القانكًف الدُّستكرمِّ  -ُُ

 –مصطمحاته لمصمحًة نٍقؿ الركاًب في آالًت مكائًف االحتراًؽ الداخميِّ كأجيزتيا  -ُِ
 .ـ1962

مًة المكادِّ كىندسًة إسالًة الماًء كعٌماًؿ الغىٍزًؿ كالنسيج  -ُّ  .ـ1967 –مصطمحاتي مقاكى

دى 1978لسنة  (163)كازداد نشاطي المجمًع بعد صدكر قانكنو رقـ  ـ الذم كىحَّ
، كالمجمعي السُّريانيُّ في : المجامعى الثالثةى كىي ، كالمجمع الكردمُّ المجمعي العمميُّ العراقيُّ

. أم المجمع الذم كاف منذ تأسيسو" المجمعي العمميُّ العراقيُّ "مىٍجمعو كاحدو ىك 
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كفي المجمع اآلف لجافه عمميةه كثيرةه تنظيري في المصطمحاًت العمميًة كاأللفاظ 
لجنةي المغة العربية، كلجنةي األصكؿ، كلجنةي التأريخ كالحضارة، كلجنةي : الحضارية منيا

التراث، كلجنةي عمـً النٍَّفس كالتربية، كلجنةي الشريعًة كالقانكف، كلجنةي الفيزياء، كلجنةي 
الرياضيات، كلجنةي الزراعة، كلجنةي الكيمياء، كلجنةي اليندسة، كلجنةي الطب كعمكـً الحياة، 

كىذه المجاف كالييئاتي . كىيئةي المغًة الكردية، كىيئةي المغة السريانية، كىيئة المصطمحات
عي المقاًبؿى العربيِّ بعد الرجكع  تنظري في المصطمحات العممٌيًة كاأللفاظ الحضارية، كتىضى

: إلى
. المعاجـً القديمًة كالحديثةً  -ُ
 .كتب التراث -ِ

 .المعاجـً األجنبية -ّ

 .العربيًة كاألجنبيةً : معاجـً المصطمحات العمميًة الحديثة -ْ

ٍتيا كقد تعتمد عمى ميعجـو  -ٓ قراراًت المجامًع العربية، كمعاجـً المصطمحات التي أٍصدىرى
 .أجنبيٍّي في تحديًد معنى المصطمح قىٍبؿى البحًث عف المٍفًظ العربيِّ 

فقٍت ىذه المجافي كالييئاتي تكفيقان كبيران في أعماليا، كأنجزٍت آالفان مف  ككي
المصطمحاًت العمميًة كاأللفاظ الحضارية التي ال تيقىرُّ إاٌل بىٍعدى أف تىٍدريسىيا ىيئةي 

، كتيعيدى إلى المجنًة المختصة ما يحتاجي إلى  ، كتيعىدِّؿى ما تيعىدِّؿي المصطمحاًت فتيًقرَّ ما تًقرُّ
كقد تحتاجي الييئةي إلى أف تىٍعًرضى بعضى المصطمحاًت . إعادىًة النَّظًر كدراسًتو مف جديد

قراًر ما يراه صحيحان  مىساًتو االعتيادية لمناقشًتيا كا  ككاف ليذا . عمى مجمس المجمًع في جى
ٍضًع المقابًؿ العربيِّ أثره كبيره في إنجاًز عىدىدو كبيرو مف  كى التنظيـً في دراسًة المصطمحاًت كى

" مصطمحات عممية"ـ ثمانية أجزاء مف 1978المصطمحاًت، كقد أنجز المجمعي بعد عاـ 
: كىي

َـّ مصطمحاتو في الفيزياء، كعمـً األحياء، كاليندسًة المدنيًة، كالرٌم كالبىٍذًؿ، : األكؿ ضى
. ـ1982 –كعمـ الغاباًت، كعمـً النٍَّفًس كاألمراًض العقمية 

ضَـّ مصطمحاتو في الفيزياء النككيًة، كالكيمياء التحميميًة، كعمـً الحيكاف، : الثاني
. ـ1984 –كاليندسة المدنية، كالمراعي، كالتربية 
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يىكاف، كعمـ التٍُّربة، كالتربية، كعمـ : الثالث َـّ مصطمحات الرياضيات، كعمـ الحى ضى
. ـ1985 –النفًس كالطب النفسيِّ 

َـّ مصطمحات الكيمياء الفيزيائية، كالكيمياء التحميمية، كالنبات، كاليندسة : الرابع ضى
. ـ1986 –المدنية، كالبىٍستىنة 

ضـ مصطمحات الرياضيات المتقدمة، كالفيزياء العامة، كاليندسة المدنية، : الخامس
. ـ1987 –كالبستنة 

َـّ مصطمحات الفيزياء العامة، كالكيمياء، كاليندسًة المدنيًة، كالمحاصيًؿ : السادس ضى
. ـ1988- ىػ 1409 –الحقميًة، كاليندسًة الكيربائية 

َـّ مصطمحات الفيزياء العامة، كالمحاصيؿ الحقميًة، كعمـً النفًس كالطًب : السابع ضى
، كتربية الحيكاف، كالتربية  . ـ1989- ىػ 1410 –النفسيِّ

َـّ مصطمحاًت الفيزياء البصريًة، كالتعديف، كالميركَّباًت الكيميائية غير : الثامف ضى
يىكاف  ، كتربية الحى ىػ 1411 –العضكية، كاليندسًة الكيربائيػة، كعمـً النفس كالطب النفسيِّ

. ـ1990- 
 ، ٍمًع األٍشباه كالنظائر في جزءو كاحدو ـي تنسيؽو كجى قد يككفي في ىذه األجزاًء الثمانيًة عىدى

كلكٌف رغبةى المجمًع في أف ينشيرى ما تيٍنًجزي لجانيو العمميةي ليككفى في متناكًؿ الباحثيفى 
كلعمو يعكدي إلى ىذه األجزاًء . كالدارسيفى ىي التي جعمتو ييٍصًدري األجزاء بيذه الصكرةً 

، 1978كغيرىا مما صدره قبؿ عاـ  َـّ كؿُّ جزءو مصطمحاًت عمـو كاحدو ديىا ليضي ـ، كيكحِّ
نِّفٍت كنيًشرىٍت مطبكعةن، كلعمَّو مف  ًضعىٍت المصطمحاتي كصي كليس ىذا بالعسير بعد أٍف كي
َـّ فائدتيو كينتفعى بو المختصكف  ، لتعي َـّ التنسيؽي الجديدي تعريفان لكًؿ مصطمحو المفيًد أٍف يىضي

. كغيري المختصيف
نما يتجاكزه، فقد قاـ في  ٍضًع المصطمحات عند ىذا، كا  ٍيدي المجمًع في كى كال يقؼي جي
السنكاًت الخمًس األخيرًة بكضع آالًؼ المصطمحاًت العمميًة كاأللفاظ الحضاريًة استجابةن 

ُـّ ىذه اآلالؼى إلى ما أٍصدىرى بعد أٍف  لطمًب الكزارات كالمؤسساًت، كلعؿَّ المجمعى يىضي
، كيجمعى األشباهى كالنظائر رى . يحًذؼى المكرَّ
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ٍضع المصطمحات العممية كاأللفاظ  ٍقفةه عند دكر المجمع العمميِّ العراقيِّ في كى ىذه كى
الحضارية، كقد كاف حريصان عمى مكاكبًة التطكًر العمميِّ كالنيضة التي تىٍشيىديىا البالدي، 

كدؤكبان في تدقيؽ المصطمحاًت في المجاًف العمميًة كالييئاًت التي ييشىكِّمييا في كؿِّ دكرةو مف 
. دكراًت انعقاًدًه، كميًجٌدان في نىٍشًرىا ليرًجعى إلييا الباًحثيكفى كينتفعى بيا الدارسكف

ٍيدان عظيمان،  ٍضعى المصطمح سيالن يسيران، فقد بىذىلىًت المجافي العمميةي جي كلـ يكف كى
عىًت المعاجـى كالكتبى العمميةى  ٍضًع المصطمًح، كراجى عىٍت أمامىيا القكاعدى األساسيةى في كى كىكىضى

ٍتوي المجامعي العربيةي فجاءت مصطمحاتييا دقيقةن إلى حد كبير كآًخري . كأسفارى التراث، كما أقىرَّ
عىٍتوي لجنةي المغة العربيًة في المجمًع القكاعدي العامةي لكضع المصطمحاًت العمميًة  ما كىضى

: كىي
. مراعاةي المماثىمًة أك المشاركًة بيف مدلكلىي الفظًة لغةن كاصطالحان، كألدنى ميالبسةو  -ُ
 .االقتصاري عمى مٍصطمحو كاحدو لممفيكـً العمميِّ الكاحدً  -ِ

 .تجٌنبي تعدُّد الدالالًت لممصطمح الكاحد -ّ

ـي ما استيٍعمؿ، أك ما استىقىرَّ قديمان مف مصطمحاتو عمميًة كعربيةو كىك صالح  -ْ التزا
 .لالستعماؿ الجديد

 .تجنُّبي المصطمحات األجنبية -ٓ

ٍعبًة النٍُّطؽ -ٔ  .إيثاري المفظًة المأنكسًة عمى المفظًة الناًفرة الكحشيًة أك الصَّ

ٍضًع المصطمحات -ٕ  .ال ييشتؽي مف المصطمًح إال بقراًر ىيئةو عمميةو مختصةو بكى

إيثاري المفظًة المفردًة عمى المصطمح المركًَّب أك العبارة لتسييًؿ النسبًة كاإلضافًة  -ٖ
 .كنحك ذلؾ

 .تجنبي األلفاظ العامية -ٗ

 .تفضيؿي مصطمحاًت التراًث العربيِّ عمى المكلَّدات كالميحدثات -َُ

 . ييمجأ إلى ترجمًة المصطمًح األجنبيِّ عند ثبكًت دىاللًتو عمى معناه االصطالحي -ُُ

 . تجنبي تعريًب المصطمحات األجنبيًة إاٌل إذا تىعىذَّر العثكري عمى لفظو عربيٍّي مكائـ -ُِ
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 : ترل المجنةي أٍف ييراعى عند استعماًؿ األلفاظ األعجمية ما يأتي -ُّ

بًة عند اختالؼ نيطقيا بالمغات  - أ حي أٍسيىؿي نيٍطؽو في رٍسـً األلفاًظ المعرَّ ييرجَّ
. األعجمية

ٍسًمًو ليتًَّسؽى مع النٍُّطًؽ  - ب إحداثي بعض التغيير في نيٍطًؽ المصطمح الميعىرًَّب كرى
 .العربيِّ 

نُّبي استعماًؿ السكابًؽ كالمكاًحًؽ األجنبيًة، ألفَّ المغةى العربيةى لغةه اشتقاقيةه كليست  -ُْ تىجى
ٍضًع المصطمح  .إلصاقيةن، ككجكبي اعتماًد األساليًب العربيًة في كى

 ييٍستىٍعمؿي كؿُّ لفظو مف األلفاًظ المترادفًة في معناه الخاصِّ في المصطمحات العمميًة؛  -ُٓ
ألفَّ التراديؼ كثيران ما يككف أكصافان لؤلشياء ال ييراد بيا المطابقةي التامَّةي في المعنى، 
ظي أفَّ لكؿ لفظو معنىن خاصان بو يختمؼي عف سكاه كلك شيئان قميالن، فييمكفي أخذيه  إذ ييٍمحى
كاستعماليو كلك بطريقًة المجاز، ككذلؾ تىمىكيفي االستفادةي مف المترادفاًت التي ال تيٍمحظي 

 .فييا الكصفيةي، ييخىصُّ كؿٍّي منيا بمصطمحو عمميِّ خاصو 

عًت المجنةي قرارى النٍَّحًت كىك عىدـ جكاًز النٍَّحًت إاٌل ًعٍندى عىدىـً العثكر عمى لىٍفظو : "كىكىضى
، كاستعارةو لغكيةو، كترجمةو،  عربيٍّي قديـو كاستنفاًد كسائًؿ تنميًة المغًة مف اشتقاؽو، كمجازو
عمى أٍف تيمًجئى إليو ضركرةه قيصكل، كأٍف ييراعى في المفًظ المنحكًت الذكؽي العربيُّ كىعىدـي 

". المٍَّبس
ٍضًع المصطمحاًت العمميًة كاأللفاًظ  ٍيدان كبيران في كى لقد بذؿ المجمعي العمميُّ العراقيُّ جي
الحضاريًة مثمما بىذىلىًت المجامعي العربيةي األخرل كالرأمي أفَّ تىعىدُّدى المصطمحاًت كاختالؼ 
، كأفَّ  ـي المغةى العربيةى كالحركةى العمميةى التي يىٍشيىديىا الكطفي العربيُّ ٍضًعيا ال يىٍخدي أسس كى

ؿي متطمباًت تكحيًد المصطمح ٍضًع المبادًئ العامًة أكَّ كى كلعؿ . السٍَّعيى إلى تنسيًؽ الجيكًد كى
: مف أىِـّ ما ييحقؽي ىذا اليدؼى أمريف

عىٍتيا المجامعي العربيةي، كاستخالصي ما ييتٌفؽي عميو : األكؿي  دراسةي األسًس التي كىضى
. ليككف منيجان لكًؿ مجمعو أك باحثو أك مترجـ

عىٍتيا المجامعي، كاألٍخذي بما اتفقت عميو، : الثاني مراجعةي المصطمحاًت التي كىضى
. كتعديؿي أك تبديؿي ما كاف الخالؼي فيو كبيران 
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: كيتُـّ ذلؾ بكسائؿ كثيرةو منيا
ًت  -ُ ، كيكاًزنىو بما أٍصدىرى أٍف ييعيدى كؿُّ مجمعو النظرى فيما أٍصدىرى مف مصطمحاتو

. المجامعي األخرل
ـى المجامعي دراستيا -ِ  .أٍف تيشىكَّؿى لجافه مشتركةه لمنظًر في المصطمحات بعد أف تيقىدِّ

أٍف تقكـى ىذه المجافي بتكحيد المصطمحاًت في ضكًء األسًس التي اتفقت عمييا  -ّ
 .المجامعي كالدراساتي التي قىدَّمتيا

أف تىٍقتىًرحى ىذه المجافي دراسةى ما استجدَّ مف المصطمحاًت العمميًة كاأللفاظ الحضارية  -ْ
عى ليا األلفاظى العربيةى   .كتقدِّمىيا إلى المجامًع لتدريسىيا كتضى

دًة  -ٓ أٍف يقكـى اتحادي المجامًع العربيًة أك أيةي ىيئةو عربيةو بطبًع المصطمحاًت المكحَّ
 .لتككفى بيف أيدم الباحثيفى كالمترجميفى 

ٍعب، ففي الكطف العربيِّ طاقاته عمميةه كبيرةه، كأمكاؿه طائمةه،  كتحقيؽي ذلؾ ليس بالصَّ
كقمكبي مؤمنةه، كنفكسه متكثٌبةه، كخيري ما ييقدِّميوي ىذا الجيؿي أك العيدي ًعٍمـه تنتفعي بو األجياؿي 

. أك العيكدي القادمة
إفَّ تكحيدى المصطمح ضركرمٌّ في ىذه المرحمًة التي تعيشي فييا األمةي العربيةي كىي 
تسعى إلى تحقيًؽ أىدافيا في الكحدًة كالحياًة الحرًة الكريمًة، ألٌف الخالؼى فيو ييؤدم إلى 

دىؽى المرحكـي األميري مصطفى الشِّيابي حينما  ٍمًؽ لغاتو جديدةو كقد صى التشتًت كالفكضى كخى
، كمف "اختالؼي المصطمحاًت العمميًة في البالد العربيًة داءه مف أدكاًء لغتنا الضادية: "قاؿ

ًر االختالؼ أفَّ بعضى األقطار العربية تسمي الكمبيكتر  كى يا " الحاسكب"صي كتسٌميو بعضي
فاعكؿ "كليس في ىذا االختالؼ خدمةه لمغًة العربية، كاستعماؿي صيغة " الحٌسابة"كالعراؽ 

ـى العامميفى في حٍقًؿ المصطمحاًت فيقاؿ لمفاكسممي  لآللة أك األداة قياسان يفتحي المجاؿى أما
إذا أريد األداة أك الجياز، كىك ما أقرَّه مجمع المغة العربية األردنيُّ كالمجمعي " الناسكخ"

. العمميُّ العراقيُّ 
ٍف لـ يكٍف عمى مستكل اتحاًدىا، فقد يككفي  فَّ التنسيؽ بيف المجامع مييٌـّ كا  كا 

ٍيد المجامع كما ييٍنشىري مف أخبارو كآراء في كسائؿ  باالتصاؿ المباشر أك االطالع عمى جي
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األردنيةي أفَّ مجمع المغة العربية " صكت الشعب"فمثالن نشرت جريدةي . اإلعالـ المختمفة
عى ألفاظان لمفاكسممي كعممية النسخ التي يقـك بيا كىي : األردنيَّ كىضى

". فاعكؿ"الناسكخ لمداللة عمى األداة، كىي عمى كزف  -ُ
 .نىٍكسىخى يينكًسخ: النٍَّكسىخة إذا قيًصدى بيا العمميةي نىٍفسييا، كالفعؿ -ِ

مىةي، كىي عمى كزف  -ّ ةي الميٍرسى  .مثؿ صحيفة" فىعيمة"نسيخة إذا قصد بيا النٍِّسخى

 الخبرى كأرسؿ الجريدة – األستاذ عبد القادر عز الديف –كقرأ كزيري التربية العراقيُّ 
إلى الييئة العميا لمعنايًة بالمغًة العربيًة إلبداًء الرأم، كأرسمت الييئةي المكضكع إلى المجمع 

ٍضع المصطمحاًت العمميًة كالفنيةً "العمميِّ العراقيِّ ألنَّو  ، كدرستو "المرجعي الكحيدي في كى
ة"كلـ تيًقرَّ " النَّسيخة"ك " الناسكخ"لجنةي المغة العربيًة فأقرت  لعممية النٍَّسخ، ألفَّ " النٍَّكسخى

نىسىخى الكتابى "فييا مجانبةن صرفيةن ألبنيًة المغة العربيًة، كال ضركرة ىناؾ تدعك إلييا، كفي 
. دىاللةه قاطعةه ككاضحةه عمى عمًؿ النٍَّسخ" يىٍنسىخي نىٍسخان 

إفَّ مثؿى ىذا االتفاًؽ الكبير بيفى مجمعيف عربييف مف غير اجتماعو أك سفر، ميٌـّ في 
تكحيًد المصطمحاًت العمميًة كاأللفاظ الحضارية، كلك سارت المجامعي كمُّيا عمى ىذه 

السبيؿ لتحقؽى تكحيدي قسـو كبيرو مف المصطمحاًت كاأللفاًظ، قبؿ ألف يىٍنيىضى اتحادي المجامًع 
. العربيًة بميمتًو، كقبؿ أٍف تتييأ المجامعي لالجتماع الذم ال يتحقؽي في أغمًب األحياف

ىذه الكاقعةي مثاؿه عمى العمؿ المشترًؾ، كىي لكفه مف ألكاًف االتصاًؿ بيف المجامًع 
ٍضعي األسًس العمميًة ضركريةن في إنجاًز  كى ٍف كانت االجتماعاتي الرسميةي كى العربيًة، كا 

دىًة بيف األقطار العربيًة،  ، كالحمدي هلل أكالن "كًلمٍثؿ ىذا فميعمًؿ العاممكفى "المصطمحاًت المكحَّ
. كأخيران 
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