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 َحول تعريْب العلوم
 مشاكل، وحلول، وآراء

 للدكتور: أحَمد سعيَدان

لي مهّمة اإلشراف على  ررممىة إشّرفني مجمع اللغة العربية األردني، فاسند 

، في الرياضيات والفيزياء والكيميىاء والييلللميىا، وكلىي فىي إ ىار ةكتب متخصص

متخصصاً في هىه   لستالعمل عل  رعريب التعليم الجامعي. وغنّي عن الييان أنني 

العللم، فإشرافي إنما هل رنظيمّي، ولكّن المهمة قد أراحت لي أن أعيش مىع مختلى  

المشاكل التي يعىيش معهىا ويعىاني منهىا الىزمذء الىهين يبلمىلن بالترممىة، كىّل فىي 

حبل رخصصه. وألنىي أقى  مىن المشىكلة، فىي أكحىر األحيىان، كمىن ينظىر مىن بعيىد 

 ا، أو كخلىّي اليىاا الىهن ينظىر بعىين نبيىة  ىافية، ال يغشىاهفيرى ما ال يرا  البريب

وال يحبىىل مفلنهىىا مىىا يغشىى  العيىىلن ووبلهىىا مىىن حلاشىىي المشىىاكل ورذفيفهىىا، ومىىن 

للاحبها وعبابيلها، فبد ريدت لىي حلىلا لىيعل المشىاكل البا مىة، ومذحظىات حىلا 

ت أو اقت ِرحىىىت. وإن أ  أسىىىي  حلىىىلا  حلىىىللي  نىىىه ليسىىىعدني أن أعىىىر  هىىىا هنىىىاقِىىىرأ

 األمر ما يستح  االعتيار. نيهمد فيها من يعمذحظاري، عس  أن يجو

 الرموز العلمية: -1

الرملز العلمية إشارات وحروف: أما اإلشارات فهي عالمية، ال يخىت  بهىا 

و ن من األو ان، وال لغة من اللغات؛ فكمىا أذىهنا فىي الماضىي إشىارات ال ىر  

حيى   يسىتجدّ مىن إشىارات ون جىِرى،كىل مىا  والبسمة والمساواة، نأذىه فىي الحاضىر

التغييىىر الىىهن يبت ىىيه أن اإلشىىارة رسىىتعمل لىىدينا فىىي أونىىاء كلمىىات ركتىىب مىىن  ،يلىىزم

  اليمين إل  اليسار. فاإلشارات

ليس في اإلشارات العلمية إكن مشكلة؛ فماكا عن الحروف؟ الحل الىهن لبينىا  

فىذ ينيغىي أن رختلى  مىن مطروحاً هل أن الحىروف إنمىا هىي رمىلز، كاإلشىارات، 

مكان إلى  مكىان: على  هىها مىرى الكيميىا يلن العىر ، فىأعطلا المركىب الكيميىا ي 

رملز  الذرينية، وأعطلا التفاعل الكيميا ي  يغته المأللفة فىي اللغىات األوروبيىة. 

وعلىى  هىىها مىىرى بعىىل الىىهين ررممىىلا كتىىب الرياضىىيات مىىن قيلنىىا، سىىلاء عىىن 

، فجعللا الرمىلز كلّهىا الرينيىة، حتى   ىلروا المعىادالت اإلنكليزية أو عن الروسية

 الرياضية رصليراً من األ لا التي عنها ررممت.

في الكيمياء فلم رجابهنىا  األمر في ما نبلم بترممته. أمانا أوا وعل  هها مري

فىىلا الرمىىلز الذرينيىىة مىىن قيىىل أن يىىأرلا إلىى  الجامعىىة، فلىىن لِ مشىىكلة، فىىالطذ  قىىد أ  
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عبابهىىا؛ وىىم هىىي رمىىلز رخىىّ  ِعل،مىىاً بهارىىه، ويجىىرن ألرمىىلز علىى  رصىىدمهم هىىه  ا

الماء محذً، أو غاز النشادر أو السىكر: رررييها حسب نظام مرسلم، حت  لييدو رمز 

يرمىز إليىه، أو اسىم  علىم ال يحتىا  إلى  رعريى ، كّل، كأنما هل بمجملعه، هلية ما 

أو األسىىماء العلميىىة شىىأنه فىىي كلىىي شىىأن اسالف مىىن أسىىماء األمىىرا  واألدويىىة، 

 أسماء يعرفها المتخصصلن، وقلّما رعني شيئاً لسلاهم. :لألحياء

وأمىىا فىىي الرياضىىيات والفيزيىىاء فىىاألمر يختلىى : هنىىا ررمىىز  الحىىروف، علىى  

الغالب، إل  أعداد أو أفكىار مجىردة. وفىي هىه  الحالىة قلّمىا يتلمىب اسىتعماا حىرف 

أو س، يمكىن أن نعطيىه،  xيىه الرمىز بالهات، سلى ما يبت يه حكم العادة؛ فما نعط

إكا شئنا، أن رمز آذر. ي ستحن   من كلي أحىرف قليلىة محىدودة، مىرى العىرف على  

 .، eاستعمالها للداللة عل  مبادير بهارها، محل

وم أن الرملز والمعادالت والصيغ الرياضية رختلى  عىن محيذرهىا الكيميا يىة 

يخ ىىها لمىىا يشىىاء مىىن ضىىر  وقسىىمة، ورفىىع ورجىىهير، ورفاضىىل  فىىي أن الحاسىىب

وركامل. وبرمجة وغير كلي من العمليات الرياضىية، فمىاكا يجىرن إك نبىرأ الكلمىات 

من اليمين إل  اليسار، ونبرأ ما بينها من  يغ رياضية من اليسىار إلى  اليمىين؟ أن 

ويسىرة، فىي شعلر بالدوذة، إك م ى  نظىرن يمنىة  -وأقللها بصدق –ما مرى لي 

بِّىدهم حتى   ت ه علم اليبىين، التيىاس ع  قفزات بهللانية. وأن ما مرى لطذبي، وقد ع ِلم،

أمفللا من الرياضيات، وفبدوا الشعلر باالرجا . ماءرني  الية رسأا باستيحاء: هىل 

x-4  ؟ ولم ي غ،نِها ملابي، فهي ربرأ كما أعلّمها ولكنها رسىي  إلى  4-س أم س-4هي

 أل .التفكير كما ر

وم أن الصيغ الرياضية رختل  عن الصيغ الكيميا ية من نلاح أذرى. ف:إكا  

كانت الكيمياء للمتخّصصين فالرياضيات للمذيين. أنها للجميع وفي ذدمىة الجميىع، 

ال يسىىىتغني عنهىىىا أحىىىد. فهىىىل نبيىىىل فعىىىذً أن نىىىرى المحاسىىىب، وعامىىىل الكمييىىىلرر، 

يعايشىىلن العربيىىة، وبهىىا يتكلمىىلن؟  والمهنىىدس، يجىىرون حسىىابارهم باإلنكليزيىىة وهىىم

لماكا الترممة إكن؟ وِلم  نشب  في رعريب العلىلم أ ىذً؟ وىم أن الطالىب يسىتعمل فىي 

الرياضيات رملزاً عربية منه بدء دراسته إل  أن يلتحى  بالجامعىة، فلمىاكا ال ركىلن 

رفى  الجامعة، ولل في المراحل األول ، استمراراً لما عرف وأ ِل ، كي نأذىه بيىد  ب

لنعّرفه عل  المزيد؟ لهه  األسيا  رأينا أن نعّر  الرملز والصيغ الرياضية، وكىل 

مىىا رنطىىلن عليىىه مىىن قلاعىىد ومعىىادالت ومتياينىىات. وفىىي رنفىىي هىىها رلّذينىىا األمىىلر 

 التالية:

هنالىي، كمىىا سىي ، رمىىلز أ ىيك لهىىا، كأسىماء األعىىذم، دالالت ذا ىىة  -1

ها، ولكن وضعناها في سىياق  مامميزة. فهه  حافظنا عليها بأشكالها وأس
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كمىىىىىىا  عربىىىىىىي، 

 .2س، س2نكتب 

غايتنا أن يبرأ أبناؤنا وأن يكتيلا بلغتهم؛ ولكنّا نعرف أن هىها لىن يغنىيهم  -2

عن الرملع إل  المرامع األمنيية؛ فأذهنا على  عاربنىا أن نسىّهل علىيهم 

ننىىا نعلىىم أن هىىها يبت ىىي إمىىراءات ليسىىت مىىن شىىأن المتىىرمم، إاألمىىر. و

نىا على  وضىع الصىلر اإلنكليزيىة للصىيغ ي، في نطىاق مهمتنىا، مرولكنّا

 والبلانين المتبدمة كي رألفها عين الطالب وال رنفر منها.
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 األرقام -2

ومة مشكلة ال بد من عرضها بلضلح ودون رهليل أو رهلين. وومة بصددها 

ي أن حبا   يحسن استهكارها. أما المشكلة فيجابهها من يتعامللن مع األرقام، وه

ني عايرة التطلر الرياضي والتبني. وأأشكاا بعل األرقام العربية لم رعد رصلك لمس

 بهلي رمزن الصفر والحذوة.

ر ، ومشىىابهته للنبطىىة، يعّرضىىانه لخطىىر اإلذفىىاء واالذتفىىاء غ  أمىىا الصىىفر فىىإن ِ ىى

والتزوير، حت  لنفّ ل، في أحيىان كحيىرة، كتابىة كلمىة الصىفر كاملىة ذشىية االلتيىاس، 

 سىىيما ونحىىن نسىىتعمل النبطىىة لعىىدة أسىىيا  ومناسىىيات، ونسىىتعمل الصىىفر الملمىىه وال

و ىىفر المصىىفلفة وغيرهمىىا مىىن األ ىىفار التىىي أدرمىىت مىىلذراً فىىي منىىاه  الىىتعلّم 

 والتعليم.

 (، وال2(، فيسهل التياسه بشكل االونين )3وأما شكل الحذوة، كو األسنان الحذوة )

ييدو هها أمراً هيّناً، ولكن من نتا جه الململسة أننىا ال إكا انيرى أحد األسنان. وقد سيما 

نسىىتطيع أن نطيىىع بأرقىىام عربيىىة مىىداوا بحجىىم كتىىب الجيىىب. وينسىىحب هىىها علىى  كىىل 

الكتىىب العربيىىة المطيلعىىة التىىي ركحىىر فيهىىا األرقىىام، فهىىي فىىي العربيىىة أضىىخم منهىىا فىىي 

ال ألنىىا أن نتسىىاءا:  هىىل أحىىد األسىىيا ، حىى ّ  3اللغىىات األوروبيىىة؛ فىىإكا علمنىىا أن الىىرقم 

 يمكن رعديله أو رغيير ؟

رلىىي هىىي المشىىكلة؛ أمىىا الحبىىا   التىىىي يحسىىن اسىىتهكارها بهىىها الصىىدد فهىىىي أن 

مجملع ت ي األرقام: المشرقية )العربية( والمغربية )اإلفرنجية(، كلتاهما هنديىة عربيىة: 

بعىىد أن كانتىىا فهمىىا هنىىديتان ألن منشىىأهما فىىي الهنىىد، وعربيتىىان ألن العىىر  اكتشىىفلها، 

د بالىهات، وانتشىرت نمغملررين، ونشروهما. أما المجملعة العربية فبد ماءت من السِّ 

فىىي مىىا نسىىميه اليىىلم بالشىىرق األوسىىا، وهىىي مىىا رىىزاا رسىىتعمل بصىىلرها األ ىىلية فىىي 

الياكستان وبنغذدش وأفغانستان. وأما المجملعة )اإلفرنجية( فبد أذهها )اإلفرن ( من 

ل في بذد شىمالي سيانيا، وما رزاإ فريبيىا، وهىي هنىاع أعىرق منهىا فىي العىالم إا ر ست عم 

 األوربي.
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قد ييدو الحّل واضحاً: نأذه أشكاا الصفر والحذوة والخمسة المغربية، ونستعملها 

دأت إلينىا.  بدالً من أشكالها المشرقية. وال ضرر فىي كلىي وال ضىرار، فهىي ب ىاعتنا ر 

من الحل الهن يدعل إلى  اسىتيداا األرقىام المغربيىة كلهىا وقد ييدو هها الحل أهلن أمراً 

ل في م  تعاضة عنها باألرقام التي ر ست عباألرقام المشرقية، أعني التخلي عن هه  أو االس

 الغر ، ورجرن بها اسالت الحاسية واسالت الكارية وحسابات العالم بأسر .

اا أن رمىز مىن الرمىلز وسلاء أذىهنا بهىها الحىّل أو كاع، فهمىا ال يسىتدعيان إهمى

 اً، إك يمكن أن يستعمل حي  ال يخش  االلتياس.بحي  يههب نسياً منسيّ 

ننىا نعىرف كلتىا المجمىلعتين، قىراءة وكتابىة، إهناع أمراً يخطر عل  بىالي:  ولكنّ 

ونتعلّمها منه الصغر، وال نجىد  ىعلبة فىي كتابىة أن منهمىا، فلمىاكا ال نسىتعملهما كمىا 

ِمنّىىا وإلينىىا؟ يمكىىن اسىىتعماا المجملعىىة المشىىرقية فىىي رىىرقيم  نشىىاء وحيىى  نشىىاء، وهمىىا

الصفحات محذً، وفي الترقيم المتسلسل في الجداوا، واستعماا المجملعة المغربية في 

 المحاسية والحسا .

 المصطلحات بين الترجمة والتعريب -3

يين، هنا المشكلة الكيرى والعبية الكأداء، فالمصطلحات العلمية كحيرة ر ع دّ بالمذ

وهىىي رتكىىاور علىى  نحىىل يعجىىز حتىى  التعريىىب عىىن مجارارىىه، بلىىه سىىيبه، ناهيىىي عىىن 

الترممة. ولست أنلن، وليس في مبدورن، وال أحسب أن أحداً يتلقىع منىي، أن أضىع 

نىي إنمىا أدّون أفكىاراً إاليلسم الشافي لهه  المشكلة، أو أن آري لها بالترياق من العراق. 

ة العربية األردني من ررممىة، وعلى   ىعيد المراحىل في نطاق ما نجريه لمجمع اللغ

 ترمم أم نعّر ؟ن"بيت البصيد"، كما يبلللن، هل أ األول  الجامعية.

نحىن اذترنىا التعريىب، أو أمزنىا ، يهىلن األمىر، ومىا علينىا عند ىه سىلى أن  إكا

نحىىن اذترنىىا الترممىىة يطىىلا األمىىر  ضىىلابا وأنظمىىة لهىىها التعريىىب. وإكانتّفىى  علىى  

 يطأ الحل.وي ست

لترممة مزايا أراها في  الك المجتمع وفي  الك العلم، ف ذً عن أنهىا لولكن 

 رلب  رض  وررحاباً من اللغليين.
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أما أنها في  الك المجتمع فألنها رساعد في نزوا العلىم إلى  الشىارع، ووضىعه 

ن اللفظ األمنيي يجعل المصطلك ييدو إرحت متناوا يد المجتمع، وعل  لسان الجميع؛ 

غريياً، وقد يجفل منه الشخ  العادن كما يجفل مىن اسىم المىر ، أو يرريىي بىه كمىا 

يرريي باسىم الىدواء.  ىحيك أن العمىاا قىد عّربىلا أسىماء األدوات واألمهىزة واسالت 

 لمىربين وامينىاعّر  ما يعرف وما يستعمل، ونحىن االتي يستعمللنها، ولكن الشاعر ي

به.  أن نزيد من معرفته بأن نبر  له ما ال يعرف، ون ع ِرّ

وأما أن الترممة في  الك العلم فمردّ كلي إل  أن في العربيىة اكتفىاء كاريىاً، فىي 

فالمصطلحات اإلنكليزية محذً رتركب من مبا ع الرينية  .نطاق ما رستلعيه من كلمات

ا ريب  بعيدة عن حياة المجتمع بعداً قد أو إغريبية، إن، يعرفها البليل يجهلها الكحير، وله

ال نلحظىىىه اسن واضىىىحاً، ألن المجتمىىىع اإلنكليىىىزن يسىىىلد   ىىىابع علمىىىي نفتبىىىد  فىىىي 

المجتمعىىىات العربيىىىة؛ فىىىالمتعلملن فيىىىه كحىىىر، وكىىىلخ يسىىىتعمل مصىىىطلحات رخص صىىىه 

ومصىىطلحات مىىن رخصصىىات أذىىرى عرفهىىا. هىىه  النسىىية مىىن المتعلمىىين لىىل رىىلافر 

م  المصىىطلحات العلميىىة، لكىىان  ابعىىه العلمىىي أقىىلى بع ىىها فىىي مجتمىىع ع م  ربىىي ر ىىر،

وأوضك؛ كلي أن اللفظ العربي المترمم ينبىل معنىا ، كلّىه أو بع ىه، على  درمىات قىد 

مصىطلحارنا العربيىة منّىا وإلينىا،  .رتفاوت من اللضلح، لمىن يعىرف، ولمىن ال يعىرف

 لاها.ولن نحتا  إل  رحلة بعيدة في البلاميس كي ندرع كنهها وفح

ت على  لسىان ىر   يكنت أرحىد  مىع باحى ، لغتىه اإلنكليزيىة، فىي أمىر علمىي، ف ج 

لىىّي إ)= اقتىىران محلحىىي( وإكا بصىىاحينا ينظىىر  trigonometric functionعيىىارة 

 ؟ ماكا رعني؟function: متسا ذً في حيرة

ن إلهىىيك كىم رعيحىىلن؟ إالقتىران فىي الرياضىىيات، فبىاا: يىا وأومىزت لىه مفهىىلم ا

 رعني اللظيفة التي حددها الخال  للمخللق. functionكلمة 

 :في الرياضيات function -اقتران"للبارئ علّي ح  أن أومز له معن  كلمة 

ك، بحيىى  إكا حىىدد اقتىىرن متغيىىران، كعمىىر الطفىىل و للىىه، أو كالسىىعر والىىرب إكا

ر ممىا ن هناع اقتراناً. هها المعنى  اليسىيا ال يت ىمن أكحىإذر، نبلا أحدهما يتحدد اس

رلديه كلمة "اقتران" أداء  ييعياً ال نتكلفه وال نتصيد  وال نتطاوا حت  نيلغىه. دع مىا 
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ييب  من شرو  االقتران والتعيير عنه رياضىياً، فتلىي رفا ىيل رعنى  الىدارس وحىد ، 

 أما المعن  العام، لب المسألة، فبد أدّره الكلمة بِي سر.

الىىدار  "وظيفىىة أو مهنىىة"، ولكىىن نجىىد معناهىىا  functionفىىإكا مئنىىا إلىى  كلمىىة 

علمىىاء الفلسىىفة والىىدين معلىىلا لهىىا فىىي عىىالمهم المعنىى  الىىهن عرفىىه  ىىاحينا وكأنىىه ال 

ِسىي نا  يعرف غير ، في حين معل لىه الرياضىيلن المعنى  الىهن أربىي  ىاحينا حتى  ح 

وهه  المعاني كلها كامنة في مهور الكلمة. ولكن مهورها ليست إنكليزية، وقىد  ؛نعي 

 عرفها علماء الفلسفة وال علماء الرياضيات إال من الباملس، ألنها مهور ميتة.ال ي

 وال أظنني بحامة إل  إيراد مزيد من األمحلة، ولكن رح رني قصة  ريفة:

كنىىت أرحىىد  مىىع رفيىى   ريىى  إنكليىىزن، فبلىىت لىىه فىىي معىىر  حىىدي  مجاملىىة 

هشىتي ضىحي . ولدsentenceعابر: كذمىي هىها حى . واسىتعملت فىي عيىارري كلمىة 

ن إا لي وهل يكاد يأذهني باألح ان: كي  عرفت أنني قىا ؟ االرمل بملء فيه، وق

منىا  فىي دروس البلاعىد اإلنكليزيىة، وقيىل لنىا لّ نت أوا مىا رعاالتي ك sentenceكلمة 

إنهىىا رعنىىي "مملىىة"، إنمىىا رعنىىي كلىىي علىى   ىىعيد البلاعىىد المدرسىىية فبىىا، ولكنهىىا فىىي 

 ة أو الب اء.الحياة العامة رعني العبلب

متعىىىددة ومتياعىىىدة،  ظ العربيىىىة رحمىىىل معىىىانيلسىىىت أمهىىىل وال أنكىىىر أن األلفىىىا

كاإلنكليزية، ولكنها ربلم عل  مهور حية، عربية أو معّربة، فهي أيسر فهمىاً، وأقىر  

ن فىي العربيىة اكتفىاء كاريىاً يجعىل فىي إل  اللسان. وهها ما أعنيىه إك أقىلا إإل  الههن و

 العربية لغة علم، ألن فيها البدرة عل  الل لا إل  المذيين. الك العلم أن رصير 

أمىىا أن الترممىىة رلبىى  لىىدى اللغىىليين رضىى  وررحابىىاً ال يلباهمىىا التعريىىب، فمىىن 

 منطل  ذذ ته: إكا كان هناع لفظ عربي يلدن المعن  فذ حامة لنا باللفظ األمنيي.

ع ىل وال أعتر  عل  هها المنطى  مىن حيى  الميىدأ، غيىر أنىي ال  أرضى  أن ي ج،

 قاعدة ندور حللها بعيلن معصلبة.

أملك ال حامة لنا باللفظ األمنيي إكا كان يجافي الهوق العربي ويستعصىي على  

 الشما ل، فلمىاكا ال لاللسان، أو يحير إيحاءات ممبلرة؛ أما األمنيي الخفي  الظل، الحل
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، وسىيبيله النىاس مىع نىه سىيتخه سىييله إلى  الشىارعنرحب به ليكلن لنىا وىروة لغليىة؟ إ

 الشرا  السا غ اللهيه.

ال يفلرنىا، لمارها، ولكن هنالي أمىراً ينيغىي أننا نترمم لنحفظ للغتنا أ التها ومبإ

أشىد ذطىراً عليهىا ن وضىع العراقيىل دون رطلرهىا أهل أن اللغة كيان حىي متطىلر، و

أن ر ف،ىت ك مميىع ولتطّلر اللغة، في رخيّلي، سىيل قليلىة معروفىة، منهىا  من اللفظ الدذيل.

النلافه عل  لغات العالم، فتتلبّ  منها ما رشىاء، اقتياسىاً، واسىتعارة ورعرييىاً. ومنهىا أن 

األلفىاظ المتىلافرة معىاني مديىدة. وييىدو  اا لصياغة ألفاظ مديدة، أو رحميلي فس ك المج

لنه لي أن اللغليين يياركلن هها التطلير باللسان وبالجنان، ولكنهم في اللاقع يعارضى

عند التنفيه: أال رراهم ما زاللا يلّحلن عل  أن النسية ال ركلن إال للمفرد، مع أن الناس 

يتحدّولن عن "الجماهيرية والمذ كيىة والعبا ديىة والدوليىة"، كمىا رحىدأ  البىدام  عىن 

ن اللغىة إ"اليحرانية والفاسيانية" )نسية إلى  المحنى (. و"الشعلبية واألنصارية"، حت  

 كوق الجماهير أكحر مما رساير قلاعد اللغليين.رساير ر في أن عص

إننا نتىرمم لىنحفظ للغتنىا مبلمارهىا؛ ولكىّن هنالىي أمىراً ينيغىي أال يفلرنىا، هىل أن 

علينىىا أن نجعىىل لغتنىىا عالميىىة؛ وهىىها يبت ىىي، فىىي نطىىاق العلىىم، أن يكىىلن بينهىىا وبىىين 

ية  نعاً إك أفتت بأن أن اللغات العالمية عنا ر مشتركة، ولبد أحسنت المجامع العرب

مصطلك علمىي مشىترع بىين اللغىات الىحذ : اإلنكليزيىة والفرنسىية واأللمانيىة، يعتيىر 

اً، ومن وم ن ع ّربه وال نترممه. فليتنا نتخه هىه  الفتىلى ركيىزة فىي مىا نعىّر  ومىا يعالم

 نترمم.

 العىر  مىن العجىم ماء في المصياح المنيىر أن "االسىم المعىّر  هىل الىهن رلبتىه

 :سميبرنكرة، نحل إ

 ما أمكن حمله عل  نظير  من األبنية العربية حملل  عليه.( 1) وم: 

 وربما لم يحملل  عل  نظير ، بل ركلملا به كما رلبّل .( 2)             

 وربما رلعّيلا به فاشتبّلا منه.( 3)              

 ن رلبّل  علماً فليس بمعّر ".إو( 4)             
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ها الن  من مديد، وما مئت به إال لتلكيد أننا إنما نصنع محل ما وليس في ه

 نعلا: نتلب  اللفظ األعجمي وأغليه، في هه  األيام، غربي، وم نحن قد نستيبيه كما 

نحّلر  بعل الشيء رحليرنا التلفزيلن إل  ه لألوزان العربية فعرلبينا ، وقد نخ 

 وبرام  متلفزة.رلفاز، وقد نتلعب به فنشت  منه رلفز ورلفزة 

غير أني وأنا أرخيل أمامي كلي الحشد الها ل مىن المصىطلحات العلميىة األمنييىة، 

والجهلد المتلاضعة التي ييهلها مجمعنا الناشئ لتعرييهىا، يلفىت انتيىاهي فىي الىن  أن 

عىىد معّربىىة. وأود لىىل ن ىىع فىىي  ىى  عىىذم رلذىىه كمىىا هىىي، ال رتىىرمم، حتىى  وال راأل  

ر ىىم أسىىماء أمهىىزة البيىىاس، وأ ىىناف األحيىىاء، مىىن نيارىىات عىىذم قا مىىة  ليلىىة األ

وحيلانات، وأسماء العللم المختلفة، محل الييلللميا والجيلللميا واالركيلللميا، وكىل 

مصطلك أكسيه الشيلع وكحرة االستعماا هليىة ذا ىة وشخصىية ذا ىة ررفعىه فىلق 

صىىىلن دون مسىىتلى النكىىىرة، وال سىىىيما المتخصصىىة منهىىىا التىىىي يتعامىىل بهىىىا المتخص

 سلاهم.

ّربناهىا، أم أذىهناها كمىا ننا، سىلاء أررممنىا المصىطلحات، أم عأ فلة البلا إكن 

نخىىدم المجتمىىع؛ المهىىم أن نعمىىل وننىىا فىىي الحىىاالت مميعىىاً نخىىدم اللغىىة نأذىىه األعىىذم، فإ

 بحزم وعزم؛ وإنا لعامللن.

بمىا وفي غ لن عملنا بالترممة، بحزم وعزم، رجابهنىا المصىطلحات اإلنكليزيىة 

ك حىار  بهىا إك نتىرمم ونحىار  أي ىاً إرسىلق قىدامها مىن بىلادئ وللاحى ، ف ن  رجّر ذلفهىا و

ح ل أمام ناظرن شيك اللغليين؛ كلىي أننىا ن ىطّر  نعّر ؛ وكحيراً ما نلجأ إل  النسية، في م،

اسىىتعمالها، سىىلاء فىىي  ن يىىاء النسىىية قىىد  غىى إأحيانىىاً إلىى  النسىىية علىى  غيىىر قيىىاس، وىىم 

، وفىي ""البدريىة والنياريىة والحيلانيىة واإلحيا يىة :أم فىي يىاء الجمىع، محىلالنسية كارها 

"الديمبرا ية واالشتراكية واالنعزالية". وهنىا يىدور فىي  :المصادر الصناعية، في محل

 ذلدن ذا ر:

ل  العر   ِ ي غاً رعمل عمىل النسىية، أو شىيه عملهىا، هىي كىاليلادئ يِمن قد م استعم 

 ليين لم يسلطلا عليها ما ينيغي من أضلاء.أو كالللاح ، ولكن اللغ

 كات وابن وأذل وأمحالها، فباللا:وفمن أشيا  اليلادئ است ِعملت كو 
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كو ماا، وكات الصدور، وأذل حرم، وابن آوى، وابن دنيا، وابن السييل، وكحيراً 

غيرهىىا. ومىىن أشىىيا  الللاحىى  قىىاللا: بىىدران، وزيىىدان، وسىىعيدان، وأرادوا آا بىىدر، وآا 

، وآا سىعيد. وفىي بىىذد عربيىة ينسىيلن إلى  نىىادن الهىذا فيبللىلن هىذال ، وإلىى  زيىد

وإلى   ،األر  فيبلللن أرضا . ومجملعات أذرى نسيت إل  السعد فبالت: سىعدون

 العجل فبالت: عجللن؛ ومحلها حمدون، وزيدون.

نهىىا مذحظىىات مشىىتتة غيىىر ميلىىلرة أضىىعها رحىىت نظىىر مجمىىع اللغىىة مىىن ناحيىىة، إ

الزمذء الهن يبلمىلن بالترممىة، مىن ناحيىة أذىرى، حتى  إكا ضىاقت بهىم ورحت نظر 

 السيل، استنفروا السليبة اللغلية، ولل كر  اللغليلن.

 الدكتور أحمد سيعدان

 


