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 هُ سيالكيمَيائي الَعربي َوَمقاي حَمَناهج الُمصَطلَ 
 

 *مجيد مَحم د َعلي القيسيكتور لد  ل
 

حدى ندوات التعريب، التقيت نخبة من الكيميائيين قبل بضع سنوات، وفي إ
العلوم الطبيعية، مؤكدين  العرب الذين كانوا يناقشون إشكالية التعريب في ميادين

ستعصطططل المحطططاوعت جميع طططا علطططل نقلطططه إلطططل الل طططة المصططططلح الكيميطططائي الطططذ  ا
 العربية.

وكططم كانططت دهشططتنا عييمططة حينمططا رسططم بعضطط م عقمططة الشطط  حططول مقططدر  
العربيطططة علططططل التعامططططل وذلطططط  المصطططططلح، وبخاصططططة تسططططمية المركبططططات الكيميائيططططة 
المعقططد . وبلططب الحمططاا ححططد الحاضططرين فلكططد عجططة الل ططة العربيططة عططن الن ططو  

الشاقة م ما بطذلت مطن ج طودز، ةاعمطا  حن السطبب يكمطن فطي طبيعت طا بتل  الم مة 
وفي قواعدها التي لم تللف التعبير الدقيق والسليم عن ذل  المصطلح، سواء حكان 

وروبيطططة قطططديم ا وحطططدي  ا. وقطططدم هطططو كطططان معقطططدا ، كمطططا حلتتطططه الل طططات اأبسطططيطا  حم 
ذا المضطمار مطا يحمطل ومناصروه من الحجج التي تؤكد عجة الل ة العربية فطي هط

 لي مزإحم ر القضا  وحك رهم عدع  علل الحكم لصالح إدعاءات م، حو هكذا ُخيِّل 

وفي اليوم ال اني للندو  جاءني ذلط  الةميطل الكيميطائي المتو طب بورقطة كتطب 
                                                           

 سابقا . -جامعة ب داد  –عميد كلية العلوم  *  
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، بنبططططر  تةخططططر  في ططططا عططططددا  مططططن المصطططططلحات والتسططططميات الكيميائيططططة وطلططططب إلططططي 
المعجمطططططططات والقطططططططواميا والمراجطططططططع الل ويطططططططة  علطططططططل هبمشطططططططاعر التحطططططططد ، حن حدلططططططط

والمؤسسططات العلميططة واأفططراد ومجططامع الل ططة التططي ترشططده إلططل ترجمططة تلطط  اأسططماء 
 اأجنبية إلل ل ة عربية سليمة.

 ولعلم القارئ الكيميائي الكريم، قرحت في الورقة:
(1) Dichloro (2-N, N-dimethylaminoethyl 2- amino- ethyl 

sulphide- N, S) platinum (II). 

(2) 5. (3-pentenyl)- 3,6,8-decatrien -1- ynyl. 

(3) – diylidene. 

(4) Quark, synchrocyclotron, muon, plasma. 

...  ططم حضططاف شططتاها  عشططرات المصطططلحات المما لططة لمططا فططي تلطط  الوريقططة 
 اعمتحانيةز

 لتطايبال وان، ع بسبب عجطة الل طة العربيطة عطن مناةلطة تلط  اأ تولقد شعر 
نما للحال التي آلت إميات الوالتس لي ا ل ة فذ ؛ كانت ومطا تطةال تةخطر كيميائية، وا 

 بالحيوية والعافية، وهي ُتدفع قسرا  نحو محنة اعختبار المتتعل.

حططراف الطدنيا أشطاهد ل طات شطرقية، مطا ةالطت ينذا  في وسرح بي الخيال ح
لل الصور إتكتب برموة وعقمات تجاوةت عشرات األوف، وهي حقرب ما تكون 

نكليةية والترنسية واألمانية في التعامل رية، وقد استطاعت حن تقف ندا  لإلالمسما
 والمصطلح العلمي واللتي الحضار ، حم ال الل ات اليابانية والصينية والكورية.

وع حدر  لماذا نذهب بعيدا  نحو الشرق حو ال رب لقستش اد وطلب الم ال، 
 ن قبطططططططل نصطططططططف قطططططططرن حك طططططططر مطططططططنكطططططططالتطططططططي لطططططططم ت وهطططططططذه الل طططططططة العبريطططططططة الميتطططططططة

ل ة حدعية وتمطائم، فصطارت ل طة العلطوم الطبيعيطة وال ندسطة والَتقنيطات، فضطق  عطن 
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نسطانية واأدب. فلخطذت تطدر ا ب طا المعطارف المختلتطة فطي جميطع مراحطل العلطوم اإ
التعلطيم، وُحلتطت من ططا اأسطتار والمراجطع والمعجمططات العلميطة والموسطوعات وبيرهططا. 

ح العلمطي تقطع علطل عطاتق القطوامين لن مسؤولية ترد  المصططا ع جدال فيه حممو 
علطططل شطططؤون التعريطططب فطططي اأقططططار العربيطططة مطططن علمطططاء ومتكطططرين ول طططويين، وفطططي 
مقدمت م حرباب القرار السياسي. فالمشطكلة إذن ليسطت فطي بطؤا العربيطة كمطا يطةعم 

لطططل العططططاء. فالل طططة، حيطططا  الطططبع  ممطططن يج طططل مبادئ طططا اأوليطططة وقطططدرات ا الذاتيطططة ع
كانت، ع تلتي من عدم، ف ي من حسمل نتاجات العقل البشر  المبدع، والمعيطار 

القطادر علطل  الذ  تقاا به عيمة اأمم، فاإنسان إذن هو خالق ل ته وهو وحطده
عبير عما يحيط به من حسرار الحيا ، وليا العكا، كما تحن يجعل من ا سقحا  لل

 لمحتج علل عجة العربية.يةعم ذل  الةميل ا

ع ططا، وبططق اسططت ناء، يويؤكططد علمططاء الل ططة فططي الططدول المتقدمططة حن الل ططات جم
بمقطططدورها اعسطططتجابة للتعبيطططر عطططن حك طططر اليطططواهر الطبيعيطططة تعقيطططدا  وعمقطططا ، إذا مطططا 

ليات طططا تلططط  اليطططواهر ويتق طططون قوانين طططا وآ تنطططاول تلططط  الم مطططة حنطططاا يطططدركون كنطططه
وتسططتو  فطططي ذلطط  الل ططات اأبجديطططة، وفططي طليعت ططا العربيطططة، وحسططابات ا الشططائكة. 

 والل ات الرمةية كاليابانية والصينية والكورية.

فتخلططف الل ططة إذن ع ينتصططل عططن تخلططف النططاطقين ب ططا فططي مجططاعت الحيططا  
المختلتة. ونحن ع نش  لحية واحد  في حن براعة الل ة األمانية م ق  في تناول 

لمططاني فططي علمططه وفططي قدرتططه ع يتجططةح مططن براعططة العططالم اأالمصطططلح العلمططي جططةء 
قططططول يسططططر  حيضططططا  علططططل الترنسططططية علططططل ف ططططم مططططدلوعت ذلطططط  المصطططططلح. وهططططذا ال

 نكليةية واليابانية والروسية وبيرها من ل ات الشعوب المتقدمة.واإ

 ومع إيماننا بصدق ذل  القول وبداهته كانت الل ة العربية قد تجاوةته بلشطواط، بمطا
تميططةت بططه مططن قططدرات تعبيريططة مرموقططة سططواء حكططان ذلطط  فططي فق  ططا حم فططي قواعططدها حم فططي 
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 تراكيب ا حم في حبنيت ا حم في سعة متردات ا ورصيدها من الكلم.

وبمقدورنا الجةم حن الل طة العربيطة تكطاد تكطون الوحيطد  مطن بطين ل طات العطالم 
 ا حو الناطقين ب ا من علمطاء التي تخطت قدرات ا الذاتية في التعبير قدرات حوليائ

ودارسططي هططذا الةمططان. فقططد اجتططاةت المحططن واعختبططارات كافططة منططذ حك ططر مططن حربعططة 
 عشر قرنا .

نسططان ببضططع عبططارات وبلسططلوب ف ططذا كتططاب اللططه العةيططة صططور لنططا خلططق اإ
وتعالل في سور  "المؤمنون"  واإيجاة الل و . فقد قال سبحانه باية في اإعجاة

 م َجَعْلناه ُنْطَتطة  فطي  من طين نسان من ُسقلة وَلَقد خلقنا اإ) :11-12اآليات
ياما    ين  قرار م ك    م خلقنا الُنطَتة َعَلَقة  َفَخَلْقَنا الَعَلَقَة ُمْضَ ة َفَخَلْقَنا الُمضَ َة ع 

َر، َفَتَبطاَ  لناه َخْلقطا  آَخط طم  حْنَشط َياَم َلْحما  ُ  ال قيَن  صطدق َ  اللطه َحْحَسط ر فَكَسْوَنا الع  ُن الَخط
 الله العييم.

يجطاة ال  طر مراحطل ن تصف لنا ب طذا اإلية ل ة من ل ات البشر بمقدورها حف
تكوين الجنين حفضل مما رسمته تل  اآليات البينطات ببضطعة مصططلحات بسطيطة 

 هي النطتة والعلقة والمض ة والخلق اآلخر؟

حركططة ذر  حو  وهططل تعجططة ل ططة كتلطط  الل ططة عططن وصططف تتاعططل كيميططائي، حو
 انتقال طاقة حو تسمية مركب؟ز

والواقع حن بعضطا  ممطا ذكطره حولئط  المحتجطون يحمطل بطين  نايطاه جانبطا  م مطا  
من الحقيقة المر  التي تتم ل في هةال المصطلح الكيميائي العربي، أنه لم يسبق 
ل حن ُدر ا فططي ضططوء المنططاهج العلميططة والمبططادئ القياسططية، بططل تططر  شططلنه لقرتجططا

 وللبناء العشوائي المتعجل.

ولو وضعنا جميع المصطلحات الكيميائية المتداولة بين الكيميائيين العرب، 
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وهطططي ع تةيطططد علطططل بضطططعة آعف مصططططلح، معيم طططا حلتطططاي بسطططيطة ومكطططرر ، فطططي 
مواج ة المقيين من اأسماء الكيميائية المركبة التي يصل بع  تراكيب ا ححيانا  

طعطا  متصطق ، أدركنطا عمطق الجطرح الطذ  يقط  مضطاجع لل حك طر مطن عشطرين مقإ
فطططي ورقطططة  الكيميطططائيين العطططرب. ولعطططل مطططا قالطططه الةميطططل الطططذ  حشطططرنا إليطططه ومطططا ذكطططره

اعختبار حبسط م ال علل بربة الكيمياء العربية، وعلل عجة علماء الل ة العرب 
 كيميائية.وعلماء الكيمياء معا  في تناول شؤون المصطلح الكيميائي والتسميات ال

والمصطططلح الكيميططائي الحططديع لططم يعططد لتيططا  يرتجططل هنططا وهنططا  علططل بيططر 
هططدى، بططل حصططبح جططةءا  مططن منيومططة اصطططقحية محكمططة البنططاء ودقيقططة المعططاني 

 لل المئات بل األوف من القواعد والمبادئ العلمية الدَُّولية.إحيع حمست تخضع 

اته تل  وفي المقيين مطن وكلما حجال الكيميائي العربي النير في مصطلح
به اليلا والقنوط، نتارها اعتحاد الدولي )اعيويا  ، االمصطلحات المتقنة التي حق

نكليةيطططة حو الترنسطططية لطططل الل طططة اإإلطططل الل طططة العربيطططة، ف طططرب من طططا فتوجطططه بطططاللوم إ
 للتعبير عن تل  المصطلحات.

عربطي يكطاد يكطون ن الكيميطائي الحولقد كنطا نكطرر دومطا ، علطل سطبيل المطةاح، 
العال م الوحيد بين حقرانه مطن اأطبطاء والم ندسطين والتقنيطين، الطذ  ابتلطل بنطوع مطن 
انتصام الشخصيةز ف طو يتكطر عربيطا  حينمطا يعطيت حياتطه الطبيعيطة اليوميطة، بينمطا 

 يتكر حوربيا  عندما يتعامل ول ة الكيمياء والمصطلح الكيميائيز

راسطة المصططلح الكيميطائي العربطي دراسطة ولقد حاولنطا فطي مطلطع السطتينات د
َوليطططططططة. وكطططططططان هطططططططدفنا يومطططططططذا  ينحصطططططططر فطططططططي  من جيطططططططة فطططططططي إططططططططار القواعطططططططد الدُّ

لل الل ة العربيطة بحيطع يصطبح لطدينا ت الكيميائية بقواعدها وحنيمت ا إنقل التسميا
علل طريق مواة للنيام الدولي ويتصل به في  ربعد حين نيام عربي حصيل يسي

 لمية.حك ر من محطة ع



 - 121 - 

 ولطططططططططم تكطططططططططن تلططططططططط  التجربطططططططططة، علطططططططططل حهميت طططططططططا وضطططططططططرورت ا، سططططططططط لة. فقطططططططططد 
ت ل ططة التعلططيم آنططذا  وضططعت فططي سططبيل ا العراقيططل والحططواجة المصطططنعة. فقططد كانطط

نكليةيطططة فطططي معيطططم حقسطططام الكيميطططاء عنطططدنا. فوقطططف ك يطططر مطططن علمطططاء هطططي الل طططة اإ
رت حمامنططططا وي ططططالكيميططططاء موقططططف القمبططططاع  أسططططباب مختلتططططة لططططم نكططططن نج ل ططططا، 

صططعوبات حططاد  تتعلططق حصططق  بططالقيود التططي وضططع ا عططدد مططن علمططاء الل ططة العربيططة 
مططططن حيططططع التشططططدد بعططططدم التوسططططع فططططي اعشططططتقاق والمجططططاة والقيططططاا واعطططططراد، حو 
التصرف المحدود والطواعي بطبع  اأبنيطة الصطرفية حو إدخطال الل طة الرمةيطة علطل 

 اوعتنا ومن اجنا الجديد.التسميات الكيميائية مما نعتبره جوهر مح

 ولكطططططططل تلططططططط  اعسطططططططباب حصطططططططبح المشطططططططروع المطططططططذكور بطططططططين فكطططططططي كماشطططططططة، 
 فطططط  يططططرى حن ع بططططديل عططططن المصطططططلح اأوروبططططي برسططططمه ونطقططططه ومعنططططاه، وفططططط  
آخطططر مطططا ةال يطططرف  اعسطططتجابة لحاجطططات العصطططر الل ويطططة. ف طططو يطططةعم حن الل طططة 

 دوين. فطططططق يصطططططح، العربيطططططة قطططططد اكتملطططططت وخطططططتم علي طططططا بالشطططططمع قبيطططططل عصطططططر التططططط
 إذن، حن تلطططططوع باشطططططتقاق ل طططططو  مبتكطططططر، لطططططم تللتطططططه العطططططرب قبطططططل ذلططططط  العصطططططر. 
حو حن تبعطططع الحيطططا  فطططي حلتطططاي م جطططور  حو ميتطططة اسطططتخدمت علطططل سطططبيل المجطططاة 
 الواسططططططططع. حمططططططططا ارتجططططططططال المصطططططططططلحات الجديططططططططد  التططططططططي لططططططططم تططططططططذكرها معجمططططططططات 

بيططططة التامططططة، ف ططططي مططططن السططططلف، حو اعتمططططاد الرمططططوة واإشططططارات بططططدل العبططططار  العر 
 المحرماتز

وفي خضم القيود الل ويطة القاسطية، وفطي بمطر  المشطاعر المناهضطة لتعريطب 
 المصططططططططططططططططلح الكيميطططططططططططططططائي شطططططططططططططططق المشطططططططططططططططروع المقتطططططططططططططططرح طريقطططططططططططططططه بصطططططططططططططططعوبة،
فتبنته لجنة الكيمياء في المجمع العلمي العراقي في حوائل ال مانينات بعدما قدمناه 

 سلسلة متتابعة من حوراق العمل.

المشططروع حنططه اسططتمد مططن الحططرف العربططي، ومططن قواعططد العربيططة مادتططه  ان سططر قططو وكطط
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وحدواتططه فططي صططيابة المصطططلح الكيميططائي م مططا بلططب تعقيططده وتراكبططه. ف ططو يكططاد يخلططو مططن 
ر بات حو الدخيل باست ناء الرموة الدولية التطي ليسطت ل طا معطان ل ويطة دارجطة قبطل ذلط  عَ المُ 

روع النحطططت مطططن اأسطططماء حو اأفعطططال الدخيلطططة م طططل الَكْلطططَوَر  اعسطططتعمال، كمطططا تجنطططب المشططط
(chlorination)  واألكلة(alkylation) . وبير ذل 

ن النحوت من الجامطد اأعجمطي محطدود  وعقيمطة، فضطق  حوالجدير بالتنويه 
عن خطورت ا علل مستقبل العربية. والمشروع المقتطرح ع يطرف  التعامطل وحسطماء 

 يت ا وقواعدها.طالما بقيت خارج تصاريف العربية وحبن اأعيان اأعجمية

ولما كان معيم حسماء العناصر الكيميائية حعجمطي المنشطل وهطي تةيطد علطل 
العربية  -المئة عنصر، لم يكن مست ربا  حن تكون األوف من التسميات الكيميائية

 حعجمية اأصول بريبة اللتي والجرا.

لكل عنصر من تل  العناصر اسطما   وليا بمستحيل علل العربية حن تضع
عربيا  اعتمادا  علل صتة حو خليقطة يطاهر  فيطه. فقطد سطبق ل طا حن فعلطت ذلط  بكطل 
اقتدار. بير حن رف  الكيميطائيين ل طا حمطر مؤكطد فطي يطروف المصططلح الراهنطة. 
وليست التجربة التريد  التذ  التي حقام ا منذ عشرات السنين المرحوم الشيخ ححمد 

   ببعيططططططططططططططططططططططططططططططططد  عططططططططططططططططططططططططططططططططن حذهاننططططططططططططططططططططططططططططططططا. فقططططططططططططططططططططططططططططططططد اقتططططططططططططططططططططططططططططططططرح اعسططططططططططططططططططططططططططططططططكندر 
حسطططماء عربيطططة خالصطططة لمعيطططم العناصطططر الكيميائيطططة ومركبات طططا تقريبطططا ، حيطططع قطططام 
بترجمطة حسططمائ ا ترجمطة دقيقططة إلطل الل ططة العربيطة. ومططن تلط  اأسططماء: )المصططدِّ   
ب  للنتطططططططططططططططططططططططروجين ططططططططططططططططططططططط  لألكسطططططططططططططططططططططططجين و)الُمميطططططططططططططططططططططططه  لل طططططططططططططططططططططططدروجين و)الُمَخصِّ

ر  للكلور و)المُ  م  للكربطون و)الُمَحوِّ ْوم    للتسطتور و)الُمَتحِّط ُف  للتلور و)الُمط ْلص 
... إلطخ. واشطتق مطن حسطماء العناصطر  و)والققء  للبوتاسيوم و)الش ذام  للصطوديوم

حسماء المركبات فقال: )محور  الققء  في مقابل )كلوريد البوتاسيوم  و)ُمْلصطتي 
تلططططط  التسطططططميات ةمقؤنطططططا )فلوريطططططد الصطططططوديوم . وعنطططططدما قطططططرح  الشطططططذام  فطططططي مقابطططططل
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 الكيميائيون استقبلوها بال مة واللمة فصارت من نوادرهمز

مطن ذلطط  يتلكطد لنططا يومطا  بعططد يطوم، حن مشططكلة المصططلح الكيميططائي العربططي، 
حو  باعتباره اللبنة اأولل في هيكل عملية التعريب، ع بد حن ينير إلي ا كلمرا 

ياسية، ع كمشطكلة ل ويطة وحسطب. ولقطد فكرية ونتسانية وس (syndromes)متقةمات 
سبق للعطالم الجليطل ابطن خلطدون حن شطخح مقمطح تلط  اأمطرا  اعجتماعيطة فطي 
مقدمتطططه المعروفطططة. لطططذل  ينب طططي حن تنطططاقت مسطططائل المصططططلح العربطططي ومشطططكقت 
التعريطططب بعيطططدا  عطططن مطططؤ رات تلططط  اأمطططرا  وبمعطططةل عطططن نتطططوذ ومطططداخقت الطططذين 

 حصيبوا ب ا.

 

 ر المصطلح الكيميائيمراحل تطو 

يصعب التك ن بالبدايات اأولل لنشوء المصطلح العلمي فطي التطاريخ، أن 
التميية بين ما ندعوه اليوم مصططلحا  علميطا  وبطين األتطاي العاديطة التطي يسطتعمل ا 

نسططان فططي حياتططه اليوميططة لططيا بططاأمر اليسططير بسططبب تططداخل النططوعين فططي حيططا  اإ
 نسان.اإ

 ن المصططططططططلح العلمطططططططي ه بطططططططين مطططططططؤرخي العلطططططططوم، حعليطططططططولكطططططططن المتعطططططططارف 
وروبيطون والعطرب وبيطرهم ك يطرا  ء الحضار  اليونانيطة. فقطد نقطل اأمع بداية نشو  بدح

 مططططططططططن مصطططططططططططلحات العلططططططططططوم والتلسططططططططططتة والمنطططططططططططق إلططططططططططل ل ططططططططططات م. ومططططططططططا يططططططططططةال 
 ن مططططؤرخي العلططططوم، أسططططبابحتل يرهططططا مططططا ق  للعيططططان حتططططل يومنططططا هططططذا. وال ريططططب 

شططار  إلططل مصطططلحات وتراكيططب رمةيططة قططدمت ا لنططا حضططارات هلوا اإمج ولططة، تجططا
 خرى كحضار  واد  الرافدين وواد  النيل.ح

العالم آنطذا   فلقد حمد السومريون، ومن بعدهم البابليون واآلشوريون، سكان
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وفططي مقططدمت م اليونططانيون بك يططر مططن المنجططةات الحضططارية فططي الرياضططيات والتلطط  
ع. ويقال إن ك يرا  مطن علمطائ م ةاروا العاصطمة بابطل ومطن م والر ، والطب والتشري

 في ابوراا العالم المعروف بنيريته التي ربما كان قد اقتبس ا من علماء بابل.

وما ي منا في هذا الصدد، هو تطور الحضار  السومرية والبابلية بعدها في 
خمسطططة ك طططر مطططن حن السطططومريين، قبطططل حالعلمطططي. والمطططدهت حقطططا   مجطططال المصططططلح

لتطططططاي آعف سططططنة، كططططانوا حول مططططن حبططططدع النيططططام المن جططططي القياسططططي فططططي بنططططاء اأ
والمصطططططلحات والجمططططل. وهططططو النيططططام الططططذ  نططططراه اآلن يحكططططم المصطططططلح العلمططططي 

 اُأوربي الحديعز

فكلمطططة )ةعتطططران  مططط ق ، وهطططو النبطططات العشطططبي المعطططروف، وصطططلت إلينطططا مطططن 
 (U-Khar-Sag- Sar)مطططات المسطططمارية الل طططات العراقيطططة القديمطططة. ف طططي تكتطططب بالعق

إلطططل  (-U)ومعناهطططا الحرفطططي )عشطططب الجبطططل البسطططتاني . وتشطططير العقمطططة القياسطططية 
ومعناها )ش ر  (itu-IZi)مصطلح )العشب . ويسمي العراقيون القدماء )ش ر آب  

 رمططةا  )للشطط ر . فحي مططا وجططدنا هططذا الرمططة كططان هنططا  (itu)النططار . وتم ططل العقمططة 
. وهنالطط  األططوف مطن حم ططال تلطط  المصطططلحات علططق بلحططد حشط ر السططنةمصططلح يت

المن جية الدقيقة المحكمطة. وتتميطة التسطميات السطومرية حيضطا  بالعبطارات الوصطتية 
الجميلة التي يتصدرها الرمة الذ  يشطير إلطل صطنت ا وعائطديت ا. فالسطومر  يطذكر 

فطططي  )المطططرح  التطططي ع ةوج ويريطططد ب طططا )اأرملطططة  ومعناهطططا الحر  Su)-Mu-(Nuالعبطططار  
 . 1)ل از 

 نسططان العراقططي القططديم التمييططة بططين المصطططلحاتن فططي مقططدور اإحواليططاهر 
المختلتططططة وتشططططخيح اأصططططناف واأبططططواب التططططي تنتمططططي إلي ططططا مططططن النيططططر  اأولططططل 
وبدعلة الرمة الذ  يتصدر المصطلح. وهذا النيطام اعصططقحي الم طالي مطا ةال 

 ية والكيميائية الحدي ة.يحكم المصطلحات الطب
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ن هطططذا المطططن ج القياسطططي البطططارع، علطططل بدائيتطططه، لطططم يطططؤ ر فطططي حوممطططا يؤسطططف لطططه 
 مناهج ونيريات المصطلح العلمي العربي ع في السابق وع في الوقت الحاضر.

سقمية قد ركةت جل اهتمام ا في بدايطة وكانت الن ضة العلمية العربية اإ
ليونطططان وفلسطططتت ا،  طططم نقطططل مطططا يتتطططق مطططع قيم طططا اأمطططر علطططل التعطططرف علطططل علطططوم ا

لحضطططارات الحضطططارية الجديطططد  وتقاليطططدها المورو طططة.  طططم كانطططت قطططد اتج طططت نحطططو ا
 الشرقية لل ر  ذاته.

وبطططرةت حهميطططة المصططططلح العلمطططي فطططي ح نطططاء قيطططام المتطططرجمين بنقطططل حم طططات 
قطدر الكتب إلل العربية. وكان هطم العلمطاء العطرب اأول هطو الحصطول علطل حكبطر 

ممكن من العلوم والمعارف. فجطاءت تطراجم م اأوليطة بنيطة فطي مضطامين ا ركيكطة 
في ل ت ا ومصطلحات ا. فلم يبذلوا الج ود المطلوبة لترجمة المصطلحات إلل ل ة 
نما اكتتوا بنقل ا كما هي. فقالوا: ايسابوجي وقاطي ورياا وبار   عربية سليمة، وا 

وفيطيقي وريطططططوريقي إلططططل بيططططر ذلطططط  مططططن ارمينيططططاا وانولوطيقططططا وافططططودقطيقي وسطططط
المصطططططلحات اليونانيططططة،  ططططم التتتططططوا صططططوب الشططططرق فنقلططططوا الخارصططططين والنوشططططادر 
والتيطططةاب والبطططورق والتنكطططار والةنجطططار والقلنطططدرون والمرقشطططيتا والتيطططروةج والجمشطططت 

 وبيرها.

ومطططن يطططدقق فطططي تلططط  المصططططلحات يجطططدها رمطططوةا  واصططططقحات فلسطططتية حو 
اء لعناصر حو خامات كيميائية لطم يضطع ل طا العطرب حسطماء عربيطة منطقية حو حسم

 خاصة ب ا.

جراءات الكيميائية وما يتصل ب طا مطن صطتات فقطد حما التدابير واأفعال واإ
عبروا عن ا بل ة عربية سليمة م ل التصعيد والتقطير والتطرجيم والتشطميع والتعقيطد 

 . 2)لخإ...  والتشوية

صططططلحات اأعجميطططة بقيطططت علطططل حال طططا ةمنطططا  ن معيطططم تلططط  المحوال ريطططب 
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 طويق  ب ير ترجمة.

ن نشتب  مع تل  الياهر  الشاذ  لمعرفة جميع مقبسات ا، لكي ع وع نريد ح
نبتعططد عططن جططوهر الموضططوع الططذ  بصططدد دراسططته؛ بيططر حن ححططد اأسططباب الرئيسططة 

سطططتة سططقمي المتحتيطططة نحطططو كطططل مطططن التلالمرجحططة هطططو نيطططر  المجتمطططع العربطططي اإ
وعلم الصنعة؛ ونعني به الكيمياء )حو السيمياء  وما يتعلق به من ختايا  ةاليوناني
 وحسرار.

والكيمياء، علل وجطه الخصطوح، لطم تكطن علمطا  شطعبيا  يلبطي حاجطات النطاا بشطكل 
مباشططر؛ لططذل  بقيطططت فنون ططا وطقوسططط ا حكططرا  علطططل فئططة قليلططة جطططدا  مططن العلمطططاء. ولططم يخطططل 

ا  مططن بعطط  الططدجالين الططذين مططاةجوا مططا بططين التططدابير الكيميائيططة المجتمططع الكيميططائي آنططذ
ن بقطططي المصططططلح انطططت النتيجطططة المنتيطططر  مطططن كطططل ذلططط  حوالسطططحر والشطططعبذ  والطقسطططم. فك

الكيميطططائي علطططل عجمتطططه وبموضطططه ورمةيتطططه. فلطططم يحطططاول حتطططل فق طططاء الل طططة المشطططت لون 
لمصطططلحات إلططل العربيططة. بططل بالكيميططاء فططي تلطط  اأيططام التصططد  لنقططل األططوف مططن تلطط  ا

لمسنا عكا ذلط  تمامطا ؛ إذ ُشطدد النكيطر علطل الطدخيل مطن المصططلحات العلميطة، فُلبعطدت 
 عن حم ات المعجمات العربية باست ناء القليل والمتلخر من ا.

 وفططططططي مقابططططططل تلطططططط  الصططططططور  القاتمططططططة، بططططططرة الطططططططب والتنططططططون المتصططططططلة بططططططه 
 نسططططططططانية المباشططططططططر  بالنططططططططاا، لته اإلصططططططططسططططططططقميا  شططططططططريتا ، وذلطططططططط  إعلمططططططططا  عربيططططططططا  

 هفاحترموا رجاله من اأطبطاء والصطيادلة والممرضطين، وحنسطوا إلطل نيرياتطه وتطدابير 
 وتجاربططططططططططه المنتتحططططططططططة علططططططططططل المجتمططططططططططع بعكططططططططططا مططططططططططا وجططططططططططدناه فططططططططططي الكيميططططططططططاء.

الم نطططة حو يمطططا حيطططا  المطططواطنين  فلطططم تكطططن فيطططه حسطططرار إع مطططا كطططان يتعلطططق بشطططرف
ف النتسية المتصلة بلحوال عقج م. فلطيا بريبطا  حن الخاصة بلمراض م، واليرو 

نجطططد ذلطططط  اعهتمططططام الجططططاد المخلططططح بالمصطططططلح الطبططططي العربططططي وبوسططططائل بنائططططه 
 سقمية الواسعة.شره علل نطاق واسع في اأمصار اإوترجمته ون
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ن اهتمام العرب لم يقتصر علل المصطلح الطبي وحده، بل شطمل والواقع ح
 وعلم الحيوان والحساب والجبر وشؤون الر  وبيرها. عةمصطلحات التل  والةرا

ولقططد بططرع العططرب فططي هططذه العلططوم والتنططون حيمططا براعططة، فكتبططوا في ططا الرسططائل 
العلميططة واأسططتار، وصططنتوا المعجمططات المتخصصططة التططي مططا ةالططت نبراسططا  يضططيء 

 دروب العلماء العرب حتل حيامنا هذه.

وبا قبل ما يةيد علل القطرنين، دخطل وبحلول عصر ال ور  الصناعية في حور 
المصطططططلح العلمططططي والمصطططططلح الكيميططططائي علططططل وجططططه الخصططططوح، ع ططططدا  جديططططدا  
عةدهطططار العلطططوم والتنطططون والصطططناعات، فانتعشطططت حركطططة التطططلليف والنشطططر العلمطططي، 
ووضعت األوف من المصطلحات الكيميائية بلصول ا الل وية اليونانية والقتينية 

 والمحلية.

 مطططططت صطططططيابة المصططططططلح الكيميطططططائي فطططططي تلططططط  التتطططططر  علطططططل حسطططططا ولقطططططد ت
مطن حوصططاف المطواد الكيميائيططة حو خصائصط ا التيةيائيططة والكيميائيطة حو فوائططدها حو 
 مواقطططططططع وجودهطططططططا حو حسطططططططماء مكتشطططططططتي ا كمطططططططا يبطططططططدو ذلططططططط  بجطططططططقء مطططططططن الجطططططططدول 

ا التسططططططميات التركيبيططططططط ططططططط  حو  لكترونيطططططططةة والبنائيطططططططة الدقيقططططططة بوحطططططططدات ا اإالتططططططالي. حم 
 أيام.االذرية حو الجةئية، فلم تكن معروفة في ذل  الحين كما يعرف ا علماء هذه 

 

 جدول يوضح أسماء عدد من العناصر وأساب التسميات

 اسم العنصر 
 بالعربية

اسم العنصر باللغة 
 معنى االسم األجنبية

 التضة السائلة Hydragyrum ةئبق

 التلة القصق Argantum فضة
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 التلة القبرصي Aes Cyprum نحاا

 التلة ال قيل Barium (Barus) باريوم

 حامل الضوء Phos Pherus فستور

 العنصر التعال Arsenikon ةرنيخ

ويعتمططد بنططاء المصطططلح الكيميططائي اأوربططي، ومنططذ نشططلته، علططل مصططدرين: 
تصطديرات هما الل ة المحلية والل تان اليونانية والقتينية اللتان مطا ةالتطا ترفدانطه بال

 شارات الدولية.واللواحق والجذور وحروف الوصل وحدوات النسبة والرموة واإ

 وفطططططططي بيطططططططاب اأسطططططططاليب المن جيطططططططة والقياسطططططططية، تكدسطططططططت مئطططططططات األطططططططوف 
 مطططططططططططن المصططططططططططططلحات الكيميائيطططططططططططة اأوربي طططططططططططة فطططططططططططي معاهطططططططططططد العلطططططططططططم والشطططططططططططركات 
 الصططططططناعية. وتعططططططددت مترادفطططططططات المصطططططططلح الواحططططططد حتطططططططل فططططططي البلططططططد الواحطططططططد. 

ب ا مقحقت ا واستيعاب ا. ومن يطلع علطل محاضطر ومقطررات فشق علل المعنيين 
 يلمطططططططططططططا بنتسطططططططططططططه مطططططططططططططدى المصطططططططططططططاعب التطططططططططططططي   IUPAC)اعتحطططططططططططططاد الطططططططططططططدولي 

 واج تططططططططه ومططططططططا تططططططططةال تواج ططططططططه، فططططططططي إبططططططططدال العططططططططدد الكبيططططططططر مططططططططن المصطططططططططلحات 
والراسططططخة فططططي  نايططططا التكططططر الكيميططططائي اأوربططططي،  (Trivial)الكيميائيططططة الدارجططططة 

 . لطططططططططططذل  حجطططططططططططاة اعتحطططططططططططاد المطططططططططططذكور(Systematic)صططططططططططططلحات من جيطططططططططططة بم
اليوميططة ري مطا يططتم تقنططين مصطططلحات  اعسطتمرار باسططتعمال الططدارج من طا فططي الحيططا 

الكيميططاء كافططة فططي المسططتقبل. ولكططي نقططدم للقططارئ الكططريم صططور  جليططة عططن فوضططل 
ن الكيميططائي إ واعططد الدوليططة المنططوه ب ططا، نقططول:المصطططلح اأوربططي قبيططل تطبيططق الق

بيره، ل ما عرف عن الكيمياء األمانيطة  مناألماني عانل من تل  التوضل حك ر 
 من اةدهار وتقدم في ذل  الحين.

  Low Valenceفكططان، علططل سططبيل الم ططال، يشططير إلططل )التكططافؤ اأدنططل 
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 (Eisenoxydul)تطططططار  حخطططططرى، نحططططططو  (ul-)تطططططار ، وبالقحقططططططة  (ur-)بالقحقطططططة 
حيع يقول في  (ous-)نكلية  ، بينما يسمي ا الكيميائي اإ(Kupferchlorur)و

.  ططططم جططططاء الكيميططططائي العراقططططي حو المصططططر  ليقططططول (Cuprous)المركططططب اأخيططططر 
   نقق  عن الترنسية.ورط  في حين قال الكيميائي السور  )نحاسوزط)نحاس

ا الحططططام    طططط ح   ä(Schwefel S(ureفيسططططميه األمططططاني  H)4SO2(حم 
، بصططي ة اإضططافة. ونقل ططا عنططه العططالم السططور حططامُ  ال   بالصططي ة ذات ططا. كبريططت 

بمعنطططل )الحطططام  الكبريتطططي ذ   (Sulphuric Acid)نكليطططة  بينمطططا يسطططميه اإ
التطططي نقل طططا كطططل مطططن الكيميطططائي  (ic–)التكطططافؤ اأعلطططل  وبدعلطططة القحقطططة النسطططبية 

 . وشطططمل يتيككك بطططرالعراقطططي والكيميطططائي المصطططر  نقطططق  حرفيطططا ، فقطططاع )حطططام  الك
 وبيره من التسميات المما لة. 3SO2(H(تسمية الحام   الخقف نتسه

حسطططططططاليب المصططططططططلحات  والمؤسطططططططف، ان قيطططططططام الكيميطططططططائيين العطططططططرب بتقليطططططططد
دخطال المنطاهج العلميطة إنكليةية حو الترنسية وحبنيت ا العشوائية، وقبطل الكيميائية اإ

في التكر الكيميائي العربي الذ  ما في تسميت ا، يعد  ححد عوامل التخلف والوهن 
فتئ ينحت في الصخر في سبيل تعريب حصطوله وتقنطين مصططلحاته دون جطدوى، 

حصطططول المصططططلحات فطططي الوقطططت الطططذ  سطططعل )اعتحطططاد الطططدَُّولي  فيطططه إلطططل توحيطططد 
 والتسططططططططططططططططططططططططططططططططططميات الكيميائيططططططططططططططططططططططططططططططططططة اأوربي طططططططططططططططططططططططططططططططططططة ووضططططططططططططططططططططططططططططططططططع المئطططططططططططططططططططططططططططططططططططات

 ا يةيد علل النصف قرن.وسع نطاق منذ محمن القواعد ل ذا ال ر  ونشرها علل 

والقفت للنير حن الكيميائيين العرب كانوا وع يةالون يلخذون مصطلحات م من 
 المراجع الكيميائية التي لم تلتةم بالنيام الدولي في التسمياتز

احر والجطططدل بطططين حنصطططار وفطططي الوقطططت الطططذ  كنطططا نسطططمع حونقطططرح فيطططه قصطططح التنططط
نسي في ح ناء انعقاد ندوات التعريب حو فطي المصطلح التر  نكلية  وحنصارالمصطلح اإ

لجان تلليف المعجمطات قطام عطدد ضطئيل مطن مدرسطي الكيميطاء فطي بعط  كليطات العطراق 
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بتجربططة نيططام التسططميات العربططي الططدَُّولي المقتططرح كمططا حشططرنا إليططه سططابقا ، فاسططتخدموا نيططام 
اصططر الططذ  يل ططي )سططتو   علططل نطططاق ضططي ق للتعبيططر عططن ُسططل م التكططافؤ الكيميططائي للعن

ومططاتجره مططن خقفططات بططين   وبيرهططا مططن لواحططق ulو urو icو ousإشططكالية اسططتعمال )
 . 1، 1)الكيميائيين العرب

 نقد المصطلح الكيميائي العربي

من خقل دراسة اأسا التطي حقيمطت علي طا آليطة اختيطار المصططلح العلمطي 
نا حن من حهم حسباب العربي وبخاصة المصطلح الكيميائي ونقدها وتقويم ا عحي

 ضعف تل  المصطلحات:

 خلوها من المن ج العلمي الواضح وافتقارها إلل التنييم والتقييا.  1)

وبطططين  -مترجمطططا  كطططان حم معربطططا   –ضطططعف الطططروابط بطططين المصططططلح العربطططي   2)
المصطلح الدولي المقابل له من حيطع البنطاء اللتيطي ودقطة المعنطل ومرونطة 

العربططي  مططن المتعططذر بالبططا  علططل الكيميططائياعشططتقاق والتركيططب والتواصططل. ف
الل ويططة اأوروبي ططة التططي نقططل  هحن يططرد المصطططلح العربططي المتططرجم إلططل منابعطط

 عن ا.

 -علطل قل ت طا -ضعف البناء الل و  للمصططلحات العربيطة المركبطة والمعقطد   1)
بحيع صار من العسطير علطل الكيميطائي العربطي إعطراب حلتاي طا وعبارات طا، 

 بنل عنه لت م المعنل العلمي أ  مصطلح.وهو شرط ع 

تكططريا القططدرات الل ويطططة والعلميططة فططي المؤسسطططات العربيططة لتعريططب وترجمطططة   1)
لحات الكيميائية البسيطة التي ع يتطلب نقل ا ج دا  كبيرا ، طاألتاي والمص

في حين ُحهملت المصطلحات والتسطميات المعقطد  للمركبطات بيطر العضطوية 
ية الحيوية والكيميائية الصيدعنية وما يما ل ا سواء حكان والعضوية والكيميائ
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 لحاجة الدراسة اأولية حم الدراسات العليا.

تططي والمعنططل سططواء حكططان ذلطط  علططل لافتقططار المصطططلح العربططي إلططل وحططد  ال  1)
مسططتوى اأقطططار العربيططة حم كططان بططين حعضططاء القسططم الكيميططائي الواحططد. بططل 

 مه علل حوجه مختلتةززوعحينا حن الكيميائي نتسه يرس

تلططط  هططططي بعطططط  مقمططططح الضططططعف والخلطططل فططططي بنططططاء المصطططططلح الكيميططططائي 
العربططي. وقبططل حن نقططدم اأفكططار العامططة للمشططروع المقتططرح الخاصططة بتقنططين وتقيططيا 
ذل  المصطلح، نرى ضرور  عر  بع  اأم لة الشائعة في اأوساط الكيميائية 

 والسعي لتقويم ا وفق المن اج المقترح.

 

 العينة األولى

منططذ مططد  طويلططة اقتططرح مجمططع القططاهر  العتيططد عططددا  مططن األتططاي المتعلقططة باأطيططاف 
(spectra) فقططططال: )م ْطيططططاف  فططططي مقابططططل ،(spectr-o-scope)  و)م ْطَيتَططططة  فططططي مقابططططل

(spectr-o-graph)  و)م ْطَيطططف  فططططي مقابططططل(spectr-o-meter) وقططططال بعضطططط م فططططي .
من ططا صططي ت مططن لتيططة عربيططة واحططد  مططع مططا فططي ذلطط  مططن يسططر  ن كططق  حسططباب قبول ططا: )إ

يجاة   . 1)وا 

والواقططع، إننططا اخترنططا اأم لططة ال ق ططة المططذكور  لكون ططا تم ططل صططور  واضطططحة 
 لقرتجال العشوائي الذ  حصبح السمة التي يحمل ا المصطلح الكيميائي العربي.

مطا يقابل طا مطن فالمصطلحات ال ق ة ع تربط ا وشطيجة اصططقحية دعليطة ب
  فطي المصطلحات اأجنبية. فضق  عطن حن إيجطاة المصططلح العربطي بلتيطة واحطد

نكليططة  جطاء بعكططا النتيجططة المطلوبطة، حيططع فقططد مقابطل لتيتططين فطي المصطططلح اإ
نكليطة ، فضطق  عطن الخلطل البنطائي دعلية التي نراها فطي المصططلح اإصتته اعست
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 في اشتقاقه حصق .

مكون مطن مقطعطين،  نكليةية ال ق ةل  المصطلحات اإوكل مصطلح من ت
الموصطططططول بطططططالمقطع ال طططططاني  (-spectr)اأول من مطططططا مشطططططتر  بطططططين ال ق طططططة هطططططو 

فطي مقطام الوصطف لطه. ويمكطن حن نعبطر عطن ح  من طا إمطا ب ضطافة  (-o-)بالحرف 
َطيتطططي . حمطططا المقطططاطع  -اأول إلطططل ال طططاني حو ب ضطططافة يطططاء النسطططبة إليطططه لنقطططول )

ومعاني طا العربيطة علطل  (meter-)و (graph-)و (scope-)ق ة اأخرى ف ي ال 
ْقَيططاا . فيكططون  مة  و)م  ْرَسطط َمة حو م  طط نيططار حو نططايور  و)راس  اعسططم التططام نسططق ا: )م 

مُة الطيتية   َمُة الطيف  حو الراس  نياُر الطيتي  و)راس  نياُر الطيف  حو الم  عندئذ )م 
ْقياا الطيف حو المقياُا   الطيتي .و)م 

وعنططد تططدقيق النيططر فططي الم ططالين مططن المصطططلحات، يتضططح حن مصطططلحات 
المجمع ع تتي بالمعنل أن اشتقاق ا قد حصل مطن لتيطة )طيطف  ع مطن األتطاي 
المتصططلة باأفعططال )نيططر ورسططم وقططاا . وعلططل هططذا النسططق قيططل حيضططا : )مصطط ار 

micrometer ْسطاح  . planimeter (11  و)م 

علميطا  حن اأج طة  ال ق طة المطذكور  ع )تصطنع الطيطف  كمططا ومطن المعطروف 
نما )ترسمه وتقيسه وُتريه  فحسب.  جاء في تسميات مجمع القاهر ، وا 

لتططي، ن الترجمططة قططد تمططت لتيططا  بححمططا مططا يدعيططه حنصططار تلطط  التسططميات مططن 
مخطططالف نكليطططة  مؤلطططف مطططن لتيطططة واحطططد ، فطططذل  ويريطططدون بطططذل  حن المصططططلح اإ

 ا ي ر لنا من التحليل البنائي للمصطلحات ال ق ة.للواقع كم

ونود حن نضيف إلل ما تقدم نقططة جوهريطة هطي حن لكطل مقططع مطن مقطاطع 
نكلية  معنل وييتيا  واسطتدعليا  مسطتقق  خقفطا  لمصططلحات المجمطع المصطلح اإ

التطططططي جطططططاءت خاليطططططة مطططططن حيطططططة دعلطططططة اصططططططقحية تشطططططير إلطططططل طبيعطططططة وييتت طططططا 
 المتخصصة.
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 عينة الثانيةال
حصططططدر المجمططططع العلمططططي العراقططططي المططططوقر مجموعططططة مططططن  1111فططططي عططططام 

لج طود القيمطة التطي بطذلت فطي سططبيل . وعلطل الطربم مطن ا 1)المصططلحات الكيميائيطة
خراج ا كان اعرتجال العشوائي قد طبع ك يرا  من ا. ف ي تكاد تخلو من إ عدادها وا 

نططططاء الك يططططر مططططن المصطططططلحات حيططططة قاعططططد  قياسططططية يمكططططن حن يعططططول علي ططططا فططططي ب
  1) الكيميائية المما لة. ومن حم لة ذل  نذكر:

ططتلين  فططي مقابططل  ، (acetylene polymer))ح  جططاء فططي المجموعططة )َكْي َططر اأس 
ومعناهمطططططا )متعطططططدد    (poly+mer)حيطططططع نابطططططت لتيطططططة )َكْي َطططططر  منطططططاب لتيتطططططين همطططططا 

 الجةيئات .

 ير ، ف طي لطذل  تقتطرب فطي المعنطل والمعروف، حن لتية )َكْيَ ر  تعني )الكَ 
. بيططر حن هططذا النططوع مططن اعرتجططال محططدود التائططد  وعقططيم: أن (polymer)مططن 

 اعشتقاق من اللتي المذكور مقيد بمعناه الضيق كما سنرى.

 يطلطططططططططق علطططططططططل  (polymer)وممطططططططططا يعرفطططططططططه الكيميطططططططططائيون، حن اصططططططططططقح 
 ةيئتين فططلك ر. ونعنططي هنططامجموعططة كبيططر  مططن المركبططات الكيميائيططة المؤلتططة مططن جطط

 لطططططططططططخ. مططططططططططن هنطططططططططططا تطططططططططططلتي... إ بالجةيئططططططططططات، الطططططططططططذرات والشططططططططططوارد والمجموعطططططططططططات
اسططططتحالة اشططططتقاق العشططططرات بططططل المئططططات مططططن المصطططططلحات )اُأَسططططرية  مططططن لتيططططة 

 )َكْيَ ر ، فضق  عن اأفعال والمصادر وحسماء المتعولين والتاعلين التابعة ل ا.

 ج القياسي اعطراد  الذ  يمكن تطبيقه من ذل  المنطلق تلتي حهمية المن
 علل ما يشتق من )الكي ر  فنقول:

 Mono- mer ُححاد ُّ الُجَة ء
 Di- mer  نائيُّ الجةيئات  

 Deca- mer ُعشار ُّ الجةيئات  
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 Poly- mer ُمَتَعدُِّد الجةيئات  

 To poly– mer-ize ُيَعدُُّد الجةيئات  

 Poly – mer- ization َتَعدُُّد )حو تعديد  الجةيئات  

 To di- mer- ize ُيَ ني الجةيئات

 Di- mer- ization ُة الجةيئات  يَ َتْ ن

 Tetra- mer- ized ُمَرب ُع الجةيئات  

 Penta- mer- izable قاب ُل تخميا  الجةيئات  

 وككككككسيتطططططط  مطططططن المرجططططع السطططططابق قيططططل حططططام  )ح221)ب  فططططي الصططططتحة )
. فقططد نقططل المصطططلح المططذكور إلططل (acet- o- acet- ic)  فططي مقابططل ي ككككستطططح

ولواحقه وحطرف وصطله وحبنيتطه الل ويطة اأجنبيطة. وعلطل حن ذلط  ع  هالعربية بجذور 
لمخالتتطه مقطررات مجطامع الل طة  ،يبرر نقل المصطلح برمته وبعجمتطه إلطل العربيطة

 نيت ازالعربية كافة في نقل األتاي والمصطلحات اأجنبية وفق قواعد العربية وحب

سلوب ال ريب هطو السطائد فطي المصططلح العلمطي العربطي ولقد حصبح هذا اأ
 مع اأسف الشديد.

 (-acet)ونحططن لططو تتحصططنا المصطططلح قيططد البحططع لوجططدناه مؤلتططا  مططن جططذور 
. كمططا يصططف اع نططان الحططام . (-o-)المكططرر؛ إذ يصططف ححططدهما اآلخططر بواسطططة 
 الخلِّططططيُّ  الخططططل  الَخلِّطططيُّ  حو )الحططططام ُ  فتكطططون الصططططي ة العربيطططة المقبولططططة )حطططام ُ  

اأسيت  اأسيتيُّ  حو   . حما الصي ة القياسية العربية والدَُّولية ف ي )حامُ  الَخلِّيُّ 
اأسيتيُّ اأسطيتيُّ ، قياسطا  علطل عبطار  )قائ طُد الَعطَرب العربطيُّ  حو )القائطُد  )الحامُ  

يه البسطيط سيسطاعدنا علطل صطيابة العربيُّ العربطيُّ . وسطوف نقحطي حن هطذا التشطب
 المصطلح الكيميائي العربي في المستقبل.

وبمقارنطططة المصططططلحين العربطططي واأجنبطططي يتضطططح لنطططا حن لكطططل من مطططا  ق طططة 
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، فضططق  عططن دقططة المصطططلح العربططي ومتانططة بنيتططه مقططاطع متنططاير  وبتسلسططل واحططد
َوليططة. ف ططو، بالت لكيططد، حقططرب إلططل ووضططوح معنططاه علططل الططربم مططن عجمططة جططذوره الدُّ

 وجدان الدارا العربي من الصور  اأجنبية.

ومططن فوائططد المططن ج القياسططي المقتططرح، حنططه يسططتجيب إلططل محططاوعت اعشططتقاق 
والتواصططل واعطططراد واإعططراب وبالتططالي مطاوعتططه لتقنيططات الحاسططوب )حو الحاسططب 

 اآللي .

 (sodium acet-o-acet-ate)ومطن مشطتقات الحطام  قيطد البحطع ملحطه المعطروف 
 الصوديوم . تتكاحسيتيُّ حسطالصوديوم  حو تعريبا  ) التكخطوما يقابله ترجمة )َخلِّيُّ 

ن ا تم ل ححد الرموة بلتي ا اأجنبي أ (ate -)ولقد حبقينا علل القحقة 
 الدَُّولية المتتق علي ا.

 ولتلطططططططط  القحقططططططططة معططططططططان ك يططططططططر  ومتنوعططططططططة جططططططططدير  بالتنويططططططططه ب ططططططططا. فتطططططططططي 
 نجطططططططدها تشطططططططير إلطططططططل مطططططططا ينطططططططتج عطططططططن  (Hydr-o-lys-ate)و (condens-ate)الم طططططططالين: 

 (Hydr-o-lyse)بمعنططططططططططططل )يك ططططططططططططف  و (condense)التعططططططططططططل الططططططططططططذ  يسططططططططططططبق ا وهططططططططططططو 
ُل بالماء  . فيكون، عندئذ، معنل المصطلحين المطذكورين علطل صطي ة  بمعنل )َيح 

 لة مائية .)ُفَعالة  فنقول )ُكَ افة  و)ُحَق 

عحقة )فعلية  المعنل فتحول الجذر الذ   (ate -)ويمكن حيضا  حن تكون 
؛ فيصبح المقابل العربي (alkyl-ate)و (chlorin- ate)يسبق ا إلل صي ة التعل نحو: 

ُل بالكلور   و)ي سلوب المن جي ضيُف اعلكيَل . وعلل وفق هذا األ ما )ُيتاع 
 القياسي يمكننا حن نذكر اأم لة اآلتية:

 Chlorin-ated compound لكلورُمَتاَعٌل باُمَرك ٌب 
 Chlorin- ation step ُخطو  الُمَتاَعلة بالكلور
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 Alkyl-ated molecule جةيئة مضاف إلي ا اعلكيل

 Alkyl- ation process عمليُة إضافة اعلكيل

 De- alkyl- ation process عملية نةع اعلكيل

المصطططلحات حيططع  ولقططد تخبطططت المراجططع الكيميائيططة فططي التعبيططر عططن تلطط 
ةيئطططططة ُمؤلكلطططططة قالطططططت في طططططا: )مركطططططٌب ُمَكل طططططوٌر  و)خططططططو  الَكْلطططططوَ   ... إلطططططخ،  ر   و)ج 

 َلَة  وَحْلَمَن وحْسَبن .گْ تقليدا  لبع  العبارات ال قيلة المعربة م ل )َفْرَنَسة وحن

  من المصدر السابق اصطقح )لَحام 212)جط  ورد في الصتحة )
.  م تكرر في معجم (atomic hydrogen welding)ل ال دروجين الذر   في مقاب

  من المصدر نتسه، وبصي ة 221مصطلحات ال ندسة المدنية في الصتحة )
ال دروجين. وقد يت م حك ر بموضا  وطرافة، حيع قيل فيه: )َلَحاُم ذرات  

)شعلة اللحم  حو )فلة اللحم  مما الكيميائي حو التيةيائي العاد  من كلمة  لَحام 
يسبب الخلط واعلتباا، هذا فضق  عن بمو  العبار  برمت ا من حيع قد 

 الصيابة.

 

ومططن المعططروف حن إضططافة )ذرات ال ططدروجين  حو )ال ططدروجين الططذر   إلططل 
اعسم وهو )لَحام  حو )َلْحم  كما يتصوره البع  إضافة معنوية مخصصة تحتمل 

ين. إذ يتيطد المعنططل اأول فطي دعلت طا معنيطين مختلتطين كمطا نت م طا نحطن الكيميطائي
ام حو لحططم ، ح  دمططج ال ططدروجين الططذر ، كمططا يحصططل فططي حقططل  القيططام بعمليططة )لَحطط

النوويططة ذات الطاقططة العاليططة. وهططذا المعنططل بعيططد عططن المقصططود بالتلكيططد. التيةيططاء 
بينما يتيد المعنل ال اني إجراء )لحم  المعادن حو التلةات بشعلة ال دروجين الذر  

صططود مططن العبططار  المططذكور . ولنتسططاءل اآلن: كيططف يت ططم القططارئ المعططاني وهططو المق
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ام حو د  مططن مصطططلحات شططبي ة بططذل  المصطططلح ومقيسططة عليططه م ططل )لحططو المقصطط
لخ؟ فعلل من يقع اللحم إ...  لحم حديد الصب  و)لحم حو لحام النحاا اأصتر 

 حو اللحام، وبل  معدن يتم؟

ل  اأم لة، جملة عريقة كنا ونحن ططقب تذكرنا ب ا تومن المتارقات التي 
صططط ار نحططططار فططططي معناهطططا هططططي )جططططاء ضطططار ُب القاضططططي . فلططططم نكطططن نططططدر  حكططططان 

 ؟ز وهطو القاضي  حم )الذ  يَضْرُب مطن حجطل  القاضطي المقصود ب ا )الذ  َضَربَ 
ضطافة القميطة. وكنطا وقتئطذ حك طر مطيق  نحطو هطذا المعنطل المعنل المراد مطن تلط  اإ

هطذا مطا قالطه لنطا المعلطم آنطذا . ولكطن حة ضرب رجل فطي مقطام القاضطيز نيرا  لتدا
الحال يختلف في اأم لة العلمية السابقة، أن )اللحم  قد يقطع علطل حديطد الصطب 

 حو حن يتم بواسطتهز

ونحطططن الكيميطططائيين، ع نجطططرؤ علطططل هطططة حسطططا الل طططة العربيطططة حو المسطططاا 
القاضي  البلي ة. ولكن، حع يحسن  ببقبت ا حو جمال عبارات ا، كعبار  )ضار بُ 

بنططا حن نختططار بططين مططا يكتططب لططألدب بتنططون البيططان والبططديع، وهططو المطلططب اأول، 
 وبين ما يكتب للعلوم المضبوطة، حيع تحتل دقة المعنل المقام اأول؟

نكليطة  نتسطه يعطاني مطن فوضطل جدر اإشطار  إليطه، حن المصططلح اإومما ت
نكليطططة  بمقطططدوره التمييطططة بطططين الصطططيب الكيميطططائي اإاصططططقحية مما لطططة. بيطططر حن 

المب مطططة مطططن موقع طططا فطططي المقالطططة حو مطططن نطططوع اعختصطططاح الطططذ  يقطططرح فيطططه تلططط  
ع ف مططا  ل ويططا  كمططا  المصطططلحات. ف ططو إذن يت ططم المعنططل ف مططا  آليططا  واصطططقحيا ،

ين نتعل نحن المبتدئين في مجاعت البحع العلمي وما يترةه لنا مطن حلطوف ومقيط
 المصطلحات العلمية.

وما تقدم، يتضح لنا حن استعمال صيب قياسية  ابتة وواضحة هو دائمطا  فطي مصطلحة 
المصططططلح الكيميطططائي العربطططي. لطططذل  نؤكطططد ضطططرور  اسطططتبدال تلططط  الصطططيب المب مطططة الخافيطططة 
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كصي ة )لحام ذرات ال دروجين  ومطا شطاكل ا، بعبطارات دقيقطة وحاسطمة ع تقبطل تطلويق . ومطن 
الوسططائل المطروحططة اختيططار صططي ة الجططار والمجططرور، وذلطط  ب دخططال )بططاء  اعسططتعانة،  بططين

)لحططم بال ططدروجين الططذر   و)لحططم بحديططد الصططب . حمططا إذا  :م لططة السططابقةحيططع نقططول فططي اأ
وقططع اللحططم علططل )حديططد الصططب  نتسططه، عنططدها نقططول: )لحططم حديططد الصططب . وهنططا يشططترط حن 

 سية و ابتة.تبقل تل  العبارات صي ا  قيا
وك يرا  ما يقع الكيميائي العربي في مقبسات اصطقحية ناجمة عن الخلط 

ضطططافة والنسطططبة. فطططبع  الكيميطططائيين مططط ق  ع يتطططرق بطططين عبطططارتي بطططين صطططي تي اإ
)َتَتاُعل قاعد   و)تتاعُل القاعد    حو بين )قيطاٌا إشطعاعي  و)قيطاُا اأشطعة   حو 

ٌر بططين )سططبيكة نحاسططية  و)سططبيكة الن حططاا ، أن ططم ع يترقططون بططين عبططارتي )شططاع 
ُر العرب ز  عربيٌّ  و)شاع 

ضطططافة المعنويطططة يتيطططد فطططي تلكيطططد ن هطططذا النطططوع مطططن اإحونطططود حن نؤكطططد  انيطططة 
اخططتح  اعختصططاح. فعنططدما نقططول )تتاعططُل القاعططد   ، نت ططم مططن ذلطط  حن التتاعططل

م. فسطبيكة النحطاا يب النسطبة ف طي تتيطد الوصطف العطابالقاعد  دون سواها. حم ا ص
معيم ا من فلة النحاا إن لم يكن كل ا، بينما تقل نسبة النحاا عن ذل  ك يرا  

 في السبيكة النحاسية لوجود فلةات حخرى معه.
 هذا ما تواضع عليه الكيميائيون اصطقحا ، وينب ي اعلتةام به اتقاء اللبا.

ه وهي ك ير  جدا ، من طا نكلية  بين مختلف صيب النسبة في ل تويمية الكيمائي اإ
  وبيرهططططا. فحططططين يقططططول ieal-و ic-  حو لواحططططق م ططططل )Iو Oمططططا يحلق ططططا مططططن حططططروف م ططططل )
(Therm-o-grav-metr-ic Balance)   يقصططططد بططططه )ميططططةاُن قيططططاا   يتصططططف بكونططططه )وةنيططططا   حوع

يتت  طم حضط (grav-i-metr-ic Balance)و)حراريا    انيا . أن الج اة المطذكور هطو فطي اأصطل 
إليططه صططتة حو وييتططة علميططة وفنيططة  انيططة هططي قيططاا الططوةن فططي درجططات الحططرار  المتباينططة؛ 

. فم ططل تلطط  الصططيب إذن حصططبحت هططي الخيططار القياسططي ال ابططت (-Therm-o)لططذل  وصططف بططط 
فطططي اسطططتمرارية المصططططلح الكيميطططائي اأوربطططي واحتطططرام الكيميطططائيين لطططه. فطططق يجطططوة العبطططع 
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-i-)محططل  (-o-)، حو إحططقل (ical-)بططط (ic-)حواسططتبدال  (-Thermo)علططل  (-gravi)بتركيبططه كتقططديم 

. فلططو حصططل ذلطط  قصططدا  حو سطط وا ، لتبططدلت مواصططتات الج ططاة العلميططة حو التنيططة حو حتططل (
... ولرفضطه حو تجاهلطه الحاسطب اآللطي للشططركة الصطانعة إذا مطا ُسطئل عنطه تحططت  التجاريطة

 حسمائه البديلةز

وربي إلل )اعسم العلمي  نيرته إلل )بصمات ميائي األذل  كله ينير الكي
 اأصابع  التي تحمل هوية صاحب ا ما دام علل قيد الحيا .

وعلطل منططوال تلطط  التسططمية القياسططية اأجنبيطة يحططق لنططا ترجمت ططا إلططل العربيططة 
 بالتسميات اآلتية:

  ؛   ميطططططططططةاُن قيطططططططططاا  الطططططططططوةن  الحطططططططططرار 2  ميطططططططططةاُن قيطططططططططاا  الطططططططططوةن  والحطططططططططرار  ؛ )1)
.1  ميةاُن القياا  الوةني الحرار ؛ )1)    الميةاُن القياسيُّ الوةنيُّ الحرار ُّ

 فططططط ن الصطططططي ة اأولطططططل حك طططططر تخصيصطططططا  ودقطططططة، وتلي طططططا ال انيطططططة؛  وبالتلكيطططططد
 فططططي حططططين تتسططططم اأخيططططر  بشططططمولية المعنططططل، كمططططا سططططنرى فططططي تسططططمية المركبططططات.

واتتاق الكيميائيين علل صي ة  ومع كل التروق المذكور ، ع بد من اختيار واحد ،
 قياسية واحد  لتسمية اأج ة  الكيميائية المما لة والتي يةداد عددها باطراد.

)د  حشططرنا سططابقا  إلططل ضططرور  العنايططة بصططيابة المصطططلحات المركبططة عنططد 
نقل ا من الل ات اأوروبية إلل العربية، بحيع يت م طا الطدارا العربطي أول وهلطة 

 من بير عناء.

  قيل )هيدرولي   في مقابل 1  من المرجع السابق )211تي الصتحة )ف
(Hydr- aul- ic- s) وصار هذا اأسلوب المرتجل في التعريب السمة البارة  للك ير ،
 العلمية، وبديق  بير موفق عن الترجمة إلل العربية. من المصطلحات

حو المؤسسطات  إن ما ي ير اعست راب حقا  إصرار بع  مجامع الل ة العربية
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العلمية المعنية بالمصطلح العربي علل تجاهل القواعد التي تضع ا هي لنتسط ا حو 
لآلخرين، فتطلب من م تتضيل المصططلح المتطرجم علطل الطدخيل الُمَعطر ب، ذلط  أن 

عطراب، الدخيل م ما عملنا فيه من جرائح وترقيعات يبقل عصيا  علل اعشتقاق واإ
العربططي ووجدانططه، هططذا إلططل جانططب احتمططال تعططر  الل ططة وبريبططا  عططن عقططل الططدارا 

العربيططططة فططططي المسططططتقبل إلططططل سططططيل جططططارف مططططن األتططططاي الدخيلططططة التططططي سططططوف تقططططدر 
شططارات وبيرهططا إذا مططا فتحنططا حبططواب والرمططوة واإ ميائيططةيبططالمقيين م ططل المركبططات الك

وميكانيططط  الل ططة العربيطططة حتطططل لأللتطططاي العاديطططة المتصططرفة والبسطططيطة م طططل )ديناميططط  
وهيطططدرولي   وبيرهطططا مطططن الكلطططم العطططاد . لطططذل  ينب طططي حن تقيطططد اعسطططتعانة بالطططدخيل 

اأعيططططططان الُمَعططططططر ب وحصططططططره بططططططالرموة الدَُّوليططططططة وحسططططططماء اأعططططططقم وبعطططططط  حسططططططماء 
والمصطلحات المجرد  التي ع تحمل بطين تضطاعيت ا معطاني ل ويطة دارجطة باسطت ناء 

 المعاني اعصطقحية العلمية.

المطرء حن يتخيطل حطال الل طة العربيطة بعطد قطرون وهطي تجطد نتسط ا دخيلطة وعلل 
 علل المقيين من حلتاي المستقبلز

، (Hydraulicus, Hydraulikos)وكلمطة )هيطدرولي   مطن حصطل  عتينطي حو يونطاني 
وححد معاني ا العلمية اعصطقحية يتصل بج طاة يعمطل حو يتحطر  حو يتطل ر بحركطة 

 وائل اأخرى.حو بض ط الماء حو الس
وهو الماء حو  -Hydrويتللف المصطلح المذكور من  ق ة مقاطع رئيسة هي )

وهطططو العلطططم . فيكطططون المصططططلح  ics-وهطططو الحركطططة حو الضططط ط  و) -aul-السطططائل  و)
ْ ط  السطوائل ؛ حو بصطي ة جمطع  لُم َضط لُم َحَرَكة  الَسوائل   حو )ع  العربي المقابل له )ع 

وائ ل  حو )ضطط طياُت السططوائ ل المؤنططع السططالم نحططو )حَ  . والمؤكططد حن حيططة َركي ططاُت الَسطط
صططططي ة مططططن تلطططط  الصططططيب العربيططططة البسططططيطة حقططططرب إلططططل ف ططططم الططططدارا العربططططي مططططن 

 نكلية .المصطلح اإ
ويمكططن اعط ططراد فططي اشططتقاق ك يططر مططن المصطططلحات الترعيططة لططذل  المصطططلح 
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 م ل:
َنٌة بض ط  السوائل    Hydraulic Machine ماك 

 Hydraulic Laws انيُن ض ط  )حو ض وط  السوائل  قو 
 Hydraulic Cement *ُترابٌة مائيُة التصلب  

 Hydraulic Fluid السوائل مائ ٌع لحركي ات  

ٌم للسوائل  Hydraulic Packing *َت ليٌف ُمقاو 

 Hydraulicity حو )التصلبيُة المائيُة  *الت َصلُّبيُة بالماء  

لمصطلحات التي تحمل العقمة )*  خرجت عطن النسطق وجدير بالتنويه حن ا
حو القياا المع ود، وهو حمر متوقطع لك يطر مطن المصططلحات التطي تحمطل حك طر مطن 

راكطه للمن طاج لعربيطة إلطل براعطة الناقطل وعمطق إدمعنل. لذا يتطر  حسطلوب نقل طا إلطل ا
 القياسي العام.

-)  عن القحقة ويتضح حيضا  من مجموعة المصطلحات السابقة حن التعبير

ity)  قطد تطم بصطي ة المصطدر، وهططو اسطم تلحقطه يطاء النسططبة مردفطة بالتطاء للدعلطة علططل
ي ططة  . 11)صططتة فيططه وهططي صططي ة ك يططر  اعسططتعمال فططي العلططوم الطبيعيططة؛ إذ نقططول )الذ رِّ
atomicity ية ْطر  -)  . ويعبطر عطن القحقطة molecularity  و)الُجَةْيئي ة aromacity  و)الع 

sm)  بالصي ة ذات ا نحو )اآللي ةmechanism.  (1  

حم ا المصطلح اآلخطر وهطو )الميكانيط  حو الميكانيكطا  ف نطه موبطل فطي العجمطة 
علططل الططربم مططن مقططدر  العربيططة علططل تناولططه بللتططاي مناسططبة. فقططد حسططماه العططرب قططديما  

َن و  َيل  فضق  عطن اأفعطال العربيطة )حْمَكط لُم ال حَيل حو الح  َتْمَكنَ )ع  َن واْسط َن وَتمك ط   َمك ط
تحتنططا مجمططع الل ططة العربيططة فططي القططاهر  بباقططة مططن وهططي قريبططة منططه لتيططا  ومعنططل. وح

مك نططات حو يعمططل بشططكل آلطططي   لمطططن يصططلح الmechanic)َمَكنططي  :مشططتقاته حيططع قططال
ت فطي   إدخطال المكنطاmechanisation  لمن يدير الَمك َنة و)َمْيَكَنة mechanistو)َمك ان 
قطو  والقططدر  ل )الُمْكَنطة والَمك نطة  وهمطا الهطذا باإضطافة إلطل حلتطاي حخطرى م ط . 1)العمطل
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يلَطططة   َول والح  ططط ْوُل والمحطططال والح  ت طاعة و)الَحططط ْذق واعْسططط ططط وهطططي الحركطططة والتحطططول والح 
 لخ.إ ... وجود  النير. وكذل  )اآللة 

قاق المصطططلحات ومطن تلطط  الكوكبطة مططن األتططاي البسطيطة والدقيقططة يمكطن اشططت
  11 )11) اآلتية:

 في الهندسة:
َيل. علُم الَمَكن ي ات   لُم الح   Mechanics ع 

 Mechanical يَمَكن

 Mechanize ُيَمْيك ُن. ُيَمكِّنُ 

 Mechine َمك َنة. ماك َنة. َمكيَنة

 Mechatronics ي ةاإلكترونياُت الَمَكن  
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 في العلوم الطبيعية

 Quantum Mechanics َمَكن ي اُت الَكم  
 Mechanism اآللي ة

 Wave Mechanics الَمَكن ي اُت الموجبةُ 

 Matrix Mechanics َمَكن ي اُت الَمْصتوفات  

 Celestial Mechanics الَمَكن ي اُت التلكي ةُ 

لططل إ  dynamicsوعلططل هططذا المنططوال القياسططي المطططرد ينقططل مصطططلح )ديناميطط  
 العربية فنقول:

لُم  لُم الَحْوليات  ع  . ع    Dynamics الُقْدرات 
ر ر. قاد   Dynamic َحْولي. ُمْقَتد 

لُم الُقدرات  الحرارية. الحولياُت الحرارية  Thermodynamics ع 

لُم الُقدرات  ال وائية. الحولياُت ال وائية  Aerodynamics ع 

 Aerodynamic shape َشْكٌل اْنسيابي. شكل حولي هوائي

لُم القُ   Cardiodynamics درات القلبية. الحوليات القلبيةع 

لُم ُقدرات السوائل. َحوْ   Hydrodynamics ليات السوائلع 

 Dynamometer مقياا الُقْدر . مقياا الَحْول

  Dyne داْين )وحد  قياسية دولية 

ماُم تضخيم ص   ر )ص  ماٌم ُمْقَتد   Dynatron ماٌم َحْولي. ص 

 Dynode ُمْقَتدر )قطب ُمَكبٌِّر ُقْطٌب َحْولي. ُقْطٌب 

 ولقطططططططد اصططططططططتل المجمطططططططع العلمطططططططي العراقطططططططي مصططططططططلحا  موفقطططططططا  ودقيقطططططططا  فطططططططي 
هطططو )تحريكي طططات  ليؤكطططد لنطططا سطططخاء الل طططة العربيطططة وقطططدرت ا علطططل  (Dynamics)مقابطططل 
 البذل.
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 أساليب تقييس المصطلح الكيميائي العربي

طلح الكيميطططائي بوجطططه لطططل التططططور التطططاريخي للمصطططإحشطططرنا فطططي مقدمطططة البحطططع 
عططام، وسططلطنا الضططوء علططل المصطططلح السططومر  البسططيط الططذ  يمكططن حن ُيعططد بدايططة 

 سططقمي فالمصطططلح اأوروبطططيللمصطططلح المن جططي.  ططم تبعططه المصطططلح العربططي اإ
 القديم الذ  نشل علل تراع الل تين اليونانية والقتينية وصتيا  مرتجق .

ام اعتحططططاد الططططدَُّولي للكيميططططاء الصططططرفة وفططططي النصططططف اأول مططططن هططططذا القططططرن، قطططط
بتططلليف ال يئططات المتخصصططة فططي مختلططف فططروع الكيميططاء.   12)(IUPAC)والتطبيقيططة 

وكططان ال ططدف من ططا وضططع قواعططد من جيططة لتسططمية المركبططات الكيميائيططة العضططوية وبيططر 
لطخ.  طم حخطذ إ...  العضوية، ووضع المصطلحات العامة والرمطوة والقطوانين والتعريتطات

 )اعتحاد  ينشرها تباعا  منذ ذل  التاريخ إلل الوقت الحاضر.

نكليةية، وتم ت صطيابة التسطميات وبعد حن صدرت قواعد )اعتحاد  بالل ة اإ
الكيميائية، التطةم الكيميطائيون اأوروبيطون بتنتيطذ الجانطب العلمطي في طا، لكطن م اتخطذوا 

ديق  عططن ل ططات م القوميططة، ول ططة نجليةيططة بططمتحتيططا  وحططذرا  مططن قبططول الل ططة اإموقتططا  
عالميططططة للكيميططططاء، وهططططم المجبولططططون بحططططب م واعتططططةاةهم بل ططططات م وبتططططرا  م الكيميططططائي 

 الةاخر.

وفطططي الوقطططت نتسطططه شطططعر الكيميطططائيون اأوروبيطططون حن اعن طططقق علطططل حنتسططط م 
 نصططراف عططن مواكبططة المنططاهج والتيططارات الدَُّوليططة، سططوف َيْعططة لُ م عططن بططاقي العططالمواع

 ويحرم م من فرح التعاون في ميادين علمية ك ير  في مقدمت ا علوم الكيمياء.

وحشرنا في هذه المقالة حننا استوحينا بع  تجارب اأقطار اأوربية؛ فوضعنا 
عددا  من المتاهيم والقواعد للمصطلح الكيميائي واقترحنا تسمية المركبات العضطوية 

 . 1)وبير العضوية

العريضطططة لمشطططروع التسطططميات علطططل مطططؤتمر تعريطططب ولقطططد تطططم عطططر  الخططططوط 
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.  ططم قُططد م  11)1111التعلططيم الجططامعي فططي الططوطن العربططي الططذ  عقططد فططي ب ططداد سططنة 
علططططل هيئططططة مشططططاريع إلططططل لجنططططة الكيميططططاء فططططي المجمططططع العلمططططي العراقططططي منططططذ بدايططططة 

 ال مانينات إلل الوقت الحاضر.

ة الخاصطططة بالمصططططلح الكيميطططائي والواقطططع حن  اإحاططططَة بجميطططع تلططط  القواعطططد العربيططط
 العربي وتطبيقات ا الواسعة بمقالة واحد  وشاملة حمر متعذر لسعت ا وتشعب ا.

ْ ططل  مطن التسططميات اأجنبيطة الدوليططة  وتقطوم فكطر  التقيططيا علطل مبططدح محاكطا  الم 
عسططتنباط التسططمية القياسططية العربيططة وصططيابت ا بل ططة سططليمة، ووفططق مبططادئ واضططحة 

وبططذا تصططبح للمركبططات الكيميائيططة المنحططدر  مططن فصططيلة حو مجموعططة  ومططن ج  ابططت.
واحططد  تسططميات موحططد . وينسططحب هططذا التعريططف إلططل جميططع المصطططلحات الكيميائيططة 

 اأخرى من بير تتريق.

ول ططططر  تنتيططططذ فكططططر  القيططططاا عنططططد وضططططع حو نقططططل المصطططططلحات الكيميائيططططة 
حن يلطططم بعططططدد مطططن المعططططايير  اأجنبيطططة إلططططل العربيطططة، ينب ططططي لمطططن يقططططوم ب طططذا العمططططل

 والشروط والخطوات اأساسية التي يتطلب ا ذل  العمل التني وهي:

دراسة التركيب الل و  للمصطلح اأجنبي قيد النقطل، دراسطة تحليليطة متصطلة،   1)
وتحديططد مقاطعططه حو جططذوره الرئيسططية وال انويططة، وتعيططين التصططديرات واللواحططق 

 .وحروف الوصل ومعرفة معاني ا بالضبط

ضطططبط حصطططول المقطططاطع الل ويطططة للمصططططلح )يونانيطططة وعتينيطططة وعربيطططة وحوربيطططة   2)
لطططخ  وتحديطططد المعنطططل الطططدقيق لكطططل مقططططع مطططن مقطططاطع المصططططلح إ...  حدي طططة

 المنقول.

 مقارنطططططة المعنطططططل الل طططططو  الشطططططائع )إن وجطططططد  بطططططالمعنل العلمطططططي اعصططططططقحي  1)
 ب بين ما.المشت ر به بين الكيميائيين لمعرفة مدى التطابق حو التقار 
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اختيطططار لتيطططة عربيطططة مناسطططبة فطططي مقابطططل كطططل مقططططع مطططن مقطططاطع المصططططلح   1)
اأجنبطي، كخططو  حوليطة، بنطاء علطل المعنطل الشطائع حو المعنطل اعصططقحي، 
حي مطططا حقطططرب إلطططل ف طططم الطططدارا العربطططي، بحيطططع يتططططابق حو يتقطططارب المعنيطططان 

ل  وحولططططي لططططذ العربططططي واأجنبططططي، حتططططل نحصططططل علططططل م ططططال عربططططي تجريبططططي  
المصططلح. وع يشطترط دائمطا  تما طل المصططلحين مطن حيطع عطدد المقططاطع إذا 

 كان اأمر متعذرا .

نقطططاح حو ةيطططاد  ربطططي اأولطططي وضطططبط تركيبطططه الل طططو  ب ت طططذيب المصططططلح الع  1)
مقاطعطططة )حلتايططططه  عنططططد الضطططرور ، واختبططططار صططططقحه لتيطططا  وجرسططططا  ومعنططططل، 

عادته إلل ل ته اأجنبية المنقول عن ا بقدر المسطتطاع، لمعرفطة مطدى  باتطه  وا 
 معناه. ودقة

حقل ططططا محططططل   1) بططططة وا  العمططططل علططططل إدخططططال الرمططططوة واإشططططارات العربيططططة حو الُمَعر 
  lyte -و ose -و ide -و ite -و ateاأجنبية ورسم ا بالحرف العربي م ل )

 ... إلخ . sis -و mer -و de -و tron -و on -و       

مقطططاطع المتتابعطططة فطططي كطططق المصططططلحين ضطططرور  المحافيطططة علطططل تسلسطططل ال  1)
العربططططي واأجنبططططي قططططدر المسططططتطاع، علططططل حن ع يكططططون ذلطططط  علططططل حسططططاب 

 سقمة المصطلح العربي من حيع ل ته حو معناه.

لطل التعريططب إلططل العربيطة وعطدم اللجطوء إاعلتطةام بترجمطة المصططلح اأجنبطي   1)
لسططططماء إع لضططططرور  ماسططططة، كتعريططططب حسططططماء اأعططططقم ومططططا يقططططاا علي ططططا ك

العناصططر والمركبططات والرمططوة الدوليططة، علططل حن يرسططم المصطططلح بططالحروف 
 العربية.

ضرور  المحافية علل  بطات البنطاء الل طو  للمصططلح القياسطي العربطي بعطد   1)
 عططططططاد  النيططططططر فيططططططه إع حن تقططططططره المراجططططططع المختصططططططة علططططططل حن ع يسططططططمح ب

افة باستعماله دون لتل  المراجع. ومن  م إلةام المؤسسات العلمية العربية ك
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 سواه.

اإفططاد  التامططة مططن رصططيد الل ططة العربيططة ال ةيططر وذلطط  ب حيططاء الم جططور مططن   11)
األتططاي والتوسططع فططي اعشططتقاق والمجططاة واسططتعمال بيططر الشططائع مططن اأبنيططة 
الصطططرفية واسطططتيحاء التجطططارب العربيطططة باسطططتعمال اأبنيطططة القياسطططية كتجطططارب 

 . 1، 1)اأطباء العرب م ق  
نطدر  حهميطة المبطادئ والخططوات السطابقة، ينب طي لنطا حن نتنطاول عطددا  ولكي 

 ططا وفططق اأسططلوب المقتططرح. وع يشططترط هنططا يبمططن اأم لططة الم اليططة وترجمت ططا حو تعر 
لطططل الل طططة مطططذكور  بكافطططة علطططل كطططل مصططططلح ينقطططل إانطبطططاق المعطططايير والمبطططادئ ال
لطل حصطافة معنيطة إكطل مصططلح مطن المصططلحات ال العربية، بل يتر  ما يناسب

لطل رصطيده ه حيضا  حن يتصرف بمرونة، فيضطيف إصاحب المصطلح وحاجته. ول
معططايير حخططرى إذا مططا دعتططه ضططرور  لططذل . فالمبططادئ المططذكور  سططابقا  ليسططت قططوانين 
نمططا هططي لططواةم وضططعية وقواعططد عامططة وضططعت لتلبيططة  طبيعيططة ع يجططوة ت ييرهططا، وا 

 حاجات معينة.

رحطططة مصطططططلحات عامططططة وتسطططميات كيميائيططططة بسططططيطة وتتنطططاول اأم لططططة المقت
 ومعقد :

 (-Glyc)المثال األول: أسماء تبدأ بالسابقة 

وتعني في  (-Glyk)  من حصل يوناني -Glycoحو  -Glycتنحدر لتية )
اأصل )حلو المذاق .  م اتسعت معاني ا اعصططقحية فطي الكيميطاء لتتنطاول كطل 

 البسيط. ومن مشتقات تل  اللتية نذكر: ما يتصل بمصطلح )السُّك ر اُأحاد  

 ومعناها )الدم . فيكون Hem = emiaو  Glycemia (Glyc + emia)  ح)
 معنطططططططططططل المصططططططططططططلح )ُسططططططططططططك ر   َدم . ويحتمطططططططططططل عططططططططططططددا  مطططططططططططن المعططططططططططططاني
اعصطقحية في الكيميطاء من طا )سطك ٌر فطي الطدم  ح  )ُسطك ر الطدم . وسطماها 
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ي ة الططدم  .  1)علططل صططي ة المصططدر الصططناعي   المعجططم الطبططي الموحططد )ُسططك ر 
 ويشطططططتق مطططططن المصططططططلح المطططططذكور عطططططدد مطططططن المصططططططلحات ال انويطططططة م طططططل

(Hypo- glyc-emia:  ِو)نقُص سكريِة الدم  Hyper- glyc- emia :
 . ويقحطي هنطا تططابق تسلسطل  المقطاطع فطي المصططلْحين َفْرُط سككريِة الكدم
 العربي واأجنبي.

 يتعنط (ose-)ة القياسطية الكيميائيطة . والقحقطGlycose (Glyc + ose)  ب)
)ُحْلطٌو )صنف السكر حو السكريات . فيكون المعنل العام الشائع للمصطلح 

ْنُف السُّطكريات  من صنف السكر .  م تحول إ لل معنل اصطقحي هو )ص ط
ك ٌر ُححططاد ٌّ   (ose-)خيطر معنططل . فيكطون فططي اأاُأحاديطة  حو باختصططار )ُسط

ك ٌر ، نحطو ) سطكر اللطبن ،  Lact- oseسطكر التواكطه ، و) Fruct- ose)ُسط
 سكر المنِّ . mann- oseسكر الحليب ، و) Galact- oseو)

لل إوتوضح لنا تل  اأم لة كيتية تحول المصطلح من المعنل العام 
المعنططل الخططاح )اعصطططقحي . وقططد يبتعططد بعضطط ا عططن بعطط  ليؤكططد لنططا 

عربية، كما حصل فطي السطابقة ضرور  اعنتباه في ح ناء اختيار المقابقت ال
(Glyc-)   لل )صنف ُححاد  .إالتي تحولت من )حْلو 

معان ك ير ؛ لكن ا  (ide-)قحقة ل. و Glycoside (Glyc + ose + ide)  ج)
فطي هطذا المصطططلح تم طل رمططةا  كيميائيطا  دوليططا  يصطف مجموعططة مطن مشططتق ات 

ي حصل ا الل و  )اأستال  في السكريات اُأحادية بل ة الكيميائيين، وهي ف
مطا )ُسطكر ٌّ إإحدى عقمات النسطبة. فتصطبح التسطمية المسطتنبطة للمصططلح 

ُححطططططاد ٌّ  بالترجمطططططة، حو )ُسطططططك ر ُححطططططاد ٌّ  بالتعريطططططب، قياسطططططا  علطططططل )كلوريطططططد 
 وكبريتيد ومائيد .

وتسططططططططتخدم التسططططططططميتان المططططططططذكورتان كمصطططططططططلحين اعتيططططططططاديين فططططططططي 
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الكيميائيططططططة القياسططططططية، عنططططططدما العبططططططارات الكيميائيططططططة. حمططططططا فططططططي التسططططططميات 
يكطططططططون المركطططططططب المطططططططذكور جطططططططةءا  مطططططططن مركطططططططب معقطططططططد ومتواصطططططططل، حينئطططططططذ 

ُححططططططاد ُّ الُسططططططك ر يد ،  -ُححططططططاد ُّ السطططططكر ُّ  حو ) -تقلطططططب التسططططططمية لتصطططططبح )
 وذل  للمحافية علل تسلسل المقاطع.

) Glycosidase  د)
4

ase

3

ide

2

ose

1

Glyc
  

مائر. وقياسا  علل مطا تقطدم مطن لل صنف الخإ (ase-)وتشير الكاسعة 
 :مصطلحات مما لة، تصبح الصي ة المستنبطة للمصطلح المذكور

  حو )                                                     )

ويقحي هنا توافق التسلسطل فطي النمطوذجين الطدولي والعربطي، بعطد حن 
)ححاد   بحسب ُحخذ باععتبار تقديم المضاف )خمير  علل المضاف إليه 

 مقتضيات العربية.

)صنف الشحوم . فيكون  (lipid). ومعنل Glycolipid (Glyco + lipid) )هط 
عقطططد  اسططم المصطططلح )َشططْحٌم ُسططكر ٌّ  حو )َشطططْحُم الُسططكر . حمططا فططي المركبططات الم

   بصي ة النسب المتتابعة.طططط شحميٌّ سكر ٌّ المتواصلة فنقول فيه مركب )طططط 

لٌّ ،  (lysis-). ومعنططل Glycolysis (Glyco + lysis)  و) )َتَحلُّططلُّ حو َحطط
عقمططططة مصططططدرية؛ فيكططططون  (sis-)يتحل ططططل  و -lyوهططططي مؤلتططططة مططططن شططططقين )

صططططلح )َتَحل طططُل السطططكر  اُأحطططاد ِّ  حو )َتَحل طططُل اُأحطططاد ِّ مالمعنطططل المن جطططي ل
 )تحلُّططططل المرك ططططب  اُأحططططاد   السططططك ر  ، حيططططع حططططذفت لتيططططة السططططكر  ، وحصططططُلهُ 

 )مركب  للعلم ب ا. وسوف نشرح هذا اأمر عحقا .

  )ُمَولِّطٌد ؛ فتكطون geneحو gen. ومعنطل )Glycogen (Glyco + gen)  ة)

   السكر ُححاد  خميرُ 
  1     1     2   1 

 ططدطيكر السُ  ُححاد  خميرُ 
  1     1     2  1 
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التسططططمية )ُمَول ططططُد السُّططططك ر  اُأحططططاد ِّ  حو )مولططططد اُأحططططاد   السُّططططك ر  وذلطططط  فططططي 
 المركبات المتواصلة. ول ذا المركب اسم َدارج هو )الن شاء الحيواني .

. ول طذا المصططلح معنيطان، glycogenesis (glyco + gene + sis)  ح)
اأول )تكويُن ُمَولِّطد  ححطاد ِّ السطكر  ، وهطو اأك طر اسطتعماع ، وال طاني )توليطُد 

.  اُأحاد ِّ السكر   ح  توليُد المركب اأحاد ِّ السكر 

) glycogenolysis  ط)
321

LysisgenoGlyco
 ُل  . ومقابلططه فططي العربيططة )َتَحل طط

 مولد  الُسكر  اُأحاد ِّ  حو

    (                               

ويقحطططي فطططي هطططذا الم طططال حن صطططي ة )النسطططبة  ل طططر  الوصطططف فطططي 
 ضافة  في اعسم العربي.لتسمية الدولية تقابل ا صي ة )اإا

(   (Glyc + ose + yl) Glycosyl.  وتم ل القحقة(-yl)  رمطةا  دوليطا  ينقطل
م ططططل  (Radical)المركطططب الكيميططططائي إلطططل صططططي ة جطططذره  اسطططم العنصططططر حو

(Eth-yl Alcohol)  فيكططون اسططم المصطططلح )ُسططكريٌل . ح  كحططوُل اأ يططل 
 ُححاد ٌّ .

(   (glyc + ose + yl +transfer + ase) Glycosyltransterase ومعنطل .
  اْيطططل   َتَحطططوٌل   َخميطططر   يقابلطططه  المقطططاطع وفطططق تسلسطططل ا الطططدولي )ُسطططك ٌر ححطططاد 

المعنططل العربططي )خميططر ُ تحططول  اُأحططاد   الُسططكريل   فططي المركبططات الكيميائيططة الشططبه 
 المتواصلة.

حما إذا ما وردت تل  المركبات وجذورها في مركبات كيميائيطة معقطد  
، فططلمر تسططميت ا (glycopyranosyl- B- glucoside)ومتواصططلة م ططل 

 اأحاد ِّ الُسكر   ُمول د َتَحلل
  1   2        1 
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 يخضع لعد  اعتبارات سوف نعر  ل ا فيما بعد.
 و scope-ل الثكككككاني: تسكككككمية األجهكككككزة والالت المنتهيكككككة بالكواسككككك :  المثكككككا

-meter و-graph.) 

ونططدرج فطططي الجطططدول اآلتططي عطططددا  مطططن اأج ططة  العلميطططة والكيميائيطططة البسطططيطة 
 والمركبة وتسميات ا المن جية المقترحة:

 منياُر حو نايوُر الطيف   -ح
 المنياُر الطيتيُّ  -ب

(1) Spectr-o-scope 

 ياُا الطيف  مق -ح
 المقياُا الطيتي   -ب

(2) Spectr-o-meter 

 راسمُة الطيف   -ح
 ةُ الطيتي   الراسمةُ  -ب

(3) Spectr-o-graph 

 مقياُا الحرار    -ح
 المقياُا الحرار ُّ  -ب

(4) Therm-o-meter 

 المقياُا الجوِّ ُّ  -ح
 مقياا الض ط الجو     -ب

(5) Bar-o-meter 

 اأشياء الص ار  مقياُا الصِّ ار  )ح  -ح
 مقياُا الُمَص  رات   -ب

(6) Micr-o-meter 

ْ َنطيا  مقياُا  -ح  الم  ناط  حو الم 
 الم  ناطي  حو الم نطيسي  المقياُا  -ب

(8) Magnet-o-meter 

 مقياُا الَك افة  
 مقياُا الَك افة  البصري ة

(9) Dens-i-meter 

(10) Densit-o-meter* 

 طافيالالَك افة  مقياُا  -ح
 المائي  )ترجمة حرفية المقياُا  -ب

(11) Hydr-o-meter* 
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 *Pykn-o-meter (4) مقياُا الك افة  الدورقي )حو الحوصلي 
 

                             
(13) 

3

meter

2

photohـ

1

Spectrepـ
 

 Absorpti-o- meter (14) المقياُا اعمتصاصيُّ 

(15) 
4321

meterphotohـspectrepـAbsorption
 

 تسمية قياسية )          )                                       -ح

                                          -ب

(16) 
654321

meterphotoـspectroـabsorptionredInfra
 

لة                                                           -ح  )صي ة متض 

 

                                               -ب

(17) Energy    dispersion  X-  ray   fluoroطط  photoطط   meter 

             1               2          3     4         5          6          7     

 يتي  الط الضوئي   المقياُا 
   1       2       1 

 اعمتصاصي يتي  الط الضوئي   المقياُا 
   1         1           2             1 

 الطيتي الضوئي اعمتصاح مقياُا 
   1           1              1       2 

 اأحمر تحت اعمتصاصي يتي  الط الضوئي   المقياُا 
   1           1          1              1           1        2 

 التحتي اأحمر ياعمتصاص الطيتي الضوئي المقياُا 
   1           1          1            1               2        1 
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                                                      -ح

 
 وهي تسمية قياسي ة.  حو الطاقي)

                                               -ب

وهي صي ة شبه قياسية عختقف تسلسل لتية )طاقة  في اعسمْين العربي 
 واأجنبي.

(18) 
87654321

meterphotoـfluoroـrayXـdispersionlengthWave
 

  التفرقي(                                                        -ح

 ويجوة القول:)تسمية قياسي ة .                     

 

  -ب

 مطا، يواآلن لنقف عند الج طاةين اأخيطرين وقتطة متلنيطة لنتعطرف علطل وييتت
ومططن  ططم علططل تسططميتي ما المقتططرحتين. فكططل مططن الج ططاةين يقططيا الضططوء المتططللق 

السطططينية مطططع العناصطططر الكيميائيطططة؛ بيطططر حن الج طططاة المنبعطططع مطططن تتاعطططل اأشطططعة 

 للطاقة التترقي السيني الشعاعي التللقي الضوئي المقياُا 
   1           1         1          1          1         2        1 

 المتترقة السينية اأشعة طاقةل تللقيال الضوئي المقياُا 
    1       1        1       1      1       1       2 

 المتترق السيني الشعاعي التللقي الضوئي المقياُا 
    1        1         1         1         1        1    

 الموجي للطول
  2       1 

 المقياا الضوئي التللقي الشعاعي السيني التترقي الطولي الموجي.
     1        1       1         1          1        1        2         1 

 المقياا الضوئي التللقي للطول الموجي المتترق لألشع ة السيني ة.
    1        1        1        1        1         1        2        1 
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شطططعة مطططا يتطططابع ال طططاني الططططول المطططوجي لألرقطططة بيناأول يتطططابع مقطططدار الطاقطططة المتت
المططذكور . ولقططد اقترحنططا لكططل ج ططاة عططددا  مططن التسططميات العربيططة يتصططف بعضطط ا 

اآلخر  بالقياا عنطباقه علل اعسم الدولي في المعنل وتسلسل المقاطع والبع 
 اعتياد  حو شبه قياسي.

تميطططل إلطططل الصطططور   والمتتبطططع لتينططط  التسطططميتين يقحطططي حن التسطططمية القياسطططية
الرمةية بير المللوفة في العبطار  اععتياديطة، أن طا ل طة اصططقحية حيطع تتابعطت 

 في ا الصتات للحتاي علل المن ج القياسي المقترح.

وحي ا  كان اعختيار، ف ن الصي تين كلتي ما تخدمان ال ر  المطلوب من ما 
الططدولي، وهططي اأسططا  وهططو دقططة المعنططل وسططقمة الل ططة وسطط ولة الططرد إلططل اأصططل

التططي يعتمططد علي ططا مبططدح القيططاا. لططذا ع ينب ططي حمططل المصطططلح العربططي كرهططا  لكططي 
تنطبططق مقاطعططه علططل مقططاطع المصطططلح اأجنبططي خقفططا  لقواعططد الل ططة العربيططة حو 

 علل حساب المعنل العلمي.

وممطا يؤيطد سطقمة الصطيب المقترحطة للج طاةين السطابقين كون طا سط لة اأبنيططة 
 حة المعاني، ويمكن بقليل من الج د إعادت ا إلل اأصل اأجنبي.واض

 (-sol-)جذر المثال الثالث: تسمية المصطلحات المشتقة من ال
تيطططار قطططدر  الل طططة العربيطططة علطططل اخترنطططا هطططذا الم طططال الكيميطططائي المركطططب والمعقطططد عخ

 حية المعقد .ا  الل ات اأوروبية القديمة والحدي ة في تناول التراكيب اعصطقمجار 
عططددا  مططن المعططاني حو التعططاريف يتعلططق ححططدها  (-sol-)ن للجططذر حيعططرف الكيميططائيون 

فعنططد إضططافة ملططح مططا )وهططو  كيميائيطا . –بطططور آخططر ارتباطططا  فيةيائيططا   (phase)بارتبطاط طططور 
طططور صططلب  إلطططل المططاء )وهطططو طططور سططائل ، يقطططال حينططذا  إن  الملطططح )ذاَب  فططي المطططاء، 

َن ال  طْوران )محلوع  . ويسمل الملح )ُمذابا   والماء )ُمذيبا  .فكو 
 وللجذر المذكور عدد من المشتقات الم مة هي:



 - 111 - 

(1  (sol :  ل ، وهطو تعريطب ع مسطو  الُحل  : وقد حسمته بعط  المعجمطات )الُصط
لُّ المططائي  لُّ الكحططولي hydrosolلططه البتططة. ومططن حنواعططه )الُحطط   alcosol  و)الُحطط

 ... إلخ.  aerosolي و)الُحلُّ ال وائ

(2  (Sol- uble ُالططذ َوبان . وبعضطط م ينقلططه علططل َفُعططول )َذؤوب  حو علططل  : قاب ططل
ذواب . ْتعال )م  ل )ذائ ب  حو علل م   َفع ال )َذو اب  حو علل فاع 

(1  (Sol- ubil- ity)َوبانيطططة ، علطططل صطططي ة المصطططدر ذ  : )قابليطططُة الطططذ َوبان   حو )ال
 حخرى ع مجال لذكرها هنا. الصناعي. ول ذه الصي ة حوجه

(1  (
3

ize

2

-ubil

1

-Sol وهطططططططططططططططططططططططو فعطططططططططططططططططططططططل يقابلطططططططططططططططططططططططه بالعربيطططططططططططططططططططططططة مقططططططططططططططططططططططططٌع :  
 حو )يةيُد قابليَة الذوبان  .                            ) بمقطع:

 

ل القول )ُقب َل الذوباَن، ح  َقب َل الملُح الذوباَن.        وُيَتض 

(1  (
3

ation-iz

2

-ubil

1

-Solَجْعُلُه ل السابق، ومقابله العربي )مصدر التع  : وهو
 The solubilization ofقاب َل الذوبان   حو )ُقبوُل الذوبان  ؛ كلننا نقول )

salt لح  للذوبان   حو )قبوُل الملح  الذوباَن . بمعنل  َقبوُل الم 

(1  (Sol- ubil- iz- er):  ل للتعططل السططابق. ومقابلططه )ُمَةيِّططُد طط وهططو اسططم التاع 
يضططططاف إلططططل  ُد الذوبانيططططة  . وهططططو عامططططل كيميططططائيبان   حو )ُمَةيِّطططط قابليططططة  الططططذ و 

 الُمذاب والمذيب معا  لةياد  الذ َوبانية وحْتة ها.

(1  (Sol- uble- ness) وهو مصدر آخر قليل اعستعمال، وترجمته القريبطة :
 )القابليُة الذوبانيُة .

(1  (Dis- solve)ف عٌل مرادف تقريبا  لط :(solve)ُب .، ح  )ُيذي 

(1  (Dis- sol- ution): . مصدر التعل السابق وترجمته )إذابٌة حو َذَوباٌن 

(11  (Sol- ute). الُمَذاُب( : 

  الذ َوبان قابلَ  َيْجَعُله

  1    2     1 
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(11  (Sol- vent). ْذَوُب يُب حو الم   : )الُمذ 

(12  (Sol- ution)المراجطع  ي: مصدر معناه )َمْحلوٌل ، وقد رسخ هذا اعسم فط
قُل .  ربم افتقاره إلل الدقة، وحفضل منه )الَحلُّ حو اعنح 

(11  (Sol- vable) مرادف :(soluble) لِّ .  تقريبا ، ومقابله العربي )قاب ُل الَحط
  .ْوبُ ذ  والَحلُّ مرادف )الَذَوبان حو ال

(11  (Sol- vate) وحصطل ا :(Solvent + ate)   تطاُج التطذاوب ؛ وهطو اتحطاد )ن
وُمعربطططه  (hydr-ate)بطططين المطططُذاب والمطططُذيب. وم الطططه  كيميطططائي حو فيةيطططائي

يدرات  وت  رجمته )ماءات .)ه 

(11  (Sol- vated)ٌب  حو  : مطططططن صطططططيب المبنطططططي َذو  للمج طططططول، ومقابلطططططه )ُمططططط
ٌب .solvatedion)متذاوب ؛ إذ يقال )  : شٌق ُمَذو 

(11  (Sol- vation): . الَتذاُوُب( 

(11  (Sol- ve) مرادف :(Dissolve) . وهو التعل )ُيذيُب 

(11   (Sol- vency)  ه. يب   وكينونتطط: ححططد المصططادر النططادر  الططذ  يصططف حالططة )الُمططذ
ي بي ة  حو )الم ْذَوب ي ُة . ويشتق علل صي ة المصدر الصناعي  حيع يقال )الُمذ 

(11  (Sol- vo- lysis) مصطدر حصطله :(Solvent + o + lysis) وهططو ،
ذاب. وهطططو مما طططل )للتطططذاوب . وترجمتطططه يطططائيكيم تتاعطططل ذيب والُمططط  بطططين الُمططط

لٌّ بالمطذيب  . يٌّ ذيبالقياسية )َتَحل ٌل بالُمذيب   حو )َتَحل ٌل مُ   . ويقطال حيضطا  )َحط
: تحل ططططل Ammonolysis: َتحل ططططٌل بالمططططاء   و)Hydrolysisومططططن حم لتططططه )

  .ي حو َحلٌّ حمونييباأمونيا حو تحلل حموني

(21  (Sol- vo- lyze):  فعطططل المصطططدر السطططابق ويقابلطططه بالعربيطططة )يتحل طططل
 )ُيحلُِّل بالمذيب  . بالمذيب   حو

حبنيطططة حخطططرى ك يطططر  ومشطططتقات للتعطططل )َذاَب  لطططيا ل طططا وفطططي رصطططيد العربيطططة 
َتذاَب : بمعنطططططل طلطططططب اإذاَبطططططة؛  نيطططططائر فطططططي الل طططططات اأخطططططرى، نطططططذكر من طططططا )اْسططططط

؛ و)اْنططذاَب :  ر   مططن الططذ ْوب  ْوَبططة : الَمطط َذاب؛ و)الذ  لمطاوعططة الططذ وب نحططو: حَذْبتُططه فاْنطط
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والمطططاُء ، حو لوقطططوع الطططذ َوبان  )تَطططَذاوَب : لمشطططاركة الطططذ َوبان نحطططو: )تَطططَذَاوَب الكحطططولُ 
ْذَواب  و)ُذَوبطططة  ح  ك يطططر  تطططدريجيا  نحطططو )تَطططَذاوَب السطططكُر فطططي المطططاء  ، ططط وكطططذل  )م 

ذاُب :  َب للمبال طططة فطططي بطططذل الج طططد حو الطاقطططة علطططل الطططذوبان. و)اَلَمططط الطططذوبان. وَذو 
المسطططار الطططذ  تسطططلكه عمليطططة الطططذوبان، حو المصطططدر الميمطططي الطططذ  يصطططف صطططور  

ْلططح سططريعا  . وحخيططرا  هنططا  )حْذَوُب  وهططي مططن الططذوبا َذاُب الم  ن وحالتططه نحططو )كططان َمطط
 صيب التتضيل نحو )الَسماُد الكيميائي حْذَوُب من السماد الحيواني .

يضاح مقدر  العربية علطل التعامطل يسير من النماذج إونكتتي ب ذا القدر ال
ضطططيق المسطططاحة لطططذكرنا  مطططع المصططططلح الكيميطططائي بنوعيطططه البسطططيط والمعقطططد. ولطططوع

الك ير من هذه النماذج، وخاصة اأم لة التي احتج ب ا المحتجون من الكيميائيين 
 الذين حشرنا إلل تمردهم علل العربية في صدر المقال.

 Chemical Nomenclatureسميات الكيميائية تال

مما ع ش  فيه حن  استعمال اأسلوب المن جي القياسي في نقل المصططلح 
ميططططائي اععتيططططاد  إلططططل العربيططططة يسططططر  حيضططططا  علططططل حنيمططططة تسططططمية المركبططططات الكي

 الكيميائية بالقدر نتسه من اليسر والتوفيق.

وتبنططل التسططميات الكيميائيططة للمركبططات علططل اأسططا العلميططة والل ويططة المططار 
  ، فضق  عن بع  الشروط الخاصة التي هي:111-111ذكرها في الصتحة )

 في التسميات العربية. (IUPAC)لية التي اقترح ا الطمتابعة القواعد الدو   1)

اعحتتططاي بالتصطططديرات واللواحططق والرمطططوة الدوليططة لتيطططا  ومعنططل ونقل طططا إلطططل   2)
 لخ.إ...   aneو ateو ideو ylو olبالحروف العربية م ل ) العربية

واأسططماء العربيططة الترا يططة، إلططل جانططب  (Trivial)اعحتتططاي باأسططماء الدارجططة   1)
 ء القياسططية وحصططر اسططتعمال ا فططي مجططال الصططناعة والتجططار  والنشططراأسططما
 والتعليم العام. ال قافي
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نقططل اأسططماء اأجنبيططة المركبططة بموجططب اأبنيططة العربيططة واعسططتعانة بالصططور   1)
الل ويططة الرمةيططة عنططد الحاجططة عسططتكمال شططروط القيططاا، واجتنططاب التراكيططب 

  تططططرابط اأسططططماء اأجنبيططططة المةجيططططة حو النحططططت مططططن األتططططاي اأجنبيططططة وفطططط
 المتواصلة قبل نقل ا إلل العربية.

ولمططا كانططت التسططميات الكيميائيططة المنقولططة إلططل العربيططة تعططدُّ بططاآلعف اكتتينططا 
 بلم لة قليلة من ا:

 Inorganic Nomenclatureالتسميات غير العضوية 

 Acidsالمثال األول: تسمية الحوامض 

  العضطططوية )قياسطططيا   ب ضطططافة يطططاء : تسطططمل الحطططوامالحكككوامض العضكككوية  ح)
النسططبة إلططل اسططم الجططذر الططدولي للحططام ، كمططا تسططمل بالتسططميات الدارجططة، 

ضططافة اسطططم الحطططام  المحلطططي حو الطططدولي، بعطططد ترجمتطططه إلطططل العربيطططة قطططدر  ب
 المستطاع، إلل لتية حام  نحو:

 Acet-ic acidخلِّ  الحام ُ  اعسيتي )حام ُ  ال

 Citr-ic acidيمون  لُ  الالحام ُ  السْتر ُّ )حام  
 Oxal-ic acidالحام ُ  اُأكسالُي )حام ُ  الُحما   

 Binary Acidsالحوامض غير العضوية الثنائية الذرات  (ب 

ن  (pseudo- binary)تسمل الحوام  ال نائيطة والشطبه ال نائيطة  التطي تكطوِّ
نائية حو شبه   باعتبارها مركبات  ططط ideيد ططط جذورا  سالبة منت ية بالقحقة )

  نائية لل يدروجين نحو:

 Hydrogen Chlorideكلوريد ال يدروجين 
 (Hydrochloric Acide)حو )الحامُ  ال يدر ُّ الكلور   
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 Hydrogen Sulphideكبريتيُد ال يدروجين )شبه  نائي  
والمنتهيكككة  Polyatomicالحكككوامض غيكككر العضكككوية المتعكككددة الكككذرات  (ج 

 (:ككككite يت  كككك و ككككate آت بالالحقتْين  كككك  جذورها

 من الحوام  علل حشكال ك ير  من ا: يسم ل هذا الصنف
ل : ويسططم ل باُأسططلوب األمططاني. وقططد اسططتعارته بعطط  اأقطططار المككنها األو 

ن للحطام  إلطل لتيطة )حطام    العربية، وحساسطه حن يضطاف اسطم العنصطر المكطوِّ
النسطططبة إلطططل العنصطططر فطططي مقابطططل ن تسطططتعمل صطططي ة ، وح(ic–)فطططي مقابطططل الكاسطططعة 

بقاء علل الكاسعتين السابقتين في . ولقد حوصل اعتحاد الدولي باإ(ous-)الكاسعة 
الحططوام  الشططائعة بصططور  مؤقتططة فططي اأرجططح، ري مططا تترسططخ التسططميات المن جيططة 
للحطططططوام . ولكننطططططا فطططططي المطططططن ج المقتطططططرح نطططططرجح اُأسطططططلوب القياسطططططي فطططططي جميطططططع 

وحمقح ططا بططالنير إلططل حدا ططة الكيميططاء العربيططة وتواضططع  الحططوام  بيططر العضططوية
رصيدها من المرك بات والمصطلحات. وسوف نذكر ذل  في المن ج ال اني. ومن 

ل نذكر:  حم لة المن ج اأو 
  Sulphur - ic acid حامُ  الكبريت  

 Sulphur- ous  acid الحام  الكبريتي

 Nitr- ic  acid حامُ  النتروجين  

 Nitr- ousacid النتروجينيالحام  

 Hypo- nitr- ousacid الحام  تحت النتروجيني

 جينيالنترو  ُحكسي فوق الحامُ  
    1     1     2     1     1 5

»

4

ous

3

nitr ـ

2

oxoـ

1

Perـ  

 النتروجين   ُحكسيِّ  فوق حامُ  
 1و    1     2      1      1    

5

»

4

ic

3

nitr ـ

2

oxoـ

1

Perـ
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 المنها الثاني:
و المططططن ج القياسططططي الططططذ  قططططدره اعتحططططاد الططططدَُّولي فططططي تسططططمية الحططططوام  وهطططط

اُأكسططيجينية اأقططل انتشططارا . ونحططن نتضططل تعميمططه ليشططمل جميططع الحططوام  بيططر 
العضطططوية وحمقح طططا أنطططه اأك طططر مطاوعطططة للقيطططاا واعططططراد. ف طططو ع يعتمطططد علطططل 

ن ما يستند شار  إلل التكافؤ )حو عدد   فقط لإلous-و ic-الكاسعْتين ) التلكسد ، وا 
 التي تشير إلل حعداد التلكسد باأرقام. (Stock)إلل قاعد  ستو  

ن للحطام   ويمكن تلخيح المطن ج ال طاني بطلن يضطاف اسطم العنصطر المكطوِّ
لحاقه بعدد تلكسده بين قوسين. ومن حم لته نذكر:  إلل لتية )حام   وا 

(  Sulphur- ic acid  1حامُ  الكبريت 

)حام  الكبر   Sulphur- ous acid  1يت 

 Nit-ic acid  1)النتروجين حامُ  

 Nitr-ous acid  1)النتروجينحام  

 Hypo- nitr- ous acid  1)تحَت النتروجين حامُ  

 Per- oxo- nitr- ic acid  1)فوَق ُحكسي النتروجين   حامُ  

 

  1)حرار ِّ التستورحام  
   الحرار  1حو )حام  التستور)

pyro- phosphor- ic acid 

 Mangan- ic (VI) acid  1)المن نية حامُ  

 Mangan- ic (V) acid  1حامُ  المن نية)

 Tetra- oxo- rhen- ic  1حكسيِّ الرينيوم) يِّ رباعحام  

(VII) acid 

 Penta- oxo- rhen- ic  1حامُ  خماسيِّ حكسيِّ الرينيوم)

(VII) acid 

(  Tetra- chlor- o- aur-ic  1حام ُ  رباعيِّ كلور ِّ الذهب 

(III) acid 
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وهنططا  صططيب ُحخططرى لتسططمية الحططوام  وهططي تسططميات بيططر قياسططية ع نططرى 
 فائد  من اإشار  إلي ا اآلن.

 المثال الثاني: تسمية المجموعات المتعدِّدة الذرات

 (Complexes)تشططتق تسططمية هططذه المجموعططات التططي تعامططل معاملططة المعقططدات 
، (Coordination Compounds)ية قمركةية، واعتبارها مجموعطات تناسطمن اسم الذر  ال

لططل ا    واإشططار  إلططل جميططع ذرات المجموعططة و ate –آت  -وذلطط  ب ضططافة الكاسططعة )
 عدد التلكسد للذر  المركةية بين قوسين نحو:

Sodium tetra – oxo - Sulphate (VI) 

   الصوديوم1) ُرباعيُّ ُحكسي كبريتات  
 Sodium Sulphate          ج: كبريتات الصوديوم     )اعسم الدار 

Sodium tri- oxo- Sulphate (IV) 

 الصوديوم  1) كبريتات ُحكسي ُ ق ي
 Sodium Sulphite        ت الصوديوم     )اعسم الدارج: كبريتي

Potassium oxo- di- chloro- imido- phosphate (V) 

       1             2     3       4           5              6            7 

 البوتاسيوم  1) ُفستات إميد ُّ  كلور ِّ   نائيُّ  حكسيُّ 

  2   1   1     1      1   1  1 
 وتوفيرا  في الج د يجوة القول في المجموعات واأمقح البسيطة:

   الصوديوم1كبريتاُت )

   الصوديوم1كبريتاُت )

 يوم )بدع  من كبريتيت الصود

Sodium Sulphate (VI) 

 

Sodium Sulphate (IV) 

 

 المثال الثالث: تسمية األمالح المزدوجة والمثل ثة وأمثالها:

 Potassium Magnesium Fluoride              لوريد البوتاسيوم والم نسيومف
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(Hexa) Sodium Chloride Fluoride (bis) Sulphate 

     1            2            3               4          5         6  

 الصوديوم )سداسيِّ  كبريتات    )َمْ نل  و وفلوريدُ  كلوريدُ 

   1       1        1        1          1           2 
Sodium hexa- aqu- o - zinc tri- uranyl acetate 
      1              2         3               4       5        6              7 

 اليورانيل و ق يُ  الخارصين مائيِّ  وسداسيُّ  الصوديوم ستاتُ ح
   1          1              2         1          1             1           1 

ونقحي في الم ال اأخير حن هنال  مةيجا  متحدا  من )حسطتات الصطوديوم  
المططططاء  و)حسططططتات اليورانيططططل ال ق ططططي  قططططد تمططططت  و) حسططططتات الخارصططططين السداسططططية

تسميته ب ضافة العناصر التلةي ة ال ق ة إلطل جطذر )اأسطتات ، وعطتطت العناصطر 
بعضطط ا علططل بعطط  بططط)الواو  منعططا  لقلتبططاا، وخقفططا  لقسططم الططدُّولي الططذ  حططذفت 

لشخوصط ا فطي المعنططل العطام. ويجطوة حطذف )الططواو  مطن بيطر تشططويه  (and)منطه 
 كقول ححدهطم:  11)عنل؛ فقد جوةت العرب حذف حرف العطفللم

 كيططططططططططططططططططططططف حمسططططططططططططططططططططططيت كيططططططططططططططططططططططف حصططططططططططططططططططططططبحت ممططططططططططططططططططططططا

  
 يططططططططططططططططططططططططططططةرع الططططططططططططططططططططططططططططود فططططططططططططططططططططططططططططي فططططططططططططططططططططططططططططؤاد السططططططططططططططططططططططططططططقيم

   
ويريد بذل  )كيف حمسيت وكيف حصبحت . بير حننا نتضل بقطاء )الطواو  إحكامطا  

 لصيابة التسمية.

 (Complex Compounds)بات المعق دة المثال الراب : تسمية المرك  
بططات المعق ططد  تلط  التططي تحتططو  علطل اللططواجن تسطم   بيططر  (ligands)ل المرك 

العضوية والعضوية وفق المن ج القياسي السابق باست ناء بع  التروق البسطيطة 
 التي تتعلق بلوصاف المجموعات.
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ولضططخامة عططدد تلطط  المركبططات وتشططعب قواعططدها سططوف نقتصططر علططل ذكططر 
 ل لنا نشرها كاملة في المستقبل:بضعة حم لة نموذجية من ا إلل حن يتسن

         )ح 
7

e

654321

Ehoxid(III)Cobalt-amine-tetr-amido-Di 

  1) الكوبلت حمين   ُرباعيِّ  حميد ِّ  ُ نائيِّ  إيُ كسيدُ 

    1      1      2       1     1       1       1 

مةجططي متحططد ودولططي اأصططل. ويجططوة لمططن    تركيططبeth +oxideو)إي كسططيد 
 إي ي ُحكسيد  إيضاح معناه.يشاء ف  ارتباطه علل نحو )

   )ب 
4321876

-

5

(II)platinum(pyridine)Tetrakis(II)platinatechloro-Tetra 

  2) البقتين   )بريدين  ُرباع  2) بقتينات   كلور ِّ  ُرباعيُّ 

  1      1        1        1    1       2         1       1 

وتلتي التسمية المذكور  علل القياا إذا وضعنا في الحسطبان تقطديم )بقتينطات  
تين  علل وفق قواعد العربية؛ ح  تقديم )المضاف  الرئيا علل )المضاف علل )بق

إليه  الرئيا حيضا ، أن المركب المذكور هطو فطي اأصطل )بقتينطاُت البقتطين  ، ومطن 
 ططم وصططتت )البقتينططات  برباعيططة الكلططور ووصططف )البقتططين  بربططاع البريططدين بعبططارات 

 .2اإضافة. وكان عدد التلكسد لكلي ما 

يقحي في التسمية القياسية المذكور  تتابع خمسة مضافات، وهو تعبيطر بيطر و 
مططللوف فططي ل تنططا اليوميططة، ولكنططه شططائع فططي ل ططة الكيميططاء وفيمططا تتسططم بططه مططن رمةيططة 

 واصطقحية.
 فنحن لو قلنا، وبالصي ة الل وية المللوفة:

بريطططدين  لتنطططا رت )البقتينطططاُت الرباعيطططُة الكلطططور  والمتحطططدُ  مطططع البقتطططين الربطططاع ال
 وحد  المن ج المقترح ولضاع القياا.
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 وهنال  صي ة ُحخرى س لة الحتي ول ا حنصارها بين الكيميائيين هي:

  2) البقتين كلور ِّ  يِّ ُرباع  2) بقتين )بريدين  ُرباعُ 

  1       2        1     1     1       1       1       1 

محطل الُمضطاف  ت ير اللبا. ف حقل الُمضطافبير حن ا تجافي قواعد العربية و 
ا وبططين بين طط إليططه حمططر بيططر مقبططول، أنططه سططي ير مططن متططاهيم التسططميات العربيططة ويخلططط

 المتاهيم اأجنبية، أن النقل هنا قد تم بشكل آلي.
 penta – cyclo – (3 Bis – (Rhenium ridoHyd  dienyl (I)  طج)

 1    2      3           4           5             6            7        8             

  1) الرينيوم هيدريد ُّ   إينيل    نائيِّ  ُخماسيِّ  َحَلقِّي طططططط )إيتا َمَ َنل

  1     2       1      1       1      1         1         1      1 

ت الكيميائية، وهذا النمط من التراكيب اعصطقحية واسع اعنتشار في التسميا
وفططططي العضططططوية نتسطططط ا مططططن حيططططع تطططططابق تسلسططططل المقططططاطع فططططي الصططططورتين الدُّوليططططة 

 والعربية.
 وبتحليططططططططل التركيططططططططب الل ططططططططو  اعصطططططططططقحي ل ططططططططذه التسططططططططمية نقحططططططططي تكططططططططرار 

   1-2الجططططططططذر الكيميططططططططائي المحصططططططططور بططططططططين القوسططططططططين، وبمقاطعططططططططه اأربعططططططططة )مططططططططن 
 لتيطططططططططة )َمْ َنطططططططططل ، وعططططططططططف مطططططططططرتين. فقلنطططططططططا )َمْ َنطططططططططل ،  طططططططططم حضطططططططططيف الجطططططططططذر إلطططططططططل 

 )هيدريطططططد   علطططططل )َمْ َنطططططل  مطططططن بيطططططر حطططططرف عططططططف، وهطططططي صطططططي ة معروفطططططة فطططططي 
 ة العربيططططططططة كمططططططططا رحينططططططططا. وحخيططططططططرا  ُحضططططططططيَف )الرينيططططططططوم  إلططططططططل )هيدريططططططططد  . حمططططططططا لتيطططططططط

)َمْ َنل  ف طي صطتة لموصطوف محطذوف هطو )ُمَرك طٌب ، وقطد حطذف لإليجطاة ولعلمنطا بطه 
علططل بططرار  ...  إلططخ. وهططي َمْ َنططل )إيتططاهططذا ُمَرك ططٌب دومططا ، أن التسططمية التامططة هططي: 

رُ  ، وقائُد وطنه العريطق  مطع شطيء مطن بلدت   قولنا )هذا رجٌل شاع  ه وشعب ه وُحمت ه والعالم 
رتباط الوحدات داخل المركب مسللة معقطد  ودقيقطة، االتبسيط في مقارنة الم لين، أن 

 وع تقبل التلويل كَعققة الشاعر بقبيلتهز
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فيتططططططللف مططططططن  ق ططططططة مقططططططاطع  انويططططططة ومتحططططططد   (dienyl)مططططططا المقطططططططع الرمططططططة  ح
  مططططن اأواصططططر di، ويعنططططي للكيميططططائي اتحططططاد )ا نتططططيْن (di + ene + yl)هططططي 

 . وسططططططوف نبحططططططع عحقططططططا  yl–  لتكططططططوين الجططططططذر ب شططططططارته )ايططططططل eneالمةدوجططططططة )ايططططططن 
مططططا هططططو متططططرجم،  الوسططططائل المختلتططططة للتعبيططططر عططططن تلطططط  الجططططذور الرمةيططططة المتحططططد ، من ططططا

وهطططو قليطططل جطططدا ، ومن طططا مطططا هطططو معطططر ب قطططد كتطططب بطططالحرف العربطططي  مطططع المحافيطططة علطططل 
  ع تختلطططططططف ك يطططططططرا  ylو eneنطقطططططططه اأصطططططططلي. ذلططططططط  أن  رمطططططططوةا  اصططططططططقحي ة م طططططططل )

؛ إذ سططططططططططرعان مططططططططططا تتقططططططططططد دعلت ططططططططططا (Telegraph)عططططططططططن إشططططططططططارات )مططططططططططورا  البرقيططططططططططة 
   .عربيةلل الصطقحية الدُّولية بمجرد نقل ا إاع
 osmate- nitrido - chloro - penta Potassium )(VI    )د 

         6      1              2              3               4               5 
 البوتاسيوم  1) ُحوسمات نتريد  كلور  خماسي

   2       1       1         1      1        1 
       i(d  ammine  - penta – (chloride  (II)  eniumRuth  nitrogen )هط 

 1            2           3          4                   5             6             7                

  2) الرو ينيوم كلوريد نتروجين  ) نائي حمين خماسي

   1       2      1       1          1        1      1  

 نا تقدم )كلوريد  المضاف علل )الرو ينيوم ، وهو المضاف إليه.وه
 phosphate  sulphato chromato  arsenato - Cyclo  Lithiom                )و 

     1          2              3             4             5             6                                           

               

 اللي يوم ُفستات   كبريتاتيُّ  كروماتيُّ  ةرنيخاتيُّ  حلقيُ 

  2        1         1          1        1       1 

            )ة 
54321

ion-) (3phosphatewolframoDodeca
 

  -1) التستات ولترامي إ نا َعَشر  شق
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 1       1           2        1        1 
 

  -1) التستات شق ولترامي إ نا َعَشر   حو

      1          2      1      1        1 

 مع تتضيل الصي ة اأولل.

          )ح 
7654321

iron)carbonyl(tribiscarbonyl-μ-Tri
 

 الحديد  كربونيل ) ق ي َمْ َنل كربونيل طططططط ميوططططط    ق ي

  1        2         1       1        1      1        1  
 Dodeca μchloride (2 +) niobium hexa - )ط 

– edrooctah Chlor  - 
1        2         3             4                5             6           7        8                     

نطططط   كلور  ططططططططط ميو طططط  َشر عَ  إ نا كلوريد   2) مالنايوبيو  داسيسطططططط  ُمَ م 

   1        1            2       1         1          1         1        1  

 Organic Nomenclatureالتسميات العضوية 

ع تختلف التسميات العضوية عن التسميات بير العضطوية مطن حيطع اُأسطا 
العامطططة حو المطططن ج، إع حن هنالططط  بعططط  التطططروق النوعيطططة سطططوف نطططذكرها مطططن خطططقل 

 قشة عدد من اأم لة المختار .منا

ططا كططان حجططم المركبططات العضططوية ضططخما  جططدا  وحصططناف ا ك يططر ، فقططد تعططددت  ولم 
قواعططدها وتشطططعبت حنيمت ططا، بحيطططع حمسططل التعريطططف ب ططا جميعطططا  وبمقالططة بيطططر شطططاملة 

القواعطد الطل حن تحطين الترصطة   ك ذه حمرا  متعذرا . لكنطا سطوف نحطاول ططرح بعط  تلط
الدولية كافة، واستتتاء الكيميائيين العرب عن ا فطي  –التسميات العربية المواتية لنشر 

 وقت نرجو حن ع يكون بعيدا .

علطل  bio-organicsالحيويطة حن التسميات العضوية والعضوية  هومما ع ش  في
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وجطه التخصططيح حك طر تعقيططدا  وحعسطر نطقططا  وحصطعب رسططما  مطن التسططميات بطر العضططوية، 
شطططارات ا، حتطططل حمسطططت عبئططا   قطططيق  علطططل كاهطططل ئيميالتعقططد تراكيب طططا الك يطططة، وك طططر  رموةهططا وا 

 الكيميائيين في ح ناء كتابت ا حو النطق ب ا حو استذكارها.

ولقد حاولنا ج دنا التختيف من وطل  تل  التسميات عن الدارا العربي في 
ا لططططل جططططذورهبتحليططططل تراكيططططب التسططططمية الدوليططططة إ لططططل العربيططططة، وذلطططط إح نططططاء نقل ططططا 

لل العربية وفق المن اج المقترح مع إوسوابق ا ولواحق ا ورموةها، ونقل ا بالتتصيل 
 الحتاي علل الن ج الدولي.

ل: تسمية بعض الرموز العضوية الدولية  المثال األو 
تعد  الرموة العضوية الدولية من العقمات الرئيسة في تحديد هوية المركب 

تمي إلي ا في إطار قواعد )اعتحاد الدولي العضو  ومعرفة صنته وعائلته التي ين
IUPAC.  

 ومن بين العدد الكبير لتل  الرموة ننقل القليل من ا علل سبيل التم يل:

 الرمز الدولي المعنى العلمي الرمز المعرب
 ُ ق ي إيْن   ح)

 حو حتراْ  إين
  ُنائي إيْن    ب)

 حو داْ  إينْ 

  نائي إيْن آيْن   ج)

 حو )حداْ  إيْن آيْن 
 ئي آينإين  نا  د)

 حو )ايْن داْ  آيْن 

 مزدوجةحواصر  ثالثةاتحاد 
 

 المزدوجةمن اأواصر  اثنتيناتحاد 
 

 من اأواصر  اثنتيناتحاد 
 واحد  ثالثية وآصر المزدوجة 

 مزدوجةاتحاد آصر  
 ثالثيتينواحد  وآصرتين 

- atri-ene 

 

 

- adi-ene 
 

 

- adi-en-yne 

 

 

- ene-di-yne 
 

كيميائي العربي التائد  من ف  ارتباط تلط  الرمطوة، ومن الس ل حن يلما ال
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درا  معاني طا، بمقارنت طا بصطي  ا المدمجطة  وذل  لسط ولة كتابت طا وصطحة نطق طا وا 
 )آداينيناين  و)إينداياين  التي تتبع ا كتب الكيمياء المعربة في جامعاتنا.

  المثال الثاني:
yl  yn - 1  - en  tri - 3,6,8 -  yl)  en  pent  -(3  -5 

1      2        3       4      5            6         8      9     10    11  12 

 الصيغة األولى  المترجمة(
 إيلْ  آينْ  -1- إينْ   ق ي ُعشار  -1،1،1- إيْل  إينْ  ُخماسي -1) -1

 1    2      1       1   1        1           1       1    1   11     11  12 

 لصيغة الثانية  المترجمة(ا
 آينيل -1- إينْ  ي ق   ُّ ُعشار  -1،1،1- إينيل  ُخماسي -1) -1

 12و11  11     1    1       1            1       1و1     1      2    1 

 الصيغة الثالثة  المعربة(
 يْن إيل.آ طططططط1طططططكاتراْ  إيْن يد -1،1،1 طططططإيْن إيل   ينت ططططططط 1) طططططط 1

 الصيغة الرابعة  المعربة(
 آينيل ططططط1طططططط ديكاترايينْ  ططططط 1،1،1ططططط   نتينيلْ ب ططططط 1) ططططط 1

 والصي ة الكيميائية للمركب المذكور باأبجدية العربية هي:
    1    2     1         1          1        1         1           1        1         11 
 1  هط -  هط=   هط -  هط=   هط  -  هط -  هط=   هط -    طططططططط ط

 2  هط – 2  هط -  هط =   هط -1  هط

 و)   رمة عنصر الكربون و)هط  عنصر ال يدروجين.

ونرى من المتيد حن نلقي الضوء علطل البنيطة الل ويطة للصطيب السطابقة لنتلكطد 
تتططللف مططن عططدد مططن النعططوت  مططن صططحة مطابقت ططا للصططي ة الكيميائيططة. فالتسططمية
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المتتابعطة التططي تصططف )المركططب  الططذ  حطذف ابت ططاء اإيجططاة، أن حصططل التسططمية 
 التامة )هذا مركٌب خماسيُّ إينيل وعشار ُّ  ق يِّ إين آينيل ، كما مر بنا.

ولقد تم بناء التسمية العربيطة علطل حسطاا الصطي ة الكيميائيطة. فطالمقطع الطرئيا 
 . وتشخيصطه شطرط لنجطاح deca -ر حوله التسمية هو )الُعشار في المركب الذ  تدو 

 ، وقد 11-1  بعشر ذرات كربون )من Hydrocarbonالتسمية. وهو )هيدرو ُّ الكربون 
  1و1و1استبدلت فيه ) قع  حواصر مترد  )ب قع  حواصر )مةدوجة  في المواقع )

  حيططع وصططتته ب ططا، Trien  فصططارت ) ق ططي إيططْن enلططل كططل من ططا بططط)إيْن إحيططع رمططة 
  .decatrienفلصبح )ُعشار   ق ي إين 

   رمططططططططة إلي ططططططططا 1وفططططططططي المقطططططططططع الططططططططرئيا آصططططططططر  ) ق يططططططططة  فططططططططي الموقططططططططع )
 . yl–يطل  -. ولما كان المقطع الرئيا حذرا  حطرا ، حشطير الطل ذلط  بالعقمطة )(-yn-)بط

 ، -pent  وهطو هيطدر  كربطون )خماسطي 1ويتصل بالمقطع الرئيا فرع فطي الموقطع )
-penten ، فلصطبح اسطمه )خماسطي إيطْن -en–يحمل آصر  مةدوجة واحد  رمةها )إين 

يطل  - .  م ارتبط المقطع الترعي بالمقطع الرئيا مطن خطقل )جطذره الحطر  ورمطةه )
–yl حتل حصبح اسمه خماسي إينيل  pentenyl.  

 المثال الثالث:

171615141312

1110987654321

(II)PlatinumS),NSulphideethyl

amino-2ethylaminothyldime-NN,-(2chlorodi


 

 ح يل حميني م يل نائي  طططططططط ن ،ن طططططططططط 2) كلور  ينائ 

  1      2     1     1   1     1       1     1      1  
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  2) البقتين  ا  ن، ططططططط اأ يل كبريتيد حميني  2
11   11     11      12     11    11    11     11 

 حما صي تاه العربية واأجنب ية الدُّولي ة ف ما:
 

 

 

 

 

ونطططود  حن نطططذك ر السطططاد  القطططراء بطططلن  المركطططب المطططذكور، وهطططو عضطططو  فلطططة  
(Organo-metallic) ئ ل عنططه الكيميططائيون المحتجططون، وقططد ، كططان واحططدا  ممططا ُسطط

 لل ذل  في المقدمة.إحشرنا 

إن  العنصطر)المحور  الطرئيا فططي هطذه التسططمية هطو )البقتططين ، وقطد وصططف 
وال انوية )وهي المطذكور  بطين القوسطين ، أن حصطل بعدد من المضافات اأساسية 

 المركب )حو نواته  هو ) نائي كلور  البقتين .

ا العناصططططططر الكيميائيططططططة الطططططوارد  فططططططي المركططططططب المطططططذكور ف ططططططي الكربططططططون  ططططط حم 
)   وال يطططططططططدروجين )هطططططططططط  والنتطططططططططروجين )ن  والكبريطططططططططت )ا  والبقتطططططططططين )بطططططططططت  

 والكلور )  ل .

 ؛ حيطع تقطدم )كبريتيطد ، 11باست ناء الموقطع ) ونقحي هنا تطابق المقاطع
 وهو المضاف، علل )اأ يل ، وهو المضاف إليه.

 

CI   H2N  CH2 

 

     Pt 

 

CI    S  CH2 

Ch2-CH2N(CH3)2 

   ل         2ن هط    2  هط

 بت      

   ل    ا    2  هط

   هط -2ن   هط 2 1)  هط
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 المراج 
 

 . 1111، طه باقر، من ترا نا الل و  القديم )مطبعة المجمع العلمي العراقي، ب داد    1) 
هطططط ، 1112محمططد بططن ححمططد الكاتططب الخططوارةمي، متططاتيح العلططوم، )إدار  الطباعططة المنيريططة، مصططر،     2) 

111. 
لطل إللمؤلف، التسميات القياسية العربية للمركبات الكيميائية في ضوء القواعد الدوليطة، مشطروع مقطدم     1) 

 .1111لجنة الكيمياء في المجمع العلمي العراقي، 
لططل لجنططة الكيميططاء فططي المجمططع الجططامعي، مخطططوط قططدمت حجططةاء منططه إ للمؤلططف، المعجططم الكيميططائي    1) 
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