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 قضايا تعريب الكيمياء ومشاكله

 للدكتور عادل أحمد جرار
 ردنيــة()الجامعــة األ   

 العلـــو   تعريـــ  مســـ لة هـــ  أكبـــر  مســـ لة مـــن جـــ   الكيميـــا  تعريـــ  مســـ لة نإ

ــ  أهــلَ  القضــية هــ   َشــَلل  وقــد الجامعيــة  المراحــل فــ  وخصوصــا    ردحــا   والفكــر العل

 ولكــل لهــا  ومعارضــين التعريــ  فكــر  يــ لتطب مناصــرين بــين فهــ  الــ من  مــن طــوي   

 نظر   وجهة بها يدع  الت  حججه فري 

 إمـا فهـ  الج ئيـة  الحلـول أو الحلـول نصـا أَ  تقبـل ال المسـ لة هـ   أن رأيـ  وف 

 جميـع ليشـمل ويمتـد   والـدر،  ي التعلـ مراحل جميع ينتظ  شام    كام    تعريبا   تكون أن

 رب مــا  ىالجــدو  عديمــة مبتــور   محــاوال  تظــل أن وأ للــة  العربيــة تتخــ  التــ  قطــاراأل

 معي نـة فروعـا   تتنـاول كانـ  أو آخـر  دون قلـي إ فـ  تنحصـر كانـ  نإ ضـرر إلـ  أد 

 التعلي   سل   ف  محدد  مراحل أو العلو   من

 ه : العلو  تعري  لفكر  ت ييدا   تنسا  الت  الحجج وأقوى

 إن فعاليــة وأشــد أقــوى الــدار، عا اســتي يكــون المطلقــة  التربويــة الناحيــة مــن -1

 المعضـــلة لفهـــ  الـــ هن  جهـــد  بكامـــل ينصـــر  بـــ ل  فهـــو   األ بللتـــه دراســـته كانـــ 

 معم يــا  لفهـ  ووقتـه هـد ج مـن يسـير غيـر جانبـا   يصـر  أن بـدل المعروضـة  العلميـة

 العلمــ  الموضــو  وتحليــل فهــ  لــ إ يتوصــل أن لــ إ بهــا  يــدر، التــ  جنبيــةاأل الللــة

 بـــين مقارنـــةال نتـــائج مـــن الحجـــة لهـــ   بـــراهين الكثيـــرون ســـا  وقـــد لـــه  هوصـــفت الـــ  

 تتلقـا  أخـرىو  العربيـة  بالللـة علميـا   موضوعا   تدر، حداهماإ الط  : من مجموعتين

 فرنسية  وأ إنجلي ية بللة
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 قــدم   اإ نــ فإ برهــان  إلــ  يحتــا  ال بحيــ  البداهــة مــن الواقــع فــ  مــراأل ولكــن

 علـ  والقـدرا  الوسـائل لدي  وكان  سليمة  عربية بللة عرب  لطال  علميا   موضوعا  

 واالسـ  المصـطل  فـ  بهـا واإل التعقيـدا  مـن يخلـو بشكل وضو الم ه ا عن تعب ر أن

 أســـر  بصـــور  موضـــو ال ســـيفه  الطالـــ  هـــ ا أن عندئـــ  فيـــه شـــ  ال فممـــا والوصـــ  

 أجنبية  للةب له دِّ ق   لو مما وأكمل

 التعقيـد مـن تخلـو بطريقة علم ال الموضو  وص  نستطيع نأ هو مراأل َقل  َ  إ ا  

 تعريـ  تكتنـ  التـ  والمشـاكل القضـايا أحل ل حين ليهإ س عود مه  أمر وه ا بها  واإل

 الكيميا  

 أن فهــــ  وجاهتهـــا  لهـــا حجـــة أيضـــا   وهــــ  تســـا   التـــ  الثانيـــة الحجـــة أمـــا -2

 المحتجــين مــن وكثيــر العلــو   نعــر   أن علينــا يفــر  العربيــة بالللــة القــوم  االعتــ ا 

 وكـ ن العربية  الوحد  سبيل ف  مه  عامل بالعربية العلو  تدري، أن إل  ي هبون به ا

 تنضــو  التــ  الـدين مــن هــ ا الوحـد  عامــل وأيــن الوحـد   عوامــل إلــ  تفتقـر األمــة هـ  

  حدا  وا قرآنا   تقرأ واحد   صلوا  ف  رب ها تعبد يو  كل الم يين تق  حي  لوائه  تح 
 األمـة هـ   كانـ  نوا   محاريبهـا  وفـ  مسـاجدها مـذ ن ل أع من واحد لهإ باس  وتهت 

 قل ة  وه  الجامعا   جمهور  ل  من وأين وحدتها  جمهور فه ا ستتوحد 

 الـ   الوعـا  فهـ  هـا ونجل   العربيـة الللـة نقـد ، أن بـد ال  لـ   وبسب   أننا عل 

 يومـا   اتسـع الـ   الوعـا  وهـ  نفوسـنا  وخـوالج رنا وشـع وأدبنـا وس ن تنا  قرآننا فيه ص    

 سـ مية اإل العربيـة حضـارتنا ا دهـار إبـان العلمـ  نشـاطنا اسـتيعا  علـ  قـادرا   ليكون

 القرنين  تقار  مد  ول األ العالمية العل  للة العربية ةاللل كان  حين
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 مــر  بــه يــا الق علــ  قــادر  الــدور بهــ ا قامــ  التــ  الللــة هــ   بــ ن نــنمن أن وعلينــا

 بجهودنـــا همـــالواإل التخلـــ  غبـــار الناصـــعة صـــفحتها عـــن نجلـــو أن شـــريطة أخـــرى 

 هي ابـــر إ حـــافظ شـــاعرنا قـــول هنـــا ويحضـــرن  الحـــدي   العصـــر فـــ  العلمـــ  ونشـــاطنا

 العربية: الللة باس  متحدثا  
 وغايــــــــــــة لفظــــــــــــا   اللـــــــــــه كتـــــــــــا  وسعــــــــــــ   
 آلــــــة وصــــــ  عــــــن اليــــــو  أضــــــي    فكيــــــ 

 

 ظـــــــــــا ِ وع بــــــــــه آ    عــــــــــن ِضــــــــــق    ومــــــــــا
 لمخترعــــــــــــــــــــــا ِ   أسمــــــــــــــــــــــا    وتنسيــــــــــــــــــــــ 

 
  ل : إل  يضي  أنه بيد

ـــــــا ـــــــ  البحــــــــر أن ـــــــدر   أحشـــــــائه ف  كـــــــاِمن   ال
 

 صـــــــدفات   عـــــــن اللـــــــوا  ســـــــ لوا فهـــــــل
 

 مـن مكنونـه السـتخرا  العربية الللة بحر ف  اللو  إل  فقط لي، بحاجة  نحن

 فــ  العربيـة الللــة صـدر تــ ين ق ئـد لجعلــه الـدر   لهــ ا ثـاقبين إلــ  بحاجـة ولكننــا الـدر  

 وا    اسـتعداد دون طويلـة فتـر  عنـه تخل فـ  ميـدانا   تقـتح  أن نريـدها ف  العلو   ميادين

ـــا تكـــون أن نريـــد ال بالممارســـة  وي ْلِنيهـــا جمالهـــا مـــن ي يـــد ـــي  فـــ  تجربتن  والنشـــر التعل

 أن رنايضـي وال العـالم   والثقافـة العلـ  تيـار فـ  السـير وبـين بيننـا يحول عائقا   بالعربية

 عل  لي، العربية قطاراأل من عدد ف  تعري  محاوال  من  اليو  حت  ت    ما أن ن كر

ـر فه  المطلو   المستوى  دون الظـافر   مسـيرته  فـ  العلـ  أهـل مواكبـة عـن بنـا تقص 

 المعاصـر للعلـ  أن فيـه شـ  ال فممـا العـالم   االنتشار  ا  الللا  عل  كبير اعتماد

 المطروقــة المواضــيع مــن علميــا   موضــوعا   َتنــاَولْ   لــ  ي ولتوضــ دوليــة  للــا  بضــع

  اإفــ معــين  عــا  فــ  عنــه تظهــر التــ  العلميــة المنشــورا  ْحــ ِ وأَ  يــا  األ هــ   كثيــرا  
 نشـــر  القيمـــة  ا  البحـــو  معظـــ  أن مفادهـــا بنتيجـــة ريـــ  دون ســـتخر   لـــ  فعلـــ 

 وفهمهــا لللــا ا هــ   قــرا   علــ  قــادرا   كنــ  إن نــ وأ الللــا   مــن محــدود عــدد ضــمن

 المعين  المجال  ل  ف  البحو  ب بد  خرج 
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 يقـل   ال مـا إلـ  ستصـل الدوليـة  العل  للا  من للتين أتقن  نإ أن  حتما   وستجد

 يقــار  مــا معرفــة إلــ  تحتــا  ربمــا أنــ  ومــع الموضــو   عــن نشــر ممــا (%78) عــن

 َقيَّم  نإ ألن   العنا  يستح  ال أمر  ل  أن الإ عنه  كت  ما كل لقرا   للة عشرين

 نإ أنــه  لـ  الدوليـة  الللـا  حــدىبإ منشـور  منهـا القي مـة ســتجد فـرادان علـ  المنشـورا 
ــل  إنفــ المجــال   لــ  فــ  كبيــر  قيمــة    كشــ  إلــ  مــث    ســويد  أو عربــ  عــال  توصَّ

 بالللـة نشـر  إلـ  يلجـ  فنجد  به  المشتللين جمهر  إل  به يصل أن سيكون ولاأل هم ه

 العالمية  الشهر   ا  الدوريا  حدىإ وف   مث    يةنجلي  اإل

 الللــا  مصــا  إلــ  العربيــة للتنــا دفــع علــ  نعمــل أن هــ    والحالــة واجبنــا  مــن

ـــة وهـــ  الدوليـــة  ـــن أمـــر وهـــ ا  ســـابقا   احتلتهـــا مكان  نتخـــ   بقـــرار تحقيقـــه لنـــا يتســـن  ل

 ف  تجاو  ال الحالية نافاستعدادات وليلة  يو  بين ليهإ الوصول لنا يتسن  ولن  ارتجاال  

 رحلـة إنفـ الصـينية  مثـالاأل فـ  قيـل كمـا لكن  الطيبة  ني ةوال الحماسة حياناأل أغل 

ــدأ ميــل لــ األ  نريــدها ولكننــا ولــ  األ الخطــو  نخطــو أن لنــا بــد فــ    واحــد بخطــو  تب

ــع ال واثقــة خطــو  ــ ولهــ ا بعــدها  نكــو  وال تراج  ــ مــن نإف  المصــاع  اســتج   اواجبن

 وتخط ـــ  المصـــاع  علـــ  التللـــ  لنـــا تضـــمن التـــ  الوســـائل إلـــ  شـــار واإل بـــا  والعق

 بهـدى السـير مـن يمك ـنه  الـ   السـ   القادمـة أجيالنـا أيـد  بـين نضع حت  العقبا  

 الــوثق  الع قــة  ا  القضــايا بعــ  علــ  ســ مر يلــ  مــا وفــ  مســتقي   صــراط وعلــ 

 الكيميا   بتعري 

 قي مـــة كيميائيـــة منلفـــا  دون تثمـــر ال لتعريـــ ا جهـــود نإ :الكيميططط    المصططط   

ــــ  المحــــاوال  أن الطبيعــــ  ومــــن يــــة العرب بالللــــة  الللــــا  مــــن ترجمــــا  كانــــ  األول

 الترجمـــا  تلـــ  وقـــد – حـــين بعـــد منفصـــلة كقضـــية الترجمـــة إلـــ  ســـ عود – وروبيـــةاأل

 القطــــر ضــــمن محصــــور  اآلن حتــــ  المحــــاوال  هــــ   جميــــع العربيــــة  بالللــــة منلفـــا 

ــ وفــ  فيــه  بــدأ  الــ   العربــ   أن  لــ  مختلفــة  كيميائيــة للــا  نــتكل  حيــاناأل  أغل

 محـيط أقـر  مـع بالمشـاور  يت    كان أو  فرديا   اجتهادا   اآلن حت  كان المصطل  وضع
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 ومــا عربـ  قطـر فــ  ي سـَتْخَد  مـا بــين كبيـر  اخت فـا  نجــد ولـ ل  المنلـ   أو للمتـرج 

 بابل  بر  يشبه وضع إل  سنصل  ل  عل  لحالا استمر نا  و  آخر  قطر ف  ي سَتْخَد 

 ورغــ  التعريـ   تنســي  مكتـ  جهـود رغــ   لـ  كــل غيـر   أحـدا   يفهــ  أحـد يكــن لـ  حـين

 منــــاهج بحاجــــة تفــــ  تكــــاد ال فهــــ   المصــــطلحا   مــــن سلســــلة أورد  التــــ  المعــــاج 

 يفــ  فــ  متســرعة  بطريقــة الكيميــائ  المصــطل  يوضــع مــا وكثيــرا   الثانويــة  المــدار،

  يكون قد المصطل  ه ا استعمل عرب  قطر ت ثير لكن   أجله  من وضع ال   باللر 

 ص حيته  عد  رغ  ج ور  ويلر، ينشر المصطل  ه ا فنرى االنتشار  واسع

 وتــند  ومع ولــة مرتجلــة جهــود المصــطل  وضــع جهــود أن إلــ  هــ ا مــن نخلــ 

 فكلما : وارتبا   فوض  إل 

(Isomerism, Physics, Ion, Atom) 

 العربية  الب د كل ف  الش   نف، تعن  ال غيرها وكثير

 إن العـ    نحـو يجابيـا  إ جهـدا   اللـر  لهـ ا ندو  عقد ف  أن ش  ال العالج؟ أين

 لعمليــا  الصــال  الوقــود تقــدي  علــ  للعمــل أســ، لوضــع محــدد  بنتــائج منهــا خرجنــا

 لل لــــة بعضــــه  تقــــانإ رغــــ  الكيميــــائيين  أن أ كــــر أن جــــ ي ولكــــن والتــــ لي   الترجمــــة

 الرنانــة الشــعارا  منــه اعتــدنا الــ   العربيــة الللــة عــاِل  إلــ  بحاجــة ي الــون ال العربيــة 

 لكننـا العلـ   أهـل حاجـا  بسـد كفيلة خرىاأل والوسائل واالشتقا  النح  أن تقول الت 

 حـدأ يظـنَّنَّ  وال العلـ   أهـل مـن غيـر  أو الكيميـائ  جهـد إلـ   ل  ف  جهد  يض    نرا  ال

 العلـــ  دا  مـــا متجـــدد  مســـتمر   مهمـــة فهـــ   كـــ    نهايـــة و  بدايـــة  ا  المهمـــة هـــ   أن

 جديــد  بكــ   ويصــفونه ويســم ونه  جديــدا   يــو  كــل يكتشــفون العلمــا  دا  ومــا يتطــور 

 عر   غير أ  عربا   العلما  هنال  أكان سوا 
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ــ لــ ا  بعمليــة عربيــةال الــب د فــ  والللــة الكيميــا  علمــا  يقــو  أن هــو المطلــو  نإف

 مكتـ  يتحـو ل أن المطلـو  أن كمـا وتوحيدها  ونشرها المصطلحا  الستنباط منظمة

 النجا   نحو ودفعه الجهد ه ا بتشجيع المبادر  إل  التعري  تنسي 

 الإ التسـمية  ميـدان عـن المصـطل  ميدان فصل استطاعتنا عد  رغ  :التسمي ت
 أسـما   لهـا نضـع أن إلـ  تحتـا  الت  يةالكيميائ المرك با  من اآلال  مئا  هنا  أن

 التـــ  والمشـــكلة ســـنة  كـــل فـــ  الكيميـــائ  للمعتـــر  تضـــا  منهـــا جديـــد  آالفـــا   أن كمـــا

 والتشـاور النـدوا  عقـد ل العـا فـ  الكيميـا  علما  من تستدع  العر  السيل ه ا يخلقها

 خــ ن  هــل نحــن  نفعــل مــا اف مســتمر   بصــور  التســمية طــر  وتنقــي  ســما  األ لوضــع

 االتجــا  بالتســمية  خاصــة طريقــة لنــا نضــع أ  عربيــة  بحــرو  ونكتبــه جنبــ األ االســ 

 إصــــرار مــــع األول  هــــو األســـهل  أنــــه فــــ  أحــــد يجـــادل ال والــــ   ن اآل حتــــ  الســـائد

 مـع الصلة وإلبقا  به  ل سترشاد حالة كل ف  نب جاأل االس  يوضع أن عل  األكثرية

 ةباللل يفكر وأن يقرأ أن إل  بالدار، ستند  لطريقةا ه   أن ش  وال جنبية األ الللا 
 جنبيـةاأل مقاطعهـا تنقلـه مـا فهـ  علـ  وقـ يت سـما األ ه   مرام  إدرا  نأل األجنبية 

 صلة قطعنا قد نكون ش  دون ننافإ وحد   العرب  باللفظ األسما  كتبنا فلو بنفسه  كل  

 قرار  من ماله يتيما     ج ور  من اجت  َّ  كنبا    لتصب  ب صولها  ا سماأل تل 
 هــــ ا حــــول األردنيـــة الجامعــــة طـــ   مــــن جموعــــةم آرا  استيضـــا  حاولــــ  لقـــد

 التالية: سئلةاأل عل  اإلجابة منه  وطلب  األمر 
 تختار : ال   الجوا  حول دائر  بوضع التالية سئلةاأل عل  تجي  أن أرجو

  اإ لـدي   معـرو  كيميـائ  مرك ـ  عل  تدل   سايكلوهكسانون( ميثيل - 2) كلمة -1
 تـدل   الـ   المرك ـ  درا إ إلـ  فيهـا تنتقـل الت  الطريقة ه  فما سمعتها  أو قرأتها

 كتابتها  أو صيلته بتخي ل عليه
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 أو الكلمـة سـما  لـدى طـائر  تتصـور مثلمـا مباشـر  ببالـ  الصـيلة تخطر هل -1

 مكتوبة  رنيتها

 للكلمة نجلي  اإل لألصل ب هن  تعود هل -2

 2- Methylcyclohexanone 

 معناها  عل  للداللة مقاطعها من وتستفيد    

  كليا   الكلمة داللة فه  علي  يتع ر هل -8

  أوال   لـ  سِّـر ف   قـد مقاطعهـا كانـ  لـو سـه    سـيكون لهـا فهمـ  أن تعتقد هل -4
 بالعربية مقطع كل لفظ أن رغ  للمرك    نجلي  اإل االس  حالة ف  جرى كما

   نجلي يةباإل مقابله عليه ليد ما عل  يدل ال

 اآلال  مئـا  مـن أ  تسـمية لـدى سـتثار ولاأل الالسـن  فـ  عرضـ  الت  القضية -2

  للموق : الشخص  تقدير  ضو  ف  الكيميائية  المرك با  من

 نجلي ية باإل الكيميا  تدر، أن تحب   هل -1

 ب لفاظها  سما األ أخ  مع بالعربية الكيميا  در،ت أن تحب   هل -2
 خاصــــة عربيــــة طريقــــة وضــــع عمــــ بالعربيــــة الكيميــــا  تــــدر، أن حبــــ ت هــــل -8

  بالتسمية
بـــ   اإ -8  جنبيـــة األ بالللـــة ت ْلَفـــظ كمـــا واألســـما  المصـــطلحا  وأ ِخـــَ   الكيميـــا  ع رِّ

 كـ نْ  مشـاكل  سـتخل  مشـكولة غيـر كتابتها أن تعتقد هل عربية  بحرو   وك ِتبَ 

 عديد  وجو  عل  الكلمة تقرأ

 نع  -1

 ال  -2
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 التالية: النتيجة عل  وحصل  جاباته إ لل ح وقد

 األول: السنال

  4     8     2            1   الجوا 

 ٪7    ٪2     ٪71   ٪17  المئوية النسبة

 الثان : السنال

       8              2           1  الجوا 

 ٪27               ٪6 17          ٪8 11        المئوية النسبة

 الثال : السنال

 ال  نع   الجوا 

    ٪16  ٪74  المئوية النسبة

 للعــود  مضــطر   الطالــ  أن مــن قلنــا  لمــا ثباتــا  إ نلمــ، ولاأل الســنال جــوا  مــن

 نسـبة أن ورغـ  للفهـ   ضـرورية  هـ  ال هنيـة فالعملية صلية األ بللته االس  إل  ب هنه

 المختـار المرك ـ  أن إل  ي عَ ى  ل  أن الإ منخفضة 4 أو 8 برق  السنال عل  جابةاإل

 يجـد فهـو جديـد  اسـ  فه  ف  الطال  ستواجه مشكلة أن لد    ش  وال للط    م لو 

 إ ا أحـد   وبشكل سيجدها  فباألحرى األجنبية  بالللة يدر، كان لو حت  مشكلةال ه  

 جنب  األ نظير  عن مجر دا   االس  له ع ِر 

 بـــــين تقريبـــــا   بالتســـــاو  ينقســـــمون الطــــ   أن نجـــــد الثـــــان  الســـــنال جابـــــةإ ومــــن

ـــ ين ـــةالعرب بالللـــة للـــدر، المحب    8 11) نجلي يـــةاإل بالللـــة الدراســـة يفضـــلون ومـــن ي
 هنــا  عربيــة بال الــدر، حبــ وا مــن ضــمن أنــه  الم حــظ أن الإ التــوال (  علــ  6 47

ـــل أغلبيـــة  علـــ  دلـــي    أجـــد ال كنـــ  نوا    خاصـــة عربيـــة بطريقـــة ســـما األ وضـــع تفض 
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ـلَ  مس لة فه  الكيميا   علما  بين وال أنفسه  الط   بين ال الطريقة  ه   ماهي ة  َفضَّ

 أسلفنا  كما َطْرقها  عد  الجميع

  يتعر  حين تجابهنا الت  المشكلة أهمية تت ض  الثال  السنال عل  جابةاإل من

 ل  نإ مختلفة  وجو  عل  العرب  االس  قرا   نتيجة لفظه  ف  للتليير الكيميائ  االس 

 جنبيـــةاأل الللـــا  عـــن بلفظـــه المـــ خو  صـــطل الم تتنـــاول مشـــكلة وهـــ    مشـــكوال   يكـــن

 بعـد االسـ  أو المصـطل  اسـتخدا  بتكـرار إال   الـدار، يتخطاهـا لـن مشـكلة وه   أيضا  

 باعـةالط  فـ ضـافيةاإل الجهـود ت ْصـَر  أن ي عَقـل ال  إ مـر   ألول صـحيحين امسماعه

 الكلما   ه   من كل   لشكل
 واألعداد: الرموز

 أو العربيــة إلـ  ت رِجمـ  التـ  الكتــ  فـ  المسـتخدمة الرمـو  فــ  كبيـر خلـط هنـا 

 علـ  يظهر نهإ بل الواحد  الكتا  ف  الخَلط جديو  أن الضرور  من ولي، بها  ك ِتَب 

 أو نفســه  قطــرال فــ  تظهــر والتــ  الواحــد  الموضــو   ا  الكتــ  بــين اخت فــا  شــكل

 المصــطل   فــ   االخــت  عــن يقــل   ال اخــت   فيــه هنــا مرفــاأل    أخــرى أقطــار فــ 

 الحــر  وجــود حيــ  مــن الرمــو   الختيــار أوســع مجــاال   تقــد   جنبيــةاأل الللــا  أن  لــ 

 )عـاد    مختلفة وبخطوط مختلفة  بصور نفسه الحر  كتابة وك ل  والصلير  الكبير

  اإ المجـال يضـي  العربيـة وفـ  لرمـو  ا فـ  اخت طـا   حيانا  أ نجد  ل  ورغ  مائل(  أو
 مختلفـــة أشـــكال اســـتخدا  بوســـعنا أن الإ للحـــر   واحـــد شـــكل اســـتخدا  علـــ  اقتصـــرنا

 لبع  المصاحَبة النقط تكون ال أن عل  الحر  يج  لكن للرمو   كافية ماد  لتقد 

 للتشويش  مصدرا   الحرو 

 ال التــ  المشــاكل مــن العديــد ويصــحبه والخلــط  ل خــت   آخــر مصــدر وهنــا 
 واستخدا  للعناصر  عربية رمو  لوضع اتجاها  هنا  أن  ل  وهلة  ألول لنا تظهر

 وأمـا هنـد   أصـل  ا  األعـداد هـ   أن الحقيقـة وف  معها      4  8  2  1 عداداأل
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 ِقَبــل ِمــن ت ســتخَد  كانــ  أنهــا بــد وال العربيــة  عــداداألَ  فهــ  4 ,3 ,2 ,1     عــداداأل

 الحاضر  الوق  ف  كثير  عربية أقطار بها أخ   وقد العر  

باالسـ   جنبية ل  ي ْبَن علـ  قاعـد  تربطـهالرم  الكيميائ  لعنصر  ف  الللا  األ
نمــا هــو  كمــا نعــر   مســتَمد  مــن اســ  قــد يكــون مــن المســتخد  لــه فــ  تلــ  الللــة  وا  

الحديثة  ب خ  الحر  األول  أو ه ا جنبية إحدى الللا  األال تينية أو اليونانية أو 
جنبيـــة بحـــرو  عربيـــة  ونطمـــع إ ا كنـــا نقبـــل أن نكتـــ  الكلمـــة األمــع حـــر  آخـــر  

أو   Oجنبـ  من التسمية  فكي  نضي  بـالرم  األعندئ  ب ن نتعر   عل  المسم  
C  و أSe   أوGeو   أNaو   أFe وال ســـيما أنهـــا ســـتظهر فـــ  المرك بـــا   وقـــد  
ال يخل  أبحرو  عربية منقطة    ا كان رم ا  ها عد  مرا   فكي  إظهر الواحد مني

لكترونيـا   لخلـط هـ   النقطـة أو النقطتـين مـع إلكتـرون  أو  و  مـن اإل  ل  مجاال  
 كما ي رَم  لها عاد  

ته أو صـيلته  فهـل صـور إلـ   ث  ألي، من مبـاد  التعـر  علـ  مرك ـ   النظـر
صــيلة باســتخدا  الحــرو  العربيــة للرمــو   ن غيَّرنــا الصــور  والنســاعد علــ   لــ  إ

والـــدار، منـــا مضـــطر  ل طـــ   علـــ  هـــ   الصـــيأ  ســـوا  أكانـــ  بنائيـــة أ  ج ئيـــة  
  الصــيلة كمفتــا   و لــ  الســتخرا  المعلومــا  عنهــا مــن المختصــرا  التــ  تســتخد

إلــ   بقــا  علــ  هــ   الرمــو  بــدل أن نضــطر فــ  كــل مــر أال يكــون مــن األفضــل اإل
 د    المختصـرا   ومـا الضـير فـ  العـو كخطو  أول  نحو اسـتخدا  هـ عاد  كتابتهاإ

 إن َوَجدنا أنها ج   ضرور  من ه   الصيأ العربية عداد األإل  
ول مـــن التعريـــ   وباتفاقنـــا  هـــو تســـهيل فهـــ  المـــاد  العلميـــة إ ا كـــان هـــدفنا األ

امــل يســاعد ن أ  عن االســتيعا  بالللــة األ  أقــوى  فــإمــن المبــدأ القائــل بــ  انط قــا  
علــ  االســتيعا  يجــ  أن ي ْبَقــ  عليــه  وأ   عامــل يقــ  حجــر عثــر  فــ  ســبيل هــ ا 

 االستيعا  ال َيجدر بنا التمس  به 
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ــــرتبط اإل ــــ  ي ــــة االســــتخدا   بقرنهــــا وفــــ   هن ــــ  الرمــــو   وهــــ  عاَلمي  بقــــا  عل
إلـ   عداد( ت كت  مـن اليسـارية  وال يضيرنا أنها )الرمو  واألباستخدا  األعداد العرب

اليمين  فه ا أمر شكل  لن يضـر  بالللـة العربيـة  ولـن يعيـ  مـن قـدر  الـدار، علـ  
إلـ    7  6اليمـين  إلـ   االستيعا   ث  أال ت كَت  بع  األرقا  الهنديـة مـن اليسـار

أ  أن  4 ,5 ,6 ,9 اليسـارإلـ   كتَـ  مـن اليمـينأال ت  حد ما  وبعـ  األرقـا  العربيـة 
 بللة دون أخرى    ولي، مرتبطا  اتجا  الكتابة لي، مطلقا  

 الترجمطة:

مــن الحجــج التــ  يتــ ر  بهــا خصــو  التعريــ  عــد  تــوافر المــاد  العلميــة بالللــة 
العربية  مقارنة  بما َيفي  به المحيط العلم  من كتـ  دراسـية  وكتـ  متخصصـة  

 وس سل كت   ونشرا  ودوريا  

ل  مسـتوى الَكـ   فقـط  وه  حقيقة نجد أنفسنا مضطرين ل عترا  بها  لي، ع
ن هنا  بع  التضحية ف  مدى االختيار  إ  ل ل  فولكن عل  مستوى النو  أيضا  

كتـا  معـين  بينمـا يكـون اعتمـاد إلـ   تفرضها ظرو  الفتر  االنتقالية حين نضـطر  
أمامنـا ل ختيــار لـو درسـنا بللـة أجنبيــة   لـ  ألنـه ال بـد  لنــا  وسـع مفتوحـا  المجـال األ

ه قبل أن تت ض  معال  الطري  أمامنا للت لي  عل  نطا  واسـع فـ  بـد أن نعتر  أن
أن نلجــ  للترجمــة باختيــار أفضــل الكتــ  ونقلهــا للعربيــة  وال بــد  أن ن حــظ أن هــ   

ننـا نجاَبـه  ِبِقل ـة الكتـ  أبعـد الحـدود  ولـ ل  فإإلـ   الحركة ف  الوق  الحاضر ضـيقة
ـــــ  متابعـــــة ـــــر ف ـــــا ن َقصِّ ـــــ المترجمـــــة  ونجـــــد أنن ـــــة التطـــــورا  العلمي ة بالترجمـــــة الدائب

 ضافة كل جديد واالستعداد إل

ــة لترجمــة كتــا  فــ  الكيميــا  ومنــ  مــد  طويلــة  مــث      قامــ  أكثــر مــن محاول
حين وضـع الكتـا  بـين أيـد  الطـ    كـان قـد و   طوي    العضوية  واستلرق  وقتا  
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ا  أفضل  فهـل يد   ا  مستويعف  عليه الدهر ف  مصدر   وحل   محله كت  جد
   لما ا ك   نا متابعة الجديد بجهد جديد  مكانكان بإ

 عوامل عديد:إل   عملية الترجمة بحاجة

أولهــــا: الجهــــا  المتخصــــ  الــــ   يســــع  الختيــــار الكتــــ  باالســــتعانة ب هــــل 
الئــ  ال يقــل  عــن االختصــا   ثــ  ي جــر  االتفاقــا  بشــ ن ترجمتهــا ونشــرها بشــكل 

لإلداريــين والرســامين  ا الجهــا  يجــ  أن يكــون شــام   صــل   وهــ مســتوى الكتــا  األ
مكانـــه االعتمـــاد علـــ  جهـــود ن تكـــون لديـــه مطبعـــة  أو أن يكـــون بإوالمصـــورين  وأ

 مطبعة دون ت خير 

وثانيهـــا: المترجمـــون القـــادرون علـــ  تـــول  هـــ   المهمـــة  والتعبيـــر عـــن المـــاد  
ا مـنمنين بـالفكر   عـاملين د   وال بد ف  نف، الوق  أن يكونو العلمية بللة عربية جي  

 ا ة  وأسـلو  الكتابـة الجي ـد  وأنـ  إللتمهيد لها باستنباط المصطل   وطريقـة التسـمي
بحثـــ  عـــن هـــنال  ســـتجده  بصـــعوبة   لـــ  أن معظـــ  جامعاتنـــا تعتمـــد فـــ  تـــدري  

جنبيــة  فتجــد أن الكثيــر الجامعــا  األإلــ   رســال المبعــوثينإهيئاتهــا التدريســية علــ  
 يئا  التدريسية إم ا عاج ين عن التعبيـر السـلي  بالللـة العربيـة ك مـا  من أعضا  اله

ــا غيــر مكتــرثين لألمــر  فلــي، لــديه  حمــا، لــه  وتجــد بعضــا   م  مــنه    أو كتابــة  وا 
ل انتمــانه  فكريــا   ن إنحــو اللــر   فهــ  حتــ   وعقائــديا   وهــنال   وو خطــر  وقــد َتَحــوَّ

 ا َعَرْضــــَ  فكــــر  ا  نجلي يــــة  و ا باإلمــــن الشــــنون اليوميــــة َتشــــدَّقو خــــاطبو  فــــ  شــــ ن 
 ث  أو سب ة إمر ا رنوسه  ون وا بجانبه   وك ن األالتعري  ه و 

التعلــي  بالللــة العربيــة الفصــح   أ  أن  ســيت   مــا يتســا ل الــبع : هــل  وكثيــرا  
 ا كــان األمــر   التــ  ستســود قاعــا  المحاضــرا   وا  الللــا  واللهجــا  العاميــة هــ
  الللة العربية من عملية التعري   الحقيقة أن اللهجا  ك ل   ف   جدوى تعود عل

المحلية ليس  عل  تلـ  الدرجـة مـن القـو   فهـ  علـ  طريـ  الـ وال نتيجـة النتشـار 
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 اعا  والصحافة والمطبوعا  المختلفة نتشار اإلصور  واحد  من الللة الفصح  با
 ف  الوطن العرب  

نة الساســــة والعــــاملين فــــ  لــــ  ألســــغيــــر أن الللــــة العربيــــة الفصــــح  تعــــان  ع
ن أضــيف  لـ ل  معاناتهــا فـ  غــر  المحاضــرا   إ اعـا  المســموعة والمرئيـة  فــاإل

عـن تنميـة فـ  عمليـة التعريـ  نفسـها  بـل فـ  القصـور  فلي، العيـ  فـ   لـ  كامنـا  
  فـ  مختلـ  مراحـل الدراسـة  حتـ  ساسية ف  الللة العربيـة لـدى الطـ القدرا  األ

عـ   أو تعلـي   نجـده  ال يتقنـون إو  وصاروا رجال سياسة أو  ا ما شب وا عن الطإ
 للته  وال يحسنون التحد  بها 

 ا َوَجــــْدَ  المتــــرجمين الصــــالحين  فيجــــ  أن تجــــد المــــال إوثالثهــــا: التمويــــل: 
 الكاف  لمكاف ته  بشكل م ْج   عل  عمله  ك  يتقنو  

هـــوده  للخـــرو  وكـــ ل  يجـــ  تـــوفير المـــال الكـــاف  لجميـــع الفنيـــين ال  مـــة ج
حي ـــ  الوجـــود  كمـــا يجـــ  تـــوفير تكـــالي  الطباعـــة وغيرهـــا  كـــل هـــ   إلـــ   بالكتـــا 

طائلــة  وأســتطيع أن أقــول  مــن تجربتــ  مــع بعــ  الهيئــا   األمــور تتطلــ  أمــواال  
  إن هــ ا العــائ  كــان حتــ  اآلن العقبــة الكــ دا  التــ  الترجمــة التــ  تصــد   لعمليــة

 ها تحول دون توس ع العملية وانتشار 

ـــة الترجمـــة نجـــد أن أفضـــل مـــا يمكـــن  ومـــن طبيعـــة االحتياجـــا  ال  مـــة لعملي
تصـــور  لنجاحهـــا أن تكـــون هنـــا  هيئـــة عربيـــة قوميـــة تقـــو  بهـــا  فهـــ  بـــ ل  تكفـــل 

ــانصــبا  مــوارد الخبــرا  والمــال  د حركــة الترجمــة مــن جميــع األقطــار العربيــة  فت وَل
 مها بثبا  والد  صحيحة قوية  ويشتد  عودها  وتنه  عل  أقدا

 التأليطف:

ـــــ  ضـــــروريةرغـــــ  أن الترجمـــــة فـــــ  المراحـــــل األ ـــــل  ول كصـــــور  مـــــن صـــــور نق
ننـا بعـد فتـر  يجـ  أن يصـدر عنـا  أنه  كما ف  حالـة التكنولوجيـا  فإال التكنولوجيا إ
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علميــة يضــعها  ا مناِســَبة  لبيئتنــا  أو كتبــا  وأن نطــو ر مــا يناســبنا ســوا  أكــان تكنولوجَيــ
االعتبـار عقليـة ط بنـا ومصـادرنا الطبيعيـة وصـناعاتنا  وغيـر  علماننا  ت خ  بعـين

  ل  

 ودون أن أعود من حي  بـدأ   أقـول إن متطلبـا  التـ لي  ال تختلـ  اخت فـا  
 عن متطلبا  الترجمة الت  أسلف   كرها  كبيرا  

ال بـد أن يجريــا علــ  نطــا   –الترجمــة والتــ لي   –علـ  أنــه فــ  كـ  الحــالتين 
ور فـــ  العـــال  العلمـــ  المتقـــد   حتـــ  ال تـــوا   مـــا يحصـــل مـــن تطــواســع  وبســـرعة 

نجابــــه بقلــــة التنــــو  فــــ  المصــــادر  وبــــ ن تصــــب  بعــــ  المصــــادر قديمــــة قبــــل أن 
فرديــة   يتــداولها الدارســون  وهــ ا ال شــ  كــائن إن كانــ  الترجمــة أو التــ لي  جهــودا  

أو ج ئيـة عـن  أو تقو  بها هيئا  ضعيفة المـوارد  ونكـون بـ ل  عرضـة لع  لـة كليـة
 تي ار العل  

إلحكا  الص   بين العلما  العـر  واألجانـ   ال بـد  وال يفوتن  أن أ كر أنه 
مـا يصـدر  لهاتين العمليتين  وخاصة الترجمة  أن تسيرا فـ  اتجـاهين: فننقـل أحيانـا  

ـر للـة أجنبيـة  إلـ   عن علمائنا من منلفا  ومنشـورا  عربيـة إن كـان لـدينا مـا َنْفخ 
 لع العال  عليه ب ن يط  

 جنبية:ال غ ت األ

أن هنا  بضع للا  علمية َدْوِلي ة تسود العـال  إل   أشرنا ف  ثنايا ه ا الحدي 
العلمـــ  فـــ  الوقـــ  الحاضـــر  لـــ ل   وعلـــ  افتـــرا  العمـــل الجـــاد والســـير بحركـــة 

  ال غنـ  وس ـع فـ  تعل ـ  الللـا  المـ كور   إالتعري  بخط  ثابتة  ف  بـد لنـا مـن الت
دارســــين عنــــدنا عــــن االطــــ   علــــ  المنشــــورا  العلميــــة التــــ  تســــتحيل ترجمتهــــا لل

جنبيــــة اســــت اد  مضــــطرون للرجــــو  لمصــــادر الدراســــة األلكثرتهــــا  كمــــا أنهــــ  ال بــــد 
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علــــ  فهــــ  المحاضــــرين مــــن الــــ وار  للمعرفــــة  كمــــا أنهــــ  يجــــ  أن يكونــــوا قــــادرين
 ف  النشاط العلم   جوهريا   را  جان  ال ين ت ْعَتَبر  ياراته  ضمن برامج التبادل أماأل

حت  نصب  ف  وضـع علمـ  متقـد  يحفـ  العلمـا  علـ  تعلـ    د عل   ل  أنه
  ف  منا  لنا بين حين وآخر من مخاطبة العال العربية لقرا   ما ننشر من أبحا 

 حدى الللا  العلمية الدولية العلم  بإ

عنـد هـ ا الحـد  وهـ  ن قائمـة المشـاكل التـ  تقـ  فـ  طريقنـا ال تقـ  وبعد  فإ
صــالة وعلــو الهمــة ســتعدادنا للتصــد   للمهمــة  لكــن األتتضــخ  بمقــدار الــنق  فــ  ا

 ف  أن ال نتخا ل أما  المشاكل  ووعور  المسال  

وطبيعة ه   المشاكل والقضايا تتطل  أن ننال الدع  من الساسة وأهل النفو   
تطلـ  المـال والتنظـي  منا تحت  ال نكون كمن يحر  ف  البحر  فالحلول المائلة أما

 ال لن نتقد  قيد أنملة نحو تعري  التعلي  والنشر والتعاون  وا  

إلـــ   نـــ  رغـــ   لـــ  ال أدعـــ  أن مجـــر د التللـــ  علـــ  هـــ   المشـــك   ســـيند إ
صـــلة تربطــــه  فهنـــا  الكثيــــر ممـــا يعـــو   لــــ  ممـــا ال بــــدا  العلمـــ  فـــي  مـــن اإل

 الــة ريــ  حــاف  لنــا للســع  نحــو إ  مــن الط الــة بعــ  العقبــاإبموضــو  الللــة  لكــن 
 غيرها من العوائ  والعقبا  
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