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 مقاربة لطريقة جديدة لوضع
 أسماء العلوم في اللغة العربية

 بقلم: عبد الحفيظ جباري
 الجزائر -قسنطينة

"إّن قااان ن الدقّااة الةلييااة يفاارا ذجااا ز اطرن الذاا  ذطاارم ل ليااة  ذاا ن  ياان 
أخرى. ذلا  الة اطا  إزاا الل،اةا  النزعاة الجيالياة اطرنياةا ذةيا   ذ اّد إلا  الا رااا 

إلاا  افنفةاال ا إلاا  عادم الجاارأّ  الذحاّديا إلاا  الن ا    افجذيااا  إلا  الععليا ا 
 اليسذير إلضآل قيية الل،ة  قدرات الرات الجياعيةا  لذبخيس الةقل".

 الةربية بين الّدقة الةليية  النزعة الجيالية

 بير ت -أ.د. عل  زية ر أسذار الفلسفة  علم النفس بالجايةة اللبنانية

 

رّياااة بي اااذقاذاا  ذراد اذاااااا  عااا  قاااادّر علااا  إيجااااد ذرجياااة "إّن الل،اااة الةربياااة  
ّن  ف أر ا ذةريم اليصطلح    يرحلاة أ لا   ا   يناسبة ل ل يصطلح علي ا  ا 
غيام ذرجية يناسبةا  أدع  إل  اعذياد يبدأ ضّم ال ليات إل  بةضاا عند ذرجية 

بيبااادأ ضاااّم اليصاااطلحا  لةلأااا  أذّفااا  يااا  زيةااا ر الاااري  اااان يااان أ ائااال الااارين نااااد ا 
 ال لياتا عند ذرجية اليصطلح الةلي    ن نق ل ي ًع:

 -نفسااااذرب ي -ذحليلنفساااا  -ذحليلجنساااا  -ععجنفساااا  -علياااانفس -طبنفساااا 
نفسذياع ... إّن عرا أ ضل لليخذّ     الةل م النفسيةا  الحاِيال عي ياًا  -نفسدي

 ل، يَّة عن ذحديات حضارية   ج دية  يةر ية".

 (د. جيال الذر   )ذ نس
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ينر يا ُيقارم الةقدْين ين الزينا  أنا    ي الفة حييية ي  اطلفااظ  اليفاردات 
 ال ليات  اليصاطلحاتا ذّيات لا  عارص الصالة عبار يجاال الذرجياةا  قاد ذيّسار لا  
ياان خااعل عاارا الفاان  الةلاام نقاال أعيااال عااّدّ ياان ل،ااات أجنبيااة إلاا  الل،ااة الةربيااةا 

ّن ياا  أي نن  رل  أن أق  عل  حال ل،ذنا   ض ةاا  يا ذحّق   ياا  ياا ية زعاا.  ا 
آل إليااو  اقاا  لساااننا الةرباا ا يسااذح ةنا ليسااارعة السااة ا  باارل اليزيااد ياان اليبااادرات 
الفاعلاااة اليذناسااابة  الذطااا رات الحاصااالة  ااا  عاااالم اليااا م.  أبرزعاااا حقااال افذصاااافت 

ال اااب ة  ذبليااال اليةل ياااات  ذ ن ل جياذااااا.  يااان أعااام  ساااائلااا   اااب ة ال اااب ات أ  
الةالييااة لليةل يااات )اإلنذرناات(ا الذاا  ذةااّد ابذ ااارًا عظييااًا يذاايح لناااا  ل،يرناااا خديااة 
ل،ذنا الةربية عل  نحا  يي أنناا يان ردم بةاا يان الااّ  أ   لأاااا الذا  ذفصالنا عان 
غيرنا اليذقّدم     ل يناح  الحياّ.  ل عرا يقص د يناو ذباّ ا الل،اة الةربياة ي اناة 

 يراذاا ين الل،ات الحية.يحذرية بين نظ
 يااان باااين ياااا لفااات انذبااااع ا  ف يبال،اااةا قصااا ر عظااايما  ااا  ذسااايية الةلااا م 
بيخذلاااا   ر عاااااا  اااا  الل،ااااة الةربيااااة.  أّن الطريقااااة اليذَّبةااااة  اااا  عاااارا البااااام ذلذاااازم 

 اطساليم اآلذيةا الذ  سنر ر عي باا بةد اسذةراضاا:
 :(1)لم ي ل اليصطلح الّدال عل  اسم الة () أسل م ذةريم  -

 الديناميكا -

 االستاتيكا -

Dynamics 

Statics  

Mechanics  

                                                 
 
( حجاااازيا يحيااا د  ايااا : اطساااس الل، ياااة لةلااام اليصاااطلحا دار غرياااما يصااارا باااد ن سااانة 1)

 .131الن را   
   إرا لام ياذم الة ا ر علا  ياا يقابلاو ذجدر اليعحظة أن ذةريام اليصاطلح عا  طريقاة ُيلجا  إليااا

    الل،ة الةربية.
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 الميكانيكا -

 :(1) لية )علم(+ ي ض ع الةلم )بصي،ة اسم الجي  أ  اسم الجنس(  -
 علم الحيوان -

 علم الصُّخور -

Zoology 

Petrology  

 (2) لية )علم( + ي ض ع الةلم )بصي،ة جي  الذ سير(: 

 علم األحياء  -

 علم الوظائف -

 علم األجّنة  -

 علم الجراثيم -

 علم الزَّالزل -
 

Biology 

Physiology 

Embryology 

Bacteriology 

Seismology  

 :(3)  لية )علم(+ ي ض ع الةلم )بصي،ة جي  اليانث السالم( -

                                                 
( حجاااازيا يحيااا د  ايااا : اطساااس الل، ياااة لةلااام اليصاااطلحا دار غرياااما يصااارا باااد ن سااانة 1)

 .131 . الن را 
 .131( اليرج  نفسوا   .  2)
 .131( اليرج  نفسوا   .  3)
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 علم الحفريات -

 علم الحشرات -

 علم المماهات   -

Palaeontology 

Entomology 

Aquariology 

 – logyا عاارص الةلاا ما ذنذااا  بال اسااةة أ  العحقااة )  ( اليعحااظ أّن أساايا
    الل،ذين الفرنسية  اطليانية(.) logie-   اإلنجليزية(  )

) ا   ics- عنا  أسياا عل م أخرى صي،ت ب ن ُجةال  ا  أ اخرعاا ال اساةة: 
    اطليانية(ا ي ل:) -ik   الفرنسية(   ) –iqueاإلنجليزية( 

  :(1) لةلم )بصي،ة اليفرد( لية )علم( + ي ض ع ا  -

                                                 
 )  ( لم نذف  بةد عل  أ ضلاا  أ  اعا بال،را.

ايااا : اطساااس الل، ياااة لةلااام اليصاااطلحا دار غرياااما يصااارا باااد ن سااانة ( حجاااازيا يحيااا د  1)
 .131  الن را 

يعحظااة: اإلبااراز )الذ خااين(  تأ  الذسااطير لل اذاام لاابةا اطجاازاا ياان الفقاارات اليقذبسااة ياان  -
 نص   لباح ين بح  ا    ي ض ع عرص اليقالة أ  أدل ا برأيام ِلَيا رأينا  يو ين أعيية.
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 علم الطيران -

 علم الحركة -

 علم الوراثة -

Aeronautics  

Kinetics 

Genetics  

 :(1) لية )علم(+ ي ض ع الةلم )بصي،ة جي  اليانث السالم(  -

 Pneumatics علم الهوائيات  -

ااااة أسااااياا علاااا م أخاااارىا ُجةلاااات  اااا  أ اخرعااااا ال اسااااةة  ) اااا   –graphy  يَّ
 :(2))   اطليانية(ا ي ل –grafie)   الفرنسية(    –graphie اإلنجليزية(  

 علم وصف الصخر  -

 علم طبقات األرض  -
 )علم  ص  طبقات اطرا(

Petrography 

Stratigraphy 

اسم الةلم ي  نا يان  اطَرْين: حياث نجاد أّن اسام الذخصا  الةاام يةارما  اسام  -
 :(3)الذخص  الدقي  ب لية عربية

                                                 
يااا : اطساااس الل، ياااة لةلااام اليصاااطلحا دار غرياااما يصااارا باااد ن سااانة ( حجاااازيا يحيااا د  ا1)

 .131الن را  
 .131( اليرج  نفسوا    2)
( حجااازيا يحياا د  اياا : اطسااس الل، يااة لةلاام اليصااطلحا دار غريااما يصاارا بااد ن ساانة  3)

 .131 . الن را 
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 علم الديناميكا الهوائية  -

 الديناميكا الحرارية  )علم( -

 االستاتيكا المائية  )علم( -

Aerodynamics 

Thermodynamics 

Hydrostatics 

بةااد أن عرضااناا بزيجااازا الطرائاا  اليذَّبةااة  اا  الل،ااة الةربيااة ل ضاا  ذسااييات 
 الةل ما نةيد إل  إبداا بةا اليعحظات.  

ااة  ل يااا نلحظااو عاا  أّن أسااياا الةلاا م عايَّ ير َّبااة ياان  ليذااين أ  ياان  ااعث أ َّ
 لياااااااات أ  حذااااااا  يااااااان أربااااااا   ليااااااااتا  يااااااااا اليةااااااارم  اليذااااااارجم ي ااااااال: )علااااااام( 

 اطنذر ب ل جياا  علم  ص  طبقات اطرا.

 عرص الصيل الذ  أ رنا إلياااا ذُناا   يبادأ افخذصاار  ا  ال لياات  افقذصااد 
 اليذخصصة يان  ال    الجاد.  يا أّناا ف ذُيّسرا بذاذًاا ا ذقا  اسم اليذخص  

 علم.  يا أّن النسبة إل  الةلما     عرا الذر يما يذةّرّر  غير عيلية  يةقدّ.  

 عاارا يااا جةاال يحذ يااًا أن ُيةذيااد اليصااطلح اطجنباا  الااّدال علاا  اساام الةلااما  
 طّن ذرجيذو )أي اسم الةلم( ط يلة  يذةددّ ال لياتا ي ل:تعريبًا؛ 

 . : علم اطرا)اسم الِةلم(ا  ذرجيذو جيولوجيا -

)لليذخص     عرا الةلم(ا  ذرجيذو: عاِلم باطراا   يذخص  جيولوجيّ  -
 .    علم اطرا

 )حين النسبة إليو(ا قد ذ  ن: أرضّ ا أ  علي رضّ .جيولوجيّ  -

 يااا نلحظااو ياان جاااةا أّن الفاار  بااين الصااي،ذين  اا  الي ااال السااال  )أقصااد 
غياار بااائن  غياار  اضااح ف صااي،ة ا ااذقا  اساام اليذخصاا   صااي،ة النساابة إليااو(ا 

يذ ّذ   ايو إف ين خعل السيا ا يا يجةل احذيال اللبس  اردًا جدًا بينايا؛ طناياا 
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ي ّددّا ناعي  عن أننا ين جانم آخرا ل  أ  رنا ين اسذخدام عارص  ياء" ذنذايان با"
ل،ًا الطريقةا  سيصبح لدينا ح د  بير ين اليصطلحات اليةرَّبةا الذ  ذا أر ذ  يرًا با

  ي  أعًا     يان الل،ة الةربيةا     رصيدعا     جيالياذاا.

   ييا ي ذ  ن رد بةا اآلراا لباح ين بارزين    عرص اليس لة:
 لج انم رات صلة بارا الي ض عا  قال: (1)   يالفوحجازي لقد ذطّر  

"أيَّا اليذخّصص ن    عرص الفار ع الةليياةا  ُي اّ ن اليصاطلح الاّدال علا   ال 
  ااان يجياا  الل،ااة الةربيااة بالقاااعّر قااد ، )*( –logistطائفااة ياانام بالعحقااة الير بااة 

ذرجم عرص اليصطلحات بصي،ة الي ص    الصفةا  قيل: الةاِلم الحي انّ ا   الةاِلم 
 اطحيائّ ا الةاِلم اطجنّ ا الةاِلم الجرا ييّ .

 اليضااا    ل ااّن افسااذخدام اسااذقّر بةااد رلاا  علاا  اسااذخدام ذر ياام اليضااا 
 إليوا  يقال: عاِلم الحي انا عاِلم اطجّنةا عاِلم الجرا يم.  

والواقع أّن كلمة عاِلم، تتجاوز بمعناها العلمي الدقيق المفهوم الذي يعبَّر 
عنه بتلك الالحقة المرّكبة، فاألفضل أن ُيقال: المتخصص في الحيوان، أو 

 المتخصص في األحياء، أو المتخصص في الجراثيم".

                                                 
سااانة ( حجاااازيا يحيااا د  ايااا ا اطساااس الل، ياااة لةلااام اليصاااطلحا دار غرياااما يصااارا باااد ن 1)

 .131الن را  
) ( عارص ال اسااةة يساذخدية  اا  الل،ااة اإلنجليزياة للياار ر  الياناث. أّيااا  اا  الل،اة الفرنساايةا   يااة 

)للياار ر  اليانااث يةااًا(ا   اا  الل،ااة اطليانيااة ُذسااذخدم  – logueو logiste- اسااةذان عيااا: 
 )للمؤنَّث(. – loginللير َّر(  ) loge-ال اسةذان: 
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 حذّاا  عاارص الصااي،ة الذاا  اقذرحاااا  اياا  حجااازيا الذاا  علاا  الاارغم ياان أناااا 
ولوو كوان ذّذسم بادقذاا يقارناة بلفظاة عااِلم إف أّن ياا ياخار عليااا عا  ذةادةد  لياذااا. 

 في الوسع اقتراح صيغة  مكّونة من كلمة واحدة لكان ذلك أفضل.  

الري جةلو يسذخدم لفظاة الدَّا    (1)    ذابومحمد رشاد الحمزاوي  يا ذنا ل 
ي ان أخرىا  ع  يسار اف اذقا : "لقاد اساذةيلنا  ا  يالفناا عارا "اللساانيات" ع ضاًا 

ا    ّضاااالنا Linguistique\Linguisticsذةبياااارًا عاااان "علووووم اللغووووة العووووام"، عاااان 
 ".طنَّو يصطلح  احدا  اف ذقا  ينو أيسراللسانيات"؛ "

ين اا ّر علاا   ااب ة )اإلنذرناات(ا  ، (2)مالووك مسوولماني جاااا  اا  يقالااة لل اذاام 
    عرا البام: هادي العلوي يا  ذبو باب أسماء العلوم،    

"بام  اس  يذخبَّط  يو أعل افخذصا ا  ف يسةفام الل، ي ن ب  اا  ذذ زع 
يصطلحاذام  يو بين الةباّر الذ  ذبدأ بةلم  يضا  إليو  رح الفرع الةلي  

 ا لنقرأ: اليقص دا أ  إ بات اطجنبّ   يا ع 

- Egyptology.علم الدراسات المصرية القديمة : 

- Egyptologist.عاِلم الدراسات المصرية القديمة : 

  عرا ليس اسيًا للةلم بل ذةري  بو!

                                                 
ر ااااد: النظرياااات اليةجيياااة الةربياااةا  سااابلاا  ااا  ذبليااال الخطاااام الةربااا ا   ( الحيااازا يا يحياااد1)

 .1111ذ نس 
(ا  1111أيلاااااا ل  21دي اااااا   -1132يسااااااليان ا يالاااااا : عااااااادي الةلاااااا م يةجييااااااًا )ب،ااااااداد ( 2)

. 11 .http://www.nisaba.met/3y/files3/lexi.htm  
 
 

http://www.nisaba.met/3y/files3/lexi.htm
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ال تصلح بادئة؛ ألنهوا ال تنودمف فوي المضواف إليوه المفصوول علم إّن كلمة 
قاة  ا  عباارات ي ال "علام  ذقا  اليفار عنها بودداة التعريوف كلمتوان ال كلموة واحودة. 

الااانفس الةلياااا "ا  عااال  اااا  الااادنيا علاااام فعليااا !  الذقصااااير  ااا  عاااارا الباااام قااااديم؛ 
 ااالذةبير عاان الفاارع الةلياا  باليضااا   اليضااا  إليااو عاا  السااائد  اا  أسااياا الةلاا م 
اإلساااعييةا  قاااد أظاااار  ياااو اإلساااعيي ن ضاااةفًا ف يفّسااار إف بخضااا عام لل،ااا يين.  

لايااات  عقليااات  طبيةياااتا فعليوواتزن علاا  أنَّااام اسااذخدي ا    ا  قااال ا: رياضاايات  ا 
 لاام يذ سَّااة ا  يااااا  عاا  علاا  أي حااال سااابقة يرجةيااة لذسااييات الةلاا م اليةاصااّر. 

لِةلاام الدراسااات اليصاارية القدييااةا  للي ااذ،ل باااا (  * * مصووريات )  بااارا نقاا ل 
 عاِلم مصريات".

الين اا ّر علاا   (1)قالذااو  اا  يسووعيد بوون محموود بوون عبوود اللووه القرنووي  أ رد 
 )اإلنذرنت( ذحت بام ال ييياا يا يل :

                                                 
**) )  رّبيا  ان عل  اليال  بصدد يصطلح يصريات ذيييز الدراساات اليصارية القديياة عان

 عااان فرعونيوووات، أ  مصوووريات قديموووة الدراساااات اليصااارية اليةاصاااّر.  نقااا ل عااان اط لااا  
 )يال  يسليان (. مصريات معاصرةأ   مصريات ال انية 

 
ل،ااا ي  ااا   اااام اليصاااطلحات الةليياااة        ( القرنااا ا ساااةيد بااان يحياااد بااان عباااد اللاااو: أ ااار الفاااام ال1)

 .]دراسة اسذ  ا ية    الل،ذين الةربية  اإلنجليزية [
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 الكيمياء:

ا أّنو عربّ  اطر ية ين َ َي  ال  َا (يفاذيح الةل م ( يرى الخ ارزي    
: أي: الّ جاع اليذ يأ     سعحو؛ طنَّو  ي  نفسو؛   َذ يَّاص  سذرص؛  ينو الَ ِي ة

 .(لج عري    الصحاح ع  يرعم ا )سذرعا بالدأرع  البيضة 
ِفْعِلَياء أو : أحسباا أعجيّيةا  ف أدري: أع  (   اليح م) قال ابن سيدص 

 ِفيِعالء؟".

إنَّ يا أسلفناصا آنفًاا لو رابط بطريقة  ض  يسّي  للةلم الذ  عّددنا عي باا 
 يآخرعاا داعيين رأينا بيا فحظو الباح  ن الرين اقذبسنا ين أعيالام نص صًاا  

إل  صة بة صياغة اسم يخذصر للةلما   رل  انةدام الدّقة    الذسيية  يا ذ ير 
لوجود فارق في الداللة بين لفظتْي عاِلم أ ار إل  رل  يحي د حجازي؛ 

 ومتخصص.

ععّ  عل  رل ا  يَّة إ  ال آخر يذَّصل بالطريقة الحالية لصياغة ذسييات 
اا يذةّرّر  ُذ ِق     الخلط الةل ما يذةلَّ  بصي،ة النسبة إل  الةلم؛ حيث إنَّ 

 :(1)   ياّلفو حجازي  افضطراما  ف ذف  بال،را  يا أ رد رل  

"...  ل نَّ الذةبير عن علم الفسي ل جيا بةلم ال ظائ  لم ي ن ي ض  ارذياح 
والنسبة إليها اليذخصصينا  رل  أّن عرص ال لية غير ُيَحدأدّ لارا اليفا م  حدصا 

دّ ا  آ ر بةا اليجيةيين ذةريم اليصطلح ) سي ل جيا(ا ) ظائفّ ( غير يحد
ل ا بالنسبة لارا اليفا م الذةريم عل  ذرجيذو  علم  النسبة إليو ) سي ل جّ (ا   ضَّ

 حذ  ف يخذلط عرا اليفا م ب،يرص".وظائفّي؛  النسبة إليو الوظائف، 

                                                 
( حجاااازيا يحيااا د  ايااا : اطساااس الل، ياااة لةلااام اليصاااطلحا دار غرياااما باااد ن سااانة الن ااارا  1)

 131. 
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ينا  جاا  ي اصل ال اذم نفسو حدي و    اليس لةا ي ردًا ق ًف طحد اليةجيي
  يو:

 الوظائفّي،  ا  سّيينا الي ذ،ل باا الوظائف" لقد ذرجينا الفيزي ل جيا ي ًع با 
  ية  ظائ  ع ا أع   ظائ  الح  ية  غيرعا باليةن  اليذةار  عليوا أم ع  
اليرذبات عل  اليةن  الل، ي الصحيح؟ إرا أردنا أن ُنِةدَّ ييزانية لقسم 

 الفيزي ل جيا... ي ًع قلنا:

ال ظائ  لقسم ال ظائ ا ذنقسم إل   ظائ   ظائفيينا...إلخا )يجي  الل،ة 
 .(1) ("33الةربية( يحاضر الجلسات    الد ّر ال اينة ع ّرا  

 
    السيا  نفسو:  حجازي  يضي  

بقلَّة افقذراا اليةجي ا   ]ين ذ نس[القريادي  ]صالح["ذذَّسم يحا فت 
 عربية. َييََّز علم اطص ات أ  الص ذيات  حا ل أن ُيييأز اليفاعيم ب ليات

tiqueèphon  عن علم  ظائ  اطص اتPhonologie ل ن ي  لة ا 
ل  ال ان  صوتّي، النسبة إل  اط ل النسبة إليهما، اليصطلحْين ذظار عند   ا 

 .(2)" ال لية اطخيّر غير دالَّةوظائفّي. 

ادا  أ ردنا آراًا  بةد أن عرضنا أساليم صياغة أسياا الةل م    ل،ة ا لضَّ
لنا إل  عرص  لبةا ين اعذّم بارص اليس لةا َنْةِيُد  ييا ي ذ  إل  ر ر  يفية ذ صأ

                                                 
 .131( اليصدر نفسوا   1)
باااد ن سااانة الن ااار  ( حجاااازيا يحيااا د  ايااا : اطساااس الل، ياااة لةلااام اليصاااطلحا دار غرياااما2)

 222. 
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الطريقةا الذ  نحسباا ذحّل اليةضلة القائيةا  ذُيّسر للساننا الةرب  يجاراّ غيرص 
 عل  قدم اليسا اّ    اإلبداع  افبذ ار.

ا اقذرح  يو صاحبوا  ع  (1)يقاًف  لقد اعذديُت إل  عرص الطريقة بةديا طالةت
    ِتقنياء قلنا ذرجيًة  ذةريبًا فسيْ  ِعليْين ا نْين: "تيسير شيخ األرض، ال اذم 

ا  يا قال ا  ييياا سيبرنيتك   ذةريم  لية  تكنولوجيا، وِسبرياء ذةريم  لية 
   يزياا".

ين  ّر  (2)لة ذنا ل ال اذم نفسو الري اقذرح عرا ال زن الري اعذيدص    يقا
    ي اق  اذحاد ال ذَّام الةرم بدي  ا س رية؛

 يا ي ذ :في الفصل الثالث: الترجمة ممارسة وتنظيرًا 

"...  قد ذبنيُت خيسة أ زان عربية لذرجية عرص الس اب   الل اح ا  أر رعا 
  ييا يل :
 وقد ُقلت: أجدياء= علم الوجود. -logieِفعلياء )علم(  ( 2

الةعيل ا اقذرح  زن  ةالة للدفلة عل  الِةلم.  ل ّنن   جدُت  قد  ان ال يخ 
 ذفيد يةن  الحر ة ف يةن  الِةلم.ِفَعالة أنَّ 

بدًف يناا؛ ذع يًا لعلذباس الري يي ن أن يق  بين ِفعلياء  لارا اقذرحت 
 اليةنيينا  قد س َّغ اطير ل   ع ة أسبام:

                                                 
ا  السانة 11(  يخ اطراا ذيسير: ذةقيل اليجذيةات  أزية القيما يجلة الف ر الةرب ا الةدد 1)

 .131(ا  1111حزيران  -ال انية )أيار
(  يخ اطراا ذيسير:  ص ل ين حياذ _ ال قائ   اط  اارا ين ا رات اّذحااد ال ذَّاام الةارما 2)

 (.http://www.awu-dam.org) 1111دي  ا س ريا 
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أسياا بةا الةل ما  قال ا:  ييياا  أّن الةرم القدياا عرَّب ا عليوأولها: 
 وأنَّ العرب الُمحدثين عّربوا عليه اسم علم الطبيعة، فقالوا: فيزياء. سيييااا 

أّن يةن  ال زن بحسم الةعيل  راذوا  حدّ الصفة النفسية الذ  وثانيها: 
أصبحت  جدانًا  طبةا.  قد رأيت أن أخّص   حدّ الصفة النفسيةا   جةلاا  حدّ 

الةقليةا نظرًا طّن الةقل خاصة ين حافت النفس أ ًفا  طّن الةرم الصفة 
 ذخصأ  الةام  ذةيأم الخاّ   انيًا.

س ى  – يا يق ل صاحم اليزعر  –أّن الل،ة الةربية ليس  ياا وثالثها: 
خيسة ألفاظ عل  عرا ال زنا  ع :  ييياا  سييياا  جربياا  قرحياا   برياا 

فإذا اشتققنا عليه أسماء العلوم لم ُنِسئ إلى اللغة  (.11)الجزا ال ان ا  
 أصاًل؛ ألّن هذا الوزن مهمل فيها".

ال زن الري صي،ت بو لفظذا  ييياا  (1) ر ر الةعية السي ط     يزعرص
ا  ع  ي ل وسيمياءا  ع  يةّرما ِكيمياءإف  ِفْعِلَياء سييياا: لم َيِجئ عل  

 ع  الريح ال يال. قالو ابن دريدا وجْرِبياء:  (الةعيةالسأييّ   السييياا: السأييّ  )
اطرا اليلسااا  زاد اطندلسّ     اليقص ر  الييد د ِقْرِحياء:  زاد غيرص 

 الِكْبرياء".

حسم رأي ا أنسم    عرا ال  نا ، ()ِفْعِلَياء أخيرًاا نخل  إل  أنَّ  زن 
    ض  أسياا الةل ما  سيذاا   يصلح   يرًا أن يق م يقام الطريقة اليذّبةة راعناً 

 البارّز أّناا يرّ بة ين أ  ر ين  لية.  

                                                 
ا ين ااا رات 2( الساااي ط ا عباااد الااارحين جاااعل الااادين: اليزعااار  ااا  علااا م الل،اااة  أن اعاااااا  1)

 .11ا  1111بير ت  -الي ذبة الةصريةا صيدا
  ربيا قلنا ذ سةًا ُ ْةِلَياا   َ ْةِلَياا . 
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   اقذراحو يةا دّ تيسير شيخ األرض،  زيادّ عل  يا ذ ّصل إليو ال اذم 
اسذخدام  زن  ةليااا اليسذةيل بقلَّة ذقارم الندّر  ييا يض ا    صياغة أسياا 

  ذط ير عرا اليقذرح  اليضّ  بو الةل ما رأيُت ذذية ليجا دص القيأم أن أسة  إل
   طًا بةيدًا.  

لقد ذبّين ل  بةد ط ل ذيّةن أن  يَّة صي،ذْين ا نذْينا برزذا ين عرا افقذراحا 
 أعرضايا بذفصيل  ييا ي ذ :

 الصيغة األولى:

الصيغة الفعليائية، لوضع أسماء العلوم في اللغة أ   صيغة فعلياء أسييُذاا 
لناص سابقًاا أضفت إلياا عرص الطريقة  العربية: صي،ة ذةذيد  زن  ةلياا  يا  صَّ

 اسذخرا  اسم اليذخص   اليذخصصة    الِةْلم اليةن ا  قلنا:
 )لجي  الير ر السالم(افعليائيون )للير ر اليفرد(ت فعليائي 

 )لجي  اليانث السالم(.فعليائيات لليانث اليفرد(ت فعليائية )

را أردنا ص غ النسبة إل  الِةلْ   م اليةن ا قلنا: ا 

 )لليانث(.فعلياوية )للير ر(ا  فعلياوي 

 الصيغة األخرى:
 ع  طريقة الصيغة اليائّية لوضع أسماء العلوم في اللغة العربية، أسييُذاا 

 إلصاقية حيث نةيد إل  ر ر:

 م إرا  نحصل عل  ذسيية  ايلة للةلما ياء، + )العحقة( موضوع الِعْلم 
 ص   اليذخصصة    الةلم ر رنا: ئنا أن نص غ اسم اليذخ

 لليانث(ا  يائّية ))للير ر(  يائّي + )العحقة( موضوع الِعْلم 
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 لجي  الير ر السالم(ا  يائّيون )+ )العحقة( وموضوع الِعْلم 

 )لجي  اليانث السالم(.ويائّيات 

را رغبنا    صياغة النسبة إل  عرا الِةْلم ر رنا:   ا 
 لليانث(.وياوّية ))للير ر ( ياوّي + )العحقة( موضوع الِعْلم 

 بارا ن  ن قد اسذطةناا  ييا أراصا يجاراّ الل،ذين الفرنسية  اإلنجليزية    
طريقذيايا ل ض  يسيَّيات الةل م.  ين  ّم قضيناا  ل  نسبيًَّاا عل  الخلط الري 

 ذ قةنا  يو الطريقة الحالية اليةي ل باا.  

ا قبل بل غ يا ذ صلت إ ُُ ليوا أنقأُم عن صي،ة سالة  ييس ّرا   لقد  نًت
ذي أننا ين ذنييط طريقة  ض  أسياا للةل ما ييزذاا ُيسر اف ذقا  يناا  النسبة 
إليااا  ذمَّ ل  يا  نت أبحث عنو ينر زين.  ين  م جةلت يا ذ صلت إليو يناجًا 
 أنذاجو  صي،ْة ألزيت نفس  باعذيادعاا  يا أن  زدُت عل  يا ا ذ فتا  ذ سةتُ 

  يو لةرا عرص الطريقة    ص ّر ناائية ُي ل ا  ييا أرى.

  ييا ي ذ  أقّدم ذطبيقًا لارص الطريقةا يسذةينًا باللو ذةال  أن ي  قن .    
 كيمياء وفيزياء.ن خر اليصطلحين 

 الُمْحتذى األول:

 اإلنجليزية(: -الفرنسية -نر ر اسم الِةْلم    الل،ات ال عث )الةربية
 Chemistry- Chimie -كيمياء

نر ر اسم اليذخص   اليذخصصة    عرا الةلم    اليفرد الير را  اليفرد 
 اليانث:
   Chemist (m, f) –Chemiste (m, f) -كيميائّي/ كيميائّية 
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نر ر جي  اليذخص   اليذخصصة    عرا الِةْلم    جي  الير ر السالما  جي  
 اليانث السالم:

 s/himisteC - s/Chemist -كيميائّيون/ كيميائّيات

 نر ر صي،ة النسبة إل  عرا الِةْلم:
 Chemical- Chimique -كيمياوّي/ كيمياوّية

 .كيمياوّية ذحاليل كيمياوّي،  نق ل ي ًع: ذحليل 

  الُمْحتذى الثاني:

 اإلنجليزية(: -الفرنسية -نر ر اسم الِةْلم    الل،ات ال عث )الةربية
 -physiscs- physique -فيزياء

ر ر اسم اليذخص   اليذخصصة    عرا الةلم    اليفرد الير را  اليفرد ن
  اليانث:

 Physicist(m,f) -physicien /Physicienne (m,f)-فيزيائّي/ فيزيائّية

 

نر ر جي  اليذخص   اليذخصصة    عرا الِةْلم    جي  الير ر السالما  جي  
 اليانث السالم:

 Physicst/s physicens(s)/ physicienne(s)- -فيزيائّيون / فيزيائّيات 

 نر ر صي،ة النسبة إل  عرا الِةْلم:
  physical- physique –فيزياوّي / فيزياوّية 

 فيزياوّية. ظاعّر فيزياوّي،   نق ل ي ًع: قان ن
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  م أعيُد اآلن إل  ذطبي  الطريقة الجديدّ عل  عل م أخرى ع :
 علم األرض   -

 علم النفس   -

 علم االجتماع   -

 علم اإلنسان   -

 علم طب القلب -

 

 التطبيق األول:

 اإلنجليزية(: -الفرنسية -نر ر اسم الِةْلم    الل،ات ال عث )الةربية

  Gèology – Geologie –أْرِضَياء 

نر ر اسم اليذخص   اليذخصصة    عرا الِةْلم    اليفرد الير را  اليفرد 
 اليانث:

   Gèologist (m,f)- Gèologue (m,f) –أرضيائّي /أرضيائّية 

نر ر جي  اليذخص   اليذخصصة    عرا الِةْلم    جي  الير ر السالما  جي  
 اليانث السالم:

 ologue (s)  èG -ologist (s)eG -أرضيائّي نت أرضيائّيات

 نر ر صي،ة النسبة إل  عرا الِةْلم:

   Geologic (al)- Gèologique –أرضياوّي / أرضياوّية 

 التطبيق الثاني:
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 اإلنجليزية(: -الفرنسية -نر ر اسم الِةْلم    الل،ات ال عث )الةربية
   Psychology- Psychologie –َنْفِسياء 

نر ر اسم اليذخص   اليذخصصة    عرا الِةْلم    اليفرد الير را  اليفرد 
 اليانث:

  Psychologist (m,f)- Pshchologue (m,f)نفسيائّي/ نفسيائّية 

   اليذخصصة    عرا الِةْلم    جي  الير ر السالما  جي  نر ر جي  اليذخص
 اليانث السالم:

 Pshychologue(s)  -Psychologist (s) –نفسيائّيون / نفسيائّيات 

 نر ر صي،ة النسبة إل  عرا الِةْلم:
  Psychological- Psychologique –نفسياوّي / نفسياوّية 

 التطبيق الثالث:

 اإلنجليزية(: -الفرنسية -،ات ال عث )الةربيةنر ر اسم الِةْلم    الل

 بسبم ط ل ال لية  اجتماعياء)أصلاا     الطريقة الجديدّ اليقذرحة اْجِتَمِعَياء 
 –رأيتا    عرص الحالةا أن أحر  حر  اطل      سطاا؛ ذيسيرًا للنط  باا( 

Sociology- Sociologie. 

   اليفرد الير را  اليفرد نر ر اسم اليذخص   اليذخصصة    عرا الِةْلم 
 اليانث:

  Sociologist (m,f) - Sociologue (m,f) -اجتَمِعَيائّي/ اجتَمِعيائّية

نر ر جي  اليذخص   اليذخصصة    عرا الِةْلم    جي  الير ر السالما  جي  
 اليانث السالم:
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  Sociologist(s) - Sociologue (s) –اجتَمِعيائّيون/ اجتَمِعيائّيات 

 صي،ة النسبة إل  عرا الِةْلم: نر ر
  Sociological - Sociologique –اجتَمِعياوّي / اجتَمِعياوّية 

 التطبيق الرابع:

 اإلنجليزية(: -الفرنسية -نر ر اسم الِةْلم    الل،ات ال عث )الةربية

  Anthropology- Anthropologie –إْنِسَياء 

   اليفرد الير را  اليفرد نر ر اسم اليذخص   اليذخصصة    عرا الِةْلم 
 اليانث:

 Anthropologue (m.f –Anthropoligst (m,f)إنسيائّي / إنسيائّية _ )

نر ر جي  اليذخص   اليذخصصة    عرا الِةْلم    جي  الير ر السالما  جي  
 اليانث السالم:

  Anthropologist (s)_ Anthropologue(s) –إنسيائّيون / إنسيائّيات 

 النسبة إل  عرا الِةْلم:نر ر صي،ة 

  Anthropologique -Anthropological إنسياوّي / إنسياوّية

 التطبيق الخامس:

 اإلنجليزية(: -الفرنسية -نر ر اسم الِةْلم    الل،ات ال عث )الةربية

  Cardiology -Cardiologie قلبياء 

اليفرد نر ر اسم اليذخص   اليذخصصة    عرا الِةْلم    اليفرد الير را   
 اليانث:
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  Cardiologist (m,f)- Cardiologue (m,f) –قلبيائّي / قلبيائّية 

نر ر جي  اليذخص   اليذخصصة    عرا الِةْلم    جي  الير ر السالما  جي  
 اليانث السالم:

  Cardiologist (s)- Cardiologue (s) –قلبيائّيون / قلبيائّيات 

 نر ر صي،ة النسبة إل  عرا الِةْلم:
  Cardiologic (al)- Cardiologiqueقلبياوّي / قلبياوّية 

ذحّل   أرى أّن يا عرضذو ين أي لة ُذ ضح سا لة عرص الطريقة الجديدّا الذ 
ةّدد  لياذو اإل  ال القائما  ذخّلصنا ين   ض  ذةّدد الذسييات للةلم ال احد  ذ
ر    فخذصاالي ّ ن ينااا   را ين يصاعم صياغة ذسييات للةل ما سياذاا ا

ال ليات  افقذصاد    الجادا  ُيسر اف ذقا  يناا  النسبة إلياا. و يوازي ذلك في 
األهمية، تعرُّف العين بسهولة على ما ُيمّيز صيغة اسم الِعلم، عن صيغة 
 اشتقاق تسمية المتخصص والمتخصصة، عن صيغة النسبة إليه.

الذ  صي،تا     أسل م  ين أسياا الةل م - حّ  لنا أن نرذاح - بارا نرذاح
يجةل اسم الةلم ط يًعا    نَّو ذةري  بو )اليرّ م ين يفردذين ا نذين أ   عث 
يفردات أ  حذ  أرب  لفظات(ا  يا يذضّينو رل  ين ن اق   عي م أضحت 

 يةل ية ف جدال  ياا.  

ربية  عرص الطريقة الجديدّ ف نن ي ذطبيقاا عل  أسياا الةل م الذ  ُ  أ  أعل الة
    ضةااا  الذ  اسذقرَّت ذسيياذاا لدى الناسا  الذ  صي،ت     لية  احدّ 
ي ل: الفلسفةا الطما القان نا الصيدلةا...؛ بل نسذخدياا    يا طال ين أسيااا 

  لم ُن  َّ   يااا  يذةرَّر اف ذقا  يناا  النسبة إلياا.  
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 -غات )فرنسيفي تصنيف معجم رباعي الل 7991ولقد شرعُت منذ العام 
عربي(، ُيعنى بجمع أسماء العلوم األساسية والتطبيقية كلِّها،  -ألماني -إنجليزي

وكذا مختلف التقنيات وثيقة الصلة بهذه العلوم، يعتمد اعتمادًا كلّيا هذه 
 الطريقة، ويسعى إلى الترويف لها.  

يحيد ر اد  يا ف أنا  حدي   د ن أن أ ير إل  أنأ  أْطلةُت اطسذار الد ذ ر 
الحيزا يا ين ذ نسا عل    ّر عرا اليةجما  عل   ح ى عرص الطريقة الذياسًا 

 لخبرذو  لي  رذو.  

 يا اغذنم عرص السانحة؛ طدع  ال،ي رين عل  ل،ة الضادا لإلدفا بآرائام  ا  راا 
 عرا اليقذرح اليذ اض .  

ق  لاا افنذ ار  أخيرًاا رجائ   يناي أن ذ  ن عرص الطريقة ي  َّقة حذ  يذح
ال اس ا  أن ذنال ي انة فئقة بااا  أن ُذةَذيد    ل،ذنا الةربيةا  برل  أ  ن قد 

 حققت بةا غايذ .
 


