
في!09؟ير*ا!!15

!!ه)!!!.....

!ريابطلونا؟!!احم!نم!ال!فطرات

ا/منبي!حضمه.--ئرمأكيمالإءتءبةا*!غ!هرخ-و،فط.!م2أحر!ا!ء

ج!عات!طشو!يا،وادئي!م!يلىءوهيزياءعلم!كعنكلكاىلالثشمالها

مصطلأ!،تفوصعاالحديثهامحضارةا؟دامة،!4الف!ياتتفنصلآالعلوم

الع!ومحبهـمىعتهريباىاكؤدي6ا!يناهد!ش!واسصمةكاملة

؟،ف!اوخمدمهاعظمدا،أن!اصابم!ونلمفسةال!فايالتقايه

،لهوبية.ال!غةالىحيفعذتاديعتهاتتمم

ذنر:فىالهألم!ارسضبعيدزمنمنذبأ!رب"العلمهـانهذانشلحرس

الاخرىالعلوممنءثرسماجملهـةبر،الوبيةأ،فطارامنكئمررفي

عئىورهـيرصحى،،اعححتورو،والصوانواأ!اتوال!ولوجيةكالرياصيات

بشفدموآقدمتائخ!نتثمالبدا!ةفي!ليلةكانتصطلحات4امنط!ائفهة

العلميالضقدملمقننضيهماوضععلىا،لخبمينانذةالاسوعولالزمن

العاومهذه!اؤتحيث،اهـودي1ا!قطرفيوخاصة،مصطلحاتمن

"8لم؟الاعدأديةالسى--،ؤ!اثانويةاالمرحليةبميدماالىتمس

؟ونفمحفلت-وأي.؟16ضامم!ذبالعربريةفيهاتدرسىوهي.الطب

فيحصااكأئنمفمارفضلىالعفمينهدينحقلااتسعوكف.رويدأو

اص،-واكلفيفتجمع،ءالماصالقرىنصفخلالصرريد!مكتشفاتمن

التعليم!سههـحاء،تالانتكفجو!!بما.مصطل!الا9ءسقةقرابهـةمنهط

الجمح!ودثولشئر!رالعال!التعل!!حاء،تمقولقسمج!هـهاالثانوي

هـكماالكيمبإءواالفيزياءشتد؟آنالىه!االانئمارةوتجدر.يةالطه

و!ؤوىوالعمهلياسطئا!وبصةالم!ةبايجريال!ورب"الجامعات

.46!\عامنيهمنذعال

الههـبكة1العاهيةالمصطلحاتمحلىاكعونمدةالتإ،ءيةالنهضةهدهان

!فالبدايةءربيق!ركلمسيرلولاجداجم!لآالارداتسنمصبحكانت

بعضامرمنكانماالا،فيفسه5صطاحاتهووضعالخاصطريقه!ط

التعليمكتبءنالعربرءبقىالا!ارأؤةجمس!تهاالتيلمصري!كأ2المصطلطت

ف!ا!طبوعةالوحيدة!اقكنبهدهكانمتايام،المصريةالثانوي

عند!االمصرإوى(نذةالاسحم!أالتيالمصطل!اتاو،العربيالعالم

اعانوؤت.الاخرىاكربلآاالبلادبعضفيلألعوملتدويساوفدوا

نشرهاالىمصرلسبقالمعريةطلحاتالمص!زرهبهضاذتشارعلىايض!ا

والاذاعة.والمجلاتألصلافبوالعطة

طريرصقهم!القائمةالعقباتاهمامنانالانمنذنذكرانونحب

الضعفشديديالعل!ع!يناكثركولىمةالمحكيالجيدةالمصطلداتوضع

الطم،شئونعنا!بهدنسد!لينالل!وبصوكوفيالوبءادشةفي

المتقمعة.دالبلادمن3ثيرفينراهلماملاف!ا

؟جم!

ل!مث!اا!نهدينهي؟أظنويالنص!هـممح!!سدصتس-ت!وج

،الليسالهربةالبلادفيالربمحةورارات"قالمقررةا3ك!باكرهاو

كلاستاذأنفرد،حيثثرجاتهبجميعدهالمحي/آنت!ئيم؟!كذفالأمر

معجموجودالىالاؤتنماربعسبب،أرزخصيهةابوصطاحاتهتتريبا

الواحثمنالقسمفيتختلفالمصمطلحاتهذهف!نرى.د!"متفقعلمي

الكليةمنف!مممينبينتش!لف،ك!اوزميلهاستادبين!ةالكب

الواحدةالجامصهةكيوكليعةكلية!هيئبالنتيجةتضثطفئم،جف-!أ

رسيترىول!سذا.العربيهالأقطاربينثم،وجامعةجا!ثةوب!ن

بيثةاختلافاتارعرب،بةباللغةالمطبوعةالعلميةوافث!اتان!كتب

ؤيها.اكيا)ثصوصة!متعس!الىب،نالايمنكثيمؤجؤدي

دأخلكانمامنها،ا!عطامحاتلتوحيدكئير!!اعبئلتوف

ةالوبالاؤطاتبكأالتوحيدالىط9هدهـاورو!االولأ!دال"تلر

الغامجمع-هرسهااقىىالمصطلحاتالاولالنوعفهـمن.كا!عا

.الخاصةممشراتهؤياقوارهابعد:ئر!،والقاهرةفيالمربية

ا:-:ءالممصطالكمات،ئاققنسةتعقد7؟"ئيا!نموألقالثاييالنوعومن

ءر!ال!ر!ي(طومحه!ا((دالات!ء"-مهالؤع!،ا!هـبرفيااالعلميا(ؤ!وراج!هاع

لعقداتجمطاالى،ور-اةا(ور،طل!،توندشأت،تقريبالصصاتثلاثكلفي

ته-مهـاآلتناالشمر*بومو؟هراتلسنةكلدهـتفيالملماسبوعخ!لال

اتحاديرفيمهاالتيوالندءاتوالطوموا!ثه!افةللنؤرجةصةالعربا"نفمة

ا!فباءوالمهندسوني!بم!افنيأصدواتاذلكا!/1اضف،4.العرباثجامع

يتاولوام،وعيوبمزاياافىلحواتهذهمنلكو،..الغ،والحقوقبون

(ويهاومسه،-(محاسو-بررمشاكهلايرفصلالا"!ره!هبالنقداحد

*كلونالفاندةصنخىاعيول!اتكراروت!جبإحالناعلىالتركيزبقصد

لثناولهاه!ذهكلهتكطءىالمجاليتسعولا.اكهر"لمستقل!ؤييمن!!ا

ارسىامعوةواا-اليهبالاشارةاكنفيجولكتوالعنهحيص؟لبحث

ر:ها:الاهمالىاشىيىاناواحب،منا!شتها

ءخ!دإدالمه!إ*ووووالموتو!اتالندواتهدهءلىأعيبهمااشر

الاحيان6ء!رفيئلان!4،سميناقشوذلماالمناقشاتالمشهتركينهمبمابعض

،اوأإؤتو!!ا!دب!بينموجودقكانتولوالمعطل!اتيراجعونلا

قعرهواثانياوالامر.المناسباوقتافييتلقونسإلاا!انااانهم

نتيجةكليجعلقصراالمصطلحاتهدهلمناقشةتخصصالتيالممه

المفيالىاحيازاالارومانفتضطر.مستحيلشبهامرافيهاحسذة

النيبالغايرةكلياخلالذلكوثي،تقربرجامناووشهبدونالمراجعهفي

اعضاؤهايعرضانهيالغايةوهذه،اجلهامناللحانهذهجمعت



الىوفدواار!نيالمختلفةا!نظهروجهات-المراجعةان!واالهين-

منها.الاحسنلاصتيارفيهاوالتذاكرتقديمهااءلمنالندوة

(ا!فيافىمدينهفيعقدالذيالتانيالت!ريبمبئتممرأاىاق!ملقد

مصطلح0005قرابة73!اعاممن(ديسمبر)الاولكانونشهـرةك!

كأس!كلمراجعح!".ل!ملكيأةءجممياءؤمم!مصطلح،...،ال!ثرياءفي

065قرابهمراجع!عةنوجبممكن!اذدككانولو.!قطجلسات8

ب-نولما.المستحهـيلاترابعمنوذلكالواحد!الجئسةفيمصثلحهـا

الالية:"بببوالتطانخ!ذت،ذيكلةاسضبال!مل

اوثلاتا.لجنتينالىالواحدةاللجنهـةوتق!يمافجلساتامدتطويل

فقط،الثانويللتعليمالعاندةالمصطلحاتفيال!ر؟لمىوافنمر

اطا"،فئكثردلمتينمنالمركبةالمصطلحات!يالنظرضدموصؤي

هـسة.علىمنهاواحدكلفينسينظرفي!االداخلهالكلماتان

الى،العامةللمحاضراتمضمصةكانتالن!الجلساتبعضوحولت

ولكنال!لبانه!اءالتدابهـيرهدهكفلتحتى،مصطلحاتجلهات

فىقدآنااللجانتقسيمجراءمنوكان.لمنيوقي!رعةبأي

.الواحدةاللجنةاقهسامينالت!يروحع!وضاعت!ء!ااةضجانس

منافشةمتاب!ةفيعليمرتالتيالسنواتتجربةليكشفتلقد

الذيالسير1فىالهـتناقضءنضربأه!نالكانالعلميةا،ضطلحات

المجامعالىيوكلانينبغبمح!نهائياافراراالمصطلحاتفاقرار.تضبعه

عذىمسبوقةالواقع1فيالمجامعوئممين.العالمب!لادكلفيا"بغوي!ة

.الحضارةلموكبالعاجلوللسيرللعلمالسريعا!قدمبسببامرها

بهذهالقيامعلىتقدولااللغويةالمجامعانيفيلافه!اذلكمع

الكاهـبئ.الاعانةعليشآ،اعينتهيادأالمهـمة

بجمعالرباطفياذتعريبلتنسيقالدائماالمكتبقهامفلمما

مبه!عنثمراتمنمنهـاكبيراعررااستقى،العلملآالهصطذحات،

سائرمناليهوردمهـااتء!اواضاد،القاهرة1فيالهربشةارلمفة

القوائمهذه!كانت.العربيةالبلادفيوادوراراتالعلمفيالهيئات

،،اولاا)قطريمةاللجانبمراستها؟هننمتالنىالخاور!ةا(واد

غيسرا،زجفهذا.االتريبصوقمرانعهماداثناءتشكلثالتياللجان

اليهصرؤدالقاهرةمجمعيكوىوا!بدلاللمصطلحاتالمقجاض

.الرص!1بعدم

منابم!دهوهالاالىالملاحظاتهذهفيالمضياريدفلاوبعد

للمصطحاتلتوضعالوقتحانقدانهغيرفرورياذلثكانواوذلك

منتجة.فعالةمنطقهـةقواعدوهناكالشتهاهاوصمه

ا!ه!!ح!تو!فئكطءقسبرءص"لأ

الص!وباتءنعدداعامةبيةال8.املهيةاالمصطلحاتوصعبلاؤممعلى

يد.لرؤءندما.ةالاصبهللغاتاوقواعدبقىلهرا1قواعد9!اخضلأ!!نجم

خهسامامهيجداجهبيامصطلح!الهربرهجةالىفي"لانالعربيالعالم

الاقل.علىىمنهاواحدةعلىي!مدانيسحطيعونسائل

المصطلعمنهاشننقألذياالاجنجيالمصسو!جمةبثرت!ذا

المعسدرءنيشتقانالا!مانغالبؤ!طامكن،!دمبمامصدرالى

،حسبالانتنتقاقيقواعدبتطبيقاًلمطلوبأصطالحا،الاسمءناوالعربي

وامفهولا!ماوفاعلاس!اواسمااوفعلاالمصطلح1يركوىما

..اغااوؤم!اناومكانات!

لأءمأ*9ولهالاس!؟وأياس!!اأ!م!الاتيالفهلذأ؟ثءننال

4منف!شتق.المكساوالانعكاسوااثاني،يهكمسعكر:ا،ظويعنئ

التالية:ا"صطل!ات

ا(ءمس!س!يلهـفى؟أولأعاكس

ي!ء!ا"ولأمنعكس

هـ5!اأهـمأي!حمأنعكسى

لاةأح!ااء!3عاك!

أولاأكاأ*9اأ91عكوسية

هـمأا8،أ؟هـلعاس

هـم!هـا*أ7أ8أسيةنعكاا1

نشننتجهاالمصطلحاتمنكبيرعددوض!عمناذنيمقنشا!لاشتقاق

ولكن.ا!سهولةبمنتهى،اًلاسممناوالمصرمنضبييماااستنتاجا

اللفةامكاناتلانيخنعداهاانيستطيعلاحمودلهخصبهعلىالاشنقا!

ذلك.عندتف!الأن

استن!باطوهو،القبسيبابوهو،الظكي9نباب،لىالاننننقل

نسقع!لياللغةموادمنصيعةاللقوياشنقها!'مع!وممنمجهول

اللةويلقياسيم!.قياساهذأعملهسمي،اخرىمادةكيلوف!!صيفة

،باستممالاستعمالاو،بصيغصيعاوبكلماتتكلو9موازنةهو

.للغوي!الؤسمفي!رغبة

اذشاخرينومن،كثررةفوائدان!ياسمنا،ولوناستفادوقد

م!ععضوالكواكبيصلاحالدكنورالمرحومالقياسبابضردواالدين

استنتج!المصطلحاتمنكبيراعددااكوحل،-،بممشون4الوبراللغه

بمصطلحاتمخلوطةوهي،يديطالآسبيلعىمنهااذكر،،سبالقي

قديمة:

الانمسانةاعضاءاسماءفيالنقصاناستدراكةكتابهفيجاء

:والافاتوالالهواءالامراضباب

بكم،بخر،الم،وجع،لأر!-طهوزنعككانما-ا

حسر،،حمص،ختر،حب!،جف،صلعيع!ني)اوجله(تجلحةمبرب

"،ياءأ*113خرع،خدر،!ول،حالب3ح؟3،5لاأ!رجحصر

خمح:س!ا؟6!ا-!ذةخطر،حرر،خزب،م،104،هـ9ةخرم!

رمص،،رمد،فصر،باذ،صخو6-ورأ"ولء+أه+

صحل،،شلل،2!ءـأ؟*نبق،س!،!مق،لوح،غمص

ضجر،؟لأع!+3ه!ء؟هـآضخم،ضنع،صه!،صمل،صلع

،الطاءحرفعهـندواقف...،طمث،طفس،طيحل،فرز،!ه

.الياءحوفحتيتسنمرالاسماءولكن

،بط!ان،الالس،اكال،اكام،اباب-دعللوزنعلىكانما-2

،حباط،حباج،جناببم،جفاوء،جدام،ججال،ثداء6بوال

حلافيلا!314ة:حياكمم"!!هـي!،حصار،أالبطنظبل)

3!ءكا!خراج،،7أعاه!هـا:حماقا!،ء94هـ!؟ه

لأياأأهم4اها:ثراق،هأم9أكالاأةخفات،خصاء

،رحام،دبألهـ7+أ59:ارلوا،ثما4"لم،لأم+9أ!أ:دغام

أهايا،موأ8تسيا،زكام،امرر،قاءز،!اصز،رعام،ثرعا

!مدالأ*هـأ؟س!مارأ3*م،حادا!:(ءحثا)،ادسف،فسحا

...،ملافى-هآل

فىالهياسمنالاسمننفادةي!كنحدايال!الامثلةهذهترفيا

يمكنهماكاروالكيمياءاأفيزياءو!ت،يأ،والاؤ"توالالواءالامراضباب

.القدربهذامنهيستفيداان

ؤدللانهئدهالوقوؤءاريدولا،ا؟جازفهـوا!ثالثالبابواما

هـلارةواالقطار:اساسهعلىسهميهاوقد،الهلممينينهـذ!كيائخصب

واءضال!ا.والبرقوالهاتف

المزجيالننركيبال!ربيةاللغةفىوهوالترء-ب،الرابع41باب

.اخرىاحياناوالنحتاحيانا

9(كلأماتانيرىالراقيةالحيةاللغالتمنلغة!يالباحثان

ناإهـ!اؤ8ء!ه،مركبةكلماتهامنكبيرةكترةوانمحدودة!ي!البشطة

نااوبر*ضببعضهاتلصقاو!عهـضهاف!تدمحجنورعم!منتتركب

اللضةؤصفنرى.ولواحق!وابقمعجلريناوجدر!تتركب

الاتي!ن:المثاليىنؤصيب!مهـهـ،هـعجدويئتوكهبمثلاالفرزسية

؟،سارسمهوالاولى!ه*!أ"-هـا!ثع3أءأظ3?اهـ9+/؟،،همأأ5*5

الثانيةوك!؟ءيهـصجمة:كلمةا،نمنهانحتواالهك!المغناطيسيةال!ربائية

ئلالة-ركيبمثالوكذلك،ال!!رضغطيةاوالضغطيةال!ووبائيةتعني

لم!واولشى9،+هأهـول9لأ4043لأأ+،93هـلاكلمةفيجنور



حدأالعارةارركنةالموالعديناعيةعلمكعنيوهي،مقابلالربية

منىناكيسي.لحقصوالموضة

7ء*8+كا!،ةل!مانج!أوالمسرعى؟ت؟يةالكلما!امثلهومن

لا!ا*35،أمأ08ألهمرنورتي1،3!*ا؟ةآئع!نواحمادياو

!8918*!خى،أيصلاعرب!يلا!843آهـم!2،1؟8الموثلاتيجزلي

!!،3!!؟'،+كا!س!ق،مس!سيهـ*ه!،"!ث!،محصمي

منثرأتلصبعألاوقهـي،وأرهيلأسوجينادلإبونمركب!تمنوهما

ألكفطفهدهعصأوحلتوكتلمحخاهـ..مراتنهء!اررليو!يالعربون

631'أ؟5حم!هـ*8ر،أءه'!أ!!،ع'،*!ثا'3!3مأ'ألص!ور

...الغ431،لا"

لو(ح!اوكوأدممععليويةالحى!لثئماتأمعفةومن

اسعانئوصلييدحالح!اكا!?ء!4هـي!3،ع'33ه،اه!عرر93ممك!كامأص!،أهـ'5

وو!ل،ا!فياس.الر!صعلىتفيدوهي35هـءه.3!!ياحم!"!أهـ*

والكشف.،19ن!صويراوالرسماو

عط*ماوالا!جذيؤ!ةالؤنسيؤ:ادلفتين!يوادكواكسعالسهوابقأعدد

بهذهاستنباطلأيمثنالتيايركبها!عال!(تانزنثعنوينجمجدا

.جداعديد"الوسافى

!ش!قث!أ24/؟يرفكأكبمكق*ه!طصمرواألفروصعن!116الل!تف!ص

منكاس!ة11!يولطف!اًعلمنكالمعا؟؟انستممدكمالأتينياصل

لاتيني.اصل

استطاعتواللواحىه،اكلسوابقاووأنكواسما؟لحسورهمدهبفضد

تسىتنبصىانالاخالرىالاوروبيةاللأهاتمنواضرابيالفرنسيةاللذة

تضعاناستفاعتكما،العلميةواممصطلحاتالكلطتمنالالو!شات

فييظلأرمالغلالمصطلحاتوضعامكانتفمنواق!ةثابت!ة!!اعد

واحاسىصي.امطرومن،وعصنوعاتومخننرتتمقننصظتمناررمتقبل

الأسماءهذهبرملةفي1ءوانثيمهالفيزياءمصطنحاتاكتريةولتي

والرسموالتسجىلواللشمفالقياساجضةمثلافمنها،المركنة

لخي!ايدلالفيز؟ئيةو(لبحوثالظواهراكثرأن1!ثماءوالتصوير

مدينهـةفيعقدالديالثانيالهـتعريبمؤتمرفيق!دمت2دو.بأسماء

القطرفيالمتبعةالاتيةبأنفوأعداقهتراحا،7391عامنهاي!ةفضالجرائر

:السوري

75هـمأ!س!لجهاؤاسمف!يكون،مأهـ*5ومقياسكلمة

هحأحهـ"83"!3جهاو!سمفيونر!"هتةىنشفكلمةالفولتمقياس

المممفيكون9هـهـ؟ءا،عراسماومسجلكلمة.الصفكاشف

بالاسماءا!واهرنسميكما.الضغطمسجلهصى3ه8هـي!ىلهم:جهاز

الاتمة:المركبة

ا!أع!*هم!9ولأءا8*دفثضاانكسارلااأ!أهـعأمولهـ59-

انناكليسيةاهم823*9!+صأ8!،ا!ظطشميةافكهربائىصة

...لخا،يةيدلد1

منجزءكلترصمةعلىتقومالتيالبسيطةالطريقههذهانغير

فيهالماالمثلىالطريقةليست،العربيةفيممحشقلةبكلمةالمركبةالكلمة

كلمةنترجمفعن!ما،اختزاللفةهيالتيال!ربيةروءقفالفاطالةمن

ا!يي،االضوءشثةبمصلاسهأ9ءه!اور"353أهـ*3

.كلماىباربعطويلةواحمةكلمةنترجم

هذهموضوعهاليفدالقاهرةصىالعربيةاللغةمجمعوكاط

قواعدفوضع،جزىنمعالجةمجلتهمنالخاصىسالجزءفيالاجهزة

!لاتي:النهععلى،والتسجيلوالكشفالقياساجهزةاسماءلصىبط

ومنها،هـمأم!*بألكاسعةالمنتهيةللكلماتمافعالصيغة-ا

5هـءع!هـمأ؟ء5!هـد،فمطيىا

ومنها،هـمأ8،بالكاسعةالممتهيةللكلماتمفعلصييغة-؟

3أ!*هما،هم؟ملكلمةمطيف
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ومنها،يء8838بالكاسمهالمنتهيةنلكلماتمفلةصيفه-3

كا!)حهـم!ك!.9ع8!ي!حيكت!ةمطيئة

فسلذلكبهدعادثم.115عامقبلالفراراتهرهالمجمعاتخذ

بقيدالمصطحاتواضعيتقيدأنهاوآلح!تمهه."لنواعدحدهاتمباععن

بممثلاانباعهاعنيعجزويكادحانرااحياولامامهاالانسانويىفثقيل

:نقولانوجب،2ان!قاعدةاتبعظاذا؟!مأ9+اأ،*نترجم

علىاللواممشكلةاتكلمةهذهطلتأت:الااتر!مةتستغيمولأ،أئموط

ترجمها!هلصى13ء+!3!صل،ولو،الموظ:ست!ر-فانها؟ألا

+!*9"،مدا-هـ3أ9+الكهربأثيةالطاالةددادنس!،وبمأالمعبر

الانجليز:ويسميهلفولتيةواألأنبريةواحدن3فييفيسا!ذيا!جهاراو

الطواهر!ءهاتدهسالتيالبحوثتسممىوكيف؟!!139*همول

تسمية3أء،!أ!هـاءهح؟'ىل!39هـأثل!ا!نت!يهوالموا!يع

أا!ج!ةهذهأسماءصعتن!جم

الفوضىوانكبيرايزاللاالبابهذافيالنفصيرا،ناأء!

،فينبغيالعربيةالاضاربينب!يناإلاخنلا!يبثووهمنا!يهـأخنابهأكأأرب!

واشباهها.كهذهالنيا!قواحيعلىالمث!رةال!هودصب

افف!هم!ياويةاف!!فل!تررالرحى،اتن

و!للأء!ببماء.!دض!عدةفىتروىصل!3شئت!فط!!:ج-؟!،بصلأخ*أ؟ص*

الفيزيا،فيمنهبحيراك!ميهااالصطالحاتف!مرالخأصةعشماكؤط

تمتازولكنط.انل!يونع!دهايفو!جداثثيرةمركبموادوص!رابسبب

المركباتجميعنضبطانعليهااتفقنااذا،يمىننطلقو؟عدبخضوعها

هنااسوفىانمناحسنالمظممسبةبهذهاجدولا.الكيماويةالاسماءوا

اللغةمجمعريسالشهابيمصطفىالاميرالمرحومدنهاكن!4مابعض

اللغةفيالعلميةالمصطلحات:المسىكنابهفيدمثفففيالوبية

:قال.والحديثالقديمفيالعرببقى

"لحديثةالعلوممنعلمالفاطلمقلعلىعلماؤنافاختملفما)

تسميةفيالمعروففمن،اليهاالكيمهـياءنقلعلىاختلافهمالعربيةالى

واالاسمول2اىاتضافىوكواسعصدورا!ناكانويةالكي!الاجسىام

المذيلاوالمصدوالاصلإيصبحايجدي!همادةمدلولههتجعلاخره

ألاعل.اغير.ماث!جديدةكيماويةمادةعلىيطلا!ما"4كسوعااي))

المواداسماءفيوالكسموالتصديروالنحتالنسجيواننركييب"

اعجميةالسما*رأيتماوحمير.نهايةولالهحدلاشيءالكيماوية

مثلاحر،اوسطرنصفمنها9واحدأاالاسمطوليبلغكب!ملويةتلمركب

فورمفيوانتيروواسمهالبحثهذااكتبواناامامياراهالذيال!واء

ه!وكيماويتركيبههالدواء!ذاول7-5م!3هـ*53أهأ

الاسمهتانترجمفكيفم!1534؟ءه9لأ*ه8+ألا8+لم!ا

يمنونالذينالاطباءكباراحدذلكعنمرةسالتأواشباههالمركب

دالمانعربهاالالصماءهذهامثالان:بقولهف!اجات!الطبيهبالمصطلحات

.،(بهاشبهةوهي،أعلامااسماءتعدلانها

كانالكيماويةالاسماءترجمةفينلقاهاالتيالصعوبةعلىوبناء))

اسماءاكانتسواء،كلهاالاسماءتعريبعلىتقريبامجمعاالراي

قد!هامعربةاوعربيةاسماءلهااليالعناميرعداما-بسيطةعنامر

والرصامىوالكبريتوالزئبقوالفضةوالنحاسو"للم!بكالحديد

انروائدعلىتصاحرفاكانتاو،مركبةابساماس!اءاوسواشباههه

كستمملاتيالالفاظاستعملناقد-كلونوبذلك.وكوالسعص!ورمن

،.،(لبديلغررمنالاورب!يةاللغ!في

فت،الاسكندرياحمدغالشهالمرح!ملاولاالؤيقفمن"

الاوكسجين:فسمي،البسيطةالكيماويةللعنامرعربيةا!ىماءاف!ترع

:والكلور،المخمسب:والن!تروجين،المميه:واله!يدروجإصنالصدى*

الفحم،:ل!ربونوا،المؤمض:لفسفورطا،الملصف:لفلوروا،لمحورا

ا!س،:الكلسيومو،الشذام:الصوديومو،القلا:لبوتاسيوماو



الشكل،هداعلىالمنصتةا!كلم!1اللو!يستسيغهلاثريولا،احدالفريقإما...الخ،الفضابوالكروم،النق!:والسيليسبوم

سبهـيلعلىبعماهناهامنهاواورد.كذلك."ولونانمنبدلاانهاامالاستاذراسهموعلىالسوريةالجامعةفىالكيمياءالس!للهومنهمالثاني

ايماهه.-.خلمن!ةلالهأف!الخليكحليلايسالخلمهة:المثالالمركبةالاجسامبعضترجمةفيرى(اللهرصمهأالكواكبيسلاء

أء!!4-81اكاي(كحولءمضأالح!مث،لي.بعضهاوتعريب

أحول!4-لأيا!14،هـ4أالدهيدحامضأالحهضليدضا!سكندرياحمدالثيخور؟يالسوريةالجاهعةرايونورد

أءولهـ4-هـلاا*،(اميدحامض)؟لحمضميد:المرك!بةالاجساممنانواعثلانةشسمية

30،لا-ولهأ"ح،9(خلونيحامضاو،،خلونحامض)الممضلوناحسجين.منالخالية،العنامرالثنائيةالمركباتا:الاولالنع

أحول!4-51+هـيا!،فينولطامضأالحمضنولاقذكع!،العنعرالىا!ولا!ريفعا!:السوريةالجامعةقاعم!

!وأ*8ءام(اـميد-ضل،-الغولميدياعهـ3!مهلءلافى40،!أ:الممىللجسمالصوديومكلورمثلافيقال

الكير.الموجودمنالقليلبهـذاوا!فياي،؟لصوديومكلورييقالانفقاعدتهالاسكنصريالاستاذاما

***(كا!دالالزائدةبدلالكلورفيالنسبفتكونالكلورذوالصوديوم

اخلالىالثدق!ينوجهـدعنايةالىر؟ييفيالكيمياءكحتاجوا!صوديومالكلوومنلكلوضعالاسكنصريالاستاذانعلمناومتى

"وجهتربهبزويمكن.العربيةالا!ارسيئ!،تهاوضعاصولىفيمجوريرا!ههمطالصوديومكلورياسميصبح،مشتقاعربياالسما1

دمشق.ومدوسةالقاهرةمالرسة:اسمي!طوجهثئ!فياخلاف!االشذام

وا!ننصرواحالهاعوالكممياءفيالاجن!يةالكاسعاتالمصريونتركهميالاسكنصريعندأ!ول594:الحوامض:الثانيالنوع

مثلا:فيقولونتعريمهاهلىالمعونث!بهال!مالىحمضكلمةتغبفوهذه.الجامعهفيالعموض

هـ43..الاستاذاماأ!ول94أملاأالا!9!لاا!كبريتحمض:مثلافتقول
ادالا3حأ5،إفي!ءألالكايسعةبأستعمالالكبريتكحمض

3(4..الكبريتياولمض:فيقولإلاسكنلوي

الا!دام!داح!4في(!!8االكالعة1با!تضمالالكبرقيزوم!ضث!هـأولا!داةال!امعةسبتالاملاحكل:الثالثالنوع

ادموريون:و.قولالتوتياءكبريتات؟مثلافقالتالمعدنالىالمعدنشمهاضافت

أع!هـ4داأادا؟3ة9هـدارترجمةبالاضافةالكبريتحمض:منهوللهلاولمكعانملح"كلمهةجعلفقدالاسكنلأرياماهـأط7943ولأ

دتر"!مهررباكلوضعاورف!ةلصودضوالنسبةالكبركتفلبمحمضأحص4*لا!م!ايسببهذااناقولواناالتوتياء1ك!ريتملح:فعالهـأها!ائث!

--وهواتوتياءكبريتيسيمىاناحرىهواخرملحا!الكلانالتبالسا

كاسعة.استعمالبنونالفانيالىالاولالضموباضاف!ديومالصهكلور،(القلاء.محورملحالبوطاسيومكلوراتوسميولأا*!3!4ءولأ،

وتر"مةالانجليزيةعنهي"امريينترجمةانعنناجمالخلافهةاولعل.ا!هى

ا!ريالقطرحئوالواقيالقطروي!نو،النرنسيةعنهيالمسوروين
جسامالااسماءترجمةاساليبسر!!للتوسعهنامجاللا

الانحليزية.اللغةعنالمصطل!اتاخذهسمس!ايعا
.....دثركتابفيشاءمناليهافليرجع،السور!ةالجامعاتطريقهـةعلىالمركبة

سذكواسععلىتعتمدلالهامفضالةالسوريةالطرلعةاانواعتالد
..الهاليةالعربيمةاللواساتمعهدوكان.الشهابيمصطفىالاميرالمرصم

وايكاوزمثلالاجنبيةالكاسعاتتعريباررننحسنمنليساذاجنببرز

..ر!اعرلي!قا!لوضعيمكنداماالعربيةاللثةمجمععبعهاعادثم،5591عمطبعهقدالقاهرةفي
.م.6591عامجديدةاضافاتمعبدهشق

الفيز!اءعلميفيالتعريبوراكلبعضفيموجزةنظرةهذه

هط-كلمتيبدايةفيذكرتكماسا!لمان!انكانوثا،والكيمياءتر!زفيجليخدماتالكوا!جمعصلاحالدىوراالمرحومادىلقد

خاصةعنايةمصطلحات!طتولمكاانوححطفقد،الحديثةاالتقنياتاساساابلادليالشيوعكطيلةانطاقولانيؤلممفنيمياءاكىامصطلحات

..فيالعربيةاللغةمجمعمجلةفىكلهابحوثهئشرتوقد،العربية

واقوارهاوتول!ي!هاكك!اث!لهـاعاهةقواعروضعفيلصيماولا-مقدخاصةاتنإفيلل!اقشةالساساتتخذانبهاويجدو،دمفق

العردية.الاقطارح!ليمف!صادؤاالتراماالمهائحةدصمغتهاوالالتؤام
.......الط؟احب!هادئةعويقةمنا!شةاالكبمياءامصطالحاتثواعدلمناكشة

السممانوجيهمصطلحاتلوضعكوس!بلةالنحتعلىاعتمدقدالكواكبيارهمااذكر

بعمشقالعرب"بئاللغةمجمعدم!وؤيهيل!قهلمحدالىالنحتاستصمالفيفمضى،المركبةالكيمياء

هـم!رلصلا،منفم!لىميمرثلأدروا

*،!ص!
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