مصطلح اسم اآللة
وإشكاالت صياغته يف ِّ
الت َقا َنة
د .نوال بنت �سليمان الثنيان

�أ�ستاذ النحو وال�صرف امل�شارك
كلية الآداب  -جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن
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ملخص البحث
بد�أ البحث باحلديث عن لفظ امل�صطلح ب�شكل عام ،تبع ذلك قراءة يف م�صطلح ا�سم الآلة عند
اللغويني والنحاة ،ثم تناول �أحكام هذا الباب وقواعده ،تال ذلك عر�ض و�سائل العرب يف �صياغة ا�سم الآلة
ب�شكل عام ،بني ترجمة وا�شتقاق وجماز وغريها.
خ�ص�ص البحث مبحثه الثاين للحديث عن �إ�شكاالت م�صطلح ا�سم الآلة عند اللغويني والنحويني
املتقدمني واملت�أخرين ،ومن �أهم هذه الإ�شكاالت :اخللط يف �إطالق م�صطلح �آلة و�أداة وجهاز على م�سميات
كثرية ،والإيجاز الذي غلب على باب ا�سم الآلة عند املتقدمني تعريف ًا و�صياغ ًة و�أوزان ًا وت�صنيف ًا ،والتداخل
بني و�سائل توليد �أ�سماء الآالت عند العرب؛ مما �أ�سفر عن ازدواجية يف �إطالقها على الآلة نف�سها.
وتناول املبحث الثالث تطبيق ًا على عدد من م�صطلحات �أ�سماء الآلة فيما يخ�ص (ال ِّت َقا َنة) مفردة
ومركبة ،وبنا ًء على ذلك تك�شف للبحث عدد من امللحوظات واملرئيات متثلت يف وجود ازدواجية يف حتديد
نوع امل�صطلح ،والتعددية اللغوية يف توليد م�صطلحات ا�سم الآلة يف جمال (ال ِّت َقا َنة) ،والتداخل يف طرائق
�صياغة هذه امل�صطلحات وو�سائل توليدها ،ونق�ص الدقة والو�ضوح يف �صياغتها ،ولهذا كله �أ�سباب عدة
تناولها البحث.
ختم البحث بعدد من التو�صيات ،من �أهمها� :أن باب ا�سم الآلة يحتاج �إىل �إعادة بناء ،و�أهمية
االلتزام باملبادئ واملعايري ،التي �أقرها مكتب تن�سيق التعريب يف الرباط ل�صياغة امل�صطلحات العلمية
ب�شكل عام واملعلوماتية التقانية ب�شكل خا�ص.
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Abstract
The present paper commences with an overview of the concept of
“term” and a review of the term “instrumental noun” and its grammar as
viewed by linguists. Then the methods of formulating “instrumental nouns”
are outlined.
Part Two addresses the problems of how the term “instrumental noun”
has been tackled by early and contemporary linguists. The most important
problems are the confusion in using the terms “instrument”, “device”, and
“tool” to designate many things; the limited scope of “instrumental nouns”
as tackled by early linguists in terms of definition, formulation, morphological
patterns, and classification; and the overlap between the methods of generating instrumental nouns, resulting in the duplicity of using these nouns to
designate the instruments themselves.
Part Three examines some simple and compound technological instrumental nouns. The results reveal the existence of duplicity in determining
the type of term; multiplicity in generating technological instrumental nouns;
overlap in the methods of formulating these terms; imprecision and ambiguity in their formulation. The reasons for these phenomena are also addressed.
The paper concludes that the field of “instrumental nouns” needs to be
restructured and it is important to stick to the principles approved by the
Arabization Coordination Bureau for formulating technology terms.
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د .نوال بنت �سليمان الثنيان

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني ،نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
�أما بعد..
بد�أ توجه الباحثة �إىل البحث يف علم امل�صطلح ،والقراءة يف هذا العلم بعد �أن �أعلن كر�سي بحث �صحيفة
اجلزيرة يف مرحلته الثانية عن م�شروعه البحثي( :اللغة العربية والإعالم اجلديد) ،وكان من �ضمن حماور
امل�شروع حمور امل�صطلح يف لغة الإعالم اجلديد ت�أ�صي ًال وحتديث ًا.
ومل يتقدم �أحد للم�شاركة يف هذا املحور ،يف حني كان الإقبال على التقدمي يف املجاالت الأخرى الفت ًا للنظر،
مما ا�سرتعى انتباهي لهذا العلم ،و�أ�سباب عدم توجه الباحثني للبحث فيه ،وبعد القراءة يف هذا املجال َت َب َّ َي يل
ندرة الباحثني فيه ،على الرغم من �أهميته يف كثري من العلوم.
علم ال ِّت َقا َنة()1؛ لكونه علم ًا م�ستحدث ًا ومت�سارع ًا
ولعل من �أهم العلوم التي ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بهذا العلمَ :
ومتغري ًا ح�سب التطورات وامل�ستجدات التي توجهه ،حيث يظهر لنا بني ليلة و�ضحاها الكثري من الآالت والأدوات
التي مل ت�ستطع لغة امل�صطلح العربي يف الغالب �أن تتزامن معها؛ نظر ًا لهذا الت�سارع يف ا�صطالح �أ�سماء لهذه
الآالت برتجمة �أو تعريب �...إلخ.
أحكام ال
ومما يزيد الأمر �إ�شكا ًال �أن باب (ا�سم الآلة) يف كتب الرتاث جاء خمت�صر ًا وحمدود ًا بقواعدَ و� ٍ
ميكن �أن ت�ستوعب هذا العدد الهائل من �أ�سماء الآالت قاعدة ووزن ًا.
�إ�ضافة �إىل �أننا الآن �أمام �ألفاظ ال ميكن ت�صنيفها حتت باب ا�سم الآلة؛ لأ�سباب عدة ،ومن �أمثلة ذلك� :أن
بع�ض هذه الألفاظ كانت من �أ�سماء الآلة ،ولكنها الآن �أ�صبحت جزء ًا من الآلة ،و�أن �أ�سما َء الآالت كانت مفردة،
ثم ا�ستحدثت الآن �أ�سماء مركبة تركيب ًا �إ�ضاف ّي ًا �أو و�صف ّي ًا ،ال ميكن �إدراجها �ضمن الأوزان القيا�سية �أو ال�سماعية
ال�سم الآلة  ،...وغري ذلك من امل�شكالت التي تواجه هذا الباب.
و�أكرث ما يواجهنا من الأ�سماء التي مل ي�ستطع باب ا�سم الآلة �أن ي�ستوعبها ويدرجها �ضمن مباحثه :تلك
خا�ص.
الأ�سماء املرتبطة بال ِّت َقا َنة ب�شكل ٍّ
عام ،وتقانة املعلومات واالت�صاالت ب�شكل ٍّ
هذا كله يجعل الباحثة �أمام حاجة ملحة للنظر يف هذا املو�ضوع ،والوقوف على بع�ض امل�شكالت حوله،
واخلروج بنتائج وتو�صيات لعلها ت�ساعد يف ت�شكيل وبناء هذا الباب من وجهة حديثة يف جمال �ضيق يرتبط بهذا
الباب ،مع االرتكاز على القواعد والأحكام التي �أقرها النحويون واللغويون و� َّأ�صلوها.
لهذا كله كان اختيار مو�ضوع هذا البحث ليكون حتت عنوان:

(م�صطلح ا�سم الآلة و�إ�شكاالت �صياغته يف ال ِّت َقا َنة)

( )1اعتمدت هذا امل�صطلح بناء على ما ورد يف املعجم املوحد مل�صطلحات تقانة (تكنولوجيا) املعلومات (�إجنليزي  -فرن�سي -
عربي) ،رقم  ،36ال�صادر عن مكتب تن�سيق التعريب التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،الرباط ،مطبعة النجاح
اجلديدة2011 ،م� ،ص .112
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الدراسات السابقة:

هناك درا�سات �سابقة تناولت جمال البحث من جوانب عدة� ،إال �أنها مل تركز على �إ�شكاالت م�صطلح
ا�سم الآلة بالتحديد ،ومل تتناول باب ا�سم الآلة يف جمال ال ِّت َقا َنة باحلدود التي تنا�سبها ،التي ا�ستوعبها
هذا البحث ،والأهداف التي �سعى �إىل حتقيقها ،ومن �أهم هذه الدرا�سات ال�سابقة:
بتف�صيل م�صطلحات
1-1البنية ال�صرفية لأ�سماء الآلة امل�ستحدثة�-سمري لعوي�سات :تناول امل�ؤلف
ٍ
مرتبطة بالآلة ،وطرائق توليدها ،ومعايري التمييز بني املعرب منها والدخيل ،وموقف جممع اللغة
َ
جداول للآالت والأدوات املنزلية وامليكانيكية ،وحللها
العربية من و�سائل توليد ا�سم الآلة ،ثم َع َر َ�ض
ح�سب معايري خمتلفة.
2-2الل�سانيات وق�ضايا امل�صطلح العربي ،د .عبد العزيز املطاد :جعل الف�صل الأول من كتابه للحديث عن
امل�صطلح العربي بني القدمي واحلديث ،والف�صل الثاين حتدث فيه عن الأو�ضاع التداولية للم�صطلح
الل�ساين ،وق�ضايا التوحيد ،وناق�ش يف الف�صل الثالث ق�ضايا التوليد املعجمي للم�صطلح ،ويف الرابع
وقف على امل�صطلح وق�ضايا احلدود والتعريفات يف اللغة العربية.
3-3دور التوليد اللفظي يف و�ضع امل�صطلح التقني يف اللغة العربية ،د .ح�سن اح�ساين :حدد فيه امل�ؤلف
�أهم املفاهيم الأ�سا�سية يف علم امل�صطلح ،ثم ف�صل احلديث عن طرق توليد امل�صطلح.
4-4علم امل�صطلح وطرائق و�ضع امل�صطلحات يف العربية ،د .ممدوح خ�سارة :بد�أ كتابه باحلديث عن
مفهوم امل�صطلح وتعريفه ،وتاله باحلديث عن طرائق و�ضع امل�صطلح ،مف�ص ًال هذه الطرائق.
5-5درا�سة امل�صطلحات التقنية  -الأخ�ضر م�صطفاوي :ركزت هذه الدرا�سة على امل�صطلحات التقنية
اخلا�صة مبيكانيكا وكهرباء املحركات ،وحتليل املفاهيم التقنية ،وما و�ضع لها من مقابالت عربية.
6-6معجم م�صطلحات الإنرتنت واحلا�سوب � -أ�سد الدين التميمي :وهو معجم مرتب �ألفبائ ّي ًا ،ويف�سر
معاين امل�صطلحات يف هذين املجالني تف�سري ًا علم ّي ًا بحت ًا ،دون تناولها من اجلانب اللغوي.
7-7اجلهود اللغوية يف امل�صطلح العلمي احلديث  -حممد الزركان :تناول فيه امل�ؤلف امل�صطلح العلمي،
ونقل العلوم احلديثة يف عدد من الدول العربية ،وجهود املجامع العربية يف و�ضع امل�صطلحات
املتخ�ص�صة ،ثم عرج على جهود الأفراد يف هذا املجال ،وختم ب�سبل توحيد امل�صطلح العلمي العربي.
8-8ترجمة امل�صطلح التقني من اللغة الإجنليزية  -زكية طلعي (ر�سالة ماج�ستري) :تناولت فيها الباحثة
مفهوم امل�صطلح التقني ،و�أ�س�سه العلمية ،وو�سائل توليده ،و�أهمية امل�صطلح يف البحث العلمي،
وركزت الباحثة على ترجمة امل�صطلح ،ونظريات الرتجمة ،ولغات التخ�ص�ص ،ثم طبقت البحث على
م�صطلحات حا�سوبية متخ�ص�صة يف الربجمة.
9-9يف لغة امل�صطلح العربي� :أ .د� .أحمد املعتوق :جماله درا�سة نقدية يف امل�صطلح العلمي احلديث،
وامل�صطلح البالغي النقدي.
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1010ا�سم الآلة درا�سة �صرفية معجمية د .حنان عمايرة :ركز الكتاب على �أوزان الآلة القيا�سية وال�سماعية،
و�صلتها بامل�شتقات ،ومناق�شات جمامع اللغة العربية حول ا�سم الآلة ،و�أحلق بالكتاب عينة من �أ�سماء
الآلة م�صنفة ح�سب ا�شتقاقاتها.
وهناك م�صادر �أخرى �أتى تف�صيلها يف ثبت امل�صادر واملراجع يف نهاية البحث؛ لكي ال يثقل البحث مبا هو
غري مرتبط مبو�ضوعه الأ�صلي.

حدود الدراسة:

ُ
جمال البحث تقان َة االت�صاالت واملعلومات ،دون �أن يقف على جماالت التقنية الوا�سعة يف
�سيكون
االت�صاالت �أو احلياة املنزلية �أو الإعالم �أو الطب �...إلخ.
�سيطبق البحث على �أمنوذج لأهم امل�صطلحات املتعلقة ب�أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية ،دون الأجهزة
والآالت التي هي من �ش�أن املتخ�ص�صني.
الرتكيز على �أهم امل�صطلحات ال�شائعة يف ع�صرنا احلايل ،مما هو يف حدود زمن كتابة البحث ،مع
�إغفال ما اندثر �أو قل ا�ستعماله منها.
لي�س هدف البحث هو احل�صر واجلمع ،بل االكتفاء بع ِّينة متثل هدف الدرا�سة ،والرتكيز على م�شكالت
امل�صطلح يف املجال.
تناول البحث �أهم الإ�شكاالت يف م�صطلحات �أ�سماء الآلة يف جمال ال ِّت َقا َنة ،مع العلم ب�أن هناك
�إ�شكاالت وق�ضايا �أخرى مل يتناولها البحث ،لكونها تبتعد قلي ًال عن جمال البحث� ،إال �أنه يف نية الباحثة
النظر �إليها يف �أبحاث �أخرى قادمة؛ متناول ًة �إياها بالتف�صيل.

أهمية البحث:

تربز �أهمية البحث من جوانب عدة� ،أهمها:
ً
�أن البحث يف جمال علم امل�صطلح له �أهميته الكربى؛ انطالقا من املقوالت ال�شائعة عن هذا العلم،
حيث قيل:
·«�إن فهم امل�صطلحات ن�صف العلم».
·كما قيل« :ال معرفة بال م�صطلح»(.)1
·�أن تطبيق هذا املجال على باب ا�سم الآلة له �أهميته؛ لربط هذا العلم بالرتاث اللغوي ،و�إ�ضافة ما
ا�ستج َّد يف هذا الباب.
َ
عال مت�سارع ومتطور يف جمال ال ِّت َقانة ،ومن حق العربية علينا البحث يف هذا املجال،
·�أننا �أمام َ ٍ
والتفاعل مع امل�ستجدات درا�س ًة وبحث ًا.

( (1كان �شعار ال�شبكة العاملية للم�صطلحات يف فيينا بالنم�سا.
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أهداف البحث:
·امل�شاركة يف �إثراء البحث العلمي يف جمال امل�صطلح الذي يعد نادر ًا ومه ّم ًا.
·حتديد �أهم ال�سمات التي يجب �أن جتتمع يف امل�صطلح العلمي.
·تتبع م�صطلح (ا�سم الآلة) عند اللغويني والنحويني ،ومدى ا�ستيعاب امل�صطلح للمفهوم
الدقيق ال�سم الآلة.
·الوقوف على �أوزان ا�سم الآلة بني القدماء واملحدثني ،و�أثر ال�شيوع على �إقرار �أوزان جديدة.
·التعرف على �أهم �إ�شكاالت م�صطلح ا�سم الآلة من جوانب عدة ،و�أهمها :مفهومه،
و�صياغته ،و�أوزانه ،وقيا�سيته �...إلخ.
·تطبيق باب ا�سم الآلة على مدونة م�صغرة يف جمال ال ِّت َقا َنة؛ للوقوف على �إ�شكاليات هذه
امل�صطلحات ،كالتعددية اللغوية وغريها.
·اخلروج بعدد من التو�صيات والنتائج التي ميكن �أن ترثي البحث يف هذا املجال.
منهج البحث:
تقت�ضي طبيعة البحث اتباع عدد من املناهج� ،أهمها:
·املنهج اال�ستقرائي:
·مت َّث َل هذا املنهج يف جمع املادة العلمية ،والوقوف على عدد من امل�صطلحات التي متثل عينة
الدرا�سة؛ للخروج بنتائج عامة يف مو�ضوع البحث.
·املنهج التاريخي:
·ظهر هذا املنهج يف وقوف البحث على �آراء املتقدمني واملت�أخرين يف ا�سم الآلة ،ومدى
ا�ستيعاب كل مرحلة للم�صطلح والباب بقواعده و�أحكامه ،وجماالت حتديثها.
·املنهج الو�صفي:
·من خالل هذا املنهج جمعت الباحثة املادة العلمية للدرا�سة ،وتتبعت �آراء العلماء حول
وف�س َرتْها.
امل�صطلحَّ ،
·املنهج التحليلي:
متثل هذا املنهج يف حتليل العينة من خالل �شرح ظواهرها ،وتف�صيلها ،و�إبداء املرئيات حول
م�صطلحات عدد من الآالت والأدوات يف جمال التقنية ،واخلروج ب�أحكام عامة حولها يف ثنايا البحث ويف
خامتته.
و�أخري ًا تتقدم الباحثة بال�شكر اجلزيل واالمتنان العظيم ملا قدمه مكتب تن�سيق التعريب التابع
للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف الرباط من تعاون لإجناز هذا البحث ،بتزويد الباحثة
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بامل�صادر الالزمة لذلك ،والتوجيه ملا هو يف �صالح هذا العمل.
دعواتي �أن يكون هذا البحث قد وفق ال�ستيعاب مو�ضوعه ،و�إ�ضافة اجلديد يف هذا املجال.
خطة البحث
·املقدمة :تت�ضمن ما يلي:
·�أهمية املو�ضوع ،و�أ�سباب اختياره ،واملنهج املتبع يف البحث.
·الدرا�سات ال�سابقة.
·خطة البحث.
·املبحث الأول :قراءة يف امل�صطلح ب�شكل عام ،وم�صطلح ا�سم الآلة ،و�أوزانه بني القدماء
واملحدثني ،وو�سائل �صياغته.
وتفرع هذا املبحث ليت�ضمن �أربعة مطالب ،هي:
عام.
قراءة يف امل�صطلح ب�شكل ٍّ
قراءة يف م�صطلح ا�سم الآلة.
�أوزان ا�سم الآلة بني القدماء واملحدثني.
و�سائل �صياغة ا�سم الآلة.
املبحث الثاين� :إ�شكاالت م�صطلحات ا�سم الآلة عند اللغويني والنحاة.
املبحث الثالث :م�صطلحات �أ�سماء الآلة يف ال ِّت َقا َنة (درا�سة تطبيقية) ،وت�ضمن ثالثة
مطالب ،هي:
·ر�صد �أهم امل�صطلحات يف املجال ح�سب حدود البحث � -أمنوذج ًا .-
·�أهم �إ�شكاالت هذه امل�صطلحات.
·�أ�سباب هذه الإ�شكاالت.
·اخلامتة :تناول ملخ�ص البحث ،و�أهم التو�صيات التي خرج بها.
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املبحث األول
قراءة يف املصطلح بشكل عام ،ومصطلح اسم اآللة
وأوزانه بني القدماء واحملدثني ووسائل صياغته
يتفرع هذا املبحث ليت�ضمن �أربعة مطالب ،هي:
عام.
 املطلب الأول :قراءة يف امل�صطلح ب�شكل ٍّ
 املطلب الثاين :قراءة يف م�صطلح ا�سم الآلة.
 املطلب الثالث� :أوزان ا�سم الآلة بني القدماء واملحدثني.
 املطلب الرابع :و�سائل �صياغة ا�سم الآلة.
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املطلب األول

قراءة يف املصطلح بشكل عا ٍّم
امل�صطلح من الفعل (ا�صطلح) ،وجذره (�صلح) ،ومل يرد يف معجمات اللغة املتقدمة مع ًنى ال�شتقاقات هذا
اجلذر مرتبط بالفعل (ا�صطلح) �أو (م�صطلح) ،مما هو متعارف على معناه يف الع�صور املت�أخرة.
ا�ص َط َلحا
قال اجلوهري« :تقول� :ص َلح ال�شيء ي�ص ُلح �صلوح ًاِّ ،...
وال�صالح بك�سر ال�صاد :امل�صاحلة ،...وقد ْ
وا�ص َ َ
َ
الا�-أي�ض ًا-م�شددة ال�صاد»(.)1
وت�صالا َّ
علي اجلرجا ُّ
ين حني قال:
و�أول من �أعطى تعريف ًا-ح�سب علم الباحثة-جمع فيه حدود امل�صطلح ال�شريف ٌّ
()2
«اال�صطالح عبارة عن اتفاق قام على ت�سمية ال�شيء با�سم ما ينقل عن مو�ضعه الأول» .
وله تعريف �آخر للم�صطلح؛ �إذ قال« :هو �إخراج اللفظ من معنى لغوي �إىل �آخر؛ ملنا�سبة بينهما»(.)3
كما نقل ال�شريف اجلرجاين تعريفات �أخرى للم�صطلح ،من �أهمها« :قيل :اال�صطالح :اتفاق طائفة على
و�ضع اللفظ ب�إزاء املعنى ،وقيل :اال�صطالح� :إخراج ال�شيء عن معنى لغوي �إىل معنى �آخر؛ لبيان
املراد»(.)4
و�إذا وقف البحث على حدود معنى اال�صطالح عند �أبي البقاء الكفوي ف�إنه يجده قد وافق ال�شريف اجلرجاين
يف املعنى اللغوي ِل َلف ِْظ اال�صطالح ،و�أما املعنى اال�صطالحي للكلمة فكان عنده �أكرث دق ًة وحتديد ًا؛ �إذ
يقولَ « :و ُي ْ�س َت ْعمل ِال ْ�ص ِط َلح َغا ِلب ًا ِف العلم ا َّل ِذي ُ َ
ظر َو ِال ْ�س ِت ْد َلل»(.)5
ت َّ�ص ُل معلوماته ِبال ّن ِ
�أما علماء اللغة املحدثون فقد تناولوا امل�صطلح يف عدد غري قليل من التعريفات ،ولعل �أهم ما يلقي ال�ضوء
برتكيز �أكرث على امل�صطلح ما يلي:
تعريف حممود فهمي حجازي؛ �إذا قال« :الكلمة اال�صطالحية �أو العبارة اال�صطالحية مفهوم مفرد،
()١
()٢
()٣
()٤
()٥

ال�صحاح�( :صلح)  ،383/1وانظر :مقايي�س اللغة�( :صلح) .303/3
التعريفات� ،ص .27
امل�صدر ال�سابق.
امل�صدر ال�سابق.
الكليات .202 ،201/1
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وحدِّ َد يف و�ضوح»(.)1
�أو عبارة مركبة ،ا�ستقر معناها�-أو بالأحرى ا�ستخدامهاُ ،-
تف�صيل عبد ال�صبور �شاهني يف جماالت امل�صطلح؛ �إذ يقول« :هو اللفظ �أو الرمز اللغوي الذي
ي�ستخدم للداللة على مفهوم علمي �أو عملي �أو فني �أو �أي مو�ضوع ذي طبيعة خا�صة»(.)2
ت�أكيد علي القا�سمي العالقة بني املفهوم وامل�صطلح؛ �إذ ي�صفه ب�أنه« :يبحث يف العالقة بني املفاهيم
العلمية وامل�صطلحات اللغوية التي يعرب عنها»(.)3
حتديد عبد العايل الودغريي تعريف امل�صطلح بامل�صطلح العلمي ،حيث قال« :امل�صطلح العلمي �أو
التقني :هو اللفظ الذي خ�ص�صه اال�ستعمال يف علم من العلوم� ،أو فن من الفنون� ،أو �صناعة من
ال�صناعات ،مبفهوم معني ،ف�إذا �أطلقه م�ستعملوه من �أ�صحاب تلك العلوم والفنون وال�صناعات كان
املق�صود به هو ما ا�صطلحوا عليه ،وتعارفوا على مدلوله ،دون ما �سوى ذلك من الدالالت الأخرى
التي قد تكون لذلك اللفظ فيما ي�شيع بني عامة متكلمي اللغة»(.)4
هذه التعريفات عند املتقدمني واملت�أخرين �إذا �أمعنا النظر فيها ف�إننا ن�ستطيع من خاللها �أن نقف على �أهم
�سمات امل�صطلح التي تتمثل فيما يلي:
االتفاق بني املتخ�ص�صني يف جمال حمدد.
ولغوي.
علميٍّ ،
التحديد والدقة من جانبنيٍّ :
يعب عن املفاهيم التي تنطوي حتته.
و�ضوح الداللة ،بحيث ِّ
االرتباط اللغوي بني امل�صطلح واملفاهيم اخلا�صة به؛ �إذ ميثالن وجهني لعملة واحدة ،هي الدا ُّل
واملدلول.
الإيجاز يف �صياغته قدر الإمكان ،بحيث ي�صاغ مفرد ًا �أو مركب ًا ،ثنائ ّي ًا �أو ثالث ّي ًا �إن �أمكن.
توحيد لفظ امل�صطلح دون ترادف �أو ا�شرتاك.
هذه �أهم ال�سمات التي ال بد �أن جتتمع يف �أي م�صطلح ،وذلك �إذا كان هدفنا االرتقا َء بعلم امل�صطلح
العربي يف ظل امل�ستجدات واملتغريات املت�سارعة ،وبخا�صة فيما ي�سمى (جمتمع املعلوماتية) ،حيث
()١
()٢
()٣
()٤

الأ�س�س اللغوية لعلم امل�صطلح� ،ص .11
العربية لغة العلوم والتقنية� ،ص .118
علم امل�صطلح؛ �أ�س�سه النظرية ،وتطبيقاته العلمية� ،ص .263
ق�ضايا املعجم العربي يف كتابات �أبي الطيب ال�شرقي� ،ص .194
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ا�ستحدثت الآالت والأدوات ب�صورة مل ي�ستطع معها العرب مواكبة ما ا�ستحدث ،و�أ�صبحنا �أمام
مع�ضلة كبرية ،وهي توليد ور�صد امل�صطلحات التي متثل هذا املجتمع املعلوماتي ،و�أ�صبح البون
�شا�سع ًا بني ما �أثبته اللغويون والنحويون يف كتب الرتاث من �أ�سماء الآالت والأدوات ،وما نحن �أمامه
من تدفق هائل ،وت�سارع م�ستمر يف ا�ستحداث وتطوير كل ما ميثل التقنية من �آالت و�أجهزة و�أدوات،
وما يعرب عن كل منها من م�صطلحات ،حيث وقفت اللغة العربية يف ظاهرها عاجزة عن التعبري عن
وع ِز َي عجزها يف هذا املجال بالتحديد
هذه املفاهيم امل�ستحدثة املرتبطة بالتقنية من �أ�سماء الآالتُ ،
�إىل عوامل عدة ،من �أهمها:
م�صطلح ا�سم الآلة ،ومدى دقته يف التعبري عن امل�صطلحات التي ميثلها مما يرتبط بال ِّت َقا َنة
�أمنوذج ًا ،وما اعرتى هذا امل�صطلح من لب�س مع م�صطلحات �أخرى.
الأوزان التي �سعى املتقدمون �إىل ح�صر �أ�سماء الآلة اخلا�صة بال ِّت َقا َنة يف بوتقتها ،وجهود املت�أخرين
املحدودة للخروج عما حدده القدماء من �أوزان� ،سوا ٌء �أكانت هذه اجلهود من املجامع اللغوية� ،أم من
العلماء املحدثني منفردين.
طرائق العلماء املحدثني لتوليد �أ�سماء الآلة وتطبيقها على ما يخت�ص بال ِّت َقا َنة على �سبيل التمثيل ال
احل�صر.
�أن ا�سم الآلة من �أكرث الأبواب التي مل ُت َعا َل ْج بدقة ،م�صطلح ًا وقاعد ًة ،ومل ت�ستوعبه كتب النحو
املتقدمة واملت�أخرة بالتف�صيل ،ومل حتت ِو �أحكامه وقواعده ،مع الوقوف عن حتديث الألفاظ التي
تندرج حتته.
هذه العوامل التي �سيحاول البحث الوقوف عليها قدر الإمكان؛ الحتواء جزء من م�شكلة ا�سم الآلة،
وال�سعي بجهد املقل ملعاجلتها و�إبداء املرئيات حول بع�ض جوانبها.
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املطلب الثاني
قراءة يف مصطلح اسم اآللة
الكالم
الآلة من اجلذر (�أول) ،ومن معانيه كما ورد يف ل�سان العرب�« :أَ َّو َل ِ�إليه ال�شي َءَ :ر َج َعه»(« ،)1و�أَ َّو َل
َ
و َت�أَ َّو َلهَُ :د َّبره وق َّدره  ،...يقال� :أُ ْلتُ ال�شي َء �أَ�ؤُو ُله� :إذا جمعته و�أ�صلحته  ،...و� َآل م�آ َله َي�ؤُو ُله �إِ َيا َلة� :إِذا
ا�سهُ»(.)2
�أَ�صلحه َو َ�س َ
ومن املعاين التي ذكرها ابن منظور�-أي�ض ًا�« :-آل اللنب �إيا ًالَ َّ :
تخث واجتمع بع�ضه �إىل بع�ض»(.)3
ثم انتقل ا�ستعمال امل�صدر؛ ليكون ا�سم ًا للوعاء؛ �إذ قال« :والإيال :وعاء اللنب ِ ،...وعاء ُي�ؤَ ُال ِفي ِه َ�شراب �أَو
ري �أَو َن ْح ُو َذ ِل َك»(.)4
َع ِ�ص ٌ
وهناك ا�ستعماالت �أخرى كثرية لهذا اجلذر وا�شتقاقاته مف�صلة يف الل�سان� ،إذا �أمعن البحث النظر فيها
معان ،هي:
وجد �أن غالبها يدور حول ثالثة ٍ
الرجوع.
اجلمع.
الإ�صالح وال�سيا�سة.
العام للفظ �آلة-كما �سريد-يطلق على موا َّد ح�سية ،نحو :اخل�شب ،وعمدان اخليمة،
يف حني �أن املعنى َّ
واجلنازة ،و�سرير امليت(.)5
�أما �إذا وقف البحث على تعريف الآلة وم�صطلح ا�سم الآلة عند اللغويني والنحويني ف�إنه يقف على
ثالثة �أق�سام:
الق�سم الأول :عرفه ب�إيجاز ،مقت�صر ًا على تف�سريه بلفظ مرادف له ،وبيان جمعه ،والتمثيل له ب�أمثلة
من كالم العرب ،مما يطلق عليه �آلة.
()١
()٢
()٣
()٤
()٥

ل�سان العرب�( :أول) .32/11
امل�صدر ال�سابق.
امل�صدر ال�سابق .34/11
امل�صدر ال�سابق .35/11
امل�صدر ال�سابق .39 ،37/11
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وغالب �أ�صحاب هذا الق�سم هم املتقدمون من املعجميني ،فهذا الأزهري يكتفي بالتمثيل له بقوله« :الآلة:
�سرير امليت»( .)1وي�ست�شهد له ببيت كعب بن زهري الذي يقول فيه:
ُ ()2
م ُمول
المتُه
ابن �أُ ْنثى و�إن طالت َ�س َ
ُك ُّل ِ
يوم ًا على �آ َل ٍة َح ْدبا َء َ ْ
ويف�سره اجلوهري مبا يرادفه ،وين�ص على جمعه بقوله« :والآ َل ُة :الأدا ُة؛ واجلمع :الآالتُ  .والآ َل ُة�-أي�ض ًا:-
واحد ُة ال ِآل والآالت»(.)3
ثم ي�سرد بع�ض ًا من ا�ستعماالت لفظ �آلة عند العرب مما ميثل املعنى املراد من امل�صطلح؛ �إذ يقول« :وهي
اجلناز ُة»(.)4
خ�شبات تُبنى عليها اخليم ُة  ،...والآ َلةِ :
ف�سر امل�صطلح بتف�صيل �أكرث من �أ�صحاب الق�سم الأول ،حيث �أعطى �أ�صحابه معنى
الق�سم الثاينَّ :
تقريبي ًا من الناحية اللغوية ،وما يحيط باملعنى من اجلوانب ال�صرفية العامة.
يقول ابن منظور« :والآلة :الأَداة ،واجلمع :الآالت .والآلة :ما ْاع َت َم ْل َت به من الأَداة ،يكون واحد ًا وجمع ًا،
وقيل :هو جمع ال واحد له من لفظه»(.)5
ومن الأمثلة على ذلك مما يطلق عليه �آلة :اجلنازة ،و�سرير امليت.
ويليه ال�شريف اجلرجاين؛ �إذ يعطي تو�ضيح ًا �أكرث للم�صطلح ،فيقول« :الآلة :الوا�سطة بني الفاعل
والـ ُم ْن َف َع ِل يف و�صول �أثره �إليه ،كاملن�شار للنجار»(.)6
ويع ِّرف �أبو البقاء الكفوي الآلة تعريف ًا يقارب فيه تعريف ال�شريف اجلرجاين ،فيقول« :الآلة :هي ما
ُ
َ
الفاعل
يعالج بها
املفعول ،كاملفتاح ونحوه»(.)7
الق�سم �سيبويه يف تعريفه ال�سم الآلة
الق�سم الثالث� :صبغ التعريف ب�صبغة �صرفية تف�صيلية ،و�أَ َّم هذا
َ
عاجلت به ،وكله ي�أتي مك�سور الأول� ،سواء جاء بهاء الت�أنيث �أو بدونها ،نحو :الـمِ ْح َل ِب واملنجل،
ب�أنه ما
َ
()١
()٢
()٣
()٤
()٥
()٦
()٧

تهذيب اللغة�( :آل) ،باب لفيف حرف الالم .441/15
انظر :ديوانه ،حققه و�شرحه وقدم له :علي فاعور� ،ص  ،65وهو من �شواهد التهذيب :باب لفيف حرف الالم ،441/15
وال�صحاح�( :أول)  ،1628/4وانظر :الل�سان�( :أول) .39/11
ال�صحاح�( :أول)  ،1627/4وانظر :الل�سان�( :أول) .39/11
ال�صحاح�( :أول)  ،1628 ،1627/4وانظر :الل�سان�( :أول) .39/11
الل�سان�( :أول) .39/11
التعريفات �ص  ،31وانظر :ك�شاف ا�صطالحات الفنون للتهانوي� ،ص .88
الكليات .287/1
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واملك�سحة ،واملفتاح(.)1
وي�ضيف الك�سائي مع ًنى �آخ َر ال�سم الآلة ،فيقول« :وما كان من الآالت مما ُيرفع ويو�ضع .)2(»...
وي�صوغه ثعلب ب�صيغة �أخرى؛ ليعطي داللة املعاجلة ،مقارب ًا للمعنى الذي �صاغه �سيبويه؛ �إذ يقول:
«ومنه كل ا�سم يف �أوله ميم زائدة مما ُينقل و ُيعمل به»(.)3
و�صاغه الزخم�شري �صياغة مقاربة ملا ذكره ثعلب ،حني ربطه باملعاجلة والنقل ،حمدِّ د ًا �أوزانه
ا�سم ما يعا َلج به وينقل ،ويجيء على ِم ْف َع ٍل ِوم ْف َع َل ٍة ِوم ْف َع ٍال،
القيا�سية؛ �إذ يقول« :ا�سم الآلة :هو ُ
()4
كالـمِ َق ِّ�ص والـمِ ْح َل ِب والـمِ ْك َ�س َح ِة والـمِ �صفاة والـمِ قرا�ض والـمِ فتاح» .
وي�أتي معروف الر�صايف يف ع�صر مت�أخر عن ه�ؤالء العلماء؛ ليطلق على امل�صطلح قوله« :الآلة :ما
اعتملت به من �أداة ،وتطلق على عمد اخليمة�-أي�ض ًا ،-وعلى �سرير امليت»(.)5
َ
وتتابعت تعريفات املت�أخرين ال�سم الآلة بعد ذلك ،ناقلني �إياه دون �إ�ضافة تذكر� ،أو ت�أطري �أو�سع مما
قدمه النحويون يف الع�صور املتقدمة(.)6
ولعل التعريف الذي ورد من ه�ؤالء ،و�أعطى بع�ض التف�صيل هو تعريف عبا�س ح�سن؛ �إذ قال« :ا�سم
ي�صاغ -قيا�س ًا -من امل�صدر الأ�صلي للفعل الثالثي املت�صرف ،الزم ًا �أو متعدي ًا ،بق�صد الداللة على
الأداة التي ت�ستخدم يف �إيجاد معنى ذلك امل�صدر .وحتقيق مدلوله»(.)7
يعط امل�صطلح املفهوم الدقيق للآلة بقدر ما �أعطى قواعده و�أحكامه ،مما �سريد تف�صيله
�إال �أنه مل ِ
يف املبحث الالحق.

()١
()2
()3
()4
()5
()6
()7

انظر :الكتاب .95 ،94/4
ما تلحن فيه العامة� ،ص .114
الف�صيح� ،ص .295
املف�صل يف �صنعة الإعراب �ص  ،240 ،239وانظر�-أي�ض ًا :-الأ�صول البن ال�سراج .151/3
الآلة والأداة وما يتبعهما من املالب�س واملرافق والهنات� ،ص .20
انظر� :شذا العرف� ،ص .83
النحو الوايف .333/3
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املطلب الثالث
أوزان اسم اآللة بني القدماء واحملدثني
خمت�صر هذه القواعد يف �صوغ ا�سم الآلة و�أوزانه ،التي �أقرها املتقدمون ،وما �أ�ضاف �إليها املت�أخرون
من �أوزان يتمثل فيما يلي:
	�-أو ًال� :أن ا�سم الآلة ي�صاغ قيا�س ًا من م�صدر الفعل:
·الثالثي.
·املت�صرف.
·املتعدي :وهو ما يعالج به ال�شيء-ح�سب ر�أي الأكرثين ،-دون الالزم.
	-ثاني ًا� :أوزانه القيا�سية يف الأ�صل ثالثة �أوزان ،هي:
م َل ٍبِ ،وم َق ٍّ�صِ ،وم ْن َج ٍل.
· ِم ْف َع ٌل نحوْ ِ :
· ِم ْف َع َل ٌة نحوِ :م ْك َ�س َح ٍةِ ،وم َ�س َّل ٍة.
ا�ضِ ،وم ْ�ص َب ٍاح.
· ِم ْف َعا ٌل نحوِ :م ْفت ٍَاحِ ،وم ْق َر ٍ
ثم �أ�ضاف جممع اللغة العربية يف القاهرة يف جل�سته ال�ساد�سة والع�شرين وزن ًا رابع ًا ،و�أقر قيا�سيته،
هو ( َف َّعا َل ٌة)( ،)1وعلى هذا الوزن ت�أتي الألفاظ التالية:
(ج َّرا َر ٌةَّ ،
وخ َّرامةَ ،
وثلجةَ ،
وخ َّراطة ،و َك َّ�سارة �...إلخ).
َ
ويف جل�سة الحقة �أق َّر املجمع قيا�سية ثالث �صيغ �أخرى ال�سم الآلة ،هي(:)2
· ِف َعا ٌل مثل� :إِ َر ٍاث(.)3
( )١انظر :قرار املجمع يف جمموعة القرارات العلمية يف خم�سني عام ًا� ،ص  ،48وانظر :جملة جممع اللغة العربية  ،279/10مطبعة
التحرير1958 ،م.
ً
( )2انظر :قرار املجمع يف جمموعة القرارات العلمية يف خم�سني عاما� ،ص .48
( )3من� :أَ َّرث النا َر� :أوقدها ،والإراث :ما �أُ ِع َّد للنار من ُحراقة ونحوها .الل�سان�( :أرث) .111/2
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·فاعلة مثل� :ساقية.
·فاعول مثل� :ساطور.
وقد جاءت قيا�سيتها ا�ستناد ًا �إىل كرثة الأمثلة الواردة فيها ،وا�ستعمالها يف الداللة على ا�سم الآلة
ب�شكل �شائع(.)1
ومل تخل هذه القرارات من اعرتا�ض بع�ضهم كال�شيخ حممد علي النجار(� ،)2أو تقييد بع�ضهم الآخر
موافقته عليها بقيود ،مثل الدكتور خالد الع�صيمي(.)3
وع َّد ْت �سماعية ،مثل :ما جاء منها ب�ضم الأول والثالث ،نحو:
	-ثالث ًا :وردت �ألفاظ �شذت عن القيا�سُ ،
الـ ُم ْن ُخ ِل ،والـ ُم ُك ُح َل ِة ،والـ ُم ْ�س ُع ِط( ،)4والـ ُم ْدهُ ِن �...إلخ� ،أو ب�ضم الأول والثاين ،نحو :الـ ُمد ُِّق.
ُوم،
وهناك �أ�سماء �آلة ُع َّد ْت �سماعية�-أي�ض ًا� ،-أتت جامدة على �أوزان �شتى ،نحو :الف�أ�س ،وال َقد ِ
وال�س ِّك ِني �...إلخ(.)5
ِّ

()١
()2
()3
()4
()5

َم َّث َل حممد بهجة الأثري لهذه ال�صيغ بكثري من الألفاظ ،قد ت�صل �إىل املئني لإحداها .انظر :البحوث واملحا�ضرات يف الدورة
الثامنة والع�شرين �ص .361 ،360 ،358
انظر ر�أيه يف املذكرتني املقدمتني يف بحوث وحما�ضرات م�ؤمتر الدورة التا�سعة والع�شرين� ،ص .250 :241
القرارات النحوية والت�صريفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة �ص .435
الإناء يجعل فيه ال�سعوط ،وهو الدواء الذي ي�صب يف الأنف .انظر :الل�سان�( :سعط) .315 ،314/7
انظر� :شذا العرف �ص  ،84والنحو الوايف  ،336/3واملغني يف علم ال�صرف ،عبد احلميد ال�سيد �ص .336
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املطلب الرابع
وسائل صياغة اسم اآللة
جل�أ العرب �إىل طرائق عدة وو�سائل خمتلفة لتحقيق التو�سع اللغوي يف بناء م�صطلحات جديدة يف جماالت
احلياة املختلفة ،من �ضمنها� :صياغة �أ�سماء الآالت والأدوات وتوليدها.
و�أكد كثري من علماء اللغة تداخل هذه الطرائق والو�سائل فيما بينها ،ويظهر جل ّي ًا االختالف بني العلماء
ف�صلوا يف هذه الطرائق ويف ت�صنيفهم للم�صطلحات ب�شكل عام(.)1
الذين َّ
وينطبق هذا التداخل والتباين على و�سائل �صياغة �أ�سماء الآالت�-أي�ض ًا ،-فاختلفوا يف الطرائق
وت�صنيفاتها ،و�أهمية كل طريقة منها ،وجمعوا ت�صنيفات عدة ،منها ما يرجع لنوع الطريقة ،ومنها
ما يرجع �إىل �أ�صل امل�صطلح ،و�أخرى ح�سب عدد عنا�صره( ،)2و�أهم هذه الطرائق والو�سائل يف بناء
امل�صطلحات وتوليدها  -ومن �ضمنها غالبا م�صطلحات �أ�سماء الآالت  -ما يلي.
1-1الترجمة:
وهي «�إعطاء امل�صطلح الأجنبي مقابله من املفردات العربية املو�ضوعة من ِقبل ،املعروفة املتداولة،
�أو املدونة املحفوظة»(.)3
ومن الأمثلة على ذلك يف ترجمة �أ�سماء �آالت ال ِّت َقا َنة :ترجمة (� )computerإىل حا�سب وحا�سوب
�...إلخ ،وترجمة ( )mouseوهي �أداة من �أدوات جهاز احلا�سوب �إىل ف�أرة.
وقد اعتمدت هذه الو�سيلة على نطاق غري قليل يف توليد امل�صطلحات العلمية احلديثة.
2-2االشتقاق:
هو ما يق�صد به اال�شتقاق ال�صغري� ،أو الأ�صغر� ،أو العام.
( )١انظر عر�ض هذا التباين يف علم امل�صطلح وطرائق و�ضع امل�صطلحات يف العربية ،د .ممدوح خ�سارة� ،ص .14 :12
( )2انظر� :إ�شكالية ترجمة امل�صطلح الل�ساين وال�سيميائي من الفرن�سية �إىل العربية ،معجم (املجيب) لأحمد العايد �أمنوذجاً،
لأ�سماء بن مالك ،وذلك يف حديثه عن الرتجمة و�أنواعها وتداخلها مع الطرائق الأخرى� ،ص  ،50 :40والبنية ال�صرفية لأ�سماء
الآلة امل�ستحدثة ل�سمري لعوي�سات ،وذلك يف حديثه عن عدد من الطرائق ،حيث ربط بني بع�ضها ،و�أ�شار �إىل مرجعية بع�ضها
لبع�ضها الآخر� ،ص .68 ،66 ،5
( )3علم امل�صطلح وطرائق و�ضع امل�صطلحات يف العربية� ،ص .26
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هو «�أخذ �صيغة من �أخرى ،مع اتفاقهما معنى وماد ًة �أ�صلية وهيئة تركيب لها؛ ليدل بالثانية على
معنى الأ�صل بزيادة مفيدة ،لأجلها اختلفا حروف ًا �أو هيئ ًة»(.)1
وقد اعتمدت هذه الطريقة ل�صياغة الكثري من امل�صطلحات العلمية احلديثة؛ وذلك لأن اللغة العربية
لغة ا�شتقاقية ،يف حني �أن الأنواع الأخرى لال�شتقاق مثل :اال�شتقاق الكبري والأكرب وغريهما مل تعتمد
طريقة يف �صياغة امل�صطلحات ب�شكل عام.
وخ َّلط ا�سما �آلت ِني ْ
ا�ش ُتقَّا من الفعلنيَ :ث َّل َجَ ،
ومن الأمثلة على ذلك من �أ�سماء الآلةَ :ث َّلجةَ ،
وخ َل َط.
ومن �أ�سماء الآلة التقانية التي اعتمد يف �صياغتها على اال�شتقاق ،)mobile( :نقلت �إىل العربية
(ج َّوال) على وزن ف َّعال ،م�شتقة من الفعل جال ،يقال :ج َّول يف البالد �أي :طاف ،ومثله،)camera( :
نقل للعربية على ( ُم�ص ِّورة) ،م�شتقة من �ص َّور ،وال�صورة� :صفة ال�شيء وحقيقته وهيئته(.)2
3-3املجاز:
وهو «ما �أفاد مع ًنى غري م�صطلح عليه يف الو�ضع الذي وقع فيه التخاطب؛ لعالقة بني الأول والثاين»(.)3
وهو و�سيلة ل�شحن اللفظ بطاقة جديدة ،ومن ميزاته� :أن هذا النوع له وظيفة اقت�صادية ،حيث يغني
عن �صياغة �ألفاظ حتمل َّ
دوال جديدة(.)4
ومن الأمثلة على ذلك مما ُو ِّلدَ من �أ�سماء الآلة بهذه الطريقة :ت�سريحة ،حيث نقلت من املعنى ِّ
الدال
ال�ش َع ِر و�إر�ساله �إىل الأداة التي تو�ضع عليها م�ستلزمات �إطالق َّ
على �إطالق َّ
ال�ش َع ِر وت�صفيفه(.)5
ومثل ذلكَ :غ َّما َز ٌة؛ للآلة التي تقع يف الهيكل اخلارجي لل�سيارة ،تعطي �إ�شارة ب�ضوء ي�ضيء وينطفئ،
نقل جماز ًا من غمز العني واحلاجب� :إذا �أ�شار بهما(.)6
ومن �أ�سماء الآلة اخلا�صة بال ِّت َقا َنة ،ونقلت من معناها الأ�صلي ،و�أطلقت على �آلة من هذه الأدوات:
(خدم) ،نقل من داللته على ال�شخ�ص الذي يقوم بخدمات خمتلفة �إىل هذه الآلة يف هذا املجال؛ ملا
مهام عد ٍة.
ت�ؤديه من َّ
()١
()2
()3
()4
()5
()6

املزهر يف علوم اللغة لل�سيوطي.346/1 ،
انظر :الل�سان� :صور.473/4 ،
الطراز ،املت�ضمن لأ�سرار البالغة وعلوم حقائق الإعجاز ،للعلوي .64/1
راجع :الل�سانيات وق�ضايا امل�صطلح العربي ،لعبد العزيز املطاردة� ،ص .88
انظر :البنية ال�صرفية لأ�سماء الآلة امل�ستحدثة� ،ص .112 ،111
انظر� :أ�سا�س البالغة( :غمز) . 711/1
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ومثلها :ف�أرة ،و�س َّواقة القر�ص للآلتني �أو الأداتني مما يخ�ص جهاز احلا�سب بالتحديد.
4-4التعريب(:)1
وهو �أن ت�أخذ لغة ما �ألفاظ ًا من لغة �أخرى ،وتخ�ضعها خل�صائ�صها ،قال اجلوهري« :وتعريب اال�سم
الأعجمي� :أن تتفوه به العرب على منهاجها»(.)2
	�إال �أن املجمعيني �ضيقوا ا�ستخدام التعريب يف بناء امل�صطلحات العلمية ،ومل ي�سمحوا به �إال لل�ضرورة،
وبنا ًء عليه ن�ص قرار جممع اللغة العربية يف القاهرة على ما يلي« :يجيز املجمع �أن ي�ستعمل بع�ض
الألفاظ الأعجمية عند ال�ضرورة على طريقة العرب يف تعريبهم»(.)3
وكانت احلجة يف ذلك «لأن اللغة العربية ميكن �أن تخ�ص�ص �ألفاظ ًا من مفرداتها للداللة على
م�ستحدثات العلوم والفنون ،ولن يرهقها هذا من �أمرها ع�سر ًا؛ حيث �إن يف بطون معجماتها مئات
الألوف من الكلمات املهجورة وامل�ستعملة مما ي�صلح �أن يو�ضع لهذه امل�سميات احلديثة ،ولنا بهذا
ال�صدد �أ�سوة ح�سنة فيما فعله العرب �أنف�سهم يف �صدر الإ�سالم والع�صر العبا�سي»(.)4
ومن الأمثلة على ذلك من �أ�سماء الآالت قدمي ًا وحديث ًا�( :إبريق) ،وهو فار�سي معرب( ،)5و(تلفاز)
عربت من تلفزيون ب�صياغته على وزن ِت ْف َع ٍال ،ومن الأمثلة على الآالت يف جمال ال ِّت َقا َنة جاءت
(بطارية) معربة من (.)battery
5-5التركيب:
	�أ�ضاف عدد من علماء اللغة العربية املحدثني هذه الو�سيلة �ضمن �آليات �صياغة امل�صطلحات العلمية
ب�شكل عام ،ويبدو للبحث �أن هذه الو�سيلة �صورية؛ لكونها تندرج حتت �إحدى الو�سائل الأخرى يف بناء
امل�صطلحات و�صياغتها ،بحيث يكون مركب ًا �شك ًال وبنا ًء ،ومن جانب �آخر قد تكون �صياغته باملجاز
لأحد عن�صري امل�صطلح ،وباال�شتقاق للعن�صر الآخر.
وقد كرثت حديث ًا امل�صطلحات املركبة يف جمال العلوم ب�شكل عام ،ويف جمال ا�سم الآلة التقانية
ب�شكل خا�ص ،وذلك لأ�سباب عدة� ،أهمها:
()١
()2
()3
()4
()5

ا�صطلح بع�ضهم لهذا النوع من البناء م�صطلح االقرتا�ض ،انظر تف�صيل ذلك يف علم امل�صطلح وطرائق و�ضع امل�صطلحات يف
العربية� ،ص .237
تاج اللغة و�صحاح العربية( :عرب) .179/1
جملة جممع اللغة العربية امللكي بالقاهرة1935 ،م ،املطبعة الأمريية ،بوالق ،العدد الثاين1936 ،م� ،ص .7
التعريب بني النظرية والتطبيق ،حممد ال�سيد علي بال�سي� ،ص  ،126جملة الل�سان العربي ،مكتب تن�سيق التعريب ،العدد (،)32
1409هـ 1989 -م.
انظر :الل�سان :برق .17/10
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تدفق امل�صطلحات العلمية عند وا�ضعيها يف الأ�صل؛ لكرثة االخرتاعات مع تطور احلياة ،وت�سارع
الإنتاج.
�أنها يف لغتها الأ�صلية جاءت مركبة ،فنقلت �إىل العربية مركبة كما هي.
�أن امل�صطلح املركب �أكرث دقة و�شمولية للتعريف باملدلول.
وال يخفى �أن العربية قد ورد فيها الكثري من امل�صطلحات املركبة لدى القدماء� ،إال �أنه مل يرد منها
�أ�سماء مركبة للآلة؛ لذا يعد هذا النوع من �أ�سماء الآلة م�ستحدث ًا ،وذلك للأ�سباب ال�سابق ذكرها.
وقد ق�سم املحدثون( )1من علماء العربية�-سوا ٌء امل�صطلحيون �أم غريهم-هذه الو�سيلة تق�سيمات
متنوعة ،تداخل بع�ضها مع بع�ض يف جوانب حمددة ،حاول البحث جمعها وا�ستيعابها فيما يلي:
�أو ًال :مركب بح�سب �أ�صله ،وهو ثالثة �أنواع:

.أعربي :وهو ما كانت جميع عنا�صره عربية ،مثل :حا�سوب رقمي ،وما�سح �ضوئي ،ومثلهما كثري مما
�سريد يف عينة البحث(.)2
 .بمع َّرب :وهو ما نقلت �أجزا�ؤه �إىل اللغة العربية ،ولوحظ يف هذا النوع �أنهم مل يلتزموا برده �إىل وزن
من �أوزان العربية ،والأمثلة على ذلك كثرية يف علم الكيمياء ،وعلم الطب ،وغريهما مما ال جمال
للتمثيل له هنا.
 .تمقرت�ض� ،أو ما ي�سمى خمتلط ًا(� )3أو م� َّؤ�شب ًا( :)4وهو ما �أتت بع�ض �أجزائه عربية ،وبع�ضها غري عربي،
نحو :قر�ص فيديو رقمي� ،أتى لفظ (فيديو) مع َّرب ًا.
ثاني ًا :مركب بح�سب عالقة �أجزائه ،وجاء يف خم�سة �أنواع ،هي:

أاملركب التخ�صي�صي ،وي�أتي كما يلي:( )١انظر :امل�صطلح العلمي و�صياغته اللغوية ،امل�صطلح املركب منوذج ًا ،د� .سيف العريفي� ،ص  38وما بعدها ،جملة الل�سان العربي،
العدد (1425 ،)57هـ 2004 -م.
والرتكيب امل�صطلحي ،طبيعته النظرية ،و�أمناطه التطبيقية ،د .جواد ح�سني �سماعنة� ،ص � ،59 :47ضمن جمموعة ندوات (ق�ضايا
امل�صطلح يف الآداب والعلوم الإن�سانية) ج .1
( )2راجع عينة البحث مما ورد مركب ًا� ،ص  41وما بعدها.
( )3م�صطلح �أطلقه د .حممود فهمي حجازي ،انظر :الأ�س�س اللغوية لعلم امل�صطلح� ،ص .77
( )4م�صطلح �أطلقه د .جواد �سماعنة يف بحثه املو�سوم بـ(الرتكيب امل�صطلحي ،طبيعته النظرية ،و�أمناطه التطبيقية)� ،ص ،51
�ضمن جمموعة ندوات (ق�ضايا امل�صطلح يف الآداب والعلوم الإن�سانية) ج .1
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ما كان التخ�صي�ص فيه بالو�صف ،وهو كثري يف امل�صطلحات العلمية ب�شكل عام ،ومن �أمثلته يف جمال
البحث :هاتف خلوي ،وقر�ص مدمج ،وحا�سوب مكتبي � ...إلخ.
ما كان التخ�صي�ص فيه باملتع ِّلق (الإ�ضافة باحلرف).
ما كان التخ�صي�ص فيه باملعطوف (املركب العطفي).
والنوعان الأخريان من املركب التخ�صي�صي ق َّل ْت �أمثلتهما ،بل ندرت يف جمال امل�صطلح العلمي ،ومل
يقف البحث يف العينة على ما ميثلهما.
 باملركب الإ�ضايف :وهو ما جاء اجلزء الأول منه م�ضاف ًا �إىل الثاين ،و�أمثلة هذا النوع يف جمال البحثالقر�ص ،ولوحة �أرقام ،ولوحة مفاتيح� ...إلخ.
كثرية ،نحو�َ :س َّو ِاق
ِ
 تاملركب الإ�سنادي. ثاملركب املزجي.ومل يقف البحث على م�صطلحات علمية حديثة متثل هذين النوعني الأخريين.
 جما يجمع بني التخ�صي�صي والإ�ضايف( :)1وذلك حني يكون امل�صطلح مكون ًا من �أكرث من عن�صرين،وتكون العالقة بني هذه العنا�صر جامع ًة بني الو�صفية والإ�ضافية يف امل�صطلح الواحد ،نحو :قر�ص
فيديو رقمي ،ولوحة املفاتيح الرقمية ،وغريهما.
ثالثا :مركب ح�سب عدد عنا�صره ،وهذا ي�أتي على �أنواع ،منها:

أمركب من عن�صرين :و�أمثلة هذا النوع كثرية ،مثل :هاتف خلوي ،وحا�سوب مكتبي ،وليف �ضوئي ...�إلخ مما ورد يف عينة البحث.
 بمركب من ثالثة عنا�صر �أو �أكرث :وميثل هذا النوع من الأدوات :قر�ص فيديو رقمي ،ولوحة املفاتيحالرقمية.
ومما يظهر للبحث�-أي�ض ًا� :-أن بع�ض امل�صطلحات العلمية احلديثة املركبة قد ي�أتي العن�صر الأول
منها موحد ًا ،يف حني �أن اجلزء الثاين خمتلف ،نحو :حا�سوب مكتبي ،وحا�سوب كفي ،وحا�سوب
رقمي ،ونحو :قر�ص مرن ،وقر�ص مدمج ،وقر�ص �صلب ،وغريها.
( )١هذه الطريقة وقف البحث عليها من خالل الأمثلة التي �ساقها امل�صطلحيون يف مقابلة بع�ض �أ�سماء الآلة يف جمال ال ِّت َقا َنة مما
�سريد الحق ًا ،راجع البحث� ،ص .43 :41
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6-6االختزال:
وت�سمى امل�صطلحات التي �صيغت بهذه الطريقة�-أي�ض ًا :-الرموز املركبة ،واملخت�صرات ،ومنحوتات
البدء �...إلخ(.)1
وهو �أحد طرق �صياغة امل�صطلحات ب�شكل عام ،وا�سم الآلة ب�شكل خا�ص ،ويعد و�سيلة معجمية
حديثة ،وقد ُع ِّر َف ب�أنه «م�صطلح ل�ساين يق�صد به االخت�صار واالختزال ،وينتج عن طريق �ضم
احلروف الأوائل من الكلمات املركبة التي يت�ألف منها م�صطلح ما ،هذا امل�صطلح يخت�صر يف �شكل
حروف دالة على املعنى العام املق�صود من جمموع املفردات التي ت�شكل امل�صطلح املركب»(.)2
ويظهر للباحثة جل ّي ًا �أن هذه الطريقة يف ال�صياغة قد �شاع ا�ستعمالها وكرثت؛ وذلك لتحقيق اقت�صاد
لغوي نطق ًا وكتاب ًة(.)3
ومن الأمثلة على ذلك مما �سريد يف عينة البحث )PC( :اخت�صار ملقابل ا�سم الآلة :كمبيوتر �شخ�صي
يف اللغة الإجنليزية ( ،)Personal Computerوخمت�صر ( )DVDاخت�صار لـ( ،)Digital Video Diskالذي جاءت
ترجمته على (قر�ص فيديو رقمي).
وهناك من طرائق العرب يف �صياغة �ألفاظ جديدة طريقة النحت� ،إال �أنه يعد نادر ًا ،ومل يعتد به
اللغويون يف الغالب ،ومل يرد-ح�سب علم الباحثة-ا�سم �آلة متداول �صيغ بطريقة النحت؛ لذا مل يقف
البحث على هذه الطريقة؛ منع ًا للح�شو و�إثقاله مبا لي�س منه.

( )١انظر :علم امل�صطلح وطرائق و�ضع امل�صطلحات يف العربية� ،ص .64
( )2دور التوليد اللفظي يف و�ضع امل�صطلح التقني يف اللغة العربية ،د .ح�سن اح�ساين� ،ص .232
وحدث لب�س عند بع�ض الباحثني بني النحت واالختزال ،على الرغم من االختالف الواقع بينهما ،يرجع يف ذلك �إىل :النحت
وتوليد امل�صطلحات العلمية ،د .علي القا�سمي� ،ص  ،95جملة درا�سات م�صطلحية ،معهد الدرا�سات امل�صطلحية ،العدد (،)5
1427هـ 2006 -م.
( )3للعلماء �آراء يف ذلك ،انظر :علم امل�صطلحات وطرائق و�ضع امل�صطلحات يف العربية ،د .ممدوح خ�سارة� ،ص .67 :64
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املبحث الثاني
إشكاالت مصطلحات اسم اآللة عند اللغويني والنحاة
بعد هذا العر�ض مل�صطلح ا�سم الآلة عند اللغويني والنحويني من قدامى وحمدثني ،وما يتعلق به من
�أحكام وقواعد ،نقف يف هذا املبحث على عدد من الإ�شكاالت يف هذا امل�صطلح ،وبع�ض قواعده و�أحكامه،
هذه الإ�شكاالت وردت عن املتقدمني وعن املت�أخرين� ،سوا ٌء �أكانت ممثلة لكل فريق على ِحدة� ،أم ممثلة
لكليهما.
وأهم هذه اإلشكاالت ما يلي:
أو ًال:
معان ثالثة ،هي :الرجوع ،واجلمع ،والإ�صالح
�أن املدلول اللغوي لأ�صل كلمة (�آلة) يدور يف الأكرث حول ٍ
وال�سيا�سة ،يف حني �أن �أ�سماء الآلة تدل على حم�سو�سات ،نحو :اخل�شب ،و�سرير امليت� ...إلخ.
ويبدو �أنه ال يوجد رابط متني� ،أو جامع لغوي بني املدلول اللغوي ،وغالب الألفاظ التي �أطلق عليها �آلة� ،إال
�إذا متحلنا خللق هذا الرابط ،ولوينا املعاين لتجان�س املدلوالت اللغوية للفظ (�آلة).
ثاني ًا:
بالنظر �إىل تعريفات املتقدمني واملت�أخرين للم�صطلح ،وما و�سموه به من �سمات ،كاالتفاق بني املتخ�ص�صني
يف جمال حمدد ،والو�ضوح والدقة والإيجاز يف �صياغته ،مع و�ضوح داللته على املفهوم الذي يندرج
حتته ،وما �إىل ذلك من �سمات( ،)1ف�إن البحث يخل�ص �إىل �أن العلماء حتى وقت قريب مل يتفقوا على
مفهوم دقيق مل�صطلح ا�سم الآلة ،تتوافر فيه ال�سمات املحددة له.
ثالث ًا:
�أن العلماء من لغويني ونحويني ،قدماء وحمدثني ،قد اختلطت لديهم م�صطلحات ا�سم الآلة بني الآلة
والأداة واجلهاز ،وغريها من امل�صطلحات التي �أطلقت ،ولوحظ بينها تداخل وازدواجية.
ف�إذا �أعاد البحث النظر يف تف�سري اللغويني املتقدمني ال�سم الآلة( )2ف�إنه يقف على �أن اجلوهري وابن
منظور وغريهما قد ف�سروا الآلة بالأداة ،وف�سروا الأداة بالآلة ،وح�صروا اجلهاز يف م�سميات حمددة،
( )١راجع البحث� ،ص .12
( )2راجع البحث� ،ص .14
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وغري ذلك من التداخل واخللط ،حيث مل تكن هناك حدود ومعايري دقيقة لكل م�صطلح من هذه
امل�صطلحات الثالثة.
فهذا اجلوهري يف�سر الآلة بقوله« :والآلة :الأداة ،واجلمع :الآالت»(.)1
ويف مو�ضع �آخر يقول« :الأداة :الآلة ،واجلمع :الأدوات»(.)2
وهذا ابن منظور يقول�« :إدَا َوة ال�شيء و�أَدَا َوته� :آ َلتُهَ ،...و ِل ُك ِّل ِذي ِح ْرفة �أَدَا ٌةَ :و ِه َي �آ َلتُه ا َّل ِتي تُقيم
ِح ْر َف َتهُ»(.)3
ومن املعاين التي تداولها العرب حول مادة (�أدا) قولهم« :و�أَدَا ُة َ
لل�س َفر
احل ْر ِب�ِ :س ُ
الحها ،....و�آ َد ْيتُ َّ
ف�أَنا ُم�ؤ ٍْد َلهُ� :إِ َذا ُك ْن َت مته ِّيئ ًا َل ُه  ،...وهل ت�آديتم لذلك الأمر؟ �أي :هل ت� َّأه ْبتُم؟ ،...و�آدَا ُه على كذا
ال�س َل ِحُ ،
كامل �أَدا ِة احلرب»(.)4
ُي�ؤْ ِدي ِه �إيدا ًء :ق َّواه عليه و�أعانهَ ،...و َر ُج ٌل ُم� ٍؤد :تا ُّم ِّ
ويف معنى �آخر ي�ؤ ِّك ُد ا�ستعمال العرب للفظني ،وك�أنهما لفظ واحد ،قال ابن منظور يف تف�سري معنى
ال ُكو ِر بال�ضم« :الأَ ْكوا ُر َج ْم ُع ُكو ٍر ِب َّ
كال�س ْرج و�آل ِته ِل ْل َف َر ِ�س»(.)5
ال�ض ِّمَ ،وهُ َو َر ْحل ال َّنا َق ِة ب�أَداتهَ ،وهُ َو َّ
وخ َ�ش ٍبُ ،
لود َ
يدخل ِفي َها
ويف مادة (دبب) يعرف ابن منظور الدبابة بقوله« :ال َّد َّباب ُة� :آل ٌة ُتت ََّخ ُذ ِمنْ ُج ٍ
()6
ُ
حا�صر ل َي ْن ُق ُبوه ،و َت ِق َي ُهم َما ُي ْر َم ْونَ ِب ِه ِمنْ فو ِقهم» .
الرجال ،و ُي َق ِّر ُبونها ِمنَ ِ
احل ْ�ص ِن الـ ُم َ
وفيما يتعلق بلفظ (جهاز)( )7ف�إن العرب �أطلقت هذه الكلمة على كل ما يحتاج �إليه العرو�س وامليت
َاج ِان �إِليه ْ َ ،...
وتهِ ي ُز
«جهاز ال َع ُرو�س َوا َمل ِّي ِت ِ
وجهازهماَ :ما َي ْحت َ
وامل�سافر واجلي�ش والغازي ،يقالَ :
()8
ا ْل َغازِيْ َ :
وجهاز ال َّر ِاح َل ِةَ :ما َع َل ْي َها» .
تمِ يله و ِ�إعداد َما َي ْحت ُ
َاج ِ�إليه ِف َغزْ ِو ِه َ ،...
«وجهاز املر�أة:
وا�ستعملت العرب لفظ (جهاز)�-أي�ض ًا-ملدلول يختلف عن املدلوالت ال�سابقة ،فقالتَ :
حيا�ؤها ،وهو فرجها»( ،)9ويف تف�سري ال َف ْر ِج جاء املعنى« :وال َف ْر ُج :ا�سم جلميع �سو�آت الرجال والن�ساء
()١
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

ال�صحاح�( :أول) .1627/4
ال�صحاح�( :أدا) .2265/6
الل�سان� :أدا .25/14
امل�صدر ال�سابق.
الل�سان( :كور) .155/5
الل�سان( :دبب) .371/1
ت�أتي بفتح اجليم وك�سرها ،ومنهم من َّ
خط�أ الك�سر ،انظر :الل�سان( :جهز) .325/5
الل�سان( :جهز) .325/5
امل�صدر ال�سابق.
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والفتيان ،وما حواليها كله فرج»(.)1
من هذا كله يبدو للباحثة ملحوظات حول هذا امل�صطلح ،وما يقاربه من م�صطلحات �أخرى من
الناحية اللغوية� ،أهم هذه امللحوظات ما يلي:
�1-1أن الأداة لدى املعجميني املتقدمني تدور لغو ّي ًا حول الأهبة ،واال�ستعداد ،والقوة ،والإعانة؛ لذا كان
مفهومها مرتبط ًا بال�سفر واحلرب� ،أما يف ع�صرنا احلا�ضر فقد ا�صطلح غالبهم( )2على الأداة ب�أنها:
«اجلزء ال�صغري يف اجلهاز والآلة� ،أو ما يرتفق به من املتاع والأثاث والريا�ش واملاعون ونحو ذلك»(،)3
حيث تو�سع املعنى لتو�سع احلياة ومتطلباتها.
�2-2أن لفظ (جهز) نحا منحيني لغويني:
·�أحدهما :التهيئة واال�ستعداد حلاجة وغريها ،فقيل :جهاز العرو�س ،وامليت ،والراحلة ،وامل�سافر ،وما
زال يقال يف ع�صرنا احلا�ضر :جهاز العرو�س ،وهو ما تتهي�أ به لزواجها من مالب�س وزينة � ...إلخ.
وهنا تلتقي الأداة مع اجلهاز يف معنى اال�ستعداد واال�ستعانة.
مهام خمتلفة ،كما مثل اللغويون بالفرج؛
·والآخر :جمموعة من �أع�ضاء الإن�سان مرتابطة؛ لت�ؤدي َّ
�إذ �أطلقوا عليه جهاز املر�أة ،وك�أنهم يريدون به م�صطلح اجلهاز التنا�سلي-ح�سب �إطالقهم له يف
ع�صرنا احلا�ضر ،-ومياثله اجلهاز التنف�سي واله�ضمي� ...إلخ.
املهام ،ولها �إطار عا ٌّم،
هذان املعنيان يجمع بينهما �أن اجلهاز عبارة عن �أجزاء خمتلفة؛ ت�ؤدي عدد ًا من ِّ
ت�سم الدبابة جهاز ًا ،بل جعلوها �آل ًة؛ لأنها تفتقد
�أو هيكل يحتويها ،ولهذا يعتقد الباحث �أن العرب مل ِّ
مهام عدة.
ت�أدية َّ
�3-3أن املعجمات مل تف�صل بني الأداة والآلة لغو ّي ًا ،بل َف َّ�س َر ْت �إحداهما بالأخرى ،ومل حتدد معايري دقيقة
لكل لفظ منهما ،ومثلهما :اجلهاز ،مل تت�ضح الر�ؤية حلدوده ،مما يعني �أن هناك خلط ًا يف حتديد
امل�صطلح ،ولعل هذا يرجع �إىل �أ�سباب عدة� ،أهمها :ب�ساطة احلياة �آنذاك ،وقلة ما �صنع لهذا الغر�ض
مما ال ي�ستحق �أن ي�شكل باب ًا م�ستق ًال م�ستفي�ض ًا بالقواعد والأحكام.
�4-4أن املعجميني حني ف�سروا كثري ًا من �ألفاظ الآلة مل ي�صطلحوا فيها على م�صطلح ا�سم الآلة مثلما
ا�صطلحوا على ا�سم الفاعل ،وا�سم املفعول ،وامل�صدر � ...إلخ.
( )١الل�سان( :فرج) .342/2
(� )2إذا وقفنا على ر�أي معروف الر�صايف يف تعريفه للأداة جنده يقول« :الأداة :الآلة» .انظر :الآلة والأداة� ،ص .17
( )3املجامع العربية وق�ضايا اللغة من الن�ش�أة �إىل �أواخر القرن الع�شرين ،د .وفاء كامل فايد� ،ص .64
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ف�إذا تتبعنا معنى الرمح( ،)1وامل�صباح( ،)2واملفتاح( ،)3واملن�شار( ... )4وغريها من �ألفاظ تندرج حتت
هذا امل�صطلح ،ف�إننا نقف على مفهوم لغوي لها دون اال�صطالح فيها على م�صطلح ا�سم الآلة.
رابع ًا:
	�أن م�ؤلفات النحويني املتقدمة التي اخت�صت باحلدود النحوية �إما �أنها مل ت�شر من قريب �أو بعيد �إىل
حدِّ ا�سم الآلة( ،)5و�إما �أنها وقفت على حده ب�شكل مقت�ضب مل يو ِّف ِه حقه بالتعريف به ،والتف�صيل يف
قواعده و�أحكامه( ،)6و�إمنا اكتفت بالتعبري عن امل�صطلح مبا يو�ضحه من اجلانب اللغوي� ،أكرث من
املفهوم ال�صريف للم�صطلح ،ومثل ذلك كان اللغويون والنحويون املتقدمون يف م�ؤلفاتهم العامة حني
عر�ضوا لهذا الباب؛ �إذ اكتفوا بعبارات موجزة للتعريف بهذا امل�صطلح ،ومن ذلك� :أقوالهم( )7ب�أنه:
كل ما ي�ستعان به لتحقيق فعل ما.
اعتملت به من الأداة.
ما
َ
ُ
َ
املفعول.
الفاعل
ما يعالج به
ما يرفع ويو�ضع.
ما ينقل ويعمل به.
ما يعالج به وينقل.
و�أ�ضاف النحويون املتقدمون �إىل هذه املفاهيم حتديد الباب ب�أوزان قيا�سية ،وكان للمحدثني �آرا ٌء
عدة ب�ش�أنها ،تتمثل فيما يلي:
�1-1أن بع�ض هذه املفاهيم ينطبق على الآلة والأداة مما قد ورد فع ًال عن املتقدمني ،وع َّرفوا به
امل�صطلح ْ ِي� ،أو �أنه يف الواقع ميثلهما مع ًا حني يطبق املفهوم عليهما.
َ
()١
()2
()3
()4
()5
()6
()7

انظر :الل�سان( :رمح) .452/2
انظر :الل�سان�( :صبح) .506/2
انظر :الل�سان( :فتح) .537/2
انظر :الل�سان( :ن�شر) .209/5
انظر� :شرح احلدود يف النحو للفاكهيَ ،ع َر َ�ض باب امل�شتقات� ،ص  191 :185دون �أن َيذكر من بينها ا�سم الآلة ،ولعل ذلك لكونه
اقت�صر على امل�شتقات العاملة.
راجع البحث� ،ص .14
انظر :البحث� ،ص .15 ،14
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ف�إذا �سلمنا ب�أن الآلة هي كل ما ي�ستعان به لتحقيق فعل ما ،ففي املقابل قالت العرب� :آدَا ُه على كذا
ُي�ؤْ ِدي ِه �إيدا ًء :مبعنى ق َّواه عليه و�أعانه(� ،)1أي� :أن الأداة�-أي�ض ًا-ملا ي�ستعان به لتحقيق فعل ما.
ُ
َ
املفعول� ،أو قولهم� :إنها الوا�سطة بني الفاعل
الفاعل
�2-2أن قول املتقدمني� :إن الآلة هي ما يعا ِل ُج بها
ومنفعله يف و�صول �أثره �إليه( )2يدخل حتتهما الكثري من الألفاظ التي ينطبق عليها �أحد هذين
املفهومني ،نحو :الـ ُم ْ�س ُع ِط ،والـ ُم ْن ُخ ِل ،والـ ُمد ُِّق ،والـ ُم ْدهُ ِن ،والـ ُم ْك ُح َل ِة�...إلخ� ،إال �أن النحويني
�أخرجوها من �أوزان ا�سم الآلة القيا�سية؛ الختالل �أحد �شروط هذا الباب ،وهو عدم جميئها على
وم َل ٍب،
وزن من الأوزان التاليةِ :م ْف َع ٌلِ ،وم ْف َع َل ٌةِ ،وم ْف َعا ٌل ،ويف املقابل عدت �ألفاظ مثلِ :م َق ٍّ�صْ ِ ،
ا�ض ،ومفتاح� ...إلخ من �أ�سماء الآلة؛ جلمعها بني املدلول املعجمي-وهو
ِوم ْك َ�س َح ٍةِ ،وم ْ�ص َفا ٍةِ ،وم ْق َر ٍ
العالجية-والقاعد ِة ال�صرفية التي �أقرها �سيبويه َومن بعده بح�صر هذا الباب ب�أوزان قيا�سية ثالثة.
3-3ما ن�ص عليه بع�ض العلماء( )3من �أن ا�سم الآلة هو ما يرفع ويو�ضع� ،أو ما ينقل ،قد �أُ ِخ َذ عليه م�آخذ
عدة� ،أهمها:
·�أن املفهوم ف�ضفا�ض ،يدخل حتته الكثري من الأ�شياء التي لي�ست من الآالت؛ وذلك لإمكانية نقلها،
مثل :الكتاب ،وال�سرير ،حيث ت�ساءل حممد علي النجار بنا ًء على هذا املفهوم :هل يعدان من
الآالت؟(.)4
·�أن بع�ض العلماء اقت�صر يف مفهوم الآلة على الرفع والو�ضع والنقل دون املعاجلة� ،أو �شرط الوزن،
ن�ص ًا على �أن
كالك�سائي ،وهذا مفهوم قا�صر ،ال ميثل امل�صطلح ،يف حني �أن ثعلب ًا والزخم�شري قد ّ
ا�سم الآلة ال بد �أن ميثل ال�شرطني� :شرط قابلية النقل والو�ضع ،و�شرط قبول املعاجلة به.
خامس ًا:
	�أن باب ا�سم الآلة لقي ت�ضييق ًا وحتجري ًا من ِقبل الكثري من النحويني املتقدمني واملت�أخرين ،حيث
ق َّيدوه يف �صياغته مبا يلي:
·�أن ي�صاغ من الفعل املتعدي على ر�أي الأكرثين.
·�أن يكون م�شت ّق ًا من الثالثي.
()١
()2
()3
()4

انظر :الل�سان�( :أدا) .25/14
راجع البحث� ،ص .14
راجع البحث� ،ص .15
انظر :مذكرة (ا�سم الآلة) لل�شيخ حممد علي النجار يف البحوث واملحا�ضرات� ،ص  ،248م�ؤمتر الدورة التا�سعة والع�شرين،
1963-1962م ،القاهرة ،الهيئة العامة ل�ش�ؤون املطابع الأمريية1383 ،هـ 1963 -م.
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يف حني �أن اللغويني قد �أوردوا الكثري من �ألفاظ ا�سم الآلة يف معجماتهم ،دون �أن تخ�ضع لقواعد
الباب و�أحكامه مما تخت�ص بال�صياغة؛ لذا زخرت بالكثري من �أ�سماء الآلة مما خرج عن القواعد
التي � َّأ�صلها النحويون ،نحوِ :م ْد َف َ�أ ٍة الذي �صيغ من الفعل الالزم (دفئ)َ ِ ،
وم َّد ٍة من اال�سم اجلامد
(ا َ
َّاف من الفعل الرباعي ( َثق ََّف) ،و�ساطور  ...وغريها(.)1
خلدِّ ) ،و ِثق ٍ
ولعل الدرا�سة الإح�صائية التي �أعدتها د .حنان عمايرة(� )2أظهرت نتائج دقيقة حول ن�سبة ما جاء من
�أ�سماء الآلة مما انطبقت عليه �شروط ال�صياغة ،حيث �أح�صت ( )1365ا�سم ًا من �أ�سماء الآلة التي
وردت يف معجم معروف الر�صايف(.)3
سادس ًا:
	�أن النحويني املتقدمني ح�صروا ا�سم الآلة يف ثالثة �أوزان قيا�سية ،هيِ :م ْف َع ٌلِ ،وم ْف َع َل ٌةِ ،وم ْف َعا ٌل.
ومع التطور احلديث وما �أنتجه من زخم يف �أ�سماء الآالت ،وبعد جل�سات ومناظرات� ،أ�ضاف املحدثـون
ـاعو ٌل ،ومل تخل هذه الأوزان من اعرتا�ضات ،بني القول
�أربـع �صيـغ ،هـيَ :ف َّعا ٌل ،و ِف َعا ٌلِ ،
وفاع َل ٌة ،وف ُ
بقيا�سيتها� ،أو ق�صر ما ا�ستحدث من �أ�سماء على ال�سماع فقط(.)4
وممن اعرتا�ض على قيا�سية الوزن (فاعول) يف ا�سم الآلة :ال�شيخ حممد النجار ،حيث ع َّد ما جاء من
()7
أدوات ،ولي�س �أ�سما َء �آل ٍة ،مثل :التابوت ،والقازوزة( ،)5والراقود( ،)6والفاثور
�ألفاظ على هذا الوزن � ٍ
�...إلخ.
يف حني �أن حممد بهجة الأثري( )8ذهب �إىل قيا�سية هذا الوزن؛ ملجيء عدد من الألفاظ عليه ،ولهذا
�أقره املجمع ،وقال بقيا�سيته.
ومع هذا كله جند الكثري من م�ستحدثات الآالت ال تندرج حتت � ٍّأي من هذه الأوزان ،بل �إن �أ�سماء
الآالت مما يخ�ص التقنية فقط تكفي لت�أليف كتب حول بنائها.
()١
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

انظر :املجامع العربية وق�ضايا اللغة� ،ص .69
انظر هذه الن�سب مف�صلة يف :ا�سم الآلة درا�سة �صرفية معجمية� ،ص .91 ،90
الآلة وما يتبعها من املالب�س واملرافق والهنات.
انظر :املذكرتني املقدمتني من ِقبل حممد النجار �ص  247 ،241يف بحوث وحما�ضرات م�ؤمتر الدورة التا�سعة والع�شرين،
1963 :1962م.
القازوزةَ :م ْ�ش َر َب ٌة َو ِه َي َقدَ ح دُونَ ال َق ْرقا َرة� ،أَعجمية ُم َع َّر َب ٌة .الل�سان :قزز .395/5
مقي .الل�سان :رقد .183/3
الرا ُقود� :إِنا ُء َخزَ ٍف ُم ْ�ست َِطي ٌل َّ
َ
َ
ال َفاثور ِع ْندَ ا ْل َعا َّم ِةَّ :
ٌ
ُ
َ
خام �أو ِف َّ�ضة �أو ذهَ ٌب .الل�سان :فرث .44/5
الط�ست �أَو ِ
اخلوان ُيت ََّخذ ِمنْ ُر ٍ
الآلة والأداة� ،ص .357
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ووجهة نظر الباحثة �أن هذا كله يعود �إىل عدد من الأ�سباب� ،أهمها:
1-1ا�ضطراب حتديد املفاهيم للم�صطلحات املتعلقة بباب ا�سم الآلة� ،سوا ٌء �أكان من املتقدمني �أم من
املحدثني.
�2-2أن ما ا�ستحدث جاء دون الرجوع لأهل العلم واالخت�صا�ص ،حيث ُو ِّلدَ ْت هذه الأ�سماء �إما من ترجمة
حرفية� ،أو من اجتهادات غري مدرو�سة ،وهنا ي�أتي دور املجامع اللغوية مه ّم ًا يف اال�ستق�صاء والدرا�سة
والبحث.
3-3الت�شدد يف قبول بع�ض �أ�سماء الآلة ،والتحجري يف بنائها ح�سب معايري حمددة �أقرها علماء النحو،
مما �أف�ضى �إىل طفو كثري منها على �سطح املاء ،مل يلتقط فيعتنى به و ُي ْد َر َ�س ،ومل ميت ف ُيتْـ َر َك ،بل
�أ�صبح بني بني.
و�إذا وقف البحث على املراحل التي مير بها بناء القاعدة النحوية ف�إنه يجد �أن العرب قد نطقوا اللغة
ب�ألفاظها وتراكيبها ،ثم جاء اللغويون ،فجمعوا ود َّونوا هذه اللغة ،ثم كان دور النحويني الذين و�ضعوا
القواعد ،و� َّأ�صلوا الأحكام على ح�سب ما ورد من كالم العرب ،وكما �أكدت د .وفاء فايد �أن اللغة هي
الأ�صل� ،أما النحو فهو �صناع ٌة وتعلي ٌم للغة؛ لذا كان الأَوىل «�أن يقدم الأ�صل على ال�صناعة»(.)1
ويجب �أن تعد الألفاظ التي حملت مدلو ًال معجم ّي ًا ميثل ا�سم الآلة من باب �أ�سماء الآلة ،مع االختالف
يف احلكم عليها بني القيا�سية وال�سماعية.
وهذا �أف�ضل من رف�ض ت�صنيفها حتت هذا الباب.

وال يعني هذا فتح الباب على م�صراعيه ،و�إ�ضافة �أوزان �أُ َخ َر على ما �أُ ِّ�ص َل وا�ستحدث منها �إال بعد
درا�سة ومتحي�ص؛ � ْإذ يحتاج الباب من جميع جوانبه �إىل وقفة مت�أنية مبنية على اجلمع والبحث؛
ال�ستيعـاب كـل مـا ا�ستحـدث ومـا �سي�ستحدث.
سابع ًا:
مل يقت�صر اخللط بني مفاهيم امل�صطلحات الرئي�سة املتعلقة بهذا الباب على ا�سم الآلة والأداة
واجلهاز ،بل تعدى اخللط واال�ضطراب بني هذه امل�صطلحات �إىل الدخول يف م�صطلحات �أُخْ َرى،
�أو �إىل ت�صنيف بع�ضها حتت �أبواب �صرفية غ ِري باب ا�سم الآلة ،وذلك ر ّد ًا على ما ذهب �إليه جممع
اللغة العربية يف م�صر( ،)2الذي اعتمد كثري ًا من الألفاظ التي وردت يف الن�صو�ص العربية القدمية،
�أو الكثري من الألفاظ امل�ستحدثة يف ع�صرنا احلايل ،مما �أتى على �أربعة �أوزان ،هيَ :ف َّعالة ،و ِف َعال،
( )١انظر :املجامع العربية وق�ضايا اللغة� ،ص .69
( )2راجع البحث� ،ص .16
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وفاعو ٌل؛ لتندرج حتت ا�سم الآلة ،ولهذا ال�سبب مع �أ�سباب �أخرى �أق َّر املجمع قيا�سية هذه
ِ
وفاع َل ٌةُ ،
الأوزان الأربعة.
	�إال �أن بع�ض العلماء-وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ حممد علي النجار(-)1قد اعرت�ض على قيا�سية بع�ض هذه
الأوزان� ،أو ت�صنيفها حتت هذا الباب ،على الرغم من �أن حممد بهجة الأثري قد جمع ما يقارب
املئتني من الألفاظ التي �أتت على وزن واحد فقط من هذه الأوزان؛ مما يدل على ورود الكثري منها
ممثلة للأوزان جميعها؛ لذا اجتهد ه�ؤالء لإخراجها من هذا الباب ،فقالوا:
1-1هي �آالت ،ولي�ست �أ�سما َء �آالت ،نحو :ال�ساطور ،والناقور( ،)2والهاوون ،والإبرة ،وال�سيف ،والع�صا...
�إلخ.
قال النجار« :وينبغي هنا �أن يفرق بني الآلة وا�سم الآلة يف امل�صطلح ،فالإبرة �آلة ،ولي�ست با�سم
�آلة ،...والإ�شفى(� )3آلة  ،...وال�سيف �آلة ،...فالذي يعر�ض ال�سم الآلة ال ينبغي له �أن يذكر ما يدل على
الأداة املح�ض التي ال تكون عالجية ،وال على الآلة التي ال ي�شعر لفظها بالآلية ،كالإبرة ،والإ�شفى»(.)4
�2-2أو�صاف دالة على املبالغة ،نحوَ :ج َّرارةَ ،
وغ َّ�سالةَ ،
وخ َّرامة�...إلخ؛ � ْإذ تعد �صيغة (ف َّعال) من �صيغ
َ
املبالغة ،نحو ما ذكره �سيبويه من قولهم�« :أما
اب»( ،)5وزيدت التاء للمبالغة�-أي�ض ًا.-
الع�سل ف�أنا �ش َّر ٌ
واحتج �أع�ضاء املجمع لهذا الوزن ب�أنه ي�صح �أن ي�سند الفعل �إىل ما يالب�س الفاعل يف زمانه �أو مكانه
َّ
ا�سم �آلة.
�أو �آلته ،وعليه يجوز جميء ( َف َّعالة) َ
	�إال �أن د .خالد الع�صيمي يرى �ضرورة التوقف يف جواز �صوغ ا�سم الآلة على وزن ( َف َّعالة)؛ لأمور عدة،
هي:
الأول�« :أنه مل ي�سمع منها �شيء ممن يحتج بكالمه؛ لي�صح البناء عليه.
الثاين� :أنه مل يذكر عامل من علماء العربية جميء �صيغة ( َف َّعالة) دا َّل ًة على الآلة.
الثالث� :أن جميء ( َف َّعال) ّ ً
دال على معنى الن�سب لي�س بقيا�س عند بع�ض العلماء.
()1
()2
()3
()4
()5

مذكرة ا�سم الآلة يف البحوث واملحا�ضرات ،م�ؤمتر الدورة التا�سعة والع�شرين1963 :1962 ،م� ،ص  ،246 :241وانظر :ر�أي
د .خالد الع�صيمي يف وزن ( َف َّعالة) يف كتابه :القرارات النحوية والت�صريفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة� ،ص .433 ،432
ال�صور الذي ين ُقر فيه امل َل ُك� ،أي :ينفخ .الل�سان :نقر.231/5 ،
الناقورُّ :
الإ�شفى :املثقب ،وال�سراد تخرز به النعال .الآلة والأداة� ،ص .18
البحوث واملحا�ضرات ،م�ؤمتر الدورة التا�سعة والع�شرين1963 :1962 ،م� ،ص .242
الكتاب .111/1
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الرابع� :أن نقل �صيغة ( َف َّعال) من داللتها على معنى املبالغة �إىل الداللة على ا�سم الآلة �أمر مرتبط
بال�سماع؛ لأنه يدخل يف الزيادة يف اللغة.
غ�سلت ثيابي الغا�سل ُة؛ جري ًا على �إجازة �إ�سناد الفعل �إىل
اخلام�س� :أننا لو قلنا يف :غ�سلتُ ثيابي باملغ�سلة:
ْ
ما يالب�س �آلة الفاعل ،ف�إنه يكون من باب الإ�سناد املجازي الذي عالقته ال�سببية ،ولو ح َّولنا تلك
الغ�سالة ،مل نخرج عن كون ال�صيغة دا َّل ًة على معنى
العبارة �إىل �صيغة ( َف َّعالة) ،وقلنا:
ْ
غ�سلت ثيابي َّ
املبالغة»(.)1
وي�أتي ال�شيخ النجار ،ويعرت�ض على �إدخال كلمة (�سيارة) �ضمن باب ا�سم الآلة ،وعلل ذلك ب�أنها «من
باب ت�سمية الآلة بالو�صف ،ولي�س من باب ا�سم الآلة ،فال�سيارة �سميت بذلك ل�شدة �سريها ،ولي�ست
ا�سم �آلة»(.)2
ومبثل ذلك َي ُر ُّد َ
القول بقيا�سية الوزن (فاعول) ،وعدِّ ِه من �أ�سماء الآلة ،نحو :حاجور( ،)3وناعور(... )4
وغريهما؛ �إذ يرى �أنها �أو�صاف دالة على املبالغة ،ولي�ست من �أ�سماء الآلة.
وللباحثة على هذا كله عدد من امللحوظات ،تتمثل فيما يلي:
�1-1أن املحدثني قد اختلط عليهم الأمر بني �ألفاظ �أثبتت تتعدى املئات ،وحتمل املعنى املعجمي للآلة �أو
ُخدمت ،و�أُ ْط ِل َق ْت على ما ي�ستعان به
ُحدثت ،وا�ست ْ
الأداة ،دون امل�صطلح ،و�ألفاظ تقدر مبثلها قد ا�ست ْ
لت�أدية عمل ما ،ويف املقابل ُح ِ�ص َر الباب يف �أوزان قيا�سية حمدودة ال ت�ستطيع �أن ت�ستوعب جميع ما
ورد �أو ا�ستحدث ،حيث جعل الفي�صل يف الباب ال�شكل والبناء ،دون النظر �إىل املعنى واملفهوم ،مما
�أحدث هذا اال�ضطراب يف حتديد معايري هذا الباب م�صطلح ًا وتقعيد ًا.
�2-2أن القول ب�أن ما ورد من �ألفاظ حتمل معنى الآلة �أو الأداة �أو اجلهاز� ،إال �أنها ال تندرج حتت وزن
من الأوزان املعتمدة لدى العرب ،وخ ِّرجت على �أنها �صيغ مبالغة� ،أو �أ�سماء فاعلني ،فالقول فيها
�أن العرب قد ا�ستحدثت الكثري من الألفاظ التي فر�ضتها احلياة احلديثة ،وت�سا ُر ُع التطور يف العلم
مواكب ًة لهذا التغري ،وممثل ًة للنمو اللغوي ،وكان من مظاهر تطورها �أن ا�سم
والتقنية ،فتطورت اللغة ِ
الفاعل و�صيغ املبالغة قد تطورت لت�ستعمل �أ�سما َء �آلة �أو �أدوات ،فقيل :نا�سخة ،وطابعة ،و�شابكة،
ونا�سوخ ،وحا�سوب ،و�س َّماعة ،وج َّوال � ...إلخ.
()١
()2
()3
()4

القرارات النحوية والت�صريفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة �ص .433 ،432
البحوث واملحا�ضرات ،م�ؤمتر الدورة التا�سعة والع�شرين1963 :1962 ،م� ،ص .246
مل يقف البحث على �آلة �أو �أداة يطلق عليها هذا اال�سم.
الناعور :جناح الرحى ،والناعور :دلو ي�ستقى بها .الل�سان :نعر  ،222/5وانظر :الآلة والأداة� ،ص .246
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�3-3أن يطلق الباب ب�إ�ضافة �أوزان كثرية له ت�ستوعب جميع ما يندرج حتت هذا الباب ،و�أن تق َّر هذه
الأوزان ،ثم تدرج الألفاظ حتتها.
وقد ذهب هذا
املذهب حممد بهجة الأثري( )1عندما �أجاز �أوزان ًا كثري ًة ت�ضاف �إىل �صيغ ا�سم الآلة
َ
وفاعول ٌة ،و َف َّعال ،و َف َّعالة،
وفاع ٌلِ ،
املعتمدة ،وهيِ :ف َعالِ ،
وفاعولُ ،
وفاع َل ٌة ،و َف ُعو ٌل ،و َفعيل ،و َف ِعيلةُ ،
َوم ْف ُعو ٌلَ ،وم ْف ُعو َل ٌة ،و ُم ْف َع ٌل ،و ُم ْف َع َل ٌة.
وحجته يف ذلك �أنها �أوزان ف�صيحة قدمية ،و�صاغ العرب منها �أ�سماء �آلة؛ لذا ال بد من �أخذ زمام
املبادرة ،و�إقرار �أوزان حمددة ابتدا ًء ،بد ًال من قبول وزن دون �آخر؛ ا�ستناد ًا لكرثة اال�ستعمال ،وهذا
ما وجهت �إليه د .حنان عمايرة يف �س�ؤالها عندما قالت« :فهل يعني ذلك �أن يرتك الأمر للنا�س حتى
يكرثوا من ا�ستخدام وزن حتى ي�صبح ُم َق ّر ًا فيما بعدُ� ،أو �أن ي�أخذ املجمع بزمام املبادرة ،فيقر �أوزان ًا
معينة العتبارات يراها �صاحلة ،ثم يبيح للنا�س بعدئذ �أن ي�ستعملوها ،فت�أتي موافقة للمراد ،فيكون
دور املجمع بهذا دور ِّ
املوجه للنمو اللغوي»؟(.)2
املخط ِط ِّ
�4-4أن تو�ضع حدود دقيقة للم�صطلحات الثالثة� :آلة ،و�أداة ،وجهاز ،ويدار كل ما ورد من �ألفاظ تعرب عن
مفاهيمها حتت هذه امل�صطلحات ،دون التو�سع �أكرث من ذلك بالتكلف والتمحل؛ لإخراج ما يندرج
حتتها �إىل م�صطلحات �أخرى ،ك�أن يقال :هي �آالت� ،أو هي �صيغ مبالغة ،ولي�ست �أ�سماء �آلة ،مع �أن
معناها وحقيقتها ي�ؤدي معنى هذه امل�صطلحات الثالثة.
ثامن ًا:
	�إذا �أعدنا النظر يف و�سائل توليد �أ�سماء الآلة عند العرب ،وطرائقهم يف ذلك ،وما بدا للباحثة من
تداخل يف ت�صنيف هذه امل�صطلحات حتت هذه الطرائق ،وقف البحث على عدد من الإ�شكاالت يف
هذا املجال ،يتمثل �أهمها فيما يلي:
خا�ص�-أدى �إىل انفجار
�1-1أن تدفق امل�صطلحات العلمية بكل ٍّ
عام-واملعلوماتية املتعلقة بالتقنية ب�شكل ٍّ
ري ال�ستيعاب هذه امل�صطلحات
معريف واجهته اللغة العربية؛ لذا �أ�صبح �أمام املجامع اللغوية حتدٍّ كب ٌ
وتوليدها بهدف مواكبة هذا الت�سارع املعريف الذي يعي�شه العامل.
ولعدم وجود قرار بااللتزام باخلطط العلمية واملنهج اللغوي املوحد الذي اعتُمدت معايريه يف عدد
( )١انظر :البحوث واملحا�ضرات ،الدورة الثامنة والع�شرون� ،ص 1383 ،363 :345هـ 1963 -م ،وانظر :العربية لغة العلوم والتقنية،
د .عبد ال�صبور �شاهني� ،ص .270
( )2ا�سم الآلة درا�سة �صرفية معجمية� ،ص .25
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من االجتماعات لتوليد هذه امل�صطلحات وا�ستيعابها تفاقمت هذه امل�شكلة �أمام املجمعيني العرب،
وقد �أكدت �إحدى الدرا�سات «�أن التقديرات املن�شورة عن �أعداد امل�صطلحات العلمية الغائبة عن
القوامي�س واملعاجم العربية غري دقيقة ،وبعيدة كل ّي ًا عن الواقع ،وبخا�صة بعد االنفجار املعريف
احلايل يف بع�ض التخ�ص�صات ،وهيمنة ال�شبكة العاملية و�صريورتها �أدا ًة لن�شر املعارف ومتابعتها،
وهو ما �أدى �إىل ق�صور كبري يعاين منه امل�صطلح العلمي العربي ،و�إىل تفاقم �إ�شكالية الرتجمة يف
�ضوء ذلك»(.)1
�2-2أن تعدد و�سائل توليد م�صطلح ا�سم الآلة �أف�ضى �إىل تعدد امل�صطلحات للآلة الواحدة؛ لأن كل باحث
يعتمد طريقة تختلف عن طريقة الباحث الآخر ،وذلك ب�سبب عدم وجود معايري معتمدة خا�صة
بنوع امل�صطلح وم�صدره وغريهما ،فتبنى عليها قواعد بنائه وتوليده ،من خالل منهج موحد يجري
االتفاق عليه من ِقبل �أهل االخت�صا�ص يف هذا املجال.
وهذا ظهر للبحث جل ّي ًا يف كثري من امل�صطلحات التي جرى توليدها؛ �إذ وقف على و�سائل العلماء
فيها ،فوجد �أنهم اختلفوا يف حتديد هذه الآليات للم�صطلح نف�سه ،ولعل هذا يعود يف الأ�صل �إىل
�أ�سباب عدة ،منها :اختالف مناهج العلماء يف التوليد ح�سب ثقافتهم وتكوينهم العلمي ،فهذا
م�صادره فرن�سية ،والآخر م�صادره �إجنليزية ،والثالث م�صادره �أملانية ،والرابع اعتمد املنهج الرتاثي
العربي يف التوليد؛ م�ؤ ِّكد ًا �أهمية اعتماد اللغـة العـربيـة فـي جميع ذلك ،واملحافظـة على كيان العربية
وا�ستقالليتها.
3-3هناك ازدواجية ناجتة عن توليد �أ�سماء الآلة من لغات خمتلفة؛ لأن كثري ًا من امل�صطلحات اخلا�صة
بهذا العلم تختلف من لغة �إىل �أخرى للآلة نف�سها ،ف�إذا جرى توليد هذه الأ�سماء املختلفة ونقلها �إىل
العربية ،ظهر لنا عدد من امل�صطلحات متثل اللغات التي نقلت عنها ،مع داللتها على م�سمى واحد،
وقد متثل هذه امل�صطلحات لغة واحدة ،لكنها تختلف باختالف الأقطار التي نقلت عنها.
ففي اللغة الإجنليزية مث ًال قد نقف على م�صطلح ي�ستخدمه الأمريكي غري امل�صطلح الذي ي�ستخدمه
الربيطاين ،وكالهما يدالن على �شيء واحد.
فالنقل عن اللغة الأ�صلية �أحدث �إ�شكا ًال يف امل�صطلح العربي ،ومل يقف الأمر يف ذلك عند االختالف
يف توليده من حيث البناء فقط ،بل تعداه �إىل االختالف يف م�ستوى نقل الأ�صوات من اللغة الأم �إىل
(� )١آلية لتوظيف ال�شبكة العاملية (الإنرتنت) يف ر�صد امل�صطلح العلمي العربي وتعريبه و�ضبطه ون�شره ،جمموعة من امل�ؤلفني،
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية� ،ص .3
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اللغة العربية( ،)1مما �أنتج م�صطلحات متثل �آلة واحدة ،لكنها تختلف يف توليدها بنا ًء و�صوت ًا.
ومن الأمثلة على ذلك يف التوليد بنا ًء :ما جنده يف نقل كلمة (كمبيوتر) �إىل العربية ،ففي املغرب
العربي جعلوها :الرتابة ،والنظامة ،واحلا�سوب ،واحل�سوب ،ويف امل�شرق العربي جعلوها :احلا�سب
الآيل ،والعقل الإلكرتوين� ...إلخ.
هذه من الأمثلة التي �أوردها الدكتور حممد احلمزاوي على م�ستوى البناء.
ومن الأمثلة على تعدد امل�صطلحات ملدلول واحد :ما �سريد يف اجلداول الالحقة من تعدد �صياغة
مقابالت عربية للآلة ( ،)2( )Mobileفنجد من نقلها عن اللغة الربيطانية �أو الأوربية ،وجعلها اجل َّوال،
والنقَّال ،واملتنقل ،ف�أتت لفظ ًا مفرد ًا ،ومنهم من نقلها عن امل�صدر الأمريكي ،وهو (،)Cell Phone
فرتجمها �إىل هاتف خلوي؛ لذا �أ�صبحنا �أمام م�صدرين خمتلفني تركيب ًا ومدلو ًال ،وعليه تعددت
ال�صياغة وتنوعت.
�أما على م�ستوى الأ�صوات فقــد �أكـد اخلـالف فـي ذلـك؛ �إذ قــال« :ويف م�ستـوى نقل �أ�صوات املعربات
والدخيالت ا�شتد اخلالف بني من يف�ضل اعتماد النطق الأنكلو�سك�سوين عند نقلها �إىل العربية ،ومن
يف�ضل النطق الفرن�سي الالتيني»(.)3
و�أكد وجود هذه االزدواجية يف القرارات املجمعية بقوله« :ولقد �أقر جممعنا قرارين مت�ضادين،
�أحدهما :عا ٌّم ،اقرتحه الأمري م�صطفى ال�شهابي ،ويتمثل يف اختيار النطق الفرن�سي ،والآخر :يتعلق
بنقل ال�شهور-ال �سيما الغربية منها-ح�سب النطق الإجنليزي»(.)4
ومن الأمثلة التي �أوردها احلمزاوي على النقل والتوليد على امل�ستوى ال�صوتـي :التعبـيـر عـن الزهرة
الهـولنـديـة ( ،)Tulipeهــل نقـول :توليـب �أو تيوليـب؟.

()١
()2
()3
()4

انظر :حما�ضرة :ر�ؤية عربية لتوحيد امل�صطلح وتقيي�سه ،للدكتور حممد احلمزاوي� ،ص  ،166جملة جممع اللغة العربية
بالقاهرة ،ع  ،90الق�سم الثاين1421 ،هـ 2000 -م.
راجع البحث� ،ص .3٧
حما�ضرة :ر�ؤية عربية لتوحيد امل�صطلح وتقيي�سه ،للدكتور حممد احلمزاوي� ،ص  ،166جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ع
 ،90الق�سم الثاين1421 ،هـ 2000 -م.
امل�صدر ال�سابق.

466

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

د .نوال بنت �سليمان الثنيان

املبحث الثالث
مصطلحات أسماء اآللة يف ال ِّتقَانَة  -دراسة تطبيقية
يت�ضمن ثالثة مطالب ،هي:
املطلب الأول :ر�صد �أهم امل�صطلحات يف املجال ح�سب حدود البحث (�أمنوذج ًا).
املطلب الثاين� :أهم �إ�شكاالت هذه امل�صطلحات.
املطلب الثالث� :أ�سباب هذه الإ�شكاالت.
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املطلب األول
رصد أهم املصطلحات يف املجال حسب حدود البحث (أمنوذج ًا)
ال ِّت َقا َنة �أو التقنية :هي التعريب الذي اقرتحه جممع اللغة العربية يف دم�شق ،جاء يف معجم املعاين:
«( ِت ْق ِن َّي ٌة) :ا�سم م�صدر �صناعي من :تقـن� :أ�سلوب �أو ِف ِّن َّي ٍة يف �إجناز عمل �أو بحث علمي ونحو ذلك� ،أو جملة
الو�سائل والأ�ساليب والطرائق التي تخت�ص مبهنة �أو فن»(.)1
وذهب اللغويون املحدثون �إىل �أنها تتكون من جز�أين ،هماِ ( :ت ْقنٌ ) بك�سر التاء ،و( َّية) ،يقابالن
امل�صطلحني الإجنليزيني� )Technology( :أو ( ،)Techniqueويعربان عن مفهوم :العلم التطبيقي� ،أو
التكنولوجيا كما ا�شتهر على �أل�سنة املثقفني يف ع�صرنا احلايل(.)2
ويرى د .عبد ال�صبور �شاهني «�أن الكلمة معربة ،و�أنها جاءت على وزن الكلمة العربية ،ثم غريت الكاف
�إىل القاف ،و�أحلقت بها الحقة امل�صدر ال�صناعي ،ف�صارت الكلمة ( ِت ْق ِن َّي ٌة) ذات املالمح العربية»(.)3
لن يطيل البحث يف التعريف مب�صطلح التقنية �أو ال ِّت َقا َنة و�أ�صله اللغوي ومدلوالته املتداولة؛ لأن
ذلك لي�س جمال البحث ،والهدف هنا هو التعريف ب�شكل عام بامل�صطلح ،والوقوف على املجاالت املتعلقة
مبو�ضوع البحث؛ ليكون مدخ ًال له.
وال يخفى على اجلميع �أن جماالت ال ِّت َقا َنة قد اختلف حولها الباحثون اللغويون والتقنيون ،ولعل تركيز
البحث يف هذا املبحث �سيكون على تقنية املعلومات واالت�صاالت( ،)4حيث �إنه �سيعر�ض �أمنوذج ًا لبع�ض
امل�صطلحات مما قد ي�سمى �آل ًة �أو �أدا ًة ،ويتعلق بهذا املجال ،متناو ًال �أ�صولها يف اللغة املنقولة عنها ،و�صيغها
التي تقابلها يف العربية ،وو�سائل توليدها� ...إلخ؛ ليقف على �أهم امللحوظات والآراء حول هذه ال�صيغ من
جوانب عدة.
ومنع ًا ِل َّلب�س �أو االعرتا�ض يو�ضح البحث حدود هذا املجال وامل�صطلحات التي تناو َلها ،التي من
�أهمها:
()١
()2
()3
()4

معجم املعاين اجلامع ،معجم عربي عربي :تقنية .مرجع من ال�شبكة بدون ترقيم
العربية لغة العلوم والتقنية ،د .عبد ال�صبور �شاهني� ،ص .317
امل�صدر ال�سابق� ،ص .320
لن يقف البحث على جماالت التقنية الوا�سعة يف االت�صاالت� ،أو احلياة املنزلية� ،أو الإعالم� ،أو الطب� ،أو الرتبية� ،إمنا �سيكتفي
ب�أمنـوذج م�صغـر ل ِت َقا َن ِة االت�صاالت واملعلومات مما ي�ستخدم يف احلياة العامة؛ ليخـرج بنتـائج وتو�صيـات قـد تنـطبق ب�شـكل �أو
بـ�آخـر على علم امل�صطلح و�إ�شكاالته.
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	-م�صطلحات الآلة �أو الأداة مما يتعلق ب�أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية التي ي�ستخدمها العامة ،دون
الأجهزة والآالت التي هي من �ش�أن املتخ�ص�صني ،مثل :مكب�س املعالج ،و�شقوق الذاكرة ،وغريهما
من امل�صطلحات.
	-امل�صطلحات ال�شائعة يف ع�صرنا احلايل ،مما هو يف حدود زمن كتابة البحث ،وما هو متداول على
�أل�سنة الباحثني �أو امل�ستخدمني لهذه الآالت والأدواتُ ،م ْغ ِف ً
ال ما اندثر �أو ق َّل ا�ستعماله ،مثلZip :
( Driveم�شغل القر�ص) ،ودون تتبع لدقة و�سائل توليدها ،ومدى �صحتها.
ح�سي وملمو�س ،وذلك لعالقتها الوطيدة بالبحث،
	-امل�صطلحات التي تعرب عن الآالت والأدوات مما هو ٌّ
دون امل�صطلحات التي حتمل مفاهيم علمية تقنية بعيدة عما هو حم�سو�س.
	-امل�صطلحات التي وقف عليها البحث تع ُّد عين ًة للدرا�سة؛ لذا �سيقت�صر على �أمثلة حمددة يف املجال،
ومل يكن هدف البحث احل�ص َر واجلم َع لهذه امل�صطلحات بقدر الوقوف على عدد من الإ�شكاالت يف
جمال التقنية.
	-اعتماد م�صادر موثقة للوقوف على توليد �أ�سماء الآلة من اللغات الأجنبية ،ونقلها �إىل العربية ،كان
من �أهمها:
 املعجم املوحد مل�صطلحات تقانة (تكنولوجيا) املعلومات (�إجنليزي  -فرن�سي  -عربي) ،من
�إ�صدارات مكتب تن�سيق التعريب التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،الرباط ،ع (،)36
2011هـ.
 البنك الآيل ال�سعودي للم�صطلحات العلمية (با�سم)� :إعداد مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية،
اململكة العربية ال�سعودية ،الريا�ض(.)1
 جملة جممع اللغة العربية امللكي بالقاهرة.
 م�سرد م�صطلحات املعلوماتية� :إجنليزي  -عربي� ،إعداد :د .نزار احلافظ.
 م�شروع امل�صطلحات اخلا�صة باملنظمة العربية للرتجمة� ،إعداد :د .هيثم الناهي و�آخرين.
 معجم �ألفاظ احل�ضارة :عربي  -فرن�سي � -إجنليزي� ،إعداد :د .حممد قا�سم(.)2
وت�أكيد ًا لهدف البحث الذي يرتكز على الوقوف على �إ�شكاالت م�صطلحات ا�سم الآلة يف جماالت
التقنية ،مل يتو�سع يف هذه امل�صادر لتوثيق ترجمة م�صطلح� ،أو مدى تطابق املقابل العربي لغري العربي
الذي نقل عنه.
(� )١سوف �أحيل على البنك يف ثنايا البحث با�سمه املخت�صر (با�سم) ،مع ذكر رقم امل�صطلح ،دون ال�صفحة؛ لكونه حمم ًال على
ال�شابكة ،ومل يطبع ورق ّي ًا ح�سب علمي.
( )2وثق حممد قا�سم كثري ًا من امل�صطلحات من عدد من املعجمات ال�صادرة عن املجامع اللغوية ،انظر :مقدمة الكتاب :ث ،ح .
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جدول ميثل عينة ألهم مصطلحات األدوات
واآلالت يف مجال التقنية
أو ًال :املفردة

()1

امل�صطلح باللغة امل�صطلح باللغة
الإجنليزية
العربية
Battery
Camera
Chip

ُر َقا َق ٌة

()3

()4

وب
ا�س ٌ
َح ُ
حا�س َبةٌ
�آ َل ٌة ِ
()7
ُق ْر ٌ�ص

()5

Disk

()6

َج َّوا ٌل
َنقَّال
َ ِّ ٌ ()10
ُم َتنقل
َ َ ()11
خل ِو ٌّي
ٌ ()12
م ُمول
َ ْ
()8

()9

Mobile

غري قيا�سي

�أداة

معرب

ُم َف ِّع َل ٌة

غري قيا�سي

�آلة

ا�شتقاق

ُف َعالة

غري قيا�سي

�أداة

ا�شتقاق

َف ُاعو ٌل
َف ِاع َل ٌة

قيا�سي حديث
قيا�سي حديث

�آلة
�آلة

ترجمة
ترجمة

ُف ْع ٌل

قيا�سي حمدّث

�أداة

جماز

َف َّعال
َف َّعا ٌل
ُم َت َف ِّعلٌ
َف َع ِل ٌّي
َم ْف ُعو ٌل

على غري قيا�س
على غري قيا�س
على غري قيا�س
على غري قيا�س
على غري قيا�س

�آلة
�آلة
�آلة
�آلة
�آلة

جماز
ا�شتقاق
ا�شتقاق
ا�شتقاق
ا�شتقاق

وزنه

َب َّطارية( )2ترجمتها :م�شحن لي�س من �أوزان
كهربائي
العربية

ُم َ�ص ِّورة

Computer

حكمه

نوعه

و�سيلة
توليده

( )١رتبت امل�صطلحات ح�سب الرتتيب الألفبائي باللغة الإجنليزية ،و�صنفت اجلداول �إىل مفردة ،ومركبة ،ح�سب لغة امل�صطلح العربية ،مع
الأخذ يف االعتبار �شهرة امل�صطلح.
( )٢انظر( :با�سم) ،رقم امل�صطلح  ،470803ومعجم �ألفاظ احل�ضارة� ،ص .27
( )٣انظر :معجم �ألفاظ احل�ضارة� ،ص .161
( )٤انظر :م�سرد م�صطلحات املعلوماتية� ،ص .12
( )٥انظر :املعجم املوحد �ص  ،26وم�سرد م�صطلحات املعلوماتية� ،ص  ،12و(با�سم) رقم .474623
( )٦انظر( :با�سم) رقم .37461 ،4218
( )٧انظر :املعجم املوحد� ،ص  ،40وم�سرد م�صطلحات املعلوماتية �ص  ،24و(با�سم) رقم .467881
( )٨انظر( :با�سم) رقم .467669
( )٩انظر( :با�سم) رقم .507414
( )١٠انظر( :با�سم) رقم  ،321678وقد جاء يف بع�ضها :الهاتف النقال.
( )١١انظر :م�سرد م�صطلحات املعلوماتية �ص  ،50و(با�سم) رقم .166815 ،1183
( )١٢انظر :املعجم املوحد �ص  ،77ومل يرد له غري هذا املقابل يف هذا املعجم.
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امل�صطلح باللغة امل�صطلح باللغة
الإجنليزية
العربية

وزنه

حكمه

نوعه

ُم َف ِاع ٌل
ِم ْف َعا ٌل
ِف َعا ٌلَ +ف ْعل
َف ْع َل ٌة

قيا�سي قدمي
قيا�سي قدمي
قيا�سي قدمي

�أداة
�أداة
�أداة

ا�شتقاق
ا�شتقاق
ترجمة

على غري قيا�س

�أداة

ترجمة

()5

فاع َل ٌة
ِ

قيا�سي حمدث

�آلة

ا�شتقاق

()6

ُم َف ِاع ٌل

قيا�سي حمدث

�أداة

ا�شتقاق

ُم َف ِّر ٌع
ي
ُم َ�س ِّ ٌ
()9
م َو ِّج ٌه
ُ َ ()10
مدِّ ٌم
()11
ُمزَ ِّو ٌد
()12
خا ِد ٌم

ُم َف ِّع ٌل
ُم َف ِّع ٌل
ُم َف ِّع ٌل
ُم َف ِّع ٌل
ُم َف ِّع ٌل
فاع ٌل
ِ

قيا�سي حمدث
قيا�سي حمدث
قيا�سي حمدث
قيا�سي حمدث
قيا�سي حمدث
قيا�سي حمدث

�أداة
�أداة
�أداة
�أداة
�أداة
�أداة

ا�شتقاق
ا�شتقاق
ا�شتقاق
ا�شتقاق
ا�شتقاق
ا�شتقاق

()13

ِم ْف َعا ٌل

قيا�سي قدمي

�آلة

ا�شتقاق

َف َّعالة
ُم َف ِّع ٌل
َف َّعالة
ُم َف ِّع ٌل

قيا�سي حمدث
قيا�سي حمدث
قيا�سي حمدث
قيا�سي حمدث

�أداة
�أداة
�أداة
�أداة

ا�شتقاق
ا�شتقاق
ا�شتقاق
ا�شتقاق

ُم َرا ِق ٌب
اب
ِم ْر َق ٌ
()3
جهاز َع ْر ٍ�ض
َ ْ ()4
ف�أ َر ٌة
()1

Monitor
Mouse

()2

Printer

َطا ِب َع ٌة

Processor

ُم َعا ِلج

()7

Router

Server
Speaker

()8

م َها ٌر
ِ ْ
َبدَّا َل ٌة
ٌ ()15
م ِّول
َُ
ٌ ()16
ا�سة
َك َّب َ
ٌ ()17
ُم َبدِّ ل
()14

Switch

و�سيلة
توليده

( )١انظر :م�سرد م�صطلحات املعلوماتية� ،ص .50
( )2انظر :امل�صدر ال�سابق ،واملعجم املوحد� ،ص ،78وقد اكتفى املعجم بذكر هذا املقابل دون غريه.
ًّ
م�ستقل دون �إ�ضافة ،انظر :رقم .471775
( )3ورد يف (با�سم) رقم
( )4انظر :املعجم املوحد �ص  ،78و(با�سم) رقم .468414
( )5انظر :املعجم املوحد مل�صطلحات تقانة (تكنولوجيا) املعلومات �ص  ،89و(با�سم) رقم  ،475594وقد ورد امل�صطلح يف (با�سم) مو�صوف ًا
ب�أو�صاف متثل �أنواع الطابعات ،مثل :طابعة حرارية ،وليزرية ،وورد م�ضاف ًا �إليه �أدوات ،مثل� :سواقة طابعة � ...إلخ.
( )6انظر :املعجم املوحد �ص  ،90وم�سرد م�صطلحات املعلوماتية� ،ص  ،63و(با�سم) رقم .513988
( )7انظر :املعجم املوحد مل�صطلحات تقانة (تكنولوجيا) املعلومات� ،ص .99
( )8انظر :م�سرد م�صطلحات املعلوماتية �ص  ،70و(با�سم) رقم .508074
(� )9شاع هذا امل�صطلح يف (با�سم) ،انظر :رقم .431476
( )10انظر :م�سرد م�صطلحات املعلوماتية� ،ص  ،73و(با�سم) رقم .500538
( )11انظر :املعجم املوحد �ص .103
( )12انظر :املعجم املوحد �ص  ،103و(با�سم) رقم .535996
( )13انظر( :با�سم) رقم  ،355921وقد اختار جممع اللغة العربية امللكي هذا امل�صطلح لكلمة (ميكروفون)  ،7/1وقيل :مكرب �صوت ،والقطة،
انظر( :با�سم) رقم ،250241 :ومعجم �ألفاظ احل�ضارة� ،ص .245
( )14انظر :م�سرد م�صطلحات املعلوماتية� ،ص  ،73و(با�سم) رقم .509335
( )15انظر( :با�سم) رقم  ،506046وورد م�ضاف ًا لعدد من الأدوات ،مثل :حمول �إ�شارات �صوتية ،حمول فاك�س.
( )16انظر :م�شروع امل�صطلحات اخلا�صة باملنظمة العربية للرتجمة� ،إعداد :جمموعة من امل�ؤلفني.96 ،
( )17انظر املعجم املوحد� ،ص .109
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وزنه

حكمه

نوعه

و�سيلة
توليده

امل�صطلح باللغة امل�صطلح باللغة
الإجنليزية
العربية
()1

فاع ٌل
ِ

قيا�سي حمدث

�آلة

ا�شتقاق

()2

ِف ْع ٌل

قيا�سي حمدث

�أداة

ا�شتقاق

Telephone

ها ِت ٌف

Wire

ِ�س ْل ٌك

( )1انظر( :با�سم) رقم .465375
( )2انظر( :با�سم) رقم  ،148294وله �أنواع �أخرى �أتت م�ضافة ومو�صوفة.
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ثاني ًا :املركَّ بة

1

وزنه

حكمه

نوع الرتكيب

نوع امل�صطلح

امل�صطلح باللغة الإجنليزية امل�صطلح باللغة العربية
()1

فاع ٌلَ +ف َع ِل ٌّي
ِ

على غري قيا�س

و�صفي

�آلة

()2

ُف ْع ٌلُ +م ْف َع ٌل

على غري قيا�س

و�صفي

�أداة

َف ُاعو ٌل +مكتبي
َف ُاعو ٌل +رقمي.

قيا�سي حمدث

و�صفي

�آلة

Cell-phone

ها ِت ٌف َخ َلوِيٌّ

)Compact Disk (CD

ُق ْر ٌ�ص مُدْ َم ٌج

Desktop Computer

وب مكتبي
حا�س ٌ
ُ

()3

وب رقمي(.)4
حا�س ٌ
ُ

Digital computer

حا�س َب ٌة َر ْقمِ َّي ٌة(.)5
�آ َل ٌة ِ

Digital Video Disk
)(DVD

ُق ْر ُ�ص فيديو َر ْقمِ ٌّي(.)6

�إ�ضايف +و�صفي

()7

َف َّعال+القر�ص

على غري قيا�س

�إ�ضايف

�أداة

()8

َف ِاع َل ٌة َ +و ْم ِ�ض َّي ٌة

قيا�سي حمدث

و�صفي

�أداة

()9

ُف ْع ٌلَ +ف ِع ٌل

غري قيا�سي

و�صفي

�أداة

()10

ُف ْع ٌلُ +ف ْع ٌل
َف ْع َل ٌة�+أرقام.
َف ْع َل ٌة+املفاتيح
+الرقمية
َف ْع َل ٌة +مفاتيح

غري قيا�سي

و�صفي

�أداة

غري قيا�سي.
غري قيا�سي,

�إ�ضايف.
�إ�ضايف +و�صفي

�أداة.
�أداة.

غري قيا�سي

�إ�ضايف

�أداة

Disk Driver
Flash Memory

َذ ِاك َر ٌة َو ْم ِ�ض َّي ٌة

Floppy Disk

ُق ْر ٌ�ص َم ِر ٌن

Hard Disk

ُق ْر ٌ�ص ُ�ص ْل ٌب

Key Board

فاع َل ٌة +
�آلة ِ +
رقمية
ُف ْع ٌل  +فيديو رقمي على غري قيا�س
قيا�سي حمدث

و�صفي

�آلة
�أداة

َ�س َّو ُاق ال ُق ْر ِ�ص

Key Pad

و�صفي

أرقام(.)11
َل ْو َح ُة � ٍ
َل ْو َح ُة املفاتيح الرقمية .
()13

َل ْو َح ُة مفاتيح

()13

( )1انظر( :با�سم) رقم .484892
مرتا�ص ،انظر� :ص .26
( )2انظر :املعجم املوحد� ،ص  ،26و(با�سم) رقم  ،486417وورد يف املعجم املوحد مقابل �آخر له ،وهو :قر�ص
ٌّ
( )3انظر :املعجم املوحد مل�صطلحات التقنيات الرتبوية واحلا�سوبية �ص  ،39وم�سرد م�صطلحات املعلوماتية �ص .22
( )4انظر :املعجم املوحد� ،ص  ،39و(با�سم) رقم .490391
( )5انظر( :با�سم) رقم .209756
( )6انظر :املعجم املوحد� ،ص  ،39و(با�سم) رقم .473828
( )7انظر( :با�سم) رقم  ،508720وم�سرد م�صطلحات املعلوماتية� ،ص .26
( )8انظر :م�سرد م�صطلحات املعلوماتية �ص  ،31و(با�سم) رقم .496036
�ص،
( )9انظر :املعجم املوحد� ،ص  ،50وم�سرد م�صطلحات املعلوماتية� ،ص  ،31و(با�سم) رقم  ،468177وجاء يف املعجم املوحد :مقابله يف الأ�صلُ :ق َر ْي ٌ
ت�صغري ُق ْر ٍ�ص.
( )10انظر :املعجم املوحد� ،ص  ،54وم�سرد م�صطلحات املعلوماتية� ،ص  ،35و(با�سم) رقم .499619
( )11انظر :م�سرد م�صطلحات املعلوماتية� ،ص .43
( )12انظر( :با�سم) رقم .470849
( )13انظر :املعجم املوحد مل�صطلحات تقانة (تكنولوجيا) املعلومات� ،ص  ،67و(با�سم) رقم  ،113996وجاء يف املعجم املوحد ترجمة مل�صطلحني ،هما:
( )Keyboardو( ،)Keyserو�أتى�-أي�ض ًا-يف املعجم املوحد مقابل �آخر لـ( ،)Keyboardوهو َم ْل َم ٌ�س.
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نوع امل�صطلح

امل�صطلح باللغة الإجنليزية امل�صطلح باللغة العربية

ِف ْع ٌل�+ضوئي

غري قيا�سي

و�صفي

�أداة

و�صفي

�آلة

()3

َف ِعي َل ٌة+تخزين

غري قيا�سي

�إ�ضايف

�أداة

()4

جهازَ +ف ْع ٌل

غري قيا�سي

�إ�ضايف

�آلة

()5

فاع ٌل� +ضوئي
ِ

غري قيا�سي

و�صفي

�آلة

فاع ٌل �+شخ�صي
حا�س ٌب �شخ�صي لوحي(ِ )6
ِ
+لوحي

غري قيا�سي

و�صفي

�آلة

Optical Fiber

ِل ٌ
يف �ضوئي

Personal Computer
)(PC

وب �شخ�صي
حا�س ٌ
ُ

Platter

يح ُة تخزين
َ�ص ِف َ

Projector

جهاز َع ْر ٍ�ض

Scanner

ما�س ٌح �ضوئي
ِ

Tablet PC

()1
()2
()3
()4
()5
()6

()1

()2

فاعو ٌل� +شخ�صي قيا�سي حمدث
ُ

انظر :م�سرد م�صطلحات املعلوماتية� ،ص  ،56و(با�سم) رقم .501885
انظر :املعجم املوحد مل�صطلحات تقانة (تكنولوجيا) املعلومات� ،ص  ،87و(با�سم) رقم .512211
انظر :م�سرد م�صطلحات املعلوماتية� ،ص  ،60و(با�سم) رقم .495195
انظر( :با�سم) رقم  ،461859وجاء يف معجم �ألفاظ احل�ضارة على �أربعة م�صطلحات ،هيُ :مر ِّك ُز النور ،وامل�س ِّلطَّ ،
وك�شاف النور ،ومنوار ،انظر� :ص
.293 ،250 ،131 ،114
ا�س ،وما�سحة ،انظر� :ص .100
انظر( :با�سم) رقم  ،517561وجاء له مقابالن مفردان يف املعجم املوحد ،هما :مِ ْف َر ٌ
انظر( :با�سم) رقم .471239
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املطلب الثاني
أهم إشكاالت هذه املصطلحات
بعد الوقوف على هذه العينة املخت�صرة لعدد من �أ�سماء الآالت والأدوات والأجهزة مما يخ�ص جمال
التقنية ال�شائعة يف ع�صرنا احلايل ،وحماولة حتديد ما يقابلها يف اللغة العربية ح�سب ما ورد يف عدد من
امل�صادر يف ذلك و�أوزانها واحلكم لهذه الأوزان ،ونوع هذه امل�صطلحات وتركيبها ،وو�سائل توليدهاَّ ،
تك�شف
للبحث عدد من امللحوظات واملرئيات ب�ش�أنها ،لعل �أهمها يتمثل فيما يلي:
أو ًال :االزدواجية يف حتديد نوع املصطلح ،هل هو آلة أو أداة أو جهاز؟.
حيث لوحظ �أنها تطلق جزاف ًا على م�سميات الآالت دون وجود معايري لكل منها.
ومل يقت�صر اللب�س والتداخل يف ذلك على املتقدمني من اللغويني والنحويني ،بل ا�ستمر �إىل ع�صرنا
احلا�ضر ،على الرغم من تو�سع العلوم ،والتوجه �إىل التخ�ص�ص يف علوم فرعية ،ولعل الباحثة تق�صد هنا
علماء امل�صطلح ب�شكل خا�ص ،مع التو�سع يف �إن�شاء جمامع لغوية عربية يف عدد من البلدان.
لذا يرد الت�سا�ؤل على ل�سان الباحثني ،م�ؤداه� :أين اجلهود يف و�ضع معايري وحدود لكل م�صطلح نحوي
من هذه امل�صطلحات الثالثة ،بد ًال من �إطالق �آلة على م�سمى يف حال ،و�إطالق �أداة على امل�سمى نف�سه يف
حال �أخرى؟.
ومن الأمثلة على ذلك مما ورد يف املدونة الآنفة الذكر :كلمة ( )Cameraجاء توليدها عند العرب
على ( ُم َ�ص ِّو َر ٍة) ،مع �أنها مع التطور التقني والت�سارع املعلوماتي تختلف امل�صورات فيما بينها وظيف ًة وحجم ًا
و�شك ًال ،فنجد (م�ص ِّورة) �آلة م�ستقلة لها �أ�شكالها و�أحجامها وموا�صفاتها ،من تكبري وت�صغري وتقريب
و�أنواع عد�سات �...إلخ ،وبهذا �سميت ،وعليه ت�ص َّنف على �أنها �آلة من الآالت ح�سب ما ا�صطلح امل�صطلحون
للآلة من موا�صفات ومعايري ،يف حني قد ت�أتي امل�ص ِّور ُة جزء ًا من �آلة ،ك�أنْ ت�أتي مع جهاز احلا�سب �أو
اجلوال �أو غريهما.
ففي هذه احلال :هل ي�صطلح لها مب�صطلح �آلة �أو م�صطلح �أداة؟.
وهل من املفرت�ض �أن ي َو َّلدَ لها لفظ �آخر �إ�ضافة �إىل (امل�ص ِّورة) لنفرق يف ذلك بني الآلة والأداة،
فيطلق �أحدهما على ما هو �آلة م�ستقلة ،والآخر على الأداة التي ت�أتي جزء ًا من �آلة �أو جهاز؟.
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ومثل ذلك( :املفتاح) ع َّده املتقدمون �آلة� ،إال �أنه يف ع�صرنا احلا�ضر ،ومع التطور وامل�ستجدات احلديثة،
ا�ستخدم (املفتاح) يف عدد من التقنيات ،منها� :أنه ُع َّد جزء ًا من جزءٍ من الآلة ،فهو جزء من لوحة
املفاتيح ،ولوحة املفاتيح جزء من �آلة احلا�سب.
يف هذه احلال :هل ي�سمى املفتاح �آلة كما جاء يف املعجمات وقواعد النحويني� ،أو ُي َع ُّد مر ًة �آل ًة بنا ًء على
الأ�صل ،ولداللته على ما يفتح به الباب ،ومر ًة �أخرى ُي َع ُّد �أدا ًة �إذا ا�ستعمل جزء ًا من �آلة احلا�سب مث ًال؟.
ومن االزدواجية يف حتديد امل�صطلح :ما جاء بني الآلة واجلهاز ،حيث ُ
ا�صطلح ح�سب ما ورد يف اجلدول
ال�سابق لكل من ( )Monitorو ( )Projectorم�صطلح (جهاز عر�ض) ،مع �أنهما يف احلقيقة �آلتان ،ولي�ستا
جهازي عر�ض ،هذا يف حال �إذا كنا �سن�سلم ب�أن اجلهاز ما كان له هيكل �صناعي ،ويختلف مدلوله عن
ْ
الآلة.
ويظهر للبحث من خالل اجلداول ال�سابقة �أن الكثري من املفاهيم الأَوىل �أن ت�صنف حتت م�صطلح الأداة؛
وذلك النتقال مفهومها من داللته على �آلة م�ستقلة� ،إىل جميئه جزء ًا من الآلة ،وهو ما يعرب عنه بالأداة،
نحو :ال ُّرقاقة ،والقر�ص ،واملراقب ،والذاكرة الوم�ضية ،ولوحة الأرقام ،و�صفيحة التخزين؛ �أو ملجيئها
م�ستقلة مع ب�ساطة تركيبها ،وخلوها من التعقيد ،فتكون �أقرب �إىل الأداة منها �إىل الآلة ،مثل :البطارية،
والب َّدالة ،وال�سلك ،والليف ال�ضوئي؛ لأن الآلة عبارة عن جمموعة من الأدوات التي تكمل بع�ضها ،وحتمل
مهام خمتلف ًة ،هذه املهام جتتمع لأداء مهمة �أ�سا�سية.
بع�ض ًا من التعقيد؛ لت�ؤد َِّي َّ
مثال ذلك :احلا�سب ،يحوي عدد ًا من الأدوات ،وكل �أداة منها لها وظيفة حمددة ،وباجتماعها تكمل بع�ضها
بع�ض ًا؛ لتبني لنا مهمة �أ�سا�سية ،وكذلك اجلوال ،وامل�ص ِّورة.
�أما اجلهاز فلم تتحدد معايريه وموا�صفاته عند املتقدمني ،وا�ستمر هذا حتى ع�صرنا احلايل ،خمتلط ًا
مفهو ُمه مبفهوم الآلة غالب ًا ،والأدا ِة يف بع�ض �أحواله.
ثاني ًا :التعددية اللغوية يف توليد مصطلحات اسم اآللة يف مجال ال ِّتقَانَة.
ولعل م�صطلح (تقانة) يف حد ذاته مل يلتزم به يف كثري من الدول العربية ،على الرغم من �أنه
معتمد من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم(� ،)1إال �أن ثمة من عزف عن ا�ستخدام هذا امل�صطلح،
وا�ستبدل به م�صطلح (تقنية) ،ومنهم من ا�ستخدم م�صطلح (تكنولوجيا) ،وهذا يعني تعدد املقابالت
للم�صطلح الواحد ،مما �أدى �إىل فو�ضى يف ذلك ،وعدم االتفاق على م�صطلح علمي واحد مبني على
معايري لغوية.
( )١راجع البحث� ،ص .٤
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كما لوحظ على عدد من امل�صطلحات-بع�ضها ورد يف اجلدول ال�سابق�-أنه قد ُ
ا�صط ِلح لها عدد
من امل�صطلحات ،ومن الأمثلة على ذلك )Computer( :ترجم �إىل حا�سوب ،و�آلة حا�سبة  ...وغريهما،
و(ُ )Mobile
ا�صطلح له يف العربية :ج َّوال ،ونقَّال ،ومتنقل ،وخلوي وحممول ،و( )Monitorا�صطلح له:
مراقبِ ،وم ْرقاب ،وجهاز عر�ض ...وهلم ج ّر ًا ،مع الكثري من امل�صطلحات غري العربية حني نقلت �إىل
العربية.
ويف ذلك قال د .حممد ر�شاد احلمزاوي« :قد ا�شتد اخلالف يف نقلها نق ًال �صوت ّي ًا علم ّي ًا �إىل العربية،
بني متفرن�سني ،ومت�أمركني ،و ُم َ َت ِّو ِ�سنيَ ،و ُم َت�أَ ْ ِل ِن َني من بني جلدتنا  ،...وي�شهد على ذلك يف م�ستوى الكيف
كلمة (تليفون) التي اقرتح لها :هاتفِ ،وم َ�س َّر ٌةِ ،وم ْق َو ٌل ،و�إرزيز �...إلخ� ،أما كلمة (كمبيوتر) فهي الرتَّابة،
والنظامة ،واحلا�سوب ،واحل�سوب باملغرب العربي ،والكمبيوتر ،واحلا�سب الآيل ،والعقل الإلكرتوين،
واملح�سب الكهربائي يف امل�شرق العربي � ...إلخ»(.)1
هذا الن�ص للحمزاوي ميثل بع�ض ًا من التعددية والتداخل يف توليد امل�صطلحات ب�شكل عام،
وامل�صطلحات اخلا�صة بال ِّت َقا َنة ب�شكل خا�ص.
هذه التعددية اللغوية يف توليد هذه امل�صطلحات قد ت�شعبت نتائجها ،وات�سعت �آثارها ،ف�أنتجت لنا ما
ي�سمى بامل�شرتك اللفظي( )2بني كثري من هذه امل�صطلحات ،حني نقلت �إىل اللغة العربية.
ومن الأمثلة على ذلك� :أنه حني ورد م�صطلح ( )Routerيف جمال التقنية ،وجاء له عدد من املقابالت
وم�سي و ُم َف ِّر ٍع( ،)3وكلها يف املجال نف�سه ،يف حني �أن البحث يقف على هذا
يف اللغة العربية ،نحو :م َو ِّجهِّ ،
املوجه على �إحدى �أدوات ال�سيارة ،ح�سب
امل�صطلح لأداة �أخرى يف جمال �آخر غري جمال التقنية ،ف�أطلقوا ِّ
«املوجهُ� ... :س َّم ْينا (الديرك�سيون) م َو ِّجه ًا لأنه ي َو ِّج ُه
ما جاء يف جملة جممع اللغة العربية امللكي ،ون�صهِّ :
ال�سيارة �إىل الوجه الذي يريده الراكب»(.)4
معنى ذلك كله �أننا �أمام تدفق هائل من امل�صطلحات العلمية يف جماالت خمتلفة؛ نتيجة االنفجار
املعريف ،والت�سارع يف ا�ستحداث الآالت والأدوات و�صناعتها ،مع تعقيد مكوناتها وجزئياتها.
وهذا يف حد ذاته يحتاج �إىل وقفة علمية مت�أنية �أمام هذه امل�ستحدثات وو�سائل �صياغتها ،مع البحث
الدقيق يف ا�شتقاقها ،والآليات الناجعة لتوثيقها وت�صنيفها ،وذلك حماولة من علماء العربية لتجاوز
�إ�شكالية التعدد امل�صطلحي الذي يواجه �صياغة امل�صطلحات وتوليدها.
()١
()2
()3
()4

ر�ؤية عربية لتوحيد امل�صطلح العلمي وتقيي�سه� ،ص  ،166وجملة جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ع  ،90الق�سم الثاين.
هو ما اتفق لفظه ،واختلف معناه.
راجع اجلدول ال�سابق� ،ص .39
.59/1
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عام ،وامل�صطلحات التقنية ب�شكل خا�ص:
ثالثا :من �أهم �إ�شكاالت م�صطلحات ا�سم الآلة ب�شكل ٍّ
إشكالية طرائق صياغة هذه املصطلحات ،ووسائل توليدها ،واختالفها بني العلماء احملدثني،
ك ٌّل ي�أتي بطريقة يراها هي الأف�ضل يف التوليد ،و ُي َغ ِّلبها على الطرائق الأخرى ،فمنهم من يغلب
الرتجمة ،ومنهم من يعتمد التعريب ،ومنهم من يرى �أن اال�شتقاق هو الأ�صل يف ذلك كله ،ومنهم من
دمج بع�ض هذه الطرائق ،وجعلها حتت و�سيلة واحدة ،مما �أدى �إىل ت�شعب هذه الطرائق وت�شتتها من
جهة ،واالختالف يف الو�سائل املعتمدة ومعايريها من جهة �أخرى.
وقد عرب الدكتور جمعان عبد الكرمي عن هذه الفو�ضى يف �صوغ امل�صطلحات بقوله« :ف�إن هنالك -
كما يبدو  -ت�ساه ًال يف �صوغ امل�صطلحات وتركيبها وا�ستعمالها يف البحوث العلمية �إىل درجة تبيح الإ�شارة
�إليها بجملة من املرتادفات املختلفة ،وهذا و�ضع �إب�ستمولوجي( )1معريف غري �صحي ،يخالف كثري ًا ما هو
موجود يف البحوث العلمية الغربية من احلر�ص ال�شديد على ال�ضبط امل�صطلحي ،والعمل على الدقة يف
ا�ستعمال امل�صطلح العلمي»(.)2
وتف�صيل �أهم هذه الإ�شكاالت يف طرائق اللغويني وامل�صطلحيني ل�صياغة �أ�سماء الآلة ب�شكل عام -
وم�صطلحات �آالت ال ِّت َقا َنة ب�شكل خا�ص  -يتمثل فيما يلي:
1-1الرتجمة:
معان َّ
ودوال
ال ينكر البحث �أن الرتجمة للم�صطلحات وغريها ترثي اللغة العربية ،وذلك من خالل �إ�ضافة ٍ
جديد ٍة للألفاظ العربية؛ لذا تعد الرتجمة رافد ًا مه ّم ًا من روافد ثراء العربية� ،إال �أن �إ�شكالية اللجوء �إىل
الرتجمة يف �صياغة امل�صطلحات برزت من خالل ما يلي:
اللجوء �إىل الرتجمة قبل النظر يف تراث العربية وما حتويه من �ألفاظ قد تعرب عن هذه امل�صطلحات،
على الرغم من �أن م�ؤمتر التعريب الذي عقد يف الرباط عام 1981م قد �أكد على �إعطاء الأف�ضلية
للم�صطلح الرتاثي ،ثم اللجوء بعد ذلك �إىل التوليد من الرتجمة وغريها(.)3
هذا الت�سرع يف الرتجمة احلرفية �أدى �إىل ن�شوء م�صطلحات مركبة ال حت�صى ،والأمثلة كثرية على هذا
النوع من امل�صطلحات مما ورد يف عينة البحث.
(« )١الإب�ستمولوجيا :هي نظرية العلوم� ،أو فل�سفة العلوم ،وبغري ذلك :درا�سة مبادئ العلوم وفر�ضياتها ونتائجها درا�سة نقدية
متكن من �إبراز �أ�صلها املنطقي وقيمتها املو�ضوعية» ،انظر :م�صطلح «الإب�ستمولوجيا» و�أبعاده املعرفية ،ما الإب�ستمولوجية؟،
�أ .حممد الأمني �شيخة ،منتدى جممع اللغة العربية على ال�شبكة العاملية2016 ،م.
( )2اللغة العربية الف�صيحة املعا�صرة ،حماولة ملقاربة امل�صطلح واملفهوم� ،ص  ،23جملة الل�سان العربي ،العدد (1429 ،)61هـ -
2008م.
( )3انظر :جملة الل�سان العربي ،ندوة تطوير منهجية و�ضع امل�صطلح العربي ،وبحث �سبل ن�شر امل�صطلح املوحد و�إ�شاعته� ،ص ،339
مكتب تن�سيق التعريب ،الرباط ،العدد (1995 ،)39م� ،ص .339
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الرتكيز يف الرتجمة على النظر �إىل املدلول اللغوي للم�صطلح يف لفظه الأجنبي ،دون النظر �إىل
املدلول اال�صطالحي ،مما �أدى �إىل ظهور م�صطلحات َب ُعدَ فيها املدلوالن :املرتجم عنه ،واملرتجم له
عن بع�ضهما؛ نتيجة الرتجمة َ
احل ْرفية لها.
ترجمة امل�صطلحات �إىل �ألفاظ عربية ،دون مراعاة لقواعد العربية و�أوزانها ،مثل ترجمة ()Mouse

�إىل ف�أرة ،حيث �أتت على وزن غري معتدٍّ به عند علماء العربية من الأوزان القيا�سية القدمية �أو
املحدثة ،ومثلها :ترجمة (� )Shipإىل رقاقة؛ لت�أتي على وزن ُف َعا َل ٍة ،وهو غري وارد من �أوزان ا�سم الآلة،
وترد هذه الإ�شكالية على غالب �أ�سماء الآلة املركبة مما ترجمته ترجمة حرفية ،دون مراعاة للقواعد
واملعايري الالزمة يف ال�صياغة العربية.

عدم وجود نظام لغوي حمدد ودقيق يف التعامل مع ال�سوابق واللواحق التي ت�ستعمل ب�شكل كبري يف
م�صطلحات اللغات الأوربية ،وخ�صو�ص ًا اللغة الإجنليزية ،واللغة الفرن�سية ،مما �سبب �إ�شكا ًال يف
ترجمة هذه امل�صطلحات �إىل العربية ،فلج�أ بع�ضهم �إىل ترجمة هذه اللواحق باملعنى ،ف�أدى هذا �إىل
ن�شوء م�صطلحات مركبة ،كما ورد يف عينة البحث.
2-2اال�شتقاق:
اللغة العربية لغة ا�شتقاقية ،وتع ٌّد �أو�سع اللغات يف قابليتها لال�شتقاق ،ولذا كان على امل�صطلحيني
وظيفة �سهلة ومي�سرة يف ا�شتقاق �صيغ �أ�سماء الآلة من جذور و�صيغ ف�صيحة ،مثل :هاتف ،وجمهار ،وخادم،
وج َّوال �...إلخ� ،إال �أن هناك بع�ض الإ�شكاالت يف ا�شتقاق �أ�سماء الآلة من جوانب عدة� ،أهمها:
جميء بع�ضها �أ�سما ًء جامد ًة ،ومع ذلك �أطلقت على �أ�سماء الآلة ،مثل :ف�أرة.
ورود عدد من �أ�سماء الآلة يف عينة البحث م�شتقة من �أفعال الزمة ،ومن الأمثلة على ذلك :هاتف من
الفعل :هتف به هتاف ًا� ،أي� :صاح به( ،)1ورقاقة من الفعلَّ :
رق َي ِر ُّق رق ًة ،فهو رقيق ،و ُر َقا ٌق ،والأنثى:
رقيقة ،و ُرقاق ٌة( ،)2وج َّوال من الفعل :جال( ،)3ومتنقل من الفعل :تنقل بني املدن والقرى ،وكلها �أفعال
الزمة ،مع العلم �أن الأ�صل فيها �أن ت�شتق وت�صاغ من �أفعال متعدية.
وم َها ٌر ،على وزن
قلة �أوزان �أ�سماء الآلة القيا�سية القدمية ،فما ورد من ذلكُ :م َرا ِق ٌبِ ،وم ْر َق ٌ
ابْ ِ ،
ُم َف ِاع ٍل ِوم ْف َع ٍال ،يف حني �أن ما جاء قيا�س ّي ًا ح�سب ما ا�ستحدثه و�أقره جممع اللغة العربية على الأوزان:
( )١انظر :الل�سان( :هتف).344/9 ،
( )2انظر :الل�سان( :رقق).121/10 ،
( )3انظر :الل�سان( :جول).130/11 ،
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وفاعول ،دون ِف َع ٍال( ،)1ما يلي:
َف َّعالةِ ،
وفاعلةُ ،
 َب َّدالة ،و َك َّبا�سة ،على َف َّعالة.فاعلة.
وذاكرة ،على ِ
طا ِبعةِ ،فاعول.
حا�سوب ،على ُ
 ُو�أما ما عدا ذلك من م�صطلحات مما ورد يف عينة البحث فقد �صيغ غالبها على ا�سم الفاعل� ،أو �صيغ
وحا�سب،
وما�سحِ ،
و�س َّواق ،وها ِتف ،وخا ِدمِ ،
املبالغة� ،أ�سما ًء للآالت على غري قيا�س ،نحوَ :ج َّوال ،و َنقَّالَ ،
و ُم َ�ص ِّو َر ٍة ،و ُم َت َن ِّق ٍل ،و ُم َرا ِق ٍب ،و ُم َعا ِل ٍج ،و ُم َو ِّجه ،و ُم َ�س ِّ ٍيَ ُ ،
وم ِّول �...إلخ ،ولعل هذه الإ�شكالية وقعت
ومدِّ مَ ُ ،
لعدة �أ�سباب� ،أهمها:
أاالرجتالية والع�شوائية يف ا�شتقاق و�صياغة هذه الأ�سماء. ب�إعرا�ض املعجميني وامل�صطلحيني عن توظيف كثري من الأوزان يف هذا الباب؛ لتكون متنا�سبة مع هذاالكم الهائل من امل�صطلحات التي تدخل �إىل لغتنا العربية دون �ضوابط ومعايري لها ،بل نقلت اعتماد ًا
على داللتها اللغوية ،ومنا�سبتها ملا تطلق عليه ،دون ت�أنٍّ ونظر فيها.
3-3التعريب:
وقد جعله بع�ضهم نوع ًا من �أنواع االقرتا�ض( ،)2ومن الأمثلة التي وردت مع َّربة يف عينة البحث :لفظ
(بطارية) التي هي تعريب لكلمة ( ،)Batteryوهذا اللفظ جاء بحروف و�أ�صوات عربية دون مطابقته لوزن
من �أوزانها ،وال يخ�ضع يف حال من الأحوال لقواعد العربية ،وال يجوز فيه اال�شتقاق.
وقد ورد م�صطلح (قر�ص فيديو رقمي) مقاب ًال لـ()Digital Vedeo Disk؛ جامع ًا بني الرتجمة والتعريب
يف م�صطلح واحد مركب.
عام ،ويف ا�سم الآلة
هذه الأمثلة وغريها �أظهرت للبحث �أهم الإ�شكاالت يف تعريب امل�صطلحات ب�شكل ٍّ
خا�ص ،من �أهم هذه الإ�شكاالت ما يلي:
يف جمال ال ِّت َقا َنة ب�شكل ٍّ
اللجوء للتعريب قبل البحث يف الرتاث العربي ،والوقوف على م�صطلحات عربية مقابلة للم�صطلح
الأجنبي ،و�إن مل يوقف عليها يف معجمات العربية ،فيمكن �أن يلج�أ يف �صياغة امل�صطلح �إىل اال�شتقاق
( )١مل يرد ا�سم �آلة يف عينة البحث على وزن ( ِف َع ٍال) ،وهو مما ا�ستحدثه جممع اللغة العربية بالقاهرة.
( )2ق�سم بع�ض العلماء االقرتا�ض �إىل ق�سمني :اقرتا�ض داخلي ،واقرتا�ض خارجي ،وهذا الأخري هو ما يعرف بالدخيل واملعرب،
انظر :الل�سانيات وق�ضايا امل�صطلح العربي ،للمطاد� ،ص .81
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�أو الرتجمة �أو املجاز �أو النحت.
وقد حذر الدكتور عبد العزيز املطاد من ذلك؛ �إذ قال�« :إن املبالغة يف اللجوء �إىل التعريب ك�آلية قد
يع ُّد يف بع�ض الأحيان ا�ست�سالم ًا �أمام �صعوبات الرتجمة ،واختيار ًا مت�سرع ًا للحل الأ�سهل ،كما هو ال�ش�أن
يف جمال الكيمياء؛ �إذ تعرث على م�صطلحات كثرية معربة ودخيلة»(.)1
وهذا ما نخ�شاه�-أي�ض ًا-مع م�صطلحات �أ�سماء الآلة اخلا�صة بال ِّت َقا َنة؛ �إذا جل�أنا �إىل التعريب كو�سيلة
�أوىل �أو ثانية �أو ثالثة ،ومل جنعله الو�سيلة الأخرية يف �صوغها.
وقد �أجازه جممع اللغة العربية يف القاهرة عام 1935م ،لكن عند ال�ضرورة ،ون�صه« :يجيز املجمع �أن
ُي�ستعمل بع�ض الألفاظ الأعجمية عند ال�ضرورة على طريقة العرب يف تعريبهم»(.)2
 عدم التزام املع ِّربني باملبادئ العامة للتعريب ،التي �أقرتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم( ،)3مما �أنتج م�صطلحات ابتعدت بعد تعريبها ب�شكل كبري عن البنية العربية؛ وذلك
خللل يف نقل حروف امل�صطلح و�أ�صواته �إىل العربية� ،أو يف �إيقاع امل�صطلح ال�صريف �أو يف بنيته
ال�صوتية العربية ،من عدد حروفه ،وائتالف حركاته ،وا�ستخدام اللوا�صق من �سوابق ولواحق،
واللجوء للرتكيب ،واخللط يف و�سائل ال�صياغة� ...إلخ(.)4
 كرثة وتزايد عدد امل�صطلحات العلمية التي تدخل اال�ستعمال العربي من خالل االقرتا�ض
(�سواء �أكان مع َّرب ًا �أو دخي ًال) �سوف ت�ؤثر على اللغة العربية بعد عدة عقود؛ �إذ �ستتحول لكرثة
الكم �إىل لغة �أخرى؛ لأن الكمية �ست�ؤثر كيف ًا يف اللغةَ َ ،
«وت ُّو ُل كيفية اللغة �إمنا يعني �أن
هذا ِّ
ت�صبح لغة ،ما دامت قواعدها ال�صرفية وال�صوتية  -وهي �أبرز مقومات ا�ستمرارها � -سوف
تخ�ضع َ
بات جديدة ،ومن �أ�سر لغوية حتمل خ�صائ�ص
للخ ْرق والتعديل امل�ستم َّر ْي ِن ،مع دخول مع َّر ٍ
مغايرة وغريبة عن لغتنا»(.)5
( )١الل�سانيات وق�ضايا امل�صطلح العربي� ،ص .82
( )2جملة جممع اللغة العربية امللكي بالقاهرة ،العدد الثاين� ،ص 1935 ،6م ،املطبعة الأمريية ،بوالق1936 ،م.
( )3انظر :جملة الل�سان العربي ،ندوة تطوير منهجية و�ضع امل�صطلح العربي ،وبحث� :سبل ن�شر امل�صطلح املوحد و�إ�شاعته� ،ص ،339
مكتب تن�سيق التعريب ،الرباط /ع 1995 ،39م.
( )4انظر تف�صيل هذه اخل�صائ�ص يف :علم امل�صطلح ،وطرائق و�ضع امل�صطلحات يف العربية� ،ص .309 : 266
( )5علم امل�صطلح ،وطرائق و�ضع امل�صطلحات يف العربية� ،ص .346
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

481

م�صطلح ا�سم الآلة و�إ�شكاالت �صياغته يف ال ِّت َقا َنة

�إذنْ لغتنا العربية تواجه خماطر هذا االقرتا�ض ،ومن �أكرث هذه املخاطر ما يلي(:)1
�ضياع القيمة التعبريية للجذر العربي.تخريب البنية ال�صوتية العربية ب�إدخال �أ�صوات غريبة عنها.�إرباك املعجمية العربية.غمو�ض معنى ََ�ض يف معجماتنا.
املقت ِ
�صعوبة �ضبط اللفظ املعرب.خرق القواعد ال�صرفية العربية.زيادة امل�شرتك اللفظي.والتمحل يف تعليله.
ادِّعاء الت�أ�صيل،ُّ
تهديد اللغة العربية ،وت�ضييع خ�صائ�صها.4-4الرتكيب:
�إذا ا�سرتجع البحث( )2هذه الو�سيلة التي اتبعها علم امل�صطلح يف �صياغة امل�صطلحات ب�شكل عام،
وم�صطلحات ا�سم الآلة يف جمال ال ِّت َقا َنة ب�شكل خا�ص ،ف�إنه �سيقف على عدة تق�سيمات وت�صنيفات لهذه
الو�سيلة ،ميثلها عدد لي�س بقليل من �أ�سماء الآلة يف جمال البحث مما ُم ِّث َل به يف اجلداول ال�سابقة ،وهذا
النوع من ال�صياغة يحمل عدد ًا من امللحوظات والإ�شكاالت ،من �أهمها:
جميء �أ�سماء الآلة مركبة يعد من م�ستجدات هذا التطور العلمي ،وتدفق االخرتاعات واالبتكارات،
الذي �أدى �إىل ظهور طوفان من امل�صطلحات العلمية ،جعل اللغويني يقفون يف حرية �أمام هذه
امل�صطلحات ،وكيفية نقلها �إىل العربية ،مما �أجل�أهم �إىل الرتكيب ،ف�شاعت امل�صطلحات املركبة
ب�أنواعها وعدد عنا�صرها ،مع العلم �أن العرب قدمي ًا ،ومع انفتاح العلوم والرتجمة يف الع�صر
العبا�سي ،مل يلج�ؤوا لهذا النوع من امل�صطلحات �إال يف القليل منها.
ظهور زخم من امل�صطلحات العلمية املركبة من عن�صرين وثالثة ،وقد تتعدى الثالثة ،ولعل عينة
البحث ت�ؤكد هذه املرحلة التي و�صل �إليها نقل امل�صطلح وتوليده ،وهذا يخالف ما ن�صت عليه ندوة
( )١انظر تف�صيل هذه املخاطر يف املرجع ال�سابق� ،ص .346 : 338
( )2راجع البحث� ،ص .21 :19
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توحيد منهجيات و�ضع امل�صطلحات العلمية اجلديدة التي عقدت يف الرباط عام 1981م( )1يف
تف�ضيل الكلمة املفردة على املفردتني �أو �أكرث؛ لأن الإفراد ي�ساعد على ت�سهيل اال�شتقاق والن�سبة
والإ�ضافة والتثنية واجلمع.
�إ�ضافة �إىل �أن االخت�صار يع ُّد مبد�أً لغو ّي ًا يف التقيي�س امل�صطلحي دول ّي ًا و ُق ْط ِر ّي ًا(.)2
�أن اللجوء �إىل الرتكيب يف �صياغة امل�صطلحات �سي�ؤثر على �شيوعها وتداولها ،ولعل امل�صطلحيني
ي�أتون باللفظ املركب حر�ص ًا منهم على دقة املدلول« ،فامل�صطلحي يروم دائم ًا التعبري ب�أكرب قدر
ممكن من الدقة عن املفهوم ،مما يجعل كثري ًا من امل�صطلحات تقارب التعريف ،وهذا يخرق مبد�أ
الب�ساطة والإيجاز؛ لأن امل�صطلح الطويل ين ِّفر ال�سامع والقارئ واملتلفظ على حد �سواء ،ومع تعذر
ا�ستيعاب امل�صطلح ي�صعب تداوله»(.)3
هذا النفور قد يدفع م�ستخدميها �إىل اخت�صارها برموز قد ت�ض ِّيع املدلول كام ًال� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام
هذه الرموز ب�أحرف �أجنبية ،وهنا مل نخت�صر اللفظ وال املعنى.
مثال ذلك� :أنه عندما ترجم م�صطلح (� )Digital Vedeo Diskإىل (قر�ص فيديو رقمي) ،فن� أش�
م�صطلح مركب من ثالثة عنا�صر�َ ،ص ُع َب على متناوليه تداوله ،نعم! حقق الدقة يف املعنى ،ومتثيل املدلول
متثي ًال كام ًال� ،إال �أنه خ�سر �شرط االقت�صاد اللغوي؛ لذا جل�أ م�ستخدموه �إىل االخت�صار ،فا�ستبدلوا به
حروف ًا ترمز �إىل كل لفظ من �ألفاظه ،فقالوا ،)DVD( :وهذا �ض َّي َع العربية قلب ًا وقالب ًا.
ومثل ذلك�-أي�ض ًا :-عندما قابلوا م�صطلح ( )cell-phoneمبقابل عربي ،وهو :هاتف خلوي ،و�إذا
تتبعنا �أل�سنة العرب يف نطق هذا امل�صطلح وجدناهم قـد مالوا �إلـى اخت�صار امل�صطلح بقولهمَ :خ َل ِو ٌّي.
وقد ي�شيح م�ستخدمو امل�صطلح عن لفظه العربي ،فيعربوا عنه بلفظه الأجنبي �إذا كان غري مركب،
كما هو احلال يف �شيوع م�صطلح ( )Projectorبد ًال من جهاز عر�ض ،و( )Scannerبد ًال من ما�سح �ضوئي.
�أن اال�صطالح لكثري من الآالت والأدوات مب�صطلحات مركبة تتكون من عن�صرين �أو �أكرث �شت ََّت
قواعد العربية و�أحكامها ومدى االلتزام بها؛ لأننا نقف حيارى �أمام هذا اللفظ املركب الذي دخل يف
باب ا�سم الآلة ،هل نطبق �أوزان العربية وا�شتقاقها و�صياغتها من ثالثي �أو �أكرث ،ومن متعدٍّ �أو الزم
�...إىل �آخر ذلك من �أحكام على العن�صر الأول من هذا اال�سم �أو على العن�صر الثاين �أو على الثالث
يف حال كان امل�صطلح �أكرث من عن�صرين؟ ،وقد تنطبق على عن�صر دون �آخر.
( )١راجع :جملة الل�سان العربي ،ندوة تطوير منهجية و�ضع امل�صطلح العربي ،وبحث �سبل ن�شر امل�صطلح املوحد و�إ�شاعته� ،ص ،339
مكتب تن�سيق التعريب ،الرباط ،العدد ( ،)39عام 1995م.
( )2انظر :الرتكيب امل�صطلحي ،طبيعته النظرية ،و�أمناطه التطبيقية ،د .جواد ح�سني �سماعنة� ،ص .40
( )3الل�سانيات وق�ضايا امل�صطلح العربي� ،ص .93
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ومن �أمثلة ذلك :حا�سوب مكتبي ،وحا�سوب رقمي ،وذاكرة وم�ضية ،م�صطلحات مركبة ،جاء العن�صر
الأول منها على �أوزان قيا�سية ممثلة للآلة ،وهي :فاعول ،وفاعلة ،دون العن�صر الثاين.
�أما يف كل واحد من الأمثلة :قر�ص مدمج ،وقر�ص مرن ،ولوحة مفاتيح ،فجاء كال عن�صريها ال
ميثالن قواعد اللغة العربية و�أحكامها يف �أ�سماء الآلة.
وهذا �أدى �إىل �إ�شكال وهو �إقحام م�صطلحات ال متت ب�صلة للعربية وزن ًا وال حكم ًا فيها.
5-5االختزال:
وكما �سبق �أن ذكر البحث يطلق على هذا النوع �-أي�ض ًا  -الرموز املركبة ،واملخت�صرات ،ومنحوتات
البدء� ...إلخ(.)4
وقد اتبع هذا الأ�سلوب يف �صياغة امل�صطلحات رغبة يف �سهولة النطق ملا هو مركب قد ي�صعب تداوله،
وذلك باخت�صار امل�صطلح باختيار �أوائل احلروف لعنا�صره املركبة ،وت�شكيل كلمة متثل هذا امل�صطلح،
ينطق بها بد ًال من هذا امل�صطلح الطويل ،هذه الطريقة يف التوليد �أو التعبري عن امل�صطلح قابلت �إ�شكاالت
وحتديات ،من �أهمها:
حدوث فو�ضى وارجتالية يف ا�ستخدام هذه الرموز املركبة؛ لأنها يف الغالب جاءت بحروف �أعجمية،
كما هو احلال مع ( )PCو ( ،)DVDممثلة مل�صطلحات نتداولها يف لغتنا العربية ،مع بقاء عجمتها ،مما
ي�ضطر غري املتخ�ص�ص يف املجال �إىل البحث عما ترمز �إليه هذه احلروف يف لغتها الأ�صلية ،ثم
البحث عن ترجمتها وما يقابلها يف لغتنا العربية.
�شيوع هذه الرموز املركبة بحروفها الأعجمية ،وهذا يف حد ذاته  -و�إن قبلته لغتنا العربية ،و�أدرجت
هذه الرموز �ضمن م�صطلحاتها دون ترجمة لها مبا يقابلها يف العربية ،وقد �صرح د .ح�سن اح�ساين
بر�أيه فيما يحدث من ا�ستخدام لها ،فقال�« :إال �أن نظرة مت�أنية �إىل هذا امل�سار الذي �سلكته الرموز
املركبة يبني لنا مقدار عقم هذا الأ�سلوب وتناق�ضه وا�ستخفافه برونق العربية وخ�صو�صيتها،
باعتبارها لغة متطورة ،لها من الإمكانات والو�سائل الداخلية ما ي�سمح لها بالتعبري عن هذه
امل�ستحدثات ،وفن عبقريتها املتميزة»(.)5
( )١انظر :علم امل�صطلح وطرائق و�ضع امل�صطلحات يف العربية� ،ص .64
ولعل م�صطلح الرمز املركب هو الأف�ضل ح�سب ما ذكره الدكتور ممدوح خ�سارة من مربرات لذلك �ص  ،236 :232وراجع
البحث� ،ص .21
( )2دور التوليد اللفظي يف و�ضع امل�صطلح التقني يف اللغة العربية� ،ص .236
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�ضعف الدرا�سات العربية التي عاجلت هذا النوع من التوليد ،حيث طبقت هذه الو�سيلة يف نقل
امل�صطلحات دون توافر قواعد و�أحكام تبنى عليها ،ودون وجود منهج معتمد ح�سب معايري حمددة
لبناء م�صطلحات متثل رموز ًا مركبة� ،أو ترجمتها عن لغتها ،واعتماد هذه الرتجمات.
هذه �أهم الو�سائل والآليات التي ا�ستخدمها املخت�صون ل�صياغة �أ�سماء الآالت ب�شكل عام ،واخلا�صة
بال ِّت َقا َنة ب�شكل خا�ص.
ومل يقف البحث هنا على و�سيلتني من الو�سائل املعتمدة يف �صياغة امل�صطلحات ،وهما املجاز
والنحت؛ وذلك لأن املجال هنا هو عر�ض الإ�شكاالت التي اعرت�ضت �صياغة امل�صطلحات ،و�آلية املجاز تعد
مزية من مزايا العربية ،وثرا ًء لها؛ لذا ال �إ�شكال يف اعتماد هذه الو�سيلة يف البناء.
�أما النحت فال يتالءم مع اللغة العربية وطبيعتها ونظامها ال�صوتي ،ولندرته يف العربية؛ لذا مل يلج�أ
�إليه غالب امل�صطلحيني يف �صياغة امل�صطلحات(.)1
رابع ًا :من �أهم �إ�شكاالت امل�صطلحات العلمية ب�شكل عام ،وم�صطلحات ا�سم الآلة يف ال ِّت َقا َنة ب�شكل
خا�ص :نق�ص الدقة والو�ضوح يف �صياغتها� ،سواء �أكانت من ترجمة �أم من تعريب �أم غريهما.
ومفهوم الدقة  -كما و�ضحه د .ممدوح خ�سارة  -هو�« :أن ي�ؤدي امل�صطلح املفهوم العلمي املق�صود،
و�أن يكون هذا امل�صطلح �سليم ًا من الناحية اللغوية مب ًنى ومع ًنى»(.)2
ومن مظاهر �ضعف الدقة يف امل�صطلح امل�صوغ لأ�سماء الآلة بالتحديد :جميء م�صطلحات تنقل نقال
حرف ّي ًا من لغتها الأم ،دون الوقوف على م�ضامني املدلول وتفا�صيله ،وقد ترد م�صطلحات �أ�سماء الآلة على
عك�س ذلك ،حيث حر�ص ناقلوها على مدلوالتها يف اللغة الأ�صلية ،و َن ْق ِلها ممثلة للمعنى ب�شكل دقيق ،ولكن
مع ابتعادها عن قواعد اللغة العربية ،ومعايري بناء امل�صطلح ،وقد تبنى �أ�سماء الآلة دقيقة مب ًنى ومع ًنى� ،إال
�أنه يتوقف يف وظائفها عما ا�ستحدث لها ،ويبقى الدا ُّل ممث ًال لع�صر �سابق؛ لكون عجلة التطور قد �سبقته
مهام هذه الآلة ووظائفها قد �أ�ضيفت �إليها مها ُّم �أخرى
يف �أن هذه الآلة �أ�صبحت جزء ًا من �آلة �أكرب� ،أو �أن َّ
كثرية� ،أدت �إىل �أن املهمة الأ�سا�سية �أ�صبحت جزء ًا ي�سري ًا من مهام الآلة بعد تطورها.
ولعل هذه الإ�شكالية هي �أكرث ما يقابل توليد م�صطلحات �أ�سماء الآلة يف جمال ال ِّت َقا َنة؛ لـكون هــذا
املجـال فـي حراك م�سـتمـر ،وتطور مت�سارع.
( )1انظر :النحت وتوليد امل�صطلحات العلمية ،د .علي القا�سمي� ،ص  ،98جملة درا�سات م�صطلحية ،العدد اخلام�س1427 ،هـ -
2006م.
(� )2إ�شكالية الدقة يف امل�صطلح العربي� ،ص  ،41جملة التعريب ،املركز العربي للتعريب والرتجمة والت�أليف والن�شر ،دم�شق ،العدد
(1414 ،)7هـ 1994 -م.
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ومما ميثل هذه الإ�شكالية يف مدى دقة �أ�سماء الآلة يف التعبري عن مدلوالتها :م�صطلح ()Computer

امل�شتق من الفعل (� )Computأي :يح�سب ،وما يقابله يف العربية من �أ�سماء لهذه الآلة ،وهي :حا�سوب،
وحا�سب؛ لأن هذين امل�صطلحني كانا دقيقني حني توليدهما؛ لكون هذه الآلة يف بدايتها �أكرث ما يعتمد
عليها يف وظيفة احل�ساب� ،أو املعادالت الريا�ضية �...إلخ.
�إال �أنه مع ت�سارع تعيري الآالت وتطويرها �أ�صبح م�صطلحا حا�سب وحا�سوب ال ميثالن الوظائف التي
تقوم بها هذه الآلة حالي ًا من عمليات ح�سابية ،وبرجمة ،و�إدخال بيانات ،وت�صنيف �...إىل غري ذلك من
مهام �أخرى كثري ٍة ال تع ُّد وال حت�صى؛ لذا �أ�صبحت العمليات احل�سابية وظيفة حمدودة �ضمن وظائف
َّ
كثرية ،وعليه �سميت الآلة حا�سب ًا وحا�سوب ًا با�سم جزء ي�سري من الوظائف التي ت�ؤديها.

ومن الأمثلة على ذلك �-أي�ض ًا  -مما يدل على �ضعف الدقة يف �إطالق امل�صطلحات اخلا�صة بال ِّت َقا َنة:
الآلة (ج َّوا ٌل) املقابل مل�صطلح ( )Mobileف� َّ
أول ما و�ضعت هذه الآلة كانت للتجوال فقط والتوا�صل ال�شفهي
والكتابي مع الآخرين� ،إال �أنها تطورت ،وتعددت وظائفها واملهام التي ت�ؤديها؛ � ْإذ تع َّد ْت التوا�صل �إىل كونها
ور�سام ًة ،ومربجم ًة ،وبريد ًا� ...إلخ.
�آلة حا�سبة ،وذاكرة ،وتلفاز ًاَّ ،
ومثل ذلك :الطابعة ،فقد كانت خا�صة بالن�سخ ،والآن �أ�صبحت م�ص ِّورة ،ونا�سخة ،وناقلة للن�صو�ص،
ومر�سلة لها� ...إلخ.
هذا كله يدل على توقف اال�صطالح عند بداية �إطالق امل�صطلحات على الآالت ،دون اعتبار لتطورها،
وتغري تركيبها ،ومنو مهامها ووظائفها ،مما �أ�سفر عن م�صطلحات غري دقيقة يف متثيلها للآالت التي
�أطلقت عليها�« ،إن ال�سرعة الكبرية التي تطبع ظهور املفاهيم والأ�شياء اجلديدة يف العامل اليوم تقت�ضي...
من اجلماعات اللغوية تهيئة لغاتها على م�ستوى املنت؛ ال�ستقبال تلك املفاهيم والأ�شياء ب�إيجاد الألفاظ
واملعاين التي تقابل اخل�صو�صيات املعجمية التي تنطوي عليها تلك الأ�سماء امل�ستحدثة»(.)1

( )١دور التوليد اللفظي يف و�ضع امل�صطلح التقني يف اللغة العربية ،د .ح�سن اح�ساين� ،ص .52
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املطلب الثالث

أسباب هذه اإلشكاالت
هذه الإ�شكاالت يف بناء امل�صطلحات العلمية ب�شكل عام ،وامل�صطلحات التقانية ب�شكل خا�ص �صنعتها
�أ�سباب عدة ،حاول الباحثون ر�صدها ،وح�سب علم الباحثة لعل �أكرث من َف َّ�ص َل و�أ�سهب يف ر�صد �أهم هذه
الأ�سباب كل من الدكتور حممود �إ�سماعيل �صالح يف بحثه املو�سوم بـ(فو�ضى امل�صطلحات يف الكتابات
العربية) ( ،)1والدكتور حممود خ�سارة يف بحثه املعنون بـ(�إ�شكالية الدقة يف امل�صطلح العربي)(.)2
وهناك �آخرون �أ�ضافوا �أ�سباب ًا �أخرى حلدوث هذه الإ�شكاالت ،و�أهم هذه الأ�سباب ما يلي:
1-1نق�ص اخلربة العلمية لوا�ضعيها :فقد بدا للباحثة �أن وا�ضعي هذه امل�صطلحات وناقليها قد اجتهدوا
يف و�ضع م�صطلحات تبتعد يف بع�ض منها � -إن مل يكن يف �أكرثها  -عن القواعد ال�سليمة يف بناء
امل�صطلحات� ،إما لكونهم متخ�ص�صني يف املجال العلمي للم�صطلح ،بعيدين عن قواعد اللغة العربية
و�أحكامها ،و�إما لكونهم على العك�س من ذلك ،جهابذ ًة يف علم العربية ،لكنهم غري متخ�ص�صني يف
املجال العلمي الذي ي�صطلح له.
ومن نق�ص اخلربة العلمية� :أن يكون وا�ضعو هذه امل�صطلحات غري ملمني بقواعد اال�صطالح ،ومعايري
بناء امل�صطلحات� ،أو لي�س لديهم اخلربة الكافية يف جمال الرتجمة؛ مما ي�ضطر املرتجم �إىل الرتجمة
مركبات ورموز ًا ،كما ذكر البحث �سابق ًا ،دون الوقوف على
احلرفية ،دون النظر �إىل املدلوالت ،وقد يرتجم
ٍ
معايري العربية ومبادئها يف ذلك.
هــذا كله �أدى �إىل بنـاء م�صطـلحات تـفـتـقـد �إىل الـدقة والو�ضوح وال�سـالمة اللغـوية.
2-2تعدد وا�ضعي امل�صطلحات العلمية ،وت�شتت م�صادر الو�ضع بني جمامع اللغة العربية ،واالحتادات
العلمية ،واجلامعات العربية ،واملنظمات احلكومية والأهلية ،وامل�ؤمترات والندوات العلمية ،ك ٌّل يديل
بدلوه دون تن�سيق بني هذه اجلهات؛ مما �أنتج مقابالت خمتلفة للم�صطلح الواحد.
3-3تعدد مناهج الوا�ضعني والبانني لهذه امل�صطلحات ،فمنهم من يعتمد الرتاث ،ومنهم من يلج�أ
مبا�شرة �إىل الرتجمة َ
احل ْرفية ،و�آخرون يلج�ؤون �إىل التعريب ،ومنهم من يحر�ص على اال�شتقاق...
�إلخ ،دون وجود مبادئ موحدة ومعايري معتمدة ملزمة له�ؤالء الوا�ضعني.
( )١انظر َنق َْل هذه الأ�سباب عن الدكتور حممود �صالح يف بحث اخلطة العامة لتن�سيق التعريب يف الوطن العربي ،للدكتور حممود
ال�سيد� ،ص  ،163 :162جملة الل�سان العربي ،ع (1435 ،)73هـ 2014 -م ،ومل تتمكن الباحثة من احل�صول على كتاب حممود
�صالح حتى من م�ؤلفه مبا�شرة.
( )2انظر البحث يف جملة التعريب� ،ص  ،52 :46العدد (1414 ،)7هـ 1994 -م.
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�4-4صعوبة البحث عن مقابالت لهذه امل�صطلحات يف الرتاث العربي ،وذلك لتناثرها يف معجمات
العربية وكتب اللغة ،دون فهر�سة لها �أو تبويب� ،أو جمع لها يف معجمات خا�صة.
قال الدكتور ممدوح خ�سارة يف ذلك« :نرى �صعوبة كبرية يف الإفادة من هذه الكتب؛ ذلك ب�أنها مل
تفهر�س ،ومل جترد منها م�صطلحاتها ،وطاملا طالب الـ ُم َع ِّر ُبونَ با�ستخراج هذه امل�صطلحات وتبويبها؛
ليتمكن االخت�صا�صيون من ا�ستخدامها»(.)1
5-5اختالف اخللفية الثقافية واللغوية للمرتجمني ،فمنهم من ينقل عن اللغة الفرن�سية ،ويلتزم
بالرتجمة احلرفية للم�صطلحات ،ومنهم من ينقل عن اللغة الإجنليزية ،و�آخرون ينقلون عن الأملانية
 ...وهكذا ،مما نتج عنه عدد من امل�صطلحات للم�سمى الواحد ح�سب النقل عن اللغة الأ�صلية ،وهذا
يف حد ذاته ي�ؤدي �إىل فو�ضى و�إرباك يف ا�ستخدام امل�صطلحات ،وتناف�سية يف ت�صحيح م�صطلح دون
الآخر ،وان�شغال ِّ
كل فريق بذكر املربرات والأدلة ،مع ال�سعي لإ�ضعاف امل�صطلح الآخر؛ مما �أدى �إىل
انق�سام وتعددية يف امل�صطلح ،بد ًال من توحيده ون�شره على م�ستوى العامل العربي.
6-6غياب االلتزام احلازم والدقيق من ِقبل الباحثني وامل�ؤلفني واملرتجمني يف ا�ستخدام امل�صطلحات
املتفق عليها ،واملعتمدة من املجامع اللغوية ،والهيئات واملنظمات ذات ال�صلة باملجال ،والتي اتخذت
فيها قرارات علمية باعتمادها؛ وذلك لغياب وجود �سيا�سات لغوية �إقليمية لاللتزام بها� ،أو لتقاع�س
بع�ض امل�ؤلفني والباحثني عن البحث عن امل�صطلحات العلمية املنا�سبة.
7-7عدم م�سايرة علم امل�صطلح لتطور الآالت بنا ًء ووظيف ًة ،وما طر�أ عليها من تغيريات ،حيث �إننا جند
واملهام امل�ستحدثة لها ،بل بقيت امل�صطلحات ح�سب ما �أطلقت قبل
بون ًا �شا�سع ًا بني م�صطلح الآلة
ِّ
ع�شرات ال�سنني ،حتى �صارت وك�أنها من الرتاث؛ لكون هذه الأ�سماء ال متثل مدلوالتها ،هذا �أدى �إىل
وقوفنا �أمام م�صطلحات جامدة قد �سبقها ع�صرها مع هذا الت�سارع العلمي يف الآالت والأجهزة،
وبخا�صة ما ميثل جمال ال ِّت َقا َنة.
�8-8ضعف تعريب التعليم العايل والبحث العلمي يف البالد العربية؛ العتماد غالب الدول العربية يف
تعليمها وكتابة �أبحاثها على اللغات الأجنبية ،وهذا �أدى �إىل حدوث فجوة بني هذه امل�صطلحات
وم�ستخدميها ،مهما كانت قيمتها معيار ّي ًا� ،إ�ضافة �إىل �أنه «متى ما ا�ستعملت امل�صطلحات العلمية
العربية املولدة يف التعليم والبحث ،وتداولها الأ�ساتذة والطلبة والباحثون ،ف�إنها تو�ضع على اختبار
ِّ
املحك ،ويثبت ال�صالح منها بالقبول واال�ستعمال ،وينبذ الطالح منها وي�ستبدل»(.)2
( )١علم امل�صطلح وطرائق توليد امل�صطلحات يف العربية� ،ص .34
(� )2إ�شكالية توحيد امل�صطلح العربي ،النظرية والتطبيق ،د .علي القا�سمي� ،ص  ،83جملة الل�سان العربي ،ع (1409 ،)32هـ 1989 -م.
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9-9من الأ�سباب �-أي�ض ًا  :-ات�ساع رقعة الوطن العربي وانق�سامه يف دول متفرقة وخمتلفة ،مما �أدى
�إىل عرقلة �شيوع امل�صطلح العربي املوحد ل�سببني خل�صهما الدكتور علي القا�سمي بقوله�« :أولهما:
عدم امتالك امل�ؤ�س�سة املكلفة بالتوحيد ل�سلطة �إلزامية متكنها من فر�ض م�صطلحاتها املوحدة يف
جميع املناهج املدر�سية املتباينة التي ت�ضعها وزارات معارف وتربية وتعليم وتهذيب خمتلفة يف �أقطار
متفرقة ،ويكمن ال�سبب الثاين يف احلدود الإقليمية والفعلية القائمة بوجه توزيع الكتاب العربي
وانت�شاره»(.)1
�1010ضعف الن�شر والت�سويق للم�صطلح العربي املتزامن مع اخرتاع هذه الآالت وت�صديرها �إىل البالد
العربية بل ت�أتي مرحلة الن�شر للم�صطلح العربي وتوظيفه بعد انت�شار امل�صطلح الأجنبي ،واعتياد
النا�س ا�ستخدامه ،و�شيوعه وتداوله بينهم؛ وذلك لعدم وجود خطة ترويجية ت�سويقية ت�ساير ظهور
امل�صطلح العربي ،وهذا يف حد ذاته يجب �أن يتزامن مع اخرتاع الآالت والأدوات يف البالد الأجنبية؛
حر�ص ًا على عدم تداول امل�صطلح الأجنبي قبل و�ضع ما يقابله عرب ّي ًا.
�1111ضعف الثقة واالعتزاز باللغة العربية ب�شكل عام ،وم�صطلحاتها ب�شكل خا�ص ،وم�ؤ�شر هذا ال�ضعف:
�أن ا�ستخدام الف�صحى وما يتبعها من م�صطلحات �أ�صبح مثار تندر من ِقبل الكثريين على اختالف
فئاتهم االجتماعية؛ مما �أ َّثر يف �شيوعها وانت�شارها.
1212التو�سع يف البعثات العلمية �إىل البالد غري العربية ،وتل ِّقي العلم املت�ضمن هذه امل�صطلحات بلغات
�أجنبية ،فيعود املبتعثون �إىل بالدهم وقد ت�شربوا �أو ا�ست�ساغوا هذه امل�صطلحات يف العلوم والآداب
التي در�سوها ،مما ي�ص ِّعب عليهم ا�ستخدام ما يقابلها يف اللغة العربية.

( )2امل�صدر ال�سابق� ،ص .84 :83
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مستخلص وتوصيات
�أن املفهوم املتعارف عليه يف الع�صور املت�أخرة للفظ (م�صطلح) مل يكن معهود ًا بهذا املعنى يف الع�صور املتقدمة.
للم�صطلح �سمات ر�أى العلماء �أهمية توافرها فيما يطلق عليه ،من �أهمها� :أن يتفق املخت�صون على �إطالقه مع دقته يف التعبري
عما �أطلق عليه ،وو�ضوحه دون غمو�ض �أو لب�س مع م�صطلح �آخر مقارب له ،و�أن يرتبط لغو ّي ًا باملفاهيم اخلا�صة به ،كما �أ َّكدوا
موحد ًا ،بعيد ًا عن الرتادف �أو اال�شرتاك اللفظي.
على الإيجاز يف �صياغته ،و�أن يكون َّ
اختلف املتقدمون يف وقوفهم على مفهوم الآلة وا�سم الآلة يف بداية ت�آليفهم ،واكتفى بع�ضهم بالتمثيل له ،وتف�سريه بالأداة ،وبيان
ف�ص َل فيه �أكرث من غريه لغو ّي ًا و�صرف ّي ًا� ،إال �أنه مل ي�صل باملفهوم �إىل ما هو ممثل له ،وق�سم ثالث �أَ َّم ُه
اجلمع منه ،وب�ضعهم الآخر َّ
�سيبويه �صاغ تعريفه ب�صيغة �صرفية تف�صيلية ،م�شري ًا �إىل �أوزانه ،مع التمثيل لها ب�أمثلة عدة.
�أق َّر �أكرث املتقدمني �أن ا�سم الآلة ي�صاغ قيا�س ًا من م�صدر الفعل الثالثي املت�صرف املتعدي ،و�أن �أوزانه القيا�سية ثالثة فقط ،هي:
ِم ْف َع ٌلِ ،وم ْف َع َل ٌةِ ،وم ْف َعا ٌل.
َ
ٌ
َ
وفاعلةٍ ،وفاعول.وا�ستندوا يف اتخاذ هذا القرار
�أ�ضاف جممع اللغة العربية يف القاهرة �أربع �صيغ قيا�سية ،هي :ف َّعالة ،و ِف َعالِ ،
�إىل كرثة الأمثلة ال�شائعة يف الداللة على ا�سم الآلة مما جاءت على هذه الأوزان.
مل يقف البحث على تعريفات دقيقة ،و�سمات خا�صة بكل من :الآلة والأداة واجلهاز لدى املتقدمني واملت�أخرين ،بل ظهر لدى
املتقدمني تف�سري الآلة بالأداة والعك�س ،ومل يظهر من املت�أخرين درا�سات ملا كان ي�سمى �آلة ،و�أ�صبح الآن مع تعقيد الآالت جزء ًا من
الآلة �أو اجلهاز ،ولعدم وجود معايري و�سمات فا�صلة يف �إطالق هذه امل�صطلحات الثالثة �أدى هذا �إىل ازدواجية لغوية يف حتديد
نوع امل�صطلح لهذا الكم الهائل من الأجهزة والآالت والأدوات.
�أن املعجميني املتقدمني �ض َّمنوا معجماتهم الكثري من �أ�سماء الآالت والأدوات� ،إال �أنهم مل ي�شيـروا �إليها مب�صطلحـها ال�صـريف ،بـل
اكتفوا باملـفــاهـيـم اللغـويـة لهـا ،دون �إدراجـهـا حتـت مـ�صطـلح �أو بـاب ا�سـم الآلـة.
كانت عبارات علماء النحو املتقدمني يف التعريف مب�صطلح ا�سم الآلة مقت�ضبة وموجزة ،بحيث مل توفه حقه يف التعريف به،
والتف�صيل يف قواعده و�أحكامه ،كما هي احلال مع الأبواب النحوية وال�صرفية الأخرى ،وهذا نتج عنه خروج كثري من الآالت
والأدوات من باب ا�سم الآلة ،ح�سب املعايري والقواعد املوجزة التي و�ضعت له.
ت�ضمنت املعجمات العربية الكثري من الآالت والأدوات� ،إال �أنها خرجت من باب ا�سم الآلة ،ومن �أ�سباب ذلك� :أن �شروط ال�صياغة
ال تنطبق عليها ،ك�أن تكون م�شتقة من غري الثالثي� ،أو من فعل الزم� ،أو غري ذلك ،وب�سبب �أن الباب مل ُي ْع َط حقه يف ا�ستيعاب
قواعد ا�سم الآلة و�أحكامه.
ح�صر املتقدمون ا�سم الآلة يف ثالثة �أوزان قيا�سية ،و�أ�ضاف املحدثون �إليها �أربع �صيغ �أخرى ،ومع ذلك ف�إن �أ�سماء الآالت
والأدوات امل�ستحدثة يف جمال ال ِّت َقا َنة وغريها ،مل ت�ستوعبها هذه الأوزان ،مع اختالف املت�أخرين فيما بينهم يف قبول هذه الأوزان
امل�ستحدثة ،مما �أحدث �إرباك ًا وفو�ضى يف �صياغة م�صطلحات حديثة يف جمال ال ِّت َقا َنة وغريها مع هذا الت�سارع يف االخرتاعات
والتطور العلمي الذي مل يتمكن اللغويون من جماراته يف بناء امل�صطلحات وتوليدها.
تعاين امل�صطلحات العلمية يف جمال ال ِّت َقا َنة بالتحديد من التعددية اللغوية ،حيث يقف العربي يف م�صطلح �أحد �أ�سماء الآلة على
عدد من امل�سميات ،منها ما هو دقيق ،ومنها ما هو ارجتايل ،وقد تكون هذه امل�سميات لآلة واحدة� ،أو لعدد من الآالت املختلفة،
وذلك الختالف امل�صادر التي نقلت عنها �أ�سماء هذه الآالت ،ولعدم وجود منهجية موحدة ُيلتَزم بها يف جميع �أقطار الوطن
العربي يف �صياغة امل�صطلحات وتوليدها.
حتقيق ًا للنماء اللغوي والتو�سع امل�صطلحي جل�أ املتقدمون واملحدثون من علماء العربية �إىل و�سائل عدة ل�صياغة امل�صطلحات
عام ،ومن �ضمنها م�صطلحات الآالت والأدوات يف جمال ال ِّت َقا َنة ،و�أهم هذه الو�سائل :الرتجمة ،واال�شتقاق،
العلمية ب�شكل ٍّ
واملجاز ،والتعريب ،والرتكيب ،واالختزال.
لوحظ �أن هناك تداخ ًال بني هذه الو�سائل وت�صنيفاتها لدى املحدثني من علماء العربية وامل�صطلحيني ،وظهر اختالف بني ه�ؤالء
يف �أهمية كل و�سيلة ،و�أف�ضلية بع�ضها على الأخرى ،وما �أحدثه ذلك من فو�ضى م�صطلحية من جوانب عدة.
ت�س َّر َع اللغويون وامل�صطلحيون على حد �سواءٍ يف ا�ستحداث م�صطلحات و�صياغتها ب�إحدى الو�سائل املذكورة يف البحث قبل النظر
يف الرتاث العربي ،والوقوف على مقابالت يف كنوز هذا الرتاث لهذه امل�صطلحات احلديثة.
حدثت �إ�شكاالت يف ترجمة امل�صطلحات الأجنبية �إىل اللغة العربية ،برزت من خالل الرتجمة احلرفية لها ،و�إغفال القواعد
العربية يف �صياغتها ،وعدم القدرة على التعامل مع ال�سوابق واللواحق يف هذه اللغات.
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ظهرت م�صطلحات غري قليلة متثل �أ�سماء الآالت والأدوات يف جمال ال ِّت َقا َنة� ،إال �أنه مل يرا َع يف �صياغتها قواعد العربية و�أحكامها،
فخالفتها من حيث ا�شتقاقها من �أفعال الزمة� ،أو جميئها على غري الأوزان القيا�سية التي اعتمدت قدمي ًا وحديث ًا.
الت�أكيد على �أن االقرتا�ض اللغوي من (تعريب) و(دخيل) كرث ا�ستخدامه يف بناء امل�صطلحات العلمية احلديثة ،وهذا التدفق
الهائل مع م�ستحدثات التطور �سي�ؤدي �إىل �ضياع اللغة العربية وذوبانها ،و�ضياع قيمتها التعبريية ،وخ�صائ�صها اللغوية.
ف�صل املحدثون يف �آلية الرتكيب يف �صياغة امل�صطلحات العلمية  -و�أ�سماء الآالت من �ضمنها  ،-وجعلوها يف �أق�سام عدة ح�سب
 َّ
ما يلي:
مركب ح�سب �أ�صله :عربي ،ومعرب ،ومقرت�ض.مركب ح�سب عالقة �أجزائه :مركب تخ�صي�صي ،ومركب �إ�ضايف ،ومركب �إ�سنادي ،ومركب مزجي ،وما يجمع بني التخ�صي�صيوالإ�ضايف.
مركب ح�سب عدد عنا�صره :مركب من عن�صرين ،ومركب من ثالثة عنا�صر �أو �أكرث.كرثت م�صطلحات �أ�سماء الآالت والأدوات التقانية املركبة من عن�صرين �أو �أكرث ،وذلك لالعتماد على الرتجمة املبا�شرة ،دون
مراعاة لقواعد العربية ومبادئ التقيي�س اللغوي امل�صطلحي الذي جعل االخت�صار مبد ًا لغو ّي ًا دول ّي ًا و ُق ْطر ّي ًا ،هذا �أدى �إىل خروج
هذه امل�صطلحات من نطاق العربية و�أوزانها ،كما �أنه �سي�ؤثر على مدى �شيوعها وانت�شارها.
نظر ًا لكرثة امل�صطلحات املركبة جل�أ وا�ضعوها �إىل االختزال يف ا�ستعمالها ،وا�ستخدام رموز مركبة؛ من باب االقت�صاد اللغوي
نطق ًا وكتاب ًة ،ونقلت هذه الرموز بحروفها الأجنبية �إىل اللغة العربية ،دون ا�ستبدال ما يقابلها بها يف هذه اللغة؛ مما ا�ضطرنا
�إىل ا�ستخدام هذه الرموز الأجنبية ،وهذا يف حد ذاته �سي�ؤدي �إىل انت�شار هذه الرموز وما ترمز له ،و�سي�ض ِّي ُع العربية ،ويزيد
النظرة الدونية �إىل لغتنا الأم؛ لعدم قدرتها على ا�ستيعاب هذه امل�صطلحات برموز مركبة� ،إ�ضافة �إىل �أن هذا النوع من التوليد
ُب له قواعد ومعايري يف ذلك.
�أو ال�صياغة مل يدر�سه علماء العربية ،ومل ت ْ َ
من �أهم �إ�شكاالت �أ�سماء الآلة يف جمال ال ِّت َقا َنة� :أن اللغويني قد ا�صطلحوا لها م�صطلحات يف �أول ظهورها واخرتاعها ،ح�سب
معايري حمددة ،منها :نوع الوظيفة واملهمة التي تقدمها هذه الآالت� ،إال �أنه مع هذا الت�سارع وهذا التطور يف هذا املجال بخا�صةٍ،
وت َغ ُّ ِي وظائف هذه الآالت ،وا�ستحداث وظائف �أخرى للآلة الب�سيطة التي ا�صطلح لها قبل ع�شرات ال�سنني مب�صطلح لها ،بقي
معب بدقة عن الآلة التي ا�صطلح لها ،ومل ُ َ
ت َّدثْ هذه امل�صطلحات نتيجة حتديث وظائفها ومهامها
هذا امل�صطلح مع كونه غري ِّ ٍ
التي �أ�صبحت تقدمها ،مقارنة بالوظائف القدمية التي كانت ت�ؤديها ،هذا يعني �أن علماء امل�صطلح مل يواكبـوا هذا الت�سارع
الزمني يف امل�صطلحات التي اعتمدوها قـبل فـتـرة مـن الزمن.
لهذه الإ�شكاالت يف م�صطلحات �أ�سماء الآالت �أ�سـباب كثيـرة ،مـن �أهمها:
نق�ص اخلربة العلمية لوا�ضعيها.�صعوبة البحث عن مقابالت هذه امل�صطلحات يف الرتاث العربي.غياب االلتزام احلازم من ِقبل م�ستخدميها مبا �أق َّرته اجلهات امل�س�ؤولة.تعدد مناهج الوا�ضعني والبانني لهذه امل�صطلحات.تعدد اجلهات امل�س�ؤولة عن �صياغة وبناء امل�صطلحات العلمية.اختالف اخللفية الثقافية واللغوية للمرتجمني.عدم م�سايرة علم امل�صطلح لتطور الآالت والأدوات.�ضعف تعريب التعليم العايل والبحث العلمي يف البالد العربية.ات�ساع رقعة الوطن العربي ،وتكونه من دول متفرقة.�ضعف الن�شر والت�سويق للم�صطلحات العربية بالتزامن مع اخرتاع هذه الآالت.�ضعف الثقة واالعتزاز باللغة العربية وم�صطلحاتها.-التو�سع يف البعثات العلمية �إىل البالد غري العربية.
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توصيات
َّاب ومدر�سني وطالب �...إلخ بقوتها يف خ�صائ�صها وميزاتها ،و�أنها
االعتزاز باللغة العربية ،ورفع ثقة �أبنائها من علماء و ُكت ٍ
قادرة على �أن تواكب اللغات الأخرى ،وت�ستوعب علومها ،كما ا�ستوعبتها ومتثلتها يف الع�صور ال�سابقة ،حني ترجم الكثري من
امل�ؤلفات عن الأمم الأخرى ،مع متكنها يف نقل م�صطلحات هذه العلوم وترجمتها ،دون �أي �إ�شكال �أو تقاع�س؛ لذا جاء الت�أكيد
على �أن الإ�شكاالت يف �صياغة امل�صطلحات وبنائها لي�ست نابعة من اللغة العربية نف�سها ،بل من عوامل عدة اجتمعت ،و�أ َّثرت
على لغة هذه امل�صطلحات احلديثة.
�أن الإ�شكاالت والعقبات التي تواجه اللغة العربية يف و�ضع امل�صطلحات وتوليدها لي�ست مقت�صرة على اللغة العربية ،بل هي
�إ�شكاالت تعاين منها اللغات الأخرى ،وال نبالغ حني نقول� :إن الدول التي �صدرت العلوم ،واخرتعت الآالت ،وكانت هي امل�صدر
يف و�ضع امل�صطلحات تواجه عقبات وحتديات � -أي�ض ًا  -يف بناء امل�صطلحات العلمية احلديثة.
ً
�أهمية الإقرار ب�أن بع�ض املجامع اللغوية واملنظمات العربية املعنية ببناء امل�صطلحات قد بذلت جهودا عظيمة لدرا�سة
امل�صطلحات العلمية احلديثة من جوانب عدة ،منها :عقد امل�ؤمترات والندوات واالجتماعات الر�سمية ،و�إ�صدار املجالت
العلمية التي تعنى بعلم امل�صطلح ،وت�أليف املعجمات امل�صنفة ح�سب جماالت علمية خمتلفة.
ومن �أهم هذه اجلهات التي �سعت وما زالت خلدمة علم امل�صطلح :مكتب تن�سيق التعريب التابع للمنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم بالرباط ،ومن الأمثلة على جهود املكتب ما يلي:
عقد امل�ؤمترات والندوات ،واخلروج بقرارات مهمة يف جمال علم امل�صطلح.�إ�صدار جملة ن�صف �سنوية با�سم (الل�سان العربي) ،وقد م�ضى على �إ�صدارها �أكرث من ن�صف قرن.�إ�صدار العديد من املعجمات املوحدة للم�صطلحات ب�أنواعها ،كان منها :معجم امل�صطلحات املعلوماتية ،بثالث لغات:(الإجنليزية ،والفرن�سية ،والعربية).
عام �إىل وقفة مت�أنية ،تتمثل يف �إعادة بنائه ،والنظر يف �أوزانه ،ومدى ا�ستيعابها مل�صطلحات
يحتاج باب ا�سم الآلة ب�شكل ٍّ
احل�ضارة احلديثة ،وما �أنتجته من �آالت و�أدوات كثرية ج ّد ًا؛ لتكون متالئمة مع هذا اخل�ضم الهائل من امل�ستحدثات التي
تدفقت على اللغة العربية ،وذلك لت�ؤكد �أنها قادرة على ا�ستيعاب التطور ،وجماراته مب�صطلحات عربية �أ�صيلة حتت معايري
وقواعد حمكمة ،ودون اقرتا�ض من اللغات الأخرى.
على املجامع العربية وغريها �أال تكتفي ب�إ�ضافة وزن �أو وزنني يف كل عقد �أو عقدين من الزمن؛ لأن هذا االكتفاء يع ُّد �إجحاف ًا
بحق العربية �إذا �أردنا �أن تتواكب مع تطورات الع�صر ،وت�سارع التجديد والتغيري.
لذا فمن املهم �إ�ضافة �أوزان �إىل هذا الباب ،وتقنني هذه الأوزان ح�سب نوع عمل هذه الآالت ،وحجم عملها ،وب�ساطتها �أو
تعقيدها؛ لت�أتي هذه الأوزان ح�سب �صفات و�أغرا�ض خا�صة للآالت التي تندرج حتتها.
الوقوف على امل�صطلحات الثالثة( :جهاز ،و�آلة ،و�أداة) ،وحتديد معايري كل منها ،وقواعده و�أحكامه؛ منع ًا لالزدواجية يف
�إطالقها ،وبنا ًء على هذه املعايري ت�صنف الآالت والأدوات والأجهزة.
الغو�ص يف كتب الرتاث ،والبحث فيها؛ لإحياء امل�صطلحات القدمية قبل اللجوء �إىل الرتجمة �أو التعريب �أو غريهما من و�سائل
�صياغة امل�صطلحات احلديثة ونقلها �إىل العربية.
ومن املهم �إطالق م�شروع لتجريد �أ�سماء الآالت من املعجمات وكتب الرتاث ذات العالقة بامل�صطلحات ،وجمعها يف معجم
م�ستقل؛ ليكون مرجع ًا لل�صياغة والتوليد ملا هو م�ستحدث؛ ليكون الرتاث هو امل�صدر الأول يف ذلك.
االلتزام باملبادئ واملعايري التي �أقرتها املجامع اللغوية ،ومكتب تن�سيق التعريب ل�صياغة امل�صطلحات العلمية احلديثة ب�شكل
عام ،واملعلوماتية التقانية ب�شكل خا�ص.
و�أهم هذه املبادئ الأ�سا�سية التي �أقرها مكتب تن�سيق التعريب يف الرباط ما ي�أتي(:)1
�1-1ضرورة وجود منا�سبة �أو م�شاركة �أو م�شابهة بني مدلول امل�صطلح اللغوي ومدلوله اال�صطالحي ،وال ي�شرتط يف امل�صطلح �أن
ي�ستوعب كل معناه العلمي.
((( انظر :جملة الل�سان العربي ،ندوة تطوير منهجية و�ضع امل�صطلح العربي ،وبحث �سبل ن�شر امل�صطلح املوحد و�إ�شاعته� ،ص ،339
مكتب تن�سيق التعريب ،الرباط ،العدد (1995 ،)39م.
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2-2و�ضع م�صطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذي امل�ضمون الواحد يف احلقل الواحد.
3-3جتنب تعدد الدالالت للم�صطلح الواحد يف احلقل الواحد ،وتف�ضيل اللفظ املخت�ص على اللفظ امل�شرتك.
4-4ا�ستقراء و�إحياء الرتاث العربي ،وبخا�صة ما ا�ستعمل منه� ،أو ما ا�ستقر منه على م�صطلحات علمية عربية �صاحلة لال�ستعمال
احلديث ،وما ورد فيه من �ألفاظ مع َّربة.
5-5ا�ستخدام الو�سائل اللغوية يف توليد امل�صطلحات العلمية اجلديدة بالأف�ضلية طبق ًا للرتتيب التايل :الرتاث ،فالتوليد (مبا فيه
من جماز ،وا�شتقاق ،وتعريب ،ونحت).
6-6تف�ضيل الكلمات العربية الف�صيحة املتواترة على الكلمات املع َّربة.
7-7جتنب الكلمات العامية �إال عند االقت�ضاء ،ب�شرط �أن تكون م�شرتكة بني لهجات عربية عدة ،و�أن ي�شار �إىل عاميتها ،ب�أن تو�ضع
بني قو�سني مث ًال.
8-8تف�ضيل ال�صيغة اجلزلة الوا�ضحة ،وجتنب النـافر واملحظـور من الألفـاظ.
9-9تف�ضيل الكلمة التي ت�سمح باال�شتقاق على الكلمة التي ال ت�سمح به.
1010تف�ضيل الكلمة املفردة؛ لأنها ت�ساعد على ت�سهيل اال�شتقاق والن�سبة والإ�ضافة والتثنية واجلمع.
1111تف�ضيل الكلمة الدقيقة على الكلمة العامة �أو املبهمة ،ومراعاة اتفاق امل�صطلح العربي مع املدلول العلمي للم�صطلح الأجنبي،
دون تقيد بالداللة اللفظية للم�صطلح الأجنبي.
1212يف حالة املرتادفات �أو القريبة من الرتادف تف�ضل اللفظة التي يوحي جذرها باملفهوم الأ�صلي ب�صفة �أو�ضح.
ُ 1313ت َف َّ�ض ُل الكلمات ال�شائعة على الكلمة النادرة �أو الغريبة� ،إال �إذا التب�س معنى امل�صطلح العلمي باملعنى ال�شائع املتداول لتلك
الكلمة.
1414عند وجود �ألفاظ مرتادفة يف مدلولها ينبغي حتديد الداللة العلمية الدقيقة لكل واحد منها ،وانتقاء اللفظ العلمي الذي
يقابلها ،ويح�سن عند انتقاء م�صطلحات من هذا النوع �أن جتمع كل الألفاظ ذات املعاين الغريبة �أو املت�شابهة الداللة ،وتعالج
كلها كمجموعة واحدة.
1515مراعاة ما اتفق املخت�صون على ا�ستعماله من م�صطلحات ودالالت علمية خا�صة بهم ،مع َّرب ًة كانت �أو مرتجم ًة.
1616التعريب عند احلاجة ،وبخا�صة امل�صطلحات ذات ال�صبغة العاملية ،كالألفاظ ذات الأ�صل اليوناين �أو الالتيني� ،أو �أ�سماء
م�صطلحات� ،أو العنا�صر واملركبات الكيميائية.
العلماء امل�ستعملة
ٍ
1717عند تعريب الألفاظ الأجنبية يراعى ما ي�أتي:
أترجيح ما َ�س ُه َل نطقه يف ر�سم الألفاظ املع َّربة عند اختالف نطقها يف اللغات الأجنبية. بالتغيري يف �شكله حتى ي�صبح موافق ًا لل�صيغة العربية ،وم�ست�ساغ ًا. تاعتبار امل�صطلح املع َّرب عرب ّي ًا ،يخ�ضع لقواعد اللغة العربية ،ويجوز فيه اال�شتقاق والنحت ،وت�ستخدم فيه �أدواتالبدء والإحلاق ،مع موافقته لل�صيغة العربية.
 ثت�صويب الكلمات العربية التي ح َّرفتها اللغات الأجنبية ،وا�ستعما ُلها باعتماد �أ�صلها الف�صيح. ج�ضبط الكلمات عامة ،واملع َّر ِب منها خا�صة بال�شكل؛ حر�ص ًا على �صحة نطقه ،ودقة �أدائه.هذه املبادئ واملعايري التي �أقرها مكتب تن�سيق التعريب لو ا ْلت ُِز َم بها ملا عانى العلماء وامل�صطلحيون يف �صياغة
امل�صطلحات العلمية وتوليدها� ،أتت هذه املبادئ ب�شكل عام جامع ًة �شامل ًة ،وما حتتاجه هو اتخاذها �أ�سا�س ًا يف التوليد.
بناء علم امل�صطلح وت�شكيله على �أ�س�س ومعايري علمية ،وت�صنيفه ح�سب جماالت امل�صطلحات الكثرية ،ولعل جمال امل�صطلحات
العلمية احلديثة من �أهم هذه املجاالت؛ لكرثتها وت�سارع ظهورها وتطورها؛ لذا من ال�ضروري و�ضع منهجيات وم�ساقات لهذا
العلم ،وي�شرتط يف و�ضع هذه امل�صطلحات و�صياغتها �أن تت�شكل جلان علمية عالية امل�ستوى جتمع بني :املرتجم اخلبري باللغة
الأ�صلية ،واللغوي املتمكن من العربية يف جمال اال�شتقاق واملجاز � ...إلخ ،وامل�صطلحي املتبحر يف هذا العلم ومعايريه و�أ�س�سه،
والعامل املتخ�ص�ص يف جمال العلم الذي يعمل عليه.
�إعادة النظر يف هذا الكم الهائل من امل�صطلحات العلمية احلديثة ،ومن �ضمنها �أ�سماء الآالت التقانية التي وردت مركبة من
عن�صرين �أو �أكرث ،وعر�ضها على قواعد العربية و�أحكامها ،واال�ستعا�ضة عنها  -قدر الإمكان  -مب�صطلحات مفردة تتفق مع
قواعد العربية ومعايري ال�صياغة.
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م�صطلح ا�سم الآلة و�إ�شكاالت �صياغته يف ال ِّت َقا َنة

ترجمة الرموز املركبة التي ت�سمى خمت�صرات للم�صطلحات العلمية مما جاء منها بحروف �أجنبية �إىل اللغة العربية ،وذلك
بعد ترجمة امل�صطلح بت�شكيل هذه الرموز مبا يتنا�سب مع لغتنا العربية ،ومن املهم يف ذلك �إ�شاعة هذه املخت�صرات ،وال�سعي
لتداولها بو�سائل خمتلفة ،ومن هذه الو�سائل� :أن جتمع يف معجم عربي حا�سوبي تفاعلي؛ لإ�ضافة ما ي�ستجد ب�شكل مت�سارع
ومتقن.
من الأهمية مبكانٍ التن�سيق بني اجلهات امل�س�ؤولة عن علم امل�صطلح والتعريب على م�ستوى العامل العربي ،وذلك منع ًا
لالزدواجية يف اجلهود ،والتعددية يف النتائج والقرارات ،على �أن تكون هناك جهة مرجعية م�س�ؤوليتها ال�ضبط والتن�سيق،
ومن هذه اجلهات :املجامع اللغوية ،ومكتب تن�سيق التعريب التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف الرباط ،واحتاد
اجلامعات العربية يف القاهرة ،ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية يف الريا�ض ،ومعهد الدرا�سات امل�صطلحية يف فا�س،
واملنظمة العربية للرتجمة يف بريوت ،وغريها.
ولكي يحقق هذا التن�سيق الأهداف املن�شودة يف جمال علم امل�صطلح وبناء امل�صطلحات العلمية احلديثة ،ال بد �أن ينبثق عنه
عدد من الأهداف واملتطلبات ،من �أهمها:
أتوحيد الر�ؤى والأهداف بني هذه اجلهات. ببناء �سيا�سة لغوية ملزمة على م�ستوى العامل العربي. تو�ضع �إ�سرتاتيجية موحدة لنقل ال ِّت َقا َنة وتعريبها. ثت�شكيل جلان جتمع املتخ�ص�صني يف املجاالت ذات العالقة. جتوزيع املهام وامل�س�ؤوليات بني هذه اجلهات. حتن�سيق الأن�شطة امل�صطلحية التي تعقدها هذه املجامع واملنظمات وغريها. خمتابعة تنفيذ تو�صيات امل�ؤمترات واالجتماعات ،وااللتزام بها. دبناء خطط ت�سويقية للمعجمات امل�صطلحية املعتمدة ،ون�شرها ب�شكل �سريع. ذتوحيد املناهج يف توليد و�صياغة امل�صطلحات العلمية ب�شكل عام.يقع على عاتق اجلامعات العربية م�س�ؤوليات كربى يف �إثراء علم امل�صطلح ،ون�شر امل�صطلحات احلديثة؛ لتحقيق هدف مهم،
هو احلفاظ على العربية قوية ومتداولة يف كل �ش�ؤون احلياة ،وللو�صول �إىل هذا الهدف على اجلامعات تب ِّني عدد من املهام
واجلهود ،لعل �أهمها ما يلي:
أتدري�س علم امل�صطلح يف املرحلة اجلامعية وجلميع التخ�ص�صات مبا يخدم املجال. بتوجيه البحث العلمي ملجاالت علم امل�صطلح ،والت�شجيع عليه. تعقد ال�صالت بني اجلهات امل�س�ؤولة عن هذا العلم واجلامعة؛ لتنفيذ ما ا�ستجد من قرارات وتطبيقها. ثالت�أكيد على ا�ستفادة اجلامعات من املعاجم املوحدة للم�صطلحات العلمية ،و�إقرارها مراج َع علمية يف التدري�سوغريه.
 جتفعيل البحث العلمي باللغة العربية ،وو�ضع احلوافز لذلك. حت�شجيع الرتجمة للأبحاث ذات العالقة من غري العربية. ختوثيق ال�شراكات بني اجلامعات والقطاعات ذات العالقة :التقانية ،وال�صحية ،والإعالمية ...وغريها؛ لتبادل اخلربةواخلدمات البحثية امل�شرتكة.
من �أهم التو�صيات ل�صياغة �أ�سماء الآالت التقانية وغريها� :أن ي�ستمر حتديث م�صطلحاتها ،ومتابعة ما ي�ستجد عليها من تغري
وتطوير من حيث ال�شكل والوظيفة ،ويتزامن معه النظر يف م�صطلحاتها ،والبحث يف �إعادة النظر يف �صياغتها من جديد �إن
لزم الأمر؛ لذا كانت م�س�ؤولية بناء هذه امل�صطلحات يف الأ�صل لي�ست بالي�سرية ،وحتتاج �إىل درا�سة ومتحي�ص وبحث ل�صياغة
ما هو منا�سب لغو ّي ًا و�صرف ّي ًا وزمن ّي ًا قدر الإمكان.
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املصادر واملراجع
1-1الآلة والأداة وما يتبعهما من املالب�س واملرافق والهنات ،ملعروف الر�صايف ،حتقيق وتعليق :عبد احلميد الر�شودي ،املركز
العربي للطباعة والن�شر ،بريوت1980 ،م.
�2-2آلية لتوظيف ال�شبكة العاملية والإنرتنت يف ر�صد امل�صطلح العلمي وتعريبه و�ضبطه ون�شره ،جمموعة من امل�ؤلفني ،مدينة امللك
عبد العزيز للعلوم والتقنية.
�3-3أ�سا�س البالغة ،للزخم�شري ،حتقيق :حممد با�سل عيون ال�سود ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
4-4الأ�س�س اللغوية لعلم امل�صطلح ،د .حممود حجازي ،دار غريب ،القاهرة1993 ،م.
5-5ا�سم الآلة ،درا�سة �صرفية معجمية ،د :حنان عمايرة ،دار وائل للن�شر ،ع َّمان ،ط 2006 ،1م.
�6-6إ�شكالية ترجمة امل�صطلح الل�ساين وال�سيميائي من الفرن�سية �إىل العربية ،معجم املجيب لأحمد العايد �أمنوذج ًا� ،أ�سماء بن
مالك ،ر�سالة ماج�ستري ،اجلزائر ،جامعة �أبي بكر بلقايد ،تلم�سان2014-2013 ،م.
7-7الأ�صول يف النحو ،البن ال�سراج ،حتقيق :د .عبد احل�سني الفتلي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط 1405 ،1هـ 1985 -م.
8-8البحوث واملحا�ضرات يف الدورة الثامنة والع�شرين ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،الهيئة العامة ل�ش�ؤون املطابع الأمريية،
1383هـ1963-م ،بحث (الآلة والأداة) ملحمد بهجة الأثري.
9-9البحوث واملحا�ضرات ،م�ؤمتر الدورة التا�سعة والع�شرين ،جممع اللغة العربية بالقاهرة1963-1962 ،م ،الهيئة العامة ل�ش�ؤون
املطابع الأمريية ،القاهرة1383 ،هـ 1963 -م ،مذكرة (ا�سم الآلة) ،ملحمد علي النجار.
1010البنك الآيل ال�سعودي للم�صطلحات العلمية (با�سم)� ،إعداد :مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،الريا�ض. basm.kacst.edu.sa ،
1111البنية ال�صرفية لأ�سماء الآلة امل�ستحدثة ،درا�سة حتليلية تقوميية� ،سمري لعوي�سات ،خمرب املمار�سات اللغوية ،اجلزائر2011 ،م.
1212التعريفات ،لعلي اجلرجاين ،حتقيق ،ودرا�سة :حممد �صديق املن�شاوي ،القاهرة ،دار الف�ضيلة.
1313تهذيب اللغة ،للأزهري ،حتقيق :جماعة من العلماء ،الدار امل�صرية للت�أليف والرتجمة ،ومطابع �سجل العرب.
1414دور التوليد اللفظي يف و�ضع امل�صطلح التقني يف اللغة العربية ،د .ح�سن اح�ساين ،اململكة العربية ال�سعودية ،مكتبة الطالب،
جدة ،ط 1439 ،1هـ 2017 -م.
1515ديوان كعب بن زهري ،حققه و�شرحه وقدم له :علي فاعور ،دار الكتب العلمية ،بريوت1417 ،هـ 1997 -م.
�1616شذا العرف يف فن ال�صرف ،لأحمد احلمالوي ،املكتبة الثقافية ،بريوت.
�1717شرح احلدود يف النحو ،للفاكهي ،حتقيق :املتويل رم�ضان الدمريي ،دار الت�ضامن ،القاهرة1408 ،هـ1988 -م.
1818ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية ،للجوهري ،حتقيق� :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني  -بريوت ،ط 1407 ،4هـ
 1987م.1919الطراز ،املت�ضمن لأ�سرار البالغة وعلوم حقائق الإعجاز ،للعلوي ،دار الكتب العلمية-بريوت1402 ،هـ1982 -م.
2020العربية لغة العلوم والتقنية ،د .عبد ال�صبور �شاهني ،دار الإ�صالح للطبع والن�شر والتوزيع ،ط 1983 ،1م.
2121علم امل�صطلح� ،أ�س�سه النظرية ،وتطبيقاته العلمية ،د .علي القا�سمي ،مكتبة لبنان ،بريوت ،ط 2008 ،1م.
2222علم امل�صطلح وطرائق و�ضع امل�صطلحات يف العربية ،د .ممدوح خ�سارة ،دار الفكر ،دم�شق ،ط 1434 ،2هـ 2013 -م.
2323الف�صيح ،لأبي العبا�س ثعلب ،حتقيق ،ودرا�سة د .عاطف مدكور ،دار املعارف ،م�صر.
2424يف لغة امل�صطلح العربي ،درا�سة نقدية يف امل�صطلح العلمي احلديث وامل�صطلح البالغي النقدي� ،أ .د� :أحمد معتوق املعتوق،
مطابع الدار العربية للعلوم ،بريوت ،ط 1436 ،1هـ 2015 -م.
2525القرارات النحوية والت�صريفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة ،جمع ًا ودرا�س ًة وتقومي ًا �إىل نهاية الدورة احلادية وال�ستني عام
1415هـ 1995 -م ،د .خالد الع�صيمي ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط 1424 ،1هـ 2003 -م.
2626ق�ضايا امل�صطلح يف الآداب والعلوم الإن�سانية� ،إعداد :عز الدين البو�شيخي ،وحممد الوادي ،جامعة موالي �إ�سماعيل ،مكنا�س،
وجامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل ،فا�س ،اجلزء الأول2000 ،م« ،بحث» (الرتكيب امل�صطلحي ،طبيعته النظرية و�أمناطه
التطبيقية) ،د .جواد ح�سني �سماعنة.
2727ق�ضايا املعجم العربي يف كتابات �أبي الطيب ال�شرقي ،عبد العايل الودغريي ،من�شورات عكاظ1979 ،م.
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2828الكتاب ،ل�سيبويه ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون ،عامل الكتب ،بريوت ،ط 1403 ،3هـ 1983 -م.
2929ك�شاف ا�صطالحات الفنون ،للقا�ضي التهانوي ،الهور ،باك�ستان ،ط 1413 ،1هـ 1993 -م.
3030الكليات ،لأبي البقاء الكفوي ،مقابلة و�إعداد د .عدنان دروي�ش ،وحممد امل�صري ،الكويت ،دار الكتب الثقافية.
3131ل�سان العرب ،البن منظور ،دار �صادر ،بريوت.
3232الل�سانيات وق�ضايا امل�صطلح العربي ،عبد العزيز املطاد ،مطابع الرباط نت ،الرباط2015 ،م.
3333ما تلحن فيه العامة ،للك�سائي ،حتقيق :د :رم�ضان عبد التواب ،مطبعة املدين ،القاهرة ،ط 1403 ،1هـ 1982 -م.
3434املجامع العربية وق�ضايا اللغة من الن�ش�أة �إىل �أواخر القرن الع�شرين ،د .وفاء كامل فايد ،عامل الكتب2004 ،م.
3535جملة التعريب ،املركز العربي للتعريب والرتجمة والت�أليف والن�شر ،دم�شق ،العدد (1414 ،)6هـ 1994 -م :بحث (�إ�شكالية
الدقة يف امل�صطلح العربي) ،د .ممدوح خ�سارة.
3636جملة درا�سات م�صطلحية ،معهد الدرا�سات امل�صطلحية ،جامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل ،فا�س ،العدد (1427 ،)5هـ -
2006م :بحث (النحت وتوليد امل�صطلحات العلمية) ،د .علي القا�سمي.
3737جملة الل�سان العربي ،مكتـب تن�سيـق التعريب ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،الربـاط:
العدد (1409 ،)32هـ 1989 -م ،بحث( :التعريب بني النظرية والتطبيق) ،حممد ال�سيد علي بال�سي ،وبحث (�إ�شكالية توحيد
امل�صطلح العربي ،النظرية والتطبيق) ،د .علي القا�سمي.
العـدد (1995 ،)39م ،ندوة (تطوير منهجية و�ضع امل�صطلح العربي) ،وبحث (�سبل ن�شر امل�صطلح املوحد و�إ�شاعته).
العدد (1422 ،)52هـ 2001 -م ،بحث (منهجية بناء امل�صطلحات) ،د� .أحمد �شفيق اخلطيب.
العدد (1425 ،)57هـ 2004 -م ،بحث (امل�صطلح العلمي و�صياغته اللغوية ،امل�صطلح املركب منوذج ًا) ،د� .سيف العريفي.
العدد (1429 ،)61هـ 2008 -م ،بحث (اللغة العربية الف�صيحة املعا�صرة ،حماولة ملقاربة امل�صطلح واملفهوم) ،د .جمعان عبد الكرمي.
العدد (1435 ،)73هـ 2014 -م ،بحث (اخلطة العامة لتن�سيق التعريب يف الوطن العربي) ،د .حممود ال�سيد.
3838جملة جممع اللغة العربية على ال�شبكة العاملية ،العدد (1436 ،)6هـ 2014 -م.) www.m-a-arabia.com ( ،
3939جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة:
العدد ( ،)2املطبعة الأمريية ،بوالق1936 ،م.
العدد ( ،))15مطبعة التحرير1958 ،م.
العدد ( ،)95الق�سم الثاين1421 ،هـ 2000 -م ،حما�ضرة (ر�ؤية عربية لتوحيد امل�صطلح وتقيي�سه) ،د .حممد احلمزاوي.
4040جمموعة القرارات العلمية يف خم�سني عام ًا ،جممع اللغة العربية بالقاهرة.
4141املزهر يف علوم اللغة و�أنواعها ،لل�سيوطي� ،شرح وتعليق :حممد �أحمد جاد املوىل بك ،وحممد �أبي الف�ضل �إبراهيم ،وعلي
حممد البجاوي ،من�شورات املكتبة الع�صرية ،بريوت1986 ،م.
4242م�سرد م�صطلحات املعلوماتية (�إجنليزي ،عربي)� ،إعداد :نزار احلافظ ،اجلمعية العلمية ال�سورية للمعلوماتية ،دم�شق2007 ،م.
4343م�شروع امل�صطلحات اخلا�صة باملنظمة العربية للرتجمة� ،إعداد :د .هيثم الناهي ،وهبة �شري ،وحياة ح�سنني ،املنظمة العربية للرتجمة.
4444م�صطلح الإب�ستمولوجيا و�أبعاده املعرفية ،ما الإب�ستمولوجية؟( ،مقال) ،حممد الأمني �شيخة ،منتدى جممع اللغة العربية على
ال�شبكة العاملية2016 ،م.
4545معجم �ألفاظ احل�ضارة (عربي ،فرن�سي� ،إجنليزي)� ،إعداد د :حممد قا�سم ،جرو�س بر�س ،طرابل�س ،لبنان1415 ،هـ 1995 -م.
4646معجم املعاين اجلامع ،معجم عربي عربي ،من املوقع.) www.almaany.com( :
4747املعجم املوحد مل�صطلحات تقانة (تكنولوجيا) املعلومات�( ،إجنليزي ،فرن�سي ،عربي) ،مكتب تن�سيق التعريب ،الرباط ،العدد
(2011 ،)36م.
4848املغني يف علم ال�صرف ،د .عبد احلميد ال�سيد ،دار �صفاء للطباعة والن�شر والتوزيع ،ع َّمان ،ط 1431 ،1هـ 2010 -م.
4949املف�صل يف علم العربية ،للزخم�شري ،دار اجليل ،بريوت.
5050مقايي�س اللغة ،البن فار�س ،حتقيق ،و�ضبط :عبد ال�سالم هارون ،دار الفكر ،بريوت1399 ،هـ 1979 -م.
5151النحو الوايف ،لعبا�س ح�سن ،دار املعارف ،م�صر ،ط .5
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