اصطالحات پزشکي در جهان عرب
)سومين همنشست اينفوترم ٬وين (١٩٩٢
سج ادي ٬نگار داوري اردکاني
م .ح .الخياط ٬ترجمه سيد صادق ّ
مقدمه
مقاله حاضرـــ که من اـکنون آن را ٬به نمايندگي از دکتر م .ح .الخـياط ٬رئـيس مـديريت
برنامهها در دفتر منطقهاي مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني ٬عرضه ميدارمـــ در
باب استانداردسازي و ايجاد وحدت در اصطالحات پزشکي زبان عربي است .در اين
مــقاله ٬بــاالخص ٬تـجربهاي مـنعکس گـرديده کـه در سـه چـاپ از فـرهنگ پـزشکي
)انگليسي /عربي /فرانسه( به دست آمده و ٬در آن ٬خالصه شرح تالشهايي ذـکر شده
است که براي چاپ مبسوطتر چهارم آن در جريان است.
مقاله با ذـکر سابقه تاريخي در باب ترجمه و نگارش به زبان عربي در رشته پزشکي و
ميراث ارزشمند کار اصطالحشناسي که از گذشتهها به ما رسيده است شروع ميشود.
در خالل اين تاريخچه ٬به موضوعات ذيربطي چون آموزش پزشکي در جهان عرب٬
ضرورت عربيسازي و ضرورت استانداردسازي و يکدست کردن اصطالحات عربي به
منظور انتقال و تبادل اطالعات نيز توجه ميشود.
آنچه بيش از همه در اين مقاله به آن پرداخته شده است شرايط و امکـانات وضـع
اصطالحات معتبر و نافذ است ٬يعني همان تجربهاي کـه در تـدوين فـرهنگ پـزشکي
منسجم به دست آمده و روششناسي خاص و مالـکهايي که براي دست يافتن به اين
مهم بهـکار رفته است.
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سابقه
سابقه ترجمه و نگارش به زبان عربي در رشته پزشکي به قرن نهم ميالدي /قرن سوم
هجري باز ميگردد .مترجمان حرفهاي و متخصصان پزشکي حرفهاي در جهان عـرب
سعي کردند واژهها و اصطالحات مناسبي براي انـتقال مـفاهيم و مـعاني اصـطالحات
خارجي وضع کنند و هنگامي که معادل عربي مـناسبي پـيدا نـميکردند ٬بـه تـعريب و
متوس ل مـيشدند .مـتعاقبًا ٬هـرـگـاه
معرب آن
ّ
توضيح کامل معني هر اصطالح در کنار َّ
معرب به کار ميبردند.
معادل عربي براي آن اصطالح پيدا ميکردند ٬آن را به جاي کلمه َّ

اين روند در سراسر دورههاي تمدن اسالمي از جمله در عصر عثماني ادامه يافت و ٬در
قلمرو عثماني ٬با آنکه زبان ترکي زبان رسمي و اجباري آموزش و نگـارش شـده بـود
اصطالحات عربي به کار ميرفت.
در اوايل قرن نوزدهم ٬در مصر ٬عربي زبان نگارش و آموزش پزشکي شناخته شد.
مــحم دعلي پــاشا ٬خـديو مـقتدر مـصر )حکـومت (١٨٤٨-١٨٠٥ :اوليـن
در ٬١٨٢١
ّ
دانشکده پزشکي جديد را ابتدا در ابوظبي و سپس در العين ٬که تدريس و تحقيق در آنها

به زبان عربي صورت ميگرفت ٬تأسيس کرد .نهضت نگارش متون پزشکي آغاز شد .اين
نهضت حدود هفتاد سال ادامه داشت و همين باعث غناي اصطالحات پزشکي گرديد .با
وجود فشاري که ٬در دوران استيالي فرانسه ٬در جهت تبديل زبان آموزش پـزشکي از
زبان عربي به زبان فرانسه ٬به سوريه وارد شد ٬دانشگاه دمشق بر استفاده از زبان عربي
اصرار ورزيد و هنوز هم در اين کار پيشتاز است.
بنابراين ٬اـکنون عربي از نظر اصـطالحات پـزشکي بسـيار غـني است و بـراي بـيان
مفاهيم در حوزه آموزش و تحقيق کامًال تواناست .عربي ٬در طول تاريخ ٬ثروتي عظيم از
اصطالحات پزشکي اندوخته است .آن زمان که عربي زبان آمـوزش و عـرب صـاحب
فرهنگ و تمدن توسعهيافتهاي بود ٬پزشکاني چون ابن سينا ٬رازي و عـلي بـن عـباس
مجوسي مشهور به اهوازي )وفات (٣٨٤ :اين اصطالحات را بهـکار بردند .اينکه زبـان
عربي براي آموزش علوم جديد از کارآيي الزم برخوردار نيست سخني بيپايه و عـبث
است .اين زبان سابقه فرهنگ طوالني دارد و از جـهت زايـايي بـينظير است .يکـي از
مشخصههاي مثبت زبان عربي دامنه وسيع لغـات آن است ٬لغـاتي کـه ٬بـراي سـاخت
مشتقات جديد و َم جاز ٬به راحتي قابل تغيير و تطبيقانـد .اـکـثر لغـات عـربي خـصلت
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تصريفي دارند و همين باعث شده است که از يک ريشه بتوان اشتقاقات بسياري ساخت.
در نتيجه ٬امکان ساخت نوواژه در زبان عربي وجود دارد بهطوري که زبان مـيتوانـد٬
هماهنگ با فرايند مداوم مفهومسازي ٬يعني يکي از مشخصات پيشرفت ٬به پيش رود.
بنابراين ٬فقدان اصطالحات يکدست و مطمئن عربي ناشي از بيکفايتي ايـن زبـان
نيست ٬بلکه ناشي از کمکوشي اهل زبان است .آنچه الزم است روششـناسي دقـيق و
متقني است که تضمينکننده دقت و انسجام و هماهنگي براي جلوگيري از اتالف نيرو
باشد.
به موازات پيشرفتهاي سريعي که در همه حوزههاي فعاليتهاي انسـاني حـاصل
ميشود ٬حجم مفاهيمي که با استفاده از اصطالحات دقيق و يکدست بايد بيان شوند نيز
خاص خود دارد .در
به سرعت افزايش مييابد .در اين ميان ٬زبان عربي موقعيت
دشوار ِّ
ِ

عين آنکه صدها هزار اصطالح خارجي هنوز پشت درها منتظر ورود به زبان عربياند٬
دهها هزار از آنها ٬در رشتههاي متعدد ٬هرساله وارد اين زبـان مـيشوند .مـثًال مـقدار
هنگفتي اصطالح پزشکي از زبان انگليسي وارد عربي شده است و شمار آن مدام رو به
وضـعيت بـحرانـي مـترجـمان ٬اصـطالحشناسان ٬فـرهنگنويسان و
افزايش است .ايـن
ِ

واژه نامهنگاران عرب را به چالش فر اميخواند .اين افراد بايد ٬با سرعت عمل و با استناد

به مدارک معتبر و روششناسي صحيح ٬براي پرـکردن شکاف رو به گسترش بين ملت
جهان پيشرفته ٬به تهيه ابزارهاي اصطالحشناسي بپردازند.
عرب و
ِ
فعاليتهاي فردي هرگز پـاسخگو و بـرطرفکننده ايـن بـحران نـيست .الزم است٬
هرـچه زودتر ٬کار گروهي فشرده و جامعي در اين زمينه آغاز شود .بـنابرايـن ٬تـوضيح
اصول اسـتاندارد بـراي فـعاليتهاي اصـطالحشناسي و تـدوين سـياست بـرنامهريزي
اصطالحات يکدست عربي ضروري مينمايد.
مسئله يکدست کردن اصطالحات عربي واقعًا مسـئلهاي حـياتي است .ايـن يگـانه
راهي است که از طريق آن ميتوان به گفتگوي واقعي فرهنگي بين عربزبانان و جهان
پيشرفته دست يافت .اين يگانه وسيله قطعي و ضروري براي پايان دادن به اين موقعيت
دردناـک است که بيشتر مؤسسات تخصصي در جهان عرب ٬به دليل فقدان اصطالحات
مدو ن و يکدست در زبان عربي ناـگزيرند ٬در آموزش و تحقيق ٬از زبـانهاي خـارجـي
ّ
استفاده کنند.

٢٠٠

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
اصطالحات پزشکي در جهان عرب

فرهنگستان

فعاليتهاي انجامشده در جهت يکدست کردن اصطالحات پزشکي عربي
در سال  ٬١٩٥٦براي يکدست کردن اصطالحات پزشکي در زبان عربي فعا ّل يتهايي در
سوريه آغاز شد .در اين سال ٬عدهاي از استادان دانشکده پزشکي سوريه از جمله مرشد
الخي اط و صالحالدين الکواـکبي کوشيدند تا براي  ١٤٥٣٤اصطالح پزشکي
خاطر ٬احمد ّ

موجود در فرهنگ چندزبانه کلِرويل ١معادلهاي عربي پيدا کنند .اين مهم در حل اشتباهات

ناشي از کاربرد مترادفهاي متفاوت عربي براي يک اصطالح راهگشا بود .اين کار در
حوزه پزشکي به منزله نمونه و سرمشق تلقي شد و از ميزان اين نوع اشتباهات به شدت
ـکاست.
در طي اين فرايند ٬فرهنگستان زبان عربي در قاهره متوجه مسئوليت عظيم و ضروري
خود در برگرداندن حدود نيمميليون اصطالح علمي خارجي به عربي شـد کـه در طـي
سالها انباشته شده بود .اين فرهنگستان به مالـکهاي دقيق و تعريفشدهاي براي ابداع
و معيارسازي اصطالحات دست يافت .اين مالـکهاي بنيادين ٬خالٔ عـظيمي را کـه در
سابقه کار معيارسازي اصطالحات علمي به چشم ميخورد پُ ر کرد و براي مترجمان و
اصطالحشناسان راهنماي بسيار خوبي شد .پيوست اين مقاله شامل خالصهاي از  ٤١راه

حل پيشنهادي فرهنگستان در اين باب است.
ـگام اساسي ديگر در سال  ٬١٩٦٦و به هنگامي برداشته شد که کميته يکدستسازي
هم ت اتحاديه پزشکان عرب تأسـيس شـد و حـاصل آن
اصطالحات پزشکي عربي به ّ

چاپهاي اول و دوم فرهنگ دوزبانه )انگليسيـ عربي( و يکدست اصطالحات پزشکي
بود .چاپ اول اين فرهنگ ٬که آمادهسازي آن هفتسال طول کشيد ٬در سال  ١٩٧٣و
چاپ دوم آن پنجسال بعد ٬در  ٬١٩٧٨منتشر شد .متعاقبًا اين کميته تحت حمايت سازمان
بهداشت جهاني

)(WHO

توج هات اين سازمان ٬چاپ سوم اين فرهنگ
درآمد .در سايه ّ

به صورت سهزبانه )انگليسيـ عربيـ فرانسه( تهيه شد ٬که حاوي  ٢٥٠٠٠مدخل بود و
در سال  ١٩٨٣به چاپ رسيد.
اين کار طي چهار سال انجام شد و ٬در اين مدت ٬کميته مذکور سيزده نشست ويژه
در اسکندريه ٬بغداد ٬تونس ٬دمشق ٬رباط ٬عمان و الجزاير برگزار کرد .آخرين نشست
1) Claireville's Multilingual Dictionary
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ايــن اجـالس در  ٣١دسـامبر  ١٩٨١تشکـيل شـد .در چـاپ سـوم فـرهنگ سـهزبانه٬
اصـطالحات فـراوانـي کـه در دو چـاپ اول و دوم نـيامده بـود اضـافه شـد .بـهعالوه٬
اصطالحات فرانسوي هم در فرهنگ وارد گشت تـا خـيل عـظيم دانشـجويان پـزشکي
عربزبان و متخصصاني که تحصيالتشان را به زبان فرانسه در مر اـکش ٬تـونس ٬لبـنان٬
الجزاير يا ديگر کشورهاي فرانسويزبان به پايان رسانده بودند نيز بتوانند از آن استفاده
ـکنند .تصاويري هم براي واضحتر شدن مفاهيم در اين چاپ درج شد.
اعضاي کميته استادان برجسته رشتههاي متعدّ د پـزشکي و زبـان در دانشکـدههاي
پزشکي معتبر کشورهاي عربي بودند .برخي از آنها عضو فرهنگستان زبان عربي و همه
آنها عميقًا معتقد به يکدستسازي اصطالحات بودند .کميته ٬از همان آغاز ٬بـه تـبيين
روشي دقيق براي کار خود پرداخت و ٬براي حصول انسـجام و يکـدستي ٬دقـيقًا از آن
روش پيروي کرد .پيوست اين مقاله مشخصات اصـلي مـالـکهـاي رعـايتشده را کـه
فهرست آنها در مقدمه چاپ سوم آمده است نشان ميدهد.
يکي از اقدامات معمول و رايج براي اسـتخراج اصـطالحات مـناسب فـرهنگهاي
تخصصي اين است که ٬با استناد به منابع موثق و مطمئن ٬فعاليتهاي گذشتگان در اين
زمينه را از نظر بگذرانيم .کميته کار خود را بر اساس سه منبع اصلي انجام داد:
 .١متون پزشکي قديم عرب که به قلم پزشکان باستان نوشته شده است؛
 .٢ضوابط ابداع واژه ٬که فرهنگستانهاي زبان در جهان عرب تدوين کردهاند؛
 .٣نتايج مساعي استادان دانشگاههاي پزشکي جديد در دانشگاههاي عربي.
اـگـر مـعادل مـناسبي در ايـن مـنابع يـافت نـميشد ٬اقـدام بـه واژهسـازي مـيشد.
متخصصان همه سعي و تالش خود را ميکردند تا واژههايي پيشنهاد کنند کـه در هـمه
ـکشورهاي عربزبان مقبوليت داشته باشد .کميته همواره مراقب بود که در واژهـگزيني
ـگرفتار سليقههاي شخصي نشود.
يکي ديگر از مالـکهاي مهم در واژهـگزيني کاربرد بود .با وجود ايـن ٬اصـطالحات
پرـبسامدي ٬که غالبًا رسانهها آنها را رواج ميدادند و جدًا گمر اهـکننده و غـلط بـودند٬
اصالح ميشدند يا لغت جديدي جانشين آنها ميشد .بـهدست آوردن مشـخصههايي
چون سادگي ٬روشني و اقتصادي بودن از جمله ضوابطي بود که ٬در اختيار مالـکهاي
ديگر واژهـگزيني ٬مورد توجه قرار ميگرفت .اصطالحات کوتاه )ترجيحًا يککلمهاي( در
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ـگزينش اولويت داشتند .لغاتي که به گوش ناهنجار و نامأنوس و تلفظشان دشوار بـود٬
حتيالمقدور ٬کنار گذاشته ميشدند .سعي بر اين بود که از مـعادلهاي عـربي شـفاف
استفاده شود تا ابهام پيش نيايد و نيز از اصطالحاتي استفاده شود که در رشته مورد نظر
فقط يک معناي تخصصي داشته باشند تا از چندمعنايي و اشتباه اجتناب شود.
درک اين واقعيت که وندها و ريشهها نيز ٬همچون عناصر واژگاني ٬بسيار زايا هستند٬
باعث شد که فهرستي از پرـبسامدترين وندها و ريشههاي زبان انگليسي به همراه معادل
عربي آنها ضميمه چاپ سوم اين فرهنگ شود .اين اقـدام مـحقّقًا از جـمله مـؤثرترين
ابزارهاي يکدستسازي اصطالحات به شمار آمد .مشخصه برجسته ايـن فـرهنگ آن
است که در مقدمه آن  ٢١٦وند و ريشه انگليسي و معادل عربي آنها آمده است که در
خود فرهنگ کامًال و دقيقًا از آنها استفاده و اين امر باعث يکدستي محتواي فرهنگ شده
است .مثًال براي پـيشوند

hyper

مـعادل عـربي »فـرط« در نـظر گـرفته شـده است .در

فرهنگ ٥٩ ٬اصطالح داراي اين پيشوند بودهاند که همه ٬يکدست ٬به عربي برگردانده
شدهاند.
تـخصصي دوزبـانه وجـود شـمار مـعتنابهي
از آنجا که يکي از نقايص فـرهنگهاي
ِ

ـکلمات مترادف در زبان مبدأ براي معادل در کلمهاي از زبان مقصد است ٬کميته بر آن
شد که براي يکدستي محتواي اين فرهنگ فقط يک معادل عـربي بـراي هـر اصـطالح
خارجي بهـکار برد .يکي از اصليترين خصايص اين فرهنگ همين است.
تصميماتي که براي قبول يا رد معادلهاي عربي در فرهنگ گرفته شد از راهکار کامًال
نظاممندي تبعيت ميکرد .کميته کار خود را با جستجوي معادل مناسب در فرهنگهاي
عربي يا کتابهاي علمي قديم شروع کرد .اولويت در انتخاب معادل به ترتيب زير بود:
اول لغات قديم متناسب و بعد لغات جديدتر و الخ .نقطه آغاز کـار از آثـار قـديمترين
پزشکان مشهور دوره اسالمي مثل رازي و ابـنسينا بـود؛ سـپس ٬نـوبت بـه اخـالف و
نسلهاي پس از آنها ميرسيد .اـگر معادل مناسبي در اين آثار يافت نميشد ٬به کتب دوره
عثماني مراجعه ميشد .اين کتب عمدتًا به قلم استادان العين دوران محمدعلي پـاشا و
استادان سوري دانشکده پزشکي دمشق در اوايل قرن بيستم نوشته شده بود .سرانجام٬
نوبت به اصطالحات پيشنهادي فرهنگستان زبان عربي قاهره ميرسيد.
حتي اـگر اصطالح خارجي نوواژهاي بود که نه در متون قديم عربي معادل داشت و نه
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در زبان متداول ٬کميته يا اقدام به ترجمه آن ميکرد و يا ٬اـگر ترجمه چندان کارآمد نبود٬
واژه نو معادل آن ميساخت.
اشتقاق مهمترين شيوه واژهسازي بـود کـه در کـميته بـه کـار گـرفته مـيشد .ديگـر
روشهاي واژهسازي به ترتيب اهميت عبارت بودند از َم جاز ٬ن َْحت )ترکيب( ٬تـرکيب

مزجي و ٬سرانجام ٬تعريب.

تعريب ٬باالخص ٬براي واژههـايي بـه کـار مـيرفت کـه در بـيشتر زبـانهاي ديگـر
مقبوليت عام داشتند و يا آنهايي که َعـ َل م شـده بـودند ٬مـثل واحـدهاي انـدازهـگـيري٬
اصطالحات شيمي ٬يا در جايي که يگانهـمعادل عربي مـوجود بـيکفايت و غـيرشفاف
مينمود.
در حال حاضر ٬کميته در کار تجديد نظر در فرهنگ مذکور است و در نظر دارد که
چاپ چهارم آن را با صدهزار مدخل منتشر سازد .در اين راه ٬اعضاي کميته دقيقًا از خط
مشي و روشهايي تبعيت ميکنند که حاصل تجربه بلندمدتشان در جـريان سـه چـاپ
پيشين بوده است .از چاپ چهارم اين فرهنگ ٬تاـکنون مدخلهاي

A

تا

P

آماده شـده

است و کار بهخوبي پيش ميرود .براي ارزيابي کار ٬پرسشنامهاي تهيه شد تا بازده طرح
اصطالحشناسي نشان داده شود و ٬پيش از نشر چاپ چهارم ٬اصالحات الزم وارد گردد.
پرسشنامه طوري تهيه شده است که پذيراي انواع پيشنهادهاي پزشکان و متخصصان
اين حرفه ميباشد ٬از پيشنهادهاي مربوط به واژهـگزيني گرفته تا فنون چاپ .هدف اين
شيوه کار بهرهجويي از توصيههاي تخصصي متخصصان براي تهيه مرجع موثقي است
ـکه مقبوليت عام پيدا کند و افراد بتوانند با اطمينان خاطر از آن استفاده کنند.
اميدواريم که فـعاليتهاي يـادشده مـؤثر افـتد و الگـويي بـراي ديگـر مـتخصصان
عربزبان در زمينههاي ديگر علوم باشد .موضوع استانداردسازي و يکدستسازي در
زبان عربي از اهميت زيادي برخوردار است و اين اهميت فقط در حوزه عـربي کـردن
آموزش مطرح نيست بلکه ايجاد راههاي ارتباطي با ساير نقاط دنيا نيز مد نظر است .از
جمله هدفهاي اين يکدستسازي تبيين نـظام پـيشرفته مـديريت و انـتقال اطـالعات
است.
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پيوست
مختصري از مصوبات فرهنگستان زبان عرب قاهره
براي تسهيل در کار مترجمان و کساني که به ساختن واژگان
علمي و هنري و صنعتي اقدام ميکنند ٬همراه با مثالها و شرحهاي

الزم١

 .١هرگاه ضرورت علمي ايجاب کند ٬واژهسازي جايز است؛ مثالً به جاي کهرباييـ
مغناطيسي واژه کهرمغنطيسي و به جاي کهرباييـ ضوئي واژه کهرضويي و به جاي شـبهغروي

واژه شبغروي را ميتوان ساخت.
 .٢در واژهسازي ٬قياس اساس کار قرار ميگيرد.
 .٣با الحاق ياء نسبت و تاء ٬مصادر جعلي ساخته ميشود .از جمله نمونههاي جديد
حس اسيّه ٬حمضيّه.
است :قلويّ ه ٬مفهوميّهّ ٬
 .٤براي داللت بر حرفه يا کاري شبيه به آن ٬از يکي از ابواب ثالثي مصدر بر وزن
جار ةِ ٬ح دادةِ ٬س باـکةِ ٬خ راطة.
فِ عاله ساخته ميشود؛ مانند نِ َ

َ
الزم
٥ـ .براي داللت بر دگرگوني و اضطراب ٬مصدر قياسي بـر وزن فـ َع الن از فـعل ِ
مفتوح العين ساخته ميشود؛ مانند َج يَ شانَ ٬غلَ يان ٬ن ََو سان ٬فَ يَضان ٬ثَ َوران.
 .٦از فعل الزم مفتوح العين مصدر قياسي بر وزن فُ عال براي داللت بر بيماري ساخته
ميشودُ :ص داع ٬کُساحُ ٬س عال ٬نُکاف.
 .٧بر وزن فُ عال و فَ َع ل براي داللت بر درد واژه ساخته ميشود خواه براي آن مفهوم

فعلي وجود داشته باشد خواه نداشته باشد؛ مانند مُ عادُ ٬د وار ٬خُ ناقَ ٬سدَ رَ ٬ر مَد.
فعل الزم مفتوح العين ٬مصدر ّ
دال بر صدا نيامده٬
٨ـ .از آنجا که ٬در زبان عربي ٬براي ِ
ميتوان به قياس بر وزن فُ عال يا فعيل براي اين معني مصدر ساخت؛ مانند ُص راخ و شواش٬
هدير و صفير.
 .٩ساخت مصدر بر وزن تَ ْف عال ٬براي داللت بر کثرت و مبالغه ٬درست است؛ مانند
تَ ْه طال ٬تَبْ يان.

 .١٠صيغه تفاعل براي داللت بر اشتراـک در کاري به طور مساوي به کار ميرود؛ مانند

ترابط ٬تقارن ٬توافق.
١ـ(ــبرگرفته از معجم المصطلحات العلم ّي ة و الف نّ ّي ة و الهندس ّي ة ـ م.
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
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 .١١براي داللت بر آلت و ابزار ٬بر وزن مِ ف َعل و مِ ف َعلَ ه و مِ فعال از فعل ثالثي به قياس

اسم ساخته ميشود؛ مانند مِ بْ َر د ٬مِ ثْ َق ب ٬مِلزَ مة ٬مثقاب ٬مطياف.
ساختن اسم آلت به صيغه َف ّع اله نيز صحيح است؛ مانند ثَ ّق ابة ٬بَ ّر اده ٬فَ تّاحه.

 .١٢براي داللت بر حرفه و شغل يا مالزمت با چيزي ٬بر وزن فَ ّع ال ٬به قياس ٬صفت

ساخته ميشود؛ مانند زَ ّجاجَ ٬حدّ ادَ ٬س بّ اـکَ ٬دهّان.

 .١٣از مصدر فعل ثالثي الزم و متعدي ٬بر وزن ف ّع ال ٬صيغه مبالغه ساخته ميشود؛

مانند ذَ ّو اب ٬أـکّالَ ٬د ّوار.
 .١٤صيغه َف ْع ل نيز براي داللت بر مبالغه و فراواني به کار ميرود؛ مانند خَ ْض ر.

)قبول فعل( بر وزن ِانْ َف َع َل دارد:
 .١٥هر فعل ثالثي متعدي ٬به قياس ٬صيغه مطاوعه
ِ

ني ٕ ٬ا ن َف َص َل.
ٕانک ََس َر ٕ ٬ا َ
نح ٰ

حرف واو يا الم يا نون يا ميم باشد ٬صيغه مطاوعه آن٬
الفعل آن فعل
اـگر فاء
ِ
ِ
بهـقياسٕ ٬ا فتعل است؛ مانند ٕا مْ تَدَّ ٕ ٬ا ْرتَدَّ .
 .١٦مطاوعه فعل مضاعف العين )فعلي که عين الفعل آن در ثالثي مکرر باشد( بـه

قياس بر وزن تَ َف ُّع ل است؛ مانند تَکَ ثُّر ٬تَ َعدُّ ل ٬ت ََص ُّعد.
 .١٧مطاوعه صيغه فا َع َل  ٬به قياس ٬بر وزن تفا َع َل ساخته ميشود؛ مانند تباعَدَ  ٬توازَ َن.
 .١٨مطاوعه صيغه فَ ْعلَ َل يا صيغههاي وابسته به آن ٬به قياس ٬بر وزن تَ َف ْعلَ َل ساخته

ميشود؛ مانند تَدَ ْح َر َج.
صيرورت )تغيير ٬دگرگوني( به
 .١٩صيغه ِا ْستَ ْف َع َل  ٬به قياس ٬براي داللت بر طلب يا
َ

َ
ـکار ميرودٕ :ا ْس تَ ْم َه َل ٕ ٬ا ْس ت َْح َج َر ٕ ٬ا
ستطال.

 .٢٠صيغه جمع در صورت نياز )مثالً براي تمايز بين دو امر( ميتواند منسوب گردد:

الي.
ري ُ ٬ج زُ ّ
ُص َو ّ
ثائقي ُ ٬ع ّم ّ
ري َ ٬و ّ

 .٢١جمع بستن مصدر ٬در صورتي که انواعي از هر فرد از آن داشته باشيم ٬جـايز

است :توصيالت ٬ارسامات ٬تمديداتٕ ٬ا شعاعات.

أدار.
 .٢٢فعل ثالثي الزم را ميتوان ٬به قياس ٬با اضافه همزه ٬متعدّ ي کرد :أ ْبدَ َأ  ٬أال َن َ ٬
 .٢٣در ترجمه واژههاي ّ
دال بر نفي ٬ميتوان الء نافيه را با اصل کلمه ترکيب کـرد٬

التـماثلي  ٬النـقطي٬
بدان شرط که کاربرد آن مطابق ذوق باشد و در گوش دلنشين بـيفتد:
ّ
السلکي.
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 .٢٤ذـکر ال بر سر حرف نفي متصل به اسم و کاربرد آن در واژگان علمي جايز است:
ـ

الال سلکيّ ٬
ّ
الال هوايي.

 .٢٥در صورت امکان ٬براي وضع واژهاي جديد به هنگام ترجمه ٬انتخاب يک واژه
بهتر از ترکيب دو يا چند واژه است ٬ولي اـگر ممکن نباشد ٬ترجمه تحت اللـفظي واژه
بيگانه ترجيح دارد.
ابزار کشف و قياس و رسم ٬الزم است از صيغه
 .٢٦در صيغههاي مربوط به آالت و ِ

مِفْعال براي معني کشف استفاده شود؛
مـانند مِ طْ ياف ٬مِ ْر طاب .بـراي داللت بـر رسـم از
ِ
صيغه مِ ْف َع َل ه استفاده شود :مِ ْر َس َمه ٬مِ نظرة.
اـگر اشتقاق اسم آلت از معني يا حالت ديگر جز مـوارد بـاال مـمکن نـباشد ٬بـراي

ساخت اسم آلت ٬واژه مِ کشاف را با واژهاي که بر عمل آن وسـيله و ابـزار داللت کـند
ترکيب ميکنيم؛ مانند مکشاف المغنطيسيه ٬مکشاف
کهربائي.
ّ

 .٢٧مقرر گرديده که جزء آغازي

hyper

به »فرط« و جزء آغازي

hypo

بـه »هـبط«

ترجمه شود.
 .٢٨کلمات منتهي به

able

به صورت فعل مضارع مجهول ترجمه ميشوند؛ مـانند

يُ باع  salableـ ٬يُ ْح َم ل يا يُ ن َق ل  portableـ.
اسم اين گونه واژهها به قياس مصدر جعلي ساخته شود :منقوليّه ٬مطروقيّه ٬مبيعيّه.
 .٢٩جزء پاياني

oid

به »شبه« ترجمه شود :شبه فلز  metalloidـ ٬شبه غروي  colloidـ.

اين گونه واژهها را ٬در اصطالحات علمي ٬ميتوان با الف و نون منسوب گردانـيد؛
مانند فلزاني  metalloidـ ٬غرواني  colloidـ.
 .٣٠براي تعريب اسم مختوم به

ium

عناصر شيميايي ٬در صورتي که در عربي نام

رايج يا ترجمه مشهوري نداشته باشد ٬در ترجمه از »ــ يوم« استفاده ميشود :الومـينيوم٬

بوتاسيوم ٬کالسيوم.
 .٣١در ترجمه عاليم اختصاري عناصر شيميايي از حروف عربي استفاده ميشود با
اين قيد که متخصصان ميتوانند ٬به اختيار خود ٬از حروف ديگر استفاده کنند.
 .٣٢فرهنگستان ميتواند ٬به هنگام ضرورت ٬بعضي واژههاي بيگانه را نيز ٬به شيوه
زبان عربي ٬تعريب کند.
مـعرب
معرب تقدم و برتري دارند مگر آنکـه
ّ
 .٣٣واژههاي کهن و اصيل عربي بر ّ
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مشهور باشد.
معر ب ٬اـگر در زبانهاي بيگانه به تلفظهاي گوناـگون ادا
 .٣٤براي نوشتن واژههاي ّ

شوند ٬بايد سادهترين صورت گفتاري را مالـک قرار داد.

معر ب به صورت »ج« يا »غ« نوشته ميشود؛ مانند غرام٬
 .٣٥حرف  Gدر واژههاي ّ

انجلترا.

 .٣٦واژه عربي که ٬به صورت تحريفشده ٬به زبانهاي بيگانه ترجمه شده باشد٬
وقتي دوباره به عربي برگردانده ميشود ٬بايد به صورت اصلي خود درآيد .مـثالً واژه
الحمراء را در زبـانهاي بـيگانه بـه صـورت  Alhambraـ ٬واژه دارالصـناعه را بـه صـورت
Arsenal

)معرب
در آوردهاند؛ ولي در ترجمه نبايد آنها را به صورت *ـ الهمبرا يا * ـترسانه
ّ

واژه ترکي که خود از فرانسه

D'arsenal

معرب
 .٣٧در
ِ
کتابت واژههاي ّ

گرفته شده( درآورد.

مختوم به logy

که بر »علم« داللت دارند ٬ترجيحًا بايد

از حرف »ة« در آخر واژه استفاده کرد؛ مانند جيولوجية ٬بيولوجية ٬سوسيولوجية.
 .٣٨واژهاي که به صورتي متداول شده ٬در گفتار و نوشتار به همان صورت رايج به
ـکار ميرود.
 .٣٩فرهنگستان پذيرفته است که حرف »ب« را جانشين حرف

p

در کلمات بيگانه

سازد.
 .٤٠در زبان علمي ٬اشتقاق از کلمات جامد به هنگام ضرورت جـايز است؛ مـانند
مُ َهدْ َرج ٬مُک َْربَن ٬مُکَ بْ َرت که به عنوان صفت ّ
دال بر دربردارنده هيدروژن ٬کربن ٬و کبريت به
ـکار ميروند.

 .٤١فرهنگستان موافقت کرد که عدد  ٢افقي کشيده نوشته شود تا با عدد  ٣اشتباه
نشود.
براي تعريب نامها ٬مترجمان و زبانشناسان از قديم االيام بـا دشـواريهـاي بسـيار
مواجه بودهاند .اين دشواريها در همه زبانها ٬براي ترجمه از زباني بـه زبـاني ديگـر٬
وجود دارد .در بعضي زبانها حروف و اصواتي وجود دارد که در زبانهاي ديگر نظيري
براي آنها نميتوان يافت .کميته گويششناسي و گويشهاي فرهنگستان زبان عربي قاهره
به کار در اين زمينه پرداخت و قواعدي براي تعريب نامها تدوين کرد )محمد عبدالغني
حسن در کتاب فن الترجمة في االدب العربي اين قواعد را ذـکر کرده است( که بيشتر جنبه
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راهنمايي دارد و ميتوان ٬برحسب اقتضا ٬مواردي را به آن افزود.
او ًال در اصوات و عاليم عربي ٬حرفي براي نشاندن به جاي بعضي از صـامتهاي
بيگانه وجود ندارد و نيازي نيز بدان نيست مگر در مورد دو صامت :يکي

p

که به جاي

آن در عربي از »ب« منتها با سه نقطه در زير )پ( استفاده ميشود؛ ديگري  vکه به جاي
آن از حرف »ف« منتها با سه نقطه بر باالي آن )ث( استفاده ميشود.
ثانيًا در خط عربي براي حروفي که تلفّظ آنها در زبان عربي وجـود نـدارد عـاليمي
نداريم .اما حرف  cـ ٬برحسب تلفظ آن در زبان اصلي ٬گـاه بـه صـورت »س« و گـاه بـه
صورت »ـک« خوانده و نوشته ميشود؛  gnـ ٬برحسب تلفظ آن در زبان اصـلي ٬گـاه بـه
صورت »جن« و گاه به صورت »نْي «؛ حرف h

»ـک«؛

ph

به صورت »هـ«؛ حروف  kو  qبه صورت

ْ
به صورت »ف«؛  tبه صورت »ت«؛  thـ ٬برحسب تلفظ آن در زبان اصلي ٬به

صورت »ث« يا »ذ«؛  wـ ٬برحسب تلفظ آن در زبان اصلي ٬به صـورت »ث « يـا »و«؛  xـ٬
برحسب تلفظ آن در زبان اصلي ٬به صورت »ـک« يا »س« يا »ـکز« يا »خ«؛  zـ ٬برحسب تلفظ
آن در زبان اصلي ٬به صورت »ز« يا »تز« درميآيد.
حروف ساـکن در اول کلمه در تلفظ و در نوشتار همراه با الف که حرکت آن متناسب با
حرکت
حرف بعدي باشد ميآيد :استرادفورد.
ِ
ثالثًا نشان دادن مصوت ٬در بسياري مواقع ٬از صامت دشوارتر است و تصميم گرفته
شده که کتابت آنها متناسب با تلفظ آنها باشد ٬بهويژه که در هر زباني به گونهاي تـلفظ
ميشوند .در اين باره ٬ضوابط زير پيشنهاد شده است:
الف .مصوتها ٬اـگر کوتاه باشند ٬در وسط اسم به صورت فتحه و کسره و ضمه و اـگر
متوسط يا بلند باشند در وسط يا آخر کلمه با حروف مدّ يعني الف و ياء و واو نـوشته
ميشوند؛ مانند
و لوفوا

Louvois

مَ سيون Massione

يا ِج ب  Gibbـ ٬در مصوتهاي کوتاه ٬و الالند

Laland

مصو تهاي متوسط و بلند .کميته همچنين مقرر داشته است که در
در ّ

نامهاي داراي مصوتهاي کوتاه از حروف مدّ مناسب استفاده شود؛ مانند کاتنجا  ٬کينيا.

ب .مصوتهاي بلند کلمات بيگانه که در عربي وجود ندارد ٬مانند | |üـ ٬به صورت
نزديکترين حرف مدّ متناسب با آن نوشته ميشود؛ مانند

Hugo

که به صورت هوجو يا

هيجو نوشته ميشود.
الف
الف کوتاه و براي اماله به ضم بر بـاالي واو ِ
ج .براي اماله به کسر بر باالي ياء ِ

فرهنگستان
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ـکوتاه قرار ميگيرد؛ مانند ٰفو ليٰ ر.

د .مصوت آغازي کلمات بيگانه در عربي به صورت همزه )برحسب تلفظ ٬متحرک

به حرکت مناسب( درميآيد؛ مانند َأ َد مز  Adamsـُ ٬أ ـکسفورد  Oxfordـ.

هـ .مصوت  aدر آخر کلمه را به صورت الف مد مينويسند ٬مانند أمريکا  ٬در حالي که
نويسندگان قديم در پايان کلمه حرف ة قرار ميدادند ٬مانند غرناطة  ٬طـبرية .کـميته ايـن
شيوه را تغيير داد و مقرر کرد که ميتوان اين گونه کلمات را با الف يا ة ٬مرجحًا ة ٬نوشت.
اما مصوت  eدر آخر کلمه ٬در تعريب به صورت ة نوشته ميشود؛ مانند نيتشه.
و .اعالم جغرافيايي و نام شهرها و کشورها ٬حرف تعريف نميگيرند مگر با حرف
تعريف رواج يافته باشند .بنابراين* ٬ـ الکنيا* ٬ـ النيجريا گفته نميشود در حالي که الکاميرون

رايج است.
مجموعه گزينش اصطالحات
اصولي که گزينش اصطالحات بر پايه آنها استوار است

 .١در مقابل مفهوم يا تعبيري بـيگانه ٬يک واژه عـربي گـذارده شـود و از اسـتعمال
مترادفات ٬جز به ندرت ٬خودداري شود .بدين ترتيب ٬اصطالحات يک دست ميشود
و اين مهمترين وجه تمايز فرهنگها خواهـد بـود؛ ولي تـهيه چـنين فـرهنگي فـرصتي
طوالني ميطلبد.
کهن عربينويس ٬اـگر مطابق هدف و معناي
 .٢واژههاي عربي رايج در ميان پزشکان ِ
علمي مفاهيم امروز باشد ٬به کار خواهد رفت .اما از ديگر واژههاي بـيگانه بـه هـمان
صورت خودشان استفاده ميشود.
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