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 تقنيات البحث: المقياس

 السنة األولى ليسانس

 6-2-1: األفواج

 فتيحة حمودي: األستاذة

 .البحث العمميأسماء األعالم والمصطمحات األجنبية في كتابة

 :المصطمحات األجنبية- 1

كممة ليا معنى ونّص وفي الرسائل :"  عّرفوجيو محجوب المصطمحات عمى أّنيا
الجامعية، تأخذ المصطمحات أىمية كبيرة لمتعريف بالبحث وخاّصة الكممات الغريبة والتي 

يتبّين لنا من خالل ىذا ". تستعمل ألّول مّرة أو اصطالح غير عربي لم يتفق عميو لحّد اآلن
التعريف أّن المصطمحات ليا أىمية كبيرة جّدا في الرسائل الجامعية، وىي بمثابة المفتاح 
األساس في أّي موضوع من الموضوعات؛ ألّن الباحث قد ال يفيم موضوعو إذا صادف 
غموضا أو لبسا في بعض المصطمحات المرتبطة ارتباطا وثيقا ببحثو؛ والسّيما إذا كان 

البحث بالمغة العربية التي تعاني من ُتخمة مصطمحية؛ حيث أصبح ُيعبَّر عن المصطمح 
األجنبي الواحد بعّدة مقابالتفي المغة العربية، فأمام ىذا الوضع ال بّد لمباحث أن يقوم 

 .بتعريفيا تعريفا دقيقا

 :كيفية تدوين المصطمحات األجنبية في البحث- أ

 تختمف طريقة تدوين الكممات العادية عن المصطمحات في البحث، ويكمن ىذا 
االختالف بالدرجة األولى في ضرورة إيراد المصطمح األجنبي بين قوسين دائما أمام 

المصطمح العربي، في حين ال ُيشترط ذلك بالنسبة لمكممات أو األلفاظ العاّمة، ولعّل السبب 
في ذلك يرجع إلى كون المصطمحات في المغة العربية لم ُيّتفق عمييا بعد؛ ومادام األمر 

تبقى غامضة إذا قصدنا بيا ما ُيترجم عن " المصطمح العربي"كذلك فإّن استعمال كممة 
ومن . الغرب مثال، ألّننا في ىذه الحالة نكون أمام عّدة مقابالت عربية لمصطمح أجنبي واحد
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الذي ُترجم إلى المغة  (paranoïa)األمثمة عمى ذلك نذكر عمى سبيل المثال مصطمح 
جنون "، "جنون التوّىم"، "ُىذاء"، "ُذىان ىذائي"، "ُعظام: "العربية بعّدة مقابالت عربية، نحو

فيذا التنّوع في الترجمات يرجع إلى اختالف . إلخ" ...الشعور باالضطياد"و" الُيذاء
. المترجمين من جية، ومن جية أخرى فمعّل ذلك راجع إلى اختالف المغات المترَجم عنيا
فالباحث إذا استعمل أّي مقابل عربي من تمك المقابالت الستة المذكورة سابقا، ينبغي أن 

ألّن الباحث قد يختار مقابال عربيا غير مألوف  (paranoïa)يضع أمامو المصطمح األجنبي
، فيستحيل فيم معناه إذا لم نضع أمامو ما يقابمو "ُعظام"وغير متداول بكثرة وليكن مثال 

بالمغة األجنبية، والسّيما إذا لم نشّكل الحرف األّول من ىذه الكممة المتمّثل في العين؛ فإذا 
قرأه القارئ بكسرة عمى العين قد يختّل المعنى ألّن صاحب البحث لم يقصد بكالمو كممة 

ّنما أراد بو نوعا من المرض وىو (ِعظام)  .بضّمة عمى العين (ُعظام)، وا 

   رغم ما لمتشكيل من أىمية كبيرة في إبراز المعنى المقصود لتمك الكممة، إاّل أّن تعريفيا 
تعريفا عمميا قد يساعد أيضا في توضيح المعنى لمقارئ، والسّيما لّما يتعّمق األمر 

بالمصطمحات الحاممة لمصيغة نفسيا مع اختالف في مدلوالتيا؛ إذ بمجّرد ما نقّدم تعريفا 
بضّم العين أو بكسرىا  (ُعظام)فالمقابل العربي السابق الذكر . معّينا لكممة ما يزول الغموض

 .قد ال نفيم ما أراده الباحث إاّل بتعريفو أي بوضعو في سياق معّين

إذا كان الخمط في المقابالت العربية الكثيرة مرّده إلى اختالف الترجمات من مترجم آلخر، 
ومن لغة ألخرى، فإّن ىذا االضطراب قد يرجع أحيانا إلى الباحث الواحد الذي ال يكتفي 
باختيار مقابل عربي واحد يناسب ذلك المصطمح األجنبي الذي يرغب في ترجمتو، ومن 

الذي وضع لو حامد عبد السالم  (Communication )األمثمة عمى ذلك نذكر مصطمح 
اّتصال، صمة، تواصل، مواصمة، انتقال، : "مقابالت عربية؛ وىي كالتالي (09)زىران تسعة

 ".اختالط، عدوى، إعالم ومكاتبة

 فالمالَحظ ىنا أّن بعض ىذه المقابالت ال تمّت بصمة مباشرة بيذا المصطمح، فمو 
نفترض أّن باحثا ما استعمل مثال إحدى ىذه المقابالت العربية دون أن يضع ما يقابميا 
بالمغة األجنبية بين قوسين قد ال ُيفيم كالمو، لذا ُيشترط فيمن يتصّدى لتوظيف بعض 



 

3 
 

المصطمحات في بحثو أن يرفقيا دائما بالمصطمحات األجنبية كي ُيفيم كالمو فيما 
 .صحيحا

 :كيفية تدوين المصطمحات العربية في البحث- ب

 إذا كان موضوع البحث يدور حول المصطمحات النحوية أو البالغية، فإّنو يمكن 
ألّن ىذه المصطمحات ىي من صميم المغة " المصطمح العربي"لمباحث أن يستعمل كممة 

العربية أي أّول ظيور ليا كان بالمغة العربية ولم تُترجم من لغات أخرى، ففي ىذه الحالة 
ولّما كان األمر . نكون أمام مصطمحات عربية األصل، متوغمة في التراث ومّتفق عمييا

ن في البحث دون ذكر المصطمح األجنبي الموافق ليا؛ ألّنيا مفيومة  كذلك فإّنيا تدوَّ
 .وواضحة المعالم

 :أسماء العمم- 2

 إّن أسماء العمم شأنيا شأن المصطمحات األجنبية، إذ ينبغي عمى الباحث الذي يضطّر 
إلى استخداميا ألّول مّرة في البحث، أن يذكر أماميا دائما ما يقابميا بالمغات األجنبية، وىذا 

عند ذكر الباحث ألسماء أعجمية ببحثو فإّنو : "ما عّبر عنو أيضا أيمن أبو الروس بقولو
ُيستحّب أن يذكرىا بمغتيا األصمية، سواء كانت إنجميزية، أو فرنسية، أو فارسية، أو غير 

فالمقصود بالتعريب في ىذا القول ىو نقل ىذه ". ذلك، ووضعيا بين قوسين، ثّم يقوم بتعريبيا
 . األسماء كما ىي إلى المغة العربية شرط كتابتيا بالحروف العربية

: ، ومن األمثمة عمى ذلك    ُتكتب أسماء العمم كاممة عندما ترد في البحث ألّول مّرة
 (Antoine Meillet)، أنطوان ميي)(Ferdinand de Saussureفردينان دي سوسير
 Nicolas) نيكوالي تروباتزكوي(Baudouin de Courtenay) بودوان دي كورتوني

Trubetzkoy.) 

فاألّول لغوي سويسري، الثاني فرنسي األصل، :     تنتمي ىذه األسماء إلى جنسيات مختمفة
فالمالَحظ حول ىذه األسماء أّنيا ُكتبت أّول . الثالث بولوني األصل أّما الرابع فيو روسي

األمر كاممة بالمغة العربية ثّم ُوضع ما يقابميا في لغاتيا األصمية بين قوسين، وىذا يتماشى 
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ُيكتب االسم العممي كامال عندما يرد في النّص : "تماما مع ما عّبر عنو محّمد الصاوي بقولو
 ".ألّول مّرة، ثّم االقتصار بعدىا عمى اختصار اسم الجنس إلى الحرف األّول الكبير منو

    فالطريقة التي ينبغي أن نمتزميا في كتابة البحوث ىي إيراد أسماء العمم كاممة عندما 
ُتذكر ألّول مّرة في البحث، أّما إذا تكّرر استعماليا فيتّم اختصار اسم الجنس فييا إلى 

 :ُتختصر إلى مايمي-  السابقة الذكر–الحرف األّول؛ فاألسماء األربعة 

 ؛(F .de Saussure)دي سوسير.  ف

 ؛(A. Meillet )ميي .  أ

 ؛(B .de Courtenay )دي كورتوني  . ب

 (.  N. Trubetzkoy )تروباتزكوي  .  ن

    وما ينبغي أن نشير إليو في ىذا الصدد ىو أّن طريقة كتابة أسماء العمم بالمغة العربية 
ُتكتب »: تختمف عن المغات األجنبية، وىذا ما عّبر عنو مجمع المغة العربية بالقاىرة بقولو

األعالم األخرى التي ُترسم بغير الحروف الالطينية والعربية بحسب النطق بيا في لغتيا 
: األصمية، أي كما ينطق بيا أىميا ال كما ُتكتب، مع مراعاة ما يأتي من القواعد، مثل

ورد ذكره في اسم العمم األجنبي لكّنو ال ُينطق (w)فالمالحظ ىنا أّن حرف .« Wrothamروتم
فالمجمع ىنا يؤّكد عمى ضرورة كتابتيا . في المغة األصل؛ وبالتالي ال ُينقل إلى المغة العربية

 .كما تُنطق في لغاتيا األصمية ال كما ُتكتب

إذا كان المجمع قد سّن ىذه القاعدة عند النقل من المغات األجنبية إلى المغة العربية، فإّن 
ىذه القاعدة تصمح أيضا لنقل أسماء العمم من المغة العربية إلى المغات األجنبية، وفي ىذا 
الصدد ينبغي أن نشير إلى أّن الغربيين حّرفوا بعض أسماء العمم العربية؛ ومن ذلك مثال ما 

وىم Saladinحين أثبتوىا "(صالح الدين )ذكره لناأحمد عمر يوسف حول كيفية كتابة 
يعنون البطل صالح الدين األيوبي، وعمينا أن نتجّنب في كتابة أعالمنا فعل ما فعموه في 

ولعّل ىذا الخطأ يرجع إلى عدم مراعاة الغربيين لقواعد المغة العربية من جية، ومن ".تحريفيا
 .جية أخرى إلى عدم معرفتيم لمنطق العربي األصيل
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وباإلضافة إلى ما سبق، فإّن طريقة الكتابة أيضا تختمف بين المغات األجنبية والمغة العربية 
( Les lettres majuscules)في شيء آخر يتمّثل في وجود ما يسّمى بالحروف الكبيرة 
ُيكتب بيذا الحرف  (A. Meillet)في ىذه المغات؛ فالحرف األّول من اسم العمم أنطوان ميي 

وُكتب بحرف  (A)إلى الحرف  (Antoine)الكبير، فحسب ىذا المثال تّم اختصار االسم
بحرف  (M)، إذ ينبغي أن ُيكتب حرف الميم (Meillet)كبير، والشيء نفسو بالنسبة لكممة 

 .(حروف عادية )كبير، أّما بقّية الحروف المكّونة ليذا االسم فُتكتب بحروف صغيرة 

 فإّنو يجب عمى الباحث أن يتقّيد أثناء –بالنسبة لممصطمحات وأسماء العمم - وخالصة القول
استعماليا في البحث بكتابة الحرف األّول منيا بحرف كبير، كما ينبغي أيضا أن يضع ما 

 .يقابميا بالمغات األجنبية بين قوسين عند ذكرىا ألّول مّرة

 :قائمة المصادر والمراجع

مداخلة المركز العربً بدمشق ورأٌه فً الملتقى العلمً إلقرار نظام : أحمد عمر ٌوسف-1

الكتابة والمقابلة بٌن اللغة العربٌة واللغات الالتٌنٌة، أعمال مؤتمر التعرٌب السابع إلقرار 

 .1995مشارٌع المعاجم ونظم الكتابة العربٌة العلمٌة، مطبعة دٌدٌكو، الخرطوم، 

 .كيف تكتب بحثا ناجحا؟ دار الطالئع: أيمنأبو الروس- 2
 .1987، عالم الكتب، القاىرة، 2قاموس عمم النفس، ط: حامد عبد السالم زىران- 3
: مشاكل المصطمح العربي؛ عمم النفس أنموذجا، ممتقى وطني حول: حمودي فتيحة-4

، مجّمة الممارسات المغوية، مخبر 2014 ديسمبر 3-2المصطمح والمصطمحية، أّيام 
 .1الممارسات المغوية في الجزائر،ج

-1934)مجموعة القرارات العلمٌة فً خمسٌن عاما : مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة- 5

 .  1984، الهٌئة العامة لشؤون المطابع األمٌرٌة، القاهرة، (1984

، المكتبة 1البحث العلمً أسسه وطرٌقة كتابته، ط: محّمد الصاوي محمد مبارك- 6

.  1992األكادٌمٌة، القاهرة، 

األردن، -، دار المناىج، عّمان2أصول البحث العممي ومناىجو، ط: وجيو محجوب- 7
2005. 
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