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ترددنا كثيرا قبل نشر هذا املقال، فلقد تساءلنا عّما سيكون فيه من جدوى وفائدة وهو يعالج مسألة جزئية: 

 فئة قليلة من األساتذة وقد ألفها الناس ودأبوا عليها 
ّ

وماذا   .بعض األخطاء في ترجمة مصطلحات علمية ال تعني إال

هذا أن يكون له من صدى في زمن نشهد فيه ترديا كبيرا للمستوى اللغوي لتالميذنا بل ولطالبنا إال  عس ى ملقال مثل

وال يهّون من خطورة الوضع أنه أصبح قدرا مشاعا، بنسب متفاوتة،   ،حفظ وال يقاس عليها بعض االستثناءات التي ت  

 بين تالميذ وطالب كثير من البالد.

أال يعّد ضربا من الترف الفكري االنشغال ببعض القصور في مصطلحات علمية واللغة السائدة في مدارسنا   

 ،اليوم ال تختلف كثيرا عن لغة الشارع، وبعض التالميذ في التعليم املتوسط أضحوا ال يكادون يكتبون جملة مفيدة

لكننا في نهاية املطاف رّجحنا نشره  ابة اسمه ولقبه؟  حتى في كت-حسبما باح لنا به بعض األساتذة – بل ومنهم من يخطئ  

العلمي السليم ال ينفصل عن سلوك لغوي سليم الراسخ أن السلوك  التذكير العتقادنا  واستجابة أيضا   ،من باب 

 لطلب بعض الزمالء.

-املفهومية للعلمهي الجملة  -يقال إن العلوم لغات مدققة، ولغة كل علم مكّونة من جهة، من مصطلحات    

ومعلوم أن املصطلحات العلمية تمتاز بدقة   .ومن جهة ثانية، من لغة يمكن وصفها بالّرافدة هي من اللغة "الحافة"

في جالء معنى  الرافدة لتسهم  اللغة  اللبس واالشتراك في الداللة، وأنه ينبغي أن تتخير ألفاظ  املعنى فهي خالية من 

 دة التي تضمن صون األمانة العلمية.  املفهوم العلمي. تلكم هي القاع

وإّنه ملن املؤسف أن نسجل في أيامنا هذه، بعض الحيود عنها في بلدنا حيث نسجل تواتر أخطاء، في اللغة 

الرافدة وفي بعض املفاهيم العلمية املترجمة للغة العربية، أخطاء أصبحت تتوارثها األجيال وتبّين لنا أن أكثرها مرجعه 

إلى الترجمة غير املتأنية، إن لم يكن في األصل الجهل باللغة العربية. ونسوق فيما يلي بعض األمثلة  -التفي أغلب الحا -

 عن ذلك.

 

افدةف .1  ي اللغة الر

   "égal à" في ترجمة •

فيقال يساوي    ،µلى حرف جرإفي حين ال تحتاج كلمة تساوي بالعربية    ،م عند البعض بـ "يساوي إلى"التي تترج  

عدل  ونشير إلى أنه يدرج استعمال الفعل ي    .ال يعادله  أي   وهذا ال يساوي درهما   ، صاحبه أي يعادله ويماثله

 في كتب الرياضيات القديمة. 

  " pour"في ترجمة  •

  ،بالفرنسية لها في أغلب الحاالت معنى لـ  pourومعلوم أن    .في الرياضيات   ،التي تدرج ترجمتها بـ " من أجل"

 كي".  وقد تأتي بمعنى الغاية وتترجم حينئذ بـ "
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   "il ne faut pas" في ترجمة •

والنفي مسلط على صب املاء   .التي تدرج ترجمتها بـ "ال يجب" كما في الجملة "ال يجب صب املاء على الحمض"

تسلط النفي على  صب املاء على الحمض" ألن الصيغة األولى التي والصحيح هو" يجب أال ي   ، ال على الوجوب

 الوجوب ال تنفي الجواز. 

ونعود إلى صلب  - التي أوردناها على سبيل املثال ال الحصر-نكتفي بهذه األمثلة عن األخطاء في اللغة الرافدة 

 .نة من أخطاء في ترجمة بعض املفاهيم العلميةµاملوضوع الذي سنتناول فيه عي

 

 في املفاهيم العلمية  .2

 بالفرنسية le produit de solubilité ة، باإلنجليزي   solubility productthe مفهومفي  .1.2

في حين أنها خاصية للمادة املذابة يعّبر    ،" وكأن الخاصية متعلقة باملادة املذيبة حين يترجم بـ "جداء اإلذابة 

املذيب   بها  تسّمى  أخرى  مادة  في  الذوبان  على  قدرتها  املحلول عن  يسمى  سائل  متجانس  طور  وجه    .لتكوين  وعلى 

الحد األقص ى من كمية املذاب التي يمكن إذابتها في مذيب عند درجة    قصد بها، في الديناميكا الحرارية،التحديد، فإنه ي  

قال إ   ن املحلول تشّبع. حرارة معينة، وبمجّرد الوصول إلى هذه الكمية، ي 

التجانس املوجود بين املصطلحات   إلى  اللغتين اإلنجليزية والفرنسية  -ولعله من املفيد اإلشارة  الدائرة  -في 

، بالفرنسية  le solvantو  باإلنجليزية  the solventفيقال للمادة املذيبة    .حول ظاهرة انحالل مادة في مادة أخرى 

  . باإلنجليزية والفرنسية  solutionعند تكوين محلول  ،بالفرنسية le solutéباإلنجليزية و the soluteواملادة املذابة  

la                        و باإلنجليزية the solvationوكذا في املصطلحات املعبرة عن مختلف التأثيرات املتبادلة بينهما مثل 

solvatation   و  بالفرنسيةthe solvolysis  و   باإلنجليزيةla solvolyse  حيث مردها جميعها إلى نفس    ،بالفرنسية

 .الجذر

ولقد تساءلنا فيما إذا كانت اللغة العربية تتيح بناء مثل هذه الجملة املفهومية املتجانسة ووجدنا أن اإلجابة  

وما يتفرع عنها من مشتقات من أنواع األسماء العديدة التي يمكن    ،إذ تولد مزيدات الفعل الثالثي "حلل"  .باإليجاب 

 بما لها من معان دقيقة حسب موازينها الصرفية ما يفي بالغرض.  ،إحصاؤها من مصادر وغيرها 

االختصاص أهل  من  لسنا  متعددة   ،وألننا  مقاربة  يتطلب  بالضرورة  جماعي  العمل  هذا  مثل  وألن 

 األمثلة الـتي ال تعدو أن تكون اجتهادا متواضعا مّنا. فسنكتفي بإعطاء بعض  ،التخصصات

( املذيب  يمكن تسمية  أنه  نرى  بالحاّل بالفرنسية   le solvantو  باإلنجليزية  the solventإننا  the و)  ،( 

solute  باإلنجليزية وle soluté     )اللةب بالفرنسية  ، ملا يوحي به ميزانها الّصرفي من معاني القلة وهي املتواضع عليها   ،الح 

باإلنجليزية   solutionوناتج عملية الحل )  ،الحاّل الذي يكون بكمية كبيرة والحاللة التي تكون بكمية قليلةللتفريق بين  

بالفرنسية بالّتحاّل   solvatation  la  و  باإلنجليزية  the solvationوترجمة     ،( باملحلول كما هو معمول بهوالفرنسية

ترجمة  بالفرنسية  la solvolyseو    باإلنجليزية the solvolysisو   وتكون    solubility product  the  بالحلحلة 

 بالفرنسية بجداء االنحاللية. solubilité le produit deو  باإلنجليزية
 

  بالفرنسية précipitéو باإلنجليزية precipitate في مفهوم  .2.2

لكننا وجدنا من املؤلفين من يستعمل هدا املفهوم في غير موضعه من   .الذي يترجم بالراسب والترجمة صحيحة

ارتأينا   ذلك  لبس  -أجل  لكل  ن  - رفعا  االختالف أن  بعض  علم آلخر  من  يختلف  الّراسب  مفهوم  بأن  سب،   .ذكر 
ّ
والّرا

precipitate  و    باإلنجليزيةprécipité  وسنقصر عنايتنا هنا على  في علم الكيمياء.  األساسيةمن املفاهيم    ،بالفرنسية
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بين  تفاعل كيميائي  الناتج عن  الّصلب  فيها، عموما،  يعني  إذ  العلوم(  )دون سواها من  الكيمياء  في  الّراسب  مفهوم 

التفاعالت تفاعالت )مائيين غالبا(، وتسّمى مثل هذه  الكبرى    ،ترسيب  محلولين  األصناف  تعّد صنفا ممّيزا من  وهي 

 مثل ذلك:  ،للتفاعالت الكيميائية

3 2 3 2 3 32AgNO (aq) Na CO (aq) Ag CO (s) 2NaNO (aq)+ → + 

2حيث 3Ag CO (s).هو الّراسب 

ترسيب تفاعل  بالضرورة حدوث  يعني  ال  كيميائي،  تفاعل  إثر  ل صلب، 
ّ
تشك بين   ،لكّن  لخلط  منشأ  وهنا 

سب، في كتاب مدرس ي  مفاهيم مختلفة، خلط وجدناه في بعض كتبنا املدرسية وعند بعض املتعلمين واملعلمين.
 
-فقد ن

 التفاعل: -على سبيل املثال

( ) ( )s 4 aq 4 aq s( )( ) Fe  CuSO FeSO  Cu+ → + 

تب أّنه "يالحظ عند نهاية التحّول تكّون راسب" وي   ،إلى تفاعالت الترسيب 
 
 قصد به النحاس.  حيث ك

ل راسب عند تبخير كمية من املاء غير النقي، بتسخين الصحن  
ّ
كما وجدنا أيضا في بعض الكتب أّنه "يتشك

 الذي يحتويها". 

سيرورة وناتجا، بالحال  في استعمال مصطلح الّراسب في الحالتين األخيرتين نقارنهما، الخطأ ولنستبين أوجه 

 املرجعية األولى. لذلك نكتب املعادلة األيونية للتفاعل األّول:

 
•  

 
الّراسب )وأصله لغة الّناتج أي  الّسيرورة( أّن الّصلب  وب  من  فنالحظ )من حيث  في املاِء    أي  الرُّس  هاب 

َّ
الذ

 حسب لسان العرب(
 
ْفال ل بعد تالقي أيونات املحلول األّول املوجبة الشحنة    س 

ّ
وأيونات املحلول   +Agتشك

اني الّسالبة الشحنة
ّ
2الث

3CO ب )من حيث −
ّ
2الناتج(لتكوين مرك 3Ag CO.ال ينحّل في املاء   

 : ونالحظ حول التفاعل الثاني •

( ) ( )s 4 aq 4 aq s( )( ) Fe  CuSO FeSO  Cu+ → +
 

ل بعد تبادل أيونات محلولين وأّنه )من حيث الناتج(  لم Cu)(s )من حيث السيرورة( أّن الّصلب الّناتج
ّ
يتشك

التفاعل إذن بتفاعل  رات. فال 
ّ
الذ ب بل هو مادة عنصرية بسيطة مؤلفة من صنف واحد من 

ّ
ليس باملرك

من النحاس   ( dépôt-deposit)  فهو مادة متوّضعة  -وال الّناتج براسب  -إنه تفاعل أكسدة إرجاع-ترسيب  

التوضيع من  بعضأي وضع    )متوّضعة  على  ه  بعض  الحجر   اِني  املؤلفين.الب  بعض  عند  كما  هذه    (  وتكفل 

، بما تفيده من معاني الّتدرج والصيرورة الوصف املالئم للظاهرة امللحوظة عند   ل  فعَّ
 
الصيغة، أي صيغة ت

 اإلنجليزيةب precipitate إرجاع النحاس بفلز الحديد على خالف ظاهرة الترسيب الّسريعة كما تشير إلى ذلك

 بالفرنسية وكلمة رسب بالعربية.  précipitéو 

اهرة فيزيائية •
ّ
صف بالّراسب بعد تبخير املاء بأّن الظ وال ينسحب عليها الّتعريف الكيميائي   ،ونالحظ عّما و 

 والتي يستخلص من وزنها الّصرفي أّنها للنفايات، تفي بالغرض.  وأحسب أّن مصطلح الرٌّسابة .للّراسب

 couple في مفهوم . 3.2

"  coupleمن املفاهيم املشتركة بين علوم عّدة كالرياضيات والفيزياء والكيمياء ويقصد بهذه املفردة "  وهو 

ويقابل هذا املفهوم عند    ،، كل عنصرين )قد يكونا متطابقين( مرتبين على نحو ما من الترتيببالفرنسة، في الرياضيات
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   .  Ordered pairاإلنجليز  
 
أيضا وت األكسدة    ستعمل  تفاعالت  عن  الحديث  عند  الكيميائية  العلوم   ،إرجاع-في 

 وتفاعالت األحماض واألسس. 

العربية اللغة  إلى  املصطلح  في ترجمة هذا  اختالفا  ثّمة  أّن  العلوم يجد  لكتب  املتصفح  فمن ترجماته   ،إّن 

 وطبيعي أن يتساءل املرء أّيها األصوب؟    -األقّل تواتراوهي  - والزوج والزوجان  واملزدوجة -وهي األكثر تواترا-الثنائية 

عماده وجود مبدأين،    ،(  le dualisme-the dualism)املثنوية  أّما الثنائية فمفهوم مرتبط بتصور فلسفي

فّسر أصل   . وحينئذ يكون األصّح، من وجهة نظرنا، أن تأتي الثنائية ترجمة لـكلمتيالكون متضادين ومستقلين، بهما ي 

duality  و العلوم    dualitéباالنجليزية  في  واملوجودتين  معنى الرياضية  بالفرنسية  عن  متمّيز  بمعنى  والفيزيائية 

couple ،    وقريب     .جسيم" في ميكانيكا الكم  - كما في قولنا فراغ )فضاء( ثنائي في التحليل الرياض ي أو الثنائية "موجة

 diatomic املستعملتين كثيرا في الكيمياء كما في قولنا جزيء ثنائي الذرة ترجمة لـ   diو  biالّسابقتين    ذلك معنى  من

molecule  باإلنجليزية وmolécule diatomique  ومن أقرب األلفاظ معنى للثنائية االزدواجية، فهي . بالفرنسية 

 مثلها، تتضّمن معنى تضاد بّين في مظهر ش يء واحد.  

فردا واحدا له   في لغة العربفيه كونه يفيد االثنين في اللغة العامية في حين يراد به  أ وأّما الزوج فمنشأ الخط

 عند فئة قليلة من النحو 
ّ
ين   . يين القدامى رأوا بأّنه يعني اثنينقرين إال تضادَّ

 
نن العرب تسمية امل ومعروف أّن ِمن س 

 ".coupleال لـ "   "conjointلـ "  ومهما يكن من أمر فهو ترجمة  .باسم واحد كالزوج للداللة على الذكر أو األنثى

      " لـ  رجمة األصّح 
ّ
الت الزوجان، بال  هي"couple من أجل كل ذلك يبدو لنا أن  في الكلمة من معاني   ريب،  ملا 

" في املجاالت املعرفية التي coupleاالقتران وما تنطوي عليه من معاني التباين والتكامل املتضّمنة في املفهوم العلمي "

 قاعدة. -حمض املزدوجةقاعدة أو -قاعدة "بدل الثنائية حمض-فنقول "الزوجان حمض .ذكرنا 

 : لكننا الحظنا     

 ؛ استعمال املثنى يعسر على كثير من طلبتنا أن  •

وأّن استعمال الزوج، بمعنى اثنين )كما في اللغة العامية وكما قال بذلك قلة قليلة من اللغويين القدامى كما  •

يسلب املفهوم من بعض خصائصه ويختزله، فإّنه بذلك يتيح له مستوى أعلى   أسلفنا( عوض الزوجين، إذ 

وي   التجريد.  ن  من 
ّ
التبسيط من ترجمة كل من  ذمثل همك أيضا doublet   و  paireا  يمكن    .بالزوج  ولهذا 

 
 
 . للتبسيط قبول استعمال كلمة الزوج بدل الزوجي مسايرة

   بالفرنسية conjuguéو  باإلنجليزية  conjugateفي مصطلح   . 4.2

علم   وفي  الفيزياء  وفي  الرياضيات  في  مختلفة  علمية  في سياقات  يرد كصفة  وفي الذي  والبيولوجيا  الفلك 

فيقال حمض   ،وسنقصر اهتمامنا هنا على استعمال هذا املصطلح في الكيمياء إذ يترجم عندنا باملرافق  ، الخ.الكيمياء

ونذكر بأن الحمض . Lowry-Brønstedفي إطار نظرية   acide conjugué d’une baseمرافق لقاعدة ترجمة لـ 

 وأن القاعدة هي كل نوع كيميائي يمكنه اكتساب  H+يمكنه فقدان  HAنوع كيميائي يعرف في هذه النظرية بأنه كل 
+H  :وفق  نصفي املعاداتين 

HA H A+ −→ + 

A H HA− ++ → 

من أجل ذلك يبدو لنا أن وصف الحمض   .   −HA/Aويؤلف كل من الحمض والقاعدة زوجي حمض/قاعدة:

باملرافق )الذي يخص الحمض بصفة املرافق( مجانب للصواب وكذلك وصف القاعدة باملرافقة، فكالهما )الحمض 

ي. ولقد من أجل ذلك تستعمل بعض البالد العربية كلمة املترافق التي هي أوفى للمعنى العلم   .والقاعدة( مرافق لآلخر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86
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مصطلح   اقتراح  إمكان  إلى  الخاص  اجتهادنا  افقبدل    املتقارن قادنا  بالغرض   املتر تفي  دالالت  من  التقارن  في  ملا 

 املقصود. ووجدنا أن بعض البالد تستعمله.

 

   Conditions normales de température et de pression "في مفهوم . 5.2

الفيزيائية والكيميائية في بالدنا، "الشروط النظامية لدرجة الحرارة والضغط  من العبارات الّدارجة في العلوم  

 "والشروط القياسية لدرجة الحرارة والضغط "و "الشروط املعيارية لدرجة الحرارة والضغط وهي ترجمة لـ 

  Conditions normales de température et de pression   واختصارا  بالفرنسية(CNTP)،  

 .(SCTPباإلنجليزية واختصارا )   Standard conditions for temperature and pressureأو 

بالفرنسية أو االنجليزية الشرط في   condition ونقصر اهتمامنا هنا على كلمة شروط. صحيح أن من معاني

مثال القانونية  منطقية أو  ،املجاالت  بمسألة  األمر  ق 
ّ
يتعل من  .  حينما  والشأن لكنه  والوضعية  الحال  أيضا  معانيها 

عنى بالسياق العام الذي تحدث فيها الحادثة، أي محيطها تحديدا،  ،والظرف  فإنه يتعّين استعمال الظرف  وعندما ي 

 من أجل ذلك نقترح استعمال الظروف بدل الشروط. 

اثنان ال   إّنما هو درجة الحرارة والضغط، متغيران  ثالثة، وتفرض الدقة العلمية واملقصود بالظروف هنا 

قبل  (استعمال املثّنى املوجود في اللغة العربية )وغير املوجود في اللغتين اإلنجليزية والفرنسية بدل الجمع( لكنه قد ي 

 استعمال الجمع هنا، لخّفته، من باب جواز اعتبار املثّنى جمعا، عند بعض النحويين القدامى.  

 

 ، بالفرنسية continuité و باإلنجليزية continuityفي مفهوم  . 6.2

االستمرارية مفردة  استعمال  والجامعية  املدرسية  كتبنا  في  لـ  يدرج   باإلنجليزية  continuity  ترجمة 

بأّنها مستمرة    f  في ميدان الّرياضيات)الطوبولوجيا( مثال عن دالة . فيقال  في ميادين عّدة،  الفرنسيةب  continuitéو

continuous باإلنجليزية وcontinue  تغيرات متناهية الصغر للمتغير   -في مقاربة تبسيطية -، إذا ناسبت الفرنسيةب

x   تغيرات متناهية الصغر لقيمةf(x) . 

ألّنه يتكّون من عدد غير متناه  مستمر   الشمس بأّنهويقال في العلوم الفيزيائية عن طيف مثل طيف ضوء   

  متدرجة من   فتظهر فيه األلوان،   املرئي(من كّل املوجات التي أطوالها محصورة بين قيمتين معلومتين )هما حّدا املجال  

سنقصر اهتمامنا هنا على الّرياضيات والعلوم الفيزيائية كمثلين على   بينها.البنفسجي إلى األحمر، دونما فجوة فاصلة 

 لوم أخرى يستعمل فيها نفس املصطلح كاللسانيات واإلعالم اآللي.عدد من ع

 

 

 

 

 

دالة    عن  يقال  ذلك  أو  fومقابل  مستمرة  غير  بأّنها  آنفا،  املذكورة  الخاصية  فيها  تتوفر  ال   ،

من    ،بالفرنسية  discontinueو  باإلنجليزية     discontinuousمتقطعة ف 
ّ
مؤل طيف  عن  أيضا  يقال  ذلك  ومثل 

ري للهدروجين. 
ّ
يف الذ

ّ
 خطوط  بينها فجوات مثل الط
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كلمة   في  بأّن  الّرياضيات    "استمرارية"ونرى  في  االتصال  فلقد نشأت فكرة  الّسياق.  يقتضيه  زمنيا ال  بعدا 

أي ذات صلة ببعد مكاني ومن أجل ذلك يبدو لنا بأّن الصفة "متصلة" أوفى للمعنى من الصفة  العتبارات هندسية،

 وأوثق صلة بتراثنا اللغوي حيث كان يقال الكم املتصل والكم املنفصل. "مستمرة"

ف من سالسل من الخطوط املفصولة عن بعضها البعض وفيما يتعلق  
ّ
ري للهدروجين املؤل

ّ
               بالطيف الذ

séries de raies discrètes) - series of discrete lines )،  كما يمكن   تماما  املتفاصل فيمكن وصفه بالطيف

لذرة الهدروجين املكّونة من سلسلة من iEمثل  قيم الطاقات   ،استعمال نفس الصفة على ما شاكلها من الظواهر 

valeurs  discrètes    :2E) (القيم  املتفاصلة k/i i= − 
 
ي أحسب أّن كلمة "امل

ّ
فاصلة" قد في نموذج بور. وأخيرا فإن

 . discrétisation" التي يستعملها البعض كترجمة لـ تغني عن كلمة "القطعنة

 

 بالفرنسية  métalو باإلنجليزية   metalفي مفهوم . 7.2 

 يحدث أن ي  
 
فها الناس في سياقات أخرى أو ورثوها من بيئتهم الثقافية بمعنى مختلف  لِ ستعمل علم مفردات أ

في   إلى غلبة هذا املعنى ورسوخه  أذهان املتعلمين. ولنضرب على ذلكم مثال: كلمة معادن مّما قد يؤدي أحيانا كثيرة 

 )جمع معدن( في حقل العلوم الكيميائية. 

 نجد كلمة معادن في عبارات مثل:

والباريت،   يعّول " • والزئبق،  والرصاص،  والزنك،  والفوسفات،  الحديد،  الجزائر:  في  املعدنية  الثروات  على 

ت دراسات حديثة على وجودها في الّصحراء كالذهب،  وامللح، والرخام، باإلضافة إلى معادن  
ّ
ثمينة أخرى دل

 . "واليورانيوم في تطوير االقتصاد الوطني، بما ستقدمه من مواد تدخل في العديد من الصناعات

 وال يجد أحد حرجا في استعمالها )كلمة معادن( في هذا السياق. 

 وترد نفس املفردة في نص مثل الذي يلي:

ا • الفصيلة  )الفصيلة  "تشمل  والصوديوم  IAألولى  والليثيوم  الهدروجين  عناصر  الدوري  الجدول  في   )

الهدروجين والفرنسيوم.  والسيزيوم  والروبيديوم  باقي   والبوتاسيوم  أما  معدن،  ال  وهو  الفصيلة  أعلى  في 

 . بالفرنسية" métaux alcalinsباإلنجليزية و alkali metalsالعناصر فيطلق عليها اسم معادن القلي 

الدقة اللغوية  واستعمال كلمة معادن في النص األخير يستوقفنا ألن السياق أصبح علميا وأصبحت لذلك  

معادن العناصر  بعض  فهل  جوهريا.  مطلبا  تقابل  ؟فيه  بالعربية  املعدن  كلمة  و    metalوهل    métalباإلنجليزية 

 بالفرنسية؟

ْعِدن في اللغة العربية. لنحاول، بادئ ذي بدء، تحديد معنى 
 
 امل

 في األرض أي ثبت فيها 
ن  د  ، اسم مكان من ع 

 
، لغة ْعِدن 

 
هله يقيمون    ،امل

 
ن أ

 
ت  فيه الناس أل ب 

ْ
ث فهو املكان الذي ي 

ْعِدن  الذهب والفّضة. وقريب من هذا املعنى،   .فيه ؤه وما منه ينحدر، ومن ذلك م  ْبد  ه  وم 
 
صل

 
ْعِدن  كل ش يء ما فيه أ وم 

ة الحتوائه مواّد  ا و قيمة اقتصاديَّ
 
لّرِكاز  أي "ما ركزه هللا تعالى في األرض من املعادن في حالتها الطبيعية وهو في الغالب ذ

 نافعة". 

عِدن  أّي ش يء إّن ما ي   ستخرج منه  بالفرنسية(  mineraiو  باإلنجليزية    ore) ستخلص مّما سبق أّن م  هو ما ي 

في    الش يء ستخرج منه الحديد وليس هو )صخر( لفائدة ترجى  الناس. فمعدن الحديد هو ما ي  وجه من أوجه حياة 

ستخرج منه األملنيوم وليس هو األملنيوم عينه. فمعدن الحديد ش يء والحديد  الحديد عينه ومعدن األملنيوم هو ما ي 

ن ذلك، معّرف بمقادير فأّولهما متغّير التركيب بحسب املكان، وثانيهما جسم خالص من الشوائب ما أمك  ،ش يء ثان

 وكذلك شأن معدن األملنيوم واالملنيوم.                  ،لخإ  ،فيزيائية ثابتة من كتلة حجمية ودرجة حرارة انصهار
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 . فللحديد، على سبيل املثال، معادن عدة، مختلفة .معدنآالف  5وال عجب أن يفوق عدد املعادن املعروفة   

ولذلك ال يكون املعدن من عنصر واحد إال نادرا، وال    ،عنصرا  120  اليوم ال يتجاوز   ومعلوم أّن عدد العناصر املعروفة

وال يصح إذن في هذا املوطن، من وجهة نظرنا، تغليب اسم األصل على اسم الفرع    .يكون العنصر، بالتعريف، معدنا 

ق بأحد املفاهيم األساسية في الكيمياء. فال تصح تسمي
ّ
 نصري باملعدن.الحديد الع  ةألن األمر يتعل

لكن  .أنه توجد مثال "معادن" للكبريت وللسليسيوم كما توجد "معادن" للحديد واألملنيوم وجدير باملالحظة

للكبريت وللسليسيوم خصائص تجعل كليهما ينتمي إلى صنف متميز عن صنف اآلخر في الجدول الّدوري للعناصر  

 يوم اللذين تجمع بينهما خصائص مشتركة. عن الحديد واألملنذاته الكيميائية ومتميز في الوقت 

عِدن كما في القول "سلك معدني" فما عس ى يعني وصفنا  للسليسيوم    وإذا كانت معدني اسم منسوب إلى م 

بأنه "ال معدني". أتسلبه صفة كونه مستخرجا من معدن؟ وهل نرتض ي ألنفسنا، في سياق علمي يقتض ي الدقة، عند  

دراسة خصائص عناصر الجدول الدوري للعناصر مثال، أن نستعمل في اللغة العربية كلمة معدن بمعنيين مختلفين 

مع   ،بالفرنسية  métal باإلنجليزية أو  metalكترجمة لـ    وطورا  ،بالفرنسية   minerai و    باإلنجليزية  oreطورا كترجمة لـ  

اِوي   وهي تعني كّل   املستعملة في بعض البالد  (فلّزات  وجود كلمة عربية تغنينا عن ذلك وهي كلمة فلّز )الجمع  ر ِكيم  ْنص  ع 

ا 
 
اِء ك ب  ْهر 

 
ك
ْ
ال ِة و  ار  ر  ح 

ْ
ْقِل ال ِتِه ِلن  اِبِليَّ ِبق  اّصٍ و 

 
ِريٍق خ ز  ِبب  يَّ م  ت  ِديِد.ي  ح 

ْ
ال وِم و  ْني  مِلِ

 
األ ِة و  ِفضَّ

ْ
ال ِب و  ه 

َّ
 لذ

 

  réactif limitant - limiting reactantفي مفهوم . 8.2

" ِحدُّ 
ٌ
امل "املتفاعل  »عبارة  بالدنا  في  الّرائجة  العبارات  الطلبة    ، من  ويستعملها  املدرسية  كتبنا  في  نجدها 

ستهلك وي    .واألساتذة قصد بها ذاك املتفاعل الذي يتحّول كليا في تفاعل كيميائي تام، قبل كل املتفاعالت، فهو أول ما ي 

ستنفد منها.   وي 

ملصطلح   ترجمة  ِحدُّ 
ٌ
امل وlimiting reactant أو  limiting reagent   واملتفاعل   réactifباإلنجليزية 

limitant  يوصف متفاعل بهذه الصفة  و   .بالفرنسية–limiting)  (limitant    ،ألّنه، بزواله، يتوقف الّتفاعل من جهة

د كميات املواد املتفاعلة واملواد الناتجة، ومن ثّم فهو يحدد املردود النظري للتفاعل ويقّيده.   وألنه، من جهة ثانية، ٌيحِدّ

دَّ ماله صلة واضح أن املفر  ح 
 
، وليس من معاني أ دَّ فهو ٌمِحدٌّ ح 

 
" اسم فاعل من فعل ثالثي مزيد: أ دة "ٌمِحدٌّ

، وشحذ السكين ونحوها، وتحديق البصر. من أجل ذلك أرى  إذ تفيد   بالّسياق الكيميائي الذي يعنينا. لِبس الحداد 

الواقع   على  انطباقه  لعدم  استعماله  عن  العدول  ينبغي  للصفتينأنه  أّن  باملالحظة  وجدير  و   limitant املدروس. 

limiting  من أهّمها التقييد والتحديد    ،العديد من املرادفات أو قريباتها في الداللة في اللغتين االنجليزية والفرنسية

دوكالهما يؤدي املعنى املقصود وعليه، فإننا نقترح استعمال أحد املصطلحين فنقول املتفاعل  حد ِّ
ُ
د أو امل  

قيِّ
ُ
 .امل

 

اللغة   إلى  العلمية  املفاهيم  بعض  ترجمة  في  املتكررة  األخطاء  من  عينة  بعرض  املقال  هذا  في  اكتفينا  لقد 

إذ ليس غرضنا الشمول واإلحاطة بها جميعا    ،العربية التي صادفتنا ونحن نؤدي مهمتنا التعليمية منذ سنوات عديدة

تواضع هذا ال يعدو أن يكون اجتهادا فرديا منعزال ليس بمنأى، بطبيعة ثم إن عملنا امل  ،حسبنا لفت العناية إليها فقط

 الحال، عن القصور والنقصان ولذا فإننا نرحب بكل التصويبات التي يراها قراء املجلة وزمالؤنا األساتذة.

 
 


