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تعةوازدهارالاسلامانشتاربينالأرزلبا!مدىحولاشتناءالعررفي

قيلعربااللعةل!النةمهدالاسلامارالىالاجوبةي!رة25برت.8و..العرب

الحضاريالمدبفضلاللغعةههـدهنترتوانه،)1(وحخهإرةعلىاداة

ا)حدآلىا،)3(القراننفودياتساعشبكشهاواكس!ت،)2(الاسلامي

)4(،لهجةمجرداثعإربيةأزتلكاالاسلام)ولا:نقولانمعةي!سعناالفىي

.ء-أشآلقراالادكاخلدوصانهاولاحماه!فما

ا!ةالاسلامبفضلتحوات،مالاضيهاديال!هـبيةنتأناذاذلك

به!االقرآنفيزولكانتمثلماوحض،رةوولممىمةوفنعلمفغة،عا):بئ

الحديث؟اأ!رميالانشاآنهاهذاهل،واكن.يئودلمرعلغه

بسضب،واضاكللضعفقدادفيءااوازعاان!كبماروبمنما

بصو؟ةبينهاومن،العاقيمناطقاكثرتسودبأتتاله!ه!ااقوميةاالنزعات

ارتباطهمناوثقبالقوميمةيرتب!معظمهماكاداأميالعربيةادلمردحتصبئ

تباعدهابرغم-وأ!بمان4سورشؤىالخالصةال!رببيهةدالبيئات:بالدين

افضلالفص!ىقيبالعربهتعنىتنفككما-اصحي!االاسلاء!الوءىعن

لاالذياوووميآثالننرإمنضخمجزءانص،رهانظرميلانها،العناية

)6(.منهبثكطءي!لتةرايجوز

كل-نيسلمانالعسيرومنالوبروهبعنمنارأياهذاساموأئن

عندناررطق)1الىوالاؤربوالاحكم.الافلاقوجهعلىازوايااج!ع

فهللأ،واحدآنفيودينيافومياالعربيةازخشارب!نالنعارمىنلأبزاهو

منعليهطرأقديكن،هها،الدينبم/الوارع"اهيصمنللتقلإلمسهوع

الهاملواعت!ارهالقوم!عطصراثبالهاثتباهكطلم!ردووصفسعف

معازثهارعنكأالعربر،4ضيبإههبدآتما/كلؤىالوحيد

علأى.سل:عشرالتاسسعالق!رراوائل!دالنهضةحرهـة
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.(118صزيالعززائدبنروكنرالاستاذي

.(حس!ينالعزيزعبدضاذالال!رأي)237اهربياال!مان

.2؟االملاحنديمظاذالال!

.(28ص!إنلحاجاءحمدالاستاذ

.018الشطيشوكهـتاحهدالدكأور

الحربياللسانديمطرال!يزعبدالدكنوررايهذاؤبانظر

.091صايضاااللسانفىقالدؤاعمرالدكتوررأيوكذاك

أقإآصابببأصه

عام.بوء4برمتهالاسلاميأمالعاوفي،خاص4روبردنهالعربيالعا!م

والبوني!ية،مهصرف!يالقبل!"ورحتايفرآنافةان!قكداكافه!ا!

"ادشامفيواللاقيخية،قالعرفيء...س،جميلأء،دكأ النمطعهء!را!وسو

واما،)8(القرآنبفضلتعربتانماارمربيةالمولاهموان،)7(

والتركي!ةالفارسيةف!الاسلامياددينقتيراولاانهف!يؤكدحاضرنا

مواجهةفيحتىالصدارةإبمكانمحتفظةالعربيةظلتلمامثلاوالار!وية

فيالخقيق*الخطرانبيد.أ9(فلكهاإطالدائرةالمستعربةالمغماتا

ضفا.افييتوزرانماعربيةلغويةنهضكأكلفيوصياا!ةالاتجاها!راد

غايتطدامتما،الترجمةبعمليةواإكنفاءالتعريبالىالحاجه

يىالغتناوائراءوالفن!يةلأألعلميةالمصطلحاتنقلفي!حصرالو-؟دة

ككلملالاكهـذهحالؤكامثلنايكونولا.التعهيروسائلكاينقصنا

اطلياناكمثلاو،والفرزسةاأترجمةبينيفرقونيئاندا!رنسيين

لاقوام2هـؤلاءانإالا...وهكذا،والطلينةاترجمةبينيميزونالذين

العربنحن"ثلنأيحتاجونولاالترجمةتكفيهمفد-لغتهملطبيعةتبغا-

وعمل!ةوالعلوموالافكارللممعانياكلترجمةعماصةبينالتفرؤقىدفةا)ى

سنوضءكما-ا!لغوياكسيحلان،وص!يغهادغتهـءاوز؟انالىالنعل

و!ك.هناالتمبيرضرائقبينالاخننلاتكلمخنلف-

مهما-اتوبالقوميينكاالعهلاءفى"لى،شيءمنيقنومهـما

ولن،9خطااهذا*ستكبوالنسنهائياهدفاالفوميةاعتبارفييبالفوا

جمييعاوهم،اثتعزيبةال!ص4كلوحدهالقوءيادوعيالىيحولو؟ا

انهكلهههـذاوراءمنوواضح.الاسلامهوللعربتراثاكبربانيقرون

الاعتباربعيننآخذانمن-الاكملوحههبالفريبنبلغكي-لنابدلا

لطبيعةققصينالدىسيماولا،ا!وميةافزعةواالاسلاميالوعطمنكلا

اليه.بحاجةز!نما)مملطل!اتالمصواشتفاقلعلومانهلفيالعربية

كمااايومفنفرقي،وحاضرناماكأ:ابيننربورانع!يناانصطوذلك

العلومزقلمننكثروان،والتعريباترجمةعمل!يتكطبينبالامسلمحرؤوا

اكفلحركةكامتعندصاالقدامىعلماؤنافعلما3نملك!(وبلمةبكل

الذيافيمونعصرفيلهس!يماولا،الميادينكلفيوساقيقدمعلىلديهم

العربياللسمانفيها!ونعبدالسلاممحمدالاستاذرآيهذا)7(

.921ص

بكراتشيالعملومدارمديرشفيعمحمدمفتيالاستادرأيانظر)ول

.ا3؟صالهربياللشان-

،اأباكستانجامعةمنيو-!مح!مدالدكتورالرآيهذااوضح)9(

فقضها.يصعبوح!بادلةالصدروهذ"فيىواا45نعس!رو



الطبمصطدحاتنقل!الدؤةابتغاءاوجهالحركةاتلكفيهبلغت

اهاظاواهم،والرياضياتوالفلسفةاكيمياءواوالفلكوالطبيعة

.)01(والفنونوالعلومالحضارة

المصطلحهاتتاكالشهابي1صطؤء5العلامةالاميراستقصىولقد

--"رةالتعربوبوسيلةتارةالترجمةبطريقالعربيةالىنقلتالتي

فيالعربيةاللضةفيالعلميةالمصطلحات":ال!ماكتابهفى،اضى

مصطلحاتمنالبشرقيلجياةاعلىتوالىماوبرغم."!ديثواالقديم

فيالسبصخاتمطلعمنذوالحضاري"لت!واوجيا"التسارعانشاها

وضعفيالنقلةاتبعهاالتيالعامةالقواعدتزالما،العشريناكرن

هـثي،التلخيصاث!الشهابيالاميرلخصههاوالتي6المصطلحاتإ

والتعريبالرجمةعملياتفياستخدامهامكلنابدلاالهىالوسائل

الحديث.عصرنافي

هذهعنتخرجلاالقواعدلمكانفيالشهابيالاميرمعوف!ت

الاربع.الوسائل

لمعنى1وتفسمينها6العربيةللكلمةالقديماللفويالمعنى1تحوير(ا

.الجد-دالعلمي

عاىللدلااكأمعربةاوعربيةاصولمنجديدةكلطتاشتقا!(ب

الجديد.الممنى

بمعلإيها.اعجميةكلماتترجمة(!

()11.بمعافيهااعجم!يةكلملىتعردب(د

!تصل،لغويرصةحقا!تعدةنستخلصالقواعدهدهخصومن

/"ا.؟خريهااندنرالتيلنقل2عملياتمنعمليةكلفيالعرب!يةبطبيعة

التيالمعانيايرادمناكثرالعربيةفيليستالترجمةان:اولا

،لاعتبار2بهفىا،الترجمةوتكون.المنقوأـةالاعجميةالكلماتتننضمنها

تكنلماذ،الانسانيةاللغهـاتوساءكرالعربيةبينمشتركة!ويةصفة

والتأ!ل!بر،الظثرتتباللجميعامى،الانسعانلغاتمنبدحثاالوبب"

بعضهااتصلاوتجاورتمتى،منهوتقترضغيره!اتقرضجمهـيعاوهي

العربيةيرمومن.غ!اإةولاية،سببوباي،وجهلأيعلىببعض

بصيغهاانهاويزعم،الترجمةدنمحبوسة،*عراب!علىمقصورة

ادخلتانوانها،الذاتيةخصائصهادناعرب!توحدهااشتقاقهاوانواع

و!تمحاسههـاشوهتالضمارةمصطلحاتبالترجمةنغس!على

الموتالا4العربلهذهيريدفليس،بنفسهانفسهاوانكرتخصائصها

إ)12(سلقيمص؟للهبناهاالعاجمنروحف!الابعربيتهيعيشوليس

في-شب!اربما-الترجمةغيرانهمم-المعريبان:ثلأ!!ا

اممليةااًرالاا0بمعاني!الاعجميةالكلماتفي"؟تنقلاضئاالحالاتلعض

اصكامعاصالمنقولةالالفاظفانزال"وهناكووابيمنااختلافاتخظف

واجديدةصيغواشتقاق،قوالبهامنقالبفىوسبكها.العرب!ية

الجديدأالمدلولتضممي!نلاولتحويرهاا)صيغممافيبعضفيالدلالةبسط

وهي،الرجمةفيمنهافالتعريبادخللغويةدملياتكلها،المقترح

.المطواعالمرنةاللغةبهونرصماامسقذلكاصلمن

الذيهوالتهرإبصركةيسوداالذيالاشتقاقيالمملأن:ئال!ثا

صل3تاداناحديثا!لهايتيحيزالوماالقديمفيللعربيةاتاج

لكلضا-"التعبيرمطالباًدلىللا-،8ءتلبيواًن،جديدامولودالحظة

حركةانعلينايخفىلا-نلاحظهالمامالمشتقاتقو"لبالاحظناسواء

مرس!ومة،فدهاعليمق!ودهصيغالمشتمقاتهاتث(ءئمةالداالاششقا!

اهامثاعلىتصنعالتيالقوالبمنبهاشبهيااكثرش!رلا،حدهاعلى

عاىوهمسا،ممتعحست"نظاهرتاناذاالعربية؟!في:الذهبيةالسبائك

!لهدهفيصاالاشتقاؤيةالحركةظاهرة.مننكاملتانمنداخلتانتعاكسهما

.23ال!ثهابيمصطفىللاميرالعلميةبالمصطلحاتقارن1.ا"(

.؟؟العلميةالمصطلحات)11(

315،اللغة!هفيثراًسات)كتابناانظر)12،

)13(0((وتبنيهتسبكهديماالقالبيةلصياغةاوظاهرةوت!ب"

البنر(ءفيالدلالةبسعداو،القديمامنىات!-وإران:رابعا

يدل،الوصفيةاوالفهلميةاوالاسميةاص،غااىاولسواءالقديم

بلغتالتيالقديمةصيغلاىن،وسعتهاالوبيةمرانةدلىقويةدلالة

لم(.اً؟ا)امثلةوعثرةمثالومئت!مثالالف)14(1القطاعابنعند

بعضدأمما،ؤ!البهافيالجديدةالمصطلحاتلادخالكافيةبرمتهاتكن

*دصدةوابنيةصيغاقتراحفيضيراررونلاالمحدئينمنالمطبوعمين

وقصر،طولفياو،وتسيئتحريكفي(المحفوظةالقديمةعنتختلف

.جلأ؟واضحاكلهافيهاأالترقيعيكنمهط،والصاقنحتفياو

اخذفيينحمرلابالعربيةالعلماهلعندالاشتقافىان:خامسا

هوكط،الاء"ولمنالغروعتوليدفياو،بعضمنالالفاظبعض

صور/العربيةفو!هوبل،الاس!ايةاللغاتجمه!رةفيالاشنقاقشان

هوالمقامهذامثلف؟منها.لهنينامااقلكانربما،وانماطواشكال

يتكلمالذيلعادياالاشهتقاقاوالعامالاشتقاقاوالاصعرالاشتقاق

عنتعب!ا8!اواؤوامن!يعى؟:،مااكثوكانوربما،الصرؤءونعليه

مااووالار!،ق)1!حمتهوالتحريباوالترجمةعندلغهـتناخصائصر

اللعويينالاشتقاؤسنكلمنفيمقابل،ال!اربالاشتقافىايضاعنهيرعير

ا!بر.والكبير:ينالاخر

،منالمتوعةالاشتقافىضروب"وضيعدحفبمانفيضانؤ!بل:سادسا

نا،وقهـبلالمجالهذابهايسمحالتيال!ررود،فيوكبارواكبركببر

لممليةاارتطبهلمجيهـة4الاوصعناللثامونميط،بمينهياالد؟يقةالؤوقنبرز

صتوشكفاسدوهماىاالتنبيهمنلنامن"صلا،حدةمنها.علىلكل

حةوالديبطوراالقوميةعاطقننابناتجمحعفدا،فيهيقعالطاكثر/1

ا!ثار"اللامسؤولة"و"ا)اكلولمجبة"ا!جلىاالمباثرةاىا،اصرطولاا

يكونانإجوزلاالتعريبهذاانمتجاهليناوجاهلين،التعريبمن

بقدرهاتقدر!رورةولانه،بغايةورر!وسيلةلانه،لذاتهمقصودا

دائمة.بصورةعليهيقاسثابتامعياراوليس

اللغةانافى5+أ+دامونعببنمعنردوانلنايطيبلذلكوتبيانا

وهذهل،1.تحليلواداةالانسانر؟4بالت!ربةاتصالاداةمناكثرليست

بنيةوب!ن،واخرمجتمعبنوالاخدلملاف!يرللتغاعرصهزفسهاالتجربة

ننشدهماانالىنسفسهالكبيرالمغوياهذامعونخلص،)15(واخرى

دؤيتناتحديردهو6افصحىاالعربيةلغتناومنها،انهانية)غةكلمن

لماوفاقا،والافاتوالمرففس،الحبباةوإولحون،والاثياءللحقازلمق

نضوحىاذ!ا":اواعحااوءكأاؤوا"فبىكال!؟ء+.31،(ر--4و"عوح

،حي!الذيللعالم!نلكلر!ؤ/يئتعد،بمن"طتهابوسعنتمكناناللعةمن

إلحركلاالافانان":كاسليرريقولنفسهالمعنىهذاوؤك!)116"به

ل!مالمرؤإفتو!ردو،وووبا!ءبيرابوسا!هفيمايرولاام!ا!ا

.)17(إأبالتعب!رؤبلمحددةتكونان

عنللتمببمواداة،الرؤقيفىتحديسوسبلةاللغةكامتما؟!سابه

ال!نرإبالىل!وءنافا!،ت!ر/بيةامكانمتتاليف،الانس!ا؟يةالمعاروء

برصياءتهاا،ءكأفاظم-عا)هربمةاحكامعلىالاعج!بةالالفاظبانزال)

.ال!سورةدندالالن!يا"عببرمر.!را*ونان1يجور(لاقيالاصقيةلصوا)

القبرارالكممعمنسصمايا)رص"نالمتر"الموففهذاء:اير*ونولسولى

411جمعبج!ز"؟صهو،بالقا!رةالعربيةاللغةمجيعاتخذهالذي

.328،(اللغةفقهفي؟تثراس"كتافيا()3

،24/للمم!ءوطىاار!ر(411

ى،لم!دالمه*أ*.0594م5؟ا!*3!3ي!ص!5؟مدا("!4!كال،413دا-،1)5

8ءإ5+.+*اكاو!.".85-5و

ا؟؟4.!.05(1)6

كاا4؟.لم.لمهـ(ا*



يوا*ربا!رإفةعلىا)ضرووةأندالاعجويةالالفاظبعضيستم!لان

.(18)(1تعريبأم

المعر)بمقامنقوماللأذيالة!درجمةالضرورةهدهت!فقؤ:لاما

لادا،الانس!بال!ربربرأالفظأاالهربيةباسارالهلميمات!اؤلت!رى"دأا

و.بألمجهارآلا3؟335متلأ?هن!ترحبمؤنحن.الاعجمياللفظمدلول

الاز!ار،بزراعةاح53*الا!أ!مو،بالمكت!+عم3هـ3أ!*أ

.وهكذا،(1"9

ناارى":بظول"((الضرورة"مفيدعلىاالشهابيالا!رعلقوفد

هذااقول:فرورة!واللتعريباجمعاوض*"الذي"الضرورة"قيد

عر!ثااذريئا،الحدينثة4وماله.اساقيقىبمضبسخافاتعارؤتلانني

ءوبيكأاطاظاالع؟اايسأدوان!ا،ء*ه!ا!-تفيكان،اعجويةعلميةالفاظا

جو-بقيالاعاًلا(*(ك!إنسولرإ2المعرؤلآومغ،ا،!!كلقلبقالهم!بول!

.2()0"وبمعانيفإ

مو!-،خططون/بئلإفالشصدإبالمصؤ،!ديافيل!نابدلا:ئاءخا

.والصحو،بالتر"مةبصنمضءكاخلطا-أل!وميةاصهاست!اوجفي

لغ،صور!اي،ءلىالمترج!ةءجودا!رةوه!وناف،يئااولئكانهـبم

تأكلمماتإ،رببي!ةتمإيكاالمطافنهاءبئؤ-إستحيل،محضأتعريبه!ط

ناسلم!ء*كا!اونريا!ءكأ؟مط9ال!ه!!،بما!لادا"جمااكلاكاتملكهقبلم!

رصرا.لأ"اوعربرلإ!الاعجهياللفظأحو-لهوآئغى!ار!اقا!فييلتىوه

ء-نلكفا-ترثدثون-ا،لترمو!ةاابا!نذ!رزاااداتكواوو،..

ا!صاءإ،العربلغةفيارردهم!،لهكافى،اذا،المهربالاةفالشنعال

ورصسالاللغةالم!ء!ا-لاؤظيفعلكاطكما،للدخيلوؤتلاجمحللفص

للموب"المزهر"ؤجم!مهكهاف!هلملاايسيوطيم!دو!قد.اهـ،ثالخاالعي

المخهلمفظالهغةاكتبمنامثلةكيهنقل،العربهاخةفيلأاسملهاثيا

اجماذنجطناؤمربان؟!بلاف!الىإن!؟فيمثلا!ؤتالعرببانتش!

ته-ربانؤبلاأرف!(نوا،)؟2(الاشنانقب!سل!رض!والح،)21(

3؟هاتر!اوال.رأب!عربأتهالاسم،ءتلك!نفائفةاد)23(بالرصاأرالادددر

ت!رإب!"رغمامربالصهأانفياسما"مماغالباواكنلأا،)24(!فياكما

-الفصبحاتال!ربر"اتنجياكيسانناكلههداوثمرة.251(اياه

افميمملى.االاعأجيبب!اتؤدتلمنلنابدلا

اءطتذا!ابحدك!ؤ؟قىالمقامهذاؤكعنذكبرهاالتيوالشواهد

لسانؤ-ءمقارافنجددمناماالمهوبالمفظااست!مالإعنالكفعلى

ير!م!مىاياكمهم؟نوا،"ةلتقوا"احرباححد-مصمىالصكر"ةاط:العرب

م،اصااردنافاذا)26(!"اًلعهالر)ءىيد5جهىكواو،"!ءهمم!قا"

ى11مدارلأإ،،ذ:فلاعجوجةالفاظعلىالسليمآلهقيالم!إهذاتطبيق

ناانا-كن(م،الانسانيةالمعوفةا/وابأمنبأبايؤب،العربية

ؤي4نجدؤ!الذياضحأ!االلغويرصيدناالىالعودهمجردمنزأعر

م!نامثه:4اتاميكنلموان-الفلمهإشدى!!اومىإويااوعاؤلئامدلولا

ا"ال!!اببب51؟تتال*ف!الفاظعامنءع!هيمعربيلفظفيئاوجهكل

.6لاالعاميةالمصطلحات)18(

.66نفسه)91(أ

.63نغسه)02(

.ا/؟28بالمز،ر9ارن0ث!إباياماعن)21(

.28ا/لأبالمزهروقارن،الجوأريص!،ححن)22(

اًزكلر.".ءحالأضنفرح"ؤب4إ!رستوابنعنههـناالرواإأة)3؟(

.1/284الزهر

تغردتا-م!إءةاؤقىفيفصلأاهيللثعاااللغةفقهانظر)(2(

هىكماتركهااوتعريأه"الأىالعربفاضطرتبالهردونالفررأإبها

.(255-253ص)

.1/283المز!ر)28(

.1/84؟المزهر)26(

وسهناؤكلانمع،هجرؤزرأس*ملمنالفاظنلؤفيأوكأي.والاهمال

"ديد.مناحياءه

انتشاربان-كرهناامأحببنااسواء-ز!رفانعليحا:تاسصا

،اءضارياالواقعكه!9اسهام"بمدىرهنس(كانتلغة"اي)اللغة

تلكعنممأا،"صياغهامتراحؤبلاللفظمأنىملكفيومشاوكتها

فكييضحصرمثلالغتنابه3توصتخلفكلاني!ل!وذلك،ياغةال!ه

العربية.افةا1فيالاالرأبالباحثبن

،،،ادخريبص-!منعلميةالعربيةتصررلا":ؤالمناوافقاني

انصالاتولا،جماقيزخرؤقىولا،لفكليئاحبةليسترببلت!اعمليةلان

شصودأاتولا،يقيةمول!انضاماولا،شأريةهمساتولا،ءاطفية

ءلمأي4،عمليةدلكمنامكساعلىانها،!وؤيةشط!تولا،حوي!4

الالواىفيهاماابهتساما"انسانية!كلبى)27(،ؤ"مة،1،مم!جأية

وابقاهواخالدهواصلهءي!اماوابرر،القو!!ةوحىتىوالاو!!اه!ةالمحاءة

له،ولاو!ن،ل"ارضلاالعلمبان-ؤمنا&نطاجةالعااح!(ر.لةاالالواو

.ومكانزمانكلؤيالان!إناصو1الانسانوان

الممووسيبا!تصعاىواؤق11خ!يا"اراضطذلكاجلمن:ءاشرا

ءبيمالتطمرا*لجميعفييفسحا!يا،اكليالااجزئناا"تجللا

اةصحى،اا(ءربلميةآروكأتابجانبالاؤلىعاىتثةهبئجممةكأايرضبلإفةرحيبامكاز،

زفسهإءبىاناايومهـهديمستط؟علنلعالماة!!وفنالان،القرآنلغة

لبالارضرخهبراتب!مونلاويس(رهي!بب"عنانال!وا،قوؤفنلافيئا

الفسيع!اللأمتنأاهيالفضاءفيالمحطاتتشئون

ا(مربريةوصم،على،بالانولمزامبيةاشعوراعاىابدااواؤقلالكني

تتكاملالاخيرةارر*ةين"يبدأتانبعدسيماولا،والرجعيةبافنخلف

دانالمحووس،ئلالقدامىوسائلوالتعليمييةالعلويةاجهزآ،(في

لغوييبناقدامىاننتوهمانليوثعكحتى،يبا-ضوااةنقل(فى،ن

علماءفي،ا!او،اسثرينااقردااؤفيظ'وانب("ناحبباء5يزالوىما

ائ!ةهـ!عالمصطإحاتويضمونظالالظ.إولدوزبىحون،ماالمعاعرين

يئ.القابراهنالاوااإغه

متكاماةضةب!وى،يبالهسحركةالىالتسابقاى:غنرحادي

للممصطلحاتالحرفيالنتويبعلىاؤتصر.ادال!يماولا،مصروسة

يكونأجيثا!عمطلحاتفىمم!القائمالخلافثقةلموسع،نقلهااطلوبا

ةالاجضب؟للغ!كتمماثلعرالوبياتاًالغاتمنالمربرىالعالميب

الدوا؟!ةالالفاأرعألىالتمريب،مصراراذا)28(1.والاؤضلفيأهالمننشثرة

ام.العهالغاتجىعفياللانينيةبالفاظهاالمسنتعملةالعلميمةلل!صطلخات

عناهاالملا3اللفظتوليدعنالعربيةتعجزاأنالمصطلحاتبرقيةاما

.الاشتقا!طر،ةط

4باسيضونلااالمعاصرينعلمائنابعضانيلاحظالصددهذاوفي

ببأميعاسوةالاتينيةابالمفإأظهااملمببةاالمصطلحاتمنطائف!ةقبولفي

:ء(والت!ولوصالعلميتقدمهابرغمالروسقيبينهاومن،ال!ببةالدات

دقبق-عيرنقلاولو-المصطلحاتإتلكبرضقلالأرأهفرادلاداعيفلا

اانفطةهذهوالى.جدوىولاضائلدون،الهربيةاىااللا!ينيكأمن

كبووررا؟-إم،ي!حا!م1،1!لاث؟رلالفرنسيالمست!ثرقنبهلذاتبا

اغسطس،بجبلالثقاؤمماالناديؤىألنامحاضهـرةمن)27(

يوليو)ليبيابطر"بلسمحاضرتنافيهذانظيرالىاشرناوةد.0791

ؤي،الاسلاميالوفىهيالعربيةاللغةعلىالحفاظضرورةءن(7391

ال!حوةءمعيةاليهدبتالذي،الاسلاءكطالعابىالشثاب"ؤتمر

الاسلامية.

انكليزتمثلاوالاردنوالعراق!صرمصطلحاتتكونوحينئذ)28(

العربيالافررقيالشمالوبلدانولبنأانسوريةومصطحات،المفظ

معبينهاو!تعا،قلأيميكأاللفاتاسببابهذالخنكر،اللفظإؤرنسية

.الحلافشتةا،حمام



العالمفييستعملونوال!يويانالنباتعلماءانالجمهـيعيعلم":ي!قول

!ذه،والحيواناًكبثتمنونعجنسمللاتبعبيئو.مه،اسماعاير8

انفسهموالروس،كلهالهالمفيقلتكماعليهامجمعوالنوتالاسماء

وننن!طاسمهونباتحيوانلكليذكرونخاصبخعريكبونالذيق

.)6؟("با*!هئ!ية

تمالتيالمصطلح!اخعلا!مشكلةهنآتمتر!دناوت:ممثر!اني

التنسيتىمكنباقننرحهاالنىاو،العربيةاب!انبصفيتكلل!

،الرباطمركزهوالذي،العربيةالموللجامغةالتابعالتهـريبلشؤون

بنشاطالاخيرةالسنينفيانجزهااله!ىالمعجم!بعضديوذلك

طريقعنتب!يهيمكنعمل!احلاالمشكلةلهذهلكن.مشكورملمحوظ

العلميةالمجامعطريق!عن،الوبيةالدوللجامعةالثقافمةإالادارة

ناعسهراؤ!!يس.وبعدادودمشقالقاهرةئىاليومالقائمةواللغوية

لغويعربرمجمعلاي!ادسعيناافىاالعلميالاصطلاحلاخننلافحدانضع

وتن!بقالدائمالمكقب1معبالتعاونعلميةمؤتمراتو!دنا،موحدوعلمي

ووضع،العربيةالثتافيةالوحدورالىالوصولابننغاء،التعريب

ومن.اسرورةلهمتبحننىاخرعلىمصطليحلايثارعلاةمقاييس

شاركتلغاية9لهذهءلمر6491سنةالجزائرفي19ببماتهالمعرولى

فيالكاملالنجا(حولةللم!يكنبلمواذا.العربيةالدولجميعةيه

)03(.-ديمظمعهلةفيالكرةاعادةمنمانعفلا،الحينذلك

مراحعالىبافتقارناننو.انهناالمفيدمنيكونقد:عشرثالث

يمبنومما.الجامعبماالمستوىعلىالعلومجويعلتدريسعربيةعلمية

*إمه!ت!!طرإقعنالعربيةالدولاسهامالعويصةالمشكلةهذهحلعلى

معجميناصداروهوالاأ.الاه!ةمنعه؟3جانبعلىمشروعبتمويل

والاهويةجةالطهالهيئاتتصمماعلىوالاخرلغوياحد!ما،!بهـيين

البلد؟نهـ!كعير،ءالجامعيالتدريسواقعوان.الوبيالوطنفىكأ،

فالرأسات"،الصددهذافياشواطاقطه:8اناا&ومليؤكدالمربية

وكذ)-ك،العربيةباللغةتدرسانماعامبوجهوالاح!تماعيةالقانونية

جامعاتفييدرسبل،ورياضةوهنمسةطبيعةمنالعلهـميةالدراسات

ولم،الحربيةباللغةوالال!يكتروناتالذرةتنظريااعر؟يةامصرجمهورية

امتبةفجوسلأللهاتستكمللمالتي؟لعلميةال!راساتبمضالايبق

)31(."الوبية

نؤيدفسهوفآنفاايىمما،شرنااللذينالمعجمينوضعيتموعندملأ

وردتالت!حالهاعلى،فيهماالمدونةالكلواتالستعمالالتاييدممل

ي!ا،ؤلفيبيبنانعلى"،منهاافضلالمؤاهينلدىكانولو،عل!يها

:بمهالكل9-،!لتضظرا!!ها(رو!ملةإوالكلمةنقدع!وامسهثبماوكابهاحر

رانذلكويقضي،الجدإلمةالطبعةفيبهااقتنعتاذافئقرهاالمعجم

.321("سنواتثنكلمرةمناًقللاجمالمهيطبع

بعنوانالمستثرقهذابث54صالعربياللسان!انظر)92(

.(الحديثوالعالمال!رب!يةاللغة)

الطبعة)!3ص"اللغةفقهفيدراسات"كتابناانظر).3(

.(الخامسة

!وانتح!ا!اهرةفىتالعربيةاللغةمجمعبهافتىماهؤاً)31(

اسضفضصاهلما،،(العرب!ةباللفةتدرسوالااكلتروناتاللرةعلومحتى"

وذاك.89صالعربيصاناللىا"ظر-التعريبنننسيقالدائماالهكنب

عن!انتحتالقاهرةفيالجامهاتالاعاىىالمإاقرحهماإضاا

ايضاالعربياللمطنانظر،!القعليمايمبتعوبك!اشعجبلاقرورة)

.501ص

فيالاستاذالشعيشوكتاحمدالدكنورا!متراعهوهذا)32،

136مىالكلري!اللسفىفىمقالهفيوذلكدعشقبجامعةالطبكلية

و!6للتنقصناولكن،خدقةطاقاتالعربيةلخة":منوانتحت

.(،التنسيق

منسيماولا،طلحاتالمصنفلفيالدقةوابتغاع:عثررايم

كألحوحةذجدلاعندمااليهافلجوءبغرورةؤ"ضعنا11اداالتعريبطريق

ي!بحثنافيكررناهماننسىالابناجدير،مححةالصيمبالترجمةعنه

اوزانعلىالمهربانزالوجوبمن،اءكبوىلاهميته،موطنمناكثر

عاىالقدرةمناللغة1انمةمناسلاقى،بلعهماذلكفيلنبلغ،العربية

فنحن،بنيتهافيالاثءقاقمباضععواعمالالموبةالكلمةفيالتصرؤط

بيت:سرد!وؤ!،وتززدنزندفة.زنإقفيقالواانهمنعلم

اكونوزةوفي،يمناتلولون:الدءوانفيفلالوامثلما)33،،مسرثق

ينولز.نول!

لتعريبهانختارانالعربسي!ةاحكامعلىالاعجميةالكلمةتنزيلومن

ىا(يمكئم9لأ5أ9ءدالفكلمة،العربيةالاوزانبعضيشبهوزنا

تعرربهنهاوصيمر،دا!قه)-تاترجمةواكن!هةالطببعلمتتوجم

،ؤمقولالتسميةاصليرضيعريلملأالم!دودذبالالفممعتهيةذفسهااللفظة

فدياتنوخجآديناعزاله*مةالاستاذقهالمانحوعلى،((الفيزإا))

الاالاص!طلاحوفييراعلم)اانهالىنبهدقد((إءالفيزمبادىء"كتابه

اعجمبةورالكل!كانتولو،الحاجةمسشىاليه(شتمدمماالاشضل

ء!ءى"متاءربيلااحكامعلىبنزولهاتعررتمااذا!انها:الاصل

ا!كلمامتابمثلادةكعلىيدل:البيانفيايماهابه"قلهوعذبتناللسا

.2(1("(دفيرش،1اًمبادىء)

ولا،وال!ربيالامحجميعليهيختل!لااللمةهذهبعاسراروالعليم

المحكمنسحيجهاألعروببةأللذلمةمان،والدخ.ليالاصيلعندهيلتبس

الهربيهائمةعلهنجاب!ضنوله!.المعبرايقاعاو،ا،تناسقوجرسها

ث:!اانبا!فييرنتنلولهلكي،الاسمعحمةبهانهرؤطبمقاي!يس

ثرنا7اطالاءلعلىحتيظتهنعر!او،العرب!يمةاورا!علىصياغته

.)35(هيهتبديلاكونافظهعلىتركه

الكله!ةكبإقى،واهـماعالنقلعلىيقومالمقابىهذهو(اكئر

لفظسيعكفيترددانوححسبك،بادلعجطهاوبالعرريةف*مهاوحدها

ببة/ءتكامةتجدولن.الوبية!كاء!قودورنهانلترى"ابريسهم"

لثدالبعدزاياخرهاولا"نرجى)ءمثلراءثمنوناولها

وا،"الجعرالمنحووالجيمالصادؤيه!يجتوءكلىقىاو،((مهندز)ء

كل!لآتجدولن.)36("المنجنيق"نحووالقافطالجيم1فيهايجتمع

.)37(الذلافةصروفمناكهراوحروطعنأردةعاخماسيةاوربراعية

ن!و،ذلقيصوؤطفي!،يكورانبدفلاعربب!كأكانتمتىفانها

.)38!هـلم!عقدو،-مر*ل

رالازفمنانم!مهبخلاهذابحثندؤفيكتاواذأ:عشرخاسي

هـلوءرالارلمدالبالقابالمتمطقةالاشتقافيهالمسائللبعضتتمرص

هذهندثرتنافىىاين!رولمخافة،الأىووالاشهضقاقالكبيوالاش!قاقيمن

المواسةايىبهماالىات!ريباعمليةفيو؟"!مص!االعربي!ةعن

مفرفلا،كيذام!جالفيموض!اأبساقىكىبراجامضءةااو"الاكاديهية"

افتاهـو:إدفرالاشتقافىمنلوناىاالاشارةرو!اصخابمثطدللنما

ألهربجممة،ؤي!إشهتو!هواكثبهـينلاى،أكباراالاشضكه،قاوالالصاؤو

هـحملما8و.الا؟لملأكطوبر"علىمنهالافادةإنكارابعضهموسعقيى

.84(رجمماللهضأ/بلتعرواالاشن!قا!)33(1

للغوإ"ابالمباحثوق!ارن،)ج(صفحة،الاولالجزءانظر)34(

.86صجوادوو!طفى!لد!ضودال!وا!فى

.؟؟3مي،(اللغةفقه،!لر؟لم!ات"بكتابناكارر351،

.1/027المزهر361(

.(برةلمن)ستةالذلاق!ةاحرؤ!)37(

.11صدريدلانبالجه!رةوؤإدن،للجواليقيالمعربله!(

.(ال!هة)



كؤ-"فيدراسات"كتابنافيؤيهالقولافاضةعلىالموقفهذا

دفعها،اونقضهايستحيلبرث!مواهد4فيواتيصكا،)!2("اللفة

نانوداتبيدالاشتق!انواعمنارنحتعدالىخلالهاالهـجئنا

!عنيالشائعةالاشتقاقاساليب،لار"بالقصوى"فببهالفرورةنقيد

مزجيتركيبكلفما،النحتفيبررادخلاللذوقولان،غالباعنه

دحوتلفظكلولا،يسه!كرهاوالسمعفييثقلاعجميلفطبهترجم

.المجتمعاتؤبالسيرورةلهونكتب،(الاسماعفيي!خفمختزل

(،ح!ولي!أ3!أ"هأ9أ!ول3)زفلزعاائعاتلسممكصنشااولاننتهور-هذه

والفو!"الشوجيناتمنهي"تهولانمنالفهمالىواقوبخير

وصفهاعنيرضىبينمهـا،بااسجناحياتاتالحشراوصفيمح

منعاىررةخاقالمعنى(وان393!أ"هياأ4لالاجنحةبمست!،مات

فى!!خأ"ه*!كلاالحمتراتلمنالاجنحةدصبب!اتتسممية-قرااويسمم

جمبعفيالمزجيالضركميبان!ظريبولا.(().باووحاحت

بل،المختزلةا!كلماتمنوقهماواخفدلالةوضحنمالمتقدمةالامثلة

اكلماتابعضيمنحتىالوسمفيواؤمرالاسماعفيالطفكارربمما

الاعجمية.

الهلم.ةا!اظ!ابعهرعاىالحيةللغاتاادخلتو!.!:ءنئرلى*لمادس

،الحهـضارةلغاتمن(مم19!ء*أ33،1ء*أ"دا)وكوالسعص!ورا

تلكمثلاداخالأؤااحياالذوقيسوع!واللانيبكأكاليونانية(القديمة

اسايذةانلناويبدو.العوبيةالالق!بهضعلىواطواحقالسوابق

(3+بأ!الالى!صريبحيناضكلوالص!اام!يرتكبوادورقجامعة

اهالا+ولا194و،بالنماديل(هححعالأ،!او،لفحميلبا

بهدهاعالمطولعربيةاملكوافقد،بالغويىل(!الأص!اولل؟،بالنشوية

نسيجياإباهاولاافو!ءنههايرة!مىمخضزلةع!ميةالفاظاا!كواسع

اأ-أ!لص!اءالبمصجمكلارؤيلالاساتيدف!لهؤلاءكماا)مربية،الكلمة

.)41(الطبي

بهالؤلفترج!هاؤبضيرلااننح!ب!التيالصدورومن

الص!لصر:والؤصونالعلوممصططحاتءنكشراالنحتطريقعلى

،ويفيدالصوتيةالاحرفامام(+ولايكتبالذي(ولااليونالي

لابكلمةترجم!"القا!رةمجمعقررفف!،النفيمهشىرسميهبكلأ

فيالمجمعصدوولهد.)12(المنحوتةالعريبةالكلمةصركبمةمعالناكية

التهبيرفهسانفسىهمالم!قدمونبهاخذالذيالمنهجءنهذاقراره

إجدوملاالذيوعن،باللامننناهييتناهىلاالذياث!؟عن

6نباللرادر،ا)هنابىبينالفلا!صف!ة"ن!اتفةوسن،باللادائمي

مه،!1،3اخلاقيلا:اليومنقولىحينو-مهممافيسمعنا

،،+لأ!ك!؟أ!أيملا9،،تناظريلا(،3!ههأحاء،،اجتماعيلا

مناثالثالبابمنالخامسالفصلهذاكتابنافيان!ر)93(

.274اىا3(2صفحة

.89صالعلويةالمصطلحات)04(

الدكتورمرشدالاساتد!معبالاشتراك،دمشق2جامعةطبع،()1

صلاحالدينمحمدوالدكأور،الخياطحمدياحمدوالدكهور،خاطر

.ءالكواكب

ا:حتامنالنوعهذاقيدحينحكيماالمجمعؤواروكان)42(

،المنودالاسممعمركبة،لااباستعمالافنفقد.للفوفىبموافقته

مجلة)دائمااهااستعماعرماودائماباستعمالهاقرارايتخذاندون

.(172عى6المجلد6المجمع

)43(كا!3!،مم!5هواهـكبالا

(م!*أأ38ىه5!*أ"أدالكاسعةاواصدرترجمةالنوقيسئوحين

الىاقربإسيكونانهريبلا،واختزالانحتاسبيةكلمةمعتنركيبها

اصطلاحمنهمايئلفخالصتينعربيتينكلمتينفيالنح!تتسويع

مننحتا)4؟((ازمكانا)استعمالفيصيرفلا،مختصرعلمي

ال!يموانمنؤحتما)45("والحينباتالحينب"و،والمكانالزمان

والزمنالحيزمننحتا"والحيزمن"2م!ه9الأ9واكبات

اسليماالذوفىكلهفيهذاومظإ-!نا61،(هـح!ء3ع-5ء*9أ

علىالمطبوعينذوفىيجتمعلا:قولنهافيهيصدقانفرجوالذي

!اللشانعلىمستعقلالسمعفيمستكره

والتعريب،لىرجمةابينبوضوحالمميزةالملاحكاتهذهضوءوفي

توح!دالىوال-ماعجمة.خاصبوجهالتعريبشرو!فيوالمدؤنة

عاىنكونانيسع!نا،والفنونالعلومالفاظمنيوضعلماالمصطلحات

اليوميعبرونبراتواالعصر1هذافيالحديثةالعلومنقلةانمنيقين

،بلالميتةالجامدةبالسههبمفم!ا،تعبيراصدقخصا!لصهاعن

واليقاعواالخلود.الفماءلهااللهكتبالتيالمطواعالمرنيةاللغةهي

،هم!صب!ميم

النحتطريقةعلىوالكواسعارصدورهدهترءهقى!طانظر)43(

2891سنةوادخليعم،1)تربيةمجلةؤ!االحصريلسا!عممتعامقالا

.37(ا*-عمط6المجلد)

محهسدللدكن!ور(الشبيةنظرية)المثالسبيلعلىانطر)44(

مرحبا،عبدالرحمن

التنوخي.عزالدينالاستاذنح!تمنهذه)5؟(

.89صالعرافىهمياللفوية1،باحث46(

الطليعةدارعنحديثاصدر

واثيورةيلادب

طراييثها-!رج.زجمةزروقسهـم!&وىتا!ب!

الخاصانوفنهاثقافتهاالتاريخفيطبقةلكلكانادا

لابكونهاالقاعدةهذهعنتشذالبروليتاريافان،بها

.بروليتاريوفنبروليتاريةثقافةبناءالىتطمح

هذافيلشروتسكيالمركزيةالاطروحةهيهذه

لعالمالماركسيةالاقتحاماتاجرامنيعدالذيالكتاب

صفحا"تعلىحددهالذيالبدأمنانطلاقاوالفنالادب

للجيشقائداكانيوم-2391سنةفي"البرافدا"

يحيارحدهابالسياسةليسالقائلالمبدا-الاحمر

.الانمسان

نصفقبلصدورهمنذكان"والثورةالادب!"

ورؤيويا.عبقريانصايزالوماقرن

181311ب.صبرءر،ات(-لا!بيعةد؟ر


