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ؤاقلاأ3!مذأق!مموليبأؤثمة!إت5

اف!عريرجططؤقفوءالم!هلطهـةعلآاشاال!فهلآ"كأالطةبىتا

مثاركا،اقاهرةاةفياشهـريئؤرابةالصيفهداخلالق!ضبت

كوأ،لعلوم،4والت!قاللتربيهالعربيةاكظمةاو،،صاددت!ةعلمهيدوةفي

بقا!هريبم!بوضمو-!اكفيالسهضةاله!ميهالمعاجمفيللمنظر

صيا،اوولبما،تإ،ضههـ!لرا،ءيالميزا،لدمياءا:هيو،باطلراؤي

متخصصونعلماءمعجمكل-كأدراسعلىءكفوفد.اضباتا،الحيوان

ادظراعادوا،الجامعاتاساتذةكبارمن-لمهـم،العربيةالبلادمن

والظواوحققوها،مصطلحاتمنالجزائبربمؤت!مرءليهاتفقؤيهص!ا

هـطذى-لتخ!رجالمطلبعة1)ىدؤ،،1دبلالاىلمرةالنظبرةعليها

اًل!ربية.ابلادافياله،مرلمتهلهيممتكاملاعلميامهجما-تعالىاللا

مؤنمر"نق!بلهاافدتككل-،كأليراالتجربةهذهمناودتولقد

فيلكظر(7391)الماضيافعامءندإمسووفياازمقداورياجزائرا

ؤ-سكا!و)بةخبرةاىابألاضافةهذا،ةالعلىالمصلطلم!،توحيد

--مادإ،االمزبدي4دسمس!نواتبضءاخرها،أتعرربواالننرجمة

وضهسعؤاكإمسا3ومتنه،رللخبراءكبيرابص!نيارباظباالتعريبلتثىيق

اراءع!ىا(طافافر!يوحصلت،كالاف"،نيةالعلمشهةالمعاجم

دارتومااًلجؤا-رأهرومؤالها!رةبئدوةالمنخصحهءنا!لماءاخوازب

ذلكصء-!هترشس!ا،أ!هي!فيااءا!اءوفعفركتوا6فظ!مارىصو

وتض!واا"رادلكبءدو.لقر/-،1رأيركملتروا،الارجاربمنتهىامامكم4كا

ونوحد،بىبر!هاءررياالوء!ةباتنفب!هاءلىننفتىحكيمةص!4

خدءةالعربيافكرابصانخدمثابتةاصولعلىالترجمةؤيص"ودنا

امتا.ولا!اعوجلاخارعسة

الحاصراًاعصرخلالتمدمضاقدألخربان1ؤكبمافكلانحىن

حو"كأقيالدخولاردنمااذا-عليناوا!،-جداواضصحاتقدهـ"

هـنوزهيدا،رهعلىونمنتي،خطاهنصتتبعاى-احدرثةارةالحضط

اتممىارعالؤءنانستخلوا!،وء*ةمم!فانه2نهمخشعافتحدموتإربه

فلا،لأآلاإ،ممعوبيضهبيضا،قةالتف-ء-علعلادؤائقهمندقيقةبكل

،با!اة-يازرنججحاعننكفواز.ابرداذللمثبعدبهاللحاقنسمطيم

،مس؟-دماضف!كارنعم.ش!بئاولفبز،لا،وكأ،كنا:فقولنا

عنتهجزلم،اولىصطىاالقرونخلالا!ف،رةاةهـةلفتناوكانت

ث،هدةءلههائناوا؟ت،ر،قبلمنعا!بها!اي!-نلمماترجمة

بنصينماسوير-4وابنبح"ءشوخالممهمنذكرا!يكفيبدلك

والرازيقرةبئوثادتيحيبنوعيسىوا)!ارايبراكأديوااال!حاق

وابنا)ضفيروابنجزلةوابنوالزهراويصيانبنوجابر!يضاوابن

كثيراوسواه!.و.حزموابناطفيلاوابنرشدوار-نزهر

وبماضينابهمالتفاخريكفيهلولكشص،،احص،ؤهيرمكنلامماجدا

بأن:!ولتايكأجمإهل؟وتآخروتفككظلامفينعرتنىونحنااللاهـع

والابداخ!-صوالخلقوالا"تباسا!ترءمةعنفعجؤلماكنياللعة

قدالقولهذا؟العلومملاحقةعين1،بىماتعجزلن،الوسطىاقرونا

عمىلك!االعملي!جببل،جديلاوحدهاضفاخروا،ءالزءنفانه

ردفلا،مبتورناؤصالهصرهدافيالفرديوال!ل،الكواماجدادظ

لتن!فاويارر"،عبتوجدمنبدلا،الظزر!منبدلا،الننضاؤرمن

مجتمعممن.خطواًتشا

الاكتوونوةالذتالالةو،دصرلتقهـن!ياتوااالعهـلومعصرهذاءصرناان

نشذولاالمعاصراأتصىورمعلنىسجمالالجاهاهذانتجهانفيجب

مإهنكثيراغيرتاجبارةفكرير!ثورةالبخارإفاكفاكيان.عنه

صنض،عيا!وراوخلقتمساراتهاعنالتجارةطرقوحرفت.المفاهيم

امرصةاهيذهالقربف!اهننبل،ابانهق!حابهاللحاقفضطعلمجديدا

كدناوما،!يلةس!ينوخيراتنابلادناواسهخلعلىالءا)موسيهـر

عمربهكلحقىالكهرباء،عصرظهرحتىبراثنهمنلنتخلصرنسضنيقظ

عثرالتاسعالقرنباؤحاريعيشونمناكثبرزالوما..ا!لكترون

العلياالمئ!هاداتصملةمنكثيررالوما.متقد!بلنانفسهمويعدوى

،فكأنهمالمتسارع"لتطوريتضبعهـونولامةاهدمفيتهلممهـوامايجترون

لايشعرون.وهمبهميةطا!ر.الزمنحركةيحيرونمواقعهـلافىجمدوا

العلملاكتس!ابتتحرفىجديدةاجيالاالاضراجانباعلىارىبينى(

اهدافها،الىللوصولالمرا-لواحرؤدتالزمنتقحمتلووتتمنىدالجد

يصرب،الاعشىخبطتتخبط،فهيا)!حيحاطريئا-هرفلاو)كنهـ-ا

يصيب.ماوقطيلا،هدفا/ضيبلطهوهناكه!،

لاوفحن،و!لممانه!لهبكلالحاضرالعمرعليئاطلعلقد

امامطفلوكأنمنا،غاثموحشياسنعماروطاةقحتنرزجنزال

بل،والقنوطا،ياسىعلىيبثصالماوصصعاهذاانعيىر.عهلملاق

وسيلة.ايوعلىطريقوبايشهفيءاياكتسابنح!ودؤمادف!عنا

عشر،التاسعالقرنسارف!عضدولنقف،اوراءااىاولنههـق!ليىلأ

؟نرىوماذا،ف!يرثمانذاكامربريةاالامةعلىعجلىرزلظرةواضلق

جزءكبيروعلىكلهالادنىالشرقعلىفصيطرالعثمانيةة،الامبراطور

الاسلاءهكأ،الخلافةبا-مالمتسعالعالمهداوتقود،اوروبرالنرؤىمن

المسلمةالامبراطوريةهذهعلىتدسالاخرالجانباىاروب!9اوتقف

هنمابدولا.وسيلمةبكلتحطيمهاوتحاول،وجهراارسوتح،ربهشا

واامبراكلوريته!ملتقدم(شثيفعلوالما(مثماني!ينبانالاعترافمن



كماقدورحولهمياالدقوتركواازفسهمحولتقوؤعوابل،استقاذها

جامالوروهم،وء-*رر،واف!صاديأعلمياتتقدماوروبا.تهوى

اصواتهمةباعلىو)صرحونابردادهمكانماعلىاماكنهمفييراوحون

كلهاالامبراطور/يئكأزها،مليكناطويلاليعثى"يشاءجوقدشاهميا"

امبرا!ر-ض!حفهزالغرباؤ!مىمننابل!يونوجاءهم؟وحدها"لمكهي

المحافسلفياور"ئدالسياس!ئيللمبداانتصارهومكن،عنيفاهزا

إض،المراوجلباية(بملامبراطوشهده!ثجهافياالاوروبيىكأاورإسبة

ارثه.اتقالسممونهتثتطرالههسيرل!ةاهولاووءفتكل

ابراهيمزوجتهابنلانية،ودصلسرةبعدهمنعلىبات،هحمدوهزهم

عوريشر!طكوقا"ء4عندوتوقف،بلادهملبالىبجيوشهباشا

يةطورا،مجمراونجمعلىيومداكبيةالاورواص"نلافالموللولاو.عاصمتهم

ءاصارغاهـ4ولالف!ابرا!ي!ع!ضغط!او،و،بيمهـ3ؤبمطالعثمانية

الامبراطوريةمكانولبنى،اهااوحيداالوارثهولكيان،التراءع

الليبيم1البطلهذادراسهصاعربيةامبراطو!ية،المزعومةالعثمانبقى

،حجرهفير/!ادايىانتسسبا)هـيباشاعليمعصدرو*صةابن

الاثافي-اممثةثاالاولىالعاهـلآالحوبوكانت.اب"بانهواشننهر

1891عاموصحونا-ؤبلمن!ليب!االىلمقانحروبلها"هرتوقد

ؤلصرة،محبوسؤزممالهفيالبالحفإهاذاوا،الدفيانحيرالدنيافاذا

قاال!صالازكليمز،حص؟6،،خبر"حه،رو!؟ةا)ءدبءب!ا)بلاشوادا،المدز

ا،عريها!ويرةسواحلعلىوبطروىوعد!وءصروؤلم!ىطيئوالارثن

يةالول،اؤلاموائهاوامشائخصامعبه*"هداتمغ!اةةسيكلكلها

ولبنانسهورياالاورنسيونيحكمو..الذقونعلىضحكا؟ها:فيها

مراكرالسباباوت!يكم،ليبي!اايطالباوتحكموالمفربوالجزائروتوسى

اًلمغربي!والصحراًءوسي!تهميلبب!ا.؟مئلالمفربفيمهورستراتيج!ة

ثوا")كلهدؤلاءكلن5دوذمه!مةط!نجةوتحكمالحهراءوالسا!ية

كذابوء*."ون!إءلوراقسوعودواذا،خآصنص!بادارتهافي

اع-ربواافدار/نواالمجرمبمنكبارايديفشلعبة!مموعصبة

برلطانيا)الخو.4الصافاءجانبالىوقوثهمعاىندمااصبعهميقطع!ون

.(يك!اوامروفرنسا

؟هلا!ظجعةهدهامامرريالايمكتوفيالعربوفهـفهـداخن

الىنفروافقد،كلا؟وعجراحسرةواركاءالي!!ىاىااستلمهوا

هيمثلاكانترانصةدموي!ةرممثوراتوقاومواصومةفيكلالعمل

بأرءعةسيا-ءبئمناوراتوناوروا،رصبءمنبحروفتسطرالبطولة

عليهماب!وتكااعدائ!ملقوةكثيرفىواخهفقوابضهافبم-جحواجدا

هـننف،جمهملي!ن!واسمثعبامنهافنهاهـيعبوننحىوواتجهوا

،وطفقأعضما،يةاالعمودطوالظلامهاعليهمرانالنيالطويلةالجهال!ة

مجا!د!نعاىالغهـوبؤفيال!وهوماالعررية1ا!لغةالىينقاونالقا!رون

ال!ثانيةاحالمب"اأحمرباانحسرتحتىيملونولايركلونلاجبهةكل

-ا"اابحمد-الانن!-نوها،!نظلقيالهربصصةا،بلادا-ننهلرلعن

ال!دقءلىوحططنا،نبتض-4هاالىوصلما،فهلؤ!كلؤييمستقلون

؟عصور"نحوهلرناا)فىي

ا(تا-!!-ك!الءمهـبهذامنبرصدلاهـإن،السالةايهاع!كم

نحن؟اينلنعرف

وا.!.ا(ممبلنضللالكينصطوىفأنعكلاناعلإ:وماذا

اللهقالى:لقولظب!قاداًكرتكممئالامرؤوبتواهابجديدآتكملم

.((المو!ئتنفعالذكرىفانوذكر"أ

ال-ى!جهفقد4"شا،ابرا!يمجم!الل!البطلصرراىالثمد

ليكوزوريثها،نفمسهووطش،وتهيالكهاالعثمإنيةالا!براطور!!ةصعف

الرجىلانو-خل!!،ك!لامعصرلاوتخص!علمعصرعصره!نوعرف

عمل؟ؤمميف،-عملانف!لب4،دولةيبنيلاالسياسي

علىارس،لبأشاعليمعمدالروحيوالدهاست!حهثالذيهوانه

ا)ناشئة.للمولةنواةوليكونوا،والتعليمللملرساور،باالىالبعوث

فلما،بعدهمنصلفلأهعليهاسارالتياتعريباخطةر!م!لاالذيوهو

عهدالتعريبالىر"*ناوإو.معوهاتمعرؤلموهامصرالانكليزاحهل

وا!نباتءيدلةوالهءطشطبلحصريةب*لمومعربيةمؤلفات،درايرتاالخديوي

لهن!سعةواوالمكانيك(يمياوايالفيزاواوصيااجبوواوالفك

.و-واهـ!..ةالعسكر.!والعلوموالهيلمرويىك

مع؟نريدالذيارروىوعلىالهمةهذهمثلالاننجدلا!اماذا

.؟يز.ا!اوبقرىب،لح!مجئنطانا

وجدناهالما،حصرهاوحاولناجابالاس!نااستقصلول!لنا

يلى:عماخارجة

الهصرية،العلومعساو!ةكلنالعربيةاللفهبعجزبضا!ضاعة-ا

.والئناءوالادب،ثهولاألاتخلقلماخة؟نورواغمقادهم

حتىوالادارةالتعليمعرربعنالعربيةالبلادبعضعجز-2

ىم!يطرحكو!هاكانتالننالاجنب!ةاللغة"فشيبسمببالبوم

طيهم.

زالفط،والثانويالابتدائي3اًلتعلإالبلادبعضعررتوادا-3

اجنبية.بفةفيهاالجامو9التعليم

ادولصهوااررهذينبعضبينماالتبادلةاحالمصااًرتبا!س(

رلمغتو،،وته.ليواظل!افيابرسثماوأفقد،يا2ثقا؟1ماد/ارنبماةاالابر-يىة

.يكادوناو.اا،هـبيةاللفةبجهلونوهم

لاقهـناعناشببطاورا-خطيطاوالمخطط،الحث!ثالخارصىاال!ل-5

يتركلا،تساسع4مدىالعقليصدقلايكادالذيالعلومسيصبان

امكانيةولاحتى؟لعالميالتطور،،بهطةمجالاالجامدظالعربيصةللغة

..ملاحقته

شصرلغةليستفلغتنا،مبسهـورلسهلدلكعلىوالجواب

موفورةسإرةعليهاوالادلة.كذلكعلوملغةهيبل،وحسبواثب

يلي:ماعلىمن،طنقتمر

لمحضارةلمجابهةالترجمةالىالعرباض!حينما-ا

ينتهونماواعطتهماللعةلهملانت،شبئاتهايهرفونيكولوا

ومطرياالجالمأطماطيظاوووا،ر!اطيقاالفببزيقاالفلسفةو2وعربوفنترجموا

ح!د.عنديقفواوام..اطبواالهـيئةوعلم

الخطة،سارواعاىمصرفيالخديويةالمولةعهدبدووفي-2

فياثارهممنوتد!سا.روي!ونمابكلاللغةواسعفتهم،نفس!

وسواها..والهيدروليكالميكانيكوااصيدلةواوالطبالمختلفةالعلوم

.احترامبكلامامهنففما

تزدعلىلمتدةوه!!1891عامسوريةاستقلالفترةوفي-3

ن!يةخىثرجا-طهادنىمنالنتعلميمعربكماالادارةعربت،عامين

حتىتويمب!عنالسوريوىيتراجعولم،والجامة-"ادا!بماالتحعبل

الجامضطفي4كترونبالادرساالمأضيالعامؤلأحضرتاولقد،ايوما

مترجمةالعلممصطلحاتفيهعرضش،باستاذالقاهبدمشقالمورية

التعريبتنسيقمكتبمديرزميلياد!ثىمو،،العربريةاللغهـةاىا

ول!يونتها.اغننابقدرةصيناوزاده-الزيارةهذههمبارفيقبموكان-

التعريبتنسيقمكنبفيبها!ناالت!العلميةالاعمال-4

مؤتهرالجزائرفيعرضتالتي،منصادطرةعلهيةمعاجموضعنااذ

قبوستكون،النهائيةصيغتهلأاقرتوأفوحدت،القاهرةولدوة

والحنوقىالبترول:فيمعاجمومنها.شهوربضهةبعدايدركم

وجميع..وسواهاوالهيثروليكوالخرائطوالا!صادوالا!ارة

الانكليزيةاللغطفيلماتعريبااوترجمةالعربيةباللغةمصطلحا-ها

ولنا-اللغاتثلاسصةمعاجوناوجميع،معاالفرنمبةواللغة

الرو-يةعليهانضيفحينلغاتخ!سالىنرؤروهاانالامل

نية.يلالمأو

سورلافيالجامه"تاساتذةبهاقاماتيالطمييةالاعمال-ع

نقديرموضع،هيجداقيمةمؤلفاتلىوسجلت،ومصرالعراد



.سواءحد!لىوالاجا؟بالعرب

،صةاللغوالمجامصعوضع!تهاالتمرالعل!حهالمصطلحاتالاف!-6

بذلك،شاهدةاقي.مةاومجلافها.وبعدادودمشقالقاهرةفيوالعلمية

المفاهي-!منبهثيراتصءحجد*سةعلميةتحإقاتابعضيفيانبل

.الغرب!يالسائلأة1

ير-ومكلفيعليهـ"يدخلالعصريةالعلومبأنبعضهمقولواما

لاعلىاإومكليخلقالتطوروبأن،ء!يدامصطالحاخمسيننحو

مكتبنما-!استطعكاباناةعليهفا!جواب،العربيةاللغيةآعرفه

بعيدحدالىفهـيه،ونجحظالوضعهذانجابهان-وفقرهضعفهعلى

طري!ساءنورفعت،نشاءما3العملفيلهصافسحولو-دا،

بمجهود.،ولم!هاعدنا،اكبرخدماتلاديشاالمشبطاتوازيحتجاتالعلة1

التربرمةوالتعرصبفيكذلكهيتقصرلمالنياللغويةالمجامعالمتواضع

تحىريومحاولة،لظنيةااثجموحوحكمة،الدائرالروتينولولا

ا)حاضر.العصرأسارعجميءهالمافست،دقهـةكنيرمكئمااكبر

:السادةيهاا

شخالصةبصورةوتعريباترجهةالفربعنننقلزوناوماكأا

وهـدهبواجبهوعومالتر-مةالىبالحاجةاحدفافعر،فردية

عا)-مالعامبماصطلحايتر"!انيقعوقد،ضهيرهبهديمسهديا

الوا!دا!عاهـ!بمااللممصطالحفينشث،جامعةفياستاذاوخراعربرجمي

تشبهجد/!ةعلصكأاةجاتا!ضىاهذهمعوتنشأ.اكثر1اوتوجمننان

هنا"كاؤفومن.اتبيمنةاالهإءيةاللهجاتمنوافعونفيهنحنما

العربيالوطنؤك!مريبالتنسقمكتبب!ايقومالتيالملح!ةاورعوة

،أجل!ا-،ومن،راجزااموآ،رافيموبسصببهااصطح،تهذهلتوحيد

العربيمةالمن!ظمةاخذتوز!.الصيفهدااطميةاالندوةاستد?ت

لىاولسنوءاتقهاعلىالفكرةهذهخدمةوالعلوموالثقاؤصةللربية

عهـيب،11تنشبق.?بإج!عهمالتوحيد،عامينكلكلو-مرات

سف4اصذقداًلعاهكطالمصطلحان،الى،الانبه-*أطمئنانونستطيع

ءقارصلموهـد"!"طاحاكلوسالعربيئللامةوىصيكون،إقهءروعرف

بي.الاتا!مطلحا

مى"واهطتكثيراالعلو!المع!طلحعر-إإسادقب-(اـكد!لقد

؟عصرتكاىاذاوهل؟ترىياالاخرىالتراجملثتشأىف!"،!واه

وان،وحدطعلبب!اصااهنن!إهـ،يمصبانا!جب،وتقنياتعلمعصر

ة،شااداجدا!رزشأنهماوالفنؤ،لادب،كلا؟عداهامان!مل

اقص!ر*الممرحب-ساتاولرواياتاترءاهة"ناكثرن!اولق-س،بالعلم

مألهالادبر(ءاظ-ءس!-داهائلىفكمياتاأمحرجميا(ءالمعلىارشرة

بسببءلهي!ناودخل،التخمةحدؤ-!ابلغن!بل،لغةكلمنا)كبار

.صهتطيع،لاون!ن.وا(ؤذقيقىواللملىاخلافهالتافهـلآالكتبمنكثيرفيلك

مراءوالث،صأ؟نوالقصوالمنشىئهبئورببينوالصحاكتابفلامأنغلان

تفهلكما-حكوميةغيماوحكومية-معينةبهيعةرءمةلتاحقونحصر

ولكأ-(،ذ)كاىا؟ه!وولا،الفكرحر!ة،ظشالتيادولابعض

لله:اؤ-صةالمجاليفسح،اخربأسلوبالمشكا-"نجابهان،نستطيع

للترج!ة-،عل!يئةنؤسران،وهوحسودبلاللجميعالحربةويضح

احصبرب9يدهـاونطاقوثيقةبم!يقبيئهاولرفيعرجمبماقطركلفبرلم

-!ابالكفترجماتتتهلمدلالكي،بينهافيمايترجمانيجبما

القيامعلىاقدرةاؤبهترىممأ.لكافاوبالربرمة!كهوسقيوم،الواحد

"تعرضو،!قناانيف(اط!ب!ءطبيعةهطاعمالوتثمر،ال!ملصهدا

الاصعلىيماىا!.ه"لموننحوهااقراءاايج!ذب،رخي!االم!هوفيفي

.عداءمايهتلونو

التيالفكرةبهدهنئبيهالو-دناالقريبظريخناالىارجعىولو

اريقدمإ-بهارنيمةوالإبهسارالرفيمالفوقالىارحاهـقىاماضها

.سيى!فكريرادءناعربرطاالقاريءالى

ولعل،للترجمةعلياهيئةههـناككانتعاطمحمدزمنففي

ب!-صدهضعفتثم،وتسعيمهاتقوبتهـافيساهممناولاطهطاويا1

.نهافامحتة2ثم،مصرالا؟كاليزاحتلالرحدوتفأءلت

حكوميةفيرلحنةالاولىالكونيةالحرببعدمصرفبماوتأسست

من."والنشروالرجو"الطايف!جنة:)ءالى!نقسهـ-،ءلمىاطلفت

الوهابوعبدزكيواح!مداكل،يئواحمدحسهنضه:اعضالهااشهر

الادبيانتهـاجها!نشرت..مظهرهاعبللوالىالزياتحسسوا*مدعزام

تحيرهاوحسناتقاؤهاوطبدؤت!-،4-الهرالرواريءثقةلمححائرتوالورلمي

امة.اؤوااقىرجه"للموصوءشات

الفهـرةبرءمل،الادبءصبة391(عامحولسوبىبافبم--تتأسو

ميممرخانواورالكياليوسامي،ريشةابوعمراف،ئلامن،نستها

ريشهابرءوديواناكشاؤءا4كأ،دائارهامنونشرت،حقيوممسوج

والترء!ةالطليفاجنةادركماادركم!اثم،الجنسيةوالغريزة

المصرية.

العاليالتححبل"ماعةالثانيةال-ربفبيلدمشقفيوؤامت

فقفست،كثيراالادبعصةمبادىءعنتخرجلاوهيمبادئهاونشرت

ؤديمة.داعملاتجزولمسريعااحربافوانينعاليها

لترجمةاجنةتأدفمصرؤىالجامعيصنالسباببهضوق!ام

وا-ماعاماارببنزحوءلمي!!مضىؤصدوها،الاسلامب"لوسوعةاا

منق!سةالثافيقىالمم!رةاودوبافيطبه!ه،2عيدأبينمانصءههاتترجم

موضسحشة.ءزبدة

اشاعرااليهادهـابهـ!فهيهةمحاولةال!راقؤبيوظ!رت

،السع!وةاجلبياداوداللىكهور،وجسدتنجحلملدن،-،و،الرصاؤبئا

فاخفق.

،وماوال:ضروالو*هةللتعريبحكومية!جنةالاردن!طواقطيمت

.جداوفيقةبمكتبناوصلتها،تعملنشيطةزالت

فب!مة،علميةمثورا-هياواكثر،السوريةالحكومةفعاتوكذاك

ادبية.منفوراتهااكثرل!ن،الكويتحكومةسلكتومثلها

العربيالشمال1فيولا،كلهاا!ربيةالبزيرةفييرظصرولم

الحمالهنالكمسماكل،ال!ظتهدهيشبهمااليومخنىىالافر-شى

تضم!ل.ثمتخطيطثونمناعمالياتنشرحكو!صةاوفردية

:مجمعالثلاثةااللغويةالمجامعلعملواجال!احترامااؤفو:رانبى

منهاكأوبخاصالعربببةوللمجامعات،بعدادومجمعثمشقوم!معأهرةالقا

الاواىا!و.جمةالصرببع!تدربس!اواثرتالننىكأدح!هق!جامعة

كباروترك،اليومحتىذلكعلىمستمرةزالتوما،امربيةاباللغه

ارقئواسى:من!من!كر،بالتقديرجديرةعلميصةاثارااساتذقهـط

ركشيالانوه!و،سبحوحسنيبا!طوالهاكبىا)كوواوخاطرلخياطوا

ينيعيماا)ممرامنبلغقدانهومع،د!ؤم!العربيالعلوجم!المجمع

والرجمة،الطئ!يفعلىدائبازالما4مه،فبيهيستريحانلمثله

الغرنسي.اطبيافيلكليرلمهجموتصحيحنقد؟لهاثرواخر

اجمالا،العربيةوالجامعاتالغو!!ةا(لمجامعنقدركناواذا

،ثلثقرنن!حومنذالمتهاديةالها!ميةالمؤتهواًتعكلنن!ىالافيجب

والاقنصاديةوااقانوليةوالهندرر"ية.-بيىةوالهاطب!قىاكا،ؤتمراًت

العربيةالعواص!مقنلففيبرشتماء"لهااتتن!اوب.وسواءـ(..لبيةوا،1

منهويفيد،ضبوطهافياعمالهت!سجل!هاعدداعامكلو/شهد

من.!ءحانشامكتسشاميشونءا.بههـذلكوالمتخصصوناهلمهـاءا

ص-صءعلىوالترجماتالمفاهيممنكثيرااوصح!اؤهراًتاهده

تها.صياتووهايرتقاروؤث"؟"هامناوثه-ابحو

فىته،جسماماحداثعنالثانبةالعالميةالحربوتمخضت

ماهومسمموماكهنجراءشبهؤيودست،عنيعف"!زااحربطااله،لم

متصددةاحزابوولدتالاؤكاروتبايلتاسائيلاسمعلب"يطلقون

6ارر؟راقصىلى2اليميناقصىبينماتتفاوتمتباينهمبادىءتحمل



ءعتدلب!غسهايساري!كب،ذلكاثرعلىالارنىالشرقؤيوظهسرت

..وماوولينينوههفلما-كساثارجميعوترجمت،متالرؤ!وبعضها

..كبيرةنترفهيةدولةنتتره!اعلىوتساروتؤيدصا

4ادرمسحهـةعلي!أي!جنيةكتبمصروف!كطلضإنفيمقابلهاوظهر

ؤيدها..وشعرلضخصياتوتاريخومسرحضاتقصصبيمما

..كذلككبيرةغربجةحكومةمحنموكاسههميئةوتنمثرها

الناشهبماءكهفونس!هـالجيلالعرببمالفكروتونرالاراءوتصارعت

ا!وةءعهذا،ى/المربيةالد!لجام!4نبهتو..؟يقرأولمن؟يقرا

وكلفض"((ونثقافية01ةالادا؟":اسمء4مكت!بافجهاؤأنشات،التنساذ

امكن.ماحست،عروبحإيوجيهاوجي!هوالعربيالفكري،طالنشبدوس

الههـبيةآلمنظمةأخل!قتحتىمستراتطوراتتطورزالتالفكرةوما

،ومكتبالثقافيةالادارة:اليهاوفمت،والعلوموالنقاؤكأرلتربية

والدراًررإتالابحاثومهد،الاميهم!ووجهاز،التعريبتنسيق

تلوالاجتماعالاجنتهـماعتقدواخدت..4حلوطاتاومعهدالعربية1

ف-دموتقار-رهاوتضع،شتىوعروبصةفكريةموضوعاتلهـبحسث

توصيلالها.

العائت،ا!اماواخرالكويتفيالترجمةحلقةعقدتولها

ممإليمنكثيرونقدم،حداصربرجةمنافث"الترجمةحركةلوضنست

:ربرهلمهاأىز:فونمءهص!-،1،ول!ة،!ه*اءليآواءدبرجمهاالحكومات

تركتوءآن!،،اءاعراالتطوراسالس1هب،النيالعلميةالمصطلح،ت

بهذاامربياالوطةؤكاالوحيدالمتخ!مصالتعويبن!سسيقلمكتبالامر

ا)ململءيقفلهـماذاشبمءعمليستطيعلاوحدهوالمكتب.الموضوع

تتلخصانتطلب!التي5والمساعد.بألعونيملأونهجمانمبهالىالعرب1

يلي:فيما

والاسابصذةالعلماءمن3*لمةب4ءر!طركلفيتت!و!ا!-ا

منمصطلحاتالشحدثبماويرممونناالعل.ك!اكطورايتابهونالجامعيين

ملائمة.ترءمةءنلهايقترحونوبما،لغةبأيجديدة

إأتيمامعونسقهبه،يب!ثماقطركلمنذتلقى-و!صحن؟

لنتلقىااعا!ماءعلىننشرهمعجممشروعؤ."ونضع،الاخرىالاقطارمن

بالقدومشروعناوتقح،كلهدلكونسجلواصلاحيانقدافيهاراءهم

لصاسته،قطركلمنا!تخصصنكيارمنندوةنهق!ثم،المستطاع

جديد،منتنسيقهاعدنا،ونصحبحاوتصيقابحثااشبصهاذاحتى

لثرعيته.ليكتسباكبيراالعربيالمؤتمرعلىوعرضن"ه

طثعه،شرعجإامعجمايصبح،عليهالمؤتمرموالمحقةوب!س3

مصطلحاتهلمطبقىاحربيااالعالمالىونقدم"صحي!!انيسإطبعا

.لسواءاعلىالا!ارء!عفيالموحث!

"طورؤممبالعلوملان،كلا؟المح!دهداددمهمتناهلانتهت)كن

فعلينا،مصطلحاخمسين؟تويومكلفىفيعليهأويدخل6مستهص

واعادةوتسجيلهيوميايستجدماوملاحقهالنتطورهقامتابعسة

الجد؟-دجمالمهفيا"وادخابالستوارترجمتهوتوحيدقهـيهالبحث

المتقمم.المعجمبهاصنعالتينغس!ابالطريقة

المصطلحاتترج!مةتها!علالتيال!كاباحدىهيتلك

عةجماتوهناك.والايمانبالدابتجاوزهمايسهلعقبةوهي،العلمية

يلي:ف!مابعضهانسردكثيرةاخرى

يعرفونالعربيركنلمالمعاصرةالطوممنكثيراانشكلا-ا

ثبلتعرفهاتكنلملحديثةاالمتمدنةالاممحتىبل،لتشئاعنها

.!ابلاتها،ا،صانضعؤكيف،جديردةمصطلخإتعلمكلومع،ولادتها

لمفزيونوالإبالراديوينااينمن؟شبيهوومعاجيم:حاف!وليس

اًفتيغرالسترا!وؤاغرلبترواجياولو!ومورلجيواويافيزلجيواولهيصومتراو

فسياحدفيولم،الالافبمئاتت!دوهي،ماثلهساوما...

بروشاالاواحرى،ال!اضرلعمرافيخلقهاقدبليعرؤهاامون

حتما.معاجمناؤءتوجدوالا6العرب

المعاجم،صجاغةزءدائص،نتبعهمارئيسيتانطريقتانهناك

الصحيحةبا،تهـبركلهزو؟قامؤاذا.التعريبوالثان!يةالتر-امةاحداهما

94الاضابطريقاما،اثف%ن،وضعتاواحدةكلمهمنمصطلحالى

بطريقاو،التلهجحهوائي9"كا!9+!ألاها95كامةكقولمسا

نعجزوحين.ثارةساقألم"ه+!،،15لا5لكلمةكقولناالوضف

عرفى-!ورنمننقرر"بآن،وهوتعريبانعربهالصحيحةالننرجمةعن

،+أياحءولتثلمةوفعلالزنث"-لمفار(ككلىمثلايونللتلفز!ئقولف!مصو

زغسزءفنقولفاءماذثد*!!هـ-اولمننتق،دعيلهوزنعلىكأمك!

وزنفى4وضهعاء-اهـسءواذااتخ....قلفزمنلفزيتلفز

وكرومابسدم،384رادار:وقلناهوكماهاخدظصرفي

لملامزفنقو!،بمكنهـ،ص:هانشتقثم...وكيوفي!أأ،*همياح4

ل-مو(اذا...ألاء49؟أ*أمكوبمكوتنيكولنكولن:نكيوبمن

.ال!جملأ،"التر-مهالىعدتا،الالثتقاقيسعؤ،

عاىة!ا-،مثلابر"صائي:فنقولالنحتالىنل!ماوقليلا-2

،ح!!موتمنوحضسكلكم،عبذن!مسمنعبشمي:العربفالهما

نفتحاننخشىرلكنا..للهارحمدمنوحمدل،المهعبداءنوعبدلجمط

ىشؤ!ز*-نهـتإقلةلراكيبعلإناؤنمخلمصراعيهعلىالباب

حبالااليهاإبف!ناولا،41-تهحنالنحتبهذاسااختصارعن

.المحام،ةوالمفالصء

بكأاله!فاللغة.المهرادفاتهيجديدةص!وبةااماكأوتنشأ-3

المصقبالمترا-فقرمنلااكأوان-برالمترادوطالعالملغاتاتحىمن

والشعر،الادبلغةاغنىان،اننرادفهذاكثرةلكلن-ا!لأفهعلى

للمعلمرنجبننمااهمان،بلبلةويسببفوضىالعلومفييخلقفقد

،سواها!ىينصروءلاالمصطلحلفظنااذابحبت،الىعبيردؤةهو

ويالالفاظنقولفك.ف،ؤ-ولعلميةدقةلاوالمنترادف،بالتشب!4ولو

مثلا:التالية

؟غمديامغلافي:أ*،1،ح4لا؟8

صبغي؟قصرامصبغينقص:ير(!*030*همأأ94أحم*9لأح

؟معوجامملتواممقوسأممنحن4هـ*!ح:

ماالسباتهورامالسكونطور9أ+،،+مهكا.!4،لا؟

؟الرقادامالنومامالنعاس

الطاقة؟اطلا!"مالطاقدةتحرير:م!ط!9لأ4+هأأ!3!؟أ

مامعجالامبكوراممبكارزهرة:3!5لأا115م!س

؟باثرةأممتباثرةامعجول

اًمامالاحالىرالنباتيةياتال!مرعلم:،ملأ+هـأه؟ه!ل

الاحاثة؟علمامالمتحجوات

عاشب؟امنبا+ك!أ؟3!يا:753

ماعطوبامكسورامقصفامهش:9،محأءل

لكلمي:نصيوماذا؟هشوم

2حمم!!؟ا!-،ص!؟،5+أ

حزءامقطعةامفتيتةامكسرةمم:أ+!*95

مفظية8ام

مارفادامخمودامشتويبياتأ،*3!؟أول:+هأ
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الحسابيةوالارقاموالرموروالمقايشىالوحداتومشكلة-4

بعد.تحللموالجبرية

.بنالئمالخغيفللوزنوالمرهمالق!محةير!وناجدادذاكان

والرطلالاوكيةويعرفون.الكريمةوالحجارةوالفضةكالنعب

ايلللاطوالواارحاةواوالباعالذراًعيعرفونو،انئقيلللوزنوالقنطار

هذهكلاكطئ..للكيلوالغرارةواررآلصاعويعرفون،والمسافات

عرصومامثلا،حةالمهذ.ت؟ؤمى-ا،رقميقةفيروالمقاييسالوحدات

اةرقاوما؟وايل؟!نواعفولىوما؟والرضلالا،كببةهيوكمالشعرة

الخ..؟.العاديو(الذراعالهاشميالنراعبين

صغ؟رمثلا!رفيفالرطل،بهخاصامفيا-ايستخدمبددكلكان

الريحلبرطلاودر!م008رزنالذيالننامبرطل!ىاذاجدا

القديمة،مقاييسناكلعلىالفوضىهذهوتنىحب.درهم0001يزن

المتقدمة،العربية(البلادفيوانتشرمحلهاالمتريالمقياسحلفلما

سواها،اخرىومقاييسوحداتهضاكنرالتمالكن6المفاهيملداربت.

مشكلتها؟نحط!ل،كيفمعاتبضعحتيطفهياكللافتبلغلمان

والضروروالعزماثفلواوالشدةوالسرعيةوالزمنالوق!تكوص-ات

والصوتواللمزوجهلاحتكاكواوالانحرافالموجةودكولوالكثاكةوالمقاشمة

.؟نترجمطكبيفكلهافونه..والك!باءوالالكصرونالاضاعةو

والإئرياقيس!ةوالرياصيةالكيم،ويسةالرمورومشكلطة-5

لحلها.2عريقانجدكأفشابه!وماوالالكترونيةالكهربائية؟

ازفسن،شجد،والتعريبالترجهصيةمننعاكلمنانتهيناواذا-6

العاريوالحرفاثكولبال!رف،لمطبعةفيهتجابهنااخرموفف!ي

بحثتهط،كئيرةطباقيومشاكل..المسطحفوالسالراكبوالحرف

اواخروالعلوموالثقافةللتربيةالعربمي!ةالمنظمطةعقدتهااأتيائدوةا

لانالتطبيقحسنلهانرجوت4توصب"لىمنهاوانتهت7191عام

،الناسبيننلتفاهمالكلماتبهايثكلالتيالوسيلةهوالحرف

بينماالمضباللارحديثتل!أ،قائمةطباعي!ةصه،بههناككانتولدا

وخدمةوالافادةالاستغ!ادةوعسرتالتفاهموذباطا،والمتعلمالعالم

الفكص.

الكلم"،علىئابتةسوابقالاوروبيةاللغاتؤءن:يقولون-7

ا،ربيةورر!فيا..الم!انيوتقليباننصريفعلىتساعدفارةولواحق

وذ-ديمللعلمسهـلمةوسلة.دكىونانيمكنلاولذلك!يرشبههاول

الصء،غه!ب"الخاصعبعرب،،لءسةلكلافيتنا-وااودءوىارنىص!و!شلم-ع

يكطن)سمواذاالمبايتةلامعانبما!خنتلفةاالصوروابتداع،التصريف

4نقاؤ-بالاشالاسالمءبمذات!الدي!سا"واللواحقالسوابقهذهللعربية

الةكمك،)تباللغاتاًلتذ!هوبسنه!ؤلاءقولوما.سواهااليهيرفتقرمما

وهب،تلائةاوالسنينامنعقدينبدهة2ؤجمىاهلهافأحياهاميتة

كالفيتنامبكأافومشةابلغتيا9ملوماًكلوتدرساادارتهاملالان

.؟منهاافلالعربيةتكونفهل..والعبرانيةوالكورية

رلمتعاملوىاخامسةلغهاهربريةبافتاءشقدالاممههئةكانتوادا

.؟الفريبمنللفتاحمالسةاقلافنكون،ادوييا

واصر!،الداخلمنتناولتهاالترءمةمشاكلاهبمهيتلك-8

عليها.لاركزالكبرىالخارصيةالمشكلةعمدعن

ا-م!1811علىولوزعهط(المعاجمونضعونترجمونجدنعملنحن

ابرت:"،بلغةالتهليمدةعماهاذا،منهاوالافادةاستخدام!ابقصدالعربي

الث-ب،أنةغبوبطفةوانظمه!ااتصالاتهاتمارسالاداًراتوبقيت

؟الا-ل!ممازءنابرضم!ناولماذا؟العملهذاكلمنالفائدةهيفما

ولاهارقيصورياكهولودفيغوغوتهودا!نهشكسبيرترجمةفيننظوان

بالنهوضكلإلؤال!ووحدهكلربقهالييسيرالادبدعىوا؟..وكافكا

،ر!لالعلميالهرجمةعلىوكركر،التدخلهذادونمنقد!4على

13

مرنا،واستهوحطمناعليناطغىبهاع!وممنالغرباليهوصلما

ونحيميآنفسظعنندافىعكي!نعر!لكينالسهفلملاحههلىنستها-واما

ا(زراعيةادتنهعوب.كيانهطابكلأحديثهأالم!فه،رهمعكينطاقاكياننط

فيالدرجةدائماالصناعيةوا)ننمعوب،اثانيةاالدرجةدكبمادائما

الكهرب(ءو-سخر4الاأكد-صربر!-يهروطلااءتيالشعبان،الاولى

مظاهرويشنعيرالحضارياكقدمامامعاجزاونجقف،الارررونو،طوع

واتآخر.دبالجموع!مقضيشص...استعارةالمدق!ية

فسوننفيد،4(دث!كانم!ماسواناعناملمالاخذانيهئيءة،ولا

الارص،اؤ،صيوكياالملمبتكرلأأتالىونمميعى،واا*+عثالصديقمن

هم؟.وض8بالنووم!ض!ا،و!!سفنهمحلومه،ءتالةربياخذلط!او

اقطوالاً!"م!وا.تلعربمدفيةالحد-شةارنهمصضر،نواؤ،1انفسهم

عظمائ!:

اعطمالعربكانة)ء((العالمن!ارإخ)ءمؤلفساررونجورجرال

ولولا،غهرهمعنأنقاو!اننالعلومعليزالوا،.لعالما!يمعاهين

."عديدةقروناالمدننة-يرلظخرعملهم

ازاع3ورامدشطناب!!.وبةاليومالمكتشفاتول))يخكثونوفال

وضاءمش!لملأكا!-واانذصنالروادللعرببهمدنطوننحنما

."اوروبر،في41طلمةالوسطىالقروىابا!

الانمهـانيةال!يغه،رةان)):الاجاربمنالعلممؤرخ!بماا؟كثرو!ال

بدلاهـانوابر"المهروودووعمندرع؟رديا)*وبالمعلمطاءمديعنة

ظه!ورينتمسنى،*فىاهموامثاوا،كنديوالبيروننالهيثمابنظهورمن

علماءلاضططر،الرورباع!م!اللولاوانه.وكوبربقوكيلوجاليلو

المديةممعبرولء،خطر،هدولاءبداحيثمنللبدع!الاوروبيةالنهضة

."قرونعدة

الطب!رخواطلركبرجرونيويوولؤول!عيدكليرثوفوفالوكذلك

لوبونوغوستافباخمطانوب!يتروهومبولدوبراتراموجرمانالردي

ء.هـهم.وكثير...

العالمفيلعلمطكأااجهمياتامحادارفيسىالمنتصرعبدالحما-مفال

افتونكرسسهقفمكتبةؤ/كزشاصم!اننياذكرةفياكعلىتعليقااررربرثا

للحضاراتالاولاة-ب!وعهفيمصران:اذهبابماءمنلقوشا،الامريكية

ا(طب!ببةلموملالهالاولابت:وع!ولم!ميالالىالعوببمالعصروان،جميه"

!،تينوورإثجقات!ةطرؤماب-ى!هـإ-ليأكولىانبالزهـوهـءرت

!بش.تو،لثةا

للهةا،ؤطبضءفيوحدها!فرذ-كهاءمالمهمنتبرمهنفسيوانا

والالمباءاغولواكالامبقصالفصغ-فىااـ4مونر*ض!اأخأوا،عربيه

بهضهااخذوو..لصضاعةاود(؟رلطببا!/!كك!اولبرؤوقوايةالابجدو

لمغربيةبزا!طوكامةوالصينتيوالامخاكالافىتيا)سمائدة11،،هـلأمنالاخطر

ليستصر!االمف،ةرةالاسماءببعضوتصرفوا.،كثيربمهنىوهي)

،و-لادانرفدلابنو/آؤروسى،لىت،لابنأفينفقاهـواذوقفيه

&طقاعاىؤدي!العربانظحارءتما،للمهلعبدابدلوا.لهـ/بئالصلاح

وص"!صمطربقا.و!؟ري!-،ارء،،طية،:فقالواالنربرمةفيالاصيل

..لوقاواؤ"اوسهتهـابكلرنجنروغرافيا:نقولاعمراهذافينونح

.م.ح!.7مثلعر"برمقابلالاجنبيةالحروؤءابم!ضبركنلمواذا

ال!لصاباتع!دلعنولزرا،شبب4حرفمنأ،ءطانرقدر!قربطفانا

لذلك،اأقواء-دبعضاللغويالمجمعوضعوف.مثلاا!زابتالى

ادوجمةعلىا--"عدزمهط،ءة"بهكرولةخنا.و-طبقت!ضمئرانلرءصو

وفحبمالتعليمفيقوميةللغنهيستحدملاالديواثمب،الدقيقة

اتطا-تأبىالعرب!ب!ةوشهاموننا،هـواه"نقاؤء4مستعبدشهب،الادارة

+بر!مانرنالذين!ستوي:"هلوبالعمللممبالهيئمدناودفية،،الجلامذاقى

لا?ارهماالصال!ونعبارالد"يرثهاوالارضنج"مصرن،صوالف

."عملكماللهلمحسيرىاعملواوقل".فيهاوالحياة


