
ك!919ليحضم!!3!ارر

صسقلوث!

ش!وراولايفةرضالبحثبساطعلىالقضيةهدهوضعان

نا!يتتلخصبأز!قىوعاميينلفويينمنالعربالاخننصاصي!ين

فيها،منخيالفةمتنوعةآلعلومشتىفيالحديثةالعربيةالمصطلحات

نا-ءكرالت!المعجميةالفوضىالىيؤولماوالتناقضالاضطرابمن

اتعثرةابهدا!جي!نضاوعلىالناشئةعلومناتنظيمعلىاثرلهايكون

العلماًن)ء:يقولن!فمهبراياخهـذنهاانلعلمياتفكيرنالاعلىو!ه!ا

.)1("الب!ناءم!كمةلغ!ة

عاماحساسىفييضحصرماكثمررابالفوضىشعورناانوا،لملاح!

شاردةتأتياتنءالمصطالحاتتنافيضبعضالىاستناداالفوضىبتلأك

كاهرهافيبدوالتوحيدالىاللثوةانشكلا.اخرىاو!مقالمة

وفصاحةالعلويةالمق!هدفهامسهـتصمسةعل!صةنزعهـةباضنهاو!!

.الواحدةالامةفي2م!ةوالثقاالتفكيرووحدةالبيانويسحرالتعبير

منهمودةاكوب!الىالدكلةتكونانف-ايضاغرابةولا

قضاياوضعالىث*سراندونمنترءياةتياثكليةالموذات

التوحيدبسبب.ضنببةالىيمتلاماالبلبلةمنؤيهااساساخاطث!ة

فيوكأعخح!!4المشكؤلمصا(!قىودمإلهاح!*ناى!عتجرننا9

مظاهرهات!لميلمنكخمك!نواللغويالتارثخيمحيطهافيالم!ضية

عاىصاسنعدماوذلك،وكماكيفااهم!ضهىاو)نلأركواسباب!ا

ناتكفيلاانهاذ،المصطلحاتقضيةقسص!ىقهـضي!ةوجوداقهـرار

منففء-ةالأفوضىانلنثبتبهفمابصهياعنالمصطالحاتتختلف

ضرورطدائمايى!فالتوحشدالحديثةمالاتناواستهمعاجمذاؤكا

بتمىهص"اومعتفىبترجمةوالكلومالة!ج!دمنهالهدفكانان

ؤهااقرارهايجبلاسبابضرورةكانفان.غيرهارونمفردة

غاياله؟هيوما؟مناههـجههيوما؟التوحيديكونانعسى

خلالمنالفصيةنعالعانالمؤ؟صدمنرأيمناذلكعلىوجوابا

التوحيدلص"لحالاعتباطةالاحكاموتجنبناينيارأتضبطواضحةعينة

ؤس!كتبماكلعلىمنهبئنطبقاناستحسبئفلقد،ضدهاو

اوراهـ-لاذلكفيمعت!بريىن،المنأنهذافيالعربيةاللغةمجمع

شمكولا.4جممعييناعندظورهاتتبععلىيسماعدناالذيا!زم!ني

علىتؤ!دمابقدروالاستقصاءالحصرالىتعثولاالطريقهـةهدهاى

منوهوألا*هحاس!8ـاالنرنسيالفيلسوفذلكةاللقد)1(

اللغة.علىالمنطقبانط!باؤيقولونكانواالذينالعقلانبنالفلاسفة

17

قتن!ناف!بت!درنات

النوعم!صننحيلهذمنالهامةالقضايااليالحكماىمفافمبداسا،ار

النعسفضروبمنضربايرصبحوانسهاونصوصيعنمدلمما

واضحة.ظبيقيةاهـلةالىيسننندلمكل!االايدرولوجه!ة

وزناب!ةبموصف.إ-!موحى!اا!عا!الاع!يةاكلهـماولات

وطرقتصنشانهمنذاللغم!ةبمجمعطرصتؤتالقضي!ةان

عريحا.وضعااالسالةتهاوضيمبماالانهغلنددةوبحوتمقالات

توحيمدالمصطلحاتقضيهـةعالجتالتيالبحوتانمتبرفاننطولذ،ك

الشهابييمصطفىالام!يرعقالأتاستيخاان،العشرةتتجاوزلا

منخاصةبهاالاهتماماشتد*دلم!،ا،ختلغ!ةثنبهفيالمنشورة

سنويامقالتينمعول!صصورهءالمصفيكون6191الى591ع

!ل.الاولىدوركهفىبالقضية-ء-م!أنلهسبقولقد.لامو!وع

قسدالقض!يمةانعلىدليلاثارتهاءلمىالجد!دحرصهانهذايعني

عنالواقع.بعيدايبمولاماذلك؟بأل!طرتنبياصبحتحىتشعبت

ادمتشرفىهوالمصمهـع!يةألضف"ه!هالىنبهمناولان

الاولىةالموومنعشرةالحاديةأ)بريخ!"ف!وذلكنلهمنيوالايطايي

أ)ىحبثعو،4أ!ى!طرء(اوئر؟ىم*كأفي!صنركي!ءديرهر!ءأ؟(لاهع!ع

.)،،الموضوعفيقراريناتحاذ

السمعلى!همايقتصرنيجبوا،!ميةأحأهـهج!ااًلاصطلاحاتسا

.معسىلكلخاصواحد

للم!ىالص،ص،اخاصاارلمفظ-خنارا)!مةالجياةت*ؤونؤي-2

بر،هـ-وصفويخمهميبالعاماتىخاصتفظهـرز؟!ي!ن!أواذا

الافافة.او

براأننعريبيتعلقىثالثبقرارالمابقيشالقراريرالأالمجمعاردفولقد

!نص:ووو؟!الاواالدورةمنواللأثينالثالصكأالجل!قىحمط9صدو

"ةه،.ال*ربطبهانطقالتيالصورةعلىالمعرببالاسمينالق"

ءلىقملنوء،1منوالاخيرةا،ولىالثلملأثهاتال!الىهذهان

لان3:فيةعيرانهاعلىترركما،القضيةالىتنبهقدالمجمعان

الثقافةمختلفومجمع"ونبهاواعتني!جدمنوضعتؤتالقضية

العلمم!يةالقراراتمج!وعة:اللغةمجمع)2(

القاهرة،العلميةالقراراتمجموعة:قيالعربياللفةمجمع31(

..11:ص6391

:؟14.صالملميةالقراراتشموهـ":لعر،سةااللغهمجمع)؟(

.85:صالمرجعنفس)5(



منهانستخلعي!نا،ملفصةولومي!أا:أ!منعر!انيهص

رضااثيغراىفلقد.جدا!منبألقضيةللانطلافىعام!ملاحغات

بين"القائمالمنافسةعنناثىءالمصطلعاتتعدهان)6(الشبيبي

ال!كرية،المصطلحاتفيسيم!لاوالعربيةوالفارسيةالتركية

..الخوالماليةوالمدارسوالؤونالاشغالومصطلعات

وحكي!مياث!،،الع!مباشي،والاومباشيتستعمل))مصرانذلكمن

والعري!وا!رمالرئشيالعراقيمييرقابلهاكاقبوباشمهندسوباش

الشب،بيويكنفي*(الكتابورئشيا،طبا!وكبيرالمهناينوكبير

.والا!نباسللاشتباهتجنباالؤحيدالىبالد!وة

المصطلحاتبتوحهيداه!تمماقصه)8(حسينالخفرمح!دالشيخاما

كجنبالعىي!عوفهو.اأهربمناههحذلكفيمفنهـمصهاالطبيية

المعاجمفيبركعرةذلكوجودالىمنب!ا،المش!ركةالمصطلحات

المهسدةوهسادالجرحكساد"النرب))قالواء)فيلاح!القديمة

اخ!تلافالىا!ظهرهذاالمجمعيويئجاوز)9("/برألاالذيوالمرض

ي!تبربناابنانذل!كمنمصطالعا.لهـهعمافيكش-مبنمؤلفين

عاىالاسمين.لطلقوغرهمهرادهيندفظينوازروصةالبرسامة

.)01(مختلفشنمرضين

اثضيغبععطموضوعالع!مه!كريةالرقح!طتمهكلعلاحتو!يورطنو!قد

الئمبيب!رضااأي"ئبهمماالىتقرإبا!بهـا)11(المفربيعبدالقادر

المصطلحاتلتعريبالمصريةالرسى"الدوائرمعارضهعلىمؤكدا

السىرمزالمخننالفةالصكريةالمصطلحاتاناساسعأىالم!كرقي

.)12(المصريالجيشبهامرالتياتار/جي!ةاالاكوار

القضيةصوضعمناولالأا(الشهابيمصطفىكانولق!

9191منألفرديةوأالرسميةالعربيةالمحاولاتلكل!رحاوسعاطار

العلميةالمصطل!،تتوحيه!بغرورةالشمصرانملاحثا5391الى

ا(و!افلفيمتضاربةوالاراء.عاماثموراال!ربريةالبلادفياصبح

ا،ضطرابويعود)11،الغايةهذهلبلوعاليهاالتومليج!التي

كلمةانذلكمنلعلميةااأطرقشانفبمالقالمالظفالىحسبه

المتمورةسميتقد،والمهمورةالنماضةسماه!ااًلتياهـ؟ا*ل!)

الذوييوافقلاالهربيالاسملانفي.يىهعندواميبةالكرمليمعجمفي

ثمامما.)15(للخلافمحلاذاتهحدفييصبع.آلذياللغوي

الجاممةعليهاتثرف!جنةبتكوينالمطالبةاليالعربيالمجم!

العلمية"المصطلحاتءعجم"لوصعالعربيةالدولوتمولهصاالصبية

تىمغردانهتمتىانيسجبالذي((الاعجمئاالعرببمالمعجم"او

موحدة.تكون

مؤلفاتؤظنفسهاالاراءللاهصدىنجداننانذكران،يفوتولا

مجمعمجلة،المصطلحاتيوحيد،الثم!بب!بيرضسامحمد)6(

.الأ5-8:131اللضة

123ء:صالمرجعنغش)7(!

وتوح!يدها،الطبيةوضعالمصطلحات:طرقحسينال!رملامد)8(

.373-8:366اللعةمجمعمجلة

.037:ميالمرجعنفس)9(

.373:صظ،المرجعن!!)01(

مع.عمجلةالعسكرقيالمصطلحاتحول:المفربيعبدالقادر111،

017ءس9:167اللغة

.167:محيالمرجعنفس)12(

مجلةالعربيةالبلادؤظالمصطلحاتوحيد:اث!ابيءصطفى)13(

.161-11:157المحغهـةمجيم

.915صالمرجعنفس)14(

المرجع.نفس)115

\!

ذليهمنومتنوع!ةجديدةبعيناتلزودناالتيالانجرىالشها!ي)16(

فلقدوبغدادالقاهرةمجمعاديهااخ!تلفالتيالنفطمصطلحات

مثلا:اورد

الثانيفيوالحفازالاولالمجمعفيالانرفهيأءل،أ!ح

الثانيفيوالبناءالمبنيةالاولفيالتراكبوهيهـمد!اص!د!أ؟

)17(.".انثانيفيوالقبوةالاولكي؟رةالحق2+!احأهـ+أ

وا!مس!يهةوالحرهيةالطبيعةالمصطلحاتفيا!كألا!ويشتد

والنباتالحشراتمصطلحساتوفيوالهندس!يةوالفنيهوالعلمية

..الخا(ولالدوليةوالسياسةوالديبلوماسية.ولوجياوالح

وماديسةنفسانيةعواملالىالخلاو،تثلكا!ش!ب!وي!سب

نفسسهفيلهوى!ةيمملهذا))اندأكمن.اأعماء!متنوعة

،الظهوروحب!بالفرورمدهوعمايمملولان،أ!كأمةنوفهوتهشقا

لوللرغباتتل!لآورابع،المالكسبمن!بماوماة!جارةورالت

.)91(جراو!لمالثقافةبفريقنفول!(بت*اترإابرجيه

كاملمحمداعتمدهجديدمبمتى!ه!ح!ءبانعضيهءول!ت

فيالنكلليعيدقليلاالمجمعيقفانال!ف!يه"!ثو)02(ى-عن

لنتبي!اتخرهااله!والفراراتوضعهاانسمبقاتتياءكواء!د

!بال!حةلفةخماومناررناه!صا"ت!هىقبممحؤ،يرفيأفوأءوراهدهزس

.)21()لث!-!ة

لتاديةصالحةغكلالسلفلغةاعتبارالىهالذاةى3موقادهولفد

هماعلميةوليستلغويةمصطلحاتبانالقولاىواالحديثةالعلوم

علىالدالةالكلاسيكيةالعلميةالمصطلحاتفيالتعريباعتماديدعو

عامتصنيفمنجزءايكونمصطلحعاىيدلمافلكذلك،الاعيان

وتصبكلمثهتجنبهفيجبالن!حتاما.خاصا/اعسبحعاممصطلحوكل

ولاغرويةليستلانهامحلهاا،،كلويد"واحلالى،(شبفروي"مثل

تقيلهكلمهبالنحتاخترناقمدف!نكونالوا!عفىغرويةثبه

وال!لويد.خذآاصب!تا!وضوحسببلوفيفهماا!سهـلانهاظنا

)؟؟(حتمانعربآنايصحاتيالخاصةالعلميةالتصوراتاسماءمن

فرارفيأنطرااعادةتفرضالتريبالىالعربيالمجمبمدعوةان

اعتمدهاالتيالتويبافيالوبطرقلاىألطري!قة7هذهفيالم!مع

.ظورتائتياأصوتييةبعواثدناتتصللا

تركيمبيةثاني!ةمحاولةفيبعثهحسينكاملمحمدواصلول!قد

الىاأثفة3يقسكل!صو)23(بألعلومألمغةاصلةقضيةفيهاوضع

بلغةوثيق!ةصلةلها،م!عشدةغيرلمةو!ء،انتفاهملغة:هسمين

اليالعلمبلنيةفنبةصلةلهاواضح!ةوهيالفهمولفة،الادب

تكونانافلاقا!ه!،ي!فغرضولاعليهيصطاحاصطلاحاتعتبر

مكونيفيدالذيفالاوكسجين،الاولىااكل!ات!،فيمطابق!ة

.الحياةمكون4االامراولفيعلملوبيوجينمىيرممهانيمكنالصدا

ل!ايكونانالعلميالالفظفييفرض!نهسبتىلماواعننبارا

دلا،تهاافتباردونمنالميتةاللغاتمفرداتمنيستضرجوانهبارةلا

يجببعلفيهانفعلاال!تيالقديمةاالكتبمنيش!كعاوالاالاصلية

العربيةاللغ!ةميالعال!كأا،صطلحات:الشهابيمصطفى)16(

سيمالا(691ع)1383ثعننمق-الثانيةالطبعة-والحد-ثالقديمفي

.7،1-141الصضاتفي

.178:صالمرجعنغس)17(

.188-018:صالمرجعنفسا(ول

.188:صالمرجعنضيا")9

المصطل!اتأوضعالعامة1القواعد:حسينكاملمحمد)012

.142س137-11اللفةمجمعمجلة،العلمية

.137:صالمرجعنفس211(

.؟(1-1،1:صالمرجعنض)22(



4كلإلحدي!.العرالاسوبلخلقالدايفمنوالاكئارانم!ريباعتماد

العأمم!!رهكيمختن!آمنهجاألآ؟(محما!احمدولفدنه!ح

نضممنمصنفهمهـنظمهمناهحبوضعمربوضده؟نتوصبقهـضيةانكاتر

!!توحيياهممن!هنبودي2والنكاهيهيهالعثروحدنهبا!ربيه،نعلم

لدكركمامبداءمترخيمسهوصمولقدأحيار،مصرايم!ونانيوحناثدي2

بنهواهد!ا.

)5!(بمثلهالل!يالآدرادمضماهاة-ا

ونعئو،أذنطقوامنناع،الفلامباحإسلرجمتمأ،،يا؟ول

."اتصماتلم)لشجم!،انويحسن،النضى

عليه:و!مرهاواحدهبتر-مهـةالواحد!لمصعلعآمراد-2

ويحسنوالعلاجوألمعال!ةوا!نضبببالمدأواةلرجمت!أء8!ءي!3

.،(!باب"لرجمتور

بامثالها.المترادفاتمقابلة-3

أأيلأ9أ8'3+هحأ،لا+ها'آ9!لاكاالاءم513لسو5مر!عنيعبر

.والسحا!والسلأثرنبانفابل!انو!ثن

اللفطن:إفتعددمذذابلة-،

ا!ءلأهـ،،8تنرجم-والهلمميةالعاميةالؤجمنيناعمباريجب

.وبالقضاءا!سوداءبالصن

طجئة:ضرورةغيرفيالابتذالوتذاالأكرآبتجنهـب-5

ناويسنكسنلعالظباتطنبوياغريبةترجمةترجمتكا!؟هـ3أ،3ول8

الحسامية.بانفصبةتعؤجم

ويستحسنالسمادلةيئلعضلةمبتدلةترجمةنرجمتمولا،1دا*3!ا

الغفل.بالع!ضلهـةلترجمأن

ابهامها:وزجنبالدلالةوضوحتوخيس6

الا!بةتعنيوهيالمنتنترةبال!لاتقيجمت4،مه"3!هـ؟،5ءأ

اننترجمويرحسنمتباعدةاماكنوفيجماعيلافرديووسوعلى4رضبا

."المتغرقهبالحا،ت"

ةالعاوممحتلفبيناثشتركةالمصطثحاتترجمةتوحبد-7

الطبفيوبالافيمةالامراضعلمكيبالبحرأنثرجمتت3أ31

الباطني.

بنوا!ضيوالهمريفيالاشتقأفيان!راب!صلاتمراعاة-!

:طلحاتلمصا

3مهحأياءلاداأ؟أ،كا!*ع!5و3!حهيلتأهـ*!كمىكي!واردة31همحلأي

!ت!حظد-ولعحع!3عغهـ*3/؟4نرول9جم5لأبر،م!!لاص!لمو!!3ك!

ضخم،ض!ور،سغل،حتنل،الاكتذاءدصبوءـكاالترءمةمخنلفة

تننوافهـصلأح!بتهلماذاالقدير!مناقحاللؤ!ايترخيص-9

الحديث.الاصطيلاحيللاستهمسال

المبرة!ن)المبرةبالمنإت-رجمتاللالأأ!م!!ترجمةهثال

.،الولدكثروة

الالفاظبايثارال!لمميالاصطلاحكيالتخصبصالتزام-01

الصهيغ:ا،حورةاوالتداولالنالرة

ناويمممن!حم!نالمحيطهبلاعصابترجمتمهـيا!أمهـم81ةهـ37!*

العتارية.بألاعصابت!رجم

كلصاللاشننقاق.اللغةتطويعفيالمدىاقصالىالتوسع-11

بكيانها:ضررهان!نفى

.امرباكلاممنفهـوال!ربكلامعا!قيمسماءبدأتطبق

الطمية:المصطلحاتلصوعالاشتقاقتطويعريادة-12

المصطالحاتصوعفيمنهجيةالشامالىرروة:صاراحور)24،

.56-45:ص6191-0691والمحاضراتالبحوث،الطبية

اغلبكذلككلماراحمهوفع"ناطردةاالمبادى،جميعان)25(

لها.تطبيقاتتنواالتيالامثلة

91

أ!هأ؟لا؟هـ3**هأم"3ا!بداة*مراضفطلصيغةلغصيص

ورحارودوارعصد3!ا

2حهـأ؟هأهـ57هـ*35"3الباديئللامراضءملصيغةتخصيص

وحمبموحبرصمثل

في-تسنتما-الل!يةالمحسناتتسميهماتوخي-13

العلمية:االمصطلحاتصوغ

بطبيق81!أ"لأآتترجمانذلكمنالتجانساعتبار

بتقنية.أول،ء،93هـداوبو!-وأ*دالا4

لاالخفةوتوخيالغر!رةمقتضياتعلىالتعريبقصر-14

فيه:الثقل

الحديثةوالمخ!ترعاتالدميائيةا"صطلحاتفيالتهريبتغصيص

النحت:-ا5ً

،وضعوكيفاك!مماولواحقهصدورهبعدالمرورةعنداسننعماله

له.منتظمةفوامد

فينسننشضنستط!عانفانناالمحاولاتمنسبقلمصاواعتبارا

ولطرفىاننراد؟لىلاسبابالراكهمباع!تيارالتوحيدالىالداعينمواقف

ممافيثاالتيالتوحيدلقضيةتصوريئ!كساننزعتينمعالجته

اصحابفانولذلك،العلميةوموهلاتهمبثقافتكممربوطن!ةتبمو

يلي:بمايت!يزونالاولىالنزعة

الازدواجيهعنناتجينالمصطلحاتقيوالبلبلةالترادفاعننبارء

يعيرونلاانهم.القديمةاصصحاتا-تضاربعناواللغوية

اساساكانتا!تيوالثقافيةوالاجنماعسةاللغويةللاسباباهيتماما

نوعها.كانم!ماالمرادف!اتتلهكلوجود

فيها2يرونكاهمالمحضةالنرجمةعريتىعنالقضيةمعالجة-

ارعلمفي.المصطلحاتدتوحيدطريقةاحسن

ترجماتاع!تيالىلونآلترجطتأاحنكاترجمانهمبانالاقتنلع-

ولثرو!ا.الهلمميةالنرجمةكض.،تميالنكروثون)6؟(غيرهم

مننقائصفيهامااعتباردونالقديمةاعربيمةاالاصولاع!تماد-

علىالخطرمنفيههـالغويةل!لمفيةالىاحيانابهميؤولالذيلامرا

الحديثة.مترادالاتهاخطريؤوقاويساويم!االمص!لمات

احادياللغاتمناصحابهكونعنناثف?المننىهذاانوالملاحطن

اللفاتبمعرفةوثيقةصلةلهملشيانذينالقديمفيالباحفصومن

عندهمتنحصرتكادفالدعوةتوء!ة41ومثما؟!سا،الحدفقيبالعلومولا

كافبا،ت!هفاافىقضاياؤفييننهحقلألأرزجمبماآ9أب!ام!صاالبكث!رنفمع!خط

المجمعقواعدفييخوضونولاالفد،!بافراريكتفونالانهمولذلك

ا)!نظريةالقاعهـدةبيناًلمقارنةضعوءعاىودلكانالميههذافيمتلا

عن!مالكلاسيكيةالعربيةفواعدآنف!ب!ده.العوليةوتطبيقاتها

.ومكانزمانلكلض!دياصالحة

يلي:ولالممثك!كأعز،1قدفانهماولنيةالونزعةاص!إباهـا

اللغةوفيالاوروبكأاللفاتفيالعلمبريس!اث،سعالبونس

الوبيية.

.العلومو!ةوالانسانياتا،دأبلغ!ةبينالمخلط-

معمىفيئئ!مناثخصيةوالنفسنانميةالثقادعيةالعواملدور-

..الخالثقافيوالاستعماروالتجارةوالفرورالذوق

يلي:كماالقضيةته،لحانالمفيدمنرأواولقد

هعياراق!بحاجباريةكانتولوعامةمنهجيةعلىالاتفاق-

الطمية.المصطلحاتفيالبلبلةلمواجهةيحصزرى

154-153صالعلمشةالمصطلحات:الشهابيانظر)26(

يجبالتسسبمأالصيغفيوالكواكبيالشهابيبينوالخلاهـالقائم

بمعرؤنةعنهايعمرانالتيأأءمهيل"هـأه9هـدال!رجمةاستممالوو

.ومخموةبمخدركرءماهاافني3أ+!أ!"ل!اكذلد،ومعرفة



واحدكلميط!ضعهصاواضياافعريبإوالنرحمملاافنمادس

.الطومبحسمطمنها

الملح!ة.الضرورةع!ندالاعامةاكحتعنالاعراض-

بحنو.منهاالاخذاولماماالقديمةالغنبترك-

نظرراتوجودعنبلوفيرهاالترجمةعنيئمثهألاالنوحيد-

نظامفيالمعارفوثنسقالانتابموتؤا!رالتاليفكليدعربيةعلمسه

وءيرها.الاوعوبيةالعلومفيالنسأنهومثلماموحدعام

فرورية!امياناتكونانيرمق!نالمترادفاتانعن!هموالملاحص

بمملوماتفودنتلانهلمهمالمضنىهذاان.مثلاالامراضب!ضوصف

لةضنأشأنفك!ايجابب،تفهيراالوبيالتفكيرتطورعلىتولجديرة

يفيدوهو.!كلاجزءالمصطلحات-وس؟سدقضية،،ن،سمةالعأح

جوكربا.4اساسهالعربالبابمنعنداصحتا(ض!!ةنايضا

علىهيالممادبنجوءيمكيمفي!هفرقارلسماءالىوعسوافلقد

ءنهاثفرةلغاتم!دفةبينجمعهـنللملاصضصاص.ينوفرماوور

كأ:لالثهـريهنب!وراًن.المختصةا!حديثةالعالوم!بصنلفتهع!

هناهمجهمبآعتبارقئمةاتراماالنىأ؟نر!2!نجزقء!لفتطنئه!يء

يمكنلام!،يي!رتضعما!راانهـااذوالجزئ!هلمب!تةالوصفي!ة

انهالىراجعوهذا.الحالاتجميعوفيالعلومتميععرظبقانأ

يخصعبكانوانالمطروحةالقضيهم!اتاكثرلدين!ساقتوفرلم

مسالةح!لعاىتسعاعدناالتياكثلىآالو!قةافىملانا!الدا

!سابول.حلاالمصطلحات

تقاللمفيدةنسب؟"م!ناهعال!للوصولالمطلوبةالمعطياتهيؤ،

التفتحمنفيهاعالهشةنري!االتيالثقافهوتوحداد!اتالمشمن

فيوا!وأمفيرهاعلىالتفتع!ايضهشمااولانغسهاعلى

أوالابتكارالغلق

العامة:اق!م!ةقاا

عامةلأاجماةنظريةموا!فحسبالقضيةنطلجانلحابدلا

حدفيكغايةالمعطلحاتتوحيدالىنن!رالاعليشايحع!نمماودلك

واصبحتزجهـوردا!ااثتوى-!(لىالدمثوةاتالمشحاوالاذاتها

كلوجهفيعرقلةوتقومالاعنمبالنلأالاحكامتيطلقفاغيةايديولوجية

وجبولذل!العلمفصينجددانر"نالمن!بفينجتهـد!ضظل.ت!ج!ي!

بالحالةصلةمنلهوماالعاممحيطه!افطالقضبةنضعانعلينا

ولذلكالشعبية!ابرماهيرعلىائعرفةوبنشراللغويةالابخنماعية

كلي:مانفنمدانلنابعدلا

واثالتمق!بم:الوصف-ا

وذازعتالعربيالعالمفيالمؤت!اتوتمددتا!امعكثرتلقد

فيهياساممتيقظصةعلى-دلايجابنىامروهو.والاراءالمؤلفات

لكئناالعربيةباللغيةالملمظويرفيوويامةمسا!مةوالا!رادا!سسعة

هسومابالهربيةالصلموثنيجةه!ماهذايومناالىنعرفطلا

دونيكررانالكفهـمنماالاهيانغالب،و!انلاحظفاننا؟!وكه

نشرف!وافر،ممهط3اداءكيبنجاحسا!متانسبقاءلهالاتجديد

الاساسيةالعلوممنكهـثيراانلمدحظكوصاالصحيحةال!سثةالمعرفة

عنالعلومؤضلاالعلميحسابنافيتدخلولمالعوبي!ؤ!بماتطر!لم

العلمفيتصلحلاتجصلمها!وبلةهمظبعسدفيهساونؤلفننقلورالى

النيالعربيةالمؤلفاتهيمامثلانجهلانن!ا.اغنجمياالبإفىولا

معاصممنبرهمابملقوماالالسنيةعلمفياوالص!علبمفيوضعت

فسياصهمنطلغانلناكمكئلاهصاطىوامتمارا2،الأمفنصة

فينحتاجفنص.الطىرصيذآ!يهـةنهفىلادمنامافضيتنا

مصادريضبطمفصسنقصيوصفالىكاباالىالوصولسبيل

بعضه!اصليتهاوفيالعلوممختلفكي،مراج!4الصبيةفيالعلم

ا!عرف!ةلتقييمعربيةايست!ولوجمةو!عالىن!*اجانناكهاببعقي

الابتماعيةبالظروفالمعرفة.للكونرب!وحديثاثديماالعربيهفى

لها.اساساكانتالتيالطم!ةوادظريات

ف!ضيةاناو!املاحص!يينلنايرحيانوالتقييمالوصفان

القديمفئاععنمعينةنسبمسبناكج!ةالعربية!ياننرالمات

علسىالواحدمنهمانفضس!لأناناييمكنلاإحئالؤ!وا!عدلمعث

العلميينرصيديناواحصائيةموضوعيةمقارنهـةنتارنأنيئدالاخر

واجيمثلىلكنهجبارعملهلىاانثصك.لاوالحديثيمامعلىلأىالكاملىن

منلهتعدما!ررعليالعلماناذوعل!،ت،دجامهاتساامؤسمما!

فىومهفيوالوضوحالشواصليكونمتىسن!صانهديلأدهدضبطنظم

اننانشعرلجعلناالقد*وض!عناعلىالموأصا-ئان.تهومصطلحط

ونلأكالمصطلحاتمستوىفيسيمالا*رلأءمنولاهولاءمئفارر

وقفييدالاولىمن!رعكنعانهاانثانجةالألم!حظةاء،.واهيةذب!نجه

ظرولىمنبهم،يحيطنبماكبيرا!لرالرأنيت!،وكل!كمطل!تهـة(ان

ذلكفسمنااذامخنصعلموهسو-ؤثثذقهءنذلكأوملابر--،ت

اللغن!ةلوظيفمةكصورناعلىوقياسهب!طق4ض!قد-بمصطلضله

بيهمتصلةظلتالتياللغةمصطلح!لىاعك:وخلطعامةوللعلوم

هذهو!يدمصطلعاتامناحييرانشكولايه؟(مجحف!االصالا

عرقلةمننقفتفكيرناعلىمعينةمذهدبي!سةفيها!غىاننيالنزعة

صعننبرينذلكالىالاوروبي!ونكنبهولقد.والوضوحالدكأ!ةوجهفي

التطورميداوضعفيمثلالد!وينالاءترافاليتدعوالحابكأان

مذهبمةاصبحعندماممبداهمن"لونخلعيا!ااسرعوالك!مالميومفي

فىحاجةانناالتول.وخلاصةكثن!ءلكلحلا!كونانتريدمط!اقهة

شهشأنفيمثلاه!ن!افعلذامافرارعلىوال!تقيمالوصفالىملحة

مغبةفينت!يهلاسئىالمصطلحاتبتوحيدالمتعلقةالمجمعيةالمحاولات

9؟ري!فياخ!تصاصيينالىوكلنهـااذاالامنهنسلملنالغكيالالنقدنقد

وضيعلعربرية2فيالعلمسيرتتب!معمهمةثارةمؤسسات

.)92(والاسقا!والاهمألالنكرارتجنب4اجماليةناريخي!ةمولفات

وهط:الثانيةطياتالمهملاحظةعلإنايفرض41تجهذاان

أ!انو؟لع!ءالإخذ-!

؟ضطرابالمصطلعاتا!تخرانعلإنايغرضقضيتنافيالنكلاى

فهيقضية."العربخصاةلصءنخاصيةلشروكائرهـ(وغموضها

قرالهامنلغةكلنصيبحسبوذلكللمغاتاكلفاليموفوعية

فالعربية6تاخذولغةت!يلغةتوجداز"باعنبمارالحديثالعلمومن

المصطلحساتاهميحوكماعجميالاعر؟شامصجماوضضس،)27(

وتقييموصففيمضامساههـمفالعاماللمغةلعلمالحديثةاللغوشه

ييالراريسقريبعماالمهجمهذاوسيصدوالعربية!الحدكةالعلوم

للجامم!ةاثتابعوالاجتمايكأالاقتنصاديةالدراساتلمعهداللقوية

التونسية.

علىالرد"صاحبلإندلسياعطاءابنالىالفضل!ودلهـ2(

تمسفدمورهقدكانوانال!"يالمذعقمناللذةتخليص!"ا!نحاة

الكاهرية.النظرةبوتقهةفيوضعهابان

الالاتباحمدثالمجؤالبمائرفياللسانياتلمعهدمثلايمكن،92(

الوبية!الطهـبمصطلحلاتج!علنسافيحصياعمالهبرمحان

معركةقإ"لحلعليهينسيانيمكنمثالافيلك!يكونوحديثاقديمما

نسبي!ا.ولووالحديثالقديم



الانكلشس!ماالكعيرتاخذالؤفسهمهانكما،تعصولاتاخذاليوم

طر!!ر!مولاصمعبمة!ميسة!امهفالعربية.مثلاوالرو!منمية

نااذالعربعنهتايشرجمالتياللغاتاكتلا!فيبلفحسب!الاحر

الىذلكي!جاوزبلمفتلفاصلكالض!ينعفينتىلاالاخنلالى

والانكليزيةاليري!نية*نجلي!كةمثلواحداملمنلئتينفيالتنافى

)03":ايةالتاالامثلةعليهكصمهـهايكيهالا!

5؟لا3هـا+لاول3هـاهأأ*،ول:الامريكلسةالمصطلحات

75ل307أهـس!ك!ا3داهياءهـ"أأ8المرادكهيطانيةالبرالمصطلحات

الموجودالخلاففىسبباناذ!ماالمبدا!نهذينمنويهمنا

رايناكماالواحدالعلسموفيالواهل!اللفةمصطلحاتبين

الحلولافسميهلمااصلانجدهمامابقدرامميتهماوتزرراد.سابقا

الظروفق!رعلىتكونماحعيراالت!لمصطلحداوضعكلالمرطيهة

اللغةاص!،بفيهارقلالتيوا!ثقا!يةوالسياسيةالاجتماعية

لظروفح!ضةال!رصعةفبلا!يانانفسهيغرضقدفالتويم!.الاخله

أنولمطواوالركي!كادطشهابأنواعتمرالترجر،انكما

ذلكمنوتضاربهامصطلحاكنافيائراالمرطيةلهذهان)31(والراض

الذرنسيللاصطلاحرفاعةؤرجمةوهذه،العماكهرسلديوان

منذمعرفيعينلفا*صطلاعولهذايلح،مكا!58ء84"!طلم

ممم،التسميةه!هسمي!د!يل،.تاريعاليومهتىمليمصمدعهد

ثم"العموميةالجمعية"ثم!هالقوانينشورئىمجلس"طيهاطلق

النوابصوصلساهيراسميناهانالى..الخ"التشريإةالجمعية)ة

كيرهذاومن)32(الشيوخبمجلس،،الشمبرثوبير"سميناهكما

ذلكذكرناكماعماراحمدلهااستشهدالتيالمختلفةالعلومفي

ارها.تكرافيفلالدةولاسابقا

هسبترجمستلامأ،*!3مصطلحاننجدالم!عرحو!ي

ومنرمومولعوهحب،4791)وهاوي(1821)غاوي:بالسنوات

وتمثيل(182ا1بقصيلهتربمت5+!مهومصطلح)133(6591)

(م5691)وفاجمة(8(91)ودرام!ا(5.91)وما-"ة(.391)

.)34((6591)وثرام95911)عصريةوماساةومسرصية

،فىأخلهالربيةاللف!ةانتبيئاتاريصيئ،ألنظريةههـذهان

لممماذلكيكونانيمكن؟لايثبتولميستقرلمالمرحلياظ!ما

شانه.ف!موحدةفزاراتتاخذان!بلتصفهدراساتفيهتوضع

حد!غايةكصاناذاناجحايكونلنالتوحورانهذاوممنى

لانحمنا(دحليالتراثه!فىاالاعتباربعينياكذلمذااي،ذا"

مرضبهوغربالحديثال!راثهذاننجاهلانال!رىالاخطا"

انيكوندوناخرىمصطما!اتبوضع4ف!بافىنجتهدفمظلالحلأئور

ومصطلحاته.العلمفيتجديداذلك

ذا،و!لتهاخنفاقاخرعننغفلانلناليسالصدرهلاوفي

اذاالمأخوذةالمصطلحاتمنا*فتوحيدفائدةعننتساءلانبيدلا

اللغاتفيالحديبةالعلمييةا،صطلحاتمنالمؤلفةبالالاففارناها

الملميةالمصطلحاتتعريبكلالمرجع:فهمي!سينحسن).3(

.37:ص5891الفاهرةسوالذسهوالفثية

فيالث!قافيةوالحركةالنرجمةتاريخ:الشيالالدينجمال)31(

م228س302عىا59االقاهو-عليمحمدعمر

.211:صالمرجعنفس)32(

وثربرمنهساالمسرحمصطل!تفيبحض:النجاابوعليه+3(

65:مى7291سا!مزائرسالحديعثةالعوبيةفي

"3،،عحهـ89ملأ؟هـا5كه،م،2هـ4هـمأ،997أـامم!ا

،13ولاأأح*همول38"م؟هـ4ء*،*3ا

.118:صالمربطنغس)؟3(

منيقربمانهفمنذوضع!دالوبريةاللمغةمجمعان.المتقممة

الواحداليوم!كلماتخمسو!عيم!للء،وهومصطل!حاًلف.5

.)35(سنةثلاتينلمسدة

ناباعتبارالمحضالنعريبالييحومنمن!مايوجدانهشعكلا

اجتهادنا،كىنمهماملأدقةالترءمةوان،وعت!خرقلإل!اضنا

نافحسنومفاهإمهمصطل!حاؤ"فيكونيالعلملانمعرباالاخذفل!يكن

41وقفنعاليانتخفيفلا.ترجهـمن!هفيزتيهانعوضآلطمنستوعب

كانتولوالتوحيدمل!بية؟سموذلكاليولبهذااكادكنبلعن

ى1اينثومنح!ةنساويالعلمسبيلفيحجتىحلان،شكلية

احسنول!ل.المسةاالمهرفةهصولدونبألترجم-قيالتوهيسد

عاالاخذثنميقوافينوع!ودفىتتمثلالث!سانهذا!!لق!ة

المصطلحاتتوحيدانمفادهه!امامبداممتبرةكيفامصاءوتجود

وروهذا،هاخمىءر!و!8قار،صة4وقيمماماالاخالذبتههجم!ةالايكونلا

الم"خد.ةبغنو؟المربوطةال!ثالثةالمعطاةالىيدعونا

ا!:اث!عقهل!معنى!3

تدديدمنموقفناالحقيقة!يعكسمصطلحاضااضطرابان

عامةبصفةالمعرفسعمةانمثلانلاح!اننها.لعلمياالتقدممعنى

القديمام!؟ببيننزاعمعقتزاللاخاصةبصفةوالمصفل!ت

كلمهرجمةذلكمن.انوسظالعلواص!ابالحديثواصطب

الغش!؟ك:وهيكلم!اتث!لههـا"وضعتالتيأ!8أطحا

ئنلصاوضع!تفلقد8ء8،هـمءولاًما.والمل!ةواليسكويت

لشىالخلافهالذاان.والقذهوالبنقرياساأحلوة:وهيايض،كلمات

م!ظرعة:علميةنرعاتعنناق!هوما،بقدوالترادلىعنناشئا

والصفىمة،الةريمخلكلمنال!ديثالي!التيالموسوميةالنزعة

يث.وال!!ا!قديمحسابعلىالنموض4ترض!الضيالاكليميةالوطنية

الادلعلم!تظرلافنحمن،سطومةنكونتكادالانشاعليةفالنزعهـة

النزعحةتوجدفئمن.الؤاع!اوي!ةمنخوفاعرفماخل!من

الملميالتقمممف!معنالعربيةالمصطل!اتعبرتاذاالاالانشائية

يأرضعقل!يلمنطقيخصعالاالتقدمذلكبيمةومن،بحدودهوتملقت

متصلةغيربطريقة،زرقدمالعلملانتقاليدهماوترابطالمعرفةتواصل

الاجمونلاالعلمكأفال!تقدملأ(61السابقةالمعارفبضقصسميزماكثيرا

ب!ضهاالمهرارطةومصطلحاتهمفاهي!4فيالقديمالعلممعلىبالثورة

ببعض.

عئدماا،ا،روبا!بلأتغقدم3لالمعرو"ان!-شالنماريخيا!غقدان

الطماعبةويامتوالموسوعيينالديناهلم!لىالمونممي!اتاهلحل

اقولولا،متنأسطقةرافدةسعكوىمصطلطتناا!.الخطاطةمقام

جلهفيافقد-م!توكيعنيالذيالعلممفهومعنعبرتان،موحد!

والملاثيةوالرباء*ةالثانويةالمعاركف!ا!نيهافشنجنب،قصرهجلالةعلى

اًلاعجميللمصءطحبالنسبةالاربعةاوالعثلالةاوالمترادفينفيالمنمثلة

وءـكط:الرابعةالم!اةالىيقودناماوذلكالوامد

الكالوسي؟اًثبثس؟

الامةابناءمها!ييةرهببنة4صطلحاتاووحدةةالثقا!وحدةان

مفثولةالعلموسثلانوالملاحظ.وتقدمهالعه!الب!ثفيالواحد!

لممنةعليهمتطلقكادت!تىبهامغبوفونالطمواهلبلاشاص

حنري8)اهاجزءا"؟كا!!ه،حمحلة:الحهؤاويرشاد)35(

.701-ا60ًص(ا9أ8

"أ8*33،ه،2؟ول:!ح31ا؟!أ؟ا،اكا!،ـ"8لأ0!اه'نصا،)36

ص!؟9013هـلا."ملا*19هـ1؟1"87.



ممافاتمخلقىظ!لمعقولهمانمفا!ساعنصريةميتافيزيقيسة

بالبرثؤيدلا!تما!ربيةالاق!مجموعانأالعلممنوساللهبم

وا(حال)37(لهمداخيا!اءنالما"لة،كيواحدمنا!لوتخصصالعلمي

والابر،ظب"ا!عباسيةولمماغنهالمصطلحاذهاا،ساسيالركنيعتبرانه

والثقافية.

التن!!مبداييرمحت!درحمايزدهوولنرز!رلنالب!ثهذاان

المتناسقةالانشائيةال:كلياتوصعالىيقوداىالالذينوالتصنيف

ضصمةاجلمنوا!هابقةالمتنافسةالعلميةالمدارسانشاءوالى

المخترعاتعنهتتولدالذيالمولدالقطبعنهاينبثقالتيافعرفة

النظريرة.تصوراتهيكاداويساويالطميانناجهيصبعحتىوتكر

الامثلةذلكعلىترركماالمخترعات!اريختقاربفيذلكويتجسم

-7!17)!فبن!ماعامااا؟ا!ةلااقورفه!ورصد:"ادتالية

182)0سهضةلى!قصاعامط56،وغرا!بالخؤللمتصوءرلننو!ل(9183

س!4-نبمساعاماوثلاليسنوخمسة،التلفونلليختوص(1876-

)2591بينعاهـاعثمروخ!ة،للرادبو!وصل(091؟-1867)

س9391)سنةبمنهـ؟عاماعشرواثنيللرادارللتوصل،0،91-

8(داا)سنةبنمااءواموخ!سةالذر"فيللق!بلةللهوصل(5191

5891)-تبينهـ،عيرلافىءامينللهرافيزس!ورالمتو!ل(5391

.)38("المالتحماللاسلكيا!كصبأئىللنقلللتوصل(6191س

وفووابعادءـاءهيعفيالفكروحريةالطميةالقيدظانشكولا

تجعلالامةافرادجميعبينالصحيحةالمعرفةونشرايى"دبنبميع

حمىجماعيةمساهدمةتنميتهفينه!اهممشتركامقسوميالعلمامن

المرءاعليتاًذا:)ءالمشهوربالقولعملاتجارفيمنتجربةيصبح

إك!93(حياتهكلتغذىالصيدعلمتهواذاواحدةمرةبهاتضىسمكهه

الخاور-كأ.الم!اةنطرقانبدلاا!علميةا!قبمةبروزانتظاروفي

الهنرجمهة:ا-5

توحيديكونننيلةصنعقىوهيترجمةعلمعلمنااننقرانيجبا

منتقنيةالترجمةان.ولشرو!ال!اتصورناقدرعلىمصطلحات!نا

تطورتانهااذالابضروبمنضربأور!يستأ.،(ال!رريثةصاتالتقف

فمسانحناما.المترجمين!أ()1ا،وتومابصكيةالترجمةعوضتحتى

ولا،توهوشصور!حاايةمت!اترءمة!لكلمنلمترجماتناتظرزلنا

فيهساقؤولحدسيةسليقيمةترجماتسا"!ماناذ.عملافدركها

بينتفصلقدارةعلىلأمعاييرلهانجدلانفا"رجمالى"لترجمة

سفسطائيينالىخصامهمافيينقلبانماكثيراحصمينمترجمن

هـبمهـتحاورينالىمنهمااصمينالىا!ربهماموسوس!ينالياو

جلؤفصمط،نكيالعربيمةفيل!اتضعانتغرضفالترجمة.العلم

صر:9691بيروتسالعربيالعقلتحديث:صعبحسن)137

.102-16ع

.168:المرجع؟فس)38(

..لأاص:المرجعنفس)93(

ل.ول.لأهـ+؟7أءل.9؟م!هلاء+ا:اثلا4؟ا؟أهـدا)04(

هـع+هء!493لاأهـ؟أ،ح+94338'ا9؟189+!-3؟3،"1838

!+بلأ3لأ*ح!..ززعه+هـ34:هـ*هأدا!.1ع!وللهكاولأ!هـ1،49)

138+3هـا.أ5**هـامبما،وللا9أء+ث!.ح3،10ء9أح'*2.يا

م!مجل!ل8مهـأ!3+!مهـحكاا3؟لا"ا83'هـص!كاهم!94؟!

ول!؟؟ملا،حكل!هم'ام!؟.
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فروريةترجمةلموجدبلمثاليهـةترجمةتو"صدلااذ)؟؟(قواعرها

ا!تعريب/!ون!،المرء!ةفمن،والوضوحا)دثة!منبحثا!-!بدلا

صورلضاديةالمهـمهغبمضهمويمممميهالنىغيكونماوف؟سا6ووطعا

لاسبلإاجتماعيةعن!!المترجماللعةعبقريةخلقتهاذهنيسثةواشكال

وبها"حرفيترجمةيكونماومنها،كيرهاكونبهاخاصةوثقافية

اف!ياسيكوطماوكأهسا،ا!تقريبيةاوالجانبيةالترجمةتلحق

يستعمللاامهريباانمسبقانقرانيكفيفهـلامؤلف!ةاومكافاةاو

.الغرورةعفالا

هـنانطلاقاذصفهالمماحمورهاهيوماالفرورةقلكهي!ما

والتجربة؟والمقارنةالاستعمال

بدي!ية،تبدوألاختصاصسبيلعلىالمذكورةالمعطهياتهذهان

اسمكنولا.،تطبقهاتؤد-هابدافيجيةالىتحتاجالكنها،صحيمذلك

هامينميدان!ينفيبت!ربمنناامطياتاه!ذهنربطلمماقجاربنانفيران

ومن!اءالىعليواسرناالةكراللغويةوطرائقناباختياراتنايتعلقان

.الافرادمستوىوف!يو(الجامه"تالمجامعفيهذا

كأ(ررح!،ال!ءالآ!-!؟الل!وانظ!؟ا؟نج!صالم9

اضقافةاوحيدأىاوبالاحرىطاحاتالمصتوحيداىاالنزعةان

مقهـساتنغهنجرههـامسبمة!ةاحكامالسيوفعالىتلبماكثيرا

تلىكومن.مفيدامنيجالتكونكافيةانهابهااصطيظنبديهية

.المقدمات

ويميزواشطقبالعقلاللغةيربطالذيا"خويالضئهب-ا

!3لغتنا.صطمأن!*يمفي.العالومولغةالانسانياتلفةبينمثيلا

نفترضاناوىيقودف4ماوهذا.مصطلحاتناوتتحدعقو)ناتنظم

ماذان.برالافرادالعاوموفقىبألمشركهميزالاثبلغهـةانمثلا

اسغظراءمكاهويسصننوجبالمبدا!ذااقرارلانعليهالحجةاقامةيستلزم

الذيالرايبهذانجزمخنىالفنيةمصطلحاتهمماواحصاءا!لغتين

الصبية.فيالانالىتطبيقلهيوجد"

مبداتاييدا!واالبلبلةالىيقمودماكثيراالمنونهذاان

هلانيتجاهللكنلا.مثلاوالافسطنياتالادابههميالمتراد"خاتااقزار

الابتحهذاًلهـنفيهخاصاومظصاعامامظصاناللفض؟منلغة

عاثوانعنؤضلامتممطويةتكونتكادنم!بوالوضوحادقةواوالفرابة

الىجوهريايعودالعربيةالادبييةال!بةتالمصطلطفيالالفاظ

الىاوتتطورولمن!!اتهقتجددلمالذيالوجمطالابشيخوخة

علىمصطاحاتنظرة!لقيانإفيكهفى،فوضىمنوراءهاومماا!ترجمة

جدصدةمفاهيممنبهاتتما)نلركاثكليةالادبةالمدولس!قى

مضبوطة.

الىتح!تاجالعلماخةانمفادهماالته!هببهذانل!قانولنا

4+،1،أ!+!داالأورائيهةاللغةنوعمنولعلها-لطيفةعرابة

ل!!اواالذينالاوروبجنبمبداعملاالعامةالكلماتعنتميزها

يجبلكن.منهاالعلميةكلمها!هملاسنبسقاءوا&ونانيةاللالينيةالى

الطبعلوموانالاوروبيإهةاللغاتفياصلا!عريبذلكانندرلان

واللافينيةاليونانيةمنفثميئاشمئاتتخلصاخئشقدمثلاالحديثة

لغةان.الاوروبيةالا!اراكثرفبما!ببرامجمنحذفتااكلتين

تصاصالاصمننوعاتستدولحيوالانسانيات*دابذلكفيبماالعلوم

.؟ع-46صي،04(حاشيةفيالواردالمرجعذفس)42(



بيناانطقيةالحقةوجمودانمدامباعتباربلالغرابةاساسعلىلا

شبرلاوالالسماء،المسممىعلىينطبقلافالاسم،ومعانيهاا!ات

الكلماتنصطلهثليه.فالتصاياصطلاحعنكعبرمابقدرالاشياءعن

بينوثيقةصلةعنلهاوالعوائدالتكرارعنناشيءبالاسماء

لسادالصلاءصالحابصالحيدكيماكلكانفلو.والمسمىالاسم

كلض.لاكلبكلمةانبضهمقالولذلك.الدغعا

بالمصطلحمعجمظنثريانلاس!تطعهـناالجديدالرايبهذااخلغافلو

ا!يثاشى:عبم!عبئينالواحداللفظن!ملانعوضا،المتجثد

فيللمتراثفاتاننمتقديجعلنطم!اوهذا.الجديدالمعنىو!

نايكفي!.ذاتهاحدفيعبثاليست!هى.سبباال!الةهذه

.الاضطرابنامنحتىواضدادهامترادفاتهامناللغةننلص

خلق!هاالتكا)3،(الموفوعيةالاسبابندرسانالعالةهذهفيفالمهم

مهماتصوراتكن)!اذاالامكانحسبتجنبهاعلىكسامشا!تى

واثواتها.اسمممالا-له!اتطورعن

ية:اللشالعدالةاويلاستعطله-ب

اتصالايتصلالصددهذافطعليهالاعنتماديمكنمبد؟اهمان

اننمانلاحظاننما.العاممظهره!الاستههالمنبموقدف!اوليقيا

اننا.مثلاالفصحىالعربيةفيالاستعمالوجوهعلىمتفقبصفير

اسمطوريايكونماكثيراازليمثالياستممالبوجودضمب!انقر

الواقع!اما.ومناهجهحدودهنعرفانثونعليهنقيساننريه

نظاموضعيسنتوجبالواحدالاضتصاصفياستمما!تلنافان

الاستممالانفق!رانألنظامذلكقواعداهمومن.طيهنسميرعام

القاعمه.الساسا!رد.

او!فالذياعلىبالاعضمهادالاالاستعمالبذلكالفوتر!مكهـنولا

يكونانبدولا.معينومكانمعينزمانفيالغالبالاستعماليقر

منونخلصهساوالقواعدلاستعو؟ل4نجددحتىمتواصىلرالوصف

فيالكتبتاليففيالعمر:ددانيكفيفلا.النطقيالقياسبر!ود

امالرعبداافيغفعلك!االخاصةوعندالعامةفاللسانعثرات

الذيالسببعننبحثلملافنهانفعلها!كوناندونالمضربي

،فهلالخطةلاالنسر،والحطةلا،والنسرالجراةلاالهـراةنقولجلن،

أالتوقره!ثلومنالصوابيفملمن؟5فلبتهماومستعهلميهالقلةاللغة

تطويرهما؟وفيفيهمثا*ئلمءاهلى

اسشعطلكملاىتقر(هـأ؟هاهحأ*!الالاجت!اصءقيالمعجميةان

طبقةاوفئةحاجاتعنتعبرضرورةوكل،ضرورةعالىيشهـ-ررمطرد

تستوجبمجتمعناعلىشاهداتوالمصطلحاتفالكلووت،المجتمعمن

ف(نو!ذلك.ميادينهافيمصطلحاتلتكهـونيقرهاانالمعجميمن

وعلميةأكاد-ميةمنالا!اتمنعبوايقرالمهـيالمعجمهوالمثالياكعجم

النفسبعلمصلةمنلهاومابذيئةوحتىوشعبيةوعاديةوادبية

لغويةمسهوياتالواحدةاللغةفطتوجدانهي!نيوهذاوالاجتماع

عقلايستحيلانهشمهكلا.والاجتطعيةالفنيظوظيفقال'ا

حردهمعلىموكلإنلسنالاننالغتهمللحداد/صنضعانوتطبيقا

دونمنالالغةبتلكمستبدينن!لاناويؤسفه.وخصائصها

لمشاكلها.معرفةوثونفي!اخبوة

بالاروامعكنحكماننايعيالمستمولماتمذهاحدع!القضاءان

اكوءذلكفيكون.و!اكل!حاجات!عنالتعبير!مطاصحابهاحق

بفصعنناتجانولعلهماالاجتماجمطالظلممثلاللغويالظلممن

العربية.اللفةفي،دالنف)3((

ضي!ئعنناثفم!طلحاتاازمةاننضبرفانناولذلك.بعضا

الغموضباسب4منسببالتمضييقهسذاواناستهمالناحدود

العصريكأ.معاجمناقيوالغوضى،والاضطراب

لكن.لفصاحةلمتىبتعورنامربوطالاستممالمفهومظويران

والت!.فيةالنظريةكعريفاقهـمان؟اللغويينعفداضاحسةا!ما

اخند!اتهمافنبرناانعلإهايتفقوالاانعلىوااتف!انهمتفشدلها

فيهااخنظفوافلقدالمعهـجميونام!ا)(4(السيوطيمزهرفيلواردقا

هشم.ومحنتوياتهمامعا?همعناوينعلميهتررلاريخيااخ!تلاالا

فصاحانثاليةوجوديقرالذيالخطانفسفيالو!عمنيسلموالم

،معنىايفاربطوهاانهمكما،ومميزاتهامعناهااحديدركلا

اننااذ،اعليفمسب!طرةا)نظرةهذهتزالولا،والسذاجةالبداوة

الكتسابمناوالربالعلمييناوالجاحظمنثصوصانجدلا

نا.وحديثايماؤدمعابرمناديالمعاعرينالمشاههـيروالصحافيعن

تنننسبتمصطلطوضعمناليهندممومابينواضحتناقهصصا

منرحمربالبداوةضتصلةمصطلحاتمننقرهماوبصالحداث!ةلىا

المعجمانالاحظ!لونستفربمابقدرواضحاذلكويبدو.سبب

واالبروفاكسمهـنا!دلاحمهعلىمهادتهجمعفييضمدالفرنس!ي

نانقسران!سندعيالمازقهظمنال!روبمان.وفصامتهمالالب

آلقران،وفصاحة،القصيدةفصاحةذلكمن:فصاحاتالفصاح!ة

الصحافة،حةوفصط،القروسطيينوالعلماءالكتابكبارو!ماحة

الخاصةاحنواولمةلح!شكتبفيالتماليففيالعورنقضيانعوضا

تطوراتألملاحنتلكنض!بران؟تيدمعوزالعربيةحالةان.تقلولاو،ل

والنحوياًلصر!هالمسضىزثملوهي.فصاحتهاوفياللذ!ةفي

الوصفعليهودلمطرداالتطورذلككانمأن.والمعج!والبلانمي

نقرانعليناوجباالعربيهةالاقطاراغلبفيالاحصاءوايدهاللفوبر

الفصاحةعلىطراماالاعنتباربصينتاخذجديدةفصاحسةاسس

وفي.الخاط!ك!ال!ا!صهـنكانولووتنييرتطورمنالسابقة

اشعملتههقدانهياعلىيملماوجوههمناكلوسيكيةاالعربية

بألاستعمال-اوثيقيرب!ايربطهاللضاحةالحمورهذاان.باطراد

كلتو!رتفلو.ذاز4الا!سهـتهمالهيارحيةالفصاحةفتكون

طرائفناامراستدراكعلىيعيننامافهـيهالوجدذاالسابقةالم!يات

ثونمنتجاورهيمكنلاماالاشباعمنوبلغتاستقرتالتىاللغوية

الؤكيمطر"فةالىفهتح.والوفوحللقةالحه"بذلكيرنالى

مناسباب-ببذلكولعل.كثيرة!انيالواحداللفظتحشوالتى

تطوراحوالال!اءياناتوجعكافتوانوالاضداداقىادفاتوجوه

المخقالفة.وبيثاتهـ(اللغة

اه!.!ة:الطرفى

امايطنوكثير،المجاروولـكتحصرفيمعروفةالطرقهذهان

العام!ة.اللغة،احياناوا!نحتوالتعرمبالاشتقاقوفي،القديماحياء

فيبب"ولقد.المشكلجمرالقياسبقيودالطرقيهذهفيسدتولقد

لاعتمادهامكبلةمفيدةكأاللفمجمعقراراتادلبانالصددهذا

لقد.اليمنىبهجادتمابا&سرىيسترجعالذيالمجحفالقياس

اللفةمجمعتجربةخلالمنالطو!لهذهشاملةثراسةخصصنا

تحتاجؤوجد؟،هى؟(6491-3191)سنهئلالينلمدة)5،(العربيهة

ن!.اعاد!الىتحتاجككنانلمعىقتعسمنالى

،211ساج1،قاريخبمون)القاهرة،المزهر:السيوطي)(1(

ناراف:الوبيةالفةمجمع:الحهزاويرشادمحمد)5،(

.(الطبعتحت)م7291توض-اعهاله



ا!ديمابءالىترميىنتاننفعاتفهلااكمارطريقةا!

جا!؟فىأء!لاشوؤ*اعلىالقهدماءعلومنوذلك،اللغةمن

العربيالانسانعلوممنمفيهـدقمرحلةتمثلم!.عصرؤ،علومعن

طاوقان.وم!سعتتبلهوح!افرهماضعيهضالعلملشستلكنه!اومعرفنه

لا"االفكريالالتباسيامراضمنلنن"ذص!اشتراكعلىي!لالمعارى

،ينا!شاسعالفريبدؤصةاررهابيمصطفىبنلقد.بخي!ريبشر

امتومناوا!قدأ6؟(الحديتاله"ومحتوىالقديهصةمعاج!امحتوى

طوبرفي-يدهابنعغ!صيمساهمسهفلصربطايضسابالقضية

الديماضبةمننوعاالصددهذاقىلاحعنالقد)47(مةالعرب

و!نكنههكنركاندونللتفنناوللتننيبالقديملتغ!نىالننيالعلمية

مصدحاتاستعمالعلىركزناهاالشثواستن!ااًن.كستممد"ان

لامينالحبوانومعجمعيسىلاحمد-النباتمعجممميسيدهابن

الاولانر!تالفيابر--ي(ع!طفىالزراعيملأالالفاظوءمجمالمعلولى

واستعملعصط؟وو(ع8852)ءنمصطلحات)9(المخصصعئاستعمل

191(الثالثواستعملمصطلحا(128،1ءئمصطا(35)الثاني

الىارمنبيهالىبنط!اجةولا،سمدلط(6995)منمسطلح!ا

الذيمحلهفيهرحناهفهـداننااذ،الصددهـهذاخلافاتهمرويد

اليه.الرج!عيمكن

يايدلاالانديمةالمعاجمعلىالام!تمادانتبينالد!رالصةهذهان

اذاالاعح!الودااستذلانستغلهاانلنهابمكنفلا.العلومف*

استقراءاستقرائهاقياولهمافيصر.متلافيمينمن!جيناعت!شا

واال!سنهوبالنيةبالتغمينعليهااول!االحكميجنتاعمميقا

مناهععصم!بونصنيفهاكو!يهيانصمناناذاكفيمكن.السيئة

يحغمفانهالثاننالمنهعاًمة.الحد!ثالعلمباصولتربطههاعلمي!ة

للتاوكلعرفةيبقىلا!تىالدفيئاستممالهاميادلمنعلىا+لف!

ضى.والكلالاضطرابالىغالبافي!ا-كوولالذي

الطريقةيكوىفانهالصهيرالاشتقاوفىيتمثلالذيالاشتقاقاما

صيغه،ورسفندامع!ىاتص!اانالحدير!ثهالمصطلحاتلوضمعالمثلى

متنا!ضةمتداخهـةوالاداةالال!ةعلىالدالةا)صيغار.ويخصصها

ت!ميزصلاالباد!ةوالامراضالمبدأةالامراضطىالدا)توالصيغ

ال!فسوفسالفعلصيفتبمنستعملافحاذلك.منءضابضهها

.)48،المرض

وللىرمل

وشحامشعم

وفال"يل

وادامادم

صالاءلم،*لاح.3

صء."6

851؟،ما!*ة

*مه"هاةم!

مصاثرجميعفيالنوعهذامنحمررةامثلةنجدانلنياويمكن

منوهيما،والكواكب!الشهابيمدطضانذلكمن،والمزيدا!رد

والم!ك-استممالهايجبالتيالصيغفييغتلد(ن،سوريا

:)9،(امثلة

..،-33:صالعلميةالمصطل!ات:الشهابيمصطض4(للا

منسيدءابنمشصمكلالة:ا!نراويرشلامحمد)47(

تطويرفيالعربيالعلميالراثمساممةاوالمعامرةالعربيةالمعجمية

الأ.-9/7ءالضونسيةالحاعةحوليات،العربية

.،15-153:صالعلمي!ا!اللطت:الشم!بيمصطص)8،(

.701:صالمرصعففس)9"،
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له"مأ*،9لا5:قهومصمكلر

م!!لاأ3م68:ومخدوةمخلو

،عأهأ9لا5:ومقطةمقيء

اخنصافعاتتثبتلمعاستحيلةركو!-كلادالتوصدسبلان

البطلينالمجامىاعراضنلاحظعندصاتقداالتضه!ةوكرداد.الص!

هـ-نللتعبيركعننرءانيمكسنالتيمنعل:مثرال!!بعضعن

!ل:ال!حسابعلممصطلحات

لاا!ع5ه+ه5:مسدس

لامأ"!ولء!5:مسبع

هـ!كلبحمرااسحتغلاتستغلانيمكنالتيفعولبخةممذلك

:الكيمياء

هأم!مولأ؟اء:خلول

ص!80لاا5!15:ص!ور

ا،ولام،،م؟ا5:لهوب

نت!يانبنايرحسن"ف!الن!عصميدانفيدمناوما

يمكناذ،والتفننللمتسبر،استصمامحيراالذيالكبيربالاشتقار

"تيعبرمااوسمتوىفياستمطا"بغيةكأط!لرإسةيثرسان

عنيففعلردتعتبرالحنفشار(فةان.ب!مهمكندالعلميبالغريب

الوشع.منكلدطريظكأالارتجالاعيتبارالىولثوةالنويينقيالىعلى

كل-نكليقهباعتبارها!برالاشتقالىعلىيطبقانالرآيونويمكن

ماتجرالمدطلحاتتحص!صعلىتساعدالتياللغو-زالتنىلآطرفي

فيالاشتراكاسجمابمنسمبايمقبوالذيالراكغضيانمنتقلل

والمعاني.ا!صيغ

فومقلمافماف!لا!.الا-كلابنغسنواجهيبالترفي

الاعجمية)05(الاصواتلتويبموحمهخطةوفعالىهذاوومناالى

بامتدادالحديثةأالاصواتلنقلالمضدهالقواعدبعضوضضاظقد

الصصتية،عوائالفاطوريلاعتباربعيننا!ذانثونالسلفطرفى

والدينفديماعنهمهلنالل!ينبالن!ممبةبلصسبهللعرببالنسبة

تستوجباننيال!لومفيال!لافاشتدولقد.حديثاعنهمننقل

التويب.النكتستوجبلموموالىالترجمة

فصلا!ماتقوممقارنةثرالسةفيينسرالحلانشكولا

عذا!السبيللناوتنيرالحديثهوطرقنا2القديمةكلؤ!حامن

زت!يا"سبيةعامةفاعمظمنهانست!جانلنابمكن.الميدان

ال!نهومئلمااء*قاالتعريبفيهايجلبالتيايىرريسنقر

.اتكيمهـياءطومفي

)51(مقارنةبعواسةفهتانياشيرانفيكفيالعضامط

جم!االلذينوالهفيزي!اءاميمهـياءعجهيفياوارثةللمنصتات

لاصتمماملا!ت.بالربا!التويبلتن!سيقال!ائمامحنب

.166:صالعلميةالمصطل!:الثهاجم!مصطفى).ء(

وصلتهاواللواصالسوابق:العنراويرشادمحمد)1ء،

بحولي!الجامعة،سيصدرالعديثةالعربيةالىونقلهاالعلومنجنعريي

.بالربا!والتهريبالتفميقلمكعبالتهبعالعربيواللسانالتونسية



الأل!ه:السوابقلتاديلأتستعونلأالعرب"لا"ان

*م!؟ولأ!أوله9لونيلااسدول-لا

+ولأ*ه*3،يل9ءلاتوافقيلا8ولس!

وللأ؟1،ءكع8لافى!اهـ*أ9لا5ثليتما!تحليق؟ول!9-!

ه+ا،لا؟أ"!93عضويلا+ا-لا

+ه+،أهـ*أفد!ك!وله-!

لاأول'3+هـمه-كا!هولأ-ه3أكاىقمبرانصوذاتالعربيتينن!ووان

اهـا!*أكاأ،لهـ"إنفلزئو-معدنينلومرحل

حفىأي!حم،5أ،أ9دا5احدولوننو

ولثلص!ه،ا5ه3430ملواحداالوترذات

!مهمم33!ممممها!457الخمسنو

صيغتهياتوبل!ولمترجمتفلذدأ؟*8السابقةاما

النيتوترينوضديدفىوالضديدبالمضادامياناتتوجمفهبم،مضطربة

ثبدلتفلقد(ولول3أاي!ح5!ملالكلورومضاد(أ؟*ولأل!535+أل

لا؟الاخهت!!هذامعيارهوفالفيزياءا!ال!هيامنالصيفه

امامنا.القائما!ضطرابسوىشيباذلكع!ئنعي

علىاقضيةاوضعالىننة4لمانناالىا!ضطرابهذاويعود

س:يليماحسبوذلككويهةمنهجيهـةاسس

ا!تهملةال!شيةوالاواصالسوابقجميمفيفائمةوضع-ا

.اليومش"ننقلالشالحديث!ةالاوروبيةاللغاتفي

التىكوالحديثةالقديمةالعربيةالطروجميعاستقراء-ب

كأها.البعض!نقلاستمهلمت

اق!صهاسفكملومتنا!هابينتوحدعامةق!اعدغاست!اج-ج

جميعا.يشملهامحمنظامالىتميدا

اًسضعسالبمدىيملقفيضأالمنهحنفسنتتبعان)!ناوممكن

الاطممةوالالبسةعنمنهايعبرماسي!الاالعلومبه!يفيالعاهية

تالدمي!لادابدار

نع!همنرلأنعات

ساالنلا.اخرالىعربي!رمنتغتلفالتيوالعوافدوا!ثياب

ادامثلالعربيةالاضاربي!نالمشركالعاميمناستعمالهلمكن

..الخوموسيقات،كقهواجيالحرفةعلىالدال!ةوال*حقةالمفي

موضوءيكونبرنامعالىقحننابمالتوحيد!يةانا!قولاوخلاصة

التيوالاجتماعيةالاهمصاديةالمخططلتمثلمثلهالفةلتنميهمذطط

التالي:النمطعليذلكيركهونانويهممن.مبهجزءاًاللمضةتفن!بر

عربيقطركلمدخولمناثائةفيواحدءلمىرويدمار!د-

يتغرضاصتيمصيهم!ؤاةالباحثبنمكافاةاىواالعلميالبحثاىا

ص!ث.الب!لذلك

والاداريةوالامنصاديةالابخنماععةبالقضمايااللغة!ياربط-

بية.عراالاكطارفىا

وذلكالبحوثبرنام!كنسقعامةعربيةعلميةهيئةتكوينس

الاءلمتمأ!يونالهيئةتلكفىيشثركانباسىولا.ععينةسنواتحسب

.انمائيونوخ!براءوالنف!ىوالاجتماعالاقتصادعلمفئي

!سبالربمميبالانتا؟قعرفمفرسةنقديةمراجعوضع-

المختلفة.الاختصاصات

والعسديثالقسديمالتواثلوصفمخنصةلحانعليف-

وتقييمياعل!(.

مذالتعييقوقاياها!لوممنبعلمعربيعطركلتخصيعي-

معينة.اعوامححمعبالبرنام!

اختصامسلاعئالمسؤولةالبلدانفىمقواليسةمؤتمراتعقد-

الجماعية.القراراتواتخاذالمنجزةالامماللتقييم

والمسؤولياتالاصالوتوزيعالمنهعوحم!تفترفيالثقافةفوحث!

كمذمبالىالتوحهـيدآلوالا3ياه،9أةلأ!هةا،!القواعدوتنظيمية

لغاي!وذلكالمشتركبعلمناالنرديالاستبدادالالهه!م!لاشكلي

الموفعوميهـةاختلافا+شايفوفىماالثقافةوحمةعلىالصرمنفهها

العاليسة.
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