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؟مأهـراةجب

أنم!د!بع!نه!!كنحنوثيأأنتضضغ

داتتكو!لاقدمصطلحاتالقاريءامامالعهـنوانهذايفع

فكانالترجم!ةمعنىفيمثلاالباحثوناختلفضد.واضحةدلالات

الىالغةمنمطوفىاومكتوبنصتحويلعملييةانيايرىالبمض

بين!لاالكارنقلدملييةباذهايرىالاخرالبعضانحينفياخرى

نريدالنكرياتهدهتفصيلات!يالطخولء!رومن)1(معي!تينلغتي!ن

المصطلحاتمنيجدلماعربيمقابلايجادعملشةمنابالترجمة

باد(دةاماوذلك،و"لانسانيةالتطبيقيةالعلومفيالحديثةوالكلم!

هـنوليس.جديدةكلماتبابتداعاومثلاعربيةكل!؟تاحياء

تماطمطابقاا!ه"رطلعالمصيكونانالحيالتينكللتا!يالضروري

وما،لتل!ةشكلبينعموماعقةلااذ((الاجنبيالمصطلحلمفهوم"

مسالةهومعبةلمعانالكلمةكتسابانحيث.معان!نعل!ترر

الدكتورالمرحوميقولىكماالمصطلحانوحيث.محضاجتماعيتعار!

.)2((للمسمىمالعةجاععةقس!ميةيعنيلااجوادمصطفى

منامح!دو"لزمانالمكانبتغيرالكلماتمهانيتغيروانكما

الحديث.اللضهعلمبديهياتاول

يفهمونحمن"قديماالعربكانما"اوبهفنحنيافتويباما

وصقلمهلغتهافيالعربدخلتهاالنيمالاعجمياللفظ"المصطلحهذا

تناوله4وربماصقمسلبغيرتركتهاوواوفيانهامنهاجهاعلى

و!دكالذيالعربيةالعلميةالمجامعبهاخيلتوما)3("بألاشتقاى

بعضاستعمالاجار"الذيالقاهوة!العربيةاللغةمجوععن

.")((تعريبهمفطالعربطريقةعلىاضرورةاعندالاعجميةالالفاظ

فيكستعهلالتيالاجنبيةالكلمةيتناولالتعريبانذلكمنونفص

مثى!لبالدخيلتسميتهعلىاصطلحماوهيتحويريىءمنالعرب!ية

مثلالفاظهاحورتالتيالاجنبيةالكلماتاووالبايسمكلديوالو2

منوب!سرى79197ا5أ*هيونوتلفز5*هأملعاميةانر)ماكلور

.(تل!نمنيتلؤنهلواًثتقا!لأءول،هـ

اتفا!علىههـنكليساذ،اعسرفامر!اوالفص!ىالعاميةاما

مثلاالعقاداستنكرلقد.واللغويينالدار-ينبينمدلولهوا

الاجتمطعيالوضعاساسعلىوالفصحىالعاميةبينالتمييز"

اخةوالفصحى...ل!راءواالصعفاء)لغة4العامهفشكون.للفرد

الجاهلبينتمييزبين!االتميعونوانما....والنبلاءالعلمية

والجاه1،المنلهيكنلموانالمتعلموبينوجاهمالذاكارزوان

ارثيطهتالعقادعندالعاهيةانهذامغيتصح.)ه(إ،نصييب
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بالخعليم.وال!صحىبالجهـل

بالكهابة.والفصصراأ"!لامالماميىةربط-فقدزيمورمحهوداما

فيل!؟شتكلاملفةكانتولوكتاد"لخةالعوبرليةانيقوللمنوعرض

ال!اميةبانهاتيموروصفثم..ن!فسهـاتلقاءمنولنمتوالبيتال!معوفى

على!دانصملتالكتابةلغةاًمها..ن!امولالهاضب!لالنة

!"ويمفق)ولوالاساليبالالفاظفيضوابط!اواصكمتالا؟مقرات

وفي)7(كئيروندارسونمنهاالعامعةالضوارهـوخلومسالة

لا"اغةبكونهـاا،عاميةاتهام"نماماالسذا*ةمنانهرأين!ا

العاء،بئالاهجاتاىاالعربا!ءياة؟كلرةان،نظامولالهاضابط

جعلمتهمالدسبالفصمق!ار.صه-الثابلأالدرص!ةلغاتمنانهاعر

الدارسيشبعضوجعلتضوابط!او"لستنبماطدراستوويهملون

القصدوليس.نك!امهاتحم!الش!الفوافينمنخلوهايرشصورون

اللهم!!اتدراسةاههالء!اكحاةاحقيةمدىمناقشةهنا

الطلم،انحاءس،ئرفيحديثاالمزايدالاهنتمامانالمهه،العحية

الاستثنثيةالحالاتتقبللاحقيق!ةوهذه،اثبتالم!لميةباللهبات

بدونعاميةاوفهـصحىلهجةلاان،العالملغاتءنلهجةايةفي

قوافين.اوضواب!

كلم!ةاداةتكونانعلىقاثرةغيرةالعام!بانؤلاء5وي!جف

اووميهوالحض(رةللفنص(دؤس،ترجماناولاالرفيعللادب

هـوالذيالاعراببالالم!تغنا?نالعا"ء"ويربطىونالمشاعرواأوا!

مسالةفينختلففاننااحرىومرة)8(الفصحىخصائصمنضبهعة

((صالالا"ترصمافا)1تكونانعلىالعاميةاللهجاتؤمرةعدم

رفعتب!الوإقعفيعلاقةلااذ،"السعاميةاحغطرةواللفن

اثعبيالشعراثبهـتلقد..فيهايكتباكىااللهجةوعو!الادب

الفصيح.الشصمنتعبيرااضرواحياناانهالغناتي"وخصوصا

،وكلابالا!منخلوهى؟العهـاعيةعلىنببانالصامنانكما

تحباينظاهرةالاس؟بان-ونموضوعييناكأان-كولهيم!ناما

مقياس-،تؤخ!ذانتصلمحلاالظاهرةهذهوان،والعامبكأالفصحىفيها

يوهانا!لمانيالمستشر!اشارلةد..."رداءتهااوالالهجةلجودة"

ومنه،ميةوالهالفصحىبببنفارفةعلاءكأالاعرابكونالى!

يميزالذيه!ووضيقه"اللغويأقالباجوهران.سطحيفارد

هذهمعاتفقناوسواء.)9(الفصىللعربيةالصعيحالطابع



لرجمةاموضوعفيي!منياالذيفن،معههاا-ختلقنااوالاراء

والفصحىالعاميهبينف!اصلةحدودثمةكانتاذافيماهواوالتعريب

الكتابة.ولنةاملامافةبيىناو

واههـوندهما!حثودهذهوضعالسهلمنانالبعض1يتصورواذ

يمقابلهاامالها(وتراكيبمفردات)عاميةلغةشهـكبلاهناك...

بالعاميىصةالفصمحىفيههـاتلتقيمنطق!ةهيناكولكن..بالفصحى

وفي.الفصحىاوالعاميةالىماامصطلضاننسبانيصعب/حيث

العاميفةمنالمعربيكونهل..الاسئلةهذهنطرحهذهحالتنا

الصحيع؟فئةمنوالمنرجمدائما

ايقاعي(رقص)ومعربةلاساعامي!ة(باليه)كلمة-كونهل

الاولى(اراقصصها!با!ةعامه(بالرينا)او؟مضرجه!ةلانهافص!ي!"

فيتويباللغويةالمجمامعؤرارف!كانقولماداهذاصسحلو؟فصيحة

؟عشراتومنئلهاالق،بةلغةفيااستممالهاوجوارالكلمتينهلالين

العاميةفيفيدخلالفاصل؟الحدهوالمجامعقراريكونهلاذن

التعريبفيتشماهلالمجامعبدأتلقد؟يشاءماويخرجيشالمما

التيا!ماتبدضو!،المثال!ينهدينفينلاحظكمااهيانا

رعم(غير)على(ال)ادخلالجوازفيكمااللسةقواعدممتتعارض

دخوليجيوزولاالتنكيعرفيموغلة)ويونالن!وقولكماأنها

مئحف""منبدلا"متحف"استعمالجوازفياو(1عليها(،الا"

دارسيبعضعنداو)1(القاهرهفيالهربيةالمغ!ةامجمعفهلكما

المهج!ورالصوابعلى!تقميم)اثمعالعالخ!اجوزواالذيناللغء

الكلامفيعينهاااكلمةاستعمالجمونهلثم1اا1مثلا(تقويم)

الاجابة.كونلاقمد؟اعاكل؟تهاعلىاوفهـصاحتهاعلىدليلاوالكتابة

توءدلاانهوهيواحرظدلاوول!اولكن،مقنعةالاسمئلةهدهعلى

هـابعضانذاك.دالماوالفصحىالعاميهـةبينفاصلةحمود

ء-ااصجمحفصيح!،كانماوب!ض"فصيطاصبح"عاميان+4

...مهجورااو

تداخلوالفصحىلماممةوا،والتعريبالترجمةلسيةمساان

.س!نن!د!ثيازرياالامرالعوبيةاللأغةازمةالىف!يروك!ابمهاماقة

الاقطسارفيب!االاخذينبعياسسعلىتفاقهـاواقاحص!ةدراس

ال!ربيةميففوهر!،الايوبالمنئهكلةيرتب!ذلكوكلكاؤةالعرلىجة

الهفقى-امس!!برةان.الحديثالت!جم!وايتطووا!ها!رةالحفمارةمن

حية،ا!لفةعالىل!قاءولمامرامال!فيالهلهميةللتطوراتالهرب!ية

هل:بهاالههضوتمئمكيفىالاستولبعلىالعربعةقدرةمسالةيثيروهذا

لاصولهاالاجنبيةالكلمساتتطويععلىاللغةبقدرةبالاستيعابيقصد

ا"صطلحلهمبلكأاللغاستمدادبهايقصدهلام؟وقواعدها

افانعليهيختلفلاا!ريانعلى،ذاكاواهذايكونقد؟الابهر

عنا!عبيرؤ!افي،ئهالمقططاتالاستجابةقموةدلىيلأهـلالاستيعابان

ال!فةعلمانرغم.ةال!بتفرضهاالتيوالمصنوييةالمأددؤالحاجات

لا!بارات-خضعالاسمتيطبعلىاغةايقدرةاناثمتاقالدالحديث

فيرهان5اقصلممالعالفيلغةلاوان،لغويةوليستحضاربة

..اخرىلغةمناكلم!عاتاب4استيهعلى

اليومكلمساتهاعدديرووالثيمثلاالانكليزيةاللغ!مقارنغان

كلماتىعدديساوزلاال!تيكيموالا!بلاسة)12(المليوننصفعلى

ماؤدلرك!والا!منلغو؟اقطوالانكليزيةانتصيلاالااوفعشرات

شه-برونحضارياواءلىاعقدهمبالانكليز!ةالناطقبشانتع!!ا

الحاليوصعهحفيلاهلهاانسب-:موالاسم!اههارح!ث،الاسكيهو

وحتاءونهالاالتياركلماتمنا،لوفسات"متلكات؟؟ازيةالانك!من

احتياجهمحالةفيالستيعابهالغتهمعلىعسيرايكونوان.حاليا
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بوضسهالاسكموشعبانجدلاولنؤض.)13(لهاحضاريا

المستحيلمنضربوهذاستدرجوثونف!ةاسبدرا!الحاالحضاري

تكونسوفانكليؤيغمفرداتفانالانكإزيةباللغيةلغنه-طبعا

لغةانذلكدلىوالدلبل.علط!سافيالحاد-ءائتهلمفرداتمقاربة

التيالاسماء!ا،نكليزيةمناغنى،كلماتلأعددقدلةعلىالاسكيمو1

..مثلاالخياموانواعالدببةجلوداصافوالجليد4-واعاعلىتدل

قرتهاعمماوقدرتها!محمنلاالعربيةمشكلهـةانذلكمننستنتع

الالسىلوضعتبذلاليالجهـودكفاءةمدىفيوانماالاستيعابعلى

امكانشاتكلولاستفلالالحدإتالعلميالتطورلملاحقةالصحيحة

.ا!تطحورمنيمكنهامماالملضة

كلج!ودكتطلبكهذهواحدانفيوشاقغسامييةمهمةان

الاخرينبغيمااهمانعلم!ا..ومؤلسمماتوجماعاتلمحرادااالمخلصين

سليمةمبادىءعلىوالالفاقاولاالمنسقالموحدالهماعيالمملهوبه

الجهودعلىوالاعتو؟دالتنسيقغيابلان،ثانيمابموجبهيايعمل

هئافيونود،حيعيرةجهوداتضيعالعامةالمبادىوغيابالفردية

والقواعدالمبادكمزمسالةاي،الثانيةالنقطةعلىنركزانلب!تا

..العملفيبهياا،خذيجبالتي

بأسلوبيناثنين:والطميلحضارياالتحديتواجهلغةايةان

االاسلوبينهذيناست!خدامفياللغيةوفشل،والتعريبالننرجمة

ا&ربيةوا!تلقد..البطيءالموتوبافناليالجموداليبهايؤري

الاناللغةوموقف،وعربوافترجموامسابالامرينالتحديقديما

،اذال!رءسيةفيوانماالنور3فيفديمااللنةموق!عنيختلفلا

فانالمعطلحوبالتالي،الهوينايسيركانانبعدقفراتيقفزالعلمان

الاخ!تلاكلانإلىاضافغ،مساءصباحبوجههعلينايطللجديدا

الاق!طهرالشانومن،مضىوقتايفيمنهاع!نهـفاًليومالحضارى

معوعاداتف!نونمنالاخرىالشعوبع!ندماعلىشعبكليطلمان

اليذيوالسوال.ومصطلحات-ما!رمنوالعاداتالفنونلهههمما

امالترجمسة:اسلمالطريقتينايهواليوماللغويينبأليشغل

اراثهبمحضالطريقتيناهياتينمناياختياريجريو!لأالتهريب

احيافاالنرجمهعلىيعملخ!غياتياراثمةانامبالعربيةالناطقين

ففي.بد!ذيبادىس!انزجمةم!عانناأاخرىاحب!اناوالتعريب

دفاعكوسيلةالترجمةسلاحيبرزاللغغتواجهه"لذيالتحديمقابل

همرالنقاوةانرغمنقاوته(للغةيحفظلانهالامثلالحلانه.....

افنطوراتمسايرةمناللغةويمكنطبعانسبيهـةمسالةاللمغة

ا!ترجمةتيارانائ!بتووا!واؤعفانهفىاومع.الحديثةالحضارية

يتعروتجعلهطريقهتتهـضالتيوالصعوباتالمشاكلمنا!ديديلا!

انئ؟ال!لما.فاعليتهفيويتبا!

التعريبوهوالثاكيالاسلوب1الىنلجاانا!نصالىيتبالرقد

الترجمةفشلاكأحافيفي..الكياللوواءاخران،ذلكنرىلالكننا

ان،االضرورةمبد2ذصرانناايالتعريبالىنلجامهـاموهعفي

فيالنظراعادةالىاولايحفزناالمواقعمنهمهكثيرالترجمغفشل

ودراستهالمترجمالمصطلحفحروالىحالياالمتبعالترحمةاسلوب

فشلاسباباهممنولعل.وانتشارهذيوعهعدمفيالسببلمعرفة

يلي:ماالترجمة

علىالمصطلحقددرةملا!سةغيرمنالتعبببرفيلدهـةاطلب-ا

مسالةالالفاظمسالةاناًلو"قع.لهالجمهورتقبلمدىاوالشيوع

"دالذيالمعنىالمترجمالمصطلحاعطاءعلىاتفقاذاوانهاصطلاحية

فاندقيقاالمترجمالمصطلحيكنلملوحتىعنهاالمترجماللغة!

كفيلالاجنبيالنصمقابلوضممهعندالاصطلاحان)كسرايهملاذلك

وماوالمشطورالشاطر)الربيةم!فالتر.ا،طلوبةالدفةبلاسابه



ولكنها(ساندويع)الاجنبيللمصطلمكمقابلد!قة-صنقد(بينهما

الاجنبيةاللمفطةنتدكرانتا5ويكغي.المطلوبالرزيوعذلكتنللم

فا)كلمة،طهـبيفنهاعلىلىلالةايةلهمارنت(ولندو-ج)نفسهالا

ها-ىالا-3هذااطروداىاصطاحانهالاقئخصءلمماسمالاساس!

..كأنوهكذاادكولاتمننوو

الىاحياناالوبيالمترجميقودالدقةعلىال!رصهذاان-2

اًنالهركيب.المترجمالممطلح!لفيسبباغالبايكونمما،اتركيبا

ذلكمردولعل،وال"!بولالانتشؤعلىا،صك!حؤلحوةيم!عفعممما

هذابهونوؤرالمغرد.المصطلحمناللسانعلىاصعبالمركباووطلحان

((اكصبةنكيرتهاامامالواقهءتفوقما))ذيوعدنتلالسببفيهو

ف-!م!وكذاك"والانطباعيةالرمزية))الفاظذاعتصيئفيسيآ!م

اطائرةااوالاحاهيهالطالرةالفاظ(الاقلءلمىالعاعيه!)ذيوعفشل

بجاحمقارنةللبا!سكلالصائيعةواللمراجةليملبننرالزوحية

."و"ال!ليارة،(اًلبارجهة)ءو"القطار"و(9الطاءدرة"الفاظذ،وع

3"داجلمقالمترجملفمصطلحالموسيقيبالوسالتضحية-لأ

يساعدالعربيالمقابلايجادفيالعامالذوىمراعاةان.التعبير

ةا!ل!؟ااجامعااروؤ!ةفيبجريمانبى؟لغجوةارالةعالىكثيرا

اللفظ!ةاخننضارفيالذو!ان"وكما،للعنةاليوميوالاتمال

وممرعةدثرهاتاع2علىالمعاونهفيوف!عالهأمعنمصرللترجمة

)،ا!.بسااوالانستداولط

اختيارشبوععدمكلالسبكانربمااًللوق!اًمراعاةعدمان

151،رلفظة9()*،حم!"*م،بزيغ)للفظترقااحيمدالشيخالمرصم

وكذلكللمايوه(البحرلبوساولصة9،!دام،ء()عدا(،فجاش*

)الابزن(لفظةبانعلما،للممانيو(!بزناو)للراديوات(مذياع!)

ايالحوض(رىالاب)اصل!افارسيةوانصاعوبيةليستنفسها

.)16(.فيهيفتسلالذي

اعتمدمااذاالمناءمنكثيرايوفرسوفالتزجمةقي،ران-4

يسهل.والاشضقاقعلىكاياالأمحقه"دبدلالن!اسلوبعلىماحدالى

منالا!التعانيان!االموسفمنكاهرةاستخدمنااذاكثيراالنحت

فيواللواحقالبوادياستخدامكلا!ةوه!..القرونهذهطيلة

والفرنسيةكالانكليزيةاللعناتبعضانوالحق.الكلمهـاتتوليد

الذيالاسلوبباستمدامهذامفردا.مااغناءفيحعيرااستفادتقد

الترجمة.تيرانجاحفىمنهالاستفادةالعربيةللغةيم!ن

يم+هلم!هـاول'91!اهـ"هء!'359ءاءأيا!انالالفاظالاجنبيةنلاحظمعس

ا!القصدويى!،ا!تواوعلىوبرىومجهرهاتفألىترجمتقد

اسل!وبعلىاًع!تمادناععمانالمهم.الالفاظهذهاختيارتقببم

الثلانة*لفاظهذهبينالقائمبالترابطاخلق!وا!واحقلبوالورا

؟لانكليزيه.بص!يغها

الحديثةالتعابيرمنامثيرنحتمنمكنفاكأ،لاااداةان

:كثضرة!ناوالامثلة،جديدةالغاظاشتقافىجهدعليناووفىت

..متناهي،،مركريلا،اراثيلا،شصريلا

ادكنوراالمرحومطرحلف؟الاخرىالبواثكلءءصنماذاولكن

والرعاية.بالتبنيوجديرةجريئةمقترحاتمجموعةءوادمصطفي

:"ب!صدما"او"بعد"بمعنىكباث!*،(غب)"كلم!ةمتلااقرح

كذلك.وث!بلوع!بتاريخقبلمن،"قب"وبادبر7*وكبجليديكبمعوسي

صيععلى"ك!ت"و،(فوقو"(،خارج"الكلمات2حتافترء

سويفوس!551،3؟هـمأمم!خامدرسي!،مثلسفو-خا:المقلاع

.)17(التواليعلى3؟لاه.س!3*ءللاوكحشعوركبم3لا53*آهول
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النعريب،و.يرةهنابطرهـجىك!،11ا!ملاوتعرةان-5

!وق!تجهـدالىتعغاجاتربره"واداتماسض*داثشفالهصطلحات

ا!كل!4يسمعانال!،صلم؟لراي!ممةبفا!؟لابارءراما،)ءملها

ى!ينطبقوهذااح!ياز"المنهحويربعضمعللفظةافيسرروت!م!ا

فان،هذاالىافمافة.الملميةوغيرالعلميةالمجالاتالييسشجدما

يجريماانذلك،ا!ترجمةاسلوبدالمايسبقالتعريبا-لموب

ا!سوبىوان،ا؟لااكعر!ببابتلعالوافدةالكلمةلمآنهوعمليا

المعربشكلهايحتصلانب!ءالاا!ابالتصهـييىررآلاالترصه!ة

دةصدوره!اتلعبا-"هـ/هـهدهاولممهـورقى..العرنجية!كبمالهقدمكلوطيء

فياختصاصاتهمم!الات39!او؟ؤ!ةااثؤ!ظهتدخلا)هـيناغراءف!

خاصسة،المترجوة)ع!بكضخ!يا(الصءصصوعلمم4ءهـبابا!*!الأكتفاء

.الاستممالفي41!عربشكلهـ،وتآصل؟رصمه!اع!لمه-"تأخرتاذا

ت9الووفبمسنعةيضردطانالترجمةاسلوبءنكذا!لويىتجب

تتبعنافلو.والا-!تقرارباررصلللمعريبيسمحلاوان،المناسب

يخظهـثروتاساًا!يوميء*ء"لالالىؤىاقىرصم!الاصبيلمصططحادصول-"ريح

فكلمة.الاولمناسبقدائمماالانجبراناوج!ناالموبالمصطلج

-جعدانفبلاليوميضعطلالالىالىطريقهاوبررتمثلا(سبما)

ء!!هطلصتذلكمثلوؤل.دقها!ر(لصيالةادار)المترج!!الكلصلآ

*مهمشبنلان!هـبالمحالحبش!4!اء!د!هح!خ!ت!س.*زر،هلأا)"*ياوخاجؤ؟ء

مسألةليسمتافىهضحاما!صآله.تسنطم!لمان!ماالاالاجزاءلهذه

نا.نبلمهعماوا)جهـوور"فبل4اممسأساانموالاستيمابع!فدرة

المرجم!ةالم!طلح!تتس!ملمثلاالعراقفبموالعترهـقىالمرورلوائر

بطيئاالجمووررالوماودوريانهانتنوياتهاعي،رةالسبلاجزاء

فى!يففكرلمثكلتيناماماعتقادنافينحن.فبولو!فيجدا

:4بينههالفصل

ملولكأهاالعربية1فبميقاباهاهالطمصطلحات!ناكانالاولى

ههـناكانوالاخرى.نغسيةاجشماعيةهشكلةوهيالكاصالذيوعتنل

فبملغويةمسالمةوهيل،!اعربجامقابلاتبلممصطل!،ت

..العوهر

ناالعلميةللمجامعالافهنلمناىنمنقدالحا!تينكلتاوفي

اليوم!ثوالتطبقضعطلالاسفييستجدما-ضلقفمختصةلجاساتؤلف

.وبمعاولةالاص-ةباشكالهاشضوعهاقبلوافد!مفرداتمنالعلمي

الغرورةبدافعوافتكل!اتمنيشيعقدبماامكنمااتنبوء

ب!دأتالنناليةالمفرداتاانثعلانلاحظانالممكنمن.احمفمارب4ا

خا!سة،بعورةالعامي!ص!عيدع!ى،"العرب!ياتغلظفيحديثا

نافبلمن.لهاالعربيةالمقابلاتلايجادء*سععالوفتفيبزالولا

صالسا:اسضيئصل

ظ!5*يالا'،أ+أ358كاايلأه3أ9وللا'هـاأ!؟'5ول!-5*لأ

المجامعكاهلعلىبرمتهعمل!املقىلدجمةافبماالعبهان-6

واامحافةكالاداعةالاعلاموسائلمنجديةمعاضرندون،فقوراعلميةا

اشبهالملميةالمجامعان،الاخرىالثقافيةوالمؤسسطتوالسينما

مقررازرتحولتنف!يذيةسلطاتالىت!حساجلتياالضشريعيةبالسلطات

نايمكنلاالر!نفيذيةالسلطاتهذهمعاونةبدونوانه!،وقائعالى

يلعبواانيسعتطيعونخاصسةالاعلامحقولفيالعاملب!انه.نصفق

اشاعمةفىبألاسراعوذلكالننرج!ةاسلوبانجاح!فعالادورا

العلماءفثةالىبادمسبةاما،استعمالهاوتض?عالمترج!قيالصيغ

الكاثرةالكثرةمههـطلحا-!م2شكلوالذ"صالمعارفسائو!كطافنخصصبن

فيلقاؤننر!كطململاناثننرجمةفيجىايايبذلونلاعمبشكلفهم

لاف!ولذلك،الاجنبيةالفيةمعتعاملالاساس!موالعلمية

اخلتوقدالمصطالحكرجهكأالىالحاجةيتحيسسونلاقلاويش!ون



الجاريالعلومتعريبسبيلباننزامالحلالىسبيالهااًلمفكة!ء

،شتطيهونلاالعلصاء!لاءانعلى..اأ!بيكأالا!اربمضفيالان1

عىنبمهزل-ال!رب!لأالغهةاضطتخمص!عدمبحكم-يعملواان

/كاونهناكيثونانبرلا!-ثاوكلن،اللغويرؤوالمؤدسمعاتالمجامع

فى-كماواشهءالماصةالعربياثفابلاتلاضاعةكاملوتئسيقسام

والصدريس.ثكالاب!4اليوميهالممارسات

اصجمة(ا)الاولأ.لأسلموبيشصدىكيفالانلحدلاحعنالقد

الاسلوبالثانياء(.سبيالهقعترضالت!يوالصعوباتالوافهللمصطلح

اىافيهي!ثتاحيركادلاانهحيت..ايمراهرهانشبدو(الننعريب)

ناحبن!!.الناس!ضسالىفيولاالمهكللدعااخمتيار!لاجهد

لانجاحه.الج!ودامصىلهتطثبالترجمةاسوب

بموتمريذكرت،"انب!لاوالثريبال!رصمسهعنالحدلثان

يوم)18(وخصومهآلنتعريبانص(ربين8091عامعفمدالذيافاهرةا

لماالنعريبء:لحآباكلراروطهالبواالواهع!يةثمص!ارلتهريب2رانص4رهع

الميادبنفيقههـتانبهااحرىوج!دو!تمنالمبدأهذاروفره

اماظباالعرسيئاكنماءالىالمبدأههـذايؤديولما،ازناصهالعلميه

ققربانهوالتعرإبايصارحج!اًن.دائمةبصورةبدي!وتعابمير

منسهصصالفد.السرإمعالعزهـياالعثوريلاحقانيمكنلاازنرجمة

نجبروكل-ن)91(جديدمصط!حبمائةأيوصيفهـذفالعلماني!فول

صحيع.وهذاذلك،بقلالل!،ق"الترج!تستطيمانالمعفول

900،08يضممثلاالعرب!ةزلجيوشكة"لمصطلحاتالدس!كرمعجمان

هـ-ناكرةه!ذهكليضواحدهعجمكمان!اذا،عسكركيمصطلح

والزراعةوالكمياءاءاالفمزممطاحاتمعهج!مع!تاذاؤكيفاأصطلحات

الم!لح1أنوهودلتعريباخرمبرروهمناك؟ؤغيرهاوالطبوالفنون

اللغةيصصولاصر2الأصتصاعلىدويعادةاستممالهيفحرالعلمي

فئ!اتعلىي!"صراسنتعىزشانضا!االمصطذحاتهذهفببهاتدخلان

اكصسبت1ؤصيدطزحاتالمصصعضانذ)كعلىرد.المجتمعءئمحدودة

عيرهـامناكثرت!ا"ما"لتيالاممذفاتزىوخصو!،،عالميةصيعة

اهرزمم!يةواوا؟رولهجه!كألانكليزيمةوالعلومالتقنيةتطوير5!

4؟ز!بةالاي!ممعلم-اللفظةعألممة-ا،جدآهذااررغم..والا!!ان!ة

.((و،جمثرو!ءناوك!مه-ء!))لا!ظةخهئ11،دكام!نايج!ادمنمثالأ

سيايممةاىا/معلناا!هريربالانص-طرناصف!فنيا،رحومويضدى

3ء-س-مربية2اولفلىاإىصضالاي2نؤسكأؤ،)02(،(المقوعالباب

زميزءيفرلا3ذاك0اأحديرحثال!،ريآلركحط!تايررةمنانمكين!

يتذرعولىا)ت!ريباباص"دعاةكانواذا)1؟("امربياءناصلحإلعربي

جواد!حطفىالدكأ-!رفان،ز!رسةاؤكطب!الثةلشىالتعريمطبرار

المهجرةالمىأدسالقر!-ىلجا!يىكأاا!-؟م!رزالوبعربر"بانيدكرهم

،وهذا)22(سه"ت-نلكلمعرراتظلانةبههدلايكلمة009حواليمكان

لمحىاشجدتالفىىالالفاظبر(لا؟طورن9مااذاجداض!بلالمدد

.العربواخيرللوبوالفنونالعلومكاتتلخةايامالوبية

هـمفديرهصاالءرباىبصإثيصدصوادمصطصالدكهورولعل

ه!ه!أ-"اأورررلماتدالةبدا!يلالفرورةعندالاالض.ريبا)ىيل!وا

الهء،!م!فىحفضش"عزيهغابرلمتانهغير،الطويلةالزمنشةازغنرة

الهطالمصطلساتءنالكثرةهتهليواء!والمفدي!االمربانوهي

إبالىالت!عراأ*اصقىفاناىوبالنا،العديثالعلميالتطوراوجدها

القياساً!.الما!يؤيعا؟ىنتوراضرشرةاشدالحاصرعصرنافي

ير!تط!كو-ياصهادخربباصسوب!سلامىعلىدليلاص!بحالماضيعلي

كثرتها.اوا،"وباتفلةعلىدليلايصحلاول!"وتئ!ميتهااللغية

فيالاوراصضرورةعممعليصليباجميلالدكتورويسننول

والوارن!والرازيسيتاابنكتبالىالرجوعي!لكن.انهاذالتعريب

مبمحا!االمنداولةفير!هاالموجودةالمصطلحاتمنل!سننفادة

.)3!،.حدتةالمستالملمية!،المهعنالتمبير

نعربهالذيما..النعريبزهمتفيالنظروجهات.لهددتولف!

موقف..،ن.شكصيحريقولك!االمثلةهيتدث؟لهتنرالذيو!ا

القرورةورت9ننعريبابهبدآالاخذفي8+!"الملأخوا؟-شةاللغويبص

مو!ف!العوليىءناصلحاتمعربيغيرصطلع41أنر/رقعضك!،او..

اسهلمآ8.بهطلأألاكذاميم!واض!-كأح!وو"إط!حلالانهغامض

ا،!ميصصلم!ح!يةمقياكيهووما؟الغرورذمتى..وضفيليعونرضما

نضرجمالاسماعانالبعضطرحلفد.صامتينمعدئذفنفف؟االعربيعلى

خغيفةعربيةاسماء،نخمتارلووانوجيولوجيبيولو-!مثلالطويلة

الوؤ!الليلكا!مااما،الثقلمنفراراوالاذاىاللسا!علىالوؤع

لنئن،،فلمكلمةمثلالتنماولعنبع!داالعربيومفابلهالرنينؤعير

لانهمرثودالرايوهذا)؟2(تويبهفيفالخببرجاكت،!،!نصل

اكل!اتمقبعضاانذلث.يحاهاانهـنبدلاالمسالصةيعقد

فييفابل!ماماز"!ما3،ب!ااستثضهدنناللتينا!كلمتينمثلالطويلة

عليينطبقالف!طءونفس؟نم!،!لمحعاذاشائمتا!وهماالوبية

بالوافعجةنخحالىاني!بعيالامرهذاوف!".الكلماتمنا،مثانياكموذج

فيضرحن!الف!..المش!-كأمنبه!ص،وز!لعطيماجهدافنوفر

علىفتعريباؤ!الهامليئبينالتئسص!قمبدأحديثنابداية

تبعثرمننلاحظههـ!اذلكا!اهـ!كمن!االوجميالوطناقداد

ا)!بيفوالمصطلحاتا،راءنص!دتلظد..منهجدوىلافيو"الج!ود

.الاركباكالى؟هـووهذا.الأجنبيالمصطالحمقابل-الاحيانبعض

ضناأ!امقابلمثلاكالتابعمازوفواحدعصطلعه!ناككانفاذا

دؤ!ةضاكرانهيزعمصديدامصطالحانبمكهرلانضرورةندىفلا

،بالاسهتمماللهالىادالمعنىاكلتسبالاولالمصمهحلان"المواكب"

اضالية:اللمصطاحاتبالنسبةدلكمثلوقل

.اطا*-امنبدلاالمطير

اثلاص!ة.اءنبدلاا)خالو-صة

المجمد.ء!نبدلاجماد4ا

.ارصوت!كجرة!نبد،جاهو!41

الم!ج!ل.مصبردلاازضجال

.)25(.ازننزتفونرره،عةمنبدلاارر!معة

اء،ورمب.امنبدلاال!صسوب

الحبر.قلممنبردلااهـداد

.)26(.ا،ممرحخنشبمةمنبدلاصةالمت

ا،ترجم.الا،لطاحالمصازاحة!بةيواجهال!ملهذامثلىلان

ميالا!لعاىالموبصطلح41ترجمةالىاجمهود.وء4اناولسوكان

الحاضر.اوقتا

نلتزمعامهمبادىعوضعضرورةالىحديثئ!ابداية!اتنرنالفد

اًك،ليةبالمبادىءاؤت!راالىنتقممانف"،المسالةهذهؤكطبوط

منها:نافعهوماواقرلأارلمناقمثتضرو

بننرءمةونكقبمالواحدللمصفلحالترجماتتهددذتجنباًنسا
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والث!راللطباعةالعصريم!

العربيال!المفيلقراتهات!دم

الادباءأكبارالادبيارز!اجهااض!خم

قصةع!متف!هوا

بيبرسالدينضياء!ب!كلحس!مال!ينهح!

ءمرنجاحوهعاركايام،ح!ط!ن!ه

عمرنجاحا!عربصامال

العقىدمحمودعباس!ثا!ىا.المافعقلادديوار

القشيريالقاسمابيالقتن!م!يرية"!رمالافل

الق!طبعليامحمد160المكربلاءلئ!هداء

ائق!طبعليمحمد1/15()!عما!يعزوارز

غريبمدمونواد،حييمانه،!صورالمحيال!ى

الإولواللأ!يوارمذتراتي

نسيانتوبيرم"النونيسهمماب!بوملاث1

سعدكمالالو!جدارلمع!وظ

الشرقاويمحمودالمبهياهل

اللهضعواحمدالصباحيالا!مقؤسه،بىدليل
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تطلبوغيرهاالكتبهذه

"دعصريةا!ميالبةمنوا!تالب!حى!عء!
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