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ؿضزةؿ–عغػظؿرئؾسؿػجػعؿاغغعظؿاغطربؾظؿ
ؿأ.دؿؾوسفؿػوسىؿرزظظ

 بسم هللا الرحمن الرحيم
  حم  َواْلِكتَاِب اْلُمِبيِن  َْتْعِقُموَن  ِإنَّا َجَعْمَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا لََّعمَُّكم 

 (3-1سكرة الزخرؼ )

ليس كالعربية لغة تستحؽ أف نفتخر بيا أك نتحدث بيا أك نعٌمـ بيا العمـك 
ضيبلن ، كجعميا ، فقد اصطفاىا هللا مف سائر المغات ، كفضميا عمى غيرىا تفة كالتجريبيةاإلنساني

شرابنا سائغنا لممصميف ، كلساف نبيو الكريـ، كخطاب أىؿ النعيـ ، كيسرىا لغة كتابو الحكيـ
 كالعابديف مف األجناس كافة .

لقد حفظ هللا المغة العربية بحفظو لمذكر الحكيـ ، فبل خكؼ عمى العربية مف االندثار، 
أك مف األمراض التي أصابت غيرىا مف المغات، فيي باقية خالدة ما بقي القرآف، كما بقيت 

بفضميا كجماليا، أك زىدىـ في تىعىمُّميا كتعميـ  السماكات كاألرض، كلف يضٌرىا جيؿ بعض أبنائيا
العمـك بيا ، فالمشكمة فييـ ىـ ال بيا. فقد كانت لغة أكلى في العالـ القديـ كالكسيط يقٌدميا 
العمماء عمى لغاتيـ الكطنية، كيحرصكف عمى تعمُّميا، يـك كانت الحضارة العربية كاإلسبلمية 

ض كمغاربيا. كستعكد العربية إف شاء هللا إلى مكانتيا صاحبة العمـ كالسمطاف في مشارؽ األر 
كمنزلتيا األكلى حيف تعكد لنا شخصيتنا، كنسترد حريتنا، كنقيـ نيضتنا الحديثة بمغتنا حاممة 

 ىكيتنا، كنسقط تبعيتنا لغيرنا.
، نحف في حاجة اآلف لعمـك الغرب، كمناىجو، ككتبو، كلكننا في حاجة أكبر إلى نعـ
، كالتأليؼ، لندرؾ ما فاتنا بسبب تخمفنا، كتمزقنا، كسيطرة لغتنا العربية ، السيما في تعميـ العمـك

 المستعمر عمينا، كتقديمو لغتو عمى لغتنا العربية تعميمنا كتعمُّمنا .
نحف في حاجة إلتقاف المغة االنجميزية كالفرنسية كاأللمانية، كغيرىا مف المغات، لنحقؽ 

أىؿ ىذه المغات في العمـك كالحضارة، كلكننا في حاجة أكبر إلى  التكاصؿ المباشر مع ما أبدعو
اتقاف المغة العربية، لتعريب ما أبدعو العالـ مف عمـك كفنكف. كلف تحقؽ األمة العربية نيضتيا 

ف حرصت النخبة عمى اتقانيا .  المأمكلة بمغة إفرنجية البتة كا 
ا ، إننا نقٌر بتخمؼ ببلدنا العربية في العمـك التجريبي ة كالتقنية، كالعمـك اإلنسانية أيضن

دارية، ال عبلقة ليا بالمغة العربية البتة،  غير أف ليذا التخمؼ أسباب سياسية ، كنفسية، كا 
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مجامع المغة العربية( في عالمنا المساف . كىك ما جيدت في بيانو )فمشكمتنا في اإلنساف ال في 
مطة السياسية عف اتخاذ القرار الكاجب اتخاذه العربي دكف أف تصؿ فيو إلى أىدافيا، لتكقؼ الس

ىماليا لنصائح المجامع كتكصيات الخبراء.  كا 
لقد آمنا في مجمع المغة العربية الفمسطيني بغزة بأىداؼ مجامعنا العربية، كأنو ال 
نيضة حقيقية بغير المغة العربية، كأف معركة تعريب العمـك ما زالت مستمرة، كأنيا ستحسـ 

جبلن لصالح المغة العربية، لذا قررنا مشاركة مجامعنا العربية في ىذه المعركة عاجبلن أك آ
نا عقد مؤتمره السممية، ألف لغتنا أقكل مف الرصاص، فمغتنا عنكاف قكتنا، كمف ثمة قرر مجمع

( ليككف لفمسطيف، التي احتضنت القبمة كألفاظ الحضارةالتعريب كالمصطمحات الثاني بعنكاف: )
ا لنخبة مف العمماء المعراج ، فضؿ السبؽ في احتضاف )عشريفراء ك األكلى كاإلس ( بحثنا محكمن

كالباحثيف في محاكر المؤتمر الثبلثة، إضافة إلى ندكة ختامية بعنكاف  "السمطة كالتعريب " 
أحمد افتتاحيتيف لؤلستاذيف الفاضميف )يشارؾ فييا ثمة مف أساتذة الجامعات، مع كممتيف 

طيني الكبير في االستاذ الفمس -( ك)محمد حكرالمغة العربية في العراؽيس مجمع رئ -مطمكب
 .الجامعة األردنية( جزاىما هللا عنا خيران 

، ككتب كمناىج  لقد أجمع الباحثكف في أبحاثيـ كتكصياتيـ عمى أىمية تعريب العمـك
ا مف ذلؾ، كقدمكا التدريس لبناء نيضتنا الحديثة، كقرركا أنو ال تكجد مكانع فنية أك عممية  تمنعن

حججيـ، كأيدكىا بتجارب أمـ أخرل، كفٌندكا رأم المعترضيف، كقدمكا جيدنا عممينا طيبنا يستحؽ 
 القراءة، كاالىتماـ .

كلقد قرركا أف النجاح يبدأ بقرار رشيد مف السمطة التنفيذية كالسمطة التشريعية، يمـز 
مشكمة تعريب العمـك ، كالبحث العممي في  الجامعات كالمعاىد بتدريس العمـك بمغتنا الكطنية. إف

 –كالياباف  –كطننا العربي تعاني مف غياب القرار السياسي، بينما نجحت ببلد أخرل ) ككريا 
كالسكيد كغيرىا ( في تعميـ العمـك بمغتيا الكطنية لكجكد قرار سياسي حاـز في ىذه  –كألمانيا 

تقرير لؤلمـ المتحدة فإف ىناؾ أكثر مف كبحسب  المسألة. كحققت بو نجاحات عممية كبيرة،
( مميكف نسمة يسير 291( مبلييف إلى )4( دكلة في صدارة العالـ تقنيان يتراكح سكانيا بيف )19)

 فييا التعميـ كالبحث العممي بمغاتيا القكمية، كال تكجد دكلة عربية كاحدة ضمف ىذه المجمكعة.
مميكف نسمة( كيبمغ عدد براءات  5ا )فنمندا التي يبمغ عدد سكاني كمف ىذه الدكؿ   

يرلندا )( براءة اختراع لك187االختراعات السنكية فييا ) ( عدد براءات مميكف نسمة 4ؿ مميكف. كا 
( 974مميكف نسمة( ففييا ) 128( براءة اختراع لكؿ مميكف. أما الياباف )271االختراع فييا )
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ذا قارنا ىذه األ رقاـ بما ىك الحاؿ عميو في أكبر دكلة عربية براءة اختراع لكؿ مميكف مكاطف.  كا 
 فإف ىناؾ براءة اختراع كاحدة لكؿ مميكف مكاطف.

نعـ ثمة مشاكؿ فنية كلغكية في عممية التعريب كالتعميـ، كفي سمطة المغة األجنبية 
كالمصطمح الغربي، كسرعة التقدـ التقني لمغرب، غير أف ىذه المشاكؿ ال تمنع التعريب، كيمكف 

، سكاء في الدكلة الكاحدة، أك في مغالب تيا كالتغمب عمييا إذا تكٌفر لنا القرار السياسي الممـز
مجمكع الدكؿ العربية معنا. كلست أدرم لماذا يعجز العرب كىـ أصحاب أفضؿ المغات كأكسعيا، 
فيما نجحت فيو المغة العبرية، كىي مف أضعؼ المغات كأقميا انتشارنا. يقكؿ )أحمد شفيؽ 

(: " في أكائؿ العشرينات افتتحت الجمعية الييكدية األلمانية )معيد التخنيكف( في حيفا الخطيب
الذم أنشأتو بأمكاليا كجيد خبرائيا، كارتأت الجمعية جعؿ األلمانية لغة التدريس فيو، عمى اعتبار 
.  فقامت الدنيا بمكجات االحتجاج  أف العبرية ليست متطكرة بالقدر الكافي في حقؿ العمـك
ضراب المعمميف كالتبلميذ، تبلىا استقالة الكثير مف العامميف في المدارس األلمانية، معتبريف  كا 
ذلؾ إىانة قكمية، فيددكا، بؿ كأقامكا فعبل مدارس عبرية لممعتزيف بمغتيـ الكاىنة بحسب ما 

 أرادكا".
كارثة بدأت كيقكؿ )د. محمد عمارة( كاصفنا تعميـ العمـك بغير العربية)بالكارثة(:"ىذه ال

مخططا استعمارينا مع االستعمار الحديث بغرض احتبلؿ العقؿ، كما احتؿ المستعمر األرض، 
 كذلؾ مف خبلؿ مدارس التبشير كاإلرساليات األجنبية. ثـ يقكؿ:
 ـ(. 1887-1828إف أكؿ مف نادل بإحبلؿ العامية محؿ الفصحى )أميف شبمي( )

ف أكؿ مف نادل بالداركنية محؿ عقيدة ا ف 1917 –1853لخمؽ اإلليي )شبمي شميؿ()كا  ـ(. كا 
 ـ(. 1922 – 1874أكؿ مف نادل بالعممانية محؿ الشريعة اإلسبلمية )فرح انطكف( )

كفي الختاـ أتركؾ أخي الممتقي مع ىذه األبحاث كجيان لكجو، فيي مفيدة كثرية، كأتقدـ   
ثرائو بالشكر كالتقدير ألصحابيا، الذيف اجتيدكا ما كسعيـ االجتياد  في إنجاح ىذا المؤتمر كا 

ا كأعضاء، كلجامعة اهصى  بعمميـ كأفكارىـ، كالشكر مكصكؿ لمجنتيف التحضيرية، كالعممية، رئيسن
 راعية المؤتمر، كلكؿ مف شاركنا في الحضكر كالنقاش.

 كالسبلـ عميكـ  كرحمة هللا كبركاتو.
 رئيس المؤتمر         

 أ.د يوسف موسى رزقة                                                   
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 كممة رئيس المجنة التحضيرية
 الدكتور/ خميل عبد الفتاح حماد

الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ كسيد المرسميف، سيدنا 
 محمد كعمى آلو كصحبو كمف سار عمى ىديو كاستف بسنتو إلى يـك الديف كبعد،

 وكيل وزارة التربية والتعميم العاليالدكتور/ زياد ثابت 
 أ. د. / يوسف رزقة رئيس مجمع المغة العربية الفمسطيني

 أ. د. / عمي أبو زىري رئيس جامعة األقصى
 السبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو كبعد،

إنيا لحظات طيبة كساعات مباركة أف تمتقي ىذه الثمة المباركة لممشاركة في فعاليات 
غة العربية الفمسطيني الثاني، المعنكف بػ "التعريب كالمصطمحات كألفاظ مؤتمر مجمع الم

الحضارة"، مؤكديف بداية أف لنا في غزة فضؿ المتابعة في قضايا التعريب كألفاظ الحضارة 
 كالمصطمحات، ألف فضؿ الريادة إنما يرجع إلى المجتمعيف المغكييف الدمشقي كالقاىرم.

ذا كاف العالـ العربي قد أن جب معجمان أللفاظ الحضارة كمصطمحات الفنكف مف تأليؼ كا 
 األستاذ محمكد تيمكر فإننا نأمؿ أف نضيؼ إلى ىذا المعجـ إضافات نكعية.

يقكؿ د. إبراىيـ مذككر: أليس مف الكاجب أف يككف ىناؾ معجـ شامؿ بالمغة العربية 
دة بيف جماىير األمة يستكعب جميع ألفاظ الحضارة كيصمح أف يككف أساسان لمغة حضارية كاح

 العربية في مختمؼ أقطارىا.
كنحف إذا تجاكزنا حدكد نظرنا إلى األقطار العربية المجاكرة كالبعيدة، فإف  يقول أحد الباحثين

األمر يصبح مذىبلن كخطيران، فاالختبلؼ في ألفاظ الحضارة، يجعمنا، مع األسؼ، نقؼ أماـ 
ذا كاف المثقفكف حاجز خطير يمنع تفاىـ جماىير أمتنا بعمال يا كفبلحييا، بعضيـ مع بعض. كا 

يجدكف في المغة الفصيحة المكتكبة أك في المغة المحكية القريبة منيا، كسيمة لمتفاىـ، فإنيـ 
يصطدمكف بعسر التفاىـ، إذا تناكلكا ألفاظ الحضارة باالستعماؿ. كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة، سكاء 

أقطارنا العربية منذ أزماف قديمة، أـ كاف منيا دخيبلن حديثان كاف منيا تراثيان شائع االستعماؿ في 
 حممتو الحضارة المعاصرة إلى شعكبنا صانعة أك مستيمكة.
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فينالؾ مثبلن القمح كالحنطة كالبيٌر كالغمَّةي كجميعيا ألفاظ تراثية، كغالبان ما تستعمؿ 
 مترادفات في كؿ قطر.

ختبلفات في مدلكالتيا في مختمؼ األقطار. كلنأخذ مثبلن كممة "البطيخ" ككـ تتعدد اال
كقد يضطر الباحث مع األسؼ إلى أف يضع مقابميا المغة األجنبية كي يحدد مدلكليا. فينالؾ 
"بطيخ أصفر في الشاـ، كشماـ في األردف كفمسطيف، كشماـ كبطيخ كقاككف في مصر، ىذا مع 

كاحد. فيك: بطيخ أخضر كبطيخ  العمـ أف كممة "قاككف" تركية. كىكذا تتعدد األلفاظ لمسمى
ٌقي. حيث تسكد كؿ لفظة  بىس كرى ٍبحٍب، كحى أحمر كبطيخ شامي كبطيخ ىندم، كدالع كًخربز كحى

 في قطر مف األقطار أك في منطقة دكف أخرل.
إف مف أىـ أىداؼ المؤتمر التككيد عمى أف المغة العربية تستكعب كؿ مصطمحات 

رة مف السعة كالتطكر، كمتكفر فييا بني كتركيب عقمية الحضارة الحديثة ألنيا عمى درجة كبي
 عمى قدر كبير مف التعقيد تكاكب ما لدل جميع المغات.
في كتابة الحفاظ عمى  أ.د. أحمد مطموبكىذا ما أكده رئيس المجمع العممي العراقي 

 سبلمة المغة العربية كىك الذم سكؼ نستمع إلى كممتو بعد قميؿ.
الشبيات المكجية إلى المغة العربية كرفض الدعكات المغرضة كمف أىدافو أيضان درء 

حياء العاميات المبتذلة   .مف إحياء المغات األعجمية كالتقميؿ مف شأف المغة العربية كا 
كمف أىدافو أيضان تكضيح مفيـك الترجمة الحقيقي، ألف الترجمة إلى المغة العربية تعني 

 غات المترجـ منيا في المستكييف العممي كالفكرم.أف المغة العربية تكافئ بؿ تزيد عمى الم
إف مف أىداؼ ىذا المؤتمر التككيد عمى أف الكثيريف ينطقكف كممات ال عبلقة ليا بمغة 

( 50الضاد أك القاؼ مثؿ الميكانيكي أم معمـ إصبلح المركبات كتمة مف يؤكد أف ىناؾ )
 مصطمحان جديدان يكلد في العربية كؿ نصؼ ساعة.

االستفاضة في الحدث عف محاكر ىذا المؤتمر مكتفيان بالتككيد عمى أف  لست بصدد
المجنة التحضيرية قد تمقت عشرات األبحاث، تـ تحكيميا مف محكميف ذكم الخبرة كالكفاءة حيت 

بحثان تـ تكزيعيا عمى أربع جمسات مع ندكة بعنكاف: )السمطة كالتعريب( في يكميف  19تـ قبكؿ 
 المؤتمر بتكصيات سنأخذىا عمى محمؿ الجد في خطة عممنا المستقبمية. متتالييف مختتميف ىذا
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كأختـ كممتي بتكجيو الشكر كالتقدير إلى أعضاء المجنة التحضيرية فردان فردان، كالمجنة 
العممية رئيسان األستاذ الدكتكر عبد الخالؽ العؼ كأعضاءن، كلجنة العبلقات العامة كاإلعبلـ رئيسان 

نعمات عمكاف كأعضاءن، كالشكر مكصكؿ إلى ككيؿ كزارة التربية كالتعميـ العالي األستاذ الدكتكر 
الدكتكر زياد ثابت الذم يسر أمكر ىذا المجتمع باستمرار، ككؿ الشكر كالتقدير إلى أ.د. عمى 

 أبك زىرم رئيس جامعة األقصى عمى تمكيؿ ىذا المؤتمر كاستضافتو.

 جبللة المغة العربيةكمعان نحك أنشطة متنكعة لخدمة صاحبة ال
 

 كالسبلـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو
 
 
 

 رئيس المجنة التحضرية          
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 مناىج التصنيف المعجمي بين القدماء والمحدثين
 (1) (*)د. محمد رمضان البع

 ممخص البحث: 
ذلؾ يسعى ىذا البحث إلى دراسة مناىج التصنيؼ المعجمي بيف القدماء كالمحدثيف، ك 

مف خبلؿ بياف مفيـك المنيج، كالحديث عف المغة كعمـ، كمف ثـ الكشؼ عف مناىج التصنيؼ 
المعجمي بيف القدماء كالمحدثيف، كذلؾ بتكضيح مناىج التصنيؼ المعجمي القديمة كالمتمثمة في 
 المنيج الصكتي كاأللفبائي كاألبنية كالمكضكعي، كمف ثـ بياف مناىج التصنيؼ المعجمي الحديثة
كالمتمثمة في المنيج األلفبائي الحديث، كالمصطمحات التخصصية كالتصكيرم، كالكشؼ عف 
كسائؿ المحدثيف كمنيجيـ في بياف المعنى الداللي، مع التركيز عمى الجيد المعجمي الحديث، 
كبياف كؿ ما سبؽ بالكصؼ كالتحميؿ كالدراسة، كمف ثـ عرض لنتائج البحث كتكصياتو، كحكاشي 

 رس لممصادر كالمراجع.البحث كفي

Curricula Category lexical between ancient and modernD. Mohamed 

Ramadan Bo ' Research Summary 

Seeks this research is to study the curriculum classification lexical between 

ancient and modern، through the statement of the concept of the curriculum، 

and to talk about language as a science، and then detect the curriculum 

classification lexical between ancient and modern، so clarify classification 

lexical old and of acoustic approach and alphabetical and buildings and 

objective approaches، and then a statement classification lexical modern 

curriculum and syllabus of alphabetical talk، and terminology and specialized 

imaging، detection means and modern approach to semantic meaning in a 

statement، with a focus on lexical effort to talk، and the statement of all of the 

above description، analysis and study.  

 
(*)

 غضح. –أعزبر ِشبسن اٌدبِؼخ اإلعالٍِخ  
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 المقدمة: 
عبه مف الشعكًب عف المعاجـً المغكيًة ، فيي تشٌكؿي  ال تستغني أيمةه ًمفى األيمـ كال شى
خزائفى ثركًتو مف مفرداًت لغًتو الخاصًة بًو، كالتي تىٍحًمؿي في طياتيا قىصةى كجكدًه في ىذه 

 . ة، ككنكزهً المعتمدة التي ييرجع إلييا في كقت الحاجةً لبلستفادًة منياالمعمكر 
؛ حيثي إنو تنكعت طرائؽي  لقدى بىرىعى عمماءي المغًة العربيًة في إعداًد المعجـً المغكمًٌ العربيًٌ

و كأنظمتيو عندىـ كتعددت مراميو ككاف إلحكاًميـ صنعتيو كبمكًغيـ فيو درجاته  ،كضعًو، كمناىجي
ةه مف االرتقاء كالتقدـ، جعمو يحكم كؿ فركع المغة، فعمماؤنا القدماء كانت ليـ الريادة كاإلبداع عالي

في ىذا المضمار المغكم، فاقتفى آثارىـ كثير مف عمماء المغات المختمفة، فأصبح لممعجـ العربي 
ثفت مدارس ييكسـ بيا، ثـ تكالت المدارس المعجمية، كتعددت أنظمتيا كمناىجيا، حتى تكا

الجيكد المعجمية، حتى كصمت إلى عصرنا الحديث، فكثفت المجامع المغكية جيكدىا، في 
إال أف عجمة التطكر كالتقدـ في ظؿ الطفرة  -فإنيا جيكد تذكر فتشكر -مجاؿ المعاجـ المغكية 

 ظفاالتكنكلكجية اليائمة، أثقؿ كاىؿ المغكييف العامميف في ىذه المجامع، إذ ىناؾ المبلييف مف األل
كالمصطمحات التي تدخؿ عمى المغة العربية، كىى بحاجةو إلى تعريب، فشمر المجمعيكف 
سكاعدىـ مف أجؿ الحفاظ عمى سبلمة المغة العربية، فابتكركا كسائميـ الخبلقة في ذلؾ، فظيرت 
كح  حركة معجمية مجمعية نشطة ليا أصكليا كمعاييرىا كمناىجيا المستجدة، التي تتماشى مع ري

مناىج كتنطمؽ مف التراث العربي العتيد، كمف ىنا جاء ىذا البحث ليسمط الضكء عمى  العصر
 التصنيؼ المعجمي بيف القدماء كالمحدثيف. 

 أىداف البحث: 
 الحديث عف المغة كعمـ لو أكصكليا كمعاييرىا كقكانينيا التي تسير كفقان ليا.  .1
 المحدثيف. تسميط الضكء عمى مناىج التصنيؼ المعجمي بيف القدماء ك  .2
 بياف كسائؿ المناىج المعجمية الحديثة.  .3
 .في بياف المعنى الداللي لؤللفاظ محدثيفمنيج التكضيح  .4

 محاور البحث: 
 مفيـك المنيج.المبحث األول: 
 المغة عمـ.المبحث الثاني: 
         مناىج التصنيؼ المعجمي بيف القدماء كالمحدثيف. المبحث الثالث:
 المكضكعي(. –األبنية  –األلفبائي  – يىج القديمة ) الصكتالمناالمطمب األول: 
 التصكيرم(.  –المصطمحات التخصصية  -المناىج الحديثة )األلفبائي الحديث المطمب الثاني: 
 كسائؿ المناىج المعجمية الحديثة. المطمب الثالث: 

 بيؿ.سأؿ هللا التكفيؽ كالسداد في القكؿ كالعمؿ، كهللا اليادم إلى سكاء السأف
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 المبحث األول: مفيوم المنيج

 لغًة.  جالمني -
:" (2)، يقكؿ ابف منظكر(1)كرد لفظ المنيج في المعاجـ العربية بمعنى الطريؽ الكاضح

 كالمنياج: الطريؽ الكاضح". 
 المنيج اصطالحًا. -

تعددت تعريفات المنيج إال أنيا تدكر في محكر كاحد ىك: طريقة التفكير كالعمؿ التي 
لباحث لتنظيـ أفكار كتحميميا كعرضيا؛ األمر الذم يؤدم إلى الكصكؿ لنتائج يعتمدىا ا

 .(3)كحقائؽ معقكلة حكؿ مكضكع الدراسة

 المبحث الثاني: المغة عمم
العمـك كالفنكف كالمعارؼ  إف المغة ىي أساس المعرفة، ألنيا الكسيمة التي تنتقؿ بيا

كالمعارؼ بيف المجتمعات كالثقافات، فالمغة تقكـ كاآلداب، كيتـ مف خبلليا تناقؿ الخبرات كاآلراء 
 ،(4)نظاـ صكتي يمتمؾ سياقان اجتماعيان كثقافيان، لو دالالتو كرمكزه، كىك قابؿ لمنمك كالتطكر عمى

 : (5)كىذا النظاـ متكامؿ لو أدكاتو المنيجية، كمستكياتو المتعددة، كالمتمثمة في المستكيات التالية
، كيدرس أصكات المغة، كيشمؿ كبل النكعيف المعركفيف phonologyمستكل األصكات  .1

 .phonemicsكعمـ الفكنيمات  phoneticsباسـ عمـ األصكات العاـ 
، أك مستكل دراسة الصيغ المغكية كبخاصة تمؾ التغييرات Morphologyمستكل الصرؼ  .2

 . التي تعترم صيغ الكممات فتحدث معنى جديدنا
بتنظيـ الكممات في جمؿ أك مجمكعات كبلمية "مثؿ الذم يختص  ،Syntaxمستكل النحك  .3

نظاـ الجممة: ضرب مكسى عيسى، التي تفيد عف طريؽ كضع الكممات في نظاـ معيف أف 
 .مكسى ىك الضارب كعيسى ىك المضركب

. الذم يختص بدراسة الكممات المنفردة، كمعرفة أصكليا، Vocabularyمستكل المفردات  .4
لحاضر، ككيفية استعماليا، كيدخؿ تحت دراسة المفردات فرع كتطكرىا التاريخي، كمعناىا ا

كىك يختص بدراسة تاريخ الكممات، كفرع آخر يسمى  Etymologyيسمى باالشتقاؽ 
كيختص بدراسة معاني الكممات كىناؾ فرع يسمى المعجـ  Semanticsالداللة 

Lexicography سة تاريخ كىك فف عمؿ المعجمات المغكية، كيستمد كجكده مف عمـ درا
الكممات كعمـ الداللة، يضاؼ إلى ذلؾ اىتمامو ببياف كيفية نطؽ الكممة، كمكاف النبر فييا، 

 كطريقة ىجائيا، ككيفية استعماليا في لغة العصر الحديث.
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، كالمغة (6)فالمغة ليا قكاعد كمعايير، فيي المكصكفة في كتب القكاعد كفقو المغة كالمعجـ كنحكىا
عمـ لو منيجو الخاص بو في كؿ فرعو مف فركعيا كفي  فييتسير كفقان ليا، ، (7)تحكميا قكانيف

، فأحببتي أف أبيف المناىج المتبعة في تصنيؼ المعاجـ العربية بيف أم مستكل مف مستكياتيا
 القدماء كالمحدثيف كذلؾ كما سيأتي. 

 المبحث الثالث: مناىج التصنيف المعجمي عند العرب.
 القديمة. المطمب األول: المناىج 

 المنيج الصوتي.أواًل: 
، ىػ(170تإف الرائد األكؿ في صناعة المعجـ العربي، ىك الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )

"العيف"، فيك يعد مف غرة المعاجـ العربية، كالمًَّبنة األساسية التي تعالى عمييا  معجـالذم صنؼ 
 .التآليؼ المعجمية الصرح المعجمي الشامخ، كقد أحرز بذلؾ قصب السبؽ في مضمار

ع الكممات المتحدة الحركؼ كجعميا في نطاؽ كاحد، مع يتجميقـك ىذا المنيج عمى 
، كيتـ مف خبللو ترتيب المكاد المغكية المدخمة بيف دفتي المعجـ، ليا مبلحظة الناحية الصكتية

منيج ذا الالذم يعتمد عمى المخارج كالتقاليب الصكتية، كمبتكر ى (8)عمى حسب الترتيب الصكتي
بالحركؼ مف أقصاىا في الحمؽ  هكقد بدأ ، (9)بف أحمد الفراىيدم، في معجمو "العيف"االخميؿ 

ص س  -ج ش ض  -ؽ ؾ  -)ع ح ىػ خ غ  :(10)النحك التاليحتى آخرىا كىى الياء، عمى 
 .ك ا م( -ؼ ب ـ  - ر ؿ ف - ظ ذ ث -ط د ت  -ز 

الصكتي، في تنظيـ مداخميا، مع إضافة كضـ ىذا المنيج المعاجـ التي اعتمدت الترتيب 
ومن المعاجم التي اتبعت ىذا ذكر تقاليب الكممة عمى أكجييا المختمفة، إلى جانب ذكر أبنيتيا، 

 المنيج، ما يمي: 
  ،ىػ(170الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )العيف. 
 ىػػ(.356البارع، ألبي عمي القالي)ت 
  ،ق(.370)تمحمد بف أحمد األزىرمتيذيب المغة 
 ىػ(379تبكر محمد بف الحسف الزبيدم) يبمختصر العيف، أل. 
  ىػ(385تمصاحب بف عباد)في المغة، ل طالمحي. 
  ،ىػ(458الحسف عمي بف سيدة األندلسي )ت يبأل المحكـ كالمحيط األعظـ. 

كقكلنا بأنيـ اتبعكا طريقة الترتيب الصكتي؛ ال يعني بأنيـ مشكا عمى خطاه في كؿ 
ـ مف غٌير في الترتيب، كىناؾ مف اختمؼ معو في األبنية؛ كيؤكد ذلؾ  صغيرة ككبيرة، فمني
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:" كقد سار عمى منيج الخميؿ في ترتيب (11)األستاذ الدكتكر" عز الديف إسماعيؿ"؛ بقكلو
الحركؼ حسب مخارجيا ، القالي في معجمو المسمى البارع، عمى أنو أحدث تغيران في أبنية 

 عة...". الخميؿ فجعميا ستة بدالن مف أرب
 ثانيًا: المنيج األلفبائي. 

إف كاضع الترتيب األلفبائي ىك العالـ المُّغكم الفذ "نصر بف عاصـ الميثي"، فاتبعت 
 بعض المعاجـ طريقة الترتيب األلفبائي اليجائي في تبكيب مادتيا، مبتدئة باليمزة منتيية بالياء.

عمرك الشيباني في معجمو  فأكؿ مف اعتمد ىذه الطريقة في ترتيب مداخؿ معجمو أبك
،غير أنو لـ يمتـز الترتيب عمى أكائؿ األصكؿ إال (12)" الجيـ"، كىك ترتيب لـ يسبؽ إليو أحد

بالحرؼ األكؿ، كلـ ييًعر أم اىتماـ لمحرؼ الثاني أك الثالث، ىذا ما جعؿ الدارسكف ينسبكف ىذه 
"المنتيى في المغة"، الذم أعاد  المدرسة إلى " أبي المعالي محمد بف تميـ البرمكي" في معجمو

 فيو ترتيب الصحاح عمى حركؼ اليجاء، كمناىج الترتيب في ىذه المدرسة، كما يمي: 
، كىك ترتيب الكممات حسب الحرؼ األصمي األكؿ في جذكرىا، الترتيب األلفبائي الجذري .1

  :(14)، ما يمي، كالمعاجـ التي اتبعت ىذا الترتيب(13)ألفبائيان  ؼكاألبكاب حسب تسمسؿ الحرك 
 المعاجم القديمة:  -     
 ىػ(. 206الجيـ، ألبي عمرك الشيباني)ت 
 ىػػ(.538أساس الببلغة، لمزمخشرم)ت 
 ىػػ(. 770المصباح المنير، لمفيكمي )ت 
 المعاجم الحديثة:  -     
  ق(.1300محيط المحيط، لبطرس البستاني)ت 
  ق(.1330رم الشرتكني)ت أقرب المكارد في فصح العربية كالشكارد، لسعيد الخك 
  ق(. 1365المنجد في المغة، لؤلب لكيس بف نقكال المعمكؼ)ت 
 .المعجـ الكبير كالكسيط كالكجيز، لمجمع المغة القاىرم 
  .  المعجـ العربي األساسي، لممنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

فارس في معجميو كىذا الترتيب ىك ترتيب ابف الترتيب األلفبائي الصرفي التدويري،  .2
، فافتتح ابف فارس معجمو المقاييس بأف لكؿ حرؼ كتابان، (15)"مقاييس المغة كمجمؿ المغة"

بدأىا بكتابة اليمزة بحرؼ اليمزة، ككاف آخرىا كتاب الياء أم فتح ثمانية كعشريف كتابان بعدد 
األكؿ  الحركؼ اليجائية، ككزع المداخؿ المعجمية المغكية عمى ىذه اكتب، حسب الحرؼ
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مف جذر كؿ مدخؿ، كقسـ كؿ كتاب إلى أبكاب حسب الحرفيف الثاني كالثالث كما يثمثيما 
 .(16)حتى باب الباء كالياء كما يثمثيما

ىك ذلؾ الترتيب الذم اتبع فيو أصحابو الترتيب  الترتيب األلفبائي حسب أواخر األصول، .3
، مع (17)ؿ األكؿ منيا فصبلن اليجائي، مع اعتماد األصؿ األخير مف المادة بابا، كاألص

مراعاة الثاني فالثالث، كقد اختمؼ في نسبة الريادة ليذه المدرسة، فمنيـ مف جعميا ألبي 
بشر اليماف بف اليماف البندنيجي صاحب كتاب " التقفية في المغة"، بينما نسبيا آخركف 

أف أبي نصر  لمفارابي خاؿ الجكىرم في كتابو "ديكاف األدب"، في حيف اتجو آخركف إلى
إسماعيؿ بف حماد الجكىرم، ىك أكؿ مف اتبعيا في كتابو " تاج المغة كصحاح العربية"، 

 : (18)، والمعاجم التي اتبعت ىذا الترتيب، ما يميكىك الرأم الراجح
 ق(. 711لساف العرب، البف منظكر )ت 
 ىػ(.817القامكس المحيط، لمفيركزآبادم)ت 
  ىػ(. 1205س، لممرتضى الزبيدم)تتاج العركس في شرح جكاىر القامك 

 المطمب الثالث: منيج األبنية. 
راعت المعاجـ التي اتبعت أبنية الكممات، الحركة إلى جانب الصكت الساكف في 

 ترتيب األلفاظ، فأعطت بالتالي أىمية كبيرة لؤلبنية، كحاكلت حصر المفردات تحت كؿ بناء. 
القرف الرابع لميجرة، حيث ألؼ" أبك  كيرجع أكؿ معجـ كامؿ اتبع نظاـ األبنية إلى

 ىػػ(، معجمو"ديكاف األدب". 350إبراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ الفارابي")ت
 والمعاجم التي اتبعت ىذا المنيج، ما يمي: 

  لنشكاف بف سعيد بف نشكاف ، شمس العمـك كداء كبلـ العرب مف الكمـك
 ىػ(.573الحميرم)ت

 (538تمقدمة في األدب، لجار هللا الزمخشرم .)ىػػ 
لى جانب ىذا نجد مف أفرد األفعاؿ بدراسة معجمية كصٌنؼ ليا معجمان عمى نظاـ األبنية،  كا 

 كذلؾ مثؿ: 
 ىػػ(.367كتاب األفعاؿ، البف القكطية)ت 
 ىػػ(.400كتاب األفعاؿ، لمسرقسطي)ت 
 (19)ىػ(515كتاب األفعاؿ، البف القطاع)ت. 
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 المطمب الرابع: المنيج الموضوعي. 
سارت عيو المعاجـ التي تدكر في فمؾ كاحد، كحكؿ مكضكع كاحد، فأساسيا ىك منيج 

في الترتيب ىك المعاني، كقد برزت في بادئ األمر عمى شكؿ رسائؿ ليغكية، تضـ مكضكعان 
مستقبلن متخصصة فيو، كما  لبثت أف أصبحت كتب تجمع أكثر مف مكضكع مرتبة حسب 

الؾ عمرك بف كركرة، كابف األعرابي، كالنضر بف مكاضيعيا، كمف أكائؿ مف أٌلؼ فييا: أبك م
 شميؿ، كأبك  عمرك الشيباني، كأبك عبيدة معمر بف المثنى، كغيرىـ كثير. 
ىػ(، الذم جمع 224أما الرائد الفعمي ليذه المدرسة، فيك أبك عبيد القاسـ بف سبلـ)ت

مصٌنؼ"، كقد مكضكعات مختمفة مف رسائؿ متفرقة، كضميا في كتاب كاحد سماه" الغريب ال
 حكل خمسة كعشريف كتابان. 

 والمعاجم التي اتبعت ىذا المنيج، ما يمي: 
 ىػػ(.320األلفاظ الكتابية، لعبد الرحمف بف عيسى اليمذاني)ت 
 ىػػ(. 337جكاىر األلفاظ، لقدامة بف جعفر)ت 
 ىػ(.395متخير األلفاظػ، حمد بف فارس)ت 
 ىػػ(. 395لعسكرم)تالتمخيص في معرفة أسماء األشياء، ألبي ىبلؿ ا 
 ىػػ(. 429فقو المغة كسر العربية، ألبي منصكر الثعالبي)ت 
  (20) ىػػػ(458المخصص في المغة، البف سيده األندلسي )ت . 

 المطمب الثاني: المناىج الحديثة ووسائميا. 
يقـك ىذا الترتيب عمى ترتيب األلفاظ حسب  أواًل: منيج الترتيب األلفبائي اليجائي الحديث،

 ، كالمعاجـ التي اتبعت ىذا الترتيب:(21)قيا ال جذرىانط
 .المرجع، لمشيخ عبد هللا العبليمي 
 .الرائد، لجبراف مسعكد 
 (22)المعجـ العربي)الركس( لخيؿ الجر. 

العمـك كالمعارؼ كالفنكف  يقـك ىذا الترتيب عمى تقسيـثانيًا: منيج المصطمحات التخصصية، 
كمعالجة مصطمحاتيا الحديثة، كفؽ أصكؿ المغة العربية  كاآلداب إلى حقكؿ داللية متخصصة

 الفصحى، مع المزج بيف المنيج المكضكعي كاأللفبائي، كالمعاجـ التي اتبعت ىذا الترتيب:
 ـ. 1987 -معجـ مصطمحات عمـ البستنة، المجمع العممي العراقي 
 ـ. 1984 -معجـ مصطمحات العسكرية، مجمع المغة األردني 
 ـ. 1989 -دىانات كالكرنيشات، مجمع المغة األردنيمعجـ مصطمحات ال 
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  ـ.1982 -2ط –معجـ الجيكلكجيا، مجمع المغة العربية بالقاىرة 
 ،ـ. 1983 –ق 1403 -المعجـ الفمسفي، مجمع المغة العربية بالقاىرة 
  ـ.1984 -معجـ الييدركلكجيا، مجمع المغة العربية بالقاىرة 
 ـ.1986 -العربية بالقاىرة  معجـ الفيزياء الحديثة، مجمع المغة 
  ـ.1987 -معجـ الحاسبات، مجمع المغة العربية بالقاىرة 
  ـ.1988 -معجـ البيكلكجيا في عمـك األحياء كالزراعة، مجمع المغة العربية بالقاىرة 
  ـ.1990 -معجـ الرياضيات، مجمع المغة العربية بالقاىرة 
 ـ.1994 -لقاىرة معجـ الكيمياء كالصيدلة، مجمع المغة العربية با 
  ـ.1999 -معجـ القانكف، مجمع المغة العربية بالقاىرة 
 ـ.1990 -معجـ المصطمحات الطبية، مجمع المغة العربية بالقاىرة 
  ـ.1993 -معجـ النفط، مجمع المغة العربية بالقاىرة 
 ـ.1998 - معجـ مصطمحات اليندسة الميكانيكية، مجمع المغة العربية بالقاىرة 
 لنفس كالتربية، مجمع المغة العربية بالقاىرة، الييئة العامة لشئكف المطابع معجـ عمـ ا

 ـ.1999 –ق 1419األميرية، القاىرة 
 ـ.2000 -معجـ المكسيقا، مجمع المغة العربية بالقاىرة 

كىك متجو حداثي في الصناعة المعجمية، حيثي يعتمد عمى استخداـ التصويري،  جثالثًا: المني
براز قيمتيا، كفي ىذا الصكر كالرسـك كا لخرائط كالمخططات البيانية كما إلى ذلؾ لزيادة الداللة كا 

ال كاف مف قبيؿ الزخرؼ الذم ال  المسار البد أف يحمؿ الجانب التصكيرم سمة كظيفية ، كا 
يجد أنيـ استخدمكا الصكر لبياف المعاني ، ، كالمتتبع لمعمؿ المعجمي الحديث(23)يغني

، ككرد في المعجـ لمجمع المغة القاىرم لصكر في المعجـ الكبيركتكضيحيا، فاستخدمت ا
، كاستخدمت كذلؾ في المعجـ الكجيز، فمثبلن في باب اليمزة كردت (24)الكسيط ستمائة صكرة
  .(25)ست كعشريف صكرة

 وسائل المناىج المعجمية الحديثة. -
 .(26)األكؿ ثـ الذم يميو إتباع الترتيب األلفبائي عند إيراد المكاد المعجمية، كذلؾ الحرؼ .1
كالصكر لشرح معاني المكاد المعجمية كتكضيحيا، كذلؾ باالعتماد عمى  الرسكماتاستخداـ  .2

القـك بيا،  يؼعر تالجانب الحسي أكثر منو عمى الجانب التجريدم، كىك أمر بدييي، ل
الكصكؿ إلى مدركاتيا الذىنية، كيبلحظ أف صناع المعجـ إلى عصر االحتجاج تسييؿ ك 
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ف رسـ البعد التصكيرم كاستخدامو كممٌمح تمييزم داللي، كغالبان ما تأتي ك كما بعده، يحاكل
 . (27)كرد في المعجـ الكسيط ستمائة صكرةقد الصكرة مكتكبة ال مرسكمة، ف

استخداـ الرمكز في متف المعجـ، فكضع الرمز ككؿ نكاحي االصطبلح بحاجة إلى  .3
كجد حيرة يحتى ال  ؛االصطبلح معناه، كقيمتواإليضاح قبؿ االستعماؿ؛ فيكضح صاحب 

 : (29)كما يمي، كىذا ما نجده في مقدمة المعجـ الكبير، (28)القارئ في تطبيقو كاستعمالولدل 
 )*( تسبؽ رأس الكممة المفسرة.  -
 )ػػػػػػػػػًػػػػػػػػػػػ( لبياف ضبط عيف المضارع بالحركة) كىك ضبط جرل استخدامو في الكسيط(.  -
- (Oلمماد ) .ة الفرعية تمييزان ليا عف المادة األصمية 
 )كػػػػػػػػػػػػػ:(: لمداللة عمى تكرار الكممة لمعنى جديد ) كىى مستخدمة في المعجـ الكسيط(.  -
 )ج( لبياف الجمع )كىى نفسيا في المعجـ الكسيط(. -
 ]    [ يحصراف بينيما تفسيران لما تقدَّميما مف لفظ غامض في كبلـ أك شعر.  -
ألنو مظٌنة ؛ ػػػػػػػػػ( لئلشارة إلى أف المعنى بالتفسير ىك ما يمييا، أما ما قبميا فقد ذكر)ػػػػػػ -

 الطمب ليذا التعبير. 
كيجدر التنكيو أنو استعمؿ كذلؾ بعض الرمكز التي استعمميا المعجـ الكسيط لمداللة عمى     

 ميز.  المكلد)مك( كلمدخيؿ)د( كمحدثة لممستحدث، كنصَّ عمى المعرب دكف تر 
 :" (30)ما يميككذلؾ كرد في مقدمة المعجـ الكسيط،   
 )ج(: لبياف الجمع.  -
 )ػػػػػػيػػػػػػػػػػػًػػػػػػػػىػػػ (: لبياف ضبط عيف المضارع بالحركة التي تكضع فكقيا أك تحتيا.  -
 )ك_(: لمداللة عمى تكرار الكممة لمعني جديد.  -
 قديمان بعد عصر الركاية. )مك(: لممكلد، كىك المفظ الذم استعممو الناس  -
 )مع(: لممعرب، كىك المفظ األجنبي الذم غيره العرب بالنقص، أك الزيادة، أك القمب. -
 )د(: لمدخيؿ، كىك المفظ األجنبي الذم دخؿ العربية دكف تغيير، كاألكسجيف، كالتمفكف. -
 )مج(: لمفظ الذم أقرَّه " مجمع المغة العربية".  -
 المحدثكف في العصر الحديث، كشاع في لغة الحياة العامة. )محدثة(: لمفظ الذم استعممو -

 : " رمكز المعجـ: (31)ككذلؾ كرد في مقدمة المعجـ الكجيز، عمى النحك التالي 
 * ألكؿ المادة المغكية.  -
 )ج( لبياف الجمع.  -
 )جج( لبياف جمع الجمع.  -
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 التي تكضع فكقيا أك تحتيا.  )ػػػػػػيػػػػػػػػػػػًػػػػػػػػىػػػ ( لبياف ضبط عيف المضارع بالحركة -
 ( لتكرار الكممة لمعني جديد. -)ك -
 )      ( قكساف ىبللياف لمداللة عمى الكممة األساسية في المادة كفركعيا.  -
-         .قكسا الكممات كاآليات القرآنية 
 إشباع المكاد المعجمية المعالجة في المعجـ بالخط األحمر. .4
 ف:بطريقتي ، تنسيؽ المعجـ كمكاده .5

 .(32)كتقسيـ الكرقة الكاحدة مف القطع الكبير في المعجـ إلى ثبلثة أعمدة -
 تكضيح الطباعة كاستخداـ الخط الغامؽ في الكتابة.  -

 ، كليس معنى ذلؾ إىماؿ مضمكف المعجـ. (33)االىتماـ بالجانب الشكمي عند إخراج المعجـ .6
 خؿ العمؿ المجمعي الحديث. تكظيؼ عبلمات الترقيـ، ساعد في عممية الترتيب كالتنسيؽ دا .7
كالتعامؿ مع الحديث، كبالطبع استطاع  ،(34)االنتقاء كاالختيار في جمع المادة المعجمية .8

لغكية راسخة، كبالطبع ىذا جيد  ضكابطالمجمعيكف أف ينقكا المغة مف الشكائب عمى أسس ك 
ذم يعمؿ عمى صنيع مجمع المغة العربية بالقاىرة، ال: ، مثؿ(35)كليس األفراد، الجماعة

المعاجـ العربية، التي كصمت إلينا، إلى جانب  إخراج معجـ كبير لمغة العربية، مستخدمان 
، تغمب فيو عمى صارمان  كتب األدب كالمغة، كدكاكيف الشعراء. كقد اتبع في تأليفو منيجان 

بحرؼ  شيء مف العيكب السابقة. كقد خرج الجزء األكؿ مف ىذا "المعجـ الكبير" خاصان 
الثاني الجزء ـ، كما طبع 1970مزة، كطبع بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاىرة سنة الي

ـ، كىك جيد يتطمب الكثير مف الكقت، كتعاكف 1981الخاص بحرؼ الباء سنة 
 . (36)المتخصصيف في ىذا الميداف

نشر تصحيحات عمى معجـ لساف العرب في مجمة المجمع  :النقد اليادؼ، كذلؾ مثؿ .9
ي بدمشؽ بقمـ األستاذ تكفيؽ داكد قرباف، كتصحيحات أخرل لؤلستاذ عبد العممي العرب

، كأخرل لؤلستاذ عبد الستار أحمد فراج في مجمة مجمع مجمعالسبلـ ىاركف في مجمة ال
تصحيحات لممعجـ الكسيط لؤلستاذ عدناف  ،كنشرت(37)المغة العربية في القاىرة كغيرىا

مشؽ تحت عنكاف "نظرات في المعجـ الخطيب في مجمة مجمع المغة العربية بد
، ككنشر مبلحظات لمشيخ أحمد رضا عمى معجـ " أقرب المكارد في فصيح (38)الكسيط"

 . (39)ـ1946العربية كالشكارد" لسعيد الشرتكني، كذلؾ في مجمة المجمع العممي بدمشؽ سنة 
عادة نشرىا كطباعتياك كالتعريؼ بمخطكطات المعاجـ القديمة، التحقيؽ  .10 إعادة مثؿ: لؾ كذ، ا 

، كطباعة لساف (40)طباعة معجـ ألفاظ القرآف الكريـ الذم قاـ بصناعتو مجمع المغة القاىرم
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ضافة جزء خاص لو بالمصطمحات العممية كالفنية المعربة مف  العرب البف منظكر كا 
نشر معجـ ، كمثؿ (41)المجامع المغكية، كطباعة كتاب التمخيص في معرفة أسماء األشياء

 ،(42)ـ1975ق( بعناية مجمع المغة القاىرم سنة 206الشيباني )ت كألبي عمر الجيـ 
بمخطكط: " الدر المقيط في أغبلط القامكس المحيط"، كقد عرؼ بو د.  ؼالتعري: كمثؿ

إبراىيـ السامرائي، ضمف دراسة ضافية نشرىا  في مجمة المجمع العممي العراقي)المجمد 
التكممة كالذيؿ كالصمة لمصغاني تحقيؽ مجمكعة يؽ ، كتحق(43) (1965الثاني عشر/بغداد/

 –"  4 - 1ديكاف األدب لمفارابي "األجزاء ، ك مجمع المغة العربية بالقاىرة -مف األساتذة 
المعجـ المغكم التاريخي لفيشر ، ك مجمع المغة العربية بالقاىرة -أحمد مختار عمر  تحقيؽ

 –ىػ( 231مسحؿ األعرابي )ت ألبي  النكادرـ، ك 1967مجمع المغة العربية بالقاىرة 
، ككإسناد ـ1961 -ىػ 1380عزة حسف، مطبكعات مجمع المغة العربية، دمشؽ، تحقيؽ: 

ميمة تحقيؽ معجـ العباب الزاخر كالمباب الفاخر لمصغاني، لمدكتكر فير حسف كقاـ الشيخ 
 . (44)محمد آؿ ياسيف بتحقيؽ جزء منو، كمف ثـ طباعة قسـ منو

كقد لكممات المعربة كالمكلدة كالمنحكتو كالمقترضة كالمحدثة، كالتنبيو عمييا، اإلشارة إلى ا .11
 الدكتكر عبد العزيز مطر ىذه األلفاظ عمى النحك التالي:  أحصى

 ، كرمز ليا بالرمز)مع(.2706األلفاظ المعربة بمغ عددىا  -
 ، كرمز ليا بالرمز)مج(. 1283األلفاظ التي أقرىا المجمع فبمغت  -
 ، ككتب مقابميا )محدثة(. 651محدثة، بمغ عددىا األلفاظ ال -
 . (45) ، كرمز ليا بالرمز)مك(535األلفاظ المكلدة، بمغ عددىا  -
الدراسة المقارنة مع المغات األخرل عند شرح المداخؿ المعجمية، كخصكصان النظائر  .12

لمعجـ ، كىذا ما نجده في ادية كالحبشية(االسامية)كالعبرية كاآلرامية كالسريانية كاآلك
 . (46)الكبير

االىتماـ بالجانب المكسكعي، فقد اشتمؿ المعجـ الكبير عمى المصطمحات كأعبلـ  .13
األشخاص كالبمداف، كأسماء النبات كالحيكاف، كقد جاء تفصيؿ الجانب المكسكعي في 

 . (47)المعجـ في مقدمتو
لمغكم بيف أفراد االعتماد عمى المصادر المغكية القديمة كالحديثة المتمثمة في اإلجماع ا .14

جمع المعجـ الكبير لمادتو مف المعجمات كمف كتب األدب  :المجمع المغكم، كذلؾ مثؿ
كالعمـ كالتاريخ دكف تكثيؽ ليذه المصادر إاٌل ما انفرد منيا بركاية أك برأم خاص، كقد يكمؿ 

 . (48)المادة المغكية مف قرارات المجمع كجمكع التكسير القياسية
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كذلؾ كصنيع مجمع المغة العممي بدمشؽ، عندما أكعز  مية كمعالجتيا،جمع األلفاظ العا .15
السعي ، ككذلؾ (49)لمشيخ أحمد رضا العاممي بصناعة معجـ خاص باأللفاظ العامية

 الدءكب مف أجؿ إنجاز معجـ مكحد لمحضارة العربية، كذلؾ عمى مستكل الكطف العربي.
مثؿ: إحصاء جذكر المعاجـ كإحصاء  استخداـ التكنكلكجيا الحديثة في العمؿ المعجمي، .16

كنشر المعاجـ إلكتركنيان مثؿ: نشر معجـ الصكاب  (50)معجـ الجيـ ألبي عمرك الشيباني
المغكم كمعجـ المغة العربية المعاصرة  ألحمد مختار عمر بمساعدة فريؽ عمؿ بدعـ مف 

 .(51)مجمع المغة القاىرم
طبلؽ االستشياد ليشمؿ نثر العرب عدـ االلتزاـ بقيكد الزماف كالمكاف في االحت  .17 جاج كا 

: " (52)كشعرىـ قديمان كحديثان، كيعٌبر عف ذلؾ الدكتكر مدككر بكؿ كضكح كصراحة؛ بقكلو
إف لمغة ماضيان كحاضران في قديميا المكركث، كحاضرىا الحي الناطؽ، كال بد أف ييبلحظ 

نثر ميما يكف العصر ذلؾ في كضع معجـ جديد لمغة العربية.. فيستشيد فيو بالشعر كال
الذم أنشئ فيو كثبتت األلفاظ الطارئة التي دعت إلييا ضركرات التطكر، كفرضيا تقدُّـ 
الحضارة كرقي العمـ" ، فسار عمى ىذا النيج مف قبؿ بطرس البستاني صاحب محيط 

، كلكف الجديد في ىذا األمر ىك تبنًٌيو مف مؤسسة عربية رسمية كمجمع المغة (53)المحيط
، كيقكؿ الدكتكر إبراىيـ (54)بية في القاىرة، كتنفيذه في معجـ صادر عنو يحمؿ اسموالعر 

: " ىدـ الحدكد (55)مدككر في مسألة االحتجاج بالشكاىد، عند مقدمتو لممعجـ الكجيز
الزمانية كالمكانية التي أقيمت خطأ في طريؽ تطكر المغة كنمكىا"، فبل خكؼ عمى المغة مف 

يا األمناء كثيركف في مجامعنا المغكية المكقرة، كفي الييئات المغكية ذلؾ، فيناؾ مف حراس
في الجامعات كغيرىا، يتابعكف كيراجعكف، كيردكف ما ينافي أصكؿ المغة العربية كضكابطيا 

 .(56)العامة مف تمؾ الممتقطات المغكية الجديدة
آيات القرآف الكريـ االحتجاج بالنصكص العربية عند بياف معاني المفردات، حيث استشيد ب  .18

كاألحداث النبكية كأمثاؿ العرب كأقكاليـ، فضبلن عف شعرىـ،كىك عنصر عبَّر عنو الدكتكر 
: " كاستعانت المجنة في شرحيا لؤللفاظ بالنصكص كالمعاجـ التي (57)إبراىيـ مدككر؛ بقكلو

ثاؿ العربية، يعتمد عمييا، كعٌززتو باالستشياد باآليات القرآنية كاألحاديث النبكية كاألم
 كالتراكيب الببلغية المأثكرة مف فصحاء الكتَّاب كالشعراء...".

االىتماـ بالجانب المنيجي ىدفو األكؿ دقة الترتيب ككضكح التبكيب، كبالجانب المغكم   .19
عيني بأف تصكَّر المغة تصكيران كامبلن فيجد فييا الطبلب القديـ حاجتيـ، كيقؼ عشاؽ 
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جانب المكسكعي يقدَّـ ألكانان مف العمـك كالمعارؼ تحت أسماء الحديث عمى ضاٌلتيـ، كبال
 .(58)المصطمحات أك األعبلـ، كركعي في ىذا الجانب الجمع بيف القديـ كالحديث ما أمكف

 ؿالتأليؼ الجماعي ال الفردم كما كاف شائعان في العمؿ المعجمي القديـ، فيعد الكسيط أك   .20
ككأنو رد عمى مصطفى الشيابي الذم رأل أف حمقة في التأليؼ الجماعي عند العرب، 

العمؿ المعجمي تنقصو عناصر أساسية يتصدرىا العمؿ الجماعي كمف ذكم االختصاص 
، كلكف قد تسند ميمة عمؿ بعض المعاجـ ألفراد، بتكميؼ مف أم (59)في التأليؼ المعجمي

د رضا العاممي، مجمع المغة العربية، كذلؾ مثؿ تكميؼ المجمع العممي العربي بدمشؽ ألحم
بإعداد معجـ مطكؿ لمغة، يجمع فيو ما تناثر مف جكاىر العربية في بطكف المطكالت 

لحاؽ ما استحدث مف األلفاظ كالمصطمحات بو  .(60)المغكية القديمة كا 
إدخاؿ األلفاظ المكلدة أك المحدثة أك المعربة أك الدخيمة، التي أقرىا المجمع كارتضاىا  .21

ألسنتيـ، كجرت بيا أقبلميـ، كىك أمر قديـ فالمعاجـ القديمة احتكت األدباء، فتحركت بيا 
عمى ما يفكؽ الحصر مف المعربات كالدخيؿ مف األلفاظ، كالمكلد خاصة المتأخر منيا، 
كلكف الجديد فيو ما أقرَّه مجمس المجمع مف ألفاظ مستحدثة أك مصطمحات جديدة في 

ان كلكف استخدمو البستاني في معجمو محيط مختمؼ العمـك كالفنكف، كىذا األمر ليس جديد
 .(61)المحيط ، فقد اعتنى بالمصطمحات الجديدة كاأللفاظ المستحدثة كالمكٌلدة في زمانو

إىماؿ األلفاظ الحكشية الجافة أك التي ىجرىا االستعماؿ لعدـ الحاجة إلييا كبعض أسماء  .22
الكممات مع الكضكح كالدقة في  اإلبؿ كصفاتيا كأدكاتيا كعبلجيا، إثبات السيؿ المأنكس مف

 .(62)شرح األلفاظ
إقرار ألفاظ عامية بمعانييا عند العكاـ ، في ثنايا العمؿ المجمعي، كذلؾ كبئر الٌسمـ أك  .23

كىك المعركؼ بالميكرفكف أك  (63)ألفاظ عربية ترجمة أللفاظ أجنبية أك بديمة ليا كالمجيار
جديدان متداكالن مثؿ ما كرد في مادة)جرد(: " ألفاظ عربية أقر ليا المجمع معنى اصطبلحيان 

قيمتيىا )مج(" انيكت أحصى مىا ًفيًو مف البضائع كى ا ًفي المخزف أىك اٍلحى د مى رى جى
، ككذلؾ (64)

 .(67)، كمعاىدة حسف الجكار(65)جكاز السفر
 االىتماـ بكسائؿ التكليد المفظي كالتنمية المغكية، فمكؿ لغة كسيمة أك بضع كسائؿ منيا: .24

النحت أك التركيب، كسيمة ترتيب كضع الكممات في الجممة، اإللصاؽ، التحالؼ في القيـ )
 .(68) الصكتية، ترديد األصؿ، تعديؿ اإلماالت الصكتية )التنغيـ كالنبر((

االعتماد في تجديد مضاميف المكاد المعجمية كأقيستيا عمى القرارات التي تبٌناىا مجمع المغة  .25
 : (69)في مقدمتو القاىرم، منيا كما جاء
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 فتح باب الكضع لممحدثيف بكسائمو المعركفة مف اشتقاؽ كتجكز كارتجاؿ.  -
 إطبلؽ القياس، ليشمؿ ما قيس مف قبؿ كما لـ ييقىس.  -
 تحرير السماع مف قيكد الزماف كالمكاف، ليشمؿ ما ييسمع اليـك مف طكائؼ المجتمع.  -
 مأثكرة عند القدماء. االعتداد باأللفاظ المكلدة، كتسكيتيا باأللفاظ ال -

 نتائج البحث وتوصياتو
 عمى النحك التالي: لقد تكصؿ ىذا البحث إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات، كذلؾ

أبدع أىؿ المغة العربية في صناعة المعاجـ الخاصة بمصطمحات الحقكؿ المعرفية  .1
 المتعددة، كابتكركا مناىج جديدة.

تيب األلفبائي كالتصكيرم كالمصطمحات اكتشؼ المغكيكف المعاصركف، منيج التر  .2
 المتخصصة عبلكةن عمى ما ابتكره المغكيكف القدماء.  

برع المجمعيكف في صناعة المعجـ العربي الحديث، كذلؾ مف خبلؿ إصبلح المعجـ  .3
العربي القديـ كتحاشي سمبياتو، مع االستفادة منو في العمؿ المعجمي الحديث، فجمعكا 

 ركح المعاصرة.بيف األصالة المغكية ك 
 يجب االىتماـ بالعمؿ المعجمي، ألنو صكرة األمة ككنز ثقافتيا كمستكدع حضارتيا .   .4
عالج المعجمييف المحدثيف األلفاظ كالمصطمحات الحديثة، كفؽ منيجية كاضحة تسيـ في  .5

 خدمة المغة العربية بأسمكب قكيـ. 
استحداث أصكؿ كضكابط جمع العمؿ المعجمي لممجامع بيف األصكؿ المغكية القديمة ك  .6

إلصبلح المغة مما يطرأ عمييا مف تغيرات، كىذا تجسيدان ليدفو األسمى كىك المحافظة 
 عمى  سبلمة المغة العربية، كصكنيا مف المتغيرات التي قد تؤذييا. 
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 بحث بعنوان
 التَّْعِريُب مفيومو وطرقو بين الفكر المُّغوي القديم والحديث

 مقدم من الباحث
 (2)  )*(د. عماد عميان محمود المصري

 المقدمة 
لغة العرب بأنيا ذات نظاـ منسجـ متماسؾ يشد بعضو بعضان، تجرم فييا األلفاظ  متازت

ي حركفيا كأصكاتيا، كفي مادتيا كتركيبيا، كفي ىيئتيا كبنائيا، كما كاف عمى نسؽ خاص، ف
لمجتمع العرب نظاـ في ارتباط أفراده كقبائمو، في صبلت القيربى كالنسب كصبلت التضامف 

كلذلؾ كاف دخكؿ  كالتعاكف، كلو سننو في السمكؾ كالخمؽ، ال يستطيع الفرد الخركج عمييا،
د مف معالجتو معالجة ال تخؿ بتماسؾ المجتمع، كقكاعده المنسجمة، الغريب في قبيمة أمران الب

فكانكا يقبمكنو بينيـ عمى أنو جار ليـ يحمكنو أك يمحقكنو بيـ بالكالء، فيككف مكلى إلحدل 
القبائؿ العربية. كمعنى الكالء بالمناصرة فيك مكالىـ كىـ مكاليو، أم أنو نصيرىـ كىـ نصراؤه، 

 مف أف يسمؾ مسمكيـ في الحياة في عاداتيـ كأخبلقيـ.   كالبد لو في ىذه الحاؿ
ف دخكؿ الكممة الغريبة في المغة العربية شبيو بدخكؿ الغريب في العرب، كالتحاقو بإحدل  كا 
ف إطبلؽ كممة التَّعريب لمداللة عمى األلفاظ األجنبية التي دخمت لغة  قبائميـ كما سيبدك لنا، كا 

د استعمؿ أىؿ المغات األخرل لمداللة عمى المعنى نفسو لفظ العرب تشير إلى ىذا المعنى، فق
، كأما التعبير العربي فيفيد أف الكممة جنست، كأصبحت مف جنس empruntالنقؿ كاالستعارة 
 كبلـ العرب.  

فالتَّعريب ظاىرة مف ظكاىر التقاء المغات، كتأثير بعضيا في بعض، فالمغات تمتقي بالتقاء 
رب، كبالتجاكر كاالتصاؿ، أك االحتبلؿ كالحكـ في ميداف الثقافة كالعمـ، أصحابيا في السمـ كالح

أك في ميداف االقتصاد كالتجارة، أك غير ذلؾ مف ضركب االتصاؿ، فيؤثر بعضيا في بعض 
بكجو عاـ أك في مياديف محدكدة. كيختمؼ ىذا التأثير قكة كضعفا،ن كفي ككنو مزدكج الكجو بأٍف 

ك منفردان كاقعان مف إحدل المغتيف عمى األخرل كؿ ذلؾ يختمؼ باختبلؼ تتأثر كؿ لغة باألخرل، أ
 :(1)العكامؿ المؤثرة كالحاالت الكاقعة، كأبرز مايدعك إلى ىذا االختبلؼ مف العكامؿ

 
(*)

 غضح -أعزبر ِغبػذ خبِؼخ األلظى  
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تفاكت الشعبيف أصحاب المغتيف في الثقافة كالحضارة، فالشعب األرفع ثقافة تؤثر لغتو  -1
 لفاتح المحتؿ.  في الشعب األضعؼ، حتى لك كاف ىذا ا

 طكؿ االلتقاء مف جية المدة، كعمقو كشدتو، كسعة ميادينو كآفاقو.   -2
المناعة المغكية الناشئة عف أسباب تعكد إلى المغة نفسيا في قكتيا كصبلحيا أك  -3

 أسباب تعكد إلى المناعة الدينيَّة أك القكميَّة.  
الحركؼ، كفي المفردات كفي  أما آثار التقاء المغات فتظير في عناصر المغة:  في أصكات

الصيغ كاألبنية، كفي تركيب الجمؿ، كفي التعابير كاألساليب. كليس التَّعريب الذم بحثو عمماء 
المغة قديمان إال أحد مظاىر التقاء العربية بغيرىا مف المغات، كىك المفردات، كلـ يبحثكا في 

 .(2)المظاىر األخرل؛ النعداـ التأثير أك ضعفو
ىذا البحث المعنكف بػ )التَّعريب مفيكمو كطرقو بيف الفكر المغكم القديـ كالحديث( كيىٍعًرضي 

لقضية التَّعريب في الفكر المغكم العربي القديـ كالحديث، كالكاقع أف الفكر المغكم القديـ كالحديث 
طريقة  اىتـ بيذه الظاىرة منذ كتاب العربيَّة األكؿ )كتاب سيبكيو(، فقد كصؼ سيبكيو كصفان دقيقان 

العرب في التعامؿ مع ىذه الظاىرة، كما كضع عمماؤنا األكائؿ مفيكمان دقيقان لمتعريب كطرقو عند 
العرب، كىذا ما نجده في معاجمنا المغكية، ككتب النحك، كمؤلفات الميعىرَّب. التي يعرض ليا 

المعرب ىدفان مف  البحث كما اىتـ المحدثكف مف المغكييف كالدارسيف بيذه الظاىرة، فكانت دراسةي 
األىداؼ التي تسعى المجامع المغكية لدراستيا كتأصيميا، كالسيما مجمع المغة العربية الفمسطيني 

 في غزة.
 وىدفت ىذه الدراسة إلى :

 بياف مفيـك أك مفاىيـ التَّعريب في الفكر المُّغكم القديـ كالحديث، كأساليبو. -1
 مُّغكم القديـ، كبياف طرقو.الكقكؼ عمى أىـ مظاىر التَّعريب في الفكر ال -2
الكشؼ عف أىـ طرؽ التَّعريب في الفكر المُّغكم القديـ كالحديث، لئلفادة منيا في  -3

.  تعريب العمـك
 منيج البحث :

اعتمد البحث عمى المنيج الكصفي، الذم يصؼ ىذه الظاىرة كصفان دقيقان في القديـ كالحديث 
 لى مبحثيف :كاقتضت طبيعة البحث أف تقسـ مادتو العممية إ

 المبحث األكؿ: التَّعريب في الفكر المُّغكم القديـ كطرقو.
 المبحث الثاني: التَّعريب في الفكر المُّغكم الحديث كطرقو.
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 المبحث األول
 التَّعريب في الفكر المغوي القديم

كائؿ بيذه ييعىدُّالتَّعريبي ظاىرةن قديمةن حديثةن في الفكر المُّغكم العربي، فقد اىتـ عمماؤنا األ
أكؿ كتاب يعرض الذم يعد الظاىرة منذ أكؿ كتاب في فكرنا المغكم، كىك كتاب سيبكيو ، 

لظاىرة التَّعريب في لغة العرب، كيصؼ كصفان دقيقان طريقة العرب كمنيجيـ فيو، كما يجب أف 
مف  يككف عميو التعريب مف االلتزاـ بأكزاف العربية كنظاميا في نطؽ الكممات، كما يتركب منو

حركؼ، ككؿ ما كتب بعد سيبكيو في ظاىرة التَّعريب، كفي طريقتو كضكابطو كمنيج العرب فيو، 
 مبني عمى ما جاء في ىذا الكتاب العظيـ.  

كمنيج العرب في التعامؿ مع ىذه الظاىرة، يكحي بأف العرب كانكا حريصيف أشدَّ 
ليتناسب مع أكزاف العربية، الحرص عمى تذكيب المعرب في لغتيـ، كصبغو بالصبغة العربية:

كيتكاءـ مع الذكؽ العربي السميـ. فإذا كاف عمماؤنا األكائؿ قد اشترطكا شركطان لفصاحة الكممة 
، فإنيـ كانكا أشدَّ (3)العربية الخالصة، كما اشترطكا شركطان في الكبلـ المركب ليككف فصيحان 

جع ذلؾ إلى عامميف رئيسيف:  حرصان في التعامؿ مع المعرب، كذلؾ حيف يضطركف لذلؾ، كير 
عامؿ االتصاؿ كاالختبلط باألعاجـ، كعامؿ الحاجة إلى أخذ أشياء غير معركفة في المجتمع 

 العربي.  
دَّثى سيبكيو في كتابو الخالد عف التَّعريب ضمف حديثو عف التَّصريؼ  )عمـ  كقد تىحى

زء مف النحك. يقكؿ رضى الصرؼ(، فيك يدخمو في التَّصريؼ، ككانكا يركف أف التَّصريؼ ج
الديف األستراباذم:"اعمـ أفَّ التَّصريؼ مف أجزاء النحك ببل خبلؼ مف أىؿ الصناعة، كالتَّصريؼ 
عمى ماحكى سيبكيو عنو: ىك أف تبني مف الكممة بناء لـ تبنو العرب عمى كزف، ثـ تعمؿ في 

لمتصريؼ، كىك أنو كسيمة  . كفي ضكء نظرة سيبكيو(4)البناء الذم بنيتو مايقتضيو قياس كبلميـ
لمبناء كالتغيير ذكر اإلعراب أك التَّعريب، فقد عقد سيبكيو في كتابو بابان عنكنو بقكلو:"ىذا باب 

 .(5)ماأعربمف األعجميَّة"
كتحت ىذا العنكاف يقكؿ سيبكيو: "اعمـ أنيـ مما ييغيركف مف الحركؼ األعجمية  

 .  (6)ء كبلميـ، كربَّما لـ يمحقكه"ماليس مف حركفيـ البتة فربَّما ألحقكه ببنا
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كنستنتج مف ىذا القكؿ المجمؿ لسيبكيو بأف تغيير المفظ األعجمي أك تغيير حركفو  
أمر كاجب البد منو، كىك ال يفرض حكمان، كلكنو يصؼ كاقع العرب في التعامؿ مع ىذه 

ند العرب، كيمكف الظاىرة.كبعد اإلجماؿ السابؽ يبدأ سيبكيو يفصؿ في أنكاع المعرب كصيغو ع
 :(7)لنا أف نجعؿ ما ذكره سيبكيو ثبلثة أنكاع

 النوع األول:  ماتصرفوا فيو وألحقوه ببناء كالميم إلحاقًا كاماًل. -1
ـه  يقكؿ سيبكيو:" فأما ما ألحقكه ببناء كبلميـ فًدٍرىى
ألحقكه ببناء ًىجرىع. كبىٍيرىجه  (8)

(9) 
ٍميىب، كديناره  ألحقكه بسى
 (12)ألحقكه كذلؾ. كقالكا: إٍسحاؽي (11)كديباجه  ألحقكه بديماس، (10)

ٍكربه   (13)فألحقكه بإعصار، كيىٍعقكبي  فألحقكه بيربكع، كجى
، كقالكا  (14) ؿو فألحقكه بفىٍكعى

آجيكره 
باًرؽ(15) فألحقكه بعيذافر، كريٍستاؽه  (16)فألحقكه بعاقكؿ، كقالكا: شي

فألحقكه  (17)
اء كبلميـ كما يمحقكف الحركؼ بالحركؼ بقيرطاس، لما أرادكا أف يعربكه ألحقكه ببن

 العربية. 
 النوع الثاني:  ماغيَّروا حالو عن حالو في األعجمية، ولكنيم لم يمحقوه إلحاقًا كامالً  -2

يقكؿ سيبكيو عف ىذا النكع:" كربَّما غيركا حالو عف حالو في األعجمية مع الحاقيـ  
لذم ىك لمعرب عربيان غيره، بالعربية غير الحركؼ العربية، فأبدلكا مكاف الحرؼ ا

كغيَّركا الحركة كأبدلكا مكاف الزيادة، كاليبمغكف بو بناء كبلميـ، ألنو أعجمي األصؿ، 
نما دعاىـ إلى ذلؾ أف األعجمية يغيرىا  فبل تبمغ قكتو عندىـ إلى أف يبمغ بناءىـ. كا 

الحركة  دخكليا العربية بإبداؿ حركفيا، فحمميـ ىذا التغيير عمى أف أبدلكا كغيركا
 .(19)كثقفيّّ  (18)كمايغيركف في اإلضافة إذا قالكا:  ىىًنيّّ نحك زبانيّّ 
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كربَّما حذفكا كما يحذفكف في اإلضافة، كيزيدكف كما يزيدكف فيما يبمغكف بو البناء، كما 
رٌو  ال يبمغكف بو بناءىـ، كذلؾ نحك آجي
ـ(20) ٍيسى برى ، كا 

سماعيؿ(21) رىاكيؿ(22)، كا  ، كسى
(23) ،

ك  ،كالقىٍيرىمىاف(24)زكفىٍيري
، كقد فعمكا ذا بما أيلحؽ ببنائيـ كمالـ يمحؽ، مف التغيير (25)

 كاإلبداؿ، كالزيادة كالحذؼ، لما يمزمو مف التغيير.
 النوع الثالث:  مالم يغيروا حالو )بناءه( إذا كانت حروفو من حروفيم. -3

انت حركفو مف يقكؿ سيبكيو عف ىذا النكع:" كريبَّما ترككا االسـ عمى حالو إذا ك
. كريبَّما (28)، كالكيٍركيـ(27)، كخيرَّـ(26)حركفيـ، كاف عمى بنائيـ أك لـ يكف، نحك: خيراساف

غيَّركا الحرؼ الذم ليس مف حركفيـ كلـ يغيركه عف بنائو في الفارسية نحك:  
رًٌ (30)، كبقـو (29)ًفًرند ، كآجي

(31). 
 مفيوم المعرب في المعاجم المغوية 

جـ المُّغكية المصدر األكؿ لمعرفة ماعربٍَّتوي العرب مف كممات، فقد جمعت تيعىدُّ المعا
كبلـ العرب الفصيح، كفرىقت بيف األصيؿ كالدخيؿ كالمعرب، كنصت عمى ذلؾ، فيي المصدر 
األكؿ ليذه الظاىرة، كىي التي اعتمدت عمييا كتب المعرب فيما بعد، كخيري شاىد عمى ذلؾ 

مثؿ المعرب لمجكاليقي، فقد اعتمد عمى ىذه المعاجـ، كنسب  أشير ماعرؼ مف كتب لممعرب،
 أكثر ماجمعو إلى مؤلفي ىذه المعاجـ.  

، حيث يعتبر الجميرة البن دريدكمف أىـ المعاجـ التي اعتنت بيذه الظاىرة: 
، كىك أكؿ معجـ (32)معجـ"الجميرة" البف دريد المعجـ الثاني الذم كصؿ إلينا بعد معجـ"العيف"

بة كالمكلدة، فقد عقد ابف دريد بابان في آخر كتابو بعنكاف"بابيجمع ما  دة غزيرة لؤللفاظ الميعىرَّ
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فؽ الدكتكر رمزم منير (33)ماتكممت بو العرب مف كبلـ العجمة حتى صار كالمغة" ، كقد كي
البعمبكي محقؽ ىذا المعجـ في إفراد فيرس لؤللفاظ المعربة كالمكلدة بمغت ثماني صفحات، ككؿ 

 مككنة مف عمكديف، يسيؿ الرجكع إلييا كمعرفتيا. كييعىدُّ المصدر األكؿ لممعرب كالدخيؿ.   صفحة
إذاكاف معجـ الجميرة البف دريد ىك أكؿ معجـ جمع مادة غزيرة لؤللفاظ  الصحاح لمجوىري:

المعربة كالمكلدة، فإفَّ الجكىرم في معجمو"الصحاح" ىك أكؿ مف اىتـ بكضع مفيـك أك تعريؼ 
ب، كقد كىثيرى االعتماد عميو كالنقؿ عنو في أشير المعاجـ المغكية فيما بعد كمساف العرب لممعر 

 البف منظكر، كتاج العركس لمزبيدم كغيرىـ.  
كييعىرًٌؼي الجكىرم الميعىرَّب بقكلو:"كتعريب األعجمي أٍف تتفكه بو العرب عمى مناىجيا 

بتو العرب كأعربتو أيضان" تعريفو لممعرب يؤكد عمى ما قالو سيبكيو كبيَّنو . فيك في (34)تقكؿ: عرَّ
عف منيج العرب في التَّعريب كأنكاع المعرب. كقد عمَّؽ الدكتكر محمد حسف عبد العزيز عمى 
تعريؼ الجكىرم لممعرب بقكلو:"اشترط في الكممة المعربة أف تتفكه بيا العرب عمى مناىجيا في 

 . (35)يو سيبكيو"بناء ألفاظيا، كىك منيج يخالؼ ما انتيى إل
كالحؽ أف ما قالو الجكىرم في تعريفو لممعرب ىك تقرير كتأكيد عمى ما قالو سيبكيو 
كبيَّف أقسامو، يقكؿ الدكتكر إبراىيـ عبد هللا رفيدة تعميقان عمى كبلـ الدكتكر محمد حسف:"ىك 

كلـ يتكسع في تعريؼ كليس منيجان، إذ ىك لـ يطبؽ عميو بما يكافؽ ىذا التفسير أك يدؿ عميو، 
شرحو بذكر أمثمة لو تجعمنا نحكـ بيذه المخالفة لسيبكيو، بؿ إف تطبيقاتو الكثيرة عمى ىذا 
التعريؼ، كما ذكره مف الكممات المعربة كأحكاـ المعرب في ثنايا كتابو"الصحاح" ال يختمؼ عما 

رىج": الردمء مف . كمف ذلؾ قكؿ الجكىرم"البىيٍ (36)ذكره المعجميكف اآلخركف في المنيج العاـ"
ـه  بىٍيرىج" الشيء كىك معرب يقاؿ: ًدرىى
 -. كقد تقدمت ىذه الكممة في أمثمة سيبكيو لممعرب(37)

كقاؿ عنيا ابف دريد:"البىٍيرىج: الباطؿ كىك بالفارسية نبيره"
. كىذا يؤكد أف ما قالو الجكىرم ىك (38)

 تقرير لما قالو سيبكيو.  
، فقد نقؿ (39)أضخـ المعاجـ المُّغكية العربية حجمان كىك  أما لسان العرب البن منظور

ابف منظكر تعريؼ الجكىرم لممعرب كاعتمد عميو بقكلو:"كتعريب االسـ األعجمي: أف تتفكه بو 
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بىٍتو أيضان" ، كأٍعرى بٍتو العربي العربي عمى منياجيا؛ تقكؿ:  عىرَّ
فقد نقؿ عمماء المغة كالنحك  (40)

نظف أنيـ رأكه تقريرا لما نصى عميو سيبكيو، كلـ يركه مخالفان لما  تعريؼ الجكىرم لممعرب، ألننا
انتيى إليو سيبكيو، كال مذىبان مستقبلن عف اآلخريف، فرأم الجكىرم يمثؿ رأل أئمة المغة كالنحك، 

 .بعضيـكاليمثؿ مذىبان خاصان بو كما رأل 
عريب، يقكؿ" فقد كضع تعريفان لممعرب أجمؿ فيو منيج العرب في التَّ  أما الفيومي 

ٍمميوي عمى نظيره مف  ـ  ثـ ما أمكف حى ًيسى ـ نىًكرىة" نحك إٍبرى كاالسـ الميعرَّبي الذم تىمقتوي العربي مف العىجى
األبنية العربية حممكه عميو، كربَّما لـ يحممكه عمى نظيره بؿ تكممكا بو كما تىمقكهي، كربَّما تمىعَّبيكا بو، 

ممان  ف تمقىكه عى ،كقيؿ فيو:أعجميه مثؿ إبراىيـ كاسحاؽ فاشتقكا منو، كا  .كالمبلحظ (41)فميس بميعرىبو
أف الفيكمي في تعريفو لممعرب كضع بعض األحكاـ كالضكابط التي قد النجدىا عند غيره، فقد 
قصر االسـ المعرب عمى ماكاف نكرة مف األسماء، فيك يقكؿ:"االسـ المعرب الذم تىمىقَّتوي العرب 

كاف عممان مف األسماء غير العربية، فإنَّو يسمى أعجميان، كليس بمعرب، مف العجـ نكرة"،أما ما
ف تىمىقَّكه عممان فميس بميعىرَّب، كقيؿ فيو: أعجمي مثؿ: إبراىيـ كاسحاؽ". كما أشار الفيكمي  يقكؿ:"كا 
في تعريفو إلى أمر ميـ في التَّعريب، كىك امكانية االشتقاؽ مف االسـ العرب، فيك يقكؿ:"ربَّما 

معَّبيكا بو، فاشتقكا منو"،كقد عبَّر الفيكمي عف ذلؾ بقكلو: "ريبَّما" لئلشارة إلى أف االشتقاؽ مف تى 
نَّما لمحاجة إلى الكممة المعربة قد يشتؽ منيا.   االسـ الميعىرَّب ليس بأمر مطرد، كا 

ىذه أىـ المعاجـ التي عرضت لظاىرة التعريب كمفيكميا،كمنيج العرب فيو. كما جاء في 
 معاجـ السابقة يصدؽ عمى أغمب المعاجـ المغكية األخرل.  ال

 مفيوم التَّعريب عند الجواليقي:
ييعىدُّ كتاب"الميعىرَّب" ألبي منصكر الجكاليقي أحسف ما عيرؼ مف كتب المعرب كأشيرىا. أثبت 

ـ لفظة معربة،كالقسـ األكبر مف ىذه األلفاظ ىك أعبل 1600الجكاليقي في ىذا الكتاب أكثر مف 
أشخاص كأماكف،أما المعامبلت العادية، فإنيا بضع مئات أكثرىا مف الفارسية إذا أسقطنا 

 .  (42)األعبلـ مف كتابو
يقكؿ الجكاليقي تحت عنكاف"باب معرفة مذاىب العرب في استعماؿ األعجمي": "اعمـ أنيـ كثيران 

حركؼ التي ليست مف ما يجترئكف عمى تغيير األسماء األعجمية إذا استعممكىا، فيبدلكف ال
كا البناء مف الكبلـ الفارسي إلى أبنية العرب،ىذا التغيير  حركفيـ إلى أقربيا مخرجان، كربَّما غىيَّري
،أك إبداؿ حركة بحركةو، أك إسكاف  ،أك نقصاًف حرؼو ،أك زيادة حرؼو يككف بإبداؿ حرؼو مف حرؼو
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،كربَّما ترككا الحرؼ عمى حالو لـ يي  ،أك تحريؾ ساكفو . كىذا الذم ذكره الجكاليقي (43)غىيًٌركه"متحرؾو
مو سيبكيو كما رأينا مف بياف منيج العرب في التَّعريب، كىذا يؤكد ما  ىك تقرير لما قالو كفصَّ

 قمناه سابقان مف أف كتاب سيبكيو ييعىدُّ األصؿ كالمصدر لكؿ مف عالج ىذه الظاىرة بعده.  
 مفيوم التَّعريب عند السيوطي: 

طي لممعرب في كتابو"المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا" كعنكنو بػ"معرفة الميعىرَّب" عىرىضى السيك 
كييعىرًٌؼي السيكطي الميعىرَّب فيقكؿ:"ىك ما استعممو العرب مف األلفاظ المكضكعة لمعافو في غير 

.كاستند في مفيكمو لممعرب إلى رأم الجكىرم السابؽ، فقد نقؿ رأم الجكىرم حيث (44)لغتيا"
"قاؿ الجكىرم في الصحاح: تعريبي االسـ األعجمي أف تتفكه بو العرب عمى منياجيا، قاؿ:

بتو العرب كأعربتو أيضا".    تقكؿ: عرَّ
كقد نقؿ السيكطي أقكاؿ العمماء في المعرب في القرآف الكريـ يقكؿ: "كقاؿ أبك عبيد القاسـ بف 

ا، فركم عف ابف عباس، كمجاىد، كابف سبلـ: أما لغات العجـ في القرآف، فإفَّ الناس اختمفكا فيي
جبير،كعكرمة،كعطاء كغيرىـ مف أىؿ العمـ أنيـ قالكا في أحرؼ كثيرة إنَّيا بمغات العجـ، منيا 
ريانية. كالصراط،كالقسطاس، كالفردكس، يقاؿ:   قكلو: طو، كاليػـ،كالطكر،كالربانيكف،فيقاؿ: إنيا بالسُّ

مـ مف الفقياء. قاؿ: كزعـ أىؿ العربية أف القرآف ليس فيو إنيا بالركمية، قاؿ:  فيذا قكؿي أىؿ الع
 مف كبلـ العجـ شيء لقكلو تعالى: قرآنان عربيان. كقكلو:" بمساف عربي مبيف".  

قاؿ أبك عبيدة: كالصكاب عندم مذىبه فيو تصديؽي القكليف جميعان، كذلؾ أف ىذه الحركؼ 
لتيا عف ألفاظ أصكليا أعجمية كما قاؿ الفقياء،إال أنَّيا سقطت إ كَّ لى العرب فأعربتيا بألسنتيا،كحى

العجـ إلى ألفاظيا، فصارت عربية، ثـ نزؿ القرآف كقد اختمطت ىذه الحركؼ بكبلـ العرب؛ فمف 
. أم ىي عجمية باعتبار األصؿ، (45)قاؿ إنَّيا عربية فيك صادؽ، كمف قاؿ عجمية فيك صادؽ

 كعربية باعتبار حاليا بعد التعريب.
ف اىتمكا بظاىرة التَّعريب كالميعىرَّب أبك حياف األندلسي في كتابو:"ارتشاؼ الضرب مف كمف الذي

بة إلى ثبلثة أقساـ، يقكؿ أبك حياف األندلسي: األسماء  ـ األسماء المعرَّ لساف العرب" فقد قسَّ
 : (46)األعجمية عمى ثبلثة أقساـ

كـي أبنية قسـ غيَّرتو العرب كألحقتو بكبلميا فحكـ أبنيتو في اعتبا- ر األصؿ كالزائد كالكزف حي
 األسماء العربية الكضع، نحك ًدٍرىىـ كبىٍيرىج.  
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قسـ غيَّرتو كلـ تمحقو بأبنية كبلميا، فبل يعتبر منو مايعتبر في القسـ الذم قبمو نحك آجر -
 ك ًسٍفًسير.  

ه بيا عيدَّ منيا، قسـ ترككه غير مغيَّر، فما لـ يمحقكه بأبنية كبلميـ لـ ييعىد منيا، كما ألحقك -
مَّـ، ككيٍركيـ ألحؽ  ـ ألحؽ بسي رَّ رىاساف،ال يثبت بو فيعاالف، كمثاؿ الثاني:  خي مثاؿ: األكؿ خي

 بقيٍمقيـ.
فالمبلحظ مف العرض السابؽ لظاىرة التَّعريب في الفكر المُّغكم القديـ، أف عمماءنا األكائؿ مف 

كا بظاىرة التَّعريب ككضعكا األحكاـ كالضكابط المُّغكييف كالنحكييف كالمعجمييف كغيرىـ، قد اىتم
ليذه الظاىرة. كالحؽ أف كؿ ما جاء بو القدماء بعد سيبكيو ىك تأكيد كتقرير لما نصَّ عميو 
سيبكيو كبيَّف أقسامو، فما جاء بو سيبكيو مف تقسيـ ألنكاع المعرب كالتي حصرناىا في ثبلثة 

 ألقساـ.أنكاع، كجدنا أبا حياف األندلسي يقرر ىذه ا
 فنستطيع القكؿ أف منيج القدماء تجاه المعرب ىك منيج دقيؽ مكحد.
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 المبحث الثاني
 التَّعريب في الفكر المُّغوي الحديث وطرقو

عىرَّؼى المعجـ الكسيط التَّعريب بأنو: "صبغ الكممة بصبغة عربية عند نقميا بمفظيا األجنبي إلى 
ي معجـ المغة العربية المعاصرة  التَّعريب:"مصدر عىرَّب، كىك صكغ .كجاء ف(47)المغة العربية"

.كيكضح المعجـ ىذا (48)الكممة األجنبية بصيغة عربٌية عند نقميا بمفظيا إلى المغة العربية"
المفيـك بقكلو مستدركان:"كجرل تعريبي التعميـ في الببلد العربية بعد االستقبلؿ، فالتَّعريب أف تقـك 

لكتَّاب بتعريب الكتب األجنبية الميٌمة، كتعريب المفردات األجنبية:قد يعني مجمكعة مف ا
 .  (49)استعماليا بالعربية مع إعطائيا صيغة عربية ككممة تىٍمفىف أم: تحدث بالياتؼ"

كالمعرَّب )مفرد(: اسـ مفعكؿ مف عىرَّب، كالمعرب:  المفظ األجنبي الذم ينقمو العرب بمفظو إلى 
 .  (50)عمى األبنية العربية أك احتفظكا بو كما ىك العربية كصاغكه

كلعؿ أىـ ما ميز مجمع المغة العربية القاىرم عقب إنشائو،ىك اتخاذ قرارات ميمة في أقيسة 
المغة كأكضاعيا العامة، كمف ذلؾ قرار التَّعريب،كنصو:"يجيز المجمع أف يستعمؿ بعض األلفاظ 

. كمف القرارات في سياؽ التَّعريب (51)ب في تعريبيـ"عمى طريقة العر  -عند الضركرة–األعجمية 
أيضان،قرار تفضيؿ العربي عمى المعرب،كنصو: "يفضؿ المفظ العربي عمى المعرب القديـ، إال إذا 

.كمف القرارات ذات الصمة أيضان،قرار النطؽ بالمعرب كما عربتو (52)اشتير المعٌرب"
 .(53)صكرة التي نطقت بيا العرب"العرب،كنصو: "ينطؽ باالسـ الميعىرَّب عمى ال

كقد كىثيرى الحديث في ثقافتنا كفكرنا المعاصر عف ظاىرة التعريب، ككاف مكضكع التعريب مدار 
 حكارو كمناقشاتو في المجامع المغكية، كفي المؤتمرات، كفي الندكات.. . إلخ.

ثقافة العربية كيرل أستاذنا األستاذ الدكتكر كماؿ بشر أف مصطمح التَّعريب يكظؼ في ال
المعاصرة في أربعة معاف مختمطة الحدكد في أذىاف الكثيريف منا في النظر كالتطبيؽ عمى حد 

 .  (54)سكاء
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 المعنى األول: 
 –قد يطمؽ التَّعريب في مياديف الثقافة العامة كيقصد بو إخضاع النصكص أك األعماؿ األجنبية 

بناىا كمعناىا. كذلؾ بتطكيعيا لمقتضيات لشيء مف التصرؼ في م–عممية أك أدبية أك فنية 
الظركؼ كأنماط التقاليد االجتماعية كالثقافة العربية،كجعميا ذات سمة عربية في اإلطار العاـ، 
كقد يقتضي ذلؾ شيئان مف التغيير في الجزيئات كبعض التفاصيؿ بذكر أفكار أك أمثمة أك نماذج 

 –ا أف النقؿ في حالة النصكص المكتكبة عربية في صمب النص،أك العمؿ المنقكؿ،كمعنى ىذ
يأخذ طريقيف متصميف غير منفصميف. أحدىما ترجمة الفكرة العامة أك العناصر الرئيسية 
لممكضكع،كثانييما حشك النص المنقكؿ بأفكار جزئية عربية، أك التحكير كالتعديؿ في بعض 

مف الصكر، ككثيرا نقاطو،أك حذؼ شيء أك أشياء منو،حتى يأخذ الطابع العربي بصكرة 
مايحدث ىذا الضرب مف"التَّعريب" في المسرحيات كاألفبلـ كنحكىا، كبعض األعماؿ العممية،كقد 

 يسمى باالقتباس أحيانان،أم اقتباس الًفكىر الرئيسة كصكغيا في بناء عربي.  
 المعنى الثاني: 

فيـك يأخذ بو بعض كىك شديد الصمة باألكؿ،حيث يطمؽ"التعريب" كيراد بو الترجمة،كىذا الم
بطريؽ التجكز أك عف سكء فيـ أك جيؿ بالمعاني الدقيقة  –مثقفيف كغير مثقفيف  –الناس 

ىك ضرب مف الخطأ  –في األصح  –تنقصو الدقة أك  –في رأينا  –لممصطمحات. كىذا المسمؾ 
عنيا المحض. إف الترجمة تعني نقؿ معاني الكممات أك العبارات كالنصكص األجنبية كالتعبير 

بكممات كعبارات مقابمة ليا في المغة المنقكؿ إلييا، سكاء أكانت ىذه المغة المنقكؿ إلييا عربية أـ 
محصكر في النقؿ إلى العربية،)كالعربية  –في أدؽ معانيو  –غير عربية، في حيف أف التَّعريب 

 ماالن لمصطمحكحدىا(. كقد يككف النقؿ في مجاالت األلفاظ ذاتيا، كىك األشيع كاألكثر استع
"التَّعريب". أك بتطكيع النصكص عمى الكجو الذم بىيَّنَّا في المعنى األكؿ،كقد يراد بالتَّعريب اعتماد 

 المغة العربية لغة العمـ كالفف بدالن مف المغات األجنبية.  
، كيقصد بالتَّعريب بيذا المعنى أيضان نقؿ النصكص مف إحدل المغات األجنبية إلى المغة العربية

أم أف معنى التَّعريب ينصرؼ ىنا إلى الترجمة:  ترجمة العمـك كاآلداب كسائر أصناؼ المعرفة، 
مثؿ الترجمة القانكنية كاالقتصادية كاإلدارية كالسياسية كاإلعبلمية كالتجارية كالمصرفية.. . 

لتي ىي نقؿ كسكاء أكانت الترجمة كتابية أـ شفكية، فينا تككف كممة تعريب مرادفة لكممة ترجمة ا
يضاحو كاإلبانة عنو، كتككف كممة ميعىرًٌب  المعنى مف لغة إلى لغة، كفي األصؿ تفسير الكبلـ كا 
ـ أنَّو تعريب فبلف أك أف ميعىرًٌبو فبلف.    مرادفة لكممة ميتىرًجـ،كطالما نقرأ عمى غبلؼ كتاب ميتىرجى
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يا نقؿ األثر مف المغة العربية إلى كعمى عكس التَّعريب في ىذا السياؽ كممة التَّعجيـ التي يراد ب
 .  (55)أية لغة أجنبية أم غير لغة العرب

 المعنى الثالث: 
كىك األشير في االستعماؿ كاألكثر استقراران كاتباعان في مجاؿ العمـ كبخاصة في المصطمحات 

تعديؿ أك كنحكىا. كالمقصكد بو ىنا نقؿ المفظة األجنبية بحاليا إلى المغة العربية، مع نكع مف ال
التغيير في صكرتيا بالقدر الذم يتماشى مع القكاعد الصكتية كالصرفية في المغة العربية، كفقان 
لمخطكط العريضة لضكابط ىذيف الجانبيف في لغتنا. فالتَّعريب ىنا إذف محصكري مفيكمو في 

 مجاؿ األلفاظ كنحكىا مف حيث المبنى كالشكؿ.  
ىا إلى الصكرة العربية صكتيان كالتَّعريب بيذا المعني الثالث )أ م تطكيع األلفاظ األجنبية بردًٌ

كصرفيان( كىك ما يشيع العمؿ بو في نقؿ العمـك كالفنكف الحديثة، غير أف استخدامو في ىذا النقؿ 
 لو حدكد كضكابط مف حيث الكيؼ كالكـ.  

ؿ األقدمكف بعض القكاعد العامة التي ينبغي اتباعيا عند تعريب ال مصطمحات، كلقد سجَّ
فاشترطكا شركطان صكتية كأخرل صرفية لؤللفاظ المنقكلة، حتى تأخذ السمة العربية التي تؤىميا 
لبلنتظاـ في الثركة المفظية العربية، كحتى يسيؿ عمييا التأقمـ،كتصبح"عربية" باالستعماؿ الخاص 

حتى كقتنا ىذا.   كالعاـ معان. كىذه الشركط كميا أك بعضيا مازاؿ بعض الباحثيف يتمسككف بيا 
 قصدان إلى إزاحة الغربة عف ىذه األلفاظ كمنحيا أرًضيَّةن مألكفة مأنكسة.

كالحؽ أف اشتراط حدكد معينة لمصكر النطقية كالصرفية لممصطمحات المنقكلة بالتَّعريب ينبغي 
نَّما يعالج األمر بحسب الظركؼ كالحاالت التي تكاجينا، شريطة أف  أال يؤخذ عمى إطبلقو،كا 
يككف صكغيا عمى كفؽ المألكؼ أللسنة العرب كآذانيـ قدر المستطاع. أما مف حيث الكـ 
 –كاألقدار المنقكلة مف األلفاظ بالتَّعريب فيناؾ آراء،ىناؾ مف اليجيز التَّعريب البتة،ألف فيو 

إفسادان لمعربية كتشكييان لمادتيا. كعندىـ أف الترجمة ىي  -عمى مايرل أصحاب ىذا الرأم
ريؽ األكفؽ كاألكلى باالتباع في ىذه السبيؿ. كىناؾ في الجانب اآلخر مف يرل فتح باب الط

التعريب عمى إطبلقو، دكف شرط أك قيد،عمى أساس أف المصطمح المعرَّب أقرب في الداللة عمى 
المفيـك كالمقصكد، كأكثر كفاء بأغراض التعبير مف الترجمة. أما المنصفكف مف الدارسيف 

بل يركف بأسان مف التَّعريب،كبخاصة في المراحؿ األكلى مف نقؿ العمـك كالفنكف كالباحثيف ف
ة إلى ىذا النيج. كىـ في ذلؾ يستدلكف بما  األجنبية،كلكف بأقدار مناسبة،حيث تككف الحاجة ميًمحَّ
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جرل في القديـ، حيث أقدـ عمماؤنا عمى تعريب أعدادو كبيرة مف المصطمحات ذات األىمية 
 ماىك معركؼ كمشيكر. الخاصة، عمى

كيقكؿ أستاذنا الدكتكر كماؿ بشر: كنحف مف جانبنا نأخذ بيذا الرأم،كلكف بشركطنا الخاصة 
التي تتمثؿ في كجكب كضع التَّعريب تاليان لمترجمة في المحاكلة كاالجتياد، كفي كضع نكع مف 

 .(56)الضكابط التي تحكـ ىذا النقؿ بالتَّعريب"
 المعنى الرابع: 

بيف أىؿ االختصاص مف الدارسيف العرب في السنكات األخيرة تكظيؼ مصطمح"التَّعريب" يشيعي 
ف كاف ىذا المفيـك مايزاؿ غائمان في أذىاف الكثيريف منيـ، كأكضح تحديدو لو  في مفيـك خاص، كا 
كأدؽ تفسير لمعناه في سياؽ المعارؾ الدائرة حكلو اآلف، ىك ماقدمو لنا األستاذ الدكتكر عبد 

يـ خميفة رئيس مجمع المغة العربية األردني في بحث لو اشترؾ بو في فعاليات المؤتمر الكر 
 الثامف كالخمسيف لمجمع المغة العربية بالقاىرة.

فقد حدده الدكتكر خميفة بقكلو:"فالتَّعريب في ىذا المصطمح الذم يككف محكر مؤتمر مجمعنا 
ت الجامعية كالمعاىد العميا التي تضـ مئات ليذا العاـ،يعني بالتحديد تحكيؿ الجامعات كالكميا

األقساـ العممية،مف التدريس بالمغات األجنبية مثؿ اإلنجميزية كالفرنسية كغيرىا إلى التدريس 
 .(57)بالمغة العربية،كاعتماد المغة العربية لغة التدريس الجامعي كالبحث العممي كالتقنيات الحديثة"

اص الذم نظف أك ييفترض أف المناقشات الجارية عمى الساحة ىذا ىك"التَّعريب" ذك المفيـك الخ
كعمى الرغـ مف كضكح ىذا المفيـك  –العربية منذ فترة قصيرة تدكر حكلو تأييدان أك معارضة 

لمتَّعريب كاألخذ بو عند جممة مف الباحثيف العارفيف،فالمبلحظ أف ىذا المفيـك قد اقتصر عمى 
ربية لغة العمـ تدريسان كبحثان كتأليفان بدالن مف المغات األجنبية. كىذا التٍَّعريب المغكم،أم اعتماد الع

التفسير لمتَّعًريب تفسير جائز كمقبكؿ بكجو مف الكجكه، كلكنو ال ينفذ إلى جكىر المكضكع كال 
يصؿ بنا إلى أعماؽ القضية األساسية،قضية"التبعية" العممية لآلخريف،كالسير مف خمفيـ كالتمقي 

 شاركة فاعمة. عنيـ دكف م
يعني تعريب الفكر كالمغة معان، إذ  –كما يقكؿ أستاذنا الدكتكر كماؿ بشر  –فالتَّعريب عندنا 

االقتصار عمى التعريب المغكم عبلج قاصر إذا لـ يعتمد عمى تفكير عربي،ألفَّ التكظيؼ المُّغكم 
يف كاالقتباس منيا المحض غير الصادر عف فكر عربي قد يككف بالترجمة أك بنقؿ أفكار اآلخر 

ف بدا لنا أننا مستقمكف لغكيان.  كصكغ ذلؾ كمو بالمغة العربية،كمردكد ذلؾ أننا نظؿ تابعيف فكريان كا 
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كالتبعية الفكرية ىي الداء الحقيقي الذم يفرز أدكاءن أخرل تمخر في عظاـ الجسـ العربي، كعمى 
،كجعمكه محكر مناقشاتيـ كمعاركيـ رأسيا داء التغريب المغكم الذم تكجيت إليو أنظار الدارسيف

 . (58)غافميف عف مصدره الذم يتكلد عنو كيٌمده بعناصر كجكده كىك التغريب الفكرم
كيستدرؾ أستاذنا دكتكر كماؿ بشر بقكلو: صحيح أف تعريب المغة لو دكر ال ييٍنكىر في تعريب 

ثيرة ذات فعالية غير الفكر،إذ بيف الجانبيف ارتباط كثيؽ،كلكف ىناؾ عكامؿ كعناصر أخرل ك
مذككرة في تنمية الفكر كتعميقو كتٌنكع أبعاده كجكانبو،كالخبرة كالثقافة العامة كالخاصة، سكاء 
أكانت ىذه المعارؼ عربية أـ أجنبية. ىذه العكامؿ مجتمعة )كغيرىا كثير( ىي األدكات الفاعمة 

قادران عمى التفاعؿ كالتعامؿ في تحريؾ الفكر كتنشيطو،كدفعو إلى الخمؽ كاالبتكار،بحيث يصبح 
كمف ضمنيا التَّعريب  مع ما يجرم في الحياة،كالتصرؼ فيما يقابمو أك يكاجيو مف مشكبلت،

نفسو،كتعريب الفكر عندنا يعني بالضركرة أف يككف لمعرب دكر إيجابي فاعؿ ذك خصكصية 
الحياة االنسانية. كيتـ  مميزة،ليا نكع مف الكياف المؤثر في السكؽ العممية كالفنية كجميع مجاالت

ذلؾ في مجاؿ العمـك بالمشاركة كالمساىمة في النشاط العممي بمجاالتو المختمفة، كأف يككف لنا 
أك حتى التفسير  نصيب في االبتداع كاالبتكار أك االضافة كالتجديد،أك التعديؿ كالتطكير،

 .(59)كالتطكبع لمتطبيؽ السميـ الراشد
ني: المشاركة المبدعة لممؤسسات العممية العربية في بناء الحضارة فالتَّعريب بيذا المعنى يع

 . (60)العالمية، كالخركج مف حالة التبعية الفكرية كالثقافية
كفي سياؽ تعريب العمـ فكريان كلغكيان يشير أستاذنا الدكتكر كماؿ بشر إلى جممة مف الخطكط 

حاجة الداعيف إلى ىذا المبدأ. كقد أكجز العريضة التي يتماشى تطبيقيا مع مبدأ التعريب، كيفي ب
 : (61)اآلتيةتصكره ليذا النيج في األمكر 

 أواًل:  في حالة االبتكار أو التَّعريب الفكري: 
إذا كاف الباحث المعٌيف مبتكران في تخصصو كمجاؿ مسؤكليتو العممية،فميست ىناؾ صعكبة ذات 

المعيكد في كضع المصطمحات. إنَّو باؿ تقؼ في طريؽ ابتكار مصطمحاتو ككضعيا بالطريؽ 
صاحب المادة العممية في ىذه الحالة،كبمقدكره حينئذ أف يصنع مفاتيحيا كيشكميا كفقا لما 
نعت لو مف عمـ كفف، كىذا ىك الحاؿ المعيكد عند كؿ الركاد مف الدارسيف الذيف يأتكف  صي

راتيـ العممية حاممة معيا بالجديد،معتمديف عمى أفكارىـ كمحصكليـ المعرفي. كقد تشيع ابتكا
 
 
 
   
 



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49 

مفاتيحيا،أم مصطمحاتيا. كتصبح تراثان عامان يمتاح منو المائحكف ىنا كىناؾ بدكف تفريؽ، حدث 
ىذا أك مثمو أياـ االزدىار الفكرم كالعممي في تاريخ العرب المسمميف. كىذا يقتضي أف يككف 

ية كطرائؽ تصريفاتيا في الكممات الباحث ذا عمـو كاسع كدراية عميقة بالثركة المفظية لمغة العرب
مف اشتقاؽ كنحت كتكليد لممعاني بالتكسع في دالالت كممات قديمة أك بالتكظيؼ المجازم 

 ليا... الخ.  
فالمفكر المبدع المدرؾ ألسرار لغتو يستطيع أف يمبي حاجتو مف المصطمحات متى كانت الفكرة 

كأعماقيا، كىذا شأف المبدعيف في حقيقة العممية كاضحة لديو،كمتى كاف ىك مدركان ألبعادىا 
 األمر.  

 ثانيا:  في حالة النقل أو التعريب المغوي:
أما اذا كاف المصطمح منقكال مف لغة أجنبية،لخصكصية في كضعو كتكظيفو أك لشيرتو 
كعمميتو،أك ألم سبب عممي آخر، فإف ىذا النقؿ يشكؿ صعكبة حقيقية في التعامؿ معو 

ًنعى ىذا المصطمح لبمكرتيا،كالكشؼ عف مغاليفيا. كفي"أقممتو"؛ كذلؾ  لشدة ارتباطو بمادتو التي صي
كليس مف النادر أف تككف ىذه المادة نفسيا غير كاضحة تماـ الكضكح بالنسبة لمناقميف،إما 
ما لضعؼ استيعابيا كىضميا،األمر الذم مف شأنو أف يزيد المسألة تعقيدان كاضطرابا،  لجدتيا، كا 

حاكؿ الدارسكف اقتراح أساليب معينة يمكف اتباعيا في ىذا النقؿ،متفقيف تارة ن كمع ىذا فقد 
 كمختمفيف أخرل،في ترتيبيا كأكلكياتيا.  

 :  كاالختيار األنسب لترتيب ىذه األساليب في سياؽ قضيتنا،كىي تعريب العمـك
 التَّرجمة.   .1
 التَّعريب. .2
 نقؿ المصطمح األجنبي بحالو.   .3

 أوال:  الترجمة 
المفضؿ في سياؽ التعريب البدء بالترجمة،عمى الرغـ مما قد تنظمو الترجمة مف مزالؽ 
كتضحيات بحقائؽ األمكر،كلكف الترجمة تبقى مفضمة ألف فييا مزايا عممية كقكمية، أىميا أننا 
نظفر بحقائؽ عممية نكسكىا لباسان عربيان يرشحيا لمتمثيؿ كاليضـ كاالستيعاب في سيكلة 

 فة إلى ما يعنيو ذلؾ مف إثراء المغة العربية، كتطكيع مادتيا.  كيسر.باإلضا
 كاختيار البدء بالترجمة مشركط بشرطيف متبلزميف: 

 :  الفيـ التاـ الدقيؽ لمفيـك المصطمح األجنبي.  أوليما



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

50 

:  أف يككف المصطمح العربي المقابؿ مناسبان نطقان كصياغة،خاليان مف الشذكذ كاإلغراب ثانييما
اتو كبنائو،أم أف تككف صكرتو المفظية مقبكلة مستساغة،كشكمو الصرفي مأنكسان،فإذا في أصك 

ال لجأنا إلى ابتكاره بطريؽ التكليد.    كاف المصطمح العربي المناسب مكجكدان بالفعؿ فييا،كا 
 كالتكليد لو جانباف:  تكليد في الصيغة، كتكليد في الداللة.  

 ثانيا:  التَّعريب 
ذا لـ يكفؽ ا لدارس إلى ترجمة مصطمحاتو األجنبية إلى ما يقابميا في العربية بالكسائؿ المشار كا 

ا يتحتـ عميو أف يمجأ إلى التَّعريب،كالتَّعريب أسمكب مشركع كلو أحكامو  إلييا سابقان،فريبَّمى
كضكابطو التي تعني في األساس إخضاع المصطمح األجنبي لشيء مف التعديؿ أك التغيير في 

ابؽ النظـ الصكتية كالصرفية في العربية. فالتَّعريب في مجاؿ المصطمحات تابع بنيتو؛ ليط
لمترجمة ك تاؿو ليا، متى كانت الترجمة الدقيقة عصيبة المناؿ، أك كانت تنتظـ تضحية بدقائؽ 

 المعاني كمفاىيـ المصطمح األجنبي.  
 ثالثًا:  نقل المصطمح األجنبي بحالو: 

ذا لـ يكفؽ الدارس إلى ا كما يقكؿ  –ألخذ بالتعريب بضكابطو كأحكامو المقررة، فبل مانع كا 
مف نقؿ المصطمح األجنبي بصكرتو األصمية كاممة غير منقكصة، حتى يستقر  –المختصكف 

مفيكمو، كيتضح بصكرة ال لبس فييا كال غمكض، كال ضير بىعدي أف يعكد إليو الدارس لترجمتو، 
لتعريب أك النقؿ الحرفي لممصطمح ضرر أك منقصة في إف استطاع إلى ذلؾ سبيبلن. كليس في ا

رر كالمنقصة في التضحية بحقائؽ العمـك كالتكرط في استخداـ  حالة استحالة الترجمة،إنَّما الضَّ
مصطمحات غامضة أك قاصرة عف التعبير العممي الدقيؽ. كميما يكف مف أمر، فجكاز التعريب 

قكفان،كعمى الدارسيف مف أىؿ االختصاص كالمغكييف كالنقؿ الحرفي ينبغي أف يككف مشركطان كمك 
أف يتحممكا مسؤكلياتيـ كيبذلكا ما كسعيـ الجيد في سبيؿ سد النقص كالتخمص منو.   كليس 
نمااألكفؽ أف ننصرؼ إلى ذكات  يكفي في ىذا المجاؿ ترجمة المصطمحات أك تعريبيا أك نقميا،كا 

 . (62)ع بصكرة عربية في المادة كالمصطمحات معان أنفسنا،كنعمؿ عمى تنشيط التفكير العممي المبد
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 الخاتمة

 : خمص البحث إلى مجمكعة مف النتائج، كمف أىميا:أواًل: النتائج
ييعىدُّ التَّعريب ظاىرة قديمة حديثة في الفكر المغكم العربي، فالتَّعريب في لغتنا كاف أمرا -

مغكم العربي، كىك كتاب سيبكيو كاقعان منذ عصرىا األكؿ، منذ أكؿ كتاب في فكرنا ال
 الخالد. فسيبكيو أكؿ المتحدثيف عف التَّعريب، كالقدكة لغيره فيو .

إفَّ منيج العرب القدماء في التعامؿ مع ىذه الظاىرة، ظاىرة التَّعريب يكحي بأف العرب -
كانكا حريصيف أشد الحرص عمى تذكيب المعرب بمغتيـ، كصبغو بالصبغة العربية، 

أكزاف العربية، ك يتكاءـ مع الذكؽ العربي السميـ، فتغيير المفظ األعجمي  ليتناسب مع
 أك تغيير حركفو أمر كاجب البد منو.

التَّعريب في فكرنا المغكم القديـ كاف في األسماء فقط، كلـ يقع في األفعاؿ، كال الجمؿ كال -
 فعبلن كاحدان.  األساليب كالمعاني، فبل نجد في الكممات المعربة التي جمعتيا المعاجـ

بو العرب مف كممات، فقد اعتمدت عمييا - تيعىدُّ المعاجـ العربية المصدر األكؿ لمعرفة ما عىرَّ
كتب الميعىرَّب فيما بعد، كيعد معجـ "الصحاح" لمجكىرم أكؿ معجـ اىتـ بكضع مفيـك 

 أك تعريؼ لمميعىرَّب، كقد نقمت تعريؼ الجكىرم أشير المعاجـ العربية فيما بعد.
زاد االىتماـ في العصر الحديث بظاىرة التعريب، نظرا لشدة الحاجة إليو في مياديف كثيرة -

 مف العمـ كالفف كالمعرفة، كشؤكف الحياة المختمفة .
اتخذت العربية حديثا أساليب كطرقا مختمفة في النقؿ عف المغات األخرل، كاالختيار 

 األنسب لترتيب ىذه األساليب بحسب األكلكية:
 . نقؿ المصطمح األجنبي بحالو.3. التعريب.        2رجمة.        .الت1

 ثانيًا: التوصيات
يكصي البحث مجمع المغة العربية في غزة بتشكيؿ ىيئة خاصة لمتعريب تسمى )ىيئة -

)كحدات لمتعريب( في الجامعات كالكميات كالمؤسسات، كيككف  التعريب( كينبثؽ منيا
حصائيا في القديـ كالحديث، كتأصيميا. عممان بأف الكثير  ىدفيا استقراء األلفاظ المعربة كا 

 مف األلفاظ المعربة يشكؾ في تأصيميا.
 استقراء األلفاظ الدخيمة في القديـ كالحديث، كاختيار المأنكس منيا.-
يكصي البحث بأف يككف التَّعريب تعريبان فكريان كلغكيان معان، كىك بيذا المعنى مطمب قكمي -

 .كعممي كاجتماعي
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 الحواشي: 
خصائص العربية كمنيجيا األصيؿ في التجديد كالتكليد، محاضرات ألقاىا األستاذ محمد المبارؾ، معيد الدراسات 

  44، ص 1960العربية العالية،
 45خصائص العربية كمنيجيا األصيؿ في التجديد كالتكليد، ص .1

قزكيني، شرح كتعميؽ كتنقيح د. محمد عبد انظر:  مقدمات كتب الببلغة كمنيا: اإليضاح في عمـك الببلغة، لم
 المنعـ خفاجي، دار الكتاب المبناني. 

 ـ( . 1975 -ىػ1395) 4ط    
شرح الشافية:  رضى الديف األستراباذم، تحقيؽ األساتذة محمد نكر حسف،  كمحمد الزفزاؼ، كمحمد  .2

 706/ 1محي الديف عبد الحميد ج
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 49أصمو " نبيرج" كىك الردمء مف الدراىـ، المعرب، لمجكاليقي، ص    
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 بحث  بعنوان

 تعريب العموم في التعميم العالي الفمسطيني .. األسباب والحمول" "مشكالت

 دادــــــــــإع
 (3) *د. خالد عبد هللا النويري

 ممخص الدراسة:
ىناؾ العديد مف المعيقات كالصعكبات التي تكاجو حركة تعريب التعميـ العالي في 

 ؿ خاص.مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية بشكؿ عاـ، كتعريب العمـك بشك
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى كاقع تعريب العمـك في ىذه المؤسسات، 
كالتعرؼ عمى  الجيكد الفمسطينية الجماعية كالفردية في حركة الترجمة كالتعريب في ىذا 
براز المعيقات كالصعكبات التي تكاجيو، كاقتراح الحمكؿ المناسبة لمتغمب عمى ىذه  المجاؿ، كا 

ليتسنى لصانعي القرار كالمسئكليف عف التعميـ العالي في فمسطيف األخذ بيذه الحمكؿ المعيقات، 
 لمنيكض بحركة الترجمة كالتعريب في التعميـ  العالي. 

Abstract: 

There are many obstacles and difficulties faced by the movement of the 

arabization of higher education in the Palestinian institutions of higher 

education in general، and the arabization of science in particular، this study 

aimed to shed light on the reality of the arabization of science in these 

institutions، and to identify the Palestinian efforts of collective and individual in 

the translation and arabizationmovement in this area، and to highlight the 

obstacles and difficulties faced، and propose appropriate solutions to overcome 

these obstacles، so that decision-makers and those responsible for higher 

education in Palestine taking these solutions to improve the movement of 

translation، arabization in higher education. 

 
(*)

 ٍٍّخ ثّدٍظ اٌجحش اٌؼًٍّ اٌؼًٍّ ثىصاسح اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ.سئٍظ لغُ ِزبثؼخ اٌجحىس اٌؼ 
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 المقدمة:
إف لغتنا العربية ىي لغة أصيمة، كىي المغة التي نزؿ بيا قرآننا الكريـ،نفتخر كنعتز بيا 

ربيةفي زمف لـ يكف فيو لمغات بيف األمـ، ك لقد كتب عمماء العرب ك اإلسبلـ كتبيـ بالمغة الع
البصريات ك الكيمياء ك مسفة كعمـ النفس ك الفمؾ كالطب ك األخرل شأف ييذكر، فكتبكا في الف

القانكف ك االقتصاد، ك أخذكا مف المغات األخرل فاشتقكا ك عٌربكا ك أضافكا، حتي باتت الكثير 
 ية.مف المصطمحات العممية العالمية في الكقت الحاضر أصكليا عرب

يزعـ الكثير مف األكاديمييف أف المغة العربية ىي لغة أدب كشعر أكثر منيا لغة عمـ 
كتقانة، كبحسب رأييـ، ال تستطيع مفردات ىذه المغة االستجابة لمتطمبات العمـك كالتقانة الحديثة، 
 ليس بسبب افتقارىا إلى المصطمحات العممية فحسب، بؿ لعدـ قدرتيا عمى التعبير الدقيؽ في
كثير مف األحياف في كصؼ الظكاىر العممية، كما أف البعض منيـ ال يمكنو تصكر إمكانية 

 (.20، ص 2006جريك، ) كتابة بحث عممي بمغة غير المغة اإلنجميزية
كألجؿ النيكض بثقافتنا العربية كدحض تمؾ المزاعـ، كاف لزامان عمينا أف نكلي لغتنا 

ؿ اىتمامنا كجيدنا كفائؽ ع نايتنا، ككخطكة أكلى لمسير في االتجاه الصحيح، عمينا أف العربية جي
ا  نيتـ اىتمامان بالغان بتعريب التعميـ الجامعي في جميع تخصصاتو كاتجاىاتو، كأف نرفض رفضن
قاطعان أية دعكات لتأجيؿ ذلؾ تحت أم مبررات أك ذرائع كاىية، إذ ال يمكف لمجتمع يتطمع لمتقدـ 

غتو التي تستكعب جميع مفردات العمـك المعاصر كالحديث بفركعو كالنمك كالرقي أف اليعتني بم
 (.21، ص 2006المختمفة، كتكاكب تطكره كتقدمو) جريك، 

يىصعب حاليان الحديث عف أية تنمية مجتمعية  بدكف التطرؽ إلى قضية التعريب بشكؿ 
أك ثقافية أك عاـ كتعريب العمـك بشكؿ خاص، فيي قضية ذات بعدو ميـ في أية تنمية اقتصادية 

اجتماعية أك تربكية، كلذلؾ يجب أف تككف المغة العربية ىي لغة الدراسة لممساقات بشكؿ عاـ 
 كمساقات العمـك النظرية كالتطبيقية بشكؿ خاص في مؤسسات التعميـ العالي  الفمسطينية.

 تكاجو حركة تعريب التعميـ العالي في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية العديد مف
المعيقات كالصعكبات، كما أف حركة التعريب كالترجمة تسير ببطء شديد، كلذلؾ جاءت ىذه 
الدراسة لتسميط الضكء عمى كاقع تعريب التعميـ العالي في ىذه المؤسسات، كالتعريؼ بالتحديات 
كالصعكبات التي تكاجو، كذلؾ مف أجؿ تكاتؼ الجيكد الجماعية كالفردية، كعمى المستكل 

لمؤسساتي لمنيكض بحركة الترجمة كالتعريب ككضعيا في المصاؼ الطبيعي بيف الكطني كا
 حركات الترجمة كالتعريب في الكطف العربي.
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 مشكمة الدراسة :
الكتب الدراسية في تخصصات العمـك النظرية كالتطبيقية، بالنظر إلى معظـ المقررات ك 

ميعدة بالمغة اإلنجميزية،كخبلؿ دراستو كالتي يدرسيا طبلبنا في الجامعات الفمسطينية، نجد أنيا 
ليذه المقررات، يجد الطالب صعكبة كبيرة في فيـ كاستيعاب محتكياتيا، كلمتغمب عمى ىذه 
الصعكبات، يمجأالطالب إلى المعاجـ العمميةك المراجع ككسائؿ الترجمة األخرل، لمبحث عف 

ؼ الطالب الكقت كالجيد كالماؿ المصطمحات ك ترجمة ما لـ يستكعبو منيا، كىذا بالتأكيد ييكم
الكثير،كقد يجد الطالب صعكبة كبيرة في الحصكؿ عمى التراجـ كالمراجع المطمكبة بالمغة 

كقد ال يصؿ إلى النتيجة المرجكة، مما قد يترؾ آثاران سمبية عمى التحصيؿ الدراسي  ،العربية
 لمطالب.

ؽ العممي بإعدادىا بنفسو ككذلؾ بالنظر إلى المكاد العممية التي يقـك مدرس المسا
كتدريسيا لطمبتو، نجد أنيا أيضان ميعدة بالمغة اإلنجميزية، ككما ىك الحاؿ في استيعاب كفيـ 
الكتب كالمراجع اإلنجميزية، يجد الطالب أيضان صعكبة في استيعابيا كفيميا، كلذلؾ كاف مف 

أك ميعدة أك مؤلفة بالمغة  الكاجب أف تككف المقررات كالكتب العممية بيف أيدم طمبتنا مترجمة
العربية، ليككف التحصيؿ العممي لمطالب كالفيـ كاالستيعاب أجدل كأفضؿ بكثير مف كجكد 

 مقررات بالمغة اإلنجميزية.
كيكجد لدل العديد مف أقطاب التعميـ العالي في فمسطيف قناعات بعدـ جدكل تعريب 

كؼ تطفك عمى السطح نتيجة لمتعريب في التعميـ العالي، كأف ىناؾ العديد مف السمبيات التي س
حاؿ إقراره ك كالشركع في تطبيقو، كىذا مف شأنو أف يضع العديد مف الصعكبات ك العكائؽ أماـ 

 تعريب التعميـ العالي  الفمسطيني. 
 كبشكؿ عاـ يمكف تناكؿ مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيسي التالي :

 لي الفمسطيني؟ما ىي مشكبلت تعريب العمـك في التعميـ العا
 كيتفرع مف السؤاؿ الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:

 ما ىك كاقع تعريب العمـك في التعميـ العالي الفمسطيني؟ .1
 ما الصعكبات كالمعيقات تقؼ أماـ تعريب العمـك في التعميـ العالي الفمسطيني؟ .2
العالي ما ىي الحمكؿ المقترحة لمتغمب عمى مشكبلت تعريب العمـك في التعميـ  .3

 الفمسطيني؟
 أىداف الدراسة:

 إبراز كاقع تعريب العمـك في التعميـ العالي الفمسطيني في السابؽ كالحاضر. .1
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 إبراز الجيكد كاألنشطة الجماعية كالفردية المبذكلة في تعريب التعميـ العالي الفمسطيني.  .2
 لفمسطيني .دراسة المعيقات كاألسباب التي تكاجو تعريب العمـك في التعميـ العالي ا .3
 اقتراح الحمكؿ المناسبة لمتغمب عمى ىذه المعيقات . .4

 أىمية الدراسة:
برار  .1 تشخيص الكاقع الحالي لتعريب العمـك في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية، كا 

المعيقات التي تكاجيو، ليتنسى لصانعي القرار إزالة ىذه المعيقات في المستقبؿ 
 القريب.

كليف عف التعميـ العالي في فمسطيف مف أجؿ النيكض بحركة كضع الحمكؿ أماـ المسئ .2
 تعريب التعميـ العالي.

قد تسيـ ىذه الدراسة في فتح مجاؿ جديد أماـ الباحثيف الفمسطينييف لمقياـ بأبحاث  .3
 .جديدة تتناكؿ مكضكع التعريب في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية

 المنيجية :
لنظرم الذم ييدؼ إلى التعرؼ عمى المشكمة مكضع الدراسة، استخدـ الباحث المنيج الكصفي ا

كالتعرؼ عمى مككناتيا مف خبلؿ تحميميا كتفسير أسباب حدكثيا، كالحمكؿ المقترحة لمتغمب 
 عمييا.  

 حدود الدراسة:
 الحد المكضكعي: تعريب العمـك في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية.

 لي الفمسطينية.الحد المكاني: مؤسسات التعميـ العا
 مصطمحات الدراسة:

 التعريب :
ىك نقؿ كممات أك مصطمحات عممية أك مدركات مف لغة أجنبية إلى المغة العربية مع تحكيرىا 
 نطقان إلى ما يبلئـ النطؽ العربي، كقد ييبقي بعض المعربيف نطؽ الكممة بعيف صكتيا في لغتو

 (64، ص2007أبك مرؽ، (
 الترجمة:

المصطمح العممي مف لغة أجنبية إلى ما يقابمو بالمغة العربية، كىي عمؿ ىي نقؿ النص أك 
ميكانيكي يتكقؼ حسف ىك قكتو عمى مدل استيعاب المترجميف مف المغة المترجمة عنيا إلى 

 (156، ص1979الحبيب، )  المغة المترجمة إلييا ثـ مدل إجادتو لفف الترجمة
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جد فرؽ جكىرم بيف الترجمة كالتعريب، فكبلىما مف خبلؿ التعريفيف السابقيف نرل أنو ال يك 
 مرتبط ارتباطان كثيقان باآلخر، كمكمبلن لو.

 المصطمح:
ىك رمز لغكم محدد لمفيـك معيف، كمعناه ىك المفيـك الذم يدؿ عميو ىذا المصطمح، كتعتمد 

 ،2005درجة كضكح معناه عمى دقة مكضكع المفيـك ضمف نظاـ المفاىيـ ذات العبلقة)الحمد، 
 (.4ص 

 الدراسات السابقة:
فمسفة التعميم العالي في األراضي المحتمة "( بعنوان:  1987دراسة )عيوش،  .1

 والدعوة إلى التعريب".
ركزت الدراسة عمى ضركرة أف يبدأ تعريب التعميـ الجامعي في فمسطيف بالعناية 

أكمعجمية  بتدريس المغة العربية منيجان ككتابان، كأف مشكمة التعريب ليست أكاديمية
ثراء المغة بالكممات التي تعبر  أكقامكسية، عمى الرغـ مف أىمية تعريب المصطمحات كا 
نما ىي مشكمة كضع العربية في  عف المفاىيـ الحديثة العممية كالصناعية كالتقنية، كا 

 المكاف الذم يتطمبيـ قاميا كمغة ألمة كاحدة.
 لماضي والحاضر.( بعنوان : تجارب في التعريب ا1987دراسة )المالح، .2

حثت  الدراسة عمى ضركرة تعريب التعميـ العالي في فمسطيف، كاالبتعاد عف ثنائية 
 المغة فيو، ك أف قضية التعريب قضية كطنية كرسالة حضارية.

 ( بعنوان : تعريب التعميم الجامعي. كيف؟1987دراسة ) الكرمي، ) .3
ياد النفس في الترجمة أكصت ىذه الدراسة بالتعريب المباشر لممصطمحات، دكف إج

إلى العربية، كضركرة إنشاء مجمع لغكم عربي فمسطيني ييسيـ فيو عمماؤنا إسيامان 
يجاد البدائؿ لمغريب الكافد، كتدريس مقررات  فاعبلن في إثراء المغة بالمصطمحات، كا 

 .جامعية في الترجمة كالتعريب
انية والبحتة ماليا وما (  بعنوان: الترجمة في العموم اإلنس2007دراسة) أبو مرق،  .4

 عمييا.
 ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة إيجابيات الترجمة كسمبياتيا كما يراىا أعضاء الييئة
 التدريسية في كؿ مف جامعة الخميؿ كالبكليتكنؾ كالقدس المفتكحة، ككذلؾ معرفة

الجنس،التخصص،الدرجة العممية( في محافظة الخميؿ، كأكصت (الفركؽ في المتغيرات
البحتة،  راسة المضي قدمان في تعريب األلفاظ في شتى العمـك كخاصة العمـكالد
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كتدريس العمـك بالمغة العربية مع معرفة المصطمحات األجنبية كتعمـ المغات األجنبية 
 .كليس إىماليا

مف خبلؿ الدراسات السابقة يتبيف أف ىناؾ العديد مف اآلراء التي طالبت بترجمة الكتب العممية 
ف كانت إلى ال مغة العربية ، كالنيكض بحركة التعريب مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية، كا 

حركة التعريب في ىذه المؤسسات لـ تأخذ حقيا مف االىتماـ  الكافي مف قبؿ الباحثيف 
 الفمسطينييف.

 أىمية تعريب العموم في التعميم العالي الفمسطيني:
لعربية أكبر بكثير من نسبة تحصيمو نسبة تحصيل الطالب عندما يدرس  بالمغة ا .1

 :عندما يدرس بالمغة االنجميزية
قد أثبتت الدراسات أف التدريس بالمغة العربية  في الكميات العممية مثؿ كميات الطب 
كاليندسة كالعمـك في العديد مف الجامعات العربية، مثؿ جامعة الممؾ فيصؿ كجامعة 

جامعة األمريكية ببيركت كالجامعة األردنية، الممؾ سعكد كجامعة الممؾ عبد العزيز كال
 يؤدم إلى:
 .زيادة القدرة عمى االستيعاب كعمقيا 
 .زيادة حجـ المادة المستكعبة 
 .زيادة سرعة القراءة كالكتابة 
  ،(.1999زيادة فرص المشاركة الصفية في الحكار كالنقاش ) الجار هللا 

تصيف بتكميؼ مف مجمع كتكصمت دراسة أخرل تقكيمية أجراىا مجمكعة مف المخ
% 35المغة األردني لنتائج باىرة، حيث ىبطت نسبة الرسكب في مادة األحياء مف 

% فقط عندما درس الطبلب نفس المادة 3عندما كاف التدريس بالمغة اإلنجميزية إلى 
بالمغة العربية، كدرس الطبلب المادة بشكؿ أكسع كبصكرة أعمؽ كأدؽ،  ككفركا 

 (.1999دراسة المادة ) الجار هللا،  الكثير مف الكقت في
 :الدراسة بالمغة العربية توفر الوقت والجيد .2

يييدر الطالب الجامعي الكثير مف الكقت كالجيد في ترجمة المصطمحات كالمفردات 
مف المغات األجنبية إلى العربية، مما يؤثر عمى الكقت المتاح لمتحصيؿ كبالتالي 

 .ات العمـ المختمفةعمى مستكل استيعابو كفيمو ألساسي
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 :مواكبة التطورات العممية و اإلفادة منيا .3
تؤدم دراسة العمـك بالغة العربية إلى اإلفادة مف التطكرات العممية، كالتسارع في 
االكتشافات كاالبتكارات، مما يؤدم إلى تعزيز الجيكد في التنمية كالتقدـ، كحيث مف 

 أحد أىـ عناصر القكة.يمتمؾ المعرفة إنما يمتمؾ في حقيقة األمر 
 :إقبال الطمبة عمى االلتحاق بالتخصصات العممية .4

إحدل المعيقات التي تقؼ أماـ قمة التحاؽ الطالب بالتخصصات العممية، ىي 
تدريس مساقاتيا بالمغة اإلنجميزية،  كما ينجـ عف ذلؾ مف صعكبات يجدىا في 

عممي إلى تخصص استيعاب المادة، كقد يضطر الطالب إلى التحكيؿ مف تخصص 
آخر أدني منو بسبب ىذه الصعكبات، كلذا عندما يتـ تعريب ىذه المساقات كتدريسيا 
بالمغة العربية فإف نسبة اإلقباؿ عمى االلتحاؽ بيذه التخصصات سكؼ يزداد بشكؿ 

 كبير.
 .مواكبة المجتمع لما ىو جديد في المجال العممي .5

منشكرة لباحثيف فمسطينييف ستؤدم إلى مكاكبة إف ترجمة الكتب العممية الحديثة كاألبحاث ال
مككنات المجتمعي الفمسطيني لما ىك جديد في مجاؿ المعرفة  كالتقدـ كالبحث العممي، 
ناىيؾ عف التعرؼ عمى الكثير مف المشاكؿ التي تكاجو ىذا المجتمع  كالحمكؿ التطبيقية  

 ليذه المشاكؿ. 
 إجابة السؤال األول الذي ينص عمى:

 ريب العموم في التعميم العالي الفمسطيني:واقع تع
الشؾ أف تعريب العمـك في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية يسير ببطء شديد، 
كيكاد يككف معدكمان، عمى الرغـ أف ىناؾ تجارب عممية ناجحة في مجاؿ تعريب العمـك في 

كمصر كاألردف، بؿ إف مجامع البمداف العربية المجاكرة، منيا: العراؽ كسكريا كالسكداف كالمغرب 
المغة العربية في العديد مف األقطار العربية  كضعت خططان استراتيجية لمنيكض بمجاؿ 
التعريب، كنشأت العديد مف جمعيات الترجمة كالتعريب في ىذه األقطار، كعيقدت المؤتمرات ك 

العديد مف المجبلت الندكات العممية إلبراز دكر التعريب في نيكض كرقي األمة،كما تـ إصدار 
جراء الدراسات كاألبحاث العممية الخاصة بالتعريب، كتتجمى مظاىر  العممية كالكتب المترجمة، كا 

 ضعؼ حركة التعريب في التعميـ العالي الفمسطيني في النكاحي التالية:
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قمة كتب العمـك التطبيقية المؤلفة بالمغة العربية، مما يؤدم إلى كجكد صعكبة لدل الطالب  .1
لجامعي في التحصيؿ العممي كخاصة أف معظـ المقررات الدراسية العممية تدرس بالمغة ا

 االنجميزية.
قمة المراجع العممية سكاء المترجمة أك المؤلفة بالمغة العربية، مما يحد مف فرصة رجكع  .2

 الطالب الجامعي ليذه المراجع.
ة كالمكتبات العامة مقارنة قمة الكتب العممية التطبيقية المترجمة في المكتبات الجامعي .3

بالمكجكد فييا قياسان إلى الكتب العممية األجنبية،كما أف محتكاىا ال يرتقي إلى محتكل 
 الكتب األجنبية مف حيث الشكؿ كالمضمكف.

كجكد أعداد مف أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات الفمسطينية في التخصصات  .4
لتدريس بالمغة العربية يؤدم إلى تدني المستكل العممية كالتكنكلكجية ممف يعتقدكف أف ا

 .العممي لطمبة الجامعات كحرمانيـ مف مكاكبة التطكرات العممية المختمفة
قمة أعداد المختصيف القادريف عمى ترجمة الكتب العممية بالنكعية كالجكدة كبأسمكب لغكم  .5

 كجدت.جيد، مما يؤدم إلى قمة الكتب المترجمة، كتدني مستكاىا المغكم إف 
المؤتمرات كالندكات كاألياـ الدراسية حكؿ التعريب في فمسطيف محدكدة جدان، كال ترتقي  .6

 إلى العدد المطمكب. 
ال تكجد خطة استراتيجية عمى المستكم الكطني أك الجامعي لمنيكض بحركة التعريب  .7

 كالترجمة كالتأليؼ.
ـ تتحدث عف 2003لسنة  ـ كتعديبلتو1998ال تكجد مكاد في قانكف التعميـ العمي لسنة  .8

 إلزامية التعريب كأىميتو الكطنية .
 لـ يحصؿ التعريب عمى االىتماـ  اإلعبلمي الفمسطيني بشتى أنكاعو ككسائمو. .9

في مؤسسات حركة الترجمة كالتعريب كالتأليؼ السنكية ل لـ تطمؽ الجكائز التشجيعية .10
عربية في السعكدية كاألمارات التعميـ العالي الفمسطينية كما ىك الحاؿ في معظـ الدكؿ ال

 كاألردف إلخ ...
الكثير مف األبحاث العممية في المجبلت العممية المحكمة الفمسطينية منشكرة بالمغة   .11

اإلنجميزية، مما يؤدم إلى صعكبة استيعابيا مف قبؿ العديد مف مككنات المجتمع 
 لمككنات. الفمسطيني، كما أنو قد يككف حائبلن أماـ انسياب المعرفة ليذه ا
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 الجيود المبذولة في تعريب العموم في التعميم العالي الفمسطيني:
ال شؾ أنو كانت كمازالت ىناؾ جيكد فمسطينية لمنيكض بحركة التعريب، كبدأت 
حركة الترجمة في فمسطيف في العصر الحديث، في أكاخر القرف التاسع عشر كبداية القرف 

الكتب الدينية كاتخذت طابعا فرديان غير منظـ، كلكنيا  العشريف، كاقتصرت في بادئ األمر، عمى
اتسعت في ما بعد، كشمؿ تجميع جكانب العمـ كالمعرفة، كمع ظيكر الصحافة انتقمت الترجمة 
مف االتجاه الديني إلى االتجاه األدبي، فترجمت الحكايات كالقصص كالركايات كاألبحاث 

ي ترجمة العديد مف الكتب كالمؤلفات في مجاؿ المختمفة، كقد تركزت ىذه الجيكد في الماضي ف
األدب كالفف كالشعر كالقصة مف المغات الفرنسية كاإلنجميزية كاأللمانية كالركسية كاإليطالية 

 (.317، ص2007كالتركية إلى المغة العربية )شكممي،
 كفي مجاؿ تعريب العمـك كانت ىناؾ العديد مف  الجيكد  كاألنشطة التي بيذلت في ذلؾ 

 نذكر منيا:
ـ بشأف تعريب التعميـ العالي 2014( لسنة 15كزير التربية كالتعميـ العالي بغزة رقـ) قرار .1

( منو" بأف تقـك األقساـ في الجامعات كالكميات بتحديد أىـ 5في فمسطيف، كتنص المادة )
كأحدث المقررات في التخصصات المختمفة مف قبؿ األساتذة المختصيف ليتـ ترجمتيا إلى 

 مغة العربية كتدريسيا لمطمبة".ال
إطبلؽ مجمس البحث العممي كمجمع المغة العربية الفمسطيني في غزة في شير أبريؿ مف  .2

ـ جائزة "ترجـ كتابان كاربح ذىبان"، لتشجيع ترجمة كتأليؼ الكتب العممية 2015عاـ 
 التخصصية بالمغة العربية.

الذم تنفذه الكمية الجامعية لمعمـك ـ ك 2013مشركع تعريب العمـك كالمعارؼ المنطمؽ عاـ  .3
 التطبيقية  بتمكيؿ مف دكؿ مجمس التعاكف كبإشراؼ البنؾ اإلسبلمي لمتنمية.

ـ( جميعيا 2013–ـ 2007ابمس )عيقدت ستة مؤتمرات في جامعة النجاح الكطنية بن .4
بعنكاف " دكر الترجمة في حكار الحضارات"،  ككانت معظـ تكصياتيا تنصب في تشجيع 

حركة التعريب كالترجمة في مؤسسات  التعميـ العالي في فمسطيف، كالدعكة إلى  كتعزيز
 إنشاء مراكز متخصصة لمتعريب كالترجمة في ىذه المؤسسات.

تعريب   ـ( بعنكاف "مشركع2014عقد مجمع المغة العربية الفمسطيني كرشة عمؿ في غزة ) .5
ىذه الكرشة بعدة تكصيات مناىج التخصصات العممية في الجامعات الفمسطينية"، خرجت 

مناىج التخصصات الجامعية  منيا ضركرة إصدار القرارات الحككمية الممزمة بتعريب 
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بالعربية كتخصيص ميزانيات كافية   كمتابعة تنفيذ ىذه القرارات كضركرة نشر الكتب العممية
 .ليا

 –ريب العمـك ـ( بعنكاف "تع2014عقد يـك دراسي في الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية  ) .6
الكاقع كالمأمكؿ"، كخرج ىذا اليـك الدراسي بعدة تكصيات منيا بضركرة قياـ الجيات الرسمية 
بكضع خطة طكيمة األمد لترجمة الكتب كاألبحاث المتخصصة، تيحدد فييا قائمة بالكتب 
المطمكب ترجمتيا في التخصصات المختمفة في مدة زمنية محددة، كاالستفادة مف تجارب 

ؿ األخرل، كالتعرؼ عمى اآلليات التي تستخدميا في ترجمة األبحاث كالمصطمحات الدك 
 (.2014كالعممية ) دنيا الكطف، 

( بعنكاف "فمسفة التعميـ الجامعي كالدعكة إلى 1985عيقدت ندكتيف بمدينة القدس األكلى ) .7
جامعات (بعنكاف "حاضر المغة العربية كأساليب تدريسيا في ال1987تعريبو"، ك الثانية)

الفمسطينية"، عيرضت فييما عدة أكراؽ عمؿ تدعك إلى تعريب التعميـ العالي في 
 (.2007فمسطيف)عمرك، 

إنشاء أربعة مجامع لمغة في فمسطيف مف أىدافيا تشجيع كتعزيز حركة التعريب كالترجمة في  .8
مؤسسات التعميـ العالي في فمسطيف، كالدعكة إلى إنشاء مراكز متخصصة لمتعريب 

 ترجمة في ىذه المؤسسات.كال
 ىناؾ العديد مف الجيكد الفردية في ترجمة  كتعريب العمـك نذكر منيا: .9

 عادؿ محمد جرار:أجرل العديد مف الدراسات ككتب عدة مقاالت في تعريب 
: دراسات كمقاالت)جرار،  ، كنشرىا في كتاب بعنكاف تعريب العمـك  (.2004العمـك

  ـ(، لو العديد 1963-ـ1882كا في الترجمة )تكفيؽ كنعاف: مف أبرز الذيف أسيم
، 2007مف الدراسات الطبية المترجمة مف المغة األلمانية إلى المغة العربية)شكممي، 

 (322ص 
  :مف الذيف أسيمكا في الترجمة مف اإلنجميزية إلى العربية في العمـك كالتكنكلكجيا

مد شفيؽ كأح كعبدالرحيـ بدر، ككصفي حجاب، كأحمد سعيداف، جميؿ عمي،
كزىير الكرمي، كنجيب نصار، كعادؿ جرار، كمحمد حمداف، كمحمد  الخطيب،

صالح العالـ، كربحي الزرك، كعبد القادر عايد، كعبد الممؾ عرفات، كعدناف 
عبلكم، كعبدالمطيؼ جابر، كمحمكد عكيضة، كفكزم الدناف، كفخرالديف القبل، 

 .)المكسكعة الفمسطينية( كمحمد المرعشمي
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 السؤال الثاني الذي ينص عمى:إجابة 
 الصعوبات و المعيقات التي تواجو تعريب العموم في التعميم العالي الفمسطيني:

ىناؾ العديد مف الصعكبات كالمعيقات التي تكاجو التعريب بشكؿ عاـ كتعريب العمـك بشكؿ 
 :خاص كمنيا

 لتعميميةاعتقاد عدد ممف يتكلكف مكاقع قيادية ميمة في الجامعات كالمؤسسات ا .1
 الفمسطينية أف تعريب التعميـ الجامعي سيؤثر سمبان عمى التعميـ الجامعي في الكقت
الحاضر،بدعكل المساس بالمستكل العممي التحصيمي العاـ لدم الطمبة، مما يؤدم 
حسب رأييـ إلى عدـ قدرتيـ  عمى مكاكبة التطكرات العممية كما ىك جديد كحديث في 

 المختمفة.مجاؿ التخصصات  العممية 
كجكد أعداد مف أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات الفمسطينية في التخصصات  .2

العممية كالتكنكلكجية المختمفة ممف يعتقدكف أف التدريس بالمغة العربية يؤدم إلى تدني 
 المستكل العممي كالتحصيؿ لدل طمبة الجامعات.

ميـ العالي الفمسطينية القادريف قمة أعداد أعضاء الييئات التدريسية في مؤسسات التع .3
عمى إعداد أك تأليؼ الكتب العممية بالمغة العربية في الكثير مف التخصصات العممية 

 .بالمستكل العممي المطمكب قياسان إلى مستكياتيا بالمغة األجنبية
الترجمة  قمة أعداد أعضاء الييئات التدريسية القادريف عمى ترجمة الكتب العممية، إذإف .4

بمغتيف، لغة  ب قدرات عممية جيدة في التخصص العممي منجية، كقدرات جيدةتتطم
أخرل، األمر الذم ال  الكتاب المراد ترجمتو كالمغة المراد ترجمة الكتاب إلييا مف جية

 يتكفر بسيكلة في معظـ األحياف.
ضعؼ التنسيؽ بيف الجامعات في مجاالت التعريب المختمفة عمى نطاؽ مؤسسات  .5

 عالي الفمسطينية، األمر الذم ينجـ عنو بعثرة ىذه الجيكد كتشتتيا.التعميـ ال
غياب دكر كسائؿ اإلعبلـ المختمفة كعدـ ممارستيا لدكرىا المطمكب في نشر الكعي  .6

 بيف أكساط المتعمميف بأىمية التعريب.
 غياب الكعي لدل شرائع المجتمع الفمسطيني بأىمية كدكر التعريب . .7
لمؤسسات التعميمية المختمفة بحركة الترجمة كالتعريب، بؿ عدـ اىتماـ الجامعات كا .8

العكس ىك الصحيح إذ إف سياساتيا كممارساتيا جميعيا تسير في االتجاه المعاكس، 
إذ باتت تعتمد عمى الكتب كالدكريات األجنبية أكثر فأكثر، كتشجع استخداـ المغة 
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األكلية كالعميا، ككذلؾ كتابة  االنجميزية في تدريس المكاد الدراسية في برامج الدراسات
 كنشر البحكث كالكتب بيذه المغة.

قمة الحكافز التي يحصؿ عمييا مؤلفك أك مترجـ كالكتب العممية قياس انالى األنشطة  .9
 الجامعية األخرل.

عدـ كجكد سياسة كاضحة كثابتة لتعريب التعميـ الجامعي، كعدـ كفاية المخصصات  .10
 المالية المرصكدة ليذا الغرض.

ضعؼ التنسيؽ كالتعاكف بيف المجامع المغكية كمؤسسات التعميـ العالي كسكاىا األمر  .11
 الذم ييضعؼ حركة التعريب كثيران.

عدـ كفاية الدكريات كالكتب العممية كالمراجع في التخصصات العممية بالمغة العربية  .12
 قياسان عمى ما ىك عمييا لحاؿ في المغات األخرل.

لكثير مف أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات الضعؼ الكاضح في قدرات ا .13
كالمؤسسات التعميمية الفمسطينية في أساسيات المغة العربية التي يفترض إتقانيا لككنيا 

 لغة القرآف الكريـ.
عدـ إشاعة المصطمحات العممية في األكساط الجامعية بيدؼ اإلفادة منيا كالعمؿ  .14

شاعتيا في أكساط الطمب  .ةعمى استخداميا كا 
 حتى عربية مصطمحات يقابميا أف دكف مف األجنبية المصطمحات مف الكثير  كجكد .15

 بعض األحياف. في األجنبي لممصطمح كاحد عربي مصطمح مف كجكد أكثر أك اآلف،
عدـ كجكد خطة استراتيجية شاممة لمنيكض بحركة التعريب كالترجمة في مؤسسات  .16

 التعميـ العالي الفمسطينية.
 معاجـ مف الكافية األعداد األخرل إلى العممية كالمؤسسات لجامعاتا مكتبات افتقار .17

 العممية. الكتب بترجمة الميتميف أيدم متناكؿ في لجعميا العممية المصطمحات
 إجابة السؤال الثالث الذي ينص عمى:

 الحمول المقترحة لمتغميب عمى مشكالت تعريب العموم في التعميم العالي الفمسطيني:
ـ بشأف تعريب 2014( لسنة 15زير التربية كالتعميـ العالي بغزة رقـ )تفعيؿ قرار ك  .1

 التعميـ العالي في فمسطيف.
إعداد خطة استراتيجية شاممة طكيمة األمد لتعريب العمـك التطبيقية بكافة  .2

 أف تخصصاتو، بمشاركة كزارة التربية كالتعميـ العالي كالجامعات الفمسطينية، عمى
 العمـك تطكر حركة لمكاكبة ترجمتيا المطمكب الكتب لتحديد سنكية لجاف عنيا تنبثؽ



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

69 

 المالية المخصصات لببلدنا، مع رصد العممية النيضة كتأميف التخصصية المختمفة
 المطمكبة لذلؾ.

 األساتذة كبار مف كالجامعات الكميات مستكل عمى لمتعريب عممية لجاف تشكيؿ .3
 تنفيذىا. عمى كالعمؿ رجمةكالت لمتعريب السنكية الخطط إلقرار الجامعييف

تككيف مراكز لمتعريب كالترجمة في الجامعات الفمسطينية أسكة بمراكز األبحاث  .4
 العممية.

أف تعمؿ مجامع المغة الفمسطينية عمى تحقيؽ أحد أىداؼ إنشائيا كىك النيكض  .5
 بحركة التعريب في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية. 

الفمسطينية بإطبلؽ حممة تكعكية  ثقافية  بيف أكساط أف تقـك مجامع المغة العربية  .6
الييئات التدريسية كالطمبة في مؤسسات التعميـ العالي إلبراز أىمية التعريب بشكؿ 

 .عاـ كتعريب العمـك
إصدار مجبلت عممية محكمة نصؼ سنكية خاصة بالترجمة كالتعريب تصدر عف  .7

 .مجامع المغة العربية الفمسطينية
الطبعات الحديثة لمكتب العممية ذات المستكل العممي الرفيع الصادرة أف يتـ انتقاء  .8

عف دكر النشر العالمية المعركفة التي يؤيد الخبراء في حقؿ االختصاص جدكل 
 ترجمتيا.

اعتماد أساليب التسكيؽ الحديثة إليصاؿ الكتب المترجمة إلى طمبة الجامعات كذكم  .9
 بة.االختصاص، مع إعطاء خصـ بنسب معينة لمطم

بناء قاعدة معمكمات بالمصطمحات المعربة بيدؼ االستفادة منيا مف قبؿ  .10
 المترجميف، مما يكفر الماؿ كالجيد كالكقت.

رفد المكتبات الجامعية كالمؤسسات العممية المختمفة بالكتب العممية المترجمة قديمان  .11
ف بيدؼ كحديثان كي تككف في متناكؿ أعضاء الييئات التدريسية كالطمبة كالباحثي

 االطبلع عمييا كاالستفادة منيا بيسر كسيكلة.
إنشاء أقساـ لمترجمة كالتعريب في الجامعات بما يمكنيا مف تخريج مبلكات عممية  .12

عالية التأىيؿ كرفيعة المستكل العممي كبخاصة في مجاالت ترجمة الكتب العممية 
 كالتكنكلكجية.
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في العمـك  التطبيقية إلى المغة تخصيص جكائز لمباحثيف لترجمة أعماليـ كأبحاثيـ  .13
دراجيا عمى المكقع اإللكتركني لمجمس  العربية، كتجميع ىذه األبحاث المترجمة ، كا 

 البحث العممي. 
تخصيص جكائز مف قبؿ المجامع العممية كالمغكية كمجالس البحث العممي ك  .14

لمؤلفة كالجامعات كالمؤسسات العممية المختمفة ألفضؿ الكتب العممية المترجمة كا
 بالمغة العربية، كتقدـ ىذه الجكائز سنكيان في احتفاالت رسمية.

إلزاـ جميع برامج الدراسات العميا بدراسة مقرر كاحد في األقؿ بالترجمة مف إحدل  .15
المغات األجنبية الحية إلى المغة العربية في مجاؿ تخصصو، عمى أف يككف ذلؾ 

راسة الجامعية لنيؿ الشيادة المطمكبة شرطنا أساسيان مف شركط اإليفاء بمتطمبات الد
 ق(.36، ص 2006)جريك،  في حقؿ تخصص

مطالبة كؿ عضك ىيئة تدريسية في التخصصات العممية كالتقنية بتقديـ بحث  .16
عممي كاحد عمى األقؿ منشكران بالمغة العربية في مجمة عممية محكمة في مجاؿ 

 (.37، ص 2006 )جريك، تخصصو في ؾ لمرحمة مف مراحؿ الترقية العممية
مطالبة كؿ عضك ىيئة تدريسية جامعية بتدريس مقرر دراسي كاحد عمى األقؿ  .17

كجزء مف كاجباتو التدريسية في حالة تعذر تعريب التعميـ الجامعي  بالمغة العربية
 (.38، ص 2006)جريك،  ألم سبب مف األسباب

لعمـك التطبيقية التزاـ المجبلت العممية المحكمة الفمسطينية بقبكؿ األبحاث في ا .18
 كنشرىا بالمغة العربية. 

إنشاء دار كطنية فمسطينية لمترجمة كالتعريب كالنشر تتكلى ترجمة أميات الكتب   .19
العممية كالمراجع كالدكريات، كأنت تكلى ىذه الدار إعداد كتدريب المبلكات البلزمة 

الدار نشر الكتب  لئللماـ بتقنيات الترجمة كمكاكبة تطكراتيا المختمفة، كما تتكلى ىذه
 العممية  التطبيقية المؤلفة بالمغة العربية. 

إعداد قاعدة بيانات ألشير المترجميف كالمألفيف العرب في مجاؿ العمـك التطبيقية،  .20
 .لمرجكع إلييا كاالستفادة مف خبراتيـ كأعماليـ في ىذا المجاؿ

فؽ الكماؿ ىائؿ مف االستفادة مف تقنيات الترجمة اآللية كمما أمكف ذلؾ لمكاجية تد .21
 اإلصدارات العممية المختمفة.

تنظيـ معارض الكتب العممية المعربة كالمترجمة لمتعريؼ بيا عمى أكسع نطاؽ  .22
 . كبخاصة في الجامعات
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تنظيـ المؤتمرات العممية كالندكات األياـ الدراسية التي تتناكؿ قضايا التعريب  .23
 كالترجمة بصكرة دكرية كمنتظمة.

ة الدراسات الجامعية األكلى بتعمـ إحدل المغات األجنبية الحية نطقنا إلزاـ جميع طمب .24
 ككتابةن، كاعتبار ذلؾ جزءن مف متطمبات منح الشيادة الجامعية األكلى.

أف تضع  كزارة الثقافة كاإلعبلـ خطة إستراتيجية إلبراز دكر التعريب في التنمية  .25
 ءة كالمسمكعة.المجتمعية المستدامة بشتى الكسائؿ المرئية كالمقرك 

أف تيمـز كزارة التربية كالتعميـ العالي مؤسسات التعميـ العالي بإقرار مقرر دراسي  .26
شامؿ عف  التعريب، كأف يككف ىذا المقرر مف متطمبات الحصكؿ عمى الشيادة 

 الجامعية األكلى.
صياغة جميع المصطمحات العممية في مناىج العمـك بفركعو لمصؼ العاشر  .27

لثاني عشر بما يقابميا مف مصطمحات بالمغة اإلنجميزية، بحيث كالحادم عشر كا
 تدخؿ المصطمحات بالمغة االنجميزية ضمف أسئمة االمتحانات الفصمية كالنيائية. 

أف ييراعى في امتحانات التكظيؼ كالمقاببلت مدل إلماـ المتقدـ لمكظيفة  .28
 بالمصطمحات اإلنجميزية كما يقابميا مف مصطمحات ميعربة.
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 بحث بعنوان
 جيود األستاذ/ أحمد شفيق الخطيب في التَّْعِريب

 مقدم من الباحثين
 (5)1*الّدكتور/عمادعميان المصري  (4*الّدكتور/عماد حسن أبودية

 ممخص
لدراسة إلى البحث في شخصية فمسطينية عممية ليا دكر كبير في حركة تيدؼ ىذه ا 

التعريب كالترجمة عمى مدار سنيف طكيمة مف خبلؿ عرض ألىـ إنتاجاتو المكسكعية كالمعجمية، 
كما قٌدمو مف دكر عظيـ لمجامع المغة في الكطف العربي؛ إذ سطعت شمس ىذه الشخصية 

ا، كعرفو العالـ بجيكده كعممو، كمساىمتو  في إحياء المغة، كجعميا تكاكب الحضارة كالتقدـ  خارجن
العممي مع االحتفاظ بأصالتيا كقيمتيا، كغابت في ببلده، فانبرت ىذه الدراسة تحاكؿ التعريؼ بو 
في كطنو؛ مستعرضة ألىـ جيكده المكسكعية، كالمعجمية، كدكره الرائد في حركة التعريب 

 كالترجمة.   
 

 
(*)

 غضح. –األعزبر اٌّغبػذ ٌٍٕحىس واٌظشف ثدبِؼخ األلظى  
(*1)

 غضح. –األعزبر اٌّغبػذ ٌٍؼٍىَ اٌٍغىٌخ ثدبِؼخ األلظى  
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 المقدمة
 المٍنعكًت بجميؿ الصفات، كالصبلة كالسبلـ عمى سيًٌدنا محمد أشرؼ الحمدي هلل

بكا  الكائنات، المبعكث باليدل كديف الحؽ، ليظيره عمى الديف كمًٌو، كعمى آلو كصحبو الذيف نىصى
فىعى هللا بيـ مىنىارىهي، كأعمى كممتو، كجعمو دينو المرضي،  ًة الديف حتى رى أنفسيـ لمدفاع عف بىٍيضى

 لمستقيـ، كبعد:كطريقو ا
 أىمية الدراسة:

 تعرضبـــ "جيود أحمد شفيق الخطيب في التعريب" فإٌف أىمية ىذه الدراسةالمكسكمة
لجيكد األستاذ/ أحمد شفيؽ الخطيب مف خبلؿ تسميط الضكء عمى شخصية عممية كبيرة ليا 

كالترجمة عمى مكانتيا المرمكقة في الكطف العربي كالعالـ مف خبلؿ مساىمتو في حركة التعريب 
مدار سنيف طكيمة في العصر الحديث؛ مما ساىـ في إحياء المغة، كجعميا تكاكب الحضارة 
كالتقدـ العممي مع االحتفاظ بأصالتيا كقيمتيا،  فقد عرفو العالماف العربي كاإلسبلمي، كغفؿ عنو 

الخطيب، ك أبناء شعبو، فأرادت الدراسة الكقكؼ عمى الجيكد المكسكعية لؤلستاذ أحمد شفيؽ 
الكشؼ عف الشخصيات الفمسطينية المغمكرة كاإلفادة مف جيكدىـ. كالكاقع أٌف األستاذ/ أحمد 
شفيؽ الخطيب يمثؿ مكسكعة عممية نادرة يصعب عمينا إحصاء أعمالو المُّغكية كالعممية القيمة؛ 

ف كاف الجزء األكبر ألنيا متفرقة بيف المجامع المغكية، كالمؤتمرات العممية، كالتأليؼ كالترجمة، كا  
بيركت. فجاءت فكرة الدراسة ممفتة لنظر الميتميف -مف إنتاجو العممي نشر في مكتبة لبناف

برازىا.  بحركة الترجمة كالتعريب عمى ىذه الشخصية العظيمة مف خبلؿ عرض أىـ جيكدىا كا 
 منيج الدراسة: -

دقيقان بصكرة اعتمد البحث عمى المنيج الكصفي الذم يصؼ الظاىرة المغكية كصفان 
مكضكعية، فيكيعرض لجيكد األستاذ الخطيب مف خبلؿ آرائو في أبحاثو العممية في قضية 

 التعريب؛ مقتصرةن عمى جيكده في مجاؿ التَّعريب الذم ىكمكضكع المؤتمر ىذا العاـ.
كقد جاءت الدراسة في مقدمة، كمبحثيف، فخاتمة متضمنة أىـٌ التكصيات، فعيرض في 

الدراسة، كمنيجيا، كتحدث المبحث األكؿ عف ترجمة مكجزة لؤلستاذ/ أحمد شفيؽ، المقدمة أىمية 
كعف دكره الرائد في المعاجـ، كالمكسكعات، كالترجمة، كمجمع المغة. كتحدث المبحث الثاني عف 

 جيكده في التعريب، ثـٌ جاءت الخاتمة مستعرضة ألىـ النتائج كالتكصيات.
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 المبحث األول
 الخطيب في سطور: مولده_ وحياتو_ ومكانتو العممية:أواًل: أحمد شفيق 

ًلدى األستاذ أحمد شفيؽ الخطيب في قرية القيبىٍيبىة بقضاء الرممة جنكبي يافا بفمسطيف سنة  كي
االبتدائي كاإلعدادم كبعض الثانكم في فمسطيف بمدارس الحككمة  تعميموـ.كلما أتَـّ 1926

الثانكم، كالتحؽ  تعميموانتقؿ إلى بيركت، كاستكمؿ فييا الفمسطينية )حككمة االنتداب البريطاني( 
ـ، كاضطر إلى االنقطاع عنيا بعد نكبة فمسطيف سنة 1944بالجامعة األمريكية في العاـ 

ـ، كبدأ حياتو العمميَّة مدرسان لمعمـك في كمية المقاصد اإلسبلمية، كمنيا انتقؿ إلى الكمية 1948
بيا أربع عشرة سنة مدرسان لعمـك الفيزياء كالكيمياء كاألحياء المبنانيَّة في سكؽ الغرب، كأمضى 

ـ، 1956كاألخبلقيات، ككاف في أثناء ذلؾ يتابع دركس الجامعة، كناؿ شيادة البكالكريكس سنة 
ـ بدأ العمؿ في قسـ المعاجـ الجديد 1964ـ، كفي عاـ 1958كالماجستير في اآلداب سنة 

مالو العمميَّة بيف مؤلفات خاصة لو كمشتركة، كترجمات ـ. كتكاثرت أع1964بمكتبة لبناف عاـ 
خاصة. كتتناكؿ أعمالو المجاالت المُّغكيَّة كالعمميَّة. فأعماؿ األستاذ أحمد شفيؽ الخطيب_كما 

 قاؿ الدكتكر/ شكقي ضيؼ في حفؿ استقبالو_ أشبو بمكسكعة عمميَّة كبيرة.
عربية األردني، كعضكفي أستاذ كخبير مصطمحي، كعضكشرؼ في مجمع المغة ال كىك

ـ. 2001مجمع المغة العربية المصرم، كاستقبؿ عضكان عامبلن في المجمع المصرم في مارس 
 كأقاـ المجمع المصرم حفبلن الستقبالو مع اثنيف مف أعضائو العامميف الجدد مف العرب. 

 أعمالو:-
جمة، كفي كالكاقع أفَّ جيكد األستاذ أحمد شفيؽ الخطيب في صناعة المعجـ،كالتر 

التأليؼ كالمكسكعات أكبر بكثير مف أف يتسع ليا بحث صغير، فقد أمضى حياتو بيف التأليؼ 
كالترجمة كالبحث، فيكخبير مجمعي في الدراسات المُّغكية كالعمميَّة، كىكعضكمجمع المغة العربية 

سنة  األردني، كعضكمجمع المغة العربية المصرم، كعٌيف عضكان عامبلن في المجمع المصرم
. بؿ إفَّ أبحاثو المتنكعة كالقيمة في المجامع المُّغكية يصعب إحصاؤىا، كلذلؾ أحصى 2001

البحث أبحاثو في مجمة المجمع المصرم. كنحف عندما نعرض لجيكد الخطيب في التَّعريب، 
 غرضنا اإلفادة مما قدمو كأضافو في ىذا المجاؿ الميـ.
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 أواًل: المعاجم:
 لمعاجم:أواًل: جيوده في ا

 ـ.1968قامكس مصطمحات العمـك الزراعية )عربي _ إنكميزم(عاـ  .1
 ـ.1975معجـ مصطمحات البتركؿ كالصناعة النفطيَّة )إنكميزم _عربي( عاـ  .2
الكسيط في مصطمحات العمـك )إنكميزم _ إنكميزم( ك)إنكميزم _عربي( )بالمشاركة( عاـ  .3

 ـ.1976
 ـ.1978)إنكميزم _ عربي(عاـ معجـ الشيابي في مصطمحات العمـك الزراعية .4
قامكس الجيب لممصطمحات األساسية في العمـك )إنكميزم _ عربي( ك)عربي _  .5

 ـ.1980إنكميزم(عاـ 
 ـ.1990قامكس عمـ النبات المصكرعاـ  .6
 ـ.1995قامكس عمـ الحيكاف المصكر )إنكميزم _ إنكميزم( ك)إنكميزم _ عربي(عاـ  .7
)إنكميزم _ عربي( ك)عربي _ إنكميزم(عاـ  قامكس عمـ الكمبيكتر المصكر مع مسرديف .8

 ـ.1995
 ـ.1993قامكس الفمؾ كالفضائيات المصكرعاـ  .9

 ـ.1995قامكس عمـ الحيكاف المصكرعاـ  .10
 ـ.1995فامكس الفيزياء المصكرعاـ  .11
 ـ.1995قامكس الكيمياء المصكرعاـ  .12
 ـ.1995قامكس الجيكلكجيا المصكرعاـ  .13
 ـ.1999قامكس عمـ األغذية المصكرعاـ  .14
 ـ.2001جـ المصطمحات العمميَّة كالفنيَّة كاليندسيَّة )إنكميزم_ عربي( عاـ مع .15
القامكس الكسيط المصكر)إنكميزم_ إنكميزم( ك)إنكميزم _ عربي( لـ يتـ العثكر عمى  .16

 تاريخو.
 )بالمشاركة(لـ يتـ العثكر عمى تاريخو. المفيد، قامكس )إنكميزم _ عربي( .17
لـ يتـ  )بالمشاركة( زم _ عربي( ك)عربي _ إنكميزم(قامكس ًحتًٌي الطبي الجديد )إنكمي .18

 العثكر عمى تاريخو.
 ثانيًا: الموسوعات:

اىىدىة الًعيىاًنيَّةمك  .1  ـ1995جسـ اإلنسانعاـ  :سكعة الميشى
اىىدىة الًعيىاًنيَّةمك  .2  ـ1996الفيزياءعاـ  :سكعة الميشى
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اىىدىة الًعيى  .3  ى تاريخو(الحيكانات)لـ يتـ العثكر عم :اًنيَّةمكسكعة الميشى
اىىدىة الًعيىاًنيَّةمك  .4  النباتات)لـ يتـ العثكر عمى تاريخو( :سكعة الميشى
اىىدة الًعيىاًنيَّةم .5  خفايا األشياء المألكفة )لـ يتـ العثكر عمى تاريخو(. :كسكعة الميشى
اىىدة الًعيىاًنيَّةم .6  األرض )لـ يتـ العثكر عمى تاريخو(. :كسكعة الميشى
 باأللكاف كالصكر التكضيحية. )لـ يتـ العثكر عمى تاريخو(.مكسكعة الطبيعة الميسرة  .7
 مكسكعة الطاقة المستدامة القدرة النككية )بالمشاركة( )لـ يتـ العثكر عمى تاريخو(. .8
مكسكعة جسـ اإلنساف الشاممة. مكسكعة تعريفية مصكرة لتراكيب الجسـ ككظائفو  .9

 كصيانتو)بالمشاركة(.
 ـ.1996كاف كالصكر التكضيحية )بالمشاركة(.عاـ المكسكعة العممية الميسرة. باألل .10
 المكسكعة العممية المعاصرة. )بالمشاركة(.)لـ يتـ العثكر عمى تاريخو(. .11
 ـ.1985مكسكعة الطبيعة الميسرةعاـ  .12
 ـ.2000الكاقع البرية في العالمعاـ  –مكسكعة البيئة لمناشئيف  .13

 ثالثًا: جيوده في الترجمة:
 عددة منيا: ترجـ إلى العربية أعماالن مت

 ـ1977ـ، 1968اليكنسككفي تعميـ العمـك سنة  .1
التربية العمميَّة كالتكنكلكجيا في التنمية الكطنية بتكميؼ مف مركز اليكنسككفي باريس  .2

 كالمركز اإلقميمي. )لـ يتـ العثكر عمى تاريخو(.
 ـ.1988مصطمحات الطاقة: معجـ عربي/ إنجميزم/ فرنسي بتكميؼ مف األكبؾ سنة  .3
 ـ.1992الطاقة بتكميؼ مف األكبكعاـ معجـ  .4
 ـ.1990مسيرة اإلنجازات الحضارية في المممكة العربية السعكديةعاـ  .5
 ـ.1991السقاء كالريعاـ  .6
 الحرؼ اليدكية في العالـ العربي. )لـ يتـ العثكر عمى تاريخو(. .7
 ـ.1980خبايا األرضعاـ  .8
 ـ.1990عاـ  المنطقتاف القطبيتاف .9

 مى تاريخو(.الصحارل)لـ يتـ العثكر ع .10
 ـ.1990الجزر عاـ  .11
 الطبيعة في أشكاليا الرائعة)لـ يتـ العثكر عمى تاريخو(. .12
 ـ.2000الحفاظ عمى نقاكة اليكاءعاـ  .13
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 ـ.2000الحفاظ عمى نقاكة الماءعاـ  .14
 ـ.2000كقد المستقبمعاـ  .15
عادة تدكيرىا كاستخداميا.  .16  ـ.2000النفايات كا 
 ـ.2002اـ الطاقة الحرارية األرضية كالطاقة الحيكيةع .17
 ـ.2000لنا في الحراج )الغابات( حياة.عاـ  .18
 ـ.1980طبيعة اليكاء كالطيراف باالشتراكعاـ.   .19
 ـ.1980عمـ الضكء كتجارب ميسرة .عاـ  .20
 ـ.1980الخبز. عاـ  .21
 ـ.1991التعريفات المصكرة  .22

 رابعًا: جيوده في مجمع المغة العربية المصري:
، كألقى بيا بحكثان 1989ىرة منذ عاـ شارؾ في مؤتمرات مجمع المغة العربية بالقا ـ إلى اليـك

 عمميَّة قيًٌمة، كىي:
"ألفاظ الحضارة بيف العاميكالفصيح"، مجمة مجمع المغة العربية، الجزء السادس  .1

 ـ(.1990ىػ، 1410كالستكف، )
"حكؿ صياغة )فعكؿ( مف الفعؿ )نقؿ("، مجمة مجمع المغة العربية، الجزء السادس  .2

 ـ(.1995، ىػ1415كالسبعكف، )
_القضية"، مجمة مجمع المغة العربية، الجزء التاسع كالسبعكف ) .3 ىػ، 1417"تعريب العمـك

1996.) 
 "المصطمحية كالمصطمحات"، مجمة مجمع المغة العربية، الجزء الحادم كالثمانكف، .4

 ـ(.1997ىػ، 1418)
 ثمانكف،"التَّعريب حديث قديـ كمتجدد" مجمة مجمع المغة العربية، العدد الخامس كال .5

 ـ(.1999ىػ، 1420)
"العربيَّة كمشاكميا في مجاؿ المصطمحات العمميَّة كمناقشة حاؿ ىذه المصطمحات بيف  .6

ىػ،  1421التَّعريب كالكضع"، مجمة مجمع المغة العربية، العدد السابع كالثمانكف )
 ـ(.2000

 ـ(. 2003ىػ،  1424"القكاميس فف كعمـ"، مجمة المجمع، العدد المئة، ) .7
ىػ، 1425تنمية المُّغكية"، مجمة مجمع المغة العربية، العدد الثاني بعد المئة، )"ال .8

 ـ(.2004
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"الثَّقافة كالمغة العربية في عصر العكلمة"، مجمة مجمع المغة العربية، العدد السابع بعد  .9
 ـ(.2006ىػ، 1427المائة، )

لتاسع بعد المئة المعجـ التاريخي لمغة العربية، مجممة مجمع المغة العربية،العدد ا .10
 ـ(.2007ىػ، 1428)
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 المبحث الثاني: جيود األستاذ/ أحمد شفيق الخطيب في التعريب

أىٍسيىـى األستاذ/ أحمد شفيؽ الخطيب ببحكث كمقاالت كثيرة في تعريب العمـك منذعاـ 
في الرباط،كتكنس،كالقاىرة، كعماف، كلبناف، كمنيا مؤتمر التَّعريب الثامف كالتاسع  1981
ـ،كفي منيجية كضع المصطمحات العممية 2004ـ، كالعاشر بالقاىرة 1961كش عاـ بمرا

 بدمشؽ.
كمف أبحاثو في التَّعريب كالتي نشرت في مجمة المغة العربية بالقاىرة فقط عمى سبيؿ المثاؿ ال 

 الحصر:
"تعريب العمـك _ القضية"، مجمة مجمع المغة العربية بالقاىرة، الجزء التاسع كالسبعكف،  .1

 ـ(. 1996ىػ _ 1417)
"التعريب حديث قديـ كمتجدد"، مجمة مجمع المغة العربية بالقاىرة، الجزء الخامس كالثمانكف  .2

 ـ(.1999ىػ،1420)
 "المصطمحية كالمصطمحات"، مجمة مجمع المغة العربية بالقاىرة، الجزء الكاحد كالثمانكف. .3
ىذه المصطمحات بيف  "العربية كمشاكميا في مجاؿ المصطمحات العممية كمناقشة حاؿ .4

 التعريب كالكضع"، مجمة مجمع المغة العربية بالقاىرة، الجزء السابع كالثمانكف.
القضية":  -يقكؿ األستاذ أحمد شفيؽ الخطيب في مقدمة مكضكع "تعريب العمـك

كبالتالي تعريب التعميـ في مختمؼ مراحؿ الدراسة االبتدائية كالثانكية  -"مكضكع تعريب العمـك
ية _ عكلج بمحكرية، قضية ككسيمة، في العديد مف الندكات كالمؤتمرات التي كاف لي، كما العال

كاف لمكثيريف منكـ شرؼي ككاجبي حضكرىا في الرباط كتكنس كالقاىرة كعمَّاف، كالمشاركة 
بمداكالتيا. كىكذا فإفَّ الحديث في ىذا المكضكع بكؿ محكرية ال بيدَّ أٍف يأتي في الكثير منو، 

بعضو عمى األقؿ، عمى إعادة لما سمؼ أف قيمناه أكقيمتيمكه أكسيقكلو سكام مف الزمبلء في  أكفي
مؤتمرنا الجامع ىذا،أكسيقكلو آخركف في مؤتمرات كندكات تالية الحقان. لكف ىذا المكضكع مف 

كما األىمية بمكاف، حتى إفَّ ممؿ اإلعادة منو ال ينبغي أف يمنعنا مف تكرار الحديث فيو، أكلعمو 
ميًخؿٌو  يقكلكف: ما كؿُّ معادو ميًمؿ، كال كؿُّ معيدو
(1). 

 موقف األستاذ أحمد من التراث العربي: -
يؤمف االستاذ أحمد شفيؽ بأىمية التراث كأكلكيتو ككسيمة لتكليد المصطمحات الجديدة، 

ليا تراثان  بخاصة في لغة كالعربية الغنية بتراثييا الفكرم كالعممي، كبتجاربيا الحضارية؛ مما أتاح
كحصيمة لغكية قمما تأتي لغيرىا مف المغات، فيك يرل أنو منذ مطمع القرف التاسع عشر، فقد 
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ساىـ التراث في إيجاد الكثير مف المصطمحات المقابمة، كصياغتيا لذلؾ السيؿ العاـر مف 
ظمت  األلفاظ، كىذا كضع لـ يتسٌف لكثير مف المغات، كيرل أف اإلفادة المصطمحية مف التراث

محدكدة، لـ يىفد منيا عمميا إال قمة مف الركاد الذيف تسنى ليـ سعة االطبلع المغكم، كسعة 
اطبلع في مادة التراث الذم تعمؽ باختصاصيـ؛ ألف سعة االطبلع المغكم في أقصاىا ال 
تتجاكز عادة مادة المعجـ العربي، كالمعجميكف العرب في محاكالتيـ جمع المغة، حتى في 

أىممكا جٌؿ ما اعتبركه منافيا لمفيـك الفصاحة الذم انطمقكا منو، فيـك حصركا الفصحى أكسعيا، 
زمانا بعصكر معينة،كمكانا بجماعات معينة، فحرمكا المغة مف الكثير الكثير مف المصطمحات 

 التي ازدىرت بيا عمـك العربية؛ بحجة أنيا مكلدة، أك أعجمية، أك دخيمة، أك معٌربة.
ف إمكانات التراث تظؿ محدكدة عمى سعتيا كأىميتيا؛ ألسباب منيا: فيك يرل أيضا أ

أف عمـك العصر التي تجابينا باآلالؼ المؤلفة؛ بؿ بالمبلييف مف المفاىيـ كالمصطمحات البلزمة 
ليا ىي مفاىيـ عممية جديدة يكاد عمر معظميا ال يعكد ألكثر مف مائة عاـ، كما أف الكثير مف 

يا التراث في العمـك التقميدية بخاصة قد كضع ليا اصطبلحات المصطمحات التي يعمر ب
ترسخت عمى مدل عدة أجياؿ مف االستعماؿ، كقد ال يككف مف السيؿ استيعابيا لتنافس 

 المصطمحات التي استقرت. 
فيك يدعك إلى أف مصطمحات ىذا التراث يجب أف ترل النكر، كسيككف فييا حتما 

ياسا، أك مجازا، أك استعارة، أك تحكير معنى، ككميا مف كسائؿ الكثير مما يمكف اإلفادة منيا ق
تكليد المصطمحات المتعارفة، كما أف المصطمح المتميز لف يعجز عف منافسة األسبؽ إف 

 تكافرت فيو خصائص الداللة كالدقة كالرقة كالعيكشة.
 التوليد باالشتقاق: -

درجة األكلى، كما ىي إلصاقية يرل األستاذ شفيؽ أف المغة العربية لغة اشتقاقية مف ال
إلى حد ما، فالزيادات باليمز، أك التضعيؼ، أك ألؼ المشاركة، أك ياء النسبة ىي في الكاقع 
لحاقية، كما يبلحظ أف المغة العربية تقبؿ إلحاقاتمنفصمة معقكلة مف نكع  زيادات بىٍدئية، ككسطية كا 

، كال سمكي، كعبر فضائي، كما التركيب، مثؿ: فكؽ بنفسجي، أك فكؽ سمعي، أك تحت تربي
 كرائي...إلخ.

فيك يدعك إلى أيضا إلى االشتقاؽ عمى غير الجذكر العربية قياسا عمى ما فعمة العرب 
قديما، فقالكا: زٌكؽ بالزاكيكؽ )الزئبؽ(
، فقمنانحف: أكسج، كىدرج، (3)، كتزندؽ مف الزندقة(2)

 ككبرت، كغمفف، ككيرب، كغيرىا.
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ما كحديثا حكؿ القياس عمى القياس، فارتأل فريؽ التكسع في ذلؾ فقد اختمؼ النحاة قدي
لمنح المغة قكة كقدرة عمى مجاراة المستحدثات العممية كالحضارة المتسارعة، بينما ربطو فريؽ 

 آخر بالسماع، كىك يميؿ لمرأم األكؿ.
ككذلؾ يدعك لؤلخذ بالنحت ككنو كسيمة مف كسائؿ تكليد المصطمحات، كالنحت في 

ح الصرفييف أف يختصر مف كممتيف فأكثر كممة كاحدة، كال يشترط فيو حفظ المغة األكلى اصطبل
بتماميا، كال األخذ مف كؿ الكممات، كال مكافقة الحركات كالسكنات، كبعضـ يرل أف لمنحث 
جذكرا في تاريخ تطكر المغة، فيعدكف مثؿ )صمدـ(، كىي في المغة: "الصمب المتيف، كشديد 

، ك)ىركؿ( إلى )ىرب (5)إلى )صمد كصدـ(، ك)قصمب( إلى )قكم كصمب((4)كاب"الحافر مف الد
. فيك يدعك إلى ضرب جديد (6)ككلى(، ك)بعثر( إلى )بعث كثار(، ك)دحرج( إلى )دحر فجرل(

مف النحت الذم يمزج ألفاظا أعجمية بمعربة، مثؿ: )بارامغناطيسي(، ك)كدايامغناطيسي(، 
 ك)ميتافيزيقي(.

مف ذلؾ بالدعكة إلى مزج ألفاظ أعجمية مع أخرل عربي، مثؿ: )جمالكجيا(،  كيذىب إلى أبعد
 ك)فكركلكجيا(.

فيك يترؾ الحكـ في ىذه المنحكتات الجزئية لمزمف كاالستعماؿ، فيما ما يمصقاف ما ال يألفو 
 الذكؽ آنيا، فيصبح مستساغا مقبكال تاليا. 

 :موقف األستاذ أحمد شفيق من معارضي التعريب ومؤيديو -
كيتحدث األستاذ/ أحمد شفيؽ الخطيب عف معارضي التَّعريب كمؤيدم التَّعريب، فيرل أف حجج 

 .(7)المرتديف عف التعريب كما ىي حجج معارضيو تتمخص دكمان في ناحيتيف
 أكالىما: أف  المغة العربية تيقيد التطكر العممي كالحضارم، كتقؼ حجر عىٍثرةو في سبيميا.

لغة أجنبية ىكفي عالمنا المعاصر ضركرم إلبقاء التكاصؿ الحضارم مع ثانييما: أفَّ إتقاف 
نجازاتو، كىذه الناحية ال خبلؼ كاقعيان فييا، إنَّما ىي في حقيقة األمر  العالـ حكلنا بتقنياتو كا 

 قضية حؽ أريد بيا باطؿ.
الفكر، ال  إفَّ عمماء المغات  متفقكف عمى أفَّ المغة، أمُّ لغةو، بكصفيا مؤسسة بشرية لخدمة

يمكف أٍف تككف عاجزة عف ذلؾ إذا كاف ىذا الفكر ناشطان كمبدعان، كالبراىيف عمى مقكلتيـ ىذه 
ذا كاف ىذا يصح في أم لغة،فإنَّو باألحرل  بيًٌنة حكالينا كما في أقاصي المعمكرة كأكاسطيا. كا 

مغات بخصائصيا الذاتيَّة، يصحُّ في لغة األدب كالتراث الخالديف في المغة العربيًة المتميزة بيف ال
كقابميتيا المرنة لمنمككالتطكر، الفذة ببلغةن كفصاحةن كقدرةن عمى التعبير؛ مما أىميا ألف ينزؿ بيا 
ذكر هللا الحكيـ،كما أىميا جدارة لتككيف لغة العمـ كالحضارة اإلنسانية  في العصكر الكسطى. 
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البلتينية،عمـك الفمسفة كالطب كالفمؾ فبكاسطتيا تعرَّؼ العالـ الغربي عف طريؽ نقميا إلى 
كالرياضيات كالكيمياء كغيرىا.كالمُّغة العربية ال ينقصيا خصائص المغة العمميَّة كال مقكماتيا، 
كالذيف يتيمكف العربية بالعجز مف مجاراة التطكرات الحضاريَّة العمميَّة، إنما يعترفكف بعجزىـ ىيـ، 

 رب.كبعجزنا نحف أكغالبيتنا في دنيا الع
كيرل األستاذ/ أحمد شفيؽ الخطيب أف األخذ بالتَّعريب مطمب تربكم، كمطمب عممي 
كحضارم،كمطمب قكمي.يقكؿ أحمد شفيؽ : " إفَّ الحاجة إلى إتقاف لغة أجنبيَّة عالميَّة معاصرة 
ىي اليـك مطمب تربكم أساسي لكؿ مثقَّؼ عربي أكغير عربي، عاًلـ أكغيرعالـ، لكف ىذا ال 

 يتطمَّب اعتماد المغة األجنبية تمؾ كمغة لمختمؼ دراساتيـ األساسية. المغة اإلنجميزية يفترض كال
مثبلن كما ألمحتي سابقان، ىي اليـك حاجة ضركريَّة يكميَّة لمعالـ الفرنسي كاأللماني كالركسي 

المغة كالياباني كالككرم، كأم عالـ مف أم قكميَّة كاف. فمماذا يا تيرل لـ تطرح مسألة اعتماد 
اإلنجميزية في تدريس العمـك في أمٌو مف ىذه الببلد؟ "، كما أثبتتو الدراسات التربكية كالمسانية في 
بمداف العالـ المتقدـ يؤكد أفَّ التحسيف في مستكل المغة األجنبية يرتبط كثيقان بكفاءة المعمميف، 

لؾ، ال بتعميـ العمـك أكتعميـ كصبلحية المناىج كالكسائؿ التعميميَّة كالمدرسيَّة التي تتناكؿ ذ
كتعريب العمـك أيضا بعدـ تكافر الكتب كالدكريات  الرياضيات بيا.يقكؿ: كيحتج معارض

كالمصطمحات العممية، كبضركرة تكافر ىذه المستمزمات قبؿ بدايات التَّعريب.. كخبرةي األقكاـ 
طريقة المثمى مزامنة كمكاكبة كميـ، كخبرتنا في بدايات عصر النيضة تؤكد أفَّ ىذه كميا تأتي بال

لمتَّعريب ال قبمو  إذ ال يمكف تكافر الكتب كالدكريات كالمراجع العممية العربية ما داـ تعميـ العمـك 
يجرم بمغة أجنبية. اسألكا أعضاء مجمس كمية طب القاىرة أيف أضحت كتب تعميـ الطب التي 

األكلى كالثانية كالثالثة، فمـ يستعمؿ كضعت بالعربية إثر العدكاف الثبلثي عمى مصر لمسنكات 
منيا إال كتب السنة األكلى لفترة لـ تطيؿ. اسألكا مجمع المغة العربية األردني، كقد بذؿ جيكدان 
عداد كتب عمميَّة لـ تجد مف ييدرًٌسيا رغـ عرضيا عمى مختمؼ  رصينة جبارة في ترجمة كا 

لمنظمة الصحة العالمية باإلسكندرية،كقد أىعىدَّ  جامعاتنا في الكطف العربي، اسألكا المركز اإلقميمي
كتبا قيمة في الطب بإشراؼ نخبة مف العمماء العرب، فمـ يتحمَّس ناشره إلصدارىا، ككميـ 
ذا أردنا العبرة مف خارج الكطف العربي،فمنعتبر بما حققو  رىا لمف ؟ "،كا  يتساءؿ معتذران : "أنشي

الحضارية، منذ أف انطمقت بعثاتيـ إلى الغرب أكاخر  اليابانيكف، كىـ مزامنكف لنا في الصحكة
القرف الماضي )كلـ تكف أمريكا تستقطب طالبي العمـ حينئذ( فنقمكا العمـ إلى اليابانية، كحققكا 
بتكطينو كاستنباتو في بيئتيـ ما تعرفكف مف جبركت الحضارة اليابانية، مع المحافظة عمى المُّغات 

( التي كالتراث كالكرامة، كعذران إ ف أنا استشيدت بالجامعة العبرية )كسائر الجامعات العبرية اليـك
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نىة. عذران لكقارنت إنجازات الجامعة العبرية  -منذ بدأت-راحت  تدرس مختمؼ مكاد العمـك ميعىٍبرى
في القدس بمثيمتيا، أعرؽ جامعاتنا في القاىرة التي قامت رسميان )بتسميـ الدكلة زماميا مف 

لكقت نفسو تقريبا،ككـ كنت أتمنى أف يطمئنني أحد إلى إنجازات خريجي أعرؽ مؤسسييا( في ا
جامعاتنا ىذه، كالتي اتخذت )طكعان أككرىا ( المغة اإلنجميزية لغة لتدريس مختمؼ مكاد العمـك 
منذ تأسيسيا تقارف إيجابيان  في أم مجاؿ عممي أكتقني أكطبي بإنجازات خريجي مزامنتيا التي 

 العمـك كالتًٌقانات بالمُّغة العبريَّة.تدرس كؿ مكاد 
تعريب العمـك فبل ينكركنأف ما لدينا مف مصطمحات، كمف كتب كدكريات  أما مؤيدك

كمراجع عمميَّةو قميؿه كمحدكده، كما ال ينكركف أف المكتبة العربية بمجمميا تشككمف نقص في نتاج 
الثقافية، لكنيـ يتساءلكف أليس الفكر العالمي، ال في العمـك فقط،  بؿ في شتى المجاالت 

نماء لغتنا بالترجمة كالتأليؼ،  تقاعسنا عف عممية التَّعريب كمكاكبة التطكر العالمي المستمر، كا 
أليس ىذا التقاعس ىكالمسؤكؿ عف ىذا النقص ؟!كالذيف يطمبكف تكافر الكتب كالمراجع 

أنيـ أدرل الناس بذلؾ.لماذا كالمصطمحات قبؿ التَّعريب يضعكف العربة أماـ الحصاف، كيقيني 
إذف التقاعس عف تعريب العمـك ؟ بؿ لماذا التقاعس أماـ تدريس العمـك معربة؟ فالسؤاالف في 

 الكاقع مترابطاف.
األسباب الخفية لمعارضة حركة التَّعريب في بعض العالـ العربي تعكد إلى عكامؿ سياسية       

ثارتيا، لذا نتعرض فقط ألسباب الظاىرة إنمائية عرقية أكطائفية الجذكر، ال مجاؿ إل
العامة.يقكؿ: " ييجمع العارفكف ممف عايشكا مجاالت التَّعريب أف السبب األىـ كراء فشؿ أكعرقمة 
 إمكانية نجاح حركات تعريب العمـك كاف كال يزاؿ مكقؼ الييئات التدريسية في الجامعات العربية"

داد ىيئاتيا التعميمية عمى خريجي الجامعات إفَّ معظـ جامعاتنا كمعاىدنا تعتمد في إع
األجنبية،ممف تٍبتىًعثييـ الدكلة أكالجامعات، أكالذيف استطاعكا أكيستطيعكف ذلؾ بكسائميـ 
الخاصة.كىؤالء بحكـ القانكف الطبيعي في اختيار المسار األسيؿ ال يرحبكف بالتَّعريب، إف لـ 

ب منيـ جيدان مضاعفان يتييبكنة، فالتعبير السميـ يعارضكا عمنان؛ ألف التدريس بالعربيَّة سيتطم
بالمغة العربية غير متيسر لكثرتيـ الكاثرة أكالن، ثـ إف التدريس بالعربية يقتضييـ جيدان إضافيان في 

لى مثؿ ىؤالء (1)اإلعداد كالتفتيش عف المصطمحات أك كضعيا،كىـ بيذا الجيد ضعيفكف .كا 
مرة نائب األساتذة الذيف تحدث عنيـ األستاذ/  أحمد شفيؽ الخطيب، يشير الدكتكر محمد السَّ

رئيس مجمع المغة الدعكية العربية األردني بقكلو: "كلك أنيـ اقتداءن باألشاكس رجاؿ المعيد 
الطبي في دمشؽ، آمنكا أفَّ التدريس بالعربيَّة يعني محافظة األمة عمى شخصيتيا كتراثيا، كأفَّ 

إال مف خبلؿ لغتيـ، كأفَّ الطالب ال يمكف أف يستكعب المادة أفراد األمة ال يمكف أف يبدعكا 
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استيعابان دقيقان، في الكقت األقؿ إال مف خبلؿ لغتو لياف عندىـ أمُّ جيد يمكف أف يقدمكه مف 
 أجؿ التعريب".

ًدىكا بحضارة  يقكؿ األستاذ/ أحمد شفيؽ: " كال تستييف بسمبية مكقؼ القمة مف أكلئؾ الذيف شي
اتو، فتحكؿ انتماؤىـ فكريان، كربَّما عقائديان، نحكالغرب. فإذا عيًرضت فكرة تعريب الغرب كتقني

كا رؤكسيـ كنأكا بجانبيـ غير مكترثيف حينان، كأحيانان ساخريف. ىؤالء تغربكا فنسكا  العمـك ىىزُّ
مشيتيـ،ككنا نريدىـ يتغربكف، ال كالغراب بؿ كالنحؿ يعكدكف إلى خبلياىـ حامميف عسبلن بما 

 نكا مف رحي تمؾ الثقافات. "ج
 تعريب العموم مطمب عممي وحضاري وقومي: -

" تعريب العمـك ضركرة عمميَّة،كىكأيضا ضركرة يقكؿ األستاذ/أحمد شفيؽ الخطيب:
نىة العمـ كتأصيمو بالمُّغة العربية في الكطف  حضارية تنمكية لئلنساف العربي كتفكيره تقتضي عىٍضكى

ال كيؼ يصؿ ال ار كالبنَّاء كالخبَّاز كالحدَّاد كالصانع كالسمكرم العربي ".  كا  ح كالنىجَّ عمـ إلى الفبلَّ
كسائؽ السيارة كغيرىـ مف أفراد المجتمع، كيؼ يصؿ العمـ إلى ىؤالء إذا كانت كميات الزراعة 
كالصناعة كاليندسة كالكيمياء كالعمـك المختمفة تخرج ليـ مف ال يستطيعكف إيصاؿ ما يتعممكنو 

لتَّعريب كذلؾ ضركرة قكًميَّة يقتضييا ترابيطنا أفقيان كأمةو أكعمى األقؿ كشعكب عمى مدل إلييـ.كا
الكطف العربي، كيقتضييا ترابطنا عمكديان مع تاريخنا كجذكرنا كتراثنا كعركبتنا. لقد نجح 

داريَّان  كاقتصاديَّان االستعماريكف، كالمنتىدىبيكف مف ًقبىؿ أنفسيـ في تقسيـ الكطف العربي سياسيَّان كا 
كحتى ثقافيَّان، كلكنيـ رغـ محاكالتيـ المتعددة لـ ينجحكا في تمزيؽ المغة العربية، فظمت ذلؾ 

 الرابط الحضارم القكمي الركحي كالتعريب ىكتحقيؽ ليذا الرابط.
كالتَّعريب حتى يتجاكز كؿ ذلؾ، ألنو قضية كرامة _ كرامة لغةو، ككرامة أمةو كما يقكؿ 

فيؽ: اسمعكا أرجككـ، حديث بف ييكدا إف لـ يكف قد أتاكـ.عند تكلي البريطانييف األستاذ أحمد ش
، أصدرت حككمة االنتداب عممةن نيًقش عمييا اسـ 1920مسؤكلية االنتداب عمى فمسطيف عاـ 

فمسطيف باإلنكميزية كالعربية ، كلـ تظير المغة العبريَّة عمييا، فما كاف مف بف ييكدا، أحد بناة 
ال أف كتب إلى المندكب السامي بحدَّة )ككاف إنكميزيان ييكديان( يقكؿ: إنيا إلىانة قكميَّة إسرائيؿ إ

أف تككف العبرية في منزلة دكف منزؿ اإلنكميزيَّة كالعربيَّة، كلـ يمض طكيؿ مف الكقت حتى كاف 
لعبريَّة لو كليـ ما أريد، كظيرت العممة المجددة منقكشة بالمغات الثبلث بشكؿ دائرم، كلتأخذ ا

منزلة مكافئة كلكف ماذا كتبكا؟ لـ يكتبكا "فمسطيف" كما في اإلنكميزية كالعربية؛ بؿ سطَّركىا 
ذا كنا حقا  بكىا بالعبرية رٍيتسإيزراييؿ "أرض إسرائيؿ" فيؿ ألىؿ "كامعتصماه" أف يعتبركا !كا  طكَّ

ية كرامة اآلف اآلنكليس نؤمف أف التَّعريب ضركرة عمميَّة كضركرة حضاريَّة كضركرة قكميَّة كقض
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غدان، فماذا ننتظر كالكسائؿ غير مجيكلة،كالسبيؿ بيًٌف، سمكو السمؼ أياـ المأمكف كبيت الحكمة، 
كس _ ثيكٍفراستيسبكمباست _ حيف أحرؽ الكتب البلتينية،كمف  فعربكا كأبدعكا، طبقو باراسيٍمزي

ؿ،كحكلو جميرة مف الطمبة ضمنيا ترجمات القانكف البف سينا، في ميداف حاشد في مدينة با
(. ثـ راح ىك كمحاربكه يحاضركف كيؤلفكف باأللمانية،كحذا 1527مف حزيراف  24ييتفكف )في 

األكربيكف حذكه في التعميـ كالتأليؼ بمغاتيـ القكميَّة كأبدعكا،ككتب بيا شكسبير لئلمبراطكرية 
مبراطكرية البريطانية فشمخت كتعززت، ثـ زالت اإلمبراطكرية، لكف ظمت إمبرا طكرية المغة كا 

 شكسبير.
كيعرض األستاذ/ أحمد شفيؽ الخطيب في بحثو المكسـك "التعريب حديث كقديـ 
كمتجدد" لمقتطفات مف مقكالت تعكد إلى أكثر مف مائة عاـ اختارىا بتصرؼ بسيط.تدكر كميا 

كا المغة العربية، حكؿ ىذا المكضكع. يقكؿ األستاذ/ أحمد شفيؽ: " لعؿَّ تمؾ الجيكد لرجاالت أحبُّ 
تيضيؼ إلى جييكدكـ كجيكد محبي العربية حاليان كمستقببلن مزيدان مف الحماسة كاالندفاع، جيادان 
في سبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ الذم يقكؿ فيو أحد مقررات المؤتمر الثاني لمكزراء كالمسؤكليف عف 

"  "إذا كاف التعريب في  ـ1983التعميـ العالي كالبحث العممي في الكطف العربي في تكنس عاـ 
 الحياة العربية قراران سياسيان فيكفي حقيقتو قراره تربكم كتعميمي،كفي جكىره خياره حضارم".

كقد أعاد األستاذ/ أحمد شفيؽ الخطيب عقاربى الزمف إلى مكضكع التَّعريب،كمستقبؿ 
،كالمقكالت المغة العربية قبؿ أكثر مف قرف مف الزماف،كعرض لمقتطفات مف مقكالت بتصرؼ

 التي عرضيا عمى الترتيب كما ذكرىا.
ـ( بقمـ المعمـ  1881" تعميـ العرب العمـك في المغة العربية ىكأحسف منو في غيرىا " ) .1

 عبده كحيؿ.
 ـ( بقمـ المعمـ إبراىيـ كفركني1881" التعميـ في لغة غريبة" ) .2
 ات المتحدة في أمريكا.ـ( بقمـ د. فضؿ هللا عريبمي.د.ط _ الكالي1881" لغة التعميـ " ) .3
ـ( بقمـ المعمـ 1881" تعمـ المرء العمـك في لغتو التي نشأ فييا ىكأيسر منو في غيرىا " ) .4

 إلياس جرجس بينا الريشاني.
خسارة ال  1882ميزية عاـ استبداؿ لغة التعميـ بالعربيَّة في الكمية السكرية اإلنج" .5

 نصكر جرداف(.بقمـ العالـ م 1956ميذكَّرات نيشرت عاـ تعكض".)
 ـ( بقمـ منشأ المقتطؼ )يعقكب صركؼ كفارس نمر(.1813)ية "التعميـ بالعربية كاإلفرنج" .6
 ـ(" بقمـ األب أنستاس مارم الكرممي.1903"التدريب عمى التَّعريب ) .7
 ( بقمـ حافظ إبراىيـ.1903"شككل المغة العربية" ) .8
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القاضي الفاضؿ حفني بؾ  ـ( نادم دار العمـك في القاىرة برئاسة1908"التَّعريب" ) .9
 ناصيؼ.

 ـ( بقمـ منشئا المقتطؼ )يعقكب صركؼ،كفارس نمر(.1908"أسمكبنا في التَّعريب " ) .10
"جعؿ العربيَّة لغة التدريس في الببلد العربية سبيؿ إلى ترقية المغة العربية كتعزيزييا"  .11

 ربية.( بقمـ األستاذ أنيس المقدسي مف مقاؿ حكؿ كسائؿ ترقية المغة الع1923)
 ـ( بقمـ سميماف أبي عز الديف.1923"تدريس العمـك بالعربيَّة في الجامعة األمريكية" ) .12
( 1920" )السياسي كالعمراني لممتكمميف بيا"مستقبؿ المغة العربية مرتبط بالمستقبؿ  .13

ه عمى استفتاء مجمة اليبلؿ حكؿ مستقبؿ المغة العربية.  أنطكف الجميؿ في ردًٌ
المقكالت التي عرضيا، لنرل إلى أم حد كفؽ األستاذ/ أحمد شفيؽ كسكؼ نعرض لبعض ىذه 

 في عرضو:
 :" تعميم العرب العموم في المغة العربية ىوأحسن منو في غيرىا " بقمم المعمم عبده كحيل .1

ىذه قضية يقكؿ بصدقيا كثيركف مف األجانب. كال أخاؿ ليا مينكران عربيان سكاءه نطؽ بيا 
 عقب التركًٌم كاإلمعاف،كلكي يصحَّ صدقييا أماـ الجميع أقكؿ:  مرتجبلن عف ىكل أكأكردىا

نيا التمدف. لغة  المغة: إفَّ المُّغة العربية لغة غنية تيعدُّ مف أغنى المغات التي زانيا العمـ،كحسَّ
طبيعية اليجاء بخبلؼ الفرنسية كباألحرل اإلنجميزية مثبل. أما الصعكبة العيظمى فييا كىي 

رفية كالنحكية التي تكضع عند البعض إزاء اليجاء في غيرىا، فميست أعظـ الحركات غير الص
مف صعكبة حركؼ العمة في سكاىا،كيزيميا االستقراءي كالمزاكلة كما يتـ لحركؼ العمة ىناؾ. لغة 
بديعة االشتقاؽ الذم يساعد كثيران عمى اختبلؼ كممات تستكعبيا الضركرة،كتطمبيا مقتضيات 

النحت حياة،كيغنييا عف ذؿ االستعارة كشيف السرقة مف لغات الغير. لغة  الحاؿ،  لغة يزيدىا
كريمة األصؿ إذ ليا الحظ األكفر مف تمؾ المغة األصيمة أكالطبيعية. ذلؾ لي عميو أدلو ال يسع 
نما أشير إليو إشارة باشتقاؽ آدـ مف أديميا،كحكاء مف حياتيا،كقاييف مف قنيتيا   المقاـ إيرادىا.كا 

اية األصكات، مثاؿ نؽَّ، كدؽ،كطؽ،كأزيز الرعد كالطائرة،كمكاء القط،كعكاء الذئب الخ،كبحك
ة النطؽ تعشؽ سماعيا األيذيف،كيطربي بيا الذكؽ السميـ. ًمسى  كالكمب إلخ. لغة عذبة المفظ سى

: إفَّ الدكاعي التي تسكؽ اإلنساف إلى دراسة لغة غيره متفاكتة. فمنيا طمب المنفعة الطالب
الترجمة كالتجارة كغيرىا. كمنيا دراسة لغة قـك قصد إفادتيـ أدبيانكركحيان.كمنيا لمعرفة المادية ب

ككدرس  الكتب الدينية في المُّغة التي جاءت فييا بدءان، كدرس غير العربي العربية لمعرفة القرآف،
منيا تمكف المرء كالسريانية كاليكنانية؛ لمعرفة التكراة كاإلنجيؿ. ك  غير مسيحي العبرانية كالكمكانية
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في لغتو الفتقارىا إلى غيرىا كدرس إنجميزم مثبل البلتينية كاليكنانية، كمنيا مقابمة المغات مع 
ثبات حقائؽ تاريخية.  بعضيا لمتكصؿ إلى حقائؽ أكا 

الطمبة في ببلدنا يكفييـ أف يتمكنكا مف فيـ المغة التي يقصدكنيا كالترجمة  منيا إلى العربية 
أف يجدُّكا ليصيركا قادريف عمى التأليؼ كدرس العمـك فييا،كلذلؾ يكفييـ أف كليس عمى كميـ 

يدرسكا المغة العربية الغريبة سنتيف أكثبلثان. كلكف إذا سبقكا لدرس العمـك في غير لغتيـ فيجب 
حينئذ تفرغيـ لدرس المغة التي يعمًٌـ فييا خمس أكست سنكات يستغمكف فييا بكؿ جد قبؿ أف 

يًٌعكف الكقت الطكيؿ كالماؿ الجزيؿ كال يككنكف متضمعيف في يدخمكا باب ا . كىكذا ييضى لعمـك
لغتيـ، فإف كاف الطالب مف المعسريف فبل تسعو ذات اليد أف يخسر معظـ كقتو إال إذا أغناه 
ف كاف مف المكسريف فخيره لو أف يتكجو إلى ذات الببلد التي عميو أف يدرس العمـك  المغني. كا 

ىناؾ يسيؿ عميو كثيران إتقاف المغة كضبطيا. كما مف طالب عربي يتيح لو هللا  في لغتيا، حيث
أف يدرس ما يكد مف العمـك في لغتو التي كضعيا كألفيا،كيعدؿ عنيا في ببلده إلى الدرس في 
لغة أجنبية،كىكغير مكره كال مطمع بأكثر مما ينالو في لغتو،كلكـ سمعت طالبان يئس متأكًٌىان مف 

و إنو سيدرس في المغة اإلنجميزية أكالفرنسية،كربَّما عدؿ بعض الطمبة عف الدرس مجرد سماع
بسبب ذلؾ؛ نظرا لتيقنيـ ) كىكيقيف حؽ ( أفَّ تعمميـ العمـك في المغة العربية أسيؿ كأجمؿ 
ر كاىتماـ قبؿ نقؿ  كأكمؿ كأفضؿ. كىذا ما يمكح لي في ىذا المكضكع الذم يستدعي كؿ تىبصُّ

عمى ما تقدـ أقكؿ مؤكدا كمختتما: حقان إفَّ تعميـ العرب العمـك في نفس لغتيـ ىك  األقداـ،كبناء
 (.159-158ـ( ص1881) 11أحسف منو في غيرىا )النشرة األسبكعية ج 

 م( بقمم المعمم إبراىيم كفروني1881التعميم في لغة غريب ) .2
سرعة تعمـ المغة،كأما يترتب عمى تعمُّـ العمـك في لغة أجنبية ربح كخسارة. أما الربح فيك 

الخسارة فيي في بطء تحصؿ العمـ المقصكد. غير أف ما يكسبو الطالب باإلسراع في تعمـ المغة 
يخسره بما ينقص مف إدراكو العمـ المطمكب،كريبَّما يمـز لو مف الكقت الزائد ألجؿ تحصيمو 

مغة الفرنسية، فإنؾ تراىـ إياه،ككثيران ما يشاىد ذلؾ في الذيف يدرسكف العمـك مف السكرييف في ال
ا تعممكه رأيت أفَّ متضمعيف في معرفة المغة يحسنكف التكمـ بيا كالكتابة، غير أنَّؾ إف سألتيـ عىمَّ 

مف العمـ ىكدكف الطفيؼ،ككذلؾ مف يتعمـ منيـ العمـك في المغة اإلنجميزية يستفيد  ما يعرفكنو
يقصر في تحصيؿ المقصكد فريبَّما اقتضى لو كثيران في معرفة المغة كيسرع في تعمميا، غير أنَّو 

لتعمـ الحساب البسيط ثبلث سنكات،كلمجغرافيا مثؿ ذلؾ،كلمجبر أربع سنيف،كلممثمثات المستكية 
ف كاف في ميكنىًتو أف يتعمـ كؿ ذلؾ في المغة العربية في برىة  كالكركية سنتاف،كلممساحة سنة،كا 

بمغة غريبة مف المصاعب عمى الدارس كالمدرس  سنتيف أكأقؿ مف ذلؾ. كال يخفى ما في التعمـ
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معان. فإفَّ الدارس ال يدرؾ المعاني حؽ اإلدراؾ، كما يدركيا في لغتو،كريبَّما اقتضت لو أف يدرس 
قبؿ أف يصير قادران عمى تعمـ عمـ فييا ميما يكف بسيطانكىينان -عمى األقؿ  -المغة ثبلث سنيف 

رؽ القربة ،كييبمى منو الببلء العظيـ، كيضيؽ صدره مف أما المدرس فإنَّو يمقى مف تمميذه ع
ركاكة عباراتو،كييبىحُّ صكتيوي كىكيقصد أف يفيىمىو كال ينفع شيئان ككثيران ما يقع في حيرة ال يدرم 

 أتمميذه غير فاىـ المعنى أكأنَّو ال يفيمو،كيعجز عف إيضاًحو لقصكره في المغة. 
فَّ مف الناس مف غرضو تعمُّـ المغ و تعمُّـ العمـك فننصح كا  ة األجنبية،كمنيـ مف غرضي

األكؿ أالَّ يقتصر في درس المغة التي يطمبيا عمى تعمـ الجداكؿ كالمحاكرات، بؿ أف يؤثر عمى 
ذلؾ تعمُّـ عمـك في تمؾ.كربَّما كاف األكلى أف تككف تمؾ العمـك مما تعممو في لغتو،، كننصح 

و تحصيؿ العمـك التي  يدرسيا في لغتو باأللفاظ التي يألفيا كالعبارات التي الثاني الذم غرضي
دىا فإفَّ ليا كقعان في نفسو،كتأثيران ال تؤثره األلفاظ كالعبارات  يفيميا كاالصطبلحات التي تعكَّ

 (.207، 206ـ( ص1081)  11كاالصطبلحات التي في المغات األجنبية )النشرة األسبكعية،ج
 :م األب أنستاس ماري الكرممي( بقم1903"التدريب عمى التَّعريب") .3

ة إلى  لقد أصبحنا في زماف ضاؽ دكنو نطاؽ المغة العربية،كغدا أبناؤىا في حاجة ماسَّ
إدخاؿ المصطمحات األعجمية في مصطمحاتيا العمميَّة كالصناعيَّة، إذ ليس اليـك مف كاتب 

، أك ينتدب لتأدية رسـ فكرم، أك تصكير أمر فطرم، إال  كيتخذ لذلؾ يكتب عف شيء عصرمٌو
قكالب غريبة كصكر انك ألكانيا  جديدة قشيبة،كىذا ما تشيد بو الصحؼ التي تجكب 
ف كاف الجميع يشعر بيذا الخمؿ في المساف،  األقطار،كالكتب العربية التي تؤلؼ جميع الديار،كا 

كره كؿ ككجكب إدخاؿ األعجمي فيو عمى تراخي الزماف، فإنَّيـ لـ يتفقكا في الكـ كالكيؼ لما يتص
 حزب مف كراء ذلؾ عمى المغة مف الحيؼ. 

أما مف جية "الكـ" فإفَّ البعض منيـ "أفرطكا" في استعماؿ الدخيؿ أٌم إفراط حتى أثار 
في كثيريف اليياط كالمياط،كاشتد فييـ الصخب كالعياط،كمنيـ مف "فرط" أٌم تفريط حتى عيدَّـ مف 

قيؿ لو تمـ يقكؿ : "حتى يجيء نشيط"،كمنيـ  ليس مف ىذا العصر الجديد النشيط، بؿ ممف إذا
يف إلى مطارح  مف ركب متنان "كسطان" جامعان بيف الطرفيف، يأخذ الزيف، ممَّا في االثنيف،كيدفع الشَّ
البىيف كالحيف.كىذا الرأم يكاد يككف الرأم الغالب في ىذه األياـ،كعميو يعكؿ العمماء األعبلـ.أما 

ف ذىب إلى كجكب إدخاؿ المفظة األعجمية بييئتيا كصيغتيا مف جية  "الكيؼ" فإفَّ منيـ م
األجنبية،كمنيـ مف قاؿ بأفَّ تيفرغ الكممة أكال بقالب عربي، ثـ تكزف بميزاف قرشي. فإف كاف فييا 
ف أضرَّت بالفائدة أكاإلفادة، ثـ يسجؿ  ما ييثًقؿي الميزاف، أك ييكًقر اآلذاف، طرحت تمؾ الزيادة،كا 

ع بيا أصداؼ مكانيا،كييزٌلـ صك  غيا كبنيانيا،كبعدئذو تبرز الفكائد مف كراء ذلؾ القناع، لترصَّ
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ف كاف فييا ثمـ أك نقصاف، ييزاد عمييا بعض الزيداف، لتمحؽ بأحد األكزاف العربية، األسماع،  كا 
رية، كأما عمى أم كجو تككف ىذه الزيادة أك ىذا الطرح،  كالصيغ المسمكعة عف أئمة المغة الميضى

يطكؿ فيو الشرح، ألنيـ ترككه إلى األىكاء كاألذكاؽ، أك ما انعقد تحت ىذا الباب أك ىذا فممَّا 
 النكع مف الركاؽ. 

كمنيـ مف قاؿ ال حاجة لنا إلى داخؿ كمـ أعجمية في المغة العربية، بؿ يكضع فييا ما 
لمغة يغني معناىا، فيغني مقناىا،كذلؾ عمى الطريقة التي دخمت بيا الكممة العصرية في ا

األجنبية،ك في كؿ ىذه المذاىب مف اآلراء ما أثار بيف أصحابيا حربان سجاالن،كاستمـز لشرحيا 
مقاالت طكاالن.كبعد أف أجمنا النظر في ما كتب ىؤالء األدباء، ككقفنا عمى ما عثرنا عميو في 

جائع عيجالة، ىذا كتب القدماء النجباء األلبَّاء، لخصنا ىذه المقالة، لعميا تككف لمعاثر إقالة كلم
كقد اعتمدنا في كؿ ما حٌررناه عمى أقكاؿ األئمة، مؤيديف كؿ رأم بما لو مف األسانيد الميمة، 
مستخمصيف مف نصكصيـ بعض قكاعد ظكاىر، تكاد تزرم بالفرائد النكادر، ال بؿ بالخرائد 

 النكاضر..إلخ.
 م(1908" التَّعريب " ) .4

قاضي الفاضؿ حفني بؾ في مسألة التعريب أم بحث نادم العمـك في القاىرة برئاسة ال
نقؿ الكممات األعجمية كالتمغراؼ كالتميفكف إلى المغة العربية،كذلؾ في ثبلث جمسات ففي الجمسة 
األكلى تبل اثناف مف أعضائو خطبتيف مسيبتيف، األكلى تجيز التَّعريب اآلف، بؿ تكجبو كتبيًٌف 

تطؼ،كالثانية ال تجيزه اآلف بؿ تقيـ األدلة عمى أفَّ  شرائطو،كقد نشرناىا في ىذا الجزء مف المق
ف المغة العربية كالتكسع فييا ال يجكز لنا اآلف،كفي  زمانو قد مضى،كما جاز لمعرب في زمف تككُّ
الجمسة الثانية تناظر الخطيباف في ىذا المكضكع  كشاركيـ بعض األعضاء كالحضكر،كفي 

ذا المكضكع نفسو، نشرناىا في المقطـ،كأكثر الخطباء الجمسة الثالثة تيًميىت خطب نفيسة في ى
أكَّدكا عمى كجكب التعريب إذا دعت الحاؿ إلى ذلؾ.كبعد بحث طكيؿ داـ أربع ساعاتكافؽ 
األعضاء عمى القرار التالي، كىك: "بعد سماع ما قالو جميع الخطباء في مكضكع تسمية 

النحكاآلتي:ييبحث في المغة العربية عف  المسميات الحديثة، قرر دار العمـك أف يككنالعمؿ عمى
ر ذلؾ بعد البحث  أسماء المسميات الحديثة بأم طريقة مف الطرؽ الجائزة لغة، فإذا لـ يتيسَّ
الشديد، ييستعار المفظ األعجمي بعد صقمو ككضعو عمى مناىج المغة العربية،كيستعمؿ في المغة 

)مارس  33يذا الغرض " )المقتطؼ جالفصحى بعد أف يعتمده المجمع المغكم الذم سيؤلؼ ل
 (.267ـ( ص1908
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 (:م( بقمم منشئا المقتطف )يعقوب صروف، وفارس نمر1908أسموبنا في التعريب" )" .5
ئمنا عف األسمكب الذم نجرم عميو في التَّعريب أم في ترجمة الكممات األعجمية  سي

شمؿ التعبير عف بعض أكنقميا إلى العربية،ككاف يجدر بالسائؿ أف يتكسع في السؤاؿ حتى ي
المعاني التي لـ تخطر عمى باؿ العرب، فإفَّ تعريبيا أكالتعبير عنيا بالعربية ال يخمكمف مشقة، 
قد تزيد عمى مشقة نقؿ األلفاظ أكترجمتيا،كيسيؿ إرجاع األساليب التي جرينا عمييا في الترجمة 

 كالتَّعريب إلى القكاعد التالية: 
عجمية التي نعرؼ ليا كممات عربية ترادفيا نترجميا بمرادفاتيا، : الكممات األالقاعدة األولى

كنريد بالكممات األعجمية، الكممات التي مف المغات األكركبية،كنقصد بالكممات العربية، كؿ ما 
رأيناه في كتب المغة كاألدب جاريان عمى األكزاف العربية،كلك كاف أصمو يكنانيا كقمـ، أكفارسيا 

كقيس، أكقبطيَّان كسمطاف، أكحبشيان كمشكاة،ككؿ ما كاف كذلؾ كلـ يكف جاريا  كإبريؽ، أكسريانيا
 عمى األكزاف العربية كاالمندرا، كجندبيدستر، كقنطاريكف.

كليذه القاعدة شكاذ قميمة،  فبل شكاذ في األفعاؿ أم إننا ال نستعمؿ فعبلن أعجميان إذا 
ده"الفرنسكية،ك"أكؼ" اإلنجميزية،ك"فكف" األلمانية كجدنا فعبلن عربيان. كال شكاذ في الحركؼ إال في "

في مثؿ لكتزكده مديي،كبرنس أكؼ كيمس،كفكف كريمر، فإفَّ ىذه الثبلثة حركؼ إضافة 
 أكنسبة،كيستغنى في العربية عنيا. 

كلكف شيكعيا في ما ترد فيو مف األسماء المركبة كيجعؿ االستغناء عنيا عثرة في 
فالذم يقرأ كممة برنس كيمس،  أكأمير كيمس، فقد يظف أف المراد  سبيؿ إدراؾ المعنى بسيكلة،

بذلؾ شخص آخر غير كلي العيد،كأما األسماء ففييا كثير مف الشكاذ حيث شاعت الكممة 
األجنبية،كصارت أدؿ عمى المراد مف الكممة العربية مثؿ كممة برنس المذككرة آنفان. فإنو ييفضؿ 

ستعماؿ كممة أمير فمكقمنا أمير أكؼ كيمس، أكأمير كيمس  استعماليا في بعض األماكف عمى ا
 بدال مف برنس أكؼ كيمس، لظف القارم أكالسامع أننا نريد شخصا آخر غير كلي عيد إنجمترا.

: الكممة لمتي ال نعرؼ ليا مرادفان في العربية،كلكننا نرجح أكنظف أفَّ ليا مرادفا القاعدة الثانية
كنسأؿ عنو كنبحث، حتى إذا ظفرنا بو ككجدنا أنو يؤدم المعنى  نفتش في ما عندنا مف المظاف

فإف معناىا الجنكد المستأجرة  (mercenariesالمراد تماما استعممناه دكف غيره مف ذلؾ كممة )
مف ببلد أخرل عمى ما كانت العادة تجرم بو في األزمنة القديمة، فمما أردنا تعريب ىذه الكممة، 

كف العرب استعممكا كممة تدؿُّ عمى ىذا المعنى فكجدنا في بعض المظاف قمنا: ال بيدَّ مف أف يك
كممة )مسترزقة( مستعممة لمجنكد المستأجريف،كمعناىا االشتقاقي يدؿ عمى معناىا االستعمارم 

(؛ أم: النير الصغير الذم يصب في النير الكبير، فإننا tributaryفاعتمدناىا كمنو كممة )
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ت القديمة كممة ناصر كالجمع نكاصر،كرأينا أنَّو يسيؿ إدراؾ المراد بيا كجدنا ليا في كتب الرحبل
لنا عمييا... إلخ.  مف معناىا االشتقاقي فعكَّ

: األعبلـ األعجمية التي رأيناىا شائعة االستعماؿ كتبناىا حسب استعماليا سكاء  القاعدة الثالثة
كاألعبلـ  كىنرم، ككليـ، كفرنسا، كأمريكا، كاف قديمان، مثؿ: إبراىيـ،كيكسؼ، أكحديثا مثؿ: ألمانيا،

األعجمية التي لـ يكف استعماليا شائعان كتبناىا كما يمفظيا أىميا أك بأقرب ما يككف مف لفظيا 
كاألعبلـ التي عيرًٌبت منذ زمف قديـ بمفظ  كىارفي، كركزفمت، ككركمر، األصمي مثؿ: بيكنسفيمد،

البندقية لفينيسيا،كصقمية ليسيسيميا، بيذه األعبلـ نتابع مخالؼ لما تمفظ بو اآلف عنده أىميا، مثؿ 
 األقدميف منيا عند أمف المبس،كال سيما إذا كاف الكبلـ عف حادثة تاريخية قديمة.

: في تعريب النكرات الجديدة التي ال مرادؼ ليا في العربي إذا رأينا أف الكتاب القاعدة الرابعة
كىا ليا،فالغالب أننا نجارييـ كال نحاكؿ كضع ألفاظ عربكىا قبمنا،كشاعت األلفاظ التي كضع

 أخرل ليا،كلذلؾ تابعنا أساتذة المدرسة الكمية السكرية في تعريب األكسجيف كالييدركجيف،
ككيرب مف  كجاريناىـ في مثؿ مغنط فعبلن مف المغناطيس، كىمَـّ جرا، كالفسفكر، كالنيتركجيف،

كجارينا جميكر  مف عظـ الجمجمة بعممية جراحية،الكيرباء،كترفف فعبلن يراد بو كسر جانب 
 كالكابكر... إلخ. الناس في استعماؿ التمغراؼ،
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 الخاتمة

 كتتضمف أىـ نتائج البحث كتكصياتو:
 أواًل: النتائج:

 يشير البحث إلى مجمكعة مف النتائج، لعٌؿ مف أىميا:
عصر، فأعمالو أكبر يمثؿ األستاذ/ أحمد شفيؽ الخطيب مكسكعة عمميَّة نادرة في ىذا ال -

 مف أف يتسع ليا بحث صغير.
تنكعت جيكد األستاذ/ أحمد شفيؽ الخطيب بيف الدراسات العمميَّة كالمُّغكية في التأليؼ،  -

 كالترجمة، كصناعة المعجـ كالمصطمحات.
أحمد شفيؽ الخطيب عالـ فمسطيني، خبير مجمعي كمصطمحي، كمترجـ لغكم، كرجؿ  -

 و العممية كالمغكية دراسة دقيقة لئلفادة مف جيكده.مكسكعي، ننصح بدراسة أعمال
يرل األستاذ أحمد شفيؽ الخطيب أف تعريب العمـك ضركرة عمميَّة، كىك أيضان ضركرة  -

 حضاريَّة، كىك كذلؾ ضركرة قكميَّة، كقضية كرامة.
 ثانيًا: التوصيات:

كية دراسة يكصي البحث بدراسة جيكد األستاذ/ أحمد شفيؽ الخطيب العمميَّة كالمُّغ -
 مستفيضة؛ ألف أعمالو المكسكعية تستحؽ أف ييفرد ليا دراسات مستفيضة كدقيقة.

عمؿ مؤتمر عممي، أك يـك دراسي خاص بيذا العالـ الكبير؛ الستعراض أفكاره كمنيجيتو  -
 البحثية؛ لئلفادة مف فكره في العمـك المختمفة.

 ف؛ لبياف أعماليـ المكسكعية.يكصي البحث بدراسة جيكد العمماء الفمسطينييف المغمكري -
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 الترجمة ما بين واقع مرير وأمل منتظر

 6 *إعداد الباحث/ د. محمد مصطفى القطاوي
 ممخص البحث:

يتناكؿ ىذا البحث قضيةن أساسية ىي قضيةه الترجمة، كىي قضية قاصرة عند العرب 
، لعدـ كج كد أيناس متفرعيف ليذا األمر الحيكم، كعدـ اىتماـ أكلي األمر بذلؾ، كقد لعب اليـك

األكلكف مف المسمميف دكران ممحكظان في ىذا المجاؿ عمى أيدم عمماءو أفذاذ، كبيىنا الفرؽ بيف 
الترجمة كالتعريب، كالفرؽ بيف الترجمة األدبية، كالتعريب العممي، كالفطنة إلى ما يكتبو الغرب 

رو مسمـك ضد اإلسبلـ كالمسمميف، كالدعكة إلى إنشاء مركز قكمي لمترجمة، يسيـ فيو كؿ مف فك
 العرب بماليـ، كالمختصيف ممف برع في العربية، كالمغات األجنبية عمى حدِّ سكاء. 

Abstract 

This research deas with the importance of translation as aqreat element in 

progress and devoloment in people career. 

Nowadays we suffer much because of ourmead to this thing . Ancient Arab 

scientists played agreat role in translating foreign books to Arabic language . So 

they achieved renaissance and progress in whole fields of life we are in need of 

genios translates and national centre of translation by which we may achieve 

some kind of progress in our life.  
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 تمييد:
َمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت  "قاؿ تعالى َوِمْن آَياِتِو َخْمُق السَّ
 "لِّْمَعاِلِميَن 

كاف الناس أمةن كاحدةن، لغتيا كاحدة، كىي المغة التي تحدث بيا آدـ عميو السبلـ حيف 
كىي السريانية كما يزعـ بعض المؤرخيف، كىي المغة نفسيا التي  أينزؿ مف الجنة إلى األرض،

تكمـ بيا سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ، ثـ تبمبمت األلسنة كاختمفت الميجات في بابؿ، عاصمة الدنيا 
في يـك مف األياـ فكيًجدت اآلرامية، كالفينيقية، كاآلشكرية، الكمدانية، كغير ذلؾ في الشرؽ كفي 

لـ القديـ حيث حضارة الفراعنة، كحضارة سبأ، كالفرس، كالركماف، ككؿي أمةو مف الغرب، في العا
بيا، فكانت البلتينية أصؿ المغات األكربية، ككانت السريانية أصؿ  ىذه األمـ أليمت لغةن خاصة ن
لغات الشرؽ التي فييا العبرية كغيرىا مف المغات السامية، كأٌما العامية فدخؿ لغتيا ليجات مف 

ثـ أليـ إسماعيؿ عميو السبلـ المغة العربية، كبدأت  ،ة، كحمير، كىذه كميا مف آيات هللاالحبش
رحمة ىذه المغة الكريمة الشريفة التي نزؿ بيا القرآف الكريـ عمى سبعة أحرؼ، يقكؿ عبد الكىاب 
 حمكدة :" ككانت العرب الذيف نزؿ القرآف بمغتيـ، لغاتيـ مختمفة، كألسنتيـ شتى، كيعسر عمى
أحدىـ االنتقاؿ مف لغة إلى غيرىا، أك مف حرؼو إلى آخر، بؿ قد يككف بعضيـ ال يقدر عمى 

 ذلؾ .
حيث آتاه جبريؿ فقاؿ لو : " إف هللا يأمرؾ أف  -صمى هللا عميو كسٌمـ -كما أشار إليو 

أسأؿ هللا معافاتو كمعكنتو؛ إف أمتي ال  -تقرئ أمتؾ عمى حرؼ، فقاؿ : صمى هللا عميو كسٌمـ
 .طيؽ ذلؾ؛ كلـ يزؿ يردد المسألة، حتى بمغ سبعة أحرؼ"ت

كؿ ىذه المغات في العالـ القديـ كالعالـ الجديد، فكجدت  -مع الزمف -كقد صقمت
مف البلتينية اإلنجميزية كالفرنسية، كاإليطالية كاأللمانية كاألسبانية، كقد تككف . الركسية مأخكذة ه

 لككرية، كالباكستانية، كاليندية، كالفارسية.كىناؾ في الشرؽ اليابانية كالصينية، كا
إذان نحف أماـ كـو ىائؿو مف لغات البشر، ناىيؾ عف لغات القارة السكداء كالزنجية، كلغة البربر، 

 كالينكد الحمر، كاستراليا .. ألخ
فماذا تفعؿ ىذه األمـ التي ال يجمعيا سجؿّّ لتتكاصؿ مع بعضيا، كيفيـ بعضيا لغة 

السياسية كالدينية كاالقتصادية، كتتبادؿ ألكاف المعرفة، إفَّ ذلؾ ال يتـ بيسرو بعض في الشئكف 
كسيكلةو إال إذا تعممت كؿ أمةو لغة اآلخريف، كالبد مف كجكد أفراد مف كؿ أمة يجيدكف ىذه 
المغات كميا التي ذكرناىا آنفان، كمف ىنا كجدت السفارات في كؿَّ بمدو مف البمداف المنشكدة في 

 كفي الغرب، كفي الشماؿ كفي الجنكب.الشرؽ 
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فالسفير في بريطانيا ال بد أف يتقف اإلنجميزية، كالسفير في فرنسا البد أف يتقف 
الفرنسية، كسفير أمريكا في مصر مثبل ال بد مف أف يتكمـ العربية، ككذا في دمشؽ، كبغداد، 

 كلبناف، كاليمف .. إلخ
قبؿ اليـك أماـ معترؾ الحياة السياسية، إفَّ ىذه الظكاىر تفرض عمى العالـ اليـك ك 

كتداخؿ ألكاف الثقافة المتعددة تفرض عميو أف يتعمـ أفراده أك بعضيـ لغات عٌدة حتى تمدي بذلؾ 
جسكره مف التفاىـ، كتبادؿ الثقافات كاألفكار، كالسيما في زمف اإلنفجار المعرفي، كالتقدـ 

 ذه االختراعات ككسائؿ التقدـ، أصبح أسرةن كاحدةن.التكنكلكجي المبير، إفَّ العالـ اليـك أصبح بي
كما نعرؼ إف ىذا األمر فرض عمى األمـ أف تقـك كؿ أمةو بإنشاء مؤسسة تعميمية 
تعممية تتكلى ميمة ترجمة المغات ينيض بيا رجاؿ عمماء أفذاذ، كما سنكضح ذلؾ في 

 الصفحات اآلتية إف شاء هللا تعالى ...
 المنيج :

البحث المنيج االدبي التحميمي حيث سندرس ىذه الظاىرة كنقـك كسنتبع في ىذا 
بتحميميا كتكضيحيا كنبيف إمكانيات النجاح فييا كعكامؿ النجاح المعتمدة عمى االخذ باألسباب 

 الممكنة كصكالن الى نتائج مرضية كذات قيمة.
 أىمية الترجمة :

، كم نذ زمف مضى "أف شعكبيا لعمو مف األمكر الغريبة في حياة األمة العربية اليـك
تتجادؿ كثيران حكؿ بدىيات سمىمت بيا دكؿ العالـ المتحضر، كأصبحت جزءان عضكيان مف سمككيا 
كشخصيتيا الكطنية، كالدليؿ عمى ذلؾ أننا ما زلنا نتكمـ كنؤكد عمى ضركرة الترجمة مف لغتنا 

عمكمات كما لك كانت إلى غيرىا، كمف غير العربية إلى العربية، كذلؾ كخدمة مف خدمات الم
ة إلييا، إذ كما مؤمنيف بأف الدكؿ  قضية محتاجة إلى برىاف كتأييد، بينما تشتد حاجتنا الممحى
العظمى تتقدـ اآلف بخطى سريعة نحك العمـ كالتكنكلكجيا، كأفى ما ييؤلؼ مف مؤلفات عممية كأدبية 

 ة"ىك العنصر األساسي في إرساء دعائـ ىذه النيضة العممية كالحضاري
بكؿ أبعادىا المرئية كالمحسكسة، كبكؿ المساحات التي تشغميا ىذه المخترعات عمى امتداد 

 الساحة الككنية في الشرؽ، كفي الغرب.
 مفيوم الترجمة :

لعمو مف المفيد بادئ ذم بدء أف نعرؼ مفيـك الترجمة كمصطمح لغكم، حيث إنو يدكر في 
 دائرتيف:
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ؼ عميو لدل أصحاب المغة كالمشتغميف في ىذا المجاؿ تعني األكلى: الترجمة بمفيكميا المتعار 
، كلعمنا Translationنقؿ الفكر كالمفاىيـ مف لغة إلى لغة أخرل، كىي في اإلنجميزية تعني 

نبلحظ أف المقطع األكؿ لمكممتيف متشابة إلى حدِّ ما، كىك حرؼ التاء كالراء، كىذا يدؿ عمى 
ا كاحد، كىذا معركؼ لدل عمـ الصكتيات، حتى كممة "قطع" حقيقة بارزة، كىي أفَّ المغات أصمي

 "، فبلحظكا ذلؾ التشابة.earth"، ككممة "أرض" يقابميا " cutيقابميا في اإلنجميزية "
ا الدائرة الثانية: التي تدكر فييا كممة الترجمة، فيي دائرة ترجمة الشخصيات الميمة كرجاؿ  أمَّ

ىك ما يفيـ اليـك بكتب السيرة، ككجد مصطمح السيرة الذاتية العمـ كالقادة، فنجد كتب الترجمة، ك 
ليؤالء المفكريف كالقادة البارزيف، كىناؾ السيرة النبكية البف ىشاـ، كىي عبارة عف ترجمة لحياة 

مف مكلده حتى انتقالو إلى الرفيؽ األعمى، ككذلؾ أسد الغابة  –صمى هللا عميو كسمـ  -الرسكؿ 
بقات البف سعد، كعبقريات العقاد، كسيرة المماليؾ لمف أٌرخ ليؤالء، في معرفة الصحابة، كالط

فالكاقع أف ىذا لكف مف ألكاف الترجمة، كىذا مكضكع أكردناه لمعمـ، كليس ىك المقصكد في ىذا 
 البحث، الذم يتناكؿ في أساسو مكضكع نقؿ لغة أك لغات أخرل.

مة لمغاية في عممية العبكر "كاألمر الذم ال شؾ منو أف الترجمة خطكة عممية، كحاس
، "أداتيا المغة، شفكية كانت أـ مكتكبة، كىي تنقؿ رسالة ما بيف طرفيف ىما الراسؿ (1)الحضارم"

كالمتمقي، كقد مارس البشر ىذا النشاط منذ زمف بعيد، كعمى مر العصكر، كبفضمو تعرفكا عمى 
جد أف ىذا النشاط قد شمؿ أيضان بعضيـ البعض، كأقامكا حكاران بيف حضاراتيـ كثقافاتيـ، كما ن

 العمـك كاآلداب بكافة أشكاليا".
ـ كحدة، كال 1989كتاب في عاـ 270000كيكفي "أف نعمـ أف الياباف قامت بترجمة 

شؾ في أف ىذا مف أسباب النيضة الحضارية التي تزدىر اآلف بعد انكسارىا المأساكم في 
الكتب األجنبية المترجمة إلى المغة العربية في  الحرب العالمية الثانية، كفي مقابؿ ىذا نجد أف
ـ عمى مستكل األقطار العربية 1988-ـ1948جميع مجاالت المعرفة خبلؿ أربعيف عامان مف 
 كتابان"7028كميا طبقان الحصاءات منظمة اليكنكسك كبمغ 

إفَّ ىذا العدد الضئيؿ مف الكتب المترجمة إلى العربية يدؿ عمى أف ىناؾ ضعفان في 
مستكل، كضعفان في اليمـ كالكفاءات التي تتكلى ىذه الميمة القكمية الكبرل، كىذا ما يحتاج ال

إلى إعادة النظر في مناىجنا كمؤسساتنا التعميمية، فتح مساقات أكبر تتكلى أمر الترجمة، معياران 
 لمحضارة كالتقدـ.

ذا "كانت الترجمة العممية، كالتي تستمد أىميتيا في الدكؿ المتقد مة مف النظرة كا 
اإلستراتيجية لمبحث العممي، فإنيا تستمد أىميتيا في الدكؿ النامية مف نظرتيا االقتصادية لمبحث 
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العممي، باعتباره السبلح األساسي في صراعيا مع الفقر، كالتخمؼ، كعمى ذلؾ فإف مسئكلية 
ف عمي يا أف تستكعب ىذا الدكؿ النامية تعتمد أكثر مف غيرىا عمى اإلنتاج الفكرم المستكرد، كا 

تعكًٌض سنكات التخمؼ التي اإلنتاج، كأف تييئ سبؿ اإلفادة منو عمى جميع المستكيات؛ لكي 
 .."عاشتيا

ثـ "إف الترجمة ليست كليدة العصر الحديث سكاء عمى مستكل الدكؿ الكبرل، أك 
د أف اإلمبراطكريات القديمة، كالركماف كالفرس أـ عمى مستكل عصر النيضة اإلسبلمية بع

 استقر األمر لممسمميف بعد الفتكحات.
كلقد كاف المسممكف بعد مرحمة الفتكحات سباقيف لمخكض في ىذا المضمار، حيث إنيـ 
اىتمكا بنقؿ التراث الفكرم لؤلمـ األخرل، كفي مقدمتيـ اإلغريؽ كالفرس كالينكد في أكبر حركة 

ية، كخاصة في عصرم الرشيد ترجمة شيدىا التاريخ، بمغت ذركتيا في عيد الدكلة العباس
، ككاف لممأمكف القدح المعٌمى في ذلؾ حيف أنشأ دار الحكمة في بغداد جمع فييا (2)كالمأمكف"

معظـ التراث الفكرم لميكناف كالفرس كالينكد، كتكلى ترجمة ىذه الحزائف الفكرية عمماء أفذاذ 
العربية، عممان بأف أصؿ ىذا  متخصصكف، كابف المقفع الذم ترجـ كميمة كدمنة مف الفارسية إلى

المؤلؼ ىندم، كمنيـ فيمسكؼ العرب أبك نصر الفارابي، كابف سينا ممف أجادكا المغة الفارسية 
 كاإلغريقية.

كلقد عرفت في ىذا العصر المزدىر عدة مراكز لمترجمة، كلقد تعرض ىذا التراث 
ى نقؿ ىذا التراث إلى الفكرم الضخـ لحركة ترجمة مضادة منذ أياـ الحركب الصميبية، حت

مكتبات الغرب في انجمترا، كفرنسا، كألمانيا، كترجـ عمى يد عمماء مسمميف إلى لغات ىؤالء 
األقكاـ، ثـ قاـ المستشرقيف بعدئذو بإكماؿ الميمة فترجمكا عيكف التراث العممية كاألدبية إلى 

فييا الجيؿ كالظبلـ  لغاتيـ، كبدءكا يدسكف سمكميـ كيشكىكف صكرة اإلسبلـ، في مرحمة ساد
جٌراء الحركب الصميبية التي دامت أكثر مف قرف، كأخذ الحظ البياني لمفكر العربي اإلسبلمي في 
النزكؿ، حتى إذا ما جاء العصر الحديث، بداية النيضة اإلسبلمية كاالنفتاح عمى الغرب حيث 

السكرييف ككاف بدأت "حركة أخرل  لمترجمة  بدأت في عصر محمد عمى، شارؾ فييا جماعة 
أكليـ األب انطكف رك فائيؿ، كيكحنا عنجكرم، كجكرجي فيداؿ كيكسؼ فرعكف، كعثماف نكر 

 الديف كرفاعو رافع الطيطاكم".
كمف نافمة القكؿ نشير إلى أنو"لـ يسبؽ حركة الترجمة العربية كاإلسبلمية سكل تمؾ 

ع كؿ ما قد كقع تحت يديو مف التي أىتـ بيا االسكندر األكبر، فتخبرنا كتب التاريخ أنو جم
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معارؼ مدكنة في جميع األقاليـ التي غزاىا، ثـ أرسميا إلى أستاذه أرسطك في "أثينا" حتى 
 أصبحت مكتبة أرسطك أضخـ مكتبة في القرف الرابع قبؿ الميبلد"

ككاف الشاىد عمى ذلؾ مكتبة اإلسكندرية التي تعتبر في ذلؾ الزماف أكبر مكتبة لمفكر 
كالفكر المترجـ إلى اليكنانية، كيقاؿ: إف عمرك بف العاص حيف فتح اإلسكندرية ك قاـ اليكناني 

بحرؽ ىذه المكتبة؛ ألنيا قد تصرؼ المسمميف مف كجيو نظر الفاتحيف عف القرآف كالسنة، كىما 
 مصدرا التشريع، أما الفمسفة كالمنطؽ فبل شأف لممسمميف بو في ذلؾ الزماف.

 ي الكطف العربي فيما يمي:كتتمخص أىداؼ الترجمة ف
 .التأكيد عمى كحدة المغة العربية كقدرتيا عمى التعبير عف حاجيات العصر 
 .االبتكار في المغة العربية كاغنائيا كتطكيرىا كالحفاظ عمى بقائيا 
  إدخاؿ المغة العربية في قائمة المغات العالمية، مف أجؿ استعادة ىكيتنا العربية كاإلسياـ في

 عالمية.الحضارات ال
كمف المبلحظ أف الترجمة إلى المغة العربية ال تزاؿ تفتقر إلى البرامج عمى المستكييف  

القطرم كالقكمي، كما أنيا لـ تبؽى عمى دراسة الكاقع الراىف بمغة التطكر االقتصادم كاالجتماعي 
مطمكبة، لذلؾ كالثقافي، كلـ تسعى إلى تمبية متطمبات العصر كدرجة النضج عند القارئ بالصكرة ال

فإف التربية ما زالت تعاني مف قصكر في أنظمة التعميـ، لتدريب المترجـ المتخصص في فرع 
، كىذا ما يتضح في األسمكب العشكائي كالمزاجي الذم تعاني منو الترجمة في  معيف مف العمـك

 .الكطف العربي

 تعريف التعريب:
إلى المغة العربية ضركرية، كتعتبر  عمى أية حاؿ، فقد أصبحت عممية نقؿ العمـك كالمعارؼ

الترجمة بمثابة األداة اليامة لعممية النقؿ تمؾ، إال أنيا مرحمية كليست غاية في حد ذاتيا، إذ ال 
يكفي نقؿ المعارؼ بمعانييا المباشرة دكف معانييا الفٌعالة، إذف فبل بد مف تطكير عممية الترجمة، 

قكؼ عند حدًٌ الترجمة ال يكفي كىذا يقكدنا إلى تعريؼ لكي تقترب أكثر مف عممية التعريب، فالك 
 ماىية التعريب.

 .ىك مصدر الفعؿ المضعؼ "عرَّب" كيقاؿ: عرَّب منطقو إذ ىذىبو مف المحفأوال التعريب لغة: 
ىك التبيفي كاإليضاح.. كالتعريبي ىك أف يتكمـ الرجؿ بالكممة، فييفًحشى فييا، أك ييخطئ، والتعريب: 
 .(3)خر: ليس كذا، كلكنو كذا لمذم ىك أصكب .."فيقكؿ لو اآل
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ىك "عممية صرفية، قياسية، تعتمد عمى قبكؿ لفظةو أصميا غير عربي، ثانيًا التعريُب اصطالحًا: 
لتضَـّ إلى المغة العربية بعد صقؿ كزنيا عمى أحد األكزاف العربية، حيث يمكف بعد ذلؾ أف تيدرجى 

 في المعاجـ المغكية".
ىك ما استعممتو العرب مف األلفاظ المكضكعة لمعافو في غير لغتيا، فيك لفظ كضعو "كالمعرَّب 

 .ى ذلؾ الكضعغير العرب لمعنى ما، ثـ استعممتو العرب بناءن عم
إذ أنو يعني" إعطاء المغة العربية في الببلد الناطقة بيا منزلتيا كمغة قكمية تضطمح بميمة 

ة المفاىيـ كالمضاميف المتداكلة في المجتمع، كما تعتمد التعبير، كنصفة رئيسية أساسية عمى كاف
عمى لغة رئيسية في التعميـ خاصة في المراحؿ األساسية المؤثرة، كاالبتدائي كالمتكسط، 
كالثانكم، كأيضان تتخذ كمغة اإلدارة كاالقتصاد كاإلعبلـ، ككافة مرافؽ المجتمع كمؤسساتو كىذا 

تقـك بميمة التعريب، كأف يككف ىؤالء األكفاء مجيديف  يتطمب ببل شؾ كفاءات رفيعة المستكل
 بدرجة عالية لمغة العربية كالمغة المنقكلة، كتجنب التعريب المفظي،

، فمك ترحمناىا  Arabian nightsمثاؿ ذلؾ ترجمة ألؼ ليمة كليمة، حيث معناىا باإلنجميزية 
 حرفيا لقمنا الميالي العربية، كىذا ليس ىك المعنى المراد.

 المثؿ القائؿ: الصديؽ عند الضيؽ يقابميا في اإلنجميزية:ك 
Afriend in meed is afriend indeed. 

 كالمثؿ في اإلنجميزية القائؿ :
Aman is know by the compang he keeps. 

 فمك أردنا أف نعٌربيا تعريبان شافيان أدبيان، لقمنا: 
 تجيؿ أمره ما الصاحبال تسألفى عف امرئ كأسأؿ بو              إف كنت 

 ككذلؾ المثؿ:
Silence gives consent. 

 كترجمتو األدبية، " ربما كاف السككت جكابان ".
ىذه ىي الترجمة المطمكبة، التي تصب في نير العربية الفصيحة المعجزة، كمف العرب مف 

بو النبي، كىذه صنؼ كتبان باإلنجميزية، ثـ ى عٌربيا بنفسو، كمثاؿ ذلؾ: جبراف خميؿ جبراف في كتا
 تعتبر قدرة فائقة مف أدباء لبناف بخاصة.

ب استخداـ المغة العربية في جميع مناحي كفيما يتعمؽ بالتعريب االجتماعي، فإنو يتطم
 .(4)كمستكيات الخياؿ الطردية 
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كاستبعاد دكر المغات األجنبية ككسيمة لبلرتقاء االجتماعي أك كمؤشر لتمييز بيف طبقة اجتماعية 
 .كأخرل

فالتعريب بيذا المعني ييدؼ إلى تحقيؽ كضع لغكم طبيعي في األقطار العربية تعتمد فيو عمى 
 المغة األـ كمغة أساسية.

"كالتعريب بيذا المعني أيضان يمثؿ كجيان مف أكجو العمؿ الكطني القكمي، لمكاصمة حركة التحرير 
 .(5)كمقاكمة االستعمار"

، ترجمة كلعؿَّ مف أىـ ك أبرز الترجمات في ا لعصر الحديث، كفي مطمع القرف العشريف المنصـر
رباعيات الخياـ التي صنفيا الشاعر الخياـ بالفارسية، كترجميا لمعربية الشاعر المصرم أحمد 

كترجميا  words worthرامي بأسمكب عربي رفيع، كترجميا إلى اإلنجميزية الشاعر اإلنجميزم 
كاتب المصرم إبراىيـ المازني، إنو جيؿ عمبلؽ بحؽ، فأيف مف اإلنجميزية إلى العربية الشاعر كال

 لنا مثؿ ىؤالء الجيابذة.
كأما التعريب فذك عبلقة عضكية رئيسية بالترجمة، كلعمو يتعمؽ بتعريب األلفاظ كالمصطمحات 
التي أدخمتيا الحضارة المعاصرة إلى خطيرة المعاجـ العربية، كالتمفزيكف، كاالنترنت، كالفيس 

تكنكلكجيا، كىي ألفاظ زعـ المعرضكف أنيا تتحدل المغة العربية في إيجاد بدائؿ تقابؿ بكؾ، كال
ىذه األلفاظ، كلقد " كجدت الببلد العربية نفسيا أماـ كمية ىائمة مف مصطمحات العمـك المختمفة 

 الكاسعة الزاخرة".
عصكر  كما " أنيا استطاعت أف تعرب ىذه المصطمحات، كأف تستكعب ىذه الثقافات منذ

 اإلسبلـ األكلى، بترجمة كتب اليكناف، كاليند، كالفرس، كغيرىا".
كىذا ىك في مطمع الثبلثينات مف العصر المنصـر في قصيدة مؤثرة أجراىا عمى لساف العربية 

 قائبلن:
 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػعت كتػػػػػػػػػػػػػػػػػاب هللا لفظػػػػػػػػػػػػػػػػػا كغايػػػػػػػػػػػػػػػػػة

  
 كمػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػقت عػػػػػػػػػػػف آم بػػػػػػػػػػػػو كغطػػػػػػػػػػػػات

   
 أنػػػػػػػػا البحػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي أحشػػػػػػػػائو الػػػػػػػػدري كػػػػػػػػػامف

  
 الغػػػػػػػػػػكىاص عػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػدفاتيفيػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػألكا 

   
، فمـ يىعيد في ببلدنا غاصةه، بعد أف مضى عصر  أجؿ، فإنو ىنا بيت القصيد، إنو الغَّكاصي

 العماليؽ الذيف أسسكا نيضة المغة، كأرسكا قكاعد المجد األثيؿ، حيث قاؿ الشاعر يكميا:
 يػػػػػػػػػػػػػػا ابنػػػػػػػػػػػػػػةى السػػػػػػػػػػػػػػابقيفى مػػػػػػػػػػػػػػف قحطػػػػػػػػػػػػػػاف

  
 كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراثي األمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنافً 
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 وطن آخر:وقال في م
 سسػػػػػػػػػػػػتندبني الفصػػػػػػػػػػػػحى إذا ًمػػػػػػػػػػػػتي قبميػػػػػػػػػػػػا

  
 كمػػػػػػػات الػػػػػػػذم فػػػػػػػي النػػػػػػػاس لػػػػػػػيس لػػػػػػػو نًػػػػػػػدي 

   
كلك أمعنا النظر في القرآف الكريـ لكجدنا كمان مف األلفاظ غير العربية، جاءت مف لغات متعددة، 

 كلكف القرآف عٌربيا، ككاف ليا كجكد في معاجـ المغة العربية، مف ىذه األلفاظ ما يمي:
 أم    بالسريانية    رىىىكان 

 فارسية سٌجيؿ           
 فارسية كىندية سندس           
 الكاىف بالحبشية. الطاغكت        
اؽ  تعني       المفتف بالتركية غسى
 البستاف بالركمية الفردكس        
 الميزاف بالفارسية القسطاس        
 فارسية كافكر            
 السريانية كالقبطية كالعبريةالبحر ب اليـ           

 حبشية ناشئة            
 كتاب بالحميرية أسطكر        

 المرأة باليمنية الميك            
 ممجأ بالنبطية كزر            
 غكٌرت بالفارسية ككٌرت         
 فرار بالعبرية مناص        
 الزيت بربرية المييؿ          
 سريانية ىكنا           
 قبطية ىيت لؾ       
 فارسية ياقكت         
 ضعفيف بالحبشية كفميف          
 حبشية مشكاه          
 عصا بالنبطية منشأه          
 حبشية أٌب             
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 مكجع زنجية أليـ             
 مكقف بالحبشية أكاه          
 فارسية. دينار         

مى أف تستكعب أية لفظة أك مصطمح غير عربي مف أية لغةو إفَّ المغة العربية قادرةه ع
كانت، كىذا يتأتى إذا قاـ عمى أمرىا عمماء يتقنكنيا كاألكائؿ، كيعرفكف أف أصؿ المغات كاحد، 

 كما ذكرنا في بداية ىذا البحث.
كيحسف بنا أف نشير في ىذا السياؽ إلى أف ثمىة فرقان بيف المصطمح العممي كالمصطمح 

في داللة كؿ منيا، ذلؾ أنا المصطمح العممي كما يعٌرفكنو بعض الناس ىك " لفظ المعجمي 
مكضكعي يؤدم معنىن معينان بكضكحو كدقة، بحيث ال يقع أمَّ لبسو في ذىف القارئ أك السامع، 

 فيك يحدد مدلكؿ المفظة بعناية قصكل".
كافؽ عميو  "كال يصح أف ييشار إلى الفكرة العممية بغير المصطمح المناسب الذم

 العمماء المشتغمكف في الحقكؿ العممية كفي الدراسات المغكية".
إفَّ معظـ الذيف عٌربكا المصطمحات العممية في اإلنجميزية بكجو خاص، كأعنى بذلؾ 
كؿ مف أكتي حظان مف معرفة المغات األجنبية مف عمماء العرب، إف معظـ ىؤالء كاف عمميـ 

ف منيجية مكٌحدة، مما كسـ تمؾ المصطمحات بسماتو شخصية ارتجاليان كمتسرعان، كبعيدان ع
مستمدة مف مصدر الثقافة العممية لكاضعيا، مما أدل لتركيج البمبمة بيف صفكؼ الدارسيف، ففي 
كثير مف األحياف يككف المصطمح غارقان في ظممات اإلبياـ العممي، كبعيدان عف الكضكح كالدقة 

أف يتحدد ركاجو في حدكد القطر الذم ظير فيو، كال المطمكبة، فبل عجب أف يككف مصيره 
عجب أف أسماء العمـك باتت تحمؿ فركقان ظاىرة بيف قطرو كآخر، ممف ذلؾ مثبلن أف "الفيزياء" 

 في سكريا كالعراؽ كاألردف كلبناف تسمى في مصر عمـ الطبيعة.
، مقاربة بيف كمف المبلحظ أف الفريؽ األكؿ أبقى عمى الكممة نفسيا اإلنجميزم فيزياء

، كأف مصر أتت بمدلكؿ الكممة اإلنجميزية كمضمكنيا كىك عمـ phesiticاألصؿ كالتعريب، 
الطبيعية، كىذا أكضح كأكثر داللة لدل القارئ العربي، كىكذا المينافيزيفا، كالمثماتكسي 
الرياضيات، فكؿه ينزع فنزع قناعتو، كلف يككف ىناؾ حؿه لذلؾ إال بكضع معجـ عممي 

طمحات كاأللفاظ العممية، يشترؾ فيو جميرة مف العمماء المختصكف في كؿ عمـ مف ىذه لممص
، مع الرجكع إلى فيـ عمماء المسمميف في عصر النيضة ليذه المسميات؛ ألنيـ كضعكا  العمـك
لكؿ عمـ اسمان عربيان نجده في إشارات ابف الييثـ، كالكندم، كابف سيناء، كالبيركتي، جامر بف 

 ر ىؤالء.حياف، كغي
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ننا لنشير بشكؿ رئيسي إلى كجكب تخمي الترجمة مف األىكاء كاألمزجة الشخصية،  كا 
كالقكمية، سكاء مف الترجمة إلى العربية، أك نقؿ العربية إلى لغات أخرل، كمثاؿ ذلؾ مثبلن ما 
 فعمو المستشرؽ اإلنجميزم المشيكر "كليـ جكنز"، حيف ترجـ إلى اإلنجميزية معمقة امرئ القيس
معتمدان عمى شرح الزكزني، كشرح التبريزم في فيـ المعمقة كالغامض مف كمماتيا، كلـ يكف دقيقان 
في ترجمتو فقد تصرىؼ في ىذه الترجمة، أك لعمو لـ يفيـ النص عمى الكجو األكمؿ، أ أنو أراد 

عر مجاراة الذكؽ اإلنجميزم في عممو، كتقريب األدب العربي لمذكؽ الغربي، كقد اعتمد الشا
اإلنجميزم "تنسكف" شاعر الببلط اإلنجميزم، أك شاعر االمبرطكرية البريطانية عمى ترجمة جكنز، 

" فقد أعجبتو معمقة امرئ القيس في الدرجة األكلى، كلكنو لـ tocksly hallعندما نظـ قصيدتو "
نما ذكر محبكبتو  "، بدال مف أف يقؼ عمى سقط المكل، كقؼ عمى "Amyيذكر فاطمة، كا 

 سمي ىكؿ فقاؿ:لكك
Comrades leave me here alittle while as yet is leave here and when you 

want me early morn sound upon the bugle horn. 

كمف دراسة القصيدة نجد أف تنسكف كقع في األغبلط التي كقع فييا جكنز لجيمو 
 لمف يتصدل ليذا الشأف. بالعربية كمدلكالتيا، كقصكره عف الترجمة األدبية البلزمة
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 الخاتمة:
بعد ىذا العرض المتكاضع لمكضكع الترجمة في الببلد العربية، كأىمية الدكر الذم 
تمعبو في نقؿ ثقافة كعمـك اآلخريف إلى القارئ، كالمتعمـ، كالمعمـ العربي، كىك دكره ميـه كرئيسي؛ 

كابيا مكصدة، كال حضارة كال تقدـ، كىك ألنو بدكف ىذا العمؿ، فإف نكافذ الثقافة ستبقى مغمقة، كأب
أمره أدركو عمماء كأمراء األمة اإلسبلمية في عصكرىا الزاىرة، إنو بعد ىذا العرض، يحمؿ بنا أف 

 نشير إلى ما تكصمنا إليو مف نتائج، كىي تجرم عمى الكجكه اآلتية:
سبلمية قكمية، يجب أف ينيض بيا عمماء األمة، كأك  .1 لك األمر الترجمة قضية كطنية كا 

 فييا، إذا أرادك ليذه األمة خيران.
البد مف إنشاء مركز عربي لمترجمة، تسيـ فيو كؿ أقطار العرب، كأف ينيض بو  .2

عمماء منتخبكف في كؿ فركع المعرفة، أدبان كتاريخان، كعمـك طبيعية، كرياضيات، كعمـك 
عصر مستحدثة كالتكنكلكجيا كالحاسكب، كما إلى ذلؾ مف أسماء مخترعات في 

 االنفجار العممي كالتقدـ الحضارم.
د كؿ المفاىيـ كالدالالت لمترجمات سكاءه أكانت مصنفات أـ مصطمحات  .3 أف تيكحى

 عممية، تيسيران لمقارئ العربي سكاءه أكاف طالبي عمـ أـ معممان، أـ محاضران في الجامعة.
 .أف يمنح ىؤالء المختصكف ركاتب مجزية، ليتفرغكا ليذا العمؿ الميداني .4
أف يككف المترجـ بارعان في المغتيف العربية كاإلنجميزية أك األلمانية كالفرنسية مثبلن؛  .5

ليعرؼ دالالت المفظ كمراميو، كليس مجرد ترجمة حرفية، كما نبلحظ في معظـ 
المترجمات في المكتبات العربية، كأف ينقد األصؿ اإلنجميزم أك األلماني مثبلن؛ ألف 

ساءكا إلى الثقافة اإلسبلمية، عف قصدو أك غير قصد؛ لجيميـ كثيران مف المستشرقيف أ
 -رحمو هللا -بدالالت األلفاظ كالمصطمحات، كىذا أمره برز عند د. عبد الحميـ النجار

حيف ترجـ كتاب تاريخ األدب العربي ألستاذه لكارؿ برككمماف األلماني إلى العربية، 
دالالت كأسرار العربية في الكتاب حيث إنو تصدل لكشؼ األخطاء الفكرية، كالجيؿ ب

 الذم صنفو المستشرؽ األلماني كارؿ برككمماف.
كقد ضمف ذلؾ في ىكامش الكتاب المترجـ، مما يعادؿ كتابان آخر، لقد كاف عالمان 

 مصريان عمبلقان، كاف فارسان في المغة العربية بكؿ فركعيا، كفارسان في األلمانية.
 س الذم ترجؿ قبؿ األكاف.إننا بحاجةو إلى مثؿ ىذا الفار 

، كتنشر في مكتبات  .6 كضع معاجـ لغكية، تتضمف كؿ ما عيرب كترجـ مف لغات القـك
 العرب، كبأسعارو زىيدة.
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إصدار نشرات كمجبلت شيرية أك فصمية، لكؿ ما ىك جديد في عالـ الفكر، كالثقافة  .7
 في الشرؽ كفي الغرب.

صطمح عممي، فبينما يتمتع مترجـ الترجمة األدبية لمنص تختمؼ عف تعريب لفظ أك م .8
النص األدبي بقدرو مف الحرية أماـ النص الذم يترجمو، إال أف معرىب المفظ العممي أك 
المصطمح العممي ممتـز بتعريبو إلى الداللة العممية التي يتضمنيا ىذا المفظ أك ذاؾ، 

 كأف يككف اتفاؽ بيف أقطار العرب عمى االلتزاـ بيذا التعريب.
كجكه الترجمة لتشمؿ كؿ لغات العالـ ، كأف تتكلى ىذا األمر مؤسسات عممية  أف تتعدد .9

 : كميات ، معاىد ، ليتخرج منيا مترجمكف أكفاء يسند الييـ االمر.
أف تنشأ مؤسسات تتكلى تدريس العربية لغير الناطقيف بالعربية مف أبناء األمـ  .10

ميف صادقيف ؼ نقميـ لتراث المختمفة حتى اذا تكلى الترجمة في ببلدىـ يككنكا مترج
 العرب .

النيكض بمغتنا حيف تمد الجسكر بينيا كبيف لغات العالـ عف طريؽ الترجمة منيا  .11
 كالييا.

 النيكض بفكرنا حيف يتعانؽ مع فكر الغرب كالشرؽ عبر نكافد الترجمو . .12
 العمؿ عمى نقؿ فكرنا كثقافتنا الى األمـ عبر الترجمة مف العربية الى غيرىا . .13
 المسؤكليف كأكلي األمر لتييئة أسباب انجاح ىذا المشركع الثقافي المغكم الكبير. حث  .14
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 الَمْجَمُع الِعمميُّ العراقيّ 
 –نظرٌة في الُمْنَجِز المصطمحّي  -

كتور/ محمد حسين عمي زعيِّن  (7) *األستاذ المساعد الدِّ
 الممخَّص :

يسعى ىذا البحثي إلى الكقكًؼ عمى جيكًد أحًد المجامًع المغكيًَّة العىربيًَّة كمنجزاتو في مجاًؿ 
ـ (  كييعىدُّ 1947ًح كىذا المىٍجمىع ىك : المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي الذم تأسَّسى في عاـ ) المصطم

مف المجامع التي اىتمَّت اىتمامنا كبيرنا بقضية المصطمح كأكقؼ الكثير مف جيكده لمتركيز عمى 
ه كضع المصطمحات كتعريبيا كعمؿ معاجميا ، كيحاكؿ البحثي تسميطى الضكًء عمى ما أنجز 

المىٍجمىعي في مجاؿ المصطمح بدءنا مف مراقبة تأريخ المىٍجمىع كأىدافو كالسيما ما تضمَّنتو تمؾ 
األىداؼ مف فقراتو تخصُّ العناية بالمصطمح ، كمف ثىَـّ الكقكؼ عند األسس كالشركط التي 
فةه جعميا المىٍجمىع معيارنا لكضع المصطمح ، ككذلؾ أيسس تعريب المصطمح ، كستككف ىناؾ كق

مع أىٌـً ما صنَّفو المىٍجمىع في مجاؿ المصطمح سكاءه أكانت تمؾ المصنَّفات تتعمَّؽ بالتنظير 
ة بالمصطمحات ، كستككف خاتمة البحث متضٌمنةن أىَـّ  لممصطمح أـ تتعمَّؽ بالمعاجـ الخاصَّ

 –ظره مف كجية ن –النتائج التي أفرزىا البحثي مع تقديـ بعض المقترحات التي يراىا الباحث 
 تخدـ قضية المصطمح في عالمنا العربٌي.

Abstract:                                                                    
The Iraqi Scientific Assembly An Insight into the Terminological 

Accomplishments: 

      This research attempts to demonstrate the efforts of one of the Arabic 

linguistic institutions: The Iraqi Scientific Assembly established in 1947، which 

gave a great attention to the issue of the Arabic term، and put a tremendous 

effort in coining the terms، the Arabcizataion of those terms، and finally 

arranging them into well-organized lexicons. The study also sheds light on the 

accomplishments of the Assembly in terms of developing a methodology for the 

Arabic terminology. Taking great care of the Arabic term was one the biggest 

goals of the Assembly. The basis and conditions set by the Assembly، which 

became the criteria for coining and arabcizing the term، are scrutinized. 

Furthermore، the study is concerned with what the Iraqi Scientific Assembly 

was able to sort and categorize since its foundation، whether the issue is related 

to the theoretical aspect، or the special lexicons containing the terms. This study 

is concluded with the most essential results of it، besides presenting several 

recommendations، from to the author’s point of view، that serve the issue of 

terminology in the Arab world.                                   

 
(*)

 اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ واٌجحش اٌؼًٍّ وصاسح –خّهىسٌخ اٌؼشاق  
 وٍٍخ اٌزشثٍخ ٌٍؼٍىَ اإلٔغبٍٔخ لغُ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ –خبِؼخ وشثالء 
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مة :  المقدِّ
إذا كاف المغكيُّكف القدماءي قد قٌرركا أنَّو المشاحةى في االصطبلح ، فيـ لـ يجانبكا الحقيقة ، كلـ 
يبالغكا في قكليـ ىذا ، إذ إنَّيـ بيذا القكؿ يريدكف أف المجادلة فيما تعارفكا عميو ؛ ألفَّ 

عمى أدائو مفيكمنا محدَّدنا ، عمى أفَّ األمر يمكف النظري إليو مف زاكيةو  المصطمح عندىـ لفظه اتيفؽ
أخرل مفادىا أنو ماداـ ىناؾ اتفاؽه في أداء المفظ مفيكمنا محٌددنا فبل حاجة إلى النظر في دقَّة 
ىذا المفظ المتفؽ عميو ، كلف ينصرؼ الذىف إلى غيره انطبلقنا مف مبدأ أفَّ الدقة في الداللة 

تي إاٌل بعد التكاضع كاالصطبلح عمى المعنى ، فضبلن عف أفَّ المصطمح إذا شاع استعمالو التأ
بيف الناس كتداكلتو األلسفي فمف تبقى ىناؾ أم صعكبة تكتنؼ مفيـك المصطمح كلف تبقى غرابة 

إذا ف و عيرؼه يتفؽ عميو جماعةه تحيط بيذا المفيـك ، كقد كضع القدماء تعريفنا لممصطمح مؤٌداه أنَّ 
ا بالعرب كحدىـ كالتنفرد بو  ماشاعى أصبح عبلمةن عمى مايدؿُّ عميو ، كىذا التعريؼ ليس خاصِّ
المغة العىربيَّةالتي استكعبت في ضكء ىذا التعريؼ المستجٌدات منذ القديـ ، بؿ شمؿ ىذا التعريؼ 

 .(1)كؿَّ المغات األخرل
كلـ يحيدكا عنو ، عمى أفَّ المفاىيـ قد كلـ يبتعد المغكٌيكف العرب الميحدثكف عف ىذا التعريؼ 

اختمفت عندىـ ألسبابو عدَّة ليس مف ككد ىذا البحث الخكض في تفاصيميا ، كلكف يمكف القكؿ 
: إفَّ نيايات القرف التاسع عشر كبدايات القرف العشريف قد شيدا كلكج الكثير مف المصطمحات 

لعالـ شيد نيضةن حديثةن مف حيث التقدُّـ في العمـك األجنبٌية إلى الساحة العىربيَّة، فضبلن عف أفَّ ا
ا أدَّل إلى أف يينشىء عمماءي الغرب المئات مف المصطمحات الجديدة  ع في المخترعات ممَّ كالتكسُّ
كمف ثىَـّ دخمت إلى ساحة العىربيَّة، عبلكةن عمى أفَّ البعثات العىربيَّةإلى ببلد الغرب قد أفادت مف 

إٍف  –عاد أصحابيا إلى بمدانيـ يحمؿ كؿّّ منيـ بضاعتو المصطمحيَّة  ىذه المصطمحات كمف ثَـّ 
ا لثقافة البمد الذم جاء منو كماتضمُّو تمؾ البمداف  –صحَّ التعبير عمى كفؽ مايراه مناسبنا كمبلئمن

دة كىكذا أصبح المصطمحي يعيشي فكضى كاضطرابنا في داخؿ الساحة  مف مدارس لغكيَّة متعدًٌ
دو ممكننا ، كقد دفعت ىذه بس العىربيَّة بب تعدُّد المفاىيـ ، كلـ يعيد الكقكؼ عمى مصطمحو مكحَّ

سات المغكيَّة العىربيَّة التي بدأ تأسيسيا رسمينا في بداية القرف العشريف إلى  الحالة المجامع كالمؤسَّ
ى مىٍجمىع أف تركًٌزى اىتماميا عمى المصطمح محاكلةن تدارؾ ىذا التشٌتت كىذه الفكضى ، إذ اعتن

ـ بتعريب المصطمحات كالعمـك ، كاعتنى مىٍجمىع المغة العىربيَّةفي 1919في دمشؽ  المغة العىربيَّة
ة بذلؾ ، كما نشط في كضع 1932القاىرة  ـ بكضع المصطمحات كتعريبيا كأقرَّ القكاعد الخاصَّ

ا المىٍجمىع، معاجـ المصطمحات كأصدر عددنا كبيرنا منيا  ـ فقد ركَّز 1947راقٌي الع الًعمميٌ  أمَّ
جيكده حكؿ كضع المصطمحات كطبع معاجميا كقد اىتَـّ في المرحمة األكلى مف تأريخو اىتمامنا 
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ـ (فتركَّز االىتماـ 1996كبيرنا بالمصطمحات ، أمَّا في المرحمة األخيرة مف تأريخو ) أم بعد عاـ 
ـ جيدنا 1961ب في الرباط عمى المصطمحات كالقضايا الًعممٌية ، كبذؿ مكتب تنسيؽ التعري

ا في تعريب المصطمحات ، كلـ يكف مىٍجمىع المغة العىربيَّة ا كمممكسن ـ بعيدنا 1976األردنٌي  كاضحن
عف االىتماـ بقضية المصطمحات ، إذ عمؿ عمى تعريب المصطمحات الًعممٌية كالفنيَّة األجنبيَّة 

 ممكة األردنيَّة .المستعممة في مختمؼ الدكائر كالمرافؽ الحيكيَّة في الم
في البمداف  أنشئتككصكالن إلى القرف الحادم كالعشريف نجد أفَّ ىنالؾ مجامع لغكيَّة جديدة 

عممو  أكلكياتـ الذم جعؿ مف 2013الفمسطينٌي ) غزَّة (  مثؿ مىٍجمىع المغة العىربيَّة العىربيَّة
ا كأىدافو االىتماـ بالمصطمح كالعناية بو ، كقد جعؿ ىذا المىٍجمى  ع المصطمح كقضاياه محكرنا رئيسن

 ـ .2015ضمف أعماؿ مؤتمره الثاني الذم سينعقد في شير حزيراف مف عاـ 
كمنجزاتو في مجاؿ  إفَّ ىذا البحث يسعى إلى الكقكؼ عمى جيكد أحد المجامع المغكيَّة العىربيَّة

ا العراقٌي الذم ييعىدُّ  الًعمميٌ  المصطمح كىذا المىٍجمىع ىك : المىٍجمىع مف المجامع التي اىتمَّت اىتمامن
كبيرنا بقضية المصطمح كأكقؼ الكثير مف جيكده لمتركيز عمى كضع المصطمحات كتعريبيا 

كيحاكؿ البحث تسميط الضكء عمى ما أنجزه المىٍجمىع في مجاؿ المصطمح بدءنا كعمؿ معاجميا ، 
نتو تمؾ األ ىداؼ مف فقراتو تخصُّ العناية مف مراقبة تأريخ المىٍجمىع كأىدافو كالسيما ما تضمَّ

بالمصطمح ، كمف ثىَـّ الكقكؼ عند األسس كالشركط التي جعميا المىٍجمىع معيارنا لكضع المصطمح 
، ككذلؾ أسس تعريب المصطمح ، كستككف ىناؾ كقفةه مع أىٌـً ما صنَّفو المىٍجمىع في مجاؿ 

ة المصطمح سكاءه أكانت تمؾ المصنَّفات تتعمَّؽ بالتنظير لمم صطمح أـ تتعمَّؽ بالمعاجـ الخاصَّ
بالمصطمحات ، كستككف خاتمة البحث متضٌمنةن أىَـّ النتائج التي أفرزىا البحثي مع تقديـ بعض 

 تخدـ قضية المصطمح في عالمنا العربٌي. –مف كجية نظره  –المقترحات التي يراىا الباحث 
 كهلل الحمد مف قبؿي كمف بعد.

 –النشأة والمسوِّغات واألىداف –العراقيّ  أواًل: الَمْجَمُع الِعمميّ 
ٍجمىع عمميٌو عراقيٌو إلى أكائؿ القرف العشريف ، إذ شكَّمت كزارة       تعكد بدايات إنشاء أكؿ مى

ـ لجنة أسمتيا ) لجنة الترجمة كالتعريب ( تأخذ عمى عاتقيا 1921المعارؼ العراقٌية في عاـ 
، كفي (2)ممسمٌيات األجنبيَّة التي ال اسـ ليا في العىربيَّةتعريب الكممات اإلفرنجيَّة ككضع أسماء ل

ـ كنتيجة ضغكطات كبيرة مف قبؿ المثقفيف كالعمماء العراقٌييف أنشأت كزارة المعارؼ 1926عاـ 
مىٍجمىعنا لغكينا
ا لعممو دعاه ) تعميمات لجنة االصطبلحات  (3) ، كقد كضع ىذا المىٍجمىع منيجن

 : (4)رؼ ( ، كمف ضمف ما جاء في ىذا المنيجالًعممٌية في كزارة المعا
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تنظر المجنة في االصطبلحات الًعممٌية كاألدبيَّة ، ككؿ ما يجدُّ كيحدث مف الكممات في المغة  -1
ة في االصطبلحات التي تيستعمؿ في المدارس كالكتب المدرسيَّة ، كبالجممة تسعى إلى  كخاصَّ

ن ياضيا إلى مستكل لغات العمـ كاألدب في العصر كؿًٌ ما يؤدَّم إلى إصبلح المغة كتكسيعيا كا 
الحاضر ، كتنظر في الكتب كغيرىا ممَّا ييعرضي عمييا كتيبدم رأييا فييا مف كجية المغة 

 كاالصطبلحات الًعممٌية .
تستشير المجنة في المسائؿ الميٌمة أك المصطمحات الجديدة التي تضعيا المجامعى الًعممٌية في  -2

ر مصر كسكرية ليحيطكا ب يا عممنا ، كيبدكا فييا رأينا ، كبعد تمقًٌي آرائيـ تعيد نظرىا فييا ثَـّ تقرًٌ
 قرارىا النيائٌي.

ا لعممو في كضع الكممات أك المصطمحات  كقد اختطَّ ىذا المىٍجمىع خطةن عمميَّةن جعميا أساسن
 :(5)الًعممٌية ، كىذا نىصُّ الخطة

رهي مف المصطمحات الًعممٌية تعتبر المجنة المكاد اآلتية قكاعد كدساتير ت تَّبعيا فيما تضعو كتقرًٌ
 كالكممات المغكيَّة :

ا مطمقنا في أسماء المعاني التي ىي عرضة لطركء التغيير  -1 إفَّ االشتقاؽ قياسيّّ في المغة قياسن
 عمى معانييا ، كمقيَّدنا بمسيس الحاجة في الجكامد .

ٌما عمى طريقة التعريب ،  إفَّ كضع الكممات الحديثة في المغة يجرم إمَّا  -2 عمى طريقة االشتقاؽ كا 
عي إلى النحت عند الحاجة .  كال مانع مف الجمع بينيما كما في : ) مسرَّة ( ك) تمفكف ( ، كييرجى

م معناىا   -3 ال ييذىبي إلى االشتقاؽ في كضع كممةو حديثةو إاٌل إذا لـ ييعثىر في المغًة عمى ما تؤدًٌ
ز تعريب كممة أعجميَّة مع كجكد اسـو ليا في العىربيَّة كما ىك الشأف بخبلؼ التعريب ، فإنَّو يجك 

 في أكثر المعرَّبات المكجكدة في المغة .
ييشترطي في الكممات التي تيختار مف كتب المغة ليعبَّر بيا عمَّا حدث ، كييحبَّذ أف تككف مأنكسةن   -4

اٌل كجب تركيا كالذىاب إلى طريقة االشتقاؽ كا  لتعريب .غير نافرة ، كا 
ح الشائع المشيكر مف المكلَّد كالدخيؿ عمى الكحشٌي الميجكر مف الكممات الكائنة في   -5 ييرجَّ

 معاجـ المغة .
الييشترط في المعرَّب رٌده إلى كزفو أكزاف الكممات العىربيَّة، كلكف ييستحسف تغييره بما يجعمو قريبنا  -6

 مف ) شاىانشاه (.مف الميجة العىربيَّة كما في ) شينشاه ( المغيَّرة 
ة ، لكفَّ ىذا فيما عدا المصطمحات  -7 المغة إنَّما تتقٌرر باستعماؿ العامَّة أكثر مف كضع الخاصَّ

 الًعممٌية ، أمَّا في المصطمحات الًعممٌية فاألمر بالعكس. 
 :(6)كقد أضاؼ األستاذ ساطع الحصرٌم إلى ىذه المكاد ستة مبادمء ىي
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ختيار كاستعماؿ الكممات المطكَّرة فييا كتصنيفيا ككمماتو مرٌتبة البحث في القكاميس المكجكدة ال -1
 .ىك معتاد في القكاميس األكربٌية عمى ترتيب حركؼ اليجاء كفقنا لما

حة لكؿًٌ معنى مف معانييا.  -2 ا عصرينا مع ذكر أمثمةو جديدةو كمكضَّ  شرح معاني ىذه الكممات شرحن
 .اصنيؼ الكممات المكلَّدة المستعممة فييالبحث في الكتب الًعممٌية القديمة لجمع كت  -3
البحث في المطبكعات الحديثة مف جرائد كمجبلت ككتب عمميَّة كأدبيَّة كمدرسيَّة كنشرات رسميَّة   -4

 كأنظمة كقكانيف بقصد جمع الكممات المكلَّدة حديثنا كتثبيت معانييا الدارجة .
ة المستعممة في بعض األقطار دكف غيرىا أك البحث في الميجات المحميَّة لتحديد الكممات العىربيَّ   -5

ة في كؿًٌ قطرو   .مختمفة عمَّا ييستعمؿ في سكاىا تستعمؿ لمعافو خاصَّ
كضع تقرير المصطمحات التي يجب أف تستعمؿ في المغة العىربيَّة مقابؿ المصطمحات الًعممٌية   -6

مشركع لـ ييكتب لو النجاح كلـ عمى أفَّ ىذا الالعىربيَّة في العمـك المختمفة  المستعممة في الببلد
لسنة  24ـ صدر ) نظاـ لجنة الترجمة كالتأليؼ كالنشر رقـ 1945كفي عاـ مر طكيبلن يست

 ـ ( ، كممَّا جاء في مكاد قانكف ىذه المجنة أف تككف مف ضمف كظائفيا :1945
 .(7 ))) محاكلة كضع المصطمحات الًعممٌية كنشرىا بيف الجميكر ((

ـ ، 1947( لسنة  62ـ صدر نظاـ المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي ذك الرقـ ) 1947ككصكالن إلى عاـ 
كيعدُّ ىذا النظاـ اإليذاف الرسمي لكالدة المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي، كقد حدَّدت المادة ) الثانية ( مف 

 ىذا النظاـ كظائؼ المىٍجمىع ، كممَّا جاء في الفقرة ) أ ( مف المادة نفسيا مايأتي :
)يقـك المىٍجمىع بالعناية بسبلمة المغة العىربيَّة كالعمؿ عمى جعميا كافيةن بمطالب العمـك كالفنكف )

 .(8)كشؤكف الحياة المعاصرة ((
في حيف حدَّدت الفقرة ) ب( مف المادة السادسة مف النظاـ الشركط الكاجب تكافرىا في العضك 

ص بعمـو أك بففٌو عمى أف يككف متمكننا ال :((العامؿ في المىٍجمىع ، كمف ضمف ىذه الشركط  تخصُّ
مف المقارنة بيف المصطمحات الًعممٌية أك الفنيَّة الحديثة كبيف أمثاليا مف المصطمحات العىربيَّة 

 .(9)القديمة ((
الثانية( ـ ، كممَّا جاء في مادتو )1963ة ( لسن 49ـ صدر القانكف ذك الرقـ ) 1963كفي عاـ 

 ٍجمىع :التي حٌددت مياَـّ المى 
))المحافظة عمى سبلمة المغة العىربيَّة، كالعمؿ عمى تنميتيا ، ككفائيا بمطالب العمـك كاآلداب 

 . (11)كالفنكف((
كقد حدَّدت المادة ) السادسة ( مف القانكف الشركط الكاجب تكافرىا في عضك المىٍجمىع العامؿ ، 

 :كممَّا جاء في الفقرة ) الثانية ( مف المادة المذككرة 
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))إتقاف المغة العىربيَّة، كتضمُّع في إحدل المغات الحيَّة ، أك القديمة ، كقدرة عمى تحديد 
 .(11)المصطمحات كاختيارىا ((

 كشكَّؿ المىٍجمىع لجنةن تيسمَّى : ) لجنة المصطمحات الًعممٌية ( .
ـ ، كلـ 1978( لسنة 163ـ  صدر قانكفي المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي ذك الرقـ )1978كفي عاـ 

 .(12)تكف أىدافو بعيدةن عف األىداؼ السابقة التي كاف يسير عمى كفقيا المىٍجمىع قبؿ ىذا القانكف
ـ ، كممَّا 1995( لسنة  3ـ صدر قانكف المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي ذك الرقـ ) 1995كفي عاـ 

ؿ في حركة التعريب ، ككضع جاء في أىدافو ) المادة الثانية الفقرة ثانينا ( : )) اإلسياـ الفاع
ت المادة ) الخامسة ( عمى (13)مصطمحات العمـك كاآلداب كالفنكف كالحضارة (( ، كقد نصَّ

الشركط الكاجب تكافرىا في العضك العامؿ ، كممَّا جاء في ىذه المادة : )) أف يتقفى المغة 
ى تحديد المصطمحات العىربيَّة، كأف يجيد إحدل المغات الحيَّة أك القديمة ، كلو قدرة عم

ت الفقرة ) أكالن ( مف المادة ) العشريف ( مف القانكف عمى ما  (14)كاختيارىا(( ، في حيف نصَّ
 :(15)يأتي

 تينشأ في المىٍجمىع الدكائر الًعممٌية اآلتية :
 دائرة عمـك المغة العىربيَّة. - أ
 دائرة التراث العربٌي اإلسبلمي .  - ب
 دائرة العمـك اإلنسانيَّة .  - ت
رفة كالتطبيقيَّة .دائ  - ث  رة العمـك الصًٌ
 دائرة المصطمحات كالترجمة كالنَّشر.  - ج

ما تقدَّـ كاف إطبللة سريعة عمى ما يتعمَّؽ بقكانيف المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي كأنظمتو منذ          
إنشائو ككقفنا عمى المكاد التي تضمنتيا تمؾ القكانيف كاألنظمة التي تراعي قضية المصطمح ، 

مى أف ىناؾ جيات رسمية أخرل في العراؽ كانت عمى صمةو كثيقة بالمىٍجمىع كيعد بالنسبة ليا ع
ـ صدر 1977مرجعية في حؿ كثير مف القضايا كالسيما قضية المصطمح ، إذ نجد أنو في عاـ 

ت المادة 1977( لسنة  64قانكف الحفاظ عمى سبلمة المغة العىربيَّة ذك الرقـ )  ـ كقد نصَّ
 ة( مف القانكف عمى ما يأتي :)التاسع

يككف المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي المرجع الكحيد في كضع المصطمحات الًعممٌية كالفنيَّة ، كعمى ))
 .(16)األجيزة المعنية الرجكع إليو بشأنيا ((

ة كاستنادنا إلى القانكف المذككر تَـّ استحداث المجنة العميا لمعناية بشؤكف المغة العىربيَّ         
 :(17)ـ كمٌما جاء في المادة ) السادسة ( مف ىذا القانكف1979( لسنة  73بقانكف رقـ ) 
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تتعاكف المجنة مع المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي عمى تحقيؽ األىداؼ المنصكص عمييا في ىذا  أواًل :
 .ت الضركريَّة لتحقيؽ تمؾ األىداؼالقانكف ، كتستعيف بو في الميما

جنة عف القياـ باألعماؿ المعيكدة إلى المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي بمقتضى قانكنو تمتنع المثانًيا:
 كنظامو .
( لسنة  24ـ صدر نظاـ المجنة العميا لمعناية بشؤكف المغة العىربيَّة ذك الرقـ ) 1981كفي عاـ 
ـ ، كقد حددت المادة ) األكلى ( في الفصؿ األكؿ مف النظاـ صبلحيات رئيس المجنة 1981

كمف ضمف ىذه الصبلحيات: إصدار األكامر المتعمًٌقة بتنفيذ قانكف المجنة كقانكف الحفاظ عمى 
ـ عدا ما يدخؿ منيا في صبلحيات المىٍجمىع 1977( لسنة 64سبلمة المغة العىربيَّة ذم الرقـ)

 . (18)الًعممٌي العراقيٌ 
ت المادة ) ثالثنا ( مف الفصؿ الثاني مف ىذا النظاـ  عمى كجكب التعاكف مع في حيف نصَّ

م إلى زيادة العناية بالمغة العىربيَّة كاالرتقاء بمستكل األداء  المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي في كؿ ما يؤدًٌ
 . (19)بيا

ـ 1983( لسنة  83ـ صدر قانكف الييئة العميا لمعناية بالمغة العىربيَّة ذك الرقـ ) 1983كفي عاـ 
 عمى ما يأتي : كقد نٌصت المادة ) الخامسة ( منو

)) تتعاكف الييئة مع المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي عمى تحقيؽ أىدافيا كتستعيف بو في الميمات 
 .(21)الضركرٌية لذلؾ ((

ـ 1986( لسنة  1ـ صدرت تعميمات الييئة العميا لمعناية بالمغة العىربيَّة رقـ )  1986كفي عاـ 
 لثنا( مف الفصؿ الثاني مف ىذه التعميمات :كممَّا جاء في المادة )الرابعة / الفقرة ثا

م إلى العناية بالمغة العىربيَّة كرفع مستكل  )) التعاكف مع المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي في كؿ ما يؤدًٌ
 .(21)األداء بيا ((

/  18/6كاستنادنا إلى ىاتيف المادتيف كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الييئة أصدرت الييئة قرارنا بتاريخ 
اء فيو : )) إفَّ أكؿ ما ينبغي القياـ بو ىك متابعة األلفاظ األجنبيَّة كالطمب مف ـ ج1986

المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي الذم يقـك بيذه الميمة كضع ألفاظ عربيَّة ليا ، كيتُـّ ذلؾ بأف تيؤلَّؼ كؿ 
كمفاتحة  كزارة أك مؤسسة رسميَّة لجنة إلحصاء األلفاظ األجنبيَّة التي تتردد في االستعماؿ

المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي لكضع ألفاظ عربيَّة ييمتـز بيا ((
(22). 

ـ اتخذت الييئة القرار اآلتي : )) أف ييكتب إلى كزارتي التعميـ العالي 1986/  11/11كبتاريخ 
كالبحث الًعممٌي كالتربية لمراجعة الكتب المنيجٌية ككضع المصطمحات العىربيَّة إٍف لـ تكضع 

صدار  ىا بمبلحؽ تيكزَّع عمى المدارس كالكمٌيات كذلؾ تنفيذنا لممادة الثانية مف قانكف الحفاظ عمى كا 
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سبلمة المغة العىربيَّة، كأف تيعتمد المصطمحات الًعممٌية التي أقرَّىا المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي كتيترؾ 
 .(23)لمكزارتيف طريقة التنفيذ ((
ـ مف الكزارات تشكيؿ لجنة دائمة الستقراء األلفاظ 1986/ 9/ 30كقد طمبت الييئة بتاريخ 

األجنبية التي تتردد في معامبلت الكزارات كمفاتحة المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي لكضع ما يقابميا
(24). 

( مف المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي  84ـ طمبت الييئة بكتابيا ذم الرقـ ) 1987/ 2/  9كبتاريخ 
الًعممٌية التي اقرَّىا كطبعيا إلى الكزارات كالمؤٌسسات غير المرتبطة  إرساؿ مجمكعة المصطمحات

( نسخة مف  100بكزارة لمعمؿ بيا ، كقد أرسميا المىٍجمىعي كأرسؿ إلى كزارة التعميـ العالي ) 
( إلى  44ـ كٌجيت الييئة التعميـ ذا الرقـ ) 1988/ 22/2.كبتاريخ  (25)األجزاء الخمسة

منيا عند إرساؿ المصطمحات الًعممٌية إلى المىٍجمىع اف ييراعى االقتصار عمى  الكزارات كافة طالبة
إرساؿ المصطمحات التي لـ ترد في قكائـ المصطمحات التي أقرَّىا المىٍجمىع كنشرىا في 

 .(26)معاجمو
ة كاستنادنا إلى أمر الييئة كتكجيياتيا قامت الكزارات بجرد المصطمحات الًعممٌية كاأللفاظ الحضاريَّ 

األجنبيَّة كأرسمتيا إلى المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي كقد قاـ المىٍجمىع بكضع المقابؿ العربٌي ليذه 
عادتيا إلى الكزارات التي عممت بكثير منيا في معامبلتيا كعقكدىا  المصطمحات كاأللفاظ كا 

 الرسمٌية .
خبلص لقد سارت الييئة العميا لمعناية بالمغة العىربيَّة بخطى ثابت     ة كعمؿ أعضاؤىا بتفافو كا 

ا لمغة القرآف الكريـ كاحتسابنا لمكطف الذم ينتمكف إليو ، كألمرو ما أيلغيت سنة )  ـ ( 1992تطٌكعن
م دكر الييئة العميا الرتباطيا  كقامت مكانيا ) ىيئة العناية بالمغة العىربيَّة( التي لـ تستطع أف تؤدًٌ

و ، فضبلن عف أنَّيا لـ تمتمؾ السمطة التنفيذيَّة التي كانت بغير ما كانت الييئة العميا مرتبطة ب
 تممكيا الييئة األكلى.
كجَّيت األمانة العامة لمجمس الكزراء العراقٌي خطابنا  8/4ـ كبتاريخ 2009ككصكالن إلى عاـ 
لى مجالس  10296يحمؿ الرقـ )  لى الجيات غير المرتبطة بكزارة كا  ( إلى الكزارات كافة كا 

لى المحافظات كافة ، كعنكاف الخطاب ) المصطمحات األجنبية المستخدمة المحافظا ت كافة كا 
رساليا  في المراسبلت الرسمية ( كممَّا تضمنو الخطاب التكجيو بجمع األلفاظ األجنبية المتداكلة كا 

( مف إلى المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي ليضع ليا المقابؿ العربي استنادنا إلى حكـ المادة ) التاسعة 
ـ ، عمى أنو يمكف 1977( لسنة  64قانكف الحفاظ عمى سبلمة المغة العىربيَّة ذم الرقـ ) 

لمجيات المكجو إلييا ىذا الخطاب أف تستعيف بالمعاجـ التي تخصُّ المصطمحات الًعممٌية 
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 كاأللفاظ الحضارية كالكممات المتداكلة في المعامبلت الرسمية التي يصدرىا المىٍجمىع الًعمميٌ 
 .(27)العراقيٌ 

يى ) قانكف المغات 2014( لسنة  7ـ صدر القانكف ذك الرقـ ) 2014كفي عاـ  مًٌ ـ الذم سي
ت المادة ) الثالثة عشرة ( مف ىذا القانكف عمى مايأتي :  الرسميَّة ( في جميكريَّة العراؽ، كقد نصَّ

رجعيَّة المعتمدة لتفسير المصطمحات )) يككف المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي كاألكاديميَّة الكردٌية ىما الم
 .(28)كالكممات في حالة االختبلؼ فييا ((

ا كدقيقنا عف أىميَّة دكر المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي منذ إنشائو حتى  ما تقدَّـ يعطينا تصٌكرنا كاضحن
يكمنا ىذا في مجاؿ المصطمح ؛ إذ أكقؼ الكثير مف جيكده عمى ىذه القضية جاعبلن المصطمح 

يتعمَّؽ بو أكلكيَّة مف أكلكيات عممو ، كىذا ما دفع القائميف عمى اتخاذ القرار الرسمي في  كما
نكا القكانيف الرسمية سكاء أكانت متعمقة بقكانيف المىٍجمىع كأنظمتو أـ  جميكرية العراؽ أف يضمًٌ

لمىٍجمىع الًعممٌي القكانيف المتعمقة بالحفاظ عمى المغة العىربيَّة كسبلمتيا فقرات تنصُّ عمى أفَّ ا
 .عف كؿ ما يتعمؽ بالمصطمح كقضاياهالعراقٌي ىك المسؤكؿ الكحيد 

 ثانًيا : الُمْنَجُز المصطمحيُّ لمَمْجَمع :
ـ 1948إذ شكَّؿ في عاـ ،  اعتنى المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي في بداية إنشائو بالمصطمح كقضاياه

قرارىا ، لجاننا تضع مصطمحات لما يرد في الكتب التي يقر  ر ترجمتيا أك تدقيؽ المصطمحات كا 
كحرص المىٍجمىع عمى االىتماـ بالمصطمحات كرعايتيا كتكجيو مجيكده كنشاطو إلى تكسيع أفقيا 
كتثبيتيا كنشرىا بالنقؿ كالتعريب كاالشتقاؽ متأتو مف حاجة الناس الشديدة في العصر الحديث 

مف حؽ المىٍجمىع عمى المتخصصيف إلى المصطمحات كلككف طبلب المصطمحات كثيريف " ك 
كالباحثيف كأصحاب العمـ بالمغات مطالبتو إٌياىـ بكجكب مساعدتو في ىذا الباب كشٌد أزره كذلؾ 
بتقديـ ما عندىـ مف عمـو كرأم كتكجيو كنقد ليؤٌدم الرسالة الًعممٌية عمى أكمؿ كجو كأحسف حاؿ 

يستعيف بيا عمى تسييؿ ىذه الميمة بأف  ، كىك ليذا كذاؾ كتب إلى الكزارات كالدكائر المختصة
 .(29)تيرسؿ إليو بما تجمَّع عندىا مف مصطمحاتو كما نقمتو مف كمماتو ليدرسيا كيرل رأينا فييا "

قرارىا ، إذ يقـك المىٍجمىع بدراسة  كلممىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي طريقة خاصة في دراسة المصطمحات كا 
صاص كالتعرُّؼ عمى أصمو كنشأتو ثـ يسمع رأم المصطمح المعركض عميو في لغة االخت

المتخصصيف فيما اختاركه مف كممات عربية مناسبة كبعد ذلؾ يقـك باستعراض ما كرد في الكتب 
سكاءه أكانت لغكية أـ اختصاصية مف كممات مكافقة لو مٌما قد يفي  –قديميا كحديثيا –العىربيَّة

لو مؤدية لممعنى االصطبلحي كرأل فييا الرشاقة بالمراد ، فإذا كقؼ عمى كممة صالحة مناسبة 
عقد رأيو كبتَّ في األمر ، عمى أٌف  –كالمقصكد بذلؾ أنيا عربية يألفيا الذكؽ  –كالسبلمة 
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المىٍجمىع لـ يكف يبٌت برأم في مصطمح ما إاٌل بعد أف يقؼ عمى آراء المجامع كالمؤسسات 
امع كالمؤسسات رأينا أك اجتيادنا أصكب مف اجتياد المغكية في الببلد العىربيَّة فمعؿَّ ليذه المج

ا عمى أف ال ينفرد برأم  المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي، فضبلن عف ذلؾ فإفَّ المىٍجمىع العراقٌي كاف حريصن
كاليقٌر قرارنا يخرج بو عف إجماع المجامع كالمؤسسات المغكية العىربيَّة كعمماء ىذه األمة ، إذ يريد 

لممصطمحات مف الكجية الًعممٌية كالمغكية سببنا مف أسباب جمع الشمؿ العربي  أف تككف دراستو
مف خبلؿ تكحيد المصطمحات في جميع البمداف العىربيَّة، لذلؾ فإنو كاف يعمد إلى مراجعة 
لى  لى مجمة مىٍجمىع المغة العىربيَّة في دمشؽ كا  محاضر جمسات مىٍجمىع المغة العىربيَّة في القاىرة كا 

كالمجبلت التي تيعنى بالمصطمح لمكقكؼ عمى رأييا في كؿ مصطمح قبؿ البٌت فيو لكي الكتب 
ال تتعدد القرارات كمف ثىَـّ التبقى فائدة مف كضع المصطمحات ، كقد جعؿ المىٍجمىع في بداية 
ا لعممو في  دراسة المصطمح ، إذ قرر بأف ال يثبت مصطمحن إاٌل بعد مركر ستة  تأسيسو منيجن

تأريخ نشره ليتسنى لو دراسة اآلراء التي تيبدل في شأنو كفي ضكئيا يقرر المىٍجمىع ما أشير عمى 
ا لبلستعماؿ ، كمف ىنا يمكف القكؿ : إفَّ قرارات المىٍجمىع كانت قرارات ترجيحية كال  يراه صالحن

مف آراء ، يمكف عٌد القرار نيائينا إاٌل بعد مضي المدة التي حٌددىا لمكقكؼ عمى ما يرد في أثنائيا 
يمتمؾ خطة في استنباط المصطمحات ككضعيا ، كىذه الخطة قائمة عمى  –بعد ذلؾ  –كىك 

ة إلى المصطمحات  الجمع بيف رأم المتقدميف كرأم الباحثيف المحدثيف كحاجة العىربيَّة الميًمحَّ
جابة ندائيا لتعكد كما كانت لغة لمعمـ  . (31)كضركرة تمبية ىذه الحاجة كا 

مسيرة المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي كمنجزه المصطمحي يجد أف ىذا المنجز أكبر بكثير  كمف يتتبَّع
مف أف يحيط بو بحث صغير مثؿ ىذا ، عمى أٌنني سأحاكؿ أف أكجز الحديث عف أىـ ما قدَّمو 

المىٍجمىع في ىذا المجاؿ منذ إنشائو حتى يكمنا ىذا
(31): 

ـ  أكؿ معجـ لممصطمحات 1952سنة نشر المىٍجمىع في المجمد الثاني مف مجمتو  -1
ا . 94الًعممٌية كىي )   ( مصطمحن

ا . 156نشر المىٍجمىع في المجمد الثالث مف مجمتو قائمة جديدة في )   -2  ( مصطمحن
 256نشر المىٍجمىع في الجزء األكؿ مف المجمد الرابع مف مجمتو قائمة جديدة ضمَّت )   -3

ا .  ( مصطمحن
مف المجمد الرابع مف مجمتو قائمة أخرل مف  نشر المىٍجمىع في الجزء الثاني -4

ا . 336المصطمحات ضمَّت )   ( مصطمحن
نشر المىٍجمىع قائمة بمصطمحات صناعة النفط التي اصطمح عمييا كتضُـّ ىذه القائمة   -5

ا . 138)   ( مصطمحن
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ا كصنَّفيا في  166نشر المىٍجمىع مصطمحات في عمـك الفضاء كىي )  -6 ( مصطمحن
: الفضاكات كاألجكاء ، كالصكاريخ كالقذائؼ كالتكابع ، كالعمـك خمسة مكضكعات ىي 

 الفضائيَّة ، كالمبلحة الفضائيَّة ، كاألدكات كاألجيزة كالمكاد .
ا . 296نشر المىٍجمىع مصطمحات عمـ التربة كىي )   -7  ( مصطمحن
ة لجامعة نشر المىٍجمىع مصطمحات في التربية البدنيَّة كأصميا ممَّا أرسمتو األمانة العام  -8

ا ، ككضع مصطمحات اضافيَّة لكرة  682الدكؿ العىربيَّة ، كقد بمغ عددىا )  ( مصطمحن
ا . 23السمة بمغت )   ( مصطمحن

نشر المىٍجمىع مصطمحات في السكؾ الحديد ، كقد تناكلت الشؤكف الميكانيكيَّة كشؤكف   -9
ا . 235النقؿ كىي )   ( مصطمحن

الحتراؽ الداخمٌي لمصمحة نقؿ الركاب كىي ) نشر المىٍجمىع مصطمحات آالت مكائف ا -10
ا ، كما استعممتو العامة كلـ يرد باإلنكميزيَّة )  133 ا . 35( مصطمحن  ( مصطمحن

ا كييبلحظ أفَّ  70نشر المىٍجمىع مصطمحات عٌماؿ الغزؿ كالنسيج كىي )  -11 ( مصطمحن
مف أحسف  المىٍجمىع سعى إلى أف يجعؿ المصطمح كممة كاحدة كقد نجح في ذلؾ ، كىذا

 ما ييٌتبع في كضع المصطمحات .
ا ، كييبلحظ أفَّ  61نشر المىٍجمىع مصطمحات مقاكمة المكاد كىي )  -12 ( مصطمحن

 المىٍجمىع عرَّبى بعضيا مثؿ : ) ديناميؾ ( كأبقى األعبلـ عمى حاليا .
ا ، كمصطمحات  182نشر المىٍجمىع مصطمحات ىندسة الماء كىي )  -13 ( مصطمحن

ا كييبلحظ أنَّو حرص عمى كضع كممةو كاحدةو لمداللة  1220التشريح كىي )  ( مصطمحن
 عمى المصطمح ، كىك مٌما ييستحسف في كضع المصطمحات .

( ، كقد سارت لجنة  2137نشر المىٍجمىع مصطمحات عمـ الجراحة كالتشريح كىي )  -14
 المصطمحات الطبٌية عمى أسسو كاضحةو ىي:

 بأف ييستعمؿ فبل ييعدؿ عنو إلى غيره . المفظ المستعمؿ في كتب األقدميف أكلىى 
  إفَّ أغمب مصطمحات األمراض تنتيي عمى القياس بمكاحؽ تدؿُّ عمى نكع المرض فكضعت

ا عمى جنس المرض ، ك) فيعاؿ ( لمداللة عمى المرض الشديد .  المجنة ) فىعىؿ ( مقيسن
 لؼ كالنكف عمى بعض األسماء تنتيي بمكاحؽ ييراد بيا معنى الشبو ، كأضافت المجنة األ

 االسـ ليذا الغرض مثؿ ) المحماني ( لشبو المحـ ، ك ) الشحماني ( لشبو الشحـ .
 . ) أبقت المجنة الياء كالنكف كما في ) الكظريف 
 . ) ا ألسماء األدكية مثؿ ) السعكط  اٌتخذت ) فىعكؿ ( قياسن
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 ٍرـ ( ، استعممت بعض السكابؽ عمى كزف ) فىٍعؿ ( ، مثؿ : ) الفىٍرط ( ك ) ال ط ( ، ك ) الكى حى
ٍبؽ ( ، ك) المحؽ ( ، ك ) البعد ( ، ك) الٌنزر ( .  ك) السَّ

ا ، كمصطمحات عمـك  555نشر المىٍجمىع مصطمحات الكالدة كىي )  -15 ( مصطمحن
( ، كقد ركعيى في كضعيا بعض القكاعد  1905المياه في سبعة أقساـ كقد بمغت ) 

 الكاضحة كىي :
 ربٌي عمى المفظ األجنبٌي .إيثار استعماؿ المفظ الع 
 . إحياء المصطمح العربٌي القديـ إذا كاف مؤدينا لممعنى الًعممٌي الصحيح 
 . تفضيؿ المفظ العربٌي األصيؿ عمى المكلَّد ، كالمكلَّد عمى الحديث ، إاٌل إذا اشتير األخير 
 . استعماؿ المفظ العربٌي األصيؿ إذا كاف المصطمح األجنبٌي مأخكذنا عنو 
  ُّب النَّحت ما أمكف ذلؾ .تجن 
 : تجنُّب تعريب المصطمح األجنبٌي إاٌل في األحكاؿ اآلتية 

 إذا أصبح مدلكلو شائعنا بدرجةو كبيرةو يصعبي معيا تغييره . - أ
 إذا كاف مشتقنا مف أسماء األعبلـ .  - ب
 في حالة األسماء الًعممٌية لبعض العناصر كالمركَّبات الكيمياكيَّة.  - ت
 المقاييس كالكحدات األجنبيَّة .إذا كاف مف أسماء   - ث
 إذا كاف مستعمبلن في كتب التراث . - ج

 : ركعيت قكاعد معيَّنة في التعريب منيا 
البدء باليمزة إذا دعت إلى ذلؾ ضركرة تجٌنب البدء بحرؼو ساكفو مراعاةن لطبيعة المغة  - أ

 العىربيَّة.
 استعماؿ حرؼ الغيف الذم يقابؿ حرؼ الجيـ غير المعطشة .  - ب
األلفاظ المعرَّبة كما يينطؽ بيا في لغتيا مع إيثار الصيغة التي نطؽ بيا كتابة   - ت

 العرب .
 تفضيؿ الصيغة األكربيَّة األقرب إلى طبيعة العىربيَّة.  - ث

 . النطؽ بأسماء األعبلـ األعجميَّة ككتابتيا كما يينطؽ بيا في مكاطنيا ما أمكف ذلؾ 
 دالَّة عمى صفة قبكؿ العقؿ .اختيار صيغة ) مستفعؿ ( في مقابؿ المصطمحات ال 
  ع في صيغة المصدر الصناعٌي مقابؿ المصطمحات الدالَّة عمى ما يفيد االتصاؼ التكسُّ

 بصفةو معيَّنة.
 . تثبيت صيغتي المزـك كالتعدية في األلفاظ التي تحتمميا 
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 . ٍف كانت عبلقتو بالمعنى األصمٌي مجازية حسب  اإلبقاء عمى المصطمح العربٌي الشائع كا 
  المجكء إلى استعماؿ األلفاظ القصيرة مف مصادر ثبلثٌية بسيطة كأسماء كحركؼ فيما يقابؿ

صدكر بعض الكممات اإلفرنجٌية الدالَّة عمى معافو معٌينةو مثؿ : ) رجع الكفؽ ( ، ك ) نزع 
 الماء ( ، ك ) نصؼ كركم ( ، ك ) العضكٌم ( .

 استعماؿ إحدل الصيغ اآلتية لمداللة عمى االحتراؼ : 
 صيغة اسـ الفاعؿ مثؿ : ) فاحص ( ، ك) محكـ ( ، ك ) مرقؽ ( . –أ 
 صيغة ) فٌعاؿ ( مثؿ : ) لٌفاؼ ( ، ك ) غٌزاؿ ( ، ك ) نٌساج ( . -ب
 صيغة ) ًمفعاؿ ( إذا كانت ) فٌعاؿ ( مستعممة مثؿ ) ًممفاؼ ( . –ج 
 النسبة إلى جمع التكسير مثؿ : ) مقكياتي ( ، ك ) نضائدم ( . -د

 ك ) ًمفعمة ( ، ك) ًمفعاؿ ( ، كصيغة اسـ الفاعؿ  -بكسر الميـ  –اسٌية ) ًمٍفعؿ ( قي ،
مذٌكرنا كمؤنَّثنا ، ك) فٌعالة ( ، ك) ًفعاؿ ( لمداللة عمى اآللة التي ييعالج بيا الشيء مضافنا 
إلييا المسمكعات غير القياسٌية مف أسماء اآلالت مثؿ : ) مشعؿ ( ، ك ) ميزنةمكحمية ( ، 

 ) نابض ( ، ك ) كاشطة ( . ك
(  917نشر المىٍجمىع مصطمحات اليندسة المدنٌية في ثبلثة أقساـ ، كبمغت )  -16

ا ، كقد ركعي في كضع ىذه المصطمحات ما يأتي  : مصطمحن
 . إذا كاف لممصطمح اإلنكميزم أكثر مف مدلكؿ ريقًٌمت ىذه المدلكالت 
 بقاء عمى مصطمحيف عربييف أك أكثر إذا رأت المجنة في أحكاؿو نادرةو عند الضركرة اإل

 لمدلكؿ كاحد فييفرَّؽ في تمؾ األحكاؿ بعبلمةو بيف المصطمحات .
   ًضعى بجنب بعض المصطمحات اإلنكميزٌية رمزه لمداللة عمى فرع اليندسة التي يعكد إلييا كي

 المصطمح .
ا ، كمصطمحات الكيميا 470نشر المىٍجمىع مصطمحات الكيمياء كىي )  -17 ء ( مصطمحن

ا ، كألفاظ الحضارة في أدكات البناء كآالتو كمكاده  589العاٌمة كىي )  ( مصطمحن
كأقساـ البيت كغيره مف المباني كاألثاث كالمكاـز كاألدكات المنزلٌية كالمبلبس 

 (. 303كالمنسكجات كقد بمغ عددىا ) 
نيا نشر المىٍجمىع مصطمحات فنكف الحضارة القديمة كالمكضكعات األخرل القريبة م -18

ا . 629مٌما يكثر تداكليا بيف الدارسيف كالباحثيف ، كقد بمغ عددىا )   ( مصطمحن
ا ، كمصطمحات  125نشر المىٍجمىع مصطمحات قانكف العقكبات كىي )  -19 ( مصطمحن

ا .  82قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائٌية كىي )   ( مصطمحن



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

126 

تحاد المجامع المغكٌية أبدل المىٍجمىع رأيو في المصطمحات النفطٌية التي بعث بيا ا -20
كالًعممٌية العىربيَّة، كارتأل تغيير عنكاف الكٌراس مف ) البتركؿ ( إلى ) النفط  العىربيَّة( ، 
ا ، كفي بعضيا عمكمنا ال يدخميا في  ا أك لبسن ككجد في بعض التعريفات غمكضن

لعىربيَّة المصطمح الًعممٌي ، ككاف بعض المصطمحات قد عيرًٌبى أك نيًحتى ، كفي المغة ا
ما يقابميا ، كبعضيا جاء بأكثر مف كممةو ، كارتأت المجنةي التي نظرت فييا تغيير 
ر ليا مف معاجـ كتحكير بعضيا  بعضيا تغييرنا أساسينا مستندة في ذلؾ إلى ما تيسَّ
تحكيرنا طفيفنا لتنسجـ مع القكاعد التي نظرت مف خبلليا إلى معنى المصطمح الًعممٌي 

 اره .الذم ينبغي إقر 
مقترحةو في التربية البدنٌية كىي التي نشرىا في  -21 أعادى المىٍجمىع النظر في مصطمحات و

المجمد الثامف مف مجمتو ، كأضاؼ ما استجدَّ مف تسميةو ألدكات المعب كأصكلو 
ا . 572كأحكامو ، كقد بمغت المصطمحات )   ( مصطمحن

ة كالًعممٌية العىربيَّة فأصدرى  شارؾ المىٍجمىع في طبع مصطمحات اتحاد المجامع المغكيٌ  -22
( مصطمح ، ككاف مىٍجمىع المغة  1000ـ ، كىي ) 1976) مصطمحات نفطٌية ( سنة 

العىربيَّة في القاىرة قد أقرَّىا منذ عيدو بعيد ، كقد صدرت ىذه المصطمحات عف ندكة 
 ـ .1973بغداد التي عقدىا اتحاد المجامع ببغداد سنة 

ـ كىي المصطمحات التي كضعيا 1975قانكنٌية ( سنة  أصدرالمىٍجمىع ) مصطمحات -23
 اتحاد المجامع المغكٌية كالًعممٌية العىربيَّة.

د (  الذم كضعو اتحاد األطباء العرب في  -24 نشر المىٍجمىع ) المعجـ الطبٌي المكحَّ
 ـ .1978ـ ، كالثانية سنة 1973طبعتيو األكلى سنة 

سيؽ التعريب ، كمنيا : ) معجـ طبع المىٍجمىع بعض معاجـ المكتب الدائـ لتن -25
ـ، 1977ـ ، ك ) معجـ مصطمحات الفيزياء ( سنة 1976مصطمحات الحيكاف ( سنة 

 ـ .1979ك ) معجـ مصطمحات الرياضٌيات ( سنة 
اصدر المىٍجمىع في كراسات المصطمحات الًعممٌية التي أقٌرضيا ، كنشرى معظميا في  -26

 مجٌمتو ، كىي :
  ـ .1968–مصطمحات صناعة النفط 
  ـ .1968–مصطمحات عمـ الجراحة كالتشريح 
  ـ .1968–مصطمحات عمـ الكالدة 
  ـ.1976 –مصطمحات عمـك المياه 
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  ـ .1959–مصطمحات في اإللكتركف 
  ـ .1961 –مصطمحات في التربية البدنٌية 
  ـ .1962–مصطمحات في سكؾ الحديد 
  ـ .1960–مصطمحات في عمـ التربة 
  ـ .1959–مصطمحات في عمـ الفضاء 
 مصطمحات في ىندسة سكؾ الحديد كالرم كاألشغاؿ كفي الصناعة كالمبلحة كالطيراف– 

 ـ.1955
  ـ.1958 –مصطمحات القانكف الدستكرٌم 
  ـ .1975–مصطمحات قانكنيَّة 
  ـ.1962 –مصطمحات لمصمحة نقؿ الرٌكاب في آالت كأجيزة مكائف االحتراؽ الداخمٌي 
 ـ.1967 –ة الماء كعٌماؿ الغزؿ كالنسيجمصطمحات مقاكمة المكاد كىندسة إسال 
  ـ .1976–جيكلكجيا ككيمياء  –مصطمحات نفطيَّة 

قامت لجنة المغة العىربيَّة في المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي بكضع القكاعد العاٌمة لكضع  -27
 المصطمحات الًعممٌية ، كىذه القكاعد ىي :

  ا كلك ألدنى مبلبسة .مراعاة المماثمة أك المشاركة بيف مدلكلي المفظة لغةن  كاصطبلحن
 . االقتصار عمى مصطمحو كاحدو لممفيـك الًعممٌي الكاحد 
 . تجنُّب تعدِّد الدالالت لممصطمح الكاحد 
  التزاـ ما استعمؿ أك ما استقرَّ قديمنا مف مصطمحات عمميَّة كعربٌية كىك صالح لبلستعماؿ

 الجديد 
 . تجنُّب المصطمحات األجنبيَّة 
  المأنكسة عمى المفظة النافرة الكحشيَّة أك الصعبة النطؽ .إيثار المفظة 
 . ال ييشتؽ مف المصطمح إاٌل بقرار ىيئة عمميَّة مختصة بكضع المصطمحات 
 .إيثار المفظة المفردة عمى المصطمح المرٌكب أك العبارة لتسييؿ النسبة كاإلضافة كنحك ذلؾ 
 . تجنُّب األلفاظ العاميَّة 
  العربٌي عمى المكٌلدات كالميحدثات .تفضيؿ مصطمحات التراث 
 .ييمجأ إلى ترجمة المصطمح األجنبٌي عند ثبكت داللتو عمى معناه االصطبلحٌي 
 .تجنُّب تعريب المصطمحات األجنبٌية إاٌل إذا تعذَّر العثكر عمى لفظو عربيٌو مكائـ 
 : ترل المجنة أٍف ييراعى عند استعماؿ األلفاظ األعجميَّة ما يأتي 



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

128 

 ح أسيؿ نطؽو في رسـ األلفاظ المعرَّبة عند اختبلؼ نطقيا بالمغات األعجميَّة .ييرجَّ  –أ 
 إحداث بعض التغيير في نطؽ المصطمح الميعرَّب كرسمو ليٌتسؽ مع النطؽ العربٌي . –ب 
  تجٌنب استعماؿ السكابؽ كالمكاحؽ األجنبيَّة ؛ ألفَّ المغة العىربيَّة لغة اشتقاقيَّة كليست

 كجكب اعتماد األساليب العىربيَّة في كضع المصطمحات .إلصاقيَّة، ك 
  َّييستعمؿ كؿُّ لفظو مف األلفاظ المترادفة في معناه الخاص في المصطمحات الًعممٌية ؛ ألف

ة في المعنى ، إذ يمحظ أفَّ  الترادؼ كثيرنا ما يككف أكصافنا لؤلشياء ال ييراد بيا المطابقة التامَّ
ا بو يختمؼ عف سكاه كلك شيئنا قميبلن فيمكف أخذه كاستعمالو كلك بطريقة  لكؿًٌ معنى خاصن

المجاز ، ككذلؾ تمكف االستفادة مف المترادفات التي التمحظ فييا الكصفيَّة يخٌص بيا كؿ 
 منيا بمصطمحو عممٌي خاص .

عدـ جكاز النحت إاٌل ي المىٍجمىع قرار النحت كىك : ))كضعت لجنة المغة العىربيَّة ف -28
ثكر عمى لفظو عربيٌو قديـو كاستنفاد كسائؿ تنمية المغة مف اشتقاؽو كمجازو عند عدـ الع

كاستعارةو لغكيَّة كترجمة ، عمى أٍف تيمجيء إليو ضركرةه قصكل ، كأٍف ييراعى في المفظ 
 المنحكت الذكؽ العربٌي كعدـ المبس((.

؛ ألفَّ اإلحاطة بكٌؿ ما قٌدمو ماقدَّمتيوي كاف جزءنا يسيرنا مف منجزات المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي 
المىٍجمىع في مجاؿ المصطمح مف الكثرة بمكاف،  كال يمكف اإلحاطة بو في ىذه العجالة ، 
عمى أنَّني حاكلت الكقكؼ عند أىٌـً تمؾ المنجزات ، إذ ال يخفى أفَّ المىٍجمىع الًعممٌي العراقٌي 

امع العىربيَّة األخرل ، كيبقى قد بذؿ جيكدنا كبيرة في كضع المصطمحات مثمما بذلت المج
الرأم أفَّ تعدُّد المصطمحات كاختبلؼ أسس كضعيا ال يخدـ المغة العىربيَّة كالحركة الًعممٌية 
التي يشيدىا الكطف العربٌي كأفَّ السعي إلى تنسيؽ الجيكد ككضع المبادمء العامَّة أٌكؿ 

 دؼ أمريف : متطمبات تكحيد المصطمح ، كلعؿَّ مف أىـ ما يحٌقؽ ىذا الي
دراسة األسس التي كضعتيا المجامعي العىربيَّة، كاستخبلص ما ييٌتفؽ عميو ليككف األول :

ا لكؿًٌ مىٍجمىع أك باحث أك مترجـ .  منيجن
مراجعة المصطمحات التي كضعتيا المجامع كاألخذ بما اتفقت عميو أك تبديؿ ما  الثاني :

 كاف الخبلؼ فيو كبيرنا .
 ؾ بكسائؿ كثيرة ، منيا :كيمكف أف يتحٌقؽ ذل

أف يعيد كؿُّ مىٍجمىع النظرى فيما أصدرى مف مصطمحاتو كيكازنو بما أصدرت المجامعي  -1
 األخرل 

 أف تيشكَّؿ لجافه مشتركةه لمنظر في المصطمحات بعد أف تقٌدـ المجامع دراستيا . -2
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معي أف تقـك ىذه المجاف بتكحيد المصطمحات في ضكء األسس التي اتفقت عمييا المجا -3
 كالدراسات التي قدَّمتيا .

ميا إلى   -4 أٍف تقترحى ىذه المجاف دراسة ما استجدَّ مف المصطمحات الًعممٌية ، كتقدًٌ
 المجامًع لتدرًٌسيا ، كتضع ليا األلفاظ العىربيَّة.

دة لتككف   -5 أٍف يقكـى اتحادي المجامع العىربيَّة، أك أية ىيئة عربيَّة بطبًع المصطمحات المكحَّ
 دم الباحثيف كالمترجميف .بيفى أي

 النتائج والمقترحات :
ا في كضع المصطمح الًعممٌي منذ انشائو  الًعمميٌ  بذؿى المىٍجمىع أواًل: العراقٌي جيدنا كبيرنا ككاضحن

حتى يكمنا ىذا ، كأصدر الكثيرى مف المعاجـ الخاٌصة بالمصطمحات مع انشاًء دائرةو متخٌصصةو 
ىي ) دائرة المصطمحات كالترجمة كالنشر ( ، تأخذ عمى عاتقيا  بالمصطمحات في داخؿ المىٍجمىع

 مراقبة المصطمحات ككضعيا كتأليؼ المعاجـ كالكتب التي تتعمَّؽ بالمصطمحات .
يتخذ رأينا منفردنا في مصطمحو ما إاٌل بعد الكقكؼ عمى آراء المجامع المغكٌية في  : المىٍجمىع ال ثانًيا

د إلى مراجعة آراء تمؾ المجامع في ىذا المصطمح قبؿ اتخاذ القرار، الكطف العربٌي ، إذ إٌنو يعم
كىك بعممو ىذا يريد أف يككف سببنا مف أسباب جمع الشمؿ العربٌي مف خبلؿ تكحيد المصطمحات 
في جميع البمداف العىربيَّة، ككذلؾ يرمي إلى عدـً تشٌتًت المصطمح بتعٌدد القرارات في البمداف 

 فبل فائدة تيرتجى مف كضع المصطمحات .  العىربيَّة، كمف ثىَـّ 
األخرل ،  بطريقة جعمتو ينفرد بيا عف بقية المجامع العىربيَّة إنشائوالمىٍجمىع في بدايات  انماثالثًا: 

ا إاٌل بعد مركر ستة أشير عمى تاريخ نشره لبلستفتاء عميو كمف ثَـّ دراسة  إذ إنَّو ال ييثبت مصطمحن
ر المىٍجمىع مااآلراء التي ترد إلى المى  يراه  ٍجمىع حكؿ ذلؾ المصطمح ، كفي ضكء تمؾ اآلراء يقرًٌ
ا لبلستعماؿ.   صالحن

ميا البحثي في مجاؿ المصطمح فتتمثَّؿ باآلتي:      ا أىُـّ المقترحات التي يقدًٌ  أمَّ
(  الدعكة إلى إنشاء مراكز في داخؿ كؿ جامعةو تيسمَّى مثبلن : ) كحدة مراقبة المصطمح أّواًل :

تأخذ عمى عاتقيا مراقبة المصطمحات في داخؿ كميَّات الجامعة ، كمحاكلة تكحيدىا كمف ثىَـّ 
د بعد عرضيا عمى المىٍجمىع المغكٌم أك  صدار معجـ مكحَّ مراجعتيا في كؿًٌ جامعات البمد الكاحد كا 

لزاـ الجامعات بالعمؿ بيذه ا لمصطمحات كي المؤسسة المغكٌية المعتمدة في ذلؾ البمد إلقرارىا كا 
 يقع التدريسيكف كالطمبة كالباحثكف في إشكالٌية تعدُّد المصطمحات الداٌلة عمى مفيكـو كاحد. ال

يقترحي الباحثي أف ييصارى إلى استحداث فقرةو مستقٌمةو في داخؿ كرقة تقييـ رسائؿ الماجستير  ثانًيا:
صي لكضع درجةو مف ضمف درجات التقييـ  الًعممٌي قبؿ مناقشة الطالب كأطاريح الدكتكراه تيخصَّ
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تتعمَّؽ بالتزاـ الطالب بمعايير المصطمح كعدـ خركجو عف تمؾ األسس ، كبذلؾ يمكفي الحدُّ مف 
 ظاىرًة تشٌتت المصطمح كاضطرابو .

الدعكة إلى استحداث مادة دراسٌية تيسمَّى ) عمـ المصطمح ( يتُـّ تدريسيا في الدراسات  ثالثًا:
، أك عمى األقؿ في الدراسات العميا بيغية تعريؼ الطالب باألسس كالضكابط األكلٌية في الجامعات

 .بالمصطمح كالمعايير المعتمدة في كضع المصطمح كتعريبو كترجمتو ككؿ مالو صمة
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 دوُر َمْجمع المغِة العربيِة األردني في التَّعريب

 1*أ. محمد مصطفى عبد الغني الشامي     (9)   (8)*يوسفد. زياد يوسف محمد أبو 

عمى تجربة ميمة مف تجارب مجامع المغة العربية في مجاؿ حاكؿ البحث الكقكؼ 
التعريب، كىي تجربة مجمع المغة العربية األردني، مع الحديث عف نشأتو، باإلضافة إلى تجربتو 

مى تعريبيا، ثـ الحديث عف تعريب في تعريب التعميـ الجامعي، كأىـ الكتب التي عمؿ ع
المصطمح، كمنيا تعريب الرمكز العممٌية، كعمؿ عمى إيراد قائمة بأىـ المصطمحات التي عٌربيا، 
ثـ تحدث عف أبرز المشكبلت التي كاجيت المجامع العربية عمكما كمجمع المغة العربية األردني 

 حميمي.خبلؿ عممية التعريب، كقد اتبع البحث المنيج الكصفي الت

Abstract 
The research tries to tackle an important experience of the Arabic Language 

Academies in the field of arabization، the experience of the Jordanian Arabic 

Language Academy from the perspective of its foundation، its arabization of 

university education، the most important books arabized، the arabization of the 

term، the scientific symbols. The research will also work on making a list of the 

terms the Jordanian Arabic Language Academy arabized. Moreover، it will 

show the prminnt problems that faced the Arabic Language Academies in 

general and the Jordanian Arabic Language Academy in particular in the 

process of Arabization. The research adopts the descriptive and analytical 

approach  .  

 
(*)

 لغُ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ –ِحبضش ثدبِؼخ األلظى  
(*1)

 اٌدبِؼخ اٌهبشٍّخ –ِبخغزٍش ٌغخ ػشثٍخ  



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

134 

 توطئة:
ال يػػدافعكف عنيػػا كيػػذكدكف عػػف لقػػد قػػيض هللا تعػػالى لمغػػة العربيػػة فػػي كػػؿ زمػػاف كمكػػاف رجػػا

حماىػػا، متسػػمحيف بمػػا لػػدييـ مػػف إمكانيػػات كطاقػػات كػػي تبقػػى لغتنػػا العربيػػة قكيػػة كحيػػة فػػي كجػػو 
الرياح العاتية مف محاكلة لمقضاء عمييػا، أك ىضػـ حقيػا كاعتبارىػا كأنيػا لغػة ال تكاكػب متطمبػات 

 العصر، كال تجارم الحياة المعرفية.
غتنػػا العربيػػة مجػػامع المغػػة العربيػػة المنتشػػرة فػػي أقطػػار بمػػداف فكػػاف ممػػف قػػيض هللا لحفػػظ ل

العرب، التي كمنذ نشأتيا تعتبر منػارة ميمػة مػف منػارات نشػر المغػة العربيػة كالعمػؿ عمػى حمايتيػا 
مػف أم انحرافػػات تكػػاد تمسػػيا، كقػػد عمػػؿ الكثيػػر مػف تمػػؾ المجػػامع فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ، كبػػذلكا الكثيػػر 

 بية كصكنيا.مف الكقت كالجيد لحماية العر 
فكػػػاف مجمػػػع المغػػػة العربيػػػة األردنػػػي الػػػذم مػػػا إف بػػػدأ حتػػػى كضػػػع أكلػػػى أكلكياتػػػو مكضػػػكع 
الترجمة كالتعريب؛ ككنو يشكؿ رافدا ميمػا مػف ركافػد المغػة فػي زيػادة ثركتيػا كتمكينيػا مػف التطػكر 
الخصب في كسػائؿ تعبيرىػا؛ كليػذا المكضػكع عػدة جكانػب منيػا: مػا يتعمػؽ بتعريػب المصػطمحات 
العمميػػة، كمنيػػا مػػا يتعمػػؽ بنقػػؿ أميػػات الفكػػر العػػالمي إلػػى المغػػة العربيػػة، كمنيػػا مػػا يتعمػػؽ بقضػػية 

 (1)تعريب التعميـ الجامعي.
فسػػعكا جاىػػديف لتعريػػب كتػػب التعمػػيـ الجػػامعي؛ ليػػدرس طبلبنػػا فػػي الجامعػػات التخصصػػات 

جمػع المغػة العربيػة العممية بالمغة العربية، كؿ ىذا كغيره غػيض مػف فػيض مػف مجمػكع إنجػازات م
 األردني.

كخبلؿ بحثنا ىذا سنسمط الضكء عمى ثبلثػة إنجػازات لػو، كىػي: إنجازاتػو فػي تعريػب التعمػيـ 
نجازاتو في تعريب الرمػكز العمميػة، كعرَّجنػا عمػى أىػـ  نجازاتو في تعريب المصطمح، كا  األجنبي، كا 

ردنػػي بشػػكؿ خػػاص فػػي سػػبيؿ العكائػػؽ التػػي عانػػت منيػػا المجػػامع العربيػػة بشػػكؿ عػػاـ كالمجمػػع األ
 التعريب.

كتكمف أىمية البحػث فػي ككنػو يكشػؼ دكر المجمػع األردنػي فػي عمميػة التعريػب فػي مجػالي 
التعمػػيـ الجػػامعي كالمصػػطمحات العمميػػة، كدكره فػػي نشػػر المغػػة العربيػػة بشػػكؿ عػػاـ، كيظيػػر أىػػـ 

.  العكائؽ التي كاجييا المجمع خبلؿ عممية تعريب العمـك
بػراز كأما أىداؼ الب ، كا  حث التي سعى ليا، فيي بياف نشأة المجمع، كدكره في تعريػب العمػـك

 أىـ العكائؽ التي كاجيتو.
كقػػد اعتمػػد المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي القػػائـ عمػػى كصػػؼ الظػػاىرة، ثػػـ تحميميػػا، كبيػػاف أىػػـ 

 نتائجيا.
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كقػػػد اعتمػػػد البحػػػث عمػػػى عػػػدد مػػػف المصػػػادر كالمراجػػػع التػػػي تحػػػدثت عػػػف جيػػػكد المجمػػػع 
دنػػي، باإلضػػافة إلػػى مكاقػػع اإلنترنػػت، حيػػث كػػاف المكقػػع الرئيسػػي لمجمػػع المغػػة العربيػػة عبػػر األر 

مرجعػػا رئيسػػيا لرفػػدنا بمعمكمػػات ميمػػة عػػف  /http://www.majma.org.joالشػػبكة العنكبكتيػػة 
 المجمع؛ ككنو أفاض في الحديث عف جؿًٌ أنشطتو منذ نشأتو كحتى يكمنا ىذا.
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 األولالمبحث 
 المغة العربية األردنينشأة مجمع  

 قبؿ الخكض في نشأة المجمع األردني سنشرع في تعريؼ التعريب لغة كاصطبلحا:
 :التعريب لغة واصطالحا 
 :لغة  

، العرب العاربة: الصريح منيـ. كاألعاريػب: جماعػة األعػراب. كرجػؿ عربػيٌ جاء في العيف: 
كالكػػبلـ، كىػػك عربػػانٌي المسػػاف،  كأعػػرب الرجػؿ: أفصػػح القػػكؿ، كمػا بيػػا عىريػػب، أم: مػػا بيػػا عربػػيٌ 

 ،كاإلبػػػؿ الًعػػػراب: ىػػػي العربيػػػة، كأعػػػرب الفػػػرس إذا خمصػػػت عربٌيتػػػو كفاتتػػػو القرافػػػة ،أم: فصػػػيح
 (2)كالعرب المستعربة الذيف دخمكا فييـ فاستعربكا كتعٌربكا.

كأفصػح  ،كأفصح الصبٌي في منطقو إذ فيمت ما يقكؿ أٌكؿ مػا يػتكمـكجاء في تيذيب المغة: 
كيقػػػاؿ:  ،لػػػي كبلمػػػؾ فٍ إفصػػػاحان مثمػػػو: كيقػػػاؿ لمعربػػػي: أفصػػػح لػػػي إف كنػػػت صػػػادقان أم ابًػػػ األغػػتـ

 (3).يككف فيو حضرمة عرَّبت لو الكبلـ تعريبا كأعربتو لو أعرابا إذا بيَّنتو لو حتى ال
يقػاؿ: أعػرب عنػو  ،كالتعريب معناىما كاحد، كىػك اإلبانػة كيرل صاحب التيذيب أف اإلعراب

كمف ىػذا يقػاؿ لمرجػؿ إذا  ،كيقاؿ: أعًرٍب عما في ضميرؾ أم أبفٍ  ،أباف كأفصحلسانو كعرَّب أم 
 (4)قد أٍعرب. ،أفصح في الكبلـ

ًتًو، أم صار أعرابيػا، ب،بالعر  تشبَّو تعرَّب، أمكجاء في الصحاح:  ب كعػري  كتعرَّبى بعد ًىٍجرى
كأعػػػرب  ب،اإلعػػػراكأعػػػرىبى كبلمػػػو إذا لػػػـ يمحػػػف فػػػي  ،عيركبىػػػة، أم صػػػار عربيػػػان  -بالضػػػـ–لسػػػانو 

ًتًو، أم أفصح بيا كلـ يٌتؽ أحدن   .(5)ابحجَّ
ػػارى كجػػاء فػػي المسػػاف:  كبػػةن أىم صى ، عيري ػػٌـً ػػانيوي، ًبالضَّ ػػريبى ًلسى ، كأىٍعػػرىبى أىيضػػان، كعى بىتٍػػو العػػربي عىرَّ

ًبيِّا عىرى
(6). 

ب يقكؿ الزبيدم: كالتٍَّعًريبي  ييقىاؿ: عىرَّ ٍنًطًؽ ًمفى المٍَّحًف، كى بػتي تىٍيًذيبي المى تي لىوي الكػبلـى تىٍعًريبػان، كأىٍعرى
قىػػػاؿى  ، كى قيػػػؿ: التٍَّعًريػػػب: التًَّبيػػػيفي كاإًليضػػػاحي ٍضػػػرىمىةه، كى تَّػػػى الى يىكيػػػكفى ًفيػػػو حى لىػػػوي إًعرىابػػػان ًإذىا بيٍَّنتىػػػو لىػػػوي حى

 : ػرَّبى أىمإًلٍعرىابي كالتٍَّعًريبي معنىاىيمىا كىاًحده، كىىيكى اإًلبىانىةي. ييقىػاؿ: أىعػر ااألىٍزىىًرمُّ ػانو كعى نػوي ًلسى أىبػافى  بى عى
 .(7)كأىفصح

مف خبلؿ التعريفات المغكية السابقة لمتعريب كالمعٌرب نجد أنيا تصب فػي بكتقػة كاحػدة كىػك 
   تحكيؿ الكبلـ األعجمي إلى عربي كدخكليا تحت حكـ العربي.
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 :اصطالحا 
َـّ  ىػذا النقػؿ دكف تغييػر فػي  ىك نقؿ الكممػة األجنبيػة كمعناىػا إلػى المغػة العربيػة، سػكاء تػ

َـّ نقػؿ المفػظ األجنبػي إلػى المغػة العربيػة دكف  ذا تػ الكممة، أك تَـّ بعد إجػراء تغييػر كتعػديؿ عمييػا، كا 
بػػػػػان(، كمػػػػػف أمثمػػػػػة الػػػػػدخيؿ ألفػػػػػاظ:  يى )معرَّ ػػػػػمًٌ ذا كقػػػػػع عميػػػػػو التغييػػػػػر سي يى )دخػػػػػيبلن(، كا  ػػػػػمًٌ تغييػػػػػر، سي

 .(8)ثمة المعرَّب ألفاظ: )التمفاز( ك)التمفزة((، كمف أمف)األككسجيف(، ك)النتركجيف( ك)النيترك 
 :مراحل نشأة مجمع المغة العربية األردني 

جػػاءت نشػػأة مجمػػع المغػػة العربيػػة األردنػػي عمػػى مراحػػؿ عػػدة، تتضػػافر مػػع تطػػكر المممكػػة 
 األردنية، كقد كانت ىذه المراحؿ عمى النحك اآلتي:

  :المرحمة األولى 
 العشػػريف، القػػرف مػػف الثالػػث العقػػد فػػيشػػرقي األردف  كبػػدأت ىػػذه المرحمػػة مػػع تأسػػيس إمػػارة

 مؤسػػس ، هللا عبػػد األميػػر سػػمك أصػػدر.." األردف شػػرقي إمػػارة" تأسػػيس مػػف األكلػػى السػػنكات فمنػػذ
 العممػي المجمػع مجمػة كنشرت، عماف في عممي مجمع بتأسيس إرادتو الياشمية، األردنية المممكة
 مف األكؿ الجزء في ـ،1924 سنة الثاني كانكف في األردني المجمع تأسيس خبر بدمشؽ العربي
 مػا ،"األردف شػرؽ فػي عممي مجمع:"عنكاف تحت كاألربعيف، السادسة صفحتيا عمى الرابع المجمد
 :نصو
 مجمعنػػا كرئػػيس ،باشػػا زكػػي أحمػػد :الرصػػفاء العممػػاء لػػو شػػرؼ أعضػػاء انتخػػب أنػػو كعممنػػا"
 إسػػػػعاؼ كالسػػػػيد الكرممػػػػي، سػػػػتانسان كاألب األزىػػػػرم، عبػػػػاس كالشػػػػيخ عمػػػػي، كػػػػرد محمػػػػد السػػػػيد

لقػاء المػدارس، كنشػر ،العربيػة المغػة بإحياء سيعنى المجمع أف النشرة تمؾ في كجاء. النشاشيبي  كا 
نشاء المحاضرات، صدار ،كتب دار كا   (9)".الرصيؼ بيذا فنرحب. شيرية مجمة كا 

 المجمػػع بعػػد العربػػي، الػػكطف فػػي يؤسػػس العربيػػة لمغػػة مجمػػع ثػػاني األردنػػي المجمػػع فكػػاف 
 (10).ـ1919 سنة تأسس الذم بدمشؽ العربي العممي

فػػػبل شػػػؾ أف ىػػػذا الػػػنص التػػػاريخي عمػػػى قصػػػره يكػػػٌكف مػػػادة ميمػػػة لمتحميػػػؿ الفكػػػرم كالعممػػػي 
كالتطمعػػات الرائػػدة لكحػػدة أمتنػػا العربيػػة كاإلسػػبلمية كنسػػيج ىكيتيػػا كسػػبيؿ نيضػػتيا، كذلػػؾ بالعنايػػة 

لقػػاء المحاضػػرات صػػدار مجمػػة شػػيرية، كلػػـ يقػػيض بإحيػػاء المغػػة العربيػػة، كا  نشػػاء دار كتػػب، كا  ، كا 
 (11)ليذا المشركع العممي المغكم الميـ االستمرار؛ ألسباب عديدة كمنيا قمة الماؿ كالرجاؿ.
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 :المرحمة الثانية 
ًقػػد  ثػـ بعػد اكتمػػاؿ الدكلػة األردنيػة كاسػػتجابة إلحػدل تكصػيات مػػؤتمر التعريػب األكؿ الػذم عي

 المجنػة) بعمػاف كالتعمػيـ التربية كزارة في نشئتأي  ،ـ1961 سنةدرت في الرباط في شير نيساف ص
 (12).المجمع تأسيس فكرة المجنة ىذه عف كصدرت (،كالنشر كالترجمة لمتعريب األردنية

ككػػػاف أكؿ رئػػػيس ليػػػذه المجنػػػة األسػػػتاذ قػػػدرم طكقػػػاف، كعقػػػدت المجنػػػة اجتماعيػػػا األكؿ فػػػي 
ثػػػـ تكالػػػت اجتماعػػػات المجنػػػة، كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف مدينػػػة نػػػابمس فػػػي بيػػػت األسػػػتاذ قػػػدرم طكقػػػاف، 

الظركؼ المادية الصعبة فقد قامت ىذه المجنػة بأعمػاؿ كانػت مكضػع التنكيػو، السػيما مػف اإلخػكة 
 (13)في مكتب تنسيؽ التعريب بالرباط.

 :المرحمة الثالثة 
 ىعمػ الػكزراء مجمػس كافػؽ إذ الفكػرة، ليػذه األكلى االستجابة بدأت ـ1973 سنة أكائؿ كفي 
 فػػي العربيػػة المغػػة مجػػامع لزيػػارة كالنشػػر، كالترجمػػة التعريػػب لجنػػة أعضػػاء مػػف كفػػكد ثبلثػػة إرسػػاؿ
 ،فييػػػا العمػػؿ كأسػػػاليب كأنظمتيػػا المجػػػامع ىػػذه أعمػػػاؿ كلدراسػػة لمتعػػػارؼ كبغػػداد، كالقػػػاىرة دمشػػؽ

 أعضػػػائيا، آراء كمعرفػػػة منيػػػا، كػػػؿ فػػػي عمػػػؿ جمسػػػة كحضػػػكر العاممػػػة، أجيزتيػػػا عمػػػى كاالطػػػبلع
 (14).فييا الشخصية تجاربيـ مف عةالناب

كعادت الكفكد الثبلثػة إلػى عمػاف، كقػد القػت جميعيػا الترحػاب الكػريـ فػي المجػامع الشػقيقة، 
عىػػػت آراء ىػػػذه الكفػػػكد، كًصػػػيغى منيػػػا تقريػػػر مفصػػػؿ كػػػاف لػػػو األثػػػر الكبيػػػر فػػػي إرسػػػاء القكاعػػػد  مًٌ كجي

 (15)األساسية التي قاـ عمييا المجمع في األردف.
ص مجمػس الػكزراء األردنػي آنػذاؾ عمػى االسػتفادة مػف خبػرات المجػامع األخػرل كيبلحظ حػر 

مػػف خػػبلؿ قيػػاميـ بزيػػارة لتمػػؾ المجػػامع كاالطػػبلع عمػػى سػػير أعماليػػا؛ ممػػا يػػكحي بمػػدل االىتمػػاـ 
 بإنشاء مجمع لغكم ناجح يساير المجامع األخرل.

 التربيػػة كزيػػر طمػػب عمػػى المبػػدأ حيػػث مػػف الػػكزراء، مجمػػس كافػػؽ ـ،1973 سػػنة أكاخػػر كفػػي
 أعماليػا ممارسػة فػي كالنشػر كالترجمػة لمتعريػب األردنيػة المجنػة كاستمرت ،المجمع تأسيس كالتعميـ
 قػػانكف نػػص رًشػػكني  ،األردنػػي العربيػػة المغػػة مجمػػع بتأسػػيس السػػامية الممكيػػة اإلرادة صػػدرت حتػػى

 تػػػػػاريخب( 2634) رقػػػػػـ الرسػػػػػمية الجريػػػػػدة عػػػػػدد فػػػػػي ـ1976 لسػػػػػنة( 40) رقػػػػػـ المؤقػػػػػت المجمػػػػػع
 األكؿ تشػريف شػير مػف األكؿ اليػـك منػذ رسػمية بصػكرة أعمالو يزاكؿ المجمع كبدأ ،ـ1976/7/1
 يسػمى مجمػع الياشػمية األردنيػة المممكة في سؤسَّ يي " أف عمى المجمع قانكف كنص، ـ1976 سنة
دارم مػالي اسػتقبلؿ ذات معنكيػة بشخصية يتمتع( األردني العربية المغة مجمع) كؿ ككػاف أ (16)،كا 
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عػػػاـ و كقػػػد بػػػدأ المجمػػػع عممػػػو بخمسػػػة أعضػػػاء، كأصػػػدر مجمتػػػ ،رئػػػيس لػػػو ىػػػك عيسػػػى النػػػاعكرم
 (17)ـ.1978

كىكػػذا تمػػػت الخطػػكات التأسيسػػػية األكلػػػى لممجمػػع؛ كلكػػػي يسػػػتطيع المجمػػع مباشػػػرة أعمالػػػو، 
حكلت المخصصات المتكافرة لدل لجنة التعريب كالترجمة كالنشر في مكازنػة كزارة التربيػة كالتعمػيـ 

 (18)إلى حساب المجمع.
 المجمع أىداف: 

 :اآلتية األىداؼ تحقيؽ مف أجؿ المجمع عمى العمؿ قانكف نصكلقد 
 .الحديثة كالفنكف كالعمـك اآلداب متطمبات تكاكب كجعميا العربية المغة سبلمة عمى الحفاظ. 1

 ذلػػػػؾ، فػػػػي كالمشػػػػاركة المعػػػػاجـ، ككضػػػػع كالفنػػػػكف، كاآلداب العمػػػػـك مصػػػػطمحات تكحيػػػػد. 2
 .كخارجيا المممكة داخؿ كالثقافية كالمغكية العممية كالمؤسسات كالتعميـ التربية كزارة مع التعاكفب

 (19) .كالفنكف كاآلداب كالعمـك المغة في كاإلسبلمي العربي التراث إحياء. 3
 :مسئوليات المجمع 

 :باآلتي المجمع ينيض القانكف ىذا مف المقصكدة لمغايات كتحقيقان 
 .العربية بالمغة المتعمقة كالبحكث دراساتبال القياـ. 1
جراء كالنشر، كالترجمة التأليؼ تشجيع. 2 نشاء لذلؾ، المسابقات كا   .لممجمع مكتبة كا 
 .العربية إلى المترجمة الكتب كنشر العالمية، الركائع ترجمة. 3
قامة كخارجيا، المممكة في المغكية المؤتمرات عقد. 4  .الثقافية كالندكات المكاسـ كا 
 اإلعػبلـ، كسػائؿ بمختمػؼ العربيػة المغػة في تكحيدىا يتـ التي الجديدة المصطمحات نشر. 5
 .الدكلة أجيزة عمى كتعميميا
 (20)"األردني العربية المغة مجمع مجمة" باسـ تعرؼ دكرية مجمة إصدار. 6
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 الثانيالمبحث 
 في تعريب التعميم الجامعي تجربة المجمعث

ربيػة عمػى عمميػة التعريػب منػذ بػدء الخطػكة األكلػى فػي إنشػاء المجمػع؛ عمؿ مجمع المغة الع
ككما أسمفنا أف نكاة المجمع األساسية كانت عبارة عف لجنة لمتعريب كالترجمػة أنشػئت بعػد مػؤتمر 

، ثـ بعدىا صدر القرار بإنشاء مجمع المغة العربية األردنػي، إضػافة إلػى كػكف 1961الرباط سنة 
 ساسية في دعـ كنيضة األمة العربية مف خبلؿ لغتيا.التعريب يمثؿ ركيزة أ

كلػػـ يقتصػػر ىػػدؼ المجمػػع عمػػى نقػػؿ مػػادة الكتػػاب كمػػا ىػػي مػػف المغػػة األجنبيػػة إلػػى المغػػة 
العربيػػة؛ كلكػػف اليػػدؼ الػػذم يسػػعى إليػػو ىػػك تعريػػب العمػػـك ال ترجمتيػػا فقػػط، كمػػف ىنػػا فقػػد سػػمى 

ة الكتػػػب العمميػػة الجامعيػػػة(، فػػػالمجمع مشػػركعو:)تعريب التعمػػػيـ العممػػي الجػػػامعي(، كليس:)ترجمػػ
يحرص في النياية عمى تحكيؿ المػادة العمميػة مػف مػادة غريبػة عػف العقػؿ العربػي إلػى مػادة قػادرة 

  (10)عمى التمازج مع الفكر العربي كالمساف العربي.
كال غػػرك إذ جعػػؿ المجمػػع جيػػكده فػػي الترجمػػة تتضػػافر مػػع جيػػكده عمػػى جميػػع المسػػتكيات، 

ة العربيػػة لغػػة التػػدريس الجػػامعي، كأف يحقػػؽ نقػػؿ ىػػذه الكتػػب إلػػى المغػػة العربيػػة كػػي تصػػبح المغػػ
التفاعؿ بيف المغة العربية كالعمـ، فيتداكليا الطمبة كأساتذتيـ في محػاكراتيـ كمحاضػراتيـ، كيتعػدل 
مجاؿ ىذا التداكؿ إلى أصحاب الميػف كالحػرؼ كغيػرىـ فػي المجتمػع، فالمغػة العمميػة شػأنيا شػأف 

ألدبيػػة، ال تحيػػا إال باالسػػتعماؿ كالتػػداكؿ، كال تحيػػا ببقائيػػا فػػي مجمػػدات مػػف المصػػطمحات المغػػة ا
 العممية لتيكضع عمى رفكؼ مكتبات المجامع المغكية كالجامعات.

فقد رأل المجمع األردني الطريقة الصػحيحة لنشػر الكتػب المعربػة عبػر تعميميػا فػي مختمػؼ 
يصػػاليا لم عديػػد مػػف ذكم االختصػػاص، كػػي تبقػػى متداكلػػة ال أف الجامعػػات، كتدريسػػيا لمطػػبلب، كا 

 تبقى حبيسة الرفكؼ.
فالغايػػػة التػػػي يرمػػػي إلييػػػا المجمػػػع األردنػػػي مػػػف كراء ىػػػذه المشػػػاركة المتكاضػػػعة فػػػي تعريػػػب 

ممكػف إذا تػكافرت اإلرادة  -عمػى صػعكبتو-العمـك الحديثػة أف يبػيف بصػكرة عمميػة أف ىػذا الطريػؽ
 الطيبة.

 ى المجمع:بداية فكرة التعريب لد 
كمػػػػػف أكؿ مػػػػػا الحظػػػػػو المجمػػػػػع األردنػػػػػي بدايػػػػػة نشػػػػػأة التسػػػػػميات األجنبيػػػػػة لممؤسسػػػػػات 
كالشركات كالمحاؿ التجارية، حيث رأل أف ىذه التسميات تعتبر طعنة في صميـ الكرامة القكمية، 
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كتشػكييا ليكيػة األردف الػػذم لػـ يعػرؼ سػػكل العربيػة فػي تاريخػػو الطكيػؿ، فبػادر إلػػى القيػاـ بحممػػة 
ل السػػػػػمطات الرسػػػػػمية عمػػػػػى التسػػػػػميات األجنبيػػػػػة عمػػػػػى كاجيػػػػػات المحػػػػػاؿ العامػػػػػة كالشػػػػػركات لػػػػػد

فكاف العمؿ عمى تعريب كاجيات المحاؿ العامة كالمؤسسات األجنبية نكاة لمعمػؿ بقػكة  كالمؤسسات
 في تعريب التعميـ الجامعي، كتعريب المصطمحات.

الجػػامعي ضػػركرة حتميػػة كقكميػػة يفرضػػيا مجمػػع بػػأف تعريػػب التعمػػيـ العممػػي الانطبلقػػان مػػف إيمػػاف ك 
فػي  -عمى أمتنا ما تتعرض لو مػف غػزك ثقػافي، فقػد رأل مجمػع المغػة العربيػة األردنػي أف يتبنػى 

 ،مشػػركعان محػػددان فػػي مجػػاؿ تعريػػب التعمػػيـ العممػػي الجػػامعي -ضػػكء إمكاناتػػو الماديػػة المحػػدكدة
س فػي كميػة العمػـك فػي الجامعػة رَّ دى تيػ كيشتمؿ ىذا المشركع عمى ترجمة جميػع الكتػب العمميػة التػي

، ألنيا الكمية األساس التي تقـك حكليا جميع كميات  األردنية كجامعة اليرمكؾ، كاختار كمية العمـك
 .العمـك التطبيقية، مثؿ الطب كالصيدلة كاليندسة كالزراعة

ات كالتغييػػػػر  ،تقتضػػػػيو طبيعػػػػة العصػػػػر ،أف ىػػػػذا المشػػػػركع ىػػػػك مشػػػػركع حيػػػػكم كقػػػػد أدرؾ المجمػػػػع
كاالنتمػػػػاء  ،المتسػػػػارعة فػػػػي مجػػػػاؿ العمػػػػـك كالتقنيػػػػات الحديثػػػػة ، كمػػػػا تفرضػػػػو المكاطنػػػػة الصػػػػادقة

كاالعتػػػزاز بمنجػػػزات السػػػمؼ فػػػي شػػػتى ميػػػاديف المعرفػػػة، كتمميػػػو  ،كالػػػكعي الحضػػػارم ،المخمػػػص
 ،كاخػػػػتبلؼ منابعيػػػػا، كالغيػػػػرة عمػػػػى شخصػػػػية األمػػػػة ،كتعػػػػدد مصػػػػادر المعرفػػػػة ،النيضػػػػة الفكريػػػػة
 ف أجؿ المحاؽ بركب الحضارة اإلنسانية، كالمشاركة فييا بشكؿ مبدع كفعاؿ.كالنيكض بيا م

يػػؤمف بػػأف قضػػية تعريػػب التعمػػيـ العممػػي الجػػامعي ضػػركرة حتميػػة ذات فكائػػد جمػػة عمػػى و كمػػا أنػػ
كنتائجيػػا ذات أثػػر بعيػػد فػػي مسػػيرة الػػكطف العربػػي الحضػػارية كالعمميػػة  ،المسػػتكل العممػػي كالقػػكمي

 ة كاالجتماعية.كالسياسية كاالقتصادي
 : التالية المشركعات في العمؿ المجمع بدء أقرقد ك 
 العػالـ فػي المفػردات ىػذه تكحيػد مشركع ضمف االبتدائية، المرحمة في المستعممة المفردات حصر-1

 . األردنية الجامعة مع بالتعاكف العمؿ ىذا أنجز كقد. العربي
 .الجامعي التعميـ تعريب جؿأل مركزة حممة ضمف الجامعية، العممية الكتب ترجمة-2
 فػي الحيكيػة كالمرافػؽ الػدكائر مختمػؼ فػي المستعممة األجنبية كالفنية العممية المصطمحات تعريب-3

 ؟األردف
  تعريب التعميم الجامعيمبررات: 

 ذكر مجمع المغة العربية مبرراتو لتعريب التعميـ الجامعي كمف ىذه المبررات:
ساسػػية فػػي تحديػػد ىكيػػة أمتنػػا العربيػػة كشخصػػيتيا؛ كلػػذا فػػإف تمثػػؿ المغػػة العربيػػة الركيػػزة األ -

 .تدريس العمـك بالمغة العربية يؤدم إلى زيادة االعتزاز بمغتنا كتراثنا العممي كالفكرم
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إغنػػاء المغػػة العربيػػة بالمصػػطمحات العمميػػة الحديثػػة كبػػالمفردات الجديػػدة، كتطكيرىػػا لمسػػايرة  -
 .ركح العصر

كالتقنيػػة كالمينيػػة فػػي مؤسسػػاتنا العمميػػة كالتعميميػػة عمػػى مسػػتكل تكحيػػد المصػػطمحات العمميػػة  -
 .الكطف العربي، مما يساعد في إيجاد لغة عممية مكحدة في كطننا العربي

إف تدريس العمـك بالمغة العربية في جامعاتنػا كمؤسسػاتنا التعميميػة األخػرل يػؤدم إلػى تعميػؽ  -
لػػى ازدىػػار الحركػػة العمميػػة تأليفػػان كترجمػػة الفكػػر العممػػي، كبالتػػالي إلػػى اإلبػػداع كاالبتكػػار،  كا 

 .كنشران 
إف تعدد مصادر المعرفة كالعمـ فػي العػالـ يفػرض عمينػا أف نػدرس ىػذه العمػـك بالمغػة العربيػة  -

الفصػػػيحة، لغػػػة العركبػػػة كاإلسػػػبلـ. فيػػػي المغػػػة األـ، كىػػػي المغػػػة التػػػي تكحػػػد جميػػػع أقطػػػار 
 .بركابطيا العقائدية كالكجدانية كالمسانية العركبة مف المحيط األطمسي إلى الخميج العربي،

إف تعريػب التعمػيـ العممػي الجػامعي يػؤدم إلػى تنشػيط حركػة الترجمػة كالتػأليؼ كالنشػر بالمغػة  -
العربية، مما يؤدم أيضان إلى تنمية الميارات الفنية العربية في مجاؿ الطباعة، كتكفير مبػالغ 

إنو يؤدم إلػى زيػادة الػدخؿ القػكمي فػي الػكطف طائمة تذىب إلى األسكاؽ األجنبية، كبالتالي ف
 .العربي

  .إغناء الخزانة العربية بالمصادر كالمراجع العممية في مختمؼ التخصصات -
 :مراحل تعريب التعميم الجامعي 

كضػػػع المجمػػع مشػػػركعو فػػي تعريػػػب التعمػػيـ العممػػػي، مرتكػػزنا عمػػػى نػػص القػػػانكف الػػػذم  كقػػد
بدأ المجمع تنفيذ مشركعو كجزء ف ،ات ىي المغة العربيةيقضي بأف تككف لغة التدريس في الجامع

، فكػػاف مػػف خطتػػو الراميػػة إلػػى تعريػػب التعمػػيـ كالمصػػطمحات العمميػػة عبػػر مراحػػؿ زمنيػػة متعاقبػػة
 ىناؾ مرحمتاف ىما:

 :المرحمة األولى 
، فقػػد عيػػد المجمػػع إلػػى لجػػاف متخصصػػة مػػف أسػػاتذة 1978كقػػد بػػدأت ىػػذه المرحمػػة سػػنة 

ة األردنيػػة كجامعػػة اليرمػػكؾ بترجمػػة الكتػػب المسػػتعممة فػػي السػػنة األكلػػى بكميػػة العمػػـك فػػي الجامعػػ
، كىي: كتػب الرياضػيات كالكيميػاء كالجيكلكجيػا كالبيكلكجيػا كالفيزيػاء، ككانػت الخطػة ترجمػة  العمـك

غيػػػر أف ظركفػػػا قػػػاىرة  1980-1979ىػػػذه الكتػػػب كنشػػػرىا قبػػػؿ بػػػدء العػػػاـ الجػػػامعي الجديػػػد أم 
مػػة بعػػض الكقػػت، ثػػـ أعاقػػت عمميػػة الطباعػػة كقتػػا آخػػر، فمػػـ يصػػدر قبػػؿ بػػدء أعاقػػت عمميػػة الترج

العػػػاـ الجػػػامعي الجديػػػد غيػػػر كتػػػاب الرياضػػػيات )حسػػػاب التفاضػػػؿ كالتكامػػػؿ كاليندسػػػة التحميميػػػة( 
 تأليؼ سككككفسكي.
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كقػػد أنجػػز المجمػػع فػػي المرحمػػة األكلػػى عػػددا مػػف الكتػػب التػػي ترجميػػا، كقػػد تػػكخى أف تكػػكف 
 العممية كأحدثيا، كمنيا:مف أفضؿ الكتب 
 كتاب الجيكلكجيا العامة، تاليؼ ركبرت فكستر، كصدر في جزء كاحد. .1
 كتاب البيكلكجيا تأليؼ غكلد سبي، كصدر في جزأيف. .2
 كتاب الفيزياء تأليؼ فكرد، كىك في ثبلثة أجزاء. .3

 تقويم ىذه المرحمة: -
دىرَّس بكميػة العمػـك فػي ـ كبعد صػدكر ترجمػات جميػع الكتػب العمميػة التػي تيػ1982كفي سنة 

الجامعة األردنية كجامعة اليرمكؾ، كقبؿ أف ينتقؿ المجمع إلػى تعريػب كتػب السػنكات التاليػة، أراد 
ـ عممػػو فػػي ىػػذه المرحمػػة فكمػػؼ أسػػتاذيف اثنػػيف مػػف جامعػػة اليرمػػكؾ تخصصػػيما )التقػػكيـ  أف يقػػكًٌ

ككػاف بعػض أسػاتذة العمػـك كمػنيـ  التربكم( عمى أف يقكما بدراسة ميدانية تحميمية لممرحمة األكلى،
أسػػاتذة البيكلكجيػػا )مػػادة األحيػػاء( قػػد انبػػركا لتػػدريب طمبػػتيـ بالمغػػة العربيػػة دكف أخػػذ إذف مسػػػبؽ 
معتمػديف عمػى المػادة الػكاردة فػي قػانكف الجامعػػة األردنيػة التػي تػنص عمػى )أف المغػة العربيػة لغػػة 

، فكاف أماـ لجنػة التقػكيـ شػعبة مػف الطمبػة التدريس كيجكز استعماؿ المغة األجنبية عند الضركرة(
تػػدرس مػػادة األحيػػاء البيكلكجيػػا بالمغػػة العربيػػة، كأخػػرل تػػدرس المػػادة نفسػػيا كالكتػػاب ذاتػػو بالمغػػة 

 اإلنجميزية  في الكمية نفسيا كفي الجامعة ذاتيا.
قػػدمت لجنػػة التقػػكيـ تقريرىػػا ككػػاف يقػػع فػػي حػػكالي ثمػػانيف صػػفحة، كنػػص التقريػػر عمػػى أف ك 
مبػػة بكميػػة العمػػـك فػػي الجامعػػة األردنيػػة الػػذيف درسػػكا مػػادة األحيػػاء بالمغػػة العربيػػة درسػػكا مػػادة الط

% مػف بػيف الطمبػة الػذيف درسػكا ىػذه المػادة 34أكسع كبصكرة أعمؽ، كىبطت نسػبة الرسػكب مػف 
 % مف بيف الطمبة الذيف درسكا ىذه المادة بالمغة العربية.3بالمغة اإلنجميزية  إلى 

ـ تغييػػر عميػػد كميػػة العمػػـك كجػػاء عميػػد جديػػد، ككػػاف مػػف أكؿ أعمالػػو تشػػكيمو لجنػػة إال أنػػو تػػ
، فاسػػػتبدلت ىػػذه المجنػػة الكتػػب التػػػي  برئاسػػتو لمكتػػب التػػي تيػػدىرَّس فػػػي السػػنة األكلػػى بكميػػة العمػػـك
ترجميا مجمع المغة العربية في جميع التخصصات العممية كتبا أخرل بالمغة اإلنجميزية، ىي أقدـ 

قؿ مستكل، كيعزك المجمع ذلؾ إلى أف اليدؼ منو عدـ رجكع الطمبة إلى تمؾ الكتب التي نشرا كأ
 ترجميا المجمع إلى المغة العربية.

كتكصؿ المجمع بعػد دراسػة ىػذا التقريػر إلػى أف عممػو صػائب، كأف اسػتيعاب الطمبػة بمغػتيـ 
ص إلػػى أف القضػػية العربيػػة أضػػعاؼ مػػا يسػػتكعبكنو بالمغػػة األجنبيػػة، كمػػف ناحيػػة أخػػرل فقػػد خمػػ

ليست قضية المغة العربية السميمة كقدرتيا عمى التعبير عف الفكر العممي الحديث؛ كلكف القضية 
تكمف في جكىرىا في ككنيا قضية سياسية تحتاج إلى قرار سياسي، كالى تشريع ممـز يصدر عف 
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لغػة التػدريس الجػامعي أعمى سػمطات الدكلػة التشػريعية كالتنفيذيػة بػأف تكػكف المغػة العربيػة السػميمة 
 كالبحث العممي، كلغة التعميـ في جميع مراحمو كمجاالتو.

 :المرحمة الثانية 
كاصػػؿ المجمػػع برنامجػػو فػػي تعريػػب التعمػػيـ الجػػامعي، فانتقػػؿ إلػػى كتػػب السػػنة الثانيػػة بكميػػة 
لػػى السػػنة الثالثػػة، ثػػـ انتقػػؿ إلػػى طمبػػة كميػػة الطػػب فتػػرجـ كتابػػا مػػف أىػػـ مصػػادر عمػػـ  ، كا  العمػػـك
الجراحة إذ ييدىرَّس في الجامعات البريطانية، كفي كثير مف كميػات الطػب بالجامعػات العربيػة التػي 

 لبيمي كالؼ( -تيدرًٌس باإلنجميزية كىك: )المكجز في ممارسة الجراحة
BAILY WOLF

،
S SHORT PRACTICE OF SURGERY 

حػكالي اثنػيف  كيقع في أربعة مجمدات ضخمة، كفي حكالي ألفي صفحة، كشارؾ في ترجمتػو
كأربعيف مف المتخصصيف في الجراحة باألردف، ككػاف مقػرر لجنػة ترجمتػو األسػتاذ الػدكتكر أحمػد 

 شيخ سركجية أستاذ الجراحة بكمية الطب بالجامعة األردنية.
 كمف الكتب التي أنجزت في المرحمة الثانية:

 الجبر المجرد، تأليؼ ديفد سكف كجيكليؾ. .1
 ليؼ ستيفف اكبنيايمر.مقدمة لمتككيف الجنيني، تأ .2
   مقدمة لمبصريات الكبلسيكية، تأليؼ جرجيف ماير. .3

 :عدم اقتصار الكتب المعّربة عمى األردن 
لـ ينحصر تدريس الكتب التػي عمػؿ مجمػع المغػة العربيػة األردنػي عمػى تعريبيػا داخػؿ قطػر 

خارجيػػا كاحػػد؛ بػػؿ كػػاف ىػػدؼ المجمػػع فػػي التعريػػب العمػػؿ عمػػى نشػػر ىػػذه الكتػػاب داخػػؿ األردف ك 
كزارة التعمػػيـ بيػػدؼ نشػػر المغػػة العربيػػة، كالعمػػؿ عمػػى زيػػادة اإلقبػػاؿ عمػػى الكتػػب المعربػػة، فطمبػػت 

مػػػف المجمػػػع المكافقػػػة عمػػػى أف تقػػػـك بإعػػػادة طباعػػػة كتػػػاب "التفاضػػػؿ  دكلػػػة الجزائػػػرالعػػػالي فػػػي 
بأف ىذا  كالتكامؿ" الذم أصدره المجمع بمجمديف لغايات التدريس الجامعي، كنظران إليماف المجمع

عمى طمب كزارة المجمع فقد كافؽ  ،كليس مشركعان أردنيان محميان  ،المشركع ىك مشركع قكمي عربي
 .التعميـ العالي الجزائرية

منذ فتػرة تػدريس جميػع المػكاد العمميػة بالمغػة العربيػة،  دكلة ليبيافي  إحدل الجامعاتكقررت 
بيػػة األردنػػي مراجػػع لمتػػدريس، كقػػد زكدىػػا كاختػػارت الكتػػب العمميػػة التػػي ترجميػػا مجمػػع المغػػة العر 

 المجمع بما طمبتو مف ىذه المراجع.
 :فوز عدد من الكتب بجوائز لمترجمة 

كممػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو أف أحػػد ىػػذه الكتػػب كىػػك كتػػاب البيكلكجيػػا، قػػد فػػاز بجػػائزة أحسػػف 
دـ العممي عاـ كتاب عممي مترجـ إلى المغة العربية في المعرض الذم أقامتو مؤسسة الككيت لمتق

مػػدخؿ إلػػى الكيميػػاء الحيكيػػة لمخميػػة كعمػػـ كظائفيػػا" "ـ، كمػػا فػػاز كتػػاب آخػػر، كىػػك كتػػاب 1982



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

145 

ـ، 1986/1987بجائزة العمـك األساسية التي نظميا اتحاد مجالس البحث العممي العربية لعػامي 
ريف لعػػاـ كفػػاز كتػػاب "المػػكجز فػػي ممارسػػة الجراحػػة" بجػػائزة معػػرض الكتػػاب العربػػي الثالػػث كالعشػػ

ـ الػػذم أقامتػػو مؤسسػػة الككيػػت لمتقػػدـ العممػػي فػػي مجػػاؿ أفضػػؿ كتػػاب متػػرجـ إلػػى المغػػة 1998
 .العربية في العمـك

 :أىم الكتب المعّربة 
أصػدر المجمػع ترجمػػة تسػعة عشػػر مرجعػان فػػي الفيزيػاء كالكيميػػاء كالرياضػيات، كالعمػػـك     

السػػنتيف الجػامعيتيف: األكلػى كالثانيػػة،  الحياتيػة كعمػـ طبقػات األرض كالعمػػـك الصػحية مػف مسػتكل
كقػػػد كػػػاف ليػػػذه الكتػػػب أصػػػداء عمميػػػة جيػػػدة لػػػدل المتخصصػػػيف، كأعضػػػاء ىيئػػػات التػػػدريس فػػػي 
ف بعض ىذه الكتب اعتمدت في بعض الجامعات العربية.  جامعاتنا العربية كمؤسساتنا العممية، كا 

 ة:كىذه قائمة بأىـ الكتب التي تـ تعريبيا عمى أيدم لجاف متخصص
زأٍيف( - ؿ كالٌتكامؿ كاليندسة الٌتحميمٌية )في جي  حساب )أك حسباف( الٌتفاضي
زأٍيف( -  البيكلكجيا )في جي

 الجبر المجٌرد بطريقة الٌتعٌمـ الٌذاتٌي الٌنشط  -

 الجيكلكجيا العاٌمة  -

 الكيمياء العاٌمة  -

 الكيمياء الحيكٌية لمخمٌية كعمـ كظائفيا -

زأٍيف( -   الكيمياء غٍير العضكٌية )في جي

 الفيزياء الكبلسيكٌية كالحديثة )في ثبلثة أجزاء( -

مٌية كتطبيقاتيا  -  مبادئ المعادالت الٌتفاضي

 مبادئ الٌتحميؿ الٌرياضٌي  -

نينيٌ  -  مقٌدمة لمٌتككيف الجى

 مقٌدمة لمبصرٌيات الكبلسيكٌية كالحديثة  -

 الكيمياء الٌتحميمٌية  -

 المكجز في ممارسة الجراحة )في أربعة أجزاء(.  -
يسػػير المجمػػع إليصػػاؿ ىػػذه الكتػػب فقػػد جعميػػا متػػكفرة عمػػى مكقعػػو اإللكتركنػػي كمػػف بػػاب ت

 لمف يريد االطبلع كالفائدة، أك مف يريد اعتمادىا رسميا لمتدريس. PDFبصيغة 
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 الثالثالمبحث 
 في تعريب المصطمح العممي ة المجمعتجرب

ػػا بتعريػػب المصػػطمحات المجمػػع اىػػتـٌ  ػػٌنةن  كسػػفٌ  بػػؿ ،نشػػأًتو منػػذ لػػو نظيػػرى  ال اىتمامن  حميػػدة سي
ـ كتػػابو  كػػؿٌ  تػػذييؿى  المتػػرجميف إلػػى طمػػب حػػيف ٍسػػردو  ييتػػرجى  تمقٌػػى كمػػا، فيػػو الػػكاردةً  لممصػػطمحات بمى

 شػػٌتى كًتقنٌيػػةو  كتكنكلكجٌيػػةو  عممٌيػػةو  مجػػاالتو  فػػي المصػػطمحات مػػف كثيػػرة قػػكائـ مسػػيرًتو عبػػر المجمػػع
 .برأيو لبلستئناس
  المجمع في تعريب المصطمحاتمنيجية: 

 فتيراجػػعي  ،أعضػػاًئو مػػف عضػػك مقٌررىػػا خبػػراء تقػػـك عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة منيجٌيػػة المجمػػع اعتمػػد
 إلى دراستيا بعد تحيميا التي المجمع، في المصطمحات لىٍجنة إلى ترفعيا ثـٌ  المصطمحات، المٍَّجنةي 
، كتػػػـ المصػػػطمحات مػػػف ضػػػخمة ذخيػػػرة لػػػدل المجمػػػع تجٌمعػػػت كىكػػػذا ،إلقرارىػػػا المجمػػػع مجمػػػس
 كمػػا ،(اإلنترنػػت) العنكبكتٌيػػة الٌشػػبكة عمػػى المجمػػع مكقػػع إلػػى بالػػٌدخكؿ معاينتييػػا كيمكػػف حكسػػبتيا

 الجٌكٌيػة األرصػاد شػًممت كيٌراسػات فػي المصػطمحات ىػذه مػف كبيرنا عددنا الٌسنيف عىٍبر المجمع نشر
 إيجػػػػاد ميمػػػػة إلػػػػى لجنػػػػة المصػػػػطمحات كككػػػػؿ، كغٍيرىىػػػػا كاليندسػػػػٌية كالعسػػػػكرٌية الٌزراعٌيػػػػة كالعمػػػػـك
 .المجاالت مختمؼ في األجنبية لممصطمحات العربية اببلتالمق

 ككانت لجنة المصطمحات تنقسـ حسب المصطمحات عمى النحك التالي:
 البيطػػػػرم، كالطػػػػب األسػػػػناف، كطػػػػب البشػػػػرم، الطػػػػب) الصػػػػحية العمػػػػـك مصػػػػطمحات لجنػػػػة -

 .(كالصيدلة كالتمريض
 كالعمػػػػـك كالكيميػػػػاء يزيػػػػاء،كالف الرياضػػػػيات،) كالتطبيقيػػػػة األساسػػػػية العمػػػػـك مصػػػػطمحات لجنػػػػة -

 .(المعمكمات كتكنكلكجيا كالبيئة، كالجيكلكجيا، كالزراعة، اليندسة، الحياتية،
  .(كالتربية االجتماع، كعمـ النفس، كعمـ الفمسفة،) اإلنسانية العمـك مصطمحات لجنة -

 جميػػػع عمػػػى يػػػاعيتكز ب فكػػػاف المجمػػػع يقػػػـك أمػػػا طريقػػػة نشػػػر ىػػػذه المصػػػطمحات كتعميميػػػا،
 بالربػاط التعريػب تنسػيؽ كمكتػب العربيػة، العممية المغكية المجامع كاتحاد العربية، المغكية معالمجا
، كالثقافػػػة لمتربيػػػة العربيػػػة لممنظمػػػة التػػػابع لػػػى كالعمػػػـك  كالتعمػػػيـ، كالتربيػػػة العػػػالي التعمػػػيـ كزارات كا 

 الػػكطف فػي العمميػة المصػطمحات تكحيػد أجػؿ مػف كذلػؾ العربػي، الػكطف مسػتكل عمػى كالجامعػات
 .مكحدة عربية عممية لغة إلى كالكصكؿ ،العربي
 :معايير تعريب المصطمحات 

 :كقد ارتسـ المجمع معايير لتعريب المصطمحات كمف ىذه المعايير
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 .األجنبي المصطمح عف دقيقان  تعبيران  معبران  العربي المقابؿ يككف أف -1
 .األجنبي المصطمح ياعمي يدؿ التي الكظيفة عف معبران  العربي المقابؿ يككف أف -2
 .ممكنان  ذلؾ كاف كمما تراثيان، عربيان  األجنبي لممصطمح العربي المقابؿ يككف أف -3
 يجعػؿ تحػكير مػع األجنبػي، المصػطمح ىػك األجنبػي لممصطمح العربي المقابؿ يككف أف -4

 .السابقة الطرؽ مف بطريقة العربي المقابؿ كضع أعيانا إذا عربيان، جرسان  لو
 كالػػػذيكع الشػػػيكع مػػػف كػػػاف إذا نفسػػػو، ىػػػك األجنبػػػي لممصػػػطمح العربػػػي المقابػػػؿ فيكػػػك  أف -5
 .عممان  أصبح بحث

 :تصنيف المصطمحات 
إلػػى مجمكعػػات دالليػػة، فكػػؿ المصػػطمحات  المصػػطمحاتعمػػى تصػػنيؼ  كقػػد عمػػؿ المجمػػع

عمػػت فػػي مجمكعػػة كاحػػدة، ككػػذلؾ مػػا يخػػص التمػػريض كنكضػػح ذلػػؾ عمػػى  الدالػػة عمػػى الزراعػػة جي
  :اليالنحك الت

 .الزراعة مصطمحات -
 .التمريض مصطمحات -
 .الصيانة مصطمحات -
 .السيارات ميكانيؾ مصطمحات -
 .كالجدراف البناء مصطمحات -
 .الخراطة مصطمحات -
 .المدينة جماؿ مصطمحات -
 .العامة كالكيرباء كالتمفاز اإلذاعة مصطمحات -
 .الحرائؽ مف اإلنذار مصطمحات -
 .العامة السبلمة مصطمحات -
 .كالتبريد ؼالتكيي مصطمحات -
 .الحرائؽ مف الكقاية مصطمحات -
 .الجكية األرصاد مصطمحات -
  .اليندسة مصطمحات -

كممػة اعتمػد  مجمػع المغػة العربيػة األردنػيكقبؿ إيراد قائمة بمصطمحات تـ تعريبيا، نشػير إلػى أف 
 عمػػى الجيػػاز الػػذم ينقػػؿ النصػػكص مػػف مصػػطمح )الفاكسػػيميمي( الػػداؿ )ناسػػكخ( مػػف )نسػػخ( بػػدالن 

ؽ، المكثػػائؽ كاألكر  النسػػخ الفػػكرم ألف آلػػة عمميػػا الػػرئيس ا؛ر شػػبػػة نقػػبل أك نسػػخا مطابقػػا مباالمكتك 
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خصكصػا  ،إلػى معنػى المبالغػة باإلضػافة، ك)ناسكخ( عمى صيغة )فػاعكؿ( الدالػة عمػى اسػـ اآللػة
 الكثائؽ. كنة التصكير أك جياز نسخاعمى م أنو تـ إطبلؽ مصطمح )ناسخة(

 ت التي تم تعريبيا:قائمة بمجموعة من المصطمحا 
 أرفقنا في ىذا البحث جزءا مف قائمة مصطمحات زراعية تـ تعريبيا، كىي: 

 مصطمحات زراعية

 المصطلح المعنى بالعربية

 Abomasum  انًجتزح. نهحيىاَبد انزاثعخ انًعذح حقيقيخ )أَفحخ(: يعذح

 Abortion  إجهبض

 acid soil  حًعيخ تزثخ

 acre  .2و (4200َحى ) ضاألر يٍ يظبحخ وحذح فذاٌ:

 activation  تُشيط

 active substance  فعبنخ يبدح

 acute case  حبدح َيَزِظيخ حبنخ

 adhesion  يختهفتيٍ. يبدتيٍ جشيئبد ثيٍ انتزاثط تالصق:

 adsorption  ايتشاس

 adult insect  كبيهخ حشزح

 adventitious bud  َعَزظّي ثزعى

 adventitious root  انجُيٍ. جذيز ًَى عٍ يُشأ ال جذر َعَزِظّي: جذر

 aeration  انهىائيخ. نهتيبراد انتعزيط تهىيخ:

 aerial root  هىائي جذر

 after care of crop  انًحصىل تعهذ

وتظتعً انجحزيخ انطحبنت ثعط يٍ تظتخزج هالييخ يبدح َأَغَزح:

 agar - agar جكتيزيب.انذقيقخ كبن انكبئُبد ثعط انججيئبد نتزثيخ عًم في ل

 انشراعيخ. انعًهيبد في اآلنخ اطتخذاو تعًيى سراعيخ: يكُُخ

agricultural  

mechanization 

  سراعيخ َقبثخ

agricultural 

association، 

(syndicate) 

  سراعي ارشبد

agricultural 

extension 

 agricultural holding  سراعيخ حيبسح

  سراعي اعالو

agricultural 

information 

  سراعي تظىيق تعبوَيخ

agricultural 

marketing 

cooperative 
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 agricultural pamphlet  سراعيخ َشزح

  وانتظهيف نهتىفيز سراعيخ تعبوَيخ

agricultural saving & 

lending cooperative 

 agricultural tractor  سراعي جزار

  سراعي يزشذ

agriculture extension 

agent 

  يىطًيىٌ سراعيىٌ عًبل

agricutural season 

labourers 

  سراعي فُي

agricutural 

technician 

  سراعي ُيزِشذ

agriultural extension 

agent 

 agrometeorology  سراعيخ جىيخ أرصبد

 agronomy  انحقهيخ انًحبصيم عهى

 air layering  هىائي تزقيذ

 air leakage  هىائي تظزة

نهًظب نهطيىر انتُفظي ثبنجهبس انًهحقخ األكيبص أحذ هىائي: ضكي

 air sac انطيزاٌ. عهى عذح

 albumen  انجيط ثيبض

 albumin  . انجزوتيُبد أَىاع أحذ سالل:

 alcohol  كحىل غىل

 
 العممّية الّرموز تعريب:  

أف االعتمػػاد  كمػػف القضػػايا التػػي كاجيػػتيـ فػػي تعريػػب المصػػطمح تعريػػب الرمػػكز العمميػػة، خاصػػة
عمى الحركؼ األجنبية يعتبر مشكمة بحد ذاتيا تعكس أثػرا سػمبيا لمقػارئ؛ خشػية أف تكػكف حػركؼ 

 العربية غير قادرة عمى القياـ بالمياـ نفسيا التي تؤدييا الحركؼ البلتينية.
 ركؼحػ أك عمييػا، متَّفىػؽ معيَّنػة أشكاؿ صكرة عمى رمكز اختيار عمى أساسان فيك يقـك  الترميز أما

ػيف كالػزمف الحجػـ تىٍختىًصر( عمييا ميتَّفىؽ أشكاؿ بطبيعتيا كىي) لغكية  المرمػكز عمػى لمداللػة البلزمى
 كتنتيػي الميٍسػيىبة، بالكتابػة تبتػدئ متنكعػة، مكاقػع فػي لبلسػتعماؿ قابمػة تكػكف الكقػت نفس كفي لو،

 .الرياضٌية بالمعادالت
 األحيػػاف مػػف كثيػػر فػػي تيعىتٌبػػر ألنيػػا عينيػػا، ياضػػيةالر  األرقػػاـ مركنػػةى  مىرنػػةن  تكػػكف أف ينبغػػي ككػػذلؾ
 فسػػيظؿ الخصػػائص، ىػػذه ًمثػػؿي  الرمػػز فػػي يتػػكافىٍر  لػػـ كمػػا. الرياضػػية لمكمٌيػػات الفيزيائيػػة القػػيـ عػػف
 .أجمو مف أنشئ الذم الغرض تحقيؽ عف عاجزان  الرمزي 
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ا كػػافكقػػد   فمسػػفة عمػػَى  ينسػػجـ ال كاليكنانٌيػػة البلتينٌيػػة الحػػركؼ عمػػى اإلبقػػاء أفٌ  البدايػػة منػػذ كاضػػحن
 سػػٌماىا لىٍجنػػةالمجمػع  شػػٌكؿ؛ لػذا تعريبنػػا ليسػت أجنبٌيػػة برمػكز الٌترجمػػةى  إفٌ  إذ الٌتعريػب؛ فػػي المجمػع
 .ليا حؿٌ  كاقتراحً  بعمؽ المشكمة لدراسةً  الٌرمكز لجنةى 

عمػى العربٌية ما ييغني عف الحػركؼ األجنبٌيػة؛  األبجٌديةكقد انطمؽ بكٌؿ بساطة مف المبدأ: أٌف في 
أٍف تيستعمؿى حركؼ أبجدٌيتنا كمُّيا مىعى نقطيػا، كأٍف تيجػرل تغييػراته عمػى أشػكاؿ الحػرؼ تيمٌيزىػا مػف 

 .غٍير أٍف تىٍطميسى ىيكٌيتيا
 :أسس تعريب الرموز العممية 

ٍفقنا لؤليسس اآلتية:  كاعتمدى المشركع مبدأ الٌتعريب الٌشامؿ لمٌرمكز العممٌية، كى
دات الفيزيائٌية كالكيميائٌية. استعماؿ الحركؼ العربٌية  -1  العادٌية لتمثيؿ الكٌمٌيات كالكىحى
ـــا اسػػػتعماؿ الحػػػركؼ األبجدٌيػػػة العربٌيػػػة فػػػي الٌرياضػػػٌيات )باسػػػتثناء الحػػػرب اليكنػػػانٌي  -2 دلت

 لرمزىٍم كركنكر كديراؾ(. 

مراعاة اختيػار الٌشػكؿ العػادٌم لمحػرؼ العربػي الػذم يتفػؽ مػع أصػكؿ الخػط العربػي كمػع  -3
 باعية المتكافرة. اآلالت الطٌ 

استعماؿ أشكاؿ محٌكرة لمحركؼ العربٌية العادٌية عند الٌضركرة، مىعى مراعاة عػدـ المسػاس  -4
 بجٍكىرىا. 

اعتبػػػار مػػػا اقتيػػػرح مػػػف أشػػػكاؿ لمحػػػركؼ فػػػي المشػػػركع رصػػػيدنا يمكػػػف الٌرجػػػكع إليػػػو عنػػػد  -5
 الحاجة، كما يمكف اإلضافة إليو. 

بعضيا عند المػزـك لمسػايرة الكتابػة مػف اليمػيف إلػى استعماؿ اإلشارات الٌدكلٌية، مىعى قىٍمب  -6
 الٌشماؿ. 

 كتابة العىبلقات كالعممٌيات كالمعادالت كاٌفةن مف اليميف إلى الٌشماؿ.  -7

جػػػكاز اسػػػػتعماؿ أمٌو مػػػف سمسػػػػمتي األرقػػػػاـ المتػػػداكلتٍيف فػػػػي المشػػػرؽ كالمغػػػػرب العػػػػربٌيٍيف  -8
   باعتبارىما عربٌيتٍيف.

 نماذج من الرموز المعّربة: -

درجة الحرارة  التيار الكيربائي الزمن الكتمة ولالط
 المطمقة

 شدة االستضاءة كمية المادة

 المتر
m 

 الكيمك غراـ
Kg 

 ثانية
s 

 امبير
A 

 كمفف
K 

 مكؿ
Mol 

 قنديمة
cd 

 قد مؿ ؾ أ ث كغ ـ
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 الرابعالمبحث 
 عوائق في عممية التعريب

، كىػذه المعيقػات بشػكؿ عػاـ مف الطبيعي أف أم مشركع  مف المشاريع يكاجػو معيقػات كثيػرة
 تشمؿ جميع المجامع المغكية، كمف ىذه المعيقات:

األسػػاتذة الػػذيف دٌرسػػكا المػػكاد العمميػػة  مػػف كبيػػر عػػدد ليػػا تعػػٌرض التػػي الحػػاٌدة المعارضػػة .1
 بالمغة العربية.

ٌجة الٌترجمة مبدأ عمى الٌشرسى  اليجكـى  .2   .اإلبداع مف ًخٍمكو  نٍقؿو  مجٌردي  أٌنيا بحي
 كالتٌػدريس البحػث فػي آذانيػـ حتٌػى غارقكف األساتذة خاصة أف الكثير مف ،قتالك  عامؿي  .3

 فػػػي كبيػػػر مشػػػركعو  فػػػي لبلنخػػػراط كقػػػتيـ يٌتسػػػع فػػػبل ،ذلػػػؾ كغٍيػػػر الٌطمبػػػة عمػػػى كاإلشػػػراؼ
   .كالٌتعريب الٌترجمة

 منػػػذ لمكتػػػاب المتعاقبػػػةً  اإلنتػػػاجً  مراحػػػؿ فػػػي بػػػالبطء متعٌمقػػػة أخػػػرل داللػػػة الكقػػػت كلعامػػػؿ 
 رتصػد قػد أحياننا، سنكات المراحؿ ىذه تستغرؽى  أف ؿقعيي  فبل ،صدكًره حٌتى لمٌترجمة هاختيار  لحظة
  .لمكتاب األصمٌية بالٌمغة أحدث طبعة خبلليا
 كقػد، سػخي تمكيػؿو  إلى بحاجةو  المجمع كمشركع الكبرل فالمشركعات عدـ كجكد تمكيؿ، .4

 .الٌناحية ىذه في األمٌرٍيف – ييعاني زاؿ كما – المجمع عانى
المشػػكمة الماديػػة كضػػعؼ اإلمكانػػات البلزمػػة لمنيػػكض بحركػػة التعريػػب مػػف كبػػرل  تبػػرتعك  

ف أذلػػؾ  المشػػاكؿ التػػي تكاجػػو الػػدكؿ العربيػػة، بسػػبب المػػكارد المحػػدكدة التػػي تنفػػؽ عمػػى التعريػػب،
عػداد لمكػادر يحتػاج ىػذا كمػو إلػى دعػـ مػالي  التعريب بمفيكمو الشامؿ مف ترجمة كتأليؼ عممي كا 

 ،فيػػك فػػي تطػػكر مسػػتمر، كالتعريػػب يجػػب أف يكاكػػب ىػػذا التطػػكر ،ف العمػػـ ال يتكقػػؼأل ؛متكاصػػؿ
كىذا يتجاكز إمكانات الدكلػة الكاحػدة ؛ لػذلؾ البػد مػف تكػاتؼ الجيػكد بػيف المؤسسػات العمميػة فػي 

 الكطف العربي مف أجؿ الكصكؿ إلى التقدـ المنشكد الذم نرجكه. 
 لكػػػفٌ  المتكٌسػػػطة؛ الكفػػػاءات عمػػػى العثػػػكر فػػػي مشػػػٌقة تكجػػػد فػػػبل ،الحقٌػػػة الكفػػػاءات نيػػػدرة .5

 زمراكػػػ تأسػػػيس فػػػي يكمػػػف الحػػػؿ كلعػػػؿٌ  ؛الكبيػػػرة الكفػػػاءاتي  تيٍعًكزيىػػػا الكبيػػػرة المشػػػركعات
 بالميٌمػػاتً  لمٌنيػػكض كالقابمٌيػػة المكىبػػةي  لدٍيػػو مػػف تأىيػػؿ عمػػى كصػػرامة بجػػد تعمػػؿ طمكحػػة
  .المنشكدة الجميمةً 
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 بقي فقد ،المؤٌسسات كسائر كاإلعبلـ كالجامعات "العاـ الٌرأم" استنفار عمى المقدرة عدـ .6
 كاألٍمركػػػػةً  االغتػػػػرابً  تٌيػػػػاراتً  مػػػػف المػػػػتبلطـ الًخضػػػػـٌ  ىػػػػذا فػػػػي" معزكلػػػػة جزيػػػػرةن " المجمػػػػعي 
 .كالعٍكلمة

ممػا جعػؿ  ،عدـ االلتزاـ بالمصطمحات العممية التي تكدسػت فػي معاجمنػا المتخصصػة  .7
طمح فػي تداكلػو كاسػتعمالو، فمػا ألف حيػاة المصػ كثيرا مػف تمػؾ المصػطمحات شػبو ميتػة؛

انعزلػػػػػػػت عػػػػػػػف الحركػػػػػػػة الثقافيػػػػػػػة  افائػػػػػػػدة االنكبػػػػػػػاب عمػػػػػػػى تصػػػػػػػنيؼ المصػػػػػػػطمحات إذ
كيجعمػػو مػػف نسػػيجيا  ،فالتػػداكؿ ىػػك الػػذم يػػدخؿ المصػػطمح حيػػز المغػػة ،(11)كالحضػػارية
 ،فالقمػة مػف ىػذه المصػطمحات ىػي التػي اسػتعممت ،كىك الذم يصػقمو كييذبػو ،العضكم

 منيا في المعجمات دكف استعماؿ.  في حيف بقيت الكثرة
الطالػػػػب الجػػػػامعي فػػػػي  عمػػػػىسػػػػمبا ممػػػػا يػػػػنعكس  ؛قمػػػػة إيمػػػػاف ىيئػػػػة التػػػػدريس بالتعريػػػػب .8

األـ، فتصبح المغة  توألف الطالب يتمقى عمكمو بمغة أجنبية ليست لغ ؛المجاالت العممية
 اليػكمي ال األـ لغة السكؽ كلغة التعامؿ توكتصبح لغ ،األجنبية لغة التفكير بالنسبة إليو

لغة العمـ؛ لذا فبلبد مف تكحد لغة العمـ كلغة الحياة اليكمية، لػذالؾ فإدخػاؿ التعريػب فػي 
فػػي  لػػو دكرهذا ، كىػػالجامعػػات بالتػػدريج يسػػيـ فػػي تطػػكير لغػػة الحػػكار كالتػػأليؼ العممػػي

 العربية.  ةالمغ رفعة
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 الخاتمة

لعربية في مجاؿ التعريب عمى تجربة ميمة مف تجارب مجامع المغة احاكؿ البحث الكقكؼ 
حديث عف نشأتو، ثـ الحديث عف تجربتو في المع  ،كىي تجربة مجمع المغة العربية األردني

 ،ثـ الحديث عف تعريب المصطمح ،كأىـ الكتب التي عمؿ عمى تعريبيا ،تعريب التعميـ الجامعي
برز أث عف ثـ تحد ،قائمة بأىـ المصطمحات التي سعى المجمع لتعريبيا كعمؿ عمى إيراد

، كخمص البحث إلى عدد مف النتائج مف المشكبلت التي كاجيت المجمع خبلؿ عممية التعريب
 أىميا:
انقسمت فترة نشأة المجمع األردني إلى مراحؿ، أكليا كانت في السنكات األكلى لتأسيس  .1

إمارة شرؽ األردف في العقد الثالث مف القرف العشريف، كبيذا يكػكف ثػاني مجمػع لمغػة 
ربية يؤسس في الكطف العربي بعد مجمع دمشػؽ، إال أنػو لػـ يكتػب لػو البقػاء؛ لقمػة الع

 الرجاؿ كالماؿ.
ـ نكاة لتأسيس لجنة أردنية 1961يعتبر مؤتمر التعريب األكؿ المنعقد في الرباط نيساف  .2

 لمتعريب كالترجمة، ككاف أكؿ اجتماع ليا في مدينة نابمس.
إذ أرسػػػػؿ  1973تأسػػػيس الفعمػػػي لممجمػػػػع سػػػنة كانػػػت المرحمػػػة الثالثػػػػة كىػػػي مرحمػػػػة ال  .3

مجمس الكزراء األردني ثبلثة كفكد مف أعضاء لجنة التعريب كالترجمة كالنشػر؛ لزيػارة 
مجػػػػامع المغػػػػة العربيػػػػة فػػػػي دمشػػػػؽ كالقػػػػاىرة كبغػػػػداد، كدراسػػػػة أعمػػػػاؿ ىػػػػذه المجػػػػامع 

 كأنظمتيا كأساليب العمؿ فييا.
 كجعميػػػا ،العربيػػػة المغػػػة سػػػبلمة عمػػػى الحفػػػاظمػػػف األىػػػداؼ الرئيسػػػة لممجمػػػع األردنػػػي:  .4

 كاآلداب العمػـك مصػطمحات تكحيػد، ك الحديثػة كالفنػكف كالعمـك اآلداب متطمبات تكاكب
 .المعاجـ ككضع كالفنكف،

 :العربيػػة بالمغػػة المتعمقػػة كالبحػػكث بالدراسػػات القيػػاـمػػف المسػػئكليات المناطػػة بػػالمجمع:  .5
جػػراء كالنشػػر، كالترجمػػة التػػأليؼ تشػػجيع نشػػاء لػػذلؾ، قاتالمسػػاب كا   ،لممجمػػع مكتبػػة  كا 

 .العربية إلى المترجمة الكتب كنشر العالمية، الركائع ترجمةك 
عمػػؿ مجمػػػع المغػػػة العربيػػػة عمػػى عمميػػػة التعريػػػب منػػػذ خطػػا الخطػػػكة األكلػػػى فػػػي إنشػػػاء  .6

 المجمع.
كلـ يقتصر ىدؼ المجمع عمى نقؿ مادة الكتػاب كمػا ىػي مػف المغػة األجنبيػة إلػى المغػة  .7

 لكف اليدؼ الذم يسعى إليو ىك تعريب العمـك ال ترجمتيا فقط.العربية؛ ك 
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أكؿ مػػا كاجيػػو المجمػػع فػػي مكضػػكع التعريػػب مبلحظػػة التسػػميات األجنبيػػة لممؤسسػػات  .8
 كالشركات كالمحاؿ التجارية.

إغنػػػاء المغػػػة العربيػػػة بالمصػػػطمحات العمميػػػة الحديثػػػة كبػػػالمفردات مػػػف مبػػػررات التعريػػػب  .9
 .ركح العصر الجديدة، كتطكيرىا لمسايرة

عمػػػؿ المجمػػػع عمػػػى مػػػرحمتيف خػػػبلؿ تعريبػػػو عػػػدد مػػػف كتػػػب الجامعػػػة األردنيػػػة كجامعػػػة  .10
 اليرمكؾ، كقد عيد بذلؾ إلى أساتذة متخصصيف كأصحاب خبرة في ىذا المجاؿ.

 أنجز المجمع خبلؿ مرحمتي التعريب عددا ال بأس منو مف الكتب الجامعية. .11
لػػذيف درسػػكا مػػادة األحيػػاء بالمغػػة العربيػػة بعػػد تػػدريس مػػادة األحيػػاء لمطػػبلب، ثبػػت أف ا .12

% مػف بػيف الطمبػة 34درسكا مادة أكسع كبصػكرة أعمػؽ، كىبطػت نسػبة الرسػكب مػف 
% مػف بػيف الطمبػة الػذيف درسػكا ىػذه 3الذيف درسكا ىذه المػادة بالمغػة اإلنجميزيػة إلػى 

 المادة بالمغة العربية.
 ؿ التدريس بالمغة األجنبية.استيعاب الطبلب بالمغة العربية أضعاؼ استيعابيـ خبل .13
لػػػـ تقتصػػػر الكتػػػب المعربػػػة فػػػي المجمػػػع عمػػػى األردف؛ بػػػؿ انتشػػػرت داخميػػػا كخارجيػػػا،  .14

 كطمبت الجزائر كليبيا المكافقة عمى تدريسيا في جامعاتيا.
ػاكالرمػكز العمميػة  بتعريب المصطمحات المجمع اىتـٌ  .15 بػؿ  ،نشػأًتو منػذ لػو نظيػرى  ال اىتمامن

ػػػػٌنةن  كسػػػػفٌ  ـ كتػػػػابو  كػػػػؿٌ  تػػػػذييؿى  المتػػػػرجميف مػػػػف طمػػػػب يفحػػػػ ،حميػػػػدة سي ٍسػػػػردو  ييتػػػػرجى  بمى
 .فيو الكاردةً  لممصطمحات

مف أكثر العكائؽ: المعارضة الحادة التػي تعػرض ليػا عػدد كبيػر مػف األسػاتذة، كاليجػـك  .16
الشػػػػرس عمػػػػى مبػػػػدأ الترجمػػػػة، كمػػػػف العكائػػػػؽ تػػػػداخؿ المصػػػػطمحات كالرمػػػػكز العمميػػػػة 

كاألحيػػاء، كعػػدـ كجػػكد  االفيزيػػاء كالجيكلكجيػػبعضػػيا بػػبعض كالسػػيما فػػي الرياضػػيات ك 
 تمكيؿ كدعـ مف قبؿ العديد مف المؤسسات ليذا المشركع.

 كفي ضكء تجربة مجمع المغة العربية األردني، يكصي الباحث بما يأتي:
اعتبػػار مشػػركع التعريػػب الػػذم قػػاـ بػػو المجمػػع األردنػػي مثػػاال يحتػػذل بػػو لمجمػػع المغػػة  .1

 العربية الفمسطيني.
ؿ مع أساتذة الجامعات في العمـك المغكية، كالتنسيؽ فيما بينيـ لمعمؿ عمى رفعػة التكاص .2

 مجمع المغة العربية الفمسطيني.
اسػػػتيراد الكتػػػػب التػػػػي عٌربيػػػػا مجمػػػػع المغػػػػة العربيػػػػة األردنػػػػي، كتدريسػػػػيا فػػػػي الجامعػػػػات  .3

 الفمسطينية.
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ردنػي فػي تعريبػو القياـ بعممية تعريب شاممة، بحيث يتـ االستفادة مػف تجربػة المجمػع األ .4
 لمكتب الجامعية فيك مثاؿ يحتذل بو، كالبدء بكتب المستكل األكؿ ثـ المستكل الثاني.

التعػػػاكف بػػػيف المجػػػامع العربيػػػة سػػػكاء السػػػكرم أك العراقػػػي أك القػػػاىرم، كاالسػػػتفادة مػػػف  .5
 خبراتيـ كتجاربيـ في التعريب  كنشر العربية.

 فٌعاؿ .تكظيؼ المصطمحات المعربة، كاستخداميا بشكؿ  .6
 تشكيؿ لجاف لغكية لتدقيؽ كمراجعة الكتب الجامعية. .7
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 الحواشي: :رابعاً 
، 2خميفة، عبد الكريـ، المغة العربية كالتعريب في العصر الحديث، منشكرات مجمع المغة العربية األردني، ط.1

 67ـ، ص 1988
ـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد، العيف، تحقيؽ: د. ميدم المخزكمي، د. إبراىي.2

 .2/128)د،ت( 
 األزىرم، تيذيب المغة، محمد بف أحمد، أبك منصكر، تحقيؽ: محمد عكض مرعب، دار إحياء التراث العربي .3

 .4/149ـ 2001بيركت، الطبعة: األكلى، 
 .2/219 المصدر نفسو.4
ؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، الطبعة الجكىرم، إسماعيؿ بف حٌماد، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، تحقي.5

 .1/179، 1987األكلى، دار العمـ لممبلييف، بيركت، 
 .1/587ق، 1414، دار صادر، بيركت ، الطبعة الثالثة،لساف العربابف منظكر، جماؿ الديف، .6
 .3/393الزبيدم، مرتضى، تاج العركس مف جكاىر القامكس، دار اليداية،  .7
 .65بية كالصحكة العممية الحديثة، مكتبة ابف سينا لمنشر كالتكزيع، القاىرة، صغنيـ، كاـر السيد، المغة العر .8

 )د،ت(
 مكقع مجمع المغة العربية األردني عمى شبكة اإلنترنت: .9

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2008-12-21-07-49-01.html 
 المصدر نفسو..10
نشأتو كدكره في تعريب العمـك الحديثة، مجمة رسالة المعمـ،  خميفة، عبد الكريـ، مجمع المغة العربية األردني،.11

 11ـ ص2013، العدد األكؿ، تشريف أكؿ، 51كزارة التربية كالتعميـ األردني، مجمد:
 مكقع مجمع المغة العربية األردني عمى شبكة اإلنترنت: .12

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2008-12-21-07-49-01.html 
، 2، طاألردنيعبد الكريـ، المغة العربية كالتعريب في العصر الحديث، منشكرات مجمع المغة العربية خميفة، .13

 88ـ، ص1988
 مكقع مجمع المغة العربية األردني عمى شبكة اإلنترنت: .14

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2008-12-21-07-49-01.html 
 89تعريب في العصر الحديث، صخميفة، عبد الكريـ، المغة العربية كال.15
 مكقع مجمع المغة العربية األردني عمى شبكة اإلنترنت: .16

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2008-12-21-07-49-01.html 
 –عامو األكؿ ) مف منشكرات مجمع المغة العربية األردني ( مطبعة التكفيؽ مجمع المغة العربية األردني في  .17

 .7– 6: ص. ب. ت –عماف 
 90خميفة، عبد الكريـ، المغة العربية كالتعريب في العصر الحديث، ص.18
 مكقع مجمع المغة العربية األردني عمى شبكة اإلنترنت: .19

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2008-12-21-07-49-01.html 
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 157المصدر نفسو: ص  .20
 157خميفة، عبد الكريـ، المغة العربية كالتعريب في العصر الحديث، ص.21
 94خميفة، عبد الكريـ، المغة العربية كالتعريب في العصر الحديث، ص.22
 13رسالة المعمـ، كزارة التربية كالتعميـ األردني، .23
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21-11-39-40.html 
 المصدر السابؽ..25
 المصدر نفسو..26
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 . 17:  د الكريـ ، المغة العربية كالتعريب في العصر الحديث، صخميفة، عب.29
 14خميفة، عبد الكريـ، مجمع المغة العربية األردني، نشأتو كدكره في تعريب العمكـ الحديثة، .30
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 14ص ردني، نشأتو كدكره في تعريب العمكـ الحديثة،خميفة، عبد الكريـ، مجمع المغة العربية األ.32
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 14، صالمصدر نفسو.35
 15المصدر نفسو، .36
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 الّتجربة السورّية في تعريب الّتعميم الجامعيّ 

 (13)1*أ. جميل محّمد حسنين             (12) *د. خميل عبد الفّتاح حّماد
 

 ممخص الدراسة
دؼي ىذه الدراسة إلى بياف أىميًة تعريب التعميـ العالي في جامعاتنا العربٌية، كالحاجة تي

الممحة إليو في حياتنا المعاصرة، مف خبلؿ التأكيد عمى الصمًة الكثيقة بيف التعريب كتقدـ أمتنا 
العربية،كي تنيضى مف كبكتيا،كتمحؽى بركب الحضارة المعاصرة، كتشارؾ فييا بشكؿو مبدعو 

 فٌعاؿ؛ ليككف إسيامينا في الحضارة اإلنسانية بمغتنا كبيكيتنا العربية.ك 
، كيقدـ الباحثاف مجمكعةن مف  كتىعرضي الدراسةي أبرزى المشكبلًت التي تكاجو التعريبى
المقترحات التي تساعدي في التغمب عمى ىذه المشكمًة التي تعاني منيا أكثري جامعاتنا العربٌيًة التي 

ـي ىذا  تدٌرسي العمكـى  بمغاتو أخرل غير لغتنا األـ لغة الكحي كالقرآف الكريـ. كمف أجًؿ ذلؾ يقٌد
 البحث

التجربةى السكرٌيةى الرائدةى في تعريب التعميـ الجامعي، كالتي تيعدُّ نمكذجان رائعان في الحفاظ 
ىذه التجربة  عمى العربٌية كالتمكيف ليا.كقد استخدـ الباحثاف المنيجى الكصفي التحميمي في دراسةً 

 المغكية دكفى تدخؿو في مجرياتيا
 

 
(*)

 ِذٌش ػبَ اٌزؼٍٍُ اٌدبِؼً. 
(*1)

 ِحبضش ثىٍٍخ ثىٌىرىٕه اٌّغزمجً اٌزطجٍمً. 
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Abstract 

The study aims to show the importance of Arabization of higher 

education in Arab universities and the urgent need for it in our 

contemporary life through emphasizing the close relationship between  

Arabization and the progress of Arab nation to rise from its stumble and 

catch up with modern civilization and participate creatively and 

effectively in the human civilization in order to contribute in this 

civilization by our language and Arab identity. 

The study presents the main problems facing the Arabization So the 

researchers offer asset of proposals which will help to overcome this 

problem which face the must Arab universities that teach sciences by 

after languages for way our mother tongue language- the language of 

revelation and holy Quran- for that this research provides the topper 

Syrian experience in Arabizing the university education which represents 

an excellent example in maintaining the Arab language. 

The researchers have used the descriptive analytic approach in the study 

of this linguistic phenomena without any interference from the 

researchers. 
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 مةمقدّ ال
 بمسافو  أنزؿ عمى عبده القرآفى فالقرآف الكريـ، جعميا لغةى أف ة بالمغة العربيٌ  ؼى الذم شرٌ  الحمد هلل

بف عبد ا دو محمٌ  األميف كالسبلـ عمى رسكلو كالصبلةي  ،ل لمعالميفكجعمو ضياءن كىدن  ،عربٌي مبيف
كمف ،المياميف و الغرٌ بً كعمى آلو كصح ،ادالضٌ  بمغةً  هللا صمى هللا عميو كسمـ أفصح مف نطؽى 

 بإحسافو إلى يـك الديف. اقتفى أثرىىـ
 كبعد:
كتكظيفو بقٌكةو  في تعريب التعميـ الجامعيٌ  حٌيان  ا نمكذجان حاكؿ الباحثاف أف يقدمٌ دراسة ال هفي ىذ

كالمحافظة عمى  العربٌيةً  األٌمةً  شخصيةً  ة ؛ مما يترتب عميو إحياءي ة كالعمميٌ في الحياًة العمميٌ 
 السكرٌية الرائدة في تعريب التعميـ العممٌي الجامعٌي. كذلؾ مف خبلؿ االٌطبلع عمى التجربةً  ،اقكتي

الفكر كصداه الذم  فكرىا. فيي نشاطي  كمرآةي  ،حضارتيا  كمستكدعي  ،األمة  كحدةً  أساسي  إف المغةى 
ة كالنفسٌية بيف الفكريٌ  المشترؾ مف الحياةً  في آفاؽ المجتمع كفي رحاب النفس. كىي القدري  يترددي 

التعبير عف التنظيـ  كفي نظاـ رمكزىا يتُـّ  ،األفكار تفاعؿي  الكاحدة في إطارىا يتُـّ  ةً أبناء األمٌ 
أفكارىا. كالمغة ذاتي صمةو كطيدة بالمجتمع الذم تمارس فيو  الكامؿ لحياة الحضارات كأنماطً 

في  ري كتؤثٌ  ،ية كالثقافٌية االقتصادٌيةبحياتو االجتماع ري تزدىري بازدىاره كتتأثٌ  ،أدكارىىا ككظائفيا
 .(1)أبنائو كطرائًؽ تفكيرىـ سمكؾً 
في كؿ  اليكٌية كالعنصر األساسيٌ  الثقافة، كأساسي  التاريخ، ككعاءي  ىي ذاكرةي  كالمغةي "      
كحدتيا  الفٌعالة لصكف مقكمات شخصيتيا، كالكسيمةى  أىَـّ  أٌمةو  التي ترل فييا كؿُّ  ،كالمرآةي قكمٌيةو 

ًرـى كطنىو عمى  يقكؿ فكسمر: إف المغةى القكمٌيةى . عمى حضارتيا لحفاظً كا  كطفه ركحيّّ ييؤكم مف حي
 .(2)" األرضً 

يا ما يزيدي عمى ، إذ مضى عمى استخدامً عمى كجو األرضً  الحٌيةً  تعدُّ المغةي العربٌيةي أقدـى المغاتً "ك 
األرضى كمف  ىذه المغًة حتى يرثى هللا بحفظ -سبحانو كتعالى -ألؼو كستمائة سنة، كقد تكٌفؿ هللا 

اًفظيكفى قاؿ تعالى: ،عمييا نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍّْكرى كىاً   (.9الحجر: (إنَّا نىٍحفي نىزَّ
 كبمغت ما بمغو اإلسبلـي  ،كمذ عصكًر اإلسبلـً األكلى انتشرت العربٌيةي في معظـ أرجاًء المعمكرة

عف ككنيا لغةى  كاألدب كالسياسة كالحضارة فضبلن  فأصبحت لغةى العمـً  ،كارتبطت بحياة المسمميف
 كالفارسٌية ة أف تستكعبى الحضاراًت المختمفة؛العربٌيةالعربيٌ  الديف كالعبادة. لقد استطاعت المغةي 

منيا حضارةن كاحدةن عالميةى المنزع،  المعاصرة ليا في ذلؾ الكقت، كأف تجعؿى  كاليكنانٌية كاليندٌية
العربٌيةي لغةن  القرآف الكريـ أصبحت المغةي  ألكؿ مٌرة في التاريخ، ففي ظؿً  إنسانيةى الرؤية، كذلؾ

 .(3)" األـ لببلدو كثيرة ، كالمغةى عالميةن 

http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEEQtwIwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlaaVhgPfdro&ei=3NVhVOV7wstosLGCgAc&usg=AFQjCNEBF76hAut9mEo9L7fYUFd2ngOeAw&bvm=bv.79189006,d.ZWU
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ٌدة؛ أىٌميا: ارتباطيا الكثيؽ بالديف اإلسبلمٌي كالقرآف مف نكاحو عً  ة تنبعي العربيٌ  المغةً  إف أىميةى 

كتابو العظيـ كلتنزؿ بيا  العالـ لتككف لغةى  ًت مف بيف لغا الكريـ، فقد اصطفى هللا ىذه المغةى 
ـٍ تىٍعًقميكفى  الرسالة الخاتمة  ًبيِّا لىعىمَّكي ٍلنىاهي قيٍرآننا عىرى  (2)يكسؼ:  .ًإنَّا أىٍنزى

 ، دان أحبَّ رسكلو محمٌ  ير فيقكؿ: " مف أحبَّ هللا تعالى،أبمغى تعب الثعالبي عف ىذه المغةً  يعٌبري ك 
كمف أحبَّ العربٌيةعني  ةى،كمف أحبَّ العرب أحبَّ العربيٌ  ،أحبَّ العربى  ربيٌ كمف أحبَّ الرسكؿ الع

 .(4)ىٌمتو إلييا " كصرؼى  ،عمييا  بيا كثابرى 
كلـ  مـ لمناس كافة بمسافو عربٌي مبيف،رسكلو صمى هللا عميو كس –عزَّ كجؿَّ  –قد أرسؿ هللا ك 

مؽى الصمًة بيف العربٌية ؾي عي ادر يمكف إ كمف ىذا المنطمؽً  ،خاصةن  يرسٍمو إلى العربً 
ة يطمبيا مبلييفي أضحت لغةن عالميٌ  ىـ، بؿفالعربيةي لـ تعد لغةن خاصةن بالعرًب كحدى ،كاإلسبلـ

الحضارات كاألعراؽ  فتسابىؽ أبناء،ةالرتباطيا بدينيـ كثقافتيـ اإلسبلميٌ  المسمميف في العالـً 
إجادىًة العربٌيًة، كالتسابيؽ في اإلبداع  ة إلىاألخرل ممَّف عاشكا في كنؼ اإلمبراطكرٌية اإلسبلميٌ 

 .ككٍضًع المؤلَّفاًت بيا، كشارىككا فيكٍضع أيسس قكاعد مختمؼ العمـك العربٌيًة كاإلسبلمٌية بيا
 اإلسبلمية التي الدكلة كثقافتيا لكي تتجاكىزى الجنسى العربيَّ إلى ثقافةً  ةالعربيٌ  كىكذا اتَّسع مفيـك"

نما امتدٍَّت مف خبلًؿ المغًة إلى الثقافة العمميًَّة  ،عمـك المغة كالديف لـ تقتىًصر فقط عمى كا 
 أبدعت ك  كالٌصيدلة، كاإلنسانٌية في الطٌب كالجراحة كالٌرياضيات كالجبر كالفمؾ

كأنارت ،مصطمحاًت عمـك تمؾ الحضارة اإلسبلمٌية السامية، فانتشرت بيا في أصقاًع العالـ كٌمو
 كميدت لعصًر التنكير. ىظمماًت العصكًر الكسط

ىراكم، كجابر بنحيَّاف، كابف الييثـ، كابف النفيس كظمَّت ترجماتي الكتب العربٌية ألعبلـو مثؿ: الزٌ 
 العمميَّة في الجامعات األكركبٌية حتى القرف الثامف  كغيرىـ تيشاًرؾ في تمثيؿ كتب المعرفة

، كثراًء المعرفًة،  انًطبلقنا مفعشر  ثراء المغة العربٌية، كاستخداميا فياتًٌساع المفيـك المجاالت  كا 
 .(5)" الحيًَّة لمعمكـً كالحياة

 يقكؿ األلماف. يحبكنيا كيمتدحكنيا ليذه المغة أنصاره كمحبكف مف غير العربً  أصبحى كلقد 
 .(6)فريتاغ : " المغةي العربٌيةي أغنى لغاًت العالـ "يٌ 
كىذا أغربي ما كقع  ،بدأت فجأةن في غاية الكماؿ  ٌيةي يقكؿ الفرنسي إرنست ريناف : " المغةي العربك 

 .(7)فميس ليا طفكلةه كال شيخكخة " ،في تاريخ البشر
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» إلى األلمانية: مارم شيمؿ، كالتي ترجمت القرآفى الكريـً  انٌ في ألمانيا أ كتقكؿ أستاذة الفمسفة
 لغةي  أنَّيا ال بيدَّ أٍف تككفى  القكؿى إال أستطيعي ال الٌمغةي العربٌية لغةه مكسيقٌيةه لمغايًة، ك 

 .(8)«الجنًَّة  
تكادي تصكري ألفاظييا  ،اب عزاـ فيقكؿ:"العربٌيةي لغةه كاممةه محببةه كعجيبةه كتكر عبد الكىٌ كأما الدٌ 

 ،كتكادي تتجمى معانييا في أجراًس األلفاظ  ،كتمٌثؿي كمماتييا خطراًت النفكس ،مشاىدى الطبيعًة 
طي   .(9) اتي القمكب كنبضاتي الحياًة"دقكات الضميًر ك كأٌنما كمماتييا خي

 زيغريدىكنكة عف المغًة العربٌيًة: األلمانية قالتو المستشرقة بماىذا الحديث كنختـ 
 !حرىىا الفريد؟ىذه الٌمغًة كمنطقىيا السميـ كسً  كيؼى يستطيعي اإلنساف أف ييقاـك جماؿى » 

 كىا سقطكا صرعى سحًر تمؾ الٌمغة ، فمقد اندفع الناسي فتح يـ في البمداف التيأنفسي  فجيرافي العربً 
، حتى إف الٌمغةى القبطٌية مثبلن  التياًر يتكممكف الٌمغةى العربٌيةى  الذيف بقكا عمى دينيـ في ىذا بشغؼو

عف مركزىا لتحتؿَّ مكانىو لغةي  إف المغةى اآلرامية لغةى المسيح قد تخٌمت إلى األبدً  ماتت تمامان، بؿ
 .(11)«محمد

 الباحثان
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 موضوع الدراسة:
المثقفيف كاسعةن مف  "تعريب الٌتعميـ الجامعٌي"مف القضايا األساسية التي شغمت قطاعاتو قضية

ا كثيرة، ناىيؾ عمٌ  كندكاته  قدت فيو مؤتمراته ، كعي كالسياسييف كاإلصبلحييف في الكطف العربيٌ 
نما ىك قديـه ليا، كىذا االتجاه ليس  ال حصرى  تب مف مكضكعات كدراساتو كي  جدنا، كلكف  بالجديد كا 

. كقد كجدنا أنو قد يككف مف باختبلؼ المتغيرات مف حكلنا كالمرجعيةي  بالطبع تختمؼ المعالجةي 
ليككف ذلؾ  ،المناسب إطبلع القارئ العربي عمى التجربة السكرٌية الرائدًة في تعريب التعميـ العالي

ًة كي ي  يـ لممشاركةً أمامى  الطريؽً  تميدى نيضكا بمغتنا العربٌية؛لحافزٌا لممخمصيف مف أبناء ىذه األمَّ
 المعاصرة. لعالمٌيةا الفاعمة في مسيرة الحضارةً 

 وتساؤالتيا: مشكمة الدراسة
 التساؤالت اآلتية: تتمثؿ مشكمة الدراسة في

 ما أىمٌيةي التعريب في حياتنا العربٌيًة المعاصرة؟ .1
 ـً األٌمة؟ىؿ ىناؾ ارتباطه بيف تعريًب العمكـً كتقدٌ  .2
 ما أبرزي ايجابياًت التعميـً بالمغة العربٌية؟ .3
؟ .4  ما أبرزي العقباًت كالتحدياًت التي تكاجو التعريبى
كىؿ يمكف تكظيفيذه التجربة  السكرية في تعريب التعميـ العالي ؟ الجامعاتما مدل نجاح  .5

 في الجامعات العربية األخرل؟
 : أىداف الدراسة

 يؽ ما يمي:تحق إلى الدراسةىذه تيدؼ 
 إليو في حياتنا العربٌيًة المعاصرة. الممحة إيضاح أىمٌية التعريب كالحاجة .1
 .بياف االرتباط بيف تعريًب العمكـً كتقٌدـً األٌمة .2

 ككيفية التغمب عمييا. ،العقباًت كالتحدياًت التي تكاجو التعريبى  إلى أبرزً  التعرؼي  .3

 تعريب كاالستفادة منيا.السكرٌية الرائدة في ال عمى التجربةً  بلعي االطٌ  .4

ـي  .5  لغة الكحي كالقرآف إلى لغتنا العربية كتعيدي  ،التعريب مسيرةى  تدعـي  كمقترحاتو  تكصياتو  تقدي
 بيا بيف األمـ. حيكيتيا كمكانتيا التي تميؽي الكريـ 

 أىمية الدراسة:
 فيما يمي: تكمف أىمية الدراسة

كضركرةه حتميةه تمميو  ،مّّ تقتضيو طبيعةي العصرالتعميـ العممٌي الجامعٌي مشركعه حيك  تعريبً -أكالن 
كنتائجيا ذاتي أثرو بعيد في  ،عمى المستكل العممٌي كالقكميٌ  كىي ذاتي فكائدو جٌمةو  ،النيضةي الفكرية
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مف أجؿ النيكض  ،االجتماعٌيةك  مسيرة الكطف العربٌي الحضارٌية كالعممٌية كالسياسية كاالقتصادٌية
 اؿ.بركب الحضارة اإلنسانٌية، كالمشاركة فييا بشكؿو مبدعو كفعٌ  بأمتنا العربٌية كالمحاؽ

مف التجاًرب الرائعة لمجامعات السكرٌية في محافظتيا عمى المغًة العربٌية في االستفادة  –ثانيان 
ا حتى في المجتمعاًت  تدريس الطٌب، كتخريجيا شريحةن مف أفضؿ األطبَّاءً   العرب كأكثرىـ نجاحن

 .ممكف بيا الغربٌية التي يع
 : منيج الدراسة

م يدرسي ظاىرةن ليغكٌية معٌينة مف جكانبيا كالذ ،اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي
عمى أف يتفاعبل معيا بالكصًؼ كالتحميؿ  ،دكفى تدخؿو مف قبؿ الباحثٍيًف في مجرياتيا،المختمفةً 

 رٌية الرائدًة في تعريب التعميـً العالي.كذلؾ عبرى كصًؼ التجربة السك  ،لمكصكؿ إلى نتائجى محددةو 
 :خِالدةٌ ال ُلَغتُنا
أساسي كحدتيا، كمرآة  فيي ،المغة ىي إحدل المقكمات األساسٌية التي تحٌقؽ لؤلٌمة القٌكةى كالمنعةى " 

 يي لغةي ف ،كالتقارب بيف أفراد األٌمةً  التفاىـ كتدعيـً  ،الركابط القكية أداةه  لتكثيؽً كىي  ،حضارتيا
 .(11)" بكؿ معانييا الحياةً  ،كىي لغةي دب كالعمـً األ

الذم  فيي لغةي القرآف الكريـ،كمنزلةو سامية ،كتمتاز المغة العربٌية عف سائر المغات بمكانةو فريدة
منذ نزؿ بيا امتيازان  كالتي ضمىف ليا القرآف الكريـ ،ككحيو المعجز ىي لسافي اإلسبلـً ك  ،تبٌكأى الذركةى 

 الذم ضمنو هللا  كالحفظي  ،ي الخمكدي الذم أراده هللا ليذا القرآفكى ،عف كؿ المغات
حضارة  كلغةي  ،فكرو إسبلمٌي أضاء المعمكرة بنكره لغةي  -بعد ذلؾ  -ثـ ىي،ليذا الٌذكر الحكيـ

عت كيكفييا فخران أنيا كسً ،تكاردت عمى حياضيا أمـه كثيرةه ناىمةن مف عمكميا سنيف عديدة عربٌيةو 
 فيي تستحؽ منا كؿَّ عنايةو كاىتماـ. ،كغايةن  هللا لفظان  كبلـى 

 كفي ذلؾ يقكؿ الشاعر:
 لغةه إذا كقعت عمى أسماعنا            كانت لنا بردان عمى األكبادً 
 ستظؿي رابطػػػػػػةن تؤٌلؼي بيننػػػػا            فيي الرجاءي لناطؽو بالٌضادً 

 بيف األمـ كالثقافات كاالنفتاح،بداع التقنيٌ يكصؼ عصرينا الحاضر بأنو عصري الٌتقدـ العممٌي كاإلك 
 العصر ىي تباطؤ أبنائيا في المختمفة . ككبرل المشكبلت التي تكاجييا المغة العربٌية في ىذا

العالمٌية.  الحضارةً  الفاعمة في مسيرة تستطيعى تمييد الطريؽ أماميـ لممشاركة كي ،النيكض بيا
 ،(12)مازالت مناطى اىتماـً العمماء كالباحثيف  ٌية التيكتتصؿ بيذه المشكمة بعضي القضايا المغك 

 كمنيا:
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 :اٌلتعميـ العالي تعريبي   -
ما اصطمح عمى تسميتو   تعريب  العربٌية في العصر الحديثً  تكاجييا المغةي  أبرزى قضيةو  لعؿَّ 

كالعممٌية  التعميـ الجامعٌي: أم اعتماد المغة العربٌية لغة رئيسة في تعميـ التخصصات اإلنسانٌية
كالتطبيقٌية. كقد حظيت ىذه القضية في العقكد القميمة الماضية باىتماـو متزايد عمى الصعيد 

أعضاء مجامع  فخصص لمناقشتيا مؤتمراته كندكات عديدة شارؾ فييا أعداد غفيرة مف ،الرسمي
عريب التعميـ كأساتذة الجامعات في الكطف العربٌي. كقد أجمع المشارككف عمى أف ت ،المغة العربٌية

الجامعٌي مطمبه قكميّّ كحضارٌم؛ ألف المغةى العربٌية تمتاز بخصائص تؤٌىميا لتعريب العمـك 
 ،الحديثة كتعريب مصطمحاتيا. كقد خاضت العربية تجربة التعريب في عصكرىا المزدىرة

في  -ندٌية كاليكنانٌية كالفارسٌية كالي  -كأظيرت ميارة فائقة في تعريب عمـك الحضارات القديمة 
 .الفمسفة كالمنطؽ كالحساب كالطب

 ،إف تعريبى التعميـ الجامعٌي في العصر الحديث ميٌمةه قكمٌية عاجمة ؛ ألنيا تنمي اليكٌيةى العربٌيةى 
كتدعـي مسيرةى الفكر كتغذييا مف خبلؿ التكاصؿ كالعطاء المتبادؿ بيف  ،كترسخ الكجداف الثقافي 

 .(13)أبناء الكطف العربيٌ 
 :ريب المصطمحات العممٌيةتع  -

الباحثيف عمى ك  استطاعت المغةي العربٌية بما تكافرى لدييا مف مركنةو كطكاعية أف تساعد المغكييف
ككضعكا ،لمصطمحاتا إذ عرَّبى الخبراء في ىذا المجاؿ آالؼ ،تعريب المصطمحات العممٌية

 لتعريبيا قكاعدى تسعؼي الدارسيف كتسيؿ مياميـ في المستقبؿ.
لمجامع المغة العربية في الكطف العربي جيكده متمٌيزة في تأليؼ معاجـ متخصصة  ككاف

 كعمـك البيئة كالمحيط الجكمٌ  ،بالمصطمحات العممٌية في العمـك الطبٌيًة كاليندسٌية التطبيقٌية
؛ مما يدؿُّ داللةن كاضحةن عمى رغبًة ىذه المؤسسات المغكٌية ،كاالتصاالت في  كغيرىا مف العمـك

 كتصميميا عمى مسايرة التطٌكر العممٌي في عصرنا الحديث. ،ةحاؽ بركًب الحضارًة العالميٌ الم
إال أنيـ تباينكا في صياغة  ،مجامع المغة العربٌية في التعريب أعضاءً  كال ينكر باحثه فضؿى 

ر كاستشع ،البيئات الثقافٌية التي يعممكف فييا اختبلؼً  نتيجةى  ،مصطمحو كاحدو لممفيـك العمميٌ 
إلى  فشرعكا يدعكف ،بعضيـ خطكرة ىذا التبايف عمى مستقبؿ التعميـ الجامعٌي في الكطف العربي

لى التنسيؽ بيف جيكد مجامع المغة العربٌية ،تكحيًد المصطمحات العممٌية كذلؾ بتفعيؿ الدكر  ،كا 
ات لممصطمح الذم يقـك بو مكتب تنسيؽ التعريب في الرباط.كاقترح آخركف تأسيس بنؾ مركزمٌ 

العممٌية عمى غرار ما ىك معمكؿ بو في العالـ المتحٌضر. كميٌمةي ىذا "البنؾ" خزف المصطمحات 
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أماـ الباحثيف كالمترجميف كالمحاضريف في  مما يتيح الفرصةى  ،مصحكبةن بتعريؼو دقيؽ ليا
 .(15)الجامعات لبلٌطبلًع عمييا كاإلفادًة منيا
 :العربّيِة المعاصرة أىمّيُة التعريب والحاجُة إليو في الحياةِ 

قضيةي تعريب التعميـ الجامعٌي مف القضايا التي شغمت العمماءى كالباحثيف في العالـ العربٌي 
كركزت البحكث عمى  ،حيث عيقدت مؤتمراته كندكاته متعددة حكؿى التعريب كأىميٌتو ،كاإلسبلميٌ 

العربٌية أف التدريسى بالمغة كقد أثبتت التجارب في الجامعات  ،أىمٌية تعريب التعميـ الجامعيٌ 
 .فائدةن لمدارسيف في استيعاب العمـك كتعميمو العربٌية أكثري نفعان كأعُـّ 

بداع  كيساىـي  ،آفاؽو عممٌيةو كاسعة كلعؿ التعريبى يساىـي في فتحً "  في إيجاد التكنكلكجيا كا 
؛ مما يؤىميـ إلى االبتكاًر العممٌي حيف يتعمقكف في في بمغتيـ،  ـ المصطمحاتالمشتغميف بالعمـك

قيست التي ألف المغة القكمٌية تككف ىي لغة األفكار كاألحاسيس لئلنساف، كمف خبلؿ التجاًرب 
في الجامعات، كيجد أف أىميةى التعريب في المستكل العممي تساىـي في انخفاض نسبة الرسكب، 

 .(16)" إضافةن إلى ازدياد نسبًة الكعي كالفيـ
ة األـ يساىـي في الحفاظ عمى اليكٌية الثقافٌية مف الضياع، كالحفاظ عمى إف تدريسى العمـك بالمغ

نجازاتو. لكف المسألةى ال تقتصر عمى ذلؾ،  حيكٌية المغة عبر اتصاليا مع تطكرات العمـ كا 
كنتائج أفضؿ. كقد  ،فالدراسة بالمغة األـ، كفقان لدراسات عممٌية، تحقؽ لمطالب فيمان أعمؽ كأسرع

) منظمة األمـ المتحدة لمتربٌية كالعمـك كالثقافة ( باستخداـ المغة الكطنٌية في  أكصت اليكنسكك
 التعميـ إلى أقصى مرحمة .

، إذ مف خبلليا ييمكف االٌطبلعى عمى ثقافة كالتدريس بالمغة العربٌية ال يعني إىماؿى المغًة األجنبٌيةً 
بداعاتو كتطكراتو في المجاالت العممٌية، ك  نما الدعكةي إلى التعريب تأتيالعالـ اآلخر كا   باعتماد ا 

المغة العربٌية لغةى حكارو كتأليؼو عممييف، مف أجؿ تعميؽ الكعي كالفيـ بالمغة األـ، األمر الذم 
يؤدم إلى التطكير كالنيكض؛ ليذا كٌمو فإف لمتعريب أىميةن: عممٌيةن، كلغكٌية، كقكمٌية.كىذه األىمٌية 

كالتخٌمص مف التبعٌية  العربي الساعي دكمان لمتقدـ كالتطٌكر ترتبط بالحياة المعاصرة لئلنساف
بداعاتو عممٌية تدفع بو ليككفى في مصاؼ  كالجمكد؛ ليعكد كما كاف في الماضي ذا إشراقاتو كا 

 .(17)األمـً المتقٌدمة
ـي الطبلبي  غاليةكفي ببلدنا ال  مكففمماذا يتعم ،في جميع مراحًؿ التعميـ العاـ بالمغة العربٌية يتعم

 !بمغةو أخرل تتطمبي منيـ مضاعفةى الجيًد في القراءة كالكتابة كاالستيعاب ؟  الطبَّ 
لقد تبٌيف مف نتائج دراسةو استطبلعٌية أيجريت في كمٌية الطٌب بجامعة الممؾ فيصؿ عف مكقؼ "

% مف الطبلب يكفركف ثمثى الزمًف أك أكثر عند 81طبلب الطٌب مف تعريب العمـك الطبٌية أف 
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% فقط مف الطبلب اإلجابة عمى 23كيفضؿ  ،راءة بالمغة العربٌية مقارنةن بالمغة اإلنجميزٌيةالق
% أف مقدرتىيـ عمى اإلجابة الشفكٌية كالنقاش أفضؿي 75كيرل  ،أسئمة االمتحاف بالمغة اإلنجميزٌية

 .(18)"بالمغة العربٌية
ًة العربٌية في تدريس الطٌب، التجاًرب الرائعة لمجامعات السكرٌية في محافظتيا عمى المغ إف

ا حتى في المجتمعاتً  كتخريجيا شريحةن مف أفضؿ األطبَّاءً   الغربٌية التي العرب كأكثرىـ نجاحن
ـى بالمغة ا أٌكدت ما ىك متعارؼ عميو عالمٌيا،يعممكف بيا كبمغتنا   لقكمٌيةكثابت عممٌيان أف التعمي

 ان.العربٌية أقدري عمي بناء أجيالنا عممٌيان كثقافيٌ 
قارف الطبيب زىير أحمد السباعي عضك مجمس الشكرل في المممكة العربٌية السعكدٌية، في لقد 

الطب بالعربٌية يخٌرجي لنا أطٌباءى أضعؼ" دراسة لو بعنكاف: "ىؿ تدريسي 
، نتائج األطٌباء (19)

ميمٌي لؤلطٌباء السكرييف الذيف يتعممكف الطبَّ بالعربٌية بنتائج اآلخريف، في اختبارات المجمس التع
األجانب، كىك اختبار تعقده الكاليات المتحدة األمريكٌية عدةى مراتو في كؿ عاـ، كيتقدـ إليو في 
كؿ مرة نحك عشرة آالؼ طبيب مف مختمؼ أنحاًء العالـ. كمف يجتازه يحؽ لو العمؿ أك الدراسة 

 الطبٌية العميا في الكاليات المتحدة األمريكٌية.
بلمات نتائج اختبار الطبلب األطٌباء السكرييف المتقدميف، عكالن بمعدؿ جد كتضمنت الدراسة 

لممتقدميف، كيتضح مف ذلؾ الجدكؿ أف معدؿ عبلمات السكرييف  اإلجمالي كمعدؿ العبلمات
 .اإلجمالي أعمى قميبلن مف المعدؿ

 الطبٌ  ـى أم أف تعمٌ اإلنكميزٌية،  عقد بالمغةً يي  باعي في دراستو إلى أف االختبارى كينٌبو الدكتكر السٌ 
دكف أدائيـ لبلختبار كاجتيازىـ لو  العربٌية لـ يكف عائقان أماـ األطٌباء السكرييف أك يحكؿي  بالمغةً 
 بالمغة العربٌية . . كفي ذلؾ برىافه عمى نجاًح تعميـ العمكـً بنجاحو 

 األىمّية المغوّية لمتعريب :
يتعمؽ في  حيثي  ثراء المغة العربٌية لدل الدارسً فيك يساىـي في إ ،إف لمتعريب أىمٌيةن لغكٌيةن كبرل

تمقائٌية  مما يدفعو إلى االبتكاًر كاإلبداع.إف تدريس المكاد العممٌية بالمغة العربٌية يحٌفز بصكرةو  ،لغتو
ـى  كالمترجـ إلى ترجمة ىذه المكاد بالمغة العربٌية مما يدفعو إلى األماـ لدعـ تجربتو كممارسة  المعم

 الترجمة.
كىي الخكضي في ألفاظ لغكٌية تيردُّ إلى لغاتو أجنبٌية كردُّىا  ،اؾ أىمٌيةه لغكٌية أخرل لمتعريبكىن"

إلى جذكًرىا العربٌية، كىذا يفتح كيسيـ في إثراء الدراسات المغكٌية المقارنة. فقد تعرؼ الدارسكف 
طمحاتو غربٌية كالباحثكف العرب عمى الكثير مف األلفاظ المشككؾ فييا كفي معرفة ألفاظو كمص

 العرب بعد أف شكؾ عمماءي  أثبتيا عمماءي  مثؿ مصطمحات المعادف كألفاظو  ،ىي في األصؿ عربٌية
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نت الدارسيف مف الكقكؼ في كجو الدخيؿ الذم ة؛ فمكٌ الغرب بأصميا كردكىا إلى أصكليا العربيٌ 
 .(21)"العربيٌ  ال يتناسب كالذكؽ المفظيٌ 

عف خصائًص المغًة العربٌية  كالمغكٌية ناتجه  مف المصطمحات العممٌيةً  لمكثير قبكؿى المغة العربٌيةً إف 
كقؿَّ ما تتصؼ ،لغكٌيان  بالمركنة كاالشتقاؽ كالنحت كالتطكر. كىذا يعمؿي عمى إغناء المغةً  المتصفةً 

 بو لغةه أخرل.
 :ث يقكؿحي ،عف العربٌية ألفريد غيـك كىنا ال بدَّ أف نستذكر ما قالو المستشرؽ

جميع  يا لمتعبير عفعمى المرء أف يدرؾى مدل استيعاًب الٌمغة العربٌية كاتساعً يسيؿ » 
استعماؿ  داللةً  ة لمعالـ القديـ بكؿ يسرو كسيكلة، بكجكد التعدد في تغييرالمصطمحات العمميٌ 

 جعمتيا قادرةن عمى أف كىبى هللاي الٌمغة العربٌية مركنةن » د. جكرج سارتكف:  كقاؿ.«...الفعؿ كاالسـ 
 عنو بعباراتو عمييا طبلكةه  تعٌبرى  تدٌكف الكحي أحسف تدكيف... بجميًع دقائًؽ معانيو كلغاتو، كأف

 .(21)«كفييا متانة 
رة، كلقد أٍثرت المغةي ف لغتى :إلذلؾ يمكف القكؿ نا العربٌية لغةه حٌيةه، تجمعي بيف األصالًة كالمعاصى

األمـ  لمنظمة انقطاع، كاليـك ىي سادسي لغةو رسمٌيةو  دكف اإلنسانٌيةى قركنان طكيمةن  الحضارةى  العربٌيةي 
 المتحدة، إلى جانب اإلنجميزٌية كالفرنسٌية كاإلسبانٌية كالركسٌية كالصينٌية.

عمى ذلؾ مف أنيا  كال أىدىؿَّ  ،قادرةه عمى االستمرار في تأديًة ىذا الدكر كال شؾَّ أفَّ المغةى العربٌيةى 
التي ما زالت تؤدم دكرىىا في الحضارًة  ىي المغةي الكحيدةي  -المشار إلييا - مف بيف المغات

 اإلنسانٌيًة إلى يكمنا ىذا.
 تِجربٌة راِئدٌة.. في النيوِض بالمغِة العربّية:

جعمت  حيثي ،سكريةبيا الشقيقة  قامتما  في الحفاظ عمى المغًة العربٌية" لعؿَّ مف أنجح التجارب 
كتـ  ،الكتب الطبٌية قامت حركةي ترجمةً ف ،الحقكؽ ةً ككميَّ  ،الطبٌ  ةً التعميـ في كميَّ  المغةى العربٌيةى لغةى 

 ،كذلؾ باالشتراؾ مع كزارات الصحة العربٌية  ،في معجـ الطٌب العربيٌ  كضع قامكس عربيٌ 
 ،كفاءةن عاليةن  السكرمُّ  كلقد أثبت الطبيبي  ،كقد شاركت مصر في ذلؾ  ،كنقابات األطٌباء العربٌية 

ـى الطبَّ كتعامؿى بالمغة العربٌيةكال يقؿ مستكاه   .(22)"عف أٌم طبيبو آخر بالرغـ مف أنو تعم
عمى أعضاء  حيث قامت بالتعميـ ،كما قامت كزارةي التعميـ العالي بدكرو كبيرو في ىذا المضمار

ًة الفصيحًة في مناقشاتيـ كمحاضراتيـ كتقكيـ الييئات التدريسٌية في الجامعات باستعماؿ العربيٌ 
 ة الفصيحة فيلمكتب المؤلفة ، كاستعماؿ العربيٌ  الماجستير كالدكتكراه ، كالتدقيؽ المغكمٌ  رسائؿ

العممٌية التدريسٌية في الجامعات الرسمٌية كالخاصة ؛ بيدؼ الحفاظ عمى اليكٌية العربٌية متمثمة في 
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كسبيؿي األٌمة نحك التكٌجو لغتنا األـ ) العربٌية الفصيحة ( كاالىتماـ بيذه المغة عمى أنيا كعاءه لممعرفة 
 إلى مجتمًع المعرفًة كالثقافة استنادان إلى دكر المغًة األـ في ىذه المجاالت.

كقامت كزارة الثقافة بطباعًة كتبو تناكلت التحدياًت المعاصرة التي تكاجييا لغتنا العربٌيةي ضمف 
قامة معارضى كعمؿ محاضرات تكعية لغكٌية في ا« الٌتمكيف لمغة العربٌية » سمسمة  لمراكز الثقافٌية، كا 

لمكتب بغيةى إيصاؿ الكتاب إلى القارئ بأسعارو زىيدة ، كعممت عمى زيادة نسبة ما ييترجـ إلى العربٌيًة 
كزيادة نسبة كتب األطفاؿ المنشكرة ، كأحدثت جائزةى الدكلة التقديرٌية لآلداب كالعمـك اإلنسانٌية كعممت 

 .(23)رةالمسرحيات بالعربٌية السيمة الميسٌ عمى تفعيؿ مسرح األطفاؿ لعرض 
كأجرت مقاببلتو  قامت بإجراء دكراتو تدريبٌية لممذيعيف كالمذيعات، كعقدت ندكاتو ف كزارةي اإلعبلـكأٌما 

الصحؼ في  المغة األـ " المغة العربٌية "، كنشرت زكايا لغكٌية كمقاالت في بمناسبة االحتفاالت بيكـً 
 ،بث برامج شعرٌية  كقامت بتصحيح بعض األخطاء الشائعة ، كعممت عمى مجاؿ التكعية المغكٌية،

كنشراتو إعبلنية تدعك أصحابى المحاؿ التجارٌية لمراجعًة مديرٌيات الٌتجارة بخصكص كضع الٌتسميات 
ككضع الكمماًت العربٌية مكانيا، إلى  ،العربٌية، كاستبعاد الكممات العامٌية كاألجنبٌية مف اإلعبلنات

 تفعيؿ البرامج المكٌجية لؤلطفاؿ . جانب
 العربّية؟ الطّب بالمغةِ  لماذا تعميمُ 

ـي بيا المرءي يفكر بيا، كالتعميـ الجامعٌي بغير المغًة األـ فصؿه " مف المعركؼ أف المغةى التي يتعم
األمة  كتكريسه لمتخمؼ كالعزلة بيف أبناءً  ،كتعزيزه لمتبعية الثقافيًة كالسياسية ،بيف التفكير كالمساف

 كلغتيـ كحضارتيـ كتاريخيـ. كقد أكضحت نتائجي االستفتاءات المتعددة لمكتب تنسيؽ التعريب أف
المغةى العربٌية ىي األداةي الطبيعية لمتعميـ الجامعٌي في مختمؼ المكاد، كأنيا ضركرةه قكمٌية كدعامةه 

 .(24)" لكحدة األمًة كنيضتيا
حيث تـ تطبيؽي التعريب  ، الجامعيٌ  لريادة في تعريب التعميـً صاحبةى ا السكرٌيةي  كتعتبر الجامعاتي 
كتكاصمت عمميةي التعريًب في الكميات األخرل  ،ـ 1919بجامعة دمشؽى عاـ  في كمٌية الطبٌ 

ممصادر كتصنيؼ عدد لكتبع ذلؾ حركةي تأليؼو كترجمةو  ،كالصيدلة كاليندسة كالزراعة كغيرىا
 ،حيث ظمت حركةي التعريب مستمرةن  ،ف في مجاؿ التعريبكبير مف المصطمحات كتأىيؿ العاممي

كتجدر اإلشارة إلى أف .كأيٌلفت كميةه كبيرةه مف المصادر التي تعتمد عمييا بعضي الجامعات اليـك
، كمف ثـ فإف تعريبى  عمـك الطٌب ييعتبر مدخبلن  العمـك الطبٌية تمثؿ شريحةن كاسعةن مف العمـك

 لتعريب العمـك األخرل.
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 :الطبّيةِ  الطّب والعمومِ  تعريبِ  ذلت في سبيلِ التي بُ  دُ الجيو 
لحقكؽ ا معيدي  ـ أينشئ9191بدأ تعريب التعميـ العالي في سكرية في كقت مبكرو نسبيان، كفي سنة 

كاجيت ك  العربٌيةي لغةى التدريس كمف ثـ أصبحت ،ككانت دركس ىذا المعيد تيمقى فيو بالمغة العربٌيةً 
 .(12)لعربٌيةاإلى المغة  المصطمحات األجنبٌيةً  عقباتو جٌمةن في ترجمةً  ىذه التجربةي الفٌذةي 

ف خيارى تعريب التعميـ  في جميع مراحمو ىك الخياري الكحيد الذم تكٌجو إليو أاألمر  ككاقعي 
مأينشئت 1918ة في دمشؽ عاـ و. كعىًقبى تشكيؿ الدكلة العربيٌ المثقفكف في سكرية، بؿ الشعب كمٌ 

ميٌمتييا النظري في المصطمحات التركٌيًة التي كانت تسكدي دكائرى الدكلة في سكرية  شعبةه لمتأليؼ
كالشعراء  كترجمتيا إلى مصطمحاتو عربٌية، كايستعيف ألجؿ تحقيؽ ىذه الفكرة بعددو مف األدباءً 

ي كاشترؾ أعضاؤه ف،كبعدىا بعاـو كاحدو أىسست الدكلةي:المجمعى العمميَّ العربيَّ  ،كرجاؿ السياسة
كما بدأكا بالبحث في األلفاظ المتداكلة في أكثر دكائر الحككمة،  ،التأليؼ كترجمة  المصطمحات

كتقرير الفصيح منيا اعتمادان عمى أميات كتب التراث، كأنشأكا ليذه الغايًة مجمةن باسـ المجمع 
 .(26)ـ 1921كصدر العددي األٌكؿي منيا سنة  ،العممٌي العربيٌ 

أبناء الكطف المغةى العربٌيةى في التعميـ، في جميع مراحمو،ىك حبُّ الكطف  ميعً إف الدافعى لتبني ج"
ـى العالـ كٌموك كالثقةي بالنفس،   كبكفاءتنا  ،الثقة بقدرتنا عمى إثبات كجكدنا أما

لمنيكض مف الكبكة. كالتمسؾي بالمغة تعبيره عف التمسًؾ بالكطف كالتاريخ. إنو العامؿي النفسيُّ الذم 
 شعبو مف شعكب العالـ لبلعتزاز بمغتو، كلمتعميـ بيا في جميع مراحؿ التعميـ  يدفعي كؿَّ 

العبرٌية بعد  ميما كاف تعداد سكانو، قٌؿ أك كثر. كىاىي عدكتنا ) إسرائيؿ ( قد أحيت المغةى 
 "التعميـ في جميع مراحمو. ة لكجكدىا العدكاني كلغةى كجعمتيا نقطةى ارتكازو أساسيٌ  ،مكتيا
لكنيا استطاعت أف تصبحى بالتخطيط كالفيـ لغةى عمـو كلغة  ، عبرٌية ىذه ليس ليا تاريخي لاكالمغة 

 .(27)"إعبلـ كلغة مجتمع متقدـ
ـى الدكلة العربٌية في سكرية شعكره كاسحه  كالكرامة، كاندفع الجميع،  بالعزة كالقكةً  لقد رافؽ قيا

 كمثقفكف، لمقضاء عمى ما خمفيا معممكف كصحفٌيكف ككٌتاب كأدباء كشعراء كمكظفكف كسياسيكف
لتتريؾ مف آثارو ميينةو امتدت إلى المغة كالثقافة. إنو نفيره عاـ كاف عمى المجمع تكجييو ا

. كنجح المجمعي في العاجؿ مف كالكصكؿ بو إلى الغايًة المرجٌكة بأنجع السبؿ كأقصر كقتو 
ة في مدةو قصيرة نسبٌيان، كالتؼَّ ميمتو، فعٌرب الدكاكيف كأصمح لغة التعميـ في المدارس كالصحاف

اإلسبلمٌية عامةن كفي األقطار العربٌية كٌميا  حكلو كؿُّ فئات الشعب كأنصاري العربية في الببلدً 
عمى  خاصةن. كامتؤلت صفحاتي مجمتو بآرائيـ كدراساتيـ في المشكبلت التي كانت تيعرضي 

 .(28)صفحاتيا أيضان 
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ـ أكلئؾ لغكييف في المقاـ األكؿ، ككاف معظـي المشكبلت كاف أعضاءي المجمع األكائؿ كأنصارى
المطركحة في البداية إصبلحى لغًة الكتاب كالدكاكيف ككضعى المصطمحات األكثر تداكالن إلحاحان، 

العامة. أما مصطمحاتي العمـك األساسٌية كالتطبيقٌية في  ألفاظ الحضارة كالحياةً  كىي مصطمحاتي 
كالصيدلة، فكاف عمى االختصاصييف في المعيد الطٌبي العربٌي القياـ الفيزياء كالكيمياء كالطٌب 

 .بكضعيا كتدقيقيا
ـ ايفتتحى معيدي 1919ففي عاـ  ،جامعًة دمشؽى  منذ نشأةً  ةلقد بدأ تدريس الطٌب بالعربية في سكري

 ان الطٌب العربٌي الذم شٌكؿ، مع معيد الحقكؽ بدمشؽى نكاةى الجامعة السكرية التي تأسست رسميٌ 
"جامعة دمشؽ". كقد بدأت حركة تعريب الطٌب منذ  ـ، كتغير اسميا فيما بعد إلى1923سنة 

في المعيد فضؿي ترجمة  إنشاء المعيد، الذم تحكؿ إلى كمية الطٌب الحقان. ككاف لؤلساتذة األكائؿ
ار ـ بإصد1924المصطمحات العممٌية ككضع الترجمات كالمؤلفات الطبٌية العربٌية،كما بدأكا عاـ 

المجمة الطبٌية العربٌية. ككانت المغةي العربٌيةي لغةى التدريس في جميع كميات كفركع جامعة دمشؽ، 
 .(29)ككذلؾ كانت في الجامعات األخرل التي أينشئت فيما بعد: حمب كالبعث كتشريف

بالعربٌية.  طبَّ تقريبان التي تدرس ال في العالـً  كليذا تفاخري الجامعاتي السكرية األربعة بأنيا الكحيدةي 
إذ إف جميعى كمياًت الطٌب األخرل في العالـ العربي تدٌرس باإلنكميزٌية أك الفرنسٌية، باستثناء 

 بعض المدارس في السكداف كليبيا.
أركع مراحؿ تعريب التعميـ  مف كييعٌد ما قاـ بو أعضاءي ىيئًة التدريس في المعيد الطٌبي العربيٌ 

و يشبو إلى حدو كبير ما قاـ بو أسبلفيـ في العصكر اإلسبلمية العالي في القرف العشريف، إن
األكلى؛ كلـ يتردد أمّّ مف أعضاء ىيئة التدريس في المعيد الطٌبي العربٌي في متابعة مسيرة 
 تعريب تعميـ الطٌب كما يرافقو مف الصيدلة كالعمـك الحيكٌية كالكيمياء كالفيزياء، بؿ لـ يساكرً 

لمتضحية كبذؿ الغالي كالرخيص في سبيؿ لغتنا  العاـ كاالستعدادي  نو النفيري إ ،الترددي أحدان منيـ
 لغة الكحي كالقرآف الكريـ . ،العزيزة

استكمؿ أساتذةي المعيد الطٌبي العربٌي كضعى تدقيؽ مصطمحاتيـ، كدخؿ تعريبي العمـك في التعميـ 
 ات العممٌية كتكامميا. ىي المرحمة الثانية، مرحمةى تنقيح المصطمح العالي مرحمةن جديدة

كنيشرت  ،فظيرت مصطمحاتي الفيزياء ، كمصطمحات الكيمياء كالصيدلة ، كمصطمحات الطبٌ 
 تمؾ المصطمحات في مجمة المجمع، كنكقشت كنٌقحت عمى صفحاتيا.

كبمغ معظـي أساتذة المعيد الطٌبي العربٌي بفركعو الثبلثة، الطٌب البشرٌم كطٌب األسناف كالصيدلة، 
 مصطمحاتً  في تعريب العمـك ككضع مصطمحاتيا، كأدل ىذا التطكر في كضع رفيعةن  منزلةن 

في فركع العمـك التطبيقٌية في المعيد. كقد بدأت ىذه  العمـك إلى التكجو إلى صنع معاجـو مختصةو 
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المرحمة، كىي الثالثة مف مراحؿ تعريب التعميـ العالي عامةن كتعريب تعميـ العمـك فيو خاصةن، في 
 تو مبكرو نسبيان.كق

تعريب التعميـ العالي العممٌي، ذلؾ ألف  نضجً  مرحمةى  ىذه تعدُّ  المعاجـ المختصة صنعً  إف مرحمةى 
تكافرى المصطمحات العربٌية لمختمؼ فركع العمـك المراد تعريبيا، ىك حجري األساس في تعريب 

بمغ  كما ،حمة في بداية الثبلثينياتعميـ العالي العممٌي ىذه المر عميـ العالي، كقد بمغ تعريب التٌ التٌ 
ـي  بفركعو الثبلثة مستكنل مرمكقان في الثبلثينيات مف القرف الماضي، كتابع تطكره  الطبٌ  تعمي

 كتحسنو. فقد تكافرت لو جميع المزايا لبمكغ ذلؾ المستكل، فالتعميـ فيو بالمغة العربٌية، كأعضاءي 
 عييف.مف الفرنسييف الجام كقمةه  ،ىيئة التدريس عربه 

ة مكضعى ترحيبو الستكماؿ دراساتيـ العميا في الجامعات كقد كاف خريجك الجامعة السكريٌ 
ككٌجو أعضاء ىيئة التدريس في المعيد الطٌبي العربٌي بحكثيـ الطبٌية إلى معالجة ،ةالفرنسيٌ 

 .(31)"األمراض البيئٌية المستكطنة
الذم تيدرس فيو  كحيد في الببلد العربٌيةككاف المعيد الطٌبي العربٌي يفاخر في أنو المعيد ال"

العمـك بالمغة العربٌية، كيتكافد عميو الطمبة مف جميع األقطار العربية المجاكرة كالبعيدة، فكاف لديو 
ة ليست طمبةه مف سكرية كلبناف كالحجاز كالعراؽ كمصر كتكنس كغيرىا...كما أف التجربة السكريٌ 

ا الكحيدة، فالسكداف لدييا تجربةه جيٌ  دة، كفي مصر كليبيا كالجزائر كالسعكدية ىناؾ تجاربي أيضن
ف لـ تكف   .(31)نفسيا القكةبكا 

 بالمغة العربّية: التعميمِ  ايجابياتِ  أبرزُ 
 ـى بالمغة العربٌية يحافظي عمى بقاء ىكيتنا اإلسبلمٌية كيزيد مف عزتنا كالتمسؾ بقيمنا  إف التعمي

 زيمة النفسٌية أماـ العالـ الغربٌي.كثكابتنا كخصكصان في زمف العكلمة كالي

 كالتعمـ بالمغة العربٌيًة يزيد مف سرعة  ،إف لغةى التكاصؿ بيف المريض كالطبيب ىي العربٌية
 .االستيعاب كالفيـ العميؽ لمفاىيـ الٌصحة كالمرض

 ـي بالمغًة العربية ال يعني عدـى إتقاف المغة االنكميزٌية قراءةى بؿ يجب أف يتعمـ الطالب ال ،الٌتعم
 واٌىزبثَخ واإلٌمبء ثبٌٍغخ االٔىٍٍضٌّخ إٌى خبٔت اٌؼشثٍّخ .

  كفي  ،إف الطالبى يتمقى عمكمىو كمَّيا في المراحؿ االبتدائٌية كاإلعدادٌية كالثانكٌية بالمغًة العربٌية
المراحؿ ما قبؿ الجامعية يككف رصيدي الطالب مف المغة األجنبٌية متكاضعان جدان، كفجأةن يجد 

 كبالتالي يجدي صعكبةن في استيعاب العمـك الطبٌية بغير لغتو األساسٌية. ،أماـ لغة أجنبٌية نفسو
 الشؾ أف لغةى التعمـ كالتعميـ ليا أثره كبيره في الفيـ كاإلدراؾ كسرعًة االستيعاب لممتعمـ، 

 فيي لغة القرآف كىي أداة تكاصؿ المسمـ التي يعتز بيا.
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 مف المصطمحات العممٌية كالمغكٌية ناتج عف خصائص المغة  إف قبكؿ المغة العربٌية لمكثير
 كىذا يعمؿي عمى إغناء المغة لغكيان. ،العربٌية المتصفة بالمركنًة كاالشتقاؽ كالنحت كالتطكر

 كتمكينيـ مف  ،إف أبرز ايجابيات التعميـ بالمغة العربٌية ىك الٌتيسير عمى الطمبة كالدارسيف
ت بطريقة أكفى، حيث أف قدراتيـ عمى االستيعاب بالمغة تمقي العمـك كمتابعة المحاضرا

 .العربٌية تفكؽ ما ىي عميو بالمغاًت األجنبٌية
 األٌمة؟ ـً كتقدٌ  العمكـً  بيف تعريبً  ىؿ ىناؾ ارتباطه 

ككانت المغةي مف أىـ  نعـ بالطبع، فمف الثابت أف ما مف حضارةو ازدىرت كأثمرت، إال
برل في حياة كٌؿ أٌمةو ،فيي األداة التي تحمؿي األفكارى كتنقؿ قيمةه جكىرٌية ك دعائميا،فالمغةي 

أبناء األمًة الكاحدة، كبيا يتـ التقاربي كالتشابو كاالنسجاـ  المفاىيـ فتقيـ بذلؾ ركابطى االتصاؿ بيف
 .بينيـ
 الدكؿ التي ليا حظّّ مف التنمٌية تعٌمـ بمغاتيا القكمٌية. يحدث ذلؾ في الدكؿ كثيرة العدد،" إف 

نجمترا كألمانيا مميكف، 5.2  عمى سبيؿ المثاؿ بؿ كالدكؿ قميمة العدد، فسكاف فنمندة،مثؿ: أمريكا كا 
كاألكلى في  ،كال يعرفكف غير لغتيا. كرغـ ذلؾ ىي في مقدمة الٌدكؿ في دليؿ التنمٌية البشرٌية

ما مف الدكؿ كغيرى ،السكيد كالنركيج كذلؾك . دليؿ السبؽ الٌتقني الذم تصدره األمـي المتحدة
المتقدمة تدٌرسي بمغاتيا القكمٌية. كال تدرس بمغاتو غير المغة القكمٌية إال الدكؿي المتخمفة، كحتى 

فيناؾ إذف   .الدكؿ التي كانت محتٌمةن نفضت عف نفسيا غبارى التخمًؼ كبدأت في مسيرة التنمية
 .(33)عبلقةه أكيدة بيف التنمية كالدراسًة بالمغة القكمٌية"

 : عمى التعريبِ  المترتبةُ  رُ اآلثا
ىيكيتيا  ة العربٌية كمف أسباب نيضتيا كصكفً لٌما كاف التعريبي مف أظير مقكمات األمٌ 

العمـك الحديثة  الحضارٌية، غدا لزاما عمى عممائيا أف ينصرفكا بجيكدىـ إلى إحكاـ كتابةً 
 كتدريسيا بالمغة العربٌية، كالتكقؼ عف االعتماد عمى لغة الغير.

كخزانةي  عمـك دينيا ة العربٌية، كىي كعاءي بيف أقطار األمٌ  المكحدةً  العكامؿً  ىي أىُـّ  العربٌيةى  المغةى إف 
، عبير اإلبداعيٌ كفكؽ ذلؾ فإف لمغة العربٌية جمالىيا الباىر في التٌ .حضارتيا كثقافتيا المشتركة

 بكا نصكصان أدبيةن عاليةن كمماتيا أك في نظميا. لقد استطاع المبدعكف بيا أف يكت سكاءن في جرسً 
العالـ المختمفة. كحافظت عمى ىذا الجماؿ مع الدقة في  في الشعر كالنثر، تيرجمت إلى لغاتً 

 النصكص العممٌية التي كتبيا عمماء مف مختمؼ العصكر ممف امتمككا معارفيـ العممٌية كأداةى 
 تعبيرىـ المغكٌية.
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يا ةى تحدياتو كثيرةن كمختمفةن تكاجو العربيٌ  لكفَّ   األجنبٌية التي غزت العربٌيةى  مف ذلؾ المغاتي  ،كتنافسي
 ،كبشكؿ خاص في جامعاتنا العربٌية التي ال تزاؿ تدرس العمـك بالمغات األجنبٌية ،في عقر دارىا

كال سٌيما العمـك الطبٌية كاليندسٌية، بحجًة أف ىذه العمـك مكضكعةه أساسان بالمغات األجنبٌية 
 .كيصعيب ترجمتييا

في سكرية فندت ىذه االدعاءات، إذ أثبت الخريج  في تعريب التعميـ الجامعيٌ  التجربةى الرائدةى  فَّ لك
يكازم مستكل خٌريجي الجامعات العالمٌية إف لـ  ة أف مستكاه العمميٌ الذم تمقى عمكمو بالعربيٌ 

ا دراسةن دقيقةن كدراستي ،مجتمعو مع مشاكؿً  أكبرى  بشكؿو  ألنو بمغتو األـ يستطيعي التكاصؿى  ،يفقو
 .(34)بفضًؿ فيمو العميؽ لمغة مجتمعو

 :عمى سبيؿ المثاؿ جٌمةه، كيذكركف كيرل كثيره مف العمماء أف فكائدى التعريبً 
  الطبلب لممادة العممٌية بالمغة العربٌية يفكؽ استيعابيـ ليا بالمغة األجنبٌية  إف استيعابى. 
  ًتنخفض بو ارتفعت بالتعريب كلـ العممٌيةى  إف المستكيات. 
  ًالعربٌية قد ارتفع لدل الطالب كاألستاذ معان  إف مستكل المغة. 
  فتح مجاالن كاسعان لمتأليؼ كالترجمة العممٌية كىذا البابي كاف مقفبلن أك يكاد  عمى مدل  إف التعريبى

 .ـ1991نصًؼ قرفو مف الزماف السابؽ لقرار تطبيؽ التعريب عاـ 
  لدارسيف كتمكينيـ مف تمقي العمـك كمتابعة المحاضرات بطريقةو كالتسييؿ عمى الطمبة كا التيسيري

 .األجنبٌيةات أكفى، حيث أف قدراتيـ عمى االستيعاب بالمغة العربٌية تفكؽ ما ىي عميو بالمغ
 متناكؿ  تاحة العمـك الطبيعية كالمعارؼ اإلنسانٌية في جميع مجاالتيا بالمغة العربٌية لتككف فيا

 .بأمتيـ افةن، مما يمٌكف مف مشاركتيـ جميعان في النيكض الحضارمٌ الدارسيف كالمكاطنيف ك
  في المجاالت التي تيُـّ الكطف بيف المشتغميف بالعمـك كالبحكث كالدراسات الرباط تكثيؽي 

 .كالمكاطنيف
  ًكاالنعتاؽ الحضارٌم مف التبعٌية القكميةً  كترسيخي العزةً  الكطنيةً  تأكيدي اليكية. 
  إف التعريبى لـ يؤد إلى إطالة فترات الدراسات العميا لممبتعثيف إلى الجامعات الخارجٌية، بؿ

 .حصؿ ىؤالء عمى درجاتيـ العميا، كعادكا في ذات الفترات التي كانت مقررةن ليذه الدراسات سمفان 
 : التي تكاجو التعريبى  كالتحدياتً  تً العقبا أبرزي 

 ، كمعنى ذلؾ أف لغةى عمى أف المغةى العربٌية ىي المغةي الرسميةي  ةً العربيٌ  الدكؿً  دساتيري  نصُّ ت
معظـى  كرغـ ذلؾ فإننا نجدي  ،يجبي أف تككفى العربيةى   –في جميع مراحؿ التعميـ   –التدريس 

إذا استثنينا سكريا كالسكداف  بالمغات األجنبٌية العمكـى  سي ة في عالمنا العربي تدرٌ الكمٌياًت العمميٌ 
كبعض أقساـ الكمٌيات في جامعًة العراؽ.لقد كاجيت قضيةي التعريب منذ أف بدأت في العصر 

http://www.turess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://www.turess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
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ـى تمؾ ة، كلعؿَّ الحديث مشاكؿى عدٌ  المشاكؿ بدأ مع بداية االستعمار األكركبي لمكطف  احتدا
 .(35)ناف كاستمر في سكريةالعربي،إذ أيلغي التعريب في مصر كلب

الثقافٌية  .. إلييا ترجمت المكاريثي قركفو  مف عشرةً  ألكثرى  لقد ظمت المغةي العربٌية لغةى العمـ العالميٌ 
العممٌية التي أضافت إلى ىذه  كبيا كتبت اإلبداعاتي  ،كالحضارٌية السابقة عمى ظيكر اإلسبلـ

 كالمنيج التجريبيٌ  ضًتيا الحديثة التراثى اليكنانيالمكاريث كطكرتيا.. كمنيا أخذت أكركبا إٌباف ني
 فكانت بحؽ لغةى العمـً كالحضارة . ،كاإلضافات العربٌية اإلسبلمٌية في العمـك الطبيعٌية كتطبيقاتيا

 يا كنيضتيا الحديثةى في القرًف التاسع عشرػ عادت العربٌية لتككف المغةى كعندما استأنفت أٌمتينا يقظتى 
 .النيضًة األكركبية، فكاف التدريس بيا لجميع تمؾ العمـك التي كسعت عمكـى 

، كالتي جعمت التدريس لمعمـك الطبيعٌية كتقنياتيا  التي تعيشيا لغتنا العربٌيةي  زمةى لكفَّ األ اليـك
كالتي جعمت العربيةى غريبةن في  ،كأحياننا العمـك اإلنسانٌية كاالجتماعٌية يتـ بالمغات األجنبٌية

 الكارثة بدأت مخططان استعمارٌيان مع بدء الغزك االستعمارٌم الحديث لكطف العركبةً ببلدىا.. ىذه 
نما أرادت احتبلؿى  كعالـ اإلسبلـ.. تمؾ الغزكةي  التي لـ تقنٍع باحتبلؿ األرًض كنيب الثركة، كا 
ا، ليسمبى االحتبلؿي   ..!العقكؿ كيمسخى  ،الثركاتً  األرضى كينيبى  العقًؿ أيضن

ككذلؾ تصنع  ،بيا جميع العمـك سي ة تدرٌ ، لتصبحى لغةن عممٌية حيٌ يؿ ( لغةن ميتةن لقد أحيت ) إسرائ
الصيف كالياباف مع أصعب لغات الدنيا.. لكننا لؤلسؼ عدنا القيقرل فأصبحنا في كثير مف 

ب تدريسيا بالعربٌية أعطت بغير لغة القرآف الكريـ! مع أف تجارً  الطبيعيةى  س العمكـى جامعاتنا ندرٌ 
 .(36)كبيرةن كما ىك معمـك  نتائجى 

 جت لعجز العربٌيةً االستعمارٌية التي ركٌ  ككانت الدعكةي لتعريب التعميـ مرتبطةن بالتحرر مف العقميةً 
كحاربكه.  أف تككف لغةى عمـو كحضارة، ك قد رٌكج ليذه الفكرة الكثيركف ممف رفضكا التعريب

 بغير المغة األـ ، كالتعميـ الجامعيٌ ر بياكالمعركؼ أف المغةى التي يتعمـ بيا المرء يفكٌ 
فصؿه بيف التفكير كالمساف كتعزيزه لمتبعٌية الثقافٌية كالسياسٌية كتكريس لمتخمؼ كالعزلة بيف أبناء 

كلغتيـ كحضارتيـ كتاريخيـ. كقد أكضحت نتائجي االستفتاءات المتعددة لمكتب تنسيؽ  ةً األمٌ 
بيعية لمتعميـ الجامعٌي في مختمؼ المكاد، كأنيا ضركرةه الط التعريب أف المغةى العربٌية ىي األداةي 

 .األٌمة قكمٌية كدعامةه لكحدةً 
عمى تذليؿ المشكبلت التي تحكؿ  منصٌبان  إف اإليمافى بحتمية التعريب لمتعميـ العالي جعؿ التفكيرى 

ذ دكف تحقيقو مف حيث المصطمح العربي المكحد كالكتاب الجامعي المترجـ أك المؤلؼ كاألستا
 .(37)المؤٌىؿ القادر عمى التدريس بالعربٌية
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عف الكاقع، كلك  في المجاالت التقنٌية منفصمةه  الجامعيٌ  لتعريب التعميـً  كيرل البعضي أف الدعكةى "
 قادريف عمى مكاكبة التقدـ في مجاالتيـ.فيؿ ىذا صحيح؟ طبقت ستنتجي خٌريجيف غيرى 

الذم  ذلؾ مف خبلؿ تقرير األمـ المتحدة، كيتضح حةإف ىذا الكبلـى ليس لو أمُّ نصيبو مف الصٌ 
مميكنان  291مميكف ك 3،8دكلة في صدارة العالـ تقنٌيان يتراكح عدد سكانيا بيف  19قاؿ: إف ىناؾ 

بمغاتيا القكمٌية، كال تكجدي دكلةه عربٌيةه كاحدة ضمفى ىذه  يسير فييا التعميـ كالبحث العمميٌ 
  .المجمكعة

 دكلةن  35جامعة عالمٌيان إلى أف تمؾ الجامعات تكجد في  511ؿى أفضؿ أخرل حك  كتشير دراسةه 
مميكنان تدٌرسي جميعييا كتجرم بحكثىيا بمغاتيا القكمٌية، كال  272ك 3،8يتراكح عدد سكانيا بيف 

  .(38)"بيف ىذه الجامعات كاحدةه  تكجد جامعةه عربٌيةه 
مى ىذه اإلرادة الكطنٌية قامت تجربةي دمشؽى إف التعميـ بالمغة القكمٌية ينبع مف مشيئة الشعكب؛ كع

 في تعريب التعميـ العممٌي.
ٍت العربيةي اليـك لغةن رسمٌية في األمـ المتحدة، كلغةن رسمية في المحافؿ الدكلٌية عامةن،  لقد أصبحى

في كمٌيات  كمنيا منظمةي الصحًة العالمية. كنحف ما زلنا نترٌدد في استعماؿ المصطمحات الطبٌيةً 
 ة أمره المناص منو.رغـ أف التعميـ بالعربيٌ  طٌب عندناال

كثيركف يقكلكف: نحف مؤمنكف بالتعميـ بالعربٌية كمستعٌدكف لو، كلكف قبؿ ذلؾ يجب أف تتكافر لنا 
فتعريبي الطٌب يحتاجي إلى ميٍستىٍمزىمىات، مف أىٌميا:المصطمح، كالكتاب، كالمرجع،  ،مجمكعةي أشياء

كًٌؿ كاألستاذ، كالطالب. كب غض النظر عف ترتيب ىذه المستمزمات حسب أىمٌيتيا، فإنيا تيشى
 .(39)مجتمعةن أرضيةن ال بٌد مف تييئتيا لبلنطبلؽ في عممية التعريب

 كرغـ إنشاء المنظمة العربٌية لمتربية كالثقافة كالعمـك كمؤسساتيا ، كرغـ نداءات المؤتمرات
 كؿكؿ التعريب، بؿ بقيت مشاكمو قائمةن في كٌؿ الدٌ كالندكات إال أف ىذا لـ ييحدَّ كثيران مف مشا

 كىذه المشاكؿ ىي: ،إلى حٌد كبيرو  لكٌنيا متقاربةه  ،طرطرو إلى قي العربٌية تتفاكت مف قي 
 :الجامعيٌ  مشكمةي الكتابً  -1

عكد ذلؾ ي سببى  ، كلعؿَّ  بالمغة العربٌية نادرةه كقميمةه  العممٌيةي  ، فالمراجعي التعريبى  تعيؽي  ىذه المشكمةي "
بالمغة العربٌية  المؤلفةى  ةى إلى مشكمتي التأليؼ كالترجمة. فعمى صعيد التأليؼ: نجد أف الكتبى العمميٌ 

ذلؾ يعكد  قميمةه جدان إذا ما قيست بالكتب المترجمة كالكتب المؤٌلفة بالمغة األجنبٌية، كلعؿ سببى 
ف كي  . ككذلؾ عممية الطباعة كاإلخراج جدكا فيـ قمةإلى عدـ كجكد مؤلفيف أٍكفاء بالمغة العربٌية، كا 

 .الفٌني غير الدقيؽ
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الترجمة، فإف الكتبى المترجمةى أيضان قميمةه عمى الرغـ مف كجكد مكتب لمتعريب  ا عمى صعيدً أمَّ 
تبقى  ة كالثٌقافة كالعمـك بدمشؽ، كعمى الرغـ مف ذلؾة لمتربيٌ كالٌترجمة كالٌنشر تابع لممنظمة العربيٌ 

يعكد إلى عدـ كجكد الترجمة الفكرٌية لما يستجد مف أبحاثو في  لسبب في ذلؾكا ،المشكمةي قائمةن 
فيصبح الكتاب قديمان في ،كعدـً ترجمة الكتاب بطبعاتو الجديدة،كالعمـك مجاالت المعارؼً 

إلى الكتب  عاـ تفتقري  العربية بشكؿو  . لذلؾ تبقى المكتبةي معمكماتو إذا لـ يبلحؽ كيترجـ كؿَّ جديدو 
العربٌية مما يعيؽي الطالب الجامعٌي كيدفعو إلى الرجكع لممراجع األجنبٌية  بالمغةً العممٌية 
 .(41)"لتكافرىا

مف مكاجية ىذا كٌمو مف خبلؿ التأليؼ العممٌي بالمغة العربٌية بإعطاء الحكافز  كلذلؾ ال بدَّ 
ؼ كعمـك الطباعة كالترجمة الفكرٌية لكٌؿ ما يستجد مف معار  ،كاعتماد ذلؾ في الٌترقيات العممٌية

كتدريب متخصصيف أٍكفاء في التحرير كاإلخراج الفٌني مع التزاـ الًدٌقة  ،الجديدة، كالتكزيع الجٌيد
 في المعمكمات العممٌية.

 الكتاب عمى النحك التالي : مشكمةً  حؿُّ  كيمكفي 
 مييا.ع ءتكجد الكتب كالمناىج المقررة بكميات الطٌب في سكرية، كيمكف االنطبلؽ منيا كالبنا -
بلع عمى الكتب األجنبٌية التي أشرؼ عمى ترجمتيا المركز العربٌي لمتعريب ينبغي االطٌ  -

. ، التابع لممنظمة العربٌية لمتربٌية كالثقافة كالعمـك  كالٌترجمة كالٌتأليؼ كالٌنشر بدمشؽى
- .  الكتب التي أشرؼ عمى إعدادىا كترجمتيا مجمعي المغًة العربيًة األردنيُّ
زات المركز العربي لمكثائؽ كالمطبكعات الصحٌية بالككيت، الذم أشرؼ عمى ترجمة إنجا -

صداًر عددو مف القكاميس الطبٌية التخصصٌية  . بعض الكتب الدراسٌية الطبٌية، كا 
جيكد بعض الجيات العربٌية الميتمة بالتعريب، مثؿ: معيد الدراسات كاألبحاث لمتعريب   -

، كجمعية لساف بالرباط، كالييئة العميا لم تعريب بالسكداف، كالجمعية المصرٌية لتعريب العمـك
لعرب بمصر، كالمنظمة العربٌية لمترجمة في لبناف، كجمعيات الحفاظ عمى المغة العربٌية في ا

 .(41)اإلمارات ) الشارقة ( كالجزائر، كالمغرب...
 مشكمة المصطمح: -2

اؿي قائمةن بحد ذاتيا، رغـ جيكد مكتب تنسيؽ تكحيد المصطمح في الكطف العربي ما تز  إف مشكمةى 
التعريب. كرغـ قرار الجامعة العربٌية كرغـ جيكد اتحاد المجامع العربٌية في تكحيده؛ اختبلؼ 

إضافةن إلى قمة المعاجـ االصطبلحٌية  ،مصدر المصطمح يؤدم إلى اختبلؼو في ترجمتو
 المتخصصة.
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ممٌي، كلكف مشكمةى التكحيد ليست مشكمةن صعبةن في عائقان في طريؽ البحث الع كؿُّ ىذا يشٌكؿي 
ألف حياة المصطمح بالكتب  ،حالة استعماؿ المصطمح المترجـ في حقؿ التأليؼ العمميٌ 

كاالستعماؿ ال في طٌيات المعاجـ عمى الرفكؼ، كفي حاؿ إيجاًد لجنةو عربٌيةو مكحدة متخصصة 
مؤسسات العممٌية العربٌية فإف ىذا كمو تتكلى أمر تعريب المصطمح، كفي حاؿ التعاكف بيف ال

 مف مشكمة المصطمح كتكحيده كترجمتو. في الحدٌ  سيساىـي 
كما يكجد رصيده ميّـّ مف المصطمحات، في معاجـ طبية صادرة بثبلث لغات)اإلنجميزٌية 

بٌية، كالفرنسٌية كالعربٌية(، عممان بأف كمٌيات الطٌب في األقطار العربية التي تيدرًٌس بالمغة األجن
 تدٌرس باإلنجميزٌية أك الفرنسٌية، باستثناء الصكماؿ التي تدرس الطبَّ بالمغة االيطالٌية.

 :(42)كنذكر مف ىذه المعاجـ
د، مف إنجاز اتحاد األطٌباء العرب، تحت إشراؼ المنظمة العربٌية لمتربٌية  - المعجـ الطبٌي المكحَّ

 عاية منظمة الٌصحة العالمٌية.كالثقافة كالعمـك كمجمس كزراء الٌصحة العرب، كر 
 معجـ الجامعة السكرٌية. -
دة، الصادرة عف مكتب تنسيؽ التعريب)الٌصحة كجسـ اإلنساف - الطٌب -الصيدلة-المعاجـ المكحَّ

 شريح(.عمـ التٌ –البيطرٌم 
ادرة عف مجامع المغة العربٌية، كبصفةو خاصة تمؾ الصادرة عف مجمكعة المصطمحات، الصٌ  -

 العربٌية بالقاىرة.مجمع المغة 
الجيكد المصطمحية الفردٌية، عمى سبيؿ المثاؿ: المعجـ الطٌبي الذم أعده أ.د أحمد ذياب  -

 .الذم قاـ بتدريس عمـ التشريح بالمغة العربٌية 
 .المصطمحات، الصادرة عف الييئة العميا لمتعريب بالسكداف -
 الجامعٌي: المدرسً  مشكمةي -3

كمع قمًة إتقاًف بعضيـ  ،اإلنجميزٌية بالمغة ة عمى التدريسالعمميٌ  لكمياتاتعتمد ىيئةي التدريس في 
المغةى العربيةى الفصيحةى، فإنيـ يمجأكف إلى التدريس بالعامٌية العربٌية مع التطعيـ باإلنجميزٌية، مما 

إلى تشتت الطالب  فيؤدم بدكره ،يؤدم إلى التشتت في المعمكمات العممٌية بتشتت مصادرىا
 ، كييحدثي فجكةن عممٌيةن بيف العمـً كالمغة.فكرٌيان 

لغة العمـ ىي المغة  فيـ يركف أف،عريبكمف مشاكؿ ىيئة التدريس قٌمةي إيمانيـ بقضية التٌ 
اإلنجميزية، كالعمـ في تطكر دائـ، ال يقؼ عند حد معيف، ، كما أف الكتب المتكفرة بالمغة العربية 

ف كجدت فيي قديمة   .ال تمبي الحاجة العممية المتجددةتكاد تككف معدكمة، كا 
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مـ كالسبب في ذلؾ يعكد إلى عدـ اعتماد األبحاث المترجمة كالمؤلفة بالمغة العربٌية في السٌ 
تكفر ىذه الدكرٌيات  ةو مشيكرة معدكـه لدييـ لقمةً األبحاث في دكرٌياتو عربيٌ  الكظيفي، كما أف نشرى 

تحسيف كضعيـ المادٌم كالعممٌي كإدخاؿ الترقٌية  التي تتمتع بالمكانة العالية؛ لذلؾ فإف عممية
عمى األبحاث المترجمة كالمعدة بالمغة العربية يساعد المدرس عمى االىتماـ بالمغة العربٌية 

مف  كال بدَّ  ،باإلنجميزٌية في التدريس المطعمةً  مف مكاجية العامٌيةً  كبالتعريب، كما أنو ال بدَّ 
 .درسي مف التدريس بيااإللماـ بالفصحى لكي يتمٌكفى الم

 ةً ة يعني: محافظة األمٌ بالمغة العربيٌ  التدريس في كميات العمـك آمنكا أف التدريسى  ىيئةى  كلك أف
 الجامعيٌ  األمة ال يمكف أف يبدعكا إال مف خبلؿ لغتيـ، كأف الطالبى  عمى شخصيتيا، كأف أفرادى 

غتو؛ لياف عندىـ أم جيد يمكف أف ال يمكف أف يستكعب المادة استيعابنا دقيقنا إال مف خبلؿ ل
 .(43)مكه مف أجؿ التعريبيقدٌ 
 :العممٌية المعاجـً  مشكمةي -4

منيا يتجاكز  ال شؾ أف المخطكطاًت العربٌية التي رىف الرفكؼ ىي بالمبلييف كلعؿ العمميٌ 
، إذا ما ل إلى ضعؼ المعاجـ العربٌية المؤٌلفًة في المياديف المختمفة كقمتياو أدٌ اآلالؼ ، كىذا كمٌ 

 ىك المعجـي  ما تفتقر إليو المكتبةي العربٌيةي  قيست بالمعاجـ المؤٌلفًة بالمغات األجنبٌية، كلعؿ أىَـّ 
، كىذا ال يتـ إال إذا تحٌقؽ عدده كبيره مف المخطكطاًت العممٌيًة التاريخي الذم أصبح ال بدَّ منو

 كاألدبٌية .
عممٌية المنشكرة بالمغة العربٌية أك المترجمة لـ إضافةن إلى أف المعاجـى المتخصصة بالمياديف ال

 تتضمف كؿ المصطمحات األجنبٌية، كفي ظؿ الظركؼ الراىنة قد يستغرؽ األمري بضعى سنكاتو 
صدارىا عمى شكؿ معاجـ اصطبلحٌية كالسبب في ذلؾ يعكد  ،لترجمة كٌؿ المصطمحات العممٌية كا 

يد العربي كمؤسساتو كقمًة إيماف معظميا إضافةن إلى تشتت الج ،إلى التطكر السريع لمعمـك
 بالتعريب .

ليذا كٌمو ال بد مف البحث عف ىذه المصطمحات في التراث العممٌي العربٌي كاستخداميا في حقؿ 
مما يساىـ  ،التأليؼ العممٌي، كىذا يتـ مف خبلؿ تحقيؽ المخطكطات العممٌية في التراث العربيٌ 

ىا إلى تيعاب كثير مف المصطمحات كالكممات كردٌ قادر عمى اس في إيجاد معجـ تاريخيٌ 
كما أف الترجمة الفكرٌية  ،كمعجـ كجريـ األلمانيٌ  أصكليا، عمى غرار معجـ أيكسفكرد التاريخيٌ 

لممصطمحات تساعد عمى كضع اشتقاقات لممصطمح بصبغة عربٌية كىك المطمكب مف المصطمح 
 .(44)في الكقت الراىف
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 :العربٌية المغةً  مشكمةي  -5
 عاشت المغةي العربيةي عصكران زاىرة، ككانت ليا مكانةه مرمكقةه بيف لغات العالـ، فقد كانت لغةى 
العمـك في كافة المياديف المعرفٌية، كىذا يعكد إلى العناية كاالىتماـ الكبير بيا مف ًقبؿ أيكلي األمر 

 في العصكر اإلسبلمٌيًة المزدىرة كاألمكييف كالعباسييف.
ةى اليـك تشيدي قمةى العناية كاالىتماـ منذ المراحؿ األساسية مف التعميـ إلى المراحؿ عمى أف المغ"

التعميمٌيًة العميا، كما أف إدخاؿى لغةو أجنبٌيةو تدرس بنفس الزمف منذ المراحًؿ األساسٌية إلى جانب 
فيؤثر  ،لغتيفالمغة العربٌية يؤثر عمى مدركات الطالب، مما يدفعو إلى التشتت في التفكير ما بيف 

عمى إبداعو كنمط تفكيره، فينتج عف ذلؾ ضعؼ في لغتو األكلى )األـ( فيبدأ بالتفكير بنمطيف 
 مختمفتيف . مختمفيف ليعبرى بمغتيف

العربٌية إذا ما  بالمغة األجنبٌية في معظـ الجامعاتً  كفي المراحؿ التعميمٌية العميا، أصبح التدريسي 
 المكاد لمسنكات األكلى في بعض الجامعات المصرٌية، ألف لغةى  استثنينا سكرية كالسكداف كبعضى 

الحكار أصبحت بالمحافؿ العممية العربٌية بالمغة األجنبٌية، فمؤتمر طٌب األسناف العربٌي التاسع 
كاف فيو الحكار باإلنجميزٌية، بؿ الذم أثار االستغراب أف  12/1994عشر الذم عقد بالخرطـك 

ـى بالمغةً كلكنَّ ،المسكاؾ كفكائده"إحدل الندكات كانت عف " كتبله النقاشي  اإلنجميزٌية و قيٌد
 .(45)"باإلنجميزٌية

 ديفو  لغةي  العربٌيةً  القائميف بأف المغةى  رأمى  االىتماـ بالمغة العربٌية كيدعـي  إف كؿ ىذا يؤٌدم إلى قٌمةً 
ـى  كحضارة، ألجؿً  عمـو  كليست لغةى   لغةو  ألساس بعدـ إدخاؿً بالمغة العربٌية مف ا ذلؾ فإف االىتما

يتكمميا كيفٌكري بيا دكف أف  بالطالب إلى التفكير بمغةو كاحدةو  أجنبٌية في المراحؿ األكلى تدفعي 
 إلى الجامعٌي بحاجةو  ه مع لغةو أخرل مبلزمةو لو في التفكير كالنطؽ، كما أف الطالبى يتشتت فكري 

و د ذلؾ في المقرر الجامعٌي. ىذا كمُّ التشجيع عمى البحث في المغة العربٌية كالترجمة كاعتما
 . منيا كالتركيز عمى الفصيحةً  بالمغة العربٌيةً  و إلى االىتماـً يدفعي 

ىك  المغة إدخاؿي العامٌية في الحكار كفي قاعة الدرس بحجة أف إيصاؿى المعمكمةً  كمف مشاكؿً 
 ت لغةى مصطمحاتو كال لغةن عف العمـ؟ فالعامٌيةي ليس . كلكف كيؼ يفٌكري كيبدعي بمغةو بعيدةو اليدؼ
كالتركيز عمييا خصكصان في  ،التدريس الفصحى كجعميا لغةى  لذلؾ ال بدَّ مف احتراـ المغةً  ،عممٌيةن 

 ..(46)المراحؿ األساسٌية
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 مشكمةي الطالًب الجامعٌي:-6
المستقبؿ، كىك األستاذ  يعتبر الطالب أىَـّ عنصر ميستيدىؼ في ىذه العممٌية، ألنو ىك طبيبي 

مف إعداده  -قبؿ كصكلو إلى الجامعة–لذم ييعىدُّ ليكاصؿ مسيرة التعميـ بنجاح، كمف ثـ فبل بدَّ ا
إعدادان جيدان، يجعمو متمٌكنا مف المغة العربية كمف المغة اإلنجميزية لتساعده عمى االستفادة مف 

 المراجع األجنبية.
ىيئة التدريس كقمة إيمانيـ  إال أف قمة المراجع العربٌية كقمة المصطمحات كالمعاجـ كضعؼ

التعريب بالنسبة إليو  ر سمبان عمى الطالب فتصبح قضيةي بالتدريس بالمغة العربٌية الفصيحة يؤثٌ 
بحاجة إلى حٌؿ؛ فالطالب الجامعي في المجاالت العممية يتمقى تعميمو باألجنبٌية فتصبح  مشكمةن 

ثر عمى المجتمع بصفة عامة؛ إذ يجد الحكار كالتفكير كالبحث بالنسبة إليو، كىذا يؤ  ىي لغةى 
 .العمـ األجنبٌية  الحياة اليكمٌية في المجتمع كلغةً  في المكازنة بيف لغةً  صعكبةن 

بعد خطكة مع جعؿ لغة الحكار بالعربية الفصيحة كدفعو إلى  التعريب خطكةن  لذلؾ فإف إدخاؿى 
كمف شأنو أف يرفع مكانة  ،كمةالترجمة ككتابة األبحاث بالعربٌية كؿ ىذا يؤدم إلى حؿ ىذه المش

 .(47)المغة العربٌية التي أصبحت اليـك إحدل لغات العمؿ في األمـ المتحدة
 مشكمة المؤسسات العممٌية العربٌية الحككمٌية كغير الحككمٌية:-7

اإليماف باعتبار المغة  العممٌية المحمٌية كالعربٌية الحككمٌية كغير الحككمٌية، ضعيفةي  إف المؤسساتً 
لمتعريب، إذ انقسمت الدكؿ العربٌية في ىذا الشأف ما بيف  ؽ أساسيٌ لعربية لغة عممٌية كىذا معكٌ ا

مؤٌيدو كمعارض خبلؿ مؤتمر التعريب السابع في الخرطـك كأدل ذلؾ إلى تشتت الجيد العربي 
ة ما في ىذا المجاؿ. كحتى الدكؿ المؤٌيدة لمتعريب كالتي حضرت المؤتمرات فإف جامعاتيا العمميٌ 

صادر عف جامعة  عربيٌ  عمى الرغـ مف كجكد قرارو  -لغة المستعمر–زالت تدرس بالمغة األجنبٌية 
 التعريب،كجعؿ المغة العربٌية لغة التدريس في الجامعات . عمى ضركرةً الدكؿ العربية ينصُّ 

ٌية في ىذه الصفكؼ العرب بضركرة التعريب، كتكحيدً  مف إيماف ىذه المؤسسات العممٌيةً  لذلؾ ال بدَّ 
 ىذه المؤسسات  يمزـي  إمكانيات البمد الكاحد، مع كجكد قانكفو  القضية كالتي تتجاكزي 

بعممٌية  في ىذا المجاؿ. مما يدفعي  تنفيذ القرار، مع التنسيؽ بيف المؤسسات العممٌيةً  بضركرةً 
 .(48)التعريب إلى األماـ كيحدُّ مف المشكمة

 المشكمةي االجتماعيةي: -8
شاكؿ التي تكاجو المتعٌمـ عند تخرجو ككلكجو الحياة العممية كخصكصان المتخرج مف كىي مف الم

مع  ـ بيا كلغة الحكار العمميٌ الكميات العممٌية المينٌية، فالطبيب يجد ىكةن ما بيف المغة التي تعمٌ 
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يذا ل.المجتمع، ككذلؾ الميندس الزراعٌي عند الحديث عف اآلفات الزراعٌية التي تكاجو المزارعيف
 كر.المشكبلت السابقة الذٌ  كؿٌ  فإف حؿَّ ىذه المشكمة مرتبطه بحؿٌ 

إف ىذه المشكمةى مرتبطةه بالمخرجات العممية، أم بعد تخٌرج الجيؿ الجديد القادر عمى حمؿ زماـ 
بمغة األـ  المبادرة، فإعداده لفترة كجيزةو بمغة أجنبٌية ككضعو في مقدمة الركب لمكاجية المشاكؿ

طائو كيؤدم إلى عزلتو عف العمـ الذم تمقاه بالمغة األجنبٌية ، فالطبيب ال يتعامؿ يؤثر عمى ع
 مع مريضو بمغة العمـ األجنبٌية ككذلؾ الميندس مع الفبلح مثبلن . فيذا كمُّو يؤدم إلى 

عزلتو عف المجتمع لغكيان كيتعامؿ معو بمغتو العامٌية، لذلؾ ال بد مف رابطو بينو كبيف العمـ كبيف 
 .(49)مجتمع، كىذا ال يككف إال بمغةو مشتركةو كىي المغة األـال
 المشكمةي المادٌية:-9

عمى كؿ ما ذكر، فالمادةي ىي أكبري المشاكًؿ التي تكاجو  إف قمةى الدعـ المادٌم كعدـ كفرتو يؤثري 
عداد الكادر المؤٌىؿ، كؿُّ ذلؾ بحاجةو إل ى دعـو التعريب، إذ التعريبي الشامؿ مف تأليؼ كترجمة كا 

ؼ الجيكد بيف المؤسسات العممٌية تمادٌم كبير يتجاكز إمكانيات البمد الكاحد، لذلؾ ال بدَّ مف تكا
 الكطنٌية كبيف المؤسسات العربٌية في الكطف العربي.

كذلؾ ال بدَّ أف تتبنى مشركعى التعريب جيةه مركزيةه قكيةه عمى صعيد الكطف العربٌي ليا  
لمكاجية ىذه التحديات كٌميا ىك البدء بالتدريس المغًة  الحؿَّ األمثؿى  لعؿَّ إمكانياته ضخمةه متكفرة.ك 

العربٌيًة خطكةن بعد خطكةو ، ألنو الطريؽي األمثؿ لمتعٌرؼ عمى الصعكبات كحٌميا في الكقت 
 .(51)نفسو
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 :الصةُ خُ ال
 ،بناء الكطف الكاحدالرابطة التي تجمع بيف أ ييف، أمةو  في حياة كؿٌ  كبرل جكىريةه  قيمةه  إف ًلمُّغةى 
كالذكباف  ىكيتيا ككيانيا ككجكدىا، كتحمييا مف الضياعً  كتحفظي  التي تحمي األمةى  الترسانةي  كىي

 في الحضارات كاألمـ األخرل.
كتدعـ مسيرةى ،كترٌسخي الكجدافى الثقافي ،كالتعريب ميٌمةه قكمٌية عاجمة؛ ألنيا تنٌمي اليكٌيةى العربٌية

 .التكاصؿ كالعطاء المتبادؿ بيف أبناء الكطف العربيٌ  الفكر كتغذييا مف خبلؿ
ـى ال تتيح الجامعات العربٌية فرصةى التجريب؟  ـى يخشى أبناءي المغة العربٌية تجربةى التعريب؟.. ًفم  !كًل

كمكاكبًة التقدـ  ،فالمغة العربٌية التي كسعت كتاب هللا لف تضيؽى عف استيعاًب العمكـً المعاصرة 
 :قائبلن ة العربيٌ المغة  عمى لسافً  تحٌدثهللا حافظ إبراىيـ حينما العممٌي.كرحـ 

 عف صدفاتي لكا الغكاصى اءكامفه             فيؿ س و الدرُّ في أحشائً  أنا البحري 
العربٌية لغةه حٌية قكٌية ذات قدرة فائقة عمى استيعاب ما يجٌد مف معطيات الحضارة  إف المغةى 

نجازاتيا  س الركحٌي كالفكرٌم الذم تيشاد عميو نيضة األٌمة العربٌيةكىي األسا ،الحديثة كا 
ككحدتيا. كالمغةي العربٌية ال تتحمؿي مسؤكلية تباطؤ األٌمة العربٌية في المحاؽ بركب التطٌكر العممٌي 

 بؿ أبناءي األٌمًة الناطقكف بيا ىـ المسؤكلكف عف ذلؾ . ،رالمعاص
عمى  العربٌية تقعي عمى عاتؽ األٌمة العربٌية ؛ لذا يجبي  كمعالجةي القضايا التي تعكؽي مسيرةى المغةً 

تيسيـ في تنفيذىا  ،العامميف المخمصيف مف أبنائيا أف ينيجكا سياسةن لغكٌيةن كاضحةى اليدؼ
كبرمجةو دقيقة لتنظيـ جيكد  ،كفؽى تخطيطو عممٌي شامؿ ،المؤسساتي المغكٌية كالتعميمٌية كاإلعبلمٌية

كييف القطرٌم كالقكمٌي. كلضماف نجاح ىذه الجيكد يجب عمى الجيات ىذه المؤسسات عمى المست
وً رٕطٍك  ،اٌدشٌئخ السياسيةى  الرسمٌية كالمؤسسات األىمٌية في الكطف العربي أف تتخذى القراراتً 

 إٌى حٍّض اٌزطجٍك واٌّّبسعخ.،اٌذساعبد اٌٍغىٌّخ ِٓ دائشح اٌزٕظٍش

 كأحسَّ ،ت المؤسساتي العممٌية العربٌيةمائنا. فإذا أحسَّ إف قضيةى التعريب قضيةه ترتبط بعقكلنا كانت
إف القضية ف،ككعاءن لو لتككف لغتينا تعبيران عف فكرنا ؿى التعريبي المجتمعي بأنو مف الضركرم أف يحصي 

 كليس حمُّيا بالمستحيؿ. ،ستنجح كستككف كؿ المعكقات ىي معكقات يسيؿي التغمبي عمييا
 كعمينا أف نسأؿ أنفسنا:

مةى ًبميغاتيا القكميَّة، إالَّ نحف في جامعاتنا؟ لماذا  تدٌرسي كؿُّ جامعاًت الدنيا العمكـى المتقدًٌ
المغة  أكثري قدرةن عمى اسًتيعاب مصطمحات الطٌب كاليندسة مف -مثبلن  -كىؿ المغةي اليابانيةي 

 العربٌية؟!
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افظتيا عمى المغًة العربٌية في كلماذا ال نستىًفيدي مف التجاًرب الرائعة لمجامعات السكرٌية في مح
ا حتى في المجتمعات  تدريس الطٌب، كتخريجيا شريحةن مف أفضؿ األطبَّاء العرب كأكثرىـ نجاحن

 الغربٌية التي يعممكف بيا؟
 منيا ؟ كىؿ يرتىًبط التقدُّـ العممي بالدراسة بالمغة األجنبٌية؟ أـ بدراسة المغة األجنبٌية كاالستفادة

ة في السكريٌ   ببل شؾ، كقد قطعت الجامعات في سكرية ىي تجربةه رائدةه  الطبٌ  تعريبً  إف تجربةى 
لقد ك  ذلؾ شكطان كبيران، كخٌرجت اآلالؼ مف األطٌباء الذيف أثبتكا نجاحيـ داخؿ الببلد كخارجيا.

أٌكدت الجامعات السكرٌية في مسيرتيا التعميمٌية، ما ىك متعارؼ عميو عالمٌيان، كثابت عممٌيان، أف 
ـى بالمغة اا ، أقدري عمي بناء أجيالنا عممٌيان ر، كبمغتنا العربٌية في كطننا العربي الكبيلقكمٌيةلتعمي

 كثقافٌيان.
ـى بالمغة القكمٌية تىكًطيفه لمعمـ كتأكيد لمييكيَّة  كمف أجؿ ذلؾ كجدنا اآلخريف ينحازكف إلى  ،إف التعمي

ف ىـ أتقنكا غيرىا -التكٌمـ بيا لغتيـ األـٌ ، كيبدكف أشد الحرص عمى  ففي ألمانيا  -حتى كا 
منيا  ككذلؾ في فرنسا يحرص كؿ مسؤكؿ فيياتيف الدكلتيف عمى إتقاف لغتو ، ألف الخطأ فيجممةو 

 كسائؿ اإلعبلـً المختمفة. يكقعي صاحبىو في الحرج،كيتعرضي لسياـ النقًد كالتشيير مف قبؿً 
في العالـ عمى اإلطبلؽ،فبل تجارييا  لغةو  نا العربٌية ىي أجمؿي المغات، بؿ أرقى كأعظـي كلغتي 

العربٌية،  ةً األمٌ  كلسافي  كالجماؿ. كالمغةي العربٌية ىي ىكٌيةي  كالركعةً  كتعادليا أمُّ لغةو أخرل في الدقةً 
ىذا الحرؼ لـ  اد، فمخرجي الضٌ  بكؿ معانييا، كىي لغةي  الحياةً  ، كىي لغةي األدب كالعمـً  كىي لغةي 

 أف تككف لغةى  -عز كجؿ -التي شاء هللا  المغةي  .إنيالعالـ إال المغة العربٌيةتعرفو أمُّ لغةو في ا
الذم خاطب بو البشرٌيةى  و العزيزكتابً  لغةى  اصطفاىا لتككفى  -سبحانو كتعالى -و الكريـ، فاهللكتابً 

كحدىـ ىـ  جمعاءى عمى لساف نبيو محمد صمى هللا عميو كسمـ ، كبناءن عمى ىذا، ليس العربي 
نما المسممكف جميعان مطالبكف بتعمميا كالحفاظ لبكف بالحفاظ عمى العربٌيةً المطا عمييا،  كتعمميا، كا 
 القرآف، كتعمـ ىذا الديف إال بتعمـ العربٌية، كما ال يتُـّ  فيـي  كالديف، كال يتُـّ  القرآفً  العربٌية لغةي  فالمغةي 
 .رحمو هللا - ةابف تيميٌ  ذكركما  .(51)إال بو فيك كاجبه  الكاجبي 

حسفى المغاًت األجنبٌية ، كأٍف يفاخرى بإتقانيا كىكال يتقفي لغتىو كلذلؾ فإنو مف العار عمى المسمـ أف يي 
 لغةى الكحي كالقرآف الكريـ . ،العربٌية

ككيؼ نيعيدي لمغتنا حيكٌيتيا كي تستمرَّ في عطائيا لنا .. فمتى نيعيدي االعتبارى إلى لغتنا العربٌية ؟ 
 مة ؟!كلؤلجياؿ القاد
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يا عمى أنفسنا اليـك ليس مف الضركرم أف نجدى  الحؿَّ الحاًسـى  ليا  إف كثيرنا مف األسئمة التي نطرحي
عممٌية؛ حتى نصؿى إلى  يا كميناقىشتيا مناقشةن غدنا، كلكنَّنا مع ذلؾ يجب أف نيًصرَّ عمى طٍرحً 

 تيا، كتستردُّ األمَّةي مزيدان مف مىبلًمحاإلجابًة الميناًسبة التي قد تستىًردُّ المغةي العربٌية معيا حيكيَّ 
شخصيَّتيا كىيكيَّتيا، كتستردُّ المعرفةي مزيدنا مف التَّكًطيف كاالنًتشار الحقيقٌي بيف مختمؼ طبقاًت 

 األمَّة .
ـى فإنو ال مناص مف تعريًب كترجمًة التعميـ الجامعٌي إلى العربٌية  كجديدىا  كتدريًس العمـك ،كمف ث

ىك الكاقعي في كؿ الدكؿ المتقدمًة كالمتحضرة ، كالتدريس بالمغة العربٌية في كؿ المراحؿ بمغتنا كما 
اإلنجميزٌية أك غيرىا لغةن  المغة كجعؿ ،ككؿ العمـك ؛ ليككف إسيامينا في الحضارة بمغتنا كبيكٌيتنا

و كمساىماتو فكؿ مف يساىـي في الحضارة المعاصرة اليـك يقدـي إنجازاتً  ،لمتعميـ الجامعيٌ  ثانيةن 
 كنضعي المصطمحاًت العربٌيةى المناسبةى لكٌؿ جديد. ،بمغتو؛ فنكاكبي بذلؾ العالـ بمغتنا

قدمان  الٌسيركالبد مف  ،كنحف نرل أف تعريب التعميـ الجامعي قد تأخر كثيران في األقطار العربٌية
 .بخطكاتو حازمةو تتجاكز عكامؿى التردًد كالقصكر
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 تاالتوصي
 في ضكء ىذه الٌدراسة كما أسفرت عنو مف نتائج؛يكصي الباحثاف بما يمي:

َُ ثبٌٍغخ اٌؼشثٍّخ ثذءًا -1  ِٓ ِشاحً اٌزؼٍٍُ األوٌى . االهزّب

قميمٌيان كعربٌيان دعمان لجيكد -2 المجامع  إنشاءي مؤسسات لمتعريب كالترجمة كالتكزيع كطنٌيان كا 
 المغكية.

 ب لمتعريب.تكفيري الدعـ المادم المطمك  -3
 االىتماـ بالتراث العممٌي كتحقيؽ المخطكطات -4
ـي بزيارات متبادلة بيف أساتذة كميات الطٌب التي تدرس بالمغة العربٌية.- 5  القيا
ـي بتعميـ المغات األجنبٌية في مرحمو ما قبؿ التعميـ الجامعٌي كأثناء الدراسة الجامعٌية. -6  االىتما
كالمؤسسات  لببلد العربٌية التي طبقت التعريبى بيف أيدم الجامعاتكضعي الكتب العممٌية في ا- 7

 .األخرل المماثمة، كاالستفادةي مف تجاًرب ىذه الدكؿ
إصداري معاجـ إلكتركنية لتيسير كصكؿ إصداراتو إلى كٌؿ مف يريد االٌطبلع عمييا كاالستفادة  -8

 منيا، بالسرعة التي تتيحيا التقنيات الحديثة.

لدكًؿ العربٌيًة إلى معالجًة مشكبلت تعريب التعميـ العالي، كتشخيًص أسباب معكقات دعكةي ا - 9
يجاد الحمكؿ المناسبة ليا. ،التعريب  كا 

المزيد مف التنسيؽ كالتعاكف بيف المؤسسات المعنٌية كالميتمة بتعريب التعميـ العالي في بذؿ  -  11
 .الكطف العربي

 .المترجمة عمى شبكة اإلنترنت لتعـ الفائدة منياالعمؿ عمى نشر األبحاث كالكتب  - 11
التعريؼي بالتجربًة السكرٌية الرائدة في تعريب التعميـ العالي كالتجاًرب األخرىفي الدكؿ  - 12

 حيث تيعدُّ التجربة السكرٌية نمكذجان رائدان في الحفاظ عمى العربٌية كالتمكيف ليا . ،العربٌية
ة، تو لمكاكبة التطكر كمكاجية التحديات مف أجؿ أمةو عربٌيةو قكيٌ التزكد بعمـك العصر كتقنيا -13

 .ذات تاريخو عظيـ كماضو مجيد
 .دعـي الطباعة المعجمية كأبحاثيا كمشركعاتيا التي تخدـ قضٌية التعريب -14
كبتفعيؿ ،مف خبلؿ التنسيؽ بيف جيكد مجامع المغة العربٌية ،تكحيدي المصطمحات العممٌية -15

 يقـك بو مكتبي تنسيًؽ التعريب في الرباط . الدكر الذم
 تأسيس بنؾ مركزم لممصطمحات العممٌية عمى غرار ما ىك معمكؿ بو في العالـ -16

 ،ر. تككف ميمة ىذا "البنؾ" خزف المصطمحات مصحكبةن بتعريؼ دقيؽو لياالمتحضٌ 
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ٌطبلع عمييا مما يتيح الفرصةى أماـ الباحثيف كالمترجميف كالمحاضريف في الجامعات لبل 
 كاإلفادة منيا.

إتاحةي العمـك الطبيعٌية كالمعارؼ اإلنسانٌية في جميع مجاالتيا بالمغة العربٌية لتككف في  -17
متناكؿ الدارسيف كالمكاطنيف كافةن، مما يمٌكف مف مشاركتيـ جميعان في النيكض الحضارٌم 

 .بأمتيـ
ة كتعزيز انتشارىا في جميع مجاالت إصداري قكانيف كتشريعات ترمي إلى حماية العربيٌ  -18

 الحياة .
عريب أىميةن عريب؛ حيث إف لمتٌ شجيع عمى التٌ نسىدكرى مجامع المغة العربٌية في التٌ  كأخيران ال ف

كما أنو  ،ظبلؿ المعاني اإلنسانٌية  التي تعٌبر عف كؿٌ  مف الكمماتً  كبرل في إغناء المغة بذخيرةو 
 نا العممٌية .مٌية الحديثًة التي ال نستغني عنيا في نيضتً نا بفيضو مف المصطمحات العميمدُّ 
 

 بعد أشيرو قميمةو في تطبيؽ مشركع كزارة التربية كالتعميـ العالي:أف نبدأ  آمميف
 
 .§" ترجـ أك أٌلؼ كتابا .. كاربح ذىبان "§
 

 بحمد هللا. تتم
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. 58 - 52ص 
 

.44 - 39، ص 32، ِدٍخ اٌّؼشفخ، اٌغٕخ اٌشاثؼخ ، اٌؼذد »ثًاٌّدّغ اٌؼًٍّ اٌؼش«أظش أحّذ اٌدٕذي، .27
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  (14)في عممية التعريب" -قدماء ومحدثين –"آراء العمماء 

 *إعداد الدكتور/ إبراىيم أحمد سالم الشيخ عيد
 ممخص البحث:

 في عممية التعريب"، -نقدماء ومحدثي –"آراء العمماء يتناكؿ ىذا البحث  المكسـك بػػػ 
بالدراسة كالتحميؿ قضية التعريب إلى المغة العربية مف المغات األخرل ىي مف القضايا التي 
شغمت أذىاف العمماء كالمفكريف، كقد كجدت منذ العصر الجاىمٌي في بعض األلفاظ غير العربية 

و في البكادم؛ لتمٌسكيـ التي كجدت فيو، كانتشرت األلفاظ الدخيمة في المجتمع المدني أكثر من
بسميقتيـ، كبمجيء اإلسبلـ عٌرب العمماءي بعض األلفاظ لتكافؽى لغتىيـ؛ إما بتغيير كزنيا أك 
حركفيا، كاختمؼ التعريب عندىـ مف تعريب المفظ كتعريب النٌص، كأصدرت مجامعي المغة 

رأىكا أنو يدكر حكؿ العربية قراراتو حكؿ التعريب، كمنيـ مف نادل بتعريب التعميـ بأشكالو، ك 
 األستاذ كالطالب كالكتاب، كقد كجد التعريب عند القدماء كالمحدثيف. 

Abstract 
    This research is marked  by :"The viewpoints of the scientists –older 

modern in the Arabization" by studying and analysis of the issue of 

localization into Arabic form other languages of the issues that occupied 

the minds of scholars and intellectuals ، and it has existed since the pre-

Islamic era in some words of non-Arab ، and spread words exotic in civil 

society rather than in deserts ; because their adherence innate ، and by the 

coming of Islam Arabs scientists some words to agree their language ; 

either change the weight or the alphabet ، and differed localization have 

of Arabization pronunciation and localize the text ، and Arabic language 

academies issued decisions about localization ، and some of them called 

Arabization education forms ، and saw that it revolves around the 

teacher، student and the book ، The localization found at ancient and 

modern . 

 
(*)

 خبِؼخ األلظى غضح. –األعزبر اٌّشبسن ٌٍٕحى واٌظشف  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

يٌ  الحمد هلل رب العالميف، كالصبلةي  ، كالرسكؿ كالسبلـ عمى خاتـ النبٌييف، النبٌي األمًٌ
ميف، ، سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو الغرًٌ المحجَّ ، كأعظميـ بيانان العربٌي، أفصًح العرب لسانان 

 كبعد:
فقضية التعريب مف القضايا التي شغمت العمماء، كتعددت فييا اآلراء كالمكاقؼ؛ بؿ 

تحديداتيا عمى مٌر العصكر باختبلؼ الزماف كالمكاف،  تعارضت في بعض األحياف، كاختمفت
مدلكليا عند المحدثيف، كىك عند المشارقة غيره عند  ختمؼ عفتفمدلكالتيا عند المُّغكٌييف القدامى 

ف اختمؼ عمماؤنا المحدثكف حكؿ  المغاربة، كقد اختمؼ قبميـ في تعريفيا المُّغكٌيكف األكلكف، كا 
معٌينة، فيـ  كأنظمةو  كقكانيف معكا عمى الحاجة إليو؛ لكف كفؽ ضكابطى التعريب إال أنيـ أج مفيـك

ىك عدـ  -بكجو عاـ–دكف قيد، كحٌد ىذا القيد  عاٌمان  متفقكف عمى أنو ال ينبغي إطبلقو إطبلقان 
 كجكد ما يرادفو مف المصطمح القديـ.

المعربة في لذلؾ لؤللفاظ  عف أىمية التعريب في تكسيع المغة العربية؛ ممٌيدان  سأتحدث
 الجاىمية كصدر اإلسبلـ.

عٌربتيا  ،غير عربية في أصميا إف الناظر في األدب الجاىميًٌ يمحظي أف ىناؾ ألفاظان 
 العرب في جاىميتيا، لكف ىذه األلفاظ  الدخيمة عمى المفظ العربي بقيت قميمة محدكدة.

كادم، كلعؿ ذلؾ راجع إلى أكثر منو في الب كاأللفاظ الدخيمة التي انتشرت في المجتمع المدنيٌ 
 سببيف:

 انغبلقيـ عمى أنفسيـ. -1
 اعتدادىـ بأنفسيـ كبمغتيـ. -2

، كاتسعت رقعة الدكلة اإلسبلمية، كلما جاء اإلسبلـ كدخؿ الناس في ديف هللا أفكاجان 
كتعددت األجناس كاأللسنة، كاتصمت الثقافة العربية بغيرىا مف ثقافات العمـك األخرل، دخمت 

األلفاظ األعجمية إلى العربية فعٌربيا العمماء لتكاًفؽ لغتيـ؛ إما بتغيير كزنيا أك حركفيا، كثير مف 
ٌؿ ىذه األلفاظ في أسماء األدكية كالمدف كاأللبسة كاألطعمة كالنبات كالحيكاف كشئكف  ككاف جي

 .الحياة كالكظائؼ اإلدارية
 الدراسات السابقة:

 ـ.1991ريب، العدد األكؿ، دمشؽ، التعريب في الكطف العربي: مجمة التع -1
 التقريب ألصكؿ التعريب: الشيخ طاىر الجزائرم، القاىرة، المطبعة السمفية، )د. ت(. -2
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 ـ.1994تعريب التعميـ العالي: محمكد إبراىيـ، عٌماف، دار آفاؽ لمنشر،  -3
ية التعريب قضلو أىمية في تناكؿ  تكمف أىمية البحث في ككنيا تتناكؿ مكضكعان  أىمية البحث:
 .لمتعريبأخرل  جديدة أماـ الدارسيف لمكشؼ عف حقائؽى  فاقان آكقد تفتح ىذه الدراسة عند العرب، 

ثرائيا لمغة بكجكد  في المغة العربيةقضية التعريب الدراسة عمى داللة  اقتصرتً  حدود الدراسة: كا 
 ألفاظ غير عربية فييا.

 .المُّغكٌية ذم يدرس الظكاىرى ال المنيج الكصفيَّ  الباحث اتبع منيج الدراسة:
في المغة العربية مف خبلؿ المباحث  قضية التعريبيسعى الباحث إلى دراسة  خطوات الدراسة:

 اآلتية:
 المبحث األكؿ: جماليات التعريب عند العرب.

 .المبحث الثاني: األلفاظ األعجمية في القرآف الكريـ
 . المعرب، ك الدخيؿ، ك مكٌلدال: مقارنة بيف مصطمحات األعجمي :لثالمبحث الثا

 كتمييا خاتمة كتكصيات كقائمة المصادر كالمراجع.
 تظير جمالٌيات التعريب في النقاط اآلتية: جماليات التعريب عند العرب: -المبحث األول

 يساىـ في إثراء المغة العربية في مياديف المصطمحات كالرمكز كالمعاجـ المتخصصة. -
 الكتب العممية المؤلفة في المغة العربية.إثراء المكتبة العربية ب -
نياء القطيعة بينيما. -  ربط التراث العممي العربي بالحاضر، كا 
 ينمي ركح اإلبداع كالتأليؼ لدل الطالب منذ تمقيو العمـ. -
إف تدريس المكاد العممية بالمغة العربية يحفز بصكرة تمقائية المدرس، كالمترجـ عمى  -

لى دعـ تجربتو كممارسة الترجمة.ترجمة ىذه المكاد بال  مغة العربية، مما يدفعو إلى األماـ، كا 
كىناؾ أىمية ليغكية أخرل لمتعريب، كىي الخكض في ألفاظ تردُّ إلى لغات أجنبية، مرٌدىا 
المغة العربية، كىذا يفتح كيسيـ في إثراء الدراسات المُّغكٌية المقارنة؛ فقد تنٌبو الدارسكف كالباحثكف 

ر مف األلفاظ المشككؾ فييا، كفي معرفة ألفاظ كمصطمحات غربية، ىي في األصؿ إلى كثي
عربية، مثؿ: مصطمحات المعادف، كألفاظ أثبتيا عمماء عرب، بعد أف شكؾ عمماء الغرب 
بأصميا، كردكىا إلى أصكليا العربية، فمكنت الدارسيف مف الكقكؼ أماـ األلفاظ الدخيمة، التي ال 

 . (1)العربيتتناسب كذكؽ المفظ 
 التعريب تقـك عمى أمريف: كانت طريقة العرب في نقؿ األلفاظ األجنبية أكك 
تغيير حركؼ المفظ الدخيؿ، كذلؾ بنقص بعض الحركؼ أك زيادتيا أك إبداؿ حرؼ  -1

 عربٌي بالحرؼ األعجمي.
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أك تغيير الكزف كالبناء حتى يكافؽ أكزاف العربية كيناسب أبنيتيا؛ فيزيدكف في حركفو  -2
ينقصكف، كيغيركف مدكده؛ مراعيف بذلؾ سنف العربية الصكتية؛ كمنع االبتداء بساكف، كمنع 

 (2إلخ) يف...متحرؾ، كمنع تكالي ساكنى  الكقكؼ عمى
 أما دليميـ عمى معرفة الدخيؿ فيك إحدل ثبلثة طرؽ:

ية مثؿ: بستاف، ليس في العرب ،فقداف الصمة بينو كبيف إحدل مكاد األلفاظ العربية -1
 مادة بست.     

ال فيي معربة، مثؿ:  -2 أف يجتمع فيو مف الحركؼ ما ال يجتمع في الكممة العربية، كا 
الجيـ كالقاؼ في جكسؽ )القصر الصغير( كالجكؽ )الجماعة مف الناس(، ككذلؾ الصاد كالجيـ، 

 كتعني )ما يطمى بو البيكت مف الكمس( كصكلجاف كىي -بفتح الجيـ ككسرىا- مثؿ: الجٌص 
)عصا معقكفة الرأس(، ككذلؾ ال يجتمع الطاء كالجيـ، مثؿ: الطاجف أم )الًمقمىى(؛ فإنيا كممة 
أعجمية، ككذلؾ ال تجتمع الباء كالسيف كالتاء في كممة عربية، قاؿ الجكاليقي: "لـ يحًؾ أحد مف 

: كذلؾ ليس في كبلـ العرب كزف فعبلف، نحك ،الثقات كممة عربية مبنية مف باء كسيف كتاء
 (.3خرساف، كال كزف فعمؿ، نحك: نرجس)

يـ: كىك)الحرير الخاـ( )أحسف  -3 أف تككف عمى كزف ليس في العربية، نحك: إٍبرٍيسى
 الحرير( كىي فارسية، كزنو افعٍيمؿ.

، كيقاؿ فيو: عربتو العرب األعجميَّ الذم أدخمٍتو في لغتيا ميعٌربان  كتسٌمي العربي المفظى 
 كأعربٍتو.

 صبغ الكممة بصبغة عربية عند نقميا بمفظيا األجنبي إلى المغة العربية. والتعريب لغة:
فيو أف تتفٌكه بو العرب  إلى العربية، كليس الزمان  نقؿ المفظ األعجميٌ  فيو: أما اصطالحاً 

عمى منياجيا، كما قاؿ الجكىرٌم، فما أمكف حمٍمو عمى نظيره حممكه عميو، كرٌبما لـ يحممكه عمى 
كقالكا: أعرب األعجميُّ كتعٌرب كاستعرب، إذا فييـ كبلميو بالعربية،  ،ا بو كما تمقَّكهنظيره بؿ تكممك 

كيتفؽ في ذلؾ المُّغكٌيكف عمى أف العمـ األعجمي ليس بمعٌرب، بؿ يقاؿ فيو أعجمي كما يقكؿ 
 (.4الفيكمي)

 التعريب بين القدماء والمحدثين: -
ستخدمكا مصطمحات لمداللة عمى األلفاظ الناظر في التراث المُّغكٌم يجد العمماء قد ا

األعجمية أك المعربة؛ فتارة يقكلكف األلفاظ األعجمية، كمرة األلفاظ المعربة، كأخرل األلفاظ 
 .(5الدخيمة كأخرل األلفاظ المكٌلدة)

 استعمؿ التعريب بمعناه االصطبلحي ألربعة معافو رئيسة، كيمكف تكضيحيا فيما يمي:



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

199 

الكممة األجنبية كمعناىا إلى المغة العربية، سكاء تـ ىذا النقؿ دكف تغيير  ىك نقؿ التعريب -أوالً 
 في الكممة أك تـ بعد إجراء تغيير كتعديؿ عمييا.
ٌمي )دخيبلن  ٌمي )معربان فإذا تـ النقؿ دكف تغيير سي ذا كقع عميو التغيير سي  (.(، كا 

آخر؛  باسي كالحديث مفيكمان بمعنى الترجمة، حيث أخذ التعريب في العصر الع التعريب: -ثانياً 
كىك نقؿ فكرة أك مفيـك مف لغة إلى أخرل، أك نقؿ معنى نٌص مف لغة أجنبية إلى المغة العربية، 

 لمفظ )الترجمة(. كبيذا يككف التعريب مرادفان 
ككتابة  ىك استخداـ المغة العربية لغة لئلدارة في مختمؼ فركع المعرفة، كبلمان  التعريب: -ثالثاً 

 .كترجمةن كتأليفان  تدريسان كدراسة ك 
ىك اتخاذ قيطر بأكممو المغة العربية لغة حضارية لو؛ أم تصبح لغة التخاطب  التعريب: -رابعاً 

 كالكتابة السائدة فيو، ممٌثمةن لمثقافة العربية اإلسبلمية.
"إف منيج العرب في التعريب يؤذف بأنيـ كانكا حريصيف أشٌد الحرص عمى تذكيب 

ـ، كصبغو بصبغتيما، كطبعو بطابع أساليبيا، كصياغة كمماتيا إذا ما اضطركا المعٌرب في لغتي
إلى االقتراض المُّغكٌم، كىك أمر كاقع ال ريب فيو، كيرجع ذلؾ إلى عامميف رئيسيف: عامؿ 
االتصاؿ كاالختبلط باألعاجـ، كعامؿ الحاجة إلى أخذ أشياء غير معركفة في المجتمع العربي، 

ائيا األعجمية، فإذا انقضى زمف عمييا تدخؿ ضمف المساف العربي حتى فتدخؿ العربية بأسم
 (.6يتخيؿ إلى مف ال يعرؼ أصميا أنيا عربية األصؿ")

 "ىذا ىك منيج القرآف الكريـ في التعريب، حتى أنكر كثير مف العمماء أف فيو شيئان 
ككثير  ،(8آف الكريـ)(، كقد ذىب بعض الصحابة كالتابعيف إلى كجكد ألفاظ أعجمية في القر 7منو)

إف شاء -( كمف ذلؾ قكؿ ابف سبٌلـ: "ككبلىما مصيب 9ٌفؽ بيف كجيتىي النظر)مف العمماء مف كى 
، كذلؾ أف ىذه الحركؼ بغير لساف العرب في األصؿ، فقاؿ أكلئؾ عمى األصؿ، ثـ لفظت -هللا

 (.10ذا الحاؿ)بتعريبيا إياه فيي عربية في ى بو العرب عمى ألسنتيا فعربتو فصار عربٌيان 
بع ىذا المنيج الذم تعامؿ مع تعريب كمنيج ابف فارس كغيره مف العمماء أحٌؽ أف يتٌ 

فيي أعجمية في أصميا عربية في استعماليا، كىذا يتماشى مع نظرة  ؛المفظة عمى مرحمتيف
بكف العمـك الحديثة التي تسعى إلى تعريب األلفاظ األعجمية كاالستفادة منيا بعد أف يقـك المعرًٌ 

مع سمككنا الحضارم؛ ألف التعريب إذا لـ يخضع لضكابط  لثقافتنا العربية كتماشيان  ؛ كفقان بتعريبيا
 فقد يؤدم إلى تغيير في سمككنا الميعاش.

 (.11)"كذكر الجكىرٌم: "التعريب ىك أف تتكمـ العرب بالكممة األعجمية عمى نيجيا
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في غير  أللفاظ المكضكعة لمعافو كعرفو السيكطي بقكلو: ىك ما استعممو العرب مف ا
 (.12لغتنا")

، فيـ تارة ؛ فذىب إلى أف التعريب: "أف تتكمـ العرب بالكممة األعجمية مطمقان أما سيبكيوً 
 (.13ال يمحقكنيا بيا") يمحقكنيا بأبنية كبلميـ، كطكران 

 مثبلن  pasteurisationفإذا سرنا عمى منيج الجكىرم ينبغي أف نقكؿ في تعريب كممة 
   appertisatioكأف نقكؿ في تعريب كممة  ،البسترة(، مثمما فعؿ مجمع المغة العربية بالقاىرة)

 عمى المنيج المذككر. )األبرتو( سيران 
العاًلـ الذم أكجد طريقة لتصبير  Appertمشتؽ مف اسـ   appertisatioفمفظ

 ريقة التعقيـ.مشتؽ مف اسـ العاًلـ الذم اكتشؼ ط  pasteurisationالمعمبات، كما أف 
فحسب الجكىرم ال يسكغ لنا إال أف نقكؿ لتعريب ىذيف المصطمحيف البسترة كاألبرتو؛ 
ٍتوي: لسعٍتوي(، كال يجكز لنا بحاؿ أف نقكؿ: باستكر يزاسيكف  حيث كردت األخيرة في لغة العرب )أبىرى

 ك أبيرتيزا سيكف.
أنيـ مما يغيركف مف الحركؼ  أما سيبكيو فيجيز المذىبيف؛ ألف التعريب كفؽ قكلو: "اعمـ

األعجمية ما ليس مف حركفيـ إليو، فربما ألحقكه ببناء كبلميـ كربما لـ يمحقكه، فأما مما ألحقكه 
ببناء كبلميـ: درىـ، ألحقكه ببناء ىجرع )األحمؽ أك المجنكف(، كبيرج؛ التي تعني )المباح: 

الناس كالخيؿ(، كدينار ألحقكه  بيرج الشيء أباحو(، ألحقكه بسميب؛ التي تعني )الطكيؿ مف
بديماس؛ أم )الحفرة تحت األرض(، ثـ عاد سيبكيو يقكؿ: "كربما ترككا االسـ عمى حالو، إذا 

ٍيد(") بد، أك الشَّ ؛ أم )الزُّ  .(14كانت حركفو مف حركفيـ كاف عمى بنائيـ، أك لـ يكف، نحك: طـر
ذا خٌصصنا القكؿ عند المحدثيف نجدىـ قد استفادكا مف  المناىج المسانية الحديثة في كا 

 الداللة عمى مصطمح التعريب، كقىٍكلبة ىذا المصطمح كفقنا لمعمـك الحياتية.
المشتغمكف بعممية التعريب ىك إيجاد  كعميو، فإف مفيـك التعريب الذم أجمع عميو أخيران 

 مقابؿ عربي لمفظ أعجمي لـ يكف لو، كلـ يعرؼ لو مقابؿ عربي مف قبؿ.
ىك التفٌكه بالمفظة األعجمية عمى منياج العرب في النطؽ كالكزف،  مفظ:وتعريب ال -1

(، كناطكر، كسكسف كىك )نكع مف فصيمة  ا قيؿ: ترياؽ؛ كىك )دكاء لمعبلج مف السمـك قديمن
 السكسنيات طيب الرائحة(، كفردكس.

قيؿ: تراـ؛ كيعني )مركب عاـ يسير بالكيرباء عمى قضباف حديدية( كقمـ،  كحديثان 
يد... كأجازت مجامع المغة العربية التعريب؛ إذا عجزت الطرائؽ األخرل عف تكليد كأكس

ذا لـ تكافؽ عيٌدت دخيمة،  المصطمح؛ فإف كافقت المفظة األصكات كاألكزاف العربية فيي معربة، كا 
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مثؿ: جغرافيا، كأىميمج؛ أم )شجرة عمى ىيئة حب الصنكبر تنبت في اليند( كغميسريف، 
 المعرب كالدخيؿ كاحد. :. كقيؿإلخ كتمفزيكف...
ىك نقؿ النٌص مف إحدل المغات األجنبية إلى المغة العربية، كىذا تعريب النّص:  -2

بمعنى الترجمة، كيقابؿ ىذا الضرب مف التعريب التعجيـ، كىك نقؿ النص مف العربية إلى لغة 
 أجنبية.

عريب بيذا المعنى كقيؿ: إف تعريب النص يفيد معنى إعطائو صبغة عربية، فيككف الت
أجكد مف الترجمة كأشمؿ، كقيؿ: الترجمة ىي نقؿ المعرفة مف لغة إلى لغة؛ فإذا كاف غايتيا 

 تنمية ثقافتنا العربية لتتحاكر مع الثقافات األخرل كالحضارة العالمية فيي تعريب.
 ، كالتعريب يتحقؽكتبلزمان  لذا ىناؾ ترابط بيف المصطمح كالترجمة كالتعريب ترابطان 

 كينيض بيما فيميداف الطريؽ لمتأليؼ العممٌي بالعربية، كالبحث المتصؼ باالبتكار كاإلبداع.
 كبيذا التبلقي المترابط كالمتبلـز تنمك المغة العربية.

ف كاف ىناؾ خبلؼ  في الطريقة التي يتـ عمييا ىذا اإليجاد، فيؿ يتـ عف  -أحيانان -كا 
ت، أـ عف طريؽ التعريب؛ االقتباس بنكعيو: طريؽ الكضع باالشتقاؽ أـ المجاز أـ النح

الصياغي كالصكتي، أك ببعث المقابؿ العربي مف مٍدفنو في بطكف الكتب القديمة المتخصصة 
 عند العرب األكائؿ مف قبؿ. إف كاف معناه معركفان 

الطبيب، أك عندما نجعؿ لفظ المريض قبالة  medecinنجعؿ قبالة لفظ  -مثبلن –فنحف 
 ، فإننا لـ نزد عمى أف ترجمنا ىذه األلفاظ.Le maladeلفظ 

فقد عٌرب  automobileلكف عندما جعؿ مجمع المغة العربية كممة )سيارة( قبالة لفظ 
بمعناه مف قبؿ ال عند القدماء كال  لـ يكف معركفان  عربٌيان  ىذا المفظ األعجٌمي إذا أكجد لو مقاببلن 

 عند المحدثيف.
رة( الذم اقتبسو المجمع ال نككف عٌربناه بؿ ترجمناه، لكف عندما نستعمؿ نحف لفظ )سيا

 كالذم عٌربو ىك الذم أكجد لو المقابؿ كأدؿ عميو المجمع.
كلفظ سيارة يعني في المعاجـ العربية )القافمة(، كالسيارة: القـك يسيركف، أيٌنثت عمى معنى 

ْنُيْم اَل َتْقُتُموْا ُيوُسَف َقاَل َقآئِ الرفقة كالجماعة، ككردت في القرآف الكريـ في سكرة يكسؼ:  ٌل مَّ
يَّاَرِة ِإن ُكنُتْم َفاِعِمينَ    .(15)َوَأْلُقوُه ِفي َغَياَبِة اْلُجبِّ َيْمَتِقْطُو َبْعُض السَّ

استعمؿ لفظ سيارة عمى سبيؿ المجاز، كيجكز أف يككف استعممو عمى  عي جمى بيذا يككف المى 
لممبالغة التي تأتي عمى كزف )فٌعاؿ( ك  و صيغةن سبيؿ الحقيقة بمعنى الكثيرة السير، بكصفً 

 )فٌعالة(.
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فميما يكف فإف  ،"ثبٌلجة، كسٌماعة" كما يجكز استعمالو عمى صيغة اسـ اآللة مثؿ:
 ٌفؽ في ىذا التعريب.المجمع قد كي 

 :33بالقاىرة، في دورتو األولى في الجمسة  ومن قرارات المجمع المُّغويّ 
 ب.لمعرب القديـ، إال إذا استشيد بالمعرٌ عمى ا يفضؿ المفظ العربيٌ  -
 ينطؽ باالسـ المعرب عمى الصكرة التي نطقت بيا العرب.  -

فعندما نطمس عبقرية المغة العربية أك ال اٌتزاف إال باألكزاف، مثؿ: لغة الضاد مع أبنائيا، 
عميو كمثؿ أعظـ بطؿ عالمي في السباؽ، عمد قكمو إلى يديو فأكثقكىما مف خمؼ، ثـ أنحكا 

في المباراة، ثـ قٌيدكا يديو مع رجميو كأٌنبكه عمى عدـ كلكجو حمبة  بالبلئمة ألنو لـ يكف مبرزان 
 السباؽ.

 أما دور المجمع المُّغوّي األردني في تعريب التعميم الجامعي:
ـ( إمارة شرؽ األردف، 1951ـ أسس األمير عبد هللا بف الحسيف )ت1921ففي عاـ 

عران، جمع حكلو الكثير مف رجاالت الشعر كاألدب، فكاف لمغة العربية أىمية ككاف األمير أديبان شا
يدعك فيو إلى تأسيس مجمع عممي، يككف مقٌره عماف  ـ مرسكمان 1924خاصة، فأصدر عاـ 

ـ( رئيسان لو، كضـ 1944عاصمة شرؽ األردف، كانتخب سماحة الشيخ سعيد الكرمي )ت
خ مصطفى الغبلييني، كرشيد بؾ بقدكنس، كمحمد بؾ عضكيتيو كبٌلن مف: رضا تكفيؽ بؾ، كالشي

 الشريقي.
ككاف ليذا المجمع أعضاء شرفيكف، منيـ: أحمد زكي باشا؛ رئيس المجمع العممي 
بدمشؽ، كالسيد محمد كرد عمي، إال أف المجمع لـ يستمٌر طكيبلن؛ نظران لمظركؼ الصعبة التي 

 كانت تعصؼ بالمنطقة...
ـى األمكر عمى نشر المغة 1999أما الحسيف بف طبلؿ )ت ـ( فقد عمؿ منذ تكلًٌيو زما

العربية؛ فأنشأ المؤسساًت العمميةى كالتعميمية؛ لتككف مركزان لئلشعاع الفكرم كالحضارم، كلتساىـ 
في بناء حضارة اإلنساف الحٌقة، فأصدر مرسكمان ممكٌيان يدعك بإنشاء المجمع المُّغكٌم األردنٌي عاـ 

مجمع مسيرة المغة العربية نحك األماـ؛ متخذان مف التعريب كسيمتو لتحقيؽ ـ؛ ليقكد ىذا ال1976
.  العمـ كالتعمُّـ، فباشر بكضع خطة تيدؼ إلى تعريب العمـك

 مشروع المجمع في تعريب التعميم العممي الجامعي:
استمراران لحركة تعريب العمـك في الكطف العربي، خطا األردف خطكة سريعة كجريئة؛ فقد 

معو المُّغكٌم مف منظكر عممي كقكمي ضركرة تعريب التعميـ الجامعي، "كأف يتجاكز رأل مج
مرحمة المنادم بالمبادئ كالحكار كالمناقشة حكؿ قدرة المغة كأىميتيا كتجاربيا التاريخية إلى مرحمة 
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، مف ىنا كضع المجمع مشركعو في تعريب التعميـ العالي؛ مرتكزان عمى (16)التطبيؽ العممي"
؛ كمتماشيان (17)القانكف الذم يقضي بأف تككف لغة التدريس في الجامعات ىي المغة العربيةنٌص 

مع األىداؼ العامة التي رسميا مكتب تنسيؽ التعريب في الكطف العربي، الداعية إلى تعريب 
التعميـ العممي في الكطف العربي، فالمجمع رأل أف التعريب ضركرة منيجية ذات فكائد جمة عمى 

تكييف العممي كالقكمي، كنتائجيا ذات أثر بعيد في مسيرة الكطف العربي الحضارية كالعممية المس
 كاالقتصادية كاالجتماعية.

بدأ المجمع تنفيذ مشركعو كجزء مف خطتو الرامية إلى تعريب التعميـ كالمصطمحات 
انو اإلحدل ، فشكؿ أربع لجاف ليذه الغاية مف أصؿ لج(18)العممية عبر مراحؿ زمنية متعاقبة

 عشرة، كالمجاف األربع ىي:
 لجنة التأليؼ كالترجمة لمعمـك اإلنسانية. -
 لجنة التأليؼ كالترجمة لمعمـك التطبيقية اليندسية كالزراعية. -
 لجنة التأليؼ كالترجمة لمعمـك الصحية. -
 لجنة التأليؼ كالترجمة لمعمـك األساسية. -

ترجمة الكتب العممية، التأليؼ العممي بالمغة  بدأ المجمع عممو في ثبلثة اتجاىات، ىي:
 العربية، تعريب الرمكز العممية.

 أما قضية التعريب في التعميم الجامعي: -
فبادمء ذم بدء نقكؿ: إف قراراتو كثيرةن صدرت في عدة مؤتمرات كندكات تؤكد أف المغة 

األصيؿ ال يخمؽ في األمة إال  العربية ىي األداة الطبيعية لمتعميـ الجامعي كالعالي، إذ إف الفكر
 تمكنت المغة مف ألسنتيـ قراءة ككتابة كتأليفان.إذا 

األستاذ كالكتاب فقضية تعريب التعميم العالي والجامعي ترتكز عمى محاور ثالثة، ىي: 
 كالطالب.
 األستاذ: -1

ستاذ ىك الدكر الرئيس في التعريب، كال سبيؿ إلى تعريب التعميـ الجامعي إال أف يككف األ
عمى قناعة قكية بأىمية التعريب، كترسخ في ذىنو، باعتباره؛ أم )التعريب( قضية قكمية ككسيمة 
يمانو بذلؾ تتكافر أحدث المراجع العممية بالمغة  فٌعالة لبلرتقاء بمستكل التعميـ، كبجانب قناعتو كا 

مع تأىيمو لمتدريس  لممصطمحات كتعريبان  العربية، كيككف لو دكره كبير في ذلؾ ترجمةن كتأليفان 
 بالعربية لتحسف لغتو كيستقيـ لسانو.
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 الكتاب: -2
قميمة لمغاية، إضافة إلى عٍزؼ  -السيما في العمـك البحتة–الممحكظ أف المراجع العممية 

ات الكتب، كالمراجع، بيد أف الترجمة ضركرية ياألساتذة عف التأليؼ بالعربية أك ترجمة أم
بي العارج في الرقٌي، كما أف المغة العربية ائـ بيننا كبيف العالـ الغرٍ لتحقيؽ التكاصؿ الفكرم الد

تزداد غنىن كثراءن بالترجمة كتتسع آفاقيا بالحصيمة الجديدة التي تضاؼ إلى مذخكر تراثيا، 
كتصبح قادرة عمى تأدية رسالتيا عمى أكمؿ كجو بفضؿ عممية التبلحـ التي تضطمع بيا 

 الترجمة.
عممية التعميـ كالتعريب تخٌص الكتاب الجامعي؛ ألف الكتب المؤلَّفة كىنا مشكمة تعكؽ 

 بالمغة العربية قميمة كال تفي بالغرض، كسبب ذلؾ يعكد إلى قمة المؤلفيف الًعممٌييف بالمغة العربية.
مة؛ فيي أيضان قميمة جٌدان، عمى الرغـ مف كجكد مكتب  أما عمى صعيد الكتب المترجى

شر التابع لممنظمة العربية كالثقافة كالعمـك بدمشؽ؛ الذم أسس عاـ التعريب كالترجمة كالن
 ـ، كلعؿ سبب تفاقـ مشكمة الترجمة يعكد إلى:1991

قمة الكتب العممية المترجمة في الكطف العربي بشكؿ عاـ، كىذا يؤدم إلى افتقار  -
لطالب؛ الذم يفتقر المكتبة العربية إلى الكتب العممية، ككفرتيا، مما يعكؽ البحث العممي لدل ا

 دائمان إلى كفرة الكتب العممية المترجمة، كعميو فبل بدَّ مف مكاجية ىذا كمًٌو مف خبلؿ:
إعطاء حكافزى تشجيعية لممؤلفيف، كاعتماد التأليؼ العممي بالمغة العربية في الترقيات  -1
 العممية.

 الترجمة الجيدة، كالتكزيع السريع لمكتب المؤلفة أك المترجمة. -2
 تدريب أكفىاء في التحرير كاإلخراج الفٌني. -3
 .(19)الدقة في انتقاء الكتب العممية المراد ترجمتيا، كتكخي الدقة العممية عند التأليؼ -4
 الطالب: -3

بعد الدراسة لكحظ ازدياد كبير في أعداد الطبلب كذلؾ في أكاخر القرف الماضي، مما 
 ث أصبحت عبلقتو بالطالب ضعيفة.صٌعب ميمىة األستاذ في تأدية كاجبو، حي

: معدكمةن؛ إضافة إلى ما يبلقيو معظـ الطبلب مف مشقة كصعكبة في  كال أبالغ إف قمتي
 آدائيـ.ك عمى مستكل الطبلب  ى عمييـ بمغة أجنبية؛ مما أٌثر سمبان مقى فيـ المادة العممية التي تي 

سمبان عمى الطالب  -كذلؾ–ر قمة المراجع العممية، كقمة إيماف ىيئة التدريس بالتعريب يؤثٌ 
الجامعي في المجاالت العممية؛ ألف الطالب يتمقى عمكمو بمغة أجنبية، ليست لغتو األـ، فتصبح 
المغة األجنبية لغة التفكير بالنسبة إليو، كالمغة األـ لغة السكؽ كلغة التعامؿ اليكمي ال لغة العمـ؛ 
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ة، كالمغة التي يفكر بيا يجب أف تككف ىي المغة لذا فبل بٌد مف تكحيد لغة العمـ كالحياة اليكمي
 .(20)التي يتعامؿ بيا مع المجتمع لتصبح لغة الحكار، كالنمك كاإلبداع

كنجاح حركة التعريب مرتينة كذلؾ بمستكل الطالب في المغة العربية كفي المغات 
 األجنبية. 

 :األلفاظ األعجمية في القرآن الكريم -المبحث الثاني
 مماء في وقوع األعجمي في القرآن:آراء الع -1

فمنيـ مف أنكره، كمنيـ مف  ؛اختمؼ العمماء في كقكع المفظ األعجمي في القرآف الكريـ
في القرآف الكريـ استدؿَّ بقكلو  فمف أنكر كجكدى المفظ األعجميٌ ؛ أجازه، كمنيـ مف تكسط الرأييف

َمتْ  َلْواَل  اُلوالَّقَ  َأْعَجِميًّا ُقْرآناً  َجَعْمَناهُ  َوَلوْ تعالى:  كقكلو تعالى: ، (21)َوَعَرِبي   َأَأْعَجِمي   آَياُتوُ  ُفصِّ
 ٍِبينٍ  َعَرِبيٍّ  ِبِمَسان كقكلو ، (23)َتْعِقُمونَ  لََّعمَُّكمْ  َعَرِبّياً  ُقْرآناً  َجَعْمَناهُ  ِإنَّاكقكلو تعالى: ، (22)مُّ

 ِبِمَسانِ  ِإالَّ  رَُّسولٍ  ِمن َأْرَسْمَنا َوَما كقكلو تعالى:، (24)َعَرِبّياً  ُحْكماً  َأنَزْلَناهُ  َوَكَذِلكَ تعالى: 
 .(25)َقْوِموِ 

 قالكا بيذا الرأم: فكمنيـ الذي
 :اإلمام الشافعي -1

، كالقرآف يدؿ عمى أف ليس مف كتاب هللا كأعجمٌيان  فقاؿ منيـ قائؿ: إف في القرآف عربٌيان 
 شيء إال بمساف العرب.

لقرآف غير لساف العرب كقبؿ ذلؾ منو: ذىب إلى أف مف القرآف كلعؿ مف قاؿ: إف في ا
 خالصان يجيؿ بعضو بعض العرب.

ة في أف كتاب هللا محض بمساف العرب، ال يخمطو فيو غيره جٌ فإف قاؿ قائؿ: ما الحي 
 .(26)َقْوِموِ  ِبِمَسانِ  ِإالَّ  رَُّسولٍ  ِمن َأْرَسْمَنا َوَماقاؿ تعالى: ، فالحجة فيو كتاب هللا

كانكا يرسمكف إلى قكميـ  -صمى هللا عميو كسمـ– فإف قاؿ قائؿ: فإف الرسؿ قبؿ محمد
ف محمدان بيعث إلى الناس كافَّة، فقد يحتمؿ إنو بعث بمساف قكمو خاصة كيككف عمى  خاصة كا 
الناس كافة أف يتعممكا لسانو، كما أطاقكا منو، كيحتمؿ أف يككف بيعث بألسنتيـ فيك دليؿ عمى 

نَّوُ بمساف قكمو خاصة دكف ألسنة العجـ، قاؿ تعالى: أنو بعث   ِبوِ  * َنَزلَ  اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  َلَتنِزيلُ  َواِ 
وحُ  ِبينٍ  َعَرِبيٍّ  ِبِمَسانٍ  اْلُمنِذِريَن * ِمنَ  ِلَتُكونَ  َقْمِبكَ  اأْلَِميُن * َعَمى الرُّ  .(27)مُّ

 ِذي َغْيرَ  َعَرِبّياً  ُقرآناً  قاؿ تعالى: . ك  (28)اً َعَرِبيّ  ُحْكماً  َأنَزْلَناهُ  َوَكَذِلكَ  قاؿ تعالى: 
 . (29)ِعَوجٍ 
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 حتى يشيد بو أف ال إلو إال هللا، ،فعمى كؿ مسمـ أف يتعمـ مف لساف العرب ما بمغو جيده

نما بدأت بما  ...،كيتمك بو كتاب هللا، كينطؽ بالذكر فيما افترض عميو مف التكبير مف  كصفتكا 
 ةالعرب دكف غيره ألنو ال يعمـ مف إيضاح جمؿ عمـ الكتاب أحده جيؿ سع أف القرآف نزؿ بمساف

 (.30لساف العرب)
نزؿ القرآف بمساف عربي مبيف، فمف زعـ أف فيو غير العربية، فقد أعظـ  قال أبو عبيدة:

ف لـ يعمـ ما ىك، فيك افتتاح كبلـ  القكؿ كمف زعـ أف )طو( في لغة العرب بالنبطية فقد أكبر، كا 
سـ لمسكرة كشعارىا، كقد يكافؽ المفظي المفظى كيقاربو، كمعناىما كاحد كأحدىما بالعربية، كىك ا

 .(31كاآلخر بالفارسية أك غيرىما)
إف القرآف إنما أنزؿ بمساف عربي مبيف في زمف أفصح العرب ككانكا  قال الزركشي:

يعممكف ظكاىرىه كأحكامو)
32). 

 تعالى القرآفى  أنزؿ هللاي  رآف كتفسيره لميزيدم:قاؿ محمد سميـ الحاج محقؽ كتاب غريب الق
ـى   َأنَزْلَناهُ  ِإنَّا لقكلو تعالى:مبيف،  بمساف عربيٌ  -صمى هللا عميو كسمـ-عمى الرسكؿ األميف  الكري
 .(33)َتْعِقُمونَ  لََّعمَُّكمْ  َعَرِبّياً  ُقْرآناً 

خؿ األلسنةى كقد نزؿ القرآف في عصر ازدىرت فيو المغة العربية، كلـ يكف قد د
 .(34شيء)

محقؽ كتاب فنكف األفناف في عيكف عمـك القرآف البف -قاؿ محمد حسف إسماعيؿ 
(، كقاؿ 35القرآف عربي البنى كالتراكيب، كاستعمؿ لغةى العرب أنفسيـ كتحدَّاىـ بيا) :-الجكزم
ِبينٌ  ِبي  َعرَ  ِلَسانٌ  َوَىـَذا َأْعَجِمي   ِإَلْيوِ  ُيْمِحُدونَ  الَِّذي ِلَسانُ تعالى:   .(36)مُّ

فقد نزؿ  ؛ان في نشأة الدراسات المُّغكٌيةال ريب أف لمتنزيؿ العزيز دكران جميٌ  قال ميدي عرار:
 .(37بمساف عربي مبيف عمى سبيؿ التحدم كاإلعجاز، فأقحـ أىؿ المغة كالفصاحة)

ى: كذىب آخركف إلى كقكع المفظ األعجمي في القرآف الكريـ، كأجابكا عف قكلو تعال
 ًَعَرِبّياً  ُقْرآنا  ٌو عف ككنو عربي ان، كالقصيدة الفارسية ال بأف الكممات اليسيرة بغير العربية ال تيخًرجي

"أكبلـ  بأف المعنى مف السياؽ َأَأْعَجِمي  تخرج عنيا بمفظة فييا عربية، كعف قكلو تعالى: 
مية لمعمى  ؛"إبراىيـ": نحك . كاستدلُّكا باتفاؽ النحاة عمى أف منع صرؼ"أعجمي كمخاطب عربي!

جمة، كرد ىذا االستدالؿ بأف األعبلـ ليست محؿ خبلؼ، فالكبلـ في غيرىا مكجو بأنو إذا كالعي 
 اتفؽ عمى كقكع األعبلـ فبل مانع مف كقكع األجناس.

ما أخرجو ابف جرير بسند  -كىك اختيارم–كأقكل ما رأيتو لمكقكع  رأي السيوطي:
 الجميؿ قاؿ: في القرآف مف كؿ لساف.أبي ميسرة التابعي … صحيح
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مف خصائص القرآف عمى سائر كتب هللا تعالى المنزلة أنيا نزلت بمغة  ابن النقيب:رأم 
القـك الذيف أنزلت عمييـ، كلـ ينزؿ فييا شيء بمغة غيرىـ، كالقرآف احتكل عمى لغات العرب، 

 (.38ؿ فيو بمغات غيرىـ مف الرـك كالفرس كالحبشة شيء كثير)نزً كأي 
قاؿ: إف قيؿ: إف "إستبرؽ" ليس بعربي كغير العربي مف األلفاظ دكف رأي الخوبي: 

العربي في الفصاحة كالببلغة، فنقكؿ: لك اجتمع فصحاء العالـ كأرادكا أف يترككا ىذه المفظة 
 .(39كيأتكا بمفظ يقـك مقاميا في الفصاحة لعجزكا عف ذلؾ، كذلؾ رأيو)

كركل أبك عبيد عف عدة  ،رآف شيء مف ألفاظ العجـ كلغاتيـفي الق رأي أبي حاتم الرازي:
ركل ذلؾ عف ابف عباس كمجاىد كسعيد  ،عمماء في أحرؼ كثيرة في القرآف أنيا بمغات العجـ

بير كعكرمة كطاكس كعطام كغيرىـ ، يكفانيكف كالربٌ طو كاليـ كالطكر كالربٌ  :فمنيا قكلو ،بف جي
 .(40قاؿ: يقاؿ إف ىذه األحرؼ بالسريانية)

فٌ  رأي صبحي الصالح: في تجمع األلفاظ العربية في أصؿ كاحد ينتظـ فركعيا لما  كا 
فميس في العربية مادة سردؽ حتى نظف  ،يسيؿ عمى الباحث التمييز بيف األصؿ كالدخيؿ

ان منيا؛ كال مادة )سبرؽ( حتى نحسب )اإلستبرؽ( متفرعان عنيا، كال )سندس( )السرادؽ( مشتقٌ 
دس( مقيسان عمييا، بؿ )السرادؽ( فارسي معرب، أصمو )سرادار( كىك الدىميز، حتى نخاؿ )السن

 .(41كليس في كبلميـ اسـ مفرد ثالثو ألؼ كبعدىا حرفاف")
 :كىناؾ رأم تكسط الرأييف السابقيف

كما قاؿ الفقياء إال أنيا سقطت إلى  ،إف ىذه الحركؼ كأصكلىيا عجميةه  رأي ابن فارس:
يا كحكلتيا عف ألفاظ المعجـ إلى ألفاظيا فصارت عربيةن ثـ نزؿ القرآف كقد العرب فأعربتيا بألسنت

فمف قاؿ إنيا عربية فيك صادؽ كمف قاؿ عجمية فيك  ،اختمطت ىذه الحركؼ بكبلـ العرب
 .(42صادؽ")

ىذا كتاب نذكر فيو ما تكممت بو العرب مف الكبلـ األعجمي، كنطؽ  رأي الجواليقي:
رضكاف هللا -كالصحابة كالتابعيف  -صمى هللا عميو كسمـ -خبار الرسكؿالقرآف المجيد ككرد في أ

كذكرتو العرب في أشعارىا كأخبارىا ليعرؼ الدخيؿ مف الصريح أف ىذه  -عمييـ أجمعيف
الحركؼ بغير لساف العرب في األصؿ فقاؿ أكلئؾ عمى األصؿ ثـ لفظت بو العرب بألسنتيا 

 .(43عربية في ىذا الحاؿ أعجمية األصؿ") ان بتعريبيا إياه فيفعربتو فصار عربيٌ 
قاؿ المصنؼ: كقرأت عمى شيخنا أبي منصكر المُّغكٌم، عف أبي عبيد،  رأي ابن الجوزي:

أنو قاؿ: ذىب أبك عبيدة إلى مذىب كغيره إلى مذىب، ككبلىما مصيب، إف شاء هللا تعالى 
بيا العرب فعربتيا فصارت كذلؾ أف في القرآف حركفان بغير لساف العرب في األصؿ، ثـ لفظت 
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عربية بتعريبيا إياىا، فيي عربية في ىذه الحاؿ أعجمية األصؿ فيذا القكؿ يصدؽ الفريقيف 
 .(44جميعان)

كالعرب أمة مف أقدـ األمـ، كلغتيا مف أقدـ المغات كجكدان كانت قبؿ  رأي أحمد شاكر:
سماعيؿ، كقبؿ الكمدانية كالعبرية كالسريانية كغيرى ا، بمو الفارسية كقد ذىب فييا الشيء إبراىيـ كا 

)مدينتيـ( األكلى قبؿ التاريخ، فمعؿ األلفاظ القرآنية، التي تظف أف أصميا  الكثير بذىاب مدنيتيـ
ليس مف لساف العرب كال يعرؼ مصدر اشتقاقيا لعميا مف بعض ما فقد أصمو كبقي الحرؼ 

 .(45كحده")
 قؼ عند ما قالو المفسركف حكؿ اآليتيف.أأف  ال بدَّ  يقبؿ اإلدالء برأي رأي الباحث:
ِبينٍ  َعَرِبيٍّ  ِبِمَسانٍ قكلو تعالى:   َلْواَل  لََّقاُلوا َأْعَجِميًّا ُقْرآناً  َجَعْمَناهُ  َوَلوْ قكلو تعالى: ، ك مُّ

َمتْ   .َوَعَرِبي   َأَأْعَجِمي   آَياُتوُ  ُفصِّ
بيف لمف سمع أنو عربي لتنذر قكمؾ بمساف عربي مبيف، ي :"بمساف عربي مبيف" يقكؿ

نما ذكر تعالى ذً  :كالباء مف قكلو )بمساف( مف صمة قكلو ،كبمساف العرب نزؿ ه أنو نزؿ ري كٍ "نزؿ" كا 
منو مشركي قريش أنو أنزلو كذلؾ، لئبل  إعبلمان  ؛ىذا القرآف بمساف عربي مبيف في ىذا المكضع

نما ىذا تقريع إنو نزؿ بغير لساننا، فنحف إنما نعرض عنو كال نسمعو :يقكلكف ، ألنا ال نفيمو، كا 
 .(46ليـ")

ه: كلك جعمنا ىذا القرآف الذم أنزلناه يا محمد ري كٍ أما تفسير اآلية الثانية، يقكؿ تعالى ذً 
مت آياتيو" :لقاؿ قكمؾ مف قريش ان أعجميٌ   وي و كما فيو مف آية، فنفقى تى أدلَّ  نتى يعني: ىبل بيٌ  ،"لكال فيصًٌ

لو: أأعجمي ىذا القرآف كلساف  يعني أنيـ كانكا يقكلكف إنكاران  ؛مي"كنعمـ ما ىك كما فيو "أأعج
 (.47الذم أنزؿ عميو عربي")

إف القرآف الكريـ نزؿ بمغة عربية خالصة، كأف ىذه األلفاظ التي  القكؿ:ستطيع أكمف ىنا 
قيؿ بأعجميتيا ليست بالعجمية مف شيء، كتأكيؿ ذلؾ أف ىذه األلفاظ قد ىضمت كاستخدمت 

 مجتمع العربي كأصبحت مف جنسو.في ال
فالمغة العربية قديمة ًقدـ الزماف، فقد ذىب مف أكزانيا الشيء الكثير، كىذا الرأم قد 
اعتنقو الدكتكر أحمد شاكر، كلك الحظنا الكممات التي قيؿ بأعجميتيا لكجدناىا تنسب لمغة 

 قد تككف مف أصؿ كاحد. السريانية، العبرية، الحبشية، اآلرمية، كالفارسية، كأف ىذه المغات
 المعرب:، و الدخيل، و الموّلد :مقارنة بين مصطمحات األعجمي -لثالمبحث الثا

خمطت العرب في المصطمحات المستخدمة لكصؼ ىذه األلفاظ، فنجدىـ يقكلكف األلفاظ 
 األعجمية، كيقصدكف بيا األلفاظ المعربة، كآخركف يطمقكف المفظ الدخيؿ عمى المفظ المكٌلد.
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لعمماء لـ يفرقكا البتة بيف المعٌرب كالدخيؿ كاستعممكه بمعنى كاحد، كمف ىؤالء كمف ا
 .(48)شياب الديف الخفاجي في كتابو: شفاء الغميؿ، كالسيكطي في كتابو: الميزىر في عمـك المغة

بس عنيا مف لساف غيره سكاء كشؼ الغمة كالمُّ قؼ عند ىذه المصطمحات ألأأف  تي فأحبب
 ر أك اإلفرنج أك غير ذلؾ.أك الرـك أك الحبش أك اليند أك البربى  كاف مف لغة الفرس

 .(49ان فيك عجمي كنحف كغيرنا مف األمـ): بأف كؿ كبلـ ليس عربيٌ الخضروايكقاؿ 
كىناؾ األعجمي المكٌلد، كىك ما استعممو المكٌلدكف مف ألفاظ أعجمية لـ يعربيا فصحاء 

بو كما ذكر  بأنو ال ييحتجٌ  :-بيدمكما في مختصر العيف لمز –كنص بعضيـ  ،العرب
 .(50السيكطي)

مكٌلد،  رأبك تماـ شاع :المكٌلد كمصطمح يطمؽ عمى الظاىرة المُّغكٌية أك غيرىا، مثاؿ
 بشعرىما. أم ال يحتجٌ  ؛كجرير شاعر مكٌلد

طائفة المكٌلديف في العصر العباسي، كىك لفظ يطمؽ عمى غير العرب، أما المصطمح 
بتو األجياؿ التي كلدت في العصر األمكم كما "ىك ما عرٌ  مكٌلد( فمعناىاالمُّغكٌم لكممة )

 (.51بعده")
كىك ما عربو المكٌلدكف الذم ال يحتج بألفاظيـ كالمكٌلدكف ىـ  ويعرفو محمد األنطاكي:

 األجياؿ األكلى التي كلدت في صدر اإلسبلـ.
 (.52)كالمكٌلد أكثر مف المعرب كلؾ بسبب اختبلط العرب بشتى األمـ"

 كىي: ،كلمتكليد ثبلث طرؽ حددىا المغربي
كىك: أف يشتؽ المكٌلدكف كممة مف مادة عربية يعرفيا أىؿ المساف  طريقة االشتقاق -1

 )فسقية(. :مثاؿ ،لكنيـ لـ يعرفكا الكممة المذككرة كلـ يشتقكىا
ـ يكف : أف ينقؿ المكٌلدكف إلى لغتيـ العربية كممة مف لغة أعجمية لطريقة التعريب -2

بة لكنيـ يخصكنيا باسـ مكٌلده لمتفرقة بينيا كبيف فيي معرٌ  ؛يعرفيا أىؿ المغة العربية مف قبؿ
 )كاىية(. :مثؿ ،الكممات التي عربيا العرب أنفسيـ

غكية اشتقاقان كلـ ينقؿ عف مف مادة لي  : ألنو لـ يشتؽَّ طريق االستعمال التشبييي -3
نما ىك كممة أك تركيب كاف أىؿ المغة يستعممكنو في معنى، ثـ جاء  أصؿ أعجمي تقريبان، كا 

استعممو العرب في معنى المطر  (القطر) :مثاؿ ،المكٌلدكف كنقمكه إلى معنى آخر كاستعممكه فيو
 .(53…)كالمكٌلدكف في السكر المذاب كالمغمي عمى النار

ت، سكاء في يعرًٌفو د.صادؽ: ىك كؿ ما دخؿ في العربية مف غيرىا مف المغا :مصطمح الدخيل
مَّص أـ بعد حتى ىذه األياـ")  .(54زمف العرب الخي
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: فيك األلفاظ التي دخمت العربية مف لغات أخرل كحافظت د. إبراىيم صبيحتعريؼ 
 .(55عمى شكميا، كلـ تخضع لمميزاف الصرفي كلـ يشتؽ منيا ألفاظ)

 :أقسام الدخيل
ف الكبلـ األعجمي كىك كىك ما نطؽ بو الجاىميكف كمف يحتج بمغتيـ م ب:معرّ  -1

أصغر األقساـ جميعان؛ بسبب عزلة العرب في الجاىمية كعدـ احتكاكيـ باألمـ المجاكرة، كأكثر 
 ما نقمو الجاىميكف ينحصر في أسماء العقاقير أك األدكات كالمعادف.

كىك ما عربو المكٌلدكف كىـ األجياؿ األكلى التي كلدت في صدر اإلسبلـ كال  الموّلد: -2
 بألفاظيـ كالمكٌلد أكثر مف المعرب. يحتجٌ 

كالمحدثكف ىـ مف عاشكا بعد المكٌلديف في أيامنا ىذه كيسمى كبلميـ  ي محدث:عامّ  -3
 .(56ان")يٌ عامٌ 
 .(57ىك ما استعممٍتوي العرب مف األلفاظ المكضكعة لمعافو في غير لغتيا) :المعرَّبو 

، تقكؿ: فكَّه بو العرب عمى منياجياتعريب االسـ األعجمي أف تت الجوىري في الصحاح: قال
بىٍتو العربي كأعربتو أيضان   .(58")عرَّ

في غير لغتيا بحيث  ب ىك ما استعممتو العرب مف األلفاظ المكضكعة لمعافو فالمعرٌ 
ان، إذ يدخؿ في المغة العربية كيشتؽ منو، كيدخؿ في الميزاف الصرفي كالصيغ يصبح عربيٌ 

 .(59العربية)
: "أف التعريبى يككف حيف تتكمـ العرب بالكممة  ،غكٌييفكيشترط بعضي المُّ  كمعيـ الجكىرمُّ

 ،كأف الكممات عند العرب إما عربية أصمية أك معربة دخيمة ،األعجمية عمى نيجيا كأسمكبيا
"درىـ كفرند كآجر"، كعند الجكىرم كمف معو: إما عربية أصيمة أك معربة إذا نطقت بو  مثؿ:

ما أعجمية كردت في كبلـ العرب،  :حقتو بأبنيتيا، مثؿعمى نيجيا كأسمكبيا كأل "درىـ كىجرع"، كا 
 .(60"خراساف، كآجر، كآميف") :نطقت بو العرب كلـ تمحقو بأبنيتيا مثؿ

نشطت حركة الترجمة كالتأليؼ في بداية القرف الثاني اليجرم، كىذا التكسع أحدثتو الدكلة 
الحاجة لكممات جديدة كمصطمحات جديدة،  العباسية مف تكسع ثقافي كسياسي كاجتماعي زاد

ففي ىذا نشطت حركة الترجمة متمثمة بابف المقفع، مع زيادة الترجمة كالتأليؼ نشطت حركة 
 التعريب مركزة عمى أمريف:

التصرؼ في مدلكؿ الكممات العربية األصؿ الفاعؿ كالمفعكؿ كالمكضكع كالمحمكؿ،  -1
 ى اصطبلحي.كذلؾ بتحكيؿ المعنى المُّغكٌم إلى معن
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نقؿ األلفاظ األعجمية نفسيا إلى المغة العربية، كأكثر ما كاف ذلؾ في أسماء النبات  -2
 . (61كالحيكاف كاآلالت كاألمراض كالمآكؿ كسمع التجارة")

 "كيقابؿ ظاىرة المعرب "التعريب" في العصر القديـ ظاىرة االقتراض.
أللفاظ مف لغة إلى أخرل كىك االقتراض المعجمي مصطمح أيطمؽ حديثان عمى تنقؿ ا

يرادؼ في العربية التقريب، كسمي اقتراضان ألفَّ كؿ لغة مستعممة أك حية تأخذ كتعطي، أم 
تقترض كتقرض، فميس ىناؾ لغة عمى ظير األرض ال تخضع لنامكس التأثير كالتأثر إال إذا 

 .(62كانت لغة ميتة")
رضت قبؿ اإلسبلـ كبعدىا ألفاظان فالمغة العربية سمكت مسمؾى غيرىا مف المغات فاقت

أجنبية كثيرة، كلـ يجد العرب القدماء في ذلؾ غضاضة أك ضيران بمغتيـ التي أحبكىا كاعتزكا 
مف  (، ككانكا في اقتراضيـ يأخذكف كممات تتطمبيا الحياة كالحضارة، كلقد كاف األعشى63بيا)

 كؿ:يق ،أشير مف عيرؼ بيف الجاىمييف باقتباس الفارسية في شعره
 .أَرْنَدَج إْسَكاٍف ُيخاِلُط ِعظِمما  َل تحتوُ بعميِو ديابوٌذ تسر 

ٍيفً ديابكذه: ثكب ينسج عمى  ٍسكىاؼ: الصانع  كىك ميعىرَّب فاًرسيَّتو ديكبيكذ،؛ ًنيرى ٍندىج: جمد أسكد، كا  كأرى
الشعر؛ فيك يصكر بذلؾ  الحاذؽ، كًعظًمـ: نكع مف الشجر يستخرج منو صبغ أسكد يخضب بو

 .(15)أبيض الظير قكائمو سكداء ثكران 
استخدـ القدماء مقاييسى فنيةن مف خبلليا يستطيعكف الحكـ عمى ة لمفظ األعجمي:المقاييس الفنيّ 

 أعجمية المفظ، كمف ىذه المقاييس التي تعرؼ عجمة االسـ بيا:
 بأف ينقؿ ذلؾ أحد أئمة العربية. ؛النقؿ -1
فإف مثؿ ىذا الكزف مفقكد في بنية  (،إبرسيـ) :نحك ،خركجو عف أكزاف األسماء العربية -2

 .(16األسماء في المساف العربي)
اة مف حركؼ الٌذلؽ أك الشفكية، قاؿ الخميؿ: فإف كردت عميؾ كممة رباعية أك خماسية معرٌ  -3

كال يككف في تمؾ الكممة مف ىذه الحركؼ كاحدان أك اثناف أك فكؽ ذلؾ فاعمـ أف تمؾ الكممة 
 .(17محدثة مبتدعة)

 .(الجكؽ) :مثؿ، ال تجتمع الجيـ كالقاؼ في كممة عربية، ككؿ كممة تجتمع فييا فإنيا معربة -4
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 .(18)(الجص) :ككذلؾ الصاد كالجيـ مثاؿ -5
 (.19فإف ذلؾ ال يككف في كممة عربية) ؛)ميندز( :نحك، أف يككف آخره زام بعد داؿ -6
 .(نرجس) :مثؿ ،ال تقع نكف بعدىا راء في المفظ العربي -7
 (.20أعجمية)( فجالطا)لذلؾ عيدَّت كممة  ،ال تككف الطاء مع الجيـ -8
 .(االسفيذاج) :نحك ،ال تجمع السيف كالذاؿ في كممة مف كبلـ العرب -9
 ال تجمع الطاء كالتاء في كممة مف كبلـ العرب. -10
ف الثقات كممة أحد م قاؿ الجكاليقي: لـ يحؾً  ،ال تجمع الباء كالسيف كالتاء في كممة عربية  -11

 عربية مبنية مف باء كسيف كتاء.
 (.21قاؿ الخميؿ بف أحمد: أيىًممت السيف مع الزام في كبلـ العرب) -12
 (.22كليس في كبلميـ كزف فاعيؿ كقابيؿ) ،ليس في كبلـ العرب كزف فعبلف كخرساف -13
 ليس في كبلميـ كزف )فعاكيؿ( كسراكيؿ. -14
كأف العرب ال تعرؼ في لغتيا كزف فعمؿ إال في  ،ر عربيآميف غي :مثؿ ،كأف كزف فاعيؿ -15

 (.23كممة درىـ كبعض كممات أخرل)
 برامج . ،آنؾ  :مثؿ ،ليس في العربية فاعؿ بضـ العيف -16
 سرادؽ كجكالؽ . :نحك ،ليس في العربية فعالؿ -17
 .(24نرجس كغير ذلؾ فيك مصنكع) :نحك ،ال يكجد في العربية فعمؿ -18
 لفتحة عكضان عف الكسرة.أف يجر با -19
 يي:ف ؛المقاييس التي اعتبرىا العرب ناقمة المفظ األعجمي إلى المفظ العربيأما 
 إلحاقو بأبنية العرب.-1
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: اعمـ أنيـ مما يعيركف مف الحركؼ األعجمية ما ليس مف حركفيـ ألبتة، فرٌبما قال سيبويو
قكه ببناء كبلميـ فنراىـ ألحقكه ببناء ىجرع، ألحقكه بأبنية كبلميـ، كربما لـ يمحقكه، فأما الذم ألح

 .(25كبيرج ألحقكه بسميب)
ثـ عاد سيبكيو يقكؿ: كربما ترككا االسـ عمى حالو، إذا كانت حركفو مف حركفيـ كاف عمى 

 .(26خرساف كخـر كالكركـ) :بنائيـ، أك لـ يكف، نحك
 أف يعرب األعجمي بتحريؾ آخره. -2
 البلـ.أف تدخؿ عمى األعجمي األلؼ ك  -3
 .(27ان)االشتقاؽ مف األعجمي يجعمو عربيٌ  -4
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 الخاتمــــة والتوصيــات

في عممية التعريب" تكصمتي إلى  -قدماء كمحدثيف –مف خبلؿ البحث المكسـك "آراء العمماء 
 النتائج اآلتية:

 التعريب ميـ جٌدان لمغة العربية حتى تكاكب الحضارات العالمية األخرل. -1
 فاظ األعجمية المعربة عمى منياج العرب في النطؽ كالكزف.أف تككف األل -2
العبلقة الكطيدة بيف المصطمح كالترجمة كالتعريب؛ ألف التعريب يتحقؽ كينيض بالمصطمح  -3

كالترجمة، فيميداف الطريؽ لمتأليؼ العممي بالعربية، كالبحث المتصؼ باالبتكار كاإلبداع، كيدعك 
 إلى نمك المغة العربية.

 التركيز عمى األستاذ كالكتاب كالطالب عند التعريب في التعميـ الجامعي. يجب -4
إف التعريب ليس عمبلن ليغكٌيان خالصان؛ إذ يشتمؿ عمى بناء اإلنساف بناءن سكٌيان سميمان بتعميؽ  -5

كعيو بتراثو كقكميتو كتصحيح نظرتو إلى العالـ مف مكقع الثقة بالنفس كاالعتزاز بالماضي 
 كالمستقبؿ.

التعريب طريؽ الكشؼ كاإلبداع، كذلؾ لتقٌبؿ المعرفة بالمغة األـ أدعىى عمى استيعابيا  -6
 بالنسبة لمفرد كأكلى إلى تكظيفيا بالنسبة لممجتمع.

التعريب المفتاح إلى الحضارة العالمية مف مكقع متميز كال سيما جانب الثقافة العممية،  -7
 تمع مقمًٌد إلى مجتمع مينًتج.كالتعريب تفاعؿ يتيح نقؿ المجتمع مف مج

 التعريب جيد ليغكٌم كثقافي يترؾ آثاران ظاىرة عمى جميع األصعدة. -8
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 بحث بعنكاف

 المصطمحات العممية واألدبية" "دور المجامع المغوية العربية في مواجية صعوبات تعريب

 إعداد:
 1*أ. أرواح نعمان كرم         ( 28)*فاطمة موسى الخالديأ. 

 مقدمة:
خمؽ اإلنساف لعبادتو كتركو في ىذه األرض ك  سمكات،منذ أف خمؽ هللا األرض كال

ا كقبائؿ الكاسعة ليتعرؼ إلييا كيكتشؼ ما حكلو مف خبايا  كأسرار، كقد خمؽ هللا الناس شعكبن 
كؿ منيـ يجتيد ليتعرؼ كيتعمـ كيدكف ما تكصؿ إليو مف عمـ ، متفرقيف في جميع أنحاء الدنيا

 ، كيفتخر بيا كؿ شعب عمى مدل األزماف كالتاريخليبني حضارتو التي  الخاصة توكمعارؼ بمغ
ـٍ ًإفَّ ًفي  «في قكؿ هللا: ذلؾ يتضح  ـٍ كىأىٍلكىاًنكي ؼي أىٍلًسنىًتكي مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى ٍمؽي السَّ ًمٍف آىيىاًتًو خى كى

ىيىاتو ًلٍمعىاًلًميف ـٍ يىأىيُّيىا النَّاسي ًإنَّا خى  « :كقكلو تعالى،  (1) » ذىًلؾى آلى عىٍمنىكي مىٍقنىاكيـ ًمف ذىكىر كىأينثىى كىجى
ًبير ًميـه خى ـٍ ًإفَّ هللاى عى ـٍ ًعندى هللًا أىٍتقىاكي فيكٍا ًإفَّ أىٍكرىمىكي قىبىاًئؿى ًلتىعىارى عيكبان كى شي

(2) «. 
لذا كانت الترجمة مف لغة إلى أخرل في العمـك كالمعارؼ لكي تعـ الفائدة كالخير عمى الناس 

فكتـ العمـ حرمو  ،عمى أحد مف الشعكب بؿ يجب أف ينتقؿ لمجميع يس محجكران أجمع  فالعمـ ل
ٍلنىا ًمفى اٍلبىيّْنىاًت كىاٍلييدىل ًمف بىٍعًد مىا  « ى:هللا سبحانو كتعالى في قكلو تعال ا أىنزى إ فَّ الًَّذيفى يىٍكتيميكفى مى

ًعنيكفبىيَّنَّاهي ًلمنَّاًس ًفي اٍلًكتىاًب أيكلىػًئؾى يىمعىنيييـي الٌلي  يىٍمعىنيييـي البلَّ  كى
(3) «. 

فالترجمة تجسر اليكة القائمة بيف الشعكب األرفع حضارةن كالشعكب األدنى حضارةن. ذلؾ أف 
 اإلنساف في سعيو الحثيث كالدائب الكتساب المعرفة يتطمع دائمان إلى مف سبقو في ىذا الميداف،

شعاع تجذب أبناء الظممة كتغرييـ باالندفاع ليذا تغدك المراكز الحضارية في العالـ مراكز نكر  كا 
 .(4)" نحكىا

أدرؾ العرب منذ كقت مبكر، أىمية الترجمة كالنقؿ في العبلقات بيف الشعكب فتكسعكا في كقد 
 جميع مجاالتيا مف فكر كتاريخ كفمسفة كمسرح كركاية ككتب دينية كعممية كاقتصادية كغيرىا. 

مصر كسكرية كالككيت، مف أنشط الساحات العربية في مجاؿ ككانت الساحة المبنانية إلى جانب 
أىـ أسباب تقدـ  مفك  ،االنتقاؿ الفكرم كالمعرفي بيف العالـ كالدكؿ العربية عف طريؽ الترجمة

 
(*)

 وصاسح اٌزشثٍخ واٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ 
*(1 )

وصاسح اٌزشثٍخ واٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ
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العرب كتطكرىـ في عصر اإلمبراطكرية العربية اإلسبلمية؛ قياميـ بالتعرؼ إلى حضارات 
فكضعكا المصطمحات العممية، كتمكنكا مف  ،عريبالشعكب التي سبقتيـ بكساطة الترجمة كالت

 مف استيعاب العمـك كتكظيفيا إلى تطكيرىا كاإلبداع فييا.  االنتقاؿ
 مشكمة البحث :

كاجو رجاؿ النيضة مف األدباء كالعمماء مشكمة المصطمح بقدر ما سمحت ليـ ظركفيـ     
عجؿ كنقص كقصكر، كمف ثـ كانت كمعارفيـ، فكانكا يؤدكف الحقائؽ العممية أداء ال يخمك مف ت

 ميمة المجمع عسيرة كمف ىنا برزت لدينا ىذه المشكمة المتمثمة بالسؤاؿ الرئيس التالي :
ما دور المجامع المغوية العربية في مواجية صعوبات تعريب المصطمحات العممية واألدبية ؟

 ية :تكينبثؽ مف السؤاؿ الرئيس السابؽ، األسئمة الفرعية اآل
 المجامع العربية التي قامت بعممية التعريب لممصطمحات العممية كاألدبية ؟ ما أىـ .
 ما الصعكبات التي تكاجو المجامع في تعريب المصطمحات العممية كاألدبية ؟  .
 ما أىـ التجارب العالمية التي نجحت في مكاجية ىذه الصعكبات ؟ .
لعربية ؟ما سبؿ التغمب عمى ىذه الصعكبات مف كجية نظر خبراء المغة ا .

 أىداف البحث : 
 ة :تيسعي البحث لتحقيؽ األىداؼ اآلي   
 ذكر المجامع العربية التي قامت بعممية التعريب لممصطمحات العممية كاألدبية. .1
 تكضيح الصعكبات التي تكاجو المجامع في تعريب المصطمحات العممية كاألدبية .  .2
 جية ىذه الصعكبات.التطمع إلى أىـ التجارب العالمية التي نجحت في مكا .3
 التعرؼ إلى كيفية التغمب عمى ىذه الصعكبات مف كجية نظر خبراء المغة العربية . .4

 أىمية البحث :   
 تكمف أىمية الدراسة مف خبلؿ أىمية المكضكع الذم تتناكلو كأىمية المعمكمات التي  تقدميا مف 

عممية كالقضاء عمى مجمع المغة العربية في تعريب المصطمحات ال خبلؿ الكشؼ عف دكر
  .المشكبلت التي تكاجو ىذا التعريب

 منيجية البحث :
  األنسب ليذه الدراسة. ألنو كالتحميمي المنيج الكصفي تافالباحث اعتمدت
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 أدوات البحث :
قامت الباحثتاف باإلطبلع عمى المعارؼ األدبية كالدراسات السابقة لمحصكؿ عمى المعمكمات 

د اعتمدتا في ىذه الدراسة إجراء لقاءات شخصية مع مختصيف في التي تخص ىذا المكضكع كق
 .المغة العربية كالمعاجـ المغكية لمتكصؿ لنتائج البحث

 مصطمحات البحث:
  المجامع المغوية العربية: -

ااًلٍجًتمىاع  مىكًضعي  عي مى جٍ ، اشتؽ لو اسـ كداللة مف مادة الجذر المغكم )جمع(، فاٍلمى لغة المجمع
ًمٍنو مجمى تى مٍ ف كالمي معك تى كالمجٍ  نىٍحكىىا لمنُّ  ةه سى سَّ ؤى اٍلبىٍحريف كمي  عي قى كى يكض بالمغة أىك اٍلعيميـك أىك اٍلفينيكف كى

 . (5))محدثة( )ج( مجامعي 
فيك مؤسسة عممية ثقافية يجتمع فييا جماعة مف العمماء لمنظر في ترقية الفنكف  أما اصطالًحا:

حفاظ عمى المغة كسبلمة بنائيا كتراكيبيا كقكاعدىا مف ، كتيدؼ إلى ال (6)أك العمـك أك اآلداب
،كذلؾ كفؽ خطكات عممية منظمة كمدركسة ( 7)الدخيؿ كتأثيرات المغة الكافدة بشتى أسبابيا

 مسبقان. 
 لو: أما التعريف اإلجرائي

فتعرفو الباحثتاف بأنو: مؤسسة عممية تشرؼ عمييا جيات رسمية تضـ مجمكعة مف المثقفيف 
 بالمغة العربية كالغيكريف عمييا، كلو أىداؼ عديدة يسعى لتحقيقيا بجيد دؤكب.الميتميف 

 : التعريب-
،  التعريب" لغةن، فيك كما يعٌرفو معجـي "لساف العرب" البف منظكر اإلفريقي، مصدر الفعؿ عىرَّبى

 .(8)"التعريبكعىرَّبى منطقىو: ىذَّبوي مف المحف. أٌما اصطبلحان فالتعريب ىك ما كقع عميو فعؿ 
 اإلبانة ىك كاحد، المغة معناىا في اإلعراب أك التعريب: "فيو جاء لمتعريب، تعريفنا (9)خميفة كأكرد
 ىك األعجمي مفظال كتعريب .كأفصح أباف أم كعرب؛ لسانو عف فبلف أعرب: يقاؿ اإلفصاح، أك
ا، العرب، عربتو: تقكؿ مناىجيا، عمى العرب بو تتفكه أف  استعممتو ما ىك كالمعرب كأعربتو أيضن

 تكجد ال عندما النقؿ في إليو كالتعريب يمجأ". لغتيا غير في لمعاف المكضكعة األلفاظ مف العرب
 كىك نحت، منيا ينحت أك أك فعؿ، اسـ منيا يشتؽ أك األعجمية الكممة بيا تترجـ عربية كممة
 النيضة العممية. في عنيا ال نستغني التي الحديثة العممية المصطمحات مف بكثير يمدنا بيذا

 :التعريف اإلجرائي لمتعريب
مقابؿ لممفيـك أك المصطمح مف لغة أجنبية إلى لغة عربية يعطينا المعنى : فتعرفو الباحثتاف بأنو

 لو بدقة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8
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 مصطمح: -
بأنو "العمـ الذم يبحث في العبلقة بيف المفاىيـ العممية، كاأللفاظ المغكية يعرؼ عمـ المصطمح 

 .(10)التي تعبًٌر عنيا، أك لفظ مكضكعي يؤدم معنى معينان بكضكح كدقة"
كىك لفظ يطمؽ عمى مفيـك معيف لمداللة عميو عف طريؽ االصطبلح )االتفاؽ( بيف الجماعة 

تربط بيف المفظ )الداؿ( كالمفيـك )المدلكؿ( لمناسبة بينيما. المغكية عمى تمؾ الداللة المرادة كالتي 
(: رمز  كأطمؽ المتخصصكف في عمـ المصطمح تعريفنا دقيقنا لو كىك: )الرمز المغكم كالمفيـك

 .(11)لغكم لمفيـك معيف، كمعنى المصطمح تقرره خصائص المفيـك الذم يعبر عنو
 التعريف اإلجرائي لممصطمح :

عميو مف  ؽبأنو: لفظ يفيـ منو داللة لمدلكؿ معيف كممة أك عدة كممات تـ االتفافتعرفو الباحثتاف 
 قبؿ متخصصيف .

 المصطمحات العممية:-
عبارة عف مجمكعة مف الكممات تـ االتفاؽ عمى استعماليا مف طرؼ جميع الباحثيف لتقكـ  

عاالن كمفيدنا بيف بكظيفة تتمثؿ في تجسيد نتائج البحث ككضعيا في قالب لغكم يضمف تكاصبلن ف
 .مختمؼ فئات المستعمميف

 : األَدبُ -
ركب المعرفة كعمـك األىدب عند المتقدَّميف تشمؿ: المغة   اني مف ضي كؿ ما أنتجو العقؿ اإلٍنسى

ٌط، كاإلنشاء،  كالٌصرؼ، كاالشتقاؽ، كالنَّحك، كالمعاني، كالبياف كالبديع، كالعىركض، كالقىاًفًية، كالخى
آداب، كتطمؽ اآلداب حديثان عمى األىدب بالمعنىى الخاٌص، كالتاريًخ  :كالمحاضرات كالجمع

 . كالجغرافية، كعمـك المساف، كالفمسفة
 الباحثتاف تتبنى التعريؼ السابؽ .التعريف اإلجرائي لألدب: 

  -اإلطار النظري :
لظكاىر إف المصطمحات العممية كليدة البحث كالنشاط العممييف كبالتالي، فيي تطمؽ إما عمى ا

ما عمى  ما عمى مككنات الطبيعة أك العناصر التي تتألؼ منيا ىذه المككنات كا  الطبيعية كا 
أما المصطمح فإنو يركز عمى الداللة  ،الكسائؿ التي يستعمميا الباحث لمقياـ بنشاطو العممي

، كما أف المفيـك أسبؽ مف المصطمح، فكؿ مفيـك مصطمح، كليس العكس،  المفظية لممفيـك
نما ىك مضمكف ىذه الكممة، كداللة ىذا كينب غي التأكيد عمى أف المفيـك ليس ىك المصطمح، كا 

المصطمح في ذىف المتعمـ؛ كليذا يعتبر التعريؼ بالكممة أك المصطمح ىك "الداللة المفظية 
"، كعمى ذلؾ يمكف القكؿ بأف كممة الصبلة مثبلن ما ىي إال مصطمح لمفيـك معيف ينتج  لممفيـك



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

225 

العناصر المشتركة بيف الحقائؽ التي يكجد فييا التكبير كقراءة القرآف، كالقياـ كالرككع  عف إدراؾ
كالسجكد، كالتشيد كالسبلـ، ككممة "الحج "مصطمح لمفيـك معيف ينتج عف إدراكنا لمعناصر 

كاإلحراـ، كالطكاؼ حكؿ الكعبة المشرفة، كالسعي بيف الصفا كالمرة،  المشتركة بيف المكاقؼ؛
ؼ بعرفات، كالنزكؿ بالمزدلفة، كالرجـ، كالحمؽ أك التقصير...، فالمبلحظ مع كممتي كالكقك 

)الصبلة، كالحج( أنو تـ أكالن التعرؼ عمى أكجو الشبو كاالختبلؼ في خصائص كؿ كممة، ثـ 
تحديد الخصائص أك العناصر المتشابية، ككضعيا في مجمكعات أك فئات أيطمؽ عمييا اسـ 

 .(12)لحج(ا -المفيـك )الصبلة 
كالمصطمحات ىي مفاتيح العمـك عمى حد تعبير الخكارزمي، كقد قيؿ: إف فىيـ المصطمحات 
، كالمعرفة مجمكعة مف المفاىيـ التي  نصؼ الًعمـ؛ ألف المصطمح ىك لفظ يعبر عف مفيـك
يرتبط بعضيا ببعض في شكؿ منظكمة، كقد ازدادت أىمٌية المصطمح كتعاظىـ دكره في المجتمع 

ر الذم أصبح يكصؼ بأنو "مجتمع المعمكمات"، أك مجتمع المعرفة "، حتى إف الشبكة المعاص
 .( 13)العالمية لممصطمحات في فيينا بالنمسا اتَّخذت شعار "ال معرفة ببل مصطمح"

"كمع ذلؾ ككفقان لمبيانات الكاردة في تقرير صادر عف األمـ المتحدة فإف إسرائيؿ تقـك بترجمة 
سنكيان إلى لغة ميتة أصبلن ىي المغة العبرية، في حيف ال يزيد عدد الكتب كتاب  15000حكالي 

كتابان  330أكثر مف  -المغة الحية -التي تقـك الدكؿ العربية مجتمعة بترجمتيا إلى المغة العربية 
سنكيان. كىذا يثبت أف ما يترجمو العرب مف المغات األخرل إلى المغة العربية ضئيؿ جدان مقارنة 

  .(14)ـ ترجمتو إلى المغة العبرية أك ما يتـ ترجمتو إلى المغة اإلسبانية أك باقي لغات العالـ"بما يت
كأفادكا منو كثيران في تعامميـ مع األلفاظ التي  ،عرؼ العرب التعريب منذ العصر الجاىميكقد 

طردىا مف  كفدت إلييـ مف لغات األمـ التي احتككا بيا كلـ يكف بإمكانيـ تجاىؿ ىذه األلفاظ أك
فكاف لزامان عمييـ أف يقبمكىا في  ،لغتيـ كاالستغناء عنيا ألنيا تعبر عف حاجات جدت ليـ

إذ كانكا يخضعكنيا لعمميات لغكية مناسبة  ،كنيجكا في تعريبيـ لتمؾ األلفاظ نيجان معينان ، لغتيـ
كيسيؿ عمييـ  ،حتى تتبلءـ مع لغتيـ ،كالزيادة أك الحذؼ أك التغيير في الحركؼ أك الحركات

 استعماليا كالنطؽ بيا.
كفي ىذه الدراسة سنحاكؿ التعرؼ إلى أىداؼ المجامع المغكية العربية في التعريب مف خبلؿ 
عرض ألىـ كأشير المجامع العربية، ثـ التطرؽ إلى المشكبلت التي تكاجو تعريب المصطمحات 

مكؿ كالكيفية التي سيقـك بيا العممية كاألدبية، عرض لتجارب عالمية ناجحة في التعريب، الح
 المجمع لمكاجية ىذه المشكبلت في تعريب المصطمحات.
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 الدراسات السابقة :
 (2013)الجوارنة  يوسف عبدهللادراسة  -1

كاحدة مف كبريات قضايا المغة فيي  المصطمح العمميىدفت الدراسة إلى التطرؽ ألزمة تكحيد 
إليو مف جية، كلمتكاصؿ الحضارم  ارسيفبحاجة الدالمتنامية  يتوألىم المعاصرة، كذلؾ يةالعرب

الباحث في ىذا البحث عمى  كيقؼ، المغات األخرل مف جية ثانية مف كغيرىا يةبيف المغة العرب
ككقؼ عمى مختمؼ الجيكد  ة،ليا مف الٌناحية التاريخي ـإذ قد تكحيد المصطمح العممي ةقضي

 يتيفك اليـك مف خبلؿ مؤسستيف لغ يمر العممي المصطمح ليؤٌكد أف االٌتجاه، المبذكلة في ىذا
ٍنقمو، ىما مكتب تنسيؽ التعريب  منيما كبيرتيف، كٌؿ كاحدة تشٌكؿ مدرسة في دراسة المصطمح كى
 يةك في مؤسسة لغ سستيفإلى انصيار المؤ  افي القاىرة، داعين  ةالعربي المغة في المغرب، كمجمع
نشره كتعميمو.في تكحيد ا اإليجابي كاحدة يككف ليا أثرىا  لمصطمح كى

 (2012)  محمد رمضان البع دراسة-2
إلى بياف دكر المجمع المغكم في القاىرة في تعريب المصطمحات األدبية  ةسعت ىذه الدراس  

كالعممية كمكاكبتو لمكسائؿ التكنكلكجية الحديثة، كذلؾ مف خبلؿ تسميط الضكء عمى التعريب 
يا، كمف ثـ التعريؼ بمجمع المغة القاىرم كأىدافو كأىميتو كقكاعد نقؿ المصطمحات كشركط

كجيكده في معاجـ المصطمحات الحديثة المعربة كمكقفو مف التعريب، ككسائمو التي يستخدميا 
مف أجؿ تعريب المصطمحات، كمف ثـ الكشؼ عف  نماذج مف المصطمحات العممية المعربة في 

مجمع كأىمية المغة العربية، كقدرتيا عمى الفترة السابقة، كىؿ ىذه الجيكد تتماشى مع دكر ال
مكاكبة  الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة كالمتبلحقة؟ كىؿ المصطمحات المغكية المعربة تيبلقي ركاجان 

أـ أف المصطمح األجنبي ىك  ،عند ظيكر المصطمح المغكم العربي الذم يصدر عف المجمع؟
 ىميا:المنتصر، كمف ثـ عرض لمنتائج كالتكصيات التي مف أ 

بذؿ مجمع المغة العربية في القاىرة جيكدان عظيمة في تعريب العمـك الحديث، كلـ يأؿ جيدان  .1
 في رصد ىذه المصطمحات كتكثيقيا . 

اتبع مجمع المغة العربية في القاىرة، كسائؿ عديدة مف أجؿ تعريب مصطمحات العمـك  .2
 كقكاعدىا. الحديث، كترتبط ىذه الكسائؿ في مجمميا بفقو المغة العربية 

إف الكقكؼ عمى كسائؿ كاستراتيجيات تعريب المصطمح يؤكد سعة العربية كمركنتيا كغناىا  .3
كقدرتيا عمى تحديث نفسيا كتحديث المصطمح دكف خدش حياء األصكؿ التي تكاضع 

 عمييا السمؼ، كتكاصكا بالمحافظة عمييا. 
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ىذه المصطمحات في ال قيمة لمجيكد التي تستيمؾ في تعريب المصطمح، ما لـ تكظؼ  .4
 مجاالت الحياة العممية كالتعميمية، كال سيما التعميـ العالي كالبحث العممي. 

عمى المجامع المغكية أف تستغؿ االنترنت، في نشر المصطمحات كالسعي إلى تكحيدىا،  .5
  كىذه فرصة سانحة يحسف بنا أف ال نفكتيا لخدمة المغة العربية.

 (2012) عمر حسن عبد الرحمندراسة  -3
تيدؼ ىذه الدراسة إلى استعراض كبياف اإلشكاليات التي تكاجو المصطمح العممي العربي بصفة 

كفي مجاؿ عمـ المكتبات كالمعمكمات بصفة خاصة بسبب اعتماده عمى المصطمحات  عامة
العممية الكاردة مف لغات أخرل خاصة المغة اإلنجميزية.. تتطرؽ الدراسة إلى الشركط الكاجب 

كالطرؽ المتاحة لصياغة المصطمح الجديد  ا مقبكالن ا في المفظ حتى يصبح مصطمحن تكافرى
كأسباب االختبلؼ في بعض المقترحات التي تـ كضعيا لحؿ إشكالية المصطمح العربي. كفى 
ىذا السياؽ تركز ىذه الدراسة عمى بنكؾ المصطمحات اآللية كمصدر مف مصادر المصطمحات 

مميزاتيا عف المعاجـ المطبكعة. ثـ تعرج الدراسة إلى بياف مككنات فتتطرؽ إلى تعريفيا كبياف 
عمـ المكتبات ك المعمكمات كتداخمو مع العمـك األخرل كتأثره بالتطكرات المتبلحقة في مجاؿ 
تقنيات المعمكمات كاالتصاالت مما تسبب في دخكؿ الكثير مف المصطمحات الحديثة كالمتعددة 

بنؾ  بإنشاءكتختتـ الدراسة بالتكصية الخاصة   لمكتبات.إلى مجاؿ عمـك المعمكمات كا
مصطمحات عربي متخصص في عمـك المعمكمات كالمكتبات كآلية مقترحة لحؿ إشكالية 

 المجاؿ. ىذا  فيالمصطمح العربي 
 (2007 )محمد حسن محمد عصفور  دراسة  -4

كليذا التأثير  المغة العربية. يتناكؿ ىذا البحث التأثير الذم أحدثتو الترجمة كما تزاؿ تحدثو في 
أحدىما إيجابي كاآلخر سمبي. أما التأثير اإليجابي فيتمثَّؿ في إثراء العربية بآالؼ  كجياف،

كالتكنكلكجيا كالفنكف عف طريؽ التعريب، كبأعداد كبير جٌدان مف المفردات  المفردات في العمـك
بان عمى طبيعة المغة العربية مف حيث الترجمة أخذت تؤثر سم كالعبارات عف طريؽ الترجمة. لكف

السمبي ال ينحصر في الترجمات التي يقـك  البنية كاالشتقاؽ كنحت الكممات الجديدة. كىذا األثر
التعبير العربي السميـ بؿ  بيا مترجمكف ينقصيـ الحرص عمى سبلمة المغة كيستيينكف بمتطمبات

بتأثير  يستياف بو مف العيجمة، كذلؾ تابات غير مترجمة تتصؼ بقدر الكأخذ يظير أيضان في 
 .الترجمات السيئة
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 ( 2007دراسة محمود السمرة ) -5
كالتي خمص مف " تجربة مجمع المغة العربية األردني في مشركع تعريب العمـك عنكاف الدراسة "

  : خبلليا إلى أف السبب في كقؼ مشركع تعريب العمـك في الجامعات األردنية، يعكد إلى
اف ىيئة التدريس في كميات العمـك بالمغة العربية " كلك أنيـ آمنكا أف التدريس بالمغة عدـ إيم-

العربية يعني: محافظة األمة عمى شخصيتيا، كأف أفراد األمة ال يمكف أف يبدعكا إال مف خبلؿ 
اف لغتيـ، كأف الطالب الجامعي ال يمكف أف يستكعب المادة استيعابنا دقيقنا إال مف خبلؿ لغتو؛ لي

  .عندىـ أم جيد يمكف أف يقدمكه مف أجؿ التعريب
% حيف كانت تدرس بالمغة اإلنجميزية 26انخفاض نسبة الرسكب مثبلن في مادة الجيكلكجيا مف -

  . % حيف درست بالمغة العربية 4إلى 
 . المعارضة لحركة التعريب ما زالت قكية ، كحادة-
 (2003)مازن الوعردراسة -6
حيث أفاد الباحث ، "مشكبلت الترجمة في المصطمح العربي المساني بعنكاف" قدـ الباحث دراسة 

ف يصطدـ بالمعضمة الضاربة أترجمة أم مكضكع لساني حديث إلى المغة العربية البد ك  أف 
ا تمؾ ىي مشكمة الترجمة في المصطمح العممي عمكمن  ،جذكرىا في الثقافة العربية المعاصرة

التطكرات العممية  أفزيادة المشكمة تكمف في  أف أضاؼك  .اكالمصطمح المساني خصكصن 
ف إلذا ف .كالمسانية الغربية تسير بسرعة عجيبة مكاكبة التطكرات التكنكلكجية المعاصرة

المعمكماتية كالمسانيات  -المصطمحات المتعمقة بالعمـك المسانية الحديثة كالمسانيات الحاسكبية 
 الكعر كأكضح. فقكدة مف الثقافة العربية المسانية المعاصرةم .الرياضية كالمسانيات البيكلكجية..

مشكمة ترجمة المصطمح العممي المساني في السباؽ الزمني المرتبط بمكاكبة التطكرات العممية  أف
 .الجارية في العمـك اإلنسانية كالطبيعية عمى حد سكاء

 :ىذه المشكبلت تتجمى مف خبلؿ حقيقتيف اثنتيف أفكبيف 
عمـ المساف البشرم كاف قد كضعت قكانينو كنظرياتو كمناىجو في الغرب منذ بداية  إف :ألولىا

كمازالت ىذه البمداف الغربية تطكره حتى ىذا الحيف. كىذا بالطبع يحتاج إلى  ،القرف العشريف
 .جيكد عممية دقيقة ككبيرة جدا لترجمتو مف المغات الغربية إلى المغة العربية

ككميات خاصة بو كانبثقت عنو عمـك متفرعة  أقساـلو  أصبحتالمساني ىذا العمـ  إف :الثانية
عبء الترجمة إلى العربية سيزداد عمى الباحثيف كالمترجميف العرب  أفكبرامج عديدة كىذا يعني 

ترجمة  ياكاقترح الكعر تكصيات من .لكي يمحقكا بركب التطكر اليائؿ كالمذىؿ في ىذا العمـ
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اكب كبالسرعة نفسيا التطكرات الغربية السريعة كذلؾ كي تأخذ ىذه عممية لممصطمح المساني تك 
 .الترجمة طريقيا في بناء العمـك كالثقافة العربية كىي تطؿ عمى مشارؼ القرف الكاحد كالعشريف

  (1993) رجاء محمود أبو بكر دراسة-7
إجراء خبلؿ "مف تعريب الكميات العممية في جامعات الدكؿ العربية جاءت الدراسة بعنكاف " 

ا مف تناكلت عددن  كأداة  ستبانةاال كاستخدمت الباحثةمقارنة بيف الجامعات السكرية كالسكدانية 
فكانت النتائج في  يفسكريك  ييفسكدان ساتذةأ ـثيف سكريكالالسكدانييف  ةاألسئمة كجيت إلى الطمب

 % 100سكريكف  أساتذة،  % 75،3: أساتذة سكدانيكف لمتعريب المؤيدونخبلصتيا كاآلتي :  
نما ترجع إلى  المعارضة أسبابو  ال ترجع إلى عدـ كفاءة المغة العربية كال صعكبة التدريس بيا كا 

%، كعدـ 49،1%، كعدـ كجكد الكتاب الدراسي المعرب  91،3عدـ كجكد المراجع العربية 
ف إفف يدرس بيا أبالنسبة لمغة التي يفضؿ الطالب  أما  %. 24،6تكافر المصطمح العربي 

% لدل السكدانييف كالسبب في نزكؿ تمؾ النسبة أف 70،1النسبة كاممة لدل السكرييف بينما ىي 
بعض الطبلب ممف درسكا في المدارس األجنبية كبعضيـ مف أبناء الجنكب لذلؾ يفضمكف 

  اإلنجميزية التي درسكا بيا عمى العربية .
ريا تتمثؿ في عدـ تكافر المراجع العممية السمبيات التي تكاجو التعريب في السكداف دكف سك  ىـكأ 

العربية بصكرة مرضية باإلضافة إلى عدـ تكافر الكتاب الجامعي لقصكر أساليب التعريب 
كضعؼ االقتناع بالتعريب كبخاصة في كضع المصطمح يفضؿ الطالب لمدراسة نجد أف 

السكدانييف  % مف الطمبة92%( بالنسبة لمسكرييف في حيف يفضؿ 100المصطمح بالعربية )
دراسة المصطمح بالمغة اإلنجميزية ألف الطالب السكداني يجد أف المصطمح األجنبي أكثر دقة 

ف المصطمح العربي معقد لعدـ تكافر المراجع بالعربية كسيكلة الحصكؿ عمييا أا ك كأيسر فيمن 
 بالمغة اإلنجميزية.

 ما تميزت بو ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة :
( كىذا مختمؼ عف  دور المجامع في مواجية مشكالت المصطمحه الدراسة )تناكلت ىذ -

تجربة مجمع المغة العربية األردني في مشركع  الدراسات السابقة، فقد تناكلت دراسة السمرة
إلى استعراض كبياف اإلشكاليات التي  ( فيدفت2012) عبد الرحمف أما دراسة، تعريب العمـك

دكر المجمع المغكم في القاىرة في  (2012) كبينت دراسة البع، يتكاجو المصطمح العممي العرب
( بعنكاف " 1993) رجاء محمكد أبك بكر تعريب المصطمحات األدبية كالعممية،  كجاءت دراسة
 يكسؼ عبدهللا الجكارنةىدفت دراسة " ك تعريب الكميات العممية في جامعات الدكؿ العربية 
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 ( فتناكلت 2007 ر)عصفك  أما  دراسة صطمح العمميالم( إلى التطرؽ ألزمة تكحيد 2013)
 .التأثير الذم أحدثتو الترجمة كما تزاؿ تحدثو في المغة العربية 

 . حاكلت الدراسة أف تضع حمكالن لمكاجية مشكبلت تعريب المصطمحات-
 اتفقت الدراسة مع معظـ الدراسات في تناكليا لممنيج الكصفي التحميمي . -

 لدراسة :  اإلجابة عن أسئمة ا
 إجابة السؤال األول الذي ينص عمى:

 ما أىم المجامع العربية التي قامت بعممية التعريب لممصطمحات العممية واألدبية؟ 
 مجمع المغة العربية في مصر : -أوال
ـ)المجمع عرفت مصر أكؿ مجمع لغكم في العالـ العربي، فقد تأسس عاـ     

اسة محمد تكفيؽ البكرم، ككاف مف أعضائو اإلماـ محمد عبده، ئبر  ()المغكم لمكضع كالتعريب(
ا عمى أف يثبت أف المغة العربية تحكم ذخائر تفي ، كالشيخ محمد محمكد الشنقيطي ككاف حريصن

 بكؿ احتياجاتيا العممية كالحضرية الحديثة.
ا حاكؿ فيي –()ـ//كاف آخرىا في  –كلـ يعقد ىذا المجمع إال عدة جمسات   

ر لبعضيا الحياة  ؿ بعد بضع  ()أف يحدد أغراضو، كأف يعرض لطائفة مف األلفاظ قدًٌ كعطًٌ
ظمت الدعكة إلى إنشاء مجمع لغكل حية  .()ـسنكات، ثـ أعيد، كبقي إلى ما بعد عاـ 

مصر، بؿ أخذت تنمك، كيصمب عكدىا، كقد أخذت الجيكد تتصاعد،  فيبأقبلـ العمماء كاألدباء 
دعا األستاذ ـ  ا، إلنشاء المجمع المغكم المنشكد. كفى عاـ ؼ، كيشد بعضيا بعضن كتتكاث

أحمد لطفي السيد، مع مع بعض العمماء كاألدباء، إلى إنشاء مجمع لغكم أىمي بدار الكتب 
ا ليا. كقد أنشئ ىذا المجمع كسمى" مجمع دار الكتب "، كاختير كاف مديرن  التيالمصرية، 

ا ليذا المجمع، كلـ يعمر ىذا المجمع طكيبلن، فانفض في عاـ  –يـ البشرم األستاذ الشيخ سم رئيسن
 في يتعٌثر كبقي ، ()ـ، كلكنو لـ يعقد إال جمسة كاحدةـ، ثـ حاكؿ العكدة عاـ 

 اسمو أبدؿ ـ عاـ كفي الممكي، العربية المغة مجمع أنشئ حيف ـ عاـ إلى مسيرتو
 أكؿ ككاف. العربية المغة يسمَّى مجمع بعد فيما أصبح ثـ العربية، لمغة األكؿ فؤاد مجمع إلى

 مف مجمكعة كفييا ـ، عاـ أكتكبر في األكؿ جزؤىا ظير مجمة إصدار البارزة أعمالو
 مجاالت في لمسٌميات كأسماء كاالشتقاؽ، كالمكٌلد كالتعريب التضميف كقرار العممية القرارات
 كأسماء كالطب، الحياة عمـك كمصطمحات كالزينة، كالمبلبس العامة فالشؤك  في ككممات مختمفة،
 كبألفاظ العممي بالمصطمح العناية بداية المصطمحات ىذه ككانت حديثة، لمسميات عربية

 العممية المجاالت شتى أقٌرىا في التي المصطمحات مف كثيرنا المجمع أصدر كقد الحضارة،
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 البحكث تضـ التي مجمتو يصدر يزاؿ كما .السنكم مؤتمره في عاـ كؿ كالمعرفية كالتي  ينشرىا 
 ىذه دراسة في دكر تأسيسو منذ شٌكميا التي لمجانو ككاف الجديدة، كالمصطمحات كالقرارات
نجازىا القضايا  العاـ. مؤتمره أك المجمع مجمس إلى كتقديميا كا 
:المجمع العممي العربي في دمشق -ثانًيا

مع عممي يقـك في األقطار العربية بعد سنكات االحتبلؿ ييعىدُّ ىذا المجمع أكؿ مج
كاف لو ، فلمنيكض بالمغة العربيةـ  تأسس في عيد حككمة الممؾ فيصؿ سنة  العثماني.

نشاء المدارس األكلى في سكري  ا،دكر كبير في تعريب مؤسسات كىيئات الدكلة كتعريب التعميـ كا 
ؼ المجمع مف عشريف عضكان عامبلن في سكريا يتأل، ك ـكقد عقد أكؿ اجتماع لو عاـ 

حياء التراث، كلجنة المصطمحات، كلجنة الميجات  يشكمكف عدة لجاف كمجنة المخطكطات كا 
تكالى عمى  ، كقديصدر المجمع مجمة فصمية تعنى بشؤكف المغة العربية العربية المعاصرة. 

(، مصطفى ـ)حتى (، خميؿ مردـ بؾ ـرئاستو األساتذة: محمد كرد عمي )حتى 
 (، كشاكر الفحاـ )الرئيس الحالي(.ـ(، حسني سبح )حتى ـالشيابي )حتى 

التي صاحبتيا حركة الكطف العربيككاف نشكء ىذا المجمع ضركرة استدعتيا مسيرة التعريب في 
فقد أخذ المجمع عمى عاتقو "النظر في  ،سمطاف األجنبيالالتحرر مف االستعمار كاالنعتاؽ مف 

حياء مخطكطاتيا كتعريب ما ينقصيا مف كتب  المغة العربية كأكضاعيا العصرية كنشر آدابيا كا 
 كتأليؼ ما تحتاجو مف الكتب المختمفة المكاضيع كربية،ألف المغات امالعمـك كالصناعات كالفنكف 

ككاف مف أكائؿ أعمالو عند تأسيسو إصبلح لغة الدكاكيف كتعريب كثير مف   .()عمى نمط جديد"
دارية كتمبية رغبات األفراد  األلفاظ كتزكيد المصالح الحككمية بما تحتاجو مف مصطمحات فنية كا 

كيصدر المجمع مجمة عممية منذ شير يناير مف عاـ   كالصحؼ كالجمعيات غير الرسمية.
 ىكما زاؿ ىذا المجمع يحرص في عممو عمؿ،ـ، كما قاـ بنشر الكتب المؤلفة كالمحققة

كضع المصطمحات كتنقيحيا، كينشر مجمتو التي يبذؿ فييا جيدنا كبيرنا في تحقيؽ التراث كنشره 
 كفيرستو كنقده . 

 :اقيالمجمع العممي العر  -ثالًثا
ـ، ثـ شكمت لجنة عاـ في العراؽ، كانت أكؿ محاكلة لتأسيس مجمع عممي عاـ    

ـ ـ مف أجؿ تأسيس مجمع عممي عراقي لـ يظير إلى الكجكد إال في أكاخر عاـ 
أصدر مجمة عممية ظير العدد  قدك   ككاف أكؿ رئيس لو ىك محمد رضا الشبيبي.، ()بغدادفي 

كيضـٌ المجمع العراقي لجاننا لممصطمحات العممية  ـ،األكؿ منيا في شير سبتمبر عاـ 
كالمعاجـ كالمجمة كالتأليؼ كالنشر كالترجمة كتحقيؽ المخطكطات، ككاف ليذه المجاف أثر كبير 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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ستمراره، كلعؿ أبرز مف أثرل المغة العربية في ىذا المجمع ىك المغكم في نشاط المجمع كا
ا أيضان كن ك كاف عض ،حيث كاف لو دكر بارز في المجمع العراقيمصطفى جكادالعراقي الدكتكر 
 كأصدر المجمع العممي العراقي عددنا مف معاجـ المصطمحات العممية ،في مجمع القاىرة

 :اتحاد المجامع المغوية العممية العربية-رابًعا
ثـ أنشئ مجمع القاىرة  ،كاف مجمع دمشؽ المجمع األكؿ بيف المجامع العربية القائمة اآلف

نت المجامع الثبلثة لمنيكض بالعربية، كجعميا ـ(، كتعاك ـ(، تبله مجمع بغداد ))
كلقد فطف القائمكف عمى المجامع الثبلثة إلى ضركرة تنظيـ ، كافية بمتطمبات العمـ كالحضارة

االتصاؿ بينيا، كتنسيؽ جيكدىا، ككضع الخطط الكفيمة بتكحيد المصطمحات العممية كالفنية 
العممي الكاحد أكثر مف لفظ اصطبلحي يجكز أف يكضع لممعنى  كالحضارية التي تقرىا، فبل

ككانت الخطكة األكلى ،  كاحد، لما يحدثو اختبلؼ المقاببلت العربية لممعنى الكاحد مف بمبمة
ـ( بإشراؼ اإلدارة //-/انعقاد مؤتمر المجامع المغكية العممية العربية بدمشؽ )
مناقشاتو عف تكصيات ميمة ترمي إلى الثقافية بجامعة الدكؿ العربية، كأسفرت بحكث المؤتمر ك 

 .()تحقيؽ نيضة لغكية شاممة
 كقد أيدرجت ىذه التكصيات في خمسة أقساـ أساسية:

أكليا: تأسيس اتحاد لممجامع المغكية العممية العربية ينظـ االتصاؿ بينيا، كينسؽ أعماليا، كيككف 
 العممية كالعمماء.المرجع الذم يكٌحد المصطمحات التي تضعيا المجامع كالمؤسسات 

 الثاني: كسائؿ ترقية المغة العربية.
 الثالث: تشجيع التأليؼ كالترجمة.

 الرابع: كضع المصطمحات العممية.
 الخامس: تحقيؽ المخطكطات كنشرىا.

لـ تكف األحكاؿ العامة مسعفة لتأسيس االتحاد عمى إثر ىذه االجتماعات، كلكف الصبر كالعمؿ 
ـ بحضكر ممثمي // -ىػ //سس االتحاد في الدؤكب أنجحا القصد، كأي 

كتـٌ إقرار نظامو األساسي كالئحتو الداخمية، كانتيخب الدكتكر طو حسيف رئيس مجمع ، المجامع
 القاىرة رئيسان لبلتحاد.

ـ( كالقدس )أيسس عاـ ـ مجمعا السكداف أيسس )عاـ ثـ انضـ إلى االتحاد في عاـ 
، ـ(ـ أكاديمية المممكة المغربية )أيسست عاـ ضمت في عاـ ـ(، كما ان

 ـ(.)أسس عاـيا كليب ـ(،أسس عاـ  ) تكنسك 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
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ـ، كعيني فييا بتكحيد مصطمحات في القانكف المدني عقد االتحاد أكلى ندكاتو بدمشؽ 
 .امصطمحن  كالتجارم كالبحرم كاإلدارم كالتأميف بمغت 

ـ كعيني فييا بمصطمحات النفط، كبمغ عدد  ة الثانية التي عقدت ببغدادكتمتيا الندك 
أما الندكة الثالثة فقد عيقدت  .امصطمحن  المصطمحات التي انتيى االتحاد إلى تكحيدىا 

ـ(، كعالجت مكضكع تيسير تعميـ المغة العربية، كعقد االتحاد في عٌماف  بالجزائر)حزيراف
تعميـ المغة العربية في »ـ( التي خيصصت لدراسة مكضكع: يف األكؿ ندكتو الرابعة )تشر 
ـ(، ككاف ، كانعقدت الندكة الخامسة بالرباط )تشريف الثاني ()«ربع القرف األخير

، ككانت «تعريب التعميـ العالي كالجامعي في ربع القرف األخير»المكضكع الذم تناكلتو ىك 
ـ(، كنكقش فييا مكضكع الرمكز العممية كطريقة ف الثاني الندكة السادسة بعٌماف )كانك 

أدائيا بالمغة العربية. ثـ كانت عكدة إلى المصطمح العممي في الندكة السابعة التي عقدت بتكنس 
ـ( فعرض مكضكع تعريب المصطمح الطبي، كعقدت الندكة الثامنة بدمشؽ )كانكف )أيار 
في معجـ النفط الذم أعٌده معجـ القاىرة، كىك يضـ نحك  ـ( ككاف مكضكعيا النظرالثاني 

عداد  أربعة آالؼ مصطمح ككاف المعجـ قد كيٌزع عمى المجامع كالجيات العممية المعنٌية لدراستو كا 
تقاريرىا بشأنو. لقد كاف ىدؼ اتحاد المجامع المغكية العممية العربية الذم رمى إليو منذ تأسيسو 

العربي لمقضاء عمى ما يكرثو تعدد المصطمح لممقابؿ العممي الكاحد  ىك تكحيد المصطمح العممي
مف بمبمة كفكضى، كيسعى االتحاد دائبان ليذا التكحيد، كما يستتبعو مف تعزيز لنيضة عممية 

كلـ يستطع االتحاد، لظركؼ خارجة عف ، عربية، يتعاكف فييا العمماء العرب في شتى أقطارىـ
الكجو األمثؿ، كالبد مف مضاعفة الجيد لمقضاء عمى جميع  إرادتو، أف ينيض بميمتو عمى

العقبات التي تقؼ في طريؽ االتحاد كي يقكل عمى تأدية ما نيط بو مف مياـ.
 :مجمع المغة العربية األردني-خامًسا

 شرؽ إمارة أمير هللا، عبد األمير عف صدر عندما ـ،أنشئ مجمع لغكم ألٌكؿ مرة عاـ    
لقاء المدارس، كنشر العربية، المغة بإحياء يعنى عممي مجمع بإنشاء مرناأ آنذاؾ األردف  كا 

نشاء المحاضرات، صدار كتب، دار كا  ، اإلمكانات لقمة الحياة لو يكتب لـ لكف  .شيرية مجمة كا 
تنفيذنا لمقرار الذم اتخذه مؤتمر التعريب المجنة األردنية لمتعريب كالترجمة كالنشرإلى أف تشٌكمت 

ـ، كاستمرت ىذه المجنة بأعماليا حتى تأسس األكؿ المنعقد في الرباط في شير أبريؿ عاـ 
كؿ مف كأصدر العدد األ ()ـ.مجمع المغة العربية األردني في األكؿ مف يكليك عاـ 

ـ، ك كثيرنا مف القرارات لحصر المفردات المستعممة في المرحمة مجمتو في يناير عاـ 
كشكؿ لجاننا عممية لؤلصكؿ كالتعريب كالمصطمحات ، االبتدائية كترجمة الكتب العممية الجامعية

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 مثؿكنظر المجمع في كثير مف المصطمحات كأقٌر بعضيا كأصدرىا، ، كالترجمة كالتراث
حات الزراعة، كسبلح البلسمكي، كالنقؿ، كالتمكيف، كاألرصاد الجكية، كالمكاصفات مصطم

كالمقاييس، كالتأميف عمى الحياة. كترجـ الكتب العممية التي تدرس في كميات العمـك كالتي 
حالينا، كال يزيد أعضاء المجمع عف عشريف عضكنا  الجامعي في األردف التدريسأصبحت عمدة 

 ت العممية كاألدبية، كيرأسو الدكتكر عبد الكريـ خميفة.مف مختمؼ المجاال
 مجمع المغة العربية الفمسطيني:-سادًسا

الدكتكر أسامة المزيني إنشاء مجمع المغة العربية السابؽ كزير التربية كالتعميـ العالي  رقر 
زيني في كقاؿ المالفمسطيني، الذم سيككف مركزه الدائـ مدينة القدس كمقره المؤقت مدينة غزة

طبلع عمى تصريح صحفي: "إنو أصدر قراران بشأف نظاـ مجمع المغة العربية كذلؾ بعد اإل
السيما  ـلسنة  ، كعمى قانكف التعميـ العالي رقـ ـالقانكف األساسي المعدؿ لسنة 

منو، كبناء  السيما نص المادة ـ  لسنة  منو، كعمى قانكف التعميـ رقـ نص المادة 
بيذا  ـ، كقرار مجمس الكزراء لسنة ـ لسنة عمى قرار مجمس الكزراء 

كأكضح أف المجمع يتبع مباشرة كزير التعميـ، كيتككف مف رئيس كنائبو كعدة أعضاء في الشأف
مجاالت عممية متخصصة في عمـك العربية، مشيران إلى أف المجمع ييدؼ لبلىتماـ الكامؿ بالمغة 

حفاظ عمى سبلمتيا كجعميا تكاكب متطمبات اآلداب كالفنكف الحديثة كتكحيد العربية، كال
مصطمحات العمـك كاآلداب كالفنكف ككضع المعاجـ كالمشاركة في ذلؾ بالتعاكف مع كزارة التربية 
حياء التراث العربي  كالتعميـ كالمؤسسات العممية كالمغكية كالثقافية داخؿ فمسطيف كخارجيا، كا 

المغة العربية كالعمـك كاآلداب كالفنكف، كالعناية بالدراسات العربية التي تتناكؿ كاإلسبلمي في 
تاريخ األمة العربية كاإلسبلمية كحضارتيا كصمتيا بالحضارات األخرل كالعمؿ عمى نشرىا، 

أف المجمع سيتكلى ميمة القياـ ك ، كاالجتياد في الحد مف استفحاؿ العامية في مختمؼ المجاالت
جراء المسابقات بالدراسات  كالبحكث المتعمقة بالمغة العربية، كتشجيع التأليؼ كالترجمة كالنشر كا 

نشاء مكتبة لممجمع، كترجمة الركائع العالمية كنشر الكتب المترجمة إلى  بخصكص ذلؾ كا 
قامة المكاسـ كالندكات الثقافية، كنشر  العربية، كعقد المؤتمرات العربية في فمسطيف كخارجيا كا 

ات الجديدة التي يتـ تكحيدىا في المغة العربية بمختمؼ كسائؿ اإلعبلـ كتعميميا، المصطمح
صدار مجمة محكمة فصمية ينشر فييا ما يرد مف األعضاء كغيرىـ مف بحكث كدراسات، كما  كا 
يقـك المجمع بتكثيؽ الصبلت بالمجامع كالييئات المغكية كالعممية في الداخؿ كالخارج كالنظر في 

ـ ككذلؾ كقد عقد المجمع مؤتمره األكؿ شير يكنيك لمجمع مف مكضكعاتكؿ ما يرد ا
حيث  لعربيةا“ كالتي حممت عنكاف  در العدد األكؿ مف مجمتو البحثية النصؼ سنكيةأص
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احتكت عمي جميع األبحاث المشاركة في مؤتمر المغة العربية األكؿ الذم عقده المجمع خبلؿ 
كتـ تشكيؿ "مجمع المغة العربية ك مكاجية تحديات العصر“نكاف شير يكنيك مف العاـ الحالي بع

.()المغة العربية الفمسطيني المدرسي" في المدارس
 -: مجمع المغة العربية الفمسطينيميام 

 مراقبة أسماء المحاؿ التجارية كالمنشآت المختمفة كالبلفتات المختمفة كرصد األخطاء فييا. -
 التجارية بالعربية بدال مف األسماء األجنبية.اقتراح أسماء المحاؿ  محاكلة -
 كتابة رسائؿ الشكر لممحبلت كالمؤسسات التي اعتمدت االسـ العربي ال األجنبي. -
 رصد المصطمحات غير العربية الدارجة بيف الناس ككضع مقترحات لتسميتيا. -
ات رصد األجيزة كالمصطمحات العممية الجديدة قبؿ انتشارىا بيف الناس ككضع مقترح -

 لتسميتيا.
 عقد دكرات في آليات االصطبلح كمنح األسماء لممسميات الجديدة كالمسميات األجنبية. -
رصد األخطاء المغكية الكاردة في كسائؿ اإلعبلـ كالعمؿ عمى تصحيحيا كمكاتبة أصحابيا  -

 إلكتركنينا ككرقينا.
 إنشاء قاعدة بيانات لحصر المخالفات كمعالجتيا في الكقت المناسب. -
مة دكرات تدريبية كتأىيؿ العامميف في المؤسسات الحككمية في مجاالت المغة العربية إقا -

 الفصحى كاستخداماتيا الصحيحة.
 عقد مسابقات تمكيف المغة العربية )المتحدثكف بالفصحى دكف أخطاء(. -
 محاضرة حكؿ أساليب تدريس القصة لؤلطفاؿ. -
ا في ا - لكتابة اإلبداعٌية، كقراءات في الشعر القديـ دكرة إثراء في الٌمغة العربٌية: تشمؿ دركسن

 كالحديث، كدركسا في النحك كالببلغة.
 اكتشاؼ المكاىب األدبٌية المتعٌمقة بالمغة شعران كنثران مثؿ: -

o . الخطابة كالٌتحدث بالفصحى 
o .لقاؤه  إنشاء الٌشعر كا 
o . المجبلت األدبٌية 
o . اإلذاعة المدرسية 
o  األدبٌية.كتابة الرسائؿ كالمقاالت كالبحكث 
o . القراءة كالمطالعة 

o  . الخٌط العربي 
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 :مجمع المغة العربية الفمسطيني أىداف
 الحفاظ عمى سبلمة المغة العربية. -
 نشر مصطمحات العمـك كاآلداب كالفنكف. -
 تشجيع االىتماـ بالتراث العربي كاإلسبلمي في المغة كالعمـك كاآلداب كالفنكف. -
 حد مف استخداـ العامية.تشجيع استخداـ العربية الفصحى كال -
 تشجيع البحث العممي في عمـك المغة العربية. -
 تعزيز مكانة المغة العربية في النفكس كتشجيع التخصص فييا. -
 :مكة المكرمة -مجمع المغة العربية عمى الشبكة العالمية  -أخيًرا

سو عبد العزيز بف  أنشئ مجمع المغة العربية عمى الشبكة العالمية عف شعكر مف مؤسّْ
نتظار لمجمع ييعيد ما كانت المجامع العممية االعمي الحربي بحاجة الٌدارسيف لو بعد أف طاؿ 

ترصده كتقٌرره أك تحييو أك تيميتو .. كلما كانت الشبكة العالمية اليـك ىي الكسيمة الكبرل كالدائرة 
نقبائيا كمرصدنا ا يجمع صفكةن مف العربيَّة ك الكسعىى، ككاف الكصكؿ إلييا أيسر، ليككف مرقبن 

ا مف مفاخر ىذه الببلد )المممكة العربية السعكدية ( ككاف تأسيسو رقبائيا، كليككف مفخرن ك  لحٌراسيا
 .() ىػ/  / بتاريخ 

 :أعمال مجمع المغة العربية عمى الشبكة العالمية
تي لـ كاألساليب كالمصطمحات الجديدة في العمـك كاآلداب كالفنكف ال  دراسة األلفاظ -

 تدرسيا المجامع مف قبؿ

 ا كتأصيبلن دراسة ليجات القبائؿ في الجزيرة العربية كما حكليا تصحيحن   -

 إصدار مجمة عممية إلكتركنية دكرية محكمة  -

 دراسة ما يقٌدمو المتصفحكف مف أسئمة كمقترحات -

 التكاصؿ مع الدارسيف كطمبة العمـ بكاسطة الياتؼ )الخط الساخف( كؿ يـك -

قديـ الرأم كالمشكرة في الصياغة المغكية لجيات معينة )الجيات الرسمية، القضاء، ت -
 (.المحاماة، العقكد

 أىداف مجمع المغة العربية عمى الشبكة العالمية
 حراسة العربية كالتصٌدم لما تتعرض لو مف تحريؼ كتشكيو -
 تصحيح األغبلط الشائعة -
 زيرة العربية ، السٌيما في المممكة العربية السعكديةالعناية بالميجات العامية في الج-
 إبراز مكانة المغة العربية كأسرارىا مف خبلؿ القرآف الكريـ -
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 تيسير العربية كتقريبيا-
 إحياء التراث العربي-

المستفيض لتاريخ المجامع العربية كأىدافيا كما حققتو في خدمة المغة من خالل ىذا العرض 
نشكئيا، يتضح لنا أف المجامع العربية لـ تأؿ جيدنا في خدمة المغة العربية، كاف  العربية منذ

ىناؾ مصالح مشتركة لدل الدكؿ األجنبية متفقة عمى ىدـ مشركع التعريب كعدـ انفتاح الدكؿ 
 العربية عمى الحضارات الحالية، لتبقى في احتياج دائـ ليا .

 إجابة السؤال الثاني الذي ينص عمى: 
 ما الصعوبات التي تواجو المجامع في تعريب المصطمحات العممية واألدبية؟       

بعد االطبلع  الكاسع مف قبؿ الباحثتيف عمى األدبيات كلقاءات شخصية مع متخصصيف  في 
   -المغة العربية كميتميف في المجامع تكصمت الباحثتاف إلى أف الصعكبات كالتالي :

 صعوبات اقتصادية :
عات الكبرل، كمشركع المجمع، بحاجةو إلى تمكيؿو سخٌي. فقمة الدعـ المادم كعدـ إف المشرك -

عداد الكادر  كفرتو أكبر المشاكؿ التي تكاجو التعريب، إذ التعريب الشامؿ مف تأليؼ كترجمة كا 
 المؤىؿ، كؿ ذلؾ بحاجة إلى دعـ مادم كبير يتجاكز إمكانيات البمد الكاحد .

 صعوبات سياسية :
إذ ألغي التعريب في الببلد العربية منذ بداية القرف العشريف مما  ار لمكطف العربي،االستعم -

 أدل إلى تفاقـ مشكمة التعريب خبلؿ القرف الماضي .
تفرض لغتيا في كثير مف الببلد العربية  –حتى بعد زكاؿ احتبلليا –ما زالت الدكؿ األجنبية -

 ص السانحة ليا .ر بشتى الف
 اكؿ طمس المغة العربية مف خبلؿ الكسائؿ التكنكلكجية المتطكرة . الدكؿ األجنبية تح-
الحركب كالثكرات التي ما زالت تتعرض ليا الببلد العربية تؤدم إلى زعزعة في عممية -

 التعريب. 
 صعوبات إنسانية :

ٌجة أٌنيا مجٌردي - اليجكـى الٌشرسى مف قبؿ بعض المتعمميف عمى مبدأ الٌترجمة كالتعريب بحي
خاؿ  مف اإلبداع.نقٍ   ؿ و
نيدرة الكفاءات الحٌقة. فتكجدي مشٌقةه في العثكر عمى الكفاءات المتميزة لتعريب كترجمة كتب -

 عممية تخصصية بالمعنى الدقيؽ .
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إسناد التعريب إلى غير أساتذة الجامعات أك غير متخصصيف مما أكجد نكع مف الغمط في -
 تعريب كثير مف المصطمحات.

 المصطمح:صعوبات تتعمق ب
إف مشكمة تكحيد المصطمح في الكطف العربي ما تزاؿ قائمة بحد ذاتيا، رغـ جيكد مكتب  -

،  كتتمثؿ كرغـ قرار الجامعة العربية ك جيكد اتحاد المجامع العربية في تكحيده  تنسيؽ التعريب.
كب فر مصطمحات عممية بالمغة العربية كاضحة كسيمة كمتفؽ عمييا لمكاكبة الر اعدـ تك في 

 العممي كالتقني .
 .غ مف المصطمحات في بعض العمـك أقؿ مما يستحدث منيااصيما  -
 يؤدم إلى اختبلؼ في ترجمتو . اختبلؼ مصدر المصطمح -
بعض التراكيب األجنبية  شكىت التركيب العربي، كىذا يعد أخطر أنكاع التعريب عمى المغة  -

 كيب الجممة أك العبارة العربية.العربية ألنو يخؿ  بالمغكية العربية، كيفسد تر 
أف مشكمة المصطمحات ليست مجرد بحث عف ألفاظ؛ ألف طبيعة المصطمحات تجعميا صكرة - 

، كىي تدؿ عمى ما في تاريخ العمـ مف صكاب أك خطأ، كىي  جزء ال يتػجزأ  حية لتطكر العمـك
 مػف أسػاليب التفكير العممية .

عمى  االتفاؽمعات بؿ إلى غير متخصصيف، كعدـ إسناد التعريب إلى غير أساتذة الجا -
 .معايير كخطكات محددة في التعريب

ا بيف اختبلؼ الكثير مما ىك متكافر مف المصطمحات العممية بيف قطر عربي كآخر، كأحيانن  -
 مترجـ كآخر. 

 .عدـ االلتزاـ بمنيجيات مكحدة لصكغ المصطمحات العممية  -
إضافة إلى أف المعاجـ المتخصصة بالمياديف العممية  صةقمة المعاجـ االصطبلحية المتخص -

 المنشكرة بالمغة العربية أك المترجمة لـ تتضمف كؿ المصطمحات، في المغات األجنبية.
تدفؽ كـ ىائؿ مف بسبب  ضعؼ حركة الترجمة كالتعريب، أدل إلى تفاقـ المشكمة -

ا تحتاج إلى تعريب أم بما خمسيف لفظة يكمين  صؿيكاف في الماضي ، فالمصطمحات كاأللفاظ
ا، كتشير اإلحصاءات الجديدة إلى أف العدد قد يصؿ إلى يقارب ثمانية عشر ألؼ مصطمح سنكين 

 ا. مصطمح ك يزيد سنكين  (40،000)
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 صعوبات تكنولوجية 
الكقت الذم يستغرقو تعريب الكتاب كمراحؿ اإلنتاًج المتعاقبًة لو منذ لحظة اختياره لمٌترجمة -

يككف قد صدري خبلليا طبعةه أحدث بالٌمغة  ًره. فقد تستغرؽى ىذه المراحؿ سنكاتو أحياننا،حٌتى صدك 
 األصمٌية لمكتاب.

المراجع العممية بالمغة العربية نادرة كقميمة، إذا ما قيست بالكتب المترجمة كالكتب المؤلفة بالمغة -
 األجنبية.

في التكزيع كمشكمة الطباعة كاإلخراج  الكتاب العممي المؤلؼ بالمغة العربية يكاجو مشكمة -
 الفني غير الدقيؽ. 

تكظيؼ الشبكة العممية في تعريب المصطمح العممي جعؿ الكثير مف المصطمحات العممية  -
المستحدثة في العقكد الثالثة األخيرة الناتجة مف تسارع االكتشافات كاالبتكارات التي دخمت في 

بكة المعمكمات لـ تخضع لمعايير التعريب، كلـ تمر عمى الكتب كالمراجع، كتـ تداكليا عبر ش
 المعجمييف لمتأكد مف صحتيا، األمر الذم أدل إلى عدـ االتفاؽ في تكحيد ىذه المصطمحات.

عدـ كجكد الترجمة الفكرية لما يستجد مف أبحاث في مجاالت المعارؼ كالعمـك مع عدـ ترجمة -
ديمان في معمكماتو إذا لـ يبلحؽ كيترجـ كؿ جديد في الكتاب بطبعاتو الجديدة إذ الكتاب يصبح ق

 الكتاب األصؿ.
ضعؼ المعاجـ العربية المؤلفة في المياديف المختمفة كقمتيا، إذا ما قيست بالمعاجـ المؤلفة  -

 بالمغات األجنبية.
 اجتماعية: صعوبات  

قؿ معرفتو بمغة غير ىذه المشكمة ترتبط بتعامؿ الخريج مع المجتمع، فالخريج يتمقى عمكمو، كيص
ا بعد يـك غريبنا عف المجتمع  لغتو األـ؛ التي يتعامؿ بيا مع المجتمع يكميِّا، كسيجد نفسو يكمن
كالعمـ؛ ألجؿ ذلؾ البد مف كجكد المغة األـ كرابط بينو، كبيف المجتمع كبيف العمـ، كبيف التفكير؛ 

، تنمك مع نمك المجتمع كتتطكر ليؤدم رسالتو، فتشكؿ الرابط بينو كبيف المجتمع كبيف العمـ
 بتطكره. 
بعد ىذا العرض الذم قامت بو الباحثتاف في حصر المشكبلت التي تعترض تعريب      

المصطمحات العممية كاألدبية، ترل الباحثتاف أف السبب المباشر ليذه المشكبلت ترجع لؤلسباب 
مشكبلت يتداخؿ فييا كثير مف االقتصادية كالسياسية كىذه مف الصعب كضع حمكالن ليا، ألنيا 

مف كجية –الدكؿ كالمصالح الدكلية، أما بالنسبة لباقي المشكبلت فستقـك الباحثتاف باقتراح حمكالن 
 أنيا تساعد في مكاجية المشكبلت. –نظرىما 
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 إجابة السؤال الثالث الذي ينص عمى:
 ؟ ما أىم التجارب العالمية التي نجحت في مواجية ىذه الصعوبات

الباحثتاف عمى كثير مف التجارب العالمية في التعريب، كلقد اختارت الباحثتاف ىذه  اطمعت
 التجارب التي سيتـ عرضيا ألف فييا الفائدة التي تعكد عمى البحث إف شاء هللا. 

 : السورية التجربة -أوالً 
 يؽتطب تـ حيث الجامعي التعميـ تعريب في الريادة صاحبة السكرية الجامعات تعد        
ككاف لؤلساتذة األكائؿ في معيد الطب ـ، 1919 عاـ دمشؽ بجامعة الطب كمية في التعريب

العربي فضؿ ترجمة المصطمحات العممية ككضع الترجمات كالمؤلفات الطبية العربية، كما بدأكا 
بإصدار المجمة الطبية العربية. ككما كانت المغة العربية لغة التدريس في جميع  1924عاـ 

ت فيما بعد: ئكفركع جامعة دمشؽ، فإنيا كانت كذلؾ في الجامعات األخرل التي أنشكميات 
 حمب كالبعث كتشريف. 

 لمدركس كنتيجة بيا لبللتحاؽ العربية المغة إتقاف التدريس ىيئة عضك عمى اشترطكا فقد 
 ةالتركي المغة مف بدالن  كاستخداميا المغة إتقاف منيـ كبير عدد استطاع المغة في الخاصة
 ذلؾ كتبع كغيرىا، كالزراعة كاليندسة كالصيدلة األخرل الكميات في التعريب عممية كتكاصمت

مجاؿ  في األساتذة كتأىيؿ المصطمحات مف كبير عدد كتصنيؼ لمصادر كترجمة تأليؼ حركة
 عمييا تعتمد التي المصادر مف كبيرة كمية كأٌلفت مستمرة التعريب حركة ظمت حيث التعريب
 .اليـك اتالجامع بعض
 : السودانية التجربة -ثانًيا
 يدرس بحيث كالجامعي العاـ التعميـ عمى لغتو فرض قد البريطاني االحتبلؿ أف المعركؼ    

 مرتبطة الثانكية امتحانات كانت حيث اإلنجميزية بالمغة الثانكية المرحمة في كميا العمـك الطالب
 المغة جعؿ إلى الدعكة ظيرت ثـ ىناؾ اتاالمتحان تصحح حيث" أكسفكرد ك كمبردج" بجامعتي
 أف غير ـ1970 عاـ في الثانكم التعميـ تعريب انتيى حيث االستقبلؿ بعد التعميـ لغة العربية
 كاليندسة الطب كميات في المكاد بعض زالت ال حيث الجامعي التعميـ في متعسرنا كاف األمر
 عممية يناىض البعض زاؿ ال الذيف اتالجامع بيا أساتذة تعمـ التي اإلنجميزية بالمغة تدرس

 .بيا يؤمف كال التعريب
 الكسيمة ألنيا اإلنجميزية بالمغة الدراسة يفضمكف الذيف الطبلب عمى األساتذة آراء انعكست كقد

 المغة يعتبركف أنيـ عمى زيادة ذلؾ دكف يقؼ قد التعريب كأف الخارجي العالـ عمى لبلنفتاح
 الدراسي الكتاب ندرة يعيقو التعريب كأف كيجيدكنيا يعرفكنيا التي األصمية لغتيـ العربية
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 الممثمة القكمية كالمغة الكريـ القرآف لغة ىي العربية بأف اعترافيـ مع العربي العممي كالمصطمح
 .كذاتيتيـ ليكيتيـ

 كاعتمد باإلنجميزية درس الذم الجامعي األستاذ ىك التعريب طريؽ في األكلى المشكمة كانت 
 التي التجربة مف سنكات عشر بعد تتبلشى بدأت الظاىرة ىذه أف غير األجنبية مصادرال عمى

ا البداية في اعتمدت  المكاد بعض كدراسة الميسرة الفصحى بالمغة التدريس عمى يقـك سيبلن  منيجن
 في التعريب اكتمؿ كقد األجنبية صكرتيا في الرياضية كالصيغ الرمكز عمى كاإلبقاء باإلنجميزية

 كغيرىا كاليندسة األحياء كعمـ كالكيمياء كالفيزياء كالرياضيات الطبية العمـك في المكاد مف عدد
 تحقيؽ في طريقيا التجربة كتأخذ الجامعات كمستكل القكمي المستكل عمى تعمؿ المجاف زالت كال

 .التعريب أىداؼ
الطب بالمغة  أجريت دراسة عممية في جامعة الجزيرة بالسكداف بيدؼ تقييـ أثر تدريسكقد 

العربية عمى التحصيؿ األكاديمي لمطبلب المتخرجيف بناءن عمى المعدؿ التػراكمي النيائي ليؤالء 
كاف أداء الطبلب الدارسيف بالمغة العربية عمكمان أفضؿ مف أقرانيـ الدارسيف بالمغة ، فالطبلب

 .(72)(P  <...0ميزية، كالفرؽ يعتد بو إحصائيان )جاإلن
 ة التونسية:التجرب -ثالًثا

، لمدة عشر سنكات، ـ8501أما في تكنس فقد تقرر أف تبدأ خطة تعريب التعميـ العاـ فيو عاـ 
كبدأ التنفيذ   في الدراسة االبتدائية، كأف يمدد بعد ذلؾ لمدراسة الثانكية. عمى أف يبدأ التعريب أكالن 

، كلكف لـ يكتب ليذه التجربة أف تعمر  طكيبلن، فقد انتكس بصكرة جادة كمخططة كبكؿ حـز
كما أنو سبؽ كأف انتكس في معاىد ترشيح المعمميف ابتداء مف سنة   .ـ8591التعريب عاـ 

، كعاد عند ذلؾ التعميـ في تكنس إلى المغة الفرنسية، ثـ عاد التكجو إلى تعريب التعميـ ـ8591
 .ـ8529مرة ثانية عاـ 

بعض مكاضيع العمـك اإلنسانية كلكف التعريب لـ يصؿ إلى الجامعات التكنسية إال في 
كاالجتماعية كالدراسات األدبية، كلـ يصؿ إلى التعميـ العممي كالطبي إال في حاالت فردية 

األستاذ الدكتكر أحمد ذياب بتدريس عمـ التشريح في كمية طب صفاقس  محدكدة، فقد قاـ مثبلن 
ات العربية كالفرنسية كالبلتينية بالمغة العربية، كألؼ سمسمة مف كتب كأطالس ىذا العمـ )بثبلث لغ

عمى دركسو بكؿ شكؽ كرغبة، كتكجيكا نحك التعريب  أك الفرنسية القديمة(، كأقبؿ الطبلب
بحماس، كلكنو كاجو مقاكمة عنيفة مف إدارة الجامعة اضطرتو مؤخران إلى ترؾ التعميـ في كمية 

 عربي. -ا فرنسي ا شيقن ا طبين ا معجمن الطب. كألؼ مؤخرن 
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 السؤال الرابع :الذي ينص عمى :إجابة 
ما سبل التغمب عمى ىذه الصعوبات من وجية نظر خبراء المغة العربية ؟

قامت الباحثتاف بإجراء لقاءات شخصية مع مختصيف في المغة العربية كالمعاجـ المغكية   
ت لمتكصؿ لحمكؿ تساعد القائميف عمى المغة العربية في المجامع المغكية في مكاجية مشكبل

 تعريب المصطمحات كقد أجممتيما فيما يمي :
بيف المؤسسات العممية الكطنية في البمد الكاحد كبيف  العربية  تكاثؼ الجيكد يجب  -  

 لخدمة التعريب بشكؿ متميز. المؤسسات العربية في الكطف العربي
بي ليا جية مركزية قكية عمى صعيد الكطف العر  اهتتبن نشاء مركز عربي مكحد لمتعريبإ - 

  .ضخمة متكفرة مادية  إمكانيات
استخداـ المغة العربية في مؤسسات التعميـ العالي في الكطف العربي ككنو يساعد عمى إزالة  -

الحكاجز العممية كالفنية بيف المتخصصيف الجامعييف كالفنييف الذيف يحتاجكف إلى أساس 
 .التعريب

ممي ألف حياة المصطمح بالكتب كاالستعماؿ، استعماؿ المصطمح المترجـ في حقؿ التأليؼ العؿ-
 .ال في طيات المعاجـ عمى الرفكؼ

تراث العربي الحافؿ بالمصطمحات، كبخاصة المعاجـ العربية المتخصصة، المف  االستفادة- 
كبما تمتمكو المغة العربية مف رصيد كاؼ مف ىذه المصطمحات، كبما لدييا مف قدرة عمى تكليد 

حث عف ىذه المصطمحات في التراث العممي العربي كاستخداميا في الب، ك جديدة مصطمحات
 األجنبيلمصطمح ا عدـ تكافر المصطمح العربي يمكف استخداـ ةفي حالك  حقؿ التأليؼ العممي،

 .بالمغة العربية إلى حيف تكافر المصطمح بالمغة العربية داللتوعمى أف يككف شرحو كبياف 
  . اعتماد ذلؾ في المقرر الجامعيك عربية كالترجمة التشجيع عمى البحث في المغة ال - 

خطكة بعد خطكة مع الصيدلة( -اليندسة -داخؿ الكميات العممية )الطبالتعريب  تتـ عممية - 
  .إلى الترجمة ككتابة األبحاث بالعربية الطالب جعؿ لغة الحكار بالعربية الفصيحة كدفع

التعريب إلى المغة بضركرة مف أساتذة كطبلب بمف فييا ال بد مف إيماف المؤسسات العممية - 
  ا لغة ديننا كتراثنا العربي الذم نعتز بو فيك فخر لنا يجب أف نحافظ عميو .يالعربية  ألن

كالعامة بالكتب كالمراجع العربية كتكفير أكبر عدد ممكف مف الكتب  الكطنية المكتبات إثراء- 
 العممية المترجمة كبمختمؼ التخصصات . 

منظمة شبكية تيتـ بالبرامج العربية المنتجة كالترجمة كالتعريب تخضع لجيات رسمية  اءإنش -
ا تامنا  .بجميع خصائصيا عربية مكحدة، ككذلؾ إنشاء محرؾ بحث عربي يدعـ المغة العربية دعمن
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 والتوصيات. المقترحات-   
لفاظ عمى منياج العرب تكثيؼ الجيكد المغكية في ظؿ الثكرة المعمكماتية، كأف يتـ ترجمة األ -

في النطؽ كالكزف، كالتركيز عمى العبلقة الكطيدة بيف المصطمح كالترجمة كالتعريب؛ ألف التعريب 
كينيض بالمصطمح كالترجمة، فيميداف الطريؽ لمتأليؼ العممي بالعربية، كالبحث  يتحقؽ 

 المتصؼ باالبتكار كاإلبداع، كىذا يؤدم إلى نمك المغة العربية.
لكتب العممية في الببلد العربية التي طبقت التعريب بيف أيدم الجامعات كالمؤسسات كضع ا -

 .األخرل المماثمة، كاالستفادة مف تجارب ىذه الدكؿ، كتفادم تكرار الجيكد السابقة

دعكة الدكؿ العربية إلى معالجة مشكبلت تعريب التعميـ العالي، في ضكء النتائج التي  -
 . كؿ ىذه المشكبلتبحاث حاألتكصمت إلييا 

المزيد مف التنسيؽ كالتعاكف بيف المؤسسات المعنية كالميتمة بتعريب التعميـ العالي في الكطف   -
 .العربي

العربية كمتابعة مجرل التقدـ فيو ككضع  األقطارالقياـ بدراسة تحميمية عف كضع التعريب في  - 
 .آلية لتنفيذه

 -عربي، كعربي  -أجنبي  -عمى مسرد  الحرص عمى احتكاء كؿ كتاب عممي منيجي -
 .أجنبي يضـ كؿ المصطمحات العممية الكاردة فييا

 .كالكتب المترجمة عمى شبكة اإلنترنت لتعـ الفائدة منيا األبحاثالعمؿ عمى نشر  -

 .إدخاؿ مادة المصطمح في المقررات الدراسية الجامعية -

تخدـ قضية التعريب، كمشركع الذخيرة دعـ الصناعة المعجمية كأبحاثيا كمشركعاتيا التي  -
 .المغكية، كمشركع المعجـ الصحفي المعاصر

عداد كشافات كفيارس   - تكضيح داللة ألفاظ المصطمح كخاصة العممية كالطبية، كا 
 .ا مؤسسات التعميـ العاليلممصطمحات العممية في المؤسسات التعميمية كخصكصن 

ؤتمرات ككرش العمؿ كاألياـ الدراسية كاالجتماعات إعداد نشرات لغكية دكرية بالندكات كالم -
 كالمقاءات التي تعقد مف أجؿ المصطمحات العممية الحديثة.

قياـ الجيات الرسمية بكضع خطة طكيمة األمد لترجمة الكتب كاألبحاث المتخصصة، تيحدد  -
كاالستفادة  فييا قائمة بالكتب المطمكب ترجمتيا في التخصصات المختمفة في مدة زمنية محددة،

مف تجارب الدكؿ األخرل، كالتعرؼ عمى اآلليات التي تستخدميا في ترجمة األبحاث 
 .كالمصطمحات كطرؽ المحافظة عمى المغة القكمية
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مبادرة المؤسسات المعنية بالترجمة عند التكصؿ إلى مصطمحات مكحدة إلى نشر ىذه  -
 عامتيـ.المصطمحات في مطبكعات أك نشرات تصؿ إلى خاصة الناس ك 

البدء بالتدريس بالمغة العربية خطكة بعد خطكة، ألنو الطريؽ األمثؿ لمتعرؼ عمى الصعكبات  -
 .كحميا في نفس الكقت

اتخاذ قرار أكاديمي جرمء مف أعمى سمطة مسؤكلة عف التعميـ الجامعي، بتفعيؿ قانكف  -
لزاـ ىيئة الجامعات األردنية الذم ينص صراحة عمى استخداـ المغة العربية في ا لتدريس، كا 

 .التدريس بذلؾ
زيادة كفاءة مجامع المغة العربية كالمؤسسات العربية الرسمية كالخاصة مف حيث التعريؼ  -

 .بأنشطتيا المتعمقة بالتعريب، كالعمؿ عمى تسريع إنجازاتيا
نشر ما صدر مف مصطمحات عممية تقٌرىا مجامع المغة العربية بحيث تصؿ لممعنييف  -

 .القصكلبالسرعة 
نشاء رابطة بينيـ  - كضع قكاعد بيانات بأسماء الميتميف بتعريب العمـك في الجامعات العربية، كا 

 .يككف أىـ أىدافيا تعريب العمـك في الجامعات العربية
 .تأسيس عبلقة كطيدة بيف األكاديمييف المنخرطيف بتعريب العمـك كمجامع المغة العربية -

ميف بالتعريب في األقطار العربية، كذلؾ بعقد مؤتمرات دكرية يتـ تشجيع التفاعؿ بيف المشتغ -
 .فييا تبادؿ الخبرات في ىذا المجاؿ

 .تشجيع التعريب بإجراءات معنكية كمادية مجزية عمى المستكل العربي -
إنشاء أكاديميات عربية ميتمة بشؤكف التعريب يككف مف مياميا عقد دكرات تدريبية منتظمة؛  -

، كذلؾ أثناء خدمتيـلتأىيؿ أعضا  .ء ىيئة التدريس في الشؤكف المتعمقة بتعريب العمـك
 .إصدار كتب كمجبلت عممٌية مبسطة لتثقيؼ شرائح كاسعة مف الشعب -
تخصيص نسبة معقكلة مف ميزانية كؿ جامعة لدعـ التأليؼ كالترجمة لؤلمكر العممية بالمغة  -

 .العربية
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 لرحيمبسم هللا الرحمن ا

 بحث بعنوان/
 تجارب عربية رائدة في مجال التعريب

 (29)*إعداد الباحثة/ أ. سامية إسماعيل ىاشم سكيك
 ممخص البحث:

المغة العربية لغةه قديمة مرت عبر تاريخيا الطكيؿ بأطكار مف الحركة كالسككف عكست 
ذا كاف التغير نزكعان طبيعيان في الظاىرة المغكية كدليبلن عمى  ازدىار الفكر العربي كتخمفو كا 

نسبيتيا كخضكعيا كأم كائف حيبقيكد الزماف كالمكاف، فإف حركة المغة ال تيحس بالقدر نفسو في 
المراحؿ التاريخية المختمفة، كمف الثابت أف حركة المغة ال تتسارع إال عندما تكاجو الضغط 

 ، كبتمثميا لمعطياتيا كافة.الحضارم، كتستجيب لضركرياتو بتفاعميامع المغات كالثقافات المغايرة
كىذا ما شيدتو المغة العربية بعد اإلسبلـ، كفي فجر النيضة الحديثة، كما تزاؿ تشيده 
حتى اآلف، كالباحثكف عمى األغمب متفقكف عمى أف المغة العربية أثبتت قدرتيا عمى استيعاب 

حداثة كما بعد الحداثة، العمـك كالفنكف كاآلداب، كبالتالي فيي قادرة في عصرنا عمى مكاكبة ال
كىذا يعني أنيا لغة قابمة لمتطكر كالتطكير، كالتعريب ىك نسؽ حياتيا الدائـ، كمف ثـ صار 
مشركعان لمنيضة العربية تيناط بو ىكية العرب كفكرىـ كثقافتيـ كانتماؤىـ أيضان، كمنذ بداية القرف 

د المعربيف في البمداف ألحت حتمية أف تقـك عمى ىذا المشركع مؤسسات عربية تنسؽ جيك 
العربية، كتضع الخطط القريبة كالبعيدة الكفيمة إلنجاح المشركع عمى األصعدة التقنية كالنظرية 

 كالتطبيقية.
كالتعريب ضركرة عممية، كضركرة حياتية، كضركرة مف حيث التكعية بالغزك الفكرم، 

التقدـ نحك اإلبداع كاالبتكار، كمنع التبعية كاالختراؽ الثقافي، كىك الخطكة الميمة مف خطكات 
كاالنتقاؿ مف استيبلؾ األشياء إلى صنعيا، كمف ثـ منحيا االسـ العربي، كلـ تكف فكرة التعريب 

 كليدة الساعة، بؿ ىي قضية عربية أممتيا ضركرة دينية كقكمية، كعممية ككطنية.
دـ المساكاة مع كىك مطمب حضارم، يحفظ لؤلمة تاريخيا كشخصيتيا كيضعيا عمى ق         

األمـ المتحضرة لممشاركة الفعالة األصيمة في بناء الحضارة اإلنسانية، ال سيما أف جميع الدالئؿ 
تشير إلى أف اإلنساف يخطك نحك فجر حضارة عالمية جديدة منطمقان مف ىذا العصر الذم 

 
(*)

 غضح -ِذٌشح ِذسعخ صهشح اٌّذائٓ اٌثبٔىٌخ ٌٍجٕبد  
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كال البقاء في تتفجر فيو المعارؼ العممية كتتطكر بسرعة، ال تجدم معيا الكسائؿ التقميدية، 
التبعية الفكرية كالعممية خارج نطاؽ التراث كالجكىر، كأف لغتنا العربية ىي التي تعطي ليذه 

 األمة ىكيتيا كتمدىا بأسباب الحياة.
كتقؼ الباحثة في ىذا البحث عمى بعض تجارب الدكؿ العربية كالمجامع المغكية 

ية كالقكمية كالعممية، في إعادة بناء كبعض الجيكد الفردية في التعريب مكضحة أىميتو المغك 
 الحضارة العربية اإلنسانية.

 مقدمة:
إف إصرار المجتمع عمى استعماؿ لغتو دليؿ عمى ثقتو بنفسو، كاعتزازه بشخصيتو، أما 
تنازؿ اآلخذيف عف الغرب مف دكف حدكد، كالتركيج لمغة اخرل، كاالستيانة بالمغة الكطنية، فيذا 

حاكؿ اف يفصؿ النيضة العممية عف المجتمع كعف جذكره الممتدة، كىك  ىك المنيج الفكرم الذم
ف القصكر ليس في االطبلع  المسؤكؿ عف كثير مف اإلحباطات، التي كقع فييا الفكر العربي، كا 
عمى النتاج الغربي، بؿ في غياب الكعي بخطكرة انتقاؿ المفاىيـ كالمناىج كما تحممو مف  

غتو، عبر مراحؿ طكيمة مف التراكـ المعرفي؛ كقد كظؼ ىذا خطكرة عمى مستقبؿ المجتمع كل
االنفصاؿ كىذه الغربة داخؿ سياؽ ابتعاد أىؿ التخصص عف مجتمعاتيـ، كاإلسياـ في تعميؽ 
اليكة بينيـ كبيف أىميـ، كذلؾ ما فصؿ بيف األجياؿ، كال سبيؿ إلى بناء النيضة الفكرية الحقيقية 

ال تحقؽ التطكر كالتحديث إال باعتماد تحديث المعرفة العربية إال متى اقتنعت مجتمعاتنا بأنيا 
كاالستناد إلى إمكاناتيا كمعطياتيا؛ كحينئذو تكلد تجربتنا كطريقنا الخاص، إذ ال يتحقؽ المستقبؿ 
اإليجابي مف دكف تفاعؿ الماضي مع الحاضر، ألف الماضي يصنع الحاضر كيؤثر فيو، 

 (. 100: 2012كالسمطاف،كسيدكر المستقبؿ بمداره ) الشمرم 
كال يمكف لمدكؿ العربية أف تحقؽ التنمية الشاممة إال بإيجاد مجتمع المعرفة الذم يمتمؾ 
نتاجيا  جميع أفراده  لغة مشتركة قكية مكحدة، تككف كسيمة النفاذ إلى مصادر المعمكمات كا 

شاعتيا بسرعة كسيكلة، كال يمكف أف تككف لغة مجتمع المعرفة أ جنبية، فمحك األمية كتبادليا كا 
 ال يجرم بالمغة األجنبية، كتكطيف العمـك ال يتـ إال بالمغة الكطنية.

كنظران ألىمية نقؿ المعرفة إلى العربية، فقد كاف لمتعريب مكانة كاىتماـ عالياف في 
الدكؿ العربية، كقامت مراكز في كؿ بمد عربي تقريبنا تعنى بو، ككاف لمجامع المغة العربية دكر 

ر فيو، ككانت التكصيات كالقرارات تيدؼ إلى ضركرة تعريب العمـك ليتسنى لمطالب العربي كبي
الكصكؿ السريع كالسيؿ إلى المعمكمة، مما يتيح أمامو فرصة التعمـ كالتعميـ كاإلفادة كاالستفادة، 

 (. 22-21: 2006كليككف لؤلمة دكرىا في بناء المجتمع اإلنساني ) ىزايمة، 
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ت فكرة ىذه الدراسة، لتمقي الضكء عمى التجارب العربية الرائدة في مجاؿ مف ىنا جاء    
التعريب متناكلة مف خبلليا أىميتو القكمية كالمغكية كالعممية، كدكر مجامع المغة العربية كبعض 
الجيكد الفردية في الخركج مف حالة التبعية الفكرية كالثقافية، كالمشاركة المبدعة لممؤسسات 

 بناء الحضارة اإلنسانية.العممية في 
 الدراسات السابقة:

أعدت دراسات عممية عديدة حكؿ مكضكع التعريب بمفاىيمو المختمفة كمنيا دراسة )الزاحي      
( تعرضت لقضية تعريب المناىج، كقضية ترجمة العمـك كاألدبيات، محكلة 2013كبكمعرافي، 

براز دكر كؿ منيما في إثراء ال مغة العربية عمى اإلنترنت، مع التركيز عمى معالجة المفيكميف، كا 
 ضركرة العمؿ ضمف مبادرات مؤسساتية مخطط ليا، تمتـز المنيجية كالجدية.

( فقد ىدفت إلى تبييف تجربة جامعة السكداف لمعمـك  2011أما دراسة ) داؤد، 
ىزايمة، ة )زميا مف تخطيط كتنفيذ، كدراسكالتكنكلكجيا في تعريب التعميـ العالي، كتكضيح ما ال

( تناكلت مكضكع التعريب كمفيـك األمف المغكم كأىميتو كمظاىر الخطر عميو.، كقد  2006
(  2003كضع بعض الكسائؿ تعزيز التعريب كاألمف المغكم العربي، أما دراسة ) أبك العينيف، 
اؿ التي فقد ىدفت إلى تكضيح مفيـك التعريب كعبلقتو بمفاىيمو المتعددة بالكحدة كالتقدـ، كاآلم

أنيطت بو كاألسباب التي حالت دكف أف يأتي ثماره كما تناكلت قضية تعريب التعميـ الجامعي، 
 كتعريب المصطمحات كتكحيدىا، كبعض المشكبلت المنكطة بو، مع كضع آلية آلفاؽ المستقبؿ، 

( قضية التعريب كالمصطمح، كدكاعي التعريب  1996كتناكلت دراسة ) الخكرم، 
( مشكبلت تعريب المصطمح المساني  1996التو ككسائمو، كتناكؿ ) ظاظا، كفكائده كمجا

( فقد تناكلت قضية التعريب كدكره في مكاجية الغزك الثقافي،   1996كالنقدم، كدراسة ) قدكر، 
 مع التعرض ألشكاؿ كأدكات ىذا الغزك كسبؿ المكاجية كدكر التعريب فييا.

قضية التعريب كالتطكر المغكم مع التعرض لمجيكدات ( فقد تناكلت 1996أما دراسة )إبراىيـ، 
( مفيـك التعريب كصمتو بالرقي  1995الطيطاكم في ىذا المجاؿ، كتناكلت دراسة ) جرار، 

العممي، ككاقع التخمؼ العممي العربي كاألسباب الكامنة كراء ذلؾ، كما تعرضت الدراسة لدكاعي 
( قضية كتاريخ التعريب  1986دراسة ) أبيض،  التعريب الجامعي كقد تناكلت دراسة ) كتناكلت

 في جامعة دمشؽ، كما تناكلت قضايا التعريب الراىنة كالجيكد المبذكلة لمكاجيتيا.
( تعرض فييا لمفيـك التعريب، كالعكائؽ التي تحكؿ دكنو، كدعت  1985كفي دراسة ) صابر،  

( فقد تناكلت 1981سة )عاشكرم، الدراسة إلى تعريب المعرفة المعاصرة كالتكنكلكجيا، أما درا
مراحؿ التعريب في تكنس كالعكائؽ التي اعترضتيا، كمدل تأثرىا بالمناخ السياسي كاالجتماعي، 
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( تقكيـ تجربة التعريب في المغرب، كمراحؿ التعريب في 1981الحبابي، كما تناكلت دراسة )
 اإلدارة كالتعميـ، كبعض المبادرات الفردية في ىذا المجاؿ.

 عقيب عمى الدراسات السابقة:الت
 تناكلت جميع الدراسات السابقة مفيـك التعريب، كبعضيا تناكؿ مراحؿ التعريب. .1
 تناكلت معظـ الدراسات العكائؽ كالمشكبلت التي تحكؿ دكف التعريب في الكطف العربي. .2
 تناكلت بعض الدراسات تجارب رائدة لبعض الدكؿ العربية في مجاؿ التعريب. .3
الدراسات الجيكد الفردية في إنعاش حركة التعريب ألدباء عرب مف لبناف تناكلت بعض  .4

 كسكريا كتكنس كمصر كالعراؽ كالسكداف. 
 قدمت معظـ الدراسات بعض التكصيات كالحمكؿ المقترحة لحؿ مشكبلت التعريب. .5
 تناكلت بعض الدراسات اآلفاؽ المستقبمية لمتعريب في الكطف العربي. .6
)الزغكؿ  (، كدراسة1988لـ تستخدـ أدكات عدا دراسة )عيسى، معظـ الدراسات مكتبية  .7

 ( المتاف استخدمتا االستبانة كأداة لمدراسة. 1987كحسيف، 
كتميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بتناكليا لمفيـك التعريب، كأىميتو كأىدافو، 

، ثـ تعرضت لبعض كضركرتو، كالخطكات العممية في التعريب، كعكائقو، كأبعاد مشكبلتو
 التجارب العربية كالفردية الرائدة في مجاؿ التعريب.

 اإلطار النظري:
 مقدمة:

إف قضية التعريب مف القضايا المحكرية التي تمثؿ تحدينا حضارينا ألمتنا العربية في 
ككقتنا أرحاء  يكحد المشاعر العربية كيجمعيا حكؿ تاريخيا كمكقعيا كمصيرىا، فيك كال شؾ 

صيؿ كحاسـ في تحقيؽ الكحدة العربية، كىك بعدئذ الذم يمد الكحدة بمقكمات كجكدىا عامؿ أ
كيمنحيا مضمكنيا الحضارم المعاصر، كما يعينيا عمى الخركج  مف ربقة التخمؼ كالتردم التي 

 انتيت إلييا األمة، كىك أخيرنا معينيا عمى كسر قيد التبعية الثقافية كاالقتصادية.
 مفيوم التعريب:

: مة كالمحف، كتعريب االسـ األعجميالتبييف كالتكضيح، كتيذيب الكبلـ مف العج تعريب لغة:ال
 (. 242 – 3/240أف يتفكه بو العرب عمى منياجيـ كطريقتيـ ) الزبيدم، د.ت: 

( فيعرؼ التعريب بأنو: " استعماؿ المغة العربية لغة قكمية في  240: 1997أما ) السيد، 
عف المفاىيـ، كاستخداميا في التعميـ بجميع مراحمو، كالبحث العممي الكطف العربي لمتعبير 
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بمختمؼ فركعو كتخصصاتو، كاستخداميا لغة عمؿ في مؤسسات المجتمع الغربي كمرافقو كافة"، 
 كمف ىنا نجد أف التعريب ضركرة كطنية كمطمب حضارم كثقافي ال يمكف االستغناء عنو.

الكبلـ األعجمي، كنطؽ بو القرآف المجيد، ككرد في  ىك ما تكممت بو العرب مف والتعريب :
أخبار الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ كالصحابة كالتابعيف، رضكاف هللا عمييـ أجمعيف، كذكرتو 
العرب في أشعارىا، لفظت بو العرب بألسنتيا فعربتو، فصار عربيان بتعريبيا إياه، فيي )أم 

 (. 605الجكاليقي صؿ )ة في ىذه الحالة، أعجمية األاأللفاظ ( عربي
" إلحاؽ األلفاظ المأخكذة مف المغات  التعريب بانو: ( فقد عرؼ 15: 2015أما ) غنيـ، 

أف سيبكيو قاؿ: " أعمـ أنيـ مما  (1983األخرل بأبنية كممات عربية معركفة"  كيذكر  )ىاركف، 
كربا لـ يمحقكه، فأما  يغيركف مف الحركؼ ما ليس مف حركفيا البتة، فربما ألحقكه ببناء كبلميـ،

ما ألحقكه  ببناء كبلميـ فًدىـ ألحقكه ًىجرع، كدينار ألحقكه بًديماس، كربما ترككا االسـ عمى حالو 
إذا كانت حركفو مف حركفيـ، كاف عمى بنائيا أـ لـ يكف، نحك خراساف كالكيركيـ، كربما غيركا 

رو الحرؼ الذم ليس مف حركفيـ كلـ يغيركه عف بنائو في الفارس ية نحك ًفًرند، كآجي
(، عمى غير كزف سابؽ ألنو ال يكجد في أكزاف العربية ) فاعيؿ (  304-303: 1983)ىاركف

 (. 15: 2015عمى سبيؿ المثاؿ )غنيـ، 
كال يعد اإلدخاؿ كالتعريب في العصر الحديث عممية مستحدثة فقد عرب العرب في الجاىمية 

جنجؿ ( بمعنى ) المرآة ( عف الركماف، بؿ جاء في )الفمفؿ كالقرنفؿ ( عف الفارسية، ك) الس
ستبرؽ، كاليـ، كقسكرة (.  القرآف الكريـ بعض األلفاظ المعربة مثؿ: ) سجيؿ، كمشكاة، كأباريؽ، كا 

إف العرب قد استعاركا مف معظـ األمـ ألفاظان لمتعبير عف أشياء دعت إلييا الحاجة كالضركرة 
ي بنيتيا كجعمكىا عمى نسج الكممات العربية كىي تسمى كقد عمدكا إلى تمؾ األلفاظ كحكركا ف

: 2009باأللفاظ المعربة؛ كترككا بعضان آخر عمى صكرتو كىي التي تسمى بالدخيؿ ) الساسي، 
92 .) 

كاتبع العرب حيف يدخمكف لفظان أعجميان في لغتيـ إحداث تغيير يجعمو مجانسان أللفاظيـ جاريان 
كال يشذكف عف ذلؾ إال قميبلن، كمف أشكاؿ ذلؾ التغيير نقص  عمى قكاعدىـ منسجمان مع نظاميـ

بعض الحركؼ أك زيادتيا، مثؿ ) برنامو، كبنفشو، كنبيرة، كنشاستج (، فقد عربكىا بقكليـ: 
)برنامج، كبنفسج، كبيرج، كنشاء (، كمف التغيير مكافقة الكممة ألكزاف العربية مثؿ براذه، 

 (. 299-298: 1981شاء ) المبارؾ، كنشاستو عربكىما بقكليـ فرزدؽ، كن
كقد حقؽ الحماس لمتعريب التمكف مف الفكر العممي، كمف إعادة استنبات العمـك بالمساف العربي، 
بعد أف جيعمت النصكص عربية رائقة، كيعبر ) البيركني ( عف ىذا الحماس بقكلو في مقدمة 
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لى لساف العرب نقمت العمـك مف أقطار  العالـ فازدانت كحمت في األفئدة، كتابو الصيدلة : ) كا 
ف كانت كؿ أمة تستحمي لغتيا التي ألفتيا  كسرت محاسف المغة منيا في الشراييف كاألكردة، كا 
كاعتادتيا في مآربيا مع آالفيا كأشكاليا، كأقيس ىذا بنفسي كىي مطبكعة عمى لغة لك خمد بيا 

لعراب ثـ متنقمة إلى العربية كالفارسية عمـ  الستغرب استغراب البعير عمى الميزاب كالزرافة في ا
فأنا في كؿ كاحدة دخؿ كليا متكمؼ، كاليجك بالمغة العربية أحب إلي مف المدح بالفارسية 

 (.30: 2012)عطاهللا، 
كالتعريب عند المحدثيف، بيني إدخاؿ المفظ ضمف المعجـ العربي، فيصقؿ كيصاغ في قكالب 

تؽ بيا مف المفظ العربي الصميـ، أك إيجاد مقاببلت عربية األكزاف العربية عمى الطريقة التي يش
لؤللفاظ األعجمية، حتى تصير العربية الفصحى كحدىا ىي لغة الكتابة كالتدريس كاإلعبلـ 

 (. 2001)العممي، 
كأفصحت تجربة المغة العربية أنيا المغة الحية المتجددة، عمى الرغـ مف ثبات القرآف الكريـ، كقد 

ت ىك المزية التي قدمت العربية عمى جميع المغات ككنيا لغة ىذا الذم حفظيا كاف ىذا الثبا
كخمدىا، كىك النص الديني المقدس، نص التشريع كمرجع البناء الفكرم كالثقافي، كقد كاف ىك 
نفسو الدافع األكبر لفتح آفاؽ النيضة كالتحكؿ الستقباؿ ما كاف مف عمـك كفنكف مف االمـ 

القرآف الكريـ لغة العمـ كالحضارة فضبلن عف ككنيا لغة الحياة كاألدب االخرل، فكانت لغة 
 (. 120: 2012)الشمرم، 

 ضرورة التعريب:
كقد أثبتت الدراسات أف التدريس بالمغة العممية في الكميات العممية مثؿ كميات الطب كاليندسة 

ة الممؾ سعكد كجامعة كالعمـك في العديد مف الجامعات العربية، مثؿ جامعة الممؾ فيصؿ كجامع
 الممؾ عبد العزيز كالجامعة األمريكية ببيركت كالجامعة األردنية، قد أثمر ىذه النتائج:

 زيادة القدرة عمى االستيعاب كعمقيا. .1
 زيادة حجـ المادة المستكعبة. .2
 زيادة سرعة القراءة كالكتابة. .3
 زيادة فرصة المشاركة في الحكار كالنقاش. .4

ة أجراىا مجمكعة منى المختصيف بتكميؼ مف مجمع المغة األردني كما أظيرت دراسة تقكيمي
% عندما كاف التدريس بالمغة 35نتائج مبيرة، حيث ىبطت نسبة الرسكب في مادة األحياء مف 

% فقط عندما درس الطبلب بالمغة العربية، كدرس الطبلب مادة أكسع كبصكرة 3اإلنجميزية إلى 
 (. 1999في دراسة المادة ) الجار هللا،  أعمؽ كأدؽ ككفركا الكثير مف الكقت
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إف إصرار المجتمع عمى استعماؿ لغتو دليؿ عمى ثقتو بنفسو، كاعتزازه  بشخصيتو، أما تنازؿ 
اآلخريف عف الغرب مف دكف حدكد، كالتركيج لمغة أخرل كاالستيانة بالمغة الكطنية فيذا ىك 

المجتمع كعف جذكره الممتدة، كىك المنيج الفكرم الذم حاكؿ أف يفصؿ النيضة العممية عف 
ف القصكر ليس في االطبلع  المسؤكؿ عف كثير مف اإلحباطات التي كقع فييا الفكر العربي، كا 
عمى النتاج الغربي، بؿ في غياب الكعي بخطكرة انتقاؿ المفاىيـ كما تحممو مف خطكرة عمى 

د كظؼ ىذا االنفصاؿ كىذه مستقبؿ المجتمع كلغتو، عبر مراحؿ طكيمة مف التراكـ المعرفي؛ كق
الغربة داخؿ سياؽ ابتعاد أىؿ التخصص عف مجتمعاتيـ، كاإلسياـ في اليكة بينيـ كبيف أىميـ، 
كذلؾ ما فصؿ بو األجياؿ، كال سبيؿ إلى بناء النيضة الفكرية الحقيقية إال متى اقتنعت 

العربية كاالستناد إلى  مجتمعاتنا بأنيا ال تتحقؽ التطكر كالتحديث إال باعتماد تحديث المعرفة
إمكاناتيا كمعطياتيا؛ كحينئذو تكلد تجربتنا كطريقنا الخاص، إذ ال يتحقؽ المستقبؿ اإليجابي مف 
دكف تفاعؿ الماضي مع الحاضر، ألف الماضي يصنع الحاضر كيؤثر فيو، كسيدكر المستقبؿ 

 بمداره.
كف ال بأس مف التكاصؿ بالمغات كليس ىناؾ أمة تحتـر نفسيا تتنازؿ عف لغتيا إلى أمة أخرل، ل

الحية، إلى جانب المغة الكطنية في مراحؿ التعميـ العالي، كألجؿ تحقيؽ المكازنة بيف المغتيف، ال 
بد مف تأسيس التقاليد العممية الصحيحة، بالتعرؼ إلى العربية العممية، استنادان إلى تداكؿ 

ف ىذا المسمؾ ىك مف صميـ المصطمح العممي العربي عند أىؿ االختصاص، مقتنعيف أ
تخصصيـ، كيؤثر إيجابان في فيـ ما يتداكلكف، كفٌؾ عقدة االنبيار بحضارات األمـ األخرل، 

 كااللتحاؽ بيا كمف ثـٌ التسميـ ليا كلمغاتيا.
كالدكلة الصييكنية المحتمة التي أنشئت بإرادة حككمات الناطقيف بالمغة اإلنجميزية بريطانيا 

عف لغتيا التي أحيتيا، كلـ تنيـز أماميا، بؿ جعمت لغتيا األساس في دكلة  كأمريكا، لـ تتنازؿ
االحتبلؿ، عمى الرغـ مف ككنيا دكيمة صغيرة، كالمتحدثكف بيا ال يتقنكنيا كمنحدركف مف شتى 

 بقاع العالـ .
كينقؿ األستاذ الدكتكر إسحاؽ الفرحاف عضك مجمع المغة العربية األردني كثيقة عبرية مف 

كمترجمة باإلنكميزية : " كثيقة كقعو اـ كشيو شاريت،  332كعة الييكدية مف النص العبرم المكس
الياىكككلكمب، فيعاـ عندما أسس معيد حيفا، كاف ىناؾ حديث عف إمكانية 1913كدكنخكس، ك 

، ألٌف ىذا المعيد تكنيكي، فكيؼ يدرسكف بالمغة العبرية، كقد كاف  التدريس بمغة أجنبية في العمـك
بداية إحيائيا، ألنيا لغة مٌيتة؟ فضج ىؤالء، كىـ طبلب في الثانكية آنذاؾ، كقد كقعيا ىؤالء  تفي
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الثبلثة، ىؤالء ىـ أعداؤنا، كىذا ىك تخطيطيـ قبؿ أف يينشئكا دكلتيـ عمى أنقاض شعبنا، بعد 
 (. 220: 1983ذلؾ أسسكا الجامعة العبرية كدٌرسكا بمغتيـ " )الفرحاف، 

 عريب:أىمية وأىداف الت
دعـ كتقكية الشعكر باالنتماء لدل المكاطف مف خبلؿ كحدة المغة المستعممة عمى  .1

 مختمؼ األصعدة االجتماعية كالعممية كالسياسية كاالقتصادية.
تكفير بيئة مؤسساتية عربية قائمة عمى تشريعات كدساتير كمعامبلت بالمغة العربية في  .2

 كافة مؤسسات كقطاعات الدكلة.
بداعاتيـ بمغتيـ تككيف أفراد م .3 تمكنيف لغكيان كعمميان كقادريف عمى تطكير عمكميـ كا 

لكتركنيان.  العربية، مما يؤدم إلى إثراء اإلنتاج الفكرم المنشكر كرقيان كا 
يجاد  .4 كما أنو خطكة ضركرية لتكفير تشكيمة متكاممة ككاسعة مف الخدمات لممكاطنيف، كا 

مية مف خبلؿ سياسات اإلدارة كالحككمة مساحات كاسعة لمغة العربية عمى الشبكة العال
 اإللكتركنييف.

 ومن الخطوات العممّية الميمة في التعريب :
. لحظ الصمة بيف المعنى األصمي كما يراد االصطبلح عميو، كاليشترط المطابقة بؿ يكتفى 1

 بأدنى صمة، مباشرة أكفرعٌية غير مباشرة.
 بؿ الداؿ..تقديـ المعنى في اختيار المفظ، أم المدلكؿ ق2
.اختيار المفظ غير الشائع بداللة معينة قد ينصرؼ إلييا الذىف، مف بيف ما يترشح مف ألفاظ، 3

 لصعكبة نقؿ الشائع إلى المراد بداللتو االصطبلحية الجديدة .
.المصطمح الكاحد لممفيـك الكاحد، كالمفيـك الكاحد بمصطمح كاحد، كتجنب االزدكاجٌية الداللية 4

 كالمفظٌية.
 .تقديـ ما كاف اشتقاؽ ىك كزنو عربٌييف، كتجٌنب النحت ألٌف العربٌية لغة اشتقاقية.5
 .اختيار ما كاف مكجكدان في التراث العربي .6
 .أف تتكافر في المصطمح صحة الداللة كالكظيفة كالمقصد .7
قرنا .التمييز الدقيؽ بيف تعريب المصطمح الذم يككف محٌددان بمفظة كاحدة، كيككف كضعو مست8

ثابتان نسبٌيان، كالمعنى الذم جاء مف الترجمة بألفاظ مقابمة قد تتعدد بمرادفات معنكٌية تبيينان 
 كتكضيحان لو .

)الساسي،  حرفٌية رجمة كليست المغة ليذه مبلئمة عربية بمفظة لداللة نقبل المصطمح .تعريب9
2009:96 – 97.) 



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

257 

لتعريب، كالتدريب عمى اآلليات التي ترفع . بذؿ المجيكد المناسب في إعداد مف يتكٌلكف ا10
 الكفاءة كالمقدرة في التعامؿ مع المصطمح العممي العربي الجديد.

لى المغة  11 .التنبو عمى أٌف المصطمح باب التعريب الكاسع إلى النصكص العممية منجية، كا 
ا العامة منجية أخرل، فميس بالمصطمحات كحدىا، بؿ بالعربية الصحيحة التي تتخممي

 المصطمحات العممية كالتقنية .
.كقبؿ ىذا كذاؾ تيسير شبكة اتصاؿ كاسعة كدائمة بيف العرب مف أىؿ االختصاص الكاحد، 12

كالتنبيو عمى أىميتيا، كالتييئة ليا، لمتداكؿ في أمكر المصطمحات المعٌربة التي تعنييـ ،في 
ضؿ منو، كالتفكير الجٌدم في ابتداع الجديد منيا، كمراجعة غير المناسب إلبدالو بما ىك أف

التطكير العممي كالمغكم لبلنتقاؿ إلى مرحمة عممية جديدة تجعؿ استعماؿ العربية إلى جانب 
المغات العالمية حقيقة مممكسة ككاقعا مشاىدان، كليس طمكحان ال سبيؿ إلى تحقيقو ) الشمرم، 

2012 :136-137 .) 
 عوائق التعريب:

ريب مف المغات األخرل، منيا ما ىك نفسي كفكرم كمنيا ما ىك ىناؾ معكقات عديدة أماـ التع
 وتتمثل المعوقات النفسية والفكرية فيما يمي:مادم، 
حمبلت التغريب سكاء مف الخارج أك مف بني جمدتنا ممف بيركا بالنمكذج الغربي  .1

 كالثقافة الغربية.
شاعتو مكقؼ بعض المسؤكليف عف أجيزة اإلعبلـ ممف يستيينكف بأىمية التعر  .2 يب كا 

 بيف جميكر المثقفيف.
 أما المعوقات المادية فتتمثل في:

 عدـ كجكد مراكز ترجمة كتعريب بالمستكل المطمكب في الكطف العربي. .1
 ضعؼ الرعاية لمترجمة كالتعريب كعدـ التنسيؽ الفعاؿ بيف القائميف عمى مسيرة الترجمة. .2
 التقنيات الحديثة.القصكر في تطكير الترجمة المساعدة  بكاسطة الحاسكب ك  .3
 (. 1999عدـ تكحيد المصطمحات العربية في الببلد العربية )الجار هللا،  .4

كقد يعجبي المتابع حيف ال يجدي سمطة حقيقية، تكجب عمى المختصيف كغيرىـ استعماؿ 
مصطمحات لغتيـ، في األقؿ إلى جانب المصطمحات العالمية كمعيا، كتمنع ىذه السمطات مف 

تعماؿ المصطمحات األجنبية، بؿ الف لحظ التزاـ ىؤالء باتخاذ المصطمحات االقتصار عمى اس
 التي أقرتيا الجيات العممية العربية.
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 ليذا وغيره يمكن أن نضيف عوائق أخرى لمتعريب تتمخص في النقاط التالية :
معارضة المختٌصيف مف أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات، كالسٌيما في التخصصات 1 .
عممية التطبيقية المختمفة، ممف يصٌركف عمى التدريس بالمغات األجنبية، كيظنكف أٌف التدريس ال

لى الضعؼ في مكاكبة التطٌكر العممي  ا  بالمغة العربية سيؤدم حتمان إلى تدٌني المستكل العممي، ك 
كتب العالمي، كىذا ما يؤثر مباشرة عمى حركة التعريب كالترجمة، كييحٌجـ مف فرص انتشار ال

المترجمة، إلىماؿ تداكليا بيف المعنييف بيا، كتأثير ذلؾ عمى تكزيعيا كالعجز حتى عف تغطية 
 تكمفة طباعتيا .

.قٌمة أعداد المتخصصيف القادريف عمى ترجمة الكتب العممية بالنكعٌية كالرصانة كالدقة 2
القراء، كال في  المطمكبة، كضعؼ متابعتيا مف حيث المراجعة أك النقد، بؿ ال تأثير ليا في

األجكاء العممية المتكقعة، ألنيا ليست بالمستكل المطمكب، كال صادرة عف المتخصصيف 
المعنييف، فتككف الكتب العممية المترجمة، ىي األدنى شكبلن، كاألكثر أخطاء طباعية كلغكية، 

سب مف كعند ذاؾ ال ترتقي إلى ما يجب مف حيث الجدة، كالدقة، كالكضكح، كالعناية بما ينا
 األشكاؿ كغيرىا .

.عزكؼ المتخصصيف مف األكاديمييف عف المغة العربية ضٌيع عمى المجتمع فرصة االطبلع 3
، ذلؾ الف غبلؽ أىؿ التخصص كاقتصارىـ عمى المغة األجنبية،  الكاسع عمى الجديد مف العمـك

 كغيابيـ عف التخطيط لترجمة الكتب العممية.
تنمية المجتمع، كأثرىا المعرفي في التحديث التربكم . غياب الكعي بمكانة المغة في 4

 كاالجتماعي، كاستيعاب الجديد في ىذا العصر .
.ضعؼ النشر اإللكتركنية بالمغة العربية، كعدـ تطكر آليات البحث في النصكص العربية، 5

 كقمة البرمجيات المتقٌدمة لتحديث تعميـ العربية كالسيما ما يناسب العمـك التطبيقية.
تكرار بعض الجيكد اإللكتركنية كغيرىا لعدـ التنسيؽ بيف الدكؿ العربية، أكؿ أٌف بعض .6

 اإلنجازات التنتقؿ بيسر إلى الجميع بالسرعة المناسبة.
. التكمفة: حيث إف ترجمة المراجع كاألبحاث مف المغة اإلنجميزية إلى العربية تحتاج إلى جيد 7

 (. 2012رة) ذياب، كبير، فضبلن عف التكمفة المادية الكبي
 بعض العوائق منيا: ( 239: 2003كما يذكر ) أبو العينين، 

 . غياب الرؤية الشاممة لمكضكع التعريب .1
 غياب اإلطار التنظيمي لمجيكد المبذكلة في أنحاء الكطف العربي. .2
 غياب القرار السياسي عمى مستكل الكطف العربي حياؿ ىذه القضية المصيرية. .3
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أجكاء عالمٌية تسعى حثيثان نحك التعجيؿ باكتساب المعرفة اإلنسانية  كٌؿ ىذا العكائؽ في
كالتكنكلكجية في مختمؼ حقكؿ الحياة، كسٌد الفجكات الفكرية بيف الشعكب، كمساعدة الدكؿ 
النامية عمى تخطي حكاجز التخمؼ، في حيف ينفصؿ الجزء المتخصص عف مجتمعنا ليمتحؽ 

تعٌمـ بيا، في تارجع تأثيره في مجتمعو الذم كاف ينتظر بمجتمع آخر، ىك مجتمع المغة التي ي
 منو.

 أبعاد مشكمة التعريب:
 لمشكمة التعريب بعداف مؤثراف أكليما: 

حيث يتمثؿ في عدد ىذه األمة العربية كعدد أكطانيا ككياناتيا  البعد االجتماعي: -
سطح األرض السياسية، كأنظمتيا المختمفة كترامي أطرافيا ما بيف أكبر قارتيف عمى 

)إفريقيا، كأسيا( مع تحكـ األمية الحضارية في ىذه األكطاف كتفشييا في مستكياتيا 
 المتفاكتة.

حيث إف مشركع التعريب بالمفيـك الكاسع يحتاج إلى مسج شامؿ لكؿ  البعد المغوي: -
العقبات المنيجية كدراسة كاعية لمكاقؼ المغات الحضارية ال سيما تمؾ التي خاضت 

بة كاقتصرت عمى صعكباتيا لتحديد المتطمبات كاإلمكانات، كلعؿ قضية نفس التجر 
المصطمح العممي تأتي في مقدمة مقكمات عممية التعريب، فالمصطمح العممي عصبو 

 (.254: 2003ىذه القضية)أبك العنيف،
 أواًل: تجربة سورية في التعريب: 

قد أذاعت الحككمة العثمانية بدأ تعريب التعميـ العالي في سكرية في كقت مبكر نسبيان، ف
ببلغان جاء في مكاده أف تككف المغة العربية لغة التدريس في المدارس االبتدائية كالثانكية كلغة 
المرافعات في المحاكـ النظامية كالشرعية في الببلد العربية، كأف تعنى الحككمة بإنشاء مدارس 

أنشئ معيد الحقكؽ، ككانت دركس  1912عالية لمطب كالحقكؽ في الببلد العربية، كفي العاـ 
الغزم: المجمة كأصكؿ الفقو كأحكاـ األكقاؼ كغيرىا مف األحكاـ الفقيية تمقى فيو بالمغة العربية )

 (.د.ت
كقد نشأ تعريب تعميـ الحقكؽ في سكرية مبكر نسبيان، كنشأ في بيئة عربية إسبلمية 

يان، كتكاممت المفاىيـ الجديدة بمفاىيمو كمصطمحاتو في تمؾ الدركس، فتطكر فييا تدريج
، فقد ب العمـك اإلنسانية مبكران أيضان كمصطمحاتيا في مدرسة تمؾ البيئة بيسر، كما كاف تعري

قامت الحركة األدبية كالثقافية عامة في أصقاع المشرؽ العربي بنقؿ ركائع األدب الغربي إلى 
 (.4: 2015المغة العربية في كقت أبكر )شييد، 
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شعبة لمتأليؼ ميمتيا  1918دمشؽ عقب تشكيؿ الدكلة العربية عاـ  كقد أحدث في
النظر في المصطمحات التركية التي كانت تسكد دكائر الدكلة في سكرية كترجمتيا إلى 
مصطمحات عربية، كاستعيف ألجؿ تحقيؽ ىذه الفكرة بعدد مف األدباء كالشعراء كرجاؿ السياسة 

اء األعبلـ تدريس المكظفيف المغة العربية كاإلنشاء المثقفيف، ككمفت الحككمة ىؤالء العمم
أسست الحككمة "ديكاف المعارؼ" برئاسة محمد كرد عمي،  1919)الجندم، د. ت(، كفي عاـ 

صاحب جريدة المقتبس، ككانت ميمة ىذا الديكاف النظر في أمكر المعارؼ كتأسيس دار لآلثار 
خاصة، كلما اتسعت أعماؿ ىذا الديكاف أسست  كالعناية بالمكتبات، كبدار الكتب الظاىرية منيا

كعيد برئاستو إلى العبلمة محمد كرد عمي،  8/6/1919الدكلة " المجمع العممي العربي " في 
ككاف أعضاؤه العاممكف كالشرفيكف ىـ الذيف اشترككا بشعبة التأليؼ كترجمة المصطمحات كبديكاف 

 (. 4: 2015المعارؼ ) شييد، 
سة العادلية مقران لو، كىي تقع قبالة دار الكتب الظاىرية التي أينيط كاتخذ المجمع المدر 

بالمجمع إدارتيا كسميت " دار الكتب العربية "، كانت أعباء المجمع مرىقة، ككاف أىميا: البحث 
في األلفاظ المتداكلة في أكثر دكائر الحككمة، كتقرير الفصيح منيا اعتمادان عمى أيميات كتب 

آثار الببلد بالعناية كالرعاية، كجمع ما يتكافر لو منيا لتككف نكاة " لدار اآلثار  التراث، ، كتعيد
نشاء مجمة باسـ المجمع العممي العربي، ، كؿ شيء عربي كليس سكريان، إنو  العربية "، كا 
االعتزاز بالعربية كاإليماف بالعركبة ) المجمع العممي العربي، كدار الكتب العربية، كدار اآلثار 

ربية (، كقد اضطرت الدكلة الفتية، في ظؿ الظركؼ االقتصادية الصعبة التي رافقت قياميا ، الع
إلى تكقيؼ أعماؿ المجمع تكقيفان مؤقتان كأبقت مف أعضائو عضكيف فقط لكي يشرفا عمى أعمالو 

 كمحتكياتو فبل تغتاليا أيدم الضياع )المغربي، د.ت(.
ا المجمع مجمتو ، كاف عدد أعضائو ، كىي السنة التي أصدر فيي1921كفي سنة 

 العامميف أربعة يؤازرىـ عدد مف ألعضاء الشرفييف ككاف مما قاـ يو في تمؾ السنة:
.إصبلح الكتب المدرسية في المدارس المدنية كالعسكرية بعد أف قرر مجمس المعارؼ الكبير 1

شائيا، كيضع إحالتيا عمى المجمع ليصحح أسمكب إن 1921أيمكؿ ) سبتمبر ( سنة  17في 
 (.4: 2015المصطمحات العممية العربية أك يحققيا )شييد، 

إصبلح لغة الكتاب، فكاف ينشر عمى صفحات مجمتو كغيرىا مف الصحؼ مقاالت في باب " .2
عثرات األقبلـ "، كأخرل عنكانيا في " الكضع كالتعريؼ "، كأذاع نشرة يطمب فييا مف دكائر 

ئو بما تحتاج إليو مف األلفاظ كضعان كتعريبان ) المغربي، د.ت: الحككمة كمعاىد التدريس أف تنب
392  .) 
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 ثانيًا: التجربة التونسية في مجال التعريب: 
يبلحظ المتأمؿ في الكضعيف المغكم كالثقافي في تكنس قبيؿ االستقبلؿ أف الفرنسية، لغة        

عددان ميمان مف المكاقع  المستعمر، قد استطاعت تدريجيان كحسب مخططات معينة أف تكتسح
الطبيعية لمغة الكطنية، فاعتمدت عمميان لغة رئيسية كحيدة في كثير مف األحياف ألىـ المؤسسات 
اإلدارية كاالقتصادية ككانت اإلدارة المفرنسة تعتمد في التعامؿ مع أىؿ  الببلد، ممف ال يحسنكف 

خصيصان ليذا الغرض، كذلؾ الشأف  الفرنسية في مجتمع تشيع فيو األمية، عمى مترجميف تككنيـ
في المجاؿ التربكم، فقد اعتمدت الفرنسية لغة أساسية كأحيانان كحيدة لمتعميـ بالمدارس الحككمية، 

ال يجاكز تسع ساعات  1949ككاف عدد الساعات المخصصة لمعربية في المدارس حتى سنة 
كاف يشمؿ ثبلثة أصناؼ: معاىد مف مجمكع ثبلثيف ساعة في األسبكع، أما التعميـ الثانكم فقد 

ذات منيج فرنسية بحتو ليس لمعربية فييا أكثر مف مكاف المغة األجنبية االختيارية، كمعاىد 
عرفت بمعاىد التعميـ الصادقي اعتمدت االزدكاجية المغكية كأحمت العربية في منزلة ثانية بعد 

، ككاف الطابع الديني التقميدم طاغيان الفرنسية، ثـ التعميـ الزيتكني الذم كاف معربان بصفة كاممة
 (.80: 1981عاشكرم، ف التعميـ الفرنسي زمف الحماية )عمى ىذا الصنؼ الكحيد المعرب م

 كقد تميز طرح قضايا التعريب في ىذه المرحمة السابقة لبلستقبلؿ بجممة مف الخصائص ىي:
القكل الكطنية التعريب في عيد الحماية الفرنسية مطمب شعبي أجمعت عمى تأكيده  .1

ف اختمفت في مدل حماستيا لو كنضاليا، حيث تبرز قضية  الحية في الببلد كافة، كا 
التعريب قبؿ االستقبلؿ بشكؿ كاضح عمى مستكل الحركات الفكرية التكنسية،  

، فقد كانت " العالـ األدبي " تعالج ىذه المباحثك العالم األدبيكبخاصة في مجمتي 
حدة كالصرامة كالرفض القاطع لمكضع المغكم المفركض، القضية بأسمكب تميز بال

كنشرت مقاالت كثيرة في التعريب، كما سخرت مجمة " المباحث " صفحاتيا لمعالج 
مسائؿ ثقافية ميمة ذات صمة بقضية التعريب مثؿ اليكية الثقافية القكمية، كالمثاقفة، 

زك الثقافي، كالتباس الذاتية، أك التفاعؿ بيف الثقافات، كالكحدة الثقافية العربية، كالغ
حبلليا حية محميا المبلئـ كمغة  ككجكه العباية بالتراث، كأنزلت الدفاع عف العربية كا 
قكمية منزلة كنادت باعتمادىا أداة أساسية في التعميـ، كاإلدارة، كسائر المعامبلت، 

 باعتبارىا عنصران أساسيان مف عناصر الشخصية الكطنية كالقكمية.
كرة الحداثة كالمعاصرة بالدعكة إلى التعريب في ىذه المرحمة، فقد ناضؿ دعاة ارتبطت ف .2

التعريب مف أجؿ إصبلح التعميـ الزيتكني، كالخركج بو مف كضعو التقميدم إلى كضع 
يستجيب لمتطمبات التطكر كالعصر، ككانكا يطالبكف بتعميـ المغات األجنبية كاالستفادة 
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حؿ المغة القكمية باعتمادىا أداة أساسية لمتعميـ، كىذا منيا، كلكنيـ يرفضكف إحبلليا م
 مفيكميـ لمتعريب.

أخذ التعريب طابع مطمب كطني مرتبط باالستقبلؿ كالحرية، مناىض لمتبعية كاالحتكاء  .3
ع عف اليكية الثقافية كاالندماج، مؤكد لمتميز كالخصكصية بالنسبة لممستعمر، مداف

 (.82-81: 1981عاشكرم، كالقكمية )
ىكذا يتضح أف البعد الكطني، كالبعد القكمي، كالبعد اإلسبلمي كانت جميعا عكامؿ متضافرة ك 

 لدعـ مطمب التعريب، كقد نادل بعض الكتاب في ىذه المرحمة بكحدة الثقافة العربية.
 ثالثًا: تجربة التعريب في السودان:

طنت المجنة الدكلية لمتعميـ ، فقد ف1955بدأت بكادر التفكير في تعريب لغة التدريس منذ فبراير 
الثانكم في السكداف التي استدعتيا الحككمة البريطانية إلبداء الرأم بخصكص التعميـ الثانكم 

 (.3: 2011)داؤد، 
عينت لجنة لمنظر في أمر تعريب المناىج ككيفية تنفيذه في فترة تنتيي  1957كفي إبريؿ عاـ 

ر لتتخذ كزارة التربية كالتعميـ قرارىا بتعريب بعد ثكرة أكتكب 1965، حتى عاـ 1958في مارس 
مناىج التعميـ الثانكم، فكاف القرار أكؿ خطكة إيجابية كعممية في سبيؿ تعريب التعميـ الثانكم في 

 (. 32: 1988الببلد )نكر، 
كتبل ذلؾ مجمكعة مف المقاءات كالمؤتمرات، ثـ جيكد فردية أسيمت في مسيرة التعريب مف 

ستاذ الدكتكر )دفع هللا عبد هللا الترابي( رئيس الييئة العميا لمتعريب الذم بدأ أىميا جيكد األ
 (. 901: 2012مشكار التعريب مف ستينيات القرف الماضي )بركات، 

 كما تمخصت جيكد األستاذ الدكتكر عبد الطيب في تحديد أربعة مكاقع ميمة لمتعريب ىي:
 كالقـك كلشخصية الفرد كالمجمكعة.ذلؾ أف المغات عنكاف لؤلمـ  الموقع القومي: .1
كىك ثبلثة أبكاب أكليا التعميـ األكلي كال ينبغي أف يعدك مذىب  الموقع التعميمي: .2

 القدماء في البداية بالقرآف، كالمرحمة الثانكية كالجامعية.
كيكشؾ اإلجماع أف يككف قائمان عمى ضركرة  موقع لغة التدريس في الجامعات: .3

 بلد بيذا الكجو بإلزاـ سياسي.التعريب، كقد أخذت الب
 (. 141: 1997فمئلعبلـ دكر ميـ في التعميـ ٍ)الطيب،  موقع الجانب اإلعالمي: .4

كمف األعبلـ البارزيف الذيف ليـ السبؽ في مجاؿ التعريب الدكتكر )جعفر ميرغني(، 
ريب األلفاظ الذم دعا إلى " مراعاة الحفاظ عمى قياس المغة قبؿ الكمـ كالنكع كينبغي لمف أراد تع
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: 1984لمعنى قبؿ اإلقداـ عمى تعريبيا )ميرغني، أف يجمع المتآخيات المقترنات مف حيث ا
22.) 

كبعد صدكر قرار التعريب شرعت الجامعة في كضع سياسة كاضحة لتنفيذه، كأكؿ ما 
بدأت بو ىك إنشاء كحدة لمغة العربية لتدريس الطبلب ميارات المغة كتدريبيـ عمى الكتابة 

، بكاقع عشر ساعات في فترتيف خبلؿ العاـ، ثـ 1992ممية، كبدأت الكحدة عمميا في عاـ الع
أصبحت ست ساعات مع اعتماد النظاـ الفصمي، كقد بنيت مفردات المقرر عمى األساس الذم 
قاـ عميو التعريب، كىك التأصيؿ، كاعتمد المنيج في محتكل مادتو عمى التراث العربي 

 (.10: 2011مثؿ التأصيؿ الفمسفي )داؤد، قرآنية ليتكالنصكص ال
كمف أىـ األعماؿ الداعمة لمسيرة التعريب التي أنجزتيا الجامعة ممثمة في كحدة المغة 

كمف أىـ  1995العربية مؤتمر تدريس المغة العربية بالكميات العممية كالتطبيقية في يناير 
عربية في الكميات العممية التطبيقية تكصياتو ابتداع الكسائط التي تجعؿ مف النجاح في المغة ال

شرطان لمنح اإلجازة العممية، كضركرة تدريب أساتذة العمـك كالعمـك التطبيقية عمى التدريس بالمغة 
 (.  5: 1995العربية الفصحى )عبد الرحمف، 

، كمف أىـ 1998ثـ ندكة ) تأصيؿ الكتاب الجامعي كأسممتو(، في فبراير عاـ 
كضكابط محددة لتعريب المصطمح العممي كالفني )التعريب المفظي (، تكصياتيا كضع منيجية 

كاالىتماـ بالتعريب كالمغة العربية، كترفيع الييئة العميا لمتعريب كمجمع المغة العربية كاإليفاء 
 (.117: 1998باحتياجاتيما )عبد الماجد كالصادؽ، 

، ليككف 1993اـ عربي( في ع -)انجميزم كتبل ذلؾ صدكر المعجـ اليندسي المكحد
أجازت لجنة التأليؼ  2012نكاة لمتعريب العممي اليندسي في السكداف كالعالـ العربي، كفي العاـ 

كالنشر كالترجمة اثنيف كخمسيف عنكانان تـ تصنيفيا كالتالي: ثبلثة عشر عنكانان في اليندسة، كاثنا 
ناكيف في الدراسات اإلنسانية عشر في الزراعة كالغابات، كخمسة عناكيف في البيطرة، كبقية الع

 (. 12: 2011كاالجتماعية. )داؤد، 
عمى مبدأ التعريب منذ  –الجامعة الكحيدة آنذاؾ   -كعميو فقد كافقت جامعة الخرطـك 
، غير أف الجامعة ترددت ألسباب لخصيا 1958أف تكلى قيادتيا أكؿ مدير سكداني عاـ 

 ( فيما يمي:37: 1985المبارؾ، )
 اد كافية مف األساتذة السكدانييف.عدـ كجكد أعد .1
 االعتماد عمى المراجع األجنبية. .2
 كضع طبلب األقاليـ الجنكبية. .3
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نادل البركفيسكر النذير دفع هللا بضركرة التعريب، كاستعماؿ المغة  1966كفي العاـ 
(، كتـ تعريب المعامبلت اإلدارية 35: 1988نكر، العربية لغة تدريس بجامعة الخرطـك )

 ة بيا.كالرسمي
( كقد بشير بقيادة )إبراىيـ أحمد عمركثـ تفجرت ثكرة التعميـ العالي في ظؿ حككمة ال

المعالـ كالرؤل )داؤد، كفؽ فمسفة كاضحة  1990تـ إصدار قرار تعريب التعميـ العالي في فبراير 
2011  :4.) 

الكطنية  كأما عف قضية التعريب في جميكرية السكداف العربية فالمغة العربية ىي المغة
تضمف نصان بأف  1973السائدة كلغة التفاىـ بيف المجمكعات السكانية إال أف االتفاقية عاـ 

العربية ىي المغة الكطنية، مع اعتبار االنجميزية لغة رئيسية في االقميـ إال اف أتحؿ لغة محمية 
غات المحمية بيف بداليا، كقد كضع ىدؼ التعريب الكاؿ لمتعميـ في االقميـ مع المحافظة عمى الم

المتحدثيف بيا منذ البداية فأصبح الطالب يدرس مع العربية لغتو المحمية في السنيف األكلى مف 
المرحمة االبتدائية، ككضع برنامج متكامؿ لتأىيؿ المعمميف مف أبناء االقميـ لتدريس المغة العربية 

د الكطنية يتمقكف تدريبيـ في معيد خاص بذلؾ، في معيد خاص كبإرساؿ أفكاج منيـ إلى المعاى
في محيط عربي خالص المغة، كبدأ تنظيـ سمسمة مف دكرات تدريبية تحت اشراؼ فرؽ خاصة 
في أماكف مختمفة كعكدة إلى فريؽ مؤىؿ بإعداد المناىج المعدلة كاالشراؼ عمى تكفير الكتب 

: 1985يكسؼ، التي تتكلى دار خاصة لمنشر تكفيرىا مع بعض النشرات كالمجبلت التعميمية )
122.) 

 رابعًا: تجربة األردن في التعريب:
مصاحبان لظيكر الكياف السياسي األردني،  1924ظير المجمع األردني ألكؿ مرة سنة        

كعيف رئيسو كأعضاؤه، كمنيـ الشيخ سعيد الكرمي، كمحمد كرد عمي، كمحمد إسعاؼ 
نستانس الكرمي، كفي العاـ  مجنة األردنية لمتعريب، كاستمرت حتى أنشئت ال 1961النشاشيبي، كا 

، حيث بدأ المجمع عممو، حيث أنجز المرحمة األكلى مف مشركع تعريب التعميـ 1976عاـ 
 (.149: 1988الجامعي بتعريب خمسة كتب عممية )خميفة، 

 إنجازات المجمع في مجال تعريب المصطمحات األجنبية:
 ة:صدر عف المجمع في ىذا المجاؿ المنشكرات التالي

 تعريب رمكز كحدات النظاـ الدكلي كمصطمحاتيا. .1
 مصطمحات التجارة كاالقتصاد كالمصارؼ. .2
 مصطمحات األرصاد الجكية. .3
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 مصطمحات الزراعة. .4
 مصطمحات سبلح الجك. .5
 مصطمحات سبلح المشاة. .6
 مصطمحات سبلح الصيانة. .7
 مصطمحات سبلح التمكيف كالنقؿ. .8
أف المجمع األردني قد بدأ بتعريب  (بتصرؼ 128 -120: 1988، خميفةكيذكر )       

التعميـ الجامعي، كذلؾ بترجمة الكتب العممية لمسنة األكلى في حقكؿ: الرياضيات كالفيزياء 
كالكيمياء كاألحياء كالجيكلكجيا، ثـ عمـ القائمة عمى جميع الجامعات كالمؤسسات العممية في 

 تب عممية. الكطف العربي لعدـ تكرار الجيد، كقد قاـ بترجمة خمسة ك
ثـ اتخذ المجمع مبادرة ميمة، فألؼ لجنة خاصة مف خيرة العمماء المتخصصيف في    

، كفي مجاؿ  الرياضيات كالكيمياء، لكضع نظاـ كامؿ لتعريب الرمكز العممية في ىذه العمـك
المصطمحات العممية قاـ المجمع بتكجيو رسائؿ إلى مختمؼ كزارات الدكلة في األردف كمؤسساتيا 

 كاكينيا، لمكافاتو بالمصطمحات التي تستخدميا، كقاـ بدراستيا ككضع المقاببلت العربية ليا.كد
 خامسًا: تجربة مصر في التعريب:

ييؤرخ لبدء حركة نقؿ العمـك إلى المجتمع العربٌي بإرساؿ البعثات العممية، كأٌكليا البعثة 
(،ثـ تطٌكر ىذا  24: 1998 ـ في عيد محمد عمي) الزركاف، 1813المصرٌية إلى أكرباعاـ 

النقؿ كالسيما في الطب، كذلؾ باستقداـ األطباء اإلفرنج لمتدريس في مصر، فقد استدعى محمد 
الطبيب الفرنسي )أنطكاف بارتمميكمكت( ليككف رئيسان لجرحى الجيش 1825عمي نفسو في عاـ

االستعانة ، كقد تغمب عمى صعكبة المغة ب1827المصرم، ثـٌ مؤسسان لمدرسة الطب عاـ
بمترجميف يتكسطكف بيف الطمبة كالتدريسييف، ثـ تيرجمت الكتب الطٌبٌية كأٌكليا : )القكؿ الصريح 

(،ثـ أٌلؼ )كمكت( نفسو 1832في عمـ التشريح ( الذم بو زياد اتؿ )كمكت(، كىك كتاب )بايؿ، 
 نحك عشرة كتب كرسائؿ في مكضكعات طٌبٌية مختمفة نقمت إلى العربٌية كطبعت بيف

 (. 28-26: 1998،ترجمت مف غير األطٌباء ) الزركاف، 1844ك1834سنة
ثـ أصبحت لمطب في خمس سنيف معجـ مفردات زادت عمى ستة آالؼ كممة، كيبرز 
أثر الذم كاف يجيد المغة العربية، كمف كتبو : " األزىار البديعة في عمـ الطبيعة " لمدكتكر ًبركف 

اختيار  114عماؿ الكيمياكية"، كفي ىذيف الكتابيف  ق، ك " الجكاىر السنٌية في األ1254
لمصطمحات عممية، أبرزت في مبلحؽ خارج النص أيضان، كىذا كاف مف نيج رفاعة الطيطاكم 

( رائد الترجمة في مصر، الذم كاف يشرح األلفاظ كالمصطمحات الغريبة، ثـ يتبع ما  1873) 
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( 29-28: 1998مترجميف)الزركاف، يترجمو بممحؽ لما يؤلؼ مف كتبو،ككذلؾ غيره مف ال
كعاضد حركة الترجمة كالتأليؼ إنشاء مدرسة األلسف التي تخٌرج فييا المترجمكف، ككاف أستاذىا 
المبٌرز رفاعة الطيطاكم نفسو، كقد ترجمت ىذه المدرسة أكثر مف ألفي كتاب، متفاكتة المستكل 

في المجاالت العممٌية المتعددة لحركة  في الترجمة بحسب مستكل المترجـ كقدراتو، كقد امتد أثرىا
النيضة، كالمعركؼ عف الطيطاكم الترجمة في مناحي عممٌية متعددة، فسار تبلمذتو عمى ىذه 
الطريقة، إلى أف اتجو تبلحقان نحك التخصص، ألٌف الترجمة شيء كالمصطمحات العممٌية شيء 

يحكج المتصٌدم إلى امتبلؾ آخر، ككضع المصطمح الجديد أمر في غاية التعقيد كالصعكبة، 
األدكات المغكٌية الصحيحة كالدقيقة، كالفيـ العممي التخصصي لما يراد االصطبلح لو ) الزركاف، 

1998 :52-53 .) 
( المدرس في 1862) ككاف مف المترجميف الركاد رئيس األطباء الجراح إبراىيـ النبراكم

ق،كترجـ ما أٌلفو )أنطكاف 1254احية( عاـمدرسة الطب، الذم ترجـ عف الفرنسٌية )األربطة الجر 
بارتمميكمكت( : )نبذة في الفمسفة الطبيعية( ك)نبذة في أصكؿ الطبيعة كالتشريح العاـ( ،كمنيـ 

( ،الذم يعٌد ركنان مف النيضة العممية الطبٌية في الترجمة كالتأليؼ، 1865أحمد حسف الرشيدم )
 عف اإلنكميزية. ٤٨َُعينيف( عاـ كمف مترجماتو : )ضياء النٌيريف في مداكاة ال

كمف تبلميذ البعثة الطبية المصرٌية األكلى، التي بعثيا محمد عمي إلى فرنسا األستاذ 
في مدرسة الطب أستاذ الجراحة محمد عمي البقمي، الذم أصدر )اليعسكب( أكؿ مجمة طبية عاـ 

سة الطب أيضان أستاذ ، كمف تبلميذ البعثة الطبية المصرٌية األكلى كاألستاذ في مدر 1865
( ،الذم ساعد مؤسس مدرسة الطب )أنطكاف  1877طنية الطبيب محمد الشافعي )األمراض البا

بارت مميكمكت( في الترجمة كالتأليؼ، كمف تبلميذ البعثة الطبية المصرٌية األكلى كذلؾ حسف 
مف بعثة ـ( الذم لو مؤلفات طبية، كجاء بعد ىؤالء ممف لـ يكف  1860غانـ الرشيدم )ت 

 (. 36-1998:35محمد عمي إلى فرنسا محمد عبدالفتاح )الزركاف،
برئاسة  1892كقد عرفت مصر أكؿ مجمع لغكم في العالـ العربي، فقد تأسس عاـ 

محمد تكفيؽ البكرم ، ككاف حيصان عمى أف يثبت أف المغة العربية تحكم ذخائر تفي بكؿ 
(،تـ إنشاء مجمع 2015)فايد،  1917شئ عاـرية الحديثة، ثـ أناحتياجاتيا العممية كالحض

بناء عمى مرسـك صدر في القصر الممكي، كسمي مجمع المغة  1932ديسمبر  13القاىرة في 
 العربية الممكي، ككاف مف أىـ أغراضو: 

 أف يحافظ عمى سبلمة المغة العربية، كيجعميا تستكعب كيجعمو المصطمحات العممية. .1
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ة العربية، كأف ينشر أبحاثان دقيقة في تاريخ بعض أف يقـك بكضع معجـ تاريخي لمغ .2
 الكممات، كتعبي مدلكالتيا.

 ينظـ دراسة عممية لميجات العربية الحديثة بمصر كغيرىا مف الببلد العربية. .3
 أف يبحث عف كؿ مالو شأف في تقدـ المغة العربية. .4

الجماىير  كقد تضمف ىذا المرسـك أيضان أف يككف المجمع مجمة، تككف صمة بينو كبيف
كالمؤسسات األخرل، حيث يعرض فييا أبحاثو التاريخية، كقكائـ األلفاظ كالتراكيب، كغيرىا مف 

 (.24: 1999لدراسات المجمعة )يكسؼ، األخبار كالنشرات كا
كقد ساعد مجمع المغة العربية المصرم عمى زيادة الثركة المغكية العربية بإقرار صيغ 

رساء قياسية جديدة لبعض المعاني، ك  المكافقة عمى تكسيع قكاعد االشتقاؽ كالقياس كالتضميف، كا 
مبدأ تكممة المكاد المغكية التي كردت غير مكتممة في المعاجـ، بمصادر أخرل ىي كتب األدب 
كالعمـ كالتاريخ، إلى جانب االحتجاج بمفظ الحديث النبكم في أحكاؿ خاصة، مما كاف لو أكبر 

طكاعيتيا لمتعبير عما يحتاج إليو العرب في حياتيـ الحديثة، كما األثر في اتساع حدكد المغة، ك 
قرارىا، كما صرؼ المجمع 70كرس المجمع   % مف نشاطو لجمع المصطمحات كمناقشتيا كا 

في البداية في إيجاد كممات عربية فصيحة، يحميا محؿ الكممات األجنبية  –جانبان كبيران مف كقتو 
جع إلى أصؿ عربي فصيح، في ميداف الشؤكف العامة، مثؿ الدخيمة، أك األلفاظ التي ال تر 

 ، الكممات: ) الطرباؿ، الصرح، األطـ (، التي أقر المجمع استخداميا لمداللة عمى كؿ بناء عاؿو
 (. 30ع المغة العربية الممكي، د.ت: مجمالشاىقة، كبخاصة ناطحات السحاب )كالعمارات 

ؤكف الحياة العامة في األعداد األكلى ثـ نشر المجمع قكائـ المصطمحات الخاصة بش
لمجمتو كمحاضر جمساتو، كفي الصحؼ ليطمع عمييا الجميكر كيستخدميا بديبلن لما شاع مف 
األلفاظ غير الفصيحة، كلـ ييمؿ الكثير مف الكتاب المصطمحات الحضارية، كلـ يستسيغكا 

ماء، كىكذا نشأت كممات استعماؿ األسماء األجنبية ليا، فكضعكا مقاببلت عربية لتمؾ األس
 (. 6: 1961فصيحة لتكافح كممات أجنبية كاف سمطانيا متغمبان عمى أقبلـ الكتاب ) تيمكر، 

سادسًا: جيود المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ومكتب تنسيق التعريب في الرباط في 
 مجال التعريب:

ياز عربي متخصص، جاءت فكرة إنشاء مكتب تنسيؽ التعريب، في إطار تصكر ج
ييعنى بتنسيؽ جيكد الدكؿ العربية في مجاؿ تعريب المصطمحات الحديثة، كالمساىمة الفعالة في 
إيجاد أنجع السبؿ الستعماؿ المغة العربية في الحياة العامة، كفي جميع مراحؿ التعميـ، كفي كؿ 



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

268 

ع التخصصات العممية األنشطة الثقافية كالعممية كاإلعبلمية، كمتابعة حركة التعريب في جمي
 كالتقنية. 

تنفيذان لتكصيات –كقد اقتنعت الدكؿ العربية بدكر ىذا الجياز كبأىمية إحداثو، فانعقدت 
الدكرة األكلى لمجمسو التنفيذم بالرباط في  -1961مؤتمر التعريب األكؿ الذم التأـ بالرباط سنة

 .1969عربية في مارس ،ثمأي لحقب األمانة العامة لجامعة الدكؿ ال1962فبراير  19
كعند قياـ المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك كككالة متخصصة في نطاؽ جامعة 

،ككاف يسمى آنذاؾ 1972، ايلحؽ بيا ىذا الجياز في مايك/أيار 1970الدكؿ العربية في يكليك 
ف قبؿ المجمس ) المكتب الدائـ لتنسيؽ التعريب في الكطف العربي(،كتـ إقرار نظاميا لداخمي م

 ،3/2/1973إلى  27/1التنفيذم لممنظمة في دكرتو الثامنة المنعقدة بالقاىرة مف 
، في دكرتو  ككفؽ قرارات المجمس التنفيذم لممنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

،في مكضكع دراسة أكضاع األجيزة الخارجية لممنظمة، كتقييـ أدائيا 1996الرابعة كالستيف لسنة 
تشراؼ مستقبميا، تمت المكافقة عمى الييكؿ التنظيمي لممكتب في الدكرة السابعة كالستيف كاس

 .1998لممجمس التنفيذم لممنظمة سنة 
http://www.arabization.org.ma/Activit%C3%A9sdelOffice.aspx 
كقد عمؿ مكتب تنسيؽ التعريب عمى إنتاج مجمكعة مف معاجـ المصطمحات المكحدة معتمدا 

جية دقيقة كمحكمة. كنظرا لممدة الزمنية المتطمبة إلنجاز مشاريع ىذه المعاجـ، فاف كتيرة مني
اإلنتاج كانت بطيئة ال تستجيب لمحاجات الممحة كال تكاكب التطكرات السريعة لبلستعماالت 

 المصطمحية سكاء تعمؽ األمر بالمجاالت العامة، أك المجاالت الدقيقة.
يب مف مكاكبة الكتيرة السريعة لئلنتاج المصطمحي كلتمكيف مكتب تنسيؽ التعر 

كاالستفادة مف التجارب المتراكمة في بعض المراكز المتخصصة كالمنتشرة عبر العالـ، 
كالمساىمة في االستجابة لمطمب المتزايد مف طرؼ المتخصصيف كالمستعمميف العادييف، يأتي 

 ىذا المشركع لمدفع بعمؿ المكتب كعصرنة طريقة عممو.
قد أكصت المنظمة العالمية لمتربية كالعمـ كالثقافة )اليكنسكك( باستخداـ المغة القكمية ك 

في التعميـ في جميع مراحمو، كمما كاف ذلؾ ممكنا. كما دعت االستراتيجيات القطاعية التي 
 كضعتيا المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك )األلكسك(، ككافقت عمييا المؤتمرات الكزارية
لى تكطيف  العربية، إلى اعتماد المغة العربية الفصيحة لغة لمتعميـ  في جميع مراحمو كمجاالتو، كا 

 (. 1: 2013الثقافة كاستنبات العمـ عربٌيان. )أحمد، 
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 الميام المنوطة بالمكتب واألىداف التي أنشئ من أجميا:
ي التدريس في جميع مراحؿ . تنسيؽ الجيكد التي تيبذىؿ لمتكسع في استعماؿ المغة العربية ف1

 التعميـ.
. تتبع حركة التعريب كتطٌكر المغة العممية كالحضارية في الكطف العربي كفي العالـ كجمع 2

 الدراسات المتعمقة بيذا المكضكع كنشرىا كالتعريؼ بيا.
. تنسيؽ الجيكد التي تيبذىؿ إلغناء المغة العربية بالمصطمحات الحديثة كلتكحيد المصطمح 3
 ممي الحضارم في الكطف العربي بكؿ الكسائؿ الممكنة.الع

http://www.arabization.org.ma/Objectifs.aspx 
أردنا أف نتحدث عف تجربة مكتب تنسيؽ التعريب في إعداد المصطمح العربي  كلك

 كتكحيده كنشره، يمكف أف نسٌمط الضكء عمى ثبلث مراحؿ، تتميز كؿ كاحدة منيا بسمات خاصة.
عكؼ المكتب فييا عمى إعداد قكائـ مصطمحية، بثبلث  (:1981-1961األولى ) المرحمة

لغات )اإلنجميزية كالفرنسية كالعربية(، عمى أف تككف المقاببلت العربية مأخكذةن مما يركج مف 
مصطمحات لدل المؤسسات العممية كالتعميمية المتخصصة في الكطف العربي، بغض النظر عف 

ضع ىذه المصطمحات، حيث لـ تكف ىناؾ منيجية عربٌية مكحدة، عمى المنيجيات المتبعة في ك 
الرغـ مف جيكد المجامع العممية كالمغكية في ىذا المجاؿ، كألف اليدؼ األساسي، حينئذ، ىػك 
الكصكؿ إلى مصطمح عربي مكٌحد يعبر عف مفيـك المصطمح األجنبي. كاستطاع المكتب أف 

، في مكضكعات: الحيكاف، كالفيزياء، كالكيمياء، ييعٌد، بيذه الطريقة، مشركعات معجمية
كالرياضيات كالجيكلكجيا، كالجغرافيا كالفمؾ، كالتاريخ، كالفمسفة كالمنطؽ كعمـ النفس، كالصحة 

 كجسـ اإلنساف، كالكيرباء، كىندسة البناء، كالتجارة كالمحاسبة، كالنفظ.
ني كالثالث كالرابع( عيرضت ىذه المشركعات المعجمية عمى مؤتمرات التعريب )الثا

ـ بالمغرب،كقاـ المكتب، بعد 1981مبميبيا،1977ـ بالجزائر، 1973التي عيقدت،عمى التكالي: 
عمى الجيات المعنية كالميتمة،  -حسب إمكاناتو –المصادقة عمييا، بطبعيا كنشرىا كتكزيعيا 

 في األقطار العربية.
ادة النظر، بكيفية جذرية، في اتسمت ىذه المرحمة بإع:1998-1982المرحمة الثانية: )

األسمكب الذم كاف المكتب يتبعو في جمع المصطمحات كمعالجتيا، قبؿ عرضيا عمى مؤتمرات 
التعريب، حيث اٌتضح، مف خبلؿ المناقشات التي كاف تتدكر بيف الخبراء، المشاركيف في ندكات 

العربية، المستقاة أصبلن  دراسة المشركعات المعجمية، كفي مؤتمرات التعريب، أف ىذه المقاببلت
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منجيا تعربية مختمفة، يشكبيا أحيانان نكع مف االضطراب، ناتج مف عدـ مراعاة منيجية عممية 
 دقيقة، عند كضع ىذه المصطمحات.

كىكذا، يبلًحظ المتتبع ألعماؿ مكتب تنسيؽ التعريب أف مصطمحات المعاجـ التي 
ان ككيفان، فضبل عف سيكلة الضبط كالتنظيـ خضعت لمعالجة حاسكبية، عرفت تطكرا إيجابيا، كمٌ 

 كالترتيب. كمف ىنا نصؿ إلى ما يمكف أف نسميو، تجاكزان: 
حتى اآلف(: كقد أعٌد المكتب في ىذه الفترة مشركعات معجمية، في  – 1998المرحمة الثالثة )

األرصاد مكضكعات: التقنيات التربكية، كالفنكف التشكيمية، كاإلعبلـ، كاالستشعار عف بعد، ك 
الجكية، كعمـك البحار، كعمـك المياه، كالمعمكماتية، كاليندسة الميكانيكية، كالصيدلة، كالطب 
البيطرم، كتقانات األغذية، كعمـ الكراثة، كالحرب اإللكتركنية، كعرضت ىذه المشركعات عمى 

، 2002، بالمغرب، كمؤتمر التعريب العاشر، سنة 1998مؤتمر التعريب الثامف كالتاسع، سنة 
بسكرية، كقاـ المكتب بطبعيا. كما أٌعد المكتب مشركعات معجمية أخرل، في مجاؿ الطب )عمـ 
التشريح(، كالنقؿ، كالتكاصؿ المغكم، كاليندسة المدنية، كتقانة )تكنكلكجيا( المعمكمات، كالمبلبس، 

مؤتمر  كالغزؿ كالنسيج، كألفاظ الحضارة، كالتدبير المنزلي، كعيرضت ىذه المشركعات عمى
مجمكعة أخرل مف  -تحت الطبع–، باألردف. كتكجد 2008التعريب الحادم عشر، سنة 

 ـ.2013المعجمات المكحدة التي أجازىا المؤتمر الثاني عشر لمتعريب الذم عقد بالخرطـك سنة 
يمكف حصر أسمكب المكتب في تنسيؽ المصطمحات في الثبلث مراحؿ، كاف آخرىا تمؾ التي 

 ، كتتمثؿ في الخطكات التالية:1990نة تبناىا المكتب س
، عمى قائمة المشركعات المعجمية التي  -1 إطبلع المجاف الكطنية العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

ينكم المكتب إنجازىا، إلمداده بأسماء الجيات المتخصصة الراغبة في التعاقد معو إلعداد أحد 
 المشركعات المقترحة.

سسة عممية متخصصة في مجاؿ المشركع، لتككف ىي المشرؼ يتعاقد المكتب مع مؤ  -2
العممي عمى إنجازه، كىي التي تختار الخبراء كتتابع العمؿ، خطكة خطكة، حتى نيايتو. كيضع 
المكتب تحت تصرؼ فريؽ العمؿ، كبتعاكف مع خبرائيا لمغكييف، المراجع كالمصادر الضركرية 

مىعي مصطمحان أساسيان، إف كيجد، ككذلؾ إلنجاز المشركع، مع اعتبار المصطمح المػجٍ 
المصطمحات المكحدة التي صادقت عمييا مؤتمرات التعريب، مع ضركرة الرجكع إلى التراث 

 العربي لبلستفادة منو كاستثماره.
بداء المبلحظات  -3 عرض المشركع، بعد إنجازه، عمى جيات متخصصة لمراجعتو كتقكيمو كا 

 عميو.
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 لى الجية األكلى، لبلستفادة منيا في إغناء المشركع األصمي.تكجيو ىذه المبلحظات إ -4
يكزع المكتب مشركع المعجـ بعد إنجازه عمى الجيات المختصة في الكطف العربي، ألجؿ  -5

بداء الرأم، تمييدان لعرضو عمى مؤتمر لمتعريب.  الدراسة كا 
قراره. -6  عرض المشركع المنقح بعد ذلؾ عمى مؤتمر لمتعريب لدراستو كا 

http://www.arabization.org.ma/Lexicaleetterminologiquedetravail.aspx -  
كمف ىنا بدأ التفكير في إيجاد ىذه المنيجية المفقكدة، لتككف مرشدان كمعينان لمخبراء الذيف يقكمكف 

 بإعداد المعاجـ الصادرة عف المكتب.
التعريب، كاسترشادان كىكذا، كتنفيذان لمٌتكٌجيات كالتكصيات الصادرة عف مؤتمرات 

باقتراحات الخبػراء، عقد المكتب سمسمة مف الندكات في مكضكع منيجية كضع المصطمحات، 
، بعنكاف: "ندكة تكحيد منيجيات كضع المصطمحات العممية 1981تصدَّرتيا ندكة الرباط سنة 

عىت المبادئ األساسية فػي اختيار المصطمحات العممية ككضعي ا. كذلؾ عمى الجديدة "،التػي كىضى
 النحك التالي:

ضركرة كجكد مناسبة أك مشاركة أك مشابية بيف مدلكؿ المصطمح المغكم كمدلكلو  -1
 االصطبلحي، كال يشترط في المصطمح أف يستكعب كؿَّ معناه العممي.

 كضع مصطمح كاحد لممفيـك العممي الكاحد ذم المضمكف الكاحد في الحقؿ الكاحد. -2
ت لممصطمح الكاحد في الحقؿ الكاحد، كتفضيبلي لمفظ المختٌصً عمى المفظ تجنب تعدد الدالال -3

 المشترؾ.
حياء التراث العربي، كخاصة ما استيعمؿ منو، أك ما استقر منو مف مصطمحات  -4 استقراء كا 

بة.  عممية عربية، صالحة لبلستعماؿ الحديث، كما كرد فيو مف ألفاظ معرَّ
 ار المصطمحات العممية، مما يقتضي:مسايرة المنيج الدكلي في اختي -5
.مراعاة التقريب بيف المصطمحات العربية كالعالمية، لتسييؿ المقابمة بينيما لممشتغميف بالعمـ  أ

 كالدارسيف.
 اعتماد التصنيؼ العشرم الدكلي لتصنيؼ المصطمحات، حسب حقكليا كفركعيا. . ب
 ترتيبيا،حسب كؿ حقؿ.تقسيـ المفاىيـ كاستكماليا كتجديدىا كتعريفيػا ك  . ج
 اشتراؾ المتخصصػيف كالمستيمكػيف فػي كضػع المصطمحات. . د
 مكاصمة البحكث كالدراسات لتيسير االتصاؿ، بدكاـ، بيف كاضعي المصطمحات كمستعممييا. ىػ.
استخداـ الكسائؿ المغكية في تكليد المصطمحات العممية الجديدة باألفضمية، طبقان لمترتيب  -6

 راث، فالتكليد )لما فيو مف مجاز، كاشتقاؽ، كتعريب، كنحت(.التالي: الت
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 تفضيؿ الكممات العربية الفصيحة المتكاترة عمى الكممات المعربة. -7
نُّب الكممات العامية، إال عند االقتضاء، بشرط أف تككف مشتركةن بيف ليجات عربيػة  -8 تىجى

 ثبل.عديدة، كأف ييشار إلى عاميتيا، بأف تكضع بيف قكسيف، م
نُّب النافر كالمحظكر مف األلفاظ. -9  تفضيؿ الصيغة الجزلة الكاضحة، كتىجى
 تفضيؿ الكممة التي تسمح باالشتقاؽ عمى الكممة التي ال تسمح بو. -10
تفضيؿ الكممة المفردة، ألنيا تساعد عمى تسييؿ االشتقاؽ، كالنسبة، كاإلضافة، كالتثنية، -11

 كالجمع.
قة عمى الكممة العامة أكالمبيمة، كمراعاة اتفاؽ المصطمح العربي مع تفضيؿ الكممة الدقي -12

 المدلكؿ العممي لممصطمح األجنبي، دكف التقيػد بالدَّاللة المفظية لممصطمح األجنبي.
في حالة المترادفات أك القريبة مف الترادؼ، تيفٌضؿ المفظةي التي يكحي جذرىا بالمفيـك  -13

 األصمي بصفة أكضح.
ؿ الكممة الشائعة عمى الكممة النادرة أك الغريبة، إال إذا التبس معنى المصطمح العممي تيفى  -14 ضَّ

 بالمعنى الشائع المتداكؿ لتمؾ الكممة.
عند كجكد ألفاظ مترادفة أك متقاربة في مدلكليا، ينبغي تحديدي الدَّاللة العممية الدقيقة لكؿ  -15

ف عند انتقاء مصطمحات مف ىذا النكع، أنتي كاحد منيا، كانتقاء المفظ العممي الذم يقاب ميا. كيىٍحسي
 جمع كؿ األلفاظ ذات المعاني القريبة أك المتشابية، كتيعىالجى كميا مجمكعة كاحدة.

مراعاة ما اٌتفؽ المختصكف عمى استعمالو مف مصطمحات كدىالالت عممية خاصة بيـ،  -16
 ميعرَّبة كانت أك مترجمةن.

ة، كخاصة المصطمحات ذات الصيغة العالمية، كاأللفاظ ذات األصؿ التعريب، عند الحاج -17
اليكناني أك البلتيني، أك أسماء العمماء المستعممة مصطمحات، أك العناصر كالمركبات 

 الكيميائية.
 عند تعريب األلفاظ األجنبية، ييراعى ما يأتي:  -18

ييؿ نيطقيو في رسـ األلفاظ المعربة، عند اختبل  ؼ نطقيا في المغات األجنبية.أ.ترجيح ما سى
 ب. التغيير في شكمو، حتى ييصبح مكافقا لمصيغة العربية كمستساغا.

جػ. اعتبار المصطمح المعرب عربيا، يخضع لقكاعد المغة، كيجكز فيو االشتقاؽ كالنحت، 
 كتستخدـ فيو أدكات البدء كاإللحاؽ، مع مكافقتو لمصيغة العربية.

فىٍتيا المغاتي األجنبية، كاستعماليا باعتماد أصميا الفصيح.د.تصكيب الكممات العربية ال رَّ  تي حى
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ق. ضبط المصطمحات عامة، كالمعرب منيا خاصة، بالشكؿ، حرصا عمى صحة نطقو، كدقة 
 أدائو.

http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=2996  -  
 تجارب رائدة في تعريب المصطمحات:

د اإلنجاز العممي المنقطع عف المجتمع كحركتو، كال سيما مف الف عني بالريادة مجرٌ 
، كال مجٌرد اشتغاؿ العالـ العربي بمياديف  الذيف ظمكا يتمسككف بمغة الغربي ينفي تداكؿ العمـك
ـى الذم يمتـز الرؤية الشاممة، ذلؾ الذم يسعى إلى اإلصبلح  العمـ كالتكنكلكجيا، بؿ نخٌص العاًل

د تككف حركة النقؿ إلى المغة العربٌية مقٌدمة ليذه الريادة أك ربما ىي منيا كالتغيير كالتحديث، كق
بكجو مف الكجكه، فالريادة  ىي التي تؤسس لمجديد كاألصيؿ، كالتي تصنع المستقبؿ الذم يكازم 
المنجزات الغربٌية الكبرل، في مسيرتيا التحررٌية التي تخمصت مف أزمة العنؼ كالعبكدٌية في 

السياسية، كالتي بنت األنظمة الديمقراطية كأسست لتداكؿ السمطة، كحققت سيادة فرض السمطة 
القانكف كالمنطؽ كالعقؿ كالعمـ، كبناء القاعدة العممٌية التكنكلكجية،ألٌف العمـ صف كالتحرر كسنده، 
كالحٌرٌية حقيقٌية في مجتمع متخمؼ كالسٌيما في ىذا العصر، كمف التجارب الرائدة في ىذا 

 ؿ:المجا
 أواًل: تجربة الطبيب األستاذ الدكتور ىيثم الخياط:

الذم يضع قضٌية التعريب في إطار الصراع الحضارم الخفٌي، الذم يككف طرفاه أبناء 
األمة الكاحدة، األكؿ المتسمح  ًب" كنت مخير أٌمةو أيخرجت لمناس "، كاآلخر الميزـك المنطمؽ 

(،كأٌف خيكط التعريب  83: 1997ارتو )الخياط، مف التسميـ لؤلجنبي الطٌيعؿ ىك الخادـ لحض
عنده )تنسج منيا حياتنا تحت ظبلـ دامس، قد أطمقو المستعمر ليخفي عٌنا مكره بنا كخداعو لنا، 
فإذ اتـٌ نسيج ىذه الحياة لبسناىا كأٌنيا حياة نابعة مف سٌر أنفسنا، كبذلؾ يتـ كف أف يقكدنا 

جنبية في التفكير كالتعبير اليمكف أف يؤٌدم إلى قٌكة اإلبداع كاألنعاـ(، كيرل أٌف استعماؿ المغة األ
ارساليـ البعثات إلى أكركبا لتنقؿ العمـ إلى لغة  كاالختراع، كيمثؿ لذلؾ بصنيع اليابانييف ك 
اليابانييف، فماذا كانت النتيجة؟ فبل حاجة إلى اإلجابة عٌما تحقؽ، كيكازف ذلؾ بمصر التي كانت 

في الياباف لك ال كأدا الستعمار الذم حٌكؿ التعميـ مف المغة العربية إلى المغة مؤىمة لمثمما تحقؽ 
 .( 80-79: 1997األجنبية بعد جيكد سبعيف عامان مف التعريب) الخياط، 

كيجعؿ ميمة التعريب ىي ميمة النيكض الحضارم، كىي البعد الخامس لحضارة 
ذم ىك الزماف،" ذلؾ البعد الغيبي الذم حٌكؿ األمة بعد األبعاد المكانية، كبعد البعد الرابع ال

األمة األٌمٌية إلى أٌمة الكتاب كالحكمة ... كمف ثىـٌ كانت ىذه الحضارة العالمية العظيمة التي 
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أخرجت الناس جميعان مف ضيؽ الدنيا إلى سعتيا، ككانت المغة العربية دائمان قكاـ ىذه الحضارة 
ظنكف أٌف ميمتيـ ىذه قد انتيت يستطيعكف أف يحيمكا كأداتيا في فيـ ىذه الميمة، كالذيف ي

أنفسيـ عمى التقاعد .. كلكف عمى أف يكفكا عف التحدث باسـ ىذه األمة، ألٌف تكٌلييـ عف ميمة 
القيادة كما الذم فعمو بارسيبلرز حيف بدأ النيضة الطبية الغربية في القرف السادس عشر؟ ! ألـ 

أما مجمع حاشد في مدينة بازؿ محرقان معيا كٌؿ صمة  يأت بكتبؾ مكتب ابف سينا في حرقيا
بحضارتكـ، كمضيئان مشعؿ الحضارة الجديدة التي تتحداكـ، كالتي تتمٌثؿ في أرضكـ، بالجامعة 
التي يعٌمـ فييا بالعبرٌية أساتذة الطب العالمي اإلنكميزم كالفرنسي كاأللماني كالركسي؟ ") الخياط، 

ند الدكتكر الخياط أف يتعٌمـ اإلنساف العمـك بمغتو، لغة األٌمة (، األمر الطبيعي ع 75: 1997
التي ىي ضمانة لحسف االستيعاب، ككذلؾ حسف اإلبداع، كاستعماؿ المغة األجنبية في التفكير ال 
يؤدم إلى قكة االختراع، كاستيعاب الحضارة كأسسيا كالمنطمقات العممية بمغة المجتمع كبارتقاء 

يناسب ىذه االنطبلقة، كخمؽ مستمزمات البحث العممي، التي ستستغني المجتمع نفسو إلى ما 
 مستقببلن عف مجٌرد التسميـ كاالستيراد كالتبعٌية.

 ثانًيا: جيود الشدياق في الدراسات المغوية والمعجمية:
( كاحدان مف أىـ ركاد 1887-1804ييعد الكاتب كالصحفي الناقد أحمد فارس الشدياؽ )

ثراء مفرداتيا، كقد أشير االسبلـ عاـ النقد الذيف دعكا إ لى تحديث المغة العربية كتنميتيا كا 
في اآلستانة، كقد دعا الشدياؽ إلى تطكير  1860كأصدر ) صحيفة الجكائب ( عاـ  1857

المعاجـ العربية كتحسيف مستكاىا، كساىـ في مجاؿ المغة العربية كرائد لتيسير النحك التعميمي 
د مف المفردات المستحدثة عف طريؽ تعريب كترجمة كممات إلى العربية لمطبلب، كقد قدـ العدي

أك إحياء مفردات سالفة في ترجماتو ككتاباتو التي أضافت إضافة كبيرة إلى الدراسات المغكية 
العربية، كحتى في عصرنا الحاضر نجد الكممات الشدياقية تضع بصمتيا في الكتابات العربية 

بلـ، كقد اتبع األساليب التالية في كضعو أللفاظ الحضارة الحديثة، كلغة كسائؿ اإلع
 كالمصطمحات:

 كيعتبره الشدياؽ أىـ الكسائؿ لصياغة اسـ المكاف أك اسـ اآللة. االشتقاق: .1
ككاف مف أشد المعجبيف بالنحت كأكؿ مف شجع الكتاب كالمثقفيف عمى  النحت: .2

 استخدامو، فقط أطمؽ عمى نفسو لقب الفارياؽ.
عادة استخداميا بدالالت أخرل. أم المجاز: .3  إحياء بعض الكممات القديمة كا 
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كىي نقؿ المفاىيـ كالمعاني كالمسميات مف لغة إلى أخرل، كمف اىتمامو  الترجمة: .4
الشديد بالترجمة كالتعريب كتب األبيات كالتي بيف فييا المشاؽ التي كاف يكاجييا أثناء 

 عممو:
 أنا كاتػػػػػػػػػػػػػػػػبي  ػػػذمػػػػػػػػػػم أدرم بالػػػػػػأأأفإن  ػػػػػػػػػو      إذا كاف ربي البيت أدرل بما بػػػػػػػػ

 كلـ يصؿى نار الحربو إال المحػػػػػػػػػاربي   ا العنا ػػػػػػػػكمف فاتوي التعريبي لـ يدرو م
 ػبي ػػػػػػػػػلو ما ييناسػػػػ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كألفان مػػػػػػػػػػػػلدينػػ  انسو ػػػػػػأرل ألؼ معنىن ما لو مف مج

 كفصبلن مكاف الكصؿ كالكصؿ كاجبي   اظ دكف مرادفػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػػػف األلفػػػػػػػػكألفاى م
دم ذاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي   ي ػػػػػػفيا ليت قكمي يعممػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف بأنػن  عمى نكًد التعريًب جى

ىا كمكاظػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي   ػػػػػػػػػػره ػػػػػػػبلًء مثابػػػػػػػػػػػيد البع جى ػػػػػػػػػػكأني م َى  عمى خدمةو يرضكفى
كقد ساىـ الشدياؽ في إنتاج العديد مف المصطمحات كاأللفاظ التي أثرت المغة العربية كعممت 

 (.36-35: 2012عمى تحديثيا )تاكيدا، 
 ثالثًا: تجربة رفاعة الطيطاوي:

إلى ضركرة اإلفادة مف حضارة الفرنسييف البرَّانية، ككاف يعرؼ أف العمـ  دعا الطيطاكم
كحده ييخرج المجتمع المصرم مف ظبلـ الجيؿ كالتخمؼ، إذ يقكؿ في خطبة كتابو ) تخميص 
اإلبريز في تمخيص باريز( " كمف المرككز في األسماع في القديـ كالحديث أف خير األمكر 

ثمرتو في الدنيا كاآلخرة عمى صاحبو تعكد، كأف فضمو في كؿ زماف العمـ، كأف أىـ كؿ ميـ، كأف 
 (. 10: 1973كمكاف مشيكد" )الطيطاكم، 

 كقد سخر الطيطاكم عدة كسائؿ متداخمة كمتكاممة لترجمة ما رآه كما تعممو كمنيا:
تعريب المفظ األجنبي كتصريفو، كتقديـ عدة خيارات لنطقو بالعربية، كشرح كبياف  .1

 ذلؾ لفظ " أكاديمية " الذم يجمعو عمى " أكادميات ".أصمو، مثاؿ 
تعريب االسـ األجنبي كتصريفاتو بالمغة الفرنسية، كالمغة العربية مثؿ لفظ بنسيكنات  .2

 جمع بنسيكف.
 االقتصار في التعريب عمى السياؽ فقط دكف المفظ األجنبي . .3
"، المكاتيبريد يأخذ تسمية "محؿ تعريب األلفاظ بتسمية كظيفتيا، فصندكؽ الب .4

بات".  كالمتاحؼ تسمى ًب  "خزائف الميستىٍغرن
التعريب مف خبلؿ السياؽ المقابؿ، كأكثر ما يرد استخداـ ىذه الطريقة في الحديث عف  .5

" الذم يحتؿ مركز الفكرة السياسية في " تخميص الحريةالدستكر الفرنسي، كعف مفيـك "
 بيف الكممتيف الفرنسية كالعربية. " العدؿ كاإلنصاؼ " كسيطان اإلبريز"، فقد جاء مصطمح
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تي يقدر أف اإلعراض عف التعريب كاالكتفاء بكصؼ السياؽ الخارجي في المجاالت ال .6
 (. 137-136: 1996فائدتيا غير مباشرة )إبراىيـ، 

 رابعًا: تجربة الدكتور راجي عباس التكريتي:
أف نٌدعي لعمـ كتبو الذم يقكؿ :" إٌف كطف العمـ ىك المغة التي يكتب بيا، كال يمكف 

أبناء العركبة إذا لـ يكتب بالعربية كجميع مدارس التمريض كالمعاىد الطبية، كمدارس العناصر 
الكسطية تدٌرس بالمغة العربية كىذا مف األسباب التي تخمؽ فجكة كبيرة بيف األطباء كمعاكنييـ، 

ا لمنفس كأنا أحضر ندكات كتفاكتان كبيران بيف إدراؾ الطبيب كتفيـ المرضى، كال أكثر إيبلمن 
كمحاضرات كمؤتمرات اتحاد األطباء العرب ألجد صعكبة التفاىـ كمتابعة الحضكر، مف أطباء 
المشرؽ العربي الذيف تعممكا بالمغة اإلنجميزية مع أطباء المغرب العربي الذيف تعممكا بالمغة 

الفرنسي إلى العربي، كتبقى  الفرنسية، األمر الذم يستكجب ترجمة اإلنجميزم إلى الفرنسي أك مف
العربية مزاحة جانبنا عمى ىامش الندكات، كمف المنطؽ العممي أف تككف األحاديث كالمناقشات 
كالكتابات بمغة يفيميا الجميع، كىي المغة المشتركة لغة القرآف الكريـ، كالتعريب يزيؿ عقدة كعقبة 

بية كالتدريس بالعربية يحقؽ التكازف، كأداء كمعضمة متحكمة بيف المخزكف المعرفي كالمغة العر 
ألف كطف العمـ المغة التي يكتب بيا، فقد اعتمدت الياباف لغتيا في العمـك كافة، بما في ذلؾ 
الطب كما حققتو في الفترة نفسيا طفرات متبلحقة تعد معجزات عممية ككذا الصيف كاليند 

اتو كتاب "تعريب الطب (، كمف مؤلف41 -40: 1991كيكغسبلفيا كفنمندا")التكريتي، 
 .1991لماذا؟كمتى؟ككيؼ؟ " عاـ 

http://www.iraqnla-iq.com/opac/fullrecr.php?nid=79184&hl=ara 
 آفاق مستقبل التعريب:

دعا المدير العاـ لممنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمـك كالثقافة )إيسيسكك( ،في المؤتمر        
ـ( ،إلى )الفصحى  2013العربية في القاىرة )آذار السنكم الثامف كالسبعيف لمجمع المغة 

كتجديد المغة العربية بالتطكيع كالتكييؼ، كالتيذيب كالتشذيب، كبمسايرة المغة  المعاصرة(،
لممتغيرات،التي تعرفيا الحياة في تطكرىا الدائـ كتقدميا المطرد، كأف يتكاكب الجيد الذم يبذؿ 

عزيز كجكدىا، كاالستعداد لمثؿ ىذه التطكرات، كاإلفادة مف حينئذو مف أف نعكد لعربيتنا كنتييأ لت
 الممكنات المممكسة، كالمزٌيات التي تعدىا بمستقبؿ زاىر، كمنيا :

كحدة المرجع المغكم الرصيف، عمى المستكل الصكتي، كالصرفي، كالنحكم كالداللي،  .1
 ا النص القرآني الكريـ.كالمعجمي، فضبل عف تكافر النصكص العالية الخالدة الكثيرة، كأٌكلي
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المكقع الجغرافي المميز عمى خريطة العالـ، الذم يمنح إمكانات سياسية كتجارية لمجتمع  .2
 متكممي العربية.

امتبلؾ العرب إلمكانيات اقتصادية كبشرية ىائمة، جالبة لمستمزمات التكنكلكجيا كالتجديد، إف  .3
قتصاد العالمي كثقافة المجتمعات، كمعيما التأثير تكافرت اإلرادة؛ كعندىا سيتحقؽ التأثير في اال

في البمداف األخرل، كالمغة كفتح آفاؽ نشر الكتاب العربي مف جممة ىذا التأثير كالسيما في 
 الدكؿ اإلسبلمية .

. انتشار المغة العربية بانتشار اإلسبلـ، كال سيما بعد امتبلؾ الشعكب لزماـ أمكرىا، كتراجع 4
 م مف أمـ العالـ اإلسبلمي، لتعكد المغة العربية  لغة رسمية أكلى أك ثانية.النفكذ االستعمار 

. تكٌسع جعؿ المغة العربية لغة رسمية في المنظمات العالمي، مثؿ : منظمة األمـ المتحدة، 5
كمنظمة اليكنسكك كاليكنيسيؼ، كمنظمة الكحدة اإلفريقية، كرابطة العالـ اإلسبلمي" مؤتمر دكؿ 

 ، كمؤتمرات الدكؿ اإلسبلمية ".عدـ االنحياز
ا ضركرة الجمع بيف التجديد، كالتشبث بالماضي، كعنده 6 . كما يرل الدكتكر حمزة الكتاني أيضن

حؽ الكجكد عمى كجو ىذه البسيطة )الكتاني، أٌف ىذا أصبح اختيارنا مصيرينا، مف أجؿ ضماف 
2012 :65-66.) 
 الخاتمة:

ي المجامع العربية، ىي عدـ كجكد سمطة كبعد فإف نقطة الضعؼ الكحيدة تبقى ف
لفرض ما تقرره مف مصطمحات، فيي تخرجيا ككأف ما تخرجيا لنفسيا، فبل تكجد سمطة ممزمة 
لممؤسسات العممية كالتربكية، لتستخدـ المصطمح بمجرد صدكره، كلـ يتح ليذه المصطمحات أف 

كع المعرفة قيمة، إذا كاف ترل النكر،إضافة ألنو لف يككف لممصطمحات العربية لفرع مف فر 
التعامؿ في ذلؾ التخصص اليتـ أساسان بالمغة العربية، كىذه ىي الحاؿ بالنسبة ألكثر الفركع 
العممية، كما نأممو مف ىذا البحث تذكير عممائنا كباحثينا بضركرة إعادة اكتشاؼ لغتيـ، 

، الذم لـ يعد ش عاران يتغزؿ بو المتحمسكف، كااللتفات إلى األىمية القصكل لمكضكع تعريب العمـك
 بؿ ضركرة كطنية، كعممية، كسياسية، كاجتماعية، كاقتصادية.

 التوصيات:
 :اآلتيةوفي ضوء ما سبق توصي الدراسة بالتوصيات 

االلتزاـ بالمصطمحات العممية التي تصدر عف المجامع كاتحادىا، كمؤتمرات  .1
التدقيؽ، كمف ثـ تعميميا التعريب ، كمكتب تنسيؽ التعريب بعد إخضاعيا لمتكحيد ك 

 عمى الجامعات كالمؤسسات المعنية.



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

278 

اتخاذ قرار عمى أعمى المستكيات في التعريب العممي في كميات العمـك في سائر  .2
 الجامعات العربية.

استحداث اختبار كفاءة لمغة العربية لمف يرغبكف في العمؿ في تدريس العمـك في  .3
 التعميـ العالي في الجامعات.

يخفقكف بيذا االختبار لدكرات يجرم إعدادىا مف قبؿ متخصصيف في إخضاع مف  .4
 العربية ييراعى فييا المتطمبات العممية، لبلستئناس بآرائيـ.

كضع مناىج دراسية مناسبة في خطط البرامج العممية، ترفع مستكاىـ في العربية  .5
 كتمكنيـ مف استخداميا بكفاءة في تدريسيـ.

خضاعيا لمعالجة تكميؼ أعضاء الييئة التدريسي .6 ة بترجمة الكتب التي يدرسكنيا، كا 
 لغكية مناسبة قبؿ نشرىا.

كضع مناىج لغكية تناسب التخصصات العممية في الكميات المختمفة، ييراعى فييا  .7
 قضية التعريب كالمصطمح العممي، كخصائص المغة العممية.

فييا ربط أعضاء الييئة التدريسية بشبكة عمى شكؿ بنؾ لممصطمحات، يجرم  .8
التكاصؿ بيف األساتذة كالجيات المختصة بكضع المصطمحات، الطبلعيـ عمى كؿ 

 جديد، كتقديـ النصح ليـ فيما يعترضيـ مف مشكبلت لغكية أك اصطبلحية.
إنشاء ىيئة عربية ذات شرعية تعترؼ بيا الجامعات، كيككف أعضاؤىا مف  .9

مصطمحات، كلتكف المختصيف كمجامع المغة في مختمؼ الببلد العربية لكضع ال
عادة ىيكمتيما، كتحديد الصبلحيات دكف  مكتب تنسيؽ التعريب، أك اتحاد المجامع كا 

 الكقكع في تداخؿ المياـ بينيما.
إنشاء جامعة لمترجمة كالتعريب تقـك عمى التخطيط لمعربية، كتعريب كترجمة  .10

، ككذلؾ الدكريات  العممية المصادر كالمراجع الميمة كالمستجدة في مختمؼ العمـك
 (.127-126: 2012كالعالمية )ذياب، 

التعرؼ عمى المصادر العممية العربية القديمة كالجديدة، التي أيبًعدٍت عف المختصيف  .11
 لمصمحة المغة األجنبية.

التفكير في أسس التعريب، كالتكليد، كاالشتقاؽ، كالتدرب عمى التعامؿ مع المغة  .12
كص عممٌية، كاالعتناء بالمصطمح العممي العربية لغة لمعمـ، مفردات، كتراكيب، كنص

عادة التفكير في اختيار ما يناسب ىذا العصر، أك  العربي، كتدقيؽ صبلحيتو، كا 
 إيجاد ما يتفرع عف المكجكد منو.
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المراجعة المستمرة لممصطمحات المعٌربة، التي أقرتيا المجامع العممية العربية،  .13
ىا سنكيان إف لمتعيد صالحة، كجعؿ ىذا كالدعكة إلى استعماليا، أك السعي إلى تجديد

التكجو جزءنا مف اىتماـ البحكث كالرسائؿ كاألطاريح مثؿ ما يجرم عند أىؿ المغات 
 الحية.

التفكير الجٌدم بالتعجيؿ بتعريب المستحدثات التي ال مقابؿ ليا في العربية، كاقتراح  .14
لمعنى األقرب إلى ما يناسبيا، استشارة المغكييف لمعرفة الصحيح مف األلفاظ، كا

 الدقة منيا.
اٌتباع األسس الصحيحة في التييئة المستقبمٌية البتداع المصطمح الجديد، صكتٌيان  .15

كصرفيان، كنحكٌيان، كداللٌيان، كترؾ االستعانة العشكائٌية بمكاقع االنترنت، كالسٌيما غير 
 المعتمدة مف الجيات العممية العربية.

عربية في التعريب، كدعميا، كالتفاعؿ مع لجانيا، الرجكع إلى المجامع المغكية ال .16
 كالسعي إلى تكحيد جيكدىا.

كعي المشكمة المغكٌية المستقبمية في ظؿ التحكالت الكبرل، الحالية كالمحتممة دكلينا  .17
كمحمٌيان، كاالستجابة لمتطمبات النيضة الحقيقية، كالسيما في ترصيف التعميـ العممي 

 ا لممتعمـ كالمجتمع.بالمغة الكطنية األكثر نفعن 
 تعزيز المشاركة النسكية في مجاؿ الحفاظ عمى المغة العربية كالتعريب. .18
 العناية بالمجامع المدرسية التي انبثقت عف المجمع الفمسطيني، كمتابعة أعماليا. .19
إنشاء فضائية فمسطينية خاصة كمكجية تنمي المغة العربية لدل األطفاؿ كتنمي  .20

 لدييـ الميارات المغكية.
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 قائمة المراجع
 – 7ص ص  مجمة جامعة دمشق،(: التعريب في جامعة دمشؽ، 1986أبيض، ممكة ) -

36. 
(: التعريب كالتطكر المغكم " تجربة الطيطاكم منطمقنا "،  1996إبراىيـ، عمي نجيب )  -

، عدد 6، سمسمة الدراسات اإلنسانية، عدد مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية
 .142 -129التعريب كصمتو بشخصيتنا الكطنية كالقكمية، ص صخاص بندكة 

(: مستقبؿ التعريب في الكطف العربي ك جيكد المنظمة العربية  2013أحمد، كلد سيدم )  -
صحيفة المغة لمتربية كالثقافة كالعمـك كمكتب تنسيؽ التعريب في تحقيؽ التعريب الشامؿ، 

 اإللكتركنية. العربية صاحبة الجاللة
بحوث المؤتمر (: تعريب العمـك في السكداف، مجمكعة  2012صديؽ آدـ )  بركات، -

 الدولي " أسممة العموم من منظور متعدد "، جامعة الشافعية اإلسالمية، جاكرتا، يوليو.
مجمة جامعة تشرين (: حرية التعريب كأحكاـ العربية، 1996بصؿ، محمد إسماعيؿ ) -

، عدد خاص بندكة التعريب 6ات اإلنسانية، عدد ، سمسمة الدراسلمدراسات والبحوث العممية
 .98-63كصمتو بشخصيتنا الكطنية كالقكمية، ص ص 

(: جيكد ركاد النيضة كالمجامع المغكية في إحياء المغة العربية، 2012تاكيدا، تكشيك كي ) -
 .43 -33، ص ص مجمة دراسات العالم اإلسالميكتحديثيا في العالـ العربي الحديث، 

لى أيف؟ بغداد.1991اجي )التكريتي، ر  -  (: تعريب الطب، لماذا؟ كمتى؟ كا 
 القاىرة. ،العربية المغة لمجمع والسبعون المؤتمر الثامن (:2012العزيز ) التكيجرم، عبد -
 ، المطبعة النمكذجية، القاىرة.معجم الحضارة(:  1961تيمكر، محمكد ) -
مجمة المستقبل لمغرب، (: تقكيـ تجربة التعميـ في ا1985الحبابي، فاطمة الجامعي ) -

 .113 – 99ص ص  العربي،
-10ص ص المجمة الثقافية، (: التعريب كصمتو بالرقي العممي، 1995جرار، عادؿ ) -

19. 
مجمة الجامعة (: أزمة تكحيد المصطمحات العربية، 2013الجكارنة، يكسؼ عبد هللا ) -

 .27-1، ص ص 2، ع21مج  اإلسالمية لمبحوث اإلنسانية،
 ،مصر.الفصحىمغةالقرآن(:)د.تالجندم، أنكر  -
 ،تحميمخميمعمرانالمنصكر،بيركت.المعربمنالكالماألعجمي(:1998الجكاليقي ) -
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، منشكرات 2، ط المغة العربية والتعريب في العصر الحديث(:1988خميفة، عبد الكريـ ) -
 مجمع المغة العربية األردني، عماف، األردف.

مة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث مج(: التعريب كالمصطمح،1996الخكرم، شحادة ) -
، عدد خاص بندكة التعريب كصمتو بشخصيتنا 6، سمسمة الدراسات اإلنسانية، عدد العممية

 .26 -11الكطنية كالقكمية، ص ص 
 ، مصر.في سبيل العربية(:  1997الخياط، محمد ىيثـ )  -
موم والتكنولوجيا تجربة التعميم في جامعة السودان لمع(:  2011داؤد، محمد داؤد محمد )  -

 ، جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا.ما ليا وما عمييا 2011 -1991
، 42، العدد مجمة التعريب(: التخطيط المغكم كالتعريب،  2012ذياب، مصطفى عكض )  -

 .127 -109ص ص 
(: التعريب كالترجمة مقاربتاف لترقية المغة العربية عمى االنترنت، 2003الزاحيكبكمعرافي ) -

عمل مقدمة لممؤتمر الدولي لمغة العربية: العربية لغٌة عالمية: مسؤولية الفرد رقة ك 
 والمجتمع والدولة.

 ،الجزءالعاشر،تحميئلبراىيمالترزم،الككيت.تاجالعروسالزبيدم ) د.ت (: -
 ، العراؽ.الجيود المغوية في المصطمح العممي الحديث(:  1998الزركاف، محمد عمي )  -
(: لغة التعميـ العالي في الجامعات  1987كحسيف، رياض فايز ) الزغكؿ، محمد راجي  -

، 33، العدد مجمة مجمع المغة العربية األردنيدكر اإلنجميزية في سياؽ التعريب،  -العربية
 .107 -65ص ص 

 ،األردف.العربي المسان في المصطمح (: 2009الساسي، عمار )  -
 ،القاىرة.صرالع وتحديات العربّية(: 2008السيد، محمكدأحمد)  -
 .43،العددالعربي المسان مجمة(: 1997شحبلف، أحمد )  -
، جامعة في المصطمح ولغة العمم، كمية اآلداب(:  2012الشمرم، ميدم صالح سمطاف )  -

 بغداد، بغداد.
المجمة العربية الثقافية، (: التعريب كالمعاصرة التكنكلكجية، 1985صابر، محي الديف ) -

، العددالمنظمة العربية لمتربية ك   .22 – 9، ص ص 8الثقافة كالعمـك
مجمة المستقبل (: تقكيـ تجربة التعريب في المشرؽ العربي، 1981الصالح، صبحي ) -

 .78-71، العربي
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(: تخميص اإلبريز في تمخيص باريز، األعماؿ الكاممة، دراسة 1973الطيطاكم، رفاعة ) -
 ر، بيركت.، المؤسسة العربية لمدراسات كالنش2كتعميؽ محمد عمارة، ج 

، العدد الثاني، مجمة مجمع المغة العربية(: التعريب كالترجمة، 1997الطيب، عبد هللا ) -
، السكداف.148 -141ص ص   ، الخرطـك

مجمة جامعة (: مشكبلت تعريب المصطمح المساني كالنقدم،  1996ظاظا، رضكاف )  -
، عدد خاص بندكة 6، سمسمة الدراسات اإلنسانية، عدد تشرين لمدراسات والبحوث العممية

 التعريب كصمتو بشخصيتنا الكطنية كالقكمية.
مجمة المستقبل (: محاكلة لتقكيـ تجربة التعريب في تكنس،  1981عاشكرم، عبد العزيز )  -

 .98-79، العدد ، ص ص العربي
كتاب مؤتمر تدريس المغة العربية بالكميات العممية (: 1995عبد الرحمف، امتثاؿ الطيب ) -

 ، السكداف.1، دار تميـ لمطباعة كالنشر، ط والتطبيقية
حمد، عبد الكىاب عبد هللا عبد الماجد، عصاـ محمد كالصادؽ، الصادؽ حسف كم -

، دار جامعة السكداف 1، ط كتاب بحوث تأصيل الكتاب الجامعي وأسممتو(: 1998)
.  لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الخرطـك

 بيضاء.،الدارالفيالتعريب(:  2001العممي، إدريس )  -
آفاؽ  -التحديات -(: التعريب كاألمة ) الكاقع 2003أبك العينيف، عمر عبد المعطي )  -

، الجزء األكؿ، ص ص 52، جامعة المنصكرة، العدد مجمة كمية التربيةالمستقبؿ (، 
234- 281. 

التعريب ومشكمة استخدام المغة االنجميزية كوسيمة (: 1988عيسى، مصباح الحاج ) -
 .93-47، ص ص 15كمية العمـك بجامعة الككيت، العدد  اتصال تعميمية،

مجمة المعيد الغزم، سعيد ) د. ت (: خطاب ألقاه األستاذ سعيد في حفؿ تكزيع الشيادات،  -
 .58-52، المجمد الثامف، ص ص الطبي العربي

، إصدارات آليات التعريب وصناعة المصطمحات الجديدة(:  2015غنيـ، كماؿ أحمد )  -
، مجمع المغة العربية الفمسطيني، مطبعة دار 2لعربية الفمسطيني المدرسي، ط مجمع المغة ا

 األرقـ، غزة، فمسطيف.
-35، ص ص مجمةمجمعالمغةالعربيةاألردني(: التعريب،  1983الفرحاف، إسحاؽ )  -

 ،عماف.64
 ، لبناف.عمم المصطمح(:  2008القاسمي، عمي )  -
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مجمة جامعة كاجعة الغزك الثقافي، (: التعريب كدكره في م1996قدكر، أحمد محمد ) -
، عدد خاص بندكة 6، سمسمة الدراسات اإلنسانية، عدد تشرين لمدراسات والبحوث العممية

 .98-81التعريب كصمتو بشخصيتنا الكطنية كالقكمية، ص ص 
، الدار الصراع بين  القديم والجديد في األدب العربي الحديث(:  1982الكتاني، محمد )  -

 غرب.البيضاء، الم
 ، دار الفكر، بيركت.  فقو المغة وخصائص العربية(:  1981المبارؾ، محمد )  -
 ، بيركت، لبناف.1، دار النجار، ط التعميم العالي في السودان(:  1985المبارؾ، خالد )  -
 .5، ص 1، مج مجمة المجمعالمغربي، عبد القادر ) د. ت (: نشأة المجمع العممي العربي،  -
، المجمة العربية لمدراسات المغوية(: قكاعد تعريب األلفاظ،  1984ميرغني، جعفر )  -

.22المجمد الثاني، العدد الثاني، ص   ، الخرطـك
 ،األردف.المصطمحالمغويالعربيبينالواقعوالطموح(: 2008النعيمي، ناصر )  -
، دار التعريب في الوطن العربي مع إشارة خاصة لمسودان(:  1988نكر، قاسـ عثماف )  -

، ط جامعة الخ  ، السكداف.   1رطـك
، تحقيؽ كشرح عبد السبلـ ىاركف، ط 4، ج كتاب سيبويو(:  1983ىاركف، عبد السبلـ )  -

 ، عالـ الكتب، بيركت.3
، ص 30، العدد مجمة التعريب(: التعريب كاألمف المغكم،  2006ىزايمة، عمر أحمد )  -

 .33 -11ص 
، رسالة ماجستيرمغة العربية في التعريب، (: دكر مجامع ال 1999يكسؼ، إبراىيـ الحاج )  -

 منشكرات كمية الدعكة اإلسبلمية، طرابمس، الجماىيرية العظمى.
(: التعريب في األقطار العربية ذات األكضاع الثقافية 1985يكسؼ، حسف أحمد ) -

 .136 -114ص ص مجمة المستقبل العربي، الخاصة، 
 مراجع اإلنترنت:

- http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=2996 
http://www.arabization.org.ma/Objectifs.aspx - 

http://www.iraqnla-iq.com/opac/fullrecr.php?nid=79184&hl=ara- 
.mohamedrabeea.com.books/bookwww - 

- File:///C:/Users/sa/Des - 
 إلياس عطاهللا -
 الشعكرباألماف،المساف كاليكية كاالنتماء11/ 3/  2012 -

http://www.arabization.org.ma/Objectifs.aspx
http://www.mohamedrabeea.com.books/book
http://www.mohamedrabeea.com.books/book
file:///E:/sa/Des
file:///E:/sa/Des
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http:llwww.diwanalarab-comlspip.php?rubrique- 
-1-14يـ العالي: (: تجربة سكريا في تعريب عمـك التعم2015شييد، عبد هللا كاثؽ ) -

 ـ2015
-arabe/p.26.html-http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Langue 

(: التعريب كمفيكمو كتجاربو بيف ماضي المغة كحاضرىا كالتجربة 1997عمرك، يكنس ) -
 الفمسطينية:

-http://www.g.40239.d.z6u 
 (. 1999) محمد بف إبراىيـ الجار هللا،  -

- http//www.g…640239.dd25- 
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 م11/6/2015اليوم الثاني: الخميس 

 الجمسة الثالثة: المصطمحات

 رئيس الجمسة: د. محمد حسونة
 

 الصفحة اسم الباحث اسم البحث م

1 
نحك مكسكعة شاممة لممصطمحات العقائدية 

 287 أ.د. سعد عاشكر كالفكرية

 304 د. سياـ أبك العمريف إشكالية المصطمح النقدم في الدراسات 2

3 
المصطمحات العممية بيف جيكد التعريب 

 329 د. نائؿ اسماعيؿ كأزمة التكحيد

4 
تطكير منيجية التأسيس المغكم المنطقي 

 المنيجي لممصطمحات
 356 أ.د. محمد عثماف الخطيب

5 
صطمحات في حكسبة تقنيات بنكؾ الم

تعريب العمـك المعاصرة في ضكء دراسات 
 المسانيات التطبيقية

 398 أ.حسيف دراكشة
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 نحو موسوعة شاممة لممصطمحات العقائدية والفكرية القديمة والمعاصرة

 (30)* أ. د. سعد عبد هللا عاشور
 تمييد:

باهلل مف شركر أنفسنا كمف  إف الحمد هلل نحمده، كنستعينو، كنستيديو، كنستغفره، كنعكذ
سيئات أعمالنا، مف ييده هللا فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال هللا 
كحده ال شريؾ لو، كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو، أرسمو هللا باليدل كديف الحؽ ليظيره عمى 

كصحبو كسمـ تسميمان كثيران...   والديف كمو، ككفى باهلل شييدان، كصمى هللا عمى محمدو كعمى آل
 كبعد: 

فإف مسائؿ العقيدة قد حظيت باىتماـ العمماء قديمان كحديثان، فعمـ العقيدة اإلسبلمية مف 
ألنو العمـ باهلل تعالى، كآياتو، كأسمائو، كصفاتو، كحقكقو عمى عباده،  ؛أشرؼ العمـك كأجمَّيا

 رة مف بعث كجنة كنار ....إلخ ككذلؾ العمـ بالنبكات، ككؿ ما يتعمؽ بأمكر اآلخ

كضع معاجـ لمتعريؼ بالمصطمحات كاأللفاظ  العممية الجادة عمى الجيكدكقد تكافرت 
التي كرد ذكرىا في القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة، إضافة إلى األلفاظ التي استخدميا 

ذلؾ خدمة لمعقيدة العمماء سكاء عمماء أىؿ السنة الجماعة أك رجاؿ الفرؽ كاألىكاء، كؿ 
  اإلسبلمية كالحفاظ عمييا مف الدخف كالدخيؿ. 

خدمة لمعقيدة اإلسبلمية  -كقد رأيت أف أدلك بدلكم كأقـك بيذه المساىمة لنفس اليدؼ 
مضيفان إلى عمؿ  -كالحفاظ عمييا مف الدخف كالدخيؿ، إضافة إلى خدمة طمبة العمـ كالباحثيف

لمصطمحات العقائدية، أضفت المصطمحات الفكرية العماء السابقيف كىك جمع كتعريؼ ا
 المعاصرة، كىا ىي فكرة ىذا العمؿ كالذم أسميتو :

 
 "مصطلحات العقائدية والفكرية القديمة والمعاصرةفي ال شاملةال موسوعة"ال

 مقدمة:
غاية  يمصطمحات العقائدية كالفكرية القديمة كالمعاصرة، ىفي ال شاممةال مكسكعةال        

نجازى كمطمح يرجى تبيف األلفاظ  اعمى كجيو الصحيح، ىك قرة عيف العالميف؛ بي االدارسيف، كا 
يرجى تحديد الفيـ الصحيح لمعنى المفظ، الذم عميو يتـ االعتقاد، كالذم  االعقائدية كالفكرية، كبي
 بو يتـ تحديد المذىب.

 
(*)

 حغض -اٌدبِؼخ االعالٍِخ  –أعزبر اٌؼمٍذح اإلعالٍِخ واٌّزاهت اٌّؼبطشح  
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أك فكرم  مح عقائد، ال بد مف الدراسة المصطمحية لمفيـك كؿ مصطماكلمكصكؿ إليي       
استيعاب تعريفات السابقيف كجيكدىـ، في تبٌيف المراد  –فيما تستمـز  –عمى حدة، كتمؾ تستمـز 

مف كؿ مصطمح كبيانو. كال ينيض بذلؾ االستيعاب عمى كجو محرر ميسر، غير 
. 
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 لفظ المصطمح : أواًل : مفيوم
جاء في المعجـ  ،: المصطمح كاالصطبلح بمعنى كاحد فيك مصدر اصطمح" المصطمح لغة -أ

 .(1)الكسيط المصطمح: "اتفاؽ طائفة مخصكصة عمى شيء مخصكص"

أما الجرجاني في التعريفات فقد عرؼ المصطمح بقكلو: "اتفاؽ طائفة عمى كضع المفظ 
 .( 2)بإزاء المعنى"

 (3): ىك المفظ المختار لمداللة عمى شيء معمـك ليتميز بو عما سكاه.الحاً المصطمح اصط -ب
االصطبلح كمنيا المصطمح كىك إخراج الشيء مف معنى لغكم إلى معنى  وقيل :
 آخر لبياف المراد.

 االصطبلح لفظ معيف بيف قـك معينيف. وقيل :       
 .(4) سـ ما ينقمو عف مكضعو األكؿىك عبارة عف اتفاؽ قـك عمى تسمية الشيء با وقيل:       

بؿ  ،ثـ ليعمـ أف مف ىذه األلفاظ االصطبلحية  ماال تثبت داللتيا عمى كتيرة كاحدة        
لكف  ،كتختص بمعنى ما ،يعترييا االستبداؿ كالسعة كالضيؽ  بحيث تتسع مدلكالتيا أك تضيؽ

 ىذا التغير في نطاؽ مقاييس المغة.
كليذا حصؿ التفريؽ في  ،ص مف الشارع فيك غير كارد فيياكأما األلفاظ المتمقاة بن

 (.5)كال يقاؿ ) حقيقتو االصطبلحية( كهللا أعمـ ،ألقابيا فيقاؿ فيما كرد بو نص ) حقيقة شرعية(

ال يعترم معناىا التغيير كال  ،أم أف المصطمحات التي كردت عمى لساف الشرع الحنيؼ       
ككذلؾ ألفاظو كمصطمحاتو  ،كقاصران عمى ما كرد بو الشرع الكريـالتبديؿ بؿ يبقى معناىا ثابتان 

تبقى ثابتة لداللة عمى المعنى المراد الذم جاء بو الشرع كال يسمح باستبداليا البتة كالصبلة 
فبل يقاؿ أف معنى البعث مثبلن ىك: "اليقظة الركحية لمف ىـ نياـ في قبكر  ،كالصياـ كغيرىما

فإف ىذا تجني عمى الحقائؽ الشرعية كما يفعؿ الباطنية كغيرىـ  ،(6)ات"األكىاـ كالجيالة كالشيك 
 ككذا تسمية الربا قرضان أك فائدة كىكذا. ،ممف سمبكا المصطمحات الشرعية حقيقتيا

 كىذا ىك المسمى بالحقيقة الشرعية .

ألنيا  ،أما المصطمحات التي لـ تتمؽ مف الشرع الكريـ فيذه مجاليا أكسع كخطبيا أىكف       
قد يعترييا التغيير كالتبديؿ بيف الفينة كاألخرل عمى ما يتفؽ عميو أصحاب الفف كاالختصاص 

 كمصطمح، كىذا ىك المسمى بالحقيقة االصطبلحية.
فعمى ىذا أيضان: نقكؿ في تعريؼ المصطمح الذم جاء في الشرع معناه شرعان، أما        

 ه اصطبلحان.فنقكؿ معنا ،المصطمح الذم لـ يأت بو الشرع 
 فمينتبو إليو. ،كىذا األمر قد خفي عمى كثير مف الناس مما ال ينبغي في حقيـ ىذا 
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 ،كمف ىنا أىتـ العمماء بتحديد حدكد كمسميات المصطمحات كبخاصة الشرعية منيا 
كالتي تبيف حدكد اصطبلحات الفنكف  ،كأفردكا ليا المصنفات التي تعالج األلفاظ القرآنية كالنبكية

 . (7)عمـك كاآلداب المختمفة"كال
 : مفيوم الموسوعة الشاممة في المصطمحات العقائدية والفكرية القديمة والمعاصرة :ثانيًا 

يقصد بالمكسكعة الشاممة في المصطمحات العقائدية كالفكرية القديمة كالمعاصرة: تممؾ 
اظ أك المصطمحات، المكسكعة التي تقـك عمى تتبع المعاني أك المفاىيـ، التي أعطيت لؤللف

 العقائدية كالفكرية قديما كحديثان.
المصطمحات  عمى جميع ةالمشتمم كسكعةالم تمؾفالمقصكد بالعنكاف أعبله إذف ىك 

كالفكرية القديمة كالمعاصرة التي تعد مصطمحات، كالتي شرحيا الدارسكف ضربان مف العقائدية 
 مرتبة في تصنيفيا الترتيب المعجمي. الشرح،

 م المصطمحات العقائدية :مفيو  -1
يقصد بالمصطمحات العقائدية تمؾ األلفاظ التي استعمميا العمماء مف كافة المدارس  
اإلسبلمية، لمتعبير عف مذاىبيـ االعتقادية، كآراءىـ في كافة المسائؿ العممية، سكاء في ذلؾ 

بلمي، مف شيعة عمماء السمؼ أك عمماء الكبلـ مف أعبلـ الفرؽ التي ظيرت في التاريخ اإلس
 كخكارج كمعتزلة كأشاعرة كماتريدية...كغيرىـ. 

 كيمحؽ بيا األلفاظ التي استعمميا عمماء األدياف، كعمماء الجدؿ المناظرة.
 ية تنقسم إلى قسمين :ائدمصطمحات العقفال      

كىي تمؾ األلفاظ التي كردت في الكتاب، كالسنة، كأقكاؿ المصطمحات العقدية الصحيحة :  -1
 أئمة أىؿ السنة كالجماعة، أك لـ ترد كلكف دلت عمييا المعاني الصحيحة.

كىي تمؾ األلفاظ التي لـ ترد في الكتاب كالسنة، كال في المصطمحات العقدية الفاسدة :  -2
أقكاؿ أئمة أىؿ السنة كالجماعة، أك ىي مف ألفاظ الكتاب كالسنة، كلكنيا حرفت كاستعممت 

 في غير مكاضعيا.

ختمؼ مفيـك المصطمح الكاحد مف طائفة ألخرل كمف بمد إلى بمد كمف عصر إلى كي     
عصر، بؿ كمف ديف إلى ديف كمذىب إلى مذىب، بؿ كأحيانان داخؿ المذىب أك الديف الكاحد قد 
يتعدد مفيـك المصطمح الكاحد، فمثبلن العدؿ عند المعتزلة ىك نفي القدر، بينما معناه مختمؼ 

 (.8)نة كالجماعة...كىكذاتمامان عند أىؿ الس

كبناء عمى ذلؾ يمكف أف يقسـ المصطمح بحسب الميٍستىٍعًمؿ فيقاؿ : مصطمح المعتزلة       
 .(9)كمصطمح األشاعرة، كىكذا دكاليؾ
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ككيؼ يجكز أف تسمـ النفكس بمصطمحية ألفاظ كؿ طائفة، أك فرقة، أك مذىب 
 رقة، أك المذىب.كعمدتيا كأساسيا ألفاظ كنصكص مؤسس الطائفة، أك الف

كال شؾ أف عدـ التسميـ بمصطمحية "ألفاظ أصؿ الديف" كىي ألفاظ كتاب "رب 
كالغفمة عنيا كعدـ استعماليا أحدث أضراران بالغة، مف أخطرىا: عدـ االلتزاـ  العالميف"

بمصطمحات القرآف في عدد مف عمـك الديف، كاستعماؿ ألفاظ أخرل بدال منيا، أحدث قدران مف 
 أك التشكيو، في فيـ الديف كتبميغ الديف.التشكه 

 مفيوم المصطمحات الفكرية : -2
نسبة إلى الفكر الذم تميز بو اإلنساف عف بقية المخمكقات التي تشاركو  قيؿ ليا فكرية:
صنعة العقؿ اإلنساني كمسرح نشاطو الذىني كعطاؤه الفكرم فيما ىي الكجكد في األرض، ك 

 ياة سكاء أكاف صكابا أك خطأ.يعرض لو مف قضايا الكجكد كالح
كقد نسبت المذاىب إلى الفكر ألنيا جاءت مف ذلؾ المصدر كىك الفكر أم أنيا لـ 
تستند في كجكدىا عمى الكحي اإلليي أصبل أك استعانت بو كبما تكصؿ إليو الفكر مف نتائج 

مؾ النتائج جاءتو إما عف طريؽ الكحي أك التجارب أك أقكاؿ مف سبؽ أك أفعاليـ، كقد تككف ت
 صحيحة كقد تككف خاطئة في نفس األمر.

كمف ىنا يتضح أنو إذا أطمؽ لفظ الفكر فإف المراد بو ىك ما يصدر عف العقؿ مف 
 شتى المفاىيـ كالمبتكرات الدينية أك الدنيكية.

كمف ىنا سميت مذاىب فكرية نسبة إلى المذىب الذم تنسب إليو كؿ طائفة كنسبة كذلؾ إلى 
، كقد نعؽ تعتنقيا مبتكرة ليا أك مقمدة، كقد انتشرت في العالـ أفكار عديدة باطمة أفكارىا التي

كردد أربابيا كمؤسسييا ألفاظ كتعبيرات دخمت ببلد المسمميف، كتـ تداكليا في أكساط عديدة، 
لذلؾ سيككف اىتماـ ىذه المكسكعة بياف  صدل" كما يقاؿ: " لكؿ بضاعة سكؽ كلكؿ صائحك 

مع اإلشارة في المقابؿ إلى الفكر  تمؾ األفكار عند أىميالمفاىيـ كال لمصمعنى األلفاظ كا
 .(10)الصحيح عند المسمميف كبياف معينو الفياض

أىمية الموسوعة في معالجة قضايا المجتمع أو تطوير وتنمية المعرفة ونقل الخبرات ثالثًا : 
مكانية  مدل ارتباط مكسكعة المصطمحات العقائدية كالفكرية) والتقنيات: بحاجات المجتمع كا 

 (تطبيؽ نتائجو عمى مؤسسات محمية أك مساىمتو في تأصيؿ كتداكؿ المعرفة
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 أىمية وفوائد دراسة المصطمح :

كربما تجد الرجميف  ،لمعرفة المصطمح أىمية بالغة كضركرة ممحة لفيـ المعاني كالمراد بيا     
الذم يريد كؿ  ،متفقاف عمى المعنى المراد يتشاحنا كيتجادال عمى مصطمح ما كىما في الحقيقة

 منيما أف يظيره. 

كيجنبؾ الكقكع في  ،فمعرفة معاني المصطمحات ييسر لؾ الكقكؼ عمى مراد المتكمـ     
دراؾ  ،الخبلؼ كالشقاؽ المتكىـ الذم ال حقيقة لو كيختصر لؾ المسافة الطكيمة في الفيـ كا 

 المعنى.

كقد  ،ككسيمة ميمة مف كسائؿ التعميـ كنقؿ المعمكمات ،ممية" فالمصطمحات إذان ضركرة ع     
كدقة  ،مساعدة عمى حسف األداء ،أصبحت لضركرتيا تمثؿ جزءان ميمان في المناىج العممية

 كتكفير المجيكد في اإللماـ بالمتكف. ،كتقريب المسافة ،كسرعة االستحضار ،الداللة

كىي ممتقى العمماء في تناقؿ  ،كفييا جمع أفكار المتعمميف عمى دالالت كاضحة
  ( 11)كعمى أساسيا يقـك التأليؼ كالنشر". ،أفكارىـ كمداركيا

كالمصطمحات تدؿ داللة كاضحة عمى أصالة العمـ كتاريخو المشرؽ كىي غالبان تككف      
 عميو. ةمرتبطة بيذا النشأة ارتباطان كثيقان لما ليا مف الدالل

 ،كأنو ال حياة لعمـ بدكنيا ،تاريخ العمـك تاريخ لمصطمحاتيا : "إفديقكؿ الشيخ بكر أبك زي     
. ،كعممية االصطبلح في العمـك كعممية االسـ عمى المكلكد في إيضاح المقصكد  كتحديد المفيـك

فيسعى العمماء حيف كجكد الشيء  ،كقد عمـ أف مصطمحات كؿ عمـ تكجد معو أك بعده بالضركرة
 (12)بلقة بيف المغة كاالصطبلح".إلى تسميتو فتتـ عمى أساس مف الع

أمر ذك أىمية بالغة إلى درجة أصبح  ،كقضية الكضكح في داللتو ،"إف أىمية المصطمح     
معيا كثير مف المؤلفيف يفردكف صفحات في مؤلفاتيـ لمعجـ المصطمحات المستعممة كالدالالت 

كثقافيان حتى يتحقؽ  كىي طريقة محمكدة فكريان  ،التي أرادكىا مف استعماؿ ىذه المصطمحات
 .(13)الكضكح كال يحمَّؿ الكبلـ أكثر مما يحتمؿ".

: " لـ يكف "تحديد المفاىيـ أكالن  "في كتابو -رحمو هللا  –كيقكؿ الدكتكر محمد البيي       
اختبلؼ الناس في الرأم، كاختبلفيـ في تطبيقو، إال كليد االختبلؼ في تحديد مفاىيـ األشياء 

كالمصطمحات كلـ يكف قياـ المذاىب الفمسفية كالدينية كالسياسية كلـ تكف التبعية  كمدلكؿ الكممات
. ككثيران ما يحتد النزاع حكؿ (14)ليا، كالجحكد عمييا إال نتيجة االختبلؼ في الرأم كفي تطبيقو "

معنى أك مفيـك معيف، لك حدد بدقة كشرح بجبلء المكف لمطرفيف أف يمتقيا عند حد كسط. ككثيران 
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ما يشتد الخبلؼ بيف فريقيف، كيثكر العجاج بينيما، ثـ يتبيف في النياية أف الخبلؼ كاف لفظيان، 
 كأف ال ثمرة عممية تجنى مف كرائو.

زالة الغبش كالمبس عنيا، يقرب المسافة بيف        إف تحديد المفاىيـ، كتكضيح المصطمحات، كا 
 يات.المختمفيف كقد يزيؿ الخبلؼ مف أساسو إذا صدقت الن

وتكمن أىمية مشروع الموسوعة الشاممة في المصطمحات العقائدية والفكرية القديمة    
 فيما يمي : والمعاصرة

زالة الغبار الذل عمؽ بالكثير منيا مف أجؿ القضاء عمى  -1 تجمية المصطمحات اإلسبلمية، كا 
 أحدثتيا الصراعات المختمفة.  يالبمبمة الفكرية الت

يقصد مف كرائيا  يف االغترار بالشعارات المضممة، كالدعايات الكاذبة التحماية لممسمميف م -2
جر األمة إلى متاىات ال يعمـ إال هللا مدل ما تخبئو ليا مف مصير مظمـ، فى كقت تحتاج 
فيو األمة اإلسبلمية إلى تجنيد كؿ إمكاناتيا لمحاؽ بركب العصر، كاحتبلؿ مكانيا البلئؽ 

 عاصر.بيا عمى خريطة عالمنا الم

حكؿ معنى  بياف منشأ جذكر الخبلفات بينيـذلؾ بكصؿ حاضر ىذه األمة بماضييا، ك  -3
كالتي أدت إلى تفرقيـ فيما مضى مف الزماف لمتحذير منيا، كلمرد عمى أكلئؾ  المفظ الكاحد،

 الذيف يحاكلكف دعكة المسمميف إلى قطع صمتيـ بماضييـ، كالبناء مف جديد كما يزعمكف.
ف كاف يبدك عمييا أنيا بمثابة جمع لتراث الماضيف لممصطمحاتاستنا ثـ إف در  -4 فإنو يراد  -كا 

كاستخراج  ىذه المصطمحات كفحص ةمف كراء ذلؾ دعكة عمماء المسمميف إلى القياـ بدارس
، كاستبعاد كؿ ما مف شأنو أف يخرج بالمسمميف عف عقيدتيـ كاستعمالو الحؽ مف ذلؾ

 الصحيحة أك يفرؽ كممتيـ.
 ًا: أىداف الموسوعة الشاممة في المصطمحات العقائدية والفكرية القديمة والمعاصرة:عراب

ال جـر أف جمع المصطمحات العقائدية كالفكرية القديمة كالمعاصرة، كتكثيقيا، كتصنيفيا،   
خراجيا في معجـ كاحد سيحقؽ أىدافان كثيرة، منيا:  كا 

العقائدية كالفكرية، فما أحكج بناة الخمؼ إلى تسييؿ الرجكع عمى الباحثيف لمعاني األلفاظ  -1
 استيعاب جيكد السمؼ.

رصد الفكارؽ في فيـ المصطمحات العقائدية كالفكرية عند أصحاب الفرؽ كالطكائؼ  -2
المختمفة، فالمصطمح الكاحد قد تجد لو معنى عند فرقة أك طائفة مختمؼ عف معناه عند 

ران مف الظكاىر في شخصيتنا العممية كالمذىبية، فرقة أك طائفة أخرل، كىذا يفسر  لنا كثي
 عمكديان كأفقيان، مدان كجزران، استقامة كانحرافان، عطاءو كأخذان.
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تمييد الطريؽ لمدراسة المصطمحية لمفاىيـ األلفاظ العقائدية كالفكرية قديمان كحديثان؛ إذ ال  -3
اء كتراثيـ الكافر في ىذا يمكف االستغناء في دراسة المفاىيـ كالمصطمحات عف نتاج العمم

 الباب عبر القركف، كبيذا المعجـ سيتيسر الكقكؼ عمى ذلؾ أيما تيسر.
عمى  –حصر جيكد السابقيف في تحديد داللة المصطمحات العقائدية كالفكرية : كىي جيكد  -4

لـ تحظ بالعناية  –كثرتيا، كأىميتيا، كحاجة األمة كالتخصص في الحاضر كالمستقبؿ إلييا 
 زمة ليا، ليتـ استيعابيا.البل

إف تحديد المصطمحات التي يستعمميا الدارس كالباحث أمر في غاية األىمية، إذ بدكنو  -5
سندكر مع المخالفيف في حمقة مفرغة، كال نستطيع أف ننطمؽ مف مفاىيـ كاضحة نتفؽ 
 عمييا لمكصكؿ إلى حؿ أم مشكمة أك بياف أم مسألة، فقد يككف المصطمح يعني فيمان 

 معينان عند شخص كيعني المصطمح نفسو معنى مخالؼ عند اآلخر.
الموسوعة الشاممة في المصطمحات العقائدية والفكرية القديمة خمفية مشروع خامسًا : 
 (:كالمساىمة التي سيقدميا ىذا البحث األعماؿ السابقة التي تمت في ىذا المجاؿ) :والمعاصرة

تيعىًرؼ مصطمحات كألفاظ عمـك كثيرة، مثؿ عمـ الفقو  تكجد كتب مصطمحات كثيرة، كلكنيا عامة
 كالحديث كعمكمو، كالقرآف كعمكمو، كعمـ التجارة، كعمـ الفمؾ كالطب كالصيدلة ...إلخ.

كىذه المصنفات ال تتحدث كال تعرؼ المصطمحات الفكرية المعاصرة، كىذا ما تمتاز بو ىذه 
 المكسكعة، كىك كما يمي: 

حات ألفاظ عمـ العقيدة كاألدياف كالفرؽ كالمذاىب كالممؿ كالنحؿ أنيا تعرؼ فقط مصطم -1
 التي ظيرت في التاريخ اإلسبلمي.

 أنيا تعرؼ المصطمحات الفكرية المعاصرة. -2
 ستككف نتيجة ىذا العمؿ في ثبلثة صكر، كاآلتي : -3

 في شكؿ كتاب كرقي. -أ
 مكقع ألكتركني -ب
 ة(.تطبيؽ عمى المكبايؿ ) األجيزة الزكي -ج

 :ه الموسوعةومن مميزات ىذ    
 البحث السريع عف أٌم كممة، أك مفردة، أك عدة كممات. -
 إمكاف الطباعة كالنسخ، كطباعة جدكؿ النتائج. -
 خدمة البحث المكضكعي، ككذلؾ خدمة المعاجـ. -
 العزك إلى الجزء كالصفحة حسب الطبعة المستخدمة. -
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 .المكسكعةخدـ في ىذه تكفير بطاقة تعريؼ لكيؿًٌ كتاب مست -
: ترتيب مادة الموسوعة الشاممة في المصطمحات العقائدية والفكرية القديمة سادساً 

 والمعاصرة:
 في المصطمحات العقائدية كالفكرية "، فبل بد مف مراعاة جانب المعجمية فيو. "معجـ ابما أني
 فيو. فكرالعقيدة كال" فبل بد مف مراعاة جانب عقائدم فكرمكبما أنو "      
ككؿ ذلؾ بقدر ما يحقؽ الغرض األساسي مف المعجـ، كىك تسييؿ الكقكؼ عمى تعاريؼ       

 معانييا. كالفكرية كشرح المصطمحات العقائدية
 وعميو، فالترتيب العام المقترح لممعجم ىو:        

 الترتيب األلفبائي لحركؼ المعجـ كمو. -1
كؿ حرؼ، حسب األكائؿ فالثكاني فالثكالث بعد إسقاط الترتيب األلفبائي لممصطمحات داخؿ  -2

  "اؿ"التعريؼ.
 تكشيؼ المعجـ كمو بما يخدـ غرضو كأىدافو. -3

 مراحل إنجاز الموسوعة الشاممة في المصطمحات العقائدية والفكرية القديمة سابعًا:
 والمعاصرة:

ادره ممتدة في كاضح أف ىذا المعجـ ضخـ، كأف مادتو متشبعة التخصصات، كأف مص      
 الزماف كالمكاف، كلذلؾ ال بد في إنجازه مف مراحؿ، أىميا:

كىي أطكؿ مرحمة كأشقيا كأىميا عمى اإلطبلؽ؛ فييا يجب أف تقرأ  مرحمة الجمع والتوثيق: -1
جميع أصناؼ المصادر المتقدمة، كتستخمص منيا جميع التعاريؼ كالشركح، مكثقة النسبة 

نات، مكثقة المتف صحيحة العبارة، منظمة تنظيمان يجعؿ إلى مصادرىا، مضبكطة البيا
 …االستفادة منيا فيما يتمك ميسرة

لغاء الحشك،  مرحمة المراجعة والتدقيق: -2 كىي مرحمة تكميؿ الناقص، كضبط المختؿ، كا 
ضافة المفقكد في المصادر كالنصكص، … كتعريؼ الغامض، كالتأكد مف المكجكد، كا 

ر ذلؾ. كما قبميا متكقؼ في صحتو عمى تصحيحيا، كفي دقتو كالبيانات، كالتنظيـ كغي
 عمى تدقيقيا، كالجيد فييا كٌما أقؿ، ككيفا أكثر.

كفييا يصنؼ ما ركجع كدقؽ، تصنيفات جزئية مختمفة، ثـ يؤلؼ  مرحمة التأليف والتنسيق: -3
مف تمؾ األصناؼ الجزئية أشكاؿ مف المركبات ثـ ينسؽ مف تمؾ المركبات المعجـ 

 جامع، مرتبان الترتيب المشار إليو أعبله. مكشفان التكشيؼ الذم ينبغي لو.ال
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 : ًا : مراحل جمع المصطمحات والتعاريف من الكتبثامن
في حاؿ كجكد الكتاب بشكؿ رقمي ػ مدخؿ نصيان عمى ممؼ ككرد أك مكجكد في  المرحمة األولى:

 سيككف لدينا حالتاف: الشاممة،
تب التعاريؼ أك المصطمحات أك المعاجـ كفي ىذه الحالة، سنقـك : كىي كالحالة األولى -1

بإدخالو باستخداـ معالج إدخاؿ النصكص الذم تـ برمجتو، مع المعرفة المسبقة بكجكد 
% مف 60نسبة خطأ كالتي ستتـ معالجتيا الحقا، كنتكقع أف تشكؿ ىذه الحالة، ما نسبتو 

 المصطمحات كالتعاريؼ.
ي كتب العقيدة كالفكر كغيرىا، مف غير كتب التعاريؼ كالمصطمحات، : كىالحالة الثانية -2

ففي ىذه الحالة سيتـ إدخاؿ المصطمحات بشكؿ يدكم مف خبلؿ الباحثيف، كبالتعاكف مع 
 مدققي البيانات، كمدخمي البيانات.

في حاؿ عدـ كجكد الكتب بشكؿ رقمي، لمحالتيف السابقتيف، سيتـ إدخاؿ  المرحمة الثانية :
 يانات بشكؿ يدكم، بنفس شكؿ الحالة الثانية.الب

يتخمؿ المرحمتيف السابقتيف، جيد كبير مف الباحثيف كمدققي  كمدخمي البيانات،  الثالثة : المرحمة
لمكصكؿ إلى مرحمة يتـ فييا الكصكؿ ألكبر عدد ممكف، حيث أف ىذا اليدؼ ىك ىدؼ 

 المكسكعة ػ بعكف هللا.
إدخاؿ البيانات، ستبدأ مرحمة التدقيؽ العممي، باستثناء التكرارات، بعد مرحمة الرابعة :  لمرحمةا

، كالتأكد مف المراجع، كالتكثيؽ، بحيث يتـ التدقيؽ في كؿ  كتيذيب كدمج المصطمحات إف لـز
 البيانات المدخمة إليصاؿ نسبة الخطأ إلى صفر ػ بعكف هللا ػ.

 ية لممشركع كتككف عمى مرحمتيف:: كىي المرحمة النيائمرحمة التصديرالمرحمة الخامسة : 
 : كىذه المرحمة مرنة إلى حد كبير، كأشكاؿ اإلخراج متنكعة، كىي كالتالي:األشكال الرقمية -1

 مكقع كيب. -أ
 برنامج جكاؿ. -ب
 برنامج كمبيكتر. -ج

ستككف ىناؾ لجنة عممية تشرؼ عمى الكتاب المطبكع، ليتـ إخراجو بشكؿ عممي  الكتاب: -2
 بحثي.
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 المعاصرة:و : مصادر مادة الموسوعة الشاممة في المصطمحات العقائدية والفكرية القديمة عاً تاس
 في تراثنا ىي: كسكعةالم هال جـر أف أغنى المصادر بمادة ىذ      

كتب المعاجـ العامة: كفييا ما لك جمع كحده، لككف معجمان ىامان عامان لممصطمحات  -1
ف كاف بعضيا أ  غنى بالمادة مف بعض، كىي بذلؾ مف المصادر األساسية العقائدية كميا، كا 

 لممصطمحات العقائدية التي يمكف القكؿ إنيا ميممة أك كالميممة.
كتب المعاجـ الخاصة: كىي في أىميتيا في الترتيب األكؿ لممصادر؛ فمعاجـ ألفاظ العقيدة   -2

فاسفة، ثـ معاجـ ألفاظ بأصنافيا ليا الصدارة، ثـ معاجـ ألفاظ مصطمحات عمماء الكبلـ كال
 سائر العمـك الشرعية مف عقيدة كفقو كأصكؿ كغيرىا.

كتب باقي العمـك الشرعية مف عقيدة كفقو كأصكؿ كسياسة شرعية كذلؾ لقياميا عمى  -3
، كىي  مصطمحات شرعية عامة، أك انطبلقيا منيا، فإذا أضيؼ إلى ذلؾ كتب ىذه العمـك

 ركافد المعجـ، كأف مادتو قد تككف مف أضبط المكاد.كثيرة، تبيف أف ىذا الرافد مف أىـ 
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 عاشرًا : بعض المصادر المراجع:
 موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعموم -1

: محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد بف محٌمد صابر الفاركقي الحنفي المؤلف
شراؼ كمراجعة: د. رفيؽ الع - ىػ(1158التيانكم )المتكفى: بعد  تحقيؽ:  - جـتقديـ كا 

الترجمة  -نقؿ النص الفارسي إلى العربية: د. عبد هللا الخالدم  - د. عمي دحركج
 -الطبعة: األكلى  -بيركت  –الناشر: مكتبة لبناف ناشركف  -األجنبية: د. جكرج زيناني 

 .2ـ. عدد األجزاء: 1996
 كتاب التعريفات -2

المحقؽ:  -ىػ( 816ي )المتكفى: المؤلؼ: عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجان
الناشر: دار الكتب العممية  -ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر 

 ـ1983-ىػ 1403الطبعة: األكلى  -لبناف  –بيركت 
 دستور العمماء = جامع العموم في اصطالحات الفنون  -3

عرب  -ىػ( 12ؽ المؤلؼ: القاضي عبد النبي بف عبد الرسكؿ األحمد نكرم )المتكفى: 
 -لبناف / بيركت  -الناشر: دار الكتب العممية  -عباراتو الفارسية: حسف ىاني فحص 

 ـ2000 -ىػ 1421الطبعة: األكلى، 
 التوقيف عمى ميمات التعاريف -4

المؤلؼ: زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف 
 38الناشر: عالـ الكتب  -ىػ( 1031ىرم )المتكفى: العابديف الحدادم ثـ المناكم القا

 ـ1990-ىػ1410الطبعة: األكلى،  -القاىرة -عبد الخالؽ ثركت
 المفردات في غريب القرآن -5

ىػ( 502المؤلؼ: أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى )المتكفى: 
دمشؽ بيركت  -لدار الشامية الناشر: دار القمـ، ا-المحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم  -
 ىػ 1412 -الطبعة: األكلى  -

 الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرة  -6
إشراؼ كتخطيط كمراجعة: د. مانع بف  -المؤلؼ: الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي 

لطبعة: الرابعة، ا -الناشر: دار الندكة العالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -حماد الجيني 
 ىػ.1420
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 معجم المناىي المفظية وفوائد في األلفاظ -7
المؤلؼ: بكر بف عبد هللا أبك زيد بف محمد بف عبد هللا بف بكر بف عثماف بف يحيى بف 

الرياض  –الناشر: دار العاصمة لمنشر كالتكزيع  ىػ(1429غييب بف محمد )المتكفى: 
 ـ 1996-ىػ  1417الطبعة: الثالثة،  -

 المناىي المفظية -8
عداد: فيد  -ىػ( 1421المؤلؼ: محمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى:  جمع كا 

الناشر: دار الثريا لمنشر كالتكزيع الطبعة: األكلى،  -بف ناصر بف إبراىيـ السميماف 
 ىػ1415

 مصطمحات في كتب العقائد -9
 الطبعة: االكلى -ر: درا بف خزيمة الناش -المؤلؼ: محمد بف إبراىيـ بف أحمد الحمد      
 مفاتيح العموم -10

المؤلؼ: محمد بف أحمد بف يكسؼ، أبك عبد هللا، الكاتب البمخي الخكارزمي )المتكفى:       
 الطبعة: الثانية -الناشر: دار الكتاب العربي  - المحقؽ: إبراىيـ األبيارم -ىػ( 387

 غويةالكميات معجم في المصطمحات والفروق الم -11
المؤلؼ: أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، أبك البقاء الحنفي )المتكفى:       

 –الناشر: مؤسسة الرسالة  -محمد المصرم  -المحقؽ: عدناف دركيش  -ىػ( 1094
 .بيركت سنة النشر

 معجم مقاليد العموم في الحدود والرسوم -12
المحقؽ:  -ىػ( 911ديف السيكطي )المتكفى: المؤلؼ: عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ ال      

الطبعة: األكلى،  -القاىرة / مصر  -الناشر: مكتبة اآلداب  -أ. د محمد إبراىيـ عبادة 
 .ـ 2004 -ىػ 1424

 الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة -13
 المؤلؼ: زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف أبك يحيى السنيكي      

 –الناشر: دار الفكر المعاصر  -المحقؽ: د. مازف المبارؾ  -ىػ( 926)المتكفى: 
 .1411الطبعة: األكلى،  -بيركت 

 معجم وتفسير لغوي لكممات القرآن[ـ -]مخطوطة الجمل  -14
 -بيميف: حسف عز الديف الجمؿ الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر        

 .ـ 2008 - 2003الطبعة: األكلى، 
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 غريب القرآن -15
المحقؽ:  -ىػ( 276المؤلؼ: أبك محمد عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )المتكفى:       

 -الناشر: دار الكتب العممية )لعميا مصكرة عف الطبعة المصرية(  -أحمد صقر 
 .ـ 1978 -ىػ  1398السنة: 

 المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاتو -16
الناشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة  -المؤلؼ: د أحمد مختار عبد الحميد عمر        

 .المصحؼ الشريؼ بالمدينة المنكرة
 المصطمحات األربعة في القرآن -17

تقديـ: محمد  -ىػ( 1399المؤلؼ: أبك األعمى بف أحمد حسف المكدكدم )المتكفى:        
 اللباني.تخريج: محمد ناصر الديف ا -عاصـ الحداد 
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 .1عدد األجزاء: -ىػ 1412
 

يمة الموسوعة الشاممة في المصطمحات العقائدية والفكرية القدعاشر: موازنة المشروع )حادي 
 (:والمعاصرة

   : المصاريف التشغيمية اوالً  -1

 اإلجمالي )$( )$( سعر الوحدة العدد الوحدة وصف البند الرقم

 16،000 800 20 شهش ِذٌش ِششوع  )ػًّ خضئً( 1

 5،400 600 9 شهش ِذلك ِغبػذ   )ػًّ خضئً( 2

3 
 3ِغبػذي ثحش وخّغ ٌٍجٍبٔبد ) ػذد 

 أشهش ٌٍجبحش( 7ثبحثٍٓ ٌّذح 
 12،600 600 21 شهش

 34،000.0 بالدوالر إجمالي

 لممشروع  ثانيا: االحتياجات الموجستية والبرمجة
 اإلجمالي )$( سعر الوحدة)$( الكمية الوحدة وصف البند الرقم

 2،100 700 3 جياز اجيزة حاسكب البتكب  1

 600 600 1 طابعة طابعة ليزر  2

3 
(  ،،،أقبلـ  ،،،قرطاسية ) كرؽ طباعة 

 1،800 150 12 شير $ شيرم 150الخ بكاقع 

4 
شراء كتب مراجع كاشتراؾ في مكاقع 

 5،000 ِمطىػه ِمطىػه مقطكعة الكتركنية مختصة 

5 
إعداد برنامج محكسب إلدخاؿ المعمكمات 

 3،600 300 6 مبرمجيف ( جزئي2كتحميميا  )مبرمج عدد 

6 
جيزة الذكية إعداد برنامج تطبيؽ عمى األ

 900 300 3 مبرمج ( جزئي1 )مبرمج عدد

7 
نشاء مكقع الكتركني لممشركع كحجز إ

 بالقطعة دكميف
  

1،200 
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 12،500 25 500 كتاب نسخة مف المعجـ  500طباعة عدد  8

 إجمالي بالدوالر
27،700.0 

   ثالثا: مصاريف أخرى

 اإلجمالي )$( سعر الوحدة)$( العدد الوحدة وصف البند الرقم

 600 300 2 وسشه عقد كرش عمؿ  1

3 
اتصاالت مكاصبلت لفريؽ العمؿ عمى 

 2،000 ِمطىػخ ِمطىػخ ِمطىػه مدار عمؿ المشركع

 إجمالي  بالدوالر
2،600.0 

      

     جمالي موازنة المشروع إ

 

 اإلجمالي )$( بنود االعمال

  

 

 34،000.0 المصاريؼ التشغيمية
  

 

 27،700.0 االحتياجات المكجستية لممشركع 
  

 

 2،600.0 مصاريؼ أخرل
  

 

 64،300.0 إجمالي اعمال 
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 إشكالية المصطمح النقدي في الدراسات السردية الحديثة

 (31)* إعداد: د. سيام أبو العمرين
 ممخص

 إشكالية المصطمح النقدي  في الدراسات السردية الحديثة
تمقي ىذه الدراسة  الضكء عمى إشكالية  المصطمح السردم، الذم عانى مف اضطراب  

مكض، األمر الذم سبب حالة مف الفكضى التي تتناقض مع منيجية غير قميؿ كعدـ دقة كغ
النقد األدبي؛ الختبلؼ المترجميف كالنقاد كالباحثيف حكؿ المصطمح النقدم الكاحد، ليس فقط 

مستكل المشرؽ أك المغرب العربييف بؿ داخؿ القطر الكاحد،  بؿ حتى لدل الناقد الكاحد  عمى
سـ القضية  كترددت في دراساتو مصطمحات عدة لمفيـك نفسو في بعض األحياف الذم لـ يح

كاحد، عمى الرغـ مف الجيكد المضنية المبذكلة مف قبؿ ىيئات التعريب في الكطف العربي لتكحيد 
المصطمحات. كقد ناقش  البحث بعض المصطمحات السردية غير المتفؽ عمييا كالتي أثارت 

لمصطمح النقدم، بتفكيؾ ىذه المصطمحات جدال عند المترجميف كالنقاد في محاكلة لضبط ا
 كطرح المصطمح المناسب كالذم يتكافؽ مع داللتو في لغتو األصمية.

Abstract 
The problematic of the critical term in modern narrative studies 

This study highlights the problematic of the narrative term ، which 

suffered from a massive disruption ، a lack of accuracy and ambiguity ، 

this thing causes chaos that contradict with the methodology of the 

literary criticism . Despite the strenuous efforts of the localization bodies 

in the Arab world to standardize the terminology ، the different about the 

single critical term still existent between translators ، critics and 

researchers، not only on the level of the Arab Orient or the Arab Maghreb 

or even within the same country، even to the single critic himself ، 

sometimes he can't resolved the issue ، there were several terms in his 

studies of the single concept. 

 The research discussed some of the non-agreed narrative terms 

which provoked a debate to the translators and critics in an attempt to 

adjust the critical term ، by dismantling of these terms and posing the 

appropriate term which is compatible with its significance in its original 

language. 

 
(*)

 لغُ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ. –وٍٍخ اَداة  –أعزبر ِغبػذ غٍش ِزفشؽ ثدبِؼخ األلظى  
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إف مفتاح كؿ عمـ  ، إذالبحثيةالمبنة األكلى في البناء المنيجي لمدراسات  المصطمح ىك
ركرة ضبطو؛ لتعزيز ضالدعكة لالنقدم ك  في المجاؿ ال بديؿ عف دقة المصطمحمصطمحاتو،ك 

المعمكماتية كالتقدـ في عصر  منيجيتوا لف تتحقؽ منيجية النقد األدبي ذاتو باعتباره عممن 
إال باألسس كالقكاعد التي تبدأ مف االتفاؽ حكؿ المصطمحات كضبطيا لتفادم التكنكلكجي 

خدمكف في الغالب، ال يست ىـ، الفكضى التي قد يخمقيا بعض الباحثيف كالمترجميف، الذيف
 .مقاييس مكحدة عند كضع المصطمحات اشتقاقنا كنحتنا كتعريبنا كترجمة

ال يزاؿ النقد األدبي في العالـ العربي يعاني مف إشكالية ضبط المصطمح النقدم، فمقد 
المختمفة،  المعرفيةتدفؽ إلى المعجـ النقدم العربي المئات مف المصطمحات الكافدة مف العمـك 

خمؽ حالة مف الفكضى كاالضطراب في مجاؿ الدراسات النقدية، فضبل عف األمر الذم أسيـ في 
كاإلبياـ رغـ  مصطمحات يشكبيا الغمكض كؿ يـك الجيكد الفردية لممترجميف الذيف يبتكركف

كما ال نجد في المعاجـ النقدية كاألدبية المتخصصة اتفاقنا حكؿ ، كضكحيا في بيئتيا األصمية
معجماف عمى ترجمة عربية كاحدة لممصطمح المترجـ، فالكؿ يترجـ  المصطمح الكاحد، إذ ال يتفؽ

كينحت مصطمحاتو حسب تكجياتو كآرائو الذاتية، كبالتالي تختمؼ المصطمحات النقدية في 
 .مفيكميا كداللتيا مف باحث أك مترجـ آلخر حسب درجة كعيو بالمصطمح كمنيجو في الدراسة

ات كالمجامع المغكية كمؤسسات التعريب، كقد عمؽ مف ذلؾ غياب التنسيؽ بيف الييئ
كغياب التكاصؿ بيف المشتغميف كالميتميف بالشأف االصطبلحي، فضبلن عف اختبلؼ المرجعية 
الثقافية التي ينيؿ منيا بمداف المشرؽ العربي كبمداف المغرب العربي، كقد نجـ عف ذلؾ تداخؿ 

 ص لمنصكص المنقكلة لمغة العربية.المفاىيـ كتعدد المصطمحات، الختبلؼ الرؤل كالفيـ الخا
إف إشكالية المصطمح النقدم تنبثؽ،كما يرل كثير مف الباحثيف، مف تغريب المنجز 
النقدم العربي بمصطمحاتو المتنامية بالنأم عف التراث العربي القديـ، كالنيؿ ببل كعي مف الثقافة 

بعممية نقؿ غير كاعية  الغربية ذات النسؽ الفكرم كالمعرفي المغاير، كقياـ المترجميف
لمصطمحات النقد الغربي دكف معرفة األسباب التي دفعت إلى كضعيا، كاالكتفاء بالنقؿ مف 
الكتب المترجمة كعدـ فيـ المصطمحات في سياقيا الثقافي المغاير، كىذه التبعية جعمت الناقد 

يكيتو العربية الخالصة، كىذا العربي مشتتنا تائينا مفتقدنا لمبكصمة التي تكجيو إلى المسار السميـ ل
 :ما أشار إليو "أحمد مطمكب" في "معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ"، بقكلو
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"إف انقطاع الميتميف بقضايا األدب كنقده عف التراث العربي أدل إلى ىذه المشكمة 
ني المتصكرة أك المفتعمة، كلك أدرؾ المنقطعكف مسمؾ الغربييف كعكدتيـ إلى التراث اليكنا

 .(32)كالركماني لرأكا السبيؿ كاضحة لمعياف"
تجدر اإلشارة في ىذا السياؽ أف أمر المثاقفة كالتزاكج بيف الحضارات شأف يثرم المعرفة 
بالذات كباآلخر، كاألمة المكتفية بذاتيا كتقـك بإلغاء اآلخر تصاب بالجمكد الفكرم، ىذا مف 

الية يعاني منيا العربي كالغربي كلكف جية، كمف جية أخرل فإف قضية المصطمح كفيمو إشك
بمستكيات مختمفة، فإذا كاف "العالـ المتقدـ يعاني مف مشكمة كاحدة فيما يخص المصطمحات، 
ىي مشكمة ابتكار المصطمح الذم يحمؿ مفيكمنا محددنا، فإف عالمنا العربي يصطدـ بأمكر 

ختمفة بيف األمـ المتقدمة، أخرل إلى جانب ىذه المشكمة، مف ضمنيا السعي لنقؿ العمـك الم
يجاد مصطمحات تقـك بميمة التعبير عف المفاىيـ المختمفة"  . (33)كا 

كىذه الميمة تتحكؿ إلى معضمة عندما يعتمد المترجـ عمى آلية النقؿ الحرفي 
لممصطمحات كتقديميا لمقارئ العربي مع إغفاؿ داللتيا كسياقيا؛ فضبلن عمى فقداف الحس 

عي الذىني عند المترجـ كالذم يمكف "أف يؤدم بالترجمة الحرفية لممصطمح الجمالي كالفني كالك 
إلى تصكر آخر ال عبلقة لو بالمعنى األصمي لممصطمح، فتتضارب الصكر كتتماىى في الحقؿ 
الداللي الكاحد، لتركيز المترجـ عمى المعنى المغكم دكف االىتماـ بالداللة، مما يؤدم إلى قتؿ 

، فضبل عف الحالة التي يأتي عمييا المصطمح المترجـ (3)مف المصطمح" المعنى األصمي المراد
الذم يمكف رده إلى حالة االستعجاؿ في نقؿ المصطمحات الغربية ،التي فاجأت مف غمكض ك 

كتاب النيضة الفكرية العربية كغمرتيـ بسيؿ جارؼ مف المفاىيـ الحضارية كالعممية، مما سبب 
قؿ،كمف ثـ فيذا األمر يستمـز ضركرة التأني كالفيـ العميقيف إرباكنا بالتسرع في عممية الن

لممصطمحات قبؿ نقميا كاستزراعيا في الثقافة العربية؛ ألف المصطمحات ىي أبنية الفكر الذم 
 أنتجيا كمشحكنة بمدلكالت بيئتيا معرفيِّا كقيميِّا.

 المصطمح لغة واصطالًحا:
ي أف يذكر بعد اسـ المفعكؿ ىنا جار المصطمح اسـ مفعكلمف الفعؿ "اصطمح" ك"ينبغ 

كمجركر؛ فنقكؿ المصطمح عميو، كما نقكؿ المتفؽ عميو، كالمتعارؼ عميو، كلكف لكثرة االستعماؿ 
كبياف المراد استغنى عف الجار كالمجركر، كاقتصر عمى كممة المصطمح؛ فنقكؿ: ىذا المفظ 

مصدر مف الفعؿ ذاتو البلـز  االصطبلح، ك (4)مصطمح؛ أم لو داللة خاصة لدل طائفة معينة"
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ذا  ؛ أم زاؿ ما بينيـ مف خبلؼ، كا  الذم يفيد زكاؿ الخبلؼ، كصفاء النفكس، يقاؿ اصطمح القـك
عيٌدل بحرؼ الجر فإنو يفيد التعارؼ عمى أمر كاالتفاؽ عميو، يقاؿ اصطمحكا عمى األمر؛ أم 

صيغة اسـ المفعكؿ فيما أخرجو  كقد آثر مجمع المغة العربية بالقاىرة استعماؿ ،(5)تعارفكا عميو
في حيف آثر البعض كمنيـ "التيانكم" تحت عنكاف "مجمكعة المصطمحات العممية كالفنية"، 

، كالذم استخدـ (6)استعماؿ صيغة المصدر في مؤلفو المعركؼ باسـ "كشاؼ اصطبلحات الفنكف"
 .(7)لفظ "اصطبلح" مرادفنا لمفظ "المصطمح"
كر في مجمميا حكؿ المفظ التي يحمؿ داللة خاصة لدل المصطمح لو تعريفات عدة تد

طائفة معينة، فيك "كممة أك مجمكعة مف الكممات مف لغة متخصصة )عممية أـ تقنية...إلخ( 
ا، كيستخدـ لمتعبير بدقة عف المفاىيـ كليدؿ عمى أشياء مادية  يكجد مكركثنا أك مقترضن

مى الكممة المفردة، بؿ قد يتككف مف .كىذا التعريؼ يجعؿ المصطمح غير مقصكر ع(8)محددة"
كىك "المفظ ذك الداللة الخاصة المتعارؼ عمييا بيف طائفة في  ،(9)كممة أك مجمكعة مف الكممات

مجاؿو أك حقؿو معيف، بشرط أف يككف بيف المعنى المغكم كالمعنى االصطبلحي مناسبة؛ كالعمكـ 
 .(10)كالخصكص، أك لمشاركتيما في أمر أك مشابيتيما في كصؼ"

كيتفؽ المتخصصكف في عمـ المصطمح أف أفضؿ تعريؼ أكربي لممصطمح يتمثؿ في 
التعريؼ التالي: "الكممة االصطبلحية أك العبارة االصطبلحية مفيـك مفرد أك عبارة مركبة استقر 
معناىا أك باألحرل استخداميا كحدد في كضكح، ىك تعبير خاص ضيؽ في داللتو المتخصصة 

درجة ممكنة، كلو ما يقابمو في المغات األخرل، كيرد دائمنا في سياؽ النظاـ ككاضح إلى أقصى 
 .(11)الخاص بمصطمحات فرع محدد فيتحقؽ بذلؾ كضكحو"

ا دقيقنا كداالن عمى الفكرة المجردة التي  كمف ثـ يراعى عند كضع المصطمح أف يككف كاضحن
ألف المفظ الكاحد قد يحمؿ أكثر  كضع ليا، كأف يختص بداللة كاحدة في الحقؿ المعرفي الكاحد؛

 مف داللة فيدخؿ فيما يعرؼ بالمشترؾ المفظي.
كمف ىنا يأتي دكر عمـ المصطمح الذم يسيـ في عممية ضبط المصطمحات في مختمؼ 
المجاالت فيك "العمـ الذم يعنى بدراسة المفاىيـ المحددة بمجاؿ عممي أك تقني كالمصطمحات 

ؿ كؿ شيء، إلى البحث عف مصطمحات تستعمؿ في مجاؿ التي تعبر عنيا. كىك ييدؼ، قب
ف اقتضى األمر إلى كضع مصطمحات جديدة لمداللة عمى  محدد، كدراستيا كتحميميا ككصفيا، كا 

كعمؿ عمماء المصطمح ييدؼ إلى البحث عف المصطمحات التي تدؿ عمى  (12)مفاىيـ استجدت"
حيث داللتيا، ككصؼ استعماليا  مفاىيـ مجاؿ محدد، ككصؼ ىذه المصطمحات، كتعريفيا مف

مع تكضيح السياقات التي تظير فييا. كىك عمـ مشترؾ بيف المسانيات كالمنطؽ كعمـ الكجكد 
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" ، كقد (334)كعمـ المعرفة كالتكثيؽ كحقكؿ التخصص العممي، "كينعتو السكفياتيكف بأنو عمـ العمـك
كقد بمغ عمـ المصطمح، باعتباره  ،(14)1992اعترفت كندا باعتباره مينة قائمة بذاتيا منذ عاـ 

. كالتقنيكف ىـ أكؿ مف دعكا إلى (15)أحد فركع عمـ المغة التطبيقي، شأننا بارزنا في العصر الحديث
ضركرة كضع مصطمحات خاصة بمجاؿ عمميـ كفؽ منيجية محددة مف أجؿ تسييؿ عممية 

لغاء أم التباس بينيـ  في مجاؿ عمميـ، كمف ثـ تبادؿ المعمكمات كالتكاصؿ بيف المتخصصيف كا 
تـ االجتياد في إنشاء عدة منظمات كىيئات مف بيف مياميا تكحيد المصطمح كتنظيـ طرائؽ 

 كضعو كنشره كتنظيـ مجالو. 
 إشكالية المصطمح السردي عند الغرب والشرق العربي:

تككيف شبكة مف المصطمحات السردية  Narratologyاستطاع الباحثكف في عمـ السرد 
التي أفادت مف الدراسات األلسنية كالسيمائية التي بدأت مع إسيامات"دك سكسير"  الحديثة

كالشكبلنييف الركس في مطمع القرف العشريف، كما كاكبت ىذه المصطمحات المناىج كاالتجاىات 
الحداثية كما بعد الحداثية كأفادت منيا، كلكف تكمف إشكالية مصطمحات عمـ السرد في إنيا 

، كؿ باحث لو قامكسو السردم الخاص الذم يختمؼ عف الباحثيناآلخريف، فيحؽ متعددة كمتشعبة
التي تختمؼ عف مصطمحات كؿ مف "تزفيتاف Gremasلنا أف نتحدث عف مصطمحات "غريماس

كغيرىـ كثر، فكؿ باحث غربي لو  G.Ginette، ك"جيرار جينيت"T.Todorovتكدكركؼ"
ي الغربي في مجاؿ الدراسات السردية مربكنا؛ مصطمحاتو الخاصة،األمر الذم جعبللكضع البحث

ألف ىذه المصطمحات السردية غير متفؽ عمييا، كلنا أف نتصكر حجـ اإلشكالية التي تتعمؽ 
بفعؿ الترجمة مف المغات األجنبية غير المستقرة مصطمحاتيا إلى المغة العربية، فنحف نترجـ 

اإلشكالية كتتعمؽ، كالسبب أف مصطمحات غير متفؽ عمييافي بيئتيا األصمية، لتتشعب 
ة مف حقكؿ معرفية أخرل، فضبل عمى أف الباحثيف  مصطمحات عمـ السرد مصطمحات مقترضى
في مجاؿ عمـ السرد قد صنعكا مصطمحاتيـ التي يشتغمكف بيا كؿ حسب تكجيو كفكره الخاص، 

ترسـ حدكده كقد كقؼ "سعيد يقطيف" عند إشكالية المصطمح السردم الذم اضطربت ترجمتو، كلـ 
 :(16)المفيكمية بدقة، كقد حصر األسباب فيـ يمي

 . غياب االختصاص في الممارسة -
 . التخمؼ عف مكاكبة المستجدات في المجاؿ السردم - 
 . جيؿ بعض النقاد بالمعرفة السردية -
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 .نحت المصطمحات بحسب الميكؿ الشخصية عف النظريات التي يتعامؿ معيا النقاد - 
ؼ عند بعض مزالؽ كاضطراب المصطمح النقدم عند النقاد الغربييف أنفسيـ كيمكف الكقك 

 كاختبلفيـ حكؿ مصطمحاتيـ مف خبلؿ عرض ما يمي:
عف مفيـك  السرد  Subjective Narrativeيختمؼ مفيـك مصطمح السرد الذاتي  -

رد عند كؿ مف النقاد الفرنسييف كنظرائيـ األلماف؛ فالس Objective Narrativeالمكضكعي 
الذاتي عند الفرنسييف يعني تقديـ محتكل القصة عبر كعي الشخصيات بصفتيا مشاركة أك 
محممة أك مشاىدة لؤلحداث أثناء كقكعيا، فبل يتدخؿ السارد، بؿ يختفي كمية كيترؾ نسج 

 القصة لشخصياتو القصصية، كىذا ما ينعتو النقاد األلماف بالسرد المكضكعي.
السارد العميـ  بتقديـ محتكل القصة، مف غير تقديـ إشارات كفي الحالة الثانية، يقـك 

 .(735)لمصدر معرفتو الكمية، كىذا ما يدعكه األلماف بالسرد الذاتي
 Introduction à"الشيير بالمغة الفرنسيةRoland Barthes كذلؾ كتاب ركالف بارت  -

l'analysestructurale des récits"  قد ترجـ لمغة اإلنجميزية كالتالي :"An 
Introduction to the Structural Analysis of Narrative"(18). 

أم  Storyأك القصة " في عنكاف كتاب "بارت" تعني الحكاية Récitالكممة الفرنسية "
التي تعتمد عمى السببية، كذلؾ  Plotمحتكل السرد الذم يخضع لمتتابع الزمني في مقابؿ الحبكة 

قد ترجمت لئلنجميزية   –Récitأم  –سرديات، ىذه الكممة حسب ما أكضح برنس في قامكس ال
؛ فالسرد يعني النسيج المغكم الذم تنتظـ فيو أم السرد، كشتاف بيف المصطمحيف Narrativeبػ  

المادة الحكائية )القصة( كمككناتيا في الخطاب السردم مف سارد كمسركد )يتضمف األحداث 
، كىذا ما يعكس سكء فيـ لمنص األصمي، انعكس في كالزمف كالمكاف كالشخصيات( كمسركد إليو

 الترجمة. 
كعف الترجمة العربية لمنص الفرنسي فقد تعددت كاختمؼ المترجمكف في مصطمحاتيـ  

 عمى النحك التالي:
 .، كىي الترجمة األشير لػ "منذر عياشي"(19)"التحميؿ البنيكم لمقصص"  -
 .(036)نخمة فريفر"مدخؿ إلى التحميؿ البنيكم لمقصص" ترجمة  -
 ترجمة حسف بحراكم، كبشير العمرم، كعبد الحميد عقار. (372)التحميؿ البنيكم لمسرد" -
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 ترجمة أنطكاف أبك زيد. (238)"النقد البنيكم لمحكاية" -
 .، ترجمة  غساف السيد(392)"مدخؿ إلى التحميؿ البنيكم لممحكيات" -
 .(402)برم"التحميؿ البنيكم لمقصة القصيرة"، ترجمة نزار ص -

التي ترجمت  Récitsالترجمة العربية السابقة لكتاب "بارت" تجسد حالة سكء فيـ لكممة 
المناسبة  بػ "القصص"، "السرد"، "الحكاية"، "المحكيات"، "القصة القصيرة"، كنرل أف الترجمة

"" Récit"  ألنكممة" لمحكايات البنائي التحميؿ إلى مدخؿ" الفرنسي يككف النص عف الكتاب لعنكاف
 .جاءتجمعنا" الحكاية" بمعنى

كذلؾ نجد إشكالية ترجمة المصطمح عند الغرب متمثمة في الثنائية التي طرحيا الشكبلنيكف  -
، كالمصطمح األكؿ يعنى الحكاية كىى المادة الخاـ لمقصة كالتي fabule/Sjuzhetالركس 

لمصطمح الثاني ، كاChronological Sequenceتخضع لمبدأ التتابع الزمني التاريخي 
يعني الحبكة كىي المعالجة السردية لنظاـ األحداث بحيث تتابع األحداث دكف منطؽ داخمي 

 .E. Mترجـ الناقد اإلنجميزم ا.ـ فكرستر كقد (412)بيدؼ التأثير الكجداني كالتشكيؽ
Forsterفي كتابو أركاف الركايةAspects of the Novel  ىذه الثنائية إلى القصةStory /

بنفس الترتيب، كما كردت ىذه الثنائية عند البنيكييف الفرنسييف متمثمة في ثنائية  Plotكة الحب
، ككردت عند سيمكر شاتمف بنفس الترجمة ذاتيا، Discourse/ الخطاب Storyالقصة 

القصة كالخطاب.أما الترجمة العربية التي أشاعيا الناقد المغربي "إبراىيـ الخطيب" في كتابو 
فيي"المتف الركائي" كترجمة لمفظة 1982يج الشكمي، نصكص الشكبلنييف الركس""نظرية المن

.  كيذكر "فاضؿ Sjuzhetك"المبنى الحكائي" كترجمة لطرؼ الثنائية اآلخر  Fabuleالركسية
ثامر في كتابو "المغة الثانية" أف ىناؾ محاكلة سابقة لترجمة الثنائية الركسية قدميا الناقد 

غزم" في دراستو التي حممت عنكاف " مسألية القصة مف خبلؿ بعض المغربي "الرشيد ال
.استخدـ في الجزء األكؿ مصطمح  1977، 1976النظريات الحديثة" كالتي نشرت في جزئييف 

ا مماثبل كمصطمح "الخطيب" كىك مصطمح fabuleالمتف كمقابؿ لمصطمح  ، فيما قدـ مصطمحن
بمصطمحيف؛ األكؿ "بناء  Sjuzhetالثاني  ، كما ترجـ المصطمح1979"المتنالحكائي" عاـ 

 .(26)1979، كالثاني "المكضكع" عاـ 1977المتف" عاـ 
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كليس خافينا مدل استفادة "الخطيب" مف المصطمحات التي قدميا "الغزم"، كقد عٌرؼ المتف 
الحكائي بأنو مجمكعة األحداث المتتابعة بغض النظر عف عرضيا كتقديميا فيي مرتبة حسب 

سميا الزمني الطبيعي، كالمتف إما أف يككف مركيِّا أك مكتكبنا، أما المبنى الحكائي فيك نظاـ تسم
 نظاـ عرض األحداث كتقديميا مف لدف السارد.

يرل "فاضؿ ثامر" أف الترجمة التي قدميا "الخطيب" رغـ شيكعيا غير مكفقة؛فالثنائية 
المعركفة )القصة/ الحبكة( )فػ(المترجـ  المترجمة "ما ىي إال صكرة ممكىة كمعدلة جزئيِّا لمثنائية

ا في المصطمح السردم الحديث،  ا كتشكيشن الذم أشاع ىذه الترجمة )..( أثار دكف أف يدرؾ، لبسن
فالقارئ االعتيادم قد يتصكر أنو بإزاء ثنائية جديدة تمامنا، بؿ إف الناقد نفسو معرض ىك اآلخر 

عف ثنائيتيف سرديتيف ىما ثنائية المتف إلى خطر مثؿ ىذا التشكيش فيتحدث في آف كاحد 
الحكائي/ كالمبنى الحكائي، كثنائية القصة/ الحبكة، المتيف ىما في الكاقع ثنائية كاحدة ليس 

 .(27)إال"
كما أف مصطمحي المتف الحكائي كالمبنى الحكائي يختمطاف بدالالت اصطبلحية أخرل 

ليشير إلى مجمكعة مف  Corpusجميزية "فمصطمح "المتف" منفردنا يستخدـ في الفرنسية كاإلن
النصكص أك القصائد التي تنتسب إلى مرحمة معينة أك إلى شاعر معيف. فنحف مثبل نستطيع أف 
نتحدث عف "متف" السياب الشعرم: أم مجمكع أعمالو الشعرية دكف اقتصار عمى نص شعرم 

جمكع األعماؿ الشعرية معيف، كما يحؽ لنا أف نتحدث عف المتف الشعرم الستيني إشارة إلى م
 .(28)لمشعراء في الستينيات"

كلذلؾ قد يككف مف المفيد، إلزالة المبس، استخداـ مصطمحي القصة كالخطاب بدال مف 
مصطمحي المتف الحكائي كالمبنى الحكائي؛ ألنيما "أشمؿ كأدؽ كيصمحاف لمتطبيؽ عمى الكثير 

طاب أكثر اتساعنا كمركنة كقابمية لمتطبيؽ مف األنكاع السردية كغير السردية، كما أف مصطمح الخ
عمى ألكاف ككتابات إبداعية كغير إبداعية كأف نقكؿ: الخطاب السياسي، الخطاب االجتماعي، 

 .(29)إضافة إلى الخطاب النقدم كالخطاب الشعرم أك الخطاب السردم كما إلى ذلؾ"
 :Narratologyعمم السرد مصطمح 

دراسة القص كاستنباط األسس التي يقـك عمييا كما ىك عمـ " Narratologyعمـ السرد 
، كيعد أحد تفريعات البنيكية الشكمية كما تبمكرت (30)يتعمؽ بذلؾ مف نظـ تحكـ إنتاجو كتمقيو"

عند كمكد ليفي شتراكس، ثـ تنامى بجيكد باحثيف بنيكييف آخريف ىـ البمغارم "تزفيتاف 
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كالفرنسي ، (423)1969مصطمح عاـ تكدكركؼ"، الذم يعده البعض أكؿ مف نحت ىذا ال
"غريماس"، كاألمريكي "جيرالد برنس"، كفي فترة تالية تعرض لتغيرات فرضتيا ظيكر تيارات 
كاتجاىات نقدية أخرل كما بعد البنيكية التي تبمكرت في أعماؿ "ركالف بارت"، أك الماركسية كما 

السرد حسب تكجو باحثو، فقد في أعماؿ األمريكي "فريدركجيمسكف"، كقد تعددت تعريفات عمـ 
عرفو "تكدركؼ" بأنو عمـ القصة الذم يدرس البنيات السردية، كدراسة التقنيات الخطابية في 

، ككذلؾ (443)"، كىك عند"جيرالد برنس" العمـ الذم "يدرس طبيعة كشكؿ ككظيفة السرد(432)الركاية
، كالسرد عند "جيرار جينيت" (453)عرفو "سيمكر شاتماف"بأنو العمـ الذم يختص بدراسة بنية السرد

كأطمؽ عمى مكقع ، السارد يعني كيفية اإلخبار بالقصة، كلذلؾ أكلى "جينيت" اىتمامنا كبيرنا بكضع
 .The Mood(463)السارد في سرده مصطمح الصيغة

كال يتكقؼ عمؿ عمـ السرد عند تحميؿ بنية النصكص األدبية بؿ يتعدل  ذلؾ  إلى دراسة 
غير أدبية، مثؿ المكحات الفنية، كاألفبلـ السينمائية، كالصكر، كاإلعبلنات، أشكاؿ سردية أخرل 

، ففي ىذه األشكاؿ قصة يقـك المختص بالسرد باستخراجيا  ليستكشؼ ما تقـك (473)كاإليماءات
عميو مف عناصر كما ينتظميا مف نظـ، كىك في ذلؾ يتداخؿ مع مجاؿ عمؿ السيمياء )عمـ 

 نظمة العبلمات بالنظر لداللتيا.الداللة( كالذم يتناكؿ أ
" "Narrateباإلنجميزية يتككف مف مقطعيف، المقطع األكؿ  Narratologyمصطمح 

 كيعني "عمـ"، لتككف الترجمة المناسبة ىي "عمـ السرد"."logy" كيعنى "يسرد"، كالمقطع الثاني
السردية، نذكر منيا: عمـ السرد،  Narratologyكقد تعددت الترجمات العربية لمصطمح 

السرديات،المسردية، السردانية، نظرية القصة، القصصية، عمـ الحكاية، عمـ القص، عمـ 
الركاية، نظرية الركاية، عمـ قكاعد الركاية،القصيات، السردلكجية، النارتالكجيا، كفيما يمي تفصيؿ 

 لتمؾ المصطمحات كما جاءت عند متبنييا:
"قامكس  Dictionary of Narratologyس قدـ "السيد إماـ" مترجـ كتاب جيرالد برن -

ىي السرديات كنظرية السرد كعمـ  Narratologyالسرديات" ثبلثة مصطمحات لترجمة كممة 
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بالسرديات كنظرية السرد، كنقبلن عف برنس،  Narrativicsالسرد، كما ترجـ كممة أخرل، ىي
ارسيف التمييز بيف يقكؿ عف المصطمح األخير أنو لـ يمؽ الركاج الكافي "كحاكؿ بعض الد

عمى أساس أف المصطمح األكؿ يطكر  Narratologyكمصطمح  Narrativicsمصطمح
نماذج ألشكاؿ النحك التي تعمؿ )بنية( الحكي؛ في الكقت الذم يمكف أف يستخدـ المصطمح 

 .(37)األخير لدراسة أشكاؿ معينة مف الحكي"
د خازندار" كعنكنو بػ "المصطمح ككتاب "جيرالد برنس" اآلنؼ الذكر قد ترجمو كذلؾ "عاب

 .(38)بعمـ السردNarrativicsك مصطمح  Narratologyالسردم" كترجـ كؿ مف مصطمح 
استعمؿ"محمد عناني" ثبلثة مصطمحات ىي: عمـ السرد، عمـ القص، كعمـ الركاية، كتعني  -

 .(39)ىذه المصطمحات عنده "فف قص القصة، أم سرد األحداث"
محات ثبلثة كذلكيي، السردية، كالسرديات، كعمـ السرد، كنراه استعمؿ لطيؼ زيتكني مص -

يفضؿ المصطمح األكؿ كيقكؿ عنو أنو "أفضؿ تعبيرنا؛ ألف السردية ال تعني عمـ نكع كاحد 
مف أنكاع السرد بؿ عمـ السرد بما ىك مختمؼ عمف سكاه )كالمسرحية كالقصيدة( كبما ىك 

 (40).مؤتمؼ فيو كمطرد في بناء نصكصو"
بػ مصطمحات ثبلثة ىي عمـ  Narratologyترجـ "فاضؿ ثامر" المصطمح اإلنجميزم  كما -

السرد كالسردية كالسرديات، في كتابو "المغة الثانية"، كرأل أف مصطمح "السرديات" قياس 
مقبكؿ كشائع عمى غرار الرياضيات، كالمغكيات، المسانيات، كال غضاضة في استخدامو،لكنو 

 ، دكف أف يعطينا سببنا لمتفضيؿ.(42)ةفضؿ عميو مصطمح السردي
استعمؿ "سعيد عمكش" مصطمح "عمـ السرد" كترجمة مكحدة لممصطمح الفرنسي  -

Narrtalologie كعرفو بأنو العمـ الذم يدرس" البنيات السردية، )ك( التقنيات الخطابية في ،
، Narratif، في حيف استخدـ مصطمح "السردية" كترجمة لممصطمح الفرنسي (43)الركاية"

، كما أف "عبد العالي بكطيب" (44)كالذم عرفو بأنو "الطريقة التي تركم بيا القصة كالخرافة"
 .(45)ارتضى مصطمح "عمـ السرد" كاستخدمو في كتابو "مستكيات دراسة النص الركائي"

ققد تردد كذلؾ مصطمح "السرديات" عند بعض النقاد، مثؿ "ناجي مصطفى" في ترجمتو  -
الذم ترجمو  Narrtalologieبعنكاف  Christian Angeletتاف أنجمي" لدراسة "كريس

، كالمحكي ىك (46)بالسرديات، كعرفو بأنو "فرع معرفي يحمؿ مككنات كميكانيزمات المحكي"
كما  .(47)"خطاب شفكم أك مكتكب يعرض حكاية، كالسرد ىك الفعؿ الذم ينتج ىذا المحكي"

، ككذلؾ (48)ي كتابو "تحميؿ الخطاب الركائي"تردد ىذا المصطمح عند "سعيد يقطيف" ف
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، فضبل عف استخدامو مف قبؿ (49)استخدمو "حميد لحمداني" في كتابو "بنية النص السردم"
 "لطيؼ زيتكني"، ك"فضؿ ثامر" كما مر سابقنا.

، كىك (50)استخدـ كؿ مف "جميؿ شاكر" ك"سمير المرزكقي"، مصطمح "نظرية القصة" -
، كليس The Story theoryة المقصكدة، كىك ترجمة مناسبة لػ مصطمح بعيد عف الدالل

Narratology. 
، كما أنو (52)، ك"نظرية السرد"(51)استعمؿ "عبد الممؾ مرتاض" مصطمحي "السردانية" -

استخدـ مصطمح "عمـ السرد" في سياؽ حديثو عف "غريماس" في كتابو "في نظرية 
ب جمع الثبلثة مصطمحات مع بعضيـ " مف ىذا الكتا212. كفي صفحة "(53)الركاية"

 البعض، مما سبب إرباكنا نقديِّا كفكضى تتناقض مع منيجية الكتابة النقدية.
استخدـ "عبد هللا إبراىيـ" مصطمح "السردية"، كىي عنده "نظاـ نظرم غذم كخصب بالبحث  -

 .(54)التجريبي، كىى تبحث في مككنات البنية السردية لمخطاب مف راكو كمركم كمركم لو"
كنمحظ أف "عبد هللا إبراىيـ" يشتؽ مف جذر آخر غير "سرد" كىك الجذر "ركم" ليشير إلى 

 مككنات البنية السردية، كىذا ما يعد كجينا مف كجكه فكضى المصطمحات.
رأل "عبد السبلـ المسدم" أف الترجمة األنسب لممصطمح ىي "السردية" عمى حد تصكره   -

ا في النقد العربي الحديث كيحقؽ استعمالو باعتبار أف المصدر الصناعي قد  لقى ركاجن
غرضيف أساسييف ىما "إبراز السمة التمييزية مف جية، كتكريس اليكية مف جية ثانية، كىك 
ما سيجعؿ ىذه البلحقة االشتقاقية )ياء النسب مع تاء التأنيث( زائدة تخصصية حيننا كزائدة 

 .(55)معرفية حيننا آخر"
أيكب" مصطمح فف السرد )النظرية السردية(كترجمة لممصطمح الفرنسي  استعمؿ "عبد الرحمف -

Narrtalologieكمصطمح السردية كترجمة لػ ،Narratif(56) كمصطمح السرد ترجمة ،
 .Récit(57)لػ

ترجـ"السيد إبراىيـ" المصطمح إلى "عمـ قكاعد الركاية" حيننا، ك"عمـ الركاية" حيننا آخر في  -
 .(58)كتابو "نظرية الركاية"

 عمى غيره مف المصطمحات المقترحة. (59)يفضؿ "عمي جكاد الطاىر" مصطمح "القصصية" -
التحميؿ  -في مقالتيالمعنكنة بػ "القصيات "كقد طرح طريؼ شيخ أميف مصطمح "القصيات -

 .(60)البنيكم في عمـ النقد القصصي"
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النقاد ، كلـ يستعممو أحد مف (61)طرح "عبد السبلـ المسدم" مصطمح "المسردية" -
في حيف أف "فاضؿ ثامر" استخدـ مصطمح  Narratologyكالمترجمينسكاه كترجمة لػ 

 كما سكؼ يأتي الحقنا.  Narrativity"المسردية" كترجمة لمصطمح 
 .(62)قدـ "رشيد بنجدك" مصطمح "السردكلكجية"، ك"السردكلكجي" -
كىذا التكجو في النحت .(63)قدـ "عبد الحميد المحاديف"، المصطمح المعرب "الناراتكلكجيا -

كالتعريب ما ال نرتضيو ألنو يشي بفقر المغة الذم يفترضو المترجـ، كالذم يسيـ بشكؿ أك 
 بآخر في زيادة االضطراب في الجياز المصطمحي لمكممات الكاردة مف البيئة الغربية.

 مف خبلؿ ما سبؽ يتضح ما يمي:
التي تعددت ترجماتيا  Narratologyحجـ االضطراب في الجياز المصطمحي لمفردة   -

ليست بيف المترجميف كالنقاد بعضيـ البعض بؿ عند المترجـ كالناقد الكاحد، الذم تبني أكثر 
مف ترجمة، مثؿ "محمد عناني"، ك"لطيؼ زيتكني"، ك"فاضؿ ثامر"، ك"عبد هللا إبراىيـ"، 

 ك"سعيد يقطيف".
عض لـ يعطنا أم تفسير، كىذا البعض حاكؿ أف يفسر سبب اختياره لمترجمة المناسبة، كالب -

ما يشير إلى اعتماد المترجميف عمى ذائقتيـ الخاصة كرؤياتيـ الفردية التي ينطمقكف منيا 
دكف االستناد إلى مقاييس عممية في الترجمة كالتعريب كاالشتقاؽ، فالغالبية تعمؿ بمفردىا، 

 ككفؽ تكجييا الخاص.
اعتمد عمى االشتقاؽ كىناؾ مف اكتفى ىناؾ مف اعتمد عمى تعريب المصطمح، كىناؾ مف  -

بالترجمة الحرفية كالتـز بالمعنى األصمى، كىناؾ مف اعتمد عمى صناعة مصطمحاتو عمى 
جذر لغكم غير "سرد" كجذرم "ركل" ك"قص" فجاءكا بمصطمحات مفردة أك مركبة مف قبيؿ 

ية"، ك"عمـ "القصيات"، ك"القصص"، ك"عمـ القص" ك"نظرية الركاية"، ك"عمـ قكاعد الركا
 الركاية".

ىى "عمـ السرد" اعتمادنا عمى ترجمة المقطعيف Narratologyالترجمة المناسبة لمصطمح  -
 "logy"" يعني يسرد، كالمقطع الثانيNarrateالتي يتككف منيما المصطمح؛ فالمقطع األكؿ "

 يترجـ بػ "عمـ". 
لو كذلؾ المترجمكف أما كممتا "السرد"، ك"سردم" فيي ترجمة لممصطمح الذم اختمؼ حك  -

"، Narration"، كىك مصطمح يختمؼ كذلؾ عف مصطمح "Narrativeكالنقاد كىك "
 كالجدكؿ التالي يكضح اختبلؼ المترجميف حكلو:
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 Narration Narrative  المترجم
 العممية السردية (64)عابد خازندار عف جيرالد برنس

 كالمصطمح عند برنس يعني:
 كثر.سرد خطاب يقدـ كاقعة أك أ

إنتاج السرد، الحديث عف سمسمة 
 مف الكقائع كالمكاقؼ.

كفقنا لمصطمح Telling اإلخبار 
 تكدركؼ

الخطاب في اصطبلح ريكاردك 
بالنسبة لمركاية كالخطاب بالنسبة 

 لمقصة.

 السرد
كيعنيالحديث كاإلخبار )كمنتج 
كعممية كىدؼ كفعؿ كبنية( 
لكاقعة حقيقية أك خيالية لسارد 

حيث حكي كاقعة  كاحد أك أكثر،
يتصؿ مكضكعيا ببعض 
كتخضع لمتسمسؿ السببي 

 لمسركد لو أك أكثر.

 السرد )الحكي( السرد (65)السيد إماـ عف جيرالد برنس

 السردي/ القصصي السرد / القص / الروي/ الحكي (66)فاضؿ ثامر
يقكؿ فاضؿ ثامر: "بكصفو 
صفة فيترجـ عادة بالسردم أك 

مع كفي حالة الج (67)القصصي"
Narratives   فيترجـ عادة بػ

"المركيات أك المسركدات ككاف 
 .(68)سابقنا يترجـ بالقصص"

 السرد (69)سعيد عمكش
"خطاب مغمؽ، حيث يداخؿ زمف 

 الداؿ )يتعارض مع الكصؼ(.
 خطاب غر منجز.

ك)قانكف السرد( ىك كؿ ما 
يخضع لمنطؽ الحكي، كالقص 

 (70) األدبي."

 السردية
كل بيا "الطريقة التي تر  -

 (71)القصة كالخرافة"

السرد/ طريقة سرد)القصة أو  (72)محمد عناني
 الرواي

 قصة/ قص حادثة/ الرواية
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 القص (73)مجدم كىبة ككامؿ الميندس
أم "استعراض ألحداث ماضية 
كبلمنا، كقد يكجد ذلؾ ضمف 
سرد طكيؿ كالقصة كالركاية أك 
ضمف حكار المسرحية لتعريؼ 

شيد الجميكر بأحداث لـ ي
تمثيميا عمى خشبة المسرح مع 

 (74)مراعاة التسمسؿ الزمني"

 السرد
ىك "المصطمح العاـ الذم 
يشتمؿ عمى قص حدث أك 
أحداث أك خبر أك أخبار سكاء 
أكاف ذلؾ مف صميـ الحقيقة أـ 

 (75)مف ابتكار الخياؿ"

 السردية السرد (76)عبد الرحمف أيكب

 السرد/ القص (77)لطيؼ زيتكني
أنو "فعؿ يقـك بو الراكم كيعرفو ب

الذم ينتج القصة، كىك فعؿ 
حقيقي أك خيالي ثمرتو الخطاب، 
كيشمؿ السرد، عمى سبيؿ 
التكسع، مجمؿ الظركؼ 
المكانية، كالزمنية، الكاقعية 
كالخيالية، التي تحيط بو، فالسرد 
عممية إنتاج يمثؿ فييا الراكم 
دكر المنتج، كالمركم لو دكر 

كر السمعة المستيمؾ، كالخطاب د
 .(78)المنتجة"

 قصة
يساكييا بالمعنى الفرنسي 

récit.أم الحكاية 
 
 

 القص / رواية القصص - (79)منير بعمبكي
ق -

 صة حكاية

 قصة حكاية/ قصصي -
س -

 رد األخبار أو فن سردىا
 Narrationمف خبلؿ العرض السابؽ يتضح عدـ اتفاؽ المترجميف حكؿ مصطمح 

 إلى مايمي:، كيمكف أف نخمص Narrativeكمصطمح 
بمعنى يسرد، المصطمح  Narrate: يشترؾ المصطمحاف في نفس الجذر المغكم كىكأوال

األكؿ اسـ  كىك حسب التعريفات السابقة خطاب يبثو السارد كمكجو لمسركد إليو كيمكف أف  
نتفؽ عمى مصطمح "السرد" كترجمة مناسبة لممصطمح اإلنجميزم، في حيف أف مصطمح 
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Narrative  ا أك نعتنا كبالتالي فيمكف ترجمتو بالسرد بمعنى )القص( أك السردم،  قد يأتي اسمن
عمى سبيؿ التمثيؿ، كالدراسات Narrative Discourse فنقكؿ الخطاب السردم كترجمة لػ 

 .Narrative Studiesالسردية 
ذا  Narrationsلتصبح  Narration( إلىs: قد تضاؼ )ثانيًّا كتترجـ بػ "السركد"، كا 
 فتترجـ بػ "السرديات. Narrativesلتصبح  Narrativeإلى  (sأضيؼ )

اختمفكذلؾ حكلو المترجمكف كالنقاد، كخمطكا بينو كبيف Narrativityكما أف مصطمح 
يشير إلى العناصر التي تجعؿ مف النص سردنا خبلفنا ، كالمصطمحNarratologyمصطمح 

،كال يجد "فاضؿ (80)بمصطمح "الساردية" ،كقد ترجمو الناقد "سعيد الغانمي"لممحتكل األيديكلكجي
ثامر" أية غضاضة في الترجمة التي قدميا "المسدم" في "قامكس المسانيات"كىى "المسردية"، 

كلكف يستعيرىا "فاضؿ ثامر" ليشير بيا إلى  Narratologyكالتي قدميا األخير كترجمة لػ 
Narrativity(48). 

اردية"، كيعرفو "برنس" بأنو "مجمكعة قدـ "السيد إماـ" مصطمحي "السردية" ك"الس
كتميزه عما ليس كذلؾ؛ )ىك( المبلمح الشكمية  Narrativeالخصائص التي تصؼ السرد 

.أما (82)،كيترجمو "عابد خزندار" بػ"الخصائص السردية"(81)كالسياقية التي تجعؿ مف السرد سردنا"
مقابؿ مصطمح  Narrativityلػ "سعيد يقطيف" فقد استخدـ مصطمح "السردية الحكائية" كترجمة 

، في حيف قدـ "السيد إبراىيـ" (83)في كتابو "قاؿ الراكم"  Narratology"السرديات" كترجمة لػ 
ا مركبنا كىك "الممكة القصصية"  .(84)، كحيننا يترجمو بػ"القصصية"مصطمحن

ا ىي "السردية"، كأقربي Narrativityترل الباحثة أف المصطمح المناسب كترجمة لػ 
لممعنى المقصكد مصطمح "القصصية" الذم قدمو "السيد إبراىيـ" كلكنو مشتؽ مف الجذر المغكم 
"قص" كليس "سرد". كما أف المصطمح المركب "الممكة القصصية"، ككذلؾ "الخصائص السردية" 
ال يناسباف؛ ألنو مف األفضؿ في الترجمة اختيار المصطمح المفرد لمكممة المفردة في لغتيا 

ية. أما مصطمح المسدم "المسردية" فيك نسبة إلى "مسرد"، كىي ترجمة شائعة لكممة األصم
Glossary،لكنو يثير  ، كما أف المصطمح الذم قدمو "سعيد الغانمي" رغـ أنو بات أكثر شيكعنا

ا؛ ألنو نسبة إلى السارد كليس إلى العممية السردية نفسيا.  لبسن
فيما متمفظاف خيالياف ينتمياف Narrate كالمسركد لوNarratorكعف مصطمحيالسارد 

بمصطمحات عدة  -أم السارد–لعالـ السرد، كائناف كرقياف بتعبير "بارت". عيرؼ المككف األكؿ 
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في الكتب النقدية المترجمة كالدراسات العربية، مثؿ الراكم، كالقاص، كالحاكي، كيقابمو في نظرية 
لو  عيرفبالمركم لو كالمركم عميو كالمسركد  التكاصؿ الباث، كالمرسؿ،كما أف مصطمح المسركد

 عميو، كالمحكي لو.
 كيبلحظ عند الترجمة كفي الممارسة النقدية مايمي:

لـ يتقيد المترجمكف باستخداـ اشتقاقات ذات جذر كاحد، كبالتالي حصمنا عمى مصطمحات عدة 
ستخدـ مصطمحي لمفيـك كاحد، البعض يؤثر استخداـ مصطمحي السارد كالمسركد لو، كالبعض ي

الراكم كالمركم لو أك عميو، كآخريف مصطمحي القاص كالمقصكص عميو، فضبل عف 
مصطمحات أخرل تىًردي لكنيا أقؿ استخدامنا مثؿ الحاكي كالمحكي لو، كالمخبر ك المخبر لو،  

 رغـ أف المصطمح كاحد في لغتو األجنبية. 
اقد قد يستخدـ مصطمحيف مف جذريف مختمفيف تتراءل اإلشكالية جميةن عند الممارسة النقدية؛ فالن

ا، فتارة يستعمؿ مصطمح السارد كتارة أخرل الراكم، األمر الذم يسبب إرباكنا  معنا يرددىما تباعن
نقديِّا غير مقبكؿ، مثؿ الناقد "عبد الممؾ مرتاض" الذم يقكؿ في كتابو في نظرية الركاية:"فنعـ 

، (85)لراكم أك السارد في األعماؿ السردية الشفكية"لممستمع أك المتمقي، الذم  يكمؿ نشاط ا
ككذلؾ قكؿ "نكر المرعي" خبلؿ تعريفيا لمسارد: "ىك ذلؾ الشخص الذم يركم الحكاية أك يخبر 

 .(86)عنيا سكاء أكانت حقيقة أك متخيمة"
كىذا ما الحظو كذلؾ "فاضؿ ثامر" الذم أكد أف عددنا كبيرنا مف النقاد كالمترجميف  

بيف الجذريف المغكييف "سرد" ك"قص" عمى الرغـ مف ترجمتيـ لمصطمحات ذات جذر يخمطكف 
كاحد؛ "فالمسدم مثبلن يستخدـ مصطمحات مف جذر "ركل" مثؿ راكو كمركم لو لكنو فجأة ينتقؿ 

سردم، سرد، سردية، مسردية، بينما يفترض التقيد بجذر لغكم كيستعمؿ جذر "سرد" فيقكؿ 
 .(87))سرد( جدير بحؿ ىذه المشكمة إذا ما جرل التقيد بو بدقة" مكحد. كيبدك لي أف الجذر

 :الخاتمة
يحتاج البحث في مجاؿ مصطمحات عمـ السرد جيدنا كبيرنا كمنظمنا مف قبؿ الباحثيف، 

 كاىتمامنا مف قبؿ ىيئات التعريب في الكطف العربي، كلذلؾ تكصي الباحثة بما يمي:
السرد، ألف بحثنا كاحدنا لف يغطي الثراء  تنظيـ مجاؿ الدراسة في مصطمحات عمـ -

المصطمحي ليذا العمـ، كلذا أدعك لممزيد مف الدراسات في تتبع المصطمحات السردية 
كحصرىاكفؽ التقسيـ الذم ارتضاه "جيرار جينيت" حيث رصد مصطمحات البنية السردية 

كالمكاف كالشخصية(  كتجسيداتيا المفظية التي تنتظـ في سارد كمسركد )يضـ األحداث كالزماف
 كمسركد لو كالكصكؿ لنقاط تبلقي بيف المترجميف بعضيـ البعض.
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إنشاء مركز لتكثيؽ مصطمحات عمـ السرد، ميمتو إعداد الكثائؽ كالمراجع كتقسيميا  -
ا  كتبكيبيا كتقييميا، لتمثؿ مرجعية عاًلـ المصطمح كالباحثيف الميتميف تيسيرنا عمييـ كتنظيمن

 لمعمؿ. 
إنشاء مصرؼ لممصطمح النقدم بتشعباتو التخصصية ليككف المصطمح  ضركرة -

النقدم السردم فرعنا أصيبلن في ىذا المصرؼ، الذم البد كأف تشرؼ عميو ىيئة لغكية عميا تتفؽ 
عمييا ىيئات التعريب كمجامع المغة العربية في الكطف العربي كعبرىا يتـ التكاصؿ، ببطاقات 

بكعة التي يتعذر إضافة مصطمحات مستحدثة عمييا، كمف ثـ يتيح جديدة خبلفنا لممعاجـ المط
مصرؼ المصطمحات لمباحثيف كالنقاد كالمترجميف االطبلع عمى كافة المصطمحات المترادفة 
القديمة كالحديثة، كاختيار المصطمحات المناسبة التي اتفؽ عمييا، كىذا اتجاه حضارم بدأت 

 تعمؿ بو الدكؿ المتقدمة.
ظر في المصطمحات المطركحة بيف المترجميف كالنقاد كمحاكلة ضبطيا، إعادة الن -

 Narrativityىك عمـ السرد، كمصطمح  Narratologyكنكصي بأف تككف ترجمة مصطمح 
ا أك نعتنا، كفي  Narrativeالسرد، ك Narrationالسردية، ك السرد كالسردم حسب مجيئيا اسمن

 بالمسركد لو. Narrateeبالسارد، كتترجـ  Narratorالغالب األعـ تأتي صفة، ك
إعادة فحص المصطمحات السردية المتداكلة، كاالتفاؽ عمى تداكؿ صيغو االشتقاقية  -     

بجذر كاحد، كعدـ التشتت بيف طرح أكثر مف جذر عند الحديث عف البنية السردية كمككناتيا 
 عمى المستكل النظرم كالتطبيقي.

ألف بديبلن عف الثنائية المتف الركائي/ المبني الركائي؛استخداـ ثنائية القصة/ الخطاب  -
 .المصطمحيف أدؽ كأشمؿ كأصبحا أكثر تداكالن عند النقاد الغربييف كالعرب 

تدريس عمـ المصطمح في الجامعات العربية باعتباره عممنا مستقبل عف الترجمة، كضركرة  -
فة مقاييس تكليد المصطمحات اطبلع المترجميف عمى مبادئ ىذا العمـ حتى يتسنى ليـ معر 

كاشتقاقاتيا كفؽ منيج عممي، لمتحرر مف نحت كممات غريبة ال تستسغيا األذف العربية كلـ 
 تعتادىا.

ضركرة أف تضـ الدراسات النقدية مسرد بالمصطمحات الكاردة فييا كاإلشارة إلى مقابميا  -
 بالمغات المنقكلة عنيا.

ضية مف شأنو أف يسيـى في حؿ إشكالية المصطمح النقدم؛ عقدي المؤتمرات التي تثير ىذه الق -
ألنيا دعكة  مكجية مف قبؿ الييئات المغكية المعنية لممتخصصيف لئلسياـ البحثي في ىذا 

 الشأف.
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 الُمصطمحاُت الِعْمميَّة بيَن جيوِد التَّعريِب وأزمِة التَّوحيد

 ( 49)* نائل محّمد إسماعيلإعداد الدكتكر: 

مف خبلؿ ، كىكيتياالعربٌية عف ذات األمة  ر، تعبٌ بارزة ثقافية المغة العربية سمةن  مٌثؿتي    
لتمقي المعرفة كأداةن لمتفكير.  اةن باعتبارىا أدك ، عمميٌ كال كاألدبيٌ  ئلنتاج الفكرمٌ لممارستيا المتميزة 

ا عبر كقيمي اختزف فييا تراثيتالتي العربٌية  ٌمةذاكرة األ العربٌية _عمى ىذا األساس_ ىيكالمغة 
بماضيو المشرؽ، كتعٌبر عف حاضره الحٌي،  نساف العربيٌ ربط اإلت، في حمقة تكاصمية التاريخ

 .قبمو المنشكدكترسـ لو مست
 في ا في الجماىير كأسرعيا عمبلن أكثر الكسائؿ التكاصمية تأثيرن المغة  كيرل الباحثكف أفَّ     

ر مف حيث اعتبرت كسيمة تأثير إعبلمي مسخَّ  في جميع المجاالت؛تشكيؿ المكاقؼ كالممارسات 
لما ؛ الدراسة كالتخطيط ا يستدعيا ميمن االىتماـ بالمغة أمرن  لذا ييعىدُّ  ؛قبؿ قكل الماؿ كالتجارة

، أك اضمحبلليا تؤثر في بقاء المغة حٌيةن معافاةلمقضية مف أبعاد حضارية كثقافية كاقتصادية 
 .كفنائيا
ترادؼ _بشكؿو  _مف كجية نظر الشمكؿ كالعمـك_تتبعنا دكر المغة العربية، فإننا نجدىا  ذاكا      

تصارع مف فكرىا كنزعاتيا، عقيدتيا كمعتقداتيا، بتاريخيا ك ذاتيا، ة العربية األمَّ أك بآخر_ مفيـك 
ىذا أجؿ البقاء كاالستمرار في تأدية دكرىا في حفظ الرصيد الثقافي كالمعرفٌي العربٌي كحمايتو. 

تأثيره ما لـ تكف ىناؾ استمرارية في الحفاظ عمى  دـك، لف يلغتنا األـٌ الدكر الذم قامت بو 
منظكر التطكير كالدراسة كالبحث مف خبلؿ استثمار  تجديدك الخصائص كالمقكمات كالمميزات، 

ا بأعمى بدءن ، لةئك يا مفركضة عمى كاىؿ عدة جيات مسىي أدكار كمٌ ك ، طاقاتيا المتجٌددة
أدباء ك كباحثيف أكاديمييف كانتياء بخادمييا مف ، المجمعات المغكية كالييئات كالمنظمات الثقافية

حقيقٌية  ة كنحف نعيش اليـك أزمةن خاصَّ جميعنا،  كاىمناعمى كأدكار ممقاة إنَّيا ...  كشعراء كناشريف
 تكاد تعصؼ بثكابت لغتنا الجميمة. كمف أشٌدىا تأثيرنا عمى المغة العربٌية )العكلمة المغكٌية(.

كلقد نجح أسبلفنا العرب في عيد نيضتيـ في تطكيع المغة العربية في خدمة العمـ كتطكيره     
لؾ؛ ذمف يقكؿ: إف المغة العربية ال تصمح لتعميـ العمـك أك تقصر في  قد جيؿ اآلف ذاكتقدمو؛ ل

ه األلفاظ مف اشتقاقات كثيرة تمبي ذفالمغة العربية مف أغنى المغات ألفاظنا، إلى جانب ما لي
 حاجتنا في الداللة عمى المعاني الخاصة التي نريدىا بكؿ دقة.

 
(*)

 غضح. –ِىظف ثىوبٌخ اٌغىس  
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لكميات العممية كالطبية كاليندسية ليك قصكر مف إفَّ عدـ إدخاؿ المغة العربية لمتدريس في ا     
ذنا األمر جدينا منذ نشأة جامعاتنا، كاستعنا لك كنا أخ ذعممائنا العممييف منيـ كالمغكييف؛ إ

ليا مجامع المغة العربية كالييئات األخرل لتعريب المصطمحات بالمجيكدات الكبيرة التي تبذ
لتي ال يجيدىا طبلبنا فتعكقيـ عف استيعاب العمـك العممية، الستغنينا عف المغات األجنبية ا

 بالتحقؽ كالتعمؽ البلزمٍيف.
مات التي تتمتَّع بيا المغة العربية كما تقـك بو المجامع المغكية كالمجتيدكف مف       فَّ المقكًٌ كا 

كشؽ األفراد، ليثبت لمناس جميعنا أف لغتنا العربية قادرة عمى اقتحاـ أسكار المعارضات الجامعية 
طريقيا إلى الكميات العممية كالطبية كاليندسية لتعميـ العمـك بالمغة العربية، كجعؿ التعميـ عربي 

لؾ بالعمؿ عمى تعريب عمكمو كمصطمحاتو التي تزخر بيا كتب التعميـ الجامعي، ذالمساف، ك 
 (.50ه العمـك بالعربية)ذكالعمؿ عمى تأليؼ المراجع لي

مف كجكد حكارو مٌتصؿو بيف الجامعات العربية كالمجامع المغكيَّة في لؾ فإنو البدَّ ذكمف أجؿ     
المصطمحات العممية يستند إلى مبدأ عاـ: كىك أف المفظ العربٌي مفضؿه عمى المفظ األجنبٌي، 

التعريب  ذر عمى الناقؿ الكؼء إيجاد لفظ عربي يقابؿ المفظ األجنبي، عمد إلىا تعذكلكف إ
 تي كضعيا النحاة كأقرتيا المجامع المغكية قدر المستطاع. مراعينا قكاعد التعريب ال

كنقكؿ ىنا: إف جيكد التعريب لف تبمغ غايتيا إال بالتنسيؽ الجاد كالتعاكف المثمر بيف جميع     
الجيات المعنية، كفي مقدمتيا السمطات العميا، كتحدم كؿ المعكقات التي تعترض طريؽ 

تنسيؽ الجيكد بيف الجامعات كالييئات العممية األخرل التعريب، كتشكيؿ لجاف خاصة ميمتيا 
العممية المستخدمة في الجامعات العربية تكحيدنا معيارينا، كتمؾ  اتلمصطمحمف أجؿ تكحيد ا

 المقابؿىك د المبلئـ مف أىـ المسائؿ التي يجب مراعاتيا في التعريب. فالمصطمح المكحَّ مسألة 
كذلؾ ؛ ا بألفاظ عربية أك معربةا سميمن يضمف لنا تعريبن  الذم، المغكم الصحيح لمفظة األجنبية

 كالمحافظة عمييا كاممة بالتعبير عف المفيـك الكاحد بالمصطمح الكاحد يابتحديد الداللة كضبط
 _ في جميع مؤسسات التعميـ العالي العربية.ال أكثر_

تكحيد لعمـك ك تعريب اكدكره في مسيرة ، إلى عامؿ الكقت_ىنا_ شارة اإلمف  البدَّ ك     
ألف  ؛ما أصبحت أكثر صعكبةفكمما تأخرت عممية التكحيد ىذه كمَّ  العممية؛ المصطمحات

_مع مركر خ بمركر الكقت أكثر فأكثر في كجداف مستخدمييا، كتصبح المترادفات المختمفة تترسَّ 
ؿ لجاف لؾ فإنَّو ال بد مف تشكيذالكقت_ عامبلن مف عكامؿ االختبلؼ كعدـ االنسجاـ، كمف أجؿ 

كاالتفاؽ عمى أسماء مكحدة، مصطمحات عممية لبلتفاؽ عمى مشتركة في الجامعات العربية؛ 
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كغيرىا، كمكاكبة التطكرات العممية الجديدة خاصة  المعمكمات الحسٌية كالعمـك الطبية كالزراعية
 ة.العممية العربيالجبية  تطكيرة قٌيمة نحك ك خط ىذهفيما يتعمؽ بالمصطمحات المستحدثة، ك 

كسيقـك الباحث في ىذه الدراسة بالحديث عف جيكد تعريب المصطمحات العممٌية في الكطف     
العربي، كبياف مشكبلت اختبلؼ المصطمحات العممية في الجامعات كالمؤٌسسات العممٌية 
كاألكاديمٌية كالكتب العربٌية، كأىمٌية تكحيد المصطمحات العممٌية في المعجمات كالكيتب العربٌية 
التي تصدر في األقطار العربٌية، كأىـٌ األسس كالمرتكزات التي يعتمد عمييا ىذا التكحيد، كأىـٌ 
العكامؿ المساندة لنجاحو، ميٌتبعنا المنيجى الكصفٌي التَّحميمٌي، ثَـّ عرض الخاتمة كأىـٌ المقترحات 

 كالتكصيات.
 أواًل: التعريُب ودوُره في َتنميِة الّمغة:

ؿ الكممة مف لغة _ما_ إلى المغة العربٌية، مع صبغ الكممة بصبغةو عربٌية عند ىك نق التعريب    
نقميا بمفظيا األجنبٌي إلى المغة العربٌية، أم التفكُّه بيا عمى منياج العرب؛ فالكممة _بعد تعريبيا_ 

ؿ إلى الصيغة العربية، نطقنا ككتابة)  (.251تتحكَّ
رجمة عممٌية يتُـّ فييا نقؿ الكممة أك الكبلـ مف لغة كالتعريب يختمؼ عف الترجمة في أفَّ الت   

يجاد مقابؿ ليا في المغة، دكف تغيير أك تبديؿ في بنية الكممة  _ما_ إلى المغة العربٌية، كا 
"ترجـ الكبلـ: بٌينو ككٌضحو، كمنو: نقمو مف لغة إلى لغة  المنقكلة. جاء في المعجـ الكسيط:

 (.3أخرل")
لعرب منذ سيبكيو كحٌتى عصرنا الحاضر ببحث مكضكع التعريب. ذكر كقد شغؿ المغكٌيكف ا    

(. كعٌرؼ السيكطٌي 4الجكىرٌم أفَّ تعريب االسـ األعجمٌي ىك "أف تتفٌكه بو العرب عمى منياجيا")
المعٌرب عمى أٌنو "ما استعممتو العربي مف األلفاظ المكضكعة لمعافو في غير لغتيا")

(. كليذا 5
 (.6بة "عجمٌية األصؿ، عربٌية باعتبار الحاؿ")فإفَّ األلفاظ المعرٌ 

كقد اىتَـّ النحاة ببياف القكاعد التي خضعت ليا األلفاظ الدخيمة عندما عيٌربت، فخٌصص     
سيبكيو عٌدة أبكاب في كتابو تناكلت ما يغٌيره العرب مف الحركؼ األعجمٌية. كاىتَـّ ببياف اٌطراد 

(. كىذا االىتماـ 7ة كباألكزاف التي تتخذىا األلفاظ المعٌربة)اإلبداؿ عند تعريب الكممات الفارسيٌ 
مف جانب النحاة بمكضكع المعٌرب ذك طابعو تاريخٌي، ييعنى في المقاـ األكؿ برصد ما حدث مف 

 تغيرات في البنية.
أٌما في العصر الحديث فقد بدأ االىتماـ النظرٌم بقضٌية األلفاظ المعٌربة عند المغكييف في     
 صؼ الثاني مف القرف التاسع عشر كاستمٌر حٌتى يكمنا ىذا.الن
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بداع المشتغميف      كييسيـي التعريب في فتح آفاؽ عممية كاسعة، كيسيـ في إيجاد التكنكلكجيا كا 
بالعمـك مما يؤىميـ إلى االبتكار العممٌي حيف يتعمَّقكف في فيـ التعريب بمغتيـ؛ ألف المغة القكمية 

ر كاألحاسيس لئلنساف، كمف خبلؿ التجارب التي قيست في الجامعات، كيًجد تككف ىي لغة األفكا
أف أىمية التعريب في المستكل العممي تيسيـ في انخفاض نسبة الرسكب، إضافةن إلى ازدياد نسبة 
الكعي كالفيـ، فقد أجريت في الستينات تجربة عمى مجمكعتيف مف الطبلب في الجامعة 

تمقت المادة العممية بالعربية كاألخرل باإلنجميزية بتكزيع متكافئ  األمريكية في بيركت: األكلى
% في حيف أف الفيـ بالمغة 76لمطبلب؛ فكجد أف نسبة الكعي كالفيـ كاالستيعاب بالعربية 

(. أضؼ إلى ذلؾ، أف تعريب العمـك لو أىمية في الجانب الميني؛ إذ إف 8%)61اإلنجميزية 
مؽ لدل الطبيب كالصيدلٌي عزلة عف المجتمع لغكيِّا كعممينا؛ لذلؾ التمقي بالمغة اإلنجميزية قد يخ

ال بدَّ أف يعي المجتمع ىذه الجكانب، كأف يساىـ في رفع مكانتو؛ ألف التدريس بالمغة األجنبية 
 يؤدم إلى قطيعة لغكية تؤدم إلى قطيعة فكرية.

لغات أجنبية كردىا إلى كلمتعريب أىمٌية كبيرة كىي الخكض في ألفاظ لغكية مستخدمة في     
جذكرىا العربية، كىذا يسيـ في إثراء الدراسات المغكية المقارنة؛ فقد تعرؼ الدارسكف كالباحثكف 
العرب عمى الكثير مف األلفاظ المشككؾ فييا كفي معرفة ألفاظ كمصطمحات غريبة ىي في 

كؾ عمماء الغرب األصؿ عربية مثؿ مصطمحات المعادف كألفاظ أثبتيا عمماء العرب بعد أف ش
في أصميا كردكىا إلى أصكليا العربية؛ فمكنت الدارسيف مف الكقكؼ في كجو الدخيؿ الذم ال 

 (.9يتناسب كالذكؽ المفظٌي العربٌي)
باعتبارىا  ،مف كٌؿ المغات المعاصرةك ا ميٌما مف المغة العربية، لقد غدت المصطمحات جزءن     

عيا، ككسيمة التفاىـ كالتكاصؿ بيف الناس في مختمؼ لممعرفة اإلنسانية في شٌتى فرك  مفاتيحى 
 .المجاالت العممية كالعممية

في األكضاع التي كاف عمييا، كالتي ال يزاؿ الكثير منيا  ككاف مف الطبيعي كالكطف العربيٌ     
؛ كاف مف الطبيعي أف تتبايف ىذه التسميات في أرجاء العالـ ا قكالن كلك مرفكضن ، قائما فعبل
 .ا أك كثيرن أك حتى في القطر الكاحد نفسو منو قميبلن العربي، 

المعركؼ أف العالـ العربي، منذ بدأ يفيؽ مف غفكة ، فىذا التبايف كانت لو خمفياتو كمسبباتو    
 بثقافتيف ل سياسية طبعتو إجماالن عيد الظممة الذم دمس عميو قرابة خمسة قركف، تنازعتو قكن 

ا، ثـ معامبلت إجرائية بدءن ك  ،ه، كفرنسية في بعضيا اآلخرميزية في بعض أقطار جنإ :مختمفتيف
ا يترجـ عنو كؿ ما يمت بصمة إلى العمـ كالثقافة كمختمؼ ا كثقافة كبعض عمـ، ثـ مصدرن درسن 
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أسباب الحضارة. كبالطبع، انعكس اختبلؼ لغات المصدر تباينا في مصطمحات المفاىيـ العممية 
 .كغيرىا لممفاىيـ نفسيا ،كالتقانية

 َمجامُع المُّغِة وحركُة َتعريب المصطمحات:
حفمت العقكد األربعة األخيرة بنشاطو ممحكظ مف ىيئات عممية كلغكيَّة تعمؿ جاىدة في صبر     

كأناة عمى اٌتخاذ العربية لغةن لمعمـ كتطبيقاتو، كفي مقدمة ىذه الييئات مجامع المغة العربية 
أعظـ إنجازو قكميٌو كعربٌي أخذ بيد المغة العربية كانطمؽ  الكبرل، كال أجاكز الحقيقة إذا قمت إفَّ 

بيا إلى آفاؽ رحبة لتكاكب عصر العمـ كمقتضيات التطكر كيسيـ في حركة التعريب ىك إنشاء 
مجامع المغة العربية في الكطف العربٌي، كلعؿَّ ما يعنينا في المقاـ األكؿ بالنسبة لتعريب الكتاب 

رل التي تضطمع بيا المجامع كيحمميا عمى كتفيو، أال كىي كضع العممٌي ىك المىيمَّة الكب
المصطمحات العممية، كغنيّّ عف التعريؼ أف لجاف المجامع العممية المتخصصة حيف تتصدل 
لترجمة مصطمحو أك تعريبو تدرس المصطمح معننى كمبننى كأصمو البلتينٌي أك اليكنانٌي، كتبحث 

ية، كترجع في ذلؾ إلى مختمؼ المعاجـ المغكية. كقد تجد عف أفضؿ المقاببلت لو بالمغة العرب
مقاببلن أك مأثكرنا دقيقنا غير مطركؽ في الكتب القديمة فتأخذ بو ليشيع استعمالو، كيمرُّ المصطمح 
في مراحؿ عدة مف الدراسة المتخصصة كالتمحيص كالمناقشات في لجاف المجمع كمجمسو 

مثمى. كقد أقٌرتى المجامع مف المصطمحات العممية كمؤتمره مف أجؿ صقمو كصكغو الصياغة ال
، في الكيمياء كالصيدلة) (، كالفيزياء، كاألحياء، كالزراعة، 152أكثر مف ثبلثيف ألؼ مصطمحو عمميٌو

، كالرياضيات، كالنفط، كاليندسة، كالييدركلكجيا، كالطٌب. كما أنجزىت عددنا مف اكالجيكلكجي
جـ الكيمياء كالصيدلية، كمعجـ الفيزياء النككية، كمعجـ المعاجـ العممية المتخصصة منيا: مع

الجيكلكجيا، كمعجـ عمـك األحياء، كمعجـ الفيزيقا الحديثة، كذلؾ باإلضافة إلى عشرات األجزاء 
 مف مجبلت المجامع الحافمة باآلالؼ مف ىذه المصطمحات.

المصطمحات العممية تأخذ كلست في حاجة إلى القكؿ إفَّ ىذه الثركة المغكيَّة اليائمة مف     
لى كتب المؤٌلفيف كالمترجميف الذيف يدرسكف  طريقيا شيئنا فشيئنا إلى قاعات الدرس بالجامعات كا 
عمكميـ بالمغة العربية بالكميات الجامعية، لذا كاف مف الضركرٌم االجتياد في تعريب ىذه 

 يا في األقطار العربٌية. المصطمحات، كالتغٌمب عمى مشكمة اختبلؼ ىذه المصطمحات كاستعماالت
  مشكمة اختالف المصطمحات الفنية والعممية المعّربة بين األقطار العربّية:

مجاؿ العمـ كالمعرفة، كالذم نشيده اليـك في ثكرة المعمكمات  إفَّ التقٌدـ العممٌي المذىؿ في   
يا الحيكية كعمـك الفضاء كالحاسبات كثكرة ااًلتصاالت كاإللكتركنات، كاليندسة الكراثية كالتكنكلكج
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كالبيئة كغيرىا، كٌؿ ذلؾ جاء إلينا بسيؿ منيمر مف المصطمحات الحديثة كالمستحدثة؛ فإذا 
استعصى عمينا أف نجد ليا المقاببلت العربية المناسبة، لجأنا إلى التعريب، كما عٌرب العرب 

ا فأخذكا عف اليكنانية كاليندية كالسكريالية كالفارسية كالتر  كية، ككما عرَّب المحدثكف عف قديمن
اإلسبانية كاإليطالية كاإلنجميزية كالفرنسية. كمع ذلؾ فإفَّ المغة العربية كانت كال تزاؿ )ثرٌيةن( 

كلكفَّ  (.153كقادرةن عمى استيعاب الكثير مٌما تفرزه ىذه الثكرات العممية الحديثة مف مصطمحات)
مشكمة حقيقٌية البدَّ مف حٌميا، فقد كثرت  اختبلؼ المصطمح العممي في الكطف العربٌي ييعدٌ 

الشكاكل مف ىذا االختبلؼ كالتفٌرؽ في كضعيا كاستعماليا، كما تزاؿ تدخؿ لمحياة العاٌمة، كلغة 
 الصحافة، كتشعر بيذا االختبلؼ في أبسط أشكاليا في المغة اليكمٌية كاالستعماؿ الرسمٌي.

المختمفة في شٌتى العممٌية مة مف المصطمحات فبالبحث كالتقصي يقؼ المرء أماـ كثرة مذى    
عمييا،  كريف. كاألمر صار ظاىرة مثيرة لقمؽ أىؿ العربية كالغي(541كالحيكٌية) المياديف العممية

المبس أك بدقة مفرداتيا االصطبلحية، كال تقبؿ  _كما ىك معمـك_ خاصة كأف المغة العممية تمتاز
مصطمحات العمـك بالمغتيف اإلنجميزية كالفرنسية،  في _بكجو عاـ_، مثمما ىك الحاؿ، الغمكض

 .(551)ا في األقطار العربيةاألكثر استخدامن 
ذا ذىبنا نتقٌصى أسباب ىذه التعثُّر كىذه الفكضى برز لنا أكثر مف سبب، أىٌميا)          (:  561كا 

: إف المصطمحات قد كضعت بجيكد فردٌية مرتجمة غالبنا، قاـ بيا لغكٌم أك عمم ٌي بمفرده. كال أكالن
 يخفى أف أم جيد فردٌم قد يخطئ مرة بقدر ما يصيب أخرل.

ثانينا: ظيكر المصطمح األجنبي المتخٌصص الكاحد في معظـ المعاجـ العممية بعدد مف 
المقاببلت العربٌية، يترٌتب عميو زيادة البمبمة في اعتمادىا كاستعماليا. كبالتالي زيادة مشاكؿ 

 (.571عريب)التأليؼ كالترجمة كالت
ظيكر المصطمحات في المعاجـ العممٌية العربٌية غير معٌرفة، يترٌتب عميو غمكض المعنى  ثالثنا:

المقصكد كالمبس، فتعريؼ المصطمح ىك أشبو بالمذٌكرة التفسيرٌية التي تمحؽ بالقانكف 
 (. 658إليضاحو)
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و كاضع المصطمح، عدـ كجكد نيج أك أسمكب مكٌحد متعارؼ عميو يمتـز أك يستنير ب رابعنا:
كينأل بو عف االرتجاؿ أك التزمُّت، سكاء كاف ىذا التزٌمت تمٌسكنا بقديـ ميمؿ أك بمغاالة في 

 تعريب مطمؽ.
ا: ضعؼ التنسيؽ بيف الجيكد المبذكلة في ىذا الصدد، كفشؿ محاكالت الييئات الرسمٌية  خامسن

العممية كالفنية، أك جعميا سائغة كالمجامع المغكية في أقطارنا المختمفة في تكحيد المصطمحات 
 مقبكلة في المياديف العممية كالفنٌية.

فالحٌؿ يكمف _إذف_ في تنسيؽ الجيكد، غير أنو مف الكاجب التنبيو عمى أف جيكد الركَّاد      
يعيبيا التركيز الكٌمي عمى األلفاظ المفردة دكف الصياغات كطرائؽ التعبير التي تأٌثرت 

تأٌثرنا رىيبنا، فمغة مؤٌلفينا في االقتصاد كاالجتماع كالعمـك المختمفة، كلغة بالصياغات الغربية 
الصحافة كاإلعبلـ عمييا مسحة غربية كاضحة، سكاء في صكغ القكالب، أك في تركيب الجمؿ، 

 أك في طرائؽ التعبير كاألسمكب، بسبب قٌمة نظرىـ في كتب التراث. 
ا: تعٌدد المصطمحات الجديدة التي ي تـٌ صٌكيا أك تعريبيا؛ حيث يعمد كؿّّ مف عرب المغرب سادسن

كعرب المشرؽ _بشكؿو عاـٌ_ ثَـّ عرب كٌؿ قطر إلى صٌؾ مصطمحاتيـ الخاٌصة، في مجاؿ 
ا، أك بالنسبة لمغتنا كمعرفتنا بشكؿو خاٌص؛ األمر الذم  عممٌي جديد أك مستحدث في العالـ عمكمن

نَّما يي  عدُّ إمعاننا في )البعثرة( الثقافٌية، كالتباعد بيف أجنحة العقؿ ال ييعٌد مجٌرد تبديد لمطاقات، كا 
العربٌي، فتككف النتيجة مزيدنا مف )التجزئة( الثقافية، حٌتى في إطار المغة الكاحدة؛ مٌما يجعميا 

 عاجزةن عف الصمكد في كجو التغريب كالعكلمة المغكية.
( مف ىذه الفكضى في المصطمحات؛ كتأكيدنا لصحة مبلحظتنا ىذه، نكتفي ىنا بذكر)عينة    

ألنيا مف الكثرة بحيث يصعب حصرىا في دراسة كاحدة.  كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف ىذه األلفاظ 
 :(59)بعضيا مترجـ عف المغة الفرنسية كبعضيا اآلخر مترجـ عف المغة اإلنجميزية

Computer Science Informatique ،:لي، المعمكماتية اإلعبلـ اآل يقابميا في لغتنا العربية
)الجزائر(، اإلعبلمية )تكنس(، المعمكميات )المغرب(، اإلعبلميات، اإلعبلماتية، عمـ الحاسب، 

 عمـ الحاسب اآللي، عمـ الحاسبات، عمـ الحاسكب، عمـ الكمبيكتر.
Computer  Ordinateur :.حاسكب، حاسب، حاسب آلي، رٌتابة، منظاـ، منظمة، كمبيكتر 

Server  Serveur:  ٌـ، مزكد، خادـ، مخداـ.ممق 
Software  Logiciel :.برمجية، برامجية، منطاقية، برنامج 

Pendulum  Pendule :.)بندكؿ )مصر(، رٌقاص )العراؽ(، نٌكاس )سكريا(، خٌطار )األردف 
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Linguistics Linguistique : ،عمـ المغة، عمـ المغة العاـ، عمـ المسانية، المسانية، المسانيات
 ...  ت، األلسنيةالمغكيا

Privatization Privatisation : ،التمميؾ، الخكصصة، الخصخصة، التخصيص
 التخصيصية، الخكصنة، األىمية، التفكيت، التفريد.

Sémantique :.عمـ الداللة، عمـ المعاني، الداللية، السيمية، عمـ السيمانتيؾ 
Semasiology  Sémasiologie :ة، عمـ السيماسيكلكجيا.لٌداليٌ عمـ الداللة، عمـ المعاني، ا 

Semiotics Sémiotique :.عمـ الرمكز، السيميائية، السيميكتية 
Television Télévision :تمفزيكف، تمفزة، تمفاز، ًمرناء. 

Mobile Téléphone Portable  : الياتؼ الجكاؿ، الياتؼ المحمكؿ، الياتؼ النٌقاؿ، الياتؼ
 الخميكم، المكبايؿ.

كدم بتكحيد المصطمحات في ٌظـ أكؿ مؤتمرات التعريب ككضع المصطمحات، ني منذ أف ني ك    
ا عمى كحدة لغتنا، ككي ال تتحمؿ إلى مختمؼ المجاالت المعرفية في المغة العربية، حفاظن 

مجمكعة لغات مختمفة. كفي إطار السعي إلى ىذا اليدؼ تـ إنشاء مكتب تنسيؽ التعريب في 
، إيذانن الرباط بالمغرب، التابع لممنظ ا بطرؽ مرحمة تكحيد مة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

 المصطمحات العربية كانتياء فكضى المصطمحات كالمترادفات.
  ة:بعرَّ لماأىميَّة توحيد المصطمحات العممية والفّنّية 

إٌف تكحيد المصطمحات العممية في العالـ العربي خطة قٌيمة نحك تكحيد الجبية األدبية     
جتماعية كالسعي لمتفاىـ. كاالتفاؽ عمى أسماء المعمكمات الحسٌية كالعمـك الطبية كالزراعية اال

ـه بطبيعة الحاؿ عمى تمؾ المبلحظات كالمعمكمات المعنكية الطميقة التي ال ضابط ليا،  مثبلن ميقىدَّ
ا ىذا الشكؽ إلى بؿ ىك تكطئة ليا؛ ألفَّ المعانيى تستمدُّ ركحيا مف المكجكدات الحسٌية عادةن، كم

ى عمى صعيد كاحدو معنن  تكحيد الجبية العممية إالَّ بادرة مف بكادر السعي لنككف في العالـ العربيٌ 
 .  ى.كمبنن 
إفَّ قيمة المصطمح _كما نعمـ_ في انتشاره كاألخذ بو، كبذا يصبح جزءنا مف المغة العممٌية. أٌما    

فإنو يبقى عممة غير متداكلة، كال يجدم  أف يختمؼ مف باحث إلى آخر، كمف قطر إلى قطر،
ًلدت، ثَـّ لـ تمبث أف ماتت، كتكحيد  في تعاكف العمماء كتفاىميـ، ككـ مف مصطمحات كي
المصطمح العممي ليس مما يمـز بو قانكف، أك تفرضو سمطة قاىرة. كسبيمو الطبيعي إنما الكتابة 

متقي العمماء مف حيف آلخر في كالتأليؼ، كنشر المصطمحات لكي تذاع كتعرؼ. كينبغي أف ي
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مؤتمرات منظمة، أك في لجاف أك مجالس، ليتبادلكا الرأم في لغتيـ، كيتدارككا ما فييا مف قصكر 
 (.17أك خمؿ)

ما ييمُّنا ىك أف نتًَّفؽى نحف عمى ألفاظ عربية ثابتة نترجـ بيا األسماءى األجنبية التي  إفٌ     
لًٌؼو جديد بألفاظ جديدة، فقد كفانا اليـك تعٌدد األلفاظ لممعنى كال يجكز أف يأتيى كؿُّ مؤ  كضعكىا...

 إالالمصطمحات العممية عامةن  عريبمف ىذه الفكضى، كمف فكضى تمفرَّ كال منجى ، كال دالكاح
 بعض الكسائؿ، كالتي مف أىٌميا: أىؿ العمـ كالفنكف كالمغة إلى االتفاؽ عمى  ةبادرى بم
ت العربٌية في كؿ فركع المعرفة في المنٌظمات كالمؤٌسسات _ التكحيد المعيارم لممصطمحا1

 ، العربية، فمجاالت عمؿ ىذه المنٌظمات كالمؤٌسسات تشتمؿ عمى: التربية، كالثقافة، كالعمـك
كالطٌب، كالزراعة، كالصناعة ...، كىي مجاالت جزئٌية متعٌددة، كلف يككف تعريب ىذه 

 (.860ليذه المصطمحات في كؿ أرجاء الكطف العربٌي) المصطمحات مفيدنا إال بالتكحيد المعيارمٌ 
_ التعاكف مع المؤٌسسات المعنٌية في الدكؿ العربٌية مف أجؿ إعداد المعاجـ المتخٌصصة في 2

المصطمحات العممية التي تفي بحاجات العمؿ المتنٌكعة في المنٌظمات كالمؤٌسسات العربٌية. 
العربية العممٌية، كالفٌنٌية، كالطبٌية، كغيرىا مف  بحيث يسيؿ التعامؿ كالتعاكف بيف المؤٌسسات

المؤٌسسات المستجٌدة، فتككف بذلؾ عامبلن مساعدنا عمى تكحيد العمؿ العربٌي مف خبلؿ المغة األـٌ، 
 كمف ثَـّ إعادة صقؿ اليكية المغكية العربية في مكاجية فكضى المصطمحات.

ؿ ناجعة كفاعمة، تيٌسر السعي إلى تكحيد صا_ باتت الشبكة العالمية )اإلنترنت( كسيمة اتٌ 3
المصطمحات. كىذه سانحة يحسف بنا أال نفكتيا لخدمة المغة العربية، بأف نمٌكف أىؿ 
االختصاص كغيرىـ مف عامة الناس مف االستفادة مف المعاجـ التي تحكم مصطمحات مكحدة 

ير قابؿ لمتبديؿ كالتغيير. التي مف الممكف تكافرىا عمى الشبكة العالمية. بحيث يككف المحتكل غ
 دة كالمتفؽ عمييا.كبيذا نضمف االنتشار الكاسع لمصطمحاتنا الجديدة المكحَّ 

  دور المجامع المغوية في توحيد المصطمحات: 
ال يخفى ما لممجامع المغكية مف تأثير في الساحة المغكية العربية؛ لذا فإٌنني أقترح ما يمي     

 ة العربية، مف أجؿ النجاح في ميٌمة تكحيد المصطمحات العممٌية:لمنيكض بعمؿ المجامع المغكي
ا أك مقترحات يحاكؿ مف 1 _ مف المستحسف أف تفتح المجامع المغكية أبكابيا لكؿ مف يقدـ مقترحن

خبلليا خدمة المغة العربية، حتى كلك لـ يكف مف ذكم الدرجات األكاديمٌية العميا؛ ألنو قد تتحقؽ 
لمغتنا األـ، كىذا منيج يمٌكف الييئات المغكية مف المتابعة كالتحكـ _قدر  منو الفائدة كالخير
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المستطاع_ في كؿ ما يستحدث مف ألفاظ خارج أطرىا. فيتسٌنى لممجامع المغكية أف تجمع عمى 
 مستكاىا كؿ المفردات المستحدثة، فتعتمد ما تراه مناسبنا، كتستبعد ما ال يبلئـ.

ي تتكصؿ إلى تكحيد المصطمحات في مجاؿ معيف، أف تبادر إلى _ عمى المجامع المغكية الت2
عيا عمى خاصة الناس كعامتيـ مف تضميف ىذه االصطبلحات في مطبكعة أك نشرة، تكزٌ 

المستعمميف. كأف تصدر معجمنا صغير الحجـ يضـ المفردات المتداكلة في قطاع المؤسسات 
كمركرنا ، المستخدمة في العمؿ اإلدارم اليكمي كالييئات اإلدارية انطبلقنا مف تسمية أبسط األدكات

بعممية جرد الكسائؿ كالتجييزات المزكدة بيا، ككصكالن إلى أدؽ المسائؿ المرتبطة بالمفاىيـ 
كاإلجراءات كالترتيبات كالتدابير القانكنية كالتنظيمية كاإلدارية. عمى أف يتـ مراجعة ىذه المفردات 

لمتطكر، كأف يبعث بيا إلى مختمؼ المؤسسات كاإلدارات  كالمصطمحات عند االقتضاء مكاكبةن 
 في الكطف العربٌي.

كلتأكيد ىذا االٌتجاه صدرت عٌدة معاجـ مكٌحدة في العراؽ، منيا المعجـ الطٌبي              
المكٌحد، كالمعجـ العسكرٌم، كغيرىا مف معاجـ الطٌب كالفيزياء كالكيمياء كعمـ طبقات األرض، 

ب تنسيؽ التعريب في الرباط، ككانت محكالت مجمع المغة العربٌية المبٌكرة في كما أصدره مكت
القاىرة جاٌدة في الدعكة إلى تكحيد المصطمح، كما قاـ بو مصطفى الشيابٌي مف جمع ألشير 

 (. 961األلفاظ البلتينٌية ألنكاع النبات كترتيبيا عمى حركؼ المعجـ، كذكر ما يقابميا بالمغة العربية)
حاد المجامع العربية كمكتب تنسيؽ التعريب لتأليؼ ىيئات دائمة شبو متفرغة، كف اتٌ تعا_ 3

فتحصر ليا مصطمحات المكضكع المعيف مف المعاجـ أك   بمشاركة أعضاء مف المجامع كميا.
ا مف الذخيرة المغكية في المؤٌلفات التراثية المكسكعية، كتدرس ىذه الكتب المؤٌلفة كالمترجمة كمِّ 

ح األجنبي، مد مقابؿ المصطح المكحَّ مالمصط مف أجؿ ترشيحات مع مقاببلتيا األجنبية المصطمح
 .في المكاضيع العممية المترابطة صطمحاتآخذيف باالعتبار تكافؽ ىذه الم

_ أف تقـك المجامع المغكية بدكر المتابعة كالرقابة المغكية الدقيقة عمى كسائؿ اإلعبلـ المكتكبة 4
، فإفَّ ىذا أمر بالغ األىمية في ىذا المجاؿ. فيذه الكسائط اإلعبلمية تحقؽ  كالمسمكعة كالمرئية

 بالتأكيد التداكؿ كاالنتشار الكاسعيف ليذه المصطمحات.
فتقـك  ،كفي حاؿ تعٌذر تأليؼ ىذه الييئات المشتركة، كحتى قبمو، يمكف أف نبدأ بما لدينا     

في نطاؽ _ مكضكع اختصاصيافي  كؿّّ _ لجاف متخصصة مف بيف أعضاء كؿ المجامع العربية
شرافو،  مصطمحات المكضكع المعيف التي كاف أقرىا كؿ مجمع بجمع اتحاد المجامع العربية كا 

ما أصدره أحدىا فييا )كما سبؽ  مستقبل عف المجامع األخرل، فتنسقيا في ما بينيا أك تقرٌ 
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كتصدرىا  ،(المصرمٌ  مغة العربيةلمجمع المغة األردني إقرار كؿ المصطمحات التي أقرىا مجمع ال
حينئذ بالتعاكف مع مكتب تنسيؽ التعريب، باسميا مجتمعة كبمباركة المنظمة العربية لمتربية 

. كأتصكَّ  مف الجيات الرسمية، كتقبؿ ببل  ر أف يككف لمثؿ ىذا اإلصدار دعـه كالثقافة كالعمـك
 .تحفظ مف جميع األكساط المصطمحية كالمعجمية في كؿ بمد عربيٌ 

الكاقع يكشؼ لنا  ، فإفَّ أىدافيامف جيكد لبمكغ  المجامع المغكٌيةكعمى الرغـ مما بذلتو كتبذلو     
كذلؾ تيا قد زادت في السنكات األخيرة. ، كال نبالغ إذا قمنا إف حدَّ قائمةبمرارة أف المشكمة ال تزاؿ 

 ألسباب التالية:
ه المجامع أصدرت معاجـ تضـ _ ضعؼ التكاصؿ كاالنتشار: فغالبنا ما نسمع أف ىذ1

مصطمحات مكحدة في حقؿ عممٌي. غير أف المؤسؼ ىك أف ىذه المعاجـ ال تكزع بما يكفي 
لكصكليا إلى أيدم كؿ المعنييف مف باحثيف كمترجميف ككٌتاب عممييف. فيي بعيدة المناؿ كغير 

ا إلى جد نفسو مضطرِّ  إلى أم مترجـ أك باحث لك متكافرة في المكتبات. كلك أنيا كانت تصؿ فعبلن 
 اعتمادىا عمى أكسع نطاؽ.

_ ضعؼ سمطة المجامع المغكٌية: فكثيرنا ما تصدر المجامع تكصيات ليتـ العمؿ بيا بما تراه 2
ا لتطكير المغة العربية. كلكف ما يؤسؼ لو ىك أف ىذه المجامع ال تممؾ السمطة كالقدرة مناسبن 

 كاقع.البلزمتيف إلنفاذ قراراتيا كتطبيقيا في ال
_ قٌمة المكارد المالية: فالمكارد المالية القميمة المتكافرة لدل المجامع المغكية تحٌد مف جيكدىا. 3

كمف قدرتيا عمى طباعة ما يكفي مف المعاجـ المكحدة كتكزيعيا عمى المؤسسات كاألفراد 
 المعنييف، أك نشر دكريات تتضٌمف القرارات المجمعية بأعداد كافية.

بالعرب القضاء عمى الفرقة الفكرية  فحرمّّ  ،ت األمـ المختمفة رغـ اختبلؼ جذكرىاكقد تكحد    
أتي اليـك الذم ال تفيـ شعكب يكالتمزؽ المفظي في كضع المصطمح العممي، إذ أخشى أف 

 العرب المصطمحات التي تكضع في أقطارىا المختمفة كأقاليميا المتباعدة.
 (مفاتيح العمـك)ح بكضع كتب لممصطمحات مثؿ ىذه المشكمة قد حميا السمؼ الصال    

كغيرىا مف  ،البف سيده (صالمخصَّ )لمجرجاني ك (التعريفات)لمجكاليقي ك (المعرب)لمخكارزمي ك
د المصطمحات كرآىا ضركرة مصطمحات المغة كاألدب كالفمسفة، فالدارس العربي كالمسمـ قد كحَّ 

سي كحاكليا أحفاده في زمف محمد عمي لمسيرة حياتو الحضارية كالعممية في العصر العبا
، ككاف مف نتيجة كحدة المصطمح فيـ العمـك كىضميا كانتشارىا كاستعماليا في الكتب (20)باشا

 العممية المختمفة حتى أصبحت مألكفة ميسكرة لكثرة تداكليا.
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يد مف العد قبؿبعيد بأعماؿ كثيرة كانت مفيدة، كأ قاـ الباحثكف في المشرؽ منذ أمدو كما      
جاىديف عمى إنشاء ما يقابؿ المصطمحات العممية الجارم بيا العمؿ، كلكف ىذه  األخصائييف

ا ا تمفيقن قن المساعي كانت مشتتة ككانت نتائجيا متباينة مختمفة فصار المعجـ العربي الحديث ممفَّ 
ظ ا مف األلفاكىك مائج متحرؾ يعرض مف المستحدثات أفكاجن  ،ا بعديد مف األلكافمصطبغن 

المشتركة التي قد تكازم المدلكؿ المقصكد مكازاة تامة أك ىي ال تكازيو، كالتي تتميز بحسب 
البيئات كتختمؼ باختبلؼ األشخاص، فعرب كؿ أخصائي بعض مصطمحات اختصاصو، متأثران 

ا في بحثو بالمكف الذم طغى عمى المفظ المستعمؿ في لغة األصؿ التي استند إلييا كجعميا أساسن 
 .(21)ت المفردات كتعددت ألداء المفيـك الكاحد أك لكصؼ الظاىرة الكاحدة فتراكم
ـ العالي في يمؤتمر )تعريب التعمكلقد تكررت الدعكة إلى تكحيد المصطمح العممٌي منذ     

 .(22)(1978الكطف العربي( الذم عقد في بغداد ما بيف الرابع إلى السابع مف شير آذار سنة )
كىك إحساس كؿ مف عالج  ،ة تكحيد المصطمح العممي في الكطف العربيإلى ضركر  كديعيى فيو

أمكر المصطمحات كمف يقرأىا في الكتب كالمعاجـ التي تصدر في األقطار العربية. ككاف 
خير شاىد عمى عمؽ اإلحساس كصدؽ الشعكر بالمسئكلية القكمية كالكطنية كالعممية المؤتمر 

فقد دعت  ،جـ المتنكعةاالمع أـالمحاضرات كالكتب  في ضركرة التكحيد سكاء أكاف في إطار
د يعتمد عميو الباحث الضركرة إلى جمع المصطمحات كضميا بعد التنسيؽ في معجـ مكحَّ 

 كالدارس كالمترجـ كؿ حسب اختصاصو.
 ىدفييا مستحسنة؛ عمميةن  نزعةن  باطنيا كفي ظاىرىا في تبدك" التكحيد إلى الدعكة ككانت     
 ال ،(23)"الكاحدة األمة في كالثقافة التفكير ككحدةي  البياف، كسحر التعبير، كفصاحةي  يةي،العمم الٌدقةي 
 عمى كبقاءىا المغة تجميد المصطمح كحدة في أف الخاصة بعض أذىاف إلى يتبادر أف يمكف ما

 المصطمح كحدة ألف ؛كالتقدير القكؿ أخطأ فقد ىذا يظف كمف كالسككنية، الرتابة مف كاحدة كتيرة
ثراؤىا لغة كنماء أمة، حدةي ك   .ألفاظيا مف الميجكر كاستنياض كتجددىا كا 

 بصكرة المصطمحات تكحيد مسألة إلى العشريف القرف ثبلثينيات في الداعيف كلعٌؿ أكؿى      
 في القاىرة في( 1938-1872) (24)نمينك اإليطالي المستشرؽ القاىرة مجمع عضكىك  رسمية،
 .1949 سنة األكلى تودكر  مف عشرة الحادية الجمسة
 ،بضركرة تكحيد المصطمح عمَّافأعضاء المجامع في القاىرة كدمشؽ كبغداد ك  كقد أحسَّ      

 لكضع حد ليذه الفكضى في اختيار المصطمح كضركرة تكحيده.
، دالمكحَّ  منيا المعجـ الطبيٌ  ،دةجـ في العراؽ مكحَّ اكلتأكيد ىذا االتجاه صدرت عدة مع     

كعمـ طبقات األرض  ،كرم كغيرىا مف المعاجـ في الطب كالفيزياء كالكيمياءكالمعجـ العس



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

341 

( كلمكصكؿ إلى تكحيد المصطمح في العمـك المختمفة مثؿ عمـ النفس كعمـ األحياء )الجيكلكجيٌ 
تو المجامع العربية ما أقرٌ  ةراجعاالىتماـ بمك  .كاليندسة المدنية كالرم كالبزؿ كالغابات كاألمراض

كدراسة الكتب المترجمة باختبلؼ المترجميف كتعدد  ،مكتب تنسيؽ التعريب في الرباطكما أصدره 
 .(25)الباحثيف

كال يمكف نسياف جيكد اتحاد المجامع العربية في إصدار المجمعات المكحدة في الطب     
 كالنفط كالقانكف كالمعجـ المكحد لممصطمحات العممية في الرياضيات كالفيزياء كالكيمياء كعمـ

كالعمـك في ىذا الصدد كالثقافة الحيكاف كعمـ طبقات األرض، كما سعت المنظمة العربية لمتربية 
 ؽ المفظي.لشعكرىا العميؽ بيذا التمزُّ 

كخارج المجامع قامت مؤسسة الككيت لمتقدـ العممي بإصدار ثبلثة قكاميس في الكيمياء    
ة كالفرنسية كاالنكميزية لشرح كمشركع المؤسسة يشتمؿ عمى خمسة معاجـ بالمغة العربي

المصطمحات، كقد كعدت المؤسسة بااللتزاـ بقكاعد كضع المصطمحات التي أقرتيا المجامع 
 العربية.
كمف الحاالت الجادة كالجديدة، نذكر ما كضعو الدكتكر محمد رشاد الحمزاكم مف مقاربة      

قت ىذه الطريقة عمى مشركع ترجمة كلقد طيبٌ  (.26)ا بالمغة العمميةلسانية إحصائية تيتـ خصكصن 
مصطمحات االتصاالت كالفضاء إلى المغة العربية في منظمة األمـ المتحدة في معجـ 

حاد الدكلي مصطمحات االتصاالت )عربي، إنجميزم، فرنسي، إسباني( صدر عف االتٌ 
أف ثبت بعد  مدتبجنيؼ )سكيسرا(. كما دامت ىذه الطريقة قد اعتي  1987صاالت في العاـ لبلتٌ 

(، يجدر بنا أف نكسعيا إلى مجاالت عممية جدكاىا، عمى صعيد األمـ المتحدة )مستكل دكليٌ 
قميميٌ  ل محميٌ جـ منمَّطة عمى مستكن اأخرل، لكضع مع  .كا 

. ةالبد مف إشارة إلى عامؿ الكقت كدكره في مسيرة تكحيد المصطمحات العممية المعربك      
خ ألف المترادفات المختمفة تترسَّ  ؛مما أصبحت أكثر صعكبةما تأخرت عممية التكحيد ىذه كفكمٌ 

الشائع  ا مف النسيج المغكمٌ ا جزءن بمركر الكقت أكثر فأكثر في كجداف مستخدمييا، كتصبح الحقن 
ا لتكحيد ىذه المصطمحات أف ينجح، فبلبد مف أف يبدأ العمؿ عميو رن عمى ألسنتيـ. فإذا كاف مقدَّ 

 ا مف صحيح ميجكر. ا كخيرن الناس عمى الخطأ فيصبح شائعن  ا، قبؿ أف يعتادجدِّ عاجبٌل 
 الشبيبي رضا محمد الشيخ عزا فقد ،(27)القضية ىذه عند كقىفت التي البحكثأىُـّ  اأمَّ     
 بيف القائمة المنافسة إلى المصطمح تعدد ،"المصطمحات تكحيد" بحثو في( 1965-1988)

 كالفنكف األشغاؿ كمصطمحات العسكرية، صطمحاتالم في السيما كالعربية، كالفارسية التركية
 )مصر عربييف قطريف في العسكرية المصطمحات مف مجمكعة كذكر ،...كالمدارس كالمالية
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 كاألكمباشي، البمباشي، :مصطمحات تستخدـ فمصر العراؽ؛ في غيرىا مصر في ىي كالعراؽ(،
 :مصطمحات نفسو تيببالتر  العراؽ في يقابميا كاتب، كباش ميندس، كباش كحكيمباشي،

 .الكتاب كرئيس الميندسيف، ككبير األطباء، ككبير كالعريؼ، الرئيس،
المصطمحات  كضع طرؽ" بحثو في( 1958_1876) حسيف الخضر محمد الشيخ دكأيَّ     

 الطبية المصطمحات تكحيد في داعيا المصطمحات، تكحيد مسألة "العربية الببلد في كتكحيدىا
 (ربالذَّ ) أف مثبلن  لذلؾ كضرب المشتركة، المصطمحات كتٌجنب العرب، تراث إلى المجكء إلى

 .يبرأ ال الذم كالمرض المعدة، كفساد الجرح، فساد :عمى يطمؽ مصطمح

" العسكرية المصطمحات حكؿ" بحثو في (1956_1867) المغربيٌ  القادر عبد الشيخ كعرض  
 المصرية الرسمية الدكائر معارضة إلى امشيرن  تكحيدىا، كضركرة العسكرية الرتب مكضكع إلى

 الجيش بيا مر التي التاريخية األدكار إلى ترمز أنيا بحجة العسكرية، المصطمحات لتعريب
 .المصرم

 المصطمحات تكحيد" بحثو الحظ في فقد ،(1968_1893) الشيابيٌ  مصطفى األمير أما    
 العربية الببلد في أصبح ية،العمم المصطمحات تكحيد بضركرة الشعكر أف ،"العربية الببلد في

 .(28)الغاية ىذه لبمكغ بيا ؿالتكسُّ  يجب التي الكسائؿ في متضاربة كاآلراء ا،عامِّ  اشعكرن 
 في االضطراب كيرًجع الضادية، لغتنا أدكاء مف داء العممية المصطمحات اختبلؼ أف كيرل    

 أسباب مبيننا يقكؿ مو،نىق في العممية الطرؽ شأف في القائـ الخبلؼ إلى المصطمح تكحيد
 فيل ليكن  تمبيةن  يعمؿ فيذا بمساننا، العممية المصطمحات لكضع المتصدكف كثر لقد: "االختبلؼ

 مف فييا كما لمتجارة كثالث الظيكر، كحب بالغركر امدفكعن  يعمؿ كثافو  المغة، ليذه قناكتعشُّ  نفسو
  (.29")اجرَّ  كىمَـّ  الثقافة، بطريؽ نفكذىا بث تريد أجنبية دكؿ لرغبات تمبيةن  كرابع لمماؿ، كسب
 التكحيد، ضركرة إلى المخمصة دعكتيـ خبلليا مف تمحظ فريؽ يٌمثميا بحكث أربعة ىذه    

 سنبقى أنفسنا مف كسائمنا بغير ألننا كالتبعية، كالرطانة الدعاية عف ابعيدن  الذات إثبات كمحاكلة
 .شيئنا يجده لـ بمغو ما إذا السراب اءكر  يتيو أك الماء، عمى يرقـ كالذم حائريف، تائييف
 حسيف، كامؿ محمد الطبيب :القاىرة في العربية المغة مجمع عضكا موفيمثٌ  الثاني الفريؽ اأمَّ     

 بحثو في( 1977_1901) حسيف كامؿ محمد الطبيب األستاذ يرل .عمار أحمد كالطبيب
 كليست لغكية مصطمحاتييا لعربيةا لغتنا أف ،(30")العممية المصطمحات لكضع ةالعام القكاعد"

 أف القاىرة مجمع اكداعين  الحديث، العصر في تصمح ال أداة القديمة العربية أف امعتقدن  عممية،
 كالقكاعد الصادرة القرارات ىذه صنع إمكانية مدل فلنتبيٌ  القرارات، مف المزيد إصدار عف يتكقؼ

 .الـ أ لمحياة قابمة عممية لغةن  لمتعريب، المكضكعة
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 منيجية خطة التزاـ إلى دعكة" بحثو في( 1983_1904)عمار أحمد الطبيب األستاذ كجاء    
 كحدتو بالعربية لمعمـ تىضمف مبدأن  عشر خمسة ليضع ،(31)"الطبية المصطمحات صكغ في

 .أحياننا مضرا يككف أف يمكف الذم التكحيد، مف أىـ تعد نظره كجية مف فيي كالثقافية؛ الفكرية
 :منيا ثبلثة ذكرأ كلمتمثيؿ
 :ىي مصطمحات بثبلثة ترجمت (Aphasia) فكممة بمثمو، المفظي اإلفراد مضاىاة :األكؿ المبدأ

 .(الصماتػ)ب تترجـ أف امقترحن  ،(النطؽ كتعذر النطؽ، كامتناع الكبلـ، احتباس)
 متترج(Therapie)  فكممة عميو، كقصرىا كاحدة بترجمة الكاحد المصطمح إفراد :الثاني المبدأ
 (.طباب)ػب ترجمتيا امقترحن  ،(كالعبلج كالمعالجة، كالتطبب، المداكاة،:)ىي مصطمحات بأربعة
ىي: ، أجنبية مصطمحات بثبلثة عنو عبريي  مثبلن  فالسؿٌ  بأمثاليا، المترادفات مقابمةالثالث: المبدأ

Phtesis، Consumtion، and Tuberculosis) ) ىي ،العربية في ليا مقاببلت امقترحن: 
 (.كالسحاؼ كالسؿ، الدرف،)

 مع التعامؿ في جديدة نظرة يمثبلف ككأنيما سابقييما، عف يختمفاف الباحثاف كىذاف    
 مخزكنيا مف بمصطمحات اليـك العربية ترفد أف يمكف التي التراثية المغة عف ابعيدن  المصطمح،
 مكاد فييا كالعربية المثمى، الطريقة ىي الترجمة فَّ أ يرل األكؿ فالفريؽ .الضخـ المصطمحي

 أف يركف كىـ الغربية، المغة في األعجمية المصطمحات تقابؿ مصطمحات تككف أف تصمح قديمة
 (. 32)"المصطمح لتكفير أداة أفضؿ العربية
 ،المغات ييٌ حادأي  مف أصحابيا أف إلى السمفية، النزعة ىذه( 33)الحمزاكم الدكتكر كيعزك     
 .كمشاكميا الحديثة بالعمـك كال المغة بمعرفة كثيقة صمة ليـ ليس إذ القديـ؛ في الباحثيف كمف
 بالترجمة االلتزاـ أف( 34)يركف كىـ ،(المطمعكف المحدثكف)بػ كصفو فيمكف اآلخر الفريؽ اأمَّ     
 مزالؽ فيو اإلنسانية بالمكضكعات يتصؿ كما األدبية المغة كأف اإلنجاز، كعدـ بالتفرؽ كفيؿ
 .العمـ ميداف إلى األدبيٌ  اإلنسانيٌ  زىاحيٌ  مف المغكية األجزاء ىذه نقمت ما إذا كثيرة،
 الشخصي، الذكؽ ألف كذلؾ ؛اكبيرن  اأثرن  الفردية كالنفسية الثقافية لمعكامؿ أفَّ  كذلؾ كيركف      

 .الباب ىذا في تدخؿ التجارة كربما كالسياسة، كالفردية،
 عمى تدؿٌ  جديدة، بمعمكمات زكدنا ألنو ؛ميـ المنزع ىذا أف (35)الحمزاكم الدكتكر كيرل      
 المصطمحات تكحيد قضية ألف عامة؛ العمـ مسألة شأف في اإيجابيِّ  اتفكيرن  العربي التفكير تطكر
 .منيا جزء
 العمـ بشأف الحكمة مف فميس الفريقيف؛ بيف تناقض ثـى يككف أال تقتضي المكضكعية كلعؿٌ     

 الحديثة كالدراسات المناىج في اعمَّ  كالتٌخمي ،-الكثير الجـ كفيو– فيو ما بكؿ القديـ عمى الكقكؼي 
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 كرافكالنٌ  الجحكد مف ٌأنو كما .كالمعاصرة الحداثة بحجة كتخدمو، العمـ ترفد إيجابية عناصر مف
 .بالقافمة كالمحاؽ المسايرة بحجة جديد، كؿ إلى عنيا كاالنصراؼي  ىاىجري  الكثيرة القدماء لجيكد
 بحاؿ يعقؿ فبل كبيرة؛ بقكة نفسيا تفرض التكحيد كدكاعي بكثير، ىذا مف أكبر لةالمسأ لعؿٌ     

 رافدا يككف بأف ينادم كالكؿٌ  ،(الثاني الفريؽ مبادئ مف مبدأ كىك) القديـ المصطمح عف االبتعاد
 كقد_ التراث بشأف القاسميٌ  الدكتكر تعبير بحسب_فإٌنو الحديثة؛ المصطمحية العممية ركافد مف
 مصطمحات كضع في الكقت إضاعةي  العبث مف" _المصطمحي النمك كسائؿ مف كسيمة هعدَّ 

 ريىتكفٌ  التي المصطمحات استخداـ األفضؿ مف أف كما لغتينا، عرفتيا أف سبؽ لمفاىيـ جديدة
 (.36")بماضييا حاضرىا ككصؿ العربية استمرارية أجؿ مف تراثنا، عمييا
ف      مف أكلى المصطمحي، العمؿ بمتطمبات دراية عمى كنكاليك كتدريبيـ المصطمحييف إعداد كا 

 .الخبلؼ ألجؿ بيننا فيما كاالختبلؼ الطريؽ، قارعة عمى الكقكؼ
 جم العربية وتوحيد المصطمح العممّي:االمع
 ييقابمو في الجيًة األخرلأف حركة كضع المصطمحات في المؤسسات العممية،  مف الكاضح    

ت عمى ما كنشرىا دكف رقابة عممية حتى غطٌ  ،جـ بشكؿ كاسعاعفي إصدار الم العمؿ التجارمٌ 
تقاف األغمفة  تخرجو المجامع كالمؤسسات العممية كتفكقت عمييا بالكثرة كجماؿ اإلخراج كا 

 في الزينة الخارجية. كاإلغراء النسبيٌ 
ت غمرتنا الحضارة الحديثة التي جاءت مف الغرب بأنكاع شتى مف المخترعات كالفمسفاكقد     
عبلمنا إ العمـك الجديدة كالتقنية المتطكرة كاآلراء المتصارعة عمى  انيالت، ك ليس ليا نيايةالتي 
بما لـ نسمع بو مف قبؿ، كلـ يسمع حتى أبناؤىا بيا مف قبؿ ىذا القرف، كغمر المغة  العربيٌ 

ككسائؿ بلت جالعربية طكفاف مف المصطمحات المتناقضة كاألطر الفكرية الغربية في الكتب كالم
 اإلعبلـ المختمفة التي ترجمت إلى المغة العربية.

كف العرب العصريكف قد اىتمكا بتأليؼ معاجـ متخصصة عمى منكاؿ يٌ كلك كاف المعجم     
م ال يقبؿ مجاؿ مف ذألدرككا اضطراب المصطمحات ال _كابف سيده في مخصصو_أسبلفيـ 
 .(37)إلعادة تنظيميا اليـك ، كما كاف عمينا أف نقـك بيذا العمؿ الجباراألحكاؿ
، مع ا كاستكماالن ا كضبطن كينبغي أف تترافؽ عمميات التكحيد ىذه، عمى المصطمحات تحديدن     

الرفد المتكاصؿ بكؿ جديد مف المصطمحات المستحدثة عف طريؽ رصدىا في مصادرىا في 
مقياـ بميمة كيذه ىـ مف الٌدكريات كالمنشكرات كالكتب في لغات العالـ المتقدـ. كالمرشح ل حينو

رئيس مجمع المغة العربية األردني  نادل بياالتي  (جامعة المصطمحات)طبلب كأساتذة كخريجك 
 (. 38لتكحيد المصطمحات العممٌية تكحيدنا عمميِّا عتيدنا) الدكتكر عبد الكريـ خميفة
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لمعجمية؛ كفي اليـك تيدرًٌس عمـ المصطمح كا عشريف جامعة في العالـ الغربيٌ نحكى إٌف      
العديد منيا تقدـ المعاجـ المعدة في مكضكع االختصاص أطركحة تؤىؿ صاحبيا لدرجة 

 (.39)الدكتكراه
كالعالـ العربي في حاجة أشد مف سكاه إلى جامعة مف ىذا القبيؿ يتخرج لنا فييا جيؿ، بؿ      

كال  _يكف بخاصةكيماكيكف كفيزيائيكف كأطباء كصحاف_ أجياؿ، مف العامميف في اختصاصاتيـ
تشديد عمى صحافييف، فميس أفعؿ مف كسائؿ اإلعبلـ في مجاؿ المصطمحات اليستغربف أحد 

ـٍ بصحفييف مصطمحييف عمماء ا، إفٍ ا كتكحيدن كضعن  ، أياـ (المقتطؼ)كال مثؿ أفضؿ مف ، تيطىعَّ
كؼ كفارس نمر كأنستاس الكرممي كًشٍبمي ال ضَـّ  رُّ  .شميًٌؿفريؽ العمؿ فييا أمثاؿ يعقكب صى

كينبغي أف يدعـ مخطط التكحيد ىذا في قسميو العاجؿ كاآلجؿ بكسائؿ نشر عمى شكؿ      
دكريات أك معاجـ متخصصة كعامة، تكصؿ ىذه المصطمحات إلى مستعممييا فتقطع الطريؽ 

 .عمى استمرارية تجدد مشاكؿ المصطمحات كتباينيا
معيف، الذم يصدر مزامنا النتشار كقد لحظنا بالفعؿ أف المعجـ الجيد، في مكضكع      

المكضكع المعيف، يككف ذا مفعكؿ تكحيدم ظاىر في مصطمحات ذلؾ المكضكع. كأمثؿ عمى 
ذلؾ بالمعجـ العربي المكحد لمصطمحات الحاسبات اإللكتركنية الذم صدر عف المنظمة العربية 

كالمعاجـ التي صدرت تاليا ا لكثير مف المؤلفات دن ا مكحَّ ، فكاف مرجعن 1981لمعمـك اإلدارية عاـ 
 .(40)في العالـ العربي

ا ما لـ تكضع ىذه المصطمحات مكضع  حقِّ ى لك تحقؽ، لف يككف فاعبلن حتَّ  ركً لكف كؿ ما ذي     
في مداكالت العمماء كالمدرسيف كالدارسيف كمناقشاتيـ كمختبراتيـ  اليكميٌ  التطبيؽ العممي العمميٌ 

ا في العالـ العربي إال القميؿ منيا، تدٌرس نلنا ذلؾ كجامعات ىكتنتشر في أكساطيـ كبيئاتيـ. كأنَّ 
بالمغات األجنبية، حتى ليجد الكثير مف المعاىد  _السيما التقانيات كالطب كاليندسات_العمـك 

في تدريس مكاد العمـك  بٌررناالثانكية كالمتكسطة كأحيانا االبتدائية كأىؿ الطمبة أنفسيـ م
ا عف المصطمحات بمغتو القكمية حتى جنبية. فيتخرج الجيؿ الطالع غريبن كالرياضيات بالمغة األ

المغة العربية ، مع أفَّ ليأنؼ مف استخداميا عامبل، أك يتيرب مف التدريس بيا أستاذا في ما بعد
كأصبحت لغة رسمية مع المغات الخمس الكبرل في مؤسسات  1973نالت اعتراؼ العالـ منذ 
 .(. لكف العالـ العربي، لؤلسؼ، يتنكر لمغتو41)1982عاـ  ىيئة األمـ المتحدة كافة

كفي المقابؿ نجد اعتزازنا بالمغة العبرٌية رغـى قٌمًة عدد الناطقيف بيا كضعؼ انتشارىا كتطٌكرىا، ففي  
 (معيد التخنكك)أكائؿ العشرينيات مف ىذا القرف افتتحٍت الجمعيةي الييكدية األلمانية 

الذم أنشأتو بأمكاليا كجيد خبرائيا؛ كارتأت الجمعية جعؿ األلمانية لغة في حيفا،  _التكنكلكجية_
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التدريس فيو، عمى اعتبار أف العبرية ليست متطكرة بالقدر الذم يسمح باستعماليا في حقؿ 
ضراب المعمميف كالتبلميذ، تبلىا استقالة  العمـك كالتكنكلكجية، فقامت الدنيا بمكجات االحتجاج كا 

 كأنشؤكامعتبريف ذلؾ إىانة قكمية، فيٌددكا، بؿ -امميف في المدارس األلمانية الكثيريف مف الع
 . منيا. فتراجعت الجمعية كتـٌ لممعتزيف بمغتيـ الكاىنة ما أرادكافعبل، مدارس عبرية بدالن 

 :الموحدة المعاجم
 كعرضت المتخصصة، المكحدة المعاجـ مف مجمكعة التعريب تنسيؽ مكتب عف صدر     
 التي المكحدة المعاجـ فمف العربية؛ األقطار في المكتب يعقدىا التي التعريب مراتمؤت عمى

 الحيكاف، :معاجـ كطبعت، 1973 سنة الجزائر في الثاني التعريب مؤتمر في عمييا صكدؽ
 كمف .(42)العاـ التعميـ مكضكعات مف كالرياضيات، كالنبات، كالجيكلكجيا، كالكيمياء، كالفيزياء،
 كطبعت، 1977 سنة ليبيا في الثالث التعريب مؤتمر في عمييا صكدؽ التي حدةك الم المعاجـ
 التعميـ مف مكضكعات اإلنساف، كجسـ كالصحة، كالفمسفة، كالتاريخ، كالفمؾ، الجغرافية، :معاجـ
 العالي التعميـ مكضكعات مف ،(الثانية المجمكعة) كالفمؾ كاإلحصاء، الرياضيات، كمعاجـ. العاـ

  .كالجامعيٌ 
 سنة بالمغرب طنجة في الرابع التعريب مؤتمر في عمييا صكدؽ التي المكحدة المعاجـ كمف     
 كالميكانيكا، كالنجارة، كالطباعة، كالتجارة، كالمحاسبة، البناء، كىندسة الكيرباء، معاجـ ،1981

 .كالميني التقني التعميـ مكضكعات مف اإللكتركنية، كالحاسبات كالبتركؿ،
 التعميـ تعريب)حكؿ يدكر 2002 سنة دمشؽ في العاشر التعريب مؤتمر ضكعمك  ككاف    

 تتصؿ بحكث مناقشة :ىما ،أساسيف محكريف كالتحميؿ بالدراسة المؤتمر كيتناكؿ ،(43)(العالي
قرار متخصصكف، عرب خبراء أعدىا العربية، كالمغة التعريب بقضايا  المعجمية المشركعات كا 
 كالمكرثات، األغذية، كتقنيات الصيدلة،: مجاالت في لممؤتمر بالمكت سيقدميا التي الخمسة
 .البيطرم كالطب اإللكتركنية، كالحرب
 معاجـ كٌكميا ؛(44)عربية كاتحادات مؤسسات مع بالتعاكف صدرت أخرل معاجـ ةمَّ ثك      
 كألفاظ العممية المصطمحات تكحيد عمى كتعمؿ المصطمح، ازدكاجية مف التٌخمص إلى تيدؼ
ف .العربي الكطف في ارةالحض  في المبذكلة كالجيكد المعاجـ مف اليائؿ الكـ ليذا فاحصة نظرة كا 
خراجيا، إعدادىا  مؤسسة عف ياكمُّ  تصدر أف كاالعتزاز، الفخر إلى العربي اإلنساف ليدعك كا 
 التفرد كحب كاألنانية كالتشرذـ، كالتشتت األثرة عف بعيدا مكحدة، بطريقة كاحدة قكمية عممية

 مف المكحد االستخداـ عف بعيدا الكتب حبيسة المصطمحات ىذه تبقى أف فائدة ما كلكف .الذاتك 
 .االستعماؿ ككثرة الممارسة مع مألكفنا كيغدك الحياة فيو تدب فالمصطمح الخميج؟ إلى المحيط
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 كبذلت كثيرة، أنيا شؾ ال العربية، المغة مجامع عف صدرت التي المصطمحات مجاميع ىي ككـ
 المصطمحات مف فكثير الحياة؛ إلى منيا أقرب المكت إلى يالكنَّ  حثيثة، مخمصة جيكد فييا

 ال لكنيا فتكضع، العربية المقاببلت إليجاد المغكية المجامع تأتي ثـ بيننا، كتشيع نتناقميا األجنبية
 .األلسنة عمى كدكرانيا األكلى لذيكع ميتة فتكلد تشيع

 :ةناجح محاوالت
 سنة بيركت في الصادر ث(الحدي المغة عمـ مصطمحات معجـ) إلى ىنا اإلشارة تجدر    

 عمى خطكة يعد كالذم العرب، الباحثيف مف مجمكعة بو قاـ الذم المشترؾ الجيد ذلؾ ،1983
 ىذا أغنت قد المؤلفيف ىؤالء خبرات اجتماع أف في شؾ كال" المكحد، المساني المصطمح طريؽ
 الفريؽ تكصؿ فقد الكماؿ؛ إلى أقرب ىك نمكذجو  عمؿً  لىإ الخمكص عمى كساعد ،(45)"المعجـ

 امصطمحن  (2687) البالغة المعجـ مصطمحات مجمكع مف امصطمحن  (2612) مقابمة إلى
 مقابؿ مف بأكثر قكبمت امصطمحن  (75) كعددىا المتٌبقية كالمصطمحات كاحد، عربيٌو  بمقابؿ
 .كبير عمؿه  بحؽ كىك ،(46)كاحد عربي
-فرنسي-إنجميزم))كاٌلنككية العامة الفيزياء لمصطمحات دالمكحٌ  المعجـ) معجـال ىذا كمثؿ     
 ؛(47)ا(مصطمحن  (6318) عمى كيحتكم، 1989 سنة التعريب تنسيؽ مكتب عف الصادر( عربي

 عربياف مصطمحاف منيا لكؿٌ  بقي ا،محن ( مصط24ا )عد ما مكحدة ياكمُّ  مصطمحاتو جاءت إذ
 الصادر(، 48)"كالفمؾ الرياضيات لمصطمحات المكحد معجـالا كصنكىم كاحد أجنبي لمصطمح

 مجمكع مف امصطمحن ( 3431) عمى الرياضيات قسـ احتكل فقد ،1990 سنة تكنس في
 رجمتيات بقيت ،امصطمحن  (16) عدا كاحد عربي بمقابؿ مكحدة ياكمٌ  جاءت ،امصطمحن ( 4074)

 اتحاد عف الصادر (إنجميزم _ عربي) المكحد الطبي المعجـ كمثميما(، 49)مزدكجةالعربية 
 المعجـ كمثميا ،1977 سنة كالعمـك كالثقافة لمتربية العربية لممنظمة التابع العرب األطباء
 كانت الذم ،1973 سنة العربية الدكؿ جامعة عف الصادر) إنجميزمي _عرب(المكحد العسكرم
 عميو يتٌرتب مام ،العربية الدكؿ في العسكرية المصطمحات تناقض بسبب إليو ماسة الحاجة
 فيو كصمت المعجـ ىذا أف غير (50)أجنبية بمغة إال عربييف جيشيف بيف فاىـالتَّ  صعكبة

 (.51)المعيارمٌ  التكحيد إلى األقرب الطبي المعجـ بعكس الفكضى، حد إلى المترادفات
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 الخاتمة:
 عمـو  لغة بيةالعر  ستعكد فكيؼ حالو، عمى األمر بقي فإذا مشكبلتيا؛ كىذه القضية تمؾ    
 حريصيف السابقكف الخمفاء كاف لقد غيرنا؟ أثكاب كلبسنا عركبتنا مف انسمخنا كنحف حضارة،ك 
 حظية كرعاية عميةه  مكانة لمعمماء ككانت الترجمة، كدكر المكتبات أنشؤكا يـك المغة عالمية مىع
 .ببلطاتيـ في
 العربيةي  السفاراتي  تستطيع كىؿ! الجامعي؟ التعميـ في العربية بجدكل اليـك ساسة سيفكر ىؿ    
 الدكؿ جامعة ؿستفعًٌ  كىؿ !! لغاتيـ؟ يخدمكف األقكاـ كما العربية، لخدمة أجيزتيا تكظؼ أف

 تنسيؽ أف كخاصة المختمفة؟ كدكائرىا أجيزتيا طريؽ عف ليا التابع التنسيؽ مكتب دكر العربية
 أف فكاف تحقيقو، إلى الجامعة تٌطمعت التي األىداؼ مف كاف كتكحيده بالعربية العمميٌ  المصطمح
 تكحيد أف عمى بنكدىا بعض نصت ،1945 سنة العربية الدكؿ بيف ثقافية معاىدةن  كضعت

 ىذه تنشرىا التي كبالنشرات المشتركة، كالمجاف كالمؤتمرات بالمجامع منكط المصطمحات
 نص ،1964 سنة عربيةال الدكؿ جامعة مجمس أقره الذم الثقافية الكحدة ميثاؽ إف بؿ .الييئات
 .التعريب حركة كدعـ كالحضارية العممية المصطمحات لتكحيد السعي عمى
 كانت فرديةن  كتكحيده العممي المصطمح تعريب نحك كالحثيثة الكثيرة المحاكالت كؿٌ  فإف لذلؾ،    
 ةمٌ ب الطيف زادت بؿ بعيد، مف أك قريب مف أىدافيا ؽتحقٌ  لـ مجمعيةن، أك مؤسسيةن  جماعيةن، أك
 مع اٌلتعامؿ في حيرة في الدارس إزاءىا غدا الكاحد، لممفيكـ كمتنكعة متعددة مترادفات إيجاد في
 .تبذؿ التي الصادقة كبالمجيكدات ذلؾ مف المنتظرة النتيجة فكانت ذاؾ، أك المصطمح ىذا
دبية ة قٌيمة نحك تكحيد الجبية األك خط إٌف تكحيد المصطمحات العممية في العالـ العربيٌ     

االجتماعية كالسعي لمتفاىـ. كاالتفاؽ عمى أسماء المعمكمات الحسٌية كالعمـك الطبية كالزراعية 
ـه بطبيعة الحاؿ عمى تمؾ المبلحظات كالمعمكمات المعنكية الطميقة التي ال ضابط ليا،  مثبلن ميقىدَّ

ادةن، كما ىذا الشكؽ إلى بؿ ىك تكطئة ليا؛ ألفَّ المعانيى تستمدُّ ركحيا مف المكجكدات الحسٌية ع
ى تكحيد الجبية العممية إالَّ بادرة مف بكادر السعي لنككف في العالـ العربي عمى صعيد كاحدو معنن 

   ى.كمبنن 
إفَّ قيمة المصطمح _كما نعمـ_ في انتشاره كاألخذ بو، كبذا يصبح جزءنا مف المغة العممٌية.      

لى قطر، فإنو يبقى عممة غير متداكلة، كال يجدم أٌما اختبلفو مف باحث إلى آخر، كمف قطر إ
في تعاكف العمماء كتفاىميـ، ككـ مف مصطمحات كلدت، ثَـّ لـ تمبث أف ماتت، كتكحيد 
المصطمح العممٌي ليس مما يمـز بو قانكف، أك تفرضو سمطة قاىرة. كسبيمو الطبيعٌي إنما الكتابة 

غي أف يمتقي العمماء مف حيف آلخر في كالتأليؼ، كنشر المصطمحات لكي تذاع كتعرؼ. كينب
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مؤتمرات منظمة، أك في لجاف أك مجالس، ليتبادلكا الرأم في لغتيـ، كيتدارككا ما فييا مف قصكر 
 .أك خمؿ
ذا       لنا مندكحة ال ا،حضاريِّ  اقكميِّ  مشركعا ؿمثٌ تي  المصطمح تكحيد قضية إلى اٌلنظرة كانت كا 
نجاحو؛ بو اٌلنيكض لىإ السعي مف  حمكؿو  إلى معيا التكصؿ يمكف بسيطة ًجد المسألة فإف كا 

ف. كسريعة شافية  يصعب سرابو  في تيبذؿ جيكد ىي فإٌنما القكمي؛ المشركع ىذا ؿتمثٌ  ال كانت كا 
 .شتاتيا لىـ يستحيؿي  بؿ

 في يفصؿ عدالن  اقاضين  العربية العممية المغكية المجامع اتحاد يككف أف ينبغي فإٌنو لذلؾ،    
ف، المتراكمة مصطمحال قضايا  المغكية المؤسسة ىك التعريب تنسيؽ مكتب فميكف يستطع، لـ كا 
 يف أىدافيا تحقيؽ فع الطكيمة الفترة ىذه خبلؿ لعجزىا المغكية، بالمجامع بديبلن  القكمية العممية
 .كالمصطمح العمـ لغة في الناس ألسنة ديكحتك  األقبلـ جمع

 مقترحات وتوصيات:
يب المصطمحات العممٌية كتكحيدىا في الكطف العربٌي، كالعمؿ عمى تحقيؽ في دعكتنا لتعر     

ذلؾ كامبلن في الكميات العممٌية كالفنٌية كالمؤٌسسات األكاديمٌية، شيدت المجامع كالييئات العممية 
في الكطف العربٌي خبلؿ العقكد األخيرة كقبميا عشرات المحاضرات كالدراسات كالمؤتمرات 

 الكثير مف اآلراء كاالقتراحات كالتكصيات، أستعيف بيا فأقكؿ:كالندكات حفمت ب
ع في تعريب المصطمحات العممية ككضع المقاببلت العربية المناسبة ليا السيًٌما في  _ التكسُّ
المستحدث مف فركع العمـ كالتكنكلكجيا، كمتابعة الجيكد الكبيرة التي يقـك بيا مجمع المغة العربية 

ربية الشقيقة األخرل في ىذا المجاؿ، مع حفز العمماء كالباحثيف عمى في مصر كالمجامع الع
شاعتيا في كتبيـ كمؤلفاتيـ كدراساتيـ الجامعية، كالدعكة إلى أف  استخداـ ىذه المصطمحات كا 

 ييذيَّؿ كؿُّ كتاب أك مؤلَّؼ عممٌي بقائمة المصطمحات الكاردة فيو كمقاببلتيا بالمغة العربية.
م لممصطمحات العربٌية في كؿ فركع المعرفة في المنٌظمات كالمؤٌسسات التكحيد المعيار _ 

 ، العربية، فمجاالت عمؿ ىذه المنٌظمات كالمؤٌسسات تشتمؿ عمى: التربية، كالثقافة، كالعمـك
كالطٌب، كالزراعة، كالصناعة ...، كىي مجاالت جزئٌية متعٌددة، كلف يككف تعريب ىذه 

 .المعيارٌم ليذه المصطمحات في كؿ أرجاء الكطف العربيٌ  المصطمحات مفيدنا إال بالتكحيد
التعاكف مع المؤٌسسات المعنٌية في الدكؿ العربٌية مف أجؿ إعداد المعاجـ المتخٌصصة في _ 

المصطمحات العممية التي تفي بحاجات العمؿ المتنٌكعة في المنٌظمات كالمؤٌسسات العربٌية. 
ٌسسات العربية العممٌية، كالفٌنٌية، كالطبٌية، كغيرىا مف بحيث يسيؿ التعامؿ كالتعاكف بيف المؤ 
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المؤٌسسات المستجٌدة، فتككف بذلؾ عامبلن مساعدنا عمى تكحيد العمؿ العربٌي مف خبلؿ المغة األـٌ، 
 كمف ثَـّ إعادة صقؿ اليكية المغكية العربية في مكاجية فكضى المصطمحات.

ممة مف أميات الكتب كالمراجع العممية _ تكجيو عناية خاصة إلى ترجمة مجمكعات متكا
األجنبية، مع ضركرة إنشاء مركز قكمٌي لمترجمة يتكلى جمع المعمكمات كتبادليا كتنشيط حركة 

 الترجمة كالتأليؼ كالنشر كرعايتيا.
تكثيؼ العناية بالمغة العربية في جميع مراحؿ التعميـ كبصفة خاصة في التعميـ الجامعٌي،  -

طرؽ تدريسيا، مع العمؿ عمى تأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات كتطكير برامجيا ك 
 كالمعاىد العميا لمتدريس بالمغة العربية.

عمى المجامع المغكية التي تتكصؿ إلى تكحيد المصطمحات في مجاؿ معيف، أف تبادر إلى  -
عيا عمى خاصة الناس كعامتيـ مف تضميف ىذه االصطبلحات في مطبكعة أك نشرة، تكزٌ 

لمستعمميف. كأف تصدر معجمنا صغير الحجـ يضـ المفردات المتداكلة في قطاع المؤسسات ا
كالييئات اإلدارية انطبلقنا مف تسمية أبسط األدكات المستخدمة في العمؿ اإلدارم اليكمي كمركرنا 
بعممية جرد الكسائؿ كالتجييزات المزكدة بيا، ككصكالن إلى أدؽ المسائؿ المرتبطة بالمفاىيـ 

ة. عمى أف يتـ مراجعة ىذه المفردات اإلجراءات كالترتيبات كالتدابير القانكنية كالتنظيمية كاإلداريَّ ك 
بيا إلى مختمؼ المؤسسات كاإلدارات  بعثى كالمصطمحات عند االقتضاء مكاكبةن لمتطكر، كأف يي 

 في الكطف العربٌي.
، كـ ردَّدٍتيا المؤتمراتي ىذه اقتراحات كتكصيات حكؿ قضية تعريب المصطمحات كتكحيدىا    

كالندكاتي عمى مدل سنكات، كال أراني في حاجة إلى التأكيد عمى أنو إذا أريد لتكصياتنا أف ترل 
النكر كتأخذ طريقيا نحك التنفيذ لنستكمؿ الشكط الذم بدأه أسبلفنا، فعمى الدكؿ العربية أف تتبنَّى 

، يكفر ليا كؿ اإلمكانات التي تكفؿ ليا قضية تعريب المصطمحات كتكحيدىا بقرارو سياسيٌو مم ـز
ستراتيجٌية كثيقة الصمة بكياننا العربٌي كمستقبؿ األجياؿ  الحؿ كاالنطبلؽ باعتبارىا قضية قكمية كا 

 الصاعدة.
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 تطوير منيجية التــأســـيس المغـــوي المنطقـــي المنيجــــي لممصطمحــــــات:
 نموذجاً " ؛ Science of Methodology"عمم المنطقية المنيجية  

 أ.د. محمد عثمان الخطيب
Abstract 

No doubt of that، the abilities of the languages to format its terms، 

which have the ability to express upon its identify، wants and needs، dreams 

clearly، the thing which helps the owners of those language to express their 

scientific، cultural، and civil characters، to take their active role among the 

others are one of the great evidences to those nations. Also، there are no doubt 

that the abilities of the organized integrated systems، in those languages ، to 

build the relationships between its structural terms، which share in form the 

scientific logical term integrated systems ، and producing the new terms ، from 

the methodological، and epistemological sides، which the developing ages need 

it . In addition to this، the logical methodological connections between those 

terms give the shape of integrated tree of “Science of Methodology” of 

methods، knowledge، and arts. Also ، this ability gives the ability to represent 

the terms from the other languages and reconstruction it in the local languages 

and its cultures، and represent it to take the benefits from the others، in the time 

which it can keep its original identify، which helps in solving the difficulties of 

out-coming (foreigners) terms . The language which has this dynamic، it is the 

most ability which give it the adjective of spread، international، and continuity. 

In this term، the research stands up to thinking through highlighting those 

questions: Are there general logic for relationships between the establishing 

integrated systems for the building terms، and connect among it? Are there 

common relationships between those integrated systems and the others. How 

can “Science of Methodology" develop those integrated systems، and its 

common intergraded systems? How can language، method، philosophy of 

sciences to establish to this science? Those questions are to highlight how can 

“Science of methodology”، to the Arabic language، in itself and the others to 

highlight its dynamic among the others languages، this thing will highlight it in 

this research to give an example to ability of Muslim Arabic Mind to give the 

new style of establishing new sciences، in the time of superiority of western 

civilization، which the researcher get a benefit from its scientific product to 

abstract this style of thinking. And this research is an fruitful result to scientific 

integrated minds، resources، and styles of thinking from both sides.   
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إف مف دالئؿ عمى حياة المغات كحيكيتيا المتجددة ؛ كقدرتيا عمى التعاطي؛ مع 
عمى المستكل المحمي ، كعمى المستكل العالمي ؛ ما يعبر عف مستجدات العصكر المتعاقبة ؛ 

نضجيا ، كقدرتيا ؛ عمى صياغة المصطمح العممي القادر ؛ عمى التعبير عف المراد بكضكح ؛ 
مما يمكف أصحاب ىذه المغات مف التعبير ؛ عف شخصيتيـ العممية كالثقافية كالحضارية ، 

شؾ فيو إف قدرة األنساؽ المنظمة ؛ في ىذه المغات ؛ كيكتب ليا االزدىار بيف األمـ  .  كمما ال
عمى إقامة العبلقات ؛ بيف قكالبيا الييكمية؛ ما يسيـ في صياغة األنساؽ المنطقية العممية 
نتاج المصطمحات الجديدة؛ مف الناحية االشتقاقية الييكمية المنيجية ، كمف  المصطمحية ؛ كا 

ييا تطكر العصر. عبلكة ؛ عمى الربط المنيجي فيما بينيا الناحية المفيكمية المعرفية؛ التي يقتض
؛ بما يرسـ شجرة "عمـ منيجية المناىج كالمعارؼ كالفنكف المتكاممة" .  كما تسيـ في استيعاب 
كىضـ الجديد ؛ مف مفاىيـ المصطمحات الكافدة ؛ مف المغات األخرل . كذلؾ ؛ مف خبلؿ القدرة 

المغات المحمية ، كصيرىا فييا أيضان ؛ لتحقيؽ االستفادة ؛ ؛ عمى سكب المغات األجنبية ؛ في 
مف اآلخر ، كالحفاظ عمى األصالة الذاتية ؛ التي تسيـ في حؿ إشكالية المصطمحات الكافدة . 
كالمغة التي تمتمؾ ىذه الحيكية "الديناميكية" ؛ ىي األقدر عمى اكتساب ىذه الصفة كاكتساب 

مة . كليذا ؛ يقؼ الباحث متفكران سائبلن  : ىؿ ىناؾ منطؽ عاـ صفة االنتشار كالعالمية كالديمك 
لمعبلقات ؛ بيف األنساؽ التأسيسية لميياكؿ المصطمحية البنائية ؛ فيربط فيما بينيا ؟ كما ىؿ 
ىناؾ عبلقات مشتركة ؛ بيف ىذه األنساؽ كغيرىا ؟ كيؼ يمكف تطكير ىذه األنساؽ ؟ كيؼ 

؛ نمكذجان ؛ لمتأسيس التطكيرم  Science of Methodology"1يككف "عمـ المنطقية المنيجية 
لممصطمحات ؟ ما دكر ىذا العمـ في النظريات المغكية العاـ أك في المنطؽ المغكم العاـ ؟ كيؼ 
تسيـ المغة كالمنيج كفمسفة العمـك في التأسيس بيذا العمـ؟ ىذه آفاؽ لتساؤالت لبياف عمـ 

يرية لمغة العربية في ذاتيا ، كعبلقتيا مع المغات األخرل ؛ المنطقية المنيجية التأسيسية التطك 
لمداللة عمى حيكيتيا ؛ التي يدركيا أىؿ المغة المتمرسكف ؛ إلثبات جدارة المغة العربية أماـ 

أرل لرجاؿ الغرب  :المغات العالمية األخرل ، ككيؼ ال كقد كرد في معجـ لساف المغة العربي
فيؿ  *** أنا البحر في أحشائو الدر كامفه *** أقكاـه بعػز لغػات عػزان كمنعةن *** ككـ عػزَّ 

ساءلكا الغكاص عف صدفاتي ". لعؿ ىذا المنحى التأسيسي التطكيرم ؛ يككف أساسان لتشكيؿ 
؛ في ىذا Science of Terminology إطاران عمميان تأسيسيان ؛ في عمـ المنطقية المصطمحية 

ز المستكل العالمي لمغة العربية ؛ بيف لغات العالمية ؛ فيككف المؤتمر العممي الرصيف ؛ بما يعز 
ذلؾ الغكاص ؛ الذم يكشؼ عف أصداؼ العقؿ العربي في منطؽ المغة العالمي ؛ فيككف مثبلن ؛ 

 لتحقيؽ كعد هللا في تحقيؽ شيادة أمة اإلسبلـ عمى الناس "شيداء عمى الناس"
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 البنائي المغوي:   المقدمة : الفكر المنطقي المنيجي مقدمة لمفكر
لقد كاف اإلنساف منذ القديـ ، كما زاؿ ؛ يحاكؿ أف يجد ذلؾ السبيؿ الذم يستطيع مف خبللو 
التعبير عف ذاتو ، كبيئتو ، كحياتو ، كمستقبمو ؛ بمغة مفيكمة . كلقد ترقى ؛ في ضركب الفكر 

متعددة . كلقد كجد  كالقكؿ ، كالبناء ؛ حتى استطاع تحقيؽ ذلؾ ؛ مف خبلؿ تداخمو ؛ مع لغات
اإلنساف أف ىذه المغات اشتممت عمى أنظمة عبرت عف نفسيا ؛ مف خبلؿ أنساؽ منطقية ؛ 
منيجية ، كسياقات لغكية ؛ ليا منبثقاتيا ؛ في  نظاـ العقؿ اإلنساني ؛ ككاقعو ؛ مما أسيـ ؛ في 

ات ؛ مف األسس إنتاج ىذه المغات . كبيذا ؛ فمقد أنتج العقؿ اإلنساني لغات ؛ تشكؿ منظكم
المنطقية المنيجية ، كالمحتكل المعرفي التراكمي ؛ نتج عنيا أنظمة فكرية منيجية ، كال منيجية 
 ؛ سكاء كانت اجتماعية أك اقتصادية أك سياسية أك غيرىا ؛ عيبر عنيا ؛ مف خبلؿ ىذه المغات . 

م ؛ بحيث يككف قادران ؛ كمع ىذا اإلنتاج ؛ إال أنو الزالت ىناؾ متطمبات لتطكير النظاـ المغك 
ذا جئنا إلى  عمى مكاكبة احتياجات العصر البنائية ؛ الذم يدركو ، كيؤسس لما ىك قادـ . كا 
الفكر المنيجي ؛ كأساس كأداة لتطكير النظاـ المغكم البنائي ؛ فإننا نجد الفكر اإلنساني في 

اـ الكجكدم ؛ سكء محاكلتو تممس ضركب الفكر المنيجي المنطقي؛ كالتناغـ مع ضركب النظ
كانت في سياقيا الحؽ أك الباطؿ؛ لمكصكؿ إلى حالة؛ مف الثبات كالكضكح كامتبلؾ أسباب 
التحكـ كالسيطرة كاإلدارة لسيركرة كاقعو الذم يحياه ، كما يستجد فيو ؛ مف معطيات ، كما يؤكؿ 

 إليو مف نتائج ، كما يطمح إليو؛ مف مستقبؿ مشرؽ آمف أفضؿ . 
 ي من المعارف والفنون إلى العموم : التطور الفكر 

ككصبلن مع ما سبؽ؛ فإف الفكر اإلنساني ؛ كاف ، كال يزاؿ ؛ يمر في أطكار ؛ مف المراىقة؛ في 
تممسو ألسباب الحؽ كالصكاب ؛ أماـ تطكر تراكمو المعرفي ؛ في ىذا العالـ ؛ مقابؿ تطاكؿ فترة 

تطكر الفكر اإلنساني ؛ مف مرحمة المبلحظة كجكده ؛ عمى ظير ىذه البسيطة . فقد ارتقى ىذا ال
كاالستقراء لممعطيات المتاحة ؛ إلى مرحمة رسـ معالـ فنكف كمعارؼ كعمـك ؛ لمسكىا في كاقع 
الطبيعة كاإلنساف كالحياة ؛ انتقاالن مف مرحمة التراكـ المعرفي إلى مرحمة صياغة أطر التأسيس ، 

ة ؛ لتحديد معالـ عمـك قد نضجت كاستقرت في كسطيـ كالتقعيد ، كالتنسيؽ ، كالتنظيـ ، كالصياغ
البيئي الطبيعي ، كىذه الحالة يصدؽ عمييا القكؿ القائؿ : "كؿ عمـ يكلد مف الفف المقابؿ 

ذا كاف "أىـ ما  (2) ، ككذلؾ "يرجع أصؿ كؿ عمـ ؛ مف العمـك ؛ إلى الفف المقابؿ لو ."(1)لو" كا 
م يكلؼ بيف عناصر متباينة ؛ في كحدة متناغمة ، فإف يميز الفف ىك االنسجاـ كالتكافؽ ؛ الذ

النظرية العممية ؛ ىي نتاج ليذا ؛ إلى حد بعيد ؛ فعمى سبيؿ المثاؿ ؛ حيف يؤصؿ "نيكتف" ؛ 
لنظرية الجاذبية استطاع أف يجمع عبلقات األجساـ الككنية كميا ، كيستكم في ذلؾ المجرد ؛ 
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دكر حكؿ المريخ ؛ في صفة كاحدة ؛ يتسـ بالبساطة ، كالقمر ؛ الذم يالذم يسقط ؛ عمى األرض
ككذلؾ ؛ فإف الحاجة إلى تحسيف   (3) الشديدة ، كقد أشبو ؛ في ذلؾ مف يبدع عمبلن فنيان رائعان .

الفف ؛ تمر بخطكات عديدة ؛ لك كضعيا العقؿ نصب عينيو دائمان ؛ فسيتعمـ كيؼ يستخمص ؛ 
صر المشتركة ؛ بيف أفراد طائفة ؛ مف الظكاىر .  مف الحاالت الجزئية المعقدة ؛ بعض العنا

.  (4)؛ التي تقع عمييا مبلحظتو أك العبلقة الثابتة بيف الظكاىر كىكذا انتيى إلى فكرة القانكف
كما تجسد ىذا ؛ مف خبلؿ سعى اإلنساف ؛ لمخركج مف طكر المذة العقمية ؛ مف حالة التأمؿ 

عطيات الكاقع ، كرسـ معالـ طريقة عقمية منتجة ؛ كالبحث إلى التأسيس النظرم المرتبط ؛ بم
قابمة لمتكظيؼ كالتطبيقات ؛ عمى قدر ما لما يصؿ إليو عقمو مف أفكار كنتائج . كىذه الطريقة 
ىي بمثابة منيج في البحث ؛ يسمؾ لمعرفة حقيقة الشيء ؛ الذم يبحث عنو عف طريؽ نقؿ 

بقة ؛ تفسر بكاسطة الكاقع ، كىي التي الحس ؛ بالكاقع بكاسطة الحكاس ككجكد معمكمات سا
ذلؾ أنو "فيما عدا ىذه المذة العقمية ؛ التي كانت تحققيا  (5)يككف بيا عقؿ األشياء كتطكيرىا .

  اإلنسانية ؛ كجد اإلنساف فيما بعد عدد مف التطبيقات التي ما كاف يستطيع مطمقان أف يتخيميا."
ا أصبحنا في عصر ؛ قد كصمت فيو الدكؿ المتقدمة ؛ كما بيف التنظير كالتأصيؿ كالتطبيؽ ، فإنن

في عصرنا ىذا ؛ إلى أىمية العمـك التأسيسية ؛ حتى أصبحت تقدـ المنح الدراسية ؛ لؤلساتذة 
الدكاترة ؛ ألجؿ االشتغاؿ بيا . كقد كجدت ميكؿ الباحث نفسيا متبلقية ؛ مع ىذا االتجاه البحثي 

يسيـ في تقديـ شيئان معتبران ؛ في ىذا الباب ؛ عمى النحك  ؛ مما دعاه إلى تقديـ شيئان يمكف أف
 الذم سنراه ؛ في مكانو مف ىذا البحث . 

 "البعد المنيجي العممي" التأسيسي في مصطمح العمم :
إف الذم يمكف الخمكص إليو ؛ مف تعريؼ مصطمح "العمـ" ؛ أنو يشتمؿ عمى الجانب المنيجي 

 Scientificح "البعد المنيجي العممي كالجانب المعرفي، كىذا يؤسس لمصطم
Methodological Dimension (6) كالعمـ كمصطمح فيو الجانب المنيجي ، كمفيـك العمـ .

كنظرية ؛ البد أف يعتمد عمى المنيج العممي ؛ حتى يككف في إطاره الصحيح . كليذا؛ قيؿ أف  
نيج العممي ىذا يجب أف يترجـ " كؿ ما ىك عمـ ؛ يجب أف يستند كميان ؛ إلى منيج عممي . كالم

؛ التي تتناسب مع طبيعة التخصص ؛ الذم (7)إجراءات محددة "  ؛ في مجمكعة خطكات ك
يتناكلو ىذا العمـ ؛ سكاء كاف عممان إنسانيان أك طبيعيان أك رياضيان أك تكنكلكجيان . كىنا ؛ ينتقؿ 

 إلى "عمـ العمـك التخصصية ."        العمـ ؛ مف مصطمح "العمـ العاـ" أك مصطمح "عمـ العمـ العاـ"
إذا كاف مفيـك مصطمح "منيج العمـ" ؛ يتمثؿ في ككنو طريقة ؛ تقدـ العمـ كنمكه ىك الذم يجعؿ 
العالـ ؛ يميز بيف النظريات ؛ التي لديو كيختار أفضميا ؛ كما تتيح لو الفرصة ؛ إلبداء األسباب 
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ف تكفيرىا ؛ حتى يمكف القكؿ ؛ عف أم نظرية لرفض النظريات كاقتراح الشركط ؛ التي البد م
مقنعة ؛ فيبقى التحدم متمثبلن ؛ في مدل صمكد النظرية ؛ أماـ اختبارات مناىج العمـ القياسية 

 ؛ المتجددة ، كقدرتيا عمى التطكير . (8)
كلما كاف مفيـك العمـ ؛ في حد ذاتو ؛ ينتيي إلى مقكلة الكيؼ ، كىذه المقكلة في حد ذاتيا ؛ 

حاجة إلى العمـ أيضان ؛ أم أنيا بحاجة إلى الضبط ، كىذا العمـ بدكره يسيـ في تشكيؿ ب
مصطمح "عمـ العمـ العاـ" ؛ مف خبلؿ البعد المنيجي. كىذا العمـ؛ يؤسس لممبادئ العقمية العامة 
 ؛ ذات الصمة بو ؛ مع ىذا العمـ المؤسس لغيره ؛ مف جية ، كالذم ينظـ العبلقات القائمة ؛ بيف

 سمسمة الكيفيات الرئيسية العامة ، كالعبلقات الفرعية المبثكثة ؛ في مختمؼ التخصصات .  
كمف ىنا ؛ تأتي فكرة "عمـ الكيؼ" ؛ الذم ينبثؽ عنو مصطمح "عمـ منيج العمـ" ؛ عمى اعتبار 

 . كعمى ىذا األساس ؛ تنشأ فكرة "الكسيط المنيجي" ؛ في المنيجيات(9)أنو سمسمة مف الكيفيات 
 .(10)العامة ، كالمتخصصة ؛ فيما يتعمؽ بالبعد المنيجي ، ككذلؾ فكرة الكسيط المعرفي

" ، ك"المعمـك معمكـ بالعمـ"" مف  –كىذا يفيد  (11)كقد أشار ابف رشد إلى أف "العمـ عمـ لممعمـك
أنو إذا كاف المعمـك ؛ يشير إلى التصكر عمى اعتبار أنو ىك معمـك ؛  -كجية نظر الباحث 

كيؼ مصدر الحكـ عمى التصكر ؛ فإف األكؿ يككف معمكمان بعمـ ؛ أم "عمـ الكيؼ" ؛ عمى بال
اعتبار أنو ىذا الكيؼ ؛ مف مقكلة الكيؼ . كينظـ العبلقة بيف التصكر كالتصديؽ ، فيككف 
المعمـك معمـك بكاسطة الجانب المنطقي المنيجي المكجكد فيو . كىذا يفيد أف الجانب المنيجي 

الكيؼ" يضبط العبلقة بيف التصكر كالتصديؽ ك يكجييما ؛ إلى اليدؼ أك الغاية التي بػ: "عمـ 
 يريدىا ؛ ضمف الممكنات المعرفية المنطقية ؛ إلى يسعى الباحث إلى إثباتيا. 

إف مصطمح "عمـ العمـ العاـ " ، كمصطمح "عمـ المنطقية المنيجية" ، كمصطمح "عمـ المعرفة" ؛ 
ف كاف كؿ منيـ يغاير عمى حد سكاء ، مف ناحي ة االرتباط بالنسؽ المنطقي المنيجي العاـ ، كا 

اآلخر ؛ في المجاؿ التخصصي ، السمسمة العبلقات الكيفية ؛ تشكؿ عممية الربط بيف "العمـ 
" ، كالعالـ التخصصي .    كالمعمـك

عمى اعتبار  كيعتبر "عمـ العمـ العاـ" األساس ؛ الذم حاكؿ أرسطك التقعيد بو لمعمـ البرىاني ؛
أف المقدمات الفطرية كالضركرية ؛ التي يقـك عمييا "عمـ العمـ العاـ" ، كىك بمثابة "عمـ منطقية 

 ، كيعتمد عميو ىذا التعميـ .ىك العمـ ؛ الذم يسبؽ كؿ تعميـ، ك العقمية" ؛ ىك األساس ليذا األمر
عبلقة النسقية بيف "مجمكعة إف البعد المنيجي لمعمـ يتجمى ؛ في العصر الحديث ؛ بككنو ينظـ ال

المعارؼ كالبحكث ؛ التي تتصؼ بالكحدة كالعمـك ، كتؤدم إلى نتائج متناسقة ، كال تقـك عمى 
تحكـ الفرد أك مصمحتو ؛ بؿ عمى العبلقات المكضكعية ؛ بيف األشياء ؛ لما يكشفو العمماء شيئان 
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ف أشار إلى  (12)فشيئان ، كيتبنكف صحتو ؛ بالمناىج العممية المعركفة " كىذا التعريؼ بدكره ، كا 
الجانب المعرفي ؛ إال أف ينكه كذلؾ إلى الطريؽ المنطقي المنيجي ؛ الذم تـ بو ؛ أال كىك 
البحث العممي الرشيد ؛ مف خبلؿ عبلقات مكضكعية قائمة بيف األشياء ؛ عبر المناىج العممية 

 المعتبرة . 
ذا كاف لمعمـ مناىجو إلى التنظيـ كالضبط ؛ مف خبلؿ عمـ خاص بيذا  ، كالتي ىي بحاجة(13)كا 

الشأف . فإف ىذا ؛ ما يمكف أف يطمؽ عميو " منيج العمـ" ، أك "عمـ مناىج العمـ" ، كىي تندرج ؛ 
في مصطمح "عمـ المنطقية المنيجية" . ذلؾ ؛ أف لمعمـ عمكمو ؛ أم "عمـك العمـ المعرفية 

، كىي التي بدكرىا بحاجة إلى  (14)تو كغايتوالتخصصية" ؛ المتعمقة بمكضكعو كغاية تطبيقا
التأسيس كالتنظيـ ؛ مف الناحية النسقية المنطقية المنيجية . كىذا ما يقـك بو الشؽ اآلخر ؛ مف 
"عمـك العمـ العاـ"، كمنيا "عمـك العمـ المنطقية المنيجية العامة" ، كمنيا التخصصية التي تتصؿ 

 ة" . بػ : "عمـك العمـ المعرفية التخصصي
إف مصطمح "عمـ المنطقية المنيجية" ؛ بدكره  يقـك بميمة الجمع ؛ بيف المجاالت المعرفية 
كالمجاالت المنيجية ؛ انطبلقان مف األساس كالبعد المنيجي ؛ الذم بدكره يتخمؿ ، كيتشعب في 
، التخصصات المختمفة ؛ انطبلقان مف مقكلة "الكيؼ" ؛ السيما مف خبلؿ "عمـ مناىج العمـ" 

 ك"عمـ مناىج المعرفة".   
كتبدك العبلقة بيف ىذا العمـ كالجانب المنيجي ؛ مف خبلؿ إدراؾ الحقيقة التالية : أف "لكؿ عمـ 
تعريفيف ؛ ألنو ينظر إلى كؿ عمـ ؛ مف زاكيتيف . فيناؾ تعريؼ لمعمـ منظكران إليو ؛ مف ناحية 

انب المنيجي . أما التعريؼ اآلخر لمعمـ ، كىذا التعريؼ يتعمؽ بالج(15)الطريؽ التي يعمـ بيا "
فيك تعريؼ محتكل العمـ نفسو "منظكران إليو ؛ مف حيث ىك عمـ قائـ بذاتو ؛ سكاء كجد مف 

 ، كىذا يتعمؽ بالجانب المعرفي التخصصي .   (16)يتعممو أك لـ يجد
كف عممان ؛ كقد تحدث العمماء عف األمكر ؛ التي يجب أف تتكفر ؛ في العمـ المعرفي ؛ حتى يك

" . كيجد الباحث أف ىناؾ جانب آخر يتعمؽ  مثؿ كتاب "كشاؼ الظنكف" ، ككتاب "أبجد العمـك
بإدراؾ العمـ ، كىك عبلقة العمـ بغيره ؛ مف العمـك ، كىك الجانب ؛ الذم يتعمؽ بفمسفة العمـك ؛ 

ذج العامة ؛ التي عمى اعتبار أنيا المكجو لمعمـك ؛ مف خبلؿ البحث ؛ في األطر كاليياكؿ كالنما
 تحدد المحتكل المعرفي .    

إف الجانب المنيجي لمعمـ ؛ يمكف أف يشكؿ منيج "معرفة العمـ بالعمـ" ، كيمكف أف يككف ىناؾ 
؛ ىذه المناىج تتناسب؛ مع الجانب التخصصي المعرفي لو ؛ كؿ حسب طبيعة  (17)"مناىج العمـ
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؛  جانبان بنائيان (18)ي لمعمـ ؛ أم "لمنيج العمـ"اختصاصو . كبيذا؛ يمكف أف يشكؿ الجانب المنيج
 ؛ في الجانب النسقي كالجانب السياقي لنظرية المنيج كنظرية المعرفة .

 المنطق التأسيسي التطويري المغوي المنيجي لممصطمحات العممية :   -
 إف المنطؽ المغكم التأسيسي التطكيرم لو دكر ىاـ جدان؛ في عممية التأسيس لممصطمحات
العممية؛ ىذا المنطؽ الذم يجمع بيف منيج التقعيد المنطقي كالبعد المنيجي النسقي الناتج عف 
نسقو ، كالعبلقات الترابطية فيما بينيا؛ بحيث إف المنيج البنائي؛ يتمثؿ في ىذا التأسيس؛ لكي 
ة ينتج مصطمحات؛ تسيـ في البناءات الييكمية ؛ التي تشتمؿ المضاميف التعريفية المختمف

 لممصطمحات الكاردة ؛ في النظريات العممية.    
كالباحث عمى ىذا األساس ؛  قد طرح فكرة لغكية منيجية تأسيسية تطكيرية ؛ لمتأسيس 

.  2006لممصطمحات العممية كتعريفيا ؛ انطمقان ؛ مف قاعدة كضعيا ليذا الغرض ؛ منذ عاـ 
كة عمى أنو جسد ذلؾ ؛ في رسالتو ؛ عبل(19)كقد كاف ذلؾ ؛ في أكثر ؛ مف لقاء عممي محكـ 

؛ التي محكرىا الرئيسي ؛ يدكر حكؿ المصطمح المنطقي المغكم المنيجي  (20)لمرحمة الدكتكراه
Science of Methodology  ىذه القاعدة العممية المنطقية المنيجية ؛ في ىيكميا القالبي ؛ .

يستند إلى المنطؽ  ، كىذا (…The Science of)( ؛ ك (The Science of…logyىي  
؛ الذم ينبثؽ عنو "عمـ العمـك  Science of Scienceالتأسيسي بمصطمح "عمـ العمـ العاـ 

Science of Sciences  كيستند أيضان ؛ إلى البعد المنيجي ، الذم يقـك عمييما عمـ ،
 The Science ofالمنطقية المنيجية ؛ الذم يشكؿ عمـ اإلدارة التأسيسي المنيجي لمعمـ 

Management knowledge  
كقد كجد الباحث؛ بناء عمى القاعدة التأسيسية المغكية المنطقية المنيجية؛ أف عدد مف 

؛ فتطكر إلى "عمـ  Languagologyالمصطمحات المتعمقة؛ بعمـ المغة يمكف تطكيرىا؛ مثؿ  
تطكر إلى "عمـ منطؽ  Seminology ك The Science of Languagologyمنطؽ المغة 

تطكر إلى "عمـ منطؽ  Paradigmology ، ك Seminology The Science of  عراضاأل
كىذا العمـ يمثؿ "مجمكع الصيغ الصرفية"؛ كما  The Science of Paradigmologyالبنية 

أف ىناؾ قائمة مف العمـك ؛ في مختمؼ التخصصات يقـك الباحث يإعدادىا ؛ سيصدرىا ؛ بعكف 
 ؛ في كتاب مستقؿ.  -سسبحانو كتعالى كتقد –هللا 

ككما ىك مبلحظ أف ىذه المصطمحات تتجاكز بقاعدتيا العامة سابقة الذكر ؛ مصطمح "عمـ 
العمـ العاـ" ؛ إلى مصطمح "عمـ العمـك التخصصي" ؛ الذم يدكره يتصؿ بمصطمح "عمـ العمـك 

 العاـ" 
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 االجتماعي" :  العالقة التأسيسية المنيجية العممية بين "المصطمح المغوي" و"المصطمح
 Theory of Science ofلقد كرد في مجاؿ عمـ االجتماع مصطمح أك "نظرية عمـ العمـك 

Sciences  عند أكجست ككنتUgaste Konte    ؛ الذم يشكؿ ؛ مف المنظكر الييكمي
المنيجي ؛ نكع مف التصنيؼ لو ؛ بالنسبة لمعمـك األخرل ، كىذا يعتمد عمى أساس أىمية العمـ 

 ة لغيره . بالنسب
كالباحث يرل أنو إذا كاف ىذا المصطمح قد كيجد عند أكجست ككنت إال أف داللتو التعريفية ، 
كمفيكمو بالنسبة لمفيـك مصطمح "عمـ العمـ العاـ" ؛ يختمؼ عف الذم ذىب إليو أكجست ككنت 
 . كيتضح ىذا مف خبلؿ النظر إلى ما ذىب إليو الدكتكر محمكد الشامي ؛ الذم يذىب في
كتابو عمـ االجتماع ؛ إلى تعريؼ ىذا عمـ ، كعبلقة العمـك األخرل بو ؛ بناء عمى ما ذىب إليو 
أكجست ككنت ؛ مف أف عمـ االجتماع ىك عمـ العمـك ، كاعتبار ىذا العمـ قمة البرج ؛ الذم 

في  تمتقي عنده العمـك ، كأكصى بػ : "كضعو في قمة البرج ؛ نظران لحداثتو ، كتعقده كأىميتو ؛
دراسة اإلنساف كبيئتو ، كلكف ألبراج العمـك ؛  كما يشير ككنت تاريخان قديمان ؛ يكضح الفترات 
الزمنية كالتاريخية ؛ التي كجدت فييا ىذه العمـك ؛ ذلؾ أف العمـك القديمة عمـ الفمؾ كالرياضيات 

يأتي عمـ االجتماع ؛ ؛ تقع في قاعدة البرج ، كتأتي بعدىا عمـك الحياة كعمـ الحيكاف كالنبات ، ك 
يقكؿ الدكتكر محمكد محمد الشامي :  (21).”في قمة ىذا البرج ، كالذم يسميو ككنت "عمـ العمـك 

"عمـ االجتماع ىك عمـ العمـك ؛ الذم يشكؿ قمة البرج ، كذلؾ ألىميتو ؛ في بناء النظريات 
لعبلقات ، كتكضيح عكامؿ كالقكانيف ؛ التي تفسر الظاىرة االجتماعية ، كتحدد أحكاـ السمكؾ كا

كىذا ؛ اعتماد عمى  (22)سككف كديناميكية المجتمع ، كتعميؿ مشكبلت الجماعات ككيفية حميا ."
القكؿ : "العمـك التي تمثؿ قاعدة البرج ؛ إنما ىي عمـك بسيطة كسمسة كمناسبة ككاضحة؛ مف 

 حيث حقائقيا، كمعمكماتيا، كفركضيا ، كنظريتيا، كقكانينيا . 
لجدير أف ىذه العمـك مرتبطة ؛ الكاحدة باألخرل ، كربطيا ىذا يشير إلى تكامؿ العمـك ، كمف ا

كىذا العمـ يشكؿ منظكمة ؛  (23) ككحدتيا ، كأىميتيا ؛ في تدليؿ مشكبلت اإلنساف كالمجتمع ."
 مف العبلقات الداخمية ، كالعبلقات الداخمية لمخدمة االجتماعية .

أسيسي لمعمـك ، كفكرة عمـ العمـك ؛ إنو إذا كاف ىناؾ نكع مف كيمكف القكؿ في اإلطار الت
التكامؿ بيف العمـك ؛ التي ترتكز إلى عمـ العمـك ؛ فإف ىناؾ عبلقة تبادلية تكاممية ؛ بيف عمـك 

، كىذا يبرز The Science of Archeology المغة كعمـك اإلنساف كبيئتو ؛ التي يحياىا 
ذ ا كانت المغة ىي الكسيط ؛ الذم يتحقؽ مف خبللو التكاصؿ عبلقة عمـك المغة بغيرىا. كا 

االجتماعي ؛ فإف المغة ليا كظيفة اجتماعية ىامة ؛ في تحقيؽ التفاىـ اإلنساني في ىذا الكسط 
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. كمف ىنا ؛ تأتي أىمية العبلقة بيف عمـ المغة كعمـ االجتماع. كليذا ؛ تأتي أىمية تطبيؽ مفيكـ 
المنطقية المنيجية"، في مجاؿ عمـك المغات ، كمنيا عمـك المغة  "عمـ العمـ العاـ" ، ك"عمـ

 العربية.
 المنطق التأسيسي التطويري المغوي المنيجي لمصطمح "عمم المنطقية المنيجية " : -

إف المنحى التأسيس لؤلفكار كالمصطمحات يتكافؽ مع منيجية التفكير اإلبداعي التي قد أرساىا 
"اعمـ أف مف طمب المعاني مف األلفاظ؛ ضاع كىمؾ ؛ كمف استدبر  اإلماـ الغزالي؛ حيث قاؿ :

المغرب ، كىك يطمبو . كمف قرر المعاني أكالن في عقمو ؛ ببل لفظ ؛ ثـ اتبع  معاني األلفاظ ؛ 
كىذا يدلؿ عمى أىمية المعنى ؛ في تشكيؿ المفظ أك تشكيمو . كعمى ىذا ؛ ال يمكف  1فقد اىتدل"

كيمكف ضرب مثاؿ عمى   (34)ال بعد أف يككف المفظ معقكؿ المعنى.االصطبلح في العمـك ؛ إ
إسياـ ىذه المنيجية ؛ بإنتاج المناىج الجديدة ؛ مثؿ المنيج اإلستردادم ؛ الذم يعتبر ابتكاران 

 Theكيأتي في ىذا السياؽ تعريؼ "عمـ المنطقية المنيجية  1إسبلميان في مجاؿ التحديث.
Science of Methodology  بعد األخذ في عيف االعتبار النظر في التعريفات السابقة " ؛

ليذا العمـ ؛ ثـ النظر في الجذكر ؛ التي يرتبط بيا ىذا العمـ مف الناحية المنطقية كالمنيجية 
فإف ىذا العمـ ؛ بككنو نتاج لتركيب نسقي لغكم منطقي منيجي عاـ ، كمركب  (35) كالعممية .

" ، ك"عمـ العمـ" في؛ مف خبلؿ "عمـ العقؿ" ك"عمـ منيج العمـلغكم يصمح لمسياؽ المنيجي المعر 
 ، ك"المنيجية العممية" .ك"عمـ البرىاف"

كيعتبر عمـ المنطقية المنيجية مثبلن لتطكير الفكر التأسيسي المغكم المنطقي المنيجي التطكيرم 
 Science. فكممة العمـ ، كىذا تتمثؿ فيو الناحية المغكية ، كالناحية المنيجية ، كالناحية المعرفية

في معناىا االصطبلحي كالمغكم ؛ تشتمؿ عمى النسؽ المنظـ لممعرفة اإلنسانية ، كما أنيا 
 تشتمؿ عمى السياؽ المعرفي المنظـ .

 "المادة" تتخذ مف Science «أف ىناؾ رأم يذىب إلى أف  "دراسة المغة كممة "عمـ كيبلحظ 
،  Subjectiveال ذاتية Objective " مكضكعية" دراسةثـ فيي  لو ، كمف " مكضكعان " المغكية
 عمـ المغة عف العمـك األخرل ، كبخاصة الفمسفة "استقبلؿ التأكيد األكبر ؛ كاف عمى عمى أف

 كالمنطؽ ، كىذا مبدأ أساسي عندىـ ، ال يدحضو ما نعرفو عف تأثر كبارىـ ؛ بمناىج عممية
ر كايـ" ، في عمـ االجتماع ، كتأثر "سابير بفرانز غير لغكية ؛ مثؿ تأثر "دم سكسير"  بػ : "دك 

في عمـ  behavior iotic " في األنثركبكلكجيا ، كتأثر بمكمفيمد باالتجاه السمككي Boaz بكعز
" كيرل الباحث أف ىناؾ عبلقة بيف عمـ المغة كغيره مف العمـك ؛ مع األخذ بعيف (36)النفس . 
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في ضبط المصطمحات ، كالقدرة عمى إيصاؿ المعاني االعتبار أف لعمـك المغة دكرىا الياـ 
 بالمناسب مف األلفاظ .     

، ك"السياؽ الداللي تمؿ عمى "النسؽ المنيجي المنطقي"كقد تـ اإلشارة إلى أف كممة "العمـ" ليا تش
 المعرفي" ؛ أم أنيا تشتمؿ عمى المنيج كالمحتكل .   

لناحية الغكية ؛ بككنيا اسـ و ؛ مف افي حد ذات Methodologyككذلؾ مصطمح المنيجية  
؛ التي  Logy؛ بمعنى المنيج ك Method، كىي في تركيبيا المغكم ؛ تتككف مف شقيف مصدر

؛ ىي  Logos، كالتي ترجع ؛ بدكرىا إلى كممة  Logicترجع في أصميا ؛ إلى كممة المنطؽ 
، كالعقؿ Research، كالخطاب Speech، ككذلؾ الكبلـ (37)بمعنى لب الفكر كجكىره

Reason(38)  أك النظر أك البحث فيي أقرب إلى معنى الفف . كبيذا ؛ فإف ىناؾ فرؽ بيف كممة
. أما بالنسبة لحرؼ  Logic؛ تختمؼ في معناىا كمدلكليا عف كممة المنطؽ  Scienceالعمـ  

 يعبر عف العبلقة ؛ بيف كممة العمـ كالمنيجية .  ofاإلضافة 
؛ إلى مصطمح "عمـ  The Science of Methodم عمـ المنيج إف تطكير المصطمح المغك 

أك ابف رشد "عمـ  –عمـ العمـ  –المنطقية المنيجية" ؛ حسب المنطؽ المغكم الذم أبانو الفارابي 
"  ؛ أم "عمـ عمـ المنيج المنطقي العاـ" ؛ حسب قكؿ الفارابي ك" عمـ عمـ  عمـو مف العمـك

 The لقكؿ عمى ىذا األساس "عمـ عمـو المناىجالمنطؽ التخصصي المعرفي" ؛ يمكف ا
Science of The Science of Methods  ؛ الذم يئكؿ في معناه إلى لمصطمح "عمـ "

؛  The Science of Sciences1المنطقية المنيجية " ؛ الذم ىك بمثابة "عمـ العمـك العاـ  
 The Scientific Qualifiedعمى البعد المنيجي الكيفي العمميبككنو يقـك أساسان 

Methodological Dimension   ؛ الذم ينظـ العبلقة بيف كافة العمـك المعتبرة ؛ كىذا العمـ
؛ بككنو منظمان ليا أيضا ؛ كما   The General Methodologyيمتقي مع المنيجية العامة  

لعمـك ؛ المتعمقة بعمـ مف ا Specialized Methodologyأنو يمتقي مع المنيجية المتخصصة 
 المتخصصة ؛ التي تبحث في كيفية اإلنتاج المعرفي في المجاؿ التخصص ليذا العمـ

Methodology of The Science of Sciences  أم أنو يتعمؽ بػ : "عمـ العمـ المنيج ،
 (39)المنطقي التخصصي المعرفي

ذا كاف المصطمح المنيجي العممي "عمـ المنيج  كارد في ىك ال The Science of Methodكا 
؛  يعالج المنيج عمى أساس  1بعض القكاميس األجنبية ؛ التي عالجت قضية المنيج كالمنيجية

" ؛ The Science of Methodologyعممي ينظـ استخداـ المناىج كأدكات ؛ فإف مصطمح "
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الذم يسعى لتنظيـ العبلقات العممية بيف اإلطار المنطقي كالمحتكل المعرفي كاألدكات 
 ليذا الييكؿ المنطقي المعرفي األداتي.  المستخدمة 

إف مف األدلة عمى التأصيؿ المنطقي لمصطمح "عمـ المنطقية المنيجية " ؛ ما ذىب إليو ىيجؿ 
Hegel  : ؛ الذم أطمؽ عمى أحد مؤلفاتو عنكافThe Science of logic  ؛ أم عمـ المنطؽ

كؿ كممة المنطؽ ؛ فبل حشك كال كمدل Logy؛ مما يدلؿ عمى كجكد المفارقة بيف مدلكؿ الحقة 
لكممة   Scienceتكرار في نحت كتركيب ىذا المصطمح ، فبل مانع مف إضافة كممة عمـ 

 "، كىذا ما تؤيده النقطة التالية .Methodology"المنيجية 
كما أنو كرد مصطمحات متخصصة عمى شاكمة ، كىك تطكير لممصطمح السابؽ ، كلو شكاىد 

يف كالمتخصصيف ؛ في مجاؿ اختصاصاتيـ ؛ كما ىك الحاؿ عند عند الفبلسفة كالمفكر 
 Theالفيمسكؼ ىيجؿ ، ككذلؾ عف األستاذ الدكتكر الفاركقي ؛ فقد أكرد مثؿ ىذا المصطمح

Sciences of Psychology، Sociology، and Anthropology كىذه العمـك تركيبيا  "
؛ أم عمـ منطؽ  The Science of Psychologyالمغكم كؿه عمى حدا عمى النحك التالي: 

 The Sciences of؛ أم عمـ منطؽ االجتماع  The Science of Sociologyالنفس . 
Anthropology  ؛ أم عمـ منطؽ الدراسة اإلنسانية . كىذا العمـ المنطقي التخصصي المعرفي

 ؛ يحمؿ معنى التأسيس كالتنظيـ كالبناء . 
 Theكصياغة مصطمح "عمـ المنطقية المنيجية كبيذا ؛ يتضح لنا كيؼ يتـ التأسيس 

Science of Methodology  ؛ مف خبلؿ التأصيؿ المغكم العممي كبياف عبلقتيا بالدراسات
المنطقية في صياغتو العربية كاإلنجميزية أيضان. كقد كجد ىذا االجتياد مكانان لو عند أىؿ التحكيـ 

غة اإلنجميزية ؛ في أثناء دراستو لمرحمة الدكتكراه مف العمـ ؛ في مؤتمريف شارؾ فييما الباحث بالم
 ؛ عبلكة عمى إجازتو في رسالتو ؛ ليذه المرحمة ؛ التي تحمؿ نفس العنكاف .

 العالقة بين مصطمح "عمم المنطقية المنيجية " ومصطمح "عمم العمم العام" : -
"عمـ العمـ العاـ" ؛  يأتي الحديث عف العبلقة بيف مصطمح "عمـ المنطقية المنيجية" ؛ كمصطمح

لبياف مدل الترابط بيف ىذيف العمميف ؛ مف الناحية المنطقية المنيجية العممية ، كىذا يأتي في 
 سياؽ بياف الترابط كالتكامؿ بيف العمـك كتكامميا .      

ذا ما قارنا بيف مفيـك "عمـ العمـ العاـ" ؛ الذم جاء تعريفو ؛ في سياؽ الحديث ؛ عف منيجية  كا 
عمى نحك كجد فيو ؛ حسب ما استباف لو مف  -كما أبانو الباحث فيما سبؽ –بحث العممي ال

؛ حيث يكجد نكع خمط بيف مصطمح قد تـ  -إطبلع ؛ في مجاؿ الدراسات المنطقية كالمنيجية 
طرحو جديدان حديثان "عمـ المنطقية المنيجية" ، كبيف مفيـك عمـ قد كجد عند األقدميف ؛ تحت 
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كما أكرده  (40) دة ؛ مثؿ "العمـ الكاحد" ؛ عند أرسطك ، ك"عمـ العمـ" عند الفارابي.مسميات متعد
" ؛ حكؿ مفيـك  (41)ابف رشد بككنو شارح لمنطؽ أرسطك " ؛ مف مصطمح : "عمـ عمـو مف العمـك

 "العمـ الكاحد" ؛ في إطاره المتخصص . 
مـ العمـ العاـ" ، لككنو يشتمؿ كقد كجد الباحث مف المناسب أف يطمؽ عمى ىذا العمـ مصطمح "ع

عمى الخصائص األساسية العممية العامة ؛ التي يحتاجيا ؛ كؿ نسؽ عممي ، كتميزان بينو كبيف 
" ؛ الذم ينظـ كيقنف القضايا العممية التخصصية لمعمـك المختمفة.   مصطمح "عمـ العمـك

 ة" : مصطمح "عمم العمم العام"  كمؤسس لمصطمح "عمم المنطقية المنيجي -
ـ( مصطمح "عمـ العمـ"؛ 950ىػ/339) لقد ذكر الفارابيالتأصيل لمصطمح "عمم العمم العام" :  -

في كتابو "الحركؼ ؛ كثمرة لمحديث عف طبيعة ىذه معقكالت الحاصمة في النفس عف 
المحسكسات ، ككيفية نشكئيا ؛ أم المعقكالت الثكاني ؛ حيث أنيا نتجت عف حالة مف التفاعؿ 

حسكسات كالنفس ؛ مما يضفي عمييا كجكدان كطبيعة تختمؼ عما ىي عميو في عالـ بيف الم
 (42)النفس"

كيؤيد ما ذىب إليو سابقان بما ىك مكجكد في األلفاظ التي تكضع في الكضع الثاني ، كتككف مف 
جنس األكؿ ؛ بقكلو : كذلؾ عمى مثاؿ ما تكجد عميو األلفاظ التي تكضع في الكضع الثاني ، 

أيضان يمحقيا ما يمحؽ األلفاظ التي في الكضع األكؿ مف اإلعراب . فيككف "الرفع" مثبلن  فإنيا
 (43)أيضان مرفكعان برفع . ك"النصب" يككف أيضان منصكبان بنصب ؛ ثـ ىكذا إلى غير نياية"

كيكضح الفكرة السابقة ؛ مف خبلؿ المثاؿ بقكلو : "فإذا كاف ذلؾ كذلؾ ؛ فبل فرؽ بيف الرفع ؛ 
م ييعرب بو "زيد" ك"اإلنساف" ؛ الذم ىك لفظ في الكضع األكؿ ، كبيف التي تكجد لممعقكؿ الذ

الثاني ؛ كما ال فرؽ بيف الرفع ؛ الذم ييعرب بو لفظ الرفع الذم ىك في الكضع الثاني ، فالحاؿ 
التي يككف عمييا إعراب ما في الكضع األكؿ مف األلفاظ ؛ بتمؾ الحاؿ يككف إعراب ما في 

ع الثاني منيا ." كيبيف أف ما يسرم عمى نظاـ األحكاـ اإلعرابية لممفردات ؛ ينطبؽ عمى الكض
المعقكالت ؛ بقكلو : كذلؾ يكجد األمر في المعقكالت ، فإنو بالحاؿ التي تكجد عميو المعقكالت 

مف األكؿ في ىذه المكاحؽ ىي بعينيا الحاؿ التي تكجد عمييا المعقكالت الثكاني ، فالذم يعٌميا 
الحؽ شيء كاحد بعينو . فمعرفة ذلؾ الكاحد ىي معرفة الجميع ؛ كانت متناىية أك غير متناىية 
؛ كما أف معرفة معنى "اإلنساف" ، كالذم يمحقو مف حيث ىك ذلؾ المعنى ىي معرفة جميع 

كيؤيد ما ذىب إليو بضرب   (44)".الناس كجميع ما ىك إنساف ، كانكا متناىيف أك غير متناىيف
ثاؿ عمى ذلؾ بالنظاـ اإلعرابي لمكممات ؛ حيث يقكؿ ما سبؽ ذكره : "كما أف معنى رفع الم

"الرفع" كرفع "زيد" ىك بمعنى كاحد كمي في ىذيف ، كفي رفع "رفع الرفع" الصائر إلى غير نياية 
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، كجنس جنس الجنس ؛ الصائر إلى   Genre Supreme. ككذلؾ السؤاؿ عف جنس  الجنس
ا كاف ىناؾ تكرار تركيبي "مضاؼ كمضاؼ إليو" ، فإف التسمسؿ ينفي عنو ، فإذ1غير نياية"

ف تكررت في  التناىي البلمحدكد ؛ بككف بنية لفظة "الجنس" كاحدة ؛ أم أف ىذه البنية ، كا 
التركيب التسمسمي ، فيي كاحدة ؛ ألنيا محدكدة ، كمعمـك مككنيا البنائي ؛ عبلكة عمى معرفة 

في ؛ الذم تكظؼ فيو . كىذا األمر يمكف تمخيص نظاـ العالـ فيو ، بأنو معناىا في سياقيا المعر 
ف تعددت تمظيراتيا ؛ في عالـ الخمؽ ؛ إال أنيا بجميع تمظيراتيا ىي نكع  بينية نظاـ العالـ ، كا 

 بنية ، أك شكؿ أك ىيئة أك صكرة . 
ذا كانت بعض المدارس المنطقية الكضعية قد أشادت فمسفات متعمقة بيذا  النظاـ ؛ مثؿ كا 

البنيكية ؛ فإف المنظكر اإلسبلمي ؛ يمكف أف يعطي نظرة تطكرية ليذه الفمسفة بالجمع بيف 
المنظكر التكحيدم كتجمياتو . كيصكغ الفارابي عمى ىذا النسؽ مصطمح عمـ العمـ كمصطمح 

 "عمـ عمـ العمـ "
يا تمؾ  األحكاؿ التي ىي أف تعكد عمي –إذ كانت معقكالت  –كيتابع قائبلن أيضان : "ال يمتنع 

لحقت المعقكالت األكؿ ، فيمحقيا ما يمحؽ األكؿ ؛ مف أف تصير أيضان أنكاعان كأجناسان ، كمعرفة 
يا ببعض كغير ذلؾ ؛ حتى يصير العمـ نفسو الذم ىك الحؽ لمشيء ؛ إذا حصؿ في  بعضي

صير المعقكؿ معقكالن النفس أف يككف معمكمان أيضان ، كالمعمـك أيضان نفسو يككف معمكمان ، كي
أيضان ، كالمعقكؿ أيضان معقكالن ؛ كالعمـ الذم بمعنى العمـ أيضان معمكمان ، كذلؾ لعمـ آخر ، كىكذا 
إلى غير النياية ؛ حتى يككف أيضان لمجنس أيضان جنس ، كلذلؾ أيضان كذلؾ ؛ إلى غير 

 .(45)نياية."
 مصطمح "عمم العمم العام" وفكرة الدور : -

بي الكيفية التي ينفي بيا فكرة الدكر كالتسمسؿ ؛ بقكلو : "غير أف التي تمر إلى غير كيبيف الفارا
النياية ؛ لما كانت كميا ؛ مف نكع كاحد صار حاؿ الكاحد منيا حاؿ الجميع كصار أم كاحد 

؛ أم أف ىناؾ نكع ىيكؿ أك نمكذج أك قالب  (46)منيا أيحد ىك بالحاؿ التي يكجد عمييا األخر"
جد بيف جميع األشياء كىك جنسيا ؛ أم جنس المعقكؿ أك جنس المعقكالت ، كيستدؿ مشترؾ يك 

عمى ذلؾ بالنظاـ المغكم ، كيؤيد ما ذىب إليو سابقان بما ىك مكجكد ؛ في األلفاظ ؛ التي تكضع 
في الكضع الثاني كتككف مف جنس األكؿ ؛ أم أنو جنس جنس المعقكؿ أك جنس جنس المفظ ، 

: "كذلؾ عمى مثاؿ ما تكجد عميو األلفاظ ؛ التي تكضع في الكضع الثاني ، كىذا كاضح بقكلو 
فإنيا أيضان يمحقيا ما يمحؽ األلفاظ التي في الكضع األكؿ مف اإلعراب . فيككف "الرفع" مثبلن 

 أيضان مرفكعان برفع . ك"النصب" يككف أيضان منصكبان بنصب ؛ ثـ ىكذا إلى غير نياية".  
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قة ؛ مف خبلؿ المثاؿ بقكلو : "فإذا كاف ذلؾ كذلؾ ؛ فبل فرؽ بيف الرفع الذم كيكضح الفكرة الساب
ييعرب بو "زيد" ك"اإلنساف" ؛ الذم ىك لفظ في الكضع األكؿ ، كبيف التي تكجد  لممعقكؿ الثاني ؛ 
كما ال فرؽ بيف الرفع الذم ييعرب بو لفظ الرفع الذم ىك في الكضع الثاني ، فالحاؿ التي يككف 

إعراب ما في الكضع األكؿ مف األلفاظ ؛ بتمؾ الحاؿ يككف إعراب ما في الكضع الثاني عمييا 
ذا كاف ال يكجد 1 منيا" ؛ كاإلعراب في حد ذاتو يككف نظامان مشتركان ؛ لضبط النظاـ المغكم ، كا 

في حالة الرفع المتداكلة بيف الكممات ، كتعبر عف حالة مكحدة بينيا في ىذا النظاـ ؛ إال أف 
كيب "عمـ العمـ" يشتمؿ عمى النسؽ الصكرم المنيجي ؛ عبلكة عمى ككنو حامبلن لمسياؽ تر 

 المعرفي .
إف العبلقة القائمة بيف مركب "عمـ العمـ" ؛ السيما في الجانب المغكم يكشؼ عف العبلقة بيف 
م المضاؼ كالمضاؼ إليو . كىي عبلقة تعبر عف حالة ترابطية ؛ في المنطؽ المغكم بينيما ؛ أ

عبلقة نسبة يينيما ؛ عبلكة عمى كجكد ىذه العبلقة مف الناحية الصكرية المنيجية . ىذه العبلقة 
؛ تفسح المجاؿ إلى كجكد حالة مف الترابط التسمسمي ؛ التي ترتد في النياية ؛ إلى التمحكر 

نظامو الدائرم لمصطمح "العمـ" المتعدد القابميات لمتكظيفات المعرفية التخصصية ؛ أم تكييؼ 
المنطقي المنيجي ؛ مع ىذه التخصصات المختمفة . كىك بدكره ينبثؽ عف نكاة تمركز محكرم 
ىك مصطمح "عمـ ؛ في أدؽ كأصغر كأبسط المبادئ العقمية المجردة ؛ التي تشكؿ المبادئ 
المنطقية المنيجية ؛ التي يتشكؿ منيا مصطمح العمـ . كىذا المصطمح "عمـ العمـ " يشير ؛ مف 

 ة المعنى ؛ إلى الكصكؿ منتيى الشيء كأسو .   ناحي
إف اشتماؿ مصطمح "عمـ العمـ العاـ" ؛ عمى النسؽ الصكرم المنيجي ؛ عبلكة عمى السياؽ 
المعرفي ؛ يعطي بعدان إضافيان لمفيـك ما عرفو حديثان ؛ تحت مصطمح عمـ المعرفة عند فشتو ، 

ينتيي إلى الكصكؿ إلى أس العمـك  كذلؾ بالتركيز عمى الجانب الصكرم المنيجي ؛ الذم
كمبتدأىا ؛ كما أنو يسيـ في التعرؼ عمى التأسيس لمعمـك جديدة كتطكيرىا ؛ السيما أف 
التطكرات المفظية ليا دكرىا ؛ في صياغة المصطمحات المنيجية العممية ؛ ك"التعبير بالمغة 

كانت المنيجية العممية تمر  ، فإذا (47)الرمزية ؛ حتى عف العمـك اإلنسانية في العمـ الحديث
بتطكرات لفظية ؛ فإف ىذه التطكرات في المنيجية العممية لـ تتـ بكاسطة القكانيف ، كلكف بكاسطة 

؛ أم التي تعتمد عمى قكاعد  (48)الكيانات النظرية ؛ أم األشياء التي ال يمكف إدراكيا مباشرة
جرائية ؛ بحيث أنيا بحاجة إلى التخطي  ط الدقيؽ ، كالتأسيس العميؽ .   كقكانيف نظرية كا 

قد استخدـ أرسطك أيضان  بكمية مبادئ األشياء ؛ كما أف عمـ العمـ يتصؼ في إطاره العاـ 
مصطمح "ككف األشياء عمى طريؽ الكمية" ؛ حيث يقكؿ : "كقد يكجد بعض األشياء ككنيا عمى 
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ما أف تتككف  كذلؾ أنو دائـ كعمى الكؿ إما أف تككف مكجكدة ىكذا –طريؽ الكمية  ؛ كقد  -، كا 
تكجد أشياء ليست دائمة ؛ غير أنيا في أكثر األمر ؛ عمى طريؽ الكمي ، كىك أف تككف عمى 

. كىذا يككف في الطكر التأسيسي لؤلشياء ، كالذىاب إلى (50). فالعمـ ىك بالكمي(49)الكؿ كدائمان "
دية تبقى ليا خصكصيتيا ؛ أف ليس كؿ األشياء تسير عمى طريؽ الكمي ؛ فإف ىناؾ حاالت فر 

ف كاف ليا ارتباط بالطريؽ الكمي ؛ فيما يتعمؽ بالجنس اإلنساني ؛  في دائرة الخصكصية ، كا 
كمجمكع يشترؾ في ظاىرة ما . كىذا يراعى ؛ في التأسيس لمعمـك كتطبيقاتيا المتنكعة . كما 

" ؛ حكؿ مفيـك أكرده ابف رشد بككنو شارح لمنطؽ أرسطك "؛ مف مصطمح : "عمـ عمـو مف  العمـك
 "العمـ الكاحد" في إطاره المتخصص.  

كيمكف تعريؼ مصطمح "عمـ العمـ العاـ" ؛ بأنو "العمـ الذم يعطي الطابع النسقي المنظـ لممبادئ 
الضركرية أك الفركض األكلية ؛ التي يقـك عمييا كؿ عمـ ، كما ينشأ مف عبلقات بينيا ؛ عمى 

ضيا البعض ". أما عمـ العمـك : فيك العمـ الذم يعطي الطابع المستكل الداخمي فيما بيف بع
النسقي المنظـ لممبادئ الضركرية أك الفركض األكلية ؛ التي يقـك عمييا العمـك التخصصية ، 
كما ينشأ مف عبلقات بينيا ؛ عمى المستكل الداخمي فيما بيف بعضيا البعض أك عمى المستكل 

المختمفة ؛ سكاء كاف ىذا العمـ متعمقان بعمـك عالـ الشيادة الخارجي ؛ فيما يتعمؽ بالتخصصات 
الحسية كالتجريبية ؛ أك متعمقان بعمـك عالـ الغيب العقمية كالذكقية ؛ المفارقة لمحس ، كالمتقبمة 
بالطبع اإلنساني ؛ بما يتضمنو مف فطرة سميمة فائقة ؛ منفتحة عمى عالـ الغيب كالشيادة ؛ 

نظمان لمعبلقات كالركابط القائمة بيف ىذه العمـك تنظيمان نسقيان منيجيان بكسائميا المتعددة ؛  م
 كبيذا ؛ نككف قد أباف الجانب التأسيسي لعمـ العمـك .  مكضكعيان ".

 البعد المنيجي كمؤسس لمصطمح "عمم المنطقية المنيجية" :  -
؛ إلى أف برز بكضكح  كلما كاف البعد المنطقي المنيجي ؛ يرتبط بالجانب المنطقي ؛ منذ أرسطك
 -B. Ramos (1515؛ كأحد أقساـ المنطؽ ؛ عند الفيمسكؼ الفرنسي بطرس رامكس 

؛ فقد شيد ىذا البعد تطكران ؛ مف خبلؿ اىتماـ عدد كبير ؛ مف الفبلسفة ؛ ابتدأ  (51) ـ(1572
لى ظيكر مف فرانسيس بيككف ، كديكارت كلبنتز كغيرىـ . إف ىذا االىتماـ قد أدل ىذا األمر ؛ إ

؛ عند  Methodologyالعديد ؛ مف المصطمحات جديدة ؛ في الفكر المنيجي ؛ كمصطمح 
الفيمسكؼ أكجست ككنت ؛ الذم فيسر في المغة العربية بعمـ المناىج ؛ مع أف صيغة الجمع ؛ 
ليست مكجكدة ؛ في األصؿ اإلنجميزم . كالباحث يرل أف التعريب الدقيؽ ليذا المصطمح ىك 

منيجية" ؛ أم أف ىذه الكممة ، مف قبيؿ "االسـ المصدرم" ؛ الذم يحمؿ معنى زائد "منطقية ال
 عمى المنيج ؛ ألنو كما قاؿ المغكيكف ؛ أف الزيادة في المبنى زيادة في المعنى .  
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كما أف الفكر المنطقي المنيجي ؛ بككنو نكع فكر ؛ يتسـ باالتساؽ كعدـ التناقض ، كالمعقكلية ؛ 
قر إلى نكع مف العممية الشمكلية الراسخة ؛ إال أنو مع ككنو فرع عف المنطؽ ؛ لـ إال أنو ظؿ يفت

يخمك مف اضطراب ، ككجكد فجكات في نتاجو المعرفي ؛ كحاالت انفصاؿ بيف تخصصاتو ، 
كمع ظيكر عمـ المنطؽ ؛ الذم يعمؿ عمى صبغ المنطؽ بالصبغة العممية ؛ عمى نحك أكثر 

قد انعكس عمى المنيج كفمسفتو كقضية المنيجية عمكمان ؛ بحيث أنو انضباطان ؛ فإف ىذا التطكر 
أدل إلى كجكد مصطمح خاص بالمنيج كفمسفتو ؛ الذم يعبر عف طبيعة ىذا التطكر ؛ في "عمـ 
المنطقية المنيجية" ىك المقابؿ لعمـ المنطؽ ؛ في مجاؿ الدراسات العممية ؛ إف الباحث استنادان 

ا كصاغيا ؛ في مصطمحات كمفاىيـ معينة ؛ فبلسفة يكنانيكف إلى قكاعد تأسيسية قعد لي
كمسممكف أقدمكف ؛ مف أمثاؿ أرسطك كالفارابي كابف سينا. كبناء عمى دعكات أصدرىا فبلسفة 
غربيكف لضركرة تطكير العمـك المنطقية ؛ كالمنيجية ؛ مف أمثاؿ أرسطك كفرانسيس بيككف ؛ قد 

صياغة المفيـك الجديد المشار إليو  في مجاؿ  –تعالىسبحانو ك  –استطاع ؛ بتكفيؽ مف هللا 
الدراسات المنيجية العممية العامة ؛ الذم يعتبر جديدان في المغة اإلنجميزية ، ككضع اإلطار 

، أك عمـ   The Science of Methodologyالنظرم لو ؛ كىك "عمـ المنطقية المنيجية
در العربية ؛ التي تناكلت فكرة التأسيس لعمـ المنيجية العاـ "، كىك مصطمح لـ يرد ؛ في المصا

 منيجي ."
 تعريف مصطمح "عمم المنطقية المنيجية": -

يجد الباحث أننا إذا أردنا أف نقؼ عمى تعريؼ عمـ المنطقية المنيجية ؛ أف نقؼ  عمى تعريؼ  
مؿ عمى المنيجية المنطقية ؛ فػ : "ىي ذلؾ اإلطار المنطقي الترابطي المنيجي الكمي ؛ الذم يشت

النسؽ المنطقي المنيجي، كعمى السياؽ الفمسفي المعرفي، كعمى الجانب األداتي اإلجرائي ، 
 كعمى ما يشتمؿ عميو ىذا اإلطار ؛ مف عبلقات رئيسة كفرعية " 

كبناءان عمى ىذا؛ فإف عمـ المنطقية المنيجية ؛ بككنو نتاج لتركيب نسقي منيجي عاـ ، كمنيجي 
العقؿ" ك"عمـ منيج العمـ"، ك"عمـ العمـ" ك"عمـ البرىاف" ، ك"المنيجية معرفي ؛ مف خبلؿ "عمـ 

 العممية" ؛ يمكف تقديـ ىذه التعريفات لعمـ المنطقية المنيجية ؛ عمى النحك التالي :  
"ىك العمـ الذم يؤسس كيؤطر كينظـ المنيجية العممية لمعمـك المختمفة انطبلقان مف البعد  -1

حد بينيا عمى اختبلؼ تخصصاتيا ؛ مركزان عمى مجمكعة العبلقات المنيجي المشترؾ كالمك 
القائمة ؛ سكاء بيف مجمكعة المبادئ الضركرية أك الفركض األكلية كالتخصصية ؛ لممنيجيات 
العامة لمعمـك ؛ عمى اختبلؼ تخصصاتيا المختمفة ؛ القائمة بيف تمؾ المنيجية ، كىذه العمـك ؛ 

الفرعية ليا كبيف المنيجية العممية ؛ مف خبلؿ مبادئ كمقدمات  عبلكة عمى الربط بيف المباحث
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كسيطة . إف اعتبار البعد المنيجي بعدان مشتركان بيف العمـك كافة ، ترجع لككنيا جميعان ترتد إلى 
  (52)مقكلة الكيؼ التي ىي أس البعد المنيجي .

لشمكلية كالمنيجيات الجزئية ىك العمـ الذم يعنى بتنظيـ عبلقات األطر الكمية كالمنيجيات ا -2
Particular Methodologies(53)  لمختمؼ العمـك ؛ سكاء تعمؽ ذلؾ بالنماذج المعرفية الفمسفية

أك النماذج األداتية العممية ، ككذلؾ العبلقات القائمة بينيا ؛ عمى اعتبار أف ىذه األطر كما 
  عرفة .بينيا مف عبلقات كسيطة تمثؿ الجانب المنيجي مف نظرية الم

تركيزه عمى البعد  -حسب ما أكرده الباحث  -كلعمو يتضح مف تعريؼ عمـ المنطقية المنيجية 
المنيجي المشترؾ بيف التخصصات المعرفية المختمفة ، إلبراز ىذا البعد ، كليس الجانب الذم 

منو إلى  يتناكؿ المنحا التأسيسي لمعمـك فقط ، كالذم ىك أقرب ؛ إلى مفيـك "عمـ العمـ العاـ ؛
 "عمـ المنطقية المنيجية التخصصية." 

 فمسفة العموم ومصطمح "عمم المنطقية المنيجية " :
لقد سعى "عمـ المنطقية المنيجية" ؛ بككنو عممان لمعمـك ؛ ينطمؽ مف البعد المنيجي العممي 

، عمى المؤسس ليا ، بما تشتمؿ عميو مف فمسفات كأدكات إجرائية ؛ لمتأسيس لفمسفتيا كعمكميا 
 Philosophy with no rules is notاعتبار أف الفمسفة ؛ بدكف قكاعد ليست بفمسفة 

philosophy(54) يجاد نكع مف الكحدة بينيا كترشيد يجاد العبلقة بينيما ، كتنظيميا ، كا  ، كا 
عممية بناء المصطمحات كالمفاىيـ ؛ في ضكء المنطؽ العممي الحديث ؛ عمى نحك يسيـ في 

.   إنضاج مصطمح فمسفة العمـك كمفيكميا ، كبياف مكقع كمرتبة كؿ منيا في شجرة فمسفة العمـك
كىذا األمر يتماشى مع ما "شاع في العصكر الحديثة ؛ مف انبثاؽ فمسفة بجكار كؿ عمـ ؛ تتناكؿ 
تحميؿ ماىية ذلؾ العمـ ، كفيميا فيمان يغكر في خمفياتيا كقبمياتيا ، كيكضح مناىجيا ، كيشرح 

األمثؿ ؛ لتمؾ المناىج ، كدائرتيا ، كغاياتيا ، كمجمكعة العكامؿ المتنكعة التي تتحكـ  التنظيـ
 في كيفية تقنيف أسس ذلؾ العمـ كمرتكزاتو 

إف عمـ المنطقية المنيجية ؛ بككنو يركز عمى البعد المنيجي ؛ في التأسيس لمعمـك كالمعارؼ 
المختمفة ، كبككف النظرية ؛ تتميز عف  المختمفة ، كتنظيـ العبلقات بيف التخصصات المعرفية

في ترشيد ؛  المعرفة العامية ؛ بككنيا تصكر عممي متسؽ ؛ فإف عمـ المنطقية المنيجية ؛ يسيـ
، كالعبلقات المنيجية بينيا ، كتطبيقات ىذه النظريات ؛ مما يسيـ في عممية األسس النظرية

مـ المنطقية المنيجية" ؛ يسيـ في ترشيد نياية المطاؼ في إنتاج المعرفة العممية ؛ كما أف "ع
نما لترشيد العمؿ ؛  كتنظيـ عممية التجديد ؛ فالتجديد ال يسعى لتغميب النظر عمى العمؿ ، كا 
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براز العبلقة التداخمية التبادلية كالتكاممية بينيما ، إبرازان ليذه العبلقة بيف النص كالكاقع ، ككؿ  كا 
 فمسفة العمـك إلى تحقيقيا.  ىذا يصب في إطار األىداؼ التي تسعى

 اإلطار النظري لمصطمح "عمم المنطقية المنيجية " )األسس ، المحددات ، العالقات( :
إف مصطمح "عمـ العمـ" ىك األقرب إلى مصطمح المرجعية العممية ، كالمنيجية العممية بدكرىا 

ف بمثابة نقطة البداية نكعه مف المرجعية العممية ؛ التي يرتكز عمييا ، كتحتكـ إلييا ، كتكك 
Starting Point  كليذا ؛ فإف "أكجست ككنت" يؤمف "بكجكد المرجعية العممية التي يجب أف .

ترتكز إلييا المبلحظات ؛ حيث يقكؿ : " كحقيقة ال يمكف أف تكجد مبلحظة عممية ما ؛ دكف أف 
كىذا القانكف  1"تكجد نظرية سابقة ؛ أم دكف أف يفرض المرء قانكنان يجب التحقؽ مف صدقو

مكجكد أصبلن بكجكد مبادئ العقؿ الفطرية الثابتة . كبيذا تككف مسألة التحقؽ منو مكجكدة في 
، كىي بحاجة ؿنظرية ما ىك مسألة أخرل ؛ ال يمكف أف تككف ؛ إال بكجكد المؤسس العقمي األك 

؛ عمى اعتبار أف ىذا  (55)إلى النظرة العممية ؛ التي تحدد العبلقة بيف المنطؽ كالقانكف لترشيدىا
  األمر يحتاج إلى القكاعد كالقكانيف .

كبيذا ؛ فإنو كال ريب أف العمـ متى أصبح كضعيان ؛ فمف يضع الخياؿ فركضان خاصة "باألسباب 
؛ أم ال 1 " أك "بالجكاىر" ؛ بؿ يجب أف يخضع لمعقؿ ؛ أم لفحص الظكاىر فحصان منيجيان"

ؿ عف مبادئ العقؿ أك تحالفيا ؛ ألف ىذا يتنافى مع النسؽ يمكف لؤلسباب أك الجكاىر أف تنفص
المنيجي ، كاالتساؽ العقمي ؛ الذم البد مف كجكده ؛ في أم نظرية معتبرة عمميان ، كىذا يدخؿ 

الكجكدم ، كما يتعمؽ بو ؛ في الكاقع The Science of Reasonفي إطار عمـ العقؿ 
 (56)؛ إال بشرط كجكد بعض الفركض المكجية .". كمع ذلؾ فميس ىذا الفحص ممكنان كاإلنساني

كىذه الفركض ىي ذات عبلقة بالمجاؿ التخصصي ؛ الذم يمكف أف يتكيؼ مع االعتبارات 
الخاصة بو . كمف ىنا ؛ يككف مجاؿ التخيؿ العممي ، كاإلبداع الفكرم فيو ، " كحينئذ يحتفظ 

ف الخياؿ بكظيفة في العمـ . حقان إف ىذه الكظيفة ثانكية ك  لكنيا ضركرية . كمف ىنا يفترؽ " ، كا 
 كاف أنشتايف يذىب إلى أف الخياؿ العممي ؛ مف أىـ العمـك كالمعارؼ .

 العالقة بين مصطمح "عمم المنطقية المنيجية " والنظريات المغوية :  -
 Scientificإف مصطمح "عمـ المنطقية المنيجية " ؛ يسيـ في عممية التقعيد لمنظريات العممية 

Theories  ؛  -في إطارىا الفمسفي  -؛ كالفمسفة التي تقـك عمييا ؛ عمى اعتبار أف النظرية
مرادفة لمفظة نسؽ ، كىك مجمكعة مف القضايا المرتبة ؛ في نظاـ معيف ؛ بعضيا مقدمات ال 

 (57)يبرىف عمييا ؛ في النسؽ ذاتو ، كبعضيا اآلخر ؛ يككف نتائج مستنبطة مف ىذه المقدمات" 
؛ كيجمع ما بيف المقدمات العامة  (58)ف النسؽ المنطقي ؛ الذم ينتظـ فيو كؿ المفاىيـ؛ أم أ
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كالمقدمات التخصصية ، كىي التي تسيـ في تشكيؿ اإلطار النظرم كقكاعده ؛ الذم ىك بمثابة 
، كتحكيؿ المفاىيـ المفردة إلى قضايا ؛ تتعمؽ بمكضكع النظاـ ؛ كأف نضيؼ إلى (59)منيجية ليا
صفات محتممة ، أك ننفي عنيا ، أك ندع أف تغيران ما سيحدث ؛ في أحدىا إذا كقع تغير بعضيا 

في آخر ."  ك"مف الممكف أف يكتفي ؛ بيذا النسؽ المككف ؛ مف المفاىيـ كالقضايا ، فيك يصمح 
أف يككف إطاران تصكريان مكجيان ؛ يحدد لنا مجاؿ البحث ككحدات التحميؿ ، كنكع المعمكمات ؛ 

نبحث عنيا ؛ أم يحدد لنا منيجان نسير عميو في البحث . كىذه  في ذاتيا فائدة جميمة ؛ التي 
  ألنو لكال ىذا اإلطار التصكرم ؛ لما عرفناه ؛ عمى أم منيج في البحث نسير .

إف العبلقة بيف مصطمح "عمـ المنطقية المنيجية " كالنظريات المغكية ؛ يتصؿ بفمسفة العمـك ؛ 
لنظريات المغكية ؛ ىي نكع أطر ؛ مف األنساؽ المغكية المترابطة التي تشكؿ عمى اعتبار أف ا

تصكرات كرؤل حكؿ القضايا المغكية؛ يتـ تكييفيا ؛ مف خبلؿ نكع التخصصات ؛ التي يتـ 
تكظيفيا في األطر العامة لمنظريات ؛ فالنظرية عمى ىذا النحك ىي نتاج لنيج فمسفة العمـك ؛ 

رابطية لؤلنساؽ كالسياقات ؛ كاألدكات . كىذا األمر ينطبؽ عمى فكرة في تشكيؿ العبلقات الت
 Paradigmالنمكذج الفمسفي اإلرشادم

كليذا ؛ فإف مصطمح "النظرية المغكية" ؛ يدؿ عمى اكتماؿ في الرؤية االفتراضية ، كحصكؿ 
ظريات المغكية كما أف " الن (60) ." النتيجة العممية ، غاية البحث ، كاطراد ؛ في السنف المغكية

منذ دم سكيسر  -أكربا كأمريكا  -المغة في الغرب  ؛ عمـ المعاصرة ؛ فنعني بيا ما استقر عميو
  .التكليدية كمف أىـ النظريات المغكية : النظرية البنائية ، كالنظرية التحكيمية ؛ حتى اآلف " 

الذم تطرؽ لو  -"العمـ"بيف مصطمح  كقت الحالي ؛ ال يكجد تفريؽ دقيؽكما المبلحظ أنو إلى ال
، كمصطمح "النظرية" ، فنجد القكؿ : " أما النظرية البنائية ، أك عمـ المغة   -الباحث أعبله 

سائدة في  ، فقد خمفت الدراسات الفيمكجية ؛ التي كانت  Structural Linguistics البنائي
معرفة  ة تيدؼ إلىتاريخية مقارن -كما نعمـ -القرف التاسع عشر ، ككانت ىذه الدراسات 

،  (61) فييا التطكر العبلقات الكراثية بيف المغات ، كما يترتب عمى ذلؾ مف الكشؼ عف قكانيف
  كبحيؿ الكاتب إلى كتابو : " فقو المغة في الكتب العربية . "

كتجد أف الباحث في تاريخ النظرية البنائية أك عمـ المغة البنائي ، يتنقؿ في استخداـ ىذه 
 ت ؛ بغير دقة عممية بارزة ، فتراه يقكؿ : "كقد بدأ عمـ المغة البنائي ؛ بما كضعو دمالمصطمحا

سكيسر في محاضراتو ؛ عف عمـ المغة العاـ ، ثـ غمب ىذا العمـ ؛ عمى البحث المغكم ؛ إلى 
  الخمسينيات ، كلـ يختؼ اختفاء كامبلن ؛ مف بعض دكائر الدرس إلى اليـك . آخر
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طكر التاريخي لعمـ المغة البنائي ؛ يبيف الكاتب ؛ ىذه الحاؿ بالقكؿ : "عمى كفي حالة بياف الت 
نما ظؿ يتكسع كيتفرع إلى  أف ىذا العمـ لـ يبؽ عمى صكرتو ؛ التي خدميا " دم سكيسر" ، كا 
كمدارس ، تختمؼ في اإلجراءات كالمصطمحات كطرائؽ التحميؿ ، لكنيا جميعيا تعمؿ  اتجاىات

. كيخمص الباحث إلى معنى النظرية (62)ا يطمؽ عميو النظرية البنائية"كاحد ىك م ؛ في إطار
تمثمو مف  البنائية بالقكؿ : " كمف ثـ ؛ فإننا ىذه النظرية ىنا تعني عند البعض : " كؿ ما

ثقافية عند  ؛ عند " سكيسر" ، كحقيقة كقائع اجتماعية المبادئ العامة لممنيج ؛ باعتبار المغة
؛ عند " مدرسة براغ " ، ثـ  السمككي ؛ عند " بمكمفيمد " ، كالكظيفي ار المنيج"سابير" ، ثـ باعتب

 Summerالصيفي ، ك"معيد المغة  Pike "عند "بايؾ Tagmemics " نحك الخانات باعتبار
Institute of Linguistics  العىبلقي" ، ك"النحك Relational grammar  عند "ىممسمؼ 

Helmslev ك"سياؽ الحاؿ ، Context of situation عند " فيرث Firth . ك"مدرسة لندف ""  
؛ بصدد تقديـ  ، كحسب منطؽ فمسفة العمـك ؛ فإنو ىنا لسنا(63)كؿ أكلئؾ يمثؿ النظرية البنائية " 

نما نقصد إلى بياف العامة لمنظرية".  كىذا المنحا قد اتخذ  الخصائص شيء عف تفصيبلتيا ، "كا 
  .ربية سندان لمكقفيـمنيا بعض أساتذة المغة الع

ذا كاف ىناؾ يذىب إلى " أف المغات اإلنسانية مختمفة ، كأف ىذا االختبلؼ ال نياية لو ، كتمؾ  كا 
ثـ كصفيا الخاص ، كقد  تفكيرىـ . فكؿ لغة ليا طبيعتيا الخاصة ، كمف مسألة مركزية ؛ في

بصفة  المغة ؛ عف حدةنظرية كا يترتب عمى ذلؾ ؛ ما يؤكده بعض الباحثيف ؛ مف أنو ال تكجد
نما ىك المغة ، ما عف أك اعتقادان  "عمـ المغة" تصكران، عامة ، كليس الكصؼ  تقنيات مف " إطار كا 

فإف ىذا ؛ يعبر عف حالة ؛ مف عدـ النضكج ؛ في فيـ الظاىرة المغكية  (64) ."العممي ألم لغة 
ف مع كاقع الحياتي ؛ بمختمؼ كعمكميا ؛ ألف المغة في مجمميا ؛ ىي "نتاج لحالة تفاعؿ اإلنسا

 جكانبو ؛ عمى قدر اإلمكانيات كالقدرات كالقابميات التي تمتع بيا اإلنساف." 
 دور مصطمح "عمم المنطقية المنيجية " في "عمم المنطقية النحوية" :  -

تطػػػكيػػػرم إف "عمـ المنطقية المنيجية"، بككنو نمكذجان لمتػػأسػػػيس المغػػػكم المنطقػػػي المنيجػػػػي ال
لممصطمحػػػػػػات ؛ فإف لو دكر في النحك العربي ؛ بحيث أنو يمكف أف يؤسس "عمـ المنطقية 
النحكية" ؛ كتطبيؽ لػ : "عمـ المنطقية المنيجية التخصصية". ىذا العمـ المنطقي النحكم ؛ يبرز 

كالعبلقات المشتركة األنساؽ اإلعرابية المنتظمة ؛ في المغة العربية بخاصة ، كالمغات األخرل ، 
 بينيا ، كالفكارؽ التي تتميز بيا عف غيرىا ؛ سكاء مف ناحية الفمسفة أك المنيج أك األدكات .       
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إف عمـ المنطقية النحكية يتضمف المنطؽ البنائي لؤلنساؽ التي يشتمؿ عمييا . كليذا ؛ فإف 
يذه األنساؽ ، كما يتعمؽ بيا. كمف المنيجية التأسيسية البنائية المغكية ليا دكرىا في التأسيس ل

 ىنا ؛ تأتي أىمية الحديث عف عمـ المنطقية النحكية ما بيف البنائية كالمدرسة الكصفية .   
 مصطمح "عمم المنطقية النحوية" ما بين "المدرسة البنائية" و"المدرسة الوصفية" 

معالـ المغات"؛ إال أف ىذا ال إذا كانت "مستكيات العقؿ كاإلدراؾ كالفيـ  ليا دكرىا ؛ في تشكيؿ 
يمنع ؛ مف دراسة المغات ؛ حسب "منطؽ الكحدة كالتعددية" أك "منطؽ الثابت كالمتغير" ، كمنطؽ 

 العمـك كالخصكص" ؛ 
 مذىب المدرسة الوصفية في المغة : 

 تتخذ مف Science ؛ "إف أتباع المذىب الكصفي يذىبكف إلى أف في "دراسة المغة كممة "عمـ
  ال ذاتية Objective " مكضكعية" ثـ فيي دراسة لو ، كمف " مكضكعان " المغكية "ةالماد"

Subjective عمـ المغة عف العمـك األخرل ،  "استقبلؿ التأكيد األكبر ؛ كاف عمى ، عمى أف
 –فيما يرل الباحث  –، كىذا القكؿ  (65)كالمنطؽ ، كىذا مبدأ أساسي عندىـ."  كبخاصة الفمسفة

ف كاف في و صحة ؛ إال أنو ال يشتمؿ عمييا كاممة ؛ حيث أف الدراسة "المكضكعية" ؛ لمصطمح كا 
العمـ ؛ تتمثؿ في إدراؾ ذلؾ النسؽ المنطقي المنيجي المغكم ، كالسياؽ المعرفي الفمسفي لو ؛ 
مع إدراؾ جكانب اإللتقاؽ كاالختبلؼ بينيما ، كالعبلقات الرابطة بينيما أيضان. كىذا اإلدراؾ 

لمصطمح العمـ يبيف أف النسؽ كالسياؽ المغكم البنائي كامف فيو ، كأف المغة ليست ىي  األشمؿ
نتاج كصفي ؛ باالستقراء الكصفي ؛ يعتبر مف الخطكات األكلى لدراسة الظاىرة المغكية . 
فالظاىرة المغكية ، فقد تأثر كأثرت في غيرىا . كىذا ال يتعارض مع إستقبللية الظاىرة المغكية ، 

غير لغكية ؛ مثؿ تأثر "دم سكسير" ؛   يدحضو ما نعرفو عف تأثر كبارىـ ؛ بمناىج عمميةك" ال
" في األنثركبكلكجيا ،  Boaz بػ : "دكر كايـ" ، في عمـ االجتماع ، كتأثر "سابير بفرانز بكعز

 "(66)في عمـ النفس .  behavior iotic كتأثر بمكمفيمد باالتجاه السمككي
التي قد بنيت عمى القكؿ السابؽ : "كيترتب عمى ىذيف المبدأيف أف الدرس  كليذا ؛ فإف النتيجة

؛ في   etat dn langue  ؛ يصؼ حالة لمغة كصفي كىك تاريخي ، ال كصفي المغكم درس
؛ ألف دراسة المغة إف بدأت كصفية ؛ في بدايتيا ؛ إال أف ىذا ال يعني  (67)كضعيا الراىف" 

. (68)يمكف رصدىا كفحصيا " مادة كاف المنيج الكصفي "يقدـ لمعمـاالقتصار عمييا ؛ السيما إذا 
كىناؾ مف يرل أف "يجب أف يككف الكصؼ مكجيا لمغة ؛ في مظير المنطكؽ ال المكتكب ، كأف 

كليس مادة مختارة ؛ مف المستكل األدبي أك المستكل العالي  الكصؼ مادة عامة" ، مادة تككف
 لمغة .
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في ذاتيا .  ؛ أف يككف كصفا لمغة ة : "كمف ثـ ؛ فإف الكصؼ يجبإف الخمكص إلى نتيجة قائم
عميو ؛ ال بما ينبغي أف تككف عميو ، كمف ثـ البد مف  كمف أجؿ ذاتيا ؛ أم المغة ؛ بما ىي

؛ يعتبر تشخيصان قاصران لنشأة  (69) كصفي ، كالتمسؾ فقط بما ىك معيارم استبعاد ؛ كؿ ما ىك
إلدراؾ اإلنساني ،  كيمنع مف التقدـ ؛ في دراسة ىذه الظاىرة ، كما الظاىرة المغكية كعبلقتيا با

 تنطكم عميو ؛ مف قكانيف عامة ، كما يمكف تطكيره ؛ في المغات حسب ىذه القكانيف . 
 كيرفض رفضا كامبل لمظكاىر المغكية ، اآللي ؛ يخضع لمتفسير كما أف جعؿ "الكصؼ المغكم

؛ مف تأثير االتجاه السمككي ؛ الذم يفسر الحدث  ليا، كلعؿ ذلؾ كاف ؛ عقمي أم تفسير
كمبدأ التفسير اآللي جعميـ  responses كاالستجابات  stimuliالمثيرات الكبلمي ؛ في ضكء

عمى أقؿ  مف عمـ المغة ؛ أك المعنى ؛ يبعد دراسة المغكم ، كجعؿ بعضيـ التعميؿ يرفضكف
فإف ىذا يبيف أف الظاىرة المغكية ؛ ؛  (70)ر " الظكاى أساسان ؛ في تحميؿ تقدير ؛ ال يجعؿ المعنى

تعبر عف حالة الكعي كالبلكعي ، كحالة القصدية كالعفكية كحالة اإلرادة كالبل إرادة . كأحسب أف 
ىذا ال يمنع مف الدراسة العقمية؛ ليذه الجكانب مف الظاىرة المغكية بمغاتيا المختمفة، كبمستكياتيا 

انت لغة عقمية منطقية أك لغة حركية حسية أك لغة كجدانية شعكرية اإلدراكية المختمفة ؛ سكاء ك
 أك لغة عاقمة أك لغة غير عاقمة .

أك ما يعرؼ  كليذا ؛ فإف تكجيو " أصحاب ىذا االتجاه نقدا عنيفا لمنحك األكركبي القديـ ،
كاف السابقة ؛ بؿ إف بعضيـ  استنادا إلى المبادئ traditional grammar التقميدل »بالنحك

 قبؿ أف يقدـ ما ىك منو what linguistics is not يبدأ عرضو لعمـ المغة بإخراج ما ليس منو
what linguistics is  عف األكركبي التقميدم ؛ يصدر  ككانت أكجو النقد تتركز في أف النحك

ت كيختار مادتو ؛ مف المستكيا ،أساس التحميؿ ، كيجعؿ المعنىالفمسفة ، كعف المنطؽ األرسطي
؛  (71)في ضكء النحك البلتيني"   -عمى اختبلفيا -األدبية العالية ، كيصؼ المغات األكركبية 

فيو نظر ، كأجد أف اإلماـ الغزالي ؛ عندما ركز ؛ عمى جانب المعنى أكثر مف المفظ ؛ كما ذكره 
ى أمة ؛ الباحث سابقان ؛ كاف محقان في ىذا. كما أف العقؿ الذم ىك ىبة هللا ؛ ليس قاصران عم

دكف أخرل ؛ ألجؿ ىذا فإف المنطؽ العقمي البنائي التركيبي االستنباطي مكجكد في كؿ أبناء 
 البشر ؛ مف أىؿ الحكمة كالعمـ كالخبرة . 

ذا كاف ىناؾ مف أىؿ الشرؽ قد تأثركا بالمدرسة الكصفية ؛ حيث في : "األربعينات ابتعث عدد  كا 
عمـ المغة ؛ في إطاره البنائي ، كقد أعد معظميـ دراستو  مف الباحثيف العرب إلى الغرب ؛ لدراسة

يطبقكف المنيج الجديد ؛ عمى درس العربية ، ككجيكا إلى  عربية ما، ثـ عادكا ليجة ؛ عف
نما ىك ترجمة أمينة لمنقد ؛ الذم  الدرس العربي القديـ نقدا عنيفان ؛ لـ يكف جديدا في حد ذاتو ، كا 
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؛ فإف منطؽ "الحكمة ضالة المؤمف أنا (72).نحك األكركبي التقميدم ؛ لم كجيو البنائيكف الغربيكف
كجدىا" ؛ فإنو يعطي العقؿ المسمـ أف يعمؿ النظر في نتاج العقؿ اإلنساني ، كيتبنى مف ما يراه 

 صحيحان ؛ مكافقان لمحؽ . 
 :كليذا ؛ فإف "تركز نقد ىؤالء لنحك المغة العربية في القضايا العامة اآلتية 

نما ىك صادر عف تفكير فمسفي بصفة عامة ، النحك العربي ليس نحكان لغكيان صرفنا ،أف  -1  كا 
كالمنطؽ القياسي غير صالح لمدراسات العممية ؛  كعف منطؽ أرسطك القياسي بصفة خاصة ،

إذا كاف  (73)أكال ثـ يفكر في ما يمكف أف يدخؿ تحتيا مف مفردات ."  ألنو ييكًجد القاعدة
عمى حصر أفراد الظاىرة الكاحدة ، حسب الشركط العممية ؛ قبؿ الكصكؿ إلى  االستقراء يقـك

ذا تكفر ىذا في المغة العربية أك غيرىا ؛ لماذا ال يتـ  تقرير كجكد ىذه الظاىرة أك الحالة ، كا 
التعمؽ أكثر في دراسة التركيب الداخمي كالنسقي فييا ؛ فمماذا ال يتـ الترقي مف المنيج الكصفي 

نيج التحميمي ثـ إلى المنيج التركيبي أك منيج إعادة البناء بيدؼ أحداث نكع مف إلى الم
التطكيرات التي تحتمميا المغة ؛ بناء عمى تعدد الميجات فييا عمى سبيؿ المثاؿ . كلعؿ كجكد 
ذا كاف ىذا  القراءات السبعة لمقراءاف الكريـ يدلؿ ؛ عمى تعدد أشكاؿ البناء المغكم كالمفظي . كا 

ر عمى ىذا النحك ؛ فإف السؤاؿ ىنا ؛ ىؿ ىذا التفكير ىك تفكير استقرائي لمجانب النحكم ؛ األم
في المغة العربية ؛ يستند إلى القياس ؛ عمى أمثمة شائعة التداكؿ ؛ في المغة العربية ؛ لكي 
يتبناىا ؛ كمعيار كقاعدة ؛ في عممية اإلعراب لمجمؿ ؛ التي تصاغ حسب القكاعد أك األصكؿ 

 عرابية أـ ال؟اإل
كما إف اإلنساف إذا كاف في حالة استكاءه ىك كائف عاقؿ ناطؽ ؛ فإف منطؽ العقؿ البد أف 
 يككف حاضران في منطؽ لسانو كالمغة التي ينطؽ بيا ، كعمى ىذا فإف ككف "النحك العربي نحك

 إلى تحميؿال يتكجو  "؛ أم يتكفر فيو االتساؽ العقمي فيذا شيء طبيعي . أـ ككنو (74)عقمي 
نما المعنى بما المغكية األشكاؿ ؛ فإف ىذا شيء  (75)التحميؿ" ىك األساس في ىي عميو ، كا 

طبيعي ؛ ألنو يقـك بعممية ضبط حركات أك مبنى الكممة بناء عمى ىذه الكممة فعؿ أك فاعؿ أك 
يكية مفعكؿ بو أك اسـ أك مبتدأ أك خبر أك صفة أك حاؿ كىذه كميا تعبر عف حركية أك دينام

 التصرؼ أك السمكؾ أك الحاؿ اإلنساني . أـ لككف "عمـ المغة" البنائي يشؾ في إمكاف إدراج
 فالسؤاؿ ىنا ؛ مف أم ناحية ؟ (76) .العممي في الدرس المعنى

كالذم أراه أف المدرسة السمككية بمنيجيا تسعى لفصؿ الماضي عف الحاضر كالمستقبؿ ، كتريد 
في تشكيؿ لغتو ؛ سكاء كانت عمى نسؽ الماضي أك غيره ؛ مع  أف تترؾ اإلنساف عمى عفكيتو

أنو معركؼ في تاريخ الحضارات أف الشعكب تمر بأدكار ؛ مف اإلزدىار كاالنحدار كاألفكؿ . 
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كليذا ؛ فإنو ليس مف الحكمة أف نحـر أنفسنا ؛ مف تسجيؿ كتأريخ كحفظ ذلؾ التراث ؛ في 
رة أخرل ؛ إذا دخمت األمة أك الشعكب ؛ في حالة ؛ عصر اإلزىار ؛ في محاكلة العكدة إليو م

العربية ؛  يدرس مف االنحدار ، كأراد الخركج منيا ،  كليذا ؛ فإف القكؿ : إف " النحك العربي لـ
نما اعتمد عمى نصكص بمستكياتيا العالي ، كقد  مف المستكل األدبي ؛ مختارة المختمفة ، كا 

 كالنظرة المعيارية ؛ تتخذ القاعدة معياران  كصفي ، ال معيارم أف ىذا النحك ترتب عمى ذلؾ
 . لبلستعماؿ 

أساسية ؛ في المنيج  كما ركز الناقدكف ؛ في تطبيقيـ ليذه األحكاـ العامة ؛ " عمى جكانب
تفكيرا فمسفيان بعيدان ؛ عف كاقع المغة ، ثـ  التي رأكا فييا العامؿ ؛ النحكم العربي ؛ أبرزىا مسألة

بمية فمسفية ميتافيزيقية كمنطقية  أنو النحكم ؛ الذم أكدكا التقدير لعامؿ مفما ترتب ؛ عمى ا
كقد شرعكا ؛ بعد  بو النحاة القدماء . المغكم ؛ الذم اشتير التعميؿ ؛ ثـ العربي ابتمي بيا النحك

أخرل ؛ يثبتكف بيعدىا ؛ عف كاقع المغة  ذلؾ ييمسككف ؛ بجزئيات التقعيد العربي كاحدة ؛ في إثر
الثبلثي لمكممة ، كخاصة أف بعض القدماء ؛ قد  مف ذلؾ ما أكثركا الكتابة فيو ؛ عف التقسيـ؛ 

،  كاإلبداؿ اإلعبلؿ المغات ، كفيو ما كتبكه عف ؛ ال تخرج عنو لغة مف عقمي أكد أف ىذا التقسيـ
   .، كغير ذلؾ مف مسائؿ النداء ، كجممة الجممة كمف شبو

العالـ أك كادت ، لكف ىذا المكقؼ ؛ الذم بيناه ال يزاؿ  لبنائية ؛ فيكلقد انتيت النظرية المغكية ا
العالـ العربي ، رغـ أف الذم ينيض ؛ بذلؾ ىـ مف الجيؿ  يسيطر عمى كتابات كثيرة ؛ في

النظرية المغكية ؛ في مظانيا اتصاؿ األساتذة الذيف أشرنا إلييـ ،  الثاني الذم لـ يتصؿ بأصكؿ
 .جديدة  ء كتكقفكا عند ما كتبكه ؛ رغـ أف النير قد جرت فيو مياه كثيرةىؤال بؿ إنيـ أخذكا عف

حيف أصدر  Chomsky شكمسكي ظير عمى الناس ذلؾ الشاب الييكدم نكعـ1957سنة كفي
دنيا البحث المغكم،  ، كمنذ ذلؾ الحيف أقاـ  syntactic structures التركيبية " البنى كتابو

 نظرية حقيقية، ىي نظرية جديدة ؛ أجمع العمماء؛ عمى أنياكلـ يقعدىا إلى اليـك ، كبدأت 
كقد تكاممت  ، transformational gerevatire grammar التحكيمية التكليدية "النظرية

ثبلثة كتب تمثؿ  عمى أني أكد أف أشير إلى معالميا في كتابات "شكمسكي" كزمبلئو كتابعيو.
 Aspects of . ظاىر مف نظرية التركيبم (1) :شكمسكي النظرية خير تمثيؿ ، كىي كتب

the theory of syntax (1965). (2) الديكارتي عمـ المغة. Carfesian linguistics 
 .and Mind (1968)كالعقؿ المغة(3)،   .(1966)

 كقد ظير ذلؾ جميا القديمة ، إذا كاف  "شكمسكي" قد أكد غير مرة إعجابو ؛ بالدراسات المغكية
المغة البنائي  ، تقرره "أف الدرس القديـ أكثر أصالة مف عمـ ـ المغة الديكارتي("في كتابو عف )عم
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الصحيح" ؛ فإنو يعبر عف نزعة قكية ؛ نحك األصكؿ التراثية  الفكر المغكم جكىر ، كأنو يتضمف
نو يستمد أصكؿ نظريتو ؛ مف أصالة الجذكر المغكية القديمة.   التاريخية لمغة ، كا 

ذا اشتغؿ شكمسكي نفسو ؛ في صدر شبابوككاف أباه أستاذا  ؛ ببحث عف النحك  لمغة العبرية ، كا 
ذا كاف النحك العبرم الكسيط ؛ قد كتب في األندلس ، كفي المغرب ؛ عمى نسؽ  العبرم ، كا 

كتبيـ بعناكيف كتب  النحك العربي ، منيجا، كأبكابا ، كمصطمحات ، بؿ إف نحاة العبرية عنكنكا
رة  ؛ فإف ىذا يدلؿ عمى تأثر شكمسكي كأباه ؛ بالمنطؽ النحكم القديـ ؛ النحك العربي المشيك 
 عند العرب المسمميف .

استنتاجا ما ، فالحؽ أف النظرية التحكيمية التكليدية  كلست أريد أف أستنتج ؛ مف ىذه اإلشارة
؛ في أيضا أف اإلجماع منعقد ؛ عمى أنيا ثكرة حقيقية  ذات شأف ، كالحؽ نظرية عممية عالمية

البنائي ؛ مف أساسو ، كأقامت منيجا جديدان ؛ فتح آفاقا  الدرس المغكم ؛ إذ إنيا قكضت المنيج
  .آنذاؾ لمنظرية ؛ لـ تكف معركفة

لى الفمسفة إلى المغة عمـ أىـ ما جاء بو شكمسكي ؛ أنو أعاد كلعؿ  المنطؽ ، أم إنو أعاده إلى كا 
عمما، ثـ إف  الظاىر لنا ؛ ال يقدـ في كضعياالمغكية ؛  األشكاؿ ، كىك يرل أف كصؼ العقؿ

كمف  .لمظكاىر ؛ دكف تفسير ليا ، كدكف تعميؿ ال يعيف عمى فيـ طبيعة المغة الكصؼ المحض
يسعى إلى   Science of Languagologyىنا ؛ فإف الباحث ؛ مف خبلؿ عمـ منطؽ المغة 

كيبني منطؽ المغة ؛ الذم يمكف تقديـ ذلؾ العمـ ؛ الذم ييدؼ إلى ذلؾ العمـ ؛ الذم يؤسس ، 
مف خبللو الخرج ؛ عف طكر االستقراء لمظاىرة المغكية ، ككصؼ محتكاىا المعرفي إلى الكشؼ ؛ 
عف النسؽ المنطقي المنيجي المكجكد فييا ، ككذلؾ التنكع ؛ في سياؽ المحتكل المعرفي ؛ القائـ 

مغة ، كيرشد عممية تطكيرىا ؛ مما أك المحمكؿ عمى ىذا النسؽ ، كىذا يسيـ ؛ في فيـ طبيعة ال
 يجعؿ المغة ؛ تصؿ إلى صفكؼ المعايير العالمية .   

 Scienceعالقة مصطمح "عمم المنطقية المنيجية" بـ : "مصطمح "عمم المنطقية المصطمحية 
of Termonologyية "" ، و"عمم المنطقية التعريف  : 

مسفة منطؽ المنيج كأدكاتو ؛ في جذره المغكم إذا كاف "عمـ المنطقية المنيجية" ؛ الذم ىك عمـ ف
المنطقي المنيجي ؛ يرتبط بػ : "عمـ المنطقية المصطمحية " ؛ الذم ىك عمـ فمسفة المصطمح 

 كأدكاتو ؛ بككنو يشترؾ معو ؛ في البعد المنيجي ؛ المكجكد في مصطمح "العمـ" .    
ذا جئنا إلى تحديد تعريؼ المصطمح؛ فإننا سنجد أف ىناؾ اختبلفان ؛ في تعريفو ؛ بيف المغكييف  كا 

كالمناطقة كاالصطبلحييف؛ عمى اختبلؼ تخصصاتيـ ، كىذا بػ : عمـ المنطقية التعريفية "، فعمى 
أحدىـ تعريؼ لفظ )العيف(  " إذا طمبنا مف: -ما يقكؿ الدكتكر عمي القاسمي ك -سبيؿ المثاؿ : 
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أرني الشيء أك الذات ؛ الذم   :قاؿ المنطقي، قاؿ المغكم : ضعو في جممة ألستطيع تعريفو . ك 
يدٌؿ عميو ؛ ىذا المفظ ألعٌرفو لؾ . كقاؿ المصطمحي : قؿ لي ألم حقؿ عممي ؛ ينتمي مفيكمو 
؛ ألتمكف مف تعريفو ، كبعبارة أخرل ، ىؿ نريد معرفة معنى الكممة ؛ في سياقيا المغكم ، أـ 

معرفة خصائص المفيـك ؛  الكممة ، أـنتكخى معرفة خصائص الشيء ؛ الذم تدؿ عميو تمؾ 
الذم تعبر عنو تمؾ الكممة ؛" أـ تحديد مفيـك الكممة مف خبلؿ إيجاد التعريؼ الجامع المانع . 
كيحدد الدكتكر القاسمي أنكاع التعريفات؛ بالقكؿ : "كىكذا نجد أنفسنا أماـ ثبلثة أنكاع مف 

 :التعريفات 
يكضح معنى الكممة في  ـ بالتعريؼ العبلقي ، ألنوكيسميو بعضي التعريف المغوي : أواًل :
؛ مع األلفاظ األخرل المكٌكنة ]مف ناحية المعنى المعرفي[ يا المغكم ، أم مف خبلؿ عبلقاتياسياق

، لمجممة . فكممة )العيف( يختمؼ معناىا ؛ في الجممتيف اآلتيتيف : )نظر إلى حالو بعيف 
أما تكضيح سبلمة  "السياؽ ؛ في كؿ منيما العطؼ( ك)شرب مف عيف جارية( ، كذلؾ بسبب

منطؽ العبلقات ؛ الذم يشكؿ نسؽ التعريؼ ؛ فيذا يتصؿ بالجانب المنطقي المنيجي ، كليس 
 الجانب المعرفي . 

كيسميو بعضيـ بالتعريؼ الجكىرم ؛ ألنو يسعى إلى تحديد   المنطقي : التعريف ثانيًا :
لمفظ الذم يدؿ عميو . كىنا يمكف أف يصاغ  لمشيء أك الذات ، كليس الخصائص الجكىرية
 :في كاحد؛ مف قالبيف ىما التعريؼ المنطقي؛

أم تحديد نكع الشيء المعٌرؼ كفصمو ، فعندما نعٌرؼ اإلنساف )حيكاف  التعريف بالحد : -أ
اإلنساف ، أما الشؽ الثاني ، كىك النطؽ  ناطؽ( ؛ يدؿ الشؽ األكؿ ؛ عمى النكع الذم ينتمي إليو

ابة الفصؿ ؛ الذم يميز اإلنساف ؛ عف بقية أفراد النكع الحيكاني. كىذه ىي الخصائص فبمث
 .الجكىرية لئلنساف

كفيو تذكر الخصائص الجكىرية كغير الجكىرية لمشيء المعرَّؼ ، فإذا  التعريف بالوصف : -ب
تعريفا  حيكاف منتصب يمشي عمى رجميف كيسمع كينطؽ ، نككف قد استخدمنا عٌرفنا اإلنساف بأنو

   .بالكصؼ
الذم ال يعٌرؼ المفظ كال يعٌرؼ الشيء ؛ الذم يدؿ عميو المفظ ،  التعريف المصطمحي : ثالثًا :
نما يعٌرؼ المفيـك أك التصكر الحاصؿ في الذىف عف الشيء . كيتككف ىذا التصكر ؛ مف  كا 

ننا لمسيارة ؛ الخصائص المنطقية كالكجكدية لمجمكعة مف األشياء . فالتصكر الحاصؿ في أذىا
سيارة مرسيدس أك سيارة فكلكس فاكف ؛ مف نكع الخنفساء ، كال سيارة بكرش المكشكفة ،  ال يمثؿ

نما تصكر لمخصائص المشتركة ؛ ليذه السيارات المتعددة األشكاؿ كاألنكاع كالمحركات . كىذا  كا 
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كليذا ؛ فإف التعريؼ المصطمحي ىك التعريؼ  بالمفيـك ." المصطمح يطمؽ عميو في عمـ ما
الجامع المانع ؛ أم الذم بجمع كؿ أفراد المعرؼ ؛ فبل يغادر منيا أحد ، يمنع غيرىا مف 

 الدخكؿ فييا . 
لنسؽ : ىك التعريؼ الذم يحدد منطؽ العبلقات المنيجية التي تشكؿ ارابعًا : التعريف المنيجي 

 الذم يحمؿ السياؽ المعرفي كيكجيو .
العالقة بين "عمم المنطقية المنيجية" و"عمم المنطقية المغوية" و"عمم المنطقية  -

 المصطمحية":  
إف عمـ المنطقية المنيجية التخصصية؛ في النسؽ المغكم يشكؿ "عمـ المنطقية المغكية، كىذا 

ز بيف المركبات المغكية؛ مف الكممة كالحرؼ العمـ يدخؿ إلى النسؽ كالسياؽ المغكم ، كيمي
بيف البناء المغكم الفردم أك األحادم  –عمى سبيؿ المثاؿ  –كالعبلقة الرابطة بينيا، كىك يفرؽ 

كبيف البناء المغكم ؛ الذم يشتمؿ ؛ عمى أكثر ؛ مف لفظة مفيكمة أك غير مفيكمة . فيناؾ مف 
ى المفيـك ؛ كممة ؛ بؿ )اصطبلحا( أك يذىب إلى أنو : "ال يسمى المفظ الذم يدؿ عم

ذا الدكتكر القاسمي قد ميز بيف )الكممة( ك)المصطمح( بعٌدة طرؽ  )مصطمحا( . "األكلى : أف  :كا 
نقكؿ بأف لمكممة "معنى" ؛ في حيف أف "لممصطمح" مفيكما، كلكف أليس المفيـك يفيد معنى مركبان 

 احدة ؟!!!  ؛ مف أكثر مف كممة ، كقد يككف المصطمح ؛ كممة ك 
أما التمييز الثانية في طرقو ، كىي الثانية ؛ يقكلو : "أف نقكؿ إف "الكممة" ؛ تنتمي إلى لغة 

لغة متخصصة ؛ أم المغة العممية أك التقنية . فإذا قمنا  فينتمي إلى المصطمح" ؛ " العامة ، أما
فمفظ )الماء( ؛ ىنا كممة تنتمي إلى لغة العامة . أما إذا قمنا  () شعرت بالعطش فشربت الماء

في درس الكيمياء إف "الماء" : يتككف مف ذرتيف ؛ مف الييدركجيف كذرة مف األككسجيف ؛ فالماء 
  .ىنا "مصطمح" ينتمي إلى المغة العممية 

ليس دقيقان ؛ حيث أف الكممة المفردة ؛ قد تككف  كيرل الباحث أف ىذا التمييز في ىذه الطريقة ؛
فصحة أك عامة أك عامية ، كالمصطمح قد يككف فصيحان أك عامان أك عاميان . كالذم يميز ىك 
الشخصية االعتبارية الصادر عنيا القكؿ سكاء كاف مفردان أك مركبان ؛ سكاء كاف كممة مفردة أك 

 مصطمحان مركبان مف أكثر مف كممة
 الدكتكر القاسمي : "كال نستطيع أف نعٌرؼ المفيـك بدٌقة ؛ ما لـ نحدد مكقعو مف "النظاـأما قكؿ 

 فالمفاىيـ تنتظـ في أنظمة مفيكمية ؛ تعطييا المفيكمي ؛ لمحقؿ العممي" ؛ الذم ينتمي إليو ."
لمغكم ؛ إذا أشار إلى الجانب المفيكمي المعرفي ؛ فمـ يشير إلى النسؽ ا معناىا كتيبيا داللتيا "

المنطقي المنيجي ؛ الذم يشكؿ العبلقات ؛ بيف مفردات المصطمح أك تعريفو ، كىنا يأتي دكر 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=300
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"عمـ المنطقية المصطمحية ؛ ذك الصمة بعمـ المنطقية المنيجية التخصصية" ، الذم يعمؿ عمى 
نا عبارة تنظيـ عبلقات "عمـ المنطقية المغكية." كيذكر الدكتكر القاسمي أمثمة بالقكؿ : "إذا ذكر 

المغة العامة . كلكف إذا أدخمنا "الضكء األصفر" ؛  )الضكء األصفر( ؛ مجردة فإنيا تنتمي ؛ إلى
في نظاـ معمـك أصبح "رمزا" أك "مصطمحا" ؛ لمفيـك معيف . فعندما نضع "الضكء األحمر" 

رؽ ك"الضكء األصفر" ك"الضكء األخضر" ؛ في ترتيب معيف، كفي إطار معيف ؛ عند تقاطع الط
كتنمي ىذه  ؛ أصبح لدينا "منظكمة إلشارات المركر" ، كأصبح لكؿ ضكء مفيكمو الخاص .

المنظكمة ؛ إلى نظاـ مفيكمي أكسع أك حقؿ مفيكمي أكبر ؛ يمكف أف نطمؽ عميو اسـ "نظاـ 
  ".المركر" أك "حقؿ المكاصبلت 

مصطمح ، كسكاء  ىذا القكؿ ينطبؽ عمى تركيب الجممة سكاء كانت تعريفان لمصطمح أك غير
 كجد فييا مصطمحان أك لـ يكجد .

كيرل الباحث أف الكممة : لفظ يدؿ عمى معنى في ذاتو ؛ بغير عبلقة بالغير . كالذم يكضح 
الكممة ؛ التي تشتمؿ عمى أكثر ؛ مف معنى ىك كضعيا ؛ في جممة مفيدة ؛ أم في سياؽ نسقي 

ي تدلؿ عمى أكمي لمتفاحة ، كىي في حالة مفيـك ؛ مثؿ: التفاحة : "أكمت التفاحة نظيفة". في
 : اسـ عمـ عمى نكع مف الفكاكيو ؛ معمكمة الشكؿ.   ما كانت التفاحة ككممة مفردة؛ ىينظيفة . بين

كما يرل الباحث أف المصطمح : ىك كممة أك أكثر تدؿ عمى معنى تحممو في ذاتيا ؛ كليا 
مح المركب ؛ مف أكثر مف تخصص عبلقة بغيرىا ؛ في تخصص أك مجاؿ أك كثر. كىك المصط

؛ مثؿ : "عمـ المغة" أك "عمـ النحك" أك "عمـ العركض" أك عمـ الببلغة" أك "الميزاف الصرفي" أك 
 "عمـ المصطمح" أك " نظاـ المركر" أك "حقؿ المكاصبلت " أك "الجغرافيا السياسية. " 

 :مصطمح "عمم المنطقية المنيجية و"عمم المنطقية القانونية" 
متخصصان ، لو نظاـ  عٌد القانكف ، أك "النظاـ المفيكمي القانكني" ؛ بطبيعة الحاؿ؛ حقبل عممياكي

؛ تشكؿ  مفيكمي متكامؿ . كفي داخؿ ىذا الحقؿ العممي ؛ ىناؾ منظكمات مفيكمية مترابطة
؛ لمقانكف . كمف أمثمة ىذه المنظكمات المفيكمية؛ منظكمات القانكف بأجمعيا النظاـ المفيكمي

لعاـ ، كالقانكف الخاص ، كالقانكف الدكلي العاـ ، كالقانكف الدكلي الخاص ، كالقانكف اإلدارم ، ا
، كقانكف تحقيؽ الجنايات )أك كما يسمى أحيانا قانكف أصكؿ قانكف الجنائي ، كقانكف العقكباتكال

كقانكف التجارة  لتجارم ،المحاكمات الجزائية( ، كالقانكف المدني ، كالقانكف المالي ، كالقانكف ا
المدنية كالتجارية )أك قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية( ، كاألحكاؿ  ، كقانكف المرافعاتالبحرية

 الشخصية.
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 ككؿ حقؿ عممي أك نظاـ مفيكمي قابؿ لمتكسع فتضاؼ إليو منظكمات مفيكمية جديدة. فالنظاـ
 كمة مفاىيـ المكاصبلت بيفالمفيكمي لممكاصبلت ؛ مثبل ؛ قد يتكسع ؛ ليشمؿ في المستقبؿ منظ

المكاصبلت  الككاكب . كالنظاـ المفيكمي القانكني ؛ قد يضـ في المستقبؿ منظكمة مفاىيـ قانكف
مف المنظكمات  الفضائية ، كىكذا تتزايد المصطمحات بازدياد المفاىيـ . كمفاىيـ كؿ منظكمة

مف التقاء جميع  ى الرغـتشترؾ في خصائص معٌينة تميزىا عف مفاىيـ المنظكمات األخرل ، عم
  .مفاىيـ ىذه المنظكمات بخصائص عامة مشتركة

   التعريف االصطالحي لممصطمح القانوني وفمسفة العموم : -
قانكنيان ؛ ما ينبغي  إذا ذىب الدكتكر القاسمي إلى القكؿ : "كلكي يعٌرؼ "المحامي" مصطمحان 

ىؿ ىي منظكمة القانكف   :ذلؾ المصطمح عميو أف يحدد المنظكمة المفيكمية ؛ التي ينتمي إلييا
الرئيسة لممفيـك ؛ الذم  الجنائي أـ منظكمة األحكاؿ الشخصية ، مثبل ؟ ثـ يحدد الخصائص
المفيكمية ؛ مف خبلؿ  يعٌبر عنو ذلؾ المصطمح . ثـ يحدد مكقع ذلؾ المفيـك ؛ في منظكمتو

قائمة بالخصائص ؛ التي  أف يعدٌ  عبلقاتو ؛ بالمفاىيـ المجاكر المتصمة بو . كيستطيع المحامي
لو المتصمة بو ، كقائمة  يشترؾ فييا المفيـك مكضكع البحث ؛ مع المفاىيـ األخرل المجاكرة
" ؛ فإف الباحث يرل  الصكرة أخرل بالخصائص التي ينفرد بيا دكف سكاه مف المفاىيـ ؛ لتتضح

نما ىي اختصاص أف مسألة تعريؼ المصطمح ليس مف اختصاص المحامي ؛ بإطبلؽ ، ك  ا 
المحامي المغكم ؛ الذم استطاع أف يحصؿ درجة الدكتكر أك األستاذ الدكتكر ؛ في مجاؿ 
المحاماة المتصمة بالجانب المغكم ؛ كالمنطؽ كفمسفة العمـك ؛ الفكر المنيجي المنظـ ؛ بحيث 
ـ يمتمؾ تمؾ الميارة ؛ عمى صياغة المصطمح ؛ عمى نحك أفضؿ ، كىذا يدخؿ في إطار "عم

" أك "عمـ منطقية فمسفة العمـك ."  كىذا ينطبؽ عمى تحديد مصطمح "المحامي" ،  فمسفة العمـك
ك"محامي الدفاع" ، ك"المحامي الشرعي" ، كالمحامي المدني" ، ك"ىيئة المحمفيف ، ك "ككيؿ 

لنص ة القانكنية" ، ك"االنيابة" ، ك"ىيئة المحمفيف" ، "كالقاضي" ،  كمصطمح "القانكف" ك "الماد
، ك"القانكف الجنائي" ، ك"القانكف الدكلي" ، كح القانكف" ، ك"القانكف المدني"، ك" ر القانكني"

 ك"الحكـ الرجعي" ، ك"حكـ االستئناؼ"، كغيرىا مف التعريفات المتعمقة بالجانب القانكني.     
 صعوبة التحديد المصطمحي بين النسق المنطقي والسياق الغوي : 

ذا ذىب الدكتكر  لممصطمح القانكني  القاسمي إلى أف "صعكبة تحديد العناصر الجكىرية المميزةكا 
ببلد العرب ، كأكسعيا  ؛ في المغة العربية نابعة مف ككنو ؛ مف أقدـ المصطمحات التقنية ؛ في

نما كذلؾ ؛ ألف ببلدنا ميد التشريعات ،  انتشاران ؛ ال بفضؿ الشريعة اإلسبلمية فحسب ، كا 
المجتمع " ؛ فإف الباحث  السماكية ، كمنيا أخذ العالـ كيفية تنظيـ العدالة ؛ فيكميبط الرساالت 
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يرم أف مصطمح "المصطمح القانكني" ، مصطمح شمكلي ؛ بمعنى أنو يتعمؽ ؛ بكؿ ما ىك 
ف التدرج في الكصكؿ إلى ىذا المصطمح ؛ يبدأ بتعريؼ ما ىك "القانكف" ؛ كما يتعمؽ  قانكني ، كا 

تعمقة بالمجاؿ القانكني ؛ كما ذكرت األمثمة في أعبله . أما تبرير صعكبة بو ؛ مف إضافات م
 المصطمح الكصكؿ إلى التعريؼ االصطبلحي لؤلسباب المذككرة أعبله ، كبقكلو : "إف لتأٌصؿ

، كشيكعو  القانكني المصطمح ه ؛ ببل شؾ ، بيد أف ًقدـكشيكعو ؛ في المغة العربية فكائد القانكني
شديد ،  يؤدياف إلى شحنو ؛ بحمكلة نفسية كاجتماعية ؛ تجعؿ مف الكاجب التعامؿ معو ؛ بحذر

؛  كالعادات االجتماعية لئبل يتسرب ؛ إلى مفيكمو خصائص جكىرية أك عرضية ؛ مف العرؼ
نما ناتج عف عدـ كجكد المتخصص ؛  مما لـ يقصدىا المشرع الكضعي، فيك ليس بدقيؽ ، كا 
القادر عمى تحديد النسؽ المنطقي المنيجي كالسياؽ المغكم المعرفي كالعبلقة بينيما ، كالقدرة في 

 ضكء ذلؾ ؛ تحديد التعريؼ الجامع المانع .
 فيستعمؿ لقكؿ : "يفٌرؽ بعضيـ بيف "لغة القانكف" ك"المغة القانكنية" ،كمما يجدر التنكيو إليو ا

 المصطمح األكؿ لمداللة ؛ عمى صياغة مكاد أك فصكؿ القانكف ، في حيف يستعمؿ المصطمح
 لئلشارة إلى المغة ؛ التي يستعمميا القضاة كالمحامكف ككتاب العدؿ كغيرىـ مف أبناء الثاني

القانكنية؛  ؛ عمى عدد كبير مف المصطمحاتادة عف المغة العامة ؛ الشتمالياالمينة ، كتختمؼ ع
  .التي ال يستعمميا عامة الناس في حياتيـ اليكمية 

 القانكف بمركر األياـ ، فبعد أف كانت المكاد تبدأ بالعقكبة ؛ التي تمحؽ بالجريمة كقد تطكرت لغة
 ؛ فيقاؿ ، مثبل ، يعاقب بالحبس ؛ مف فعؿ كذا ؛ أصبحت تبدأ بالنمكذج القانكني ؛ لمجريمة ؛ ثـ

  .تذكر العقكبة 
 " و"عمم منطقية التفسير":مصطمح "عمم المنطقية المنيجيةما بين 

ذا انتقمنا  مع الدكتكر القاسمي ؛ مف تحديد المصطمح القانكني ؛ " إلى التعريؼ الذم يضعو كا 
إلى  المحامي لمصطمحو ، فػ : " يختار المحامي نكع التعريؼ ؛ الذم يخدـ أغراضو ؛ فيمجأ

المصطمحي مرة  التعريؼ المغكم تارة ، كيختار التعريؼ المنطقي تارة أخرل ، كيفٌضؿ التعريؼ
  كال بد مف التفسير يجد في بعض الحاالت أف التعريؼ كحده ال يفي بالغرض ، ثالثة . كلكنو قد

؛ فإف ىذا يدلؿ عمى نكع مف الحيرة كالضياع ؛ مف المحامي ؛ في التعبير ؛ عف مراداتو 
ذا  القانكنية ، كالعجز عف الصياغة كالتعرفة المصطمحية . " كيحاكؿ أف يفسر ىذا بالقكؿ : " كا 

لنشأة الكجكد أك الككف ؛ كمكقع  معناه الفمسفي ؛ يعني محاكلة إعطاء تصكركاف التفسير ؛ في 
؛ معنى النص ؛ ككشؼ المقصكد  اإلنساف منو ، فإف التفسير في معناه المغكم ؛ يعني إظيار

كىك ال يشير إلى الجانب النسقي المنيجي مف التعريؼ ؛ الذم يحدد المصطمح ،  مف األلفاظ .

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=300
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http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=300
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=300
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=300
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=300
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http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=300
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يمجأ إلى التفريؽ بيف التعريؼ كالتفسير ؛ بالقكؿ : "كالفرؽ بيف التعريؼ  كتعريفو كتفسيره . كىك
؛ ييدؼ إلى إجبلء ؛ معنى لفظ كاحد ؛ في حيف أف التفسير ؛ يرمي  كالتفسير ىك أف التعريؼ

 ألفاظو . " إلى تكضيح معنى نص كامؿ بجميع
بالمصطمح أكثر مف كيجد الباحث أف التفسير ىك تفسير لمتعريؼ الذم يعتبر مستكل متقدـ 
ف قكؿ الدكتكر القاسمي : "كالتفسير القانكني أك تفسير القكانيف  Interprétation التفسير ، كا 

des lois  ؛ فإنو يذىب  1"تبييف معنى القاعدة القانكنية المتضمنة ؛ في نص مكتكب  ؛ يعني
قانكنية" ، كيجعؿ دكر إلى المساكاة بيف مصطمح "التعريؼ" ، كمصطمح "القاعدة " أك "القاعدة ال

"التعريؼ " تبياف معناىا ؛ إال أف الباحث يرل أف مصطمح "القاعدة" ، مغاير لمعنى "القانكف" ؛ 
بحث أف القانكف مرتكز إلى عدد مف القكاعد أك المبادئ األساسية العقمية المنطقية المنيجية ، 

 كالمعرفية ؛ التي تشكؿ مبلمحو ، كتسيـ في صياغتو . 
احث أف الدكتكر القاسمي قد استخدـ مصطمح "التفسير" ؛ الذم يستخدـ في مجاؿ كيجد الب

الدراسات  الدراسات اإلسبلمية ؛ في مجاؿ الدراسات القانكنية ؛ بالقكؿ : "كتجدر اإلشارة إلى أف
عمـ قائـ ؛  اإلسبلمية حازت قصب السبؽ كاإلبداع ؛ في مجاؿ التفسير . فتفسير القرآف الكريـ

األصكلييف أم  أصكلو كمبادئو كقكاعده . كما تطكرت قكاعد التفسير كذلؾ عمى أيدمبذاتو لو 
عمماء أصكؿ الفقو "، كىك يعرؼ المصطمح "عمـ األصكؿ" ؛ بالقكؿ : " ىك مجمكع القكاعد ؛ 

إلى استنباط األحكاـ الشرعية ؛ مف أدلتيا ، كفي مقدمة ىذه  التي يتكصؿ بيا العالـ المجتيد
ف كاف ىذا يجد مف الناحية المعرفية ؛ إال أنو  ، كالحديث النبكم الشريؼ" الكريـ األدلة القرآف ، كا 

مف ناحية السياؽ ، في الدراسات القانكنية ؛ ال يعتبر دليبلن ؛ عمى المساكاة ؛ في المصطمحات 
الشرعية ، كالمصطمحات المستخدمة ؛ في الدراسات القانكنية ، كأف لكؿ تخصص خصكصية ؛ 

ف كاف ىناؾ تبلقي كتكامؿ بينيا ؛ مف الناحية المنيجية العامة ، في األلف اظ كالمصطمحات ، كا 
ذا ذىب إلى القكؿ : "كيدكر أكبر مبحث ؛ مف مباحث عمـ  كالمبادئ المعرفية العامة . كا 

ف  الظاىر ؛ مف المفظ عمى معناه ؛ كىذا ىك التفسير األصكؿ حكؿ تحديد داللة ، فإف ىذا كا 
ال أنو يبقى ؛ في مجاؿ تفسير الدراسات اإلسبلمية ؛ أما في مجاؿ الدراسات كاف صحيحان ؛ أ

القانكنية ؛ فإف لفظ أك مصطمح " التكضيح القانكني" أك "البياف القانكني" أك تكضيح التعريؼ 
ف كاف كممة "تفسير" مستخدمة في مجاؿ التداكؿ العاـ ؛ إال أنو  القانكني أك النص القانكني" ، كا 

فارؽ بيف الظركؼ كالمعطيات كالمتداخبلت ؛ التي تشكؿ مبلمح "المصطمح القانكني"  يبقى ىناؾ
 ، كتميزه عف المصطمح الشرعي . 
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 "عمم المنطقية المنيجية" و"عمم المنطقية القانونية " و"عمم المنطقية التاريخية": 
ذا كانت المدارس الغربية القانكنية ليا مدارسيا ، كمذاىبيا الفكرية ؛ ف القانكف  إف "عمماءكا 

تفسير  األكلى : مدرسة التفسير الضيؽ، أك :الكضعي الحديث ؛ ينقسمكا إلى مدرستيف فكريتيف 
يتناكلو  ؛ التي ال تسمح بمٌد حكـ النص إلى ما لـ  ( Interprétation restrective)التضييؽ 

ية ؛ التي تقؼ عند ظاىر ،  كىذه المدرسة أشبو ما تككف ؛ بالمدرسة الكبلسيكية التقميدية الظاىر 
النص ؛ مثؿ مدرسة ابف حـز الظاىرم في الفقو اإلسبلمي ؛ فيي مدرسة قانكنية حرفية ؛ تأخذ 

 بظاىر النص القانكني كحرفيتو ؛ في دائرة المادة القانكنية المعرفية . 
 Interprétation أما بالنسبة لممدرسة الثانية ، فيي " مدرسة التفسير الكاسع  أك تفسير التكسع

extensive  ما  التي تدعك إلى استخداـ األدكات المنطقية كالمغكية لمٌد حكـ النص إلى غير
 . بر بعمـك المفظ كليس بخصكص السبب" فيي تجرم في سياؽ القاعدة األصكلية "الع .جاء فيو 

اتيف كيذىب الدكتكر القاسمي إلى بياف صمة ىاتيف المدرستيف بالقكؿ : "كغني عف القكؿ أف لي
الفقيية اإلسبلمية )كنفضؿ تسميتيا بالمدارس الفقيية(  المدرستيف الفكريتيف جذكرىما في المذاىب

كيكفي التذكير ىنا بمذىب اإلماـ مالؾ في المدينة ، الذم   .التي سبقتيا بأكثر مف ألؼ عاـ
 بو بأىؿكمذىب اإلماـ أبك حنيفة في الككفة، الذم ييسمى أصحا ييسمى أصحابو بأىؿ الحديث ،

   .الرأم
كمدرسة التفسير الكاسع ؛ "ىي مدرسة تسير عمى المنيج االستنباطي ؛ أك منيج القياس 
األرسطي. فالدكتكر القاسمي يذىب إلى القكؿ : "كتستخدـ المدرسة الفكرية القانكنية الثانية، التي 

منطقية لتحقيؽ نصكص القانكف ، مجمكعة مف األدكات المغكية كال تدعك إلى التكسع في تفسير
كىك مد حكـ حالة أك كاقعة منصكص (Analogie) األدكات القياس  غرضيا . كمف أىـ ىذه

 حالة أك كاقعة غير منصكص عمى حكميا، التحادىما في العمة" عمى حكميا في القانكف إلى
 مفيـك المكافقة: كيعني مٌد حكـ -1" :أساسييف ىما  كيتخذ القياس في اإلطار القانكني شكميف

  -2 .القانكف إلى كاقعة غير منصكص عمييا ، التحاد العمة الكاقعة المنصكص عمييا في
إعطاء كاقعة غير منصكص عمييا خبلؼ حكـ الكاقعة المنصكص  مفيـك المخالفة : كيعني
  .عمييا، الختبلؼ العمة 

انكني بالتفسير عميو كلمعنصر الزمني دكره في القياس القانكني ؛ حيث "قبؿ أف يتناكؿ المحامي النص الق
 ، كقد Abrogation des loi  نفاذه كسريانو الزماني ؛ فالقكانيف تتعرض لئللغاء كالنسخ أف يتأكد مف

القانكف  ؛ بنص يقضي صراحة بتحديد مدة سرياف  Abrogation expresseيككف ىذا اإللغاء صريحا
يتناكؿ الكقائع التي  ر قانكف الحؽنتيجة لصدك  Abrogation tacité  منذ البداية ، أك إلغاء ضمنيا

 .ينظميا القانكف السابؽ أك يتعارض معو كميا أك جزئيا
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 الـــخـــاتمـــــــــــــة :  
" ؛ نمكذجان لتطكير Science of Methodology إنو بعد عرض "عمـ المنطقية المنيجية

 ػػات ؛ يمكف لمباحث القكؿ :منيجية التػػأسػػػيس المغػػػكم المنطقػػػي المنيجػػػػي لممصطمحػػػػ
 يعتبر عمـ المنطقية المنيجية ؛ مف العمـك المنيجية الجدية التطكيرية في بابيا.  -1
إف ىذا العمـ لو أىمية بالغة في تطكير المنيجية التأسيسية المغكية ؛ عبلكة عمى أنو ثمرة  -2

 لتطكيرىا.     
 محات.إف ىذا العمـ يسيـ في تقنيف كتطكير عمـ المصط -3
 إف ىذا العمـ لو دكر في ضبط التعريفات المختمفة .  -4
لقد أباف الباحث مف خبلؿ دراسة تحميمية لنمكذج بحثي أف المدرسة البنائية أصح مف  -5

المدرسة الكصفية ، كىذا ما يؤكد المنطؽ العممي لبناء "عمـ المنطقية المنيجية" ، كغيره مف 
 .  العمـك

خبلؿ نمكذج تحميمي نحكم أف ىذا العمـ يسيـ في ترشيد عمـ النحك  ككذلؾ أباف الباحث مف -6
 العربي. 
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 الحواشي
، في يـك دراسي عقدتو  Science of Methodologyكانت المشاركة األكلى الباحث عف فكرة  .1

رجمة جامعة مىرىة التكنكلكجية ؛ بماليزيا ، كقد كانت الترجمة بػ : "عمـ المنيجية" ، ثـ كجد الباحث أف الت
 األدؽ ليذا المصطمح اإلنجميزم ، ىك "عمـ المنطقية المنيجية". انظر : 

Mohammed O .H . AL-Khatib ، "The role of “The Science of Methodology” in 
Developing the Technological Science and Social Sciences ، “Nation Seminar on 
Science، Technology، and social Sciences” 30-31May، 2006 Organized by: 

Universiti Teknologi Mara Pahang (UiTM) & Pahang State، (Abstracts book)، 
p115 

، نقمو إلى العربية : الدكتكر محمكد قاسـ ، الدكتكر فمسفة أوجست كونتـ( ، 1952بريؿ، ليفي، ) .2
 76مكتبة األنجمك المصرية ، صمصر ،  -السيد محمد بدكم ، الطبعة الثانية ، القاىرة

 76بريؿ، فمسفة أكجست ككنت ، ص .3
 146انظر: عكض، منطؽ النظرية العممية المعاصرة ، ص .4
 76انظر: بريؿ، فمسفة أكجست ككنت، ، ص .5
انظر:  المنيجية اإلسبلمية كالعمكـ السمككية، منيجية العمكـ التربكية كالنفسية ، الطبعة األكلى، الكاليات  .6

 195ـ، ص1998ىػ/ 412ذ1مريكية، المعيد العالمي لمفكر اإلسبلميالمتحدة ا األ
 76بريؿ، فمسفة أكجست ككنت، ، ص .7
تناكؿ الباحث فكرة "البعد المنيجي العممي " في محاضرة لو ؛ كأستاذ زائر تـ استضافتو مف الدكتكر  .8

ع ؛ بالجامعة العراقي المكلكد في أمريكا الدكتكر عمر ىاشـ الطالب ؛ محاضر في قسـ عمـ االجتما
 Advanced Researchاإلسبلمية العالمية بماليزيا ؛ إللقاء محاضرة في مادة مناىج بحث متقدمة 

Methodology    لطمبة الدراسات العميا مف الدكتكراه كالماجستير ، كقد كانت المحاضرة بالمغة ،
نسختيف مف رسالتي اإلنجميزية ، كقد نالت المحاضرة اإلعجاب حتى أف الدكتكر المستضيؼ طمب 

لمرحمة الدكتكر التي كانت في الفكر المنيجي ، كأراد أف يطبؽ فكرة رسالتي ؛ في المجاؿ االجتماعي 
الذم ىك تخصصو . كقد زكد الدكتكر المستضيؼ الباحث برسالة تفيد ىذا المضمكف، كذلؾ بتاريخ 

22/2/2011 . 
wal-http://www.philomalek.yolasite.com/al3elm-العمـ كالمنيجية العممية ،   .9

l3ilmiya.php-manhajiya 
 320، صمنطق النظرية العممية المعاصرةعكض،  .10
 332، صالمرجع السابقانظر: عكض،  .11

Rudolf Carnap، Unity of Science، Classical Studies in the History of Ideas، translated 
with an Introduction، by M. Black key Texts، England، Thommes Press 1995، 68    

 مثاؿ ذلؾ فكرة الكسيط األخبلقي التي أخذىا أرسطك عف كنفشيكم. .12

http://www.philomalek.yolasite.com/al3elm-wal-manhajiya-l3ilmiya.php
http://www.philomalek.yolasite.com/al3elm-wal-manhajiya-l3ilmiya.php
http://www.philomalek.yolasite.com/al3elm-wal-manhajiya-l3ilmiya.php
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الدكتكر تشارلس بيركت ، كشاركو في التحقيؽ تمخيص كتاب الجدل ، حققو ( ، 1979ابف رشد، ) .13
 208الدكتكر أحمد عبد المجيد ىريدم، القاىرة، الييئة المصرية العامة  لمكتاب ، ص

، )مصر، دار إحياء الكتب العربية، عيسى  فجر الفمسفة اليونانية قبل سقراطاألىكائي، أحمد فؤاد ،  .14
 17(، ص1954األلبابي الحمبي، كشركائو، الطبعة األكلى، 

، الطبعة األكلى، بيركت، دار اسات في الفمسفة اليونانيةدر ( ، 2005انظر: حمادة ، حسف صالح، ) .15
 25اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، ص

 8، صإسالمية العموم وموضوعيتياكممة التحرير،  .16
، )بيركت، المؤسسة  ، المصطمح الفمسفي عند العرب، األعسـ ، عبد األميرالحدودبف حياف ، جابر  .17

 19ـ( ، ص1997ثانية ، العربية لمدراسات كالنشر ، الطبعة ال
 19، صالمصدر السابقابف حياف ،  .18
، ترجمة مصطفى محمكد، ، مستقبل الفمسفة في القرن الواحد والعشرين  أكليفر ليماف ، محمد .19

مراجعة: رمضاف بسطاكيس ، عالـ المعرفة، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاألدب، )الككيت ، مطابع 
 34ـ( ، ص 2004السياسة ، الطبعة األكلى ، 

تطور العقل ، أبك السعكد، عطيات ، بوبر  المجالي ، زكريا المنشاكم ، منيج البحث النقدم عند كار .20
 192، ص فمسفة النقد ونقد الفمسفة ، النقدي من كانط إلى ىابرماس

Mohammed OH AL-Khatib، The Role of “Science of Methodology” in Achieving Unity 
within Diversity Through ICT، As A Step to Develop It’s Philosophy، From Islamic 
Perspective، ICT 2006، international Conference on ICT for the Muslim Word، 21st- 
23rd November2006، Kulliyah of Information and Communication Technology، 
International 

" دراسة  Science of Methodologyعثماف الخطيب ، "عمـ المنيجية انظر : الخطيب ، محمد  .21
كتطبيقاتو في الفكر اإلسبلمي ؛ مركز الدراسات العميا ؛  –في فمسفة العمكـ كمنيجية البحث العممي 

 ـ ، ص    2010رسالة دكتكراه غير منشكرة ،  –ماليزيا  –الجامعة اإلسبلمية العالمية 
 21، ص 2014جتماع ، مكتبة الطالب الجامعي ، الشامي ، محمكد ، عمـ اال .22
 21الشامي ، المرجع السابؽ ، ص .23
 21الشامي ، المرجع السابؽ ، ص .24
، تحقيؽ كضبط كتعميؽ د. رفيؽ العجـ ،  بيركت،  محك النظرأبك حامد الغزالي ، محمد بف محمد،  .25

 ـ. 1994دار الفكر المبناني الطبعة األكلى ، 
، ف، د، ىاؤم اقراءوا كتابيو محاولة لتجديد الفكر اإلسالمي ـ( ،2002صبحي، أحمد محمكد ) .26

 139االسكندرية، دار المعرفة الجامعية ، ص
 166، ص المرجع السابق، صبحي،   443انظر : الخطيب ، عمـ المنيجية ، ص   .27
   444انظر : الخطيب ، المصدر السابؽ ، ص   .28
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يـك  حاضرة ألقيت في النادم األدبي بالرياض،م [العربية ؛  النظريات المغكية المعاصرة كمكقفيا مف .29
 ، السنة7123بالرياض، العدد  ) ثقافة اليكـ( مجمة ىػ ، كنشرت في 1408- 4 - 24الثبلثاء المكافؽ 

 ـ 1987ديسمبر  24 ىػ، 1408جمادل األكلى  4كالعشركف، الخميس  الرابعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2520221   ،الشنطي، فتحي محمد

 .Ross، W.W.، D، عف 15ـ، 1970أسس المنطؽ كالمنيج العممي، بيركت، دار النيضة العربية، 
،Aristotle London، London، 1980، p.20-61                                            ،                                                   

Weiner،  Simpson، The Oxford English dictionary، p1113   
30. Schelling، Transcendental Idealism (1800، p. 19  ، انظر: بدكم، عبد الرحمف، الفمسفة

 46ـ ص1993كالفبلسفة في الحضارة العربية، تكنس، دار المعارؼ لمطباعة كالنشر، 
، حققو كقدـ لو كعمؽ عميو: محسف كتاب الحروفـ(، 1968)أبك ننصر(، ) الفارابي، محمد بف محمد، .31

 65( ، ص1990مجدم، الطبعة الثانية ، بيركت، دار المشرؽ ش ـ ـ ، )
Simpson، J.A.، The Oxford English Dictionary، Oxford، Clarendon Press، 1989، vol.IX، 
p.693 ،  Gove،Philip Babcock، Webster’s Third New International Dictionary of the 
English Language Unabridges، U.S.A، Merriam-Webster INC.، Publishers، p1423   
Gove، Philip Babcock، Webster’s Third New International Dictionary of the English 
Language Unabridges، U.S.A، Merriam-Webster INC.، Publishers، p1423   Richards، 
Jack C.، Schmidt، Long man Dictionary of Language  

   442انظر : الخطيب ، عمـ المنيجية ، ص   .32
كمما الحظو أف ابف رشد كاف لو حضكره العممي في تمخيصو كشرحو لمنطؽ أرسطك، فيك يمايز بيف  .33

كعند  33، ص4كؿ أرسطك: قاؿ، ابف رشد، المصدر السابؽ، ، جقكؿ أرسطك كقكلو؛ حيث عند ذكر ق
، فنقكؿ ابف رشد، المصدر السابؽ،  67، ص4إبرازه لرأيو؛ يقكؿ: قمت ابف رشد، المصدر السابؽ، ، ج

. ابف رشد، تمخيص كتاب المقكالت، تحقيؽ بكيج، بيركت، 181، 180، 167، 109، 81، ص4، ج
 99افي عند السيركردم، ص، عف محمد، المنطؽ اإلشر 12، ص1933

"ىذه المعقكالت الكائنة في النفس عف المحسكسات إذا حصمت في النفس لحقيا مف حيث في النفس  .34
لكاحؽ يصير بيا بعضيا جنسان، كبعضيا نكعان، كمعرفان بعضه ببعض. فإف المعنى الذم بو صار جنسان 

ف حيث ىك في النفس. ككذلؾ ىك معنى يمحؽ المعقكؿ م –كىك محمكؿ عمى الكثيريف  –أك نكعان 
نيا "معقكلة" ىي  اإلضافات التي تمحقيا مف حيث ىي في النفس. ككذلؾ قكلنا فييا أنيا "معمكمة" ، كا 
أشياء تمحقيا مف حيث ىي في النفس، كىذه التي تمحقيا بعد أف تحصؿ في النفس ىي أيضان أمكر 

ثاالت محسكسات أك تستند إلى معقكلة؛ لكنيا ليست ىي معقكلة حاصمة في النفس عمى أنيا م
المحسكسات ، أك معقكالت أشياء خارج النفس، كىي تسمى المعقكالت الثكاني. أبك نصر )الفارابي(، 

 66، صكتاب الحروف 
 65، صكتاب الحروف الفارابي،  .35
 65، صالمصدر السابقالفارابي،  .36
 65ص المصدر السابق ، الفارابي، .37

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=252022
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=252022


 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

392 

 66، صالمصدر السابقالفارابي،  .38
 66، صالمصدر السابقبي، الفارا .39
 65 -64ص كتاب الحروف ،الفارابي،  .40
 65، صالمصدر السابق الفارابي،  .41
 65، ص المصدر السابقالفارابي،  .42
 65، ص المصدر السابقالفارابي،  .43
 224، صمنطق النظرية العممية المعاصرةانظر : عكض،  .44
 97، صالمرجع السابقعكض،  .45
( ،حققو عبد الرحمف بدكم، 3، ج2ج، 1، )ج” "المنطقاألرجانون" “ ( ،1980األورغانون )أرسطك،  .46

 461 -460الطبعة األكلى، الككيت، ككالة المطبكعات، بيركت، دار القمـ ، ص
 385، ص2، ج المصدر السابقأرسطك،  .47
 191عمـ المنيجية ؛ ص  انظر: الخطيب ، .48
ره؛ كاف يعمؿ في منطقي كأديب مجدد فرنسي. كلد شماؿ شرقي فرنسا، كتمقى تعميمو في باريس. كلفق .49

النيار كيدرس في الميؿ. استقطب اىتمامو المنطؽ األرسطي في بادئ األمر؛ إال أنو أعرض عف ىذا 
المنطؽ بعد قراءة لمحاكرات أفبلطكف، فرجح األسمكب األفبلطكني، كىب بذلؾ النتقاد المنطؽ 

سطك غير صحيح" لنيؿ ـ دافع عف نظريتو المتطرفة القائمة كؿ ما قالو أر 1536األرسطي. كفي عاـ 
ـ ألؼ منطقو الديالكتيكي بالمغة الفرنسية، كتتمخص فكرتو كالتالي: 1555درجة األستاذية. كفي عاـ 

قبؿ أف نضع قكاعد لمفكر؛ يجب كيؼ يجب اف نكتشؼ كيؼ نستخدـ الطبيعة إلنتاج الفكر. كىذا ما 
يـ منطؽ مصنكع، ككذلؾ إلى أسمكب ييعد في الكاقع عكدة ألسمكب الفبلسفة األكائؿ الذيف لـ يكف لدي

السياسييف كالخطباء كالشعراء كالرياضييف الكبار الذيف لـ يكف لدييـ منطؽ مصنكع، ككذلؾ إلى أسمكب 
السياسييف كالخطباء كالشعراء كالرياضييف الكبار الذيف كانكا يستخدمكف الفكر في مقابؿ الذكؽ. كيضع 

 Remark onاألدلة، كالثانية استخداميا. مف أىـ كتبو : رامكس كظيفتيف لمفكر: األكلى: الكشؼ عف 
Aristotle، The Structure of Dialectic ."The Encyclopedia of Philosophy، vol. 1، 
p.178?637، ص1، كانظر: مكسكعة الفمسفة كالفبلسفة، ج     

ا يقارب العشر سنكات؛ أم مما يجدر التنكيو إليو أف فكرة عمـ المنطقية المنيجية قد صاحبت الباحث مم .50
ـ، فكانت أحد التكصيات التي دعا إلييا في رسالتو لمرحمة  الماجستير. انظر: 1997منذ عاـ 

الزمان النورسي في المعرفة، ودوره في تجديد منيجية  مذىب بديعالخطيب، محمد عثماف حسف، 
ـ، 2000يت، المفرؽ، األردف، ، رسالة جامعية )ماجستير( غير منشكرة، جامعة آؿ البالتفكير اإلسالمي

الصادر عف  -النسخة العربية –، كقد كجد مصطمح ىذه الفكرة في كتاب "إسبلمية المعرفة" 187ص
المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي، كالذم نسبتو فيما بعد دار اليدل لمنشر لؤلستاذ الدكتكر إسماعيؿ راجح 

في أمٌو مف  “Science of Methodology" Theالفاركقي، إال أف الباحث لـ يقؼ عمى مصطمح 
المصطمحات األجنبية أك العربية، كمنيا نسخة كتاب إسبلمية المعرفة الصادر عف المعيد العالمي 

، AL-Faruqi، Ismail Raji، Islmization of Knowledgeلمفكر اإلسبلمي؛ بالمغة اإلنجميزية" 
International Institute of Islamic Thought، Herndon، Virginia ، USA،1416 A H/ 
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1995، pp.13 -59    كقد استباف لمباحث بعد التعمؽ في الدراسات المنطقية كالفمسفية أف ىذا
المصطمح الكارد في كتاب إسبلمية المعرفة المنسكب لمفاركقي ؛ ال تتكفر فيو الدقة المنطقية ليس ىك 

نعان؛ ألف صياغة مصطمح ىذا العمـ في النسخة التعريؼ االصطبلحي الدقيؽ؛ بككنو تعريفان جامعان ما
العربية يختمؼ عف صياغتو في النسخة اإلنجميزية مف نفس الكتاب ؛ مما كاف لو أىمية المنيجية في 
الشركع في عممية البحث. كسيأتي مزيد تكضيح عف ىذه المسألة الحقان . كمف ىنا ظيرت الحاجة 

ط المنطقية. كمف ىنا ؛ ظيرت المفارقة بيف مفيكـ عمـ لصياغة تعريؼ جديد حقيقي تتكفر فيو الشرك 
المنطقية المنيجية الكارد في الدراسات السابقة ، كمفيـك ىذا المصطمح الجديد الذم قدمو الباحث بناء 

 عمى تصكرات كمفاىيـ تبمكرت نتيجة االطبلع دراسات متخصصة في ىذا المجاؿ.
النفسي في المشكبلت االجتماعية المترتبة عمى كقؼ  انظر : الخطيب ، محمد عثماف ، "منيجية البعد .51

برامج الخدمة االجتماعية ، كأثرىا عمى المجتمع الفمسطيني"، كرقة يـك دراسي مقدمة إلى اليـك الدراسي 
 ، قطاع غزة "السبليدات".   6/4/2015الذم غقدتو جامعة القدس المفتكحة بتاريخ 

  Beyerbend، Against Method،10  444انظر : الخطيب ، عمـ المنيجية ، ص  .52
   442انظر : الخطيب ، عمـ المنيجية ، ص   .53
  Harris، Against Method، p.193  444، ص  المصدر السابقانظر : الخطيب ،  .54
، ترجمة خالد تكفيؽ، كتاب قضايا إسبلمية معاصرة، الكتاب مدخل إلى فمسفة الفقوميريزم ، ميدم،  .55

 4-3ـ، ص1998ىػ/ 1418الخامس، 
 81، ص فمسفة أوجست كونتبريؿ ،  .56
 254انظر: ككف ، تركيب الثكرات العممية ، ص .57
 254، ص المصدر السابقانظر: ككف ،  .58
 81بريؿ ، فمسفة أكجست ككنت ، ص .59
 81بريؿ ، فمسفة أكجست ككنت ، ص .60
 81، ص المصدر السابقبريؿ ،  .61
،  يا بالواقع التجريبيمنطق النظرية العممية المعاصرة وعالقت( ، 2000انظر: عكض ، عادؿ ، ) .62

 اإلسكندرية ، منشأة المعارؼ ، ص 
، عف الريسكني، 447ـ، دار الثقافة الجديدة ، ص 1979مراد كىبة، المعجـ الفمسفي، الطبعة الثالثة،  .63

 16نظرية المقاصد ، ص 
انظر:حامد، التيجاني، عبد القادر،  المفيـك القرآني كالتنظيـ المدني، دراسة في أصكؿ النظاـ  .64

إلجتماعي اإلسبلمي، إسبلمية المعرفة، العدد الخامس عشر، السنة الرابعة الكاليات المتحدة، ،، ا
   23ـ،  ص1999ىػ/ 1419

، مجمة ، السنة الثانية، العدد الثالث، -نظرة مضافة  -العاني، محددات أكلية لمنيجية أسممة المعرفة   .65
  115ـ ، 1998ىػ/ 1318ماليزيا ، الجامعة اإلسبلمية العالمية، 

المفيوم القرآني والتنظيم المدني، دراسة في أصول النظام  ـ(،1999حامد، التيجاني، عبد القادر، )  .66
   23، إسبلمية المعرفة، العدد الخامس عشر، السنة الرابعة الكاليات المتحدة ، صاالجتماعي اإلسالمي

 246انظر: ككف ، تركيب الثكرات العممية ، ص  .67
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 المعاصرة ، "االنترنتالنظريات المغكية   .68
 المكقع االلكتركني السابؽ ، "االنترنت"  .69
 ، النظرية ، كتطبيقاتيا في مينة المحاماة ، المصطمح النظرية الخاصة في عمـ د. عمي القاسمي ،  .70

 المصطمح   في عمـ الخاصة
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=300 

 كتركني السابؽ ، "االنترنت"االل المكقع د. عمي القاسمي ،  .71

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=300
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=300
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=300
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=300
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 المصادر والمراجع والمواقع االلكترونية "االنترنت"
، تحقيؽ كضبط كتعميؽ د. رفيؽ العجـ ،   محك النظرأبك حامد الغزالي ، محمد بف محمد ،  -
 ـ.1994، ) بيركت، دار الفكر المبناني الطبعة األكلى(
، ترجمة مصطفى رن الواحد والعشرين ، مستقبل الفمسفة في الق أكليفر ليماف ، محمد -

محمكد ، مراجعة : رمضاف بسطاكيس ، عالـ المعرفة، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاألدب ، 
 ـ2004)الككيث ، مطابع السياسة ، الطبعة األكلى ، 

 ، فمسفة النقد كنقد الفمسفة  تطور العقل النقدي من كانط إلى ىابرماسأبك السعكد ، عطيات،  -
، مصر، دار إحياء الكتب العربية  فجر الفمسفة اليونانية قبل سقراطاألىكائي ، أحمد فؤاد ،  -

 ـ1954، عيسى البابي الحمبي ، كشركائو ، الطبعة األكلى، 
الدكتكر تشارلس بيركت ، كشاركو في تمخيص كتاب الجدل ، حققو ( ، 1979ابف رشد ، ) -

 ، القاىرة ، الييئة المصرية العامة  لمكتاب التحقيؽ الدكتكر أحمد عبد المجيد ىريدم
بدكم ، عبد الرحمف ، الفمسفة كالفبلسفة في الحضارة العربية ، تكنس ، دار المعارؼ لمطباعة  -

 ـ 1993كالنشر ، 
، )بيركت، ، المصطمح الفمسفي عند العرب  ، األعسـ ، عبد األمير الحدودبف حياف ، جابر  -

 ـ 1997كالنشر ، الطبعة الثانية ، المؤسسة العربية لمدراسات 
، نقمو إلى العربية : الدكتكر محمكد قاسـ،  فمسفة أوجست كونتـ( ، 1952بريؿ، ليفي، ) -

 مصر ،  مكتبة األنجمك المصرية . -الدكتكر السيد محمد بدكم ، الطبعة الثانية ، القاىرة 
والتنظيم المدني ، دراسة في المفيوم القرآني  ـ( ،1999حامد، التيجاني، عبد القادر ، ) -

، إسبلمية المعرفة ، العدد الخامس عشر ، السنة الرابعة  أصول النظام اإلجتماعي اإلسالمي
 الكاليات المتحدة 

، الطبعة األكلى ، بيركت دراسات في الفمسفة اليونانية ( ، 2005حمادة ، حسف صالح ، ) -
 ، دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 Science of، محمد عثماف الخطيب ، "عمـ المنطقية المنيجية الخطيب  -
Methodology  كتطبيقاتو في الفكر  –" دراسة في فمسفة العمـك كمنيجية البحث العممي

رسالة دكتكراه غير  –ماليزيا  –اإلسبلمي ؛ مركز الدراسات العميا ؛ الجامعة اإلسبلمية العالمية 
 ـ2010منشكرة ، 

، االسكندرية ، طق النظرية العممية المعاصرة وعالقتيا بالواقع التجريبي منعكض، عادؿ ،  -
 ـ 2000منشأة المعارؼ ، 
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، ترجمة خالد تكفيؽ، كتاب قضايا إسبلمية مدخل إلى فمسفة الفقوميريزم ، ميدم ،  -
 ـ1998ىػ/ 1418معاصرة، الكتاب الخامس ، 

(،حققو عبد 3، ج2ج، 1، )ج”األرجانون" "المنطق“ ( ،1980األورغانون )أرسطك ،  -
 الرحمف بدكم ، الطبعة األكلى ، الككيت ، ككالة المطبكعات ، بيركت ، دار القمـ 

 ـ ، دار الثقافة الجديدة،1979مراد كىبة ، المعجـ الفمسفي ، الطبعة الثالثة ،  -
عة األكلى ، المنيجية اإلسبلمية كالعمـك السمككية ، منيجية العمـك التربكية كالنفسية ، الطب -

 ـ1998ىػ/ 412ذ1الكاليات المتحدة ا األمريكية ، المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي
، مجمة ، السنة الثانية ،  -نظرة مضافة  -العاني ، محددات أكلية لمنيجية أسممة المعرفة  -

 ـ1998ىػ/ 1318العدد الثالث ، ماليزيا ، الجامعة اإلسبلمية العالمية ، 
   2014د ، عمـ االجتماع ، مكتبة الطالب الجامعي ، الشامي ، محمك  -
 ـ1970، أسس المنطؽ كالمنيج العممي، بيركت، دار النيضة العربية، الشنطي، فتحي محمد -
، ف، د، ىاؤم اقرءوا كتابيو محاولة لتجديد الفكر اإلسالمي، أحمد محمكد ، صبحي -

 ـ2002اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية ؛ 
، حققو كقدـ لو كعمؽ كتاب الحروف ـ(، 1968)أبك نصر( ، ) ي ، محمد بف محمد ،الفاراب -

 ـ 1990عميو: محسف مجدم ، الطبعة الثانية ، بيركت ، دار المشرؽ ش ـ ـ ، 
، محمد عثماف ، "منيجية البعد النفسي في المشكبلت االجتماعية المترتبة عمى كقؼ الخطيب -

، كرقة يـك دراسي مقدمة إلى اليـك ا عمى المجتمع الفمسطيني"، كأثرىبرامج الخدمة االجتماعية 
 ، قطاع غزة "السبليدات".  6/4/2015الدراسي الذم عقدتو جامعة القدس المفتكحة بتاريخ 

محاضرة ألقيت في النادم األدبي  [العربية ؛ النظريات المغكية المعاصرة كمكقفيا مف -
بالرياض  ) ثقافة اليـك( مجمة ىػ ، كنشرت في 1408- 4 - 24يـك الثبلثاء المكافؽ  بالرياض،
ديسمبر  24 ىػ، 1408جمادل األكلى  4كالعشركف ، الخميس  الرابعة ، السنة7123، العدد 
 ـ 1987

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=252022 
 العمـ كالمنيجية العممية ،   -

http://www.philomalek.yolasite.com/al3elm-wal-manhajiya-l3ilmiya.php 
، النظرية ، كتطبيقاتيا في مينة  المصطمح النظرية الخاصة في عمـ د. عمي القاسمي ، -

 المصطمح   في عمـ الخاصة المحاماة ،
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=300 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=252022
http://www.philomalek.yolasite.com/al3elm-wal-manhajiya-l3ilmiya.php
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=300
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http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=300
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 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

397 

- NenwellK William Lioyd ، The Thrush is our Mask An Essay on  

- Rudolf Carnap، Unity of Science، Classical Studies in the History of 

Ideas، translated with an Introduction، by M. Black key Texts، England، 

Thommes Press 1995 

- Ross، W.W.، D. ، Aristotle، London، London، 1980 

- Weiner، E.S.C. ، Simpson، J.A. ، The Oxford English dictionary  ،- 

Oxford ، Clarendon، 1989  

- Mohammed OH AL-Khatib ، The Role of “Science of Methodology” in 

Achieving Unity within Diversity Through ICT، As A Step to Develop It’s 

Philosophy، From Islamic Perspective، ICT 2006، international 

Conference on ICT for the Muslim Word، 21
st
- 23

rd
 November2006 ، 

Kulliyah of Information and Communication Technology، International 

- Mohammed OH AL-Khatib ، The role of “The Science of 

Methodology” in Developing the Technological Science and Social 

Sciences” on “Nation Seminar on Science، Technology، and social 

Sciences” 30-31May، 2006، Organized by : Universiti Teknologi Mara 

Pahang (UiTM) & Pahang State، (Abstracts book)، p115 

Mohammed OH AL-Khatib، lecturer of "Advanced Research 

Methodology"، Department of Sociology"، International Islamic 

University Malaysia، on honorable of Dr. Omer Hisham Altalib. This 

lecture applied to Ph.d and Master students on 22/2/2011 and was 

recommended Excellently، by Dr. Omer .     
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 تقنيات بنوك المصطمحات العربية في حوسبة تعريب العموم المعاصرة
 في ضوء دراسات المسانيات التطبيقية

  (62) *أ.حسين عمر دراوشة
 ممخص البحث:

ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة تقنيات بنكؾ المصطمحات العربية في حكسبة تعريب 
لعمـك المعاصرة كمستحدثات ألفاظ الحضارة كترقيميا في ضكء دراسات المسانيات التطبيقية، ا

كذلؾ مف خبلؿ بياف طبيعة بنكؾ المصطمحات كأسباب نشأتيا كأىدافيا كمياميا، كطريقة 
معالجتيا لممصطمحات العممية األجنبية المستجدة في عمـك الحضارة كآدابيا، ككيفية تصنيفيا مع 

تقنيات اإللكتركنية المستخدمة في حكسبة ىذه المصطمحات، كمف ثـ الكشؼ عف بياف ال
إنجازاتيا كجيكدىا العممية في تعريب مصطمحات مستحدثات الحضارة بشتى ألكانيا المعرفية 
كالعممية كالفكرية المتعددة، كبياف دكر ىذه البنكؾ في التعريب كانعكاس ذلؾ عمى المغة العربية 

تيا في ظؿ االنفجار المعرفي كالتقدـ التكنكلكجي اليائؿ، مع التركيز عمى البنؾ كمكانتيا كديمكم
اآللي السعكدم لممصطمحات)باسـ(، كاتخاذه كأنمكذجان في تعاممو مع تعريب مصطمحات العمـك 
الحديثة، كبياف كؿ ما سبؽ بالكصؼ كالتحميؿ، كمف ثـ عرض لنتائج البحث كتكصياتو، 

 صادر كالمراجع كبعد ذلؾ المبلحؽ. كحكاشي البحث كفيرس لمم

 
(*)

 فٍغطٍٓ. –ِحبضش ثىٍٍخ اٌزشثٍخ خبِؼخ غضح  
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Arab banks in terms of contemporary science computerize 
localization techniques 

In light of Applied Linguistics Studies 

:Research Summary 
This research aims to study the banks Arabic terms techniques in the 
computerization of the Arabization of contemporary science and 
innovations words civilization and digitization in light of Applied 
Linguistics Studies، through the statement of the nature of the banks 
terms and the reasons for its creation and its objectives، functions، and 
how to address them foreign and emerging civilization and literature 
science scientific terminology، and how to be classified with statement 
of electronic techniques used in the computerization of these terms، and 
then detect the achievements of scientific and efforts to localize 
innovations civilization terms in various cognitive، scientific and 
intellectual colors multiple، and the statement of the role of these banks 
in the localization and its impact on the Arabic language، prestige and 
durability in light of the explosion of knowledge and technological 
progress enormous، with focus on automated Saudi Bank of terms (as)، 
and taken as a model in dealing with the Arabization of modern science 
terms، and the statement of all of the above description and analysis، 
and then display the results of research and recommendations، and the  
footnotes to search the catalog of sources and references، and then 
supplements. 
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 المقدمة:
، (1)إف المغػػة العربيػػة لغػػة ناميػػة كمتطػػكرة مػػف حيػػثي مصػػطمحاتيا كألفاظيػػا كدالالت معانييػػا

غنيػػة بتراكيبيػػا، فيػػي أثػػرت كتػػأثرت بالمغػػات العالميػػة، فأسػػيـ اقتراضػػيا مػػف المغػػات األخػػرل فػػي ك 
 .(2)زيادة ثركتيا كتمكينيا مف التطكر الخصب في كسائؿ تعبيرىا

فالتقػػدـ اليائػػؿ فػػي تقنيػػات كسػػائؿ االتصػػاؿ كمػػا صػػاحبيا،  كلٌػػد حركػػة اتصػػاؿ لغػػكم كاسػػع 
لبشػرية مػف قبػؿ ، كذلػؾ مػف أجػؿ نشػر المغػة العربيػة الفصػحى، يمدنا بقكة ىائمة لـ يعرفيا تاريخ ا

، فالعربية تعػايش (3)كتكطيد دعائـ كحدتيا سكاء أكاف ذلؾ في مجاؿ الكممة المكتكبة أـ المسمكعة
اآلف  نيضة ىائمة تسيـ في صنعيا جيكد المجامع أكالن، ثـ جيكد مجمكعات األفراد كالمؤسسػات 

سػػػاعد عمػػػى تكسػػػيع قياسػػػيا، كتحقيػػػؽ اسػػػتيعابيا لمعطيػػػات الحضػػػارة التػػػي تمتػػػـز بقػػػكانيف المغػػػة، كت
 .(4)المعاصرة، بكضع المعاجـ التقنية في كؿ فف مف الفنكف

فمشػػكمة المصػػطمح الحػػديث القػػت صػػدل كاسػػعان بػػيف مختمػػؼ المغػػات، كخصكصػػان فػػي ظػػؿ 
كثػػػػرة الثػػػػكرة المعمكماتيػػػػة، كظيػػػػكر الحاسػػػػكب كتغمغمػػػػو فػػػػي منػػػػاحي الحيػػػػاة كافػػػػة، ممػػػػا أدل إلػػػػى 

المعمكمػػػات كاألفكػػػار كسػػػاعد فػػػي تبلقػػػح الثقافػػػات بمختمػػػؼ لغاتيػػػا، كىػػػذا بػػػدكره أكلػػػد مصػػػطمحات 
عممية حديثة مستجدة في أقساـ المعرفة كالعمـك كالفنكف كاآلداب كافة، فمشكمة المصطمح  مشكمة 
 خطيػػرة كحساسػػة، ينبغػػي أف ننظػػر إلييػػا نظػػرةن جػػادة، كذلػػؾ ألننػػا فػػي حقبػػة حرجػػة نقػػؼ فييػػا مػػف

 .(5)الحضارة الحديثة مكقفان خاصان يفرض عمينا أف نككف كاعيف أشد الكعي
فالحاسػػػكب يمتمػػػؾ القػػػدرة الفائقػػػة عمػػػى إجػػػراء العمميػػػات اإلحصػػػائية كتنظػػػيـ المػػػدخبلت 

، كتكظيػػػػؼ إمكانػػػػات (6)كالبيانػػػػات المغكيػػػػة، كتحقيػػػػؽ الدقػػػػة كالكفػػػػاءة فػػػػي إظيػػػػار النتػػػػائج المغكيػػػػة
لمغكيػػػػة، يقػػػػدـ كسػػػيمة متطػػػػكرة مػػػػف كسػػػػائؿ بنػػػػاء المصػػػػطمح الحاسػػػكب فػػػػي خدمػػػػة المصػػػػطمحات ا

شاعتو بيف الدارسيف في مختمؼ أرجاء الكطف العربي.  كاستقراره، كا 
كقػػػد أدل اسػػػتخداـ الحاسػػػب اآللػػػي فػػػي التػػػدكيف المصػػػطمحي منػػػذ نيايػػػة السػػػتينات إلػػػى 

سسػػػات إنشػػػاء بنػػػكؾ البيانػػػات المصػػػطمحية فػػػي عػػػدد كبيػػػر مػػػف الػػػببلد كالمنظمػػػات الدكليػػػة كالمؤ 
الصناعية، كفي اآلكنة األخيرة أحرز التػدكيف المصػطمحي اآللػي تقػدمان كبيػران، حتػى إف الحاسػبات 

 . (7)الصغيرة، كالحاسبات الدقيقة أمكف تطكيعيا لمعمؿ المصطمحي
كمف ىػذا المنطمػؽ لقػد أينشػيىت المكاتػب كالجمعيػات كالييئػات كالمؤسسػات كالمجػاف المختصػة 

فتشكؿ المكتب الدائـ لتنسيؽ التعريب الذم كجػو اىتمامػو األجنبية،  مف أجؿ تعريب المصطمحات
، كبعػد ذلػؾ ظيػرت (8)لمعاجـ المصطمحات، كقاـ بميمة التنسػيؽ بػيف جيػكد العممػاء فػي التعريػب

بنكؾ المصطمحات العربيػة التػي كػاف ليػا دكر فعػاؿ فػي تنظػيـ جيػكد التعريػب كحفظيػا كتكجيييػا 
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لمعربػػة؛ عػػػبلكةن عمػػى تعريػػػب الكثيػػر مػػػف مصػػطمحات العمػػػـك نحػػك مػػا اسػػػتجد مػػف المصػػػطمحات ا
الحديثػػػة، كال بػػػد لنػػػا مػػػف اإلشػػػارة إلػػػى أف ىنػػػاؾ بنككػػػان كمؤسسػػػات كككػػػاالت كجمعيػػػات ليػػػا الػػػدكر 

( فػػػي جنيػػػؼ ISOالبػػارز فػػػي حقػػػؿ المصػػػطمحات كتكثيقيػػػا، فظيػػػرت عنػػػد الغػػػرب مثػػػؿ: مؤسسػػػة)
فػػي فرنسػا، كككالػػة الػرابط الػػدكلي  (C.I.L.F( فػػي ميػكنخ ك)SIMENS( فػي فرسػكفيا، ك)FIHك)

 في ركما، كجمعية الجامعات في باريس كالبنؾ اإلقميمي لمكممات في كندا. 
كمف ثـ ظير عند العرب بنؾ معيد الدراسػات كاألبحػاث لمتعريػب فػي الربػاط )معربػي(، فيػك 

ب التػػػابع ، كالبنػػػؾ التػػػابع لمكتػػػب تنسػػػيؽ التعريػػػ(9)أقػػػدـ بنػػػكؾ المصػػػطمحات العربيػػػة كأكبرىػػػا مػػػادة
لجامعة الدكؿ العربية الرباط، كبنؾ المصػطمحات فػي مجمػع المغػة العربيػة األردنػي، كالبنػؾ اآللػي 
السعكدم لممصطمحات)باسـ(، فالمغة العربية تمر اليـك بمرحمة دقيقة في نسؽ عالـ جديد يتككف، 

مممكسػػان فػػي  كال شػػؾ أف اإلفػػادة مػػف تقنيػػات المعمكمػػات يعػػد سػػمة جديػػدة، نرجػػك أف تصػػبح كاقعػػان 
 . (10)المؤسسات العربية المعنية بتنمية المغة العربية لمكفاء بالمتطمبات المعاصرة كالمستقبمية

كمػػف ىنػػا جػػاء ىػػذا البحػػث ليػػدرس  تقنيػػات بنػػكؾ المصػػطمحات العربيػػة فػػي حكسػػبة تعريػػب 
قيػػة، العمػػـك المعاصػػرة كمسػػتحدثات ألفػػاظ الحضػػارة كترقيميػػا فػػي ضػػكء دراسػػات المسػػانيات التطبي

كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ بيػػػاف طبيعػػػة بنػػػكؾ المصػػػطمحات كأسػػػباب نشػػػأتيا كأىػػػدافيا كمياميػػػا، كطريقػػػة 
معالجتيػػا لممصػػطمحات العمميػػة األجنبيػػة كالمسػػتجدة فػػي عمػػـك الحضػػارة كآدابيػػا، ككيفيػػة تصػػنيفيا 
مػػع بيػػاف التقنيػػات اإللكتركنيػػة المسػػتخدمة فػػي حكسػػبة ىػػذه المصػػطمحات، كمػػف ثػػـ الكشػػؼ عػػف 

ا كجيكدىػػا العمميػػة فػػي تعريػػب مصػػطمحات مسػػتحدثات الحضػػارة بشػػتى ألكانيػػا المعرفيػػة إنجازاتيػػ
 كالعممية كالفكرية المتعددة.

كبعػػد ذلػػؾ بيػػاف دكر ىػػػذه البنػػكؾ فػػي التعريػػػب كانعكػػاس ذلػػؾ عمػػػى المغػػة العربيػػة كمكانتيػػػا 
البنػػؾ اآللػػي كديمكمتيػػا فػػي ظػػؿ االنفجػػار المعرفػػي كالتقػػدـ التكنكلػػكجي اليائػػؿ، مػػع التركيػػز عمػػى 

السػػػػعكدم لممصطمحات)باسػػػػـ(، كاتخػػػػاذه كأنمكذجػػػػان فػػػػي تعاممػػػػو مػػػػع تعريػػػػب مصػػػػطمحات العمػػػػـك 
الحديثػػػة، كبيػػػاف كػػػؿ مػػػا سػػػبؽ بالكصػػػؼ كالتحميػػػؿ، كمػػػف ثػػػـ عػػػرض لنتػػػائج البحػػػث كتكصػػػياتو، 
كحكاشػػي البحػػث كفيػػرس لممصػػادر كالمراجػػع كبعػػد ذلػػؾ المبلحػػؽ، فأسػػأؿ هللا التكفيػػؽ كالسػػداد فػػي 

 العمؿ، كهللا اليادم إلى سكاء السبيؿ. القكؿ ك 
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 المبحث األول: مفيوم بنوك المصطمحات. 
بػػػادئ ذم بػػػدء ال بػػػد لنػػػا مػػػف اإلشػػػارة إلػػػى مفيػػػـك البنػػػؾ كمصػػػطمح اتسػػػعت داللتػػػو فػػػي 
عالمنا المعاصر لينتقؿ مف عالـ األمكاؿ إلى عالـ المعارؼ كالفنكف كالعمـك كاآلداب، كيمكف بياف 

 طتيف اآلتييف: ذلؾ مف خبلؿ النق
 المطمب األول: البنك لغًة.

( ، فيحمػػػؿ ىػػػذا الجػػػذر الثبلثػػػي  يشػػػتؽ البنػػػؾ معنػػػى كداللػػػةن لػػػو مػػػف الفعػػػؿ الثبلثي)بىنىػػػؾى
ػوي. كقػػاؿ  اًلصي ًقيػػؿى خى ػٍيًء، كى (: األىصػؿ أىصػػؿ الشَّ دالالت متعػددة ، كذلػػؾ عمػى النحػػك اآلتػي: )البيٍنػػؾي

ػػػةن كى  : تىقيػػػكؿي اٍلعىػػػرىبي كىًممى ًبيػػػًث؛ تيًريػػػدي بًػػػًو أىصػػػمو...كقىاؿى المٍَّيػػػثي دَّهي ًإلػػػى بىٍنكػػػو اٍلخى : رى ، تىقيػػػكؿي أىنَّيىػػػا دىًخيػػػؿه
ػػذىا: (11)األىزىػػرم ٍكًضػػًع كى ػػاًف: أىقػػاـ بًػػًو كتأىىػػؿ. كتىبىنَّكػػكا ًفػػي مى : البيٍنػػؾ ًباٍلفىاًرًسػػيًَّة األىصػػؿ. كتىبىنَّػػؾ ًباٍلمىكى

: تىبىنَّػؾ أىقامكا ًبًو؛ كتىبىنَّؾ ًفي ًعزًًٌه: تمكَّف. يي  ػمىٍيؿو . كقػاؿ النٍَّضػري ٍبػفي شي فه ًفػي ًعػزًٌ رىاتًػبو : تىبىنَّػؾ فيػبلى قىاؿي
ارى لىوي أىصؿ ؿي ًإذا صى الرَّجي
(12): ًء قىػٍكـه ًمػٍف بيٍنػؾ األىرض.  . كقىاؿى اٍبػفي بىػرًٌمٌو : ىىػؤيالى ػٍربه ييقىػاؿي كالبيٍنػؾ: ضى

: ىيكى دىًخيؿه  ، قىاؿى ًبيّّ يًب عىرى ًمفى الطًٌ
(13). 

ضػػح ممػػا سػػبؽ أف معنػػى كممػػة البنػػؾ يػػدكر حػػكؿ أصػػؿ الشػػئ كخبلصػػتو كثبكتػػو فػػي مكانػػو، يت
قامػػػػػة الرجػػػػػؿ فػػػػػي المكػػػػػاف كتمكنػػػػػو فيػػػػػو، فأصػػػػػؿ كممػػػػػة البنػػػػػؾ معػػػػػرب عػػػػػف الفارسػػػػػية ، فيقػػػػػكؿ  كا 

: " بنػػؾ: بىٍنكىػػًت الجاًريتػػاف: خرجتػػا كػػؿ كاحػػدةو مػػف حييػػا فػػأخبرت صػػاحبتيا بإخبػػار (14)الشػػرتكني
 :) األصؿ كىك معرب يقاؿ: " ىؤالء قكـه بيٍنؾ األرض" ، كأكػد ذلػؾ أيضػان أدم شػير، أىميا. )البيٍنؾي
: "فارسي محض كىك أصؿ الشئ فيًو بىنَّؽ تعريػب بىنيػؾ "، كقػد كضػع مجمػع  (15)بقكلو عف البنؾ

 .  (16)المغة القاىرم مصطمح المصرؼ بدالن مف مصطمح البنؾ
 المطمب الثاني: البنك اصطالحًا. 

سػػة تقػػـك بعممٌيػػات االئتمػػاف بػػاالقتراض كاإلقػػراض ألغػػراض تجاريَّػػة، فتسػػتثمر )البنػػؾ( ىػػك  مؤسَّ
، ىػػذا عمػػى صػػعيد االقتصػػػاد، أمػػا عمػػى صػػعيد المعمكمػػات كخصكصػػان فػػػي (17) الكدائػػع كاألمػػكاؿ

 الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات، فيقصد بو:
يا لخدمػة الػذيف يمجئػكف بىٍنػؾ المعمكمػات: مركػز لممعمكمػات يقػـك بجمعيػا كتخزينيػا كاسػترجاع - أ

 .(18) إليو
كعػػرؼ فميبػػر بنػػكؾ المعطيػػات االصػػطبلحية بأنيػػا:" مجمكعػػة اصػػطبلحية محكسػػبة غرضػػيا  - ب

 . (19)تزكيد المستخدـ بالمعمكمات، الستخداميا في جكانب خاصة"
 ولكن مـا ييمنـا ممـا سـبق أن بنـوك المصـطمحات العربيـة  يمكـن تعريفيـا عمـى أنيـا:

عربية تيتـ بجمع المصطمحات العممية مف شتى المعػارؼ كالعمػـك كالفنػكف مؤسسات عممية لغكية 
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خضاعيا إلى قكاعد المغة العربية كبياف كجو الصكاب في استعماليا مف خػبلؿ تخزينيػا  كاآلداب كا 
 كنشرىا كتعميميا كاسترجاعيا عند الحاجة إلييا. 

يخية كالنفسية أثران في تغيػر إف لممؤثرات الخارجية المتمثمة في العكامؿ االجتماعية كالتار 
 ، فتطكرت داللة البنؾ  في عصرنا الحديث؛ كذلؾ في محكريف:(20)المعنى

. محػػكر تضػػييؽ داللػػة البنػػؾ، ليشػػمؿ قسػػمان معينػػان كبنػػؾ الزراعػػة كاالقتصػػاد كالمعمكمػػات كالػػدـ 1
 كالحاسكب كغير ذلؾ. 

ليشػػمؿ حقػػؿ المعمكمػػات  . محػػكر تكسػػيع داللػػة البنػػؾ، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تعمػػيـ مصػػطمح البنػػؾ2
 كاألفكار كالقكانيف كالقكاعد زيادةن عمى األمكاؿ سكاء أكانت سائمة أـ مجمدة. 

 المبحث الثاني: أسباب نشأة بنوك المصطمحات العربية وأىدافيا. 
 المطمب األول: أسباب إنشاء بنوك المصطمحات العربية.

 ممية في الكطف العربي . الفكضى العارمة مف المصطمحات التي تشيدىا الساحة الع .1
 غياب التخطيط العممي كالمغكم بيف دكؿ الكطف العربي .  .2
الرغبػػػة فػػػي تكحيػػػد المصػػػػطمحات العمميػػػة الحديثػػػة، كذلػػػؾ باالسػػػػتفادة مػػػف المجػػػامع المغكيػػػػة  .3

 .  (21)كمنشكراتيا
 التحديات المعاصرة التي أثقمت كاىؿ المغكييف في شتى مجاالت المعرفة كالثقافة.  .4
 ر المعرفة كانتشارىا في ظؿ الطفرة التكنكلكجية اليائمة. تعدد مصاد .5
 محاكلة تطكيع المصطمحات إلى قكاعد المغة العربية.  .6
 تنظيـ جيكد العامميف في مجاؿ المجامع العربية التي تعمؿ عمى كضع المصطمحات.  .7
 . الحفاظ عمى اإلنجازات العممية كالمغكية كالمعرفية التي تكصؿ إلييا الباحثكف العرب .8

 المطمب الثاني: أىداف بنوك المصطمحات العربية.
 تسعى بنوك المصطمحات إلى تحقيق األىداف اآلتية: 

 تكثيؽ المصطمحات لتسييؿ االطبلع عمييا بما يكفؿ تيسير استرجاعيا كنشرىا.  .1
مساعدة المترجميف كالمتخصيف فػي تنفيػذ أعمػاليـ مػف خػبلؿ تزكيػده بمقػاببلت المصػطمحات  .2

لغػػػة اليػػػدؼ بشػػػكؿ سػػػريع كدقيػػػؽ مػػػع تػػػكفير المعمكمػػػات كافػػػة المتعمقػػػة بتمػػػؾ المطمكبػػػة فػػػي 
 المصطمحات. 

تقيػػػػيس المصػػػػطمحات كتكحيػػػػدىا، بتجميػػػػع المصػػػػطمحات عمػػػػى اخػػػػتبلؼ درجػػػػة مبلءمتيػػػػا،  .3
 كدراستيا كاختيار األنسب منيا. 
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تييئة الكسائؿ المساعدة لمعامميف كالمتخصيف في مجاؿ المصطمحات لمسػاعدتيـ فػي كضػع  .4
صػػػػطمحات الجديػػػػدة، بنػػػػاء عمػػػػى المعمكمػػػػات المتاحػػػػة ليػػػػـ مػػػػف البنػػػػؾ كتجنػػػػب التنػػػػاقض الم

 . (22)كالتكرار
 إشاعة المصطمحات كنشرىا، كالعمؿ عمى تسييؿ كصكليا لممستفيديف .  .5

 المطمب الثالث: ميام بنوك المصطمحات العربية . 
اصػطبلحية أك لفػػظ  إف األفكػار الجديػدة كالمصػطمحات الحديثػة تحتػاج فػػي بمكرتيػا إلػى ىيئػة

، نسػػػتطيع بيػػػاف الميػػػاـ (23)اصػػطبلحي، كلعػػػؿ بنػػػكؾ المصػػػطمحات جػػػاءت مػػػف أجػػؿ ىػػػذا اليػػػدؼ
 كاألعماؿ المككمة إلى بنكؾ المصطمحات العربية، في النقاط اآلتية: 

جمػػع المصػػطمحات كمقاببلتيػػا األجنبيػػة، كمفاىيميػػا عنػػد مسػػتخدمييا، كتطػػكر ىػػذه المفػػاىيـ  .1
اختيػر مػف األلفػاظ العربيػة لمقابمػة المصػطمحات األجنبيػة، كتنظػيـ  كحدكدىا كمصادرىا، كمػا

ىػػػذه المقػػػاببلت بشػػػكؿ يسػػػيؿ الكصػػػكؿ إلػػػى اختيػػػار المفػػػظ المناسػػػب لمقابمػػػة المصػػػطمحات 
األجنبيػػة، كتنظػػيـ ىػػذه المقػػاببلت بشػػكؿ يسػػيؿ الكصػػكؿ إلػػى اختيػػار المفػػظ المناسػػب لمقابمػػة 

 احث لذلؾ. المصطمح األجنبي، عند حاجة المترجـ أك الب
معالجػػػة المصػػػطمح المعػػػرب بطريقػػػة مكحػػػدة ال بطريقػػػة متفرقػػػة، تنطمػػػؽ مػػػف ثقافػػػة المعػػػرب  .2

 .  (24)كتصكره
تسػيؿ عمػػى القػػارئ الكصػكؿ إلػػى داللػػة المفػػظ الػذم يجػػده فػػي الكتػب كاألبحػػاث، كعبلقػػة ىػػذا  .3

مغكية، يتبع المفظ بغيره مف األلفاظ التي تشاركو في االنتماء إلى فرع كاحد مف فركع العمـك ال
ذلػػؾ نشػػر ىػػذه المجمكعػػات المصػػطمحية التػػي يرصػػدىا بعػػدة صػػكر تتنػػكع اليػػدؼ المنشػػكد 

 منيا. 
يفسػػػح المجػػػاؿ، إلػػػى جانػػػب ذلػػػؾ، أمػػػاـ العممػػػاء كالدارسػػػيف لتقػػػديـ آرائيػػػـ فيمػػػا يكضػػػع مػػػف  .4

مصطمحات، كتزكيد البنؾ بمبلحظاتيـ، كما يستجد أماميـ مف مصطمحات، تمييدان لتسػجيؿ 
حظػػػػػات فػػػػػي األمػػػػػاكف الخاصػػػػػة بيػػػػػا مػػػػػف سػػػػػجؿ المصػػػػػطمحات، كعرضػػػػػيا عمػػػػػى ىػػػػػذه المبل

بداء الرأم حكليا، ثـ ضػميا إلػى الرصػيد المصػطمحي، إف امتمكػت مػف أسػباب  المتخصيف كا 
 . (25)البقاء ما يؤىميا لدخكؿ معجـ المصطمحات الخاص

صػادرة جمع المطبكعات المصطمحية في أنحاء العالـ، كتقػديـ المعمكمػات عػف المطبكعػات ال .5
 كالمشركعات الجارية. 

االسػػػتقراء التػػػاـ لكػػػؿ النصػػػكص التػػػي كرد بيػػػا المصػػػطمح المػػػدركس، كمػػػا يتصػػػؿ بػػػو لفظػػػان  .6
 . (26)كمفيكما كقضيةن 
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 ينظـ مقررات في عمـ المصطمح، كيقدـ المشكرة كلممؤسسات المعنية بالمكضكع. .7
جػػاالت التػػي التعػػاكف مػػع البنػػكؾ الدكليػػة المتخصصػػة فػػي مجػػاؿ المصػػطمح فػػي مختمػػؼ الم .8

 تسيـ في تطكيره كتفعيمو.
 المبحث الثالث: طرق جمع المصطمحات العممية في بنوك المصطمحات. 

كىػذا  –ثمة إشارة إلى أف كؿ بنؾ لػو طريقػة خاصػة فػي معالجػة المصػطمحات المعربػة 
كلكف ىناؾ خطكات عامػة ال تخػتص ببنػؾ مصػطمحي دكف آخػر، كيمكػف بيػاف  -ما سأبينو الحقان 

 : (27)العامة لجمع المصطمحات فيما يميالخطكات 
 كيتفرع تحديد النص إلى نقطتيف ىما:تحديد النص، . 1
 النظر في قيمة النص.  . أ
 النظر في تكثيؽ النص.  . ب
 ؛ كىك استعداد الباحث ، كيتفرع إلى ثبلث نقاط: التييؤ لمجمع. 2

ذاىبو كرجالو التمرس بالعمـ مكضكع النص مسائمو كقضاياه كغاياتو ثـ نشأتو كتطكره كم . أ
 كنصكصو كالعمـك المتصمة بو تأصيبلن كتفريعان. 

 المعرفة الكافية بصاحب النص.  . ب
التعػػػرؼ عمػػػى الػػػنص كمػػػا راج فيػػػو كمػػػا راج حكلػػػو بالشػػػرح كالتمخػػػيص كالتعقيػػػب كالنقػػػد  . ت

 كالمدح كالذـ إلى غير ذلؾ. 
 كتتفرع إلى نقطتيف:  عممية الجمع، .3
 قكاعد جمع المصطمح.  . أ
 ، بترتيبيا كتصنيفيا كترقيميا .  كضع جذاذات الجمع . ب

 المبحث الرابع: بنوك المصطمحات العربية أنواعيا ومناىجيا في تعريب المصطمحات.
 المطمب األول: البنك اآللي السعودي لممصطمحات )باسم(.

 يتبع ىذا المشركع لمدينة الممؾ عبد العزيز لمعمـك كالتقنية في الرياض. 
 :(28)أىدافو -أوالً 

 يدف األساسي ِلـ)باسم( في المساىمة في تعريب العموم والتقنية، من خالل:  يتمثل ال
 إعداد بنؾ آلي لممصطمحات العممية كالتقنية .  .1
 تجميع المكسكعات كالمعاجـ العممية .  .2
جراء التعديبلت عمييا.  .3  خزف المصطمحات بصكرة يسيؿ استرجاعيا كا 
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المصػػػطمحات لكضػػػع المصػػػطمحات  تييئػػػة كسػػػيمة مسػػػاعدة لمعػػػامميف كالمتخصػػػيف فػػػي مجػػػاؿ .4
 الجديدة. 

إشاعة المصطمحات العممية كنشرىا باستخداـ كسائؿ النشر اإللكتركنية أك الطباعية الكرقية،  .5
 كالعمؿ عمى إيصاليا لممستفيديف عف طريؽ شبكات المعمكمات . 

 مصادر المصطمحات المستخدمة في بنك )باسم(. -ثانياً 
 ىي:و  ،مصادر عدة عمى )باسم( يعتمد

 العربي. العالـ في العربية المغة مجامع .1
   العربي. الكطف في التعريب تنسيؽ مكتب .2
   العربي. الكطف في كاألبحاث الدراسات معيد .3
 الزراعيػػة، لمتنميػػة العربيػػة كالمنظمػػة لممقػػاييس، العربيػػة كالمنظمػػة العربيػػة) المنظمػػات .4

 لمبتركؿ...(. المصدر العربية الدكؿ كمنظمة
 العربية. الببلد سائر في العممي البحث كمراكز المعاىد .5
 التخصصية. كالمكسكعات المعاجـ مجمكعة تضـ التي )باسـ( مكتبة .6
 )باسم(. في المصطمحات معالجة مراحل -ثالثاً 

الفاضؿ بمراحػؿ متعاقبػة يمكػف  تمر المعالجة الفنية لممصطمحات في )باسـ( كما ذكرىا
 :(29)استعراضيا عمى النحك اآلتي

كيػػتـ ىنػػا حصػػر المصػػطمحات المعػػدة لئلدخػػاؿ كفػػؽ معػػايير التكثيػػؽ فػػي  طمحات:حصــر المصــأ. 
 )باسـ( التي ىي كاآلتي:

. جية المصدر: تعتبر الجية المصدر ذات أىمية بالنسبة لتكثيؽ مصطمحات المصدر 1
كالمعمكمات المتعمقة بيا، نظران ألف بنكؾ المصطمحات تيتـ بمكثكقية اإلصدار، كتحظى 

سات الرسمية بمكثكقية أكبر لككنيا تقـك عمى مجاؿ التعريب أك التكحيد، كىي إصدارات المؤس
المجامع المغكية  -مكتب تنسيؽ التعريب –مرتبة حسب أكلكيتيا كما يمي: ) المصادر المكحدة 

 دكر النشر(. –بنكؾ المصطمحات  –المنظمات كالمؤسسات المعنية بالمصطمحات  –العربية 
نصر الندرة ألم مصػدر معجمػي عػامبلن ىامػان لتكثيػؽ مصػطمحاتو لتمبيػة يعد ع . ندرة اإلصدار:2

 حاجة المستفيديف الماسة لبلطبلع عمى محتكيات مثؿ ىذه اإلصدارات.
تعػػد اإلصػػدارات المتعػػددة المغػػات إضػػافة إلػػى المغػػة العربيػػة ذات أكلكيػػة فػػي  لغــات اإلصــدار:. 3

شػػػػاعتو بالعربيػػػػة مقابػػػػؿ خيػػػػارات لغكيػػػػة متعػػػػددة حسػػػػب رغبػػػػة  التكثيػػػػؽ بيػػػػدؼ نشػػػػر المصػػػػطمح كا 
 المستفيديف بما يجيدكنو مف لغات أخرل.
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عند تكفر عدد مف اإلصدارات لنفس المصدر في تخصػص معػيف، فإنػو يػتـ  حداثة اإلصدار:. 4
اختيػػار األحػػدث، إال أف ذلػػؾ ال ينطبػػؽ عمػػى إصػػدارات  مجػػامع المغػػة العربيػػة أك مكتػػب تنسػػيؽ 

الجيػػات تخضػػع لمنيجيػػات لغكيػػة دقيقػػة إضػػافة إلػػى أسػػمكب التعريػػب؛ حيػػث إف إصػػدارات ىػػذه 
 العمؿ الفني المكحد.

يبلحػػظ أف بعػػض اإلصػػدارات تتميػػز بتػػكفر شػػرح أك تعريػػؼ يػػدؿ  . مميــزات خاصــة باإلصــدار:5
عمى المعنى الدقيؽ لكؿ مصطمح ككذلؾ تكفر المرادؼ كتكفر المضاد كتكفر المعمكمػات النحكيػة 

كثيؽ مصطمحات ذلؾ المصدر دكف غيره مف المصادر التػي قػد ال ككؿ ىذه  مميزات تفضيمية لت
 تتمتع بمثؿ ىذه المميزات.

ككػػػذلؾ أيضػػػان يػػػتـ حصػػػر المصػػػطمحات المعػػػدة لمتعريػػػب، كفػػػؽ المعػػػايير الخاصػػػة بمشػػػاريع 
 التأليؼ المعجمي يمكف إيرادىا كفؽ الترتيب اآلتي: 

ختيػػػار إلصػػػدارات )مكتػػػب تػػػدقيؽ المصػػػطمحات باعتبػػػار مصػػػادرىا كا عطػػػاء األكلكيػػػة فػػػي اال .1
تنسػػػػيؽ التعريػػػػب، اتحػػػػاد المجػػػػامع، مجػػػػامع المغػػػػة العربيػػػػة، المنظمػػػػات العربيػػػػة كالمؤسسػػػػات 

 الخ(.…المعنية،
تػػػػدقيؽ المصػػػػطمحات المػػػػأخكذة مػػػػف مصػػػػادر غيػػػػر رسػػػػمية كفػػػػؽ المنيجيػػػػات التػػػػي تتبعيػػػػا  .2

المجػػػامع كالمفاضػػػمة بػػػيف تمػػػؾ المصػػػادر كفقػػػان لسػػػبلمة المػػػنيج كشػػػيكعو كاتفاقػػػو مػػػع منيجيػػػة 
 كا عطاء األكلكية لبعض المصادر المشيكرة كالمعتمدة.

اختيػػار المصػػطمح المناسػػب تبعػػان لعناصػػر )الشػػيكع كاالشػػتقاؽ كالمبلءمػػة( كذلػػؾ فػػي مصػػادر  .3
 المصطمحات غير المكحدة.

 إيراد المرادفات إف كجدت. .4
 استبعاد المصطمحات غير المرتبطة بشكؿ مباشر بالتخصص. .5
 ح لكؿ مصطمح ما أمكف.إضافة التعريؼ أك الشر  .6
اسػػتخداـ التصػػنيؼ الػػدقيؽ المتبػػع فػػي )باسػػـ( لتحديػػد المفػػاىيـ الدالليػػة لممصػػطمحات بشػػكؿ  .7

 أدؽ كفرز المصطمحات كافة في التخصص الرئيس اعتباران ليذا األساس.
 معالجة المصطمحات المركبة استنادان إلى معالجة مفرداتيا. .8
يػػد منيجيػػات كضػػع المصػػطمحات العمميػػة الجديػػدة ، االلتػػزاـ قػػدر اإلمكػػاف بمقػػررات نػػدكة تكح .9

 كيتـ مباشرة تعريبيا.
، تخضع المصطمحات، المعدة لئلدخاؿ، لمتصنيؼ كفؽ تخصصاتيا، كالتصنيؼ التصنيؼ ب.

المتبع في )باسـ( يماثؿ خطط التصنيؼ التحميمية التركيبية؛ حيث تتيح ىذه الخطط تقسيـ 
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عداد قائمة بالمفردات الدقيقة لكؿ كجو أك مكضكع االىتماـ إلى أكجيو أك جكانبو ا ألساسية، كا 
جانب، كالتعبير عف كؿ ىذه العناصر بطريقة رمزية ىجائية أك رقمية، أك بكمييما، كبعكس 

 Dewey Decimalالخطط الحصرية الممزمة لممصنؼ، مثؿ تصنيؼ ديكم العشرم )
Classification ( أك التصنيؼ العشرم الدكلي ،)Universal Decimal Classification ،)

فإف ىذه الخطط تتيح لممصنؼ تركيب مجمكعة جمؿ  كرمكز عف المكضكع، بكفاءة كدقة قد ال 
 تكفميما الخطط الحصرية.

كتتػػكفر حاليػػان فػػي )باسػػـ( قائمػػة مخزنػػة بالحاسػػب تشػػمؿ أكثػػر مػػف مػػائتي تصػػنيؼ )رئيسػػي 
نيؼ لتخصص عاـ، عدد كفرعي(، تغطي معظـ التخصصات العممية، حيث يندرج تحت كؿ تص

 مف تصنيفات التخصصات الفرعية.
، بعد عمميتػي حصػر كتصػنيؼ المصػطمحات المعػدة لمتكثيػؽ، سػكاء ج. إعداد المصطمح لإلدخال

ػػرب، كفػػؽ  مػػا اسػػتخمص مباشػػرة مػػف مصػػادره المعجميػػة، كفػػؽ معػػايير التكثيػػؽ المعجمػػي، أك مػػا عي
ع، فإف ىذه المصػطمحات تكػكف عندئػذ مييػأة برامج التعريب كالتأليؼ المعجمي القائمة في المشرك 

لئلدخػػاؿ. كنػػكد أف نشػػير إلػػى جانػػب إجرائػػي ىػػاـ، يتمثػػؿ فػػي كشػػؼ المكػػررات كالػػذم يػػتـ إجػػراؤه، 
سػػػكاء باسػػػتخداـ نظػػػاـ االسػػػترجاع مباشػػػرة، أك عػػػف طريػػػؽ فػػػرز المصػػػطمحات المتػػػكفرة كطباعتيػػػا 

إضػافات ممكنػة بػيف المكػررات مػف كمقارنتيا بالمصػدر األصػمي، كىنػا يػتـ كػذلؾ التحقػؽ مػف أمًٌ 
خبلؿ المقارنة المباشرة، المصطمحات المرشحة لمتكثيؽ تخضع لئلعداد مف خبلؿ استمارة بيانات 

(؛ حيػػػث تنقسػػػػـ ىػػػػذه 1متكاممػػػة تشػػػػمؿ جميػػػػع الحقػػػكؿ المعتمػػػػدة فػػػػي نظػػػاـ البنػػػػؾ؛انظر الممحػػػػؽ)
 االستمارة إلى خمسة أقساـ كىي:

ات صػػفة عامػػة كتميزىػػا الحقػػكؿ التػػي تبػػدأ رمكزىػػا بػػالحرؼ كىػػي بيانػػات ذ البيانــات العامــة :. 1
 (:1(، كما يظير في الممحؽ)$)

كىػػػك الػػرقـ الػػػذم يعطػػػى آليػػػا لكػػؿ مصػػػطمح، كبػػػو يمكػػػف اسػػػترجاع  ( :$$$أ. الـــرقم التسمســـمي )
المعمكمات المتعمقة بذلؾ المصطمح، كتكتسب المصطمحات األرقػاـ الخاصػة بيػا بشػكؿ تسمسػمي، 

عمػػى شػػكؿ مجمكعػػات يسػػمح لكػػؿ مػػدخؿ بيانػػات باسػػتخداـ عػػدد منيػػا كبشػػكؿ  حيػػث تقسػػـ األرقػػاـ
 متسمسؿ، كتحدث حاؿ انتيائيا.

 كىك مخصص لرمز تصنيؼ المصطمح المستخدـ. (:$02ب. حقل االختصاص )
كيقصػد بيػا درجػة الثقػة كاالعتمػاد عمػى مصػدر المصػطمح،  (:$03ج. درجة نوعية المصـطمح )

 ثقة.أعمى درجات ال 5كيمثؿ الرقـ 
كىك تاريخ اليـك الذم أدخمت فيػو البيانػات فػي نظػاـ )باسػـ( أك تػاريخ  (:$04د. تاريخ اإلدخال )
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 تحديث البيانات )حيث تحتاج المصطمحات إلى تحديث كمتابعة مستمريف(.
كىػػك المسػػؤكؿ عػػف صػػحة إدخػػاؿ البيانػػات الػػكاردة، كيكتػػب االسػػـ  (:$07ه. مــدخل المصــطمح )
 ؼ.اختصاران مف ثبلثة أحر 
كىػػػك المسػػػؤكؿ عػػػف البيانػػػات المدخمػػػة كمراجعتيػػػا بعػػػد اإلدخػػػاؿ،  (:$08و. مـــدقق المصـــطمح )

 كيكتب مختصران مف ثبلثة أحرؼ.
كتقسـ ىذه البيانات إلى أربعة أقساـ حسب المغة كىي  البيانات الخاصة بالمغات المستخدمة:. 2

( إلػػى اسػػـ Aعربػػي بإضػػافة الحػػرؼ )العربيػػة كاإلنجميزيػػة كالفرنسػػية كاأللمانيػػة، حيػػث يبػػدأ القسػػـ ال
(، كاأللمػاني بإضػافة F(، كالفرنسي بإضافة الحرؼ )Eالحقؿ، كالقسـ اإلنجميزم بإضافة الحرؼ )

 : (63)(، كىذه البيانات تشمؿGالحرؼ )
ذا كانػػت لػػو مختصػػرات تسػػجؿ بػػيف قكسػػيف، بعػػد  أ. المصــطمح : يسػػجؿ المصػػطمح كػػامبلن كا 

 كتابة المصطمح كامبلن.
:أك جيػػػة اإلصػػػدار، ككمثػػػاؿ: مجمػػػع المغػػػة العربيػػػة بالقػػػاىرة... أك  لمصـــطمحب. مصـــدر ا

مكتػػب تنسػػيؽ التعريػػب بالربػػاط... باإلضػػافة إلػػى اسػػـ المعجػػـ كالمؤلػػؼ. كعػػادة مػػا تسػػتخدـ 
مختصػػرات لمداللػػة عمػػى المصػػدر. كىنػػاؾ قائمػػة محفكظػػة بيػػذه المختصػػرات لػػدل )باسػػـ(. 

 فمثبل المصدر: بشام : ـ.ـ.ط
 مصطمحات الطبيةىك معجـ ال

 المؤلؼ : د.ميبلد بشام
كيذكر ىنا تاريخ المنشكر الذم استقي منو المصػطمح، سػكاء كػاف معجمػان أك  ج. تاريخ المصدر:

 دكرية أك غير ذلؾ، فمثبلن المصدر :
 بشام : ـ.ـ.ط

 -/-ـ /1982تاريخو: 
 ح:كتذكر ىنا ثبلثة أنكاع مف المعمكمات النحكية لكؿ مصطم د. معمومات نحوية:

 * أىك اسـ أـ صفة أـ فعؿ أـ ظرؼ. 
 * أىك مذكر أـ مؤنث أـ محايد )كما في األلماني كالفرنسي(. 
 * إذا كاف المصطمح اسمان فيذكر إف كاف مفردان أـ مثنى أـ جمعان. 

كتسجؿ ىذه المعمكمات النحكية في الخانة المخصصة ليا، كيستخدـ في التعبير عنيا رمكز 

 
63) البنؾ اآللي سعكدم لممصطمحات)باسـ(،(    



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

410 

ا كاف المصطمح اسمان مفردان مذكران، ييكتب فػي خانػة المعمكمػات النحكيػة )س تدؿ عمييا. فمثبل، إذ
 (. 2ممحؽ رقـ) -ـ ذ(، انظر قائمة المختصرات المستخدمة

 ييعطى تعريؼ أك شرح لممصطمح ال يتجاكز أسطران. ه. التعريف أو الشرح:
كػكف مختمفػان قد نجد في بعض الحاالت أف مصدر المصطمح قد ي و. مصدر التعريف أو الشرح:

عف مصدر التعريؼ أك الشرح، إذ إف بعض المصػادر ال تػكرد تعريفػان أك شػرحان لممصػطمح، بينمػا 
 يكجد مثؿ ىذا الشرح أك التعريؼ في مصادر أخرل.

 خصص ىذا الحقؿ لتسجيؿ أم مرادفات لممصطمح. ز. المرادف:
ؿ تيػذكر الكممػة الرئيسػة فػي قد تتعدد ألفاظ المصػطمح الكاحػد، كفػي ىػذه الحػا ح. الكممة الرئيسة:

 ذلؾ المصطمح.
دخاؿ  بعد استكماؿ تمؾ البيانات، يتـ اإلدخاؿ األكلي عف طريؽ الدخكؿ إلى نظاـ )باسـ( كا 
جػػػراء القػػػراءة األخيػػػرة، قبػػػؿ مرحمػػػة التحميػػػؿ  تمػػػؾ البيانػػػات، ثػػػـ طباعػػػة المػػػدخبلت كالمحػػػدثات، كا 

 كالحفظ النيائية، ليصبح المصطمح جاىزان لبلسترجاع.
 وذلـك بنك)باسـم(، فـي المعجمـي المؤلـف دائرة ضمن الواقعة المصطمحات معالجة معايير د.

   :(30)اآلتي النحو عمى
عطػػاء مصػػادرىا، باعتبػػار المصػػطمحات تػػدقيؽ .1  مكتػػب إلصػػدارات االختيػػار فػػي األكلكيػػة كا 

   المعنية. كالمؤسسات العربية كالمنظمات العربية، المغة كمجامع التعريب، تنسيؽ
 تتبعيػػػا، التػػػي المنيجيػػػات كفػػػؽ رسػػػمية غيػػػر مصػػػادر مػػػف المػػػأخكذة المصػػػطمحات تػػػدقيؽ .2

 المجػامع، منيجيػة مػع كاتفاقػو كشػيكعو المػنيج لسػبلمة كفقػان  المصػادر تمػؾ بػيف كالمفاضمة

عطاء    كالمعتمدة.  المشيكرة لممصادر األكلكية كا 
 فػػػػي كذلػػػػؾ ،كالمبلءمػػػػة كاالشػػػػتقاؽ الشػػػػيكع لعناصػػػػر تبعػػػػان  ، المناسػػػػب المصػػػػطمح اختيػػػػار .3

  المكحدة. غير المصطمحات
  كجدت. إف المرادفات إيراد .4
   بالتخصص. مباشر بشكؿ المرتبطة غير المصطمحات استبعاد .5
  أمكف. ما مصطمح لكؿ الشرح إضافة .6
 بشكؿ لممصطمحات الداللية المفاىيـ لتحديد )باسـ(، في المتبع الدقيؽ التصنيؼ استخداـ .7

   األساس. ليذا اعتباران  الرئيس خصصالت في كافة المصطمحات كفرز أدؽ،
   مفرداتيا. معالجة إلى استنادان  المركبة المصطمحات معالجة .8
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 الجديػدة، العمميػة المصػطمحات كضػع منيجيػات تكحيػد نػدكة بمقررات اإلمكاف قدر االلتزاـ .9

 . ـ1981 سنة الرباط في أقرت التي
 :(31)باسم(المصطمحات) بنك خالل من المصطمحات عن البحث طريقة رابعًا:

 ،مػا مصػطمح عػف البحػث طريقػة جاء في مكقع البنؾ اآللػي السػعكدم لممصػطمحات )باسػـ(
 اآلتية: لمخيارات كفقان 
عػػف طريػػؽ إدخػػاؿ المصػػطمح: حسػػب المغػػة المسػػتخدمة )عربػػي، إنجميػػزم، ألمػػاني( كاختيػػار  .1

يجػػػب  فإنػػو الحالػػة المطمكبػػة تطػػابؽ بداية/كسػػط فعنػػد إدخػػاؿ المصػػطمح بالمغػػػة اإلنجميزيػػة
 اختيار الخانة اإلنجميزية.

 عف طريؽ الكممة الرئيسة في المصطمح المركب بأم مف المغات األربع في )باسـ(. .2
 عف طريؽ ربط المصطمح بالتخصص الدقيؽ لقائمة رؤكس المكضكعات في )باسـ(. .3
عمميػػة  بعػد إدخػػاؿ المصػػطمح، كتحديػػد المغػػة المػػدخؿ بيػا كالحالػػة المطمكبػػة كالتخصػػص تػػتـ .4

 عند النقر عمى مستطيؿ البحث، كيتـ إعطاء نتائج البحث المطمكب.البحث 
 لترتيب المصطمحات كفرزىا حسب التسمسؿ الرقمي أك المكضػكعي أك األبجػدم فإنػو يجػب .5

 النقر عمى الحقؿ المطمكب ترتيب نتائجو.
 .لمحصكؿ عمى المعمكمات التفصيمية ألم مصطمح يجب النقر عمى المصطمح .6

 معيد الدراسات واألبحاث لمتعريب في الرباط)معربي( . المطمب الثاني: بنك 
قاعدة المعطيات المعجمية )معربػي(، التػابع لمعيػد الدراسػات كاألبحػاث لمتعريػب فػي الربػاط، 

، كيمثػػؿ جػػزءان مػػف أنشػػطة معيػػد الدراسػػات (32)كىػػك أقػػدـ بنػػكؾ المصػػطمحات العربيػػة كأكبرىػػا مػػادة
 كاألبحاث لمتعريب .

 لدراسات واألبحاث لمتعريب في الرباط)معربي(، إلى تحقيق ما يمي:وييدف بنك معيد ا -
 حصر شامؿ لممصطمحات العربية مع مقابمتيا في شتى المجاالت.  .1
إعداد معاجـ لتعريب شتى المجاالت األكاديمية كاإلدارية بالتعاكف مع الجيات ذات العبلقػة،  .2

 . (33)ة في ذاكرة حاسكبوكيقاؿ بأف لدل بنؾ)معربي( حكالي مميكف كحدة معجمية مخزن
:" أف قاعػدة بنػؾ (34) كأكدت ليمى المسعكدم في كتابيا)عمـ المصطمحات كبنكؾ المعطيػات(

)معربي( عبارة عف قكاميس كمعاجـ ممكنة، يمكف مسػائمتيا ببرنػامج يمتػاز بإمكانيػات متعػددة فػي 
نػػائي األلفبػػاء، الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات، كيمكػػف اسػػترجاع المعطيػػات مباشػػرة بكاسػػطة مطػػراؼ ث

 بالشكؿ التاـ أك بدكف شكؿ، بالنسبة لمغة العربية". 
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 المطمب الثالث: البنك التابع لمكتب تنسيق التعريب بجامعة الدول العربية )الرباط(. 
أنشأ مكتب تنسيؽ التعريػب التػابع لجامعػة الػدكؿ العربيػة فػي مدينػة الربػاط بػالمغرب العربػي، 

ء الخزانة العربيػة بالمعجمػات التخصصػية فػي مختمػؼ حقػكؿ العمػـك ككاف لو دكر تاريخي في إثرا
الحديثػػة، كعمػػى الػػرغـ مػػف اإلمكانػػات الماديػػة المحػػدكدة فقػػد اسػػتطاع أف يحػػافظ عمػػى بقػػاء شػػعمة 
التعريػػب مضػػيئة فػػي األجػػكاء السياسػػية كالعمميػػػة العربيػػة المترديػػة فػػي مختمػػؼ األقطػػار العربيػػػة، 

مػػػؤتمرات التعريػػب التػػػي دأب عمػػػى عقػػػدىا بصػػػكرة دكريػػػة، فػػػي  ككانػػت كسػػػيمتو األكلػػػى كمػػػا زالػػػت
 .  (35)األقطار التي تستضيفيا

وييدف البنك التابع لمكتب تنسيق التعريب التابع لجامعة الدول العربية بالرباط، إلى تحقيق  -
 ما يأتي:

 تكثيػؽ المصػػطمحات المكحػػدة التػػي أقرتيػػا مػػؤتمرات التعريػػب العربيػػة، كالمصػػطمحات المنسػػقة .1
 التي أصدرتيا المجامع المغكية كالمنظمات العربية المتخصصة كتيسير نشرىا كتعميميا. 

تػػػػكفير المعمكمػػػػات لمبػػػػاحثيف عػػػػف المعػػػػاجـ المختصػػػػة، كالبحػػػػكث كالدراسػػػػات المتعمقػػػػة بعمػػػػـ  .2
 المصطمح كالترجمة كالتعريب، كالمتخصيف في ىذه الحقكؿ. 

يجػػاد آليػػة عمػػؿ تمكػػف مػػف االسػػتفادة التنسػػيؽ بػػيف بنػػكؾ المصػػطمحات فػػي الػػكطف العربػػي؛ إل .3
 . (36)المتبادلة بيف العامميف فييا

كيقػػػدـ بنػػػؾ المعمكمػػػات فػػػي مكتػػػب تنسػػػيؽ التعريػػػب خدماتػػػو، لجميػػػع المشػػػتغميف فػػػي قضػػػايا 
التعريػػػب كالترجمػػػة كالمصػػػطمح، كتصػػػنيؼ المعػػػاجـ العامػػػة كالمختصػػػة كتػػػأليؼ المنػػػاىج كالكتػػػب 

مػػف المثقفػػػيف الػػذيف يحتػػاجكف إلػػى المصػػطمحات العمميػػػة  المدرسػػية، كأسػػاتذة الجامعػػات، كغيػػرىـ
 . (37).كالتقنية المكحدة

 المطمب الرابع: بنك المصطمحات في مجمع المغة العربية األردني. 
قاـ مجمع المغػة العربيػة األردنػي، بإنشػاء بنػؾ لممصػطمحات التػي يعربيػا المجمػع، فيػذه 

 ميزة انفرد بيا ىذا المجمع عمف سكاه . 
 أىدافو. -أوالً 

 ييدؼ بنؾ المصطمحات في مجمع المغة العربية األردني، إلى تحقيؽ ما يمي:
جمػػع المصػػطمحات كتنظيميػػا، كتأسػػيس خػػدمات مصػػطمحات لغكيػػة محكسػػبة، كتقػػديميا  .1

 لمباحثيف. 
 تطكير المنيجيات النظرية كالتطبيقية لمعمؿ المصطمحي المحكسب.  .2
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بنػػػػػؾ، إلنشػػػػػاء مركػػػػػز لشػػػػػبكة عربيػػػػػة العمػػػػػؿ عمػػػػػى تػػػػػكفير المسػػػػػتمزمات الفنيػػػػػة لػػػػػدل ال .3
 لممصطمحات.

 . (38)تعزيز فرص قياـ تعاكنيات مصطمحية بيف مؤسسات العمؿ المصطمحي العربية .4
ــاً  ــب المصــطمحات  -ثاني ــي ترتي ــي، ف ــة األردن ــة العربي ــي مجمــع المغ ــك المصــطمحات ف مــنيج بن

 ونشرىا.
ا سػابقان، تتبعيػا مما ال شؾ فيو أف الخطػكات العامػة فػي جمػع المصػطمحات التػي ذكرتيػ

 مجمؿ بنكؾ المصطمحات بصكرةو أك بأخرل. 
 أ. ترتيب المصطمحات. 

إف بنؾ المصطمحات األردني يعامؿ الكحدات المصطمحية معاممة الكثيقة في المكتبة؛ حيثي 
 : (39)يجرم تصنيفيا مكضكعيان باستخداـ نظاميف مف التصنيؼ في آف كاحد معان 

مػػػادان عمػػػى خبػػػرات بنػػػكؾ المصػػػطمحات األجنبيػػػة الكبػػػرل، نظػػػاـ تػػػـ إعػػػداده فػػػي المجمػػػع اعت .1
كالحاجات الخاصة لبنؾ المصطمحات في المجمع ، كيقدـ ىذا النظاـ رمزان يتػألؼ مػف عشػرة 
حػػركؼ كأرقػػػاـ تحػػدد مكضػػػكعان معينػػان، كقػػػد جػػرل تمثيػػػؿ ىػػذه الػػػنظـ بطريقػػة تسػػػيؿ عمميػػػات 

 تحديثو كتطكيره كزيادة مكضكعاتو دكف محددات بنيكية. 
طػػة التصػػنيؼ العشػػرم الدكليػػة، كتسػػتخدـ فػػي تصػػنيؼ الكحػػدات المصػػطمحية، كذلػػؾ مػػف خ .2

 خبلؿ بناء أرقاـ التصنيؼ المناسبة اعتمادان عمى قكاعد ىذه الخطة. 
 ب. نشر المصطمحات. 

 يعتمد البنك إستراتيجية في إشاعة المصطمح الموحد ترتكز عمى: 
حػدة، عػف طريػؽ تصػميـ بنػؾ مصػغر تكفير أدكات غير تقميدية لنشر المصطمحات المك  .1

لممصػػػطمحات، يمكػػػف تشػػػغيمو عمػػػى الحكاسػػػيب، كيسػػػتطيع تخػػػزيف كاسػػػترجاع مجمكعػػػة 
 محدكدة مف المصطمحات في مجاؿ أك مجاالت معينة. 

كضػػػع سياسػػػة محػػػددة كثابتػػػة لعػػػرض البيانػػػات المصػػػطمحية فػػػي القػػػكائـ الكرقيػػػة، كعمػػػى  .2
، تقػػػػـك عمػػػػى أسػػػػاس إعطػػػػاء شاشػػػػات المصػػػػارؼ المرتبطػػػػة مباشػػػػرة بنػػػػؾ المصػػػػطمحات

األكلكيػة فػي الظيػػكر لممصػطمح المكحػػد مػع حجػب جميػػع المرادفػات األخػػرل ميمػا كػػاف 
 مصدرىا. 

المسػػاىمة فػػي إنشػػاء شػػبكات لممصػػطمحات، كتعاكنيػػات لمعمػػؿ المصػػطمحي تتػػيح لمبنػػؾ  .3
 التأثير في استعماؿ المصطمحات كنشر المصطمح المكحد . 



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

414 

اتحػػاد المجػػامع المغكيػػة ، كتمثيػػػؿ البنػػؾ فييػػا بشػػػكؿ متابعػػة مػػؤتمرات التعريػػب كنػػػدكات  .4
 دائـ. 

إنجازات بنك المصطمحات فـي مجمـع المغـة العربيـة األردنـي، وتتمثـل إنجـازات ىـذا البنـك  -ثالثا
 فيما يأتي: 

اسػػتكماؿ التجييػػزات البلزمػػة لتشػػغيؿ خػػدمات مصػػطمحية كلغكيػػة كمعمكماتيػػة محكسػػبة بشػػكؿ  .2
 مباشر كغير مباشر. 

س مقتنيػػات مكتبػػة المجمػػع فػػي النظػػاـ المرجعػػي، كتشػػتمؿ عمػػى مصػػادر العمػػؿ تخػػزيف فيػػر  .3
 المصطمحي كمراجعو. 

تنفيذ مجمكعة مف النظـ الفنية كدمجيا معان لتشػكؿ نظػاـ بنػؾ المصػطمحات، كتحديػد المعػالـ  .4
 الرئيسة لمنيجيات العمؿ المصطمحي التي تعتمد عمى استخداـ الحاسكب . 

ي شػػػتى مجػػػاالت العمػػػـك كالتقنيػػػة فػػػي ممفػػػات مؤقتػػػة، تمييػػػدان فػػػرز أربعمائػػػة ألػػػؼ مصػػػطمح فػػػ .5
 لتنزيميا في قكاعد بنؾ المصطمحات بعد تحريرىا، كاستكماؿ عناصرىا األساسية. 

 .(40)تصميـ نظاـ مؤقت لممصطمحات يخدـ المرحمة الثانية مف مراحؿ تنفيذ المشركع .6
 ىا في دعم بنك المصطمحات. وحدة الحاسوب في مجمع المغة العربية األردني ودور  -رابعاً 
تمكف مجمع المغة العربيػة األردنػي مػف تزكيػد كحػدة الحاسػكب بػاألجيزة كالػنظـ الفنيػة البلزمػة     

كتقـك ىذه الكحدة بتكفير خدمة فنية مختصة لمجمس المجمػع كلجانػو المختمفػة، كتبػدأ ميمتيػا مػف 
ثػـ لجنػة المصػطمحات ثػـ مجمػس  المرحمة األكلى الختيار المصػطمحات عمػى أيػدم المجػاف الفنيػة

المجمع، حيث يتـ تخزيف جميع ىذه المصطمحات في مراحؿ إعدادىا المختمفة حتى يقرىا مجمس 
خراجيا في كراسات خاصة"  .(41)المجمع، ثـ تدفع إلى المطبعة مف أجؿ طباعتيا كا 

 االنجازات:
فقد تمكنت ىذه ـ "1989لقد استفاد المجمع مف نظاـ الحاسكب الذم بدأ العمؿ بو عاـ 

 الكحدة مف تخزيف جميع المصطمحات التي أقرىا المجمع عمى النحك اآلتي:
أ. كضعت ىذه الكحدة نظامان لتخزيف المصطمحات في الحاسكب يتبلءـ مػف المكاصػفات العالميػة 

 الخاصة، بالعمؿ المصطمحي، كقد عرض النظاـ عمى مجمس المجمع فأقره.
ميػػع المصػػػطمحات التػػي أقرىػػا المجمػػع منػػذ تأسيسػػو عػػػاـ تمكنػػت ىػػذه الكحػػدة مػػف تخػػزيف ج -ب

 ( مصطمح مكزعة عمى الحقكؿ الداللية اآلتية: 20000ـ كقد بمغت نحك عشريف ألؼ )1976
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مصػػػػػػػػػػػػػطمحات التكييػػػػػػػػػػػػػؼ كالتبريػػػػػػػػػػػػػد 
 كاألدكات الخاصة

مصػػػػػػػػطمحات ميكانيػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػيارات 
 كالمحاـ

 مصطمحات األرصاد الجكية

 مصطمحات سبلح المشاة طمحات النجارةمص مصطمحات الدىانات كالكرنيشات
 مصطمحات سبلح البلسمكي سبلح اليندسة مصطمحات الراديك كالتمفاز

 مصطمحات سبلح الجك مصطمحات سبلح الدركع مصطمحات زراعية
مصػػػػػػػػػػطمحات التجػػػػػػػػػػارة كاالقتصػػػػػػػػػػاد 

 كالمصارؼ
 مصطمحات سبلح المدفعية مصطمحات سبلح التمكيف كالنقؿ

تخزيف المصطمحات التي أقرتيا مؤتمرات التعريب بثبلث لغػات: العربيػة شرعت ىذه الكحدة ب -ج
كاالنكميزيػػػة كالفرنسػػػية، كذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ تسػػػييؿ اإلفػػػادة منيػػػا فػػػي مجػػػاؿ تعريػػػب التعمػػػيـ العممػػػي 
يجػػاد المقػػاببلت العربيػػة لممصػػطمحات األجنبيػػة، كتكفيرىػػا لمبػػاحثيف كالميتمػػيف بمجػػاؿ  الجػػامعي، كا 

لحديثػة إلػػى المغػػة العربيػة، كمجمػػكع مػػا تػـ تخزينػػو منيػػا حتػى اآلف اثنػػا عشػػر نقػؿ العمػػـك كالتقنيػػة ا
 ( مصطمح مكزعة عمى المكضكعات اآلتية:12000ألؼ )

 معجـ الجيكلكجيا معجـ الكيمياء
 (42)معجـ عمـ الحيكاف معجـ الفيزياء

كالعمميػػػيف كيبػػدك أف ىػػػذه الكحػػػدة مػػػا تػػػزاؿ بحاجػػػة إلػػى عػػػدد مػػػف المبػػػرمجيف كالمحػػػرريف المغػػػكييف 
 لتستطيع أف تعطي العطاء األمثؿ.

المبحـــث الســـادس: أثـــر تقنيـــات بنـــوك المصـــطمحات فـــي حوســـبة تعريـــب مصـــطمحات العمـــوم 
 المعاصرة ورقمنتيا عمى المغة العربية في ضوء المسانيات التطبيقية. 

فػي إف المغة العربية شأنيا شأف سائر المغات تيؤثر كتتأثر، فيي لغة حية متطكرة نامية ت
بكػػؿ متطمبػػات الحضػػارة كترقيميػػا كتسػػاير ركح التقػػدـ االلكتركنػػي كاالنفجػػار المعرفػػي، فاسػػتقبمت 
التطبيقػػػات االلكتركنيػػػة  كالتقنيػػػات الحاسػػػكبية، كيمكػػػف بيػػػاف أثػػػر بنػػػكؾ المصػػػطمحات عمػػػى المغػػػة 

 العربية في ضكء دراسات المسانيات التطبيقية، مف خبلؿ المطالب اآلتية:  
 فوائد بنوك المصطمحات العربية.  المطمب األول:

 بنكؾ المصطمحات ليا فكائد كثيرة، تحمميا في طياتيا لمغة العربية، كفيما يأتي ذكرىا: 
تمكف الباحػث مػف الكقػكؼ بسػرعة كيسػر عمػى السػمكؾ الصػكتي كالمفظػي كالصػرفي كالػداللي  .1

شػػػػيكع كاألسػػػمكبي لممصػػػػطمح العممػػػػي أك التقنػػػي مكضػػػػكع البحػػػػث، كمػػػػف ذلػػػؾ معرفػػػػة درجػػػػة 
المصػػػطمح فػػػي المغػػػة العالميػػػة، كالميػػػداف العممػػػػي الػػػذم ينتمػػػي إليػػػو المصػػػطمح، كالػػػػدالالت 
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المركزيػػػػػػة كاليامشػػػػػػية لػػػػػػو، كالصػػػػػػكرة الصػػػػػػرفية كالنحكيػػػػػػة لممصػػػػػػطمح، كالتعػػػػػػابير السػػػػػػياقية 
 كاالصطبلحية التي يرد فييا المصطمح.

عػػف طريػػؽ تسػػيؿ عمػػؿ المصػػطمحييف الخػػاص بتنمػػيط المصػػطمحات كتكحيػػدىا، كيػػتـ ذلػػؾ  .2
 . (43)استقراء النصكص العممية، لتحديد أكثر المصطمحات ركاجان 

شاعتيا بيف المستخدميف. .3  تسيـ في نشر المصطمحات كا 
تشجيع البحث في العمـك األخرل لبلسػتفادة منيػا فػي خدمػة المغػة العربيػة؛ كذلػؾ ألف البحػث  .4

 .  (44)ليس مقصكران عمى ميداف دكف آخر
لمصػػػطمح نشػػػر مػػػا يضػػػعكنو مػػػف مصػػػطمحات تمييػػػدان إلقرارىػػػا تػػػكفر لمعػػػامميف فػػػي مجػػػاؿ ا .5

 كنشرىا. 
بنػػػاء نظػػػاـ لغػػػكم مصػػػطمحي معرفػػػي حاسػػػكبي متكامػػػؿ يحػػػاكي مفيػػػـك البشػػػر لمغػػػاتيـ التػػػي  .6

 .  (45)يستخدمكنيا
 تضع بيف أيدم الباحثيف الكسائؿ المتاحة لصياغة المصطمحات المناسبة .  .7
لمعمػػػؿ المصػػػطمحي العربػػػي، كمػػػا أنػػػو يمكػػػف تمثػػػؿ بنػػػكؾ المصػػػطمحات الدكليػػػة رافػػػدان ميمػػػان  .8

 احتذاء األعماؿ التي تقـك بيا في مختمؼ مجاالت العمؿ المصطمحي. 
 دور بنوك المصطمحات العربية في حوسبة تعريب العموم المعاصرة وترقيميا.  المطمب الثاني:

مػػف خػػبلؿ عرضػػنا السػػابؽ يمكننػػا أف نستشػػؼ، دكر بنػػكؾ المصػػطمحات العربيػػة فػػي تعريػػب 
 العمـك المعاصرة كرقمنتيا، مف خبلؿ قياميا بالنقاط اآلتية: 

أسػػيمت فػػي حصػػر مصػػطمحات العمػػـك الحديثػػة كتعريبيػػا بطريقػػة عمميػػة تجمػػع بػػيف األصػػالة  .1
 كالمعاصرة. 

تعريػػب الكثيػػر مػػف مصػػطمحات العمػػـك الحديثػػة، خصكصػػان فيمػػا يتعمػػؽ بالحاسػػكب كالتقنيػػات  .2
 كالبرامج اإللكتركنية. 

فػاظ تػػرد إلػى لغػات أجنبيػػة، مردىػا األساسػي المغػة العربيػػة، كىػذا يفػتح كيسػػيـ الخػكض فػي أل .3
 . (46)في إثراء الدراسات المغكية المقارنة

الحفاظ عمى الخصائص العممية التي يحكييا المصطمح األجنبي المعرب الذم يختص بأحػد  .4
 فركع العمـك الحديثة. 

 مت بمعالجتيا كتصنيفيا كترتيبيا. جمعت بنكؾ المصطمحات العربية آالؼ المصطمحات كقا .5
ظياره في المصطمح المعرب الذم سيدخؿ العربية.  .6  ركزت عمى المعنى األصمي كا 
 منيج بنكؾ المصطمحات منيج عممي قائـ عمى استقراء أصكؿ المصطمح المراد تعريبو.  .7
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 تيا. ربطت البنكؾ المصطمحات العممية الحديثة عند تعريبيا بأصكؿ المغة العربية كمستكيا .8
ركزت إظيار المصطمح األجنبي المعرب بصكرتو الصحيحة في مجالػو العممػي الػذم ينتمػي  .9

 إليو ىذا المصطمح. 
اىتمػػػت بنػػػكؾ المصػػػطمحات العربيػػػة، بعػػػرض المصػػػطمحات العمميػػػة الحديثػػػة التػػػي يشػػػيدىا  .11

 عالمنا المعاصر . 
المصػطمح العممػي حممت المصطمحات تحميبلن دقيقان، كذلؾ مف خبلؿ ذكر كؿ مػا لػو عبلقػة ب .11

 مف معمكمات. 
قامػػػت بتصػػػنيؼ مصػػػطمحات العمػػػـك الحديثػػػة إلػػػى عػػػدة حقػػػكؿ دالليػػػة كىػػػذا يسػػػاعد البػػػاحثيف  .12

 كالدراسيف في الحصكؿ عمى مبتغاىـ بأيسر الطرؽ كأسيؿ السبؿ. 
أنتجػػت الكثيػػر مػػف البػػرامج اإللكتركنيػػة المبثكثػػة عمػػى اإلنترنػػت، كالمكاقػػع العمميػػة التػػي تيػػتـ   .13

 ات. بالمصطمح
حكسػبة المصػػطمحات العمميػػة الحديثػػة كنشػػيرىا بشػػكؿ الكتركنػي، كعػػادة مػػا يكػػكف البنػػؾ آلػػي  .14

 عمى شبكة االنترنت. 
 دور بنوك المصطمحات العربية في الحفاظ عمى المغة العربية .  المطمب الثالث:

إف بنكؾ المصطمحات تقدـ خدمة كبيرة لمغة العربية كلمصطمحاتيا، كلكف ىذا الدكر ال 
كػػػػكف فعػػػػاالن إال بتكػػػػاثؼ الجيػػػػكد عمػػػػى مسػػػػتكل الػػػػكطف العربػػػػي بكػػػػؿ كزاراتػػػػو كمجالسػػػػو كىيئاتػػػػو ي

كمؤسسػػػاتو، كيمكػػػف بيػػػاف دكر بنػػػكؾ المصػػػطمحات العربيػػػة فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى لغتنػػػا العربيػػػة، فػػػي 
 النقاط اآلتية: 

إحيػػػاء األصػػػكؿ المغكيػػػة التػػػي يشػػػتمؿ عمييػػػا الصػػػكت كالصػػػرؼ كالنحػػػك كالداللػػػة، كاسػػػتخداـ  .1
 بنية كالمقاييس كاألكزاف العربية.األ

 بياف مراحؿ التطكر الداللي الذم يحدث في المصطمحات المغكية كالعممية .  .2
استقراء التراث المغكم كاستنباط الحكـ المغكم مف خبللو، الكشؼ مثبلي عف بنيػة مصػطمح أك  .3

 بياف داللتو مف خبلؿ تتبعو في مؤلفات تراثنا المغكم. 
 كرة في ثنايا الرسائؿ المغكية كالمعاجـ ككتب الغريب كالنادر . استخراج الدرر المنث .4
تسػػاعد فػػي تنميػػة المغػػة مػػف جكانبيػػا كافػػة، مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ التعريػػب ككسػػيمة مػػف كسػػائؿ  .5

 تنمية المغة كتكسيعيا . 
تنمػػػي االعتػػػزاز بالمغػػػة العربيػػػة مػػػف خػػػبلؿ إظيػػػار مقػػػدرتيا عمػػػى اسػػػتيعاب مػػػا اسػػػتجد مػػػف  .6

 ة. مصطمحات عممية حديث
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اإلسػػػياـ فػػػي نشػػػر المغػػػة العربيػػػة، كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتخداـ أصػػػكليا النحكيػػػة المتمثمػػػة فػػػي  .7
 القياس كالتعميؿ كالسماع كالتأكيؿ كاإلجماع. 

 الكشؼ عف التطكر كالتغيير الذم يصيب المصطمحات المغكية. .8
 واقع بنوك المصطمحات العربية .  المطمب الرابع:

يا أىػػدافان سػػامية مػػف أجػػؿ خدمػػة المغػػة العربيػػة إف بنػػكؾ المصػػطمحات قػػد كضػػعت لنفسػػ
كالمحافظػػة عمييػػا، كضػػبط المصػػطمحات المعربػػة مػػف المغػػات األجنبيػػة التػػي تفػػد عمػػى العربيػػة فػػي 
كؿ لحظة كحيف ، كخصكصػان فػي عالمنػا المعاصػر الػذم يحػكم فػي طياتػو الكثيػر مػف المتغيػرات 

عػػػات كاالبتكػػػارات، كمػػػا يرافقيػػػا مػػػف ألفػػػاظ الحديثػػػة المتمثمػػػة فػػػي اإللكتركنيػػػات كالتقنيػػػات كالمختر 
 مستجدة كمستحدثة . 

 ويمكننا رصد واقع بنوك المصطمحات في النقاط اآلتية: 
 الصعوبات التي تواجييا والتحديات التي تعوقيا.  -أوالً 

 غياب التنسيؽ كالتعاكف بيف دكؿ الكطف العربي. .1
ظػػػؿ الثػػػكرة المعمكماتيػػػة قمػػػة الػػػدعـ المػػػادم كالعممػػػي لمثػػػؿ ىػػػذه البنػػػكؾ خصكصػػػان فػػػي  .2

 كاالنفجار المعرفي الذم يشيده عالمنا المعاصر. 
عدـ استفادة العمماء كعدـ تفاعميـ مع ىذه البنكؾ أخذان كعطػاءن ، فالمتأمػؿ فػي دراسػات  .3

 المغكييف كأبحاثيـ يجدىا خالية مف االعتماد عمى مصطمحات ىذه البنكؾ. 
 ف مصطمحات ىذه البنكؾ.ضعؼ إسياـ العمماء كمشاركاتيـ في كضع أم م .4

إف النػػاظر إلػػى عمػػؿ بنػػكؾ المصػػطمحات، يجػػد أنػػو يقػػع عمػػى عاتقيػػا مسػػئكلية عظمػػى فػػي 
حمايػػة مصػػطمحات المغػػة، فػػإذا لػػـ تجػػد ىػػذه البنػػكؾ عكنػػان مػػف سػػائر الػػدكؿ العربيػػة، فإنيػػا سػػتقؼ 

 عاجزة أماـ سيؿ عـر مف المصطمحات. 
 طمحات . دعوات لغوية من أجل فاعمية بنوك المص -ثانياً 

لقد انطمقت عدة دعكات مف أجؿ إبراز دكر بنكؾ المصػطمحات العربيػة، عمػى أرض الكاقػع، 
 كيمكف بياف ذلؾ عمى النحك اآلتي: 

 م . 1997ندوة التطبيقات الحاسوبية المنعقدة في الرباط عام  .1
 : (47)إف المشاركيف في ىذه الندكة تقدمكا بعدد مف النتائج كالتكصيات، التي كاف أبرزىا

دعػػػكة مكتػػػب تنسػػػيؽ التعريػػػب لعقػػػد اجتمػػػاع عاجػػػؿ لمػػػديرم بنػػػكؾ المصػػػطمحات العربيػػػة،  .1
بيدؼ كضع خطػة عمػؿ لمتنسػيؽ بػيف ىػذه البنػكؾ مػف جيػة، كمكتػب تنسػيؽ التعريػب مػف 

 جية أخرل، بما يضمف إنشاء شبكة عربية مكحدة لتبادؿ المعطيات المصطمحية.
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تنفيػػذ مشػػركع بنػػؾ المصػػطمحات، بػػإجراء دعػػكة مكتػػب تنسػػيؽ التعريػػب إلػػى أف يقػػـك قبػػؿ  .2
دراسػػػة مسػػػحية شػػػاممة تتنػػػاكؿ الجيػػػكد العربيػػػة كالدكليػػػة فػػػي إنشػػػاء بنػػػكؾ المصػػػػطمحات، 
مكانيػػػة التعػػػاكف معيػػػا، كمػػػا  لمتعػػرؼ الػػػدقيؽ عمػػػى أىػػػدافيا ككسػػػائميا كمناىجيػػػا كنتائجيػػػا كا 

ىػػػداؼ تنػػػاكؿ الحاجػػػات الظػػػاىرة كالضػػػمنية فػػػي الػػػكطف العربػػػي لبنػػػكؾ المصػػػطمحات، كاأل
اآلنيػػػة كالمسػػػػتقبمية لبنػػػؾ المصػػػػطمحات الػػػػذم يعتػػػـز المكتػػػػب إرسػػػػاءىا، كذلػػػؾ فػػػػي ضػػػػكء 

 الحاجات كتطكر التطبيقات الحاسكبية كاإلمكانات المتاحة.
 دعوة الدكتور عمى القاسمي.  .2

قػػدـ الػػدكتكر عمػػى القاسػػمي اقتراحػػان يػػدعك فيػػو إلػػى عػػدـ اقتصػػار بنػػكؾ المصػػطمحات عمػػى 
مكمػػات المتعمقػػة بيػػا، كضػػركرة تخػػزيف النصػػكص العمميػػة كالتقنيػػة ذاتيػػا تخػػزيف المصػػطمحات كالمع

لكي تككف مصادرنا الحقيقية فػي الحصػكؿ عمػى المصػطمحات، كمػا نريػد معرفتػو عنيػا، بػدالن مػف 
 . (48)االعتماد عمى المعاجـ التخصصية كمسارد المصطمحات، كقكائـ التسميات

 دعوة الدكتور شحادة الخوري.  .3
حادة الخػػػكرم مقترحػػػان عػػػالج فيػػػو الكضػػػع الػػػذم تعػػػاني منػػػو المصػػػطمحات، قػػػدـ الػػػدكتكر شػػػ
 : (49)كتضمف ىذا المقترح

تكلي اتحاد مجامع المغة العربية قيادة العممية كتحمؿ مسئكليتيا بحكـ اختصاصػو، كفػي ىػذا  .1
 المجاؿ يككف مكتب تنسيؽ التعريب تابعان ليا . 

ى المشػاركة فػػي ىػػذا الجيػد العممػػي بػػالخبرات دعػكة المنظمػػات كاالتحػػادات النكعيػة العربيػػة إلػػ .2
 كالماؿ . 

حػػداث مركػػز إعػػبلـ مصػػطمحي، كاالسػػتفادة مػػف المكننػػة  .3 إنشػػاء بنػػؾ المصػػطمحات العمميػػة كا 
 الحديثة في الخزف كالمعالجة كاالسترجاع. 

الربط المحكػـ بػيف المصػطمح كتكحيػده مػف جيػة، كاسػتخدامو فػي التػدريس كاآلتيػؼ مػف جيػة  .4
 أخرل. 

 لدكتور مصطفى الحيادرة . دعوة ا .4
:" ىذا الكاقػع الػذم نمحظػو فػي (50)يقكؿ الدكتكر الحيادرة تعميقان عمى كاقع بنكؾ المصطمحات

أعمػػػػاؿ بنػػػػكؾ المصػػػػطمحات، كعػػػػدـ تفاعػػػػؿ المتخصػػػػيف معيػػػػا يحفػػػػز الباحػػػػث إلػػػػى الػػػػدعكة إلػػػػى 
، تتػػكزع فػػػ ي تخصػػيص بنػػؾ عػػػاـ لممصػػطمحات؛ يضػػـ بنككػػػان فرعيػػة مختصػػػة فػػي مختمػػؼ العمػػػـك

أرجاء الكطف العربي كتتبع المركز الرئيس، كيحسف أف نتخذ ىذه الفػركع مػف الجامعػات مقػران ليػا؛ 
ليتسنى ليا التكاصؿ مع ىيئات التدريس المعنية بكؿ فرع مف فركع العمػـ، كمشػاركاتيـ فػي عمميػة 
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بلؽ كضع المصطمحات كاختبارىا في التدريس، لمعرفػة مػدل مقبكليتيػا لػدل المسػتخدميف، كاالنطػ
 مف ذلؾ إلقرارىا أك تعديميا كفؽ ما يكشؼ عنو التطبيؽ" . 

إف مثؿ ىذه المقترحػات كالػدعكات مػف شػانيا أف  تػكفر لبنػكؾ المصػطمحات كسػائؿ النجػاح، 
كتساعد عمى تحقيؽ أىدافيا، كتزيد مدل االستفادة مف أعماليا، كقد يككف مف المفيد تكزيع العمػؿ 

بنػػكؾ،  كتمػػدىا فػػي كػػؿ مػػا يسػػتجد مػػف مصػػطمحات فػػي بحسػػب التخصصػػات عمػػى فػػركع تتبػػع ال
 تخصصيا.  

أمػػػا بخصػػػكص االسػػػتفادة مػػػف بنػػػكؾ المصػػػطمحات فػػػي مجػػػاؿ المصػػػطمحات المغكيػػػة، فػػػإف 
التعامؿ معيا يمكف أف يػتـ بتخصػيص كحػدات مختصػة تتبػع أقسػاـ المغػة العربيػة فػي الجامعػات، 

ييػػا، كتػػرتبط معػػو بكسػػاطة شػػبكة تقػػـك بتزكيػػد البنػػؾ بكػػؿ مػػا يسػػتجد مػػف مصػػطمحات أك تطػػكر عم
تيسر التكاصؿ بيف الطرفيف، عمى غرار الشبكات الرابطػة بػيف المكتبػات فػي الجامعػات المختمفػة، 
كأف تحتضف ىذه األقساـ، بكصػفيا قائمػة عمػى ترسػيخ دعػائـ المغػة، كتقػديـ المسػاعدة لممختصػيف 

فػي تخصصػاتيـ، كيمكػف أف  في العمـك األخػرل، السػتثمار إمكانػات المغػة فػي بنػاء المصػطمحات
 تعمـ ىذه الظاىرة في أرجاء الكطف العربي، كتمبى جسكر التكاصؿ بينيا إلنجاح المشركع. 

لكػف ثمػة إشػارة إلػى أف ضػػعؼ اسػتخداـ ىػذه بنػكؾ المصػػطمحات العربيػة، مػف قبػؿ البػػاحثيف 
ؾ فاعػػؿ فػػي كالدارسػػيف العػػرب، حتمػػان سػػينعكس عمػػي ىػػذه البنػػكؾ بالسػػمب، فػػبل بػػد لتحقيػػؽ قيػػاـ بنػػ

: "مػػػف االنطػػػبلؽ مػػػف الػػػنظـ (51)مجػػػاؿ المصػػػطمحات، كمػػػا يػػػرل الػػػدكتكر محمػػػكد فيمػػػي حجػػػازم
القائمػػة فػػي الجامعػػات العربيػػة كالخبػػرات العالميػػة، لتمبيػػة حاجػػات الػػدكؿ العربيػػة إلػػى متخصصػػيف 
يػة في عمـ المصطمح؛ لمعمػؿ فػي المجػامع المغكيػة الحاليػة كالمسػتقبمية، كفػي مراكػز البحػكث المغك 

 كفي الكزارات المختمفة كفي المؤسسات المغكية التابعة لجامعة الدكؿ العربية". 
فتكفير الدعـ المادم كالبرامج المناسػبة فػي مجػاؿ حصػر المصػطمحات كتكثيقيػا، إلػى جانػب 
ذلػػػؾ، عػػػػامبلن ميمػػػا مػػػػف عكامػػػؿ إنجػػػػاح ىػػػذا البنػػػػؾ، كتعمػػػيـ الفائػػػػدة المرجػػػكة منػػػػو عمػػػى مسػػػػتكل 

 سائر المؤسسات العاممة في ىذا المجاؿ. الجامعات العربية، ك 
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 حواشي البحث
 .   286المغة العربية كالتعريب في العصر الحديث، ص .1

شػػكالية تعريػػب المصػػطمحات النقديػػة كالمسػػانية الحديثػػة،  67المغػػة العربيػػة كالتعريػػب فػػي العصػػر الحػػديث، ص .2 كا 
 .   44ص

 .    4-3رأم كمنيج، ص -المغة كالمجتمع .3

 .  235عمـك كالتقنية ، صالعربية لغة ال .4
 .  158المغة كالحضارة، ص .5

   .  94المدارس المعجمية دراسة في البنية التركيبية، ص .6
، ص .7  .   208المصطمحية في عالـ اليـك
 .   326 ، صالبحث المغكم عند العرب .8
 .  216بنكؾ المصطمحات اآللية )بنكؾ المعطيات المصطمحية(، ص .9

 .  77عصر تقنيات المعمكمات، صالمغة كالحياة المعاصرة المصطمحات في  .10
 .  159ص/10، ج)بنؾ( تيذيب المغة .11
 .  85ص/27، جتاج العركس)بنؾ( .12
 .403ص/10، جلساف العرب)بنؾ( .13
 .   62ص/1ج ،أقرب المكارد )بنؾ( .14
 .   28 ، صمعجـ األلفاظ الفارسية المعربة .15
 .  513ص/1، جالكسيط)صرؼ( .16
 . 71ص/1، جالكسيط )بنؾ( .17
 .   249ص/1ج ،معجـ المغة العربية المعاصرة .18
مػػػف قضػػػايا المصػػػطمح المغػػػكم العربػػػي نظػػػرة فػػػي تكحيػػػد المصػػػطمح كاسػػػتخداـ التقنيػػػات الحديثػػػة لتطػػػكيره ، ص  .19

172  . 
 .   298مصنفات المحف كالتثقيؼ المغكم حتى القرف العاشر اليجرم، ص .20
 .  34تكحيد المصطمحات أك مذىبية الدعكة إلى تكحيد الثقافة العربية كترقيتيا، ص  .21
المصػػػطمح المغػػػكم العربػػػي نظػػػرة فػػػي تكحيػػػد المصػػػطمح كاسػػػتخداـ التقنيػػػات الحديثػػػة لتطػػػكيره ، ص مػػػف قضػػػايا  .22

189  . 
  .  243قراءة جديدة لتراثنا النقدم، ص .23
   .  42التعريب كتنسيقو في الكطف العربي، ص .24
   .  23األسس المغكية لعمـ المصطمح ، ص .25
  .   22نظرات في المصطمح كالمنيج، ص .26
 .   22-19صطمحية، صاإلحصاء في الدراسة الم .27
كالبنػػػؾ اآللػػػي السػػػعكدم لممصطمحات)باسػػػـ( تجربػػػة عربيػػػة  2البنػػػؾ اآللػػػي السػػػعكدم لممصطمحات)باسػػػـ(، ص .28

 .    84لتكثيؽ المصطمحات، ص
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كالبنػػػؾ اآللػػػي السػػػعكدم لممصطمحات)باسػػػـ( تجربػػػة عربيػػػة  4البنػػػؾ اآللػػػي السػػػعكدم لممصطمحات)باسػػػـ(، ص .29
 . 95-93لتكثيؽ المصطمحات، ص

 .  5صآللي السعكدم لممصطمحات)باسـ(، البنؾ ا .30
 .  91البنؾ اآللي السعكدم لممصطمحات)باسـ( تجربة عربية لتكثيؽ المصطمحات، ص .31
 .  6البنؾ اآللي السعكدم لممصطمحات)باسـ(، ص .32
 .  216بنكؾ المصطمحات اآللية )بنكؾ المعطيات المصطمحية(، ص .33
 .  216بنكؾ المصطمحات اآللية )بنكؾ المعطيات المصطمحية(، ص .34
 .   92-91عمـ المصطمحات كبنكؾ المعطيات، ص .35
   .127المغة العربية عمى مدارج القرف الكاحد كالعشريف، ص .36
مػػػف قضػػػايا المصػػػطمح المغػػػكم العربػػػي نظػػػرة فػػػي تكحيػػػد المصػػػطمح كاسػػػتخداـ التقنيػػػات الحديثػػػة لتطػػػكيره ، ص  .37

188-189      . 
 .   346ص، لمصطمح العممي كالمعجـ المختصالتقرير الختامي لندكة التقنيات الحاسكبية في خدمة ا .38
 .   28-27نحك منيجية شاممة لمعمؿ المصطمحي، ص .39
 .  37-36نحك منيجية شاممة لمعمؿ المصطمحي، ص .40
 .     181ستخداـ التقنيات الحديثة لتطكيره، ص مف قضايا المصطمح المغكم العربي نظرة في تكحيد المصطمح كا .41
 .1988/22نجزات مجمع المغة األردني، عاـ التقرير السنكم الثاني عشر حكؿ م .42
 .21 – 20/ 1989التقرير السنكم الثالث عشر حكؿ منجزات مجمع المغة األردني، عاـ  .43
     .  82ص نحك تطكير بنكؾ المصطمحات أداة لمبحث المصطمحي كالعممي، .44
  .   99لمحات في المكتبة كالبحث كالمصادر، ص .45
    .  20الحاسكب كميكنة المغة العربية، ص .46
     .  22حركة التعريب في األردف، ص .47
 .      172-171التقرير الختامي لندكة التطبيقات الحاسكبية، ص .48
 .     81ص نحك تطكير بنكؾ المصطمحات أداة لمبحث المصطمحي كالعممي، .49
 .     81نحك تطكير بنكؾ المصطمحات أداة لمبحث المصطمحي كالعممي، ص .50
رة فػػػي تكحيػػػد المصػػػطمح كاسػػػتخداـ التقنيػػػات الحديثػػػة لتطػػػكيره ، ص مػػػف قضػػػايا المصػػػطمح المغػػػكم العربػػػي نظػػػ .51

190-191    . 
     . 215األسس المغكية لعمـ المصطمح، ص  .52
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 نتائج البحث وتوصياتو

كما أف لكؿ بداية نياية كلكػؿ نيايػة بدايػة، ىكػذا انتييػتي مػف ىػذه المكسػكمة بػػػػػً : " أثػر 
أحمديه سػبحانو عمػى جزيػؿ نعمػو، كفػيًض الحديثة"، ف بنكؾ المصطمحات العربية في تعريب العمـك

عمي إتماـ ىذا العمؿ، كمف أىـ  عطاياه، كما غمرني بو مف فضؿو كتكفيؽ، كما منحني مف صبرو 
 النتائج كالتكصيات  التي تكصمت إلييا ىذه البحث، كاآلتي :

ؿ مسػتقبؿ المغػة اإلمكانات الجديدة التي يشيدىا عالمنا المعاصر، يمكف اإلفادة منيا مػف أجػ .1
؛ لتخػػزيف العربيػػة، مػػف ذلػػؾ اسػػتخداـ التقنيػػات المتقدمػػة إلتاحػػة المصػػطمحات العربيػػة المقننػػة

كػػؿ المصػػطمحات التػػي كافقػػت عمييػػا مجػػامع المغػػة العربيػػة كمػػؤتمرات التعريػػب عمػػى قػػرص 
 (. CD – ROMمكتنز )

لكنيػػا فػػي عصػػرنا أثػػر بنػػكؾ المصػػطمحات العربيػػة فػػي تعريػػب العمػػـك الحديثػػة كػػاف كبيػػران، ك  .2
 الحالي تشيد ضعفان عامان لما يشيده العالـ العربي مف متقمبات كمتغيرات مفاجئة كسريعة. 

بنػػكؾ المصػػطمحات العربيػػة بحاجػػة إلػػى تكثيػػؼ الجيػػكد الفرديػػة كالجماعيػػة كتآلفيػػا، فيتطمػػب  .3
ىػذه ذلؾ كجكد مؤسسة ترعى أعماؿ ىذه البنكؾ، كتكفر ليػا سػبؿ النجػاح كاالسػتمرار، كتقػـك 

المؤسسػة بإعػداد المتخصػػيف فػي األعمػاؿ المصػػطمحية كتػدريبيـ فػي مختمػػؼ الجكانػب، التػػي 
تسيـ في جمع المصطمحات كتخزينيا كتكفيرىا لمدارسيف، كمخاطبة المؤسسات ذات العبلقػة 
بػػػػداء الػػػػرأم حػػػػكؿ  بيػػػػدؼ الحصػػػػكؿ عمػػػػى مػػػػا يتػػػػكفر لػػػػدييا مػػػػف ترجمػػػػات لممصػػػػطمحات، كا 

اـ فػػػي تفعيػػػؿ تطبيػػػؽ ىػػػذه المصػػػطمحات فػػػي األبحػػػاث المصػػػطمحات التػػػي تكضػػػع، كاإلسػػػي
 كالدراسات التي يقـك بيا العمماء كالدارسكف في ىذه المؤسسات.

لـ يتناقض مع عمؿ المجامع المغكيػة، كلكػف قػٌدـ ليػا كسػيمة جديػدة  تعمؿ بنكؾ المصطمحا .4
 إلتاحة المصطمحات المقننة لجميكر الباحثيف. 

، أف يػتـ العمػؿ بنظػاـ متكامػؿ عمػى المسػتكل تلمصػطمحاتتيح التقنيات المتقدمة في مجػاؿ ا .5
أف  ت، كقػػػد ثبػػػت مػػػف خبػػػرة بنػػػكؾ المصػػػطمحايالعربػػػي عمػػػى نحػػػك يمكػػػف مػػػف التعػػػاكف الػػػدكل

يجػاد  ـالتعاكف الدكلي ممكف كيكفر جيدان كبيران، كذلػؾ ألف حصػر مفػاىي التخصػص الكاحػد كا 
لمفػػػػاىيـ األخػػػػرل فػػػػي مصػػػػطمحاتيا كتعريػػػػؼ كػػػػؿ مفيػػػػـك كعمػػػػؿ العبلقػػػػات بػػػػيف المفيػػػػـك كا

التخصص نفسو تيعد جيكدان أساسػية كتأخػذ كثيػران مػف الكقػت  كالجيػد، كلػيس مػف الحكمػة أف 
الجيكد، كىنا يككف العمؿ العربي مكمبلن لعمؿ دكلػي  ؿتتكرر، بؿ يمكف تكزيع األعباء كتكام

 كبير، يتـ بشكؿ منظـ في لغات أكربية كبرل. 
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يػػػكد المغكيػػػة فػػػي ظػػػؿ الثػػػكرة المعمكماتيػػػة ككثػػػرة فػػػركع تبػػػرز الحاجػػػة الماسػػػة إلػػػى تكثيػػػؼ الج .6
المعرفػػػػة التػػػػي تشػػػػػعبت إلػػػػى عمػػػػػـك حياتيػػػػة حديثػػػػػة تحػػػػكم فػػػػػي طياتػػػػو الكثيػػػػػر مػػػػف األلفػػػػػاظ 

 كالمصطمحات. 
كدكاكيػػػػػف لممعػػػػػارؼ،  لتسػػػػػيؿ عمػػػػػى المغػػػػػكييف إعػػػػػداد األبحػػػػػاث  تإنشػػػػػاء بنػػػػػكؾ لممصػػػػػطمحا .7

 كالدراسات. 
 و مجمع المغة العربية بغزة. إنشاء بنؾ لممصطمحات في فمسطيف يشرؼ عمي .8
 دراسة  شخصيات المفكريف المغكييف مف أبناء العركبة، لبلستفادة  مف خبراتيـ كمعارفيـ.  .9

إعداد كشافات كفيارس لممصطمحات العممية فػي المؤسسػات التعميميػة كخصكصػان مؤسسػات  .10
عداد نشرات لغكية دكريػة ب تالتعميـ العالي المتمثمة بالجامعا النػدكات كالمػؤتمرات كالكميات، كا 

ككرش العمػػػؿ كاأليػػػاـ الدراسػػػية كاالجتماعػػػات كالمقػػػاءات التػػػي تعقػػػد مػػػف أجػػػؿ المصػػػطمحات 
 العممية الحديثة.  

السػػػعي إلػػػى إيجػػػاد المشػػػاريع المغكيػػػة، التػػػي تسػػػاىـ فػػػي حيكيػػػة الفكػػػر المغػػػكم فػػػي فمسػػػطيف  .11
 بخاصة، كالعالـ العربي بشكؿ عاـ .

كالمديريات في خدمة المغػة العربيػة كبإشػراؼ مجمػع المغػة تفعيؿ دكر الكزارات كالمؤسسات    .12
 كبنكؾ المصطمحات.  

المصػػطمحات المعربػػة بحاجػػة إلػػى ىيئػػة مسػػتقمة تجمػػع جيػػكد المجػػامع كالجمعيػػات كاألفػػراد ،  .13
تيدؼ لعمؿ نظرية معجمية مصطمحية آلية عربية، لمداكمة التنقيح كالتعديؿ لما تنتجو بنكؾ 

 المصطمحات العربية. 
مػػؿ الجػػاد مػػف أجػػؿ إنشػػاء جمعيػػات كىيئػػات تقػػـك عمػػى خدمػػة المغػػة العربيػػة كبمػػكرة أفكػػار الع .14

 إستراتيجية؛ مثؿ : إيجاد نظرية معجمية لمغة العربية ، كعمؿ معجـ تاريخي لمغة العربية .
ضركرة التكاصؿ مػع التػراث العربػي كاإلفػادة منػو بمػا يشػتمؿ عميػو مػف نظػرات أصػيمة كآراء   .15

 سديدة.  
البشػػرية كالعمػػؿ عمػػى تنميتيػػا لغكيػػان ، ليكػػكف ليػػا بػػالغ األثػػر فػػي عمػػؿ بنػػكؾ  رالكػػكاد إعػػداد .16

 المصطمحات العربية. 
النيػكض بالمغػة العربيػة ، كذلػؾ بتسػخير كػؿ مػا مػف شػأنو أف يعمػؿ عمػى رفعيػا كتطكيرىػػا ،  .17

 كذلػػػػؾ باالسػػػػتفادة مػػػػف الكسػػػػائؿ كالمنػػػػاىج كالنظريػػػػات الحديثػػػػة فػػػػي العمػػػػـك كالفنػػػػكف كاآلداب
كالثقافات ، كتطكيعيا لخدمة المغة العربية ، مع أخذ بعيف االعتبػار مػا يناسػب لغتنػا الجميمػة 

 كيحفظ مكانتيا كيعمؿ عمى رقييا . 
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اسػػتثمار معطيػػات الفكػػر العربػػي القػػديـ كالمعاصػػر كافػػة؛  مػػف أجػػؿ تطػػكير لغتنػػا كمناىجنػػا  .18
كم بػػػؿ ننطمػػػؽ منػػػو كأسػػػاس كأدكاتنػػػا المعرفيػػػة ، كال يعنػػػي ذلػػػؾ أف نجحػػػؼى حػػػؽ تراثنػػػا المغػػػ

 لمتأصيؿ كالتنظير لكؿ ما ىك مستجد .
يجػػػب عمػػػى مػػػف يتصػػػدل لتعريػػػب المصػػػطمحات، أف يكػػػكف مسػػػمحان بثقافػػػة لغكيػػػة كعمميػػػة،   .19

كخصكصػػػان فػػػي عمػػػـ الداللػػػة كالمعجػػػـ العربػػػي، كالتعمػػػؽ فػػػي الحقػػػكؿ الدالليػػػة كالغػػػكص فػػػي 
 أحشائيا. 

فكػػريف، كذلػػؾ لتعميػػؽ الحػػس القػػكمي كالتصػػدم تنميػػة التكاصػػؿ بػػيف المغػػكييف كالمثقفػػيف كالم .20
لؤلخطار التي تحدؽ بالمغة العربيػة، كاطػبلع القػارئ العربػي عمػى كػؿ مػا يصػدر مػف أبحػاث 

 كدراسات ككتب كمجبلت كدكريات تتناكؿ قضايا المغة كاألدب كالنقد .
 العمؿ الجاد مف أجؿ إنياء فكضى المصطمحات.  .21
نكؾ المصطمحات العربية، أثر في عمميػا كأداء رسػالتيا غياب التنسيؽ العممي كالمغكم بيف ب .22

 السامية التي تصبك إلييا، كأىدافيا المنشكدة عمى المدل القريب كالبعيد.
ينبغػػي أال يسػػتمر غيػػاب التخطػػيط كالتنسػػيؽ كالتكامػػؿ فػػي حركػػة الترجمػػة فػػي الػػكطف العربػػي  .23

رغـ ما أسدتو مف  –لترجمة بيف المؤسسات العممية كالمجامع العربية ، فاستمرار ذلؾ جعؿ ا
ال تبمغ مرحمة النضج مف حيث المغة كاألسمكب كالمصطمح ، كغمػب عمػى كثيػر مػف  –فكائد 

الترجمات طابع العجمة كالتسرع ، كليذا نػرل ضػركرة بػذؿ الجيػكد مػف أجػؿ تجػاكز السػمبيات 
كذلػػػؾ بكضػػػع خطػػػة قكميػػػة لمترجمػػػة فػػػي ضػػػكء الدراسػػػات المتخصصػػػة التػػػي تقػػػدـ عػػػف كاقػػػع 

 ترجمة في األقطار العربية . ال
صػػػدار  .24 دعػػػـ مؤسسػػػات الترجمػػػة كالنشػػػر، كالتشػػػجيع عمػػػى إنشػػػائيا فػػػي األقطػػػار العربيػػػة ، كا 

التشػريعات البلزمػة لتنظػيـ حركػة الترجمػة كالرقػي بيػا، كتحديػد معػايير متفػؽ عمييػا يمتػـز بيػا 
ت الترجمػة مػف المترجمكف، كتبادؿ المعمكمات كتنظيـ كسػائؿ االتصػاؿ كالتعػاكف بػيف مؤسسػا

صػػػدار بيمكغرافيػػػا سػػػنكية بالكتػػػب المترجمػػػة كاالىتمػػػاـ  النػػػكاحي الفنيػػػة كالتسػػػكيقية كاإلعػػػبلـ كا 
 بالمستكل الفني لمترجمة كتيسير تداكؿ الكتاب المترجـ كتكزيعو . 

ال بػد لبنػػكؾ المصػػطمحات العربيػة أف تشػػارؾ فػػي تػػذليؿ الصػعكبات، كتيسػػير ميمػػة البػػاحثيف  .25
غػة التػي يتحػدث كيكتػب بيػا ىػؤالء البػاحثكف ، كعمػى الجامعػات أف تقػـك مػف خػبلؿ تكحيػد الم

بػػػػػػدكرىا المػػػػػػأمكؿ فػػػػػػي معالجػػػػػػة الفكػػػػػػر المغػػػػػػكم كالعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى تنشػػػػػػيطو ، كمشػػػػػػاركة بنػػػػػػكؾ 
 المصطمحات في عقد الندكات كالممتقيات العممية لمناقشة قضايا المغة العالمية كالمحمية.



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

426 

كنسػػمع عػػف دكائػػر معػػارؼ تيػػتـ بفػػركع المغػػة كآمػػؿ أف تكمػػؿ ىػػذه الجيػػكد بالنجػػاح لنػػرل   
كبغيرىا، كبذلؾ يتحقؽ لمغة كاألدب كالثقافة إنجازات ميمة تنقميا مف حالػة الضػعؼ كالتخػبط 

 إلى حالة مف االنضباط كالتحديد كالتميز كاالزدىار. 
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 (: قائمة مختصرات المعمومات النحوية في )باســـم(2ممحق رقم )
 

 Noun N اسـ س

 Verb V فعؿ ف

 Adverb Av ظرؼ ظ

 Adjective Aj صفة ص

 Female F مؤنث ث

 Masculine M مذكر ذ

 Singular Sg مفرد م

 Plural Pl جمع ج

 Prefix Pre سابقة سق

 Suffix Su الحقة لحق

 Abbreviation Abb اختصار خص

 Character Ch حرؼ حر
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 بحث بعنكاف
 العربية في التعريب والترجمة )واقع وتحديات( دور مجامع المغة

 (64) *إعداد الدكتور/ فرج إبراىيم حسن أبو شمالو

 المقدمة:
اىتمت بعض الدكؿ العربية بإنشاء مجامع لمغة العربية، ككاف مف أكائؿ ىذه المجامع 

ـ، كالذم كاف مف أكائؿ 1919في  سكريا؛ حيث قاـ في دمشؽ أكؿ مجمع لمغة العربية عاـ 
باإلضافة إلى نشر آداب المغة  مة استخداـ المغة العربية الفصحىيماتو الحفاظ عمى سبلم

حياء مخطكطاتيا كتعريب كتب العمـك كالصناعات كالفنكف، كأنشئ المجمع المغكم في  العربية كا 
ـ، كقد أسس اتحاد 1947ـ، ثـ المجمع المغكم في العراؽ عاـ 1932القاىرة في مصر عاـ 

ـ، ثـ 1957/ 3/ 30لعربية بمكافقة جامعة الدكؿ العربية عمى قانكنو األساسي في مجامع المغة ا
ـ، كىناؾ مجمع المغة 1976ـ، ثـ المجمع المغكم األردني عاـ 1964األكاديمية المغربية عاـ 

ـ، كالمجمس األعمى لمغة العربية بالجزائر 1993العربية السكداني بالخرطـك المؤسس في العاـ 
ـ، كمجمع المغة العربية في السعكدية كالذم أسس بمكة 1996/ ديسمبر/ 21الذم أسس في 

 ـ.2012ق المكافؽ 1433/ ربيع األكؿ/ 26المكرمة في 
ـ تـ تأسيس مجمع المغة 2007كقد اىتمت فمسطيف بالمغة العربية، ففي شير ديسمبر/ 

/ مارس/ 21في العربية في حيفا حيث نظمت أعمالو بقانكف المؤسسة العميا لمغة العربية 
ـ، ككانت فكرة تأسيس مجمع المغة العربية في الناصرة، كأسس أيضان مجمع المغة العربية 2007

ـ كاف ميبلد مجمع المغة العربية الفمسطيني، 2013/يكنيك/26الفمسطيني براـ هللا، كفي يـك 
ظـ المؤتمر السنكم بإشراؼ كزارة التربية كالتعميـ بغزة في فمسطيف، الذم اىتـ بالمغة العربية، كن

األكؿ لمجمع المغة العربية بغزة بعنكاف )المغة العربية كمكاجية تحديات العصر( في الفترة مف 
ـ، كينظـ اآلف لممؤتمر السنكم الثاني تحت عنكاف )التعريب 2014/يكنيك/26-27

 ـ.2015/ يكنيك/ 11-10كالمصطمحات كألفاظ الحضارة( في الفترة مف 
/ ديسمبر/ 18ة العربية عالميان فقد أقرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة يـك كنظران ألىمية المغ

ـ اعتبار المغة العربية ضمف المغات الرسمية، كلغة العمؿ في األمـ المتحدة، كتـ اعتبارىا 2013
/ ديسمبر مف كؿ 18المغة الرابعة بعد المغة اإلنجميزية، كالفرنسية كاإلسبانية، كبذلؾ اعتبر يـك 

 
(*)

 (.GTCٌظ ثىٍٍخ ِدزّغ رذسٌت غضح )أعزبر ِغبػذ ٌٍّٕبهح وطشق اٌزذس 
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ىك اليـك العالمي لمغة الضاد، أىـ المغات السامية، كالعالمية، كتحتكم المغة العربية عمى عاـ 
ذا أضيؼ ليا حرؼ اليمزة فتصبح )28)  ( حرفان.29( حرفان مكتكبان، كا 

ىذا كليس قبؿ العربية أك بعدىا لغة تستحؽ أف نفخر بيا، فالعربية لغة القرآف، كلغة 
ىي أفصحالمغات، كأجمبللمغات، كأكمؿ المغات، كأعذب المغات نبي القرآف، كلغة أىؿ الجنة، ك 

بإجماع أئمة العمـ كالمغة، كيجدر بمف يحمميا كيتكمـ بيا أف يزدىي بما اتاه هللا مف نعمة ال تقدر 
بثمف، فمعميا تككف أثمف النعـ بعد نعمة اإليماف، لذا فإف خدمتيا مف أجمؿ األعماؿ في الدنيا 

جمع المغة العربية الفمسطيني بغزة. كفي السادس كالعشركف مف شير يكنيك كاآلخرة، كليذا كاف م
مف العاـ الثالث عشر بعد األلفية الثالثة كاف ميبلد مجمع المغة العربية الفمسطيني بغزة، بقرار 
حكيـ مف كزير التربية كالتعميـ العالي )د. أسامة المزيني( حبان في العربية كغيرة عمييا، كقد 

لقرار ثمة مف الغيكريف عمى العربية مف أساتذة الجامعات الفمسطينية، فكضعكا عضد ىذا ا
االسس كالقكاعد، كنظمكا المكائح، كنشركا األشرعة في بحر العربية كأنشطتيا، فكاف عاـ التأسيس 
عاـ عمؿ جاد، كنشاط متميز، أشرفت عميو كنفذتو لجاف المجمع المتخصصة بأقؿ التكاليؼ، 

كؿ بيت كجامعة كمدرسة، ككسيمة إعبلمية يستنيض ىمـ الجميع لمدفاع عف  فدخؿ المجمع إلى
 (  3: 2014لغتيـ األـ كحماية ألسنة أبنائيا مف االنحراؼ.)رزقة، 

( إلى أنو تككيدان عمى قكؿ الرافعي: ما ذلت لغة شعب إالى 5: 2014كقد أشار )حماد، 
الثعالبي: بأنيا خير المغات كاأللسنة، ذؿ، كما ارتفعت لغة شعب إال ارتقى، كاستحضاران لقكؿ 

كاإلقباؿ عمى تفيميا مف الديانة، كتكراران لكصؼ المغة العربية بأنيا أداة العمـ كمفتاح التفقو في 
التربية، كلغة أشرؼ رسالة ألىؿ السماء كلسكاف الجنة، كاحترامان كغرسان لقكؿ الفاركؽ عمر، 

 تعممكا العربية فإنيا تزيد في المركءة:
 تأمبل لمشعر الكاصؼ لمغة العربية:ك 

 لغة إذا كقعت عمى أكبادنا                        كانت لنا بردان عمى األكباد
 ستظؿ رابطة تؤلؼ بيننا                          فيي الرجاء لناطؽ بالضاد

 كتككيدان عمى مكانة المغة العربية صاحبة الجبللة:
 باهلل باألرض بالتاريخ بالزمفً       إني أحبؾ كي أبقى عمى صمةو    

 مف ال يحبؾ يبقى دكنما كطف  أنت الببلد التي تعطي ىكيتيا         
 كقكؿ شاعر مجمع المغة العربية المدرس إبراىيـ عيسى:

 ترجمت كؿ عمـك األرض قاطبةن               أبدعت عممي في شتى المياديف
 لما اصطفيت لحمؿ الشرع كالديف     لك كاف في الككف مف لغة تباريني        
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 كرحـ هللا الشاعر حافظ إبراىيـ الذم كصؼ المغة العربية:
 أنا البحر في أحشائو الدر كامف             فيؿ ساءلكا الغكاص عف صدفاتي

ف مف مبادئ كعي األمة لذاتيا أف تعي لغتيا، فبل أقؿ مف أف يجاىد صاحب الفكر  كا 
تعميـ المغة العربية بالقرآف الكريـ في مختمؼ المراحؿ التعميمية، لمتعكد بكممة حؽ فندعك إلى ربط 

عمى النطؽ الصحيح لمخارج الحركؼ كاأللفاظ مف خبلؿ المعامؿ الصكتية. كيجب االعتراؼ 
بأف التقصير فينا كليس في لغتنا، كارتقاء المغة رىيف بدرجة االعتناء بيا، كاستعماليا، ككذا 

ر طرؽ نقميا كتقديميا لآلخريف. كىنا تكمف مسؤكلية الجميع: عمماء، االعتزاز بيا، كتطكي
ننا نقؼ أماـ تراثنا  باحثيف، كمفكريف، كمجامع عممية كلغكية، كمؤسسات تعميمية كتربكية. كا 
العظيـ، كما أفرزه لنا مف فكر لغكم كعممي خبلؽ، كنعده زادان ثريان منح تاريخنا المغكم مكقعان 

 (160: 2014الحضارية اإلنسانية. )العايدم،  متقدمان في المسيرة
كيسكد االعتقاد بأف التعريب القائـ حاليان يمثؿ أحد برامج التخطيط المغكم الناجحة، 
غير أف المتتبع لنشاطات التعريب في الكطف العربي يجد أف ىذه النشاطات تفتقد بعض 

غكم، خصكصان فيما يتعمؽ المقكمات األساسية التي البد مف تكفرىا في أم عممية تخطيط ل
يستماف(Fishman) بالتقكيـ كالتطبيؽ. كيجمع منظرك التخطيط المغكم كمنيـ فيشماف   كا 

(Eastman)  كككبر(Cooper)  ككاببلف(Kaplan)  عمى أف التقكيـ المستمر مف أىـ
لعربية العناصر التي البد مف تكافرىا في كؿ مراحؿ عممية التخطيط المغكم. كالتعريب القائـ في ا

أك نتائجو.  لـ يسبؽ أف خضع لمتقكيـ في أم مف مراحمو -عمى كجو الخصكص-السعكدية
 (16، 15: 2002)القحطاني، 

( الى أف المغة في جكىرىا كسيمة اتصاؿ غالبان في 13: 2002كيشير )القحطاني، 
كم. كي تتـ عممية التكاصؿ المغ -عمى االقؿ-بيئة اجتماعية؛ إذ أنو البد مف كجكد شخصيف

يتـ مف خبلؿ المغة  -مكركثاتو الفكرية كمعتقداتو كطرائؽ تفكيره-كالتعبير عف فمسفة أم مجتمع
التي يستخدميا، كلذلؾ ال غرك أف تككف المغة ىي أىـ مككنات اليكية التي تمايز بيا 
المجتمعات. كعادة ما يتـ تناكؿ القضايا المغكية مف منطمقات لغكية صرؼ، أم في ما يتعمؽ 

ناء الصرفي، كالمقاييس النحكية، كالنظاـ الصكتي، كعمـ المعاني كالدالالت. غير انو بالب
باإلمكاف دراسة أم مجتمع كتحميمو مف خبلؿ لغتو. كبذلؾ فإف القضايا المغكية يمكف تناكليا مف 

ف التعريب (Sociolinguistics)منطمقات اجتماعية، كىك ما يعرؼ بالمسانيات االجتماعية. . كا 
مو الكاسع ييدؼ إلى جعؿ المغة العربية لغة التدريس في جميع التخصصات العممية بمفيك 

كالطبية كالتقنية، ذلؾ المفيـك الذم يتضمف مفيكمان أكثر تحديدان لعممية التعريب، كىك: كضع 
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مقاببلت عربية لممصطمحات األجنبية. كي يتـ تدريس أم حقؿ عممي بالمغة العربية البد أكالن مف 
 بكممات عربية(.صطمحات ذلؾ الحقؿ)أم التعبير عف المصطمحات األجنبية تعريب م

 18كبمناسبة احتفاؿ الناطقيف بالمغة العربية باليـك العالمي لمغة الضاد، الذم يحؿ في 
كانكف األكؿ )ديسمبر( مف كؿ عاـ، كىك التاريخ الذم أقرت فيو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

ف المغات الرسمية كلغة العمؿ في األمـ المتحدة. كاألمـ المتحدة كفؽ إدخاؿ المغة العربية ضم
مميكف  279ـ بمغ نحك 2013تقديراتيا إف عدد المتحدثيف بالمغة العربية لغة أكلى في عاـ 

مميكنان آخريف يتكممكف بيا لغة ثانية. كتتكقع  130نسمة، ىـ سكاف الدكؿ العربية، يضاؼ إلييـ 
مميكف نسمة، أم ما يمثؿ  647ـ نحك 2050حدث بيا  لغة أكلى عاـ اإلحصاءات نفسيا أف يت

مميار نسمة،  9.3% مف سكاف العالـ، المتكقع أف يصؿ عددىـ في ذلؾ التاريخ إلى 6.94نحك 
أما عدد مف سيتكممكف بيا لغة ثانية فيعتمد عمى جيكد أىميا في نشرىا. كحسب المعطيات إف 

عد اإلنجميزية كالفرنسية كاإلسبانية، مف حيث ترتيب المغات في المغة العربية ىي المغة الرابعة ب
الكرة األرضية، كىي مف أكثر المغات انتشاران في العالـ، كيعزز كجكدىا أنيا لغة القرآف الكريـ 
كالديف اإلسبلمي، فالمغة العربية ذات أىمية قصكل لدل المسمميف؛  فيي لغة مقدسة )لغة 

بادات أخرل في اإلسبلـ إال بإتقاف بعض مف كمماتيا، كىي أيضان لغة القرآف(، كال تتـ الصبلة كع
شعائرية رئيسة لدل عدد مف الكنائس المسيحية في الكطف العربي، ككتبت بيا الكثير مف أىـ 
األعماؿ الدينية كالفكرية الييكدية في العصكر الكسطى، كأصبحت لغة السياسة كالعمـ كاألدب 

لتي حكميا المسممكف. كأٌثرت العربية تأثيران مباشران أك غير مباشر في قركنان طكيمة في األراضي ا
كثير مف المغات األخرل في العالـ اإلسبلمي، كالتركية كالفارسية كاألمازيغية كالكردية كاألردية 
كالماليزية كاإلندكنيسية كاأللبانية، كبعض المغات اإلفريقية األخرل مثؿ الياكسا كالسكاحمية، 

ات األكركبية، كخاصة المتكسطية منيا كاإلسبانية كالبرتغالية كالمالطية كالصقمية، كبعض المغ
نيا تدرس رسميان أك غير رسمي في الدكؿ اإلسبلمية كالدكؿ اإلفريقية المحاذية لمكطف العربي.  كا 
كالمغة العربية مف أغزر المغات مف حيث المادة المغكية، فعمى سبيؿ المثاؿ: يحكم معجـ لساف 

ألؼ مادة، أما في المغة اإلنجميزية فإف  80رب البف منظكر مف القرف الثالث عشر أكثر مف الع
قامكس صمكئيؿ جكنسكف )كىك مف أكائؿ مف كضع قامكسان إنجميزيان( مف القرف الثامف عشر 

حرفان مكتكبان، كيرل بعض المغكييف أنو  28ألؼ كممة. تحتكم العربية عمى  42يحتكم عمى 
حرفان، تكتب العربية  29ؼ اليمزة إلى حركؼ العربية، ليصبح عدد الحركؼ يجب إضافة حر 

مف اليميف إلى اليسار مثميا مثؿ المغتيف الفارسية كالعبرية، عمى عكس كثير مف المغات 
 (14: ص: 2728، العدد 2014العالمية، كمف أعمى الصفحة إلى أسفميا. )صحيفة فمسطيف، 
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ف األمة العربية اإلسبلمية تم ر بتحديات جسيمة داخميان كخارجيان، أماـ التحكالت كا 
التقنية كالتكنكلكجية المتسارعة، السيما التطكر الذم أصاب كسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ بيف أفراد 
المجتمعات، التي اعتمدت بشكؿ كبير عمى المغات األجنبية مما أثر سمبان عمى الطبيعة الثقافية 

ربي، كبعدما كاف العرب يمتمككف مفاتيح المعرفة، كنبعان لمعمـ ينيؿ كالفكرية كالعممية في العالـ الع
منو العالـ أجمع، أصبحكا مستيمكيف كمقمديف لمشعكب األخرل. لذا عمى العرب كالمسمميف أف 
ينتبيكا لما قد يفضى إليو ىذا التحكؿ مف استبلب ثقافي قد يؤدم إلى تقميؿو مف شأف المغة 

تتبكأ مكانتيا التي شرفيا هللا تعالى بيا ليجعميا كعاء لرسالتو الخاتمة العربية كالنأم بيا عف أف 
لبني اإلنساف. فالمغة العربية لغة األمة تعتبر أساسان مف أسس القكمية العربية قديمان كحديثان، ألنيا 
، التي  مف أىـ عكامؿ الكحدة العربية، كالحفاظ عمى ىكيتيا، كتتصؼ منذ القدـ بأنيا لغة العمـك

مك كتتطكر كتكاكب العمـ كابتكاراتو، كبيا يدكف العرب معارفيـ كعمكميـ، كتدفعيـ نحك التقدـ تن
 (9: 2014كالعبل. )المكلك كابك كميؿ، 

ككذلؾ فإف التحديات التي تكاجو المغة العربية ىذه األياـ ىي انعكاس لمتحديات التي 
ديان كبيران قد يكازم ما تكاجيو اآلف، تكاجو األمة العربية، فقد كاجيت المغة العربية قديمان تح

كاستطاعت أف تتجاكز ىذه التحديات، بما فييا مف قدرة عمى التعبير عف كؿ جديد فمك عدنا 
بخيالنا إلى فترة ظيكر اإلسبلـ، نجد أف المغة العربية قد عبرت عف العقيدة كالعبادات كالقيـ 

سبلـ فاتحيف، كشرعكا  في كضع التراتيب الجديدة التي جاء بيا اإلسبلـ، كحيف خرج العرب باإل
عصر التأليؼ الحقيقي في  -كذلؾ–اإلدارية كالسياسية لمدكلة اإلسبلمية الجديدة، كدخؿ العرب 

المجاليف اإلنساني كالتطبيقي، استدعى ذلؾ الفاظان جديدة تكاكب ىذه التطكرات. كقد تمكنت المغة 
مى مدل العصكر السابقة، كؿ القكميات كالمذاىب العربية في ىذه الفترة أف تصير في بكتقتيا كع

المختمفة، كأف تعبر في نطاؽ حالة حضارية سكية كمتكازنة عف مجاالت المعرفة اإلنسانية 
كالعممية في حد سكاء، كبالنظر في اإلرث الفكرم العربي سنجد أف مؤلفات العرب تتنكع بيف 

ألحياء، كبيف عمـ النفس كالتاريخ كالعمـك عمـك الفمؾ كالطب كالصيدلة كالكيمياء كالفيزياء كا
 (286: 2014الدينية كاألدبية كالنقدية. )الفيكمي، 

كتأسيسان عمى ما سبؽ، كنظران ألىمية المغة العربية، كأىمية تعزيز كنشر المغة كالثقافة 
كالحضارة العربية كاإلسبلمية بيف أىميا كبيف الناس جميعان، كأىمية المحافظة عمى األصالة 
كالمعاصرة كالتكازف بينيما بما يخدـ المجتمع كيحقؽ أىدافو كآمالو، كانسجامان مع السعي إلى 
تحقيؽ التنمية الشاممة المستدامة في جميع نكاحي الحياة في القرف الحادم كالعشريف، كحماية 

ضياع لمغة كالثقافة كالحضارة العربية كاإلسبلمية مف الغزك كالعكلمة كاالختراؽ كاالحتراؽ كال
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كالنيب كاالنصيار كالدمار، كالتبعية، كاالحتبلؿ، كتحقيقان لمترجمة كالتعريب في المناىج الدراسية 
المدرسية كالجامعية، كدعكة إلنتاج المعرفة، كاإلبداع كاالبتكار كبراءات االختراع العربية 

اة لحمؿ األمانة كاإلسبلمية، كتصديرىا كنشرىا كالتركيج ليا بالمغة العربية، كسيادتيا، كمراع
كحمؿ ىمـك األمة كالعمؿ عمى تحقيؽ الحرية كاالستقبلؿ كالسبلـ كالعزة كالكرامة، كأمبلن في 
التفاعؿ كالتكامؿ بيف المغة كالثقافة كالحضارة العربية كاإلسبلمية لتككيف شخصية اإلنساف المسمـ 

عمان كتشجيعان لمجمع المغة العربية المؤمف الصالح، كحبان كعشقان لمغة العربية لغة القرآف الكريـ، كد
الفمسطيني، كالمجامع المغكية في العالـ العربي، كرغبة في المشاركة كالتعاكف مع المؤتمر 
السنكم الثاني لمجمع المغة العربية الفمسطيني تحت عنكاف )التعريب كالمصطمحات كألفاظ 

ربية في التعريب والترجمة: دور مجامع المغة العالحضارة(؛ جاءت فكرة ىذا البحث بعنكاف )
 (.واقع وتحديات

 :ويتناول الباحث مجموعة من المباحث مرتبة في بحثو كما يمي 
 المبحث األكؿ: المجامع المغكية العربية.

 المبحث الثاني: الترجمة أك التعريب مف المغات العالمية إلى المغة العربية قديمان كحديثان.
 لعربية إلى المغات العالمية.المبحث الثالث: الترجمة مف المغة ا

 المبحث الرابع: تحديات تكاجو المغة العربية كأىميا.
 المبحث الخامس: سبؿ التغمب عمى التحديات التي تكاجو المغة العربية كأىميا.
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 المبحث األول: المجامع المغوية العربية
العربية كاالعتزاز  اىتمت الجامعات العربية كالمؤسسات التربكية كالعممية كالثقافية بالمغة

بيا كحمايتيا، لذا نجد أف كزارة الثقافة تدعك إلى تشجيع العامميف في المجاالت المغكية، لبلحتفاؿ 
باليـك العالمي لمغة العربية في غزة، كذكر )رزقة( أف المجتمع العربي تأخر كثيران عندما أىمؿ 

لمغة العربية الذم كافؽ يـك أمس، لممرة لغتو، كاحتفؿ مجمع المغة العربية في غزة، باليـك العالمي 
الثانية منذ أف أقرتو منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـك كالثقافة "اليكنسكك" قبؿ ثبلثة أعكاـ. 
كقاؿ رئيس المجمع د. يكسؼ رزقة: "إف أىمية المغة العربية تكمف في أنيا لغة القرآف الكريـ 

لديف الخاتـ"، مضيفان "اإلنساف يفكر بالمغة كيعبر عف التي اختارىا هللا تعالى ألف تككف لغة ا
مشاعره بيا، ككذلؾ يقاـك أعداءه بيا، كيتحرر اإلنساف مف نفسو بيا، فيي دمنا كلحمنا". كأشار 
رزقة في االحتفاؿ الذم عقد في قاعة المؤتمرات بمديرية التربية كالتعميـ بالمحافظة الكسطى، 

ران عندما أىمؿ لغتو العربية، كأف نظرية المؤامرة عمى المغة إلى أف المجتمع العربي تأخر كثي
مبرر غير كاؼو لتقصيرنا بعمـك المغة، معبران عف سعادتو بقرار اختيار يكـو في السنة لبلحتفاؿ 
بالمغة العربية. كاكد عمى أف عمماء الفرس كالرـك كغيرىـ مف الحضارات القديمة ترككا لغتيـ األـ 

بية، الفتان األنظار إلى أف أحد ممكؾ إنجمترا استأذف أحد الخمفاء العرب لتتعمـ كألفكا الكتب بالعر 
ابننتو المغة العربية. كتساءؿ عف تراجع اعتزاز الشباب العربي بمغتو األـ، مستدالن باستبداؿ المغة 
، العربية باإلنجميزية في مكاقع التكاصؿ االجتماعي كلجكء بعضيـ لؤلحرؼ البلتينية في كتابتيا

أك إلى األرقاـ، كقاؿ رزقة: "فاقت المغة العربية غيرىا مف المغات عندما كانت األمة اإلسبلمية 
العربية مزدىرة، كتناؿ منصب الصدارة في العالـ"، مشيران إلى اف مف يتحدث العربية كمغة أكلى 

يس ( مميكف آخريف كمغة ثانية. كطالب رئ130( مميكف إنساف، فيما يتحدث بيا )279بمغ )
مجمع المغة العربية بغزة، عمماء األمة اإلسبلمية، باالىتماـ بخدمة المبلييف المتحدثيف بالعربية، 

(ألؼ 80كالكقكؼ حائبلن أماـ محاكالت نيبيـ مف المغات األخرل، قائبلن: "أحصى عمماء المغة )
ية". كأشاد رزقة (ألؼ مادة لغك 42مادة في لساف العرب، فيما لـ تحًك أكبر القكاميس اإلنجميزية )

بتعريب مجمع المغة العربية لممناىج الدراسية، مؤكدان أف الدراسات الحديثة اثبتت أف دراسة العمـك 
بالمغة العربية لمف يتحدث بيا كمغة أـ أكثر فائدة مف دراستيا بالمغة االنجميزية". كأشار إلى أف 

ة أكلى أك ثانية يرتبط في يكميا برابط احتفاؿ العالـ العربيكاإلسبلمي الناطؽ بالمغة العربية كمغ
خاص كجداني لممرة الثالثة عمى التكالي، منذ إعبلف الثامف عشر مف ديسمبر يـك المغة العربية. 

 (9، ص: 2721، العدد 2014)صحيفة فمسطيف، 
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كقد شارؾ مجمع المغة العربية بغزة بالتعاكف مع كزارة التربية كالتعميـ، كالمجامع العربية 
سات الثقافية في العالـ ببعض الكاجب في حمؿ أمانة المغة العربية كالدفاع عنيا. كقد كالمؤس

اتفقت المؤسسات العربية مع اليكنسكك عمى أف يككف عنكاف االحتفاؿ ىذا العاـ ىك ) الحرؼ 
العربي كقدراتو، كجماليتو( كىك مكضكع ميـ ألنو يكاجو تحديات حديثة تبتغي إقصاء الحرؼ 

 .العربي
كف تمخيص ىذه التحديات في ثبلث قضايا كبيرة : األكلى قضية كجكدية ، ميدانيا كيم

كسائؿ االتصاؿ االجتماعي حيث يعزؼ بعض مستخدمييا مف العرب عف استخداـ الحرؼ 
العربي فيما يكتبكف، كيمجؤكف إلى استخداـ الحرؼ البلتيني، كأحيانان إلى استخداـ رمكز تكاضعكا 

ية : كظيفية ، تكمف في استخدامنا نحف العرب في التعامؿ مع الحاسكب عمييا. كالقضية الثان
 .بمكحة مفاتيح التينية ال عربية، مع أننا نكتب جؿ كتاباتنا عمى الحاسكب بالحرؼ العربي

ككاف يمكف لمف يممككف الغيرة عمى العربية التعاكف مع بعض المؤسسات الصناعية 
قضية الثالثة، تكمف في التحدم الحضارم ، حيث إف العالمية لصنع لكحة مفاتيح عربية. كال

بعض المغات كالفارسية تكتب بالحرؼ العربي لغتيا، كحيث تبرز دعكات كارىة لمعربية، كأىؿ 
العربية، إلى استخداـ الحرؼ البلتيني، األمر الذم يذكرنا بالتجربة التركية البائسة التي قررىا 

مة الحاضر بالماضي، كصارت مؤلفات األجداد كتبان )أتاتكرؾ( عمى المكاطف التركي، فقطع ص
عمى الرفكؼ ال يقرؤىا إال قمة مف السكاف الذيف احتفظكا بعربيتيـ، كقد خسرت تركيا خسارة 

إف تحرير فمسطيف، كتحرير المقدسات، كبناء .عممية فادحة عمى مستكل الثقافة كالحضارة
محالة في تحرير المغة العربية مف سيادة الشخصية الفمسطينية القادرة عمى التحرير، يمر ال 

)صحيفة فمسطيف،  .المغات األخرل، كتخميص األجياؿ مف اليزيمة النفسية أماـ المغات األجنبية
 (28، ص: 2721، العدد 2014

( أف لممجامع المغكية العربية دكران ميمان كحيكيان في 30، 29: 2002كيرل )القحطاني، 
تقكؿ )إيستماف( "إنو ال يمكف قياـ سياسة لغكية دكف تكجيو أك عمميات التخطيط المغكم، حيث 

 عناية جية ما أك أكاديمية. كانطبلقان مف ىذا المفيـك أنشئت مجامع المغة العربية .
ـ أكؿ مجمع لمغة العربية. 1919كيمثؿ المجمع العممي الذم أنشئ في دمشؽ عاـ 
مة استخداـ المغة العربية الفصحى، ككاف مف أكائؿ ميمات المجمع الكليد الحفاظ عمى سبل

كخصكصان في الكتابة. ككاف ىناؾ عمكد صحفي تنشره إحدل الصحؼ بعنكاف "عثرات األقبلـ" 
يتـ مف خبللو تتبع األخطاء الشائعة كتصكيبيا. ككاف أعضاء المجمع يعمقكف مف خبلؿ ىذا 
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ة. أما في اآلكنة العمكد عمى االستخدامات المغكية الخاطئة في الصحؼ كالكتب المطبكع
 األخيرة، فإف المجمع المغكم يركز عمى القضايا األدبية، كتمكيؿ البحكث عف المغة العربية. 

كتكالت المجامع المغكية العربية بعد ذلؾ، فأنشئ المجمع المغكم في القاىرة عاـ 
أخيران ـ، ك 1964ـ، ثـ األكاديمية المغربية عاـ 1947ـ، ثـ المجمع المغكم العراقي عاـ 1932

ـ. كتشترؾ المجامع المغكية العربية في ىدؼ عاـ ىك 1976المجمع المغكم األردني عاـ 
"المحافظة عمى سبلمة المغة العربية، كحمايتيا كمغة مشتركة لكؿ العرب". كيتضمف ىذا اليدؼ 
تمكيؿ األبحاث التي تتناكؿ النحك العربي، ككضع المصطمحات العممية كالتقنية، كتتضمف أيضان 
عقد المنتديات كالمقاءات التي تيدؼ إلى إبراز األدب العربي كقضايا المغة العربية عمكمان. 
كتحاكؿ المجامع المغكية العربية تحجيـ أثر الميجات العامية في المغة العربية الفصحى، كالحد 

 -كما تقكؿ )إيستماف(-مف المصطمحات الكافدة مف خبلؿ كضع مصطمحات معربة ليا. كلكف 
يستطع أم مف ىذه المجامع المغكية تطكير آلية فاعمة تمـز الجميكر باستخداـ الكممات "لـ 

المعربة بدالن مف الكافدة؛ ففي معظـ الحاالت تقبؿ تغييرات في اليجاء كاقتراض كممات أجنبية، 
 كيتـ التغاضي عف تعبيرات مأخكذة مف العامية".

نتاج، فيناؾ مجامع نشطة، كتختمؼ المجامع المغكية بعضيا عف بعض مف حيث اإل
مثؿ مجمع المغة العربية بالقاىرة، الذم قاـ بتشكيؿ لجاف عدة، كؿ لجنة ليا ميمة محددة. 
كمنيذه المجاف لجنة التعريب، كلجنة األبحاث المغكية، كلجنة األدب العربي. كليذا يعتبر مجمع 

ب في الرباط، فيضطمع بدكر القاىرةأكثر إنتاجان مف المجامع األخرل. أما مكتب تنسيؽ التعري
ميـ في ما يتعمؽ بالتنسيؽ بيف المجامع المغكية العربية، كما يتعمؽ بنشر قكائـ المصطمحات 

 المعربة في الكطف العربي كتكزيعيا.
 المبحث الثاني: الترجمة أو التعريب من المغات العالمية إلى المغة العربية قديمًا وحديثًا.

 لتعريب كمصطمح الترجمة دائمان.يفرؽ المغكيكف بيف مصطمح ا
التعريب إيجاد كممات جديدة تقابؿ كممات دخيمة عمينا مف ثقافة أخرل. أم أنيا عممية إثراء 
لغكم تسيـ في تجديد المغة، كتكسيع دائرتيا، كتفعيؿ كفاءتيا، كىذا يحتاج لجيكد أصيمة مف 

صميـ لغتنا األـ. كظاىرة التعريب المغكم لمتنقيب في المغة، لكي ال تقبؿ الحديث بمغة أخرل في 
ليا دكر كبير يضطمع بو عمـ المصطمح لكي نحقؽ ىكيتنا العربية بدالن مف الترنـ بمصطمحات 
غربية في شتى مجاالت ثقافاتنا المعرفية، كالصناعية كاألدبية كالسياسية كغيرىا. ككمثاؿ عمى 

فيي نقؿ نتاج لغكم )نص/ فقرة/  ذلؾ: )التمفكف= الياتؼ، الكمبيكتر=الحاسكب(، أما الترجمة
 جممة/ مكضكع/ كتاب/ ...( مف لغة إلى أخرل، مجرد آلية ينقميا المترجـ العارؼ بالمغتيف.
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كيمكف كصؼ التعريب بأنو عممية تحديث أك تطكير لممفردات، كما يشير )قاسـ سارة( 
ر قدرة عمى مسايرة كبالتحديد، فإف كضع المصطمحات العممية كالتقنية ييدؼ إلى جعؿ المغة أكث

التقدـ العممي كالتقني في الدكؿ المتقدمة، كجعميا أيضان قادرة عمى التعبير عف حاجات المجتمع، 
كبعبارة اخرل: قدرة المغة عمى مكاكبة التغيرات الحديثة. كما أف التعريب ييدؼ إلى صيانة المغة 

بقاء أنظمتيا العربية الفصحى، كحمايتيا مف سطك المصطمحات الكافدة مف لغات  أخرل، كا 
 (25، 24: 2002الصكتية كالصرفية كالبنائية مف دكف تحكير اك تغيير. )القحطاني، 

مبقضية التعريب، كتناكليا المجتمعيكف في 1932كقد شغؿ المجمع القاىرم منذ نشأتو عاـ 
ى أبحاث كمذكرات كمناقشات في جمسات المجمع عرضان كتحميبلن كاحتجاجان منذ الدكرة األكل

كأصدر المجمع الكثير مف القرارات العممية في شأنيا، آخرىا كاف في الدكرة الثالثة كاألربعيف 
ـ، كاىتـ مجمع المغة العربية القاىرم منذ نشأتو بقضية التعريب؛ انطبلقان مف أىدافو في 1977

ة العصر، رعاية المغة العربية، كاإلرتقاء بيا، كجعميا كافية بمطالب الحياة المتطكرة، كمكاكب
فكضع تعريفان متزنان معتدالن لمتعريب، كأجازه لممحدثيف، كما أجاز االشتقاؽ مف األسماء المعربة، 
كتمثؿ ىذا عمميان في صكغ الكثير مف المصطمحات العممية كالفنية التي تضمنتيا المؤلفات 

بمصطمح المجتمعية، كمع ىذا لـ ييتـ المجمع بالتفرقة بيف بعض المصطمحات التي اشتبيت 
المعرب كالدخيؿ كالمحدث، كظير بعض الغمكض في ىذه االصطبلحات في معجميو الكسيط 
كالكبير، كقد اىتـ المجمع بتكحيد المصطمحات العممية كبخاصة المعربات، كذلؾ مف خبلؿ نشر 
مؤلفاتو كمعاجمو، كاتصالو كتعاكنو مع المؤسسات العممية كالمجامع المغكية األخرل. )حماد 

 ( 34، 33: 2014 كنصار،
كاستمرت حركة النقد المعجمي نشطة قكية في العصر الحديث؛ بؿ ظيرت دراسات عامة تبحث 
في خصائص المعاجـ العربية كفي عيكبيا، أك في خصائص شيء منيا كما فيو مف نقائض. 
ضافة ما جد  كظيرت معاجـ ىدؼ أصحابيا منيا إلى سد مكاطف النقص في المعاجـ القديمة، كا 

؛ مما تتطمبو مستجدات العصر؛ ككضعيا في قالب معيف مف مف ا لفاظ، كما تطكر مف معافو
الترتيب، سيًؿ المأخذ،مفصح عف سر العربية في الكضع. فالمعجـ يرتبط ارتباطان كثيقان باألمة، 
كيسيـ في تطكيرىا، فيك يرفد المغة بالدالالت الذاتية كالحديثة، مما يعني إثراءىا باأللفاظ 

ي، كيجعميا أكثر عممية كعممية قابمة لمتطكر؛ بحيث تسمح لممؤلفيف باإلبداع كاالبتكار كالمعان
كالتأليؼ في كؿ المياديف، فتككف المرجع األساسي ليـ. إٌف مفيـك االصبلح لـ يكف متداكالن بيف 
اكساط المغكييف، كلكف ىناؾ مصطمحات شاعت مقابمة ليذا المصطمح، حيث ظيرت كتب 

االخطاء المغكية كآفات الكتب كالتصحيؼ كالتحريؼ، فبرع عمماؤنا القدماء في تختص بمعالجة 
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مبلحقة الكبلـ العامي كالمحف المستشرم عمى األلسنة، فما أعظـ جيكدىـ التي بذلكىا في ىذا 
 (246: 2014الشأف كما أغناىا. )دراكشة، 

ف قضية تعريب العمـك قضية حضارية بالدرجة األكلى فيي تتعمؽ بأص الة المغة العربية كقدرتيا كا 
عمى مكاكبة ركب العمـ الحديث كاإلسياـ في تقدمو. كلقد سبقنا العالـ الغربي في ما يسمى 
بعصر النيضة كتقدمت العمـك كالمعارؼ إلى حد أطمؽ عميو ثكرة المعمكمات، كتأخر العالـ 

لبحكث لمبلحقة ركبيا، العربي كثيران في المحاؽ بيذه النيضة، كعندما أنشأ الجامعات كمراكز ا
كاف مف الطبيعي أف يبدأ المسيرة بمراجع أجنبية كمرحمة انتقالية تؤدم إلى تعريب العمـك كلكف 
ىذه المرحمة طالت، ككمما طاؿ األمد كتككنت أجياؿ تربت عمى ىذه المراجع األجنبية كمما 

. )الخطيب،   (394: 2014تضاءلت الفرصة في نجاح عممية تعريب العمـك
كيجب عمى المؤسسات التعميمية، خاصة الجامعات كالكميات كالمعاىد االىتماـ  كالتركيز  ىذا

عمى ترجمة كتعريب كتأكيؿ ما كتبو أىؿ التقدـ كالحضارة كاالزدىار، كأخذ التبر منو، كرفض 
ثرائو، كتحسينو كتطكيره، كالعمؿ عمى إبراز عمميات  ثباتو، كاإلضافة إليو كا  التبف، كتحقيقو كا 

بداع كاالبتكار في جميع مجاالت المعرفة، كفي ىذا الصدد يشير )لكدكريركسيميسككفيتش، اإل
( إلى التأكيؿ سبيبلن إلى الترجمة يعني فيـ ما كراء األلفاظ، ثـ التعبير عف معنى 15: 2009

منعتؽ مف المادة المغكية، كتستند المقاالت المجمعة في ىذا المكضكع إلى مبدأ رئيس يقضي 
ية الترجمة تظؿ ىي نفسيا، أيان كانت المغات أك نكع النصكص، فاالنتقاؿ مف نص ما بأف عمم

إلى فكر منعتؽ مف المفظ كمنو إلى نص آخر، ىك عممية مستقمة في حد ذاتيا مف المغات، كىي 
ال تختمؼ عف عممية القكؿ أك فيـ الكبلـ مف فعؿ التكاصؿ األحادم المغة، بيد أف مبلحظة ىذه 

ف أسيؿ عبر إعادة التعبير عف المقصد في لغة أخرل مما ىك عميو في المغة نفسيا، الظاىرة تكك 
كذلؾ عند تمقي سمسمة الكممات المتبلشية أك عند إدراؾ الكحدات الشكمية الراسخة في النص 

 المكتكب.
كيرل الباحث أف الترجمة إلى المغة العربية ليا أثر ميـ عمى الثقافة كالحضارة العربية 

مية، كمف ثـ عمى الثقافة كالحضارة العالمية، فمف المعمـك أف العالـ اليكناني اإلغريقي كاإلسبل
( مجمدان في الرياضيات، تـ تجميعيا كتنظيميا 15سنة قبؿ الميبلد( قاـ بإعداد ) 300إقميدس )

( العناصر، كقد سماىا العالـ الفمسطيني العربي The elementsكترتيبيا كتبكيبيا في كتابو )
حمد سميـ إسعيداف( باألصكؿ أك األركاف، في حيف أف العالـ اإلسبلمي )نصير الديف )أ

( لمميبلد ترجـ كتاب األصكؿ إلقميدس، كسماه 825( لميجرة ما يقابؿ )200الطكسي( في عاـ )
)رياضيات إقميدس في أيد عربية(، كبرىف ما فيو، كنفى بالبرىاف بعض ما فيو، مع التركيز عمى 
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المسممات الرياضية، كأثبت عدـ صحة المسممة الخامسة، كالتي استفاد منيا عمماء البديييات ك 
أجانب مثؿ: )لكبتشفيسكي، كليماف، كريماف، كجاكس( في اكتشاؼ اليندسة الزائدية، كاليندسة 
الناقصية في منتصؼ القرف التاسع عشر الميبلدم. كيتضح لنا مف ذلؾ أف الحضارة العربية 

، كليذا فالمطمكب استفادت مف الحضار  ات السابقة، كأفادت الحضارات البلحقة حضارات اليـك
منا الجد كاالجتياد كاإلبداع كاالبتكار كاإلنتاج كالتصدير، كالمكازنة بيف األصالة كالمعاصرة لنعيد 

 لؤلمة عزتيا ككرامتيا.
 المبحث الثالث: الترجمة من المغة العربية إلى المغات العالمية.

 عمى العرب كالعربية إذ أكحى بيا كتابو، كجعميا لغة كحيو، كجعميا الصكرة نعـ لقد مف هللا
المغكية لمعجزتو الخالدة المتجمية في كتابو الكريـ...فكؿ إضعاؼ لمغة العربية إضعاؼ لمديف، إذ 

، كبيا كضع تراث األمة -صمى هللا عميو كسمـ–بيا نزؿ كتابو كبيا فسر كبيا نطؽ رسكؿ هللا 
ىذه األمة عمى تشكيؿ  -منذ نزؿ بيا القرآف عمى نحك خاص -ساعدت المغة العربية الشرعي لقد

ىكيتيا، كعمى التفتح عمى ثقافات العالـ السابقة عمييا كالمعاصرة ليا، كقد كاف شعارىا في 
نما العربية لساف، فمف تكمـ  التفتح، ذلؾ األثر القائؿ: "ليست العربية مف أحدكـ بأبيو كال بأمو، كا 

ربية، فيك عربي". كلقد فتح ىذا الشعار الباب أماـ كؿ األجناس كاألعراؽ، لتحمؿ شرؼ الع
االنتماء إلى العربية، مف خبلؿ تعمـ المساف العربي، فتسابؽ أبناء الحضارات كاألعراؽ األخرل 
ممف عاشكا في كنؼ اإلمبراطكرية اإلسبلمية إلى إجادة العربية، كالتسابؽ في اإلبداع ككضع 

فات بيا، كشارككا فيكضع أسس قكاعد مختمؼ العمـك العربية كاإلسبلمية بيا، كأصبحت  المؤل
أسماؤىـ رمكزان بارزة في بعض فركع المعرفة، كما كاف اسـ سيبكيو )في النحك(، كالجرجاني )في 

، 298: 2014الببلغة(، كالبخارم )في الحديث(، كالزمخشرم)في التفسير(. )حسنيف كحماد، 
299) 
ف ال مغة العبريةليس ليا تاريخ، لكنيا استطاعت أف تصبح بالتخطيط كالفيـ لغة عمـ كلغة إعبلـ كا 

كلغة مجتمع متقدـ. ففي بداية القرف التاسع عشر برزت بيف الشباب الييكد كاألكركبييف حركة 
دعكية إلى إحياء المغة العبرية، ككاف مف أبرز المناديف بذلؾ ىك "أليعزر بف ييكدا" صاحب 

ة: )ال إحياء لؤلمة بدكف المغة(، كىاجر أليعزر بف ييكدا مع زكجتو إلى فمسطيف عاـ مقكل
ـ  كعمؿ عمى إحياء المغة العبرية كأصدر صحفان عبرية، دعا فييا الى إحياء المغة 1881

العبرية كاستعماليا لغة لمتخاطب، كقد قاـ أليعزر بف ييكدا بكضع قامكس المغة العبرية القديمة 
كاعتمد عمى كتب العيد القديـ كالتممكد، كما كتب في االدب العربي الذم نشأ في ببلد  كالجديدة،

 (303، 302: 2014األندلس كفي المغة السامية. )حسنيف كحماد، 
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كالمغة كائف حي، يطرأ عمييا ما يطرأ عمى الكائنات الحية مف كالدة إلى قكة ثـ ضعؼ، كىي 
ائف اجتماعي يتغذل بالمجتمع كالمجتمع ال يقـك إالَّ كائف حي ليس منعزالن عف الناس بؿ ىي ك

بيا، كقد يقدر أف تقـك لغتاف في مجتمع فتتأثر كؿ كاحدة منيا باألخرل كيحدث ما يسمى 
بالصراع المغكم الذم عمى أثره تككف ىناؾ لغة منتصرة كلغة منيزمة، كليس شرطان عمى كؿ 

كلكف ىذا ال يمنع مف االحتكاؾ كالتأثر،  حاؿ، بؿ قد تعيش المغتاف كمتاىما جنبان الى جنب
كحتى في المغة المنتصرة ال تسمـ مف تأثيرات المغة المغمكبة البد كأف تنفذ إلييا كثيران مف األلفاظ 
كتراكيب كصكر المغة المغمكبة.كالعربية نشأت في الجزيرة العربية بينما العبرية تحدثت بيا 

كدىـ في مصر كفي التيو في سيناء كفي مدف صغيرة جماعة صغيرة "بنك إسرائيؿ" في أثناء كج
في فمسطيف فمكؿ منيما تاريخيما كلكف العربية ىي األسبؽ كاألكثر تطكران؛ ألنيا: تحدثت بيا 
أقكاـ كبيرة كليجات  متعددة، لـ تمر بمراحؿ مكت كاندثار مثؿ العبرية، لـ تتأثر العربية "أك أم 

غات التي تأثرت بيا العبرية )مثؿ اآلرامية/ العربية/ األلمانية/ لغة حية في العالـ بيذا الكـ مف الم
الركسية... باإلضافة لمسمات المشتركة بيف المغات السامية جميعيا، كلك كانت اآلرامية ما زالت 
حية لبلحظنا التشابو بينيا كبيف العربية كالعبرية. كيقكؿ طيبكب كىك مف األكائؿ الذيف دعكا الى 

مف العربية في إحياء العبرية: "يجب عمينا أف نستعيف بالعربية كثيران لتكسيع لغتنا، ضركرة اإلفادة 
 (369 -362: 2014كلكف يجب أف نبلئـ ما نأخذه مف العربية إلى العبرية. )شيخ العيد، 

كلقد اتسع مفيـك العربية كثقافتيا لكي تتجاكز الجنس العربي إلى ثقافة الخبلفة اإلسبلمية التي لـ 
نما امتدت مف خبلؿ المغة إلى الثقافة العممية اإلنسانية -ر فقط عمى عمـك المغة كالديفتقتص كا 

في الطب كالجراحة، كالرياضيات كالجبر، كالفمؾ كالصيدلية، كظمت ترجمات الكتب العربية 
ألعبلـ مثؿ: الزىراكم، كجابر بف حياف، كابف سينا، كابف الييثـ، كابف النفيس كغيرىـ تشارؾ في 

ثيؿ كتب المعرفة العممية في الجامعات األكركبية حتى القرف الثامف عشر، انطبلقان مف اتساع تم
ثراء المغة العربية، كاستخداميا في المجاالت الحية لمعمـك كالحياة.  ، كثراء المعرفة، كا  المفيـك

 (299: 2014)حسنيف كحماد، 
العربية مف أىـ المغات، كيؼ ال،  كتعد المغة مف أىـ مقكمات األمـ كالحضارات، كتعتبر المغة

كىي لغة العرب، لغة القرآف الكريـ، كلغة السنة النبكية المحمدية المطيرة، لغة اإلسبلـ كاإليماف، 
بؿ كيمكننا القكؿ إف قكة المغة العربية كرصانتيا لدل الفرد كالمجتمع المسمـ قد يعتبر مقياس 

يمانو، كالمغة العربي ة لدل العرب كالمسمميف تعد أساس جميع العمـك كمؤشر عمى قكة إسبلمو كا 
اإلنسانية، كتأكيدان ليكية األمة، كثقافتيا، كتأصيبلن لرسالتيا الخالدة عبر العصكر كاألزماف، كقد 
خصتيا العناية اإلليية بحمؿ رسالة السماء إلى جميع بني البشر، حيث إنيا تصقؿ شخصياتيـ 
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غيرىـ، كمع الطبيعة كالككف الفسيح، كالدعكة لئلسبلـ، مف جميع جكانبيا لمتفاعؿ كالتكاصؿ مع 
 (312: 2014كاليداية لمعزة كالكرامة، كالفكز كالنجاح كالفبلح في الدنيا كاآلخرة. )ابك شمالة، 

ىذا كقد قاـ بعض المخمصيف مف العرب كالمسمميف إلى ترجمة القرآف الكريـ، كبعض األحاديث 
كحتى يؤتي ىذا المكضكع أكمو عمى مستكل العالـ كالبشرية النبكية الشريفة إلى بعض المغات، 

جمعان يجب القياـ بالترجمة الدقيقة الصحيحة لمقرآف الكريـ، كاألحاديث النبكية، كركائع الثقافة 
كالحضارة العربية كاإلسبلمية إلى المغات العالمية، كيضاؼ إلى ذلؾ أىمية الترجمة الحقيقية 

كاإلسبلمي نظريان كعمميان، ليككف قدكة لمناس كىدايتيـ لمخير  لخمؽ كأعماؿ اإلنساف العربي
 كالفبلح في الدنيا كاآلخرة.

كما أف لمعربية تأثيرىا الكبير عمى المغات األكركبية. ففي اإلسبانية مثبلن يكجد ما يربك عمى  
( كممة مف اصؿ عربي. كما أف معظـ الكممات اإلسبانية المبدكءة )بأؿ( ىي مف أصؿ 6500)

عربي. كمف المعركؼ أف كثيران مف المصطمحات العممية األكركبية في عمـك كثيرة ىي مف 
أصكؿ عربية. فقد كضعيا العرب كبقيت في المؤلفات األكركبية دكف أف يككف ليا مرادفيا 
التينية أك إسبانية، كمف الكممات االنجميزية الميمة ذات األصكؿ العربية ما يمي: )عريؼ، 

2012 :13 ،14)  
 Admiral أمير البحر

 Alcazar القصر
 Algebra الجبر )عمـ الجبر(

 Algorism الخكارزمي )العالـ الرياضي العربي(
 Almanac المناخ

 Gamel الجمؿ
 Cotton القطف
 Gazelle الغزاؿ

 Jasmine الياسميف
 Limon الميمكف

 المبحث الرابع: تحديات تواجو المغة العربية وأىميا
ة العربية في األراضي العربية المحتمة تتعرض لمخاطر جمة، فإلى جانب ما تتعرض لو إف المغ

مف مزاحمة المغة الدارجة كالمغات الحية كاإلنجميزية كالفرنسية؛ فإنيا تتعرض لخطر كبير جراء 
مزاحمة العبرية؛ إذ إنيا باتت تقاسميا جزءان مف حيزىا، كبدأت ألفاظ عبرية جمة تجد طريقيا إلى 
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غة الحديث اليكمي؛ مما يشكؿ إنذاران بخطر ينبغي التنبو لو كمقاكمتو. أجؿ؛ إف ذلؾ ال يتعدل ل
المغة الدارجة المحكية إلى الفصيحة المكتكبة، كلكف األمر مرتيف بالمستقبؿ، كىك ينذر بخطر 
جسيـ. كلكف ىؿ سيبقى الدافع الديني كحده ىك المحرض األساسي لتمسؾ الشعكب اإلسبلمية 

مغة العربية؟ أـ يمكف أف يرفد بدكافع إضافية دنيكية تتصؿ بالمصالح كشؤكف التبادؿ اليكمي بال
في إطار العالـ العربي كاإلسبلمي؟ فإذا ربطنا العربية حقان بالقرآف الكريـ كأكدنا أنيا "في لكح 

مغرض.  محفكظ" فالمغة العربية لف تمكت أبد الدىر. كىذا صحيح تمامان كال يمارم فيو عاقؿ أك
 (382: 2014)شيخ العيد، 

ف الجامعات اإلسرائيمية ترفض استخداـ المغة العربية ضمف خدماتيا، رفضت الجامعات  كا 
االسرائيمية مطالب مجمس التعميـ العالي اإلسرائيمي، بترجمة المكاقع اإللكتركنية التابعة ليا إلى 

ية عربية ييكدية مشتركة، أمس، المغة العربية. ككشؼ تقرير أصدرتو جمعية "سيككم" كىي جمع
ذلؾ، عدا عف عدـ كجكد أم يافطة أك لكحة تعريفية بالمغة العربية في معظـ الجامعات 
اإلسرائيمية. كتيدؼ الجمعية إلى تحقيؽ المساكاة التامة في جميع المجاالت، كفحص مدل 

ة تقريبان غير مكجكدة مبلءمة الجامعات لمطبلب العرب. كأظير التقرير اأف المغة الثقافية العربي
في مؤسسات التعميـ العالي في دكلة االحتبلؿ. كجاء في التقرير أف مجمس التعميـ العالي قرر 

ـ تأسيس مكاقع الكتركنية بالمغة العربية في جميع الجامعات، 2013في آذار/ مارس مف عاـ 
ف أنو لغاية اآلف لـ تقـ مكعدان نيائيان لتطبيؽ ذلؾ، إال أنو تبي 2013كحددت كانكف أكؿ/ ديسمبر 

ف المكاقع القميمة التي تـ  تأسيسيا كانت ترجمتيا غير دقيقة كغير  أم جامعة بتطبيؽ ذلؾ، كا 
مباشرة. كما تبيف مف التقرير كذلكأف الجامعات في القدس ك)تؿ أبيب( كحيفا ال تستخدـ المكحات 

ف  جامعة حيفا ىي الجامعة الكحيدة في التعريفية المكتكبة بالمغة العربية داخؿ الحـر الجامعي، كا 
دكلة االحتبلؿ التي تدخؿ المغة العربية في شعارىا الرسمي. كأكد التقرير عمى غياب الثقافة 
العربية الفمسطينية بشكؿ كامؿ تقريبان داخؿ الحـر الجامعي. كطالب بإجراء تغيير جذرم مف أجؿ 

باالنتماء لدييـ. )صحيفة فمسطيف، تسييؿ عممية االندماج لمطبلب العرب كلتعزيز الشعكر 
 (7، ص: 2720، العدد 2014

كفي اليـك العالمي لمغة العربية، كالذم احتفؿ بو العالـ أمس بعد أف أقرتو منظمة اليكنسكك، 
ساءة لمغة العربية. مكاقع الصحؼ كشاشات  كمازالت مصر تتربع عمى قائمة أكثر الدكؿ إىدارا كا 

كالصحافييف تحمؿ مفردات بعيدة عف العربية، كتعبر عف عدـ الفضائيات ككممات السياسييف 
اىتماـ بسبلمة المغة كدقة الكممة كرصانة الجممة كركعة الببلغة، أما النحك فحدث كال حرج، 

ديسمبر، لككنو  18لقد تقرر االحتفاؿ بالمغة العربية في يـك  .فيناؾ رفع لممفعكؿ كنصب لمفاعؿ
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(، كالذم يقر بمكجبو 3190العامة لؤلمـ المتحدة قرارىا رقـ )اليـك الذم أصدرت فيو الجمعية 
إدخاؿ المغة العربية ضمف المغات الرسمية كلغات العمؿ في األمـ المتحدة، بعد اقتراح قدمتو 

( لممجمس التنفيذم لمنظمة اليكنسكك، كذلؾ منذ عاـ 190السعكدية خبلؿ انعقاد الدكرة )
في ىذا اليـك مرت المغة العربية بجرائـ مختمفة .دة كمختمفةـ، كيأخذ االحتفاؿ أشكاال متعد1973

في مصر، فالجميع شارؾ في إىانتيا كتشكيييا مف صحافة كا عبلـ كفضائيات كا عبلمييف 
كسياسييف كحككمات متعاقبة تجاىمت المغة في مناىج التعميـ، كدراما أىانت معمـ المغة العربية 

ساءة ليا باالىتماـ بالمغات األخرل حتى أصبحت لغة القرآف، كمدارس ساىمت في تكريس اإل
األخطاء اإلمبلئية كالنحكية عرفا سائدا لدل المصرييف، حتى إعبلنات الشكارع أصبحت خميطا 

أفبلـ السينما المصرية تحمؿ إساءات أيضا لمغة العربية،  .مشكىا يحمؿ عبثا بالمغة كاستيتارا بيا
الميجة . حمؿ كميا مصطمحات جديدة عمى المغةكيكفي أف تككف سمسمة أفبلـ محمد سعد ت

المصرية ساىمت أيضا في إضعاؼ المغة العربية، فيي إحدل الميجات العربية، كتنقسـ إلى عدة 
ليجات فرعية، أشيرىا القاىرية كاإلسكندرانية كالصعيدية، كتختمؼ الميجة بيف محافظات مصر 

ض النظر عف محافظتو، كمع ىذا فإف اختبلفات بسيطة، فالميجة كاحدة، كيفيميا الشخص بغ
الميجة المصرية غير معترؼ بيا رسميان كال تكتب بيا األبحاث العممية عمى الرغـ مف استخداميا 

تأثرت الميجة العامية المصرية كأشربت بمغات  .شفكيان في التدريس في المدارس كالجامعات
الحيثية كالفينيقية كمرحمتيا األخيرة  أخرل ،القديـ منيا كالحديث، كالمغة المصرية القديمة كحتى

القبطية، كاإلنجميزية كاليكنانية كالتركية كالفارسية كاإليطالية كالفرنسية، كذلؾ نتيجة لمكقع مصر 
فريقيا(، كأيضا لتنكع الحضارات التي حكمتيا، كانفتاحيا عمى  بيف قارتي العالـ القديـ )آسيا كا 

 (17، ص: 2722، العدد 4201)صحيفة فمسطيف، .الثقافات المجاكرة
كتكاجو المغة العربية جممة مف التحديات التي تعاني مف أجميا نكعان مف العزلة عف الحياة 
المغكية. فالصراع الحضارم الدائر بيف األمـ كمحاكلة األقكل السيطرة عمى المجتمعات، كالتسمط 

ت متباينة كصراعات شتى، عمى الثقافات، جعؿ المغة العربية تكاجو عمى امتداد تاريخيا تحديا
أدل إلى إضعافيا كعدـ بركزىا في االبتكارات كاإلبداعات كالمحافؿ الدكلية، بسبب إىماؿ 
الشعكب العربية كاإلسبلمية ليا رغـ ما تمتمكو مف إمكانات ضخمة ككسائؿ متنكعة، كأسباب 

ت عزلة المغة عف متعددة تضمف ليا البقاء كاالستمرار كالتطكر كاالزدىار. كأكؿ ىذه التحديا
االستعماؿ العاـ، حيث حمت الميجات العامية محميا، كأخذت مكانيا في ألسنة الناطقيف العرب. 
كنتج عف ذلؾ نشكء مجمكعة الميجات المحمية، التي تختمؼ مف بمد آلخر داخؿ القطر الكاحد. 

المغة الفصحى كنحف ال ننكر أف تككف لكؿ قكممف األقكاـ ليجة حية، كلكف ال بد مف التمسؾ ب
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ألنيا لغة القرآف كىي ليست كسائر المغات، ألف السيـ الذم يسدد إلييا يصيب أمتنا في 
الصميـ، فالمغة العربية مظير رائع المتزاج الشكؿ العربي بالمضمكف اإلسبلمي. كلقد غدت 

دم تكاجو اليـك تحديان حضاريان سافران لـ يسبؽ لو مثيؿ، كذلؾ بالنظر إلى طبيعة ىذا التح
كمصدره كمستكاه كشمكليتو، كمف ىذه التحديات: تحديات الدعكة إلى العامية، تحديات عممية 
تكنكلكجية، تحديات فكرية ثقافية، تحديات اقتصادية، تحديات سياسية، تحديات كسائؿ اإلعبلـ، 

 ( 160-154: 2014تحديات الحداثة. )العايدم، 
د مف مياديف الفكر اإلنساني، بكصفيا الكعاء الذم محط اىتماـ العدي -كال تزاؿ–كقد كانت المغة 

يحتكم ىذا الفكر، فيي تارة أداة لمتعبير، غايتيا الكبرل منكطة بالتأثير الذم تحدثو في المتمقي، 
كتارة أداة لمتكصيؿ، غايتيا الكبرل نقؿ األفكار. كىذا صميـ غاية لغة اإلعبلـ. كقد كاف لئلعبلـ 

ئره، يكتيكب، فيسبكؾ كنظائره( آثاره السريعة الكاضحة عمى لغة الناس الجديد بأدكاتو )تكيتر كنظا
كثقافتيـ، كىي آثار بمغت أكجيا في تحريؾ الجماىير، كلـ صفكفيـ، كتكحيد كممتيـ، أماـ أنظمة 
ظالمة، كنجد مف ناحية لغكية أف ما كىبتو ىذه الكسائؿ مف إمكاف النشر غير المراقب، كال 

جعؿ المغة تظير بمستكياتيا المختمفة: الفصيحة، كالعامية، كالمغة التي المدقؽ، كال المشركط؛ 
تجمع بيف العربية كغيرىا، كالتي عرفت بيف أكساط الشباب بػ "العربيزم". إف قراءة ىذه الظاىرة 
تستدعي مف كؿ مسمـ غيكر عمى لغة القرآف الكريـ االنتباه لخطكرة االنجراؼ كراءىا، كقراءة 

تقتصر عمى تحكيؿ الكتابة بالحرؼ العربي إلى كتابة مستيجنة ال تستخدـ إال  أبعادىا التي ال
في الدكائر كالمعامبلت الرسمية، أك تعرض في المعارض الفنية التي تبرز جماليات الخط 
العربي، بؿ إنيا يمكف أف تصؿ إلى القرآف نفسو، بحيث يسيؿ عمى المسمـ قبكؿ الفصؿ بينو 

مر الذم يستدعي منا أف نحافظ عمى العبلقة الكطيدة بيف ىذا الكتاب كبيف المغة العربية، األ
 (165: 2014العظيـ كبيف المغة العربية. )عدكاف، 

ف العربية الفصحى في العصر الحديث منيت بخصـك حاقديف كأعداء ألداء ىاجمكىا؛ كاف  كا 
الكثيؽ بالمغة السبب ليجمتيـ الشرسة، ىك اليجـك عمى الديف اإلسبلمي الحنيؼ؛ الرتباطو 

العربية الفصحى. ككانت المغة الفصحى تساير لغة أخرل عند الحديث  ىي العامية، فيي لغة 
محدكدة جية ككقتان، كال تصمح لحفظ عمـ كال تراث، كىي غير قادرة عمى االستمرار عمى كتيرة 

ضطراب في كاحدة، لما تتصؼ بو العامية مف عجز ناتج مف نكاحو شتى، منيا عدـ اإلبانة، كاال
تككيف الجمؿ، كتحديد كظائؼ الكممات، كاإلخبلؿ في مخارج الحركؼ. كلكف الفجكة بيف المغة 
الفصحى كالميجة العامية المتداكلة ليست إلى الحد الذم يصكره خصـك الفصحى، فمف خبلؿ 

ؿ ( كممة األكثر شيكعان في أحاديث األطفا372دراسة منيجية لمغة األطفاؿ؛ أثبتت أف مف بيف )
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( كممة مشتركة مع الفصحى، كأف نسبة االلتقاء بيف العامية كالفصحى تصؿ إلى  193ىناؾ )
 (99: 2014%(. )األسكد كحمد، 81)

كتكاجو المغة العربية اليـك العديد مف التحديات، كتتعرض لحممة معادية منظمة كشرسة، 
ف كانت قد تخ مصت مف الغزك خصكصان خبلؿ ما يسمى بمرحمة االستقبلؿ، ألف األمة كا 

العسكرم )االحتبلؿ العسكرم( في كثير مف البمداف العربية، كلكنيا تتعرض ألنكاع أخرل مف 
الييمنة، في مقدمتيا الييمنة الفكرية اك الغزك الفكرم، الذم آؿ اليـك بعد انكشاؼ أساليبو إلى ما 

ر ما يعرؼ يعرؼ بالعكلمة، التي تسعى إلى إلغاء اليكيات، كتذكيب الخصكصيات في إطا
بالنظاـ العالمي كمف أبرز ىذه التحديات التي تدعك إلى ىدـ المغة،  مف ينادم باستخداـ العامية 
كالميجات الدارجة بدالن مف الفصحى، كمف ذلؾ نصائح المستشرقيف )المخمصة( ألصدقائيـ 

بدالن منو،  العرب بأف إصبلح الحرؼ العربي ال يتـ بتنحيتو جانبان كالكتابة بالحركؼ البلتينية
كىناؾ مف يدعك بأف يتعمـ العرب في جامعاتيـ بغير لغتيـ. عمى أف أخطر الدعكات التي 
كجيت إلى العربية تحت ستار )تيسير الكتابة العربية( دعكة عبد العزيز فيمي أحد األعضاء 

عمى ـ مشركعان ينطكم 1944البارزيف في مجمع المغة العربية في القاىرة، فقد قدـ لممجمع سنة 
كتابة العربية بالحركؼ البلتينية. كمما يثير الغرابة كالعجب أف ىذه الحمبلت كدعكات التغريب 
تكجو الى المغة في ذاتيا، ال إلى أصحابيا كأىميا، مع أف القصكر الذم ترمى بو ليس راجعان 

نما ىك كامف في أبنائيا، كىذا يدؿ داللة قاطعة عمى أف أصحاب ىذه الدعكات  ليسكا إلييا، كا 
 (124، 123: 2014بمنصفيف. )المصرم، 

كيتميز ىذا العصر الذم نعيشو عصر االنفجار التقني كالمعرفي في جميع مجاالت الحياة، 
كلعؿ الياتؼ النقاؿ يمثؿ نقمة نكعية إيجابية في عالـ التقنية، كلكف المؤسؼ أف تتحكؿ ىذه 

لجياز بمغة عامية نقضت أبسط قكاعد اإليجابية إلى سمبية مف خبلؿ االستخداـ السمبي ليذا ا
المغة الفصيحة، ألف األمر لـ يقتصر عمى لغة المحادثة كالخطاب بؿ تعداه الى لغة الكتابة، 
كمنذ أف بدأ ظيكر الميجات العامية أخذ العمماء عمى عاتقيـ التصدم ليذا الخطر، كنجحكا في 

مف ىجـك كاسح لمعاميات لـ  المحافظة عمى المغة العربية الفصحى، كلكف ما يحدث اليـك
يقتصر عمى لغة التخاطب، بؿ تعداه إلى لغة الكتابة، كخاصة مع انتشار كسائؿ التكاصؿ 
كاالتصاؿ الحديثة، كلعؿ مف أكثرىا انتشاران جياز )الجكاؿ(، حيث كاف االتصاؿ بيف الناس قبؿ 

الفصحى، حتى جاء الجكاؿ؛  الجكاؿ، يتـ بالرسائؿ كالبرقيات الكرقية التي كانت تعتمد عمى المغة
لتككف الرسائؿ بالمغة العامية، فانتقمت العامية مف المغة المحكية إلى المغة المكتكبة، كىذاخطر 
داىـ بيذه المغة الفصحى، كالتخكؼ الكبير مف أف تصبح الكتابة بالعامية عادات دائمة تنتقؿ الى 
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مكاجية ىذا الخطر؟. )ابك عاصي،  الناشئة، كيصعب معالجتيا، كىذا يشكؿ خطران، فكيؼ يمكف
2014 :74) 

كالحقيقة التي يجب أالَّ نغفميا أف المغة العربية عمى الرغـ مف أنيا أثبتت قدرتيا عمى التأمؿ مع 
المعطيات الحضارية عمى مدل العصكر المختمفة، كاستطاعت في الماضي أف تبقى صامدة 

كاجيتو المغة العربية في الماضي يختمؼ عف  كفاعمة، إاٌل أننا يجب أف نعترؼ بأف التحدم الذم
التحدم الذم تكاجيو في الكقت الحاضر، ففي العصر اإلسبلمي ككذلؾ العباسي لـ يكف حجـ 
المفردات كالمصطمحات الكافدة بالكـ اليائؿ الذم تكاجيو المغة العربية ىذه األياـ، إضافة إلى أف 

ج معرفي، حيث إننا نعيش ىذه األياـ حالة مف المغة العربية في العصر الحاضر ليست لغة إنتا
: 2014االنفجار المعرفي الكاسع النطاؽ كفي مختمؼ العمـك اإلنسانية كالتطبيقية. )الفيكمي، 

286) 
ىذا كيبلحظ أنو يكجد إقصاء ممنيج لمغة العربية في الجامعات اإلسرائيمية، تؤكد دراسة حديثة 

ب المغة كالثقافة العربيتيف، كأف ذلؾ يضع العراقيؿ أماـ أف الجامعات اإلسرائيمية تعمؿ عمى تغي
الطبلب مف فمسطينيي الداخؿ، كيبعث فييـ شعكران باالغتراب كالظمـ. الدراسة التي صدرت عف 
منظمة "سيككم" اإلسرائيمية كالتي تدعـ المساكاة المدنية بالتعاكف مع مؤسسة "دراسات"تضمنت 

فا، كبف غكريكف، كبئر السبع، كتؿ أبيب، إلى جانب استقصاء الكضع القائـ في جامعة حي
الجامعة العبرية في القدس. كتختار الدراسة مككنيف يحمبلف معنى كبيران في خمؽ الشعكر 
باالنتماء لدل الطمبة العرب الفمسطينييف في الحيز األكاديمي في الببلد، كىما حضكر المغة 

نة المعطاة لمثقافة الفمسطينية فيو. كتنبو الدراسة العربية كمكانتيا داخؿ الحـر الجامعي، كالمكا
إلى فقداف أم إشارة إلى أعياد كمناسبات فمسطينية كغياب عناصر الثقافة العربية في االحتفاالت 
الرسمية كأنشطة نقابة الطبلب. تغييب المبلمح كما تغيب مبلمح الثقافة العربية الفمسطينية في 

لمرئية المختمفة. كتؤكد الدراسة التغيب الممنيج لمغة العربية في أركقة الحـر الجامعي كالكسائؿ ا
االستمارات الرسمية مثؿ مناقصات العمؿ، كالبلفتات، كالمرافؽ الرياضية، كمساكف الطمبة 
كمراكزىـ. كتعتمد الدراسة عمى كسائؿ متعددة، منيا مقاببلت مع طمبة كمحاضريف عرب 

إللكتركنية، كصفحات مكاقع التكاصؿ االجتماعي، فمسطينييف كييكد، كاستعراض المكاقع ا
كخاصة فيسبكؾ ككسائؿ االتصاؿ الجديدة األخرل، كالرصد الميداني لمحيز العاـ في الحـر 
الجامعي. كتقكؿ الطالبة تيجاف إنيا فكجئت بأف الجامعة العبرية أيضان لـ تنج مف طكفاف 

الجامعة، تقكؿ إف إقصاء كؿ ما ىك  العنصرية في )إسرائيؿ(. أفندم التي تدرس التربية في
عربي يثير االشمئزاز كالشعكر بالظمـ"، قائمة: "أنا كزميبلتي نرغب في الدراسة بجامعة عربية 
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جراء  لممارسة انتمائنا كتحقيؽ ىكيتنا الكطنية، فنحف نضطر لمتعمـ بالعبرية كاإلنجميزية كا 
ىذه المؤسسات األكاديمية أيضان امتحانات في عيدم الفطر كالميبلد". كتكشؼ الدراسة أف 

تمارس التمييز ضد العرب بخبلؼ األىداؼ المعمنة مف قبؿ مجمس التعميـ العالي، لدرجة أف 
مكاقعيا اإللكتركنية خالية مف لغة الضاد مع أنيا تعتبر لغة رسمية في )إسرائيؿ(. كتنبو منظمة 

ات يتسبب في خمؽ شعكر سيككم إلى أف شطب مبلمح المغة كالثقافة العربية مف الجامع
باالغتراب، كيحكؿ دكف تبمكر مشاعر انتماء الطبلب العرب ؿ )إسرائيؿ(. كفي حديث لمجزيرة 
نت، قاؿ مدير منظمة سيككم جابر عساقمة إف االحتياجات المغيبة يقع في مقدمتيا الحؽ 

كالمكالمات بالتعمـ في فضاء أكاديمي ال تككف فيو العربية محاصرة كمحصكرة بالحيز الشخصي 
الياتفية. كيشير إلى أف الدراسة أكصت بإنشاء الحيز الذم يشعر فيو الطالب الفمسطيني بأنو 
شريؾ شرعي كليس طالبان غريبان في دكلتو، كاحتراـ المكانة الكاضحة لمغة الضاد في أرجاء الحـر 

براز الثقافة الفمسطينية بشكؿ كاسع. كيؤك د أستاذ الحقكؽ في الجامعي كالتدقيؽ في تطبيقاتيا كا 
جامعة )تؿ أبيب( د. يكسؼ جباريف أف الدراسة تعكس كاقع الجامعات اإلسرائيمية مف ناحية 
تغييب اليكية كالثقافة العربيتيف. كيضيؼ لمجزيرة نت أف الدراسة تنسحب أيضان عمى نسبة 

اإلدارم %(، كأف نسبتيـ بالسمؾ 2فمسطينيي الداخؿ في الحقؿ األكاديمي كالتي ال تتعدل )
تقترب مف الصفر. كيضيؼ أف ىذا الكاقع يظؿ ماثبلن لمعياف حتى في الجامعات المتكاجدة في 

%( مف طبلبيا. كيفسر 35مدف فييا عشرات اآلالؼ مف فمسطينيي الداخؿ التي يشكؿ العرب )
 جباريف ذلؾ باإلشارة إلى أف المؤسسات األكاديمية في )إسرائيؿ( ترل نفسيا ذات طابع ييكدم،
مما ينعكس عمى تيميش العرب، كعدـ االعتراؼ بالكجكد الفمسطيني. كيضيؼ أف ىذا المكقع 
يعبر عف تكجيات عنصرية في )إسرائيؿ(، تقؼ أيضان خمؼ عدـ بناء جامعة عربية بخبلؼ دكؿ 

،العدد 2014أخرل تحتـر مختمؼ المككنات مثؿ السكيد كفنمندا كمقدكنيا.)صحيفة فمسطيف، 
 (6: ص2736
 حث الخامس: سبل التغمب عمى التحديات التي تواجو المغة العربية وأىمياالمب

يعد التعريب مف أىـ كسائؿ التنمية عمى المستكيات كميا: فعمى المستكل الثقافي يقـك التعريب 
بربط األمة بماضييا الفكرم، كعمى المستكل االقتصادم فإف التعريب كسيمة اقتصادية مناسبة 

الجتماعي عبر المغة التي يعرفيا كؿ أبناء المجتمع أسيؿ كأيسر مف لرفع مستكل الكعي ا
استخداـ لغة دخيمة أك مفردات دخيمة ال يفيميا عامة الناس. أما عمى المستكل التربكم فإف 
الدراسات تؤكد أف استيعاب المعمكمات كالمعارؼ يتـ بصكرة أفضؿ عندما تستخدـ المغة األصمية 
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، ذلؾ الفيـ الذم لممتعمـ، كلذلؾ فإف مف يت عمـ بغير لغتو يجد صعكبة كبيرة في فيـ دقائؽ العمـك
 (64: 2002يمكف صاحبو مف اإلضافة كاإلبداع كليس التمقي فقط. )القحطاني، 

كقد أحيا مشركع الدعـ النفسي االجتماعي ألطفاؿ قطاع غزة أمس، اليـك العالمي لمغة العربية. 
الصحية كالمجتمعية، كممكؿ مف المبادرة العمانية األىمية كيتبع المشركع لجمعية كصاؿ لمتنمية 

لمناصرة فمسطيف. كنظـ طاقـ المشركع جمسة بخصكص أىمية المغة العربية لؤلطفاؿ، كقامكا 
بتدكيف بعض الكتابات الخاصة بذلؾ، كقد أطمؽ طبلب المشركع عمى ىذا اليـك "لغتي ىكيتي" . 

 (27، ص:  2725، العدد 2014)صحيفة فمسطيف، 
كقد تـ العثكر عمى نسخة لمقرآف تعكد لمقرف السابع الميبلدم، حيث عثر باحثكف في جامعة 
"تكبنغف" في كالية "بادف فكرتمبيرغ" األلمانية، عمى نسخة مف القرآف الكريـ في مكتبة الجامعة 
خطت باليد، تعكد لمقرف السابع الميبلدم. كأكضح "ميكائيؿ ماركس" رئيس مركز دراسات 

" األلمانية، أف نتائج العينات المأخكذة مف المخطكطة القرآنية لتتبع تاريخ "كك  ربيس ككراني كـك
عممية تستخدـ لتحديد عمر الشيء القديـ عف طريؽ  -كتابتو عبر طريقة التأريخ بالكربكف المشع

ميبلدم. كقاؿ  675 -649أظيرت أنيا تعكد لفترة ما بيف  -قياس محتكاه مف الكربكف المشع
 675 -649% مف اعتقادنا يشير إلى أف تاريخ القرآف يعكد لمفترة ما بيف 94ركس: إف نسبة ما

ميبلدم، لذا ال نستطيع الجـز بتاريخو المحدد". كأشار ماركس أف المخطكطة كتبت بالخط 
الككفي، كىك أحد أقدـ خطكط المغة العربية، مبينان أنيا ليست األقدـ تاريخان، فحسب بؿ ىناؾ 

نسخة أقدـ منيا. كقاؿ "ركغيرك صاف سفرينك""، أكاديمي في قسـ البلىكت:  30 -20 اكثر مف
"ال فرؽ بيف محتكل المخطكطة القديمة كالقرآف الذم بيف أيدينا اليـك سكل نكع الخط المستخدـ". 

ـ، عندما اشترت الجامعة جزءان مف 1864ككانت المخطكطة قد كصمت إلى مكتبة الجامعة عاـ 
ب الخاصة بالقنصؿ البركسي "يكىاف غكتفريد فيتس شتايف". )صحيفة فمسطيف، مجمكعة الكت

 (22، ص: 2720، العدد 2014
كشرح رزقة التحديات التي تكاجو المغة العربية، مف تحديات كظيفية كحضارية ككجكدية، داعيان 

ميزية، إلى التمسؾ بالحرؼ العربي حتى ال ينسى كالحرؼ البلتيني الذم استبدؿ بالمغة االنج
محذران مف أف يككف مصير المغة العربية كمصير سابقاتيا مف المغات التي باتت تفتقر لممعنى 

قرأ رئيس المجمع المغكم المدرسي كماؿ غنيـ، رسالة كصمت مجمعو مف كالداللة كالقكة. كبدكره، 
ف تشكيمو في نظيره العراقي يشيد فييا بإنجازات المجمع الفمسطيني، كيبارؾ إصداراتو، معتبران أ

كتابع: "المجمع المغكم المدرسي  .ًظؿ الظركؼ التي يعيشيا القطاع تحدٌو حمؿى الكثير مف القكة
إنجاز لنا الصدارة فيو، كييدؼ إلى تعزيز المغة العربية في المدارس، كغزة التي تصنع التاريخ 
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لما حرر فمسطيف كاف ليا دكرىا عمى صعيد المغة العربية"، مشيران إلى أف صبلح الديف األيكبي 
يقكد جيشا مف العمماء كاألدباء كالمؤرخيف، كأف فمسطيف ستتحرر بجيش مماثؿ مف خيرة أبنائيا 

شدد مدير التربية كالتعميـ في المحافظة الكسطى عمي أبك حسب هللا، عمى فيما  .العمماء كاألدباء
اختبلؼ تخصصاتيـ  ضركرة تفعيؿ دكر المجامع المغكية المدرسية، داعيان المدرسيف عمى

كقاؿ: "المغة العربية لغة القرآف .لمتحدث بالعربية الفصحى أماـ الطمبة حتى تصبح اعتيادية
الكريـ، كىي أشرؼ لغات األرض ألنيا تحدثت بمساف هللا تعالى، ككجب عمينا أف نعتز بيا"، 

في ىذه األثناء،  ."ىـمؤكدان عمى أىمية أف ييبادر مدرسك المغة العربية حتى يصبحكا قدكة لغير 
دعت كزارة الثقافة، أمس، إلى تشجيع العامميف في المجاالت المغكية التدريسية كاألدبية 
كاإلعبلمية حتى يستمر التجديد المغكم الذم تحتاج المغة إليو"، كشدد كذلؾ إلى أىمية عقد 

رىا كتأثرىا. الندكات كالمؤتمرات التي تيتـ بالمغة العربية مف حيث مناىجيا كمصادرىا كتأثي
كقالت الكزارة في بياف مكتكب، بمناسبة اليـك العالمي لمغة العربية: "عندما نصؼ المغة العربية 
بالحيكية، فإف عمينا مسؤكلية كبيرة في أف نحقؽ ىذه الصفة العظيمة ليا  باستمرار"، مطالبة 

لتعميـ العربية لبلطبلع مجامع المغة العربية بالتكاصؿ مع بعضيا كالتكاصؿ مع كزارات الثقافة كا
عمى آخر منجزات المجامع ألنيا المكمفة بالدرجة األكلى بتطكير المغة". كأضافت الكزارة: 
"بمناسبة اليـك العالمي لتكريـ المغة العربية تظير الكزارة كؿ اعتزازىا بمغة القرآف الكريـ لغة أىؿ 

كز القطاف لمطفؿ في مقره بمدينة الجنة لغة العكاطؼ كالعقكؿ كالحياة". كفي السياؽ، نظـ مر 
غزة، فعالية ثقافية احتفاء باليـك العالمي لمغة العربية، كىدفت الفعالية إلى تعزيز مكانة المغة 
العربية كمغة عالمية كحيكية، كتشجيع األطفاؿ عمى حب لغتيـ األـ، كتعزيزىا في حياتيـ 

ة األدبية كالثقافية كالفنية التي أطمقيا المدرسية كاليكمية. كشارؾ األطفاؿ في مجمكعة مف األنشط
المركز بيذه المناسبة، كاف مف أبرزىا خيمة سكؽ عكاظ، نسبة الى السكؽ الشيير في التراث 
األدبي العربي حيث كاف يمتقى الشعراء لعرض إبداعاتيـ في الشعر كالنثر كاألدب، كاستمتع 

ما اشتممت االحتفالية عمى زكايا أىميا: "كالعكس األطفاؿ بجماؿ المغة العربية نثران كشعران كأدبان. ك
صحيح"، التي تعرؼ األطفاؿ خبلليا عمى المعككسات كاألخطاء الشائعة في المغة العربية مف 
خبلؿ مسابقات عبر استخداـ النرد، كزاكية "أفكار في الحارة كالدار" بالتعاكف مع مؤسسة تامر 

تفكير اإلبداعي لدل األطفاؿ، كزاكية الحاسكب لمتعميـ المجتمعي، التي ىدفت إلى تنمية ال
كالتكنكلكجيا بعنكاف "أبجد ىكز"، كنشاط "نكادر العرب" حيث استمع األطفاؿ إلى قصص مرتبطة 

بخطكط بالتراث العربي مف خبلؿ مسرح الظؿ، ىذا باإلضافة الى جدارية فنية رسميا األطفاؿ 
 (9، ص: 2721، العدد 2014عربية.  )صحيفة فمسطيف، 
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ف بعض الشباب الصحافييف أنشأكا صفحات عمى فيسبكؾ لتصحيح المغة العربية كالتعريؼ  ىذا كا 
باألخطاء، كمنيا صفحة "اكتب صح" ك"جرائـ الديسؾ"، كحاكلكا التنبيو كدؽ ناقكس الخطر 

الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازم، عبر عف استيائو مف الحالة التي كصمت إلييا  .لجرائـ المغة
لعربية، مكضحا أف العبلقة بيف المغة العربية كالمصرييف تمر اآلف بأسكأ مراحميا، مؤكدا المغة ا

 .أف الفصحى لـ يعد منيا سكل بقايا، كفي مجاالت محدكدة جدا، كتتراجع يكما بعد يكـ
ديسمبر" مع  18كأكد حجازم أف اىتمامنا بالمغة العربية أصبح شكميا، مكضحا أننا نحتفؿ اليـك "

بػ"اليـك العالمي لبلحتفاؿ بالمغة العربية، كليس العالـ ىك مف يحتفؿ معنا"، مكضحا أف في العالـ 
الكقت الذم يحتفؿ فيو العالـ بمغتنا تتراجع المغة عمى ألسنة المسؤكليف، كالكيٌتاب، كالمكاطنيف، 

ا إلى تدىكر كاستنكر أف يشارؾ األدباء في انييار المغة العربية، مشير  .كالمعمميف، كمف يكتبكنيا
حالة "العربية" في األدب خبلؿ الفترة األخيرة، مطالبا بضركرة أف يتعمـ الكيتاب كاألدباء كالشعراء 

كطالب حجازم المدارس بإعادة االىتماـ بمادة المغة العربية حتى ال  .المغة جيدا قبؿ أف يكتبكىا
ية في االنتشار، التي أطمؽ عمييا يستمر انييار المغة بيف المكاطنيف، مستنكرا ازدياد المغة العام

"المغة الشكارعية"، مكضحا خطكرة أف يقـك أم مكاطف باختراع كممة عامية كانتشار ىذه الكممات 
 (17، ص: 2722، العدد 2014)صحيفة فمسطيف،  .في المجتمع
 التوصيات:

 في ضكء ما تـ دراستو كمناقشتو يقدـ الباحث مجمكعة مف التكصيات: 
 مع المغة العربية في تأصيؿ المغة العربية.تكضيح دكر مجا .1
 تكضيح دكر مجامع المغة العربية في تعزيز الكعي بالمغة العربية. .2
 تكضيح دكر مجامع المغة العربية في حماية المغة العربية كالدفاع عنيا . .3
 تكضيح دكر مجامع المغة العربية في مكاجية الغزك المغكم كالثقافي كالحضارم. .4
 رب عالمية ناجحة في المحافظة عمى المغة القكمية كالدفاع عنيا .تقديـ كعرض تجا .5
 تعزيز ترجمة ركائع المغة العربية إلى المغات األجنبية. .6
 تعزيز ترجمة كتعريب المصطمحات كالمفاىيـ الطبية العالمية . .7
 تعزيز ترجمة كتعريب المصطمحات كالمفاىيـ اليندسية العالمية . .8
 ات كالمفاىيـ الصناعية العالمية .تعزيز ترجمة كتعريب المصطمح .9

 تعزيز ترجمة كتعريب المصطمحات كالمفاىيـ الزراعية العالمية . .10
 تعزيز ترجمة كتعريب المصطمحات كالمفاىيـ التجارية العالمية . .11
 تعزيز ترجمة كتعريب المصطمحات كالمفاىيـ التكنكلكجية العالمية . .12
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 ترجمة كالتعريب لمتخصصات العممية .تعزيز الشراكة بيف الجامعات الفمسطينية في ال .13
تعزيز التعاكف كالتكامؿ بيف الجامعات الفمسطينية كالعربية في الترجمة كالتعريب  .14

 لممناىج الدراسية في التخصصات المختمفة .
 تعزيز الشراكة بيف مجامع المغة العربية في الترجمة كالتعريب . .15
عدادىا بحيث تقسـ الصف .16 حة طكليان إلى نصفيف عمى تصميـ المناىج الدراسية كا 

 اليميف بالمغة العربية، كعمى اليسار بالمغة اإلنجميزية .
 إنشاء مراكز لمبحث كالترجمة كالتعريب في فمسطيف. .17
 إنشاء مراكز لمبحث كالترجمة كالتعريب في الدكؿ العربية . .18
ة تفعيؿ مسؤكلية اإلنساف العربي في المحافظة عمى المغة كالثقافة كالحضارة العربي .19

 كاإلسبلمية .
 فتح تخصصات لغكية مختارة كمتنكعة في الكميات كالجامعات الفمسطينية  .20
كضع خطط استراتيجية طكيمة المدل، كقصيرة المدل لتعريب كترجمة كتأليؼ كنشر  .21

الكتب في جميع مجاالت الحياة بصفة عامة، ككتب التخصصات الجامعية بصفة 
 خاصة.

عداد معاجـ تفعيؿ  دكر كسائؿ اإلعبلـ المختمف .22 ة في نشر ثقافة التعريب كالترجمة ، كا 
 بالمغة العربية لمتخصصات المختمفة، كاالعتزاز بالمغة العربية كحمايتيا كالدفاع عنيا.

 المقترحات:
في ضكء ما تـ دراستو كمناقشتو في ىذا البحث، كانسجامان مع التكصيات السابقة يقترح الباحث 

 إجراء البحكث التالية:
 آف الكريـ في تأصيؿ المغة العربية.دكر القر  .1
 دكر السنة النبكية الشريفة في تأصيؿ المغة العربية. .2
 دكر مجامع المغة العربية في تأصيؿ المغة العربية. .3
 دكر مجامع المغة العربية في تعزيز الكعي بالمغة العربية. .4
 دكر مجامع المغة العربية في حماية المغة العربية كالدفاع عنيا. .5
 ع المغة العربية في مكاجية الغزك المغكم كالثقافي كالحضارم.دكر مجام .6
 تجارب عالمية ناجحة في المحافظة عمى المغة القكمية كالدفاع عنيا. .7
 ترجمة المصطمحات  كالمفاىيـ الطبية العالمية كتعريبيا. .8
 ترجمة المصطمحات كالمفاىيـ اليندسية العالمية كتعريبيا. .9
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 صناعية العالمية  كتعريبيا.ترجمة المصطمحات كالمفاىيـ ال .10
 ترجمة المصطمحات كالمفاىيـ الزراعية العالمية كتعريبيا. .11
 ترجمة المصطمحات كالمفاىيـ التجارية العالمية كتعريبيا. .12
 ترجمة المصطمحات كالمفاىيـ التكنكلكجية العالمية كتعريبيا. .13
 ـ العربي.دراسة جدكل إنشاء مراكز لمبحث كالترجمة كالتعريب في فمسطيف، كالعال .14
عداد مناىج دراسية بالمغة العربية في التخصصات العممية  .15 برنامج مقترح لتصميـ كا 

 كالتطبيقية المختمفة.
عداد مناىج دراسية بالمغة العربية في التخصصات  .16 فاعمية برنامج مقترح لتصميـ كا 

 العممية كالتطبيقية المختمفة.                    
طينية نحك ترجمة كتعريب المناىج الدراسية في اتجاىات طمبة الجامعات الفمس .17

 التخصصات العممية كالتطبيقية المختمفة.
اتجاىات أعضاء الييئات الدراسية في الجامعات الفمسطينية نحك ترجمة المناىج   .18

 الدراسية  كتعريبيا في التخصصات العممية كالتطبيقية المختمفة.  
عداد برنامج مقترح في المغة العرب .19 ية لغير الناطقيف بيا لمساعدتيـ عمى تصميـ كا 

 قراءة ككتابة كفيـ المغة العربية.
عداد امتحاف أك اختبار مقترح )يشابو امتحاف تكفؿ المغة االنجميزية( في  .20 تصميـ كا 

المغة العربية لغير الناطقيف بيا لمساعدتيـ عمى الدراسة في الكميات كالجامعات 
 العربية. 
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 المراجع
(. "تحديات المغة العربية الفصحى أماـ ىجـك 2014عادؿ حسيف ) أبك عاصي، .1

العاميات )لغة الجكاؿ نمكذجان"، بحث منشكر في مجمة مجمع المغة العربية الفمسطيني 
بغزة، )العربية: عدد خاص(، أبحاث المؤتمر السنكم األكؿ لمجمع المغة العربية بغزة، 

مطة الكطنية الفمسطينية، كزارة التربية )المغة العربية كمكاجية تحديات العصر(، الس
 كالتعميـ العالي.   

(. "تجارب عالمية في 2014حسنيف، جميؿ محمد كحماد، خميؿ عبد الفتاح ) .2
المحافظة عمى المغة القكمية"، بحث منشكر في مجمة مجمع المغة العربية الفمسطيني 

ع المغة العربية بغزة، بغزة، )العربية: عدد خاص(، أبحاث المؤتمر السنكم األكؿ لمجم
)المغة العربية كمكاجية تحديات العصر(، السمطة الكطنية الفمسطينية، كزارة التربية 

 كالتعميـ العالي.
(. "مسئكلية العربي الركحية كالمعنكية إزاء لغتو"، 2014حماد، أسامة خالد محمد ) .3

عدد خاص(،  بحث منشكر في مجمة مجمع المغة العربية الفمسطيني بغزة، )العربية:
أبحاث المؤتمر السنكم األكؿ لمجمع المغة العربية بغزة، )المغة العربية كمكاجية 

 تحديات العصر(، السمطة الكطنية الفمسطينية، كزارة التربية كالتعميـ العالي.   
(. "كممة رئيس المجنة التحضيرية"، مجمة مجمع المغة 2014حماد، خميؿ عبد الفتاح ) .4

بغزة، )العربية: عدد خاص(، أبحاث المؤتمر السنكم األكؿ لمجمع  العربية الفمسطيني
المغة العربية بغزة، )المغة العربية كمكاجية تحديات العصر(، السمطة الكطنية 

 الفمسطينية، كزارة التربية كالتعميـ العالي.
(. "معكقات التعريب في العمـك الصحية مف خبلؿ التجربة 2014الخطيب، عمي ) .5

رقة عمؿ منشكرة في مجمة مجمع المغة العربية الفمسطيني بغزة، )العربية: الشخصية"، ك 
عدد خاص(، أبحاث المؤتمر السنكم األكؿ لمجمع المغة العربية بغزة، )المغة العربية 

 كمكاجية تحديات العصر(، السمطة الكطنية الفمسطينية، كزارة التربية كالتعميـ العالي.
صبلح المغكم في العمؿ المعجمي لممجامع (. "اإل2014دراكشة، حسيف عمر ) .6

المغكية"، بحث منشكر في مجمة مجمع المغة العربية الفمسطيني بغزة، )العربية: عدد 
خاص(، أبحاث المؤتمر السنكم األكؿ لمجمع المغة العربية بغزة، )المغة العربية 

 عميـ العالي.كمكاجية تحديات العصر(، السمطة الكطنية الفمسطينية، كزارة التربية كالت
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(. "كممة رئيس مجمع المغة العربية الفمسطيني بغزة"، مجمة 2014رزقة، يكسؼ ) .7
مجمع المغة العربية الفمسطيني بغزة، )العربية: عدد خاص(، أبحاث المؤتمر السنكم 
األكؿ لمجمع المغة العربية بغزة، )المغة العربية كمكاجية تحديات العصر(، السمطة 

 كزارة التربية كالتعميـ العالي. الكطنية الفمسطينية،
(. "المغة العربية في كسائؿ اإلعبلـ: كاقع 2014سكيؾ، سامية إسماعيؿ ) .8

كتحديات"، بحث منشكر في مجمة مجمع المغة العربية الفمسطيني بغزة، )العربية: عدد 
خاص(، أبحاث المؤتمر السنكم األكؿ لمجمع المغة العربية بغزة، )المغة العربية 

 تحديات العصر(، السمطة الكطنية الفمسطينية، كزارة التربية كالتعميـ العالي. كمكاجية
(. "الصراع بيف المغة العربية كالمغة 2014شيخ العيد، إبراىيـ سميماف عكدة ) .9

العبرية"، بحث منشكر في مجمة مجمع المغة العربية الفمسطيني بغزة، )العربية: عدد 
لمجمع المغة العربية بغزة، )المغة العربية خاص(، أبحاث المؤتمر السنكم األكؿ 

 كمكاجية تحديات العصر(، السمطة الكطنية الفمسطينية، كزارة التربية كالتعميـ العالي.
(. "دكر المغة العربية في مكاجية تحديات حؿ 2014أبك شمالة، فرج إبراىيـ حسف ) .10

كر في مجمة المسائؿ الرياضية المفظية لدل الطمبة في محافظات غزة"، بحث منش
مجمع المغة العربية الفمسطيني بغزة، )العربية: عدد خاص(، أبحاث المؤتمر السنكم 
األكؿ لمجمع المغة العربية بغزة، )المغة العربية كمكاجية تحديات العصر(، السمطة 

 /يكنيك . 27- 26الكطنية الفمسطينية، كزارة التربية كالتعميـ العالي، في الفترة مف 
(، 2720(. صحيفة يكمية، سياسية، شاممة، العدد )2014) صحيفة فمسطيف .11

 / ديسمبر.18الخميس، 
(، 2721(. صحيفة يكمية، سياسية، شاممة، العدد )2014صحيفة فمسطيف ) .12

 / ديسمبر.19الجمعة، 
(، 2722(. صحيفة يكمية، سياسية، شاممة، العدد )2014صحيفة فمسطيف ) .13

 / ديسمبر. 20السبت، 
(، 2725. صحيفة يكمية، سياسية، شاممة، العدد )(2014صحيفة فمسطيف ) .14

 / ديسمبر. 23الثبلثاء، 
(، 2728(. صحيفة يكمية، سياسية، شاممة، العدد )2014صحيفة فمسطيف ) .15

 / ديسمبر.26الجمعة، 
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(، 2736(. صحيفة يكمية، سياسية، شاممة، العدد )2014صحيفة فمسطيف ) .16
 / يناير.3السبت، 

( ."األسمكب التكاصمي الكظيفي في 2014د دركيش )العاجز، فؤاد عمي كحمس، داك  .17
تعميـ المغة العربية الفصحى بالمرحمة األساسية الدنيا في ضكء تجارب بعض الدكؿ"، 

 (.90: 1964بحث منشكر في )مجمة المعمـ الجديد، 
(. "آفاؽ مكاجية التحديات القاسية التي تكاجو المغة 2014العايدم، حسيف راضي ) .18

نشكر في مجمة مجمع المغة العربية الفمسطيني بغزة، )العربية: عدد العربية"، بحث م
خاص(، أبحاث المؤتمر السنكم األكؿ لمجمع المغة العربية بغزة، )المغة العربية 
 كمكاجية تحديات العصر(، السمطة الكطنية الفمسطينية، كزارة التربية كالتعميـ العالي.   

(. "المشكبلت النفسية كاالجتماعية 2014األسكد، فايز عمى كحمد، كآمنة محمد ) .19
كالتربكية التي تكاجو طمبة كميات التربية في جامعات محافظات غزة لمتحدث بالمغة 
العربية الفصحى"، بحث منشكر في مجمة مجمع المغة العربية الفمسطيني بغزة، 

المغة )العربية: عدد خاص(، أبحاث المؤتمر السنكم األكؿ لمجمع المغة العربية بغزة، )
العربية كمكاجية تحديات العصر(، السمطة الكطنية الفمسطينية، كزارة التربية كالتعميـ 

 العالي.   
(. "التحديات الناشئة عف اإلعبلـ الجديد 2014عدكاف، جميؿ محمد جبريؿ ) .20

)شبكات التكاصؿ االجتماعي( "، بحث منشكر في مجمة  مجمع المغة العربية 
: عدد خاص(، أبحاث المؤتمر السنكم األكؿ لمجمع المغة الفمسطيني بغزة، )العربية

العربية بغزة، )المغة العربية كمكاجية تحديات العصر(، السمطة الكطنية الفمسطينية، 
 كزارة التربية كالتعميـ العالي.    

(. "أىمية المغة العربية كأثرىا عمى المغات األخرل"، 2012عريؼ، محمد خضر ) .21
الدكلي األكؿ لمغة العربية )العربية لغة عالمية : مسؤكلية الفرد  بحث مقدـ إلى المؤتمر

كالمجتمع كالدكلة(، المجمس الدكلي لمغة العربية بالتعاكف مع اليكنسكك، بيركت، في 
 / مارس.23 -19الفترة مف 

(. "عكامؿ ضعؼ طمبة 2014عساؼ، محمكد عبد المجيد كالعكضي، رأفت محمد ) .22
مغة العربية"، بحث منشكر في مجمة مجمع المغة العربية الجامعات الفمسطينية في ال

الفمسطيني بغزة، )العربية: عدد خاص(، أبحاث المؤتمر السنكم األكؿ لمجمع المغة 
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العربية بغزة، )المغة العربية كمكاجية تحديات العصر(، السمطة الكطنية الفمسطينية، 
 كزارة التربية كالتعميـ العالي.

(. "آليات التعريب كصناعة المصطمحات الجديدة"، بحث 2014غنيـ، كماؿ أحمد ) .23
منشكر في مجمة مجمع المغة العربية الفمسطيني بغزة، )العربية: عدد خاص(، أبحاث 
المؤتمر السنكم األكؿ لمجمع المغة العربية بغزة، )المغة العربية كمكاجية تحديات 

 ميـ العالي.العصر(، السمطة الكطنية الفمسطينية، كزارة التربية كالتع
(. "المغة العربية كقدرتيا عمى مكاكبة العصر"، بحث منشكر 2014الفيكمي، سعيد ) .24

في مجمة مجمع المغة العربية الفمسطيني بغزة، )العربية: عدد خاص(، أبحاث المؤتمر 
السنكم األكؿ لمجمع المغة العربية بغزة، )المغة العربية كمكاجية تحديات العصر(، 

 لفمسطينية، كزارة التربية كالتعميـ العالي.السمطة الكطنية ا
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 بحث بعنوان

 التَّعريب في ألفاظ التصميم الدَّاخمي
 (65) *مقدم من الباحثة/ أ. مريم محمد رباح المصري

 المقدمة
ٍكًب الصَّ  اءى ًمٍف ًعبىاًدًه ًإلىى صى ٍمدي هللً الفىتَّاًح الكىىَّاًب، اليىاًدم مىٍف شى مىى الحى بلـي عى بلةي كالسَّ كىاًب، كالصَّ

مىى آًلًو ذكم األىٍقكى  يًًٌد الكيمًَّؿ، كعى ًح البيمىغىاًء كسى ، أىٍفصى مَّدو يًًٌدنىا ميحى لىًؿ، سى طىًأ كالزَّ كـً ًمٍف الخى اًؿ المىٍعصي
مىى نىيٍ  ٍكا عى اًبو الَّذيفى مىضى ًكيًَّة، كأٍصحى ًميدىًة الزَّ ًممىٍت آراؤيىيـ ًمٍف المىٍرًضيَّة، كاألىٍحكىاًؿ الحى ًج اًلكفىاًؽ، كسى

قىاًؽ، كبىٍعدي  ًة كالشًٌ  الميعىارىضى
فإف المغةى العربيةى مميئةه بألفاظو أعجميةو كثيرة ، كال غرابة في ذلؾ، فإفَّ األمـ العربية متى خالطت 
األمـى الغريبة المتمدنة أدخمت ال محالة ألفاظان أعجمية إلى لغتيا، كىذا ما جرل مع 

فأدخمكا في لغتيـ مف لغات ىذه األقكاـ ألفاظان كثيرة، كلكف العرب قد أبقكا بعض ىذه ،ربالع
فكا بعضيا، أقبح تصحيؼ أك جعمكا  األلفاظ عمى صكرتيا األصمية، كغيركا بعضيا قميبلن، كصحَّ
فييا القمب كاإلبداؿ.كليذا يمجأ الكثير مف الدارسيف إلى البحث كالتحقيؽ في أصؿ األلفاظ 

متعددي المعاني، ييقصد منو عمى كجًو اإلجماًؿ النقؿي ًإلى مفظه مشتركه .كمف ىنا فإفَّ التَّعريبى (1)ربةالمع
 المغًة العربيًة مف لغةو إلى أخرل. 

جكىرم الميعىرَّب بقكلو: "كتعريب األعجمي أف تتفكه بو العرب عمى مناىجيا تقكؿ:  كييعىرًٌؼي ال
بتو العرب كأعربتو أيضان" ،كقد نقؿ ابف منظكر تعريؼ الجكىرم لممعرب كاعتمد عميو بقكلو: (2)عرَّ

بىتٍ  ، كأٍعرى بٍتو العربي و "كتعريب االسـ األعجمي: أف تتفكه بو العربي عمى منياجيا؛ تقكؿ:  عىرَّ
 (3)أيضان"

عند نقميا ة عربيةأما المعجـي الكسيطيفيعٌرؼي التعريبى ًبأىٌنوي: "صبغ الكممة )الميصطىمح( بصبغ
 .(4)بمفظيا األجنبي إلى المغة العربية"

ٌنما يككف التركيز ىنا عمى ترجمة  النصكص مف المغاتترجمةك إنَّ  األجنبية إلى المغة العربية، كاً 
 .المعاني بما يكفؿ أف يحافظ النص األصمي عمىى خصاًئصو قدر اإًلمكاف

فالتعريب ظاىرة ميمة  في فكرنا المغكم القديـ، فقد اىتـ بو ىذا الفكر منذ أكؿ كتاب كضع فيو، 
مف بعده كفي طريقتو كضكابطو األساسية كمنياج كىك كتاب سيبكيو العظيـ،ككؿ ما كتب فيو 

العرب فيو، مبني عمى ما جاء فيو، كمؤسس عمى أصكلو التي أصميا، ككصؼ بو كاقعو في لغة 

 
(*)

 ِذٌشٌخ ثٍذ حبٔىْ اٌثبٔىٌخ ٌٍجٕبد. –رخظض رظٍُّ داخًٍ )دٌىىس(  –ثىبٌىسٌىط فٕىْ خٍٍّخ  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9
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العرب، إذ ما جاء في الكتاب ىك كصؼ دقيؽ لطريقتيـ أك منياجيـ في التعريب، كىك الكقت 
االلتزاـ بنظاـ العربية في نطؽ الكممات، نفسو تحديد كبياف لما يجب أف يككف عميو التَّعريب مف 

كما تتركب منو مف حركؼ، كما يجب أف تتسـ بو مف مكاءمة لمذكؽ العربي السميـ،كما يجب أف 
يعتاده، كيقدـ لو مف األبنية كاألساليب الفصيحة. أٌما سياسيان فالتعريب سياسةه قد تىتبىعييا الدىكلةي، 

يرل الدكتكر صفاء خمكصي أف .عمـ كالعمؿ كالفكر كاإلدارةلتشجيع أف تككف المغة العربية لغة ال
التَّعريب غير الترجمة. فالترجمةي كما يقكؿي ىي نقؿي معنى كأسمكب مف لغةو إلى أخرل، بينما 
كرفىة كىي كتابة  التعريبي ىكى رسـي لفظةو أجنبيةو بحركؼو عربية، كىك ما يعرؼ باإلحراؼ أك الحى

أخرل، كالطريقةي المٌتبعةي فييا ىي الطريقةي نفسياى التي اٌتبىعيا قدماءي ألفاظ لغةو ما بأحرًؼ لغةو 
العرًب، أم كتابةي الحركًؼ التي ال نظيرى ليا في العربيًة بما يقاربياى في النطًؽ: مناظرة الحركؼ 

 .العربية
البربر كلما كاف كتابنا مشتمبلن عمى أخباًر »كقد عالج ابف خمدكف ىذا المكضكع في مقدمتو فقاؿ:

كبعًض العجـً ككانت تعرضي لنا في أسمائيـ أك بعًض كمماتيـ حركؼه ليست مف لغًة كتابنا كال 
اصطبلح أكضاعنا، اضطررنا إلى بيانًو، كلـ نكتًؼ برسـً الحرًؼ الذم يميو كما قمنا؛ ألٌنوي عندنا 

عجمي بما يدؿ غير كاؼو لمداللًة عميو، فاصطمحتي في كتابيى ىذا عمى أف أضعى ذلؾ الحرؼ ال
عمى الحرفيًف الذيًف يكتنفانو ليتكسط القارئ بالنطًؽ بيف مخرجي ذينؾ الحرفيًف فتحصؿي تأديتوي، 
مىؼ، فإٌف النطؽى  نما اقتبست ذلؾى مف رسـً أىًؿ المصحًؼ حركؼي اإلشماـً كالصراًط في قراءًة خى كا 

في داخمياى شكؿي الزاًم، كدٌؿ بصادًه فييا متكسطه بيفى الصاًد كالزام، فكضعكا الصادى كرسمكا 
 .(5)«عندىـ عمى التكسًط بيف الحرفيفً 

يجاد مقاببلتو عربية لممفاىيـ الجديدة التعريب ليس . ك كىك نقؿ نصكص أجنبية إلى العربية كا 
نشاطان حديث العيد، فقد قاـ العرب منذ فجر الحضارة العربية اإلسبلمية بنقؿ النصكص العممية 

أم األمكيالخميفةعبد الممؾ بف مركانعمى أٌياـ تعريب الدكاكينكما أجريت عممية إلى المغة العربية، 
 .تحكيؿ التدكيف إلى المغة العربية

 ضرورة التعريب:
لمعاصرةحكؿ ضركرة كمدل التعريب في التعميـ الجامعي،كمف كجية يجرم جدؿ في الثقافة ا

نظرم فإفَّ تعريب العمـك كالفنكف كاآلداب مف المغات األجنبية ضركرة حضاريَّة؛ ألنو النافذة التي 
نطؿ منيا عمى حضارة الغرب، كنعرؼ مسيرتو الفكريةكتطكره العممي كتقدمو التكنكلكجي؛ 

لكاقعو الحضارم كتطكره التقني، كالتَّعريب ييعيدي ثقة العالـ العربي فتصبح الرؤية كاضحة أمامنا 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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بنفسو كبعممو كقدرتو الشخصية عمى اإلنتاج كاإلبداع بمغتو، فتتطكر كينفسح المجاؿ العممي 
 أمامو.
فالتعريب عامؿ ميـ في اإلبداع في التجارب العمميَّة كالمستجدات الحضارية العممية       

العالـ العربي عامبلن مساعدان في تطكير العمـك المعاصرة كيشارؾ في مضمار  المتطكرة، كيصبح
 التقدـ العممي كالتقني.

    :  كقد انقسمت اآلراء حكؿ ضركرة التعريب ما بيف مؤيدو كمعارضو
كمنأىـ حجج معارضي التعريب أفَّ العالـ العربي حالينا ال يسيـ في العمـك الحديثة، كلذا مف 

التدريس بالمغة اإلنكميزية بصفتيا لغة العمـك كالفنكف، كذلؾ لكي يعتاد المتعممكف  األفضؿ أف يتـ
عمى قراءة أحدث المكاد العممية بالمغة التي تـ نشرىا بيا؛ كأفَّ سرعة التطكر العممي ال يترؾ 
لمغة العربية مجاالن الستيعاب المصطمحات الحديثة؛ كأف حركة الترجمة ال يمكف أف تمحؽ بسرعة 

 .لتطكر العمميا
أما مؤيدك التَّعريب فيشيركف إلى أف أغمب الطبلب لف يممكا بالمغة األجنبية بالقدر الذم يسمح 
ليـ باالطبلع عمى المراجع األجنبية كفيميا بيسر؛ كأف التعميـ بالمغة األجنبية يمكف أف يخمؽ 

؛ كأف التعميـ بالمغة األـ عند اإلنساف ازدكاجية في الشخصية، كيؤدم إلى انقطاعو عف ثقافتو األـ
يكفر الكثير مف الجيد الذم يييدىر عمى فيـ النص األجنبي بحد ذاتو، كيكجو الجيكد إلى فيـ 
المادة العممية نفسيا؛ كأف المغة العربية قادرة عمى استيعاب العمـك الحديثة؛ كأف المفاىيـ العممية 

 .مغات األجنبية لبلطبلع عمى المستجداتاألساسية أكثر ثباتنا، كال ينكركف ضركرة اإللماـ بال
حيث تَـّ ،سكرياكمف التجارب الناجحة لتعريب العمكمفي العصر الحديث،التعريب في جامعات 

لسكرية يتـ بالمغة العربية، ككاف محمد عمي تعريب جميع المكاد العمميَّة كالتدريس في الجامعات ا
قد عرَّب التعميـ في أيامو، كفي أغمب الدكؿ العربية يتـ تعميـ المكاد العمميةخاصة الطب مصر في 

ة العربية في جامعات كيجرم التعميـ بالمغ)فرنسيةأك إنجميزية( كاليندسة، بمغة أجنبية
تجربة قصيرة األمد في تعريب التعميـ في السبعينات  ، كما أجريتكالمممكة العربية السعكديةسكريا

، كحالينا يجرم تعريب التعميـ ليبيافي سبيا، كفي آخر التسعينات بجامعة الجزائريةفي الجامعات 
 .السكدافالجامعي في 

 التصميم الداخمي و التعريب
مف خبلؿ دراستي لمتصميـ الداخمي فقد مرَّ عميَّ العديد مف األلفاظ التي ال ترجع أصكليا إلى 
نما ىي دخيمة أك معرَّبة مف لغات أخرل، كقد عزمت عمى جمع بعض ىذه األلفاظ  العربية كا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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كؿ المجاالت بيف المفظة األصيمة كالمفظة لنمقي الضكء عمييا، كحتى يميز القارئ العربي في 
 الدخيمة.

كنحف بصدد دراسة التَّعريب في ألفاظ التصميـ الداخمي أك )الديككر(، فإف لفظة   )ديككر( ىي 
أم Decorationأكؿ ما ينبغي أف نتحدث عنو، فإف كممة " ديككر" بمعناىا المجرد ىك 

جميزية، عرًٌبت إلى كممة ديككر.. كقد الزمت باإلن Decorationالزخرفة، كىي كممةه فرنسية أك 
المغة العربية فترة طكيمة حتى أصبحت دارجة كمعركفة فأبقي عمييا كغيرىا مف الكممات 
األفرنجية األخرل مثؿ " التمفزيكف" أك " الراديك" .. إلخ، كىذه الكممات فرضت نفسيا عمى المغة 

 .(6)العربية العربية كأصبحت متداكلة بمغتيا األصمية أكثر مف
كأما بالنسبة لتعريؼ الديككر أك التصميـ الداخمي فيك عبارة عف تكزيع األثاث في الفراغات 
يجاد نكعية مف األثاث المتميز بالخط القكمي كأيضان  المعمارية المختمفة بصكرة مناسبة، كا 

خمي فإننا نقترب تصميـ كحدات مف األثاث لؤلسر الناشئة قميمة التكمفة، كبذكر كممة التصميـ الدا
إلى المعنى األكثر كضكحان لمعنى الديككر، فإف التصميـ الداخمي لممبنى سكاء كاف خاصان أك 
عامان ىك ببل شؾ عممية تييئة لممكاف مف الداخؿ بشكؿ يتفؽ كأسمكب الحياة المعاصرة أك 

بيف الطراز  إلعطاء جك كبلسيكي معيف، فيمكف مثبلن لميندس الديككر أك المصمـ الداخمي الربط
 . (7)المعمارم خارجيان أك داخميان .. 

 
 كانطبلقان مف ىنا فقد جمعت بعض األلفاظ كتَـّ تقسيـ دراستيا عمى ثبلث مباحث : 

بة الخاصة بالمباني أنكاعيا كأقساميا. .1  األلفاظ الميعىرَّ
بة الخاصة باألثاث كالمستمزمات المنزلية . .2  األلفاظ الميعىرَّ
بة  .3  الخاصة بمكاد البناء.األلفاظ المعرَّ
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 المبحث األول
بة الخاصة بالمباني أنواعيا وأقساميا  األلفاظ المعرَّ

: في المعجـ الكبير، معرب عف إيكاف الفارسية كمعناىا بيت أك قاعة االستقباؿ عند اإليوان
يكاف كسرل بيك كبير مربع الشكؿ، تحيط بو الجدراف مف ثبلث جيات ، أما  ممكؾ الساسانييف كا 

 . (8)جية الرابعة فكانت مفتكحة ال جدراف فيياال
أم الحصف ، كفي القرآف الكريـ " burqus" برجا" كفي البلتينية " barga: في السريانية  البرج

: " أينما تككنكا يدرككـ المكت كلك كنتـ في بركج مشيدة " ، كالبرج : القصر، كالبرج : البيت 
 .(9)مدينة ، أك عمى سكر الحصفالذم يبنى عمى ركف القصر أك عمى سكر ال

ٍزدؽ عمارة بديعة مف خرائب الدىر الخورنق ٍرنىقعمى كزف فىرى كى : في معجـ المعربات الفارسية : الخى
كاه : محؿ مف المصدر  –بناىا النعماف بف المنذر، كىك معرب مركب مف " خكرنة" أكؿ 
 .(10)ا قمنا كرنؾخكردف : األكؿ، أصؿ نطقيا خكرنكاه ثـ عربت إلى " خكرنؽ" كمني

: جاء في معجـ المعربات الفارسية: كشؾ : الشرفة المغطاة بالزخرفة الخشبية معرَّب "  الكشك
لى  لت الياء إلى قاؼ في التعريب الفصيح كا  جكسة" كجكسؽ بمعنى المنزؿ كالقصر، كقد حكًٌ

ؾ ( أم ، كفي المعرب " الجكسؽ" فارسي معرب كىك تصغير قصر ) ككش (11)كاؼ في العامية
، كنحف في فمسطيف نستخدـ لفظة الكشؾ لمداللة عمى المبنى الصغير المصنكع مف  (12)صغير

 الخشب ) بشكؿ جميؿ( كيككف عمى جكانب الطرقات العامة بغرض البيع.
مفرد(،كالجمع صاالت: ك ىي حجرة كاسعة قاعة استقباؿ، قاعة استراحة " صالة فندؽ" (:َصالو

صالة  –دار سينما  –قامة حفبلت الخطكبة كالزفاؼ، صالة سينما صالة أفراح : مكاف عاـ إل
ساحة كاسعة " صالة األلعاب الرياضية "  -3كسط البيت  -2شام : محؿ عاـ لتناكؿ الشام 

كىي كذلؾ في اإلسبانية  Sala قيؿ ىي مف اإليطالية.  (13)صالة مغطاة: مكاف المعب
 .(14)في الفرنسية Salleكالبرتغالية ك

صالكف حبلقة: محؿ حبلقة،  -2ردىة، حجرة استقباؿ، -1) مفرد ( : كالجمع صالكناتنْ َصالو
، قيؿ ىي فرنسية  (15)عربة صالكف: حافمة مف حافبلت السكة الحديدية مزكدة بأسباب الراحة

كقيؿ إيطالية، ككبلىما صحيح فاألصؿ أف الكممة إيطالية دخمت إلى الفرنسية كمنيا إلى 
 .(16)اإلنجميزية

:اسـ يطمؽ عمى الفسحة األمامية المظممة مف المنزؿ، كيذكر قامكس كبستر َبَرْنَدهَ  –َرْنَدْه فَ 
كممة ىندية أدخميا البرتغاليكف إلى المغات األكربية ، كيذكر قامكس أكسفكرد Varandahأف

رنده الشيير أف الينكد أخذكىا عف البرتغالييف كيبدك أف كجكد لفظ برنده في الميجة سابؽ لكجكد ف



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

470 

كلعؿ الكممة األكلى قد دخمت إلى المغة العربية عف طريؽ اليند، في حيف دخمت الثانية في 
 .مرحمة متأخرة عف طريؽ العمارة ذات الطابع الغربي

منزؿ  -2دار صغيرة مستقمة تسكنيا أسرة كاحدة .  -1:)مفرد(: كالجمع فيبلت أك فمؿ: ِفيال
 -4بناء كاسع تحكطو مساحة خضراء.  -3ثرم.  ريفي عادة ما يككف كبيران كمترفان لشخص

منزؿ مبني عمى الطراز الحديث يتككف مف دكر كاحد أك أكثر، كالكممة إيطالية التينية األصؿ، 
 .(66)كمنيا في اإلنجميزية كالفرنسية كلغات أخرل

مى : البارجاه : ) في الفارسية: بار: الرخصة كاإلذف، ككاه: المحؿ، أم مكاف الحصكؿ عالباركة
: قطع مف الخشب تبسط في Parquetاإلذف، كالمكاف الذم يدخؿ إليو بإذف ( ك" الباركيو " 

، كيستخدـ ىذا النكع مف األرضيات في المباني الفخمة، كفي (17)انتظاـ كدقة عمى أرض الحجرة
أعماؿ الديككر كعمؿ أرضيات المحاؿ العامة ذات المستكل الرفيع، كفي بعض المساكف المراد 

ؿ تحسينات عمييا، كتنقسـ إلى ثبلثة أصناؼ قرك)باركيو( أكسترا كىي النكع الممتاز، قرك إدخا
 .(18)درجة أكلى، كقرك درجة ثانية

: مركب مف "بيمار" أم مريض كمف "ستاف" أم محؿ كيقاؿ لو بالتركية " خستو البيمارستان
 .(19)خانو" كىي لفظة تطمؽ عمى المستشفى

كالجمع أكتيبلت كاختمفكا في أصميا فقالكا إنجميزية أك فرنسية ككممة  :) مفرد(:ىك الفندؽُأوتيل
Hotel (20)مستخدمة في اإلنجميزية كالفرنسية كاألخيرة ىي أصؿ األكلى. 
ىك عبارة عف فتحة في السقؼ يعمكىا برج لعبكر اليكاء، ككانت مف معالـ البناء التقميدم :َبادِگِير

كذج كاحد فقط لو، ىك بيت محمد سعيد نصر هللا المسمى في الخميج، كيكجد في قطر حاليا نم
بيت التقاليد الشعبية، كالكممة فارسية "بادكير" مركبة مف باد كمعناىا ىكاء ككير معناىا جاذب 

 .(21)كالكممة معناىا جاذب ىكائي
( ية )برساتيالككخ أك العشة المصنكعة مف سعؼ النخيؿ ربما كاف أصؿ الكممة مف اليند:َبَرْسِتي

كتطمؽ عادة عمى غرفة تككف عمى سطح المنزؿ كتستخدـ كممجأ كبرسات في اليندية ىك مكسـ 
 .المطر

: )مفرد(الشرفة الداخمية كجمعيا بمككنات، كىي في الفارسية بالكانو بنفس َبَمكوَنة ) بمكون(
 أكBalconكقيؿ فرنسيةBalconeالمعنى، كيرجح أكثر الباحثيف أف أصؿ الكممة مف اإليطالية

 .(22)مف اإلنجميزية
 .(23): )مفرد( مرحاض، مكاف التخمص مف الفضبلتتواليت
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:اسـ يطمؽ عمى الغرفة الطينية الكبيرة، كالكممة مف األردية بنكمو كتطمؽ عمى منزؿ مبني َبْنگَمو
 .في اإلنجميزية Bungalowعمى الطريقة البنغالية كىي أصؿ كممة 

سمى زخرفة البيذانو كانت تنقش في البيكت القديمة كىي :اسـ يطمؽ عمى زخرفة جبسية تِبيَذاَنو
عبارة عف تداخؿ خمس دكائر كالبيذانو كاحدة البيذاف كىك المكز كىي مف الفارسية باداـ أم 

 .(24)لكز
:كممة دخمت حديثا إلى حديث العامة مف خبلؿ العمارة الحديثة كمعناىا السرداب ِبيْزَمْنتْ 

 .Bassementيزية)البدرـك ( كالكممة مف اإلنجم
:اسـ يطمؽ عمى السكر مف الحديد أك الخشب، يصنع لحماية مف يستخدميا، كالكممة َدَراْبِزين

فارسية  )دربزيف( في أحد األقكاؿ كيكنانية في قكؿ آخر، كيرل أدم شير في معجمو أنيا فارسية 
 .(25)مركبة مف ) در ( أم باب ك )بزيف( أم تخت

اب الكبير، البكابة الضخمة،تطمؽ عمى الباب الكبير لممنزؿ مف الفارسية :باب المدينة، البِدْرواَزه
 .(26)بمعناىا
:كممة فارسية تطمؽ عمى إطار يصنع مف الخشب أك الحديد تركب عميو األبكاب كالنكافذ َدْرَوْند

 .كتجمع  )ًدٍركاٍندات( كالكممة مف الفارسية دركانو كتطمؽ عمى القكس كما يتخذ شكمو
 .ناىا نافذة كالجمع درايش، كالكممة مف الفارسية دريجو كتعني نافذة أك باب صغير:معِدريَشو
:كممة دخمت حديثا إلى الميجة العربية كتستخدـ لكصؼ تشطيب المنازؿ، يقاؿ فيبل ِديموْكس

أم De Luxe تشطيب ديمككس أم ممتاز كعمى درجو كبيرة مف الجكدة كالكممة مف الفرنسية
 .(27)ممتاز
ٍستاٍت كىي مف الفارسية بمعناىا كعنيا في التركية :مَرْسَتو عناىا الطريؽ أك الشارع كتجمع رى

 .)السطر مف النخيؿ كالصؼ مف الناس(كاألردية ، عربيا العرب قديما الرزدؽ كىك 
 .Suite :اسـ يطمؽ عمى الجناح في الفندؽ كجمعيا ٍسكيتىاٍت كىي مف اإلنجميزيةْسويتْ 
 ؿ صغير عمى ساحؿ البحركالجمع شالييات ، كالكممة فرنسية:اسـ يطمؽ عمى منز َشاِليو

Chalet(28) . 
)اليندسة( تمثيؿ ميصكَّر أك مجسـ لمبنى ىدفو أف يظير ما سيككف عميو شكؿ المبنى ماكيت:

مف  maqueteكأصؿ الكممة  . عند اكتمالو عمى الطبيعة، كذلؾ قبؿ البدء في بنائو
 .(29)الفرنسية
حجرة عمى شاطئ البحر  -2حجرة في السفينة أك الطائرة أك نحكىما.  -1:) مفرد ( : َكابيَنو

كىك اسـ يطمؽ عادة عمى بيكت مف خشب تبنى في  . (30)يخمع فييا المستحـ ثيابو أك يمبسيا
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المناطؽ الساحمية، كيطمؽ أيضان عمى غرؼ جاىزة تستخدـ في المنازؿ كأماكف العمؿ كغيرىا ، 
 . Cabinaعف الفرنسية كفي اإليطالية Cabin كالكممة في اإلنجميزية

:اسـ يطمؽ عمى الجزء المسقكؼ مف المنزؿ الكاقع أماـ الغرؼ في البيكت القديمة المبنية ِليوان
عمى الطراز العربي كقد كاف في الماضي المكاف المفضؿ الجتماع العائمة كالجمع ليكاكيٍف ، كىك 

لمنزؿ مسقكؼ مفتكح الكاجية كليس لو باب مف الفارسية ايكاف، كتطمؽ الكممة عمى قسـ مف ا
 .يشرؼ عمى صحف المنزؿ

ًميز:مطعـ في معسكرات الجيش أك الشركات كالمؤسسات الكبرل يتناكؿ فيو العسكريكف أك 
كىي إحدل  Mess المكظفكف طعاميـ أثناء العمؿ كبأسعار زىيدة ، كالكممة مف اإلنجميزية

 .كجبة مف الطعاـ معانييا كأصؿ الكممة مف البلتينية كتعني
الباصات كيسمى ) يرد  – :اسـ يطمؽ عمى مكاف تجمع سيارات النقؿ التابعة لمحككمةَيْردْ 

 .بمعنى ساحة Yard  الحككمة ( كالكممة أصميا مف اإلنجميزية
كىي فييما مف  Asphaltإنجميزية  – :القار الذم ترصؼ بو الشكارع ، كالكممة فرنسيةإْسِفْمتْ 

ٍفمىٍت الشارع أم كساه باإلسفمتالبلتينية كيقاؿ   .في الميجة سى
: خشب البامبك ككاف يستخدـ قديما في عمؿ سقكؼ المنازؿ، كيدىف بالمكف األسكد َباْسجيل

يراف ، كالكممة غير معركفة  كيزخرؼ بأشكاؿ ىندسية،  ككانيجمب في الغالب مف العراؽ كا 
مف اليندية بانسي كمعناىا بامبك  األصؿ ، قيؿ ) باس ( مف )بكص( أم القصب، كلعميا مركبة

كىي في الفارسية أيضا بمفظيا عف السانسكريتية، أما الجزء الثاني ) كيبل ككيمي ( فمعناىا 
 رطب أك مبمؿ.

 .:الخيزراف كمف مسمياتو الشعبية الباسجيؿ ككممة بامبكىندية كمنيا دخمت إلى اإلنجميزيةَباْمبو
نت تدىف بيا الجدراف قبؿ صبغيا ، يقاؿ ضرب الطكفة :اسـ لخمطة يغمب عمييا األسمَبَمْسَتر

 .كمف معانييا يكسك بالجصPalsterبمستر أم كسا الحائط باألسمنت، كالكممة مف اإلنجميزية 
:نكع مف أنكاع الخشب يستخدـ عادة في عمؿ سقكؼ المخازف ، كالكممة مف اإلنجميزية ْبِميِوت

Plywood. 
 .بنفس المعنى Pipeبيبات، كالكممة مف اإلنجميزية  :األنبكب أك الماسكرة كجمعياِبيبْ 
:الشبؾ الحديدم الذم يكضع عادة عمى النكافذ لمنع دخكؿ الحشرات إلى داخؿ المنزؿ ، ُتور

 .كالكممة مف الفارسية ) تكر ( كأصممعناىا شبكة الصيد
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 المبحث الثاني
بة الخاصة باألثاث والمستمزمات المنزلية  األلفاظ المعرَّ

 : )مفرد( كالجمع أرائؾ : أسرة السرير المنجد المزيف تعريب أكرنؾ، كىك مركب مف )آر(كةاألري
: األريكة زينة كالمنضدة، كقاؿ الراغب، كاألرائؾ تعني األسرة ال(31)آم زينة كمف )نيؾ آم( جميؿ

حجمة عمى سرير كتسميتيا بذلؾ إما لككنيا في األرض متخذة مف آراؾ كىك شجرة، أك لككنيا 
 .(32)انان لئلقامة مف قكليـ: أرؾ بالمكاف أرككان كأصؿ األركؾ اإلقامة عمى رعي األراؾمك

: فارسي معرب كأصؿ معناه لكح مف خشب، كىك تخت بالتركية، كفي المعجـ الكبير ىك" التخت
 .(33)السرير" أريكة لمجمكس أك النـك –العرش الممكي 

، أك ىي القطعة المكممة لدكالب (34)كمرآة : )مفرد( خزانة ضيقة عالية ذات أدراجشيفونيرة
المبلبس مف حيث استغبلليا في الحفاظ عمى المبلبس الداخمية القمصاف ك الياقات. كيمكف 
االستغناء عنيا عمى أساس القياـ بعمؿ مجمكعة مناسبة مف األدراج داخؿ الدكالب نفسو لسد 

 .(35)النقص في حالة عدـ كجكد شيفكنيرة
، كالكممة مف عادة عمى طاكلة كجمعيا أباجكرات ح كيربائي يكضع: مصباَأباجوَرة
 .Abat-jour(36)الفرنسية
 .Album :كتاب خاص تحفظ فيو الصكر الفكتكغرافية ، كىك مف اإلنجميزيةَألبومْ 

، كىي معربة مف الفرنسية (37)مقصؼ، مكاف يخصص لتناكؿ الطعاـ كالشراب : )مفرد(البوفيو:
 بمعنى يأكؿ .

 حكض االستحماـ كعربيتو المغطس، قيؿ أف الكممة إنجميزية كالصحيح أنيا في اإلنجميزية:َباْنيو
Bath tub كقيؿ أنيا مف اإليطالية ،Bagnoكىك األرجح. 

( بمعنى الغشاء كالستر ، )برده اٍت ، كالكممة مف الفارسية:ستائر النكافذ كجمعيا بىٍردبرداية -َبْرَده
: كساء يمتحؼ بو كمعنى الغشاء مادة مكجكدة في العربية )البيردة(ة، كالكىي عند أىؿ الشاـ برداي

 .(38)كالستر مكجكد في الكممة العربية كما مكجكد في الكممة الفارسية
:ىك اإلطار الذم يحيط بالصكر كىك معرب مف )پركز(في الفارسية ، كيقاؿ في العامية ِبْرَواز

ٍز الصكرة أم كضع ليا إطار  .بىٍركى
ة السرير كتصنع عادة مف القطف كالجمع منيا أىًبٍشرىه ، قد تككف الكممة عربية ، سميت :مبلءْبَشارْ 

 .( كمعناىا غطاءية ) شاربذلؾ لمبلمستيا لبشرة اإلنساف كقد تككف مف الترك
، كالكممة الماء في المنزؿ كجمعيا )تكانكي(:الخزاف أك الصيريج كتطمؽ خاصة عمى خزاف َتانك

 .Tank مف اإلنجميزية
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:خزانة تستخدـ لحفظ المجكىرات كالكثائؽ اليامة في المنزؿ أك الشركة ، قيؿ أنيا مشتقة ِتُجوِري
مف الكممة العربية التجارة ألف التاجر قديمان ىك الذم يممؾ التجكرم فقط، كالصحيح أنيا أردية 

 -tare zhari –أم خزينة كدخمت إؿ األردية بصيغة  Treasury ىندية محرفة مف اإلنجميزية
 .كمنيا إلى الميجات الخميجية

، Douche:أداة تستخدـ لبلستحماـ يتدفؽ الماء منيا عمى شكؿ رذاذ كالكممة مف الفرنسيةُدش
 .ككممة الرشاش العربية ليا نفس المعنى كىي األكثر شيكعان 

:ىك فراش يكضع عمى األرض لمجمكس كصيغة الجمع ديكاًشگ ، كفي السابؽ كاف مف ُدوُشگ
المميزة لمبيت القطرم ، كىي كممة تطمؽ عمى المرتبة المصنكعة مف القطف أك العبلمات 

دكشؾ( بمعناىا كقد استعارىا  –اإلسفنج التي تكضع عمى السرير كالكممة مف التركية )تكشؾ 
 .الفرس في لغتيـ

:كممة تطمؽ بصفة عامة عمى احتياجات المنزؿ أك أدكات ممارسة حرفة ما، كالكممة َساَمان
 .بمعناىا كعنيا في األردية فارسية
، كالكممة مف ء آليا كيستخدـ في تنظيؼ المرحاض:ىك صندكؽ يمتمئ بالماِسيفون
 .Siphonكالفرنسية Siphoneاإليطالية
كلـ أجد ىذه المادة في المعاجـ  شابرل(قيؿ أنيا مف الفارسية كاألردية ):ىي السرير، ِشْبِرّيو

( كتطمؽ عمى سرير مصنكع مف الحباؿ الفارسية )شبريد كربما تككف مف الفارسية أك األردية ،
 .يستخدـ عمى ظير السفف

راًشؼ كىي معرب ):مبلءة اَشْرَشف في الفارسية كىي في التركية  جارشب(لسرير كجمعيا شى
 .بمفظيا الفارسي

 .بنفس المعنىTavola:المنضدة أك المائدة ، معربة عف اإليطاليةَطاوَلة
مضاد لمماء يستخدـ في تغطية السيارات كغيرىا لحمايتيا مف األمطار  :قماش مشمع كاؽو ِطْربالْ 

 ، قيؿ مف التركية )طكباره( كقيؿ ىي عربية، كالصحيح أنيا مف اليندية )ترپاؿ ( عف اإلنجميزية
Tarpaulin كليا نفس المعنى. 

 .Vase:المزىرية كتجمع عمى فازات ، كىي مف الفرنسيةَفاَزه
كازه كجمعيا ) فريمات( كتطمؽ عمى جميع أنكاع البراكيز، كىي مف :إطار الشيء أك بر ْفريم

 .بنفس المعنى Frame اإلنجميزية
 :اسـ يطمقو البعض عمى ميد الطفؿ ، قيؿ مف اليندية ، قديمة.َكاروَكو
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كىذه .Cupboard :ىك الخزانة كجمعيا ) ٍكباتىو أك كىبىتاٍت ( كىي محرفة مف اإلنجميزيةكبت
 الميجة القطرية. الكممة متداكلة في

:ىي السرير كتجمع عمى ) كىرافي ( كالمفظ مف اليندية )چارپائي ( كالفارسية ) چارپا ( َكْرفاَيو
 بنفس المعنى كأصؿ معناه في المغتيف ) ذم القكائـ األربعة(.

:مقعد كثير يتسع لشخصيف أك أكثر كالجمع كنبات ، حديثة االستخداـ كالكممة مف َكَنَبو
 .Canapé(38)الفرنسية
: ىك قطعة األثاث الصغيرة في غرفة النـك كالتي تكضع عادة بجكار السرير ُكوموِدينو

الستعماليا في األغراض البسيطة ككضع األباجكرة أك بعض المجبلت كالكتب بغرض االطبلع 
، أك الخزانة الصغيرة تكضع بالقرب مف السرير أك عمى جانبيو كالجمع (39)عمييا قبؿ النـك

 .Comodinoات ، كالكممة مف اإليطاليةككميدين
، أك نكع مف السجاد يستخدـ لتغطية األرضية (40): )جمع( نكع مف السجاد مخممي الكبرموِكيت

 .Moquette(41)بالكامؿ ، كالكممةمف الفرنسية
:الطاكلة كالكممة قديمة الزالت مستخدمة في تسميتيـ ) ميز تيكاليت ( لطاكلة التسريحة ، َميز

في اإليطالية Messaمكجكدة فيالفارسيةكالتركية بصيغة ) ماسو عف اإليطالية ( كىيكالكممة 
 .كالفرنسية كالبرتغالية

كجمعيا نيالي كالمفظ مف الفارسية  (:كممة قديمة مترككة معناىا الفراش أك بالعامية الطٌراحةَنْيِمّيو
 .) نيالي(كمعناىا الفراش أك الكسادة
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 المبحث الثالث
بة الخاصة بمواد البناءاأللفاظ المع  رَّ

عف  Teak :نكع مف األخشاب المستعممة بكثرة في أعماؿ الديككر ، كالكممة مف اإلنجميزيةِتيكْ 
 كىي تعني )شجر الٌساج الضخـ(. Teak بحثت في القامكس اإلنجميزم عف كممة .البرتغالية
كسيط أنيا مكلدة ، كفي :الجص كىك مادة كمسية بيضاء تستخدـ في البناء كيذكر المعجـ الِجْبس

كمعناىا Gupsosكيذكرالقامكس أنيا مأخكذة مف البلتينية عف اليكنانية Gypsum اإلنجميزية
 .طباشير
:اسـ يطمؽ عمى صفائح الزنؾ كالقصدير التي تستخدـ عادة ألسقؼ الكراجات كالمخازف ، جيْنُكو

 .كجنقك صفائح الزنؾZinc o كالكممة مف التركية )جينقك ( بمعنى زنؾ كىي مف اإليطالية
إنجميزية  –كىك مادة معركفة مستخدمة في البناء اختمفكا في أصميا ىؿ ىي إيطالية  األسمنت:

فرنسية، كيذكر قامكس أكسفكرد أف الكممة فرنسية التينية األصؿ ، كفي الميجة المبنانية  –
 .Cimento( عف اإليطاليةشمنتك)

ؼ يستخدـ بكثرة في أرضيات الحمامات كالمطابخ ، :نكع مف الببلط مصنكع مف الخز ِسيراِميك
 .كمعناىا خزؼKeramikosفرنسية عف اليكنانية –كالكممة إنجميزية 

ىندية  –( الذم يستخدـ في الحمامات ، كالكممة فارسية ف الببلط الممكف )القيشاني:نكع مَكاِشـي
 .) كاشي ( بمعناىا

 ستخدـ في البناء ، كالكممة مف اإلنجميزية:خمطة مف األحجار الصغيرة كاألسمنت تَكْنِكِري
Concrete كفي اليندية كنكرم ( كتمفظKankariكتطمؽ عمى الحصى الصغير ،. 

:طبلء يضفي لمعة عمى الخشب كالمعدف ، قيؿ كممة فرنسية األصؿ كاألرجح أنيا مف َوْرِنيـش
 بنفس المعنى Varnish اإلنجميزية
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 الحواشي
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 بحث بعنوان

 معاجم ألفاظ الحضارة ودورىا في القضاء عمى االزدواجية المغوية

 (67)* إعداد/ أ. عادل حسن عمي أبو عاصي

 الممخص بالعربية :
يتناكؿ البحث مكضكع ) معاجـ ألفاظ الحضارة كدكرىا في القضاء عمى االزدكاجية 

لمغكية(، كقد تـ عرض ىذا المكضكع مف خبلؿ التعريؼ بمصطمح ألفاظ الحضارة كنشأتو، ا
كمصطمح االزدكاجية المغكية، ككذلؾ عبلقة المغة بألفاظ الحضارة، كتناكؿ الباحث بالدراسة 
كالتحميؿ أىمية معاجـ الحضارة كدكرىا في القضاء عمى االزدكاجية في االستخداـ بيف العامية 

كالخبلصة فيما عرضو الباحث مف أفكار حكؿ ألفاظ الحضارة، الغاية منيا ىي كالفصحى، 
كدكرىا الريادم كالحضارم بكصفيا لغة حية عصرية  المحافظة عمى سبلمة المغة العربية،

؛ لتستمر كيستمر بيا تستطيع أف تستكعب كؿ التطكرات الحضارية التي تحدث مف حكليا
 .التكاصؿ الحضارم

إلى بياف أىمية كجكد معجـ مكحد أللفاظ الحضارة العربية؛ لما لو مف كييدؼ البحث    
دكر كبير في القضاء عمى االزدكاجية بيف العامية كالفصحى، كخاصة في االستعماؿ اليكمي 
كالرسمي، كلف يتأتى ذلؾ إال بتكحيد الجيكد المجمعية العربية، كتكاتؼ جميع المؤسسات األىمية 

 كالرسمية .

 
(*)

 ِبخغزٍش فً اٌؼٍىَ اٌٍغىٌخ، اٌّحبضش فً اٌىٍٍخ اٌدبِؼٍخ ٌٍؼٍىَ واٌزىٕىٌىخٍب. 
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Abstract 
Dictionaries of civilization terms and their role in the elimination of 
diglossia 

This research discusses dictionaries of civilization terms and their role in 

the elimination of diglossia. The subject is presented first by defining the 

term 'civilization terms' and its evolution and showing the language 

relationship to civilization terms. 

The researcher studied and analyzed the importance of civilization terms 

and their role on the elimination of diglossia in use between vulgarity and 

classical. The conclusion summed up the proposed thoughts on 

civilization terms. These thoughts were given for the purpose of 

maintaining the integrity of the Arabic language and its pioneering as 

well as civilized role.  The proposed thoughts in this research came up 

based on the Arabic language characteristics being a live and 

contemporary language able to accommodate all civil developments that 

occur around us so as to continue and thus continue with it the civil 

communication. 

The research aimed to show the importance and necessity of a uniform 

dictionary for Arabic civilization terms. This uniform dictionary will 

have a great role on the elimination of diglossia between vulgarity and 

formality especially in daily and official use. 

 



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

482 

 المقدمة
لصناعة المعجمية، كلعؿ معظـ المعجمات العربية ىي مف المعركؼ أف لمعرب باعان قكيان في ا

معجمات لغكية تصؼ مفردات المغة كمعانييا بعيدان عف الحديث عف ألفاظ الحضارة المتداكلة 
بتفصيبلتيا، كالكثير مف ألفاظ الحضارة مبثكثة في كتب التراث العربي كتحتاج لجيد كبير 

تيو ألفاظ الحياة العامة أك ألفاظ الحضارة التي لتجميعيا، كاألمة بحاجة ماسة لمعجـ يضـ بيف دف
 يستخدميا العربي في جميع مجاالت حياتو.

كمف معالـ السيادة المغكية أف يككف لمعرب معجمان سياديان  فقد بذلت جيكد كبيرة مف أجؿ بناء 
كر المعجـ التاريخي لمغة العربية ، كلؤلسؼ لـ ينجز حتى يكمنا ىذا ، كبدأت كؿ دكلة عربية تف

في أف يككف ليا معجماي حضاريان أللفاظ الحياة فييا كبدأت المحاكلة األكلى في األردف فقاـ 
مجمع المغة العربية في األردف ببناء معجـ ألفاظ الحياة العامة في األردف، كلعؿ ىذه التسمية 

 مف معجـ ألفاظ الحضارة  ؿاألعـ كاألشم
تى يكمنا ىذا نجد أنيا قد عزفت عف تناكؿ ألفاظ كلك استعرضنا المعجمات العربية منذ نشأتيا ح

الحياة العامة كما تفرضو ظركؼ معيشة اإلنساف، كما يحدث فييا مف تغييرات كتطكرات 
حضارية، كىذا يستدعي دخكؿ ألفاظ جديدة كغياب ألفاظ قديمة، ككما قمت: معاجمنا كميا 

ككجكد معاجـ تتناكؿ ألفاظ الحضارة  تقميدية تتناكؿ ألفاظ المغة الفصيحة التي استخدميا العرب،
كالحياة التي يعيشيا اإلنساف العربي في جميع مجاالت حياتو،  كاستخداميا استخدامان صحيحان 
عبر قكاعد كأسس المغة العربية يقمؿ مف خطر انتشار ازدكاجية المغة، فقد غزت عشرات الكممات 

المغكم الحضارم الذم يناسب االستخداـ العامية مف لغات أخرل لغتنا العربية مع كجكد البديؿ 
 اليكمي  ليا .

 كتتمحكر مشكمة ىذا البحث في السؤاليف التالييف : 
 ما ىي العبلقة بيف المغة كألفاظ الحضارة المتداكلة في المجتمع؟. (1)
 ما ىي أىمية دكر المعجـ  في القضاء عمى االزدكاجية المغكية ؟.  (2)

فيك المنيج الكصفي التحميمي الذم الدراسات ىذه  مثؿ أما بخصكص المنيج المتبع في     
 ييتـ بدراسة الظكاىر المغكية كتحميميا تحميبل كاقعيان بيدؼ الكصكؿ ألفضؿ النتائج .

المغة الفصحى كدكرىا الريادم كالحضارم كييدؼ ىذا البحث بشكؿ عاـ إلى بياف أىمية      
ت الحضارية التي تحدث مف حكليا، بكصفيا لغة حية عصرية تستطيع أف تستكعب كؿ التطكرا

 ككذلؾ أىمية كضركرة معجـ ألفاظ الحضارة العربية
 كقد جاء مكضكع ىذا البحث في إطار خيطة تتمخص في عناكيف المباحث اآلتية :
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 المغة العربية كمفيـك االزدكاجية.: التمييد
 (.لفاظ الحضارة )المصطمح كالمفيـكأ :المبحث األول
 ة كألفاظ الحضارة.المغ: المبحث الثاني
  . : معاجـ ألفاظ الحضارة كالقضاء عمى االزدكاجية المغكيةالمبحث الثالث

 كفييا أىـ نتائج البحث كتكصياتو .: الخاتمة
 .اليوامش

 قائمة المصادر والمراجع .

 .المغة العربية ومفيوم االزدواجية: التمييد
تنا العربية مف بيف أكائؿ المغات التي كلغ، كلد كتنمك كتتطكر كتمكتالمغة مثؿ الكائف الحي تي 

عمميات الكتابة كالقراءة، حتى كصمت إلى ما كصمت إليو، كتعد المغة العربية فييا أخذت تتطكر 
اليكية الحضارية التي تشكؿ الكعاء الجميؿ لمساف العربي الذم نزؿ بو القرآف الكريـ، كتمثؿ 

 الماضي كالحاضر كالمستقبؿ .  كذلؾ الفكر كالكجداف كالتاريخ كاألدب كالتراث في
كمف أىـ القضايا المشكمة التي تكاجو المغة العربية، قضية االزدكاجية المغكية، كىي ظاىرة     

لغكية مرتبطة بالتغيرات التي تحدث في المجتمع كالذم يقصده الباحث بمفيـك االزدكاجية أف 
غة األـ بأساليبيا كتراكيبيا، كىي لمغة مستكييف، أحدىما: المستكل الفصيح كىك الذم يمثؿ الم

المستخدمة في الكتابة، كاآلخر: ىك المستكل العامي، حيث اختمطت الفصحى بكثير مف األلفاظ 
التي دخمت إلييا بطرؽ كثيرة، كىي المغة التي يتحدث بيا العرب، كىي تختمؼ عف المغة 

خميا مجمكعة مف الميجات المستخدمة في الكتابة، ككؿ قطر عربي لو لغة عامية خاصة بو، كدا
العامية، كىذا كمو يمثؿ مشكمة كبيرة لمغة العربية الفصحى،  كيعتبر )خميؿ كمفت( في دراسة لو 
أف " المغة الفصحى كاحدة في الدكؿ العربية كافة، كىي بالتالي عنصر تكحيدم ميـ يساعد عمى 

مية فتختمؼ باختبلؼ األقطار، مزج كتككيف الثقافة العربية مف ركافد مختمفة، أما الميجات العا
 (1)كبالتالي ففي كؿ بمد عربي ازدكاج ثقافي نتيجة لبلزدكاج المغكم " 

كال بد مف التفريؽ بيف مصطمح االزدكاجية كالثنائية، حيث نجد مف يخمط بيف المصطمحيف،   
بيئة كالظركؼ فثنائية المغةىي : " الحالة المغكية التي يستخدـ فييا المتكممكف، بالتناكب كحسب ال
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كقد يككف المتكمـ فردان أك مجمكعة أفراد، كمف الخطأ أف نصؼ (2)المغكية لغتيف مختمفتيف 
مجتمعان بأكممو بالثنائية المغكية؛ ألف ثنائية المغة تطمؽ عمى أفراد في المجتمع دكف تعميميا عمى 

 .كما نحف بصدد دراستو ىنا ىك مصطمح االزدكاجية المغكية  (3)كؿ المجتمع 
)شارلز  ( كقد عرفيا العالـ األمريكيDiglossiaترجمة لمفظ اإلنجميزم ) االزدكاجيةكلفظ 

ـ بأنيا : " حالة لغكية مستقرة نسبيان، تتمثؿ في كجكد ليجات محكية إلى 1959سنة  (فيرجسكف
جانب مستكل رفيع، كنمط منطقي عاؿ، تنحرؼ عنو بدرجات كمقادير، كتككف نسبة كثيرة مف 

كلعؿ المقصكد بيذا التعريؼ أف ىناؾ (4)في تمؾ المغة بالمستكل العالي  الفصيح " المكتكب 
مكاقؼ تككف فييا المغة عالية كىي المغة الفصيحة مثؿ المكاعظ كالخطب في المساجد، كىناؾ 
مكاقؼ تككف المغة فييا منخفضة كىي العامية مثؿ لغة السائقيف كلغة األفراد فيما بينيـ، كيمكف 

كثير مف المكاقؼ لممقارنة بيف المغة الفصيحة العالية، كالمغة العامية المنخفضة، كالعربية تحديد ال
(كعمى رأم )فيرجسكف( تيسمى )النمط  Classical Arabicالفصحى كما يسمييا الغربيكف)

العالي المرتفع(، كالمغة بشكؿ عاـ يختمؼ تمقييا مف فرد إلى آخر كمف جماعة إلى أخرل، كفقان 
المحيط بيا، حيث نجد المغة الفصحى في مجاالت محددة الثقافة كاألدب كالتعميـ  لمسياؽ

كالمعامبلت الرسمية كفي الخطب كالمكاعظ الدينية، بينما تنتشر العامية كالتي يطمؽ عمييا المغة 
المحكية في مياديف الحياة اليكمية، كىذا ما عده الدكتكر كماؿ بشر: " ضربان مف التنكع المغكم 

اكس ألنماط الحياة؛ زمانان كمكانان، كحرفةن، كصنعةن، كثقافةن، كمناىج سمكؾ في المجتمع الع
المغكم يقـك عمى معياريف اثنيف: تنافس بيف نمطيف  جكىكذا نجد أف تحديد االزدكا (5)المعيف" 

عائديف لنفس المغة، ككضع مختمؼ ليذيف النمطيف مف حيث الكظيفة كالمكانة، فاالزدكاج المغكم 
 (6)يخصص كظيفة لكؿ مف الفصحى كالعامية 
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ذا ما تحدث الباحث عف نشأة االزدكاجية في المغة العربية فإف الحديث حكؿ ىا المكضكع  كا 
يطكؿ، كلكف المكجز المفيد في ذلؾ أف االزدكاجية بدأت في المغة العربية منذ أف بدأ العرب 

صار، حيث بدأ االحتكاؾ بيف العرب يختمطكف بشعكب الببلد المفتكحة، كالخركج إلى ىذه األم
كبيف شعكب يتحدثكف بمغات أخرل، فبدأ التحكؿ الميجي ، كيمثؿ انحسار اإلعراب أقكل العكامؿ 
في ىذا الصدد الذم أفضى إلى االزدكاجية، فيك الذم أصبح فارقان أصكليان حاسمان بيف الفصحى 

 (7)كالعامية " 
ييدرس دراسة عممية تفصيمية إال حديثان، عمى الرغـ مف كمكضكع االزدكاجية في المغة العربية لـ 

أف العمماء العرب قد الحظكا قديمان معنى االزدكاجية مف خبلؿ كصؼ ليجات العرب المختمفة، 
كأيضان ما كاف يدركو العربي نفسو حيث كاف مف السيؿ عمييأف يميز بيف الغرباء مف خبلؿ 

بميجة قريش، ككانكا يتعرفكف عمى ليجة الغرباء إذا  ليجاتيـ، فقد كاف أبناء مجتمع مكة يتحدثكف
ما جاؤكا مف شماؿ الجزيرة أك جنكبيا، ىذا في حد ذاتو ال يمثؿ ازدكاجية لغكية؛ ألف ليجات 
العرب قديمان كميا فصيحة، كنزؿ القرآف بيا؛ ليتحدل العرب في لغتيـ، كالمقصكد باالزدكاجية ىك 

مف تعدد في العاميات، التي انتشرت في المجتمعات العربية، ما كصمت إليو المغة العربية اليـك 
كالتي تيدد كجكد المغة العربية الفصيحة، كما يقصده الباحث بالتحديد كجكد شكميف لمغة العربية، 
لغة عامية مبتذلة محكية مستخدمة في الحياة اليكمية، كلغة فصيحة عالية مستخدمة في لغة 

لقاء لمخطب، كالكتابات الرسمية .الكتابة كالعمـ كاألدب كالثقاف  ة مف تأليؼ لمكتب كا 
ف كاف بينيا كبيف المغة الفصحى ظكاىر عديدة مشتركة تبقى لغة قاصرة، ال تفي  كالمغة العامية كا 
مفرداتيا ميما كثرت كتنكعت كتفرعت بحاجة الفرد لمتعبير المفظي في مجاالتو كأشكالو 

عمى نحك مقبكؿ فعاؿ لدل أفراد الجماعة المغكية كمكضكعاتو كنكازعو كدكافعو المختمفة، ك 
بمختمؼ مستكياتيـ كليجاتيـ، قياسان إلى المغة الفصحى التي تعتبر المنبع الرئيس أك المكرد 
األساسي، التي تخضع قكاعدىا الصرفية في العادة لعمميات إخصاب كتكاثر منظمة متطكرة 

القاسـ المشترؾ الذم يكحد بيف جميع  فالمغة الفصحى ىي (8)كثابتة تغني رصيدىا المفظي 
الميجات في مختمؼ المجتمعات العربية، كىذا يعني أف ال تعمك ىذه الميجات العامية عمى المغة 
األـ، كىي المغة العربية الفصحى، كىي التي ال يحدىا مكاف أك زماف، فيي تجمع بيف جميع 
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منية طكيمة، كفي ىذا الصدد يشير البمداف العربية، كقد كاكبت في تطكرىا كتقدميا مراحؿ ز 
الدكتكر شكرم فيصؿ بقكلو : " إف التدريس بالعامية يجعؿ الناشئ يعيش ازدكاجية أك فصامان 
لغكيان، كيعاني مف لغة تتصارع مع مكلكد ليا معقد التركيب، أك مكلكد) غير شرعي( البد أف 

كىذا  (9)فة مف حياة الفرد " يكىنو صراعو؛ ألنو يحتؿ مكاقع ميمة في المجتمع، كجكانب مختم
يؤكد عمى ضركرة التدريس بالمغة العربية الفصحى؛ حتى نبتعد بالمغة عف االزدكاجية أك 

 االنفصاـ المغكم كما يسميو الدكتكر شكرم فيصؿ . 
 المبحث األول : ألفاظ الحضارة ) المصطمح والمفيوم (
، كليس البد أكالن مف التأكيد عمى أف ) ألفاظ الحضارة ( مصطم ح ، كالمصطمح يحتاج إلى مفيـك

إلى معنى ، فالمصطمح ليس كممة مف الكممات تيحؿ مشكمتيا بالرجكع إلى معاجـ المغة،لقد أخذ 
ىذا المصطمح ) ألفاظ الحضارة ( بالظيكر كالتبمكر، كقد استخدمو المغكيكف بصيغ مختمفة، منيا 

مية (، فيؿ االختبلؼ في التسمية يدخمنا في ) ألفاظ الحياة العامة ( كمنيا ) ألفاظ الحياة اليك 
متاىة االلتباس كالغمكض، كلكف سرعاف ما بدأت المجامع المغكية العربية باالشتغاؿ في معاجـ 
ألفاظ الحضارة، كأزالت ىذا المبس، فأصبح المصطمح كاضحان سكاء سميناه بػػ ) ألفاظ الحضارة( 

، فيا ىك مجمع المغة العربية في القاىرة يضع معجمان أك بػػػ ) ألفاظ الحياة العامة أك اليكمية (
بعنكاف : ) معجـ ألفاظ الحضارة كمصطمحات الفنكف ( كمف خبلؿ ىذا المعجـ تككنت صكرة 
أللفاظ الحضارة كمككناتيا حيث احتكل المعجـ عمى قسميف أحدىما تناكؿ أسماء الثياب، 

و كالمركبات كما يتعمؽ بيا، كالحرؼ كالطعاـ كالشراب، كالمنزؿ كأدكاتو، كالمكتب كأدكات
كالصناعات، كاألدكات الرياضية كالعسكرية، أما القسـ الثاني فقد احتكل عمى الفنكف التشكيمية 

 (10)كأدكاتيا مف التصكير كالمكسيقى كالنحت كالرسـ كالرقص كالسينما كغيرىا 
جمع المغة العربية في كيرجع الفضؿ لمحمكد تيمكر باشا في طرح مكضكع ألفاظ الحضارة عمى م

القاىرة مف خبلؿ كضع مقابؿ صحيح أللفاظ الحضارة أك الحياة العامة؛ إلسعاؼ األقبلـ الكاتبة 
بما يسد حاجة التعبير مف ألفاظ فصاح لمسميات حضارة شاممة، كلـ يقتصر األمر عمى 

اقتصر األمر في  استخداـ ألفاظ الحضارة في الكتابة بؿ يجب استخداميا في الحياة اليكمية، كلك
استخداـ ألفاظ الحضارة في لغة الكتابة فقط، لكرسنا االزدكاجية المغكية القائمة بيف الفصحى 
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كالعامية، ككسعنا اليكة بينيما ، كلكف يجب إشاعة ألفاظ الحضارة الفصيحة في الصحؼ 
ذاعتيا في مجاالت اإلذاعة الفصيحة عمى اختبلؼ من ابرىا السيارة، كالكتب المتداكلة، كا 

 (11)كمنصاتيا، كفي حياتنا التعميمية كاالجتماعية في أحب نطاؽ
: ) ألفاظ حضارية ( ـ معجماي بعنكاف1998ببغداد عاـ  ككذلؾ أصدر المجمع العممي العراقي

كقد ضـ كثيران مف األلفاظ الحضارية التي ريتبت ترتيبان ألفبائيان، كذيكرت معيا األلفاظ الشائعة في 
كمف معاجـ ألفاظ (12)كر األصؿ األجنبي لمكممة التي يستعمميا المتحدثكف العراؽ، كذلؾ ذ

صدر ) معجـ ألفاظ الحياة العامة في األردف( أالحضارة ما قاـ بو المجمع المغكم األردني، حيث 
ألفاظ األحكاؿ المدنية كالجنسية، كاإلدارة، كاألدب كالمغة، كاألراضي كالعقارات،  وتناكؿ في

جارة كاالقتصاد كالمعامبلت، كالتنمية االجتماعية، كالثقافة كالتعميـ كالحاسكب، كاإلعبلـ كالت
كالفنكف كالقضاء كالمكاصفات كالمكازيف ، كالديانات كالزراعة كالصناعة كالعبلقات الدكلية

 (13)كالمكاصبلت البرية كالبحرية كالجكية. ،كالمقاييس
كعيقدت المؤتمرات في مكضكع )ألفاظ الحضارة كقد كيتبت الكثير مف الكتب كالبحكث كالمقاالت، 

أك ألفاظ الحضارة العامة ( كمعظميا حدد المصطمح، كقد كرد أف المفظ الحضارم ىك: " ما 
يشيع عمى أكسع نطاؽ في محيط الجميكر العاـ، لتسمية أسباب الحياة في البيت كالسكؽ، فيك 

ة كالتجارة كالعمـك البحتة كالعمـك قاسـ مشترؾ أعظـ في كؿ فركع المعرفة كالثقافة كالصناع
االجتماعية كاإلنسانية كالفنكف كاآلداب، ذلؾ أف طعاـ الجميكر في التعبير عف حياتو كبيئتو 

 (14)كعبلقتو بما حكلو كبمف حكلو يستمد عناصره مف كؿ عمـ كفف كمعرفة."
البشرية في التعبير  كمما تقدـ يمكف أٍف نستخمص أفَّ ألفاظ الحضارة ىي ما تشترؾ فييا الجماعة

عف جميع التعبيرات المغكية التي تتعمؽ بالحياة اليكمية، كفي ذلؾ يقكؿ الدكتكر إسماعيؿ عمايرة 
كقد يرد خاطر بشأف األلفاظ العاٌمة كما يمٌيزىا عف األلفاظالخاٌصة، فيقاؿ: إٌف األلفاظ العاٌمة : " 

شٌؾ في أٌنالٌشيكع مؤٌشر عمى العمـك عمى أٍف ال ، ك شائعة كثيرة الٌتداكؿ، كاأللفاظ الخاٌصة قميمة
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يؤخذ بعىٍيف االعتبار أٌف مقياس الٌشيكع ليس في كسطاجتماعٌي خاٌص كالكسط الذم يمٌثؿ ًحرفة 
ٌنما في الكسط االجتماعٌي العريض، كثٌمةتحفظ آخر عمى الٌشيكع كىك أٌف بعض ا  بعينيا، ك 

ككٌميا أساسٌيةفي تحقيؽ الٌتكاصؿ عند لزكميا؛  األلفاظ رٌبما ال تككف كثيرة التٌداكؿ كالٌشيكع
ٍنكانت تغيب فبل تظير إال في ا  حٌية كممات أساسٌية، ك اء، كعيد، كعممٌية جر افكممات نحك: عز 

أكقات محٌددة. كثٌمة ألفاظ قميمة الٌشيكع نسبٌيا كلكٌنيا أساسٌية في، تحقيؽ الٌتكاصؿ بيف حقؿ 
 (15)"  خاٌص مف الحقكؿ كالحياة العاٌمة

 المبحث الثاني :  المغة وألفاظ الحضارة .
كىذا المعنى  (16)المغة في معناىا المغكم مأخكذة مف الفعؿ لغا يمغك ، إذا تكمـ فمعناىا الكبلـ 

تناكلتو معظـ معاجـ المغة ، أما في االصطبلح فقد كثرت تعاريؼ المغة كتعددت حسب المنطمؽ 
"حد : ح ابف جني في كتابو )الخصائص( حيث قاؿأشيرىا ما ذكره أبك الفتالذم تنطمؽ منو ك 

  (82)المغة: أصكات يعبًٌر بيا كؿ قكـو عف أغراضيـ " 

كىذا التعريؼ الذم تناقمو عمماء العربية عمى اختبلؼ تخصصاتيـ يضارع أحدث التعريفات 
ف المغة العممية لمغة ، فإذا كاف الصكت المغكم ىك المادة التي يدرسيا عمـ األصكات المغكية ، فإ

في حد ذاتيا عبارة عف أصكات كما عبر عنيا ابف جني ، كمف خبلؿ ىذا التعريؼ نؤكد أف 
المغة كسيمة ميمة لتنظيـ حياة المجتمع ، كبدكف المغة لف يستطيع أم مجتمع أف يعبر عف 
أغراضو، كبالتالي فالمغة ىي العنصر األساس لتنظيـ المجتمع اإلنساني مف خبلؿ لغة الفرد 

 مو مع أفراد المجتمع كالتكاصؿ معيـ .كتفاى
فاإلنساف  ؛في عصرنا الحاضر ضركرة إنسانية كاجتماعية كحضارية ماسة تكاصؿاللقد غداك 

، كرغـ تعدد أشكاؿ كأنكاع  كائف اجتماعي بطبعو ال يستطيع العيش كحده منعزالن عف مجتمعو
لتعبير عف األفكار بكاسطة التكاصؿ، حيث صرح الدكتكر أحمد حماد بقكلو : " إف المغة ىي ا

غيره مف  عففالمغة ىي أىـ ما يميز اإلنساف (18)األصكات الكبلمية المؤتمفة في كممات " 
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أخطر نشاط يمارسو اإلنساف منذ أف كجد عمى ىذه ييعد لمغكم تكاصبلالك الكائنات األخرل، 
ؾ نجد أنو إذا ما تطكر ؛ لذلال يعتمد عمى المغة ان البسيطة، فبل يمكننا أف نتصكر نشاطان إنساني

اإلنساف، كنما فكره، فإف ذلؾ يسيـ في ارتقاء كتكسع حصيمتو الثقافية كاالجتماعية كالعممية، 
فالمغة ىي أداة ىذا التطكر كالتكسع، كالحضارة بشكؿ عاـ تمثؿ الغاية السامية في تطكر 

 ر الحضاراتالمجتمع البشرم كرقيو، فالدالالت المغكية ىي األساس في تنظيـ كاستقرا
أما كممة الحضارة فقد عيرفت في المعاجـ العربية بأنيا : " اإلقامة في الحضر " كالحضر  

: "ىي تفٌنف في الترؼ عكس البدك، كالمقصكد بيا المدف كالقرل المستقرة، كعرفيا ابف خمدكف 
حكاـ الصنائع المستعممة في كجكىو" في  أبي الطيب المتنبي شعر، ككردت الكممة في (19)كا 

 : قكلو
ٍسفه غىٍيري مىجمكًب  في البىداكىًة حي ٍسفي الحىضارىًة مىٍجمكبه ًبتىٍطًريىةو          كى حي
(20) 

كقد حدث تطكر لمدلكؿ الكممة، حيث تدؿ عمى الدكؿ ذات العمـ كالتقدـ كاالزدىار، كقد كصؼ  
كاؾ البشرم مف التقدـ العممي الحديث بالحضارة، كبدأت الحضارة الحديثة تنتقؿ بفعؿ االحت

مف الكممات تظير نتيجة ليذا التقدـ، كبدأت تيطرح الكثير مف  رالغرب إلى الشرؽ ، كبدأت الكثي
األسئمة : ىؿ تستطيع المغة العربية مكاكبة ىذا السيؿ مف التقدـ العممي كالحضارة كمجاراة الكثير 

 مف المفاىيـ كالمصطمحات ؟
قامت المجامع المغكيةبعقد المؤتمرات؛ ك كف بعقد المقاءات، كمف ىنا بدأ العمماء كالمفكركف كالباحث

لدراسة العبلقة بيف المغة كالحضارة، كاستطاعكا أف يحدكا مف ىجمة المصطمحات الحضارية 
الجديدة بترجمتيا كتعريبيا، كتسخير كؿ الكسائؿ المغكية المتاحة، كخير شاىد عمى قدرة المغة 

ىك ما تممكو عمى المستكل الصرفي مف كسائؿ متنكعة في العربية عمى تجديد ثركتيا المفظية 
 .التكسع كتنمية األلفاظ منيا: االشتقاؽ، كالنقؿ المجازم، كاالقتراض، كالنحت

كىكذا أدرؾ المحدثكف أف المغة العربية عبر تاريخيا استطاعت أف تنمك كتتطكر، كأف تكاكب  
كؿ الحاالت كاألحكاؿ كاإلجابة عف كالتعبير عف ،مستجدات الحياة كمطالب التطكر الحضارم

، ىذا ما عبر عنو الدكتكر كؿ سؤاؿ عممي أك ثقافي أك تجارم أك صناعي أك سياسي أك أدبي
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لـ تقؼ عاجزة عف تمؾ الحيكية كال بدت عمييا رمضاف عبد التكاب بقكلو :" إف المغة العربية
 (21)" متميزة حية متطكرة –كما زالت  -عبلمات الشيخكخة أك االكتياؿ بؿ كانت 

عمى سبيؿ الحصر كممة )قابس( مف )قبس( عمى صيغة اسـ ندلؿ عمى ذلؾ بمثاؿ كاحد ال ك 
الفاعؿ مف الجذر الثبلثي )قبس(، بدال مف كممة )الفيش( كىي األداة ذات الشعبتيف أك الشعب 

جاء في التي تستمد التيار الكيربائي، اعتمادا عمى أف العرب عرفكا األخذ مف النار بالقبس، ك 
ِإْذ َرَأٰى َناًرا َفَقاَل أِلَْىِمِو اْمُكُثوا ِإنِّي آَنْسُت َناًرا َلَعمِّي آِتيُكْم ِمْنَيا ﴿القرآف عمى لساف مكسى : 
كمثميا الكثير مف الكممات مثؿ ) طائرة،  ( ، 10)سكرة طو آية  ﴾ِبَقَبٍس َأْو َأِجُد َعَمى النَّاِر ُىًدى

اطرة، قطار، محامي، ناسكخ، حاسكب، ىاتؼ، جكاؿ، محمكؿ، مطار، نفاثة، سيارة ، مصعد، ق
 خمكم... (

تزداد المفاىيـ كالمصطمحات الحضارية كمما تطكر اإلنساف، كأنتج الجديد مف المنتجات 
الحضارية، فكجكد مصطمحات ألفاظ الحضارة  ليست مشكمة في حد ذاتيا، كليس المشكمة في 

كسرعة تكافد المفاىيـ كالمصطمحات، كتباطؤ المؤسسات  المغة كقكانينيا، بؿ المشكمة في اتساع
المغكية في الترجمة كالتعريب، غياب التنسيؽ في تكحيد المصطمحات الحضارية، كاألخطر 

 انقساـ كتشتت ىذه المؤسسات بفعؿ الخبلفات السياسية .

 .المبحث الثالث :معاجم ألفاظ الحضارة والقضاء عمى االزدواجية المغوية
نظرة إلى المعاجـ المكجكدة، لكجدنا أنيا تمثؿ معاجـ معاني أك ألفاظ أك معاجـ  لك ألقينا

متخصصة، كميا يستفيد منيا المثقؼ كالمتعمـ مف خبلؿ تخصص معيف، أما اإلنساف العادم 
المثقؼ ثقافة عامة، فيك يحتاج إلى معجـ مف نكع خاص، كىك ما يعرؼ بمعجـ الحياة العامةأك 

؛ لذلؾ كاف مف الضركرم كجكد ىذا المعجـ الذم يتعرض لما يشيع معجـ ألفاظ الحضارة
استعمالو، كيحتاج إليو عامة المثقفيف، كعمؿ مثؿ ىذه المعاجـ يتطمب جيكدان أضخـ مف الجيكد 
التي تيبذؿ في عمؿ المعاجـ األخرل المتخصصة، كفي ىذا الصدد يقكؿ الدكتكر أحمد مدككر: " 

المصطمحات المغكية، كقد تككف معالجتياأعسر مف معالجة إف ألفاظ الحضارة ضرب آخر مف 
 (22)المصطمح العممي، كاإلجماع عميو ليس باألمر الييف " 
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ذا حددنا أىداؼ معاجـ ألفاظ الحضارة في المغة العربية، فإف أىـ ىذه األىداؼ ىك تجنب  كا 
جـ إلى تقديـ استعماؿ األلفاظ العامية التي جاءت مف لغات أخرل، ككذلؾ تيدؼ ىذه المعا

معاف كاضحة لؤللفاظ الحضارية المستعممة في ىذا العصر؛ لتككف في متناكؿ الجميع، كمعاجـ 
الحضارة يستفيد منيا المثقفكف ثقافة عادية عامة، فيي ليست معاجـ متخصصة في العمـك أك 

نخكض  اآلداب أك الفنكف، فعندما تيطرح كممة ) ىاتؼ( عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، فإننا ال
في التفاصيؿ الدقيقة لمياتؼ مف حيث مككناتو كأجزائو الداخمية، بؿ ييكتفى بالكصؼ الخارجي 

 مف حيث استخدامو كأىميتو كفائدتو 
ذا ما تكقؼ الباحث عند تجنب استخداـ األلفاظ العامية كيدؼ رئيس مف أىداؼ معاجـ  كا 

دكاجية المغكية، حيث تضـ ىذه الحضارة؛ فإف ذلؾ يساىـ مساىمة كبيرة في القضاء عمى االز 
المعاجـ األلفاظ الحضارية الفصيحة، كقد اكتسبت ىذه األلفاظ الفصاحة مف خبلؿ مركنة المغة، 

ذا ما استخدمت ىذه الكممات كما عف كقكانينيا التي تسمح بالتعبير  األلفاظ الحضارية الجديدة،كا 
حقائؽ كمكتشفات جديدة دخمت إلى   ىي فإنيا تتصؼ بالركاكة كالحكشية كالعامية، كلكنيا تمثؿ

؛ لتحديد لة مف جميع جكانبياألذلؾ انكب المغكيكف عمى دراسة ىذه المس االستخداـ اليكمي لمغة؛
طبيعة المشكمة، كما تسببو مف أضرار جسيمة عمى المغة العربية الفصيحة، كفي ذلؾ يقكؿ 

ضع ألفاظ ليذه المستحدثات، أك "فإذا لـ نبادر إلى سف طريؽ، يمكف بيا ك إبراىيـ اليازجي : 
سبؾ ألفاظيا في قالب عربي ال تشكه بو ىيئة المغة، لـ نمبث أف نرل األقبلـ قد تقيدت عف 

 (23)الكتابة في ىذه األمكر، كأصبح أكثر المغة أعجميا"
كيرل الباحث أف معاجـ ألفاظ الحضارة ليا تأثير كبير عمى الفيـ المشترؾ لؤللفاظ العربية إذا ما 

كحدت ىذه األلفاظ في معجـ مكحد يخدـ المتكمميف بيذه المغة، كأكجد المختصكف فيمان مشتركان ت
ليذه األلفاظ عند الجميع مف خبلؿ ردـ اليكة بيف العامية كالفصحى بتقريب ىذه األلفاظ المختمؼ 

قطر  عمييا كال يككف ذلؾ إال مف خبلؿ الفكر العربي المشترؾ، فالعرب مطالبكف بأف يتنازؿ كؿ
أك مجمكعة عف بعض أفكارىا؛ ألف ذلؾ يسيـ في المصمحة العامة المشتركة، كىي القضاء 

 عمى االزدكاجية في استخداـ كثير مف ألفاظ الحضارة في الحياة اليكمية .
ذا ما انتشرت االزدكاجية، كىذا ما يسعى إليو أعداء المغة العربية بشتى مسمياتيـ؛ كذلؾ مف  كا 

مغة العربية الفصيحة التي تمثؿ السبيؿ المشترؾ بيف العرب كالمسمميف، أجؿ القضاء عمى ال
كىؤالء األعداء ال يألكف جيداي في الكصكؿ إلى ىذا اليدؼ الخطير مف خبلؿ بث الخبلؼ 
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الفكريبيف العرب، كىدـ منظكمة القيـ كاألخبلؽ، كتضييؽ الشقة عمى الفصحى كحصرىا ما أمكف 
بعادىا   عف الحياة اليكمية  في المغة الرسمية، كا 

فعمى الرغـ مف الجيكد الكبيرة التي بذلت لتحديث أداء العربية بقيت مشكمة المصطمحات كألفاظ 
، كلعؿ السبب ىك عدـ ترجمة ذلؾ إلى معجـ مكحد أللفاظ الحضارة الحضارة مطركحة إلى اليـك

رة في القضاء عمى العربية يستخدمو جميع المستعمميف ليذه المغة ، كىذا يساىـ مساىمة كبي
 االزدكاجية المغكية بيف ىؤالء المستخدميف.

كفي ىذا الصدد يستخمص الطاىر ميمة في دراستو لمدكتكراه حكؿ ىذا المكضكع أىمية الدكر 
الذم تقـك بو كسائؿ األعبلـ بأنكاعيا المختمفة ككذلؾ األدباء كالكتاب كالعمماء ككؿ المختصيف 

ىذا المعجـ، كضركرة الحث عمى نشره كاستعمالو مف قبؿ  مف دكر كبير في التركيج لفكرة
 .(24)الجماعة المغكية العربية

يقكؿ الدكتكر أحمد مطمكب : " إف كضع معجـ لمحضارة الحديثة أمؿ يتطمع إليو كؿ عربي، 
لعؿ في كجكد ىذا المعجـ العربي المكحد ك (25)كىك يحيا في عصر تتفجر فيو المعمكمات " 

ال أللفاظ الحضارة ا لعربية الحديثة، كنشره كاستعمالو؛ دكران فاعبلن في حؿ قضية االزدكاجية، كا 
تتعقد أكثر عندما نرل أف عددا فإف المشكمة تتفاقـ، كتنذر بخطر يتيدد المغة العربية، كالمشكمة

مف األلفاظ الحضارية مف األصؿ األجنبي يدخؿ المغة المكتكبة مف خبلؿ بعض الفنكف األدبية 
المختمفة. كالسبب الذم يدفع األدباء كرجاؿ اإلعبلـ إلى تبني ىذه  اإلعبلـككسائؿ كالصحافة 

األلفاظ في كتاباتيـ، يرجع إلى الشرعية التي اكتسبتيا ىذه األلفاظ في العامية، ألنيا مكرسة في 
ة كىذا ما ييعرؼ باالزدكاجية بيف المغة العامية كالمغة الفصحى، كألف العامية ىي لغاالستعماؿ، 

الشارع ، كتتجو نحك اإلعبلـ، بؿ غزت ىذه العامية الكثير مف الفضائيات العربية، كمما يثير 
العجب أف المقاببلت كالبرامج كالتداكالت اليكمية التي تيجرل بالمغة الفصيحة، يتعرض صاحبيا 

 لمسخرية كاالستيزاء .  
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ذا ما نظرنا نظرة فاحصة إلى مثؿ ىذه المعاجـ الحضارية، فإن يا يجب أف تبتعد عف كا 
التخصص؛ ألف التخصص في مكضكع محدد مف ألفاظ الحضارة يجسد االزدكاجية المغكية في 
االستخداـ، فأصحاب مينة يتخصصكف في ألفاظ حضارية خاصة بيـ  تبعدىـ عف عمـك 
 الناس، كيبقى الكثير مف المستخدميف ليذه المغة بعيديف عف ىذه األلفاظ، كمعاجـ ألفاظ الحضارة
كظيفتيا تكحيد األلفاظ الحضارية لمجماعة المغكية المستخدمة ليذه المغة،كىذا بطبيعة الحاؿ 
يؤدم إلى أف تتعايش الجماعة المغكية الكاحدة، كيتكاصؿ أبناؤىا بألفاظيـ الحضارية المكحدة، 
، كىذه ىي الكظيفة االجتماعية لمغةبأف يتكاصؿ بيا الجميع ) عماؿ، فبلحكف، معممكف، أطباء

ميندسكف،  حبلقكف،سائقكف ...( كتككف في مكاضيع  تمس ظركؼ الحياة اليكمية مف خبلؿ 
ألفاظ حضارية تمس)البيت،الغذاء،  الثياب، األثاث، الميف كالحرؼ، األدكات، السكؽ، 
المكاصبلت، الصناعات، الرياضة، العطكر كالزينة، الفنكف، الثقافة، السياحة ... ( كىذه 

اس، كمعاجـ ألفاظ الحضارة تيتـ بيذه المكاضيع لمكصكؿ إلى ألفاظ مكحدة يحتاجيا جميع الن
تستخدميا الجماعة المغكية، كىذا يقمص مف تأثير العاميات، كيكفر جكان مف التفاىـ كالتعارؼ بيف 
أبناء الجماعة المغكية، مف أجؿ ذلؾ كمو البد مف كجكد معجـ أللفاظ الحضارة يككف شامبلن 

الدخيمة، كفي النياية يؤدم  ،ة، كييدؼ إلى تجنب استعماؿ األلفاظ العامية أكجميع مناحي الحيا
 إلى المساىمة الفعالة في القضاء عمى االزدكاجية المغكية .
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 الخاتمة

تناكؿ الباحث في ىذه الدراسةمكضكع ) معاجـ ألفاظ الحضارة كدكرىا في القضاء عمى 
مف خبلؿ التعريؼ بمصطمح ألفاظ الحضارة االزدكاجية المغكم (،كقد تـ عرض ىذا المكضكع 

كنشأتو ، كمصطمح االزدكاجية المغكية ، ككذلؾ عبلقة المغة بألفاظ الحضارة، كتناكؿ الباحث 
بالدراسة كالتحميؿ أىمية معاجـ الحضارة كدكرىا في القضاء عمى االزدكاجية في االستخداـ بيف 

بلحظات حكؿ ألفاظ الحضارة، الغاية كالخبلصة مما عرضتو مف أفكار كمالعامية كالفصحى، 
منيا ىي المحافظة عمى سبلمة المغة العربية، كنظاـ لغكم كمحتكل ديني كحضارم، فضبل عف 
األىداؼ العممية، مف أىميا مدل قدرة اإلنساف عمى التحكـ في تكجيو لغتو، ككذلؾ البحث عف 

، ر بيا التكاصؿ الحضارمالسبؿ الفعالة لجعؿ ىذه المغة تتفاعؿ مع عصرىا؛ لتستمر كيستم
 كمف أىـ ما تكصؿ إليو الباحث مف نتائج ما يمي :

أىمية معاجـ الحضارة في تضييؽ الشقة بيف العامية كالفصحى، كالكصكؿ إلىالقضاء عمى  ــ1
 االزدكاجية المغكية في االستعماؿ اليكمي .

ية لمجماعة المغكية  الغرض األساسي مف معاجـ ألفاظ الحضارة ىك تكحيد األلفاظ الحضار  ــ2
الكظيفة االجتماعية لمغة، كتككف في مكاضيع  كمخاطبة عمـك  أفراد ىذه الجماعة، كتجسيد 

)البيت، الغذاء، الثياب، األثاث،  تمس ظركؼ الحياة اليكمية مف خبلؿ ألفاظ حضارية تمس
ة، الفنكف، الميف كالحرؼ، األدكات، السكؽ، المكاصبلت، الصناعات، الرياضة، العطكر كالزين

 الثقافة، السياحة ( 
زيؼ الدعكات التي تقكؿ بأف المغة العربية الفصحى ال تمبي حاجة المجتمع الحضارم، كقد  ــ3

أثبت الباحث ذلؾ مف خبلؿ القكانيف المغكية التي تعطي مركنة في تكليد كتعريب األلفاظ ككفائيا 
 بالحاجات الحضارية في شتى مياديف الحياة .

 ؾ يكصي الباحث بما يمي :كفي ضكء ذل
العمؿ الجماعي المنظـ الذم يستند عمى خطة مدركسة، كبمراحؿ متدرجة مف خبلؿ إحداث  ــ1

تنمية ثقافية كفكرية كتربكية شاممة في المجتمع؛ لبلرتقاء بمستكل المغة العربية الفصحى . 
 كالقضاء عمى االزدكاجية المغكية في االستعماؿ اليكمي .

لفاظ الحضارة في حاجة إلى أف يكلى لو اىتماـ خاص، كأف يعالج معالجة إف مكضكع أــ2
مناسبة لحجـ المشكبلت التي يطرحيا،كمف أىـ ىذه المشكبلت ازدكاجية المصطمح الحضارم 

 المستخدـ بيف العامية كالفصحى، كاليدؼ ىك الكصكؿ لممصطمح الفصيح .
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لمغكية التي تسيؿ عممية دخكؿ المصطمحات االستفادة مف مركنة المغة العربية، كقكانينيا اــ3
الحضارية إلييا مف اشتقاؽ كتعريب كنحت...، ككذلؾ االستفادة مف تجارب البمداف التي نجحت 
 في إيجاد بدائؿ لغكية مف لغاتيا لما كاف يأتييا مف مفاىيـ عممية كحضارية مف البمداف األخرل.

جـ ألفاظ الحضارة العربي المكحد مف العمؿ الجاد مف أجؿ كضع تصكر مكحد إلصدار معــ4
خبلؿ تكحيد الجيكد المجمعية العربية، كالذم يحؿ كؿ االشكاليات المحيطة حكؿ ىذا المكضكع، 

 كمنيا االزدكاجية المغكية في االستعماؿ اليكمي كالرسمي .
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، مجمع المغة العربية األردني، 1ندكة االزدكاجية في المغة العربية،سمير استيتية، ط (18)
 ـ . 1987 عماف، الجامعة األردنية،

ة األردني، مجمع المغة العربي ،1ط ندكة االزدكاجية في المغة العربية، نياد المكسى، (19)
 ـ . 1987الجامعة األردنية، عماف ، 

 ثانيًا :الدوريات .
العربية الفصحى بيف االزدكاجية كالثنائية،إبراىيـ كايد محمكد مجمة العمـك اإلنسانية  (20)

 ـ . 2002ىػ ػ  مارس 1422ذك الحجة  ، 1،  عدد 3مج كاإلدارية، جامعة الممؾ فيصؿ، 
 اصرة، شكرم فيصؿ، المجمة العربية لمدراسات المغكية،قضايا المغة العربية المع (21)

،مج  .ـ 1983ىػ ػػػػػ 1403، العدد أغسطس آب2الخرطـك
ـ ػػ 1945السنة مد مدككر،القاىرة، حأ، محضر الدكرة الثانية عشرة لمجمع المغة العربي (22)

 .  ـ1946
 ـ .1901ـ ػػػػػػ 1900يؿأبر (، 3مطبعة المعارؼ، السنة ) مجمة الضياء، إبراىيـ اليازجي، (23)
 ـ 1971مجمع المغة العربي بالقاىرة، مجمكعة البحكث كالمحاضرات لعاـ  (24)

 ثالثُا : الرسائل العممية .
األلفاظ الحضارية الحديثة بيف الكضع كاالستعماؿ. الطاىر ميمة، رسالة دكتكراه في (25)

 لجزائر.المسانيات التطبيقية، قسـ المغة العربية كآدابيا، جامعة ا
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 السمطة والتعريبندوة 

 أ.د. يوسف موسى رزقة

 ممخص ورقة العمل
( كالنفكد( كبيف )تعريب العمـك –ر السمطة( بمفيكميا العاـ المتعمؽ )بالقرا(ثمة عبلقة جدلية بيف 

في الجامعات كالمعاىد العربية ، بالمفيـك العصرم لمتعريب كالذم يعنى تدريس العمـك بالمغة 
عربية، كتكطينيا مف خبلؿ المغة الكطنية لمخبلص مف التبعية مف ناحية، كتحقيؽ النيضة مف ال

 ناحية أخرل.
كقد أكدت الكرقة كالندكة عمى أىمية قرار السمطة التنفيذية، إلى جانب  قرار السمطات األخرل 

 المعززة لو.
لندكة العممية التي رافقت كقد تناكلت الكرقة البحثية التالي المكضكع بإيجاز شديد مف خبلؿ ا

أعماؿ مؤتمر مجمع المغة العربية الفمسطيني الثاني، المكسـك )بالتعريب كالمصطمحات كألفاظ 
الحضارة(، كقد أكد الكرقة كالندكة عمى أىمية قرار السمطة التنفيذية، إلى جانب قرار السمطات 

 األخرل المعززة لو. 
ف ناحية، ك)التعريب( مف ناحية ثانية، كلمعبلقة بينيما يفترض العنكاف تحديد مفيكمنا )لمسمطة( م

مف ناحية ثالثة كفي تحديد مفيـك التعريب أختار لكـ ما قالو )د. ىماـ غصيب( أستاذ الفيزياء 
في الجامعة األردنية، لصمتو بالعنكاف حيث قاؿ "التعريب بداية أكسع مف الترجمة كالنقؿ إلى 

غة العربية لغة التعميـ في جميع مراحمو، كلغة التعميـ العالي، العربية.  التعريب يعني تبني الم
 كالبحث العممي.  

كىك في النياية تكطيف العمـك كالتكنكلكجيا، كتأصيميا في )فكرنا ككجداننا كمجتمعنا كبيئتنا( 
 فتمارس عممنا حديثنا ككتابة، تعميما كتعميما، بحثنا كنشرنا بالعربية. 

ربقة التبعية، كنساىـ في حضارة إنسانية كاحدة.  التعريب يفجر كمف ثمة نبرع كنتحرر مف 
طاقتنا اإلبداعية الفردية كالجمعية، كىك مقٌكـ مف مقكمات التقدـ الحؽ كالنيضة المنشكدة.  الحظ 

 ما تقدـ تجد ما يأتي
 أف التعريب ىك أكسع مف الترجمة.  -
 كىك تعميـ بالعربية في كؿ المراحؿ كالبحث العممي.  -
. كىك ت -  كطيف لمعمـك
 كىك إبداع  -
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 كىك تحرر مف التبعية كالغابة.  -
 لتحقيؽ النيضة كالتخمص مف التبعية.  -

ا أف لمتعريب عبلقة جدلية كثيقة بالسمطة كالتمكيف، كالتكطيف  كيفيـ مف ىذا التعريؼ أيضن
العممي، كالتحرر، كتحقيؽ النيضة، فالسمطة تقدـ ضمانة نجاح لمتعريب، كالتعريب يعزز قكة 
السمطة بالنيضة الحقيقية، كالخبلص مف التبعية.  كيمكف النظر إلى السمطة في مفيكميا 

 الشامؿ عمى أنيا تجمع السمطات اآلتية:
 السمطة السياسية التنفيذية.  .1
 السمطة الدستكرية التشريعية.  .2
 السمطة العممية التعميمية كىي سمطة الجامعات كالمعاىد.  .3
 اإلعبلـ(. السمطة اإلعبلمية )سمطة كسائؿ .4
 السمطة العامة. )سمطة الرأم العاـ(.  .5
ا السمطة االستعمارية.  .6  السمطة اإلبداعية )سمطة المبدع في الدكؿ المتقدمة عممينا(؛ كقديمن
 سمطة األستاذ. .7
 سمطة الطالب. .8
 سمطة الكتاب كالمرجع.  .9

 سمطة المصطمح كسمطة المغات األجنبية. .10
 السمطة االستعمارية:
كاصفنا تعميـ العمـك بغير العربية )بالكارثة( "ىذه الكارثة بدأت مخططا  يقكؿ د. محمد عمارة

استعمارينا مع االستعمار الحديث بغرض احتبلؿ العقؿ، كما احتؿ المستعمر األرض".  كذلؾ 
 مف خبلؿ مدارس التبشير كاإلرساليات األجنبية:  ثـ يقكؿ

 ـ(. 1887-1828( )إف أكؿ مف نادل بإحبلؿ العامية مجمة الفصحى )أميف شمبي -
 (. 1917 – 1853إف أكؿ مف نادل بالداركنية مجمة عقيد الخمؽ اإلليي )شمبي شميؿ( ) -
 (. 1922 – 1874إف أكؿ مف نادل بالعممانية مجمة الشريؼ اإلسبلمية )فرج الظكف( ) -

يفيـ مف كبلـ بمحاكرة أف التقدـ العممي، كالسبؽ التقني لمدكؿ األجنبي، لـ تقـ كحده بفرض 
مطانو عمى العربية كعمى الجامعات في تدريس العمـك بغير العربية، كأف التحكؿ عف العربية س

 لؤلجنبية كاف خاضعنا لسمطاف السمطة االستعمارية. 
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 السمطة الدستورية
كيرل األستاذ )إوسممكا كلد سيدم أحمد( مف المغرب أف الدساتير العربية تنص أف المغة العربية 

كىذا يعني أف لغة التدريس في جميع المراحؿ يجب أف تككف بالعربية، ىي المغة الرسمية، 
 كالنص الدستكرم يكجب ذلؾ؟!(  –)فمماذا التشكيؾ في قدرة العربية في مجاالت العمـك 

ما يقكلو الباحث ىنا يحيؿ عمى السمطة السياسية التنفيذية التي ال تطبؽ الدستكر في ىذا 
قديـ أصحاب المغات األجنبية في الكظائؼ العميا لمدكلة، المجاؿ، بؿ تعمؿ عكس مكجباتو، بت

 عمى نحك يفقد معو النص الدستكرم قيمتو. 
 سمطة اإلعبلـ كالرأم العاـ

 –كلتكضيح ما نعنيو بسمطة الرأم العاـ ننقؿ ما كتبو )أحمد شفيؽ الخطيب في: دائرة المعاجـ 
جمعية الييكدية األلمانية )معيد مكتبية بيركت(.  حيث قاؿ: " أكائؿ العشرينات افتتحت ال

التخيكف( في حيفا الذم أنشأتو بأمكاليا كجيد خبرائيا، كارتأت الجمعية جعؿ األلمانية لغة 
.  فقامت الدنيا  التدريس فيو، عمى اعتبار أف العبرية ليست متطكرة بالقدر الكافي في حقؿ العمـك

ضراب المعمميف كالتبلميذ، تبلىا ا ستقالة الكثير مف العامميف في المدارس بمكجات االحتجاج كا 
األلمانية، معتبريف ذلؾ إىانة قكمية، فيددكا، بؿ كأنشاؤ فعبل مدارس عبرية لممعتزيف لغتيـ 

 الكاىنة ما أرادكا". 
ما قالو أحمد شفيؽ الخطيب في الفقرة أنفة الذكر يكشؼ عف سمطة الرأم العاـ إضافة إلى 

ـ، في مسألة تعريب العمـك كتدريسيا في الجامعات كالمعاىد، سمطة األستاذ، كالتمميذ، كاإلعبل
كىذا يكشؼ أيضان عف حالة الضعؼ كالعجز في دكر ىذه السمطات )الرأم العاـ، كاإلعبلـ 
كالتمميذ كالمدرس( في الكطف العربي باعتبار أف سمطة ىؤالء سمطة كبيرة كقادرة عمى مكاجية 

يـك الكطني كالقكمي، بتبني المغة الكطنية لغة تدريس قرار السمطة التنفيذية إذا تجاكز المف
 كتعميـ: 

 معوقات التعريب
 كحيت تعرض د. ىماـ غصيب لمصاعب تعريب المناىج ذكر منيا:

 عدـ القدر عمى استنفار الرأم العاـ، خمؼ عممية التعريب، كمتابعتو بقكة كبغير ىكادة. .1
المصاعب ليا عبلقة السمطة، المعارضة الحادة كاليجـك الشرس عؿ التعريب، كىذه  .2

 إضافة إلى مصاعب أخرل فنية كمالية كخاصة منيا: 
  عامؿ الكقت، كانشغاؿ األساتذة بأبحاثيـ كتدريسيـ عف المياـ الكبرل

 كالتعريب. 
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  .نتاج كتب التعميـ  بطء عممية الترجمة، كا 
  .ضيؼ اليد )الماؿ( لئلنفاؽ عمى المشركعات الكبيرة كالتعريب 
 ءات المتميزة، مجؿ المكحد ككفاءات متكسطة. كندرة الكفا 

 تراجع التعريب في األردن:
كبسبب مف ىذه المصاعب كعمى رأسيا السمطة السياسية، كسمطة التشريع، كسمطة الجامعة، 
كسمطة المدرس كالتمميذ، كالرأم العاـ كاإلعبلـ، تراجعت عممية تعريب المناىج في األردف.  فقد 

ـ ككاف التدريس في كمياتيا األدبية بالعربية، كلكف 1962ة في عاـ تأسست الجامعة األردني
عندما استكممت الجامعة كمياتيا العممية صار التدريس فييا بالمغة اإلنجميزية. كقد عرب مجمع 

كعند  1981-1980المغة العربية في األردف كتب سنة أكلى عمـك حيف بدأت الدراسة فييا 
%، كرغـ عظيـ ىذه النتائج عادت الجامعة لتعميـ 3% إلى 35تقكيـ التجربة ىبط الرسكب مف 

العمـك باإلنجميزية فمف المسئكؿ عف ىذا التراجع رغـ النتائج اإليجابية لمتجربة، كىذه التجربة 
تكشؼ أف الخمؿ في السمطة كالقرار كاإلرادة ال في األمكر الفنية كالمغكية كالمجامع كعممية 

 التعريب نفسيا.  
 اإلنسان:المشكمة و 

نما في  نما في اإلنساف، المشكمة ليست في التقدـ العممي كالتقني، كا  المشكمة ليست في ألساف، كا 
 مستخدـ العمـ كالتقنية كالمغة معنا.  

إف السبؽ األجنبي )األكربي( في مجاؿ العمـك كالتقنية يفرض عمى العالـ العربي كجامعاتو 
نع التعريب كال يعكقو كما يزعـ خصـك عممية التعريب، مشكمة ما في المجاؿ التقني، كلكنو ال يم

 ألف التعريب ناجح في ككريا كالياباف كدكلة الكياف كدكؿ أخرل.  
 اإلرادة والسمطة

يقكؿ د. محمكد السمرة نائب رئيس مجمع المغة األردني إف أمر تعريب العمـك ككتب التدريس 
مة المصممة عمى البقاء كالتقدـ كالمساىمة في مرىكف باإلرادة، كيفسر كممى اإلرادة: بإرادة اال

الحضارة اإلنسانية، كأفسرىا أف ىنا بأنيا إرادة السمطة، كأعني بيا السمطة السياسية كالتشريعية 
كالرأم العاـ، كاألستاذ، كالتمميذ، كمف ثمة تراجعت عممية التعريب في التجربة األردنية رغـ 

.  كرغـ الجيكد الضخمة 1980اـ تجربة الجامعة األردنية الناجحة في ع ـ في كمية العمـك
ا عف اإلنجميزية في عمـك )البيكلكجيا  22لممجمع األردني الذم أصدر  مجمدنا ضخمنا مترجمن

كالجبر المجرد كالجيكلكجيا العامة، كالكيمياء الحيكية، كالكيمياء غير العضكية، كالكيمياء 
جراحة، كمقدمة لمبصريات، كالكبلسيكية الحديثة" التحميمية، كالتحميؿ الرياضي، كالمكجز في ال
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ـ. كلقد مارست السمطات المختمفة دكرىا ككاجبيا في 1997 – 1979ككاف ذلؾ ما بيف 
 الترعيب لتضاعؼ ىذا العدد كلتبلشت المشاكؿ العممية كالفنية تمامنا. 

 التعريب والصراع السياسي
 ة؟ىؿ التعريب مسألة سياسية كما ىك مسألة عممية فني

يجيب عمى ىذا السؤاؿ د. عاطؼ البنا أستاذ القانكف بكمية الحقكؽ بجامعة القاىرة فيقكؿ :"نص 
نص فريد، كألكؿ مرة يحتكم الدستكر المصرم عمى  2013( مف دستكر )مرسي( 12المادة )

 مثؿ ىذه المادة الميمة التي يرل أنيا كضعت لكي تحافظ عمى اليكية العربية كحماية المغة. 
ؿ د.خيرم رمضاف عبد الدايـ نقيب األطباء في مصر: أنا الذم طمبت كضع مادة في كيقك 

الدستكر ألىمية تعريب العمـك إلى المغة العربية كأىمية أف يبدأ الطفؿ تعممو في المدرسة بالمغة 
 العربية. 

متحدة، كيقكؿ د. محمد المرياتي خبير أممي ككبير المستشاريف في العمـك كالتكنكلكجيا باألمـ ال
ـ في مصر.  كقد حذفت ىذه المادة في 2012إف تعريب العمـك كاف أفضؿ مادة في دستكر 

ـ. ما نصو :" قررت المجنة المكمفة 25/8/2014ـ.  كقد نقمت جريدة الكطف في 2014دستكر 
( الخاصة بتعريب كافة المناىج العممية في 12بتعديؿ الدستكر المصرم حذؼ المادة )

 ا بالمغة العربية. الجامعات كدراستي
( تعريب تضع عمماء 12كنقمت حجة د. ىاني الناظر رئيس المركز القكمي لمبحكث أف المادة )

 كأطباء مصر في عزلو عف العاـ. 
كاشترط جابر عصفكر كزير ثقافة في عيد عبدالفتاح السيسي أف تككف الدكلة المترجمة قادرة 

التي تنقؿ عنيا العمـ كالمعرفة، كىك شرط تعجيزم، عمى منافسة الدكؿ المتقدمة كأكركبا كامريكا 
يعبر عف حالة رفض مبدئي لذا نراه يقكؿ في مكضع آخر: أف التعريب في مصر اآلف غير 
مفيد. كبناء عمى ما تقدـ في مسألة التعريب كالصراع السياسي الداخمي فإف السمطة التنفيذية، 

القادرة عمى حسـ الخبلؼ بيف المؤيديف  كالتشريعية بعد قراران حاسمنا ألنيا ىي الكحيدة
كالمعارضيف، ألف جكىر الخبلؼ ال يقـك عمى حجج عممية بحتو بؿ ىك مزيج مف الحجج 

 العممية كالسمطكية، كالسياسية، كالذاتية. 
إف قرار السمطة التنفيذية بالتعريب سابؽ، كمقدـ عمى كؿ اإلجراءات األخرل العممية كالفنية، 

 ة.طريؽ الصحيح ىك القرار التنفيذيالتعريب أك المعكقة ليا، فأكؿ الالمصاحبة لعممية 
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 في ليجة قبيمة بني عامر في قطاع غزةالصوتي  ظاىرة اإلبدال 
 تاريخيةدراسة وصفية 

 *أ.حسين عمر دراوشة
 ممخص البحث : 

مراحؿ التطكر التي  إف دراسة الميجات ليا أىمية كبيرة في المغة، فيي تكشؼ عف
 مرت بيا المغة، كتمقي الضكء عمى التغير المغكم في مكامنو األكلى . 

في ليجة قبيمة بني  الصكتي دراسة ظاىرة اإلبداؿإلى البحث فييدؼ ىذا 
؛ حيثي بدأ بمقدمة عف الميجات كمف ثـ تاريخية عامر)المبللحة( في قطاع غزة، دراسة كصفية

ني عامر )المبللحة(، مع بياف نسبيا كأصميا كمساكنيا في قطاع عرج عمى التعريؼ بقبيمة ب
جمع األلفاظ التي كقع فييا اإلبداؿ كبيانيا ذلؾ غزة، كمدل اىتماميا بالمغة العربية،  كبعد 

 قائمة لممصادر كالمراجع.كمف ثـ عرض لنتائج البحث كتكصياتو، ك  ،كالدراسة بالكصؼ كالتحميؿ
 

The phenomenon of substitution in the tone of the tribe of Bani 
Amer in the Gaza Strip 
Descriptive and analytical study 

Research Summary:  

The study of dialects are of great importance in the language ، 
they reveal the stages of development experienced by the language ، 
and shed light on the change of language in the first Mkamenh.  

Aims of this research is to study the phenomenon of substitution 

in the tone of the tribe of Bani Amer ( Malalha ) in the Gaza Strip ، a 

descriptive study analytical ; where he began with an introduction to 

dialects and then stopped at a definition tribe Beni Amer ( Malalha )، 
with its lineage and origin of the homes in the Gaza Strip ، and the 

extent of interest in the Arabic language ، and after it has been 

monitoring and collection of words which was signed by the substitution 

and a statement describing the analysis and study ، and then display the 

search results and recommendations ، and a .list of sources and 

references 
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 المقدمة: 
ت إف مسػػػألة العاميػػػة كالفصػػػحى القػػػت أصػػػداء كثيػػػرة  عمػػػى مسػػػتكل المثقفػػػيف ، فتكػػػاثر 

االستغاثات كتكالت التحذيرات كتداعت الييئات كالجماعات كاألقبلـ، كمع ىذا كمو لػـ ييػرى خطػكات 
تطبيقيػػة، كال نيػػكض حقيقػػي لطاقػػات األمػػة كال جديػػة صػػارمة فػػي تحقيػػؽ ىػػذا المطمػػب، أال كىػػك 

 العكدة إلى المغة الفصحى لغة القرآف في أحاديثنا اليكمية كفي كؿ شؤكف حياتنا . 
ت مؤلفػػػات كثيػػػرة كبحػػػكث عديػػػدة، كعقػػػدت المػػػؤتمرات كنكقشػػػت مسػػػألة العػػػامي كقػػػد كتبػػػ

 كالفصيح نقاشات مستفيضة، فتباينت اآلراء بيف مف يدعك لمعامية مف يدعك لمفصحى. 
كبيف ىذا كذاؾ يمكنني القكؿ بأف العامية كالفصحى ال يمكػف أف نفصػؿ بينيمػا ألف المغػة 

ا نػرجح العاميػة عمػى الفصػحى، كبػالطبع فالعاميػة تشػتمؿ كضع استعماؿ، كال يعني ىذا الكبلـ أنن
 . (1)عمى ألفاظ  تتسـ بالفصاحة، فمف الخطأ أف نتصكر أف العامية صكرة فاسدة عف المغة

فػػي قطػػاع غػػزة ، أنيػػا قبيمػػة عريقػػة   (المبللحػػة) كمػػا لفػػت انتبػػاىي فػػي قبيمػػة بنػػي عػػامر  
(، ككانػت عشػائرىـ تجػكب (ىريرة  يأب النسب مف العرب القحطانية، كتنسب لمصحابي الجميؿ

بػبلد الشػاـ بعػد أف ىػاجركا مػف بػبلد الحجػاز ، فميػـ  ليجػة  زاخػرة بػالكثير مػف األلفػاظ كالتراكيػػب 
التي تعػد مػف صػميـ المغػة العربيػة الفصػحى، حتػى إف حيػاتيـ مػف ظعػف كترحػاؿ كشػظؼ العػيش 

يف لـ تمف جمكدىـ، كالذيف أخذت عػنيـ كرعييـ اإلبؿ كتربيتيـ الخيؿ، تذكرني بالعرب األقحاح الذ
، فكممػػػػة الضػػػػب (2)مػػػػف حرشػػػػة الضػػػػباب كأكمػػػػة اليرابيػػػػع -كمػػػػا قػػػػاؿ البصػػػػريكف  –المغػػػػة ككػػػػأنيـ 

مستخدمة عندىـ كمف أمثاليـ السائرة قكليـ: " ياكؿ الضب" يضرب لتصكير شدة الجػكع، ككػذلؾ 
صػػدؽ التكحيػػدم؛ عنػػدما قػػاؿ كممػػة اليرابيػػع تنطػػؽ عنػػدىـ " الجرابيػػع "حػػدث فييػػا تغييػػر صػػكتي، ف

 : "منعكا الٌطعاـ كأعطكا الكبلـ ". (3)في كصؼ العرب بأنيـ
، (4)كتشترؾ قبيمة بني عامر )المبللحة( في الصفات التي تكحد عرب البادية بصفة عامة

حتػػػى إف أفػػػػراد ىػػػػذه القبيمػػػػة يمتػػػازكف بالػػػػذكاء كالفطنػػػػة، فيػػػػـ محػػػافظكف عمػػػػى أنسػػػػابيـ كعػػػػاداتيـ 
 كتقاليدىـ. 
ف الجدير بالذكر أنني نشأت في أحضػاف ىػذه القبيمػة، فكنػت أرتػاد مقاعػدىـ كدكاكيػنيـ  كم

كأسػػتمع لمػػا يػػدكر فييػػا مػػف أحاديػػث كعمػػى شػػتى المسػػتكيات، فينػػاؾ عػػيش كمعيشػػة كألفػػة كرفقػػة 
فتعكدتي سماع ىذه الميجة، ككنت دؤكبان عمى أف أسجؿ كؿ ما أيالحظو مف مسائؿ كقضايا لغكية 

ة أجػدىا محفكظػة كمػرة أفقػدىا، كلمػا تخصصػت فػي المغػة درسػتي عمػـ الميجػات، في جػذاذات فمػر 
 فأحببتي أف ألج عباب ىذه الميجة كأسبر ما يكتنفيا مف أصكات مبدلة. 

معتمدان عمػى المعايشػة الكاممػة ، فكاف منيجي في رصد المادة المغكية كجمعيا ليذا البحث
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ئؿ السػػمعية فػػي التسػػجيؿ الصػػكتي كىػػذا مػػا أكػػده منػػذ الطفكلػػة فػػي ربػػكع ىػػذه القبيمػػة، كعمػػى الكسػػا
 كأراه منيجان عمميان صائبان.  (5)الدكتكر إبراىيـ أنيس

فتمكنػػت مػػف جمػػع العينػػات التػػي أسػػتعيف بيػػا فػػي اسػػتنباط أحكػػاـ ىػػذه الميجػػة كاسػػتخراج 
المبلحظػػػات المغكيػػػة  مػػػف خػػػبلؿ جكانػػػب المغػػػة المتعػػػددة؛ حتػػػى يكػػػكف الكصػػػؼ دقيقنػػػا، كالنتػػػائج 

 معبرة عف الكاقع المغكم.  صحيحة
ػػا  فيػػذا المجػػاؿ الخصػػب يجػػب عمػػى البػػاحثيف االىتمػػاـ بػػو حتػػى نسػػتطيع أف نصػػنع أطمسن
لغكينػػػا متكػػػامبلن لميجػػػات الفمسػػػطينية، كقامكسػػػان تاريخيػػػان يتتبػػػع ألفػػػاظ الميجػػػات كتطكراتيػػػا كصػػػنيع 

يجػات الفمسػطينية، ، كنقؼ عمى مػدل العبلقػة بػيف الفصػحى كالم(6)الدكتكر عبد المطيؼ البرغكثي
كلنتمكف مف تضييؽ اليكة بينيما، كنساعد عمى اقتراب العامية مف الفصحى، أك نرتقػي بالعاميػة؛ 
حفاظنػػا عمػػى لغتنػػا العربيػػة، ككػػذلؾ الكقػػكؼ عمػػى أسػػباب االنحػػراؼ المغػػكم، كالقيػػاـ بكضػػع قكاعػػد 

كاسػػتمرار تيػػار  كأسػػس بمراعاتيػػا نتبلشػػى كثيػػرنا مػػف األسػػباب التػػي تسػػاعد عمػػى تػػردم الفصػػحى،
 العامية في اندفاعو.

 وقد شممت المادة المغوية التي قام عمييا ىذا البحث ما يمي : 
مػػا سػػمعتو مػػػف خػػبلؿ نشػػػأتي فػػي أحضػػاف ىػػػذه القبيمػػة ، كالتسػػػجيبلت الصػػكتية كالمقػػػاببلت  .1

الشخصػػية كالجمػػكس بػػيف ظيػػرانييـ فػػي المقاعػػد كالػػدكاكيف ، ككػػؿ ذلػػؾ فػػي مسػػاحة جغرافيػػة 
 ثؿ في كجكد ىذه القبيمة في منطقة قطاع غزة . محددة تتم

مػف  ان الػركاة الػذيف اسػتمعت ليػـ كنشػأت معيػـ كجالسػتيـ شخصػيان، حيػثي جمعػتي كدكنػتي كثيػر  .2
ألفػػػاظيـ كأحػػػاديثيـ الدارجػػػة كأمثػػػاليـ السػػػائرة، كحكايػػػاتيـ التػػػي يؤكػػػدكنيا بمختمػػػؼ مسػػػتكيات 

ا، مػػػف الظػػػكاىر الميجيػػػة األخػػػرل، كتمتمػػػة بيػػػراء كغيرىػػػ، كشكشػػػة ربيعػػػة،التنكعػػػات الصػػػكتية 
 مسجبلن في سماعي الخصائص المغكية كطبيعة األداء المغكم ليا عمى أرضية ىذه الميجة. 
ف لػػـ يكػػف  فػػإف أصػػبت فػػي رسػػـ مبلمػػح ظػػاىرة اإلبػػداؿ فػػي ىػػذه الميجػػة، فيػػذا مػػا سػػعيت إليػػو  كا 

 .  كأخيران كذلؾ فحسبي أني حاكلت كهللا المكفؽ أكالن 
 :   مفيوم الميجة -

 بادئ ذي بدء البد لنا من اإلشارة إلى معنى الميجة لغًة : 
تًػػػًو،  مى زى ميبلى ػػػٍيًء كى مىػػػى الشَّ مىػػػى اٍلميثىػػػابىرىًة عى ػػػًحيحه يىػػػديؿُّ عى ـي أىٍصػػػؿه صى ـي كىاٍليىػػػاءي كىاٍلًجػػػي ( الػػػبلَّ )لىيىػػػجى

: ىيػكى فىًصػيحي  ـٍ قىػٍكلييي ، كى طو ًفػي أىٍمػرو مىػى اٍخػًتبلى ري يىديؿُّ عى ػا يىٍنًطػؽي  كىأىٍصؿه آخى ، ًبمى ػافي ػًة: المًٌسى ػًة كىالمَّيىجى المٍَّيجى
: ٍؼ الٌمساف، كييقاؿي ًمًو ، كالميجة: طىرى كىبلى ةن أًلىفَّ كيبلِّ يىٍميىجي ًبميغىًتًو كى يىٍت لىٍيجى مًٌ سي . كى ـً ٍرس  ًبًو ًمفى اٍلكىبلى جى

ًبؿى عميي ة كالمَّيىجة. كىي لغتو التي جي  .(7)ا فاعتادىا، كنشأ عميياالكبلـ، كييقاؿ: فصيح المٍَّيجى
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 الميجة اصطالحًا :  -
: " (8)يقابػػؿ مصػػطمح الميجػػة عنػػد القػػدماء مصػػطمح المغػػة ، فقػػاؿ الػػدكتكر إبػػراىيـ أنػػيس

كقػػػد كػػػاف القػػػدماء مػػػف عممػػػاء العربيػػػة يعبػػػركف عمػػػا نسػػػميو اآلف بالميجػػػة بكممػػػة " المغػػػة" حينػػػان ك" 
فات المغكيػة تنتمػي إلػى بيئػة خاصػة، كيشػترؾ ، فالميجة ىي مجمكعة مػف الصػ"بالمحف" حينان آخر

 . (9)في ىذه الصفات جميع أفراد ىذه البيئة
كبيئػػػػة الميجػػػػة ىػػػػي جػػػػزء مػػػػف بيئػػػػة أكسػػػػع كأشػػػػمؿ تضػػػػػػػػػػػػػػـ عػػػػدة ليجػػػػات ، لكػػػػػػػؿ منيػػػػا 

كلكنيا تشترؾ جميعان في مجمكعة مف الظكاىر المغكية التػي تيسػر اتصػاؿ أفػراد ىػذه  ،خصائصيا
ببعض، كفيـ ما قد يدكر بيػنيـ مػف حػديث، فيمػان يتكقػؼ عمػى قػدر الرابطػة التػي البيئات بعضيـ 

 . (10)تربط بيف ىذه الميجات
فػالمعنى المغػػكم يفيػػد أف الميجػة ىػػي المسػػاف أك طرفػو، كعمػػى ىػػذا فالعبلقػة بػػيف المعنػػى 
 المغكم كالمعنى االصطبلحي ىي عبلقة مجازية  حيػث أطمػؽ المسبب)المسػاف( كأراد السػبب كىػك

 .  (11)النطؽ، فالمغات عمى اختبلفيا كميا حجة
 الميجة البدوية في قطاع غزة :  -

، فالميجة البدكية أقرب إلى العربية الفصحى (12)كالحؽ أف لغتنا العربية بدأت لغة بدكية
، كقد حافظت الميجة البدكية في غزة عمى كينكنتيا كعمػى ألفاظيػا (13)مف ليجات المدف كاألرياؼ

كلكػػف طػػرأ عمييػػا فػػي اآلكنػػة األخيػػرة بعػػض التغيػػرات، كىػػذا طبيعػػي ألف المغػػة كالكػػائف الفصػػيحة، 
، كقػد بػيف (15)فالمغة ليست ىامدة أك ساكنة بأم حػاؿ مػف األحػكاؿ (14)الحي ينمك كيتطكر كيتغير

الدكتكر إبراىيـ أنيس عكامؿ التسارع كالتطكر كالتغيير في الميجػة البدكيػة ، عازيػان ذلػؾ إلػى ثبلثػة 
 : (16)، ىيعكامؿ
 االنعزاؿ بيف الجيؿ الناشئ ، كجيؿ الكبار بينيـ .  .1
 دكاـ الرحيؿ ، كعدـ االستقرار .  .2
 قمة عنايتيـ بالنطؽ، كسرعتيـ في األداء .  .3

"  كمػع : (17)كيعمؽ سميـ المبػيض عمػى تغيػر الميجػة البدكيػة كتطكرىػا فػي فمسػطيف؛ بقكلػو
ف اختمفػت ليجػاتيـ قمػيبلن  –كفػي قطػاع غػزة خاصػة  –ذلؾ فػإف أىػؿ الباديػة الفمسػطينية عمكمػان  كا 

عف بعضيا، إال أنيا جميعان متقاربة ، كيسيؿ عمى السامع معرفتيا، كىـ جميعان يختمفػكف إلػى حػد 
كيضػػيؼ الػػدكتكر عبػػد هللا المناعمػػة فػػي دراسػػتو عػػف ، مػػا عػػف أىػػؿ القػػرل كالمػػدف فػػي ليجػػاتيـ "

الباحػث كجػد بعضػان مػنيـ يتمسػككف بميجػتيـ، كيتعصػبكف  : " فػإف(18)الميجة البدكية في غزة قائبلن 
فػػي أثنػػاء  –خاصػة  –ليػا، كيحػػاكلكف الحفػاظ عمييػػا، ككأنيػا جػػزء مػنيـ ال يمكػػف االسػتغناء عنيػػا 
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مناسػػباتيـ الخاصػػة، كجمسػػاتيـ الضػػيقة ، كعنػػد شػػيكخيـ "، كىػػذا مػػا كجدتػػو حقػػان عنػػد قبيمػػة بنػػي 
راث لغكم كأدبي قمما نجد لو مثيبلن، في البيئػات األخػرل، ، فيذه القبيمة تحتفظ بت(عامر )المبللحة

 كىذا ما سيحاكلو ىذا البحث.
 قبيمة بني عامر )الماللحة( في قطاع غزة : -

نسػػبيا فػػي عمػػؽ بال بػػد مػػف اإلشػػارة أكالن إلػػى أصػػكؿ ىػػذه القبيمػػة العريقػػة التػػي تضػػرب 
قبيمػة بنػي عػامر  تنتسػب، السػميمةالجزيرة العربيػة، حيػثي العػرب األقحػاح أصػحاب الفطػرة المغكيػة 

الجميػؿ أبػي ىريػرة بػف عػامر الدكسػي  الدكسية، كالتي يطمػؽ عمػييـ  لقػب المبللحػة إلػى الصػحابي
))(19)اسػػمو  :النسػػابة فػػي اسػػـ أبػػي ىريػػرة عمػػى ضػػركب متعػػددة فقيػػؿ ، كقػػد اختمػػؼ كثيػػر مػػف

إسػبلمو كقػد أسػماه الرسػكؿ عند الكمبي أنو سػمي عبػد هللا بعػد  عبد الرحمف، كالراجح :عمير كقيؿ
(بعد أف أسمـ ).كالراجح أف اسمو عبد الرحمف بف صخر الدكسي ، 

 لقد ىاجر أحفاد أبي ىريرة أبنػاؤه كذريتػو كمػا عيػرؼ الحقػان )بقبيمػة بنػي عػامر الدكسػية(
ففػي العصػر  ،األمكية في بدايات الخبلفة ،مع الفتكحات اإلسبلمية إلى ببلد الشاـخركجيـ ككاف 
أثنػاء الفتكحػات اإلسػبلمية فػي اسػتمرت  ؿم لػـ تتكقػؼ ىجػرات القبائػؿ مػف الجزيػرة العربيػة بػاألمك 

 (20)زخمػان فػازداد عػدد الميػاجريف إلػى الشػاـ مػف العػرب المسػمميف كزادتيا االنتصارات عمػى الػرـك
د أف أكال (21)كذكػر ابػف منظػكر ة،القبائؿ كانت سبللة أبي ىريرة قبيمة بني عامر الدكسي كمف ىذه

أبػػي ىريػػرة كػػانكا يسػػكنكف فػػي الشػػاـ ، فجػػاءكا لفمسػػطيف كمػػركا بشػػماليا فسػػمي باسػػميـ مػػرج ابػػف 
 . (22)عامر أم مرعاىـ

، كقػد جابػت قبيمػة بنػي (23)إف دخكؿ القبائؿ البدكية إلى ببلد الشاـ يرجع إلػى زمػف قػديـ
ة عمػػػى الظعػػػف عامر)المبللحػػػة( كػػػؿ بػػػبلد الشػػػاـ، كذلػػػؾ لمػػػا يتمتعػػػكف بػػػو مػػػف حيػػػاة بدكيػػػة قائمػػػ

، كاسػػتقركا عمػػى سػػاحؿ البحػر األبػػيض مػػف قنػػاة السػػكيس (24)كالترحػاؿ، فسػػكنكا فػػي منطقػػة الجفػار
، فكػػانكا يرعػػكف اإلبػػؿ كاألغنػػاـ كربػػكا األبقػػار فػػي سػػكرير كبصػػة  إلػػى بصػػة الفػػالؽ قضػػاء طػػكلكـر

كػؿ بقػاع  ، كىـ منتشػركف فػي(25)الفالؽ كركبيف، كامتيف بعضيـ المبلحة البحرية كصيد األسماؾ
 فمسطيف كسيناء حتى أسمكىـ ممح الببلد.

: " فالمبللحة كاف يطمؽ عمييـ إلى كقػت قريػب اسػـ بنػي (26)كيقكؿ عبد الكريـ الحشاش
عػػامر أك العػػكامرة، كاسػػميـ مػػأخكذ مػػف اسػػـ أبػػي ىريػػرة عميػػر بػػف عػػامر الدكسػػي األزدم، كاسػػـ 

يـ بػالممح كنقميػـ لػو عمػى ظيػكر اإلبػؿ مػف المبللحة أطمؽ عمى ىذه القبيمة قبؿ قرف تقريبان لتجارت
 سبخات العريش حيث مساكف قسـ منيـ إلى مدف كقرل فمسطيف " . 
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 :" كىنػػاؾ تػػؿ عظػػيـ مػػف رمػػؿ خػػارج فػػي البحػػر(27)كقػػاؿ المقريػػزم عػػف تجػػار الممػػح 
فيػػو ممػػح يحممػػو  الشػػامٌي يقطػػع الفػػرنج عنػػده الطريػػؽ عمػػى المػػارة، كبػػالقرب مػػف التػػؿ سػػباخ ينبػػت

 لعرباف تمؾ البكادم " .  (28)مقاثي إلى غزة كالرممة، كبقرب ىذا السباخ آبار يزرع عندىا العرباف
كتكجػػد  ،: " كالممػػح مػػف المػػكاد التػػي تػػاجر بيػػا الجػػاىميكف(29)كقػػاؿ الػػدكتكر جػػكاد عمػػي 

معادنػػو فػػي مكاضػػع متعػػددة مػػف جزيػػرة العػػرب. كقػػد كػػاف بعضػػيـ يستحضػػره مػػف الميػػاه المالحػػة، 
يسػػتخرجو مػف منػاجـ تيحفىػػر، فيسػتخرج منيػا. كقػد ذكػػر "اليمػذاني" أسػماء مكاضػػع كمػنيـ مػف كػاف 

لػى كجػكد كيَّػاليف  ،كجدت فييا معادف الممح لػى االتجػار بػو، كا  كقد أشير في "المسند" إلػى الممػح كا 
 كانكا يكيمكنو كيرسمكنو إلى األسكاؽ لبيعو فييا ". 

كار كادم الشػػريعة غػػرب بئػػر بجػػ كقػػاؿ عػػارؼ العػػارؼ فػػي حديثػػو عػػف مقػػاـ أبػػي ىريػػرة
يعتقػدكف فيػو أكثػر مػف غيػرىـ كيقكلػكف عنػو: " أنػو  : " أف المبللحػة ) قبيمػة بنػي عػامر((30)السػبع

، كتضػـ اآلف قبيمػة (31)جدىـ"، فمكطنيـ األكؿ ىك مرج بني عامر في السيؿ الداخمي الفمسػطيني
 كالضػفة( كفػي سػيناء كاألردفحكالي تسعيف عشيرة تتركز معظميا في فمسطيف )القطػاع  العكامرة

قػدر عػدد بنػي عػامر  ، كقػد(32)كالسمامرة نسبة لجدىـ سمكر( كىـ ثبلثة بطكف )الغكانمة كالمزاريع
اآلف فػي رفػح )عريبػة  كيتكزعػكف ،ألػؼ نسػمة 30ـ بحكالي 1996)المبللحة( في قطاع غزة عاـ 

كفػػػي  ،قرقػػػكش( –بلب أـ الكػػػ –أـ النصػػػر  –المشػػػركع  –الشػػػككة  –حػػػي السػػػبلـ  -الشػػػابكرة  –
 –القػػػػرارة  –المكاصػػػػي -خػػػػانيكنس، كمػػػػف منػػػػاطؽ سػػػػكناىـ )قيػػػػزاف النجػػػػار بػػػػالقرب مػػػػف )مػػػػكراج(

النصػيرات )مشػركع الحسػنات(  -كفي الكسطى مف محافظات غزة كذلؾ في )أـ ظييػر  ،السطر(
 - الزيتػكف الزىراء بالقرب مف الشيخ عجميف (، كفي مدينة غزة )جنكب حي -منطقة المغراقة  -

  منطقة النصر( . 
 –عػػػرب القبػػػة  -: " عػػػرب النصػػػر(33)تػػػيكينقسػػػمكف إلػػػى عربػػػاف كذلػػػؾ عمػػػى النحػػػك اآل

عػرب  –عرب البحر  –عرب الدراكشة  –عرب أبك معبل كالنكيرم  -عرب الكادم –عرب القرية 
 عرب الشككة كرجؿ البحر" . -عرب مشركع عامر  –عرب البيكؾ  –عرب عريبة  –الكقؼ 

 ي عامر بالمغة العربية والمحافظة عمييا : اىتمام بن -
 : (34)كاف األعراب يفتخركف بجيارة أم شئ، فيقكؿ شاعرىـ في مجاؿ الفخر

ًييػػػػػػػػػػػػػػػػػري العيطىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس     ـً جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى ًييػػػػػػػػػػػػػػػػػري الكى  جى
 

ـٍ   ًييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًٌغى كىاًء جى ًييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ  جى
يػػة، فتػػػرتبط إف قبيمػػة بنػػي عػػػامر )المبللحػػة(، مػػػف القبائػػؿ المحافظػػػة عمػػى ليجتيػػػا العرب 

بالمغة ارتباطان كثيقان، فمازالت األلفاظ الفصيحة حية تسعى بينيـ في لغتيـ المحكية، كمػف مظػاىر 
اىتمػاميـ بالمغػة العربيػة أنيػـ يجعمػكف صػكت الثػػاء كالػذاؿ كالضػاد معيػاران أساسػيان فػي التفريػؽ بػػيف 
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العربػػي فػػي نطػػؽ صػػكت البػػدكم كغيػػر البػػدكم، كثمػػة إشػػارة إلػػى أنيػػـ يفرقػػكف بػػيف العربػػي كغيػػر 
الضاد ، فإف لـ يحقؽ نطقيا يكسمكنو بأنو ركمي أم غير عربػي األصػؿ كالفصػؿ، فمػثبلن كممػة " 
ضيرم " نجدىـ يجعمكنيا ىي المقياس لما اشتممت عميو مف صكت الضاد فػإف قػاؿ الفػرد المػراد 

عرية بػيف شػاعر معرفتو )دىرم( يعرؼ فكران بأنو أعجمي، كممػا يػدلؿ عمػى ذلػؾ ىػذه المنػاظرة الشػ
 عامرم كآخر عرايشي مف مدينة العريش، قاؿ العامرم : 

 
     (35)هير ٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً لٍ اى  ردتٍ  كى الى 
 

   (36)ثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتمى مً لٍ اى  ردتٍ كى  الىٍ كى  
 كرد العرايشي :  

    ردتٍ ي كى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم إً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ةٍ ارى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اى نى كى  (37) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ يى  هر جى  ي  نٍ سى

 قاؿ العرايشي :  
    يعٍ دٍ ابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يى يٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى رٍ  تً الى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى    و   غمكقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى لٍ ي اى كابً طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ اى  طٍ سى
 قاؿ العامرم:  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ اى تى  ٍر دى ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تى مى      وقى شي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ كاى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ اى كى  وقى شي  ا   يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ ا فى رى دٍ مى
 قاؿ العرايشي :  

ى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى نٍ غى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ اعً رى  ؾٍ ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ ألى  ككى
 

 ا   يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ رى كٍ و لى اٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى لٍ اى  يٍ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 قاؿ العامرم : 

رى ثٍ كً ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى  ؿٍ كي ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  ٍر دى ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى 
(38)    

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رى ثي كً ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى كى     (40)وٍ يمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ ثٌ لٍ اى  (39)دى رٍ حى

 قاؿ العرايشي :  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي كى ا مى  كم    بلىٍ بى ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اى مى

 
   وٍ يمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ ثَّ  يٍ انً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عٍ لٍ اى  

 قاؿ العامرم :  
ؿى ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى الى 

     افٍ كي ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رى ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  ؾٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (41)
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ بى  (42)ٍر ذى رٍ ذى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً       (43)وٍ مى يٍ ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تى مى
ف انطمقنػا كمػا فيذا ي  صكر لنا مدل اىتمػاميـ بالمغػة العربيػة كالتفػاخر بيػا بػيف البشػر، كا 

انطمؽ ىؤالء لحافظنا عمى أصكات لغتنا كمسائميا المتعددة، كنككف بذلؾ حافظنا عمػى لغػة كتػاب 
 .هللا
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كمف مظاىر اىتماميـ أيضان أنيػـ يحفظػكف كثيػران مػف اآليػات القرآنيػة كاألحاديػث النبكيػة 
مػػف الحػػكادم كاألشػػعار الشػػعبية التػػي لػػـ تػػدكف بعػػد، كلػػدييـ الكثيػػر مػػف  ان ر العربيػػة، ككثيػػر كاألشػػعا

األجناس األدبية كاألمثاؿ كالبدع كالرزع كالدحية كالحكاكم كالقصػص كاألحاديػث كأخبػار الحػركب 
كالحزازيػػر، فيػػـ يمتمكػػكف ثػػركة فكريػػة شػػفكية ضػػخمة كىػػى  رافػػاتبػػيف القبائػػؿ كأنسػػاب القبائػػؿ كالخي 

بحاجة لمف يشمر عف ساؽ الجد كاالجتيػاد مػف أجػؿ تػدكينيا كتكثيقيػا حتػى تسػتفيد منيػا األجيػاؿ 
ف لػـ نحػافظ عميػو سػيمكت مػع مػكت أصػحابو  الصاعدة فيذا التراث كنز ثقافي يشمؿ كؿ شػئ، كا 

 مف كبار السف الذيف لبكا نداء ربيـ . 
ف الرعيؿ األكؿ الذيف جاىدكا كما ذاؾ إال أف البدك في فمسطيف عانكا األمريف، فكانكا م

ضػد المغتصػػبيف كالمعتػػديف عمػػى ببلدنػا فمسػػطيف، كلكػػف لػػـ ينصػفيـ التػػاريخ فػػي تسػػجيؿ معػػاركيـ 
 أك شارككا فييا .   بيا كانتفاضاتيـ كثكراتيـ التي قامكا

  اإلبدال في ليجة بني عامر )الماللحة( في قطاع غزة .   -
كثيػػػؽ بعممػػػي الصػػػكت كالصػػػرؼ المغػػػكييف،  اإلبػػػداؿ ظػػػاىرة لغكيػػػة صػػػكتية ليػػػا ارتبػػػاط

 . (44)تشترؾ المغة العربية مع شقيقاتيا مف فصيمة المغات السامية بيذه الظاىرة
كقد عرؼ المغكيكف القدماء كالمحدثكف اإلبداؿ الصكتي بأنو: جعػؿ صػكت مقػاـ صػكت 

القػدماء؛ مثػؿ: ، كعرفت ىذه الظاىرة عند المحدثيف بتسميات تختمؼ عما قالو (45)آخر في الكممة
، كذىػػػػب عممػػػػاء المغػػػػة المحػػػػدثكف إلػػػػى أف التماثػػػػؿ، (46)المماثمػػػػة أك المشػػػػابية أك التػػػػأثر كالتػػػػأثير

، إضػػافة إلػػى اتحػػاد المعنػػى بػػيف الكممتػػيف المتػػيف يقػػع اإلبػػداؿ فػػي (47)كالتقػػارب كالتجػػانس كالتباعػػد
أف التباعػد أضػعؼ  ، ىى شركط تجيز اإلبداؿ بيف الصكتيف، غيرى (48)أحد أصكاتيما بشكؿ كامؿ

النػػكع مػػف اإلبػػداؿ بعبػػارة )ىىػػدىأتي مىكًطٌيػػا(، كمػػف األمثمػػة عميػػو فػػي المغػػة التػػأثر كالتػػأثير فػػي صػػيغة 
 .  (49)افتعؿ كمشتقاتيا

اإلبداؿ المغكم )الميجي(: كينتج ىذا النكع مف اإلبػداؿ بػأف تػؤثرى قبيمػةه ميعينػةه صػكتان، يختمػؼ عػف 
، كىذا اإلبداؿ ليس ضػركريان مػف الجانػب الصػرفي إنمػا ىػك (50)خرلالصكت الذم تؤثره القبيمة األ

شاًئع سماعي، سكاء أكاف منسكبان لقبيمةو ميعينة
 .  (52)، أـ غير منسكب(51)

كقػػد اختمػػؼ المغكيػػكف القػػدماء فػػي عػػدد حػػركؼ ىػػذا النػػكع مػػف اإلبػػداؿ، فػػذىب بعضػػيـ إلػػى أنيػػا 
 . (54)ركؼ المعجـ جميعيا ما عدا األلؼ، كمنيـ مف قاؿ إنو في ح(53)اثناف كعشركف حرفان 

كيمكف بياف صكر اإلبداؿ الصكتي فػي األلفػاظ التػي تسػتخدميا قبيمػة بنػي عػامر )المبللحػة( فيمػا 
 يمي: 
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، كقكليـ:"أربػػػػع أيػػػػاـثمانيػػػػة ، كمػػػػف أقػػػػكاليـ : " ثمانيػػػػة تيػػػػاـ "، فاألصػػػػؿ إبػػػػداؿ اليمػػػػزة تػػػػاءن  .1
 ترغفة"، فاألصؿ أربعة أرغفة. 

، مػػف أقػػكاليـ: " كػؿ عمػػة محمػػد " أم أمػة،  ك" أسػػعمو "، أم اسػػألو ك " ان نػإبػداؿ اليمػػزة عي .2
المسعمة "، أم المسألة، كقكليـ: " ليو جعير " أصميا جأير مف جأر، كىػػػك رفػع الصػكت، 

ٍكتىوي "، كقاؿ ابف فارس(55)قاؿ ابف السكيت أىر بالدعاء، إذا رفع بو صى : " كيقاؿ: قد جى
(56) :

لًَّتي تيذًكر عف تىميـ فقمبيـ اليمزة ًفػي بعػض كبلميػـ عينػان. يقكلػكف: "سػمعتي " أما العىٍنعىنة ا
ٌنًػػي نائمػػةه" قػػاؿ أبػػك  كم ًفػػي حػػديث قىٍيمىػػة: "تىحسػػب عى ". كري ػػفَّ فبلنػػان قػػاؿ كػػذا" يريػػدكف "أىفَّ عى

 :(57)عيبيد: أرادت تىٍحسب أني، كىذه ليغة تميـ. قاؿ ذك الرٌمة
ٍرقىػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػٍمتى ًمػػػػػػػػػػػػػٍف خى ػػػػػػػػػػػػػٍف تىرىسَّ ٍنًزلىػػػػػػػػػػػػػػةن أعى  ءى مى

 
كـي      ٍسػػػػػػػػػػػجي ٍينيػػػػػػػػػػػؾ مى ػػػػػػػػػػػبابة مػػػػػػػػػػػف عى  مػػػػػػػػػػػاءي الصَّ

: " قػػاؿ الفػػراء سػػمعت بعػػض بنػػي  (58)فجعػػؿ مكػػاف اليمػػزة عينػػان ". كقػػاؿ ابػػف السػػكيت ،أراد "أف" 
نبيػػاف مػػف طيػػئ يقػػكؿ دأنػػي يريػػد دعنػػي، كقػػاؿ تئالػػو يريػػد تعالػػو فيجعمػػكف مكػػاف العػػيف ىمػػزة كمػػا 

و لعنػػؾ قػػائـ، كأشػػيد عنػػؾ رسػػكؿ هللا، كىػػي لغػػة فػػي تمػػيـ كقػػيس جعمػػكا مكػػاف اليمػػزة عينػػا فػػي قكلػػ
كذعتو إذا خنقو "  ، فالنظير المجيكر لمحاء، أم أف العيف يتككف حيث يتكػكف  كثيرة، كيقاؿ ذأتو

الحػػػاء، ككمػػػا يتكػػػكف الحػػػاء إال أنػػػو تصػػػحبو نغمػػػة مكسػػػيقية إذ يتذبػػػذب الػػػكتراف الصػػػكتياف عنػػػد 
فػػي الميجػػات العربيػػة المعاصػػرة كػػبعض قػػرل فمسػػطيف كمصػػر  ، كىػػذا اإلبػػداؿ مكجػػكد(59)تككينػػو

 كالشاـ كغيرىا. 
: " (60)، مػػف أقػػكاليـ: " زنقػػة " أم ضػػيؽ أصػػميا زنػػأة،  قػػاؿ ابػػف السػػكيتان إبػػداؿ اليمػػزة قافػػ .3

ػػيَّؽ عميػػو "، فأبػػدلت القػػاؼ فػػي زنقػػة مػػف ىمػػزة الجػػذر الثبلثػػي  نَّػػأ عميػػو، إذا ضى كيقػػاؿ: قػػد زى
زنقة مف الجذر الثبلثي زنؽ، كأكد الدكتكر أحمػد الجنػدم إبػداؿ زنأ، فأصبح أصؿ اشتقاؽ 

: الكثبػة بالعجمػة، كالقفػز: الكثػب. (62): " جاء عف أبي عمػرك: األفػز(61)اليمزة قاؼ، بقكلو
كفػػػي شػػػماؿ  (ponic language)(64)فػػػي المغػػػة البكنيػػػة (63)ككػػػذلؾ أبػػػدلت القػػػاؼ ىمػػػزة

: " كالقػاؼ  (65)كقػاؿ الػدكتكر عمػي كافػيمراكش، كما كجدت الظػاىرة فػي ليجػة مالطػة "، 
تحكلت إلى ىمزة في بعض الميجػات العربيػة؛ فيقػاؿ: أط، ألػت، أبػؿ، عػأد، نطػأ ... إلػخ، 

    بدالن مف: قط، قمت، قبؿ، عقد، نطؽ..إلخ". 
، مػػف أمثػػاليـ: " كػػؿ تػػكخيره فييػػا خيػػرة "، فاألصػػؿ تػػأخيره، كقػػكليـ: " (66)إبػػداؿ اليمػػزة كاكان  .4

، (67)أيفك فاألصؿ ( wén)عف أذف، كقكليـ: " كيف " اآلذاف، كقكليـ: " كذف " الكذاف " أم
ـي مػػا كػػاف (68)قػػكليـ: " إيػػش إدؾ بيػػو " ، فاألصػػؿ كدؾ ؛ فقػػاؿ ابػػف سػػيده ػػنى ثىفي الصَّ : " الػػكى

ثٍػػفه كأيثيػػفه عمػػى ًإٍبػػداًؿ اليىٍمػػزىًة ًمػػف الػػكا ثيػػفه ككي مػػعي أىٍكثػػافه ككي ػػًغيري كالجى ـي الصَّ ػػنى ك كقػػد كقيػػؿ الصَّ
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إٍف يىٍدعيكفى مف ديكًنًو ًإالَّ أيثينناقيًرئى 
ٍيًو " (69) كاهي ًسيبىكى ، كىذا اإلبداؿ في )أثف( مف مظػاىر حى

 .(70)المخالفة الصكتية كمبالغة في التفصح
، مف أقكاليـ: "  ىقؼ" أم أقػؼ، كذلػؾ مثػؿ: " قػكليـ لمشػاة ىقفػي " أم  إبداؿ اليمزة ىاءن  .5

ًىيَّاؾى نىٍعبيدي كىًىيَّاؾى نىٍستىًعيفي لغنكم: أقفي، كقرأ أبك السكار ا
 .(72)بالياء، كىي لغة(71)

مال إبداؿ اليمزة ياءن  .6 ، مثؿ قكليـ :" إف حضر اىٍلًمي بطؿ التيمـ ة الفتحة الطكيمة )األلؼ(كا 
 "  فاألصؿ الماء . 

 لى:إبػػداؿ البػػاء نكنػػان، كمػػف أمثػػاليـ: " ينػػاغش ذبػػاف خشػػمو "، فاألصػػؿ ذبػػاب، لقكلػػو تعػػا .7
ػٍيئنا ٍف يىٍسميٍبييـي الذُّبىابي شى كىاً 

، قىػاؿى أىبيػك عيبيػدة:" ذيبػاب كىاًحػد، كىاٍلجمػع ًذٌبػاف، مثػؿ غػراب  (73)
قىاليكا: أًذٌبة جمع ذيباب، مثؿ أٍغًربة ًفي اٍلعدىد اٍلقىًميؿ  .(74)"كًغرباف كى

، تبػدؿ (76)ئع المشػترم، كمف أقكاليـ: " خـٌ " أصميا خىبَّ أم خدع البػا(75)إبداؿ الباء ميمان  .8
كال سػيما إذا كانػا فػي أكؿ الكممػة، فيقكلػكف فػي  (77)الباء ميما كالميـ باء في لغة بني مازف

ػػػاتى البعيػػػر بىػػػاتى البعيػػػر، كقػػػد يتعاقبػػػاف مػػػع كجكدىمػػػا فػػػي كسػػػط الكممػػػة فقػػػد ذكػػػر ابػػػف  : مى
ػا أم الربػا" ، كمػا ركم (78)السكيت أنو جاء فػي الحػديث الشػريؼ: " إنػي أخػاؼ عمػيكـ الرًٌمى
يقصػػد الخميفػػة  –عػػف أبػػي عثمػػاف المػػازني فػػي خبػػر طكيػػؿ قكلػػو: " فممػػا مثمػػت بػػيف يديػػو 

ممف الرجؿ ؟ قمت مف بنػي مػازف. فكممنػي بكػبلـ قػكمي، قػاؿ  قاؿ: –العباسي الكاثؽ باهلل 
لي: باسمؾ؟ ألنيـ يقمبكف الميـ بػاء كالبػاء ميمػا إذا كانػت فػي أكؿ األسػماء. قػاؿ: فكرىػت 

و عمػػى لغػػة قػػكمي لػػئبل أكاجيػػو بػػالمكر. فقمػػت: بكػػر يػػا أميػػر المػػؤمنيف، فطػػف لمػػا أف أجيبػػ
 . (79)قصدتو ، كأعجب بو"

كة " فاألصؿ التًٌ  .9 ، فتتحػد  (81)كىى رباط السركاؿ (80)كةَّ إبداؿ التاء داالن، فمف أقكاليـ: " الدًٌ
مػا يتحػداف فػي ، ك(82)التاء كالداؿ في المخرج، كىػك ممػا بػيف طػرؼ المسػاف كأصػكؿ الثنايػا

كىذا التجانس ساعد عمى حػدكث التبػادؿ بينيمػا  (83) الشدة كاإلصمات كاالنفتاح كاالنسفاؿ
فػػي ألفػػاظ عػػػدة، كقػػكليـ: سػػػتا الثػػكب كسػػػداه، كغمػػد سػػػيفو كغمتػػو، كالتفتػػػر كالػػدفتر، كىػػػرد 

( أنػػو كػػاف يقػػكؿ: ، كمػػف صػػكر ىػػذا اإلبػػداؿ مػػا ركم عػػف أبػػي ىريػػرة )(84)الثػػكب كىرتػػو
، (86)كابػف بكنػة (85) كفػزد" كىػي لغتػو فػي "جمدتػو، كفزت".كقػد عزاىػا إليػو أبػك الزنػاد"جمٌده، 

فػالنظير المجيػكر لمتػاء ىػك الػداؿ. كىػك يتكػػكف بػنفس الكيفيػة التػي يتكػكف بيػا التػػاء إال أف 
التػػػاء الميمػػػكس مػػػع الصػػػكت  ؿ، فتماثػػػ(87)أثنػػػاء النطػػػؽ فػػػي الػػػكتريف الصػػػكتييف يتذبػػػذباف

 إلى نظيره المجيكر الداؿ. المجيكر قبمو فتحكؿ 
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، فمف أقكاليـ: " ياغراب البيف خذ ليػؾ تنتػيف "، فاألصػؿ اثنتػيف، كقػكليـ: " إبداؿ الثاء تاءن  .10
الػػػدنيا تمػػػج "  ثمػػػج، كقػػػكليـ: " كتيػػػر "، فاألصػػػؿ : "كثيػػػر"، كقػػػكليـ:" تبلجػػػو "، فاألصػػػؿ " 

، فصػكت الثػاء مػف (88)رثبلجة "، قكليـ: " تبلتو "، فاألصؿ " ثبلثة"، فيذه لغة لييكد خيبػ
األصكات التي فقدت في الميجة العامية، كاستعيض عنو فييا بالتاء، نحك: ثقيػؿ تقيػؿ، أك 

، لقػد تطػكر الثػاء إلػى تػاء فػي الميجػات (89)السيف في الكممات الثقافية، نحػك: ثابػت سػابت
نانية العربيػػة كىػػذا مػػف مظػػاىر السػػيكلة كالتيسػػير؛ إذ تحكلػػت األصػػكات األسػػنانية إلػػى أسػػ

 لثكية في كثير مف الميجات العربية. 
، فمف قكليـ: " الذفاؿ "، أصػؿ ىػذه المفظػة بالثػاء الثفػاؿ، فقمبػت الثػاء ذاالن إبداؿ الثاء ذاالن  .11

لقػػرب مخرجييمػػا، فالثفػػاؿ ىػػك قطعػػة مػػف القمػػاش يػػتـ فييػػا لػػؼ الخبػػز المطيػػي، قػػاؿ ابػػف 
ػػػػػى ليىقىػػػػػ(90)قتيبػػػػػة ذكػػػػػر : " كالثفػػػػػاؿ جمػػػػػدىة تبسػػػػػط تىحػػػػػت الرَّحى مىٍييىػػػػػا الػػػػػدًَّقيؽ قىػػػػػاؿى زيىىٍيػػػػػر كى ع عى
ٍرب اٍلحى
(91) : 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًبًثفىاًليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؾى الرَّحى ـي عى  فىتىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريٍككي
 

َـّ تىٍحًمػػػػػػػػػػػػػٍؿ فىتيتٍػػػػػػػػػػػػػًئـً   ػػػػػػػػػػػػػافنا ثيػػػػػػػػػػػػػ تىٍمقىػػػػػػػػػػػػػٍح ًكشى  كى
ػت تكػكف مثقمػة إً   لىٍيسى ػى بثفاليػا ييًريػد دقتيػا لمحػب ًإذا كىانىػت مثقمػة كى قىكلػو عىػرؾ الرَّحى الَّ العرؾ الدٍَّلؾ كى

ػػى الَّتًػػي تػػديرىا اٍليىػػد أًلىف  ػػو هللا الرَّحى مػػٌي رىحمى ػػى كىًىػػي طاحنػػة ، كىأىرىادى عى كىًىػػي تطحػػف فىػػأىرىادى دؽ الرَّحى
الثفػػاؿ يكضػػع تحتيىػػا فىًيػػيى تدقػػو "، فالػػذاؿ ىػػك النظيػػر "المجيػػكر" لمثػػاء، أم أف الػػذاؿ يختمػػؼ عػػف 

عنػػػػد نطقػػػػو، فيػػػػك مصػػػػحكب بنغمػػػػة الثػػػاء فػػػػي شػػػػيء كاحػػػػد ىػػػػك أف الػػػػكتريف الصػػػػكتييف يتذبػػػػذباف 
، فالػذاؿ ىػك نظيػر الثػاء المجيػكر، أم أنػو صػكت (92)مكسيقية، كىذا ما سكغ كقكع اإلبداؿ بينيمػا

رخك مجيكر مرقػؽ، يػتـ نطقػو بػنفس الطريقػة، التػي ينطػؽ بيػا صػكت الثػاء، مػع فػارؽ كاحػد، ىػك 
 . (93)أف األكتار الصكتية تيتز عند نطؽ الذاؿ، كال تيتز عند نطؽ الثاء

، فمف قكليـ: " سابت " أم ثابت، كصكت الثاء مف األصكات التػي فقػدت ان إبداؿ الثاء سين .12
في الميجػة العاميػة، كاسػتعيض عنػو فييػا بالتػاء، نحػك: ثقيػؿ تقيػؿ، أك السػيف فػي الكممػات 

 .  (94)الثقافية، نحك: ثابت سابت
:  (96)لجشيشة ، قاؿ الخفاجي، مف أقكاليـ : " الدشيشة " ، أصميا ا(95) داالن   إبداؿ الجيـ .13

أف الدشيشػػػة لغػػػة فػػػي  (97)" حكػػػى ثعمػػػب : جششػػػت الحنطػػػة كدششػػػتيا " ، كأكػػػد المغكيػػػكف
 الجشيشة. 

إبػػداؿ الجػػيـ شػػينان، كمػػف أقػػكاليـ:" فشػػر" أصػػميا فجػػر، ك"كش" فػػي كجػػو، كمػػف أقػػكاليـ فػػي  .14
ٍير" أم عمى  ٍير عىًكٍش اىٍلخى بىاح اىٍلخى  .(98)كجو الخيرذلؾ لمداعبة األطفاؿ:" يىا صى
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، كمػػػػف أمثمػػػػة ذلػػػػؾ قػػػػكليـ : " ىػػػػذا عمػػػػؽ " أم سػػػػافؿ ، أصػػػػميا عمػػػػج ، ان إبػػػػداؿ الجػػػػيـ قافػػػػ .15
ك"الدقراف "، كىك الشاعكب الذم ييذرل بو التبف ، كأصمو دجراف ، كىذا ما أكده ابػف سػيده 

كب لتعريش، اٍلكىاًحدى (99)؛ بقكلو ، ًبكىٍسر الدَّاؿ: اٍلخشب اٍلمىٍنصي ٍجرافي ة: ًدٍجرانة " ، أما : " كالدًٌ
النظير المجيكر لمقاؼ، الذم يحدث في نفس المكضع كبػنفس الكيفيػة كلكػف يتذبػذب معػو 
الػػكتراف الصػػكتياف، فمػػيس مػػف جممػػة األصػػكات العربيػػة الفصػػحى اآلف إال أنػػو يسػػمع فػػي 

" صػػػكت Gبعػػػض العاميػػػات ، فػػػالنظير المجيػػػكر لمقػػػاؼ، كىػػػك الػػػذم يرمػػػز إليػػػو كتابػػػة بػػػػ"
 .(100)يكم انفجارمصامت مجيكر ل

، كذلؾ مثؿ قػكليـ " بعثػر الكػـك كخػبله فطػاط " ، فبعثػر أصػميا بحثػر ،  ان إبداؿ الحاء عين .16
ٌحٍنػػػد " ، أم مػػػع ىنػػػد ، غمبػػػت الحػػػاء عمػػػى  كقػػػكليـ : " كيػػػف البنػػػت لقػػػت ، راحػػػت البنػػػت مى
 العيف في لغة سعد إذا تجاكرتا فػي كممػة كاحػدة أك فػي كممتػيف منفصػمتيف فيقكلػكف فػي : "

 " ـٍ ـٍ " في " مىعييي مىحُّ
: "  (102). كقد نسبت ىذه المغة أيضان إلى تميـ . قاؿ ابػف يعػيش (101)

" ـٍ ػ كحكي عف بنػي تمػيـ " مىحُّ
ػعى ىىػؤالء " كذلػؾ لقػرب  (103) ػاؤالء" فػي " مى فػي " مىعىيػـ" ك" مىحَّ

تعػالى : العيف مف الياء كىى كثيرة في كبلـ بنػي تمػيـ " . كمػا قيػرئ عمػى ىػذه المغػة قكلػو 
  ػػٍيطىافى ـى أىٍف الى تىٍعبيػػديكا الشَّ ـٍ يىػػابىًني آدى ـٍ أىٍعيىػػٍد ًإلىػػٍيكي أىلىػػ

ٍيػػد (105)، فقػػاؿ الزمخشػػرم(104) : " أىحَّ
ػػػد ٌحػػػا ، أىم دىٍعيىػػػا مىعىيىػػػا ، قػػػاؿ  (106)بالحػػػاء كأىحَّ ػػػا مى ، كىػػػي لغػػػة تمػػػيـ، كمنػػػو قػػػكلييـ : دىحَّ

:  (107)الفػػػراء ـي ًإذا بيٍعثًػػػرى مػػػا ًفػػػي اٍلقيبيػػػكرً أىفىػػػبل : " كقكلػػػو عػػػزَّ كجػػػؿَّ يىٍعمىػػػ
رأيتيػػػا ًفػػػػي  (108)

 : ٍبػػد اللَّ ػػا ًفػػي اٍلقيبيػػكر مصػػحؼ عى ـي ًإذىا بيٍحثًػػرى مى ، كسػػمعت بعػػض أعػػراب بنػػي  أىفىػػبلى يىٍعمىػػ
: بحثر ، كىما لغتاف: بحثر، كبعثر " ، كقاؿ األزىرم أسد، كقرأىا فىقىاؿى
: " )بحثػر( :  (109)

"، ييقىاؿ: بىٍحثىرى  ييقىاؿ ًلمَّبف ًإذا تقٌطع كتحٌبب بحثىػرى فىييػكى ميبىٍحثػره مىتىاعو كبعثره ًإذا أثاره كقىمىبو. كى
: " كقػػد أبػػدلت العػػيف مػػف الحػػاء فػػي بعػػض المكاضػػع: قػػرأ بعضػػيـ:  (110)كقػػاؿ ابػػف جنػػي

تَّى ًحيفيريد:  (111)"عتى حيف" حى
، كلػكال بحػة فػي الحػاء لكانػت عينػا، كمػا أنػو لػكال (112)

طبػػاؽ فػػي الصػػػاد لكانػػت سػػينا، كلػػػكال إطبػػاؽ فػػػي الطػػاء لكانػػت داال، كلػػػكال اإلطبػػاؽ فػػػي إ
، فالحػاء "الظاء لكانت ذاال، كألجػؿ البحػة التػي فػي الحػاء، مػا يكررىػا الشػارؽ فػي تنحنحػو

ىػػي النظيػػر الميمػػكس لمعػػيف ، كىػػذا معنػػاه أنػػو صػػكت رخػػك ميمػػكس مرقػػؽ، يفتػػرؽ عػػف 
، كىػػذا مػػا سػػكغ (113)ال تتذبػػذب معػػو، بخبلفيػػا مػػع العػػيف العػػيف، فػػي أف األكتػػار الصػػكتية،

 إبداليا مف العيف . 
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، فمف أقكاليـ : " اليابية " : كىى حفرة تستخدـ لممياة ،  كأصميا الخابية  إبداؿ الخاء ىاءن  .17
: إناء معركؼ مف فخار يجعػؿ فيػو المػاء، بُّ :" كالحي  (114)فأبدلت الخاء ىاء ، قاؿ اليركم

 د أىؿ الشأـ، كأىؿ مصر يسمكنو الزير " . كىك الخابية عن
، كمعنػػػػػػى يشػػػػػػتو ، فمػػػػػػف أقػػػػػػكاليـ: "  يشػػػػػػتو بالػػػػػػؾ "  فاألصػػػػػػؿ يشػػػػػػدهإبػػػػػػداؿ الػػػػػػداؿ تػػػػػػاءن  .18

عندىـ)يشػػغؿ(، فػػأثر الػػيف الميمػػكس بالػػداؿ المجيػػكر فتحػػكؿ الػػداؿ إلػػى نظيػػره الميمػػكس 
 التاء في يتو كنكع التأثير تقدمي جزئي متصؿ. 

قكاليـ :" الزلمة األمرط " ، أصميا األمرد ، فيقكؿ الدكتكر أحمد :  فمف أ إبداؿ الداؿ طاءن  .19
: " كلكننػا نجػد ابػف سػينا يتميػز عمييمػا بكصػفو التفصػيمي المعتمػد عمػى  (115)مختار عمػر

تحديػػد مػػا يمحػػؽ األعضػػاء المشػػاركة فػػي النطػػؽ مػػف تعػػديبلت. فحػػيف يتحػػدث عػػف الطػػاء 
 كالداؿ " .  يقكؿ بعد أف حدد مخرجيا . كربطو بمخرج التاء 

، فمػػػف أمثػػػاليـ : " ضػػػب دقنػػػؾ عػػػف مخػػػالؼ الػػػدكؿ " أصػػػميا ذقنػػػؾ ،  إبػػػداؿ الػػػذاؿ داالن  .20
كقكليـ:"بردعة " أم برذعػة، ك" حػدكة" أم حػذكة ، ك" ديػؿ" أم ذيػؿ ك" دىػب " أم ذىػب، 

قد نطقت اٍلعىرىب ًفي عدَّة أىٍلفىاظ ًبالدَّاؿ كالػذاؿ، فىقىػاليكا لمدينػة(116)قاؿ الحريرم ـ:  : " كى ػبلى السَّ
ػػنى كمي  جػػدًٌ نى داد، كلمرجػػؿ المجػػرب: مي ٍغػػكبى  ذاذي ٍغػػبى  ، ىػػذا اإلبػػداؿ ذ كلمػػدكاىي: القنػػاذع كالقنػػادع "جًٌ

خاضػػع لقػػػانكف السػػػيكلة كالتيسػػػير الصػػػكتي، فتحػػػكؿ مخػػػرج الػػػذاؿ األسػػػناني المثػػػكم، كىػػػذا 
 شػػػائع فػػػي الميجػػػات العربيػػػة المعاصػػػرة، كمػػػف ذلػػػؾ: "ذيػػػب" فػػػي ذئػػػب، ك"قنفػػػد" فػػػي قنفػػػذ،

 ك"جدر الشجرة" في جذر ك"جداـ"، ك"بدر الحب" في بذر.
، كقكليـ:" بزر" أم بذر، فتحكؿ صكت إبداؿ الذاؿ زايان ، مثؿ قكليـ : " رزيمو " أم رذيمة .21

الذاؿ األسناني إلى صكت الزام األسػناني المثػكم لقػرب المخػرج كاتفاقيمػا بصػفتي الترقيػؽ 
كيخضع إلػى قػانكف السػيكلة كالتيسػير، كظػاىرة ، كىذا اإلبداؿ شائع في الميجات، ةكالرخاك 

 اندثار األصكات األسنانية.   
ىاضػػا خػػذا  :"كمػػف أقػكاليـ إبػداؿ الػػذاؿ ضػادان ، كذلػػؾ بتفخػػيـ صػكت الػػذاؿ فينطػؽ ضػػادان، .22

، فتحكلػػت الػػذاؿ إلػػى نظيرىػػا الشػػديد الػػداؿ ثػػـ تحكلػػت الػػداؿ إلػػى نظيرىػػا أم ىػػذا  "تبعتػػي
  المفخـ الضاد. 

 مان ، مثؿ قكليـ : " المي في عينؾ في عيف غيرؾ  " أم الذم . إبداؿ الذاؿ ال .23
إبداؿ الراء المان، مثؿ قكليـ : " السمطاف مرض خبيػث " ، أم السػرطاف ، كمػف أمثػاليـ :  .24

، ك" إرتعي يا حايمة ريػت الحرايػب قايمػة  (117)" كممة يا ريت ما تعمر بيت "  أم يا ليت
، فكبلىمػا يخرجػاف مػف لػبلـ راء كذلػؾ لقػرب مخرجيمػا" أم ليت، فميت أداة تمنػي فإبػداؿ ا
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مع طرؼ المساف، فسكغ إبداليما أف البلـ كالػراء لثكيػاف مجيػكراف متكسػطاف غيػر أف  ةالمث
 البلـ جانبي كالراء تكرارم. 

ػػػزٍ ؼ " أم يى حى ٍسػػػ" يً  :إبػػػداؿ الػػػزام سػػػينان، مػػػف قػػػكليـ .25 المجيػػػكر فػػػي السػػػيف  ءأثػػػر اليػػػاؼ، حى
لميػاء كىػذا التػأثير تقػدمي  ةإلى نظيره المجيػكر الػزام كىػذه مماثمػالميمكس، فتحكؿ السيف 

جزئػػػي منفصػػػؿ ألف المماثمػػػة لػػػـ تػػػتـ فػػػي كػػػؿ خصػػػائص الصػػػكت، كفصػػػؿ بػػػيف الصػػػكتيف 
فاصػػؿ ىػػك صػػكت الكسػػرة فػػي يىٍسػػحىؼ كحػػرؼ المضػػارعة مكسػػكر فػػي الميجػػة،  فالمتمػػاثمي

أقكاليـ : " الزلحفاه (، كمف كىذا يرجع إلى تمتمة بيراء كبقيت في الفصحى في الفعؿ)ًإخاؾ
ىػػػػك النظيػػػػر  الزعتػػػػر أصػػػػمو السػػػػعتر كالفػػػػزدؽ أصػػػػمو الفسػػػػتؽ،  فػػػػالزام ، " أم السػػػػمحفاه
، ففػػي الزلحفػػاه كالسػػمحفاه، أثػػر الػػبلـ المجيػػكر فػػي السػػيف إلػػى نظيػػره (118)المجيػػكر لمسػػيف

حركػة المتمػاثميف  فالمجيكر الزام، كالتأثير رجعي جزئي منفصؿ أيضان فصؿ بيف الصكتي
 الضمة، كمثؿ ذلؾ حدث في لفظ السعتر كالزعتر. 

إبػػداؿ السػػيف صػػادان كمػػف أقػػكاليـ :  " كػػؿ قػػدر ليػػو مصػػكاطو "  أم مسػػكاطة ، السػػقر أم  .26
الصػػقر، كقػػكليـ : الرصػػف كاألصػػؿ ىػػك الرسػػف ، الصػػطؿ "  فاألصػػؿ " السػػطؿ "،  كمػػف 

 أشعارىـ في ذلؾ :
    يفً طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ اى كى  سى بٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ اى  ـٍ ا أي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى يٍ كى بٍ يى 

 
ػػػلٍ ر اى ٍطػػػعً  فٍ ًمػػػ ٍر يػػػا خً يًػػػ   ي  ًحػػػمبلىٍ لٍ ا اى ايى بٍ صى

   يكِ نْ ْصـــــــــــــــرَ  ًكةٍ ٍسػػػػػػػػػػػػػػػؿ مى الىٍ دى ٍلػػػػػػػػػػػػػػػاى عى  ـٍ رى ٍحػػػػػػػػػػػػػػػيى  
 

ػػػػػػػػػ ـٍ مىػػػػػػػػػعً لٍ اى  ؿٍ ًقػػػػػػػػػاٍ ي نى اًسػػػػػػػػػرى  ؿٍ كيػػػػػػػػػكى    ي  حً اٍ صى
كقد ركم عف بني العنبر مف تميـ كانكا ينطقكف بكممة ،  (119)ككذلؾ قيرأت )ًصراط( عمى )سراط( 

، كركم عػػف تمػػيـ لصػػؽ  (120)الصػػاؽ" ، كبنػػك العنبػػر ممػػف تكغمػػكا فػػي البػػداكة  "السػػاؽ " قػػائميف "
)بالصاد(، كقيس تقكؿ : )لىًسؽ( )بالسيف( ، فالصػاد مطبػؽ السػيف، أم أنػو يتكػكف بػنفس الطريقػة 

كغيو (121)التي يتككف بيا السيف إال أف فيو "إطباقا" المماثمػة الصػكتية ففػي  ، فكؿ  ىذا اإلبداؿ ميسى
طة كالصطؿ أثر الطاء المفخـ في السيف المرقػؽ، فتحػكؿ إلػى نظيػره الصػاد المفخػـ كالتػأثير ًمٍسكا

ٍقر لغة في الصقر كفي الصقر أثر الراء كالقاؼ المفخميف في  رجعي )مدبر( جزئي منفصؿ، كالسى
 . (122)السيف المرقؽ فتحكؿ إلى نظيره المفخـ الصاد، كلعؿ صيغة الٌسقر أقدـ مف صيغة الصقر

: " الصاد التي كالسيف: كمع أف سيبكيو لـ يمثؿ ليذه الصاد ال  (123)ؿ الدكتكر تماـ حسافكقا
نجػػد صػػعكبة فػػي تصػػٌكر المػػراد مػػف ىػػذا الشػػبو؛ إذ أف الصػػاد كالسػػيف تشػػتركاف فػػي المخػػرج كفػػي 

مة كالسيف مرقَّقة ،الصفات كميا إاٌل التفخيـ كالترقيؽ  ،يمػاكىذا ىػك الفػارؽ الكحيػد بين ،فالصاد مفخَّ
كمف ثىَـّ فإف إحداىما إذا أشبيت األخرل فبل بيدَّ أف يككف معنى ذلؾ مشاركتيا في الصفة الكحيػدة 
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فإذا أشبيت الصاد السيف فإف معنى أف تترؾ الصاد تفخيميػا إلػى ترقيػؽ  ،التي فارقتيا مف جيتيا
 ،ير "سػابر"السيف كقد مثَّؿ ابف عصفكر ليذا الصكت مف أصكات الصاد بكممة "صابر" التي تص

 كمثؿ ىذه الصاد ما نسمعو اليـك عمى ألسنة النساء كال سيما المتشبيات منيف باألجنبيات " . 
، كبعض ليجات المػدف يقكلػكف:" ظاءن ، مثؿ قكليـ : " األلماظ " أم األلماس سيفإبداؿ ال .27

األلمػػػػاز" فمسػػػػكغ اإلبػػػػداؿ ىنػػػػا أف الػػػػزام ىػػػػك النظيػػػػر المجيػػػػكر لمسػػػػيف ، كفخمػػػػت بسػػػػبب 
 رتيا األلؼ. مجاك 

إبداؿ الشيف جيمان، مثؿ قكليـ : " نجارة " أم نشارة ، فالنظير المجيكر لمشػيف ىػك النطػؽ  .28
العػػػامي لمجػػػيـ فػػػي سػػػكريا كبعػػػض بػػػبلد المغػػػرب، كىػػػك مثػػػؿ الصػػػكت األخيػػػر فػػػي كممػػػة 

"rouge الفرنسػػػية "= ركج" ، أم أنػػػو يتكػػػكف تكػػػكف الشػػػيف كيفتػػػرؽ عنػػػو فػػػي أف الػػػكتريف "
: "  (125)، كيقػػػكؿ الػػػدكتكر تمػػػاـ حسػػػاف(124)و يحػػػدثاف نغمػػػة مكسػػػيقيةالصػػػكتييف فػػػي نطقػػػ

الشػػيف التػػي كػػالجيـ: كىػػي الشػػيف المجيػػكرة التػػي تشػػبو صػػكت الجػػيـ فػػي الميجػػة السػػكرية 
كمثػؿ  ،فكاف الناطقكف بيذه الشيف مػف العػرب يجعمػكف كممػة أشػدؽ كأنيػا أجػدؽ ،كالمبنانية

مثػػػػؿ األشػػػػػغاؿ كاألشػػػػػجار " ، كقػػػػػاؿ  ىػػػػذا مػػػػػا نسػػػػػمعو فػػػػػي ليجػػػػة القػػػػػاىرييف فػػػػػي كممػػػػػات
كلكػػػف الكاضػػػح أف ىػػػذه  ،التػػػي كالشػػػيف: كلػػػـ يمثػػػؿ ليػػػا سػػػيبكيو (127): " الجػػػيـ(126)أيضػػػان 

المشبية لمشيف كانت صكتنا مف أصكات الجيـ ال يرد إاٌل في مكقػع خػاٌصو ىػك مكقعػو قبػؿ 
تصػػػػير إلػػػػى لػػػػو بكممػػػػة "اجتمعػػػػكا" التػػػػي  (129)ركقػػػػد مثَّػػػػؿ ابػػػػف عصػػػػفك  ،(128)تػػػػاء االفتعػػػػاؿ

كنحف نعرؼ أف الكممػة الفصػيحة "اجتػر" قػد أصػبحت بفضػؿ ىػذا الصػكت مػف  ،"اشتمعكا"
حػػيف فػػي ريػػؼ مصػػر كىكػػذا شػػاعت عمػػى ألسػػنة الفبل ،أصػػكات الجػػيـ عمػػى صػػكرة "اشػػتر"

 .شماالن كجنكبنا "
، كمثػػػػؿ قػػػػكليـ:" السػػػػجاعية" أم " أم الشػػػػجرةإبػػػػداؿ الشػػػػيف سػػػػينان مثػػػػؿ قػػػػكليـ :" السػػػػجرة .29

 الشجاعية. 
، مػػف أقػػكاليـ : " ىػػذا عيػػؿ شػػيف ممػػزؽ فػػي الكلػػد ، كمػػا ىػػك معطيػػو (130)إبػػداؿ الصػػاد زايػػان  .30

ٍيػػػؽ " ، فاألصػػػؿ "لصػػػيؽ" ،  (131)يقػػػرا" ، فاألصػػػؿ : " ممصػػػؽ " ، كقػػػكليـ : " ىػػػات لػػػو ليزَّ
فاألصػؿ  كقكليـ: "  لىزقىة الظٍَّير " ،فاألصؿ " لصقة " كقكليـ : ك " زغيػر القػـك خػادميـ "

كيت عف ربيعػة فيقكلػكف فػي لصػؽ لػزؽ )بػالزام( " صغير" ، فيذه المغة ري
، فػالنظير  (132) 

المجيػػكر لمصػػاد ىػػك "مطبػػؽ" الػػزام، أم أنػػو يتكػػكف كمػػا يتكػػكف الػػزام إال أنػػو فيػػو إطباقػػا. 
فيػػذا الصػػكت صػػامت مجيػػكر لثػػكم احتكػػاكي مطبػػؽ ، كىػػك مػػف جممػػة أصػػكات العاميػػة 

، ككػػػذلؾ قيًرئىػػػٍت  (133) امي لكممػػػة "ضػػػابط"المصػػػرية، كىػػػك الصػػػكت األكؿ فػػػي نطقنػػػا العػػػ
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بالزام المفخمة، كقرار المجمع القاىرم أف حركػة الكسػرة أقػكل  (134))ًصراط( عمى )ًزراط(
 فقمبت اليمزة حسب حركتيا أك حركة ما قبميا.  

، الضػاد فػي األصػؿ، ىػي كاليـ: " دغػدغ " فأصػميا " ضغضػغ "إبداؿ الضػاد داالن، مػف أقػ .31
 . (135)لمداؿالنظير المفخـ 

:" (136)قاؿ السيكطي، ،أم الضراط " "  كلد الياكيو كالذراطإبداؿ الضاد ذاالن، كمف أمثاليـ: .32
قاؿ أبك محمد البطميكسي فػي كتػاب الفػرؽ: لػـ يقػع فػي كػبلـ العػرب إبػداؿ الضػاد ذاال إال 

 . كنبذ فيك نابذ ال أعرؼ غيره " (137)في قكليـ: نبض العرؽ فيك نابض
، ك" الػزرؼ" أم الظػرؼ ، مثػؿ قػكليـ :" زابػط" أم ضػابط مطبقة مفخمػة زايان  إبداؿ الضاد .33

 .كىي بمعنى الكيس أك العيار النارم ، ك " فييا زبط كربط " أم ضبط 
إبػداؿ الضػػاد ظػػاءن ، مػػف أقػػكاليـ : " فػبلف شػػيف يظػػرب " ، فاألصػػؿ يضػػرب ، كقػػكليـ : "  .34

فاألصػػؿ ضػػافني، ك"الظػػٌك" فػػي  : " أبػػك زيػػد ظػػافني " ،، كقػػكليـعػػريظ " فاألصػػؿ عػػريض
الضػػكء، فصػػكت الضػػاد أسػػناني لثػػكم ديػػد انفجػػارم مطبػػؽ أم مفخػػـ ، فتحػػكؿ إلػػى مخػػرج 
الظػػاء األسػػناني كالظػػاء نظيػػر الضػػاد الرخػػك االحتكػػاكي، كالضػػاد القػػديـ  كػػاف ينطػػؽ رخػػكان 

 ، كىذه الظاىرة شائعة في بعض المدف كالقرل العربية (138)احتكاكيان جانبان 
م " أم يعطػػػػي ، يبػػػػدلكف الطػػػػاء داالن ثػػػػـ يسػػػػقطكف إبػػػػداؿ  .35 الطػػػػاء داالن، مػػػػف أقػػػػكاليـ: " يػػػػدًٌ

الػػػداؿ(  ، فػػػالنظير المجيػػػكر لمطػػػاء ىػػػك الضػػػاد ، فػػػبل فػػػرؽ بػػػيف  –. )الضػػػاد  (139)العػػػيف
الضػػاد كالطػػاء إال أف األكؿ مجيػػكر كالثػػاني ميمػػكس، كال فػػرؽ بػػيف الضػػاد كالػػداؿ إال أف 

 . (140)اؽ فيوالضاد "مطبؽ" كالداؿ ال إطب
، تحػكؿ الصػكت األسػناني ير " كاألصؿ " الظَّير"، كمنو قكليـ : " الضَّ ضادان إبداؿ الظاء  .36

)ظ( إلػى صػكت أسػناني لثػكم )ض( لبػذؿ الجيػػد األقػؿ كالسػيكلة كالتيسػير، فتحػكؿ الظػػاء 
 نظيره الشديد الضاد كىك تأثير رجعي جزئي منفصؿ.  ىالرخك إل

تمػػػػػػاـ الػػػػػػدكتكر يـ : " خبػػػػػػى الػػػػػػدراىـ " أم خفػػػػػػي  ، قػػػػػػاؿ ، مثػػػػػػؿ قػػػػػػكل إبػػػػػػداؿ الفػػػػػػاء بػػػػػػاءن  .37
:" الباء التي كالفاء: لقد فيمت مف كبلـ سيبكيو في ىذا الصكت أف الباء التػي (141)حساف

" فػػػي المغػػػات Pكىػػػي بػػػاء ميمكسػػػة مثػػػؿ صػػػكت " ،يعنييػػػا ىػػػي مػػػا يسػػػمكنو البػػػاء الفارسػػػية
َـّ أصػبحت كممػة  ،مبيػا فػاءكالمعركؼ أف العرب كانكا يعربكف ىذه الباء بق ،األجنبية كمػف ثىػ

كلكػػف ابػػف عصػػفكر يػػزعـ أف ىػػذه  ،ككممػػة "بػػالكزه" فػػالكذج ،"بػػرزده" عنػػد تعريبيػػا "فػػرزدؽ"
كاآلخر بالعكس نحك بمح"  ،الباء "عمى ضربيف أحدىما لفظ الباء أغمب عميو مف لفظ الفاء

 و كذلؾ " .  لعم P"(143)كبالثاني صكت " ،V"(142)، فيؿ يقصد باألكؿ ما يشبو صكت "
بػػرؾ بػػرخ : كمػػف أقػػكاليـ فػػي ذلػػؾ : " كػػؿ الجمػػاؿ تعػػارؾ غيػػر  ، مثػػؿ: إبػػداؿ الكػػاؼ خػػاءن  .38

 -بارؾ " ، ك" قاـ ما عده برخ " فالخاء كالكاؼ يتبادالف األماكف في المغػات العربيػة جممنا
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كىػة كالنمػاء كالزيػادة، كا-السامية ألرجػح القديمة، فمادة )برخ( ىنا ىي مف )بػرؾ( بمعنػى البىرى
أنيػػػا عبريػػػة كليسػػػت نبطيػػػة، كمػػػف تبػػػادؿ األمػػػاكف بػػػيف الكػػػاؼ كالخػػػاء قػػػكليـ فػػػي بعػػػض 
. كمف أمثاليـ : قاـ مػا عػده بػرخ  ، قػاؿ  الميجات اليمنية: بىرىخى الجمؿي كبرَّخ الجماؿي الجمؿى

ري ًإذىا " ، كقػاؿ ابػف منظػكر: " بىػرىؾى اٍلبىًعيػعالبي تحت باب " تقسيـ الجمكس":" بىرىؾى البىًعيػري الث
 .أىنىاخى ًفي مىٍكًضعو فىمىًزمىوي " 

" ال تكربػؿ التػػبف "، أم ال : إبػداؿ الكػاؼ غينػان، مثػؿ قػكليـ إبػداؿ الغػيف كافػان ، مثػؿ قػكليـ .39
كىػػػػى آلػػػة لتنقيػػػػة الحبػػػكب كالػػػػدقيؽ مػػػف الشػػػػكائب، : تغربػػػؿ، كقػػػكليـ: الكربػػػػاؿ أم الغربػػػاؿ

ػػؿي بػػو الحنطػػة: كاألصػػؿ غربػػاؿ فأبػػدلت الكػػاؼ غينػػان، قػػاؿ الصػػفدم: " ك  يقكلػػكف لمػػذم ييٍنخى
ٍرباؿ "، ىذا التطكر في التغيرات التاريخية فالكاؼ كالغػيف مخرجيمػا كاحػد كىػك الطبػؽ أك غى

 الحنؾ الطرم فتحكؿ صكت الغيف الرخك المجيكر  إلى الكاؼ الشديد الميمكس. 
" قػكليـ:قتيػؿ، ، مثؿ قكليـ:" يكتؿ الكتيؿ كيمشي فػي جنازتػو " أم يقتػؿ الالكاؼ قافان إبداؿ  .40

كيقػػػكؿ الػػػدكتكر تمػػػاـ حسػػػاف ، نػػػاكلني القػػػازكزة " أم المشػػػركب البػػػارد ، فاألصػػػؿ الكػػػازكزة
معمقان عمى ىذا اإلبداؿ: " تطكرت "القػاؼ" إلػى "كػاؼ" فػي نطػؽ الفمسػطينييف فػي المػدف ، 
"، فيـ يقكلكف مثبل: "كاؿ" في: "قاؿ"، ك"برتكاف" في: "برتقػاؿ"، ك"كمتػو كتػؿ" فػي "قتمػو قػتبل

، فالقػػاؼ صػػكت ليػػكم ديػػد ميمػػكس كمػػا ينطقػػو مجيػػدك القػػراءات فػػي مصػػر كغيػػر ذلػػؾ "
كالكاؼ طبقي شديد ميمكس، كال فرؽ بيف القاؼ أعمؽ قميبلن في مخرجو مف الكاؼ، فمػف 

 السيؿ تبادليما كىذا يعد في التطكرات التاريخية. 
سػماعيؿ ، مإبداؿ البلـ نكنان ، مثؿ قكليـ : " بردقاف " أصميا برتقػاؿ .41 ثػؿ: جبريػؿ كجبػريف كا 

سماعيف، كبعض الميجات الغزيػة يقكلػكف:" عمػكاف" بػدالن مػف "عنػكاف" كىػذا أثػر مػف آثػار  كا 
قػػانكف المخالفػػة الصػػكتية، مػػثبلي فػػي كممػػة بردقػػاف كبرتقػػاؿ أثػػر صػػكت الػػراء المجيػػكر فػػي 

النػػػػكف التػػػاء الميمػػػكس فتحػػػكؿ التػػػاء إلػػػى نظيػػػره المجيػػػكر الػػػداؿ فػػػي )البردقػػػاف( كالػػػبلـ ك 
 مخرجيما المثة كتتفقاف بصفة الجير كالتكسط فيسيؿ إبداليما. 

 إبداؿ النكف المان، كمف أقكاليـ: " غسؿ الفنجيؿ "، فأصميا الفنجيف.  .42
43.  : ػػؿي إبػػداؿ النػػكف كاكان، مثػػؿ قػػكليـ " قىػػكطىر " أصػػميا  قنطػػر فأبػػدلت النػػكف كاكان: كقىٍنطىػػرى الرجي

تىػرىؾ البىػدٍ  ػر كى ـى في الحىضى ، فتنطػؽ عنػدىـ بإمالػة الفتحػة لػي الضػمة ؛ أم بانكمػاش كى إذا أقا
 صكت الميف المركب.  

، كىػػذا اإلبػػداؿ مكجػػكد فػػي بػػدالن مػػف  اليرابيػػع ، مثػػؿ قكليـ:"الجرابيػػع"(144)إبػػداؿ اليػػاء جيمػػان  .44
 ليجات عربية كثيرة.
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الجفار جمع جفر، كىى أرض مسيرة سبعة أياـ بيف فمسطيف كمصر، أٌكليا رفح، مف جية الشاـ كآخرىا .24
اؿ تيو بنى إسرائيؿ، كٌميا رماؿ سائمة بيض. كالجفار بيا كثير، شرب سكانيا منيا، الجسمٌى متصمة برم

يزعمكف أنيا كانت ككرة جميمة، كفييا نخؿ، كفى الجاٌدة بيا مكاضع عامرة، كىى رفح كالقٌس كالعريش 
كالكٌرادة كقطية، فى كؿ مكضع مف ىذه دكاكيف فييا كٌؿ ما يحتاج إليو مف مأككؿ كمشركب 

تحقيؽ:  (: حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة،1967انظر: السيكطي؛ جبلؿ الديف ) كغيره.
، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي كشركاه، القاىرة، 1محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ط

الحميرم؛ محمد بف ك  2/145كالحمكم؛ ياقكت)د.ت(: معجـ البمداف، دار صادر، بيركت،  23/ص1ج
، مؤسسة 2تحقيؽ: إحساف عباس، ط ،2(: الركض المعطار في خبر األقطار، ط1980نعـ) عبد الم

(: مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة 1992كالبكرم؛ صفي الديف)  410ناصر لمثقافة، بيركت، ص
ككرد عمي؛ محمد بف عبد  337/ص1ج ، دار الجبؿ، بيركت،1كالبقاع، تحقيؽ: محمد البجاكم، ط

 .  9/ص1، مكتبة النكرم، دمشؽ، ج3خطط الشاـ، ط(: 1983الرازؽ)
 .22(: يبنا تاريخ كآثار، مطابع منصكر، غزة، ص2000البكجي كالعيمة؛ محمد كرياض) .25
 .  174قبائؿ كعشائر فمسطيف، ص.26
، دار الكتب 1(: المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار، ط1998أبك العباس تقي الديف)  المقريزم؛.27

 .  228/ص1جالعممية، بيركت، 
مقاثي مف قثأ أقثأت األرض كأبطخت: كثرا فييا، كىذه مقثأة فبلف كمبطختو كمقاثيو كمباطخو. كمقثأة : .28

 =  (: أساس الببلغة،1998حقؿ مزركع بالبطيخ. انظر: الزمخشرم: جار هللا) 
كدكزم؛  53/ص2، دار الكتب العممية، بيركت، ج1تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، ط = .29

ميـ النعىيمي كجماؿ  (: تكممة المعاجـ العربية،2000ت)رينيار  نقمو إلى العربية كعمؽ عميو: محمَّد سى
 .  186/ص8ج  ، كزارة الثقافة كاإلعبلـ، العراؽ ،1الخياط، ط

، دار الساقي، بيركت، 4(: المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ، ط2001عمي؛ جكاد ).30
 .210/ص14ج

 . 261/ص2القضاء بيف البدك، ج.31
 .  35بني عامر عادات كتقاليد، ص.32
 . 39-38صبني عامر عادات كتقاليد، .33
 .   32بني عامر عادات كتقاليد، ص.34
كالمبرد؛ أبك العباس محمد بف  153/ص1في أساس الببلغة، ج ألعرابي يمدح الرشيدالبيت .35

كر العربي، دار الف ،3(: الكامؿ في المغة كاألدب، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ط1997يزيد)
(: العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده، 1981كابف رشيؽ؛ أبك عمي الحسف) 121/ص2القاىرة، ج

 .  335/ص1، دار الجبؿ، بيركت، ج5حققو كفصمو كعمؽ عميو: محيي الديف عبد الحميد، ط
 صنع ماء كيقاؿ عنو خبرا .  .36
 بئر ماء . .37
  جمع آبار. .38
 الرحؿ عمى ظير اإلبؿ . .39



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

527 

 خمؼ . .40
 كة ماء .  بر .41
 سأنحت . .42
 يسيؿ متقطعان . .43
 تحممو . .44
 .29، دار الكتب العممية، بيركت، ص1(: المعجـ المفصؿ في فقو المغة، ط2001معف؛ مشتاؽ).45
االستراباذم؛ رضى الديف)د.ت(: شرح شافية ابف الحاجب، تحقيؽ: محمد نكر حسف كآخريف، دار الكتب .46

 . 297/ص3العممية، بيركت ج
 . 148-145، ص، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة4(: األصكات المغكية، ط 1971أنيس؛ إبراىيـ).47
 .217-216، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ص17(: دراسات في فقو المغة، ط2009الصالح؛ صبحي).48
، كشاىيف؛ عبد 83، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، ص5(: مف أسرار المغة، ط1975أنيس؛ إبراىيـ ).49

: أثر القراءات في األصكات كالنحك العربي)أبك عمرك بف العبلء(، مكتبة الخانجي، (1987الصبكر)
 .  269القاىرة ، ص 

 .  231/ص1سر صناعة اإلعراب، ج.50
 .  209الصاحبي، ص .51
 . 562(: التكممة، تحقيؽ: كاظـ بحر المرجاف، )د.ط(، ص1981الفارسي؛ أبك عمي ).52
مى شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ كمعو شرح الصباف؛ محمد بف عمي )د.ت(: حاشية الصباف ع.53

 .279/ص4الشكاىد لمعيني، دار إحياء الكتب العممية، القاىرة، ج
 .   387عمر؛ أحمد مختار)د.ت(: دارسة الصكت المغكم، دار الكتب، القاىرة ، ص.54
 .  281- 279/ص4حاشية الصباف، ج.55
، دار 1منطؽ، تحقيؽ: محمد مرعب، ط(: إصبلح ال2001ابف السكيت؛ أبك يكسؼ يعقكب بف إسحاؽ).56

 .  133إحياء التراث العربي، بيركت، ص
،  1(: الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا، ط1997ابف فارس؛ أحمد).57

 .29محمد عمي بيضكف، بيركت، ص: نشر
يث، تحقيؽ: عبد هللا (: غريب الحد1987ابف قتيبة؛ أبك محمد) ك  247البيت لذم الرمة في ديكانو .58

كالحريرم؛ القاسـ بف  163كالكنز المغكم، ص 405/ص2، مطبعة العاني، بغداد، ج1الجبكرم، ط
، مؤسسة الكتب الثقافية، 1(: درة الغكاص في أكىاـ الخكاص، تحقيؽ: عرفات مطرجي، ط1998عمي)

، 1عيد خاف، ط(: غريب الحديث، تحقيؽ: محمد عبد الم1986كاليركم؛ أبك عبيد) 224بيركت، ص
 . 55/ص3دار الكتاب العربي، بيركت، ج

 .  24-23الكنز المغكم، ص.59
 .  148عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي، ص.60
(: 1992أبك بكر) األنبارم؛ 149/ص1. كانظر: غريب الحديث، لميركم ، ج117إصبلح المنطؽ، ص.61

، مؤسسة  1لديف البيطار ، طالزاىر في معاني كممات الناس، تحقيؽ: حاتـ الضامف كاعتنى بو: عز ا
كالمحكـ ،  54/ص1كالصحاح ج 117/ص13كتيذيب المغة، ج 223الرسالة، بيركت، ص
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(: المخصص، تقديـ: خميؿ إبراىيـ 1996كابف سيده؛ أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ)  107/ص9ج
كاألفعاؿ، البف القطاع  19/ص5؛ ج197/ص4، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ج1جفاؿ، ط

(: المغرب في ترتيب المعرب ، تحقيؽ: محمكد 1979أبك الفتح ناصر الديف) كالمطرزم؛ 102/ص2ج
كالفيكمي؛ أحمد بف  212ص ، دار أسامة كدار الكتاب العربي، حمب،1فاخكرم كعبد الحميد مختار، ط

؛ 42كالقامكس المحيط، ص 257/ص1محمد)د.ت(: المصباح المنير، المكتبة العممية، بيركت، ج
كابف ىشاـ؛ عبد هللا  226- 225/ص38؛ ج156/ص35؛ ج260/ص1كتاج العركس، ج 1292ص

(: مغني المبيب عف كتب األعاريب، تحقيؽ مازف المبارؾ كمحمد عمي 1985جماؿ الديف بف يكسؼ)
، ج 320/ص1، دار الفكر، دمشؽ، ج6حمد هللا، ط كالمعجـ الكسيط،  2849/ص5كشمس العمـك

 .   204/ص1ج
 .  133-132ص، (: الميجات العربية في التراث، الدار العربية لمكتاب، القاىرة1983الجندم؛ أحمد ).62

بداؿ القاؼ ىمزة .63 لفظ األفز بمعنى القفز يسكد في ليجة بعض المدف العربية اليـك كالقاىرة كبيركت كا 
كالمد شائع بؿ سائد في المدف كالعكاصـ العربية كالقاىرة كبيركت كدمشؽ كطرابمس لبناف كصيدا كيافا 

 كالرممة كالقدس.        

تأخر مخرج القاؼ فتحكؿ إلى مخرج اليمزة، فانتقؿ المخرج مف المياة إلى الحنجرة. انظر: اإلبداؿ، ألبي .64
، 3(: بحكث كمقاالت في المغة، مكتبة الخانجي، ط1995كعبد التكاب؛ رمضاف:)  2/562الطيب 

 . 10القاىرة، ص 
مية قديمة في شماؿ المغرب، ككانت عاصمة الدكلة البكنية المغة البكنية: ىي لغة فينيقية سا.65

قرطاج)قرطاجنة( في تكنس. انظر: حجازم؛ محمكد فيمي)د.ت(: عمـ المغة العربية، دار غريب، 
 . 163-162القاىرة، ص

 . 292، دار نيضة مصر، القاىرة، ص1كافي؛ عمي عبد الكاحد) د.ت(: عمـ المغة، ط .66

في الفصحى كممة)أكاصؿ( ككممة )أكاؽو( أصميما: )ككاصؿ(، )ككاؽ( جمع مف أكجو إبداؿ اليمزة كاك  .67
ؿ( أبدلت الكاك ىمزة لممخالفة  ؿ( أصميما )ككلى( ك)كيكى كاصمة، كاقية، ككذلؾ: كممة)أكلى( كممة )أيكى

مىى ىمزىا، كىي ًفي الصكتية كالتخمص مف تكالي الكاكيف أك تكالي األمثاؿ. قاؿ الفراء:  اجتمع القراء عى
: )كقًٌتت( بالكاك عمى األصؿ، كىمز الحجازيكف ، كمثؿ ذلؾ ىمز)الكصيد( ك)الككاؼ( ق راءة عىٍبد اللَّ

ك)التككيد(، قاؿ الفراء: "الكصيد كاألصيد لغتاف مثؿ: اإلكاؼ كالككاؼ، كمثؿ أرَّخت الكتاب ككرختو، 
ية. انظر: معاني القرآف ي بالكاك في كؿ المغات السامكككدت األمر كأكٌدتو"، كأصؿ )أرخ( )كرخ( كى

(: تيذيب إصبلح المنطؽ،تحقيؽ: فكزم 1986كالخطيب التبريزم؛ يحيى بف عمي) 3/222؛  2/137
 .82كالتطكر المغكم، ص 391، صمسعكد، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة

ٍيف كما نسمييا في الميجة المبنانية، ثـ انكمش صكت ا .68 لميف المركب كأىٍيفى سقطت اليمزة فصارت كى
( الفتحة كالياء الساكنة كىك ما يعرؼ باإلمالة في الفتحة فنطقت ًكيف باإلمالة كىذا ييعد مظيران مف agٍم)

 .  51مظاىر السيكلة كالتيسير. انظر: التطكر المغكم مظاىره كعممو كقكانينو، ص
أللؼ( فصارت فيف في بعض كمثؿ كىأىٍيفى قكلنا ًفيف في فأيف سقطت اليمزة كأميمت الفتحة الطكيمة )ا .69

 الميجات كفي ليجة أىؿ الصعيد فاف كىذه مراحؿ تطكر صكت الميف المركب. 
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كابف األثير؛ أبك  131/ص1. كانظر: المخصص، ج462/ص3؛ ج216/ص10المحكـ، ج .70
السعادات)د.ت(: النياية في غريب الحديث كاألثر، تحقيؽ: طاىر الزاكم كمحمكد الطناحي ، دار إحياء 

كتاج  442/ص13؛ ج9/ص10؛ ج629/ص2كلساف العرب، ج 61/ص1، بيركت، جالتراث
 .  239/ص36؛ ج22/ص25ج؛ 202/ص7العركس، ج

 .(117)النساء: .71
، ، القاىرة3(: التطكر المغكم مظاىره كعممو كقكانينو. مكتبة الخانجي، ط1997عبد التكاب؛ رمضاف).72

 . 80ص
 . (4)الفاتحة: .73
(: الجامع ألحكاـ القرآف، 1964ك عبد هللا محمد بف أحمد)كالقرطبي؛ أب 42/ص10شرح المفصؿ، ج.74

براىيـ أطفيش، ط كتاج  146/ص1، دار الكتب المصرية، القاىرة، ج2تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .   440/ص15كلساف العرب، ج 390/ص40العركس، ج

 . (73)الحج: .75
 .  2/1000جميرة المغة ج.76
، إذ 80: التطكر المغكم مظاىره كعممو كقكانينو، صلممزيد عف تفسير ىذه الظاىرة عند مازف. انظر.77

 يرجعيا الدكتكر رمضاف  عبد التكاب إلى المبالغة في التفصح كاإلسراؼ في المدنية. 
(: الحيكاف، ألبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ 1965الجاحظ؛ أبك عثماف عمرك بف بحر).78

، مكتبة مصطفى البابي 2(، طىػ1408تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف )ت  –ىػػػ(255)ت
كعمر؛  214/ص1كالمعجـ الكسيط ج 16/ص5كلساف العرب ج 339/ص6الحمبي كأكالده، القاىرة، ج
عالـ الكتب، القاىرة، ، 1(: معجـ المغة العربية المعاصرة، ط2008أحمد مختار كآخركف) 

 . 603/ص1ج
 . 80التطكر المغكم مظاىر كعممو كقكانينو، ص.79
(: اإلبداؿ، تحقيؽ: حسيف محمد محمد شرؼ، مراجعة: عمي النجدم 1978كسؼ )ابف السكيت؛ أبك ي.80

حياء التراث، الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية، القاىرة،  ناصؼ، مجمع المغة العربية لممعجمات كا 
، كفي حديث عمر إني أخاؼ عميكـ 269/ص2. كانظر: النياية في غريب الحديث كاألثر، ج 70ص

 الربا، كالرماء بالفتح كالمد: الزيادة عمى ما يحؿ .الرماء يعني 
 . 44-43درة الغكاص، ص.81
التكة لفظ معرب كما قاؿ ابف دريد كابف األنبارم كأصمو في السريانية)تكتا( كمعناه الرباط كالمنطقة. .82

(: المعرب مف الكبلـ األعجمي عمى حركؼ 1969انظر: الجكاليقي؛ أبك منصكر مكىكب بف أحمد)
كلساف العرب  138، القاىرة، ص2تحقيؽ كشرح: أحمد محمد شاكر، مطبعة دار الكتاب، طالمعجـ، 

 . 13/437؛  5/332
(: سيـ األلحاظ في كىـ األلفاظ ، تحقيؽ: 1987كابف الحنبمي؛ محمد بف إبراىيـ) 280درة الغكاص، ص.83

 .  35،عالـ الكتب، بيركت، ص 1حاتـ صالح الضامف، ط
، دار الكتب العممية، 1(: سر صناعة اإلعراب ، ط2000أبك الفتح) كابف جني؛ 433/ص4الكتاب، ج.84

 .47/ص1بيركت، ج
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(: اإلبداؿ في لغات األزد دراسة صكتية في ضكء عمـ المغة الحديث، 2002قشاش؛ أحمد بف سعيد ).85
كالحركؼ  . 445( ، السعكدية،  ص 117(، العدد )34الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، السنة )

ًمتى عنيا أف ييٍبنىى منيا كممة رباعية أك خماسية، المصمت ميت بذلؾ ألنو صي ة غير حركؼ الذالقة، سي
كاالنفتاح عكس اإلطباؽ كالحركؼ المنفتحة عكس المطبقة أم عكس المنفتحة امطبقة كىى أقكل 
كة الحركؼ تفخيمان كىى الصاد كالضاد كالطاء كالظاء، كاالنسفاؿ عكس االستعبلء كىك مف صفات الق

كحركؼ االستعبلء سبعة )خص ضغط قظ( كىي حركؼ التفخيـ. انظر: ابف الجزرم؛ شمس 
الديف)د.ت(: النر في القراءات العشر، تحقيؽ: عمى محمد الضباع، دار الكتب العممية، بيركت ، 

 . 203-202ص
ئر، (: اإلبداؿ كالمعاقبة كالنظا1962كالزجاجي، عبد الرحمف بف إسحاؽ) 54-53، صمالكنز المغك .86

 .110 - 99كاإلبداؿ، ص 42تحقيؽ: عز الديف التنكخي، مطبكعات مجمع المغة العربية، دمشؽ، ص
( 2601(: صحيح مسمـ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيركت،)1994مسمـ؛ أبك الحسف ).87

مية، كالحميدم؛ أبك بكر)د.ت(: مسند الحميدم، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، دار الكتب العم
 .450/ص2بيركت، ج

 . 86الميجات العربية في التراث، ص.88
 .  130عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي، ص.89
 .  432الميجات العربية في التراث، ص.90
، مكتبة الخانجي، 3(: المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم، ط1997عبد التكاب؛ رمضاف).91

األصكات األسنانية مظيران مف مظاىر السيكلة  كقد عد رمضاف عبد التكاب ظاىرة اندثار . 45ص
كالتيسير، كأف تحكؿ مخرج الثاء األسناني المثكم لمتسييؿ كالتيسير في الجيد المبذكؿ عند نطقيا، كأف 

عند نطؽ الثاء، كىكذا في كؿ األصكات األسنانية  ؿالجيد المبذكؿ عند نطؽ التاء أقؿ مف الجيد المبذك 
ى أصكات أسنانية لثكية، كقد عمؽ د. إبراىيـ أنيس عمى ما ذىب إليو د. التي تطكرت في الميجات إل

كاألصكات المغكية ص  52رمضاف عبد التكاب. انظر: التطكر المغكم مظاىره كعممو كقكانينو، ص
171 . 

كابف قتيبة؛ عبد هللا بف مسمـ)د.ت : الجراثيـ، حققو: محمد جاسـ  1/583غريب الحديث، البف قتيبة .92
 . 401/ص1قدـ لو: مسعكد بكبك، كزارة الثقافة، دمشؽ، ج الحميدم، 

 . 9/201كلساف العرب  2/137كأساس الببلغة  66كالكنز المغكم  68البيت لزىير في ديكانو .93
 . 145عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي، ص.94
 . 45المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم، ص.95
 . 45مغكم ، صالمدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث ال.96
 ففي صعيد مصر يقكلكف في )جزر( )دزر(. .97
ميؿ فيما في كبلـ العرب مف الدخيؿ ، تقديـ كتحقيؽ: محمد لغ( : شفاء ا1998الخفاجي ؛ شياب الديف).98

 . 25، دار الكتب العممية ، بيركت ، ص 1كشاش ، ط
: عبد الكريـ إبراىيـ  ( : غريب الحديث ، تحقيؽ1992كالخطابي ؛ أبك سميماف ) 11/183تيذيب المغة .99

كتاج العركس  302/ص6كلساف العرب ، ج 722/ص1العزباكم ، جامعة أـ القرل ، مكة المكرمة ، ج
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( : معجـ الصكاب المغكم دليؿ المثقؼ العربي 2008كعمر ؛ أحمد مختار كآخركف) 203/ص17، ج
 .  372/ص1، عالـ الكتب ، القاىرة ، ج 1، ط

، (: لحف العامة كالتطكر المغكم، دار المعارؼ، القاىرة1967ضاف)عبد التكاب؛ رملممزيد انظر: .100
  . 331؛ 315؛ 241؛ 206ص

 .  318ص/7، جانظر: المحكـ .101
  74-72، مكتبة األنجمك المصرية ، القاىرة ، ص 4( : األصكات المغكية ، ط 1971أنيس ؛ إبراىيـ ).102

 .  131كعمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ، ص
 .  345-344ص/2لساف العرب ، ج.103
 .   137/ص10شرح المفصؿ ، ج.104
ىذا مف باب إدغاـ المتجاكريف كىك عند المعاصريف مماثمة صكتية فأثر الحاء بالعيف فتحكؿ العيف إلى .105

  نظيره الميمكس الحاء كىذا التأثير رجعي كمي متصؿ، كيعرؼ عند القدماء باإلدغاـ.  
 (.  60)يس:.106
، دار الكتاب العربي ،  3عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ، ط( : الكشاؼ 1992الزمخشرم؛ جار هللا ).107

 .  327/ص3بيركت ، ج
مخرج العيف كالذم ساعد عمى إدغاميما قرب المخرج  ىنا تقدـ مخرج الحاء مف الحنجرة إلى الحمؽ .108

كاتفاقيما بصفة الترقيؽ فأثر الياء الميمكس بالعيف المجيكر فتحكؿ إلى نظيره الحاء الميمكس مف نكع 
 ير الرجعي الكمي المتصؿ.التأث

دار المصرية ال، 1الفراء ؛ أبك زكريا )د.ت( : معاني القرآف ، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كآخريف ، ط.109
 . 286/ص3لمتأليؼ كالترجمة ، مصر ، ج

 .( 9)العاديات :.110
 .  218/ص5تيذيب المغة ، ج.111
 .  254/ص1سر صناعة اإلعراب، ج.112
ترجع إلى أصؿ سامي قديـ لمفظ حتى كىك عتى فيك في كؿ  كىي قراءة ابف مسعكد، كىذه القراءة.113

ٍد كأصمو عدل مقابؿ حتى العربية، كيؤكد أصالة ىذا المفظ صيغة عٌداـ العربية التي  المغات السامية عى
 بمعنى حٌتاـ المركبة مع )يا(:

تَّى+ ما.114  عىٌدل + ما = حى
 عٌدا ما= حتَّا ما.115
ـى .116 ٍتا ـى= حى  عٌدا
األلؼ( كيكقؼ بياء السكت عند الكقؼ عمى الصيغتيف، كقاؿ أبك عبيدة:" قكـ فقصرت الحركة الطكيمة ).117

يحكلكف حاء حتى، فيجعمكنيا عينان، كقكلؾ )عتى آتيؾ(، كقاؿ أبك الطيب المغكم :" كيقاؿ: اصبر حتى 
 . 1/290كاإلبداؿ، ألبي الطيب  23آتيؾ كعتى آتيؾ". انظر: القمب كاإلبداؿ، البف السكيت 

 . (54: مؤمنكف)ال.118
 .  55المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم ، ص.119
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، عمادة البحث  1( : إسفار الفصيح ، تحقيؽ: أحمد بف سعيد قشاش ، ط1995اليركم ؛ أبك سيؿ ).120
 .  884/ص2العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، ج

 .  114-113البحث المغكم عند العرب ، ص.121
 .41درة الغكاص ، ص.122
كالخبر  أأف أصؿ ليت رأيت، كأف أصؿ يا ليت: يا ريت عمى ركاية نصبيا المبتد ىمف يذىب إلكىناؾ .123

 في قكؿ الراجز: 
كىاًجعىا.124 بىا رى ـى اٍلصًٌ  يىا لىٍيتى أىيَّا
فركم أف بعض العرب يستعممكنيا بمنزلة كجدت كرأيت فيعدييا إلى مفعكليف كيجرييا مجرل األفعاؿ، .125

اخً فيقكؿ ٍيدنا شى ا.: لىٍيتى زى  . 87/ص2انظر: لساف العرب ج صن
 . 146عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ، ص .126
( : البحر المحيط في التفسير، تحقيؽ : صدقي محمد جميؿ ، دار 1997أبك حياف؛ محمد بف يكسؼ ).127

 .  516/ص8الفكر ، بيركت ، ج 
 .  112في الميجات العربية ، ص.128
 . 145عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ، ص.129
ىػػ(: اإلبداؿ، 1379أبك الطيب المغكم؛عبد الكاحد بف عمي) ك 43-42مب كاإلبداؿ، البف السكيت الق.130

  . 178/ص2، جدمشؽ –تحقيؽ: عز الديف التنكخي، مطبكعات مجمع العربية 
 .56-55، عالـ الكتب، القاىرة، ص5(: المغة العربية معناىا كمبناىا، ط2006حساف؛ تماـ ).131
 . 147العربي ، ص عمـ المغة مقدمة لمقارئ.132
 . 54-53المغة العربية معناىا كمبناىا ، ص.133
 .  56المغة العربية معناىا كمبناىا ، ص.134
الجيـ صكت مركب كنطقو األصمي في المغات السامية كاف بغير تعطي كالجيـ القاىرية كنطقو في .135

سيط إلى الفصحى تحكؿ مف الطبؽ إلى الغار أم مف أقصى الحمؽ إلى أكسطو، كما تحكؿ مف صكت ب
صكت مركب أك مزدكج يبدأ مف الغار كينتيي بيف مجيكرة كذلؾ بتأثير الحركات األمامية التي تؤثر 
باألصكات الحنكية الشديدة االنفجارية فتنحؿ إلى عنصرييا األكؿ شديد انفجارم كالثاني رخك احتكاكي 

كرت إلى شيف ميمكسة ثـ ينتيي ىذا الصكت إلى رخك احتكاكي، فالجيـ التي كالشيف المجيكرة تط
ًة  اءىؾى ًإلىى ميخَّ ا أىشى رُّ مى كالشيف األصمية في العربية، كقد ركم عف قبيمة أنيـ كانكا يقكلكف، في المثؿ:"  شى

" بدالن مف:" أجاءؾ" أم:" أىٍلجأؾ، كقاؿ زىير بف ذؤيب العدكم:  عيٍرقيكبو
كا، قىٍد أيًشٍئتيـي ... ًإلىٍيًو، ككي .136 رًٌبة البيٍسؿفىيىاؿى تىًميـو صاًبري  كنيكا كالميحى
 كما قاؿ الراجز: .137
ٍبؿي الًكصاًؿ ميٍدمىشي .138  ًإٍذ ذىاؾى ًإٍذ حى
 2/274كلساف العرب  1/217كسر صناعة اإلعراب  1/59أم أيلجئتـ  كميٍدمج.انظر: الصحاح)شيأ( .139

 .52كالمدخؿ إلى عمـ المغة، ص
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نما ىك الحركات األمامية ا.140 لتي تؤثر باألصكات الحنكية الشديدة ليس المؤثر تاء االفتعاؿ كحدىا، كا 
االنفجارية الجيـ الفصحى كالقاؼ كالكاؼ العاميتاف التي تنطؽ بالصكرة المزدكجة، كىى األصكات 

 المركبة المزدكجة. 
فخر الديف  حقيؽ:الممتع الكبير في التصريؼ، ت ـ(:1996االشبيمي؛ عمي بف مؤمف)ابف عصفكر .141

 . 422يركت، ص، بمكتبة لبناف ناشركف ،1ط قباكه،
)ىىذىا فىٍزًدم أنىٍو( يريد)ىىذىا فىٍصًدم أنىٍو(.  :تعزل ىذه المغة إلى قبيمة طيئ كركم عف حاتـ الطائي قكلو.142

انظر: السيكطي؛ جبلؿ الديف)د.ت(: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، 
 . 236/ص1المكتبة التكفيقية، القاىرة، ج

، كقيس تقكؿ لىسؽ بالسيف، كربيعة تىقيكؿي قاؿ ابف منظ.143 كقان: كىًىيى ليغىةي تىًميـو ؽ ليصي كر:" لىًصؽى ًبًو يىٍمصى
 . 10/329لىزىؽ".انظر: لساف العرب ج

 .  205/ص12لساف العرب، ج.144
 .  56. كانظر: المغة العربية معناىا كمبناىا ، ص 146عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي، ص.145
( : البحر المحيط في التفسير ، تحقيؽ : صدقي محمد جميؿ ، 1997يكسؼ )أبك حياف ؛ محمد بف .146

 .  516/ص8دار الفكر ، بيركت ، ج 
 . 68المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم ، ص.147
 .   89/ص2المزىر ، ج.148
 ىنا الضاد جاكرت الباء كالنكف المرققتيف فتحكلت إلى نظيرىا المرقؽ كىك الداؿ كتحكلت الداؿ إلى.149

   نظيرىا الرخك االحتكاكي الذاؿ لمماثمة كاالنسجاـ مع الباء كالنكف.  
 . 74؛71؛ 67؛ 66؛ 46المدخؿ إلى عمـ المغة، ص .150
يٌدم( التأثير  -يددم -يعددم –يعضي  -)يعطي :حدث في ىذه الكممة تأثير، كذلؾ عمى النحك التالي.151

( كمي متصؿ ألف حدث في كؿ خصائص األكؿ كالثاني مقبؿ جزئي متصؿ كالتأثير الثالث مدبر)رجعي
الصكت، فأثر العيف المجيكر بالطاء الميمكس فتحكؿ إلى الضاد المجيكر ثـ تأثر الضاد 
المفخـ)المطبؽ( بالعيف كالياء المرققيف إلى نظيره المرقؽ)غير المطبؽ( كىك الداؿ شديد انفجارم مجيكر 

فتأثر صكت العيف الرخك بصكت الداؿ كالعيف رخك احتكاكي مجيكر كىك في نظر القدماء متكسط 
 الشديد فتماثؿ مع الداؿ مماثمة العيف تحكؿ ل داؿ ثـ أدغـ في الداؿ. 

 . 130عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ، ص.152
 .  57 -56المغة معناىا كمبناىا ، ص.153
154.(v(في المغة اإلنجميزية كصكت )wفي المغة األلمانية يشبياف صكت الفاء في المغة العربية )  فينطقاف

( مجيكر كالفاء ميمكس فيذا الصكت األجنبي w( ك)vكنطؽ الفاء كنطقيما كاحد إال أف ىذا الصكت )
 ىك النظير المجيكر لمفاء العربي. 

  ( ينطؽ كما ينطؽ الفاء لكنو شديد يزكؿ معو الحائؿ ببطء. pصكت).155
 .  471/ص1شمس العمـك ، ج.156
 . 141فقة المغة كسر العربية ، ص.157
 . 396/ص10، ج لساف العرب.158
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(: تصحيح التصحيؼ كتحرير التحريؼ ، حققو كعمؽ عميو كصنع 1987الصفدم ؛ صبلح الديف ).159
 394رمضاف عبد التكاب ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، ص /فيارسو: السيد الشرقاكم ، راجعو: الدكتكر

 .  1604كمعجـ المغة العربية المعاصرة ، ص
 .   786/ص2الكسيط ، ج.160
 .  10( : مناىج البحث في المغة ، مكتبة األنجمك المصرية ، القاىرة ، ص1990)حساف ؛ تماـ.161
 . 55كالمدخؿ إلى عمـ المغة، ص 21انظر: التطكر المغكم، ص.162
 مف المغة الصينية ، كىك مف فصيمة البرتقاليات مف أصؿ صيني.  ةالبرتقاؿ كممة دخيم.163
، عالـ  1محمد حسف آؿ ياسيف ، ط ( : المحيط في المغة ، تحقيؽ :1994ابف عباد ؛ الصاحب).164

 . 14/ص2الكتب ، بيركت ، ج
بداؿ الجيـ ياء منسكب .165 الجيـ كالياء مخرجيما كاحد كمتفقاف بصفتي الجير كالترقيؽ فسيؿ إبداليما كا 

أـ الييثـ قمبيا لقبيمة قضاعة، يقكلكف: عمج في عمي، كالفرتج في الفرتي كصحتج في صحتي كركم عف 
اىرة الشائعة في ببلد الخميج العربي، كتعزل ىذه الظاىرة  إلى بني تميـ فقالت أـ الجيـ ياء كتمؾ الظ

الخميجيكف في مسجد كدجاج مسيد كدبام  الييثـ: فأىٍبعىدىكيٌف اللَّي مف ًشيىرىاًت، كىى تريد شجرات، كيقكلكف
 . 113عربية، صكفصكؿ في فقو المغة ال 1/261كالشكاىد كثيرة عمى ذلؾ. انظر: اإلبداؿ ألبي الطيب 



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

535 

 نتائج البحث وتوصياتو

 : اآلتيةلقد تكصؿ ىذا البحث إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات، التي يمكف ذكرىا في النقاط 
مػػف القبائػػؿ التػػي  فيػػيىريػػرة ،  يتنتسػػب قبيمػػة بنػػي عػػامر )المبللحػػة(،  لمصػػحابي الجميػػؿ أبػػ .1

يػا مػف دارسػي المغػة العربيػة فػي ، كلكػف غالبيػة أبنائتعيش حياة بدكية فػي منػاطؽ قطػاع غػزة
الجامعات الفمسػطينية، كمػنيـ عػدد ال بػأس بػو مػف حممػة الشػيادات العمميػة العميػا فػي حقػكؿ 

 المغة العربية.
تعػػػد قبيمػػػة بنػػػي عػػػامر )المبللحػػػة(مف القبائػػػؿ التػػػي حافظػػػت عمػػػى المغػػػة العربيػػػة، فألفػػػاظيـ  .2

امػػػػة يجػػػػد ذلػػػػؾ كاضػػػػحا جميػػػػان، المحكيػػػة مػػػػف صػػػػميـ المغػػػػة، فػػػػالمتتبع لمجالسػػػػيـ كحيػػػاتيـ الع
 كخصكصان عندما نمتمس األلفاظ كالتراكيب، في معاجـ المغة ككتبيا . 

أكثػػػر مػػػا أصػػػابت األلفػػػاظ التػػػي اشػػػتممت عمػػػى أصػػػكات انفجاريػػػة  الصػػػكتي ظػػػاىرة اإلبػػػداؿ  .3
 كمفخمة . 

عمػػى معناىػػا األصػػمي فػػي الغالػػب،  كلكػػف  الصػػكتي حافظػػت األلفػػاظ التػػي كقػػع فييػػا اإلبػػداؿ .4
 . الداللي األلفاظ قد حدث فييا تطكرت مف ناحية المعنىبعض 

ليجػػة بنػػي عػػامر بحاجػػة إلػػى دراسػػة مستفيضػػة متعمقػػة تسػػبر مكنكنػػات ىػػذه الميجػػة، التػػي  .5
مػف األلفػاظ كالمعػاني الدالليػة، التػي تسػاعدنا فػي سػبر أغػكار التطػكر  ان حكت في طياتيا كثيػر 

 ذا يساعدنا في عمؿ المعجػـ التػاريخي لمغػةكى ،المفردة في المغة العربية بالمغكم الذم أصا
 كمعجـ لؤللفاظ المحكية. 
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 قائمة المصادر والمراجع
 أواًل: الكتب العربية. 

(: ديػػػكاف زىيػػػر بػػػف أبػػػي سػػػممى ربيعػػػة بػػػف ريػػػاح المزنػػػي)ت 2005ابػػػف أبػػػي سػػػممى؛ زىيػػػر) .1
 ؽ.ق(، اعتنى بو كشرحو: حمدك طماس، دار المعرفة، بيركت. 13

لسػػػعادات )د.ت( : النيايػػػة فػػػي غريػػػب الحػػػديث كاألثػػػر ، تحقيػػػؽ: طػػػاىر األثيػػػر ؛ أبػػػك ا ابػػػف .2
 الزاكم كمحمكد الطناحي ، دار إحياء التراث ، بيركت . 

( : تيػػذيب المغػػة ، تحقيػػؽ: محمػػد عػػكض 2001األزىػػرم ؛ أبػػك منصػػكر محمػػد بػػف أحمػػد )  .3
 ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت . 1مرعب ، ط

د.ت( : شػرح شػافية ابػف الحاجػب ، تحقيػؽ : محمػد نػكر حسػف االستراباذم ؛ رضى الػديف ) .4
 كآخريف ، دار الكتب العممية ، بيركت . 

أصػػػكاتا كبنيػػػة ، دار  لسػػػيبكيو( : الميجػػػات فػػػي الكتػػػاب 1985آؿ غنػػػيـ ؛ صػػػالحة راشػػػد )  .5
 المدني ، جدة .

( : الزاىػػػر فػػػي معػػػاني كممػػػات النػػػاس ، تحقيػػػؽ: حػػػاتـ الضػػػامف 1992األنبػػػارم ؛ أبػػػك بكػػػر) .6
 ، مؤسسة الرسالة ، بيركت . 1كاعتنى بو: عز الديف البيطار ، ط

، تحقيػؽ : إبػراىيـ  3( : نزىة األلبػاء فػي طبقػات األدبػاء ، ط2005األنبارم؛ أبك البركات ) .7
 السامرائي ، مكتبة المنار ، عماف .

 رة .، مكتبة األنجمك المصرية ، القاى3( : في الميجات العربية ، ط2010أنيس ؛ إبراىيـ )  .8
 ، مكتبة األنجمك المصرية ، القاىرة .  4( : األصكات المغكية ، ط 1971أنيس ؛ إبراىيـ ) .9

( : مراصػػد االطػػبلع عمػػى أسػػماء األمكنػػة كالبقػػاع ، تحقيػػؽ: 1992البكػػرم؛ صػػفي الػػديف )  .10
 ، دار الجبؿ ، بيركت . 1محمد البجاكم، ط

 ار ، مطابع منصكر، غزة . ( : يبنا تاريخ كآث2000البكجي كالعيمة ؛ محمد كرياض )  .11
 ، المكتبة العنصرية ، بيركت . 1( : اإلمتاع كالمؤانسة ، ط2004التكحيدم؛ أبك حياف) .12
( : الحيػػكاف ، تحقيػػؽ كشػػػرح : عبػػد السػػػبلـ 1965الجػػاحظ ؛ أبػػك عثمػػػاف عمػػرك بػػف بحػػػر ) .13

 ، مكتبة مصطفى البابي الحمبي كأكالده ، القاىرة .  2ىػ( ، ط1408محمد ىاركف )ت 
( : مكسػػكعة شػػيداء العػػائبلت كالعشػػائر الفمسػػطينية فػػي انتفاضػػة 2010ادات ؛ ميػػدم )جػػر  .14

 األقصى ، دار غيداء لمنشر كالتكزيع  ، األردف . 
ابػػف الجػػزرم؛ شػػمس الػػديف)د.ت(: النػػر فػػي القػػراءات العشػػر، تحقيػػؽ: عمػػى محمػػد الضػػباع،  .15

 دار الكتب العممية، بيركت 
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أريخ المغػػػػة العربيػػػػة ، كزارة الثقافػػػػة كاإلعػػػػبلـ دار ( : مبلمػػػػح مػػػػف تػػػػ1981ي؛ أحمػػػػد )بالجنػػػػا .16
 الرشيد ، بغداد . 

 ( : الميجات العربية في التراث ، الدار العربية لمكتاب ، القاىرة . 1983الجندم ؛ أحمد ) .17
 ، دار الكتب العممية ، بيركت .  1، ط( : سر صناعة اإلعراب2000الفتح)جني ؛ أبك  ابف .18
(: المعػػػرب مػػػف الكػػػبلـ األعجمػػػي عمػػػى 1969ب بػػػف أحمػػػد)الجػػػكاليقي؛ أبػػػك منصػػػكر مكىػػػك  .19

 . ، القاىرة2حركؼ المعجـ، تحقيؽ كشرح: أحمد محمد شاكر، مطبعة دار الكتب، ط
( : الصحاح تػاج المغػة كصػحاح العربيػة ، 1987الجكىرم ؛ أبك نصر إسماعيؿ بف حماد ) .20

 .، دار العمـ لممبلييف ، بيركت  4تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار ، ط
  حجازم؛ محمكد فيمي)د.ت(: عمـ المغة العربية، دار غريب، القاىرة.  .21
( : درة الغػػكاص فػػي أكىػػاـ الخػػكاص ، تحقيػػؽ: عرفػػات 1998الحريػػرم ؛ القاسػػـ بػػف عمػػي ) .22

 ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيركت . 1مطرجي ، ط
 لقاىرة . ، عالـ الكتب ، ا 5( : المغة العربية معناىا كمبناىا ، ط2006حساف ؛ تماـ ) .23
 ( : مناىج البحث في المغة ، مكتبة األنجمك المصرية ، القاىرة .1990حساف ؛ تماـ) .24
، مكتبػػػػة األقصػػػػى ،  1( : قبائػػػػؿ كعشػػػػائر فمسػػػػطيف ، ط 2005الحشػػػػاش ؛ عبػػػػد الكػػػػريـ ) .25

 دمشؽ. 
 الحمكم ؛ ياقكت)د.ت( : معجـ البمداف ، دار صادر ، بيركت .  .26
ميػػػدم ، تحقيػػػؽ : حبيػػػب الػػػرحمف األعظمػػػي ، دار الحميػػػدم ؛ أبػػػك بكػػػر)د.ت( : مسػػػند الح .27

 الكتب العممية ، بيركت .
،  2( : الػػركض المعطػار فػػي خبػر األقطػػار ، ط1980الحميػرم ؛ محمػػد بػف عبػػد المػنعـ )  .28

 ، مؤسسة ناصر لمثقافة ، بيركت . 2تحقيؽ: إحساف عباس ، ط
فػػاظ ، تحقيػػؽ: حػػاتـ ( : سػػيـ األلحػػاظ فػػي كىػػـ األل1987الحنبمػػي ؛ محمػػد بػػف إبػػراىيـ ) ابػػف .29

 ، عالـ الكتب ، بيركت . 1صالح الضامف ، ط
( : البحػػر المحػػيط فػػي التفسػػير ، تحقيػػؽ : صػػدقي 1997حيػػاف ؛ محمػػد بػػف يكسػػؼ )أبػػك   .30

 .  محمد جميؿ ، دار الفكر ، بيركت
( : غريب الحديث ، تحقيؽ : عبد الكريـ إبػراىيـ العزبػاكم ، 1992الخطابي ؛ أبك سميماف ) .31

 لقرل ، مكة المكرمة .جامعة أـ ا
(: تيػذيب إصػبلح المنطؽ،تحقيػؽ: فػكزم مسػعكد، 1986الخطيب التبريزم؛ يحيى بػف عمػي) .32

 .الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة 
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ميػػؿ فيمػػا فػػي كػػبلـ العػػرب مػػف الػػدخيؿ ، تقػػديـ غ( : شػػفاء ال1998الخفػػاجي ؛ شػػياب الػػديف) .33
 ، بيركت . ، دار الكتب العممية  1كتحقيؽ: محمد كشاش ، ط

 ، دار الطميعة ، بيركت . 1( : ببلدنا فمسطيف ، ط1916الدباغ ؛ مصطفى مراد )  .34
،  1( : جميػرة المغػة ، حققػو كقػدـ لػو : رمػزم منيػر بعمبكػي ، ط1978دريد ؛ أبك بكػر) ابف .35

 دار العمـ لممبلييف ، بيركت .
مػػة؛ غػػيبلف بػػف عقبػػة) .36 عتنػػى بػػو كشػػرح ىػػػػ(، ا 117(: ديػػكاف قػػيس بػػف غػػيبلف)ت2006ذك الرُّ

 غريبو: عبد الرحمف المصطاكم، دار المعرفة، بيركت.  
، دار المسػػيرة ، 1عربيػػة فػػي القػػراءات القرآنيػػة ، ط( : الميجػػات ال2008الراجحػػي ؛ عبػػده )  .37

 عماف .
 الرافعي ؛ مصطفى صادؽ )د.ت( : تاريخ آداب العرب ، دار الكتاب العربي ، القاىرة . .38
( : العمػػدة فػػي محاسػػف الشػػعر كآدابػػو كنقػػده ، حققػػو 1981رشػػيؽ ؛ أبػػك عمػػي الحسػػف ) ابػػف .39

 ، دار الجبؿ ، بيركت .  5كفصمو كعمؽ عميو : محيي الديف عبد الحميد ، ط
( : اإلبػػداؿ كالمعاقبػػة كالنظػػائر ، تحقيػػؽ : عػػز 1962الزجػػاجي ، عبػػد الػػرحمف بػػف إسػػحاؽ ) .40

 الديف التنكخي، مطبكعات مجمع المغة العربية، دمشؽ . 
 1( : أساس الببلغة ، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد ، ط1998: جار هللا )  الزمخشرم .41

 ، دار الكتب العممية ، بيركت .
، دار الكتػاب  3( : الكشػاؼ عػف حقػائؽ غػكامض التنزيػؿ ، ط1992الزمخشرم؛ جػار هللا ) .42

 العربي ، بيركت.
 . ( : المغة العربية كائف حي ، دار الجبؿ ، بيركت 1988زيداف ؛ جرجي ) .43
( : التطكر المغكم التاريخي ، معيد البحكث كالدراسات العربيػة، 1966السامرائي ؛ إبراىيـ ) .44

 القاىرة .
،  دار الفكػر العربػي ،  2( : عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ، ط1997السعراف؛ محمكد )  .45

 القاىرة .
: محمػد ( : إصػبلح المنطػؽ ، تحقيػؽ2001السكيت ؛ أبػك يكسػؼ يعقػكب بػف إسػحاؽ ) ابف .46

 ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت . 1مرعب ، ط
( : اإلبػػػداؿ، تحقيػػػؽ: حسػػػيف محمػػػد 1978السػػػكيت ؛ أبػػػك يكسػػػؼ يعقػػػكب بػػػف إسػػػحاؽ) ابػػػف .47

حيػاء التػراث، الييئػة  شرؼ، مراجعة: عمي النجدم ناصؼ، مجمع المغة العربية لممعجمات كا 
 العامة لشؤكف المطابع األميرية ، القاىرة .
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( : المخصػػص، تقػػديـ: خميػػؿ إبػػراىيـ 1996؛ أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف إسػػماعيؿ ) سػػيده  ابػػف  .48
 ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت . 1جفاؿ ، ط

( : أخبار النحكييف البصػرييف ، تحقيػؽ : 1966السيرافي ؛ أبك سعيد عبد هللا بف المرزباف ) .49
 الحمبي ، القاىرة.طو محمد الزيني، كمحمد عبد المنعـ خفاجي  ، مكتبة مصطفى البابي 

( : حسػػف المحاضػػرة فػػي تػػاريخ مصػػر كالقػػاىرة ،تحقيػػؽ: 1967السػػيكطي ؛ جػػبلؿ الػػديف )  .50
، دار إحيػاء الكتػب العربيػة عيسػى البػابي الحمبػي كشػركاه ،  1محمد أبك الفضؿ إبػراىيـ ، ط

 القاىرة .
اد عمػػي ( : المزىػػر فػػي عمػػـك المغػػة كأنكاعيػػا ، تحقيػػؽ: فػػؤ 1998السػػيكطي ؛ جػػبلؿ الػػديف )  .51

 ، دار الكتب العممية ، بيركت . 4منصكر ، ط 
السػػيكطي؛ جػػبلؿ الػػديف)د.ت(: ىمػػع اليكامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجكامػػع، تحقيػػؽ: عبػػد الحميػػد  .52

 . 236/ص1ىنداكم، المكتبة التكفيقية، القاىرة، ج
( :أثػر القػراءات فػي األصػكات كالنحػك العربػي )أبػك عمػرك بػف 1987شاىيف ؛ عبد الصػبكر) .53

 ، مكتبة الخانجي ، القاىرة . العبلء( 
( : قػػامكس الميجػػة العربيػػة الفمسػػطينية العتيػػد نظػػرات فػػي قػػامكس 2002شػػحادة ؛ حسػػيب ) .54

 .  20ـ ، السنة 2002خريؼ  79البرغكثي ، مجمة شؤكف اجتماعية ، العدد
، األىميػػػة لمنشػػػر كالتكزيػػػع ،  1( : معجػػػـ العشػػػائر الفمسػػػطينية ، ط2002شػػػراب ؛ محمػػػد ) .55

 عماف .
 ، دار العمـ لممبلييف ، بيركت.  17( : دراسات في فقو المغة ، ط2009صالح ؛ صبحي )ال .56
الصػػباف ؛ محمػػد بػػف عمػػي )د.ت( : حاشػػية الصػػباف عمػػى شػػرح األشػػمكني عمػػى ألفيػػة ابػػف  .57

 مالؾ كمعو شرح الشكاىد لمعيني ، دار إحياء الكتب العممية ، القاىرة .
حيؼ كتحريػػػر التحريػػػؼ ، حققػػػو كعمػػػؽ (: تصػػػحيح التصػػػ1987الصػػػفدم ؛ صػػػبلح الػػػديف ) .58

 عميو : السيد الشرقاكم ، راجعو: الدكتكر رمضاف عبد التكاب ، مكتبة الخانجي ، القاىرة .
، تحقيػػؽ: أبػػي محمػػد 1( : نشػػأة النحػػك كتػػاريخ أشػػير النحػػاة ، ط2005الطنطػػاكم ؛ محمػػد ) .59

 قاىرة .عبد الرحمف بف محمد بف إسماعيؿ ، مكتبة إحياء التراث اإلسبلمي ، ال
ىػػػػ(: اإلبػػداؿ، تحقيػػؽ: عػػز الػػديف التنػػكخي، 1379الطيػػب المغكم؛عبػػد الكاحػػد بػػف عمػػي)أبػػك  .60

 دمشؽ. –مطبكعات مجمع العربية 
 ( : القضاء عند البدك ، مطبعة بيت المقدس ، )د.ط( .1933العارؼ ؛ عارؼ ) .61



 التعريب واملصطلحات وألفاظ احلضارةــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

540 

 1، ط( : المحيط في المغة ، تحقيؽ : محمد حسف آؿ ياسيف 1994عباد ؛ الصاحب) ابف  .62
 ، عالـ الكتب ، بيركت . 

 ، مكتبة الخانجي ، القاىرة . 3العربية ، ط فقو( : فصكؿ في 1978عبد التكاب ؛ رمضاف) .63
،  3( : المػػدخؿ إلػػػى عمػػـ المغػػة كمنػػاىج البحػػث المغػػػكم ، ط1997عبػػد التػػكاب ؛ رمضػػاف) .64

 مكتبة الخانجي، القاىرة . 
 مغكم، دار المعارؼ، القاىرة.(: لحف العامة كالتطكر ال1967عبد التكاب؛ رمضاف) .65
(: التطػػػكر المغػػػكم مظػػػاىره كعممػػػو كقكانينػػػو. مكتبػػػة الخػػػانجي، 1997عبػػػد التػػػكاب؛ رمضػػػاف) .66

 ، القاىرة.3ط
 .، القاىرة3(: بحكث كمقاالت في المغة، مكتبة الخانجي، ط1995عبد التكاب؛ رمضاف:)  .67
دار السػػػػاقي ، ،  4( : المفصػػػػؿ فػػػػي تػػػػاريخ العػػػػرب قبػػػػؿ اإلسػػػػبلـ، ط2001عمػػػػي ؛ جػػػػكاد ) .68

 بيركت . 
( : قػػامكس العشػػائر فػػي األردف كفمسػػطيف ، تقػػديـ : رككػػس بػػف زائػػد 2001عمػػارم ؛ حنػػا) .69

 ، دار اليازكرم العممية لمنشر ، عماف .  1العزيزم ، ط 
 1( : معجػـ الصػكاب المغػكم دليػؿ المثقػؼ العربػي ، ط2008عمر ؛ أحمد مختار كآخػركف) .70

 ، عالـ الكتب ، القاىرة.
، عػػالـ الكتػػب ، 1(:معجػػـ المغػػة العربيػػة المعاصػػرة، ط2008مػػد مختػػار كآخػػركف)أح عمػػر؛ .71

 القاىرة. 
( : البحث المغكم عند العرب مػع دراسػة لقضػية التػأثير كالتػأثر ، 2003عمر؛ أحمد مختار) .72

 ، عالـ الكتب ، القاىرة .8ط
 عمر؛ أحمد مختار)د.ت ( : دارسة الصكت المغكم ، دار الكتب ، القاىرة  .  .73
، دار صػػػفاء  1الشػػػعرية ، ط ةالضػػػركر (  : الميجػػػات العربيػػػة فػػػي 2012عنبكػػػي؛ عمػػػي ) ال .74

 كمؤسسة دار الصادؽ ، األردف كالعراؽ .
، مؤسسػة 2( : مجمؿ المغة ، دراسة كتحقيؽ : زىير سػمطاف ، ط1986) فارس ؛ أحمد ابف .75

 الرسالة ، بيركت.
ـ محمػد ىػاركف، دار الفكػر، (: مقػاييس المغػة، تحقيػؽ: عبػد السػبل1979فػارس ؛ أحمػد) ابػف .76

 القاىرة.
( : الصػػاحبي فػػي فقػػو المغػػة العربيػػة كمسػػائميا كسػػنف العػػرب فػػي 1997فػػارس ؛ أحمػػد) ابػػف  .77

 محمد عمي بيضكف ، بيركت . :  ، نشر 1كبلميا ، ط
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 ( : التكممة ، تحقيؽ: كاظـ بحر المرجاف ، )د.ط( . 1981الفارسي ؛ أبك عمي ) .78
،  1معػػاني القػرآف ، تحقيػػؽ: أحمػد يكسػػؼ النجػاتي كآخػػريف ، طالفػراء ؛ أبػػك زكريػا )د.ت( :  .79

 دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة ، مصر . 
بػػراىيـ  .80 الفراىيػػدم ؛ الخميػػؿ بػػف أحمػػد )د.ت( : العػػيف ، ترتيػػب كتحقيػػؽ: ميػػدم المخزكمػػي كا 

 ، دار كمكتبة اليبلؿ ، بيركت . 1السامرائي ، ط
، 3ي فمسػػطيف ، فػػايز أبػػك فػػردة ، مجمػػة العػػرب ، جفػػردة ؛ فػػايز : العػػكامرة )المبللحػػة( فػػأبػػك  .81

 ىػ . 1411رمضاف /شكاؿ  26س ، 4
( : الكسػػػيط فػػػي تػػػاريخ فمسػػػطيف فػػػي 1999فػػػكزم كحسػػػيف ؛ فػػػاركؽ عمػػػر كمحسػػػف محمػػػد ) .82

 العصر اإلسبلمي ، دار الشركؽ ، عماف . 
 الفيكمي ؛ أحمد بف محمد )د.ت(: المصباح المنير، المكتبة العممية ، بيركت . .83
،  1( : غريػػػب الحػػػديث ، تحقيػػػؽ : عبػػػد هللا الجبػػػكرم ، ط1987قتيبػػػة ؛ أبػػػك محمػػػد )  ابػػػف .84

 مطبعة العاني، بغداد .
قتيبػػة ؛ عبػػد هللا بػػف مسػػمـ)د.ت( : الجػػراثيـ ، حققػػو: محمػػد جاسػػـ الحميػػدم ، قػػدـ لػػو:  ابػػف  .85

 مسعكد بكبك ، كزارة الثقافة ، دمشؽ . 
( : الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف ، تحقيػػؽ: أحمػػد 1964القرطبػػي ؛ أبػػك عبػػد هللا محمػػد بػػف أحمػػد ) .86

براىيـ أطفيش ، ط  ، دار الكتب المصرية ، القاىرة  .  2البردكني كا 
 مطبعة المقداد ، غزة . ،1( : بني عامر عادات كتقاليد ، ط1995قريشع ؛ سالـ مراحيؿ )  .87
( : اإلبػػداؿ فػػي لغػػات األزد دراسػػة صػػكتية فػػي ضػػكء عمػػـ 2002قشػػاش؛ أحمػػد بػػف سػػعيد ) .88

( ، 117( ، ص العػػػدد )34المغػػػة الحػػػديث، الجامعػػػة اإلسػػػبلمية بالمدينػػػة المنػػػكرة ، السػػػنة )
 السعكدية . 

 ، مكتبة النكرم ، دمشؽ .  3( : خطط الشاـ ، ط1983كرد عمي؛ محمد بف عبد الرازؽ ) .89
( : الكامؿ في المغة كاألدب ، تحقيػؽ: محمػد أبػك 1997المبرد؛ أبك العباس محمد بف يزيد ) .90

 ، دار الفكر العربي ، القاىرة . 3إبراىيـ ، ط الفضؿ
( : مبلمػػػػح الشخصػػػػية الفمسػػػػطينية فػػػػي أمثاليػػػػا الشػػػػعبية ، الييئػػػػة 1990المبػػػػيض؛ سػػػػميـ )  .91

 المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة . 
( : صػػحيح مسػػمـ، تحقيػػؽ: محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي، دار الفكػػر، 1994مسػػمـ؛ أبػػك الحسػػف) .92

 بيركت. 
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( : المغػرب فػي ترتيػب المعػرب ، تحقيػؽ : محمػكد 1979ح ناصر الػديف)المطرزم؛ أبك الفت .93
 ، دار أسامة كدار الكتاب العربي ، حمب . 1فاخكرم كعبد الحميد مختار ، ط

،كزارة الثقافػة كالفنػكف، 1العربية المكحدة ، ط (: ليجة تميـ كأثرىا في1978غالب) المطمبي؛ .94
 .بغداد

( : المػػكاعظ كاالعتبػػار بػػذكر الخطػػط كاآلثػػار ، 1998المقريػػزم؛ أبػػك العبػػاس تقػػي الػػديف )  .95
 الكتب العممية ، بيركت . 8، دار  1ط
( : التداخؿ الميجي في قطاع غزة دراسة لغكية ميدانية ، مكتبػة 2005المناعمة ؛ عبد هللا ) .96

 اليازجي، غزة . 
( : مختصػػر تػػاريخ دمشػػؽ البػػف عسػػاكر ، تحقيػػؽ: 1984منظػػكر ؛ محمػػد بػػف مكػػـر )  ابػػف .97

 ، دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر ، دمشؽ .  1ة النحاس كآخريف ، طركحي
 ، دار الشؤكف الثقافية العامة ، بغداد . 1( : ليجة قبيمة أسد ، ط1989ناصر ؛ عمي ) .98
، 2( : الفيرست ، تحقيؽ : إبػراىيـ رمضػاف ، ط1997النديـ ؛ محمد بف أبي يعقكب )  ابف .99

 دار المعرفة ، بيركت .
( : الدراسػػػات الميجيػػة كالصػػػكتية عنػػػد ابػػف جنػػػي ، منشػػػكرات 1980حسػػػاـ ) النعيمػػي ؛ .100

 كزارة الثقافة كاإلعبلـ ، بغداد. 
،  1( : إسفار الفصيح ، تحقيؽ: أحمد بف سعيد قشاش ، ط1995اليركم؛ أبك سيؿ ) .101

 عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة .
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