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        طاهر م��طاهر م��طاهر م��طاهر م��/ / / / %ٔ %ٔ %ٔ %ٔ 
  2/امعة اجلزا,ر

 

        مد2لمد2لمد2لمد2ل

تNٔOرت حركة ٕاصالح ا�لغة العربية يف العرص احلديث Cلتصور الفكري السائد م<ذ القدمي، ملا جيب %ٔن 7كون 4ليه    
وقد سعى ا�لغويون . هذه ا�لغة، من ح�ث ا\قة والوضوح وYZسXام مع قوا4د ا�لغة الفصحى ؤ%ساليب تعبريها

وهو تصور مل خيتلف كثريا عام اكن يف ا�لغات . فة 4ىل هذا العمل إالصالd جتسbيد ذ`واملؤسسات املرش 
احلضارية اyٔخرى، وُعززت بعَض جوانب هذا التصور، بعد قرن ونيف من العمل إالصالd املتواصل، مببادُئ 

  .  النظرية العامة �لمصطلحية اليت تNٔOر هبا العمل املصطلحي يف معظم لغات العامل

مل تتغري هذه النظرة ٕاىل ما جيب ٔ%ن 7كون ا�لغة 4امة وا�لغة العلمية 4ىل و/ه اخلصوص، سواء عند العرب ٔ%و      
عند �ريمه، ٕاال بعد السbت�<ات من القرن املايض، ملا ظهر تيار لساين /ديد، بدٔ% ي�رش نتاجئ التحر�ت امليدانية 

كام ٔ%جريت . ويف �ريها من الب�ان بعد ذ` 1ت�دة يف البداية�لمامرسات ا�لغوية العامة اليت ٔ%جريت يف ٔ%لوال�ت امل 
دراسات ٔ%خرى مماث� لهذا Zجتاه ا�لساين Zج�عي، ابتداء من ال�ن�<ات 4ىل املصطل�ات العلمية واخلطاCت اليت 

ٕاىل ٔ%ن التنوع  و�ريها من الب�ان، وتوصل ا�لسانيون والعاملون يف حقل املصطل�ات، بعد ذ`  72رد فهيا يف فرYسا
املصطلحي حق�قة ماث� �لعيان يف اخلطاCت العامة والعلمية واملهنية، �` ي��غي ٕامعان النظر ف�ه والسعي لفهمه، بعد 
دراسbته دراسة لسانية اج�عية، بغرض التحمك ف�ه، بدل حماربته ٔ%و التقليل من شOٔنه، كام قال فراYسوا 

   .3)(François Gaudin)قودان

Nر هذه املقاربة اجلديدة يف العمل املصطلحي العريب، وقد يعود الس®ب يف ذ` ٕاىل �داثة YشOٔة هذا Zجتاه، مل تؤ    
%ٔو ٕاىل 4دم Zق±ناع به، yٔنه تيار م<اقض لهدف التوح�د املصطلحي ا�ي هو من اyٔهداف اyٔساسbية امل�شودة، 
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، وكذ` ندرة 4سط القرن العرش´ن ٕاىل يوم<ا هذابدليل اسbمترار نفس اخلطاب املوجود حول هذا املوضوع م<ذ ٔ%وا
حسب - د يوالبحوث اليت ال تتXاوز %ٔصابع ال ا\راسات اليت خصصت · هبذا التو/ه اجلديد، ما4دا بعض املقاالت 

   .5م«ل ا\راسة اليت %4ºدت يف ٕا�دى اجلامعات الك<دية -قراءاتنا

املصطلحي يف ا�لغة العربية، وحناول ٔ%ن نصفه وصفا 4اما  يد2ل العرض ا�ي نقدمه يف هذا إالطار العام �لتنوع   
موجزا، وÀيف متت معاجلته، وخنمته Cٕالشارة ٕاىل ٔ%مه العوامل اليت %ٔدت ٕاىل ظهوره وٕاىل بعض %ٓ#ره السلبية 4ىل 

اليت وهنمل اyٔنواع اyٔخرى  6التعلمي والتواصل العلمي العريب، ونق±رص يف لك ذ` 4ىل التنوع املصطلحي الرتاديف
yٔن دراسbهتا حتتاج ٕاىل خطاCت 4لمية، Ëسbتخرج من Zسbتعامل احلي، تÈ اخلطاCت اليت  ،7ذÀرها بعض الباح«ني

تبني املقامات والسbياقات اليت 7رد فهيا، وتظهر مدى توا7رها وشbيوعها، حىت حنمك 4ىل هذه الظاهرة Cالطراد، وهو 
  .اyٔمر ا�ي مل يت�رس لنا

        ....ة عن اÓهتيئة املصطلحية يف ا�لغة العربيةة عن اÓهتيئة املصطلحية يف ا�لغة العربيةة عن اÓهتيئة املصطلحية يف ا�لغة العربيةة عن اÓهتيئة املصطلحية يف ا�لغة العربيةحملة Ðرخيية موجز حملة Ðرخيية موجز حملة Ðرخيية موجز حملة Ðرخيية موجز     - - - - 1111

يعود Zه�م Öهتيئة ا�لغة العربية ملواÕة مق±ضيات العرص احلديث ٕاىل بدا�ت القرن التاسع عرش، ٔ%ي بعد مح�    
ىل توليد yٔلفاظ العامة واملصطل�ات العلمية، �لتعبري ، وانصب هذا Zه�م يف املر�� اyٔوىل 84×بليون 4ىل مرص

عن املفاهمي احلضارية والعلمية اجلديدة اليت بد%ٔت تد2ل العامل العريب بOٔلفاظها اyٔج<بية يف البداية، وب4ٔOداد Àبرية، 
ادر ٕاىل سن فٕاذا مل نب"وهو ما جعل ٕاÖراهمي اليازÚ يدعو ٕاىل وضع خطة ملواÕة هذا الوضع ا�لغوي اجلديد قائال 

طريق ميكن هبا وضع %ٔلفاظ لهذه املسbت�د#ت، ٔ%و سbبك ٔ%لفاظها يف قالب عريب ال Ëشوه به هيئة ا�لغة، مل نلبث ٔ%ن 
وتو/د ٕاىل /انب هذه اyٔلفاظ الناجتة  .â"9رى اyٔقالم قد تق�دت عن الك±ابة يف هذه اyٔمور ؤ%صبح ٔ%كرث ا�لغة ٔ%جعميا

ة وفارسbية، اكنت م±داوå يف مرص والشام والعراق م<ذ سbيطرة احلمك الع�ين عن احلضارة الغربية ٔ%لفاظ ٔ%خرى 7رÀي
  .          4ىل هذه الب�ان

ًمعل اyٔدCء وا�لغويون واملرتمجون وإال4الم�ون 4ىل ٕاجياد مقابالت عربية لها وYرشها، كام معل هؤالء الرواد 4ىل    
، وتOٔليف ٔ%خرى /ديدة، فضال عن البحث عن اyٔساليب اليت نقد املعامج القدمية اليت مل تعد تفي حبا/ات العرص

اسbتعملها العرب القداىم يف التوليد لالسbتعانة هبا، كام %ٔسسوا جلنة  لغوية، Ëرشف 4ىل هذه العملية، ٔ%طلقوا 4لهيا 
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، Yسbبة ٕاىل مؤسسها، لكهنا ُ�لت بعد مدة قصرية، كام ٔ%سس رافع رفا4ة الطهطاوي مدرسة "مجمع البكري" امس 
  .10"مدرسة اyٔلسن"�لرتمجة، مسيت ب 

اسbمتر هذا العمل إالصالd و7ك«ف وتنوع 2الل القرن العرش´ن، حبيث مشل مجيع اجلوانب اليت يه يف �ا/ة    
وم«ل هذه . ٕاىل ٕاصالح، و2اصة يف التوليد وتOٔليف املعامج العامة واملتخصصة، ٔ%�ادية ا�لغة والثنائية وم±عددة ا�لغات

و%Yٔشõت جلان مصطل�ات . ٕاىل حبث دامئ، الرتباطها بتطور العلوم والتق<يات وكذ` تطور اóمتعاملوضو4ات حتتاج 
جمامع ومعاهد م±خصصة وهيئات ÷نية و4لمية، سامهت بدورها يف العمل املصطلحي : ومؤسسات لغوية كثرية

بعض . من الهيئات وZحتادات املرتبط Cخ±صاصاهتا، م«ل احتاد اyٔطباء العرب  والربيد والسكك احلديدية و�ريها
   .11هذه املؤسسات قطرية واyٔخرى عربية مشرتكة، اكحتاد اóامع ا�لغوية العربية ومك±ب ت�سbيق التعريب

ُ�ددت �ايتان ٕالصالح ا�لغة العربية، %ٔو هتيõهتا، كام مسيت فû بعد،  هام احملافظة 4ىل سالمة ا�لغة العربية، 4لمية   
مواÀبة ملق±ضيات العرص احلديث، بغية ربط �ارضها مباضهيا املزدهر، وٕان اكن من الصعب  اكنت ٔ%و 4امة، وجعلها

ٔ%ما اyٔهداف اyٔساسbية فهýي ٕاجياد املقابالت العربية املناسbبة �لمفاهمي اجلديدة . التوف�ق بني هاتني الغايتني فû يبدو
  .والسعي لتوح�دها

ية ل�سbتجيب ملق±ضيات العرص احلديث، والسûb يف ضبط Õود Àبرية %ٔخرى، بذلت �لهنوض �Cلغة العرب     
املهنجيات الرضورية �لتوليد، القصد مهنا دقة اyٔلفاظ واملصطل�ات ووضو�ا وم<اس®هتا ملعيار ا�لغة العربية الفصحى، 
دون ٕاهامل العادات ا�لغوية �لمسbتعملني، واسbتعني يف ذ` ببعض التوصيات اليت تقد÷ا املنظمة ا\ولية 

كام رخص مجمع ا�لغة العربية Cلقاهرة اسbتعامل بعض الصيغ واyٔساليب اجلديدة اليت . يف هذا املوضوع (ISO)قاي�س�لم
م«ل ٔ%سامء اåٓy وصيغة املصدر  12فرضها Zسbتعامل يف العرص احلديث، رشيطة ٔ%ال تتعارض مع قوا4د ا�لغة العربية

  ...الصناعي وZشbتقاق من ٔ%سامء اyٔعيان

  هرة وحماوå حتليلهاهرة وحماوå حتليلهاهرة وحماوå حتليلهاهرة وحماوå حتليلهاوصف الظاوصف الظاوصف الظاوصف الظا    - - - - 2222

ارتبط التنوع املصطلحي واملفردايت يف ا�لغة العربية ببدا�ت التوليد يف القرن التاسع عرش، ٔ%ي مع بداية اÓهنضة    
، ومعظم ما و\ %ٓنذاك اكن يف مرص والشام ا�ي اكن �شمل ما �سمى اyٓن سور� ولبنان 13العربية احلديثة
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مل اليوم من ٔ%لفاظ ومصطل�ات، وهو مو�د توح�دا Ðما يف العربية املك±وبة، وكثري مما �ُسbتع. وفلسطني واyٔردن
  . 4ىل اyٔقل، يعود ٕاىل  هذه الفرتة من Ðرخي ا�لغة العربية

بدٔ% هذا التنوع بدخول لكامت ٔ%ج<بية Zسbتعامَل العام واخلاص ب4ٔOداد Àبرية، �لتعبري عام اق±ضاه العرص احلديث    
الرتÀية والفارسbية اليت اكنت Ëسbتعمل من ق�ل يف هذه البالد، وهو اyٔمر ا�ي دفع  %ٓنذاك، فضال عن اللكامت

ا�لغويني واyٔدCء واملرتمجني، م«ل رفا4ة الطهطاوي ؤ%محد فارس الشد�ق وٕاÖراهمي اليازÚ و�ريمه ٕاىل اقرتاح بدائل 
وصيدلية وصيديل بدل دوائية عربية، م«ل املس�شفى بدل مارسbتان، ومعمل او مصنع بدل فربيقا ٔ%و اكر2انةـ 

وتو/د يف الوقت نفسه لكامت دخ��، اكنت Ëسbتعمل كام يه ومازالت ٕاىل يوم<ا هذا يف املعامالت اليوم�ة، . ودوايئ
. م«ل بوسطة ودكتور و�ريهام، واقرتحت لها فû بعد مقابالت عربية، Ëسbتعمل يف ا�لغة املك±وبة 4ىل و/ه اخلصوص

هكذا بدٔ%ت ظاهرة ...�ت بدون مقابل عريب لها ٕاىل اليوم، م«ل Àرنفال وCرون و�ريهامكام تو/د لكامت دخ�� بق 
التنوع املصطلحي يف ا�لغة العربية مالزمة حلركة التوليد اليت اسbمترت طي� القرن العرش´ن وٕاىل يوم<ا هذا، وس®ب 

Zسbتعامل العام م�ارشة هبذه الصفة  هذه املالزمة يعود ٕاىل Àون لك مفهوم /ديد يظهر بلفظه اyٔج<يب، ٕاما ٔ%نه يد2ل
وينغرس ق�ه، وهو �ال ٔ%لفاظ احلضارة احلديثة، وبعد مدة، و�البا ما 7كون طوي� Yس®�ا، تبدٔ% املقرت�ات العربية 

وم«ل هذا الوضع هو ا�ي جعل هذه املقرت�ات البدي� �ري . البدي� لها، ويه نفسها م±باينة يف صيغها وطرق 7رÀيهبا
ق�ل املسbتعملني، والسûb يف مسbتوى املنطوق، وٕاذا اسbتعملت يف لغة التح́رر ف±كون م±نو4ة ب�<وع  مس�سا�ة من

ٔ%ما مصطل�ات العلوم فال تد2ل Zسbتعامل بلفظها . 14البدائل العربية اyٔخرى اليت يوردها املؤلفون واملرتمجون
 bسËة ٕاىل اخلاصة من الناس، وÕهنا موyٔ ،ح�انyٔج<يب يف كثري من اyٔتعمل يف لغة التح́رر، و4ىل الرمغ من ذ` ا

يبقى التنوع ظاهرة 4امة فهيا، ويعود الس®ب هنا ٕاىل تعدد البدائل اليت يقرت�ا الواضعون واملرتمجون، ومه يف ذ` 
شbيع ومذاهب، ومعظم بدائلهم هذه تد2ل Zسbتعامل، لكن بنفس هذه الصفة ٔ%يضا، %ٔي التنوع، yٔن هؤالء املؤلفني 

 م±باينون ب��ا´ن معارفهم العلمية ومك�سbباهتم ا�لغوية، سواء يف العربية ٔ%و ا�لغات اyٔج<بية، وكذ` واملرتمجني
  ..اخ±الف اجتاهاهتم الفكرية وا�لغات اليت ينقلون مهنا

ومما زاد هذه الظاهرة �دة وتعق�دا، مبرور الزمن، ا4yٔداد الضخمة من املصطل�ات العلمية واyٔلفاظ احلضارية    
يدة اليت تظهر يف لك وقت، وجيب 7رمجهتا، ويه يف 4دد Àبري من جماالت املعرفة اyٔساسbية والتطبيق�ة، وكذ` اجلد

جمامع، معاهد، جلان الرتمجة : مشاركة معظم الب�ان العربية يف الرتمجة والتوليد، من 2الل اyٔفراد ومؤسسات لك ب�
، والسûb يف النصف الثاين 15ا وبني م«يالهتا يف الب�ان اyٔخرىوالتعريب اليت �البا ما تعمل بدون ت�سbيق فû ب�هن

نتج عن  لك ذ` تعدد وÕات النظر ا�تلفة يف . من القرن العرش´ن، بعد اسbتقالل ا\ول العربية عن مسbتعمرهيا
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طرق التوليد، 4ىل الرمغ من املهنجيات اليت وضعت �ل�د من هذا التعدد وZخ±الف، ووجود مؤسسات تعمل 
وٕاليضاح . 4ىل توح�د املصطل�ات، م«ل احتاد اóامع العربية ومك±ب ت�سbيق التعريب ا��´ن سbبقت إالشارة ٕاÓهيام

هذا Zخ±الف يف ٔ%ساليب التوليد وما اجنر عنه من تنوع  مصطلحي ´كفي  ٔ%ن تقارن بني 7رمجتني %ٔو 4دة 7رجامت 
ني %ٔو 4دد من املعامج املتخصصة يف جمال معريف معني لك±اب وا�د %ٔو مقاå ، تدرس موضو4ا حمددا، %ٔو بني معجم

لتدرك جحم هذا الظاهرة وان�شارها، و%ٔحسن م«ال 4ىل ذ` الرتجامت ا�تلفة لك<اب دوسوسور واملعامج ا�لسانية يف 
  .النصف لبثاين من القرن العرش´ن، مفا هو خمتلف فû ب�هنا ٔ%كرب Öك«ري مما هو م�شابه

ني، ٕانه من النادر يف كثري من اyٔح�ان ٔ%ن جند مفهوما /ديدا، نقل ٕاىل ا�لغة العربية بلفظ قد نقول، �ري م�الغ   
عريب وا�د، مفعظم املفاهمي اليت 7رمجت ال يقل لك وا�د مهنا عن مقرت�ني %ٔو ٔ%كرث، ز�دة 4ىل ا�لفظ اyٔج<يب، ٕاذا 

ـ فلك واضع من الواضعني ´هنل مهنا ما �شاء، د2ل Zسbتعامل ، yٔن ا�لغة العربية مرنة وغنية Cٕماك×هتا التعبريية
فاملشلكة ٕاذن ل�ست يف ا�لغة العربية يف . ويف±خر مبا وضع، دون Zلتفات ٕاىل  ما هو مسbتعمل ٔ%و ما اقرت�ه �ريه

 �د ذاهتا، كام يقال ٔ%ح�ا×، بل يه يف Àيف�ة اسbتغالل ٕاماك×هتا يف خمتلف اóاالت العلمية والتق<ية اليت 7رمجت واليت
مل ترتمج وما ٔ%كرثها، ٔ%ي ٔ%ن هذا إالفراط يف تنويع البدائل للك مفهوم، تقاب' ظاهرة ٔ%خرى يه التفريط يف ٕاجياد 

كام سامها الخرض غزال  16مقابالت عربية لعدد Àبري /دا من العلوم واحلرف والتق<يات، ×هيك عن التق<يات الرائدة
  .رمحه هللا

مية اليت و\ت �ديثا بصفات %ٔخرى لفظية وداللية �ري م�سجمة مع ما يتصف 4دد Àبري من املصطل�ات العل    
جيب ٔ%ن يتصف به املصطلح العلمي، وميكن ٕادراك ذ` من 2الل الب��ة الكربى �لمعامج املتخصصة واملدا2ل 

ما اقرتح±ه  اyٔساسbية والفرعية اليت 7كوهنا، والسûb ٕاذا نظر× ٕاىل ذ` من م<ظور النظرية العامة  �لمصطلحية ٔ%و ٕاىل 
ويOٔيت الغموض وا�ل®س الناجتان عن Zشرتاك ا�لفظي يف صدارة هذه املش%ت . وتقرت�ه املنظمة ا\ولية �لمقاي�س

%ٔما ٕاذا نظر× ٕاىل Àيف�ة ورود هذا التنوع يف Zسbتعامل، فميكن القول ٕانه �البا ما يوصف Cالضطراب، بل . ا\اللية
%ٔو املرتادفات يف ب� وا�د ٔ%ح�ا×، م«لام �دث يف اجلزا,ر يف " املتنو4ات"ذه Cلفوىض ٔ%ح�ا×، yٔنه قد جند لك ه

وقد جند . 17السbبعينات وال�ن�<ات، عندما اسbتعانت وزارة الرتبية الوطنية بOٔساتذة من الب�ان العربية لتعريب العلوم
  .بعضها جممتعا يف مؤلف وا�د، والسûb يف حبوث طلبة ا\راسات العليا

من السهل اجلزم 4لميا بوجود خصوصية لغوية Öلك ب� يف جمال املصطل�ات العلمية، لعدم وجود ل�س     
دراسات، انطلقت من Zسbتعامل الفعيل �لنصوص العلمية، وفق ما تق±ضيه البحوث امليدانية م«لام هو �اصل يف 
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�ري %ٔن ما تورده الك±ب . 18ا وبلجياكدراسة خصوصيات ا�لغة الفرYسbية املسbتعم� يف كثري من الب�ان إالفريق�ة وكند
واملقاالت من اyٔم«� القلي� لهذا املوضوع تؤكد وجود هذه اخلصوصية، والسûb يف مرص وسور� والعراق وب�ان 

ومعظم اyٔم«� اليت يOٔيت هبا هؤالء ا\ارسون ميكن تصنيفها مصن املصطل�ات  .19املغرب 4ىل س®�ل املثال ال احلرص
 ٔyلتايل يف إالدارية ٔ%و اC 4ىل �دة وتث®هتا åاملصطل�ات اليت ت�رشها لك دو Èلفاظ احلضارية مبفهو÷ا العام، ت

امجلاهريي، و�` يصعب اس��دالها بغريها، بل جتد    Zسbتعامل بواسطة وسائل ٕا4ال÷ا و�ريها من ق<وات االتصال
م«ل الر�ضيات والفزي�ء و2اصة 4لمي احليوان  ٔ%ما املصطل�ات العلمية اyٔخرى،. 20%ٔح�ا× معارضة 4لنية yٔي تغيري

والنبات ا��´ن ´كرث فهيام Zخ±الف، فاملؤسسة التعلميية يه اليت جتعل من  بعض هذه التنو4ات خصوصيات 
  .مصطلحية يف لك ب�

        ....دراسbهتا وÀيف�ة معاجلهتادراسbهتا وÀيف�ة معاجلهتادراسbهتا وÀيف�ة معاجلهتادراسbهتا وÀيف�ة معاجلهتا    - - - - 3333

ات من القرن املايض، ٕاNر انفصال العراق متت معاينة التنوع املصطلحي والشعور Cحلا/ة ٕاىل معاجلته يف العرشين   
. وسور� عن ا\وå الع�نية، وقررت هاÐن ا\ولتان جعل العربية لغة رمسية يف التعلمي وإالدارة، بدال من ا�لغة الرتÀية

ولتنف�ذ هذا القرار اسbتعانت العراق بOٔساتذة من مرص وسور� لتدر�س العلوم، وهنا ظهرت Zخ±الفات بني هؤالء 
ومن هنا ٔ%درك القامئون 4ىل تدر�س العلوم %ٔن تعدد املصطل�ات �لمفهوم . yٔساتذة يف املصطل�ات اليت �سbتعملوهناا

ؤ%ول من د4ا ٕاىل التغلب 4ىل هذه املشلكة، %ٔو yٔCحرى ٕاىل �لها، . الوا�د يعيق التعاون العلمي بني ا\ول العربية
 نلينو، بصفة رمسية ٕاىل مجمع ا�لغة العربية Cلقاهرة، بوصفه عضوا يف الثالث�<ات من القرن املايض املس�رشق إاليطايل

، �ري ٔ%نه  مل �ُرشع يف العمل 4ىل جتسد هذه ا\عوة ٕاىل التوح�د ٕاال يف املؤمتر ا�ي نظمته /امعة ا\ول العربية 21ف�ه
�ه جمامع ا�لغة العربية املوجودة ، ؤ%سس 4ىل ٕاNره احتاد اóامع ا�لغوية  العربية �لق�ام مبهمة توح�د ما تقرت 1956سbنة 

%ٓنذاك، yٔن مسåٔO التنوع املصطلحي ٔ%صبحت مشلكة، ال تق±رص 4ىل Zضطراب والفوىض يف اسbتعامل املصطل�ات 
و4ىل احلد من التعاون العلمي بني الب�ان العربية حفسب، بل %ٔصبحت مشلكة من بني املش%ت اليت  تعيق 

امجلهورية "، ؤ%طلق 4لهيا امس �1958دة اليت بد%ٔت بني مرص وسور� سbتة الو�دة بني هذه الب�ان، تÈ الو 
  .، ٕاال %ٔهنا مل تدم مدة طوي� yٔسbباب كثرية، مهنا ا�لغوية"العربية املت�دة
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ٕان هذا الطموح ٕاىل الو�دة  بني ا\ول العربية والعمل 4ىل حتق�قه يف هذه الفرتة هو من بني العوامل اyٔساسbية     
دراسة هذه الظاهرة يف تصور× وحماوå ٕاجياد �لول لها، بدليل بداية اه�م هذه ا\ول بذ` Cٕرشاف اليت جعلت ب

/امعهتا ورشوع مجمع ا�لغة العربية Cلقاهرة بدراسbهتا من جوانب خمتلفة، حسب املعطيات العلمية املوجودة %ٓنذاك، 
ك<ه �شار ٕاليه عند دراسة توح�د املصطل�ات، وهو ولو مل يمت ذ` Cمس التنوع %ٔو ٔ%�د مرادفاته، yٔنه مرفوض، ول 

  .الغاية

قام مجمع القاهرة بدعوة 4دد من %ٔعضائه ٕال4داد حبوث حول توح�د املصطل�ات العلمية، قصد الوقوف 4ىل جحم    
مجمع ومن بني %ٔمه البحوث اليت  %ٔلق�ت يف هذا املوضوع يف . هذا Zخ±الف ؤ%سbبابه وÀيف�ة ٕاجياد احللول املناسbبة ·

، ٔ%ورد فهيا 4ددا من "توح�د املصطل�ات"حمارضة الشbيخ محمد رضا الشbب�يب بعنوان : ا�لغة العربية 4ىل س®�ل املثال
املعلومات واyٔفاكر املتعلقة هبذه املسåٔO، م«ل اóاالت اليت كرث فهيا تعدد املصطل�ات اك\فاع وإالدارة والف<ون 

Zخ±الفات ٕاىل املنافسة بني ا�لغات الرتÀية والفارسbية والعربية، كام %ٔىت  واyٔشغال و�ريها من اóاالت، وعزا هذه
ومن ا�´ن ٔ%لقوا حمارضات ٔ%يضا يف . 22بOٔم«� خمتلفة عن املصطل�ات العسكرية اليت اخ±لفت فهيا مرص عن العراق 

ٕان : "قال فهيا"  بةتوح�د املصطل�ات يف البالد العر "هذا اóمع اyٔمري مصطفى الشهايب ا�ي عنون حمارضته ب
، كام ذÀر اyٔسbباب اليت 23"الشعور برضورة التوح�د 4ام يف البالد العربية، �ري ٔ%ن %ٓراءمه يف Àيف�ة حتق�قه م±ضاربة

لقد كرث املتصدون لوضع املصطل�ات العلمية بلساننا، فهذا يعمل تلبية لهوى يف نفسه :"%ٔدت ٕاىل 4دم التوح�د قائال
مل مدفو4ا Cلغرور وحب الظهور و#لث يعمل �لتXارة وما فهيا من Àسب ورحب املال وتعشقا لهذه ا�لغة و#ن يع

  " 24...ورابع يعمل تلبية لرغبت دول ٔ%ج<بية

اسbمتر العمل املصطلحي يف مجمع ا�لغة العربية Cلقاهرة ويف �ريه من اóامع، م«ل اóمع السوري والعرايق واyٔردين    
. مع مك±ب ت�سbيق التعريب لتوح�دها، وكذ` تOٔليف معامج 4امة وم±خصصة لتوليد مصطل�ات /ديدة والت�سbيق

%ٔما ÷مة النظر يف قضا� ا�لغة اليت حتتاج ٕاىل اجهتاد 4لمي، فقد ٔ%سbندت ٕاىل مجمع ا�لغة العربية Cلقاهرة، ملا · 
ومن ٔ%مه . ىل و/ه اخلصوصوyٔعضائه من ماكنة 4لمية \ى النخبة العربية 4امة واملؤسسات ا�لغوية اyٔخرى املامث� 4

ٕاصدار قرار �سمح Cلسامع من : اyٔعامل اليت قام هبا هذا اóمع، ولها 4القة م�ارشة %ٔو �ري م�ارشة Cلتنوع املصطلحي
احملدثني، بعد نقاش طويل حول هذا املوضوع الهام، ٕا4داد املبادئ اyٔساسbية اليت جيب %ٔن ت��ع يف وضع اyٔلفاظ 

لمية �لتعبري عن املفاهمي اجلديدة،، 6تمنيط بعض الو�دات الرصف�ة لتكون لها نفس ا\الå، العامة واملصطل�ات الع 
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÷ام اكن الرتÀيب املصطلحي ا�ي تد2ل ف�ه، م«ل شbبه وفاعول، كام اقر مقابالت لعدد من احلروف الالت��ة اليت 
  .25يف±قر ٕاÓهيا نظام الك±ابة العربية و�ريها من القرارات الك«رية

ٔ%مه هيئة عربية مشرتكة ٔ%Yشõت �لتكفل بتوح�د املصطل�ات وت�سbيق التعريب بني الب�ان العربية، كام  ولعل   
ارش× ٕاىل ذ` سابقا، هو مك±ب ت�سbيق التعريب ا�ي ٔ%صدر 4ددا من املعامج املو�دة  واملوÕة ٕاىل تعريب التعلمي 

ريا من ا�لقاءات واجللسات العلمية لتوح�د مهنجيات العام يف املر�� اyٔؤىل، وجم� ا�لسان العريب، ونظم 4ددا Àب
وضع املصطل�ات و�ريها من املوضو4ات اليت ختدم 7منية ا�لغة العربية 4امة وتو�د اس�bل املصطل�ات العلمية 4ىل 

  .  و/ه اخلصوص

حلضارية وتوح�دها، وٕاذا نظر× ٕاىل نتاجئ هذه اجلهود الك�رية اليت بذلت يف توليد املصطل�ات العلمية واyٔلفاظ ا   
ميكن القول ٕاهنا دون املبتغى يف املامرسة الفعلية �لعربية العلمية، لكون هذه اجلهود ُرشعت يف 4الج مشلكة التوح�د 

فهذه النتاجئ ٕاذن . ق�ل Ëشخيص التنوع املصطلحي Ëشخيصا دق�قا، وZق±صار 4ىل التوليد وٕاهامل Àيف�ة Yرش ما يو\
م<عدمة يف لغة التق<يات واملهن، الرتباطها Cالسbتعامل العام %ٔو Cحلرف اجلديدة اليت �البا ضعيفة يف لغة لعلوم وشbبه 

. ما تدرس Cلعام�ة %ٔو �Cلغات اyٔج<بية، وٕان و/دت فهيا بعض املقابالت العربية فهýي قلي�، ومل تد2ل Zسbتعامل
ازدادت �دة مبرور الزمن، كام ٔ%رش× ٕاىل ذ` مفشلكة التنوع املصطلحي، %ٔو 4دم توح�ده مل ُحتَل بدليل بقاهئا، بل 

  .سابقا، ذ` الزمن ا�ي ق�ل عنه ٕانه كف�ل حب'

فاال7اكل 4ىل التمنيط و�ده، وهو رضوري، وٕان اكن العمل ف�ه حمدودا /دا، وتوح�د مهنجيات وضع    
ته وارتباطه Cلرتاث ا�لغوي املصطل�ات، قد يقلل من Zخ±الفات يف التوليد ويف�د املصطلح العريب يف بن�±ه ودالل 

: القدمي ومرا4اة 4ادات املسbتعملني لك<ه ال ´هنýي مشلكة التنوع، لكون هذه القوا4د قد Ëس��عد 4ىل س®�ل املثال
العقل إاللكرتوين واحلاسب اyٓيل والمكبيو7ر، لكون بعضها مرÀبا واyٓخر دخ�ال، لكهنا ال 7رفض املتنو4ات اyٔخرى 

احلاسوب، كام ميكهنا %ٔن 7رفض املبايل والربÐبل الشائعتني يف Zسbتعامل العام، لكهنا ال م«ل الرÐبة واحلاسب و 
فاملشلكة  اyٔساسbية ل�ست يف .  7رفض احملمول واخللوي، وقد يُفضل %ٔ�دهام عن اyٓخر لس®ب ذايت %ٔو موضوعي

ني بOٔساليب قريبة من Zن�شار ا�لغة العربية، بل يه يف حسن توظيف ٕاماك×هتا التوليدية وتق́رهبا من املسbتعمل
  .الطبيعي �لغات

كام ٔ%ن Zع�د 4ىل املعامج يف التوح�د قد ´كون · دور، لك<ه حمدود /دا Cل�سbبة ٕاىل 4امة املسbتعملني،    
yٔسbباب كثرية، مهنا ٔ%ن وظيفة املعجم ل�ست Yرش املصطل�ات وتوح�دها يف ا\ر/ة اyٔوىل، بل يه فهم معىن 

 ,Pierre) 26فاملعجم �ري معد �لقراءة اكلك±اب كام قال بيري %ٔوÚ. %ٔو %ٔلتOٔكد من حصهتام بنو� ودالليامصطلح ٔ%و لكمة 
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Auger) خرى بدونyٔح�ان بعض هذه املتنو4ات وهتمل اyٔوالس®ب الثاين هو %ٔن هذه املعامج تورد يف كثري من ا ،
ني مرتادفني، واملعجم اyٓخر يورد مرتادفني إالشارة ٕاىل مقاي�س Zخ±يار، فهذا املعجم يورد مصطل�ا ٔ%و مصطل�

%ٓخ́رن ٔ%و %ٔكرث، وقد �شرتك املعجامن يف مصطلح وقد خيتلفان لك Zخ±الف، وهذا بعين ٔ%ن املعامج العربية عكست 
. التنوع املتداول  ؤ%عطته بذ` رشعية Zسbتعامل، ولو ٔ%ن بعض املرتادفات يه جمرد اقرتا�ات، مل Ëسbتعمل من ق�ل

املعامج ال تصل دامئا ٕاىل لك املسbتعملني يف مجيع الب�ان العربية، وم«ل هذه املالحظات تنطبق ٔ%ح�ا×  مث ٕان هذه
  .4ىل املعامج اليت يقال عهنا ٕاهنا مو�دة

عن ٔ%ساليب ٔ%خرى �لتحمك،  - ز�دة 4ىل ما سbبق من العمل -فالبد ٕاذن من دراسة التنوع املصطلحي والبحث    
 ٔyهيا يف العقود اÓٔت ٕاOا�لغات جل Èبانية، تbية وإالسbسYن�شار الواسع، م«ل إالجنلزيية والفرZ 2رية بعض ا�لغات ذات

اليت Ëشرتك مع ا�لغة العربية يف املسا�ة اجلغراف�ة الواسعة والك«افة الساكنية الك�رية وتعدد ا\ول اليت Ëسbتعمل هذه 
  .ا�لغات بصفهتا لغات رمسية

        ::::لتواصل العلميلتواصل العلميلتواصل العلميلتواصل العلميالعوامل واyٓ#ر 4ىل التعلمي واالعوامل واyٓ#ر 4ىل التعلمي واالعوامل واyٓ#ر 4ىل التعلمي واالعوامل واyٓ#ر 4ىل التعلمي وا    - - - - 4444

تعصب اyٔفراد واyٔقطار : ذÀر ا\ارسون 4ددا من العوامل اليت ٔ%دت ٕاىل 4دم توح�د املصطل�ات العلمية مهنا   
�لمصطل�ات اليت يضعوهنا وق� الت�سbيق بني الواضعني واجلهات املرشفة 4ىل العمل املصطلحي، واخ±الف ا�لغات 

  .ليت 7كرث إالشارة ٕاÓهيا، ويه عوامل حق�ق�ة ومطردةمفثل هذه العوامل يه ا .27اليت يُرتمج مهنا

وتو/د عوامل %ٔخرى ٔ%قل تداوال بني الباح«ني، ولكهنا ال تقل ٔ%مهية عن العوامل السابقة، ومن ٔ%مهها بطء حركة    
ة  يف التوليد 4امة، مقارنة بتوارخي ظهور املفاهمي العلمية، وبطء املؤسسات امللكفة ÓCهتيئة املصطلحية واملفرداتي

اقرتاح بدائل مصطلحية، 7راها ٔ%دق ٔ%و ٔ%فصح مما اكن م±داوال يف امل�شورات العلمية، مرتمجة اكنت ٔ%و مؤلفة م<ذ 4دة 
سbنوات، فزتيد هذه املؤسسات بذ` مرادفات ٔ%خرى ملا هو موجود، و�البا ما 7رفض yٔهنا مل تOٔت يف الوقت 

وÖلكمة فٕان  28.لفاظ ا�لغة 4امة كام ٔ%رشت ٕاىل ذ` من ق�لاملناسب ويف السbياقات الطبيعية اليت Ëسbتعمل فهيا %ٔ 
ٕانه ملن السهل ٔ%ن جند مقابال yٔي مفهوم 4لمي . هذه اÓهتيئة ركزت 4ىل الغا�ت واyٔهداف وقرصت يف سbبل بلوغهام

ها ٕاىل ٔ%ما %ٓ#ر هذا التنوع فميكن رد. %ٔو 4ام، لك<نه من الصعب تقريبه من املسbتعملني وضامن ان�شاره يف نطاق واسع
  :ثالثة ٔ%صناف يه

  ::::صعوCت اكصعوCت اكصعوCت اكصعوCت اك����ساب املعرفة العلميةساب املعرفة العلميةساب املعرفة العلميةساب املعرفة العلمية -
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ٕاىل ارتباك يف الفهم، ينعكس سلبا 4ىل اس��عاب املعرفة "ٕاذا تعددت املقابالت ا\اå 4ىل مفهوم وا�د ٔ%دى ذ`    
مية، yٔن دور السbياق ومقام احلال ا�ي �سا4د 4ىل الفهم ضعيف /دا يف النصوص العل . 29"العلمية وحسن متثلها

كام ميكن %ٔن ت�±ج عن الغموض وZلتباس انعاكسات سلبية حطرية عندما يتعلق اyٔمر مبياد´ن 4لمية وتق<ية، تعد فهيا 
ا\قة والوضوح مسOٔلتني جوهريتني يف م«ل العلوم الطبية والقانونية والطريان وم«يالهتا، وهو وضع املصطل�ات 

   30العلمية يف ا�لغة العربية

من 2دمات الهيئات ا\ولية وإالقلميية والرشاكت الصناعية  -ٕان مل نفل م<عدمة يف بعض اyٔوقات-  اسbتفادة حمدودة -
العاملية اليت تعمل يف جماالت ح�وية 4دة، بعضها · ص� جبميع فFات اóمتع، وتقدم لها ٕارشادات ونصاحئ يف Àيف�ة 

م«ل اyٔدوات الكهرومزنلية واملنتXات الصناعية  اسbتHدام م<تXاهتا التق<ية ذات Zن�شار الواسع، وطرائق صياâهتا
 31و�البا ما تقدم هذه التوجهيات وإالرشادات بلغات ٔ%ج<بية،  لعدم وجود مصطل�ات عربية معيارية. اyٔخرى

وواحضة \ى مجيع املسbتعملني، 4ىل الرمغ من مطالبة هذه املؤسسات Cالتفاق 4ىل مصطل�ات مو�دة تفهم ب�رس 
  .  قني �Cلغة العربية، yٔهنم ميثلون سوقا من %ٔكرب اyٔسواق العامليةمن ق�ل مجيع الناط

انعاكسات سلبية 4ىل التبادل العلمي والتقين بني الب�ان العربية لصعوبة Zسbتفادة مما يؤلف وي�رش يف لك ب�،  -
مما ي�رش هنا وهناك،  فك�ف ميكن ٔ%ن �سbتف�د هؤالء الطلبة. سواء Cل�سbبة ٕاىل الطلبة اجلامعيني ٔ%و حىت اyٔساتذة

وم«ل  هذا احلمك . ٕاذا اكن مؤلفو هذه الك±ب واملعامج �ري م±فقني 4ىل اللكامت املفاتيح ×هيك عن اللكامت الفرعية
ٔ%ما العلوم Zج�عية وإالYسانية فهýي ٔ%حسن �اال من . ينطبق 4ىل املؤلفات التق<ية والعلمية 4ىل و/ه اخلصوص

لتذكري بOٔن ا�لغة تعكس وضع اóمتع، ÷ام اكنت هذه ا�لغة و÷ام اكن هذا اóمتع يف نقدمه و%ٔخمت هذا العرض C. اyٔوىل
  .وختلفه، كام تعكس و�دته وËش�±ه، والعامل العريب اليوم �رب مو�د يف كثري من قضا�ه الكربى، فك�ف تتو�د لغته
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