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Abstract

The present article deals with what our Arabic reality witnesses in terms of disorder in the state and

standardization of the ‘term’, leading to a kind of chaos in its use in the Arabic

countries. It is true that Arabic states show great lateness in different scientific areas,
and that they rely entirely on the other advanced nations; thus, they should resort to
translation or arabization in forming the term. But this is not a flaw in itself; yet, the

defect is to note that great difference between Arabic states and individuals in the use
of multiple terms per concept; despite the unity of Arabic nation and its language.

This problematic requires treatment and search to enable people of this one

nation to standardize the term either through translation or arabization. It is better
for us to aim at standardizing the terminology at the written level by giving
importance to the word and selecting the term value and its significance. We also try
to seek for possible solutions to the current and future problems by putting much
focus on creating rules for the terminology and methods of their unification and
enrichment; so as to ensure them.
Talking about the way to build the term will lead us to think of the criteria that

it should rely on, for being a problem that remains a constant barrier to students. The
thing that forces them to make a greater effort; in order to develop a methodology
that enables scientists to develop a rich terminology that has the qualities of
commitment, and enhance its popularity among scientists and scholars

:ملخص
 مما أدى إلى نوع من،يتناول المقال ما يشهده واقعنا العربي من اضطراب ملحوظ في وضع المصطلح وتوحيده

 صحيح أن الدول العربية متأخرة في المجاالت العلمية المختلفة وأنها تعتمد كلية.الفوضى في استعمالو في البالد العربية
 ولكن ذلك ليس. وال بد أن تلجأ إلى الترجمة أو التعريب في صناعة المصطلح،على غيرىا من األمم األخرى المتقدمة

 أن نالحظ ذلك االختالف الكبير بين الدول العربية واألفراد في استعمال مصطلحات، إنما العيب،عيبا في حد ذاتو

 وتلك إشكالية تستدعي المعالجة والبحث عن سبيل. بالرغم من وحدة األمة ووحدة لغتها، وذلك.متعددة للمفهوم الواحد

 فاألولى أن نتوخى.يمكن أبناء ىذه األمة الواحدة من توحيد المصطلح سواء أتاىا عن طريق الترجمة أو عن طريق التعريب
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ما يهدف إلى توحيد المصطلحات على مستوى المكتوب ،وذلك باالىتمام بالكلمة وتحديد قيمة المصطلح وداللتو

ونبحث أيضا عن الحلول للمشكالت الراىنة والقادمة على أساس إيجاد ضوابط للمصطلحات وطرق توحيدىا وتنميتها
والسهر عليها.
وإذا تكلمنا عن كيفية بناء المصطلح ،جرنا ذلك إلى المعايير التي يجب أن نستند إليها ،لكونو مشكال ظل يعيق

الدارسين ويحثهم على بذل جهد أكبر وذلك بوضع منهجية تمكن العلماء من وضع مصطلحات تمتلك من الصفات ما
يدعو إلى االلتزام بها ،وتعزيز شيوعها بين العلماء والدارسين.
يشتكي العاملوف على الًتصبة العلمية ،واملشتغلوف يف حقوؽبا من قلة مصادر اؼبعلومات وصعوبة ترصبة اؼبصطلحات ،يف
حُت يتخذىا آخروف حجة لضرب العربية بصفتها لغة غَت علمية ،ألهنا يف نظرىم ال سبلك مصطلحات علمية ،وإذا وجدت فهي
موحدة ،فيتساءؿ املعٍت أيها أقرب إىل الصحة وأيها
غَت دقيقة .وردبا ازداد الشك والسخرية إذا كانت اؼبصطلحات ـبتلفة وغَت ّ
يختار.
وعندما نتأمل أكثر من ؿباولة لًتصبة اؼبصطلح الواحد سواء يف الدولة العربية الواحدة ،أو يف دولتُت عربيتُت إحدانبا من اؼبشرؽ
العريب واألخرى من اؼبغرب ،نبلحظ نوعا من التفاوت والتباين يف ترصبة اؼبصطلح الواحد .األـر الذي يسبب بلبلة وفوضى عقلية
لدى القارئ العريب .ومن جهة أخرى  ،يعد ذلك من عوامل الفرقة الثقافية والعلمية بُت أبناء لغة الضاد.
وىذا ما يناقض معٌت كلمة "اؼبصطلح" يف حد ذاتو ،ألننا لو حبثنا يف كتب اللغة لوجدنا أ ّف لفظ االصطبلح يعٍت ما اتفق عليو
صبع من العلماء على تسميتو باالسم اعبديد ،وإف كاف يف معناه األصلي غَت ما يف اصطبلحو .فلو حبثنا يف كتبنا القديبة عن كلمة
"اليمين" مثبل لوجدنا ؽبا معٌت اصطبلحيا ىبتلف عن معناىا اللغوي ،ألهنا وسعت معاين جديدة وترتب عليها تشريع وحقوؽ.

وىذا ،ألف اؼبصطلح يف أصلو اتفاؽ .فلو اتفقنا على أف االخًتاع اعبديد الذي وصلنا منذ مدة واؼبسمى Technologie
نسميو بالعربية “ تكنولوجيا”  ،فبل داعي إذف للبحث عن معٌت تكنولوجيا ألهنا صارت مصطلحا متفقا عليو.
فكلمة االصطبلح تعٍت االتفاؽ والقبوؿ والشيوع ،وىو ما جعل اؼبتعودين على اللفظ األجنيب كما ألفوه ال يُسلّموف بسرعة
تتعود ألسنتهم على اؼبصطلح حىت ال يبغوف عنو ِحوال.
للمصطلح اعبديد ،وما أف ّ
وما ينبغي اإلشارة إليو يف ىذا اؼبقاـ ىو ما تبذلو اؽبيئات العلمية من جهود لوضع اؼبصطلحات العلمية وتوحيدىا ،يف ؿباولة
لتقريب وجهات النظر ووضع مقابل عريب واحد لكل مصطلح أجنيب مث وضع تعريف جامع لو يبُت حدوده واستخداماتو ،وااللتزاـ
بو فيما يُكتب حوؿ اؼبوضوع.
إف تناوؿ إشكالية تعريب اؼبصطلح وترصبتو إىل اللغة العربية وتوحيده ،يعترب من القضايا اليت تدعو الباحث العريب إىل االسًتشاد دبا
حققتو اللغة العربية منذ القدـ من إقبازات يف كل اؼبيادين ومنها اغبقل العلمي والثقايف .حىت إذا اطلع على ما قدمو أسبلفو من
حلوؿ ألكثر اؼبشاكل تعقيدا يف أكثر من ؾباؿ ،جاز لو أف يتساءؿ عن األسباب اليت أدت إىل الوضع الراىن الذي ما زلنا
مشفقُت من عواقبو ،وخباصة إذا علمنا أف العرب تغلبوا قديبا على ىذه اؼبشكلة اليت واجهتهم يف العصر القدمي وسبكنوا من حل
اإلشكالية،ػ وقبحوا فيها إىل أبعد اغبدود ،يف وقت خرجت فيو اللغة العربية من الصحراء ،ومل تكن ؽبا خربة واسعة بالعلوـ األخرى
اليت انتقلت إىل العرب من اليونانية والفارسية والرومية واؽبندية إباف العصر الذىيب للدولة اإلسبلمية .وألصبح من نفل القوؿ طرح
ىذه التساؤالت :كيف تغلب العرب على ىذه اؼبعضلة ؟ وكيف طوعوا ىذه العلوـ لتنصهر يف بوتقة اللغة العربية ؟ وما ىي
الوسائل اليت استخدموىا ؟ ...ولو تأملنا بروية ما تتمتع بو اللغة العربية من خصائص ال توجد يف أغلب لغات العامل ،لفهمنا
بكل وضوح وموضوعية ؼباذا تطرح ىذه القضية بكل حيثياهتا.
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ال شك أننا نواجو اليوـ ظروفا قد تكوف مشاهبة لتلك الظروؼ؛ فبل بد لنا إذف من استلهاـ الدور الريادي الذي قامت بو اللغة
العربية ،واستطاعت احتواء أكرب اغبضارات يف العامل يف ذلك العصر ،وصهرهتا يف بوتقة عربية أصيلة.
ىذا اؼبنطلق ،هبعلنا نتعرض لثبلث قضايا نراىا أساسية ومهمة حوؿ اؼبصطلح اللساين من حيث ترصبتو ،وتعريبو ،وآليات توحيده،
مستعينُت بأىم آراء العلماء احملدثُت الذين أسهبوا يف حبث تلك القضايا باجتهاداهتم ودورىم الفاعل يف حقل الًتصبة ،وتكوين
اؼبصطلحات اعبديدة؛ واؼبنهجية اليت يقًتحوهنا لتعريب اؼبصطلحات.
والواقع أف ما تواجهو اللغة العربية من اضطراب كبَت يف ضبط اؼبصطلحات وعدـ توحيدىا ،وما قبم عن ذلك من فوضى وعدـ
استقرار كاد يناؿ من مصداقية اؼبؤسسات اؼبتخصصة اليت فشلت يف الكثَت من ؿباوالت معاعبة القضايا اللغوية وإهباد اغبلوؿ
اؼبناسبة ؽبذه اؼبشكبلت بالرغم من صدؽ النوايا وبذؿ اجملهودات...
مل هبد اؼبصطلح العريب ،سبيبل يبكنو من التوحيد وزبطي مشكلة التعدد رغم اعبهود اؼببذولة ،وىو ما يفرض البحث عن
اإلجراءات الكفيلة بتحقيق التوحيد على الباحثُت واجملامع واؼبؤسسات اؼبتخصصة.
لذلك ،أصبح اؼبصطلح اللساين العريب من القضايا اؽبامة اليت شدت الباحثُت اؼبختصُت إليها ،حىت وإف كانت اللغة العربية ربمل
يف رحاهبا قدرات متعددة ،ومتنوعة الحتواء اؼبعاين واستيعاب التصورات اؼبستحدثة وتأىيلها لبلستجابة ؼبتطلبات العصر اؼبتجددة
وتكوف لغة البحث والتكنولوجيا مثلما ىي لغة األدب والفن ،بيد أف ىذا ال يعٍت اإلنشاد بو كمكسب وترؾ األمور تسَت على
طبيعتها ،ألف التهاوف وعدـ التحلي بالغَتة العلمية واالتكاؿ على الغَت ،واكتفاءنا دبا يكتشفو الغرب لنا ىو الذي جعلنا نقع يف
مزالق عديدة أدت بنا إىل معضلة يف عدـ ضبط اؼبصطلح اللساين وتوحيده.
إف انتماءنا إىل ىذا العامل يوجب علينا مسايرتو ،إذ تكفي إطبللة قصَتة على واقع اللسانيات يف الببلد العربية للكشف عن افتقاره
الشديد إىل اؼبصطلحات العلمية اللسانية ،وىي حقيقية ال ترضاىا أنفسنا وال تستسيغها عقولنا ،ولكنها واقع نعيشو ،فرضتو
أسباب عديدة يف مقدمتها غياب التنسيق بُت اؽبيئات واؼبنظمات القائمة على وضع اؼبصطلح اللساين .
ىذا الواقع األليم هبعلنا نتساءؿ عما إذا كانت ىناؾ أسس منهجية يعتمدىا اللغويوف العرب يف وضع اؼبصطلحات اللسانية أـ
أهنم يعمدوف إىل الًتصبة والنقل فحسب .فإذا كانت ىناؾ وسائل ،فما الذي يعيقنا عن إنتاج ىذه اؼبصطلحات؟ وإف عمدنا إىل
الًتصبة فلم كل ىذا التنوع يف اؼبصطلحات الذي أدى إىل معضلة لسانية حقيقية؟
إف ما يدفعنا إىل تناوؿ اؼبوضوع وطرحو لئلثراء وترسيخو يف ذىن اؼبتلقي العريب ،ىو حداثة القضية يف الفكر العريب ،وؿباولة معرفة
اؼبستوى الذي وصلت إليو الدراسات العربية يف اجملاؿ العلمي الذي اتسعت آفاقو كثَتا يف الغرب ،خاصة وأف اؼبؤلفات اليت تناولت
اؼبوضوع تشَت إىل اإلشكالية من بعيد دوف التوغل يف الكشف عن األسباب واإلحاطة باؼبصطلح اللساين بشكل واضح.
وظيفة علم المصطلح:
يقوـ علم اؼبصطلح بوضع األسس النظرية والتطبيقية لؤلعماؿ يف اجملاالت اؼبصطلحية( ،)1ألف علم اؼبصطلح يعترب من أحدث
فروع اللغة ،فهو يتناوؿ اؼببادئ واألسس العلمية لوضع اؼبصطلحات وتوحيدىا .وىذا يعٍت أف عملية وضع اؼبصطلح مل تعد تتم
اآلف على هنج البحث يف كل مصطلح على حدة ،كما ىو الشأف يف اعبهود الفردية اؼبختلفة ،وإمبا ىناؾ معايَت تنبع من علم
اللغة واؼبنطق ،ونظرية اؼبعلومات ،والتخصصات اؼبعينة .إذ يرى غوسًت Gosterأف علم اؼبصطلح أحد فروع اؼبعرفة وؾباؿ يوثق
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علم اللغة باؼبنطق وعلم الوجود ،وبعلم اؼبعلومات وفروع ـبتلفة ،وقد كاف ىذا يف زمن اقتصر علم اللغة على البحوث األساسية يف
()2

األص ػوات وبنية الكلمة وبنية اعبملة ليأخذ مكانو بوصفو أحد الفروع اؼبهمة

ينقسم علم اؼبصطلح إىل فرعُت :علم اؼبصطلح العاـ وعلم اؼبصطلح اػباص .فأما العاـ ،فيتناوؿ ماىية اؼبفاىيم وأبرز خصائصها
وتبياف العبلقات اؼبختلفة بُت اؼبفاىيم ونظمها ،ووصفها تعريفا وشرحا ،كما يتناوؿ حقيقة اؼبصطلح ومكوناتو والعبلمات الدالة
عليو ،وتوحيد اؼبفاىيم اؼبصطلحية ومفاتيحها الدولية وتدوينهػػا ،ومعجم اؼبصطلحات واؼبداخل الفكرية وغَتىا من القضايا
اؼبصطلحية وىي كلها قضايا عامة ال ترتبط بلغة مفردة أو دبوضوع بعينو ،ألهنا من علم اؼبصطلح العاـ.
وأما فيما ىبص علم اؼبصطلح اػباص ،فيتضمن تلك القواعد اػباصة باؼبصطلحات يف لغة معينة مثل اللغة العربية أو الفرنسية.
وإذا كاف ال بد من اغبديث عن التطور الذي شهدتو الدوؿ الغربية يف ؾباؿ علم اؼبصطلح ،فإف على العرب أيضا أف يركبوا سفينة
ىذا العلم ،ويشتغلوا عليو .وخاصة إذا علمنا أنو قد برزت ؽبم أعماؿ وجهود معتربة رباوؿ التقنُت لعلم اؼبصطػػلح الذي دخل
مرحلة جديدة مع إنشاء جامعة األىلية سنة 1907ـ قبل ربوؽبا إىل اعبامعة اؼبصرية 1925ـ ،وكاف ىذا التغيَت اغباصل مقرونا

بالبحث اللغوي األوريب.
فعلم اؼبصطلح حديث النشأة ،ويعترب فرعا من فروع علم اللغة التطبيقي .زبتلف منطلقاتو ومبدئياتو األساسية عن اؼبنطلقات العامة
للبحوث اللغوية األساسية ،ولكنها تلتقي يف األىداؼ.
ينظر علم اؼبصطلح إىل األشياء بعمق ،خاصة منها اؼبصطلحات اؼبولدة للتعبَت عن اؼبستحدث من اؼبفاىيم يف ـبتلف العلوـ
والتقنيات .وىو من العلوـ اليت أولع هبا الباحثوف فعرجوا عليو ،خاصة يف أسسو النظرية والتطبيقية ،ويف عبلقاتو مع اؼبباحث

اؼبختلفة ،مثل مبادئ التوليد ،واؼبفاىيم ،والتقنُت ،والتكنيز اؼبصطلحي ،سواء بتأليف اؼبعاجم العلمية والفنية اؼبختصة أو التخزين

يف اغبواسيب( .)3وبالتايل ،فإف علم اؼبصطلح " ىو حبث علمي وتقٍت يهتم بدراسة اؼبصطلحات العلمية والتقنية دراسة دقيقة
وعميقة من جهة اؼبفاىيم وتسميتها وتقييمها"(.)4

تطور علم المصطلح  :أخذ علم اؼبصطلح كغَته من العلوـ األخرى عدة تسميات حيث أطلق عليو البحث االصطبلحي ،وعلم
اؼبصطلح ،وعلم اؼبصطلحات ،واؼبصطلحيات ،واؼبصطلحية...
ويرجع سبب تعدد ىذه التسميات إىل أف تسمية علم اؼبصطلح " تسمية تراثية سبق إليها احملدثوف وىم العلماء الذين ؽبم قواعد

السنة وضوابطها .....ظبيت فيما بعد علم مصطلح اغبديث"(.)5

أما تسمية اؼبصطلحية فقد استعملها ؿبمد الشاوش وؿبمد العجينة يف مقابل  Normalisationعلى طريقة سوسَت يف قوؽبم
" سبثل اللغة يف نظر بعضهم إذا أرجعت إىل مبدئها األساسي ،مصطلحية أي قائمة من الكلمات موافقة لعدد فباثل من

األشياء"( .)6وقبد أيضا عبد السبلـ مسدي يقوؿ :إهنا مقابل  Terminologieومعتربا إياىا علما ،كما استخدمها عبد

القادر الفاسي الفهري وأطلق عليها اسم اؼبصطلحية ،ووردت يف مقاؿ ؿبمد حلمي ىليل اؼبوسوـ بػ ":أسس اؼبصطلحية أما تسمية
اؼبصطلحيات ،فهي مبنية قياسا على اللسانيات والرياضيات والصوتيات وفق القاعدة اليت أحل عليها عبد الرضباف اغباج صاحل،
وغَتىا من التسميات اليت كانت يف شأف علم اؼبصطلح وىذا ما بُت أف دائرة العلم تتوسع باالختبلؼ القائم بُت العلماء
والباحثُت.
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قواعد بناء المصطلح المثالي:
إذا سلمنا بأف لكل شيء يف اغبياة قاعدة ،فإف قاعدة اؼبصطلح تتمحور حوؿ اؼببادئ التالية(:)7
أ -تتكوف اؼبصطلحات عن طريق االتفاؽ ،حيث يبحث علم اؼبصطلح عن الوسائل الكفيلة بتكوين اؼبصطلحات وتوحيد اؼبتعدد
منها للمفهوـ الواحد ،وال يهدؼ علم اؼبصطلح إىل وصف الواقع وحسب ،بل يستهدؼ اؼبصطلحات الدالة اؼبوحدة.
ب -يتطلب علم اؼبصطلح عرض اؼبصطلحات يف ؾباالت ذبعلها موحدة ومتتابعة على أساس فكري .فعندما تعاجل مصطلحات
العلم الواحد ،فإف ذلك يكوف أدعى إىل ذباوز العديد من اؼبشكبلت اليت تعًتض اؼبصطلح.
ج -مراعاة اؼبماثلة أو اؼبشاركة بُت مدلويل اللفظة ،لغة واصطبلحا .وال يشًتط يف اؼبصطلح أف يستوعب كل معناه العلمي.
د -االقتصار على مصطلح واحد للمفهوـ العلمي الواحد ،ذي اؼبضموف الواحد  ،ألف يف تعدد اؼبصطلحات إىدارا للجهود .وفيو
إسراؼ وإرباؾ حيث تنطلق كل تسمية من وجهة نظر ـبتلفة.
قوانين ضبط المصطلح:
إف اؽبدؼ األظبى لعلم اؼبصطلح ىو ربديد اؼبفاىيم وضبطها ضبطا دقيقا ،انطبلقا من منطلق تزامٍت بعيدا عن تاريخ كل مفهوـ أو
مصطلح يف ؿباولة لتكوين اؼبصطلحات يف إطار االتفاؽ اؼبعياري ذباوزا للوصفية .يهدؼ علم اؼبصطلح إىل إهباد السبل والوسائل
للتعبَت الشامل عن مقتضيات اغبضارة ،كما يهدؼ إىل توحيد اؼبصطلحات على مستوى اؼبكتوب ،وذلك باالىتماـ بالكلمة
وربديد قيمة اؼبصطلح وداللتو والبحث عن اغبلوؿ للمشكبلت الراىنة على أساس إهباد ضوابط للمصطلحات وطرؽ توحيدىا
وتنميتها والسهر عليها.
لكونو مشكبل ظل يعيق الدارسُت ووبثهم على
إف احلديث عن كيفية بناء اؼبصطلح هبرنا إىل اؼبعايَت اليت هبب أف نستند إليها ،ا
بذؿ جهد أكرب وذلك بوضع منهجية سبكن العلماء من وضع مصطلحات سبتلك من التوصيفات ما يدعو إىل االلتزاـ هبا ،وتعزيز
شيوعها بُت العلماء والدارسُت " .ردبا وبار اؼبرء عندما يطلب منو اختيار اؼبصطلح للداللة على مفهوـ ؿبدد ،وخاصة إذا كاف ىذا
اؼبصطلح غَت واضح اؼبعامل بصورة كافية ،فما ىي اؼبعايَت اليت ىبضع ؽبا بناء اؼبصطلحات بصورة عامة واؼبصطلحات اللغوية بصورة
خاصة ؟"

()8

بناء على ما سبق ،فإف اؼبصطلح ىبضع لقوانُت ربكمو ،حىت يصبح ركيزة أساسية يف األوساط اؼبعرفية اؼبختلفة .وأوىل تلك البنود،
الدقة يف اختيار اؼبصطلح لكوهنا تشكل ركيزة أساسية يف بناء اؼبصطلح .ولذا ،ينبغي أف يؤخذ معيار الدقة يف اغبسباف ،وىذا أمر
يتطلب " النظر يف البداية إىل أبرز ما يتميز بو اؼبفهوـ عن غَته .فإذا كاف اؼبفهوـ يشَت إىل فرع من فروع العلوـ اللغوية  ،ينظر إىل
ما يدرسو ىذا الفرع .وإذا كاف وصفا يركز على ما يقدمو من وصف ،وىكذا.)9( "...

يؤكد الباحثوف يف ىذا اؼبيداف( )10أف معيار الدقة مهم جدا ،فبل يقوـ أي مصطلح إال إذا اتسم بالدقة ،ألنو مصطلح سيدخل
اجملاؿ اؼبعريف على اؼبدى البعيد .وذلك ،حىت تكوف اؼببلحظة عميقة ،و"بعد ربديد اؼبلمح ،ال بد من اؼبفاضلة بُت اعبذور وفق
أسس ومعايَت متعددة ،قد يكوف من أبرزىا التفوؽ يف الداللة على اؼبفهوـ وقدرهتا على التوليد ونسبة اؼبستخدـ من الصيغ

اؼبشتقة"(.)10
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وىذا يعٍت أف مراعاة اعبذور أمر مهم يف بناء اؼبصطلح ،خاصة وأف اللغة العربية غنية جبذورىا ،فعند " ربديد اعبذر اؼبناسب ،ينظر

(
كثرة .)11دبعٌت
إىل اإلضافات والزيادات على األصل اجملرد إلفادة اؼبعاين اؼبصاحبة من تدرج وتكلف وطلب وسَتورة ومشاركة و

النظر إىل األصل وماىية الزيادات اليت يبكن أف نضيفها إىل األصل حىت نعطي معٌت.
ويف اؼبرحلة التالية يتم البحث يف الصفة اؼبناسبة اليت ربمل اؼبفهوـ .دبعٌت أنو "ينظر إىل اؼبفهوـ مرة أخرى لتحديد السمة األبرز من
حيث داللتو الفعالية أو اؼبفعولة أو الثبات والتنقل أو الكثرة والقلة وغَت ذلك فبا يبكن أف يلمح يف ىذا اؼبفهوـ(" .)12وذلك بغية

اختيار أدؽ األبنية وأجدرىا على ضبل اؼبفهوـ ،مث بعد ربديد البناء األنسب غبمل اؼبفهوـ ،يبكن النظر إىل الصور اليت يبكن أف
تقدـ ىذا اؼبعٌت أو ذاؾ ،ألف صيغة اؼببالغة ؽبا عدد من األبنية اليت تؤديها ،وكذا اغباؿ يف الصفة اؼبشبهة واؼبصدر واسم اآللة.

أما بالنسبة للمصطلحات اليت مل تستقر مفاىيمها يف اللغات األجنبية ،واليت اختلفت داللتها بُت العلماء .يبكن أفيكوف ذباوز
مشكلتها بالنظر إىل داللة اؼبصطلح األجنيب يف بداية وضعو وداللتو عند العامل الذي ابتكره.
وبرزت دراسات أخرى يف شأف نظرية االصطبلح وضبطو ووضعو ،ألف حضورنا يف احملافل الدولية يكاد ينعدـ ،وأف اللغات
األجنبية زبتلف عن اللغة العربية .فقد أصبحت ىناؾ صعوبة يف ضبط اؼبصطلح أو باألحرى فوضى ال تعرؼ التنظيم يف ؾبمل
أوضاعها بسبب غياب الصلة بُت الزمر اللغوية يف العامل ،وتلك مشكلة اجتماعية أخرى(...)13

الترجـمة
ـ
ال ترصبة عملية تفسَت معاين نص مكتوب باللغة اؼبصدر دبا يعادؽبا من اللغة اؽبدؼ (اؼبًتجم إليها) .فهي نقل غبضارة وثقافة وعلم
وفكر وأسلوب ولغة .والًتصبة بشكل حبت ليست ؾبرد نقل كل كلمة دبا يقابلها يف اللغة األخرى .ولكن ،نقل لقواعد اللغة اليت
توصل اؼبعلومة ونقل للمعلومة ذاهتا ونقل لفكر الكاتب وثقافتو وأسلوبو أيضا .واعتماداً على ذلك ،فبل بد من توفر عناصر
أساسية هبب اتباعها للقياـ بعملية ترصبة صحيحة.
الترصبة ضرورية لبلستفادة من صبيع األحباث والدراسات اليت أقبزىا الغرب .فالغرض األساسي من الًتصبة ىو استيعاب اؼبعلومات
بشكل كامل يف ذىن الطالب ،ألف الطالب إذا استوعب اؼبعلومة بلغتو األـ  ،سيسهل عليو شرحها ونقلها لآلخرين .وليست
الًتصبة كما يعتقد البعض أهنا ؾبرد إهباد اؼبصطلحات اؼبتشاهبة شكليا .بل ىي يف األساس البحث والتدقيق يف النص ،حيث
يبحث اؼبًتجم للنص عن اؼبصطلحات اليت تشرح النص شرحا مفصبلً ،حبيث تصل اؼبعلومة الكاملة أثناء قراءة النص اؼبًتجم.
لقد أصبحت الًتصبة بعامة وترصبة األحباث ومقاالت التخصصات العلمية اغبديثة على وجو التحديد مطلبا رئيسيا لكي يستفيد
طالب العلم ،ويفهم القارئ ؿبتوى النص الذي أمامو .فالغرض األساسي من الًتصبة ىو تسهيل فهم احملتوى بالشكل الصحيح.
وبالرغم من تأسيس عدة دوؿ جملامع اللغة العربية بدءا دبجمع دمشق ،وارباد تلك اجملامع اللغوية العربية عاـ1971ـ ،إال أف
اؼبصطلحات العلمية ظلت تعاين نقصا يف اعبهد اؼببذوؿ لًتصبة اؼبصطلحات العلمية على مستوى اللغة العربية يف العامل العريب .بل
حىت اعبهد القليل اؼببذوؿ مل يكن متناسقا؛ فًتصبات بعض اؼبصطلحات يف اؼبشرؽ العريب زبتلف عنها يف اؼبغرب العريب.
فمصطلح ) Bilinguismeعلى سبيل اؼبثاؿ ،ترجم يف اؼبشرؽ العريب بػ(الثنائية اللغوية) بينما ترجم بػ(االزدواجية اللغوية) يف
دوؿ املغرب العريب .واألمر كذلك بالنسبة للمصطلح ) ،(Diglossieالذي ترجم يف اؼبشرؽ بػ(االزدواجية اللغوية) ،يف حُت
ترجم يف اؼبغرب بػ(الثنائية اللغوية) .ويتشعب األمر أكثر يف مصطلحات اجملاالت األخرى كاإلعبلمية والطبية واؽبندسية وغَتىا...
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وىذا ما هبعل القارئ يف حَتة من أمره فبل يدري أي اؼبصطلحُت أصح وأدؽ من اآلخر وأيهما ىبتار  .وحىت لبرج القارئ من
اغبَتة اليت وقع فيها ،ينبغي إلزاـ اؼبؤسسات العلمية من أقساـ وكليات وجامعات ،بالسهر على توحيد اؼبصطلح .ألف األقساـ
العلمية ىي اعبهة ذات االختصاص وفيها ـبتصوف يف اغبقل العلمي اؼبقصود ،وىم األجدر بتحمل مسؤولية ترصبة اؼبصطلحات
العلمية.
مث ال بد من عقد اجتماع سنوي ؼبناقشة تلك اؼبصطلحات ومراجعتها مع علماء لغة  ...وذلك حىت يتم االتفاؽ عليها ،قبل
عرضها على مستوى مؤسبر عريب للمناقشة واالعتماد بصورة هنائية.
ويف تقديري ،فإف العملية ذات أنبية علمية كربى تتطلب منا ىذه العناية كلها ،ألهنا مفاتيح العلوـ.
مراحل الترجمة :سبر عملية الًتصبة عادة دبرحلتُت:
اؼبرحلة األوىل :هتتم بتحليل نص الرسالة اؼبكتوبة باللغة اؼبصدر ،من أجل التوصل إىل اؼبعٌت اغبقيقي الذي يتضمنو النص .مث نبدأ
يف عملية إعادة التفكَت ،لندخل إىل اؼبرحلة اؼبوالية.
اؼبرحلة الثانية :هتتم بصياغة معٌت النص اؼبًتجم باللغة اؽبدؼ ،من أجل التوصل إىل أسلوب صحيح سباما يباثل األساليب اليت تتم
الكتابة هبا عادة يف ىذه اللغة.
واقع الترجمة في الوطن العربي
إف الًتصبة يف وطننا العريب ما تزاؿ عمبل يرتكز على اعبهود الفردية يف أغلب األحياف ،فهي ال تكاد تستمد قوة دفعها من أفراد
قائمُت عليها ،حىت تفتقر إىل ىذه اغبماسة بذىاب ىذا الفرد أو األفراد من غَت أف تتحوؿ إىل عمل مؤسسايت ،قادر على البقاء
واالستمرار ،بعيدا عن الفرد الذي استهلو ،أو كاف يشجع عليو .ولنا يف مشروع طو حسُت خَت مثاؿ على ذلك ،حيث ما أف
ترؾ طو حسُت منصبو يف اعبامعة حىت حل ؿبلو من يفتقر إىل ضباستو .فسرعاف ما توقف اؼبشروع وىدـ هنائيا.
والواقع أف الًتصبة يف وطننا العريب تتميز دبواصفات معينة ىي(:)14
 -1غياب مخطط توجيهي :يفتقد اجملتمع العريب إىل ـبطط وبدد ما ينبغي وما ال ينبغي أف يًتجم على ضوء اغباجة إىل ىذا
النوع من اؼبعرفة أو ذاؾ ،فضبل عن التواصل أو التنسيق بُت األطراؼ اليت تقوـ باعبهود اؼببذولة .األمر الذي فتح اجملاؿ أماـ
مزاجية واضحة وجلية تسببت يف تشتت جهود الًتصبة اؼبوزعة على األقطار العربية .فبا أدى إىل ترصبة العمل الواحد أكثر من مرة.
واألمثلة على ذلك كثَتة متعددة.
 -2غياب األمانة والدقة في كثير من الترجمات:
الًتصبة عملية دقيقة وحساسة ،ينبغي ؽبا أف تنقل نصا ما جبميع أبعاده متنا وروحا  ،من لغة إىل أخرى ،ومن بيئة ما قد وضع
ألجلها إىل بيئة أخرى .وبقدر ما يكوف اؼبًتجم على درجة واسعة من الثقافة آخذا بأسباب اللغتُت وحضارة شعبيهما ،مشتمبل
على ملكة الًتصبة ،تكوف الًتصبة مناسبة صحيحة دقيقة .علما بأف عمل اؼبًتجم يعًتيو أحيانا من الشوائب ما يكاد يبعده عن
الصواب مثل عدـ أىلية اؼبًتجم .فبل يكفي أف نتعلم العروض لنصبح شعراء ،وال أف نتقن مزج األلواف لنكوف رسامُت .فبل بد إذف
من امتبلؾ األسباب واؼبوىبة .كما تعاين الًتصبة أيضا من اغبذؼ ،حيث قبد الكثَت من اآلثار اؼبًتصبة قد حذفت منها فصوؿ
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كاملة ألسباب سياسية أو أخبلقية أو دينية أو غَتىا ،أو كأف هبد اؼبًتجم يف بعض الفصوؿ صعوبة بالغة يف الفهم أو النقل،

فيعمد إىل حذؼ ىذه الفصوؿ(.)15

 -3عدم التوسع وتنويع اللغة المصدر.
يبلحظ االقتصار يف الًتصبة على بعض اللغات دوف سواىا ويف مقدمة ىذه اللغات االقبليزية والفرنسية مث بقية اللغات األوروبية
األخرى ،وكأننا ال نريد فكاكا من االستبلب الفكري االستعماري ،على الرغم من أف ىناؾ أفبًا أخرى متقدمة ،ولكننا ال نلتفت
إليها ،وإف التفتنا إليها ،فبخجل شديد ،مع العلم أف الياباف وروسيا قد سبقت الغرب يف مسائل عديدة.
إف موضوع الًتصبة يف حد ذاتو موضوع متشعب األطراؼ ال يبكننا اإلحاطة بو وال إيفاؤه حقو إذا كبن اقتصرنا على بعضاللغات
دوف غَتىا  ،فاغبكمة ضالة اؼبؤمن أينما وجدىا فهو أحق هبا .مث إف اؼبقصود بالًتصبة ىو "ترصبة الداللة" أي نقل معٌت كلمة من
لغة إىل أخرى عندما تتشابو مفاىيم أصوؿ الداللة اللغوية( .)16فالًتصبة إذف ىي نقل اؼبصطلح األجنيب إىل اللغة العربية دبعناه ال
بلفظو ،فيتخَت اؼبًتجم من األلفاظ العربية ما يقابل معٌت اؼبصطلح األجنيب(.)17

إف ىذه النظرة اؼبتواضعة لواقع الًتصبة العربية تكشف عن ساحة راكدة ،وإف وتَتة التسارع اؼبذىلة لتقدـ العلوـ والتكنولوجيا ذبعل
من الصعب الظفر باسًتاتيجية معينة ربفظ لؤلمة العربية أصالتها وتضمن ؽبا مكانة بُت مثيبلهتا اؼبنتجة للعلوـ ،وىذا لعمري دور

اؽبيئات واجملامع(.)18

إف االضطراب اؼبنهجي يف ترصبة اؼبصطلح وغياب آليات التحكم يف العملية ،أمر يغلب على أعماؿ علمائنا االصطبلحيُت .وىو
السبب اؽباـ يف أف اؼبصطلح العلمي العريب ال يزاؿ عاجزا عن اكتساب حيز داليل دقيق ومضبوط ،ما مل يعتمد على مصطلح
أعجمي ،ومرجع يدعمو عندما نسلم بقلة اؼبصطلحات اؼبعربة عن اؼبخًتعات العصرية يف اللغة العربية.
وىذا الواقع األليم الذي نعًتؼ بو لؤلسف الشديد ليس تأكيدا لعجز اللغة العربية كما وبلو للبعض أف يتصوره  ،وىو مغالطة
واضحة يعتمد عليها من يدعو إىل التخلي عن اللغة العربية ،بل ال بد من ربديد مسؤولية العجز يف الناطقُت هبا ،وليس يف اللغة

ذاهتا بأية صورة من الصور(.)19
تقنيات الترجمة:

تعاين اللغة العربية من الفوضى واالضطراب يف اؼبصطلحات نتيجة غياب الضبط الدقيق يف ؾباؿ الًتصبة .فالكل أصبح يًتجم
حسب زاوية رؤيتو .والًتصبة يف واقع اغباؿ حقل مهم ينبغي االىتماـ بو خاصة يف اجملاؿ التقٍت واالعتماد على مباذج تطبيقية من
مصطلحات اللسانيات .ويف ىذا اإلطار نتصور ثبلثة أساليب لًتصبة اؼبفردات ،ىي:
 -1التعريب :وىو نقل الكلمة حسب طريقة نطقها يف اللغة اؼبصدر إىل اللغة العربية ،ومثاؿ ذلك:
تكنولوجيا =  ، technologieديبقراطية =  ،démocratieبرصباتية Pragmatique
 -2ما يعادؿ الًتصبة يف اللغة اؽبدؼ ،واألمثلة على ذلك كثَتة ،منها:
الكامَتا اػبفية =  ، camera cachéالعدسات البلصقة = lentilles de contact
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 -3اؼبقابل من حيث الشكل .وأمثلة ذلك:
السيدة األوىل(  ،)La Premiere Dameحرب باردة ( ،) guerre froideسوؽ سوداء()marché Noir
ويف تقديري ،فإف ما يضمن قباح العملية ىو أف يشرؼ عليها رجاؿ الفكر األكاديبيوف من ذوي االختصاصات العلمية اؼبختلفة،
من التعليم العايل والبحث العلمي...
 ضبط وظيفة اللغات األجنبية عندنا:ونعٍت بذلك ربديد الدور الذي تلعبو اللغات األجنبية كما ىو اغباؿ يف العامل اؼبتقدـ حبيث توجد وسائل مساعدة للغة األصلية،
أي نوافذ تنفتح هبا ىذه األخَتة على اؼبستجدات العلمية ،ال أف ربل ؿبلها .وىذا ال يعٍت أبدا االنغبلؽ على الذات أو االكتفاء
بلغة واحدة ،وإمبا نعٍت بو االنفتاح الصحيح على اللغات اغبية ،وأف نتخلص من الوضع الشاذ أو اؼبرضي الذي تعرفو بعض البلداف
العربية ،وعلى رأسها "اعبزائر"  ،حيث يتم أحيانا إتقاف لغة أجنبية كالفرنسية على حساب العربية أو إتقاف العربية دوف إتقاف أية
لغة حية أجنبية أخرى.
 تعريب الكفاءات المكونة باللغات األجنبية:ينبغي أف تشمل عملية التعريب الطاقات اؼبكونة باللغات األجنبية كاإلطارات السامية واألساتذة اعبامعيُت والباحثُت يف ـبتلف
التخصصات ،وذلك بإقناعهم يف البداية  «:بأف تعريبهم وبقق قفزة نوعية يف التقدـ العلمي واغبضاري للبلد من جهة ،واالقتناع
فعبل بأف تعريب ىذه الكفاءات يعٍت نقل خربات علمية ومعرفية تطعم اللغة العربية والثقافية بدـ جديد (».)20

 نوع الترجمة المطلوبة:اؼبراد من ذلك ىو تقييد الًتصبة ببعض الضوابط لتسَت يف االذباه السليم .ألف الًتصبة سبلح ذو حدين .فإما أف تكوف مصوغة
دقيقة
تعطي اؼبعاين اؼبنقولة شكبل معوضا أصالة عن شكلها األصلي ،فتكوف مفيدة مغذية للفكر ومنمية لو ،وإما أف تكوف رديئة مفقرة
للفكر مشوشة لو ،ألهنا تشوه اللغتُت :اللغة اؽبدؼ واللغة اؼبصدر .حىت إذا ما التزمنا هبذه العوامل واؼبعايَت العلمية ،أصبحت
عملية وضع اؼبصطلح أمرا ميسورا ،ومل تعد مشكلة اؼبصطلح اللساين ذات قيمة كبَتة ،ألف اللغة العربية -كما عاىدناىا -لغة علم
وثقافة ،ؼبا تتمتع بو من خصائص ومزايا ذبعلها قادرة على التغلب على مشكلة اؼبصطلح وضعا وتوليدا.
تعريب المصطلح
التعريب على معاين التبيُت ،والتهذيب ،وتلقُت العربية ،وإحبلؿ اللفظ العريب ؿبل اللفظ األجنيب ،يقوؿ ابن منظور":
يطلق ْ
وعربو :علمو العربية ..وتعريب االسم
اإلعراب والتعريب معنانبا واح ٌد ،وىو اإلبانة  ...وعرب منطقو؛ أي ىذبو من اللحنّ ..
بالضم -
تتفوه بو العرب على منهاجها؛ تقوؿ :عربتو العرب ،وأعربتو أيضا ،وأعرب األ ْغتم ،وعرب لسانو -
األعجمي ،أف ّ
ّ
معاف عدة ،حصرىا أحد الدارسُت( )22يف أر ٍ
عروبة؛ صار عربيا( )21ولكلمة "تعريب" يف اؼبيداف االصطبلحي ٍ
بعة معاف رئيسة،
ُ
يبكن ترتيبها على النحو اآليت:
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* التعريب ىو نقل اللفظ مبعناه اغبقيقي من اللغة األجنبية إىل اللغة العربية كما ىو ،دوف إحداث أي تغي ٍَت فيو (الدخيل) أو مع
اؼبعرب).
إحداث تغيَت طفيف فيو انسجاـ مع النظامُت الصويت والصريف للغة العربية ( َّ
()23
التعجيم " الذي ينصرؼ مدلولو إىل نقل األثر من
نص من لغة أجنبية إىل اللغة العربية  .ويقابلو " ْ
* التعريب ىو نقل معٌت ّ

اللغة العربية إىل اللغة األجنبية.
* التعريب ىو استخداـ اللغة العربية يف اإلدارة أو التدريس أو كليهما.
جعل اللغة العربية لغةَ حياة اإلنساف العريب كلِّها.
* التعريب ىو ْ

من ىذا اؼبنظور ،يبكن القوؿ :إف التعريب " من أىم الوسائل اليت نلجأ إليها لتكثَت اللغة وتطويعها للمصطلحات العلمية
اعبديدة" ،وإنو يُسهم إىل حد بعيد يف "إغناء اللغة العربية من خارجها".
لقد أصبحت اغباجة ملحة جدا إىل تعريب اؼبناىج العلمية ،علما بأف الغرض من تعريبها ىو ترسيخ اؼبعلومات يف أذىاف الطبلب،
ولن تًتسخ ىذه اؼبعلومات بالشكل اؼبراد إذا تعلمها بغَت لغتو األـ.
إف ما يبكن مبلحظتو يف الساحة العلمية ،أف علم اؼبصطلح مازاؿ يف تطور مستمر ،غَت أنو حىت اآلف خارج إطار الدرس اللغوي
العريب .فبلبد من النظر إىل علم اؼبصطلح على أنو أحد أركاف علم اللغة .ومن أجل ذلك ،ينبغي أف يدخل ىذا العلم يف ؾباؿ
االىتمامات ،وزبصص لو مسافات يف اعبامعات وتكوف لو مكانة بُت التخصصات األخرى اليت تدرس فيها  ...كما أننا حباجة
إىل تعريب اؼبصطلحات اللغوية عن طريق الًتصبة الدقيقة للمصطلح ،ونقل مفهومو دبا يتفق وطبيعة العلم وعبلقة اؼبصطلح دبا وبيط
بو من ظروؼ وخصائص.
وإذا كاف بعض الباحثُت يروف أف " ال خوؼ على العربية من األجنيب الدخيل ،بل إف اللغة تكوف حية دبقدار ما فيها من األجنيب
والدخيل ،وبقدر ما تستطيع سبثلو "( ،)24ألف ذلك ،يؤدي يف تصورىم إىل " توسيع شبكة مفردات اللغة وإىل تنمية مواد حقوؽبا

اؼبفهومية"  ،فإف ىناؾ طائفة أخرى قد دعت ،من باب اغبرص على صفاء اللغة وسبلمتها من العجمة والرطانة ،إىل ذبنب التعريب
قدر اؼبستطاع ،وال يلجأ إليو إال يف حاالت الضرورة القصوى ،ألف فتح الباب أمامو يعٍت إشاعة الدخيل والقضاء على فاعلية اللغة
العربية .ومل ينزع العرب إىل التعريب إال مكرىُت" .ويف حاالت اللجوء االضطراري إىل ذلك ،يشًتط مراعاة اؼببادئ اآلتية:
أوال :االقتصاد يف التعريب.
اؼبعرب على وزف عريب من األوزاف القياسية أو السماعية.
ثانيا :أف يكوف َّ
اؼبعرب الذوؽ العريب وجرس اللفظ العريب.
س َّ
ثالثا :أف يُبلئم ْ
جر ُ
رابعا :أف ال يكوف نافراً عما تألفو اللغة العربية".
والواقع أف عملية التعريب اليت يعيشها عاؼبنا العريب اليوـ ،قد سبكنت من اإلنساف العريب وجعلتو غريبا عن تراثو وتارىبو الشامخ،
منفصبل عن جذوره .األمر الذي جعلو يف حالة من الضياع الثقايف الكامل ،فبل ىو بقادر على التواصل مع تارىبو وتراثو ،وال ىو
بقادر على اللحاؽ دبتطلبات العصر.
وما يبلحظ أيضا أف معظم االجتهادات اليت سجلت يف ىذا اؼبيداف ،كانت فردية .وىي بذلك زبل بشروط اؼبصطلح ،حيث قبد
من أركاف تعريف اؼبصطلح أف يكوف ؿبل اتفاؽ بُت اؼبختصُت ،كما أف كثرة اجملامع واؽبيئات ،وكثرة فروع العلوـ اليت تعاعبو ،ذبعل
النقص والقصور يبتد إىل العلوـ بأصبعها .ومن ىنا يقًتح اؼبهتموف باؼبوضوع أف تكوف اؽبيئات متخصصة  ،موحدة للجهود الفردية
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واعبماعية ،وأف ال يكوف منها وضع اؼبصطلحات .بل تكوف منها دراسة اؼبصطلحات اليت يقرؤىا األفراد أو اعبماعات ،مث يتم
إقرار األصلح فبا يعرض عليها .وعندئذ ،يفتح اجملاؿ أماـ الباحثُت لبلجتهاد كل حسب زبصصو .مث يتم إمرار ذلك على ىذه
اؽبيئة ،وأف تقدـ اؼبصطلحات اليت يبتكرىا ذوو االختصاص إىل اؽبيئة اؼبوحدة على بطاقات ربمل اؼبفاىيم اليت تؤديها تلك
()25

اؼبصطلحات

اؼبنشودتُت ،إذ "مل يسجل التاريخ قط أف أمة حققت التنمية والتقدـ
أقبع سبيل إىل ربقيق النهضة والتنمية
ْ
األمر َ
ويعد ىذا ُ
اغبضاري اغبقيقي بلغة غَتىا من األمم"(.)26

مث إف "العامل لن يستمع إىل أمة تتحدث بلساف غَتىا" كما قاؿ الرئيس الفرنسي فرانسوا ميًتاف لشعبو اؼبتعلم ،يف ربذيره ؽبم من

()27
َّزمت ،بل االنفتاح على اللغات األخرى (العاؼبية منها خاصةً)
طغياف اللغة اإلقبليزية"  .وال يعٍت ذلك الدعوة إىل االنطوائية والت ُّ
للهوية الثقافية واغبضارية ،وفيو بلورةٌ
أمر مهم وضروري .يقوؿ الباحث التونسي ؿبمد ديداوي" :إف التعريب ضرورة قومية ،وتأكيد ُ

للذاتية .كما أنو ال ينتفي معو وجود لغات أخرى يُستعاف هبا ويستفاد منها ،تتكامل مع اللغة القومية(".)28

جسر بُت اؼباضي واغباضر
يسهم يف توحيد األمة العربية ،وإقامة ْ
يب فيو أف للتعريب يف الوقت اغباضر أنبيةً عظمى ،ألنو ْ
وفبا ال ر َ
اليوـ على أف التعريب ضرورة ملحة ،وليس ترفا
واؼبستقبَل ،وتأكيد اؽبُوية اغبضارية ؽبا ...وبناءً على ذلك ،يتفق اؼبثقفوف العرب َ
()29

ثقافيا

ٍ
العديد من اؼبفهومات؛ ألنو وبافظ على نقاء اللغة العربية ،ويراعي
وقد اعتُ ِمد التعريب يف وضع كثَت من اؼبصطلحات ،ويف تسمية
اؼبعرب "الفلسفة "،
أنساقها وقواعدىا ،ووبرص على تطويع اللفظ األجنيب حىت يساير خصوصيات ىذه اللغة .ومن أمثلة َّ
و"األنيميا" ،و"البْنج".
مراحل وضع المصطلح في اللغة العربية:
تقتضي أنبية وضع اؼبصطلح يف اللغة العربية منهجية مبنية على أربع مراحل ىي كاآليت:
()30

المرحلة األولى :يتم فيها التجريد والًتتيب

أ -ذبريد األفعاؿ واألظباء بعد عملية الوضع.
ب -إخضاع التجريد للًتتيب

المرحلة الثانية :التحضَت اؼبعجمي ،ويتم عن طريق اؼبماثلة أي اؼبشاهبة لبعض وحدات اؼبادة أو عن طريق األضداد وىكذا تصَت
عملية الفرز حبذؼ األشياء اؼبتكررة.
المرحلة الثالثة :ربضَت اعبذاذات بعد التنظيم وتكوف من عنصرين:

أ -يعترب توجيو اعبذاذات اليت كانت أجنبية عاربة إىل عربية أجنبية
ب -يكوف الًتتيب نطقيا.
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المرحلة الرابعة :إعطاء اؼبقابلة للنص األجنيب عربيا وإف كاف ىناؾ خطأ يستحسن إصبلحو وصوال إىل اؼبرحلة التالية ،وىي مرحلة
الطبع بعد استخبلص النتائج.
ويعزز ذلك ما قاـ بو ؿبمد رشاد اغبمزاوي حيث ترجم مصطلحات االتصاالت ،وقاـ بتجريبها وشكلت لو عبنة تشرؼعلى

تنسيقو بالتعاوف مع عباف دولية ـبتصة وىذه اػبطة قبحت يف ترصبة حوايل 30022مصطلحا يف االتصاالت( ،)31وتركزت ىذه
اؼبنهجية على النقاط التالية:
 التوثيق :توثيق كل اؼبصادر واؼبراجع اؼبتعلقة بالعمل ،نظرا ألنبيتها يف عملية التقنُت للمصطلح. وسائل الفرع وفروعو :من بينها االشتقاؽ واجملاز والقياس والتعريب ...استراتيجية التعريب الشامل:
إف مفهوـ التعريب الشامل ىو إعداد مشروع ثقايف ضخم ،لو أبعاد ثقافية واجتماعية واقتصادية ترتبط بالتنمية ،ومن بُتاألبعاد
اؼبتعددة ؽبذه االسًتاتيجية:
)1البعد السياسي :وىو ما وبقق التوازف والتجانس الثقايف بُت اجملتمعات العربية حىت تساعد على نبذ اػببلفات العربية واؼبذىبية.
)2البعد االجتماعي :ويتمثل يف عدة مشاريع ،من أنبها تعميم استعماؿ اللغة العربية يف صبيع اؼبؤسسات اليت ؽبا ارتباط حبياة
اؼبواطنُت من قريب أو من بعيد.
 )3البعد االقتصادي :وىو ما وبقق النجاعة االقتصادية يف البلداف العربية ،حيث أصبحت اؼبشاريع االقتصادية تقوـ يف النهاية
على تقنية متطورة ومعقدة يستحيل على العماؿ التجاوب معها ،ما مل يكن ؽبا مستوى تعليمي يسمح ؽبم بأف يكونوا يف مستواىا
وفهم أسرارىا ،وعليو ،أصبح من احملتم تكوين الفنيُت واؼبتخصصُت يف ؾباالت اقتصادية متنوعة باللغة األصلية.
 )4البعد الثقافي الحضاري :ويرتبط بتحقيق التنمية العلمية عن طريق إجراء البحوث والدراسات يف صبيع اجملاالت باللغة
(
العايل.)32
األصلية ،أي اللغة العربية ،فبا يؤىلها السًتجاع مكانتها ،وخاصة يف التعليم

يتضح لنا جليا من خبلؿ ما تقدـ أف حل إشكالية اؼبصطلح يف أي علم من العلوـ يرتبط بوضع اسًتاتيجية تعريب شاملة ،ولن
تعرؼ ىذه األخَتة طريقها إىل النجاح إال بتوفَت صبلة من الشروط كاليت توفرت غبركة التعريب القديبة .وحىت تكوف ىذه
(
باؼبوضوع.)33
االسًتاتيجية ناجعة وفعالة غبل اإلشكالية حبل جذريا ،عليها أف تضبط بإحكاـ اؼبفاىيم األساسية ذات الصلة

استرجاع مكانة اللغة العربية :ويتم ذلك بفسح اجملاؿ السًتجاع مكانتها الطبيعية .وىذا يقتضي أف تصبح العربية ىي اللغة اغبية
األوىل اليت تنقل هبا اؼبعارؼ العلمية يف مراحل التعليم العاـ والعايل ،ويف صبيع التخصصات اعبامعية ،وذبرى هبا ـبتلف البحوث
العلمية النظرية والتطبيقية حبيث تدخل معًتؾ اغبياة الفكرية والعلمية ،وتستعمل يف اؼبؤسسات اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية
على غرار اللغات اغبية األجنبية يف العامل اؼبتقدـ .ويف تقديري  ،فإف ذلك ال يتأتى إال بعد اإلقرار بضرورة فتح مكاتب للمتابعة
والتنسيق.
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مكتب تنسيق التعريب :يعرؼ اؼبكتب خبربتو العلمية الرائدة يف ؾباؿ صوغ اؼبصطلح وباعتماده منهجية معاصرة ال تلغي الًتاث،
ولكنو ال يعتمده أساسا يف تعاملو .بل يعتمد اؼببادئ التالية(:)34

أ) مسايرة اؼبنهج الدويل يف اختيار اؼبصطلحات العلمية.
ب) مراعاة التقريب بُت اؼبصطلح العريب والعاؼبي تسهيبل للمقابلة بينهما لدى اؼبشتغلُت بالعلم.
ج) اشًتاؾ اؼبختصُت واؼبستهلكُت يف وضع اؼبصطلحات.
د) تقسيم اؼبفاىيم واستكماؽبا وربديدىا وتعريفها وترتيبها حسب كل حقل.
ىـ) اعتماد التصنيف العشري الدويل لتصنيف اؼبصطلحات حسب حقوؽبا اؼبعرفية وفروعها .حيث عمدت اجملامع واؼبؤسسات يف
اختيار اؼبصطلحات العلمية اليت عاعبتها ،إىل وضع شروط لتعريب اؼبصطلح منها:
 وضع اؼبقابل بعد الرجوع إىل اؼبعاجم القديبة واغبديثة وإىل كتب الًتاث واؼبعاجم األجنبية ومعاجم اؼبصطلحات العلمية اغبديثةالعربية واألجنبية.
 ضرورة استيفاء اؼبصطلح لكل دقائق اؼبعٌت ،فتحديد الداللة العلمية للمصطلحات اؼبتقاربة ،يكوف بالضرورة موجزا ،وذلكباإلمعاف يف كل مصطلح.
 االبتعاد عن اإلهباـ وتوخي وضوح الداللة ،فقد يكوف لتوحيد ترصبة اؼبصطلحات تأثَت يف ربديد داللتو .فإذا تعذر إهبادمصطلح عريب يلجأ اللسانيوف إىل التعريب.
 االبتعاد عن تعدد اؼبصطلحات للفظ الواحد وذلك دبدلوالت علمية ـبتلفة ،فيكوف اؼبصطلح العريب اؼبختار بعيدا عن إثارةاللبس أو النقص.
 العمل على تطوير اؼبصطلح الدارج اؼبوحد. رفض الًتادؼ يف اؼبصطلحات. مراعاة الًتابط االشتقاقي والتصريفي واؼبعنوي بُت اؼبصطلحات اؼبشًتكة بُت ـبتلف العلوـ.من ىذا اؼبنطلق ،انصبت جهود اجملامع واؼبؤسسات على العمل اعباد اؼبشًتؾ للوصوؿ إىل اعتماد وسائل ناجعة من أجل توحيد
منهجية علمية ،تعتمد يف الوطن العريب لصناعة اؼبصطلح العريب وسلوؾ طرائق ذات جدوى يف توسيع رقعة اؼبصطلح اعبغرافية

وشيوعو بُت اؼبستفيدين .وما يلفت النظر عند بعض اؼببلحظُت أف اجملامع اللغوية كلها مشرقية( )35وتفردت يف ريادة ىذا اؼبيداف
()36

دوف دوؿ الغرب العريب فبا أدى باؼبغرب إىل إنشاء مكتب تنسيق التعريب
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()37

ومن أبرز أعمالو أنو أصدر ؾبلة اللساف العريب اليت تضمنت العديد من قوائم اؼبصطلحات ووضع خطة عمل لتوحيدىا

ونظمت ندوة بالرباط من أجل السعي إىل وضع حجر األساس للمبادرة يف تضافر اعبهود والقياـ بدراسات ذات منهجية واحدة
لتكوين رؤية مصطلحية موحدة.
أما ؾبمع القاىرة فقد كاف نبو ،كغَته من اجملامع األخرى ،توحيد اؼبصطلح ،ألنو رأى أف العلماء العرب يف هنضتهم مل تكن ىناؾ
صلة وثيقة بينهم ،فبا أدى إىل بلبلة اؼبصطلح واضطرابو .فمهمة اجملمع اللغوي يف اغبقيقة ىو اغبرص على إشراؾ اعبميع يف عملية
بناء مصطلح موحد ،وجعل اؼبصطلحات وليدة إصباع وشبرة تعاوف مشًتؾ .كما أف مشكلة توحيد اؼبصطلح مل تكن يف اللغة

العربية فقط بل تعدت إىل لغات أخرى(.)38

وفر عدة شروط يف من يتوىل
لقد كانت اجملامع شديدة اغبرص على إيبلء العناية الكبَتة باؼبصطلحات والسهر على توحيدىا ،وت
صناعة اؼبصطلح  ،من بينها معرفة لغتو بشكل جيد ،وأف يكوف على دراية تامة باؼبصطلحات اعبديدة والقديبة ،ويتمكن منها كل

التمكن بغية االرتقاء باؼبصطلح ،والعودة إليو إف دعت الضرورة إىل تطويره(.)39
منهجية المجامع:

من خبلؿ التضارب اؼبوجود يف شأف توحيد اؼبصطلحات والسهر على البحث عن طريقة لبناء مصطلح كفيل باستيعاب اؼبنتوج
العلمي والفكري ،تكفل اؼبفكروف بالسعي إىل إقامة ؾبامع تعي كل الوعي الدور الذي هبب عليها القياـ بو واؼبسؤوليات اؼبلقاة
عليها بوضع منهجية ؿبكمة للسَت عليها ومواكبة التطورات العصرية اؼبختلفة .ولو أننا عدنا إىل تاريخ اجملامع اللغوية العربية  ،لتبُت
لنا أهنا أنشئت يف ؿبيط واع كل الوعي بسبب تأسيسها واألىداؼ اليت ترمي إليها من هنضة باللغة العربية وتطويرىا حىت تساير

أمباط اغبضارة اؼبعاصرة ،وأهنا دبأت تشتغل من أجل بلوغ ما يصبو إليو الوطن العريب.)40(.

عرؼ الوطن العريب قفزة نوعية كبو استيعاب اؼبصطلحات والسعي لتوحيدىا يف سبيل خدمة األمة العربية واالبتعاد عن ذلك اللبس
الذي ظل يبلحق اؼبصطلحات بصورة دائمة ،خاصة وأف الوطن العريب مازاؿ يستعُت بتقنيات غربية.
إف ما يبلحظ لؤلسف الشديد أف الدوؿ العربية بالرغم من كثرهتا(  22دولة ) وما ؽبا من ثروات وإمكانات مادية وبشرية ىائلة
تقف عاجزة عن توحيد اؼبصطلح والتصدي لظاىرة التعدد للمفهوـ الواحد.
نستنتج فبا سبق أف ىذه اؽبيئات ،مهما قيل عنها ،تظل عاجزة أماـ ضبط عملية تعريب اؼبصطلح العلمي ،بالرغم فبا تبذلو من
جهد .وبالتايل ،فبل مانع من اإلسهاـ باقًتاحات نأمل أف ذبد من يأخذ هبا أو وبورىا بغية ربقيق اؽبدؼ الذي يصبو إليو اعبميع،
منها:
 تشكيل ىيئات استشارية يف علم اؼبصطلح يف األقطار العربية يرجع إليها اؼبعربوف واؼبتعاملوف مع اؼبصطلحات ،مع إبقاء ىذهاؽبيئات على االتصاؿ الدائم فيما بينها.
 أف تبقي ىذه اؽبيئة الباب مفتوحا أماـ الناضجُت واؼبتخصصُت لتقدمي اؼبصطلح األفضل ،وبياف العيوب يف اؼبصطلحات اليت التقوى على أداء اؼبفهوـ الذي وضعت لو.
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 السهر على اختيار اؼبصطلح األدؽ عند التعريب ،واستغبلؿ اإلمكانات العربية اؼبتوفرة للقضاء على ما يشوب عملية تعريباؼبصطلح ومراعاة عدـ التعدد والتكرار ورباشي استخداـ اؼبصطلحات والصيغ األجنبية ،ألف يف ذلك انتقاصا من قدر لغتنا،
وإنباال إلمكاناهتا وتشويها ؽبا.
 تنظيم العمل يف ؾباؿ اؼبصطلحات اللغوية واقتصاره على اؼبختصُت يف ىذا اجملاؿ ،وأف يكوف العاملوف يف ىذا اؼبيداف متبحرينيف اللغة العربية ،يريدوف أف يعربوا منها ،باإلضافة إىل سبكنهم من اللغة وأساليبها يف الصياغة ،ورصيدىا الًتاثي من اؼبصطلحات
اللغوية ،وأف يراعى يف اؼبفهوـ الذي وبمل اؼبصطلح يف األصل اللغوي السليم ،وأف يتبع عند مستخدميو ،وإف استخدمو أكثر من
واحد.
 ربديد قواعد موحدة يتبعها اؼبتعاملوف مع اؼبصطلحات اللغوية ،وتقصي كل القواعد واآلراء اليت وضعت يف قواعد الصياغة،واػبروج بعدد من النقاط اليت يبكن اعتمادىا يف ىذا الشأف.
 طبع اؼبصطلحات اللغوية اؼبفردة يف معجم صادر عن اؽبيئة اؼبوحدة. ضرورة استغبلؿ الوسائل اؼبتاحة للنهوض باؼبصطلحات كإنشاء بنك اؼبصطلحات ،أو توفَت وحدة من وحدات القمراالصطناعي العريب لتخزين اؼبصطلحات ،توصل هبا وحدات يف كل قطر عريب حىت تكوف يف متناوؿ اعبميع.
 ضرورة التعامل مع اؼبصطلحات أوؿ بأوؿ ،ألف اؼبصطلحات يف تكاثر مستمر وال سبيل لئلحاطة هبا إال بتتبع مسارىا. ضرورة اؼبشاركة الفعلية يف علوـ العصر ،ومن بينها علم اللغة حىت نتمكن من تتجاوز مرحلة التلقي والوصوؿ إىل مرحلة االقبازالفعلي ،ذلك أف اؼبشاركة الفعلية تسهم إىل حد كبَت يف القضاء على معظم اؼبشكبلت اؼبتكونة يف ؾباؿ اؼبصطلحات.
 ضرورة سيادة الروح العلمية يف قبوؿ اؼبصطلح أو رفضو ،بعيدا عن الذاتية والتزمت واؼبزاجية اليت ربكم على العمل بالفشلمهما كانت قيمة اعبهود اؼببذولة إلقباحو ،والبد من إبعاد العمل عن اؼبؤثرات الظرفية اليت قد سبر هبا األقطار العربية ،ويكوف ؽبا
()41

انعكاسات سلبية على نوعية العمل
توحيد المصطلح اللساني

يستخدـ توحيد اؼبصطلح لئلشارة إىل زبصيص لفظ واحد للداللة على مفهوـ واحد .ولذلك ،كاف من الطبيعي ،الدعوة إىل
ضرورة توحيد اؼبصطلح والتحذير من خطورة تعدده على اللغة العربية .وال ىبفى على أحد ما لتوحيد اؼبصطلح من أنبية يف وحدة
األمة وسباسكها.
يشكل توحيد اؼبصطلحات اللغوية موضوع جداؿ عميق ،باعتباره مشكلة عاؼبية ال ربصرىا حدود وال يبنعها تقدـ أي بلد من
البلداف .ويرجع ذلك إىل تطور العلوـ وعدـ اتفاؽ العلماء على كيفية صناعة اؼبصطلح .وىو ما يفسر اضطرابو وعدـ استقرارهيف
اللغة العربية بسبب مظاىر متعددة أبرزىا عدـ قبوؿ بعض العلماء دبا يضعو غَتىم ،فيسعوف إىل وضع مصطلحات جديدة تقوـ
مقاـ ما وضعو غَتىم.
إف عدـ تضافر اعبهود واعبلوس ربت سقف واحد من أىم األسباب اليت تقف يف وجو اؼبصطلح .فكل واحد متمسك باختياره .
ولذلك ،قبد أكثر من مصطلح دبفهوـ واحد ،وىذا ما يبُت الفجوات اؼبوجودة بُت علماء اللغة.
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يؤكد بعض الدارسُت يف ىذا اؼبيداف أف استخداـ الكلمة العربية الواحدة ؼبفهومُت يقلل من درجة الوضوح ،ويؤدي إىل اللبس
والغموض ،بينما يرى آخروف ضرورة توحيد اؼبصطلح ،وترسيخو يف اؼبعجم التخصصي والتعارؼ عليو دوف لبس .ومنهم من يرى
أف ال مانع يف الوقت اغباضر من استعماؿ مصطلحات يضعها األستاذ نفسو يف ؿباضراتو مث يبدؽبا عند تأليف اؼبصطلحات
الصادرة عن اجملامع.
()42

بناء على ما سبق ،فإف اللسانيات العربية مل تتمكن بعد من إهباد حل للمشاكل اليت تعيق توحيد اؼبصطلح وتعرقل خطواتو

بالرغم من سعيها إىل استيعاب اؼبنجز اللساين العاؼبي ،ألف معظمها يقف موقف التقليد حيث ظلت علما غربيا ،متغافلة عن ثراء
الًتاث العريب.
الجهود القائمة على التوحيد:
من اؼبعلوـ أ ف الكم اؽبائل من اؼبصطلحات وضرورة توحيدىا مل يقتصر على اللغة العربية فحسب بل مشل لغات العامل ككل فبا
دعا إىل
إنشاء منظمة متخصصة يف التوحيد ىي اؼبنظمة العاؼبية للتوحيد اؼبعياري( ،)43وىي منظمة أنشئت سنة1951ـ وأصدرت
توصيات خاصة بتوحيد اؼبصطلحات واؼبعجمية ومن بُت أبرز توصياهتا :اؼبفردات وطريقة العمل ومبادئ التسمية وترتيب اؼبفردات.
فبل بد إذف ،من تضافر اعبهود وترؾ النزعة الفردية جانبا من أجل بناء مصطلح موحد قادر على مواكبة ما يستجد على الساحة
العلمية العاؼبية.
لعل ىذا ما دفع بالدكتور اؼبنصف عاشور إىل التصريح بأف قضية التعريب " قضية شائكة ال زبلو من مزالق رغم شدة اغبذر يف

(
فيو..)44
ترصبة الشكل األجنيب .. ،وكبن نعرؼ مدى تشعب اؼبناقشة يف ىذا اجملاؿ وأف اللسانيات العربية معدف يتواصل النظر

تبقى مسألة التوحيد يف الوطن العريب قضية مستعصية مطروحة للنقاش ،وذلك بسبب تعدد وجهات النظر ،حيث قبد من

الباحثُت من تشبع بالثقافة العربية ومنهم من درس باعبامعات األوروبية .فًتتب عن ىذا التنوع عدـ استقرار الكثَت من اؼبصلحات
ألسباب سطحية وأخرى ربتاج إىل حبث معمق ،حيث قبد الباحثُت يستبدلوف مصطلحا دبصطلح أو أكثر ،فبا يعود بنا من جديد
إىل مسألة التعدد ،ويفرض علينا طرح السؤاؿ :ىل ىناؾ جهود مبذولة لتفادي ىذا اؼبشكل أـ أف الباحثُت العرب بقوا ربت رضبة
التعدد؟
عندما نتأمل أكثر من ؿباولة لًتصبة اؼبصطلح الواحد سواء يف الدولة العربية الواحدة ،أو بُت دولة من اؼبشرؽ العريب وأخرى من
اؼبغرب العريب ،سنبلحظ من التفاوت والتباين يف ترصبة اؼبصطلح الواحد ،ما يسبب بلبلة وفوضى عقلية لدى القارئ متعدد
القراءات العربية ،كما يعد ذلك من عوامل الفرقة الثقافية والعلمية بُت أبناء اللغة الواحدة ،لغة الضاد.
إف توحيد اؼبصطلح اللساين أصبح موضوعا شائكا ومتشعبا وما كبتاج إليو ىو اإلصباع على مبادئ النقل االصطبلحي دبا يسمى
بتقنُت اؼببادئ االصطبلحية حىت تكوف لو سنة التناسق الداخلي وىي ظبة من ظبات اؼبصطلح اللساين الكفيلة بتسريع التوحيد .فبا
هبعلنا قبزـ بأف جوىر عملية التوحيد اؼبصطلحي ىي االتفاؽ على إهباد اؼبعايَت اليت على أساسها يتم:
أ -توحيد اؼبنهجيات من منطقية أو تصويرية أو لغوية.
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ب -االختيار بُت البدائل اؼبتنافسة وتصحيح اؼبقاببلت املضللة(.)45
من ىذا اؼبنطلق ،يتوجب دراسة التقنيات العلمية الكفيلة بتوحيد اؼبصطلح اللساين يف الوطن العريب بعد القياـ حبصر اؼبقاببلت

اؼبوجودة عن طريق اغباسب اآليل وربديد نوع اؼبصطلح اؼبناسب (ىل ىو اؼبصطلح اؼبفضل ،أـ اؼبصطلح اجملاور ،أـ اؼبستهجن

والبديل) ( .)46إف العمل اؼبصطلحي يظل مشتتا نتيجة العامل اعبغرايف وضعف اػبدمة اإلعبلمية يف األقطار العربية .مث إف صناعة
مصطلح لساين عريب تقتضي مراعاة عدة جوانب ربد من فوضى اؼبصطلحات اؼبتعددة للمفهوـ الواحد ،وأىم ىذه الضوابط

ىي(:)47

 -)1اغبفاظ على النظاـ االشتقاقي.
 -)2ذبنب الوقوع يف االلتباس والغموض واإلهباـ.
 -)3مراعاة خاصية االقتصاد والتمييز.
 -)4مراعاة خاصية الشيوع والتداوؿ.
وبعد ىذا ،تتبلور صورة اؼبصطلح وتتمثل اإلجراءات حبق اؼبوضوعية والعلمية اليت ال مناص من اإلفبلت منهما ،فحينئذ ينتهي
اجًتار اغبديث ونتخلص من إشكالية توحيد اؼبصطلح.
 جهود المجامع في قيام مصطلح علمي موحد:يف ىذا الصدد بذلت جهود معتربة من قبل اجملامع اللغوية العربية ،بدءا دبجمع دمشق الذي تأسس عاـ 1919ـ  ،وعمل على
صبع ـبطوطات نفيسة وربقيق كتب ومؤلفات وتدقيق مصطلحات ونشر حبوث اللغوية يف اجمللة اليت يصدىا باظبو ،ويعترب اؼبرجع
األساسي اؼبسؤوؿ عن اؼبصطلح يف اجملتمع العريب السوري ،مث أنشئ ؾبمع القاىرة عاـ 1936ـ للمحافظة على اللغة العربية من
التشتت وجعلها وافية دبطالب العلوـ والسهر على توحيد اؼبصطلح اؼبعريف الذي من شأنو خدمة اللغة العربية.
ويف عاـ 1947ـ أنشئ اجملمع العلمي العراقي( ، )48الذي كاف ىدفو العناية باللغة العربية بإقامة عدة حبوث علمية لغوية ،كما
أنشئ اجملمع اللغوي العريب باألردف يف 1976ـ وقد تضافرت جهود اجملامع العربية من أجل مواكبة التطور اغباصل  ،وإف من أىم
اػبطوات اليت حصلت سبثلت يف أف ينهض مكتب التنسيق والتعريب يف الوطن العريب دبسؤولية تنسيق اؼبصطلح العريب وتوحيده،
وقد انبعث عن ىذا اؼبكتب انعقاد مؤسبر بالرباط عاـ 1961ـ أوكل إليو تنسيق جهود الدوؿ العربية يف ميداف التعريب .فبا هبعلنا
نستنتج أف الدوؿ العربية مل تبق مكتوفة األيدي أماـ تعدد اؼبصطلحات وإمبا أنشئت اجملامع ونسقت اعبهود ،وىذا كلو من أجل
توحيد اؼبصطلح  ،حيث تنبهت اعبامعات إىل خطر ازدواجية اؼبصطلح العلمي العريب الناصبة عن تعدد اعبهات اليت تضعو ،وتعدد
اللغات األجنبية اليت يستقى منها ،فضبل عن الًتادؼ واؼبشًتؾ اللفظي يف العربية ولغة اؼبصدر ،وغَتىا من مهاـ التنسيق والتوحيد
إلغناء اللغة العربية باؼبصطلحات اغبديثة وبالتايل توحيد اؼبصطلح العلمي اغبضاري .لكن بالرغم فبا قامت بو ىذه اجملامع من
ؾبهودات معتربة إال أهنا مل تصل بعد إىل توحيده على مستوى االختصاصات اؼبعممة يف كل فرع من فروع العلم)(.)49
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وكل ما يبكننا قولو ىو أف اجملامع اللغوية العربية يف طريقها دائما كبو ؿباربة التعدد والسهر على بناء مصطلح موحد وأف من أىم
اؼبعوقات اليت تقف يف طريق التوحيد ،ىو ذلك التشابو .فكل واحد يريد نقل العلوـ األجنبية إىل اللغة العربية بطريقة خاصة فبا
كاف سببا يف تشتت اعبهود ومن بُت اعبهود اليت تبنتها اجملامع واليت يعمل عليها مكتب تنسيق التعريب:
اختيار اؼبصطلح حيث ال يشًتط فيو أف يستوعب كل دقائق اؼبعٌت.ذبنب االصطبلح بلفظ واحد ؼبدلوالت علمية ـبتلفة.توحيد ترصبة اؼبصطلحات اؼبشًتكة بُت ـبتلف العلوـ.اؼبرونة يف اختيار اؼبصطلح العريب البعيد عن اللبس.رفض الًتادؼ يف اؼبصطلحات العلمية.مراعاة التناسق بُت اؼبصطلح العريب واألجنيب.رغم اعبهود اؼبنصبة على اؼبصطلح واإلنتاج اؽبائل منو ،فقد تكفلت اجملامع بنشرىا إال أف إشكالية اؼبصطلح وتوحيده ظلت قائمة
وبائنة ،ويرجع ذلك إىل عدة أسباب لعل من أنبها:
أ) عدـ اتباع منهجية موحدة لتنميط اؼبصطلحات واػبلط بُت وسائل الوضع وتقنيات الًتصبة ومناىج التوحيد(.)50
ب) اعتماد اعبانب النظري الذي مل هبد أرضية تطبيقية تناسب واقعو ،فبا تسبب يف خلق االضطراب والفوضى يف وضع اؼبصطلح.
ج) ظهور النزعة احمللية وعدـ تضافر اعبهود لبعض اجملامع.
د) غياب اؼبنهج العاـ ،وعدـ توظيف التقنيات واؼبشاريع اؼبعاصرة اليت من شأهنا السهر على إنتاج مصطلح عريب موحد ،قادر
على مواكبة التطور العلمي واستيعاب اؼبستجدات ،وتبقى اؼبشكلة الكربى من عدـ تضافر اعبهود بطريقة منظمة.
إف مشكلة توحيد اؼبصطلح تبقى يف تطور مستمر على غرار التطور اؽبائل يف العلوـ اغبديثة فبا يتطلب سرعة فباثلة تواكب ىذا
التقدـ اعبديد يف الببلد الغربية.
هبدر بنا يف ىذا اؼبقاـ أف نذكر بأف الدراسات اللغوية اغبديثة نشأت متأخرة إذ تعود بدايتها إىل العقد اػبامس من ىذا القرف،
حيث اتسمت بالتلقي وعدـ التجديد  ،وظهرت ىناؾ جهود صباعية وفردية .غَت أف اعبهود اعبماعية كانت دوف مستوى الطموح
على الرغم من تعدد اؼبؤسسات القائمة هبذا العمل وتباين جهود اؽبيئات واؼبؤسسات اليت تتعامل مع اؼبصطلح(.)51

ما يبكن استخبلصو أف إقبازات ىذه اؽبيئات واؼبؤسسات اليت تعاملت مع توحيد اؼبصطلح ؿبدودة ،باإلضافة إىل أهنا مل تقم بنشر
ما أقبزتو ،األمر الذي أدى إىل عدـ ربصيل الفائدة من ىذه اعبهود ،قد يعود ذلك إىل قلة اؼبوارد اليت سبوؿ مشاريع ىذه
اؼبؤسسات.
أما بالنسبة للجهود الفردية ،فقد كانت أكثر عطاء وجدوى من اعبهود اعبماعية على الرغم فبا يشوهبا من عيوب ونقائص.
ويتجلى ذلك التباين من خبلؿ اقبازات ما يتناولو علم اللغة بعمومو ،وما يتناولو أحد فروعو ،فحاوؿ عدد كبَت من اللغويُت أف
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يتجاوزوا سابقيهم حوؿ مشكلة اؼبصطلح اللغوي .ولعل أبرزىا ذلك التعدد للمصطلح الواحد وعدـ سبكنهم من إهباد سبل
لتوحيده .فظهرت مشكبلت عدة كاف من أبرزىا:
 تعدد اؼبصطلحات وعدـ الدقة يف استخدامها وعدـ شيوعها وااللتباس يف الصيغ األجنبية. حداثة العلم وعدـ مشاركتنا يف تطوره ،فبا جعل اؼبشكلة تتفاقم مع تطور العلم ونقص اؼبصطلح تقصَت اؽبيئات وتنوع البيئات اليت صدر منها اؼبصطلح وسوء فهم اؼبعربُت ؼبفهومو. ضعف التنسيق بُت اعبامعات العربية يف اؼبشرؽ واؼبغرب أسهم يف وجود مشكبلت ،كانت سببا يف ظهور عيوب أخرى.()52

 -اضطراب الباحثُت يف ربديد اؼبدلوؿ اغبقيق للمصطلح

إف ما يبكن استخبلصو ،أف مشكلة اؼبصطلح تبقى الشغل الشاغل للباحثُت العرب والغربيُت على السواء ،باعتبار اختبلؼ
وجهات النظر من باحث إىل آخر ،حيث استفزت ىذه اؼبشكبلت جهود الكثَت من اللغويُت حىت صارت تشكل عائقا أماـ كل
عمل ترصبي.
وأدى كل ذلك إىل بلبلة يف ترصبة اؼبصطلح ،وليس أصدؽ دليل على عدـ الدقة يف الًتصبة من الفوضى ،إذ صرنا قبد للمصطلح
األجنيب الواحد أكثر من مقابل يف العربية  ،فبا أربك الدارسُت وجعلهم يعتقدوف أهنم أماـ مفاىيم ـبتلفة وما ذلك إال ألف كثَتا
من الباحثُت عندنا يستعجلوف اػبطى الستشراؼ ما يستجد يف الغرب على صعيد اؼبصطلح سبهيدا إلربافنا بو ولو من خبلؿ
ترصبتو.
الجهود الفردية والجماعية في سبيل توحيد المصطلح:
مل تتوقف جهود توحيد اؼبصطلح عند منهجية اجملامع اللغوية ،فهناؾ جهود فردية وصباعية تبذؿ يف سبيل االرتقاء باؼبصطلح
والتصدي للمصطلحات الوافدة ،وىي جهود واضحة يف اعبانب اللغوي وغَت اللغوي .حيث تنوعت اعبهود اؼبصطلحية اللغوية
العربية اغبديثة اليت جاء بعضها متضمنا يف الدراسات اللغوية اغبديثة ،عندما واجو اللغويوف مشكلة اؼبصطلحات اليت ربمل

مفاىيم تناولوىا يف دراساهتم( .)53وكاف أف انصبت اختياراهتم على اؼبقاببلت العربية للمصطلحات األجنبية مع االلتزاـ بكتابة

اؼبصطلح األجنيب بصورتو األصلية إىل جانب اؼبصطلح العريب الذي ىبتارونو مقاببل لو .فقد كاف للجهود الفردية دور كبَت يف بناء

(
ىي:)54
مصطلح قادر على مواكبة اؼبعارؼ اؼبختلفة .ألف معضلة التوحيد تقتضي الًتكيز على طبس طرؽ أساسية

 -)1اعتماد اؼبصادر واؼبراجع األساسية اؼبتعلقة باؼبوضوع.
 -)2االفًتاض اؼببدئي الذي يقر أف الًتصبة ترصبات ،وأف ترصبة اؼبصطلح الواحد دبًتادفات عدة أمر وارد البد من تسجيلو
واالقتناع بو.
 -)3جرد واستقراء اؼبًتصبات اؼبتعلقة دبيداف معُت من ميادين العلوـ والتكنولوجيا.
 -)4استخراج اؼبصطلحات اؼبًتادفة اليت ؽبا صلة باؼبفهوـ األصلي.
 -)5إخضاع اؼبصطلحات اؼبًتادفة اؼبنتقاة إف وجدت مع مصادرىا.
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يتبُت لنا من خبلؿ اعبهود الفردية أف ؾباهبة اؼبصطلح أمر ليس بالسهل ،وإمبا يتطلب جهودا أخرى صباعية ،من شأهنا رفع
التحدي.
إف مشكلة توحيد اؼبصطلح تبقى الشغل الشاغل لدى الباحثُت ،ألف اؼبتتبع ؼبختلف اعبهود يرى أهنا ليست اغبل األنسب لبناء
مصطلح موحد ،ألف عبلقتها غَت منسجمة .إف من وسائل ربقيق وحدة اؼبصطلح أف نعتمد بالدرجة األوىل على وحدة اؼببادئ
واألسس واألصوؿ اليت هبب االتفاؽ عليها حىت تكوف دبثابة اؼبساعد يف ـبتلف األعماؿ اػباصة يف اؼبؤسبرات والندوات
واالجتماعات اليت تعقدىا اجملامع واؽبيئات واللجاف اؼبختصة بدراسة اؼبصطلحات.
يبقى أف نشَت إىل أف من أبرز العقبات اليت تقف يف وجو التوحيد ىي عدـ توحيد اعبهود الفردية .وطاؼبا أف أغلب اعبهود فردية،
فإف التنسيق فيما بينها يبقى ؿبدودا للغاية .والشيء اؼبؤسف أف اجملامع اللغوية تعاين ىي األخرى من اؼبشكل نفسو .حيث يعمل
كل ؾبمع على حدة رغم تنديد االربادات اؼبختلفة بذلك ،والدعوة إىل ضرورة ازباذ كافة اإلجراءات لتوحيد اعبهود .ومنها ضرورة
تبٍت حل عملي ؽبذه اؼبشكلة عن طريق اإلدارة الثقافية عبامعة الدوؿ العربية()55وعن طريق اجملامع العلمية واللغوية القائمة .يقوؿ

صحل :ليس عسَتا أف تضع حدا الختبلؼ االصطبلح العلمي إذا سعينا إلهباد ؾبمع عريب لغوي وعلمي موحد ،وعقدنا
صبحي ا
(
الثقافية .)56ويف ذات اإلطار ،قبد بعض
مؤسبرات علمية بالتعاوف مع اؼبكتب الدائم لتنسيق التعريب ابتغاء للوصوؿ إىل الوحدة

الباحثُت( )57يدعوف إىل ضرورة النظر إىل اؼبصطلح من عدة زوايا قبل الوضع ،والتعامل معو حبيث يكوف جديرا بالوضع ،متداوال يف
ـبتلف األوساط اؼبعرفية بطريقة ناجعة .فبا حدا هبم إىل اقًتاح وضع منهجية وؿباور ينبغي اعتمادىا للوصوؿ إىل توحيد اؼبصطلح.
منهجية ضبط المصطلح وتوحيده(:)58
يف سياؽ البحث عن منهجية لضبط اؼبصطلح وتوحيده هبمع بعض الباحثُت على تقدمي اقًتاحات نراىا يف تقديرنا صاغبة

للتطبيق ،منها(:)59

 -1اللجوء إىل وسائل التوليد اؼبختلفة سواء منها ما ىبص اؼبعٌت أو ما ىبص اؼببٌت.
 -2البدء باالشتقاؽ واالستفادة من معاين الصيغ واألوزاف.
 -3االبتعاد عن اؼبصطلح القدمي ما أمكن ذلك.
 -4اللجوء إىل اؼبعرب حُت يستعصى إهباد مقابل عريب مقنع.
 -5إنشاء مركز للمصطلحات اللسانية ؾبهز بإمكانيات تساعد على التخزين والتصنيف واالستدعاء.
 -6السهر على تأليف معاجم متنوعة للمصطلحات اللسانية بتعاوف مع صبيع اللسانيُت العرب.
 -7فرز اؼبصطلحات اللسانية على مراحل متتابعة.
اقتراحات لبناء مصطلح موحد:
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إف الوطن العريب شاسع من حيث اؼبساحة والثقافة والصبلت اؼبوجودة بُت أبنائو ،ولعل أىم صلة تربط بُت أبناء أمتنا ىي اللغة
العربية اليت ربمل تراثنا الديٍت واألديب والعلمي وتربط بُت اثنتُت وعشرين( )22دولة عربية برباط الثقافة الواحدة .لكن دبجرد ظهور
اضطراب يف اؼبصطلحات ،ربولت اللغة العربية إىل لغات إقليمية متعددة .فما ىي إذف السبل اليت ينبغي سلوكها لتجاوز ىذا
االضطراب وما ىي اغبلوؿ اؼبقًتحة لتحقيق التوحيد اؼبنشود؟
إف من بُت االقًتاحات اليت نراىا تسهم يف تقدمي اغبل ؽبذه اؼبعضلة ما يأيت:
 -ضرورة السهر على وضع أساس للتعاوف البناء بُت مكتب التنسيق وبُت اؼبؤسسات اؼبختصة :اجملامع اللغوية والعلمية،

واعبامعات ومراكز البحوث والدراسات ،وبينو وبُت اؼبنظمات العربية واالربادات اؼبهنية والعلمية( .)60فبإحكاـ الصبلت بُت مثقفي

األمة العربية بغض النظر عن مكاف إقامتهم ،يبكن كسر اغبواجز والعوائق والرباط اعبغرايف والنزعة احمللية واإلقليمية .وباعتبارنا أمة
واحدة تتكلم لغة واحدة وتدين بدين واحد ،ينبغي على اجملامع اللغوية اعتماد مبدإ التشاور وتنسيق األفكار من أجل مصطلح
موحد .وذلك لسد الفجوة القائمة بُت ىذه اؼبؤسسات نتيجة ضعف التتبع وبطء العمل وتشتت اعبهد .وىذا واقع يدعونا إىل
ازباذ اإلجراءات الكفيلة بتحقيق التوحيد ،منها:
 تنسيق اعبهود بُت اؼبؤسسات واألفراد يف وضع اؼبصطلح العلمي بغية توحيد اؼبنهجية يف بعدىا العاـ وضرورة االستفادة مناؼبنهجيات الغربية.
 وضع إطار مشًتؾ ؽبذه اؼبؤسسات وجعلها اؼبشرع واؼبرجع األساسي يف ؾباؿ االصطبلح. إجراء دراسات سنوية حوؿ شيوع وتقبل اؼبصطلح ودراسة النتائج. تنشيط عباف التعريب اعبامعية وربفيزىا ماديا ومعنويا وتنظيم ندوات حوؿ اؼبصطلح. اىتماـ اعبامعات العربية بعلم اؼبصطلح وإقراره على الطلبة ضمن التدريس. إقامة دورات لؤلساتذة اعبامعيُت يف التخصصات اؼبتجانسة على اؼبستويُت احمللي والعريب ،يتم فيها التعريف باألحباثواؼبصطلحات وتشجيع األساتذة على االلبراط يف تلك الدورات واإلسهاـ فيها
 السعي إىل استحداث بنك عريب للمصطلحات العلمية العربية. ترؾ أمور الًتصبة للمركز العريب للتعريب والًتصبة والتأليف والنشر.وحىت ال لبتم نقوؿ :إذا كاف اضطراب اؼبصطلح قائما بصورة بارزة يف األوساط العربية فإنو راجع إىل عدـ تضافر اعبهود بُت
اعبامعات اؼبشرقية واؼبغربية .وىذا ما أدى إىل تعدد اؼبدلوؿ اغبقيقي للمصطلح وعدـ ربقيق التوحيد اؼبصطلحي .األمر الذي أدى
باجملامع اللغوية واعبهود الفردية واعبماعية إىل إعداد توصيات من شأهنا النهوض باؼبصطلح.
إف توحيد اؼبصطلح رىُت دبا كتبو أبناء األمة من أحباث بلغتهم العربية ودبا يقدمو العلماء من أفكار وآراء يف ؾباالت ـبتلفة يف
الصحف واجملبلت واؼبؤسبرات والندوات .كل ذلك بإمكانو أف هبعل توحيد اؼبصطلح أمرا مفروضا .وكلما زاد نشر األحباث والكتب
باللغة العربية زاد اؼبصطلح ثباتا وتوحيدا(.)61
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( )5يوسف مقران ،المصطلح اللساني المترجم :مدخل نظري إلى المصطلحيات ،دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع ط 1سوريا ،دمشق

ص19،18،17،

( )6نفس المصدر السابق ص .18
( )7ينظر ،سمير استيتية  ،نحو معجم لساني شامل موحد  ،مجلة أبحاث اليرموك  ،م  ، 10العدد  ، 1992 ،2ص .148

( )8من قضايا المصطلح اللغوي العربي ،نظرة في توحيد المصطلح واستخدام التقنيات الحديثة في تطويره ،د .مصطفى طاىر الحيادره ،عالم
الكتب الحديث للنشر والتوزيع ،األردن  ،ص .74/73

( )9من قضايا المصطلح اللغوي العربي  ،المرجع السابق ص .73
( )10ينظر ،د .مصطفى طاىر الحيادره ،المرجع السابق.

( )11من قضايا المصطلح اللغوي العربي  ،المرجع السابق ص 74
( )12المرجع السابق ،الصفحة نفسها.
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( )13المرجع السابق ص 75
( )14حيث أن أغلب المحاوالت التي كانت صوب تشخيص الظاىرة وإيجاد الحلول الالزمة لها باءت بالفشـل.
( )15علي يوسف نورالدين  ،الترجمة عند العرب بين األمس واليوم  ،مجلة المترجم (ع  ، 2002 ، ) 4ص .24
( )16المصطلح اللساني بين الترجمة والتعريب ،مجلة المصطلح( ،ع  ،) 2ص .95
( )17ينظر ،مقدمة في علم المصطلح علي القاسمي  ،ط ،2مكتبة النهضة المصرية  ،القاىرة ،1987 ،ص.101
( )18ينظر ،أحمد حجازي ،في رحاب المصطلح العلمي ،مجلة أىمية الترجمة وشروط أحيائها ،ص .583
( )19أحمد بن نعمان ،التعريب بين المبدإ والتطبيق ،شركة األمة للطباعة والترجمة والتوزيع ،الجزائر ،ط  ،2أفريل  ،1998ص .24
( )20يحي بعيطيش  ،نحو إستراتيجية لحل إشكالية المصطلح ،مجلة المترجم (ع  ،)3ديسمبر  -2001ص .56
( )21لسان العرب ،مادة "عرب". 589 – 588 / 1 ،
( )22الدكتور علي القاسمي ،كاتب عراقي متعدد االىتمامات (ناقد  ،مترجم  ،روائي ..باحث أكاديمي متخصص في المصطلحية)
المالحظ أن التعريب بهذا المعنى يرادف" الترجمة"* .
()23
َ
( )24ينظر  ،مبارك ربيع وريمون طحان وأحمد مطلوب وغيرىم...
( )25ينظر ،مصطفى طاىر الحيادره ،من قضايا المصطلح اللغوي العربي ،من مشكالت تعريب المصطلح العربي المعاصر،ص178
(" )26التعريب والتنمية" لمصطفى محسن ،سلسلة "شراع" ،طنجة ،ع  ،56يونيو  ،1999ص .66 :
( )27تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدىا" لمحمد جابر األنصاري ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،1992،ص.203،
( )28علم الترجمة بين النظرية والتطبيق" لمحمد ديداوي ،دار المعارف للطباعة والنشر (سوسة /تونس) ،ط  ،)1992( 1ص .455
()29لالستزادة ،يمكن الرجوع إلى مقالة "المسألة التعريبية في الوطن العربي" لفريد أمعشو ،مجلة "المنهل"ع ،594مج /2004 ،66
يناير2005ص.117،110:

( )30ينظر ،المرجع السابق ص 181 - 180
( )31عمر معراجي  ،النحت اللغوي واالصطالح العلمي  ،دراسة في علم االصطالح  ،ص .183
( )32يحي بعيطيش  ،نحو إستراتيجية لحل إشكالية المصطلح  ،مجلة المترجم (ع  ،)3ديسمبر 200
( )33المرجع نفسو  ،ص .54
( )34جواد حسني سماعو ،منهجية ووضع المصطلح العربي وتوحيده ،مجلة اللسان العربي( ،ع  ، 1995،)40ص 13
( )35حوالي عشرة مجامع ،في مقدمتها مجمع اللغة العربية بدمشق ،ومجمع اللغة العربية بالقاىرة  ،والمجمع العلمي العراقي  ،ومجمع اللغة
العربية األردني.
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( )36عبد العزيز بن عبد اهلل ،تطور الفكر العلمي ولغة التقنيات بالمغرب ،مجلة اللسان العربي م، 1ج ،1،1971ص.710
( )37تم إقرار وضع خطة عمل لتوحيد المصطلحات العلمية الجديدة ،في آخر مؤتمر عقد في طنجة
( )38توحيد المصطلح عقدت لو لجان ونظمت المؤتمرات  ،ينظر في ذلك ،محمد علي الزر كان ،الجهود اللغوية في المصطلح العلمي
الحديث ،دراسة منشورات اتحاد كتاب العرب ،سنة  ،1991ص.167

( )39ينظر ،محمد علي الزر كان ،المرجع السابق ،ص .180

( )40الدكتور محمد المنجي الصيادي  ،التعريب وتنسيقو في الوطن العربي ،سلسلة أطروحات الدكتوراه ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت ،ص63

( )41ينظر ،توصيات مأخوذة من كتاب مصطفى طاىر الحيادرة  ،من قضايا المصطلح اللغوي العربي ،من مشكالت تعريب المصطلح العربي
المعاصر ،ص178

( )42سعد عبد العزيز مصلوح – اللسانيات العربية المعاصرة دراسات ومثقفات – القاىرة – علم الكتب  2004ص .56
( )43ينظر ،مصطفى طاىر الحيادرة ،من قضايا المصطلح اللغوي العربي  ،نظرة في توحيد المصطلح  ،ص)ISO( 63
( )44مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة  ،تأليف كاترين فوك ،بيارلي كوفيك ،تعريب الدكتور المنصف عاشور ،تحت إشراف ومراجعة
رابح اسطنبولي خريج جامعة السوربون ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون  ،الجزائر ،1984 ،ص.7

( )45تقدم اللسانيات في األقطار العربية ،وقائع ندوة جهوية ،ابريل 1987بالرباط  ،ط 1،1991،دىر الغرب اإلسالمي ،ص 322
( )46تقدم اللسانيات في األقطار العربية ،المرجع السابق ،ص.323
( )47ينظر ،عمار الساسي ،المصطلح في اللسان العربي ،ص .112
( )48شحادة الخوري ،خبير الترجمة في المنطقة العربية ،دراسة في الترجمة والمصطلح والتعريب ،دار األطلس للدراسات والترجمة والنشر،
ط ، 1989 ،1ص.36
( )49نفس المصدر ،ص . 38
( )50فارس الطويل ،نحو منهجية شاملة للعمل المصطلحي ،مجلة اللسان العربي ،الرباط1995،م  ،مكتب تنسيق التعريب ،ص227
( )51مصطفى طاىر الحيادره ،من قضايا المصطلح اللغوي العربي ،ص10
( )52يراجع  ،مصطفى طاىر الحيادره ،من قضايا المصطلح اللغوي العربي ،نفس المرجع ،الصفحة نفسها
( )53مصطفى طاىر الحياد ره ،من قضايا المصطلح اللغوي  ،الكتاب األول علم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ،األردن ،ص154
( )54مصطفى طاىر الحيادره ،من قضايا المصطلح اللغوي العربي ،الكتاب الثالث ، 2003 ،ص .153
صلح وغيره.
( )55وىذا ما دعا إليو صبحي ا
( )56يراجع في ذلك ،مصطفى طاىر الحياد ره ،من قضايا المصطلح اللغوي العربي ،ص .74
( )57يراجع ما اقترحو على القاسمي في محاولتو.
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( )58يراجع في ذلك ،أحمد المختار  ،المصطلح األلسني العربي وضبط المنهجية ،جامعة القاىرة  ،ط  ، 1995 1ص .44
( )59يشترك في ذلك الباحثان عبد القادر الفاسي الفهري ومحمد رشاد الحمزاوي ،وىي في تقديرنا اقتراحات تستحق التجريب:
( )60شحادة الخوري – دراسات في الترجمة والمصطلح و التعريب – ص .178
( )61إبراىيم كايد محمود  -الموقع على االنترنت  - www.arabition.org.ma :المصطلح ومشكلة تحقيقو.
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