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 :أهمية التأريخ للترجمة عبر التراث: المحاضرة األولى -

إف الًتصبة ضرورة حضارية ونشاط فكري وعملية لغوية فرضها االحتكاؾ بُت الشعوب ذات 

األلسنة ادلتباينة فبالًتصبة يتسع أفق معرفتنا ويذاب التباين بُت اللغات والثقافات لذلك 

  كما أّف الًتاث ىو ثروُة األمة وسلزوُُنا احلضاري، ؽلّثل 1ارتبطت بتقدـ األمم عرب العصور

شخصيَتها، وتفّرَدىا، وعلوَمها ادلختلفة، وأبعاَدىا الروحية والفكرية واالجتماعية، وىو نقطُة 

ا التارؼلي وحضورىا على ادلستوى اإلنساين خالؿ قروف خلت و يشهد التاريخ من ربوذله

منظور الًتاث أف كاف للعرب فضال عظيما على احلضارة األوروبية حىت أصبحت أوروبا يف 

 وغدت احلركة العلمية اإلسالمية أعظم حركة علمية 2وقت مضى مدينة للعرب حبضارهتا

تتسم باألصالة منذ مطالع العصور الوسطى حىت ُناية القرف الثالث عشر فتعددت نعم 

العرب وأفضاذلم على العلم يف ميادين متفرقة مشلت علم اجلرب وحساب ادلثلثات واذلندسة 

 ليحقق العرب أعظم ادلآثر يف ...والفلك والطب والكيمياء والبصريات وعلم الظواىر اجلوية

القروف الوسطى فكتبوا أرقى وأعظم ادلؤلفات قيمة وأبلغها نفعا باللغة العربية واليت كانت 

منذ منتصف القرف الثامن حىت ُناية القرف احلادي عشر لغة العلم الراقي عند اجلنس 

البشري بأسره حىت أصبح من الضروري ألي فرد أف يتعلم اللغة العربية إف أراد أف يلّم 
                                                           

 3: ، ص2009سعيدة كحيل، عامل الكتب احلديث، األردف، -دراسة ربليلية تطبيقية–تعليمية الًتصبة 1
 (ـ/1979ىػ1399)1أثر العلماء ادلسلمُت يف احلضارة األوروبية، أضبد علي ادلاّل، دار الفكر، دمشق، ساحة احلجاز، ط:  ينظر2
 255: ، ص(ـ1981/ىػ1401)2ط
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، ولو زبيلنا أف حذؼ العرب من التاريخ لتأخر عصر النهضة يف أوروبا قرونا 3بثقافة العصر

عدة ولردبا مل يظهر قّط ولوال جهود العرب ادلسلمُت لبدأت أوروبا عصر النهضة يف القرف 

الرابع عشر للميالد من النقطة اليت بدأ منها العرب ادلسلموف ُنضتهم العلمية يف القرف 

 .الثامن ادليالدي

إّف أغٌت عصور الفكر الثقايف ىي تلك العصور اليت تزدىر فيها الًتصبة وتتوسع وعلى حّد 

إّف اللغة العادلية ليست تلك اللغة اليت يتكلمها أكرب عدد من الناس بل "رأي علي القامسي 

 ومن ىذا 4"ىي تلك اللغة اليت ترجم إليها أكرب عدد من األعماؿ من سلتلف اللغات

ادلنطلق، قد ال ؼلتلف اثناف أّف العرب عرفوا الًتصبة قبل الغرب بقروف عديدة فال ؽلكننا أف 

البن ادلقفع " كليلة ودمنة"ألرسطو أو كتاب " فن الشعر"نغفل ترصبة ابن سينا لكتاب 

الذي ؽلثل بصدؽ أقوى حلقات الربط بالًتصبة بُت الفرس والغرب كما ال نغفل عن كتاب 

وإف دّؿ ىذا على شيء فإظلا يدّؿ على مدى اىتماـ العرب ...البن الندًن " الفهرست"

 كيف ال وقد شهد العامل التأريخ حلركة .وحرصهم الشديد على الًتصبة منذ العصور الغابرة

الًتصبة العربية منذ القروف اإلسالمية األوىل واقفا وقفة سبحيصية على أىم ما نقلو العرب و 

ادلسلموف عن غَتىم من حضارات األمم اجملاورة ذلم سواء من اليوناف والروماف أو الفرس و 

                                                           
 ادلرجع السابق، الصفحة نفسها:  ينظر3
 14: ـ، ص2009 الًتصبة وأدواهتا دراسات يف النظرية والتطبيق، علي القامسي، مكتبة لبناف ناشروف، 4
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اذلند رلتهدوف يف إضافة معارفهم إىل شىّت اجملاالت من فنوف وعلـو إنسانية ودراسات 

تطبيقية، كما شهد العامل أيضا على مّر العصور التأريخ حلركة الًتصبة عند األوروبيُت وما 

نقلوه عن العرب وادلسلمُت من كتب إىل لغاهتم بعد احلرص على صبعها ونقلها من البالد 

العربية اإلسالمية إىل بالدىم بعدما أفادوا منها حّق استفادة واستحوذوا على دراستها شلا 

وصل إليهم منها يف كافة ادلعارؼ اإلنسانية وعلى وجو اخلصوص كتب العلماء اليونانيُت 

 .وغَتىم اليت كانت قد ضيعت أصوذلا ومل تبق منها إال الًتصبات العربية

حىت أّف استكماؿ تأسيس احلضارة العربية اإلسالمية كاف مبنيا على دعامة األخذ عن 

الًتاث اإلنساين لألمم اجملاورة اليت احتكوا هبا مثل الفرس والروماف واليوناف واذلنود ليتجسد 

الًتاث العلمي فيما نقلوه إىل العربية عن طريق الًتصبةوكاف ما ترصبوه ىو الًتاث العلمي 

فنقلوا إىل العربية علـو اليوناف مثل كتب اقليدس و بطليموس يف اذلندسة والفلك وكتب 

أبقراط يف الطب وكتب أرسطو وأفالطوف يف الفلسفة وعن اذلنود نقلوا كتب أدرشاناؼ يف 

 5السمـو وعن الروماف نقلوا كتب جالينوس يف الطب

 

                                                           
 11:ـ، ص2011/ىػ1432-األردف-عماف-1ط- دار اإلعصار للنشر والتوزيع-  أصوؿ الًتصبة، علي قاسم احلاج أضبد5
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 واحلاؿ نفسو دلا احتك الفرصلة بالعرب أثناء احلروب الصليبية يف ادلشرؽ العريب واألندلس 

وصقلية بدأت الًتصبة العكسية من العربية إىل الالتينية واللغات القومية األوروبية فًتصبت 

مؤلفات ابن سينا وابن النفيس والزىراوي وابن البيطار وابن اذليثم وابن رشد وغَتىم لتبدأ 

النهضة العلمية يف الغرب ويؤكد روجر بيكوف وفرانسيس بيكوف وكلود برنار مبادئ العلـو 

ولعّل ىذا ما يبُت وحبّق مدى 6ادلبنية على الًتصبة الدقيقة اليت كاف للعرب فضل ابتكارىا

إسهاـ العرب و ادلسلمُت يف بناء دعامة احلضارة اإلنسانية من خالؿ ما ذبّلى من دراسات 

الغربيُت عن احلضارة العربية وفيما ػلققوف ويًتصبوف من كتب كانت يف األصل قد دونت 

 .باللغة العربية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 12:  ادلرجع السابق، ص6
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الللة اللربية والترجمة  : المحاضرة الثانية -

إف الًتصبة إىل اللغة العربية ظاىرة واكبت قوة الدولة العربية اإلسالمية فبيت احلكمة ودار 

احلكمة ومدرسة طليطلة يف األندلس ومدرسة األلسن وحركة الًتصبة يف مصر يف الستينيات 

أمثلة تربىن على أف حركة الًتصبة نتاج حالة من حاالت الدولة فلو أنفق ادلأموف كّل ما 

ؽللك يف دولتو دلا أنشأ بيت احلكمة لوال وجود ادلًتصبُت ادلقتدرين يف تلك الدولة إباف تلك 

الفًتة الزمنية فهؤالء ادلًتصبوف مل يتخرجوا من بيت احلكمة  إظلا ىم الذين أنشأوه كانوا 

موجودين من ذي قبل واحتضنهم بيت احلكمة وأضفى على عملهم مسة األكادؽلية ودار 

احلكمة القاىرية اليت أنشاىا الفاطميوف يف مصر يف عهد ادلعتز باهلل كانت ىي األخرى 

مثاال ػلتذى بو لقوة الدولة وعظمتها اليت احتضنت ادلًتصبُت والعلماء وادلؤلفُت وال نغفل 

عن مدرسة األلسن اليت احتضنت ادلًتصبُت يف مصر والعامل اإلسالمي وأخرجت الكتب 

إّف قوة الدولة ...ادلًتصبة إىل العربية دوف أي دخل للدولة يف إعداد وتأطَت ىؤالء ادلًتصبُت 

ونبوغ الفرد واالستقرار السياسي واالقتصادي والتماسك االجتماعي والتشبت بالقيم 

األخالقية والعقائد الدينية وتقديس العلم وسبجيد الفكر ىي العوامل اليت أوجدت ادلًتصبُت 

األكفاء يف زمن مضى شلا ينذر تكراره إال إذا قويت الدولة العربية من جديد وعاد هبا 

 إف الًتصبة يف العامل العريب .التاريخ مرة أخرى إىل تلك احلالة احلضارية اليت كانت عليها

وصحيح أف احتضنتهم - قامت على أكتاؼ أفراد مل ينتموا إىل أكادؽليات معينة 
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لكن يشهد التاريخ على امتداده أف بقي ىؤالء األشخاص متميزين - أكادؽليات فيما بعد

كّل منهم ؽلثل مدرسة بذاتو ولكي تنتعش حركة الًتصبة من جديد ال بّد أف يعود ذلك 

 .النمط من ادلًتصبُت إىل حياتنا

إف اللغة العربية خبالؼ كثَت من اللغات احلية األخرى قد صمدت يف وجو كّل زلتل لكّل 

أرض عربية وإف تغَتت لغة التعامل يف بعض الدوؿ العربية إىل لغة احملتل إال أف التعبَت عن 

مكنونات النفس من أحاسيس ومشاعر كاف عربيا أصيال يعرب بو كّل فرد حسب ذلجتو ومل 

 يف غَتىا ربت تأثَت االحتالؿ كما مل تذب بفعل االنفجار ادلعلومايت الذي 7تذب العربية

نشهده  وقد يرى البعض أف العربية مقصرة عن الوفاء ببعض ادلتطلبات احلضارية ادلعاصرة 

لكن ذلك ليس بسبب يف العربية وإظلا بسبب خلل معريف أصابنا فنتج عنو التكاسل 

إّف العربية مقتدرة ولكن أىلها يف زمننا غَت "واخلموؿ الذي انعكس سلبيا على لغتنا 

مقتدرين بسبب عوارض التخلف والتبعية واستسهاؿ األمور وزبلخل احلس القومي السليم 

إّف تاريخ العربية من تاريخ العرب أنفسهم وإف كاف ىناؾ يف يومنا من مشككُت يف أىليتها 

 8"فإّف شكهم يصب بالتايل يف قومهم ادلتفرقُت ويف تارؼلهم ادلعاصر ادلتفسخ

                                                           
 26:  صـ،2001، 2بشَت العيسوي، دار الفكر العريب، القاىرة، ط- قضايا وآراء-الًتصبة إىل العربية:  ينظر7
 33: ، أضبد عليب، األساس االجتماعي للغة، ص1992، مايو 402 رللة العريب الكويتية، العدد 8
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إّف التحدي الذي يواجو العربية اليـو يتضمن أالّ تقتصر على جوانب اإلبداع والفن والًتاث 

العريب اإلسالمي بل البّد من بذؿ اجلهود لكي تستمر اللغة العربية كلغة معاصرة تعرب عن 

اجلديد يف ميادين العلـو والتقنيات وتكوف أداة وعي اإلنساف بعصره ونفسو، وتشكيل 

. مستقبلهوكّل ىذا يكوف بواسطة مصطلحات موّحدة ومفهومة

ويف ىذا الشأف، لعّل أىم ما غلب االىتماـ بو ىو توحيد اللغات اخلاصة وادلصطلحات 

ادلستخدمة هبا حىت ال يضطر كّل مستعمل للغة متحدثا كاف أو كاتبا إىل التعبَت عما يريده 

 وليس يكفي أف نعٌت .9وفقا الجتهاده وقدراتو دوف اعتبار لفهم القارئ أو السامع

بالظواىر اللغوية اليت تتصل بادلفردات ونضع ادلعجمات اخلاصة بالعربية ودالالهتا وإظلا غلب 

أف نعٌت أيضا بالتعبَت السياقي والتعبَت االصطالحي ونضع ادلعاجم ادلختلفة دلصطلحات 

العلـو والفنوف وفقا دلناىج وقواعد خاصة حىت ؽلكن استيعاهبا واستخدامها يف الوطن العريب 

بأكملو وهبذا يتمكن ادلًتجم يف أي فن أو علم من استخداـ مصطلحات عربية متفق 

عليها دالليا قصد ربقيق التواصل واإلسهاـ يف تشكيل الفكر العريب بصورة قوية وفعالة 
واألىم من كّل ذلك ال بّد أثناء النظر يف أسس توحيد ادلصطلح يف إطار تشكيل الفكر 10

العريب من أف يثقن كّل فرد احلديث والقراءة باللغة العربية ادلشًتكة فال بّد من تأصيل اللغة 

                                                           
 2016 -2015 ادلصطلح اللساين بُت الوضع والًتصبة، كوداد عادؿ، مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاسًت يف علـو اللغة العربية، 9

 419: تاريخ الًتصبة العربية، ص10
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 كما أّف توحيد ادلصطلح واالعتماد .العربية بتوحيد مصطلحاهتا ومناىج تعلمها وتعليمها

على الثروة اللغويةالعربية وإحياء ادلصطلحات، وكذا االستعماؿ الدقيق للمصطلحات 

ادلعربة، ىو احلّل األساسي الذي البّد منو للخروج من ىذه ادلعضلة، فتأصيل اللغة العربية 

وتوحيد مصطلحاهتا ومناىج تعلمها وتعليمها يسهم بال شك يف تشكيل الفكر العريب على 

 ومن مث، غلب أف تتضافر اجلهود يف سبيل ربقيق توحيد .11ادلستوى العريب القومي

ادلصطلح و أف ضلرص صبيعا على ذبميع ما ورد من مصطلحات عند ادلؤلفُت وادلًتصبُت 

العرب القدماء لنستعُت هبا عند تقرير ادلصطلحات بل إننا غلب أال نغفل أيضا عما ورد 

بالقرآف الكرًن واحلديث الشريف من مفردات لغوية ؽلكن أف تعّد من ادلصطلحات وأف 

نفيد يف ىذا من كتب الًتاث اليت حققها ادلستشرقوف وغَتىم وأف نفيد من ادلعجمات اليت 

وضعتها اجملامع اللغوية يف الوطن العريب يف صبيع العلـو والفنوف فتجمع لنصنع منها 

معجمات موحدة لكّل فن أو علم وأف نكثر من ادلؤسبرات والندوات لوضع ادلصطلحات 

ومناقشتها وأف نفيد من إمكانات النشر اإللكًتوين يف نشر ادلصطلحات وأال ننسى دور 

الًتصبة لكّل ما يفيد يف توسيع رقعة ادلعارؼ يف كّل فن وعلم واحلرص على التمسك باللغة 

 .العربية وتدريسها للنشء واستخدامها يف سلتلف احملافل واجملتمعات ودور العلم

                                                           
 451: ادلرجع السابق، ص11
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وال ؽلكننا أف ننكر أف الّلغة العربية تعيش يف الوقت الراىن ربديات كبَتة تتجسد يف التأقّلم 

مع التحوالت العميقة اليت يعرفها العامل على مستوى االقتصاد وادلعرفة والتعليم، وغَتىا من 

رلاالت االبتكار البشري، شلا يستدعي االستثمار يف الرأمساؿ ادلعريف وتكوين اإلطارات 

ذات الكفاءات العالية اليت تتحّكم يف ادلعارؼ اجلديدة و يف اللغات األجنبية، ويف ىذا 

الّسياؽ تلعب الًتصبة دورا أساسيا، باعتبارىا وسيلة من الوسائل اذلامة يف نقل تلك ادلعارؼ 

من اللغات األخػرى إىل اللغة العربية، والًتصبة بصفتها انفتاحا على الثقافات األخرى ونقال 

بيت )دلعارفها وثقافاهتا ليست غريبة عن ثقافتنا وحضارتنا العربية واإلسالمية، إذ بفضل 

وغَتعلا من ادلؤّسسات اليت مّت إنشػاؤىا يف العصور ( مدرسة طليطلة للمًتصبُت)و (احلكمة

الذىبية للحضارة اإلسالمية، اكتسب العرب العلـو وادلعارؼ اليت مّت إنتاجها يف بالد 

اإلغريق واذلند ويف بالد فارس، وقد تٌرصبت آنذاؾ ىذه ادلعارؼ إىل اللغة العربية واستفاد منو 

الغربيوف وطّوروىا، بالتأسيس لعدة حركات فكرية ارتبطت بعصر النهضة وبالعصور احلديثة، 

وكّونوا ألنفسهم أسباب القوة الصناعية والعسكرية، وبالتايل ىيمنوا على العامل العريب 

وقد حاولت حركة النهضة يف القرف . واإلسالمي الذي عرؼ تقهقرا وضعفا يف عدة رلاالت

التاسع عشر بعث حركة الًتصبة يف بعض البلداف العربية، ولكن مل يكتب ذلذه احلركة ربقيق 

كّل أىدافها وذلك ألسباب متعددة، ومنها االحتالؿ الغريب للعديد من الدوؿ العربية 
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بسبب ىيمنة الّلغات األوروبية وتعميق الفجوة بُت الّلغات الغربية والّلغات احملّلية ومنها 

ويف ميداف الًتصبة تضافرت عوامل متعددة لكي يعرؼ ىذا النشاط ادلعريف . الّلغة العربية

مستوى كبَتا من الضعف ويف حقل الًتصبة تواجو البالد العربية ربديات ورىانات كبَتة 

ترتبط بالتنمية االقتصادية، وىذا بالّرغم من كّل اجملهودات الذي بذلتها و تبذذلا الدولة يف 

ميداف التكوين األكادؽلي للمًتصبُت، ويف التأسيس ألقساـ الًتصبة ومدارس الدكتوراه اليت 

تعٌت هبذا التخصص، ويف ربرير حقل نشر الكتب اليت ذلا دور كػبَت يف تنشيط احلركة 

الًتصبية، إالّ أّف ىنالك العديد من النقائص اليت ال بد من ذباوزىا بغية معاجلة وضع الًتصبة 

 .ببالدنا العربية واإلحاطة بدراسة سلتلف السبل للنهوض هبذا النشاط الفكري
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 إشكالية تلددية الترجمة إلى الللة اللربية: المحاضرة الثالثة -

لعّل قضية تعددية النص ادلًتجم إىل اللغة العربية أضحت من ضمن القضايا اليت تثَت جدال 

 فلم ىذا التعدد؟ .كبَتا وتلفت انتباه الباحثُت وباألخص دارسي الًتصبة

إف القضية برمتها تتلخص يف وجود كّم ىائل من الًتصبات العربية تظهر من وقت إىل آخر 

يف بلداف عربية متباعدة أو متقاربة ثقافة وحدودا وما يلفت االنتباه أف تلك الًتصبات ال 

زبتلف كثَتا عن بعضها البعض طادلا أف خطة ادلًتجم ىي النقل عن النص األصلي للعمل 

موضوع الًتصبة وقد زبتلف النصوص ادلًتصبة وتتباين عن النص األصلي يف حاالت منفردة 

تدخل يف حيز طبيعة اللغة وتفرد خصائصها فنحن ال ننكر على ادلًتجم العريب تعددية 

فظهور ترصبة عربية لعمل معُت منذ مائة عاـ لن "النص ادلًتجم إف كاف لذلك ما يربره 

ولكن وجود 12"تكوف صاحلة الستخدامنا اآلف وبذا تكوف ترصبة ثانية أمرا واجبا وضروريا

يف فًتات متقاربة أمر زلَت يدعونا للتوقف ووجود " روميو وجولييت"سبع ترصبات دلسرحية 

                                                           
 27:، ص(مرجع سابق) الًتصبة إىل العربية، 12
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ثالث ترصبات لألوديسية ذلومَتوس أيضا يستدعي منا التوقف لدراسة األسباب ادلؤدية إىل 

: ذلك ونذكر منها ما يلي

عدـ توفر رابطة للمًتصبُت العرب يستطيعوف من خالذلا تنسيق أعماذلم اليت ينووف  -

إف وجود رابطة للمًتصبُت )ترصبتها مسبقا وحىت األعماؿ اليت مت ترصبتها سابقا 

العرب ليس رفاىية وليس ترفا لكنو ضرورة ملحة لتنظيم اجلهد والوقت وتقدًن كل ما 

 (يفيد القارئ العريب ويثري ثقافتو

على الرغم من )عدـ وجود وسائل اتصاؿ بُت ادلًتصبُت واجلهات القائمة على الًتصبة -

توفر أجهزة االتصاؿ احلديثة إال أنو ال ؽلكن االستفادة منها إال يف ظل ىيئة تسهر 

على تنظيم تلك الصالت والروابط فال بّد من رابطة على مستوى كل دولة عربية 

تتوىل سبثيل األفراد ادلعنيُت وعلى مستوى اذليئات القائمة على الًتصبة غلب التواصل 

 (والتعامل من حُت آلخر

عدـ وجود بيبليوغرافيا لألعماؿ ادلًتصبة إىل اللغة العربية تغطي األعماؿ ادلتوفرة يف  -

 العامل العريب 

ىاىنا، ويف نطاؽ االىتماـ بالًتصبة، نقًتح إنشاء بيبليوجرافيا لألعماؿ ادلًتصبة إىل 

اللغة العربية تشارؾ فيو كليات اللغات والًتصبة يف الوطن العريب كوُنا سبثل اخلربة يف 
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رلاؿ الًتصبة كما نلّح أف يتم تطوير تلك البيبليوجرافيا سنويا بإضافة كّل جديد أو 

كّل ما يطرأ من مستجدات يف حقل الًتصبة وباإلمكاف تقسيم تلك البيبليوجرافيا 

: 13بطريقة نظامية على النحو اآليت

يشتمل ىذا القسم على اذليكل )قسم للهيئات القائمة على الًتصبة يف العامل العريب  -

 (التنظيمي لتلك اذليئات مع أمساء القائمُت عليها وعناوينهم ومعلوماهتم الشخصية

ولردبا يعترب ىذا القسم أكثر أعلية من سابقو كونو  )قسم لألفراد ادلشتغلُت بالًتصبة  -

يعمل على زلاولة إغلاد حقوؿ متخصصة لكّل مًتجم فمثال ؽلكن للًتصبة أف تتفرع 

إىل حقلُت رئيسيُت ضلصرعلا يف العلمية واألدبية وانطالقا منهما تتفرع زبصصات 

- األحياء- الكيمياء- الفيزياء )أخرى مثل الًتصبة الطبية وترصبة العلـو البحتة

وترصبة العلـو اإلدارية واالقتصاد واحلاسب  (النبات- اذلندسة- الفلك- الرياضيات

اآليل وقد يتفرع عن الًتصبة األدبية حقوؿ مثل ترصبة التاريخ والفلسفة واللغة واألدب 

 14بتخصصاتو ادلتعددة يف الشعر والنثر واألسطورة وعلـو اللغة ادلختلفة

وهبذا، ستعتمد تلك البيبليوغرافيا على تضافر جهود موحدة ألفراد يعملوف يف فريق 

واحد ربت لواء منظومة مشًتكة على أف يتم يف النهاية تبادؿ تلك البيبليوغرافيا مع كل 

                                                           
 19-18: ، ص(مرجع سابق)، الًتصبة إىل العربية:  ينظر13
 18:  ادلرجع السابق، ص14
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اذليئات العربية ادلهتمة وادلشتغلة بالًتصبة على أف يطلب إىل تلك اذليئات موافاة اذليئة 

ادلسؤولة عن البيبليوغرافيا دبا ؽلكن إضافتو إليها حىت ؽلكن ربديث الطبعات التالية من 

 15"الذي أعتقد أنو بداية البداية يف تنظيم عملية الًتصبة إىل العربية"ذلك العمل 

إضافة إىل نقطة مهمة ال ؽلكن أف نغفل عنها وىي تكمن يف أف تعددية النص  -

ادلًتجم إىل العربية تظهر يف النصوص األدبية فقط وال تظهر يف النصوص العلمية 

وكأف الًتصبة إىل العربية تقتصر على األدب فقط  فنحن ال ننكر وجود عدد كبَت 

من أساتذة العلـو يقوموف بًتصبة األعماؿ العلمية اليت يعملوف على تدريسها بلغات 

أجنبية إىل العربية وكذلك تلك اليت تستخدـ كمراجع حبثية لطالب الدراسات العليا 

وضلن ال نعيب منحى ىؤالء األساتذة الباحثُت ولكننا طللص من موقفهم ىذا إىل 

: عدـ موثوقية ما ؽلكن أف يقدمو مًتجم النص األديب وكأننا بصدد مواجهة فريقُت

فريق األدباء وفريق العلماء وىذا خطر كبَت ذلك ألف ثقافة األمة وفكرىا ال يكتمل 

إف ترصبة العامل العريب "بناؤه مع وجود ىذا الشقاؽ البُت بُت العامل واألديب 

لألصوؿ األجنبية تظهر فيها جفوتو للعربية وىذا ما يكرىو األديب وترصبة األديب 

 وذلذا الغرض 16"للنص العلمي تظهر فيها شاعرية اللغة العربية وىذا ما يكرىو العامل

                                                           
  ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها15
 19: ، ص(مرجع سابق) الًتصبة إىل العربية، 16
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وجب وجود تنسيق واتصاؿ وتبادؿ آراء حوؿ كّل مصطلح وما ؽلكن أف يقابلو يف 

العربية  ولكن أف نظّل مكتويف األيادي نستخدـ ألفاظا أجنبية مّر عليها دىر من 

الزمن مصرحُت بعدـ وجود معادؿ أو مقابل ذلا يف العربية فهذا إظلا ينّم يف واقع 

 .األمر عن عجز فينا وليس يف لغتنا

 

 

 

 

 

 

 

  إشكاالت الترجمة في عالقتها بللات االختصاص:المحاضرة الرابلة -

إف لكّل رلاؿ اختصاص لغة سلتصة تتميز عن اللغة العامة وعن لغات االختصاص األخرى 

ويعّد اجلانب ادلصطلحي من أكثر ىذه االختالفات وضوحا ذلك ألنو يربز على شكل 
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 ومن 17مصطلحات سلتصة ذبعلنا نظن أحيانا أف التحرير التقٍت ليس سوى مسألة قواميس

جانب أكثر دقة، تعرب بعض مصطلحات اللغة العامة عن مفهـو أو عن استعماؿ خاص 

يف رلاالت اختصاص لكن صرفها ال يلفت االنتباه وىذا ما غلعلها فخا بالنسبة لغَت 

فإذا كاف بعض ادلًتصبُت ال يعملوف إال يف رلاؿ اختصاص "ادلطلعُت ادلتخصصُت يف الًتصبة 

يعرفونو معرفة جيدة، بسبب تأىيلهم أحيانا ليكونوا سلتصُت فيو قبل شلارسة الًتصبة، فإننا 

مطالبوف يف معظم احلاالت يف رلاؿ الًتصبة االحًتافية بالًتصبة يف عدة رلاالت لسنا سلتصُت 

 كما أّف لغات االختصاص تتميز بتفردىا بعيدا عن 18"يف بعضها أو ال نعرفها معرفة جيدة

من بُت األمثلة )الوحدات ادلفرداتية ، بأسلوب خاص ال ببنية نصية خاصة حسب اجملاالت 

األكثر شيوعا نذكر العقود والقرارات القضائية وشهادات وبراءات االخًتاع وادلقاالت 

ىذه األمثلة كلها توضح  (مقدمة ومناىج ومواد ونتائج: العلمية بأسلوهبا ادلوحد على شكل

الصعوبات األولية اليت يواجهها ادلًتجم يف التحرير التقٍت يف رلاالت ال يعرفها حىت قبل 

 ومن بُت األمثلة على 19التصدي للمصطلحات التقنية وادلفاىيم اجملردة والرباىُت ادلعقدة

( Predictionتنبؤ )ذلك يف رلاؿ الطب، إذ يرفض الدارسوف مصطلحات مثل 

خبصوص قدرة نظرية زلددة على التنبؤ حبجة أف التنبؤ يف اللغة العامة يتعلق بالوسطاء 

                                                           

 197: ـ، ص2009زلمد أضبد طجو، الرياض، : دانييل جيل، ترصبة - فهمها وتعلمها-الًتصبة17
 ادلرجع السابق، الصفحة نفسها18
 ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها19
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وغَتىم من العرافُت نافذي العقل ويوضح التدقيق يف الذخَتة النصية أف ادلصطلح يف كنف 

االستخداـ يف اجملاؿ ادلعٍت، ففي لغات االختصاص ينبغي على ادلًتجم يف مرحلة الفهم أف 

يفسر خيارات الكاتب و ينبغي عليو يف مرحلة االنتاج أف غلد ادلصطلح و األسلوب 

ادلناسبُت وأف يعمل على صبعهما معا لبناء النص ذلك ألف التوىم ادلصطلحي لدى كثَت 

من الدارسُت ادلبتدئُت غلعلهم يروف ادلصطلحات يف رلاالت االختصاص أحادية ادلعٌت 

وزلددة االستعماؿ لكن الواقع سلتلف سباـ االختالؼ فإف كانت ىناؾ بعض التقابالت 

ادلتكررة بُت مصطلحات ومفاىيم كل لغة اختصاص فإف ىنالك عددا كبَتا من تعدد 

ادلعاين ومن البدائل وإذا ما تطرقنا إىل األمثلة صلد ثالث عبارات للمفهـو نفسو  يف نص 

 والنص ادلصدر texte original والنص األصلي  texte de départاالنطالؽ 

texte source  أما يف رلاؿ ادلعلوماتية فتستخدـ اللغة الفرنسية غالبا الكلمة اإلصلليزية 

 logiciel  و softwareاألصل وكذا ادلقابل الفرنسي ادلطابق كما يف حالة 

مرجعي كما يوجد يف رلاؿ (referentielو  despositary , (بررليات:برامج )

ىاتف )téléphone cellulaireاالتصاالت تسميات عدة للجهاز نفسو مثل 

 (زلموؿ) portableو (ىاتف زلموؿ) téléphone portableو(خلوي

ولعّل ىذه التجربة ادلصطلحية يف كنف الًتصبة توضح  (طرفية اتصاؿ) terminalو
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السيما من خالؿ تعليقات الدارسُت على مصاعبهم وخياراهتم يف سبارين الًتصبة أنو يصعب 

بدوف معرفة زلددة بادلصادر ادلعنية حّل مشكالت فهم ادلصطلحات حبد أدىن من ادلوثوقية 

ليست الًتصبة باألمر اذلُت بل ىي صعبة وأصعب " وعليو، 20باالعتماد على  القاموس فقط

من التأليف ألّف ادلؤلف طليق بُت معانيو وادلًتجم أسَت معاين غَته مقيد هبا مضطر إىل 

إيرادىا كما ىي وعلى عاّلهتا إذا لـز األمانة كما ىو الواجب وإالّ فليس مًتصبا بل ىو 

وىاىنا بالذات، ينبغي علينا أف نقف عند نقطة نعتربىا بالغة األعلية مفادىا أف 21"مصنف

اكتساب مقدرة جيدة على التعبَت يف لغات االختصاص ىذه يتم أيضا من خالؿ قراءة 

نصوص تتعلق باجملاؿ ادلعٍت ولكن ال ؽلكن على وجو العمـو طلب مساعدة مدرسي اللغة 

األجنبية أو التحرير التقٍت كما يف حالة ربسُت كفاءة التحرير غَت ادلختص وفضال عن ذلك 

من الصعب الطلب من ادلختصُت يف رلاؿ ما إعطاء زلاضرات يف التحرير ادلختص إال إذا 

 ىناؾ حاالت منفردة استثنائية يتم عمليا من خالذلا أف يكوف ادلًتجم ...دعت الضرورة 

اكتساب القسم اجلوىري من ( ...مهندسا أو طبيبا أو قانونيا)نفسو سلتصا باجملاؿ ادلعٍت 

ىذه الكفاءة من خالؿ القراءة اليقظة للمصادر التوثيقية اليت ذبرى عند احلاجة إىل 

 وىذا ما يعٍت أف ادلًتصبُت 22عمليات حبث يقـو هبا هبدؼ حّل مشكالت يف الًتصبة 
                                                           

 ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها 20
 62:، ص 2007، الدار البيضاء، ادلغرب، 1مفاىيم الًتصبة ادلنظور التعرييب لنقل ادلعرفة، زلمد الديداوي، ادلركز الثقايف العريب، ط21
 226: الًتصبة، فهمها وتعلمها، ص22
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دبقدورىم أف يتعلموا لغات االختصاص كما ؽلكنهم أف يتعلموا إىل جانب لغات 

االختصاص مفاىيم وأظلاط تفكَت وعناصر من نظريات أو تقنيات فرعية ما يعطي يف بعض 

األحياف انطباعا بأُنم سلتصوف إال أف ادلعارؼ ادلكتسبة هبذه الطريقة تعترب باستثناء بعض 

إذ ال ؽلكن أف يصبح ادلًتجم القانوين  )23احلاالت جزئية يف الواقع وسطحية نسبيا

  (قانونيا كما يستحيل أف يكتسب ادلًتجم الطيب كفاءات الطبيب بالًتصبة وما إىل ذلك

 

 

 

 :إشكاالت الترجمة في ظل االصطالح: المحاضرة الخامسة -

ما من مشكل عويص يعًتض سبيل ادلًتصبُت أكثر من ادلشكالت اليت مل غلدوا ذلا مقابال 

فحُت دخل جهاز الفيديو ألوؿ مرة إىل السوؽ العربية مل ينل حظ أوؿ "يف اللغة االجنبية 

 وكانت النتيجة أف تداوؿ الناس كلمة فيديو 24"شراء من قبل مًتجم حىت يفكر يف بديل لو
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وأصبحت واحدة ليست يف العربية فقط و إظلا يف معظم اللغات احلية يف العامل وإف كاف 

أصلها التينيا وبالعكس إف استيعاب العربية دلثل تلك الكلمات يعكس قدرا كبَتا من 

ربتضن اللغة كل جديد يطرأ على احلياة واللغة احلية ىي "قدرهتا على احلركة والنشاط إذ 

اليت تفتح صدرىا لتلقي ىذا اجلديد الدائم سواء نزؿ ساحتها يف لبوسو األصلي أو ادلعدؿ 

أـ ارتدى لباس تلك اللغة ادلستقلة ويف احلالتُت فإف اللغة ذات الدينامية ال تضيق بأي 

مصطلح أو لفظ أو عبارة ألف اللغة وسيلة وليست غاية يف حد ذاهتا إُنا وسيلة لالتصاؿ 

وقد يصطدـ ىذا القوؿ الصريح مع بعض اآلراء 25"ولإلفهاـ وللتواصل الفكري والوجداين

اليت ترمي إىل حتمية ترصبة كل مفردة أجنبية ترد إلينا وىاىنا بالذات يواجو ادلصطلح 

مأزقا يف عالقتو باللغة ادلتخصصة ولعل ىذا ألمر نتمناه لكن حقيقة ربقيقو تتزايد  اللساين

ال زبضع دلشية ىذا "صعوبة يوما بعد يـو ذلك ألف اللغة ذلا عرفها وىي متفردة بطبيعتها 

أو ذاؾ مهما علت رتبتو أو بلغت سطوتو ألُنا تارؼليا وعرب مئات السنُت من التطور 

الداخلي استقامت ذلا صيغ وقوانُت ينبغي مراعاهتا واألخذ هبا أما التطور فمحتـو ولكنو 

  وإذا كانت اللغة احلية ىي اليت 26"حاصل من داخل اللغة ووفق ما انتهت إليو من آلية

                                                           
 31:، ص1992 402  األساس االجتماعي للغة، أضبد عليب، رللة العريب الكويتية، العدد 25

 
 32: ادلرجع نفسو، ص26
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تكتسب مفردات جديدة لتحيا فإف اللغة العربية يف أيدي أبنائها مطالبة ببذؿ اجلهد 

لكسب مفردات جديدة تضاؼ إليها كيف ال وقد منحنا القرآف الكرًن الرخصة الساضلة 

ألف نعرب من اللغات االخرى وما يصدؽ على العربية من تبادؿ التأثَت بُت ذلجاهتا يصدؽ 

عليها فيما اضطرت إىل ادخالو يف ثروهتا من لغات األمم اجملاورة ذلا  ولعّل ما أدخلتو العربية 

من ىذه األلفاظ األجنبية مل يكن بالقليل ألُنا عرّبت منو الكثَت قبل اإلسالـ لنلمسو يف 

لغة الشعر اجلاىلي ونقرأه يف سور القرآف ونستخرجو من احلديث النبوي وصلده أعجميا يف 

كما أننا لو رجعنا بعجلة التاريخ إىل الوراء حُت . حّلة عربية على ألسنة األمراء و الشعراء 

ألف اللغويوف العرب الكتب يف ادلعرب والدخيل، مل ػلسنوا دائما التمييز بُت العريب 

واألعجمي فكثَتا ما نفوا أعجمية لفظ ألف القرآف نزؿ بو و كثَتا ما زعموا عجمة لفظ من 

غَت أف يقيموا عليها الدليل، وما حبث االشتقاؽ عنا ببعيد ألف فيو وسيلة للتمييز بُت 

األصيل والدخيل إال أف علمائنا عطلوا ىذه الوسيلة وأبطلوىا جبنوحهم إىل العربية مثال 

لنزوؿ القرآف هبا حىت أُنم اشتقوىا من الفردسة دبعٌت السعة وكاف عليهم أف " الفردوس"

و " االستربؽ"ومثاؿ ذلك يف " الفردوس"يعًتفوا بأف الفردسة مشتقة من اللفظ األجنيب 

وسائر ما ورد يف القرآف الكرًن من األلفاظ األعجمية ادلعربة اليت أذىب القرآف " السندس"

" جرداب"عجمتها باشتمالو عليها وقد ادعوا العجمة أحيانا دوف بياف األصل مثل كلمة 
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واليت ىي تعريب " جاموس"وىو وسط البحر أو الدوامة يف ادلاء وكلمة " كرداب"معّرب 

ذىبوا إىل " ادلعرب والدخيل"وحُت ألف ىؤالء العلماء كتبهم يف 27" كاوميش"كلمة 

فارسية أكثر تلك ادلعربات كما أرادوا أف يأتوا بربىاف على أف تأثر العربية بالفارسية كاف 

أبلغ وأعمق من تأثرىا بسائر اللغات األخرى ومل يكن ىناؾ بّد من أف تعًتضهم أصوات 

فارسية غريبة على اللغة العربية كاجليم اخلالية من التعطيش والباء ادلهموسة والفاء اجملهورة، 

" جورب وأصلها : فاجليم اخلالية من التعطيش أبدلت جيما معطشة أو كافا أو قافا مثل

واللغة العربية " برند"و" فرند"والباء ادلهموسة واليت أبدلوىا فاء أو باء رلهورة مثل " كورب

على شساعة واتساع مدرجها الصويت، ازدادت سعة على سعة يـو أدخلت إىل العربية 

أصوات تقارب حروفها اذلجائية أو تقارهبا سلرجا أو صفة إذ عرّبت ىذه األصوات الدخيلة 

وحددت ذلا مواقعها من جهاز النطق فقطع بذلك اجلزء األوؿ من التعريب أال وىو تعريب 

 كما ال غلب أف 28ادلادة الصوتية وتطويعها ألصوات العربية وال ريب أنو أىم األشواط

ننسى أّف أكثر األلفاظ اليت احتاج العرب إىل تعريبها ىي ألفاظ احلضارة والعلـو والفنوف 

ونستثٍت من العلـو مصطلحات الفقو واحلديث والتفسَت وما إليها فما آنس علماؤنا حاجة 

إىل تعريبها مثل حاجتهم إىل تعريب العلـو الدخيلة إذ كانت تعابَتىا من صلب العربية أما 

                                                           
 318: دراسات يف فقو اللغة، صبحي صاحل، ص27
 319: ادلرجع السابق، ص28
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العلـو الدخيلة فقد اتسعت العربية إىل ترصبتها وتعريب مصطلحاهتا حيث عرّبت 

مصطلحات الطبيعة والكيمياء والفلك والرياضيات والفلسفة ولعّل ىذا كاف لزاما لضرورات 

 دخوؿ علـو جديدة تقتضي تطوير الداللة اللفظية 29اقتضتها عدة ظروؼ وأولويات منها

أو توليد ألفاظ جديدة او استعارة ألفاظ أعجمية و احتكاؾ الشعوب وما ينجم عنو من 

. تفاعل كما حدث أثناء انتشار العرب يف بالد العجم

وهبذا، فإف مقاييس العصر وأطره ومعايَته ىي اليت تتحكم يف مفهـو النص ادلًتجم وليس 

 .دقة اللفظ اليت يأيت هبا ادلًتجم بغرض تقدًن النص العريب إىل قارئو

ويف ىذا الشأف، ؽلكننا االعًتاؼ بأف ترصبة ادلصطلح بصورة منعزلة عن رلاؿ استعمالو و 

دائرة اختصاصو و تتبع مساره االتصايل جعل من ترصبتو ترصبة مضطربة و غَت واضحة عند 

الّدارسُت العرب و لذلك راح كّل منهم يبحث عن زوايا نظر تقًتب من رلاؿ دراستو و 

مسألة اختصاصو، فكانت النتيجة تعّدد ادلصطلحات واختالؼ ادلفاىيم، شلّا أثر على 

شلّا يعٍت أف إشكالية الًتصبة 30مسَتة ادلصطلح و استقراره يف حقل علمي سلصوص

ادلصطلحية يصطنعها ادلصطلحيوف و ادلًتصبوف أنفسهم، حبيث ػلاوؿ كّل واحد من ىؤالء 

ترصبة ادلصطلحات دبا يتوافق و زبّصصو العلمي و األكادؽلي، األمر الذي جعلنا أماـ آالؼ 

                                                           
 111: ، ص1995يف قضايا فقو اللغة العربية، صاحل بلعيد، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنوف، اجلزائر، 29
 .102ادلرجع السابق، ص 30
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ادلصطلحات اليت مل تعرؼ الثبات يف االستعماؿ بكّل أشكالو و ؽلكن إرجاع سبب التنوّع  

 31:يف الًتصبات كذلك إىل ما يلي

عدـ دراسة ادلصطلح األجنيب واالنطالؽ يف حقيقة الّتصور وراءه شلا أدى إىل  -1

. تعدد مقابالتو

عدـ مراعاة ادلعٌت العلمي اخلاص للمصطلح شلا أدى إىل ظهور مصطلحات  -2

 الذي ترجم Speech: فاقدة للدالالت العلمية الدقيقة و من أمثلة ذلك

 الذي ترجم ب Senseو مصطلح  (خطبة، و حديث، و خطاب، و لغة)ب

. (حبالتو، و حواس، و مغزى، و فحوى، و معٌت)

، 32 االختالفات اليت تنشأ نتيجة اختالؼ ادلصطلح نفسو يف اللغة ادلصدر -3

 فمفهومهما متعلق بعلم األصوات للداللة هبما accentو Stressمثل مصطلحي 

و حينما يفيد مصطلح . على وضوح ملحوظ يف أحد ادلقاطع داخل الكلمة

accent مفهـو اللكنة اليت تبُت ادلنطقة الّلهجية، أو الطبقة االجتماعية اليت ينتمي 

، شلا يستدعي إقامة Stressإليها ادلتكلم فإننا نلحظ مشكلة تداخلو مع مصطلح 

حيث أّف مفهـو : حدود فاصلة دلفهومو ادلرتبط حبقل الّلسانيات االجتماعية
                                                           

 183 -179: ، صنقل مصطلحات اللسانيات االجتماعية إىل العربية يف النصف الثاين من القرف العشرين، مذكرة ماسًت، سلطاف بن ناصر اجمليوؿ31
 (مرجع سابق)ادلصطلح اللساين بُت الوضع والًتصبة، 32
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accent يف الصوتيات Phonetics أو الصوتيات Phonology سلتلف 

 و سلتلف عنها يف علم Sociolinguisticsعنو يف الّلسانيات االجتماعية 

 ففي علم األصوات ال يستقيم مع مصطلح graphicsgrapheticاخلطوط 

accent و يرادفو ادلصطلح  (نربة) إالّ ادلقابلStress و يف الّلسانيات ،

و يف دراسة اخلطوط ال يستقيم معو  (َلْكَنةٌ )االجتماعية ال يستقيم معو إالّ ادلقابل 

. markdiacriticو يرادفو مصطلح  (عالمة شليزة)إال ادلقابل 

االشًتاؾ الّلفظي الذي ينتج عنو وجود ترصبة دلصطلحُت أو أكثر دلصطلح  -4

عريب واحد، شلا غلعل اللغة العربية عاجزة عن ربديد تصّورات كّل مصطلح على 

. حدة

 تعدد ادلقابالت ادلًتادفة للمصطلح الواحد حيث صلد أف بعض الًتصبات  -5

ذبمع مقابالت ترصبية عّدة شلا يولد يف حصيلة معاصبنا الّلسانية مًتادفات ربوؿ دوف 

 .الوصوؿ إىل عملية توحيد ادلصطلحات

المصطلل ععد اللرر المحددين  : المحاضرة السادسة -

لقد ناؿ البحث الّلساين العريب حظًا وافًرا من الدراسة مع مطلع القرف التاسع عشر، ذلك 

ما نلمحو يف حركة العديد من ادلفكرين و العلماء الذين دأبوا على تناوؿ ىذا احلقل ادلعريف 
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دلا لو من أعلية كبَتة يف تطّور العلـو اللغوية  حُت أدرؾ ىؤالء بأّف الّلحاؽ بركب األمم 

ادلتقدمة يف اجملاؿ الّلغوي و ادلعريف البّد أف يصاحبو تطّور يف احلقل الّلساين، كما ال ننكر 

أف كاف لنهاية احلرب العادلية األوىل ذلك األثر اإلغلايب على احلقل اللغوي الّلساين،  فصار 

( 1932)و يف القاىرة  (1919)فاجملمعاف يف دمشق " لوضع ادلصطلح مؤسساتو الرمسية 

علا اللذاف ُعنيا بادلصطلحات العلمية احلديثة، و كانت عنايتهما لغوية لفظية، و لكنهما 

فتحا الطريق أماـ ادلؤسسات و اذليئات ادلتخصصة األخرى يف وضع ادلصطلحات العلمية و 

و من بُت العلماء اللذين نشهد ذلم بذلك الفضل العظيم يف إرساء دعائم علم .  33توليدىا

اىتم بوضع ادلصطلحات العلمية و احلضارية "ادلصطلح نذكر أضبد فارس الشدياؽ الذي 

اىتماما كبَتا، فقد عاش يف عصر النهضة يف مصر و الشاـ مثّ انتقل إىل أوربا و اطّلع على 

ما عند القـو من سلًتعات و مبتكرات جديدة، فأحاط دبا مل ػُلط بو غَته يف قضايا 

 34"ادلصطلح العلمي يف ذلك الوقت

       كما أثرت احملاضرات اليت كاف يُلقيها ادلرحـو مصطفى الشهايب على طالبو أثرا فعاال 

ادلصطلحات "يف تعزيز ادلنظومة ادلصطلحية و تقويتها، و قد صبع زلاضراتو يف كتاب أمساه 

                                                           
 5: ، ص199اجلهود الشفوية يف ادلصطلح العلمي احلديث، زلمد علي الزركاف،منشورات ارباد الكتاب أيوب، 33

 
 7: ادلرجع نفسو، ص 34
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 معًتفا بأعلية قضية ادلصطلح يف مقدمة 35"العلمية يف اللغة العربية بُت القدًن و احلديث

فأرجوا أف تُنبت ىذه احملاضرات ادلوجزة ُطالب ادلعهد على االىتماـ : "كتابو حُت قاؿ

بقضية ادلصطلحات ألُنا أىّم قضية تعًتض سبيلنا عندما ضلاوؿ جعل لغتنا الضاديةادلضرية 

" صاحلة للتعليم العايل و للتعبَت عن حاجات احلياة العصرية

    باإلضافة إىل الشيخ رفاعة الطهطاوي الذي أبدع و تفّنن يف وضع معجم صغَت يف أوؿ 

حُت صبع فيو مصطلحات الّلغتُت " قالئد ادلفاخر يف غريب عوائد األوائل و األواخر"كتابو 

العربية و الفرنسية، كما كاف لعبد السالـ ادلسدي ذلك الباع الكبَت يف توطيد ىذا العلم إذ 

صلده من الّلذين يولوف أعلية كبَتة لقضية ادلصطلح و دوره يف ربصيل العلـو و ضبطها و 

مفاتيح العلـو ": "قاموس الّلسانيات"حفظها و إدراكها إذ يقوؿ يف مقدمة كتابو 

مصطلحاهتا، و مصطلحات العلـو شبارىا القصوى فهي رلمع حقائقها ادلعرفية و عنواف ما 

بو يتمّيز كل واحد منها عّما سواه، و ليس من مسلك يتوّسُل بو اإلنساف إىل منطق العلم 

غَت ألفاظو االصطالحية حىت لكأُّنا تقـو من كّل علم مقاـ جهاز من الّدواؿ ليست 

مدلوالتو إالّ زلاور العلم ذاتو و مضامُت قدره من يقُت ادلعارؼ و حقيق األقواؿ فإف 

استباف خطر ادلصطلح يف كّل فّن توّضح أّف الِسجل االصطالحي ىو الكشف ادلفهومي 

                                                           
ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها 35
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دوف أف ننسى يعقوب صروؼ الذي قّدـ 36"الذي يُقيم للعلم سوره اجلامع و حصنو ادلانع

الكثَت من ادلصطلحات العلمية واحلضارية مشاركا يف وضعها منذ ُناية القرف التاسع عشر 

و بداية القرف العشرين وقد ازبذ من رللتو ادلقتطف منربا لنشر آرائو يف وضع ادلصطلحات، 

 و ال نغفل عن 37كما كانت منربا لغَته من العلماء و الباحثُت من مصدر الشاـ وغَتىا

ذكر عبد القادر الفاسي الفهري الذي قّدـ الكثَت للدراسة الّلسانية العربية و من أىم 

: مؤلفاتو

 (نادية العمَتي. دبشاركة د)عريب - فرنسي- معجم ادلصطلحات الّلسانية إصلليزي 

 الّلسانيات واللغة العربية 

 الّلسانيات الشفوية يف البالد العربية 

  اللغة العربية وىندستها

تتخيي واقق المصطلل اللساني اللربي  : المحاضرة السابلة -

  إّف ادلطّلع على الوضع اللساين العريب يدرؾ ال زلالة أنو يعرؼ حالة فوضى عارمة يف رلاؿ 

ادلصطلحات اللسانية،  فقد تنوعت سبل الوضع ادلصطلحي وتعددت الًتصبات إال أّف 

                                                           
 11 :قاموس الّلسانيات، عبد السالـ ادلسدي، الدار العربية للكتاب، ص36
 83: ، ص(مرجع سابق)اجلهود اللغوية يف ادلصطلح العلمي احلديث،37
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الوضع بقي كما ىو خاصة يف اللغة العربية اليت ال تزاؿ تواجو مشكلة صناعة ادلصطلح  

ووضعو باإلضافة إىل مشكلة نقل ادلصطلحات األجنبية وإغلاد ادلقابل العريب ادلناسب ذلا 

كما مالت دفة إشكالية التنوع الكبَت يف حّل ادلشكالت ادلتعلقة بادلصطلح فكّل لساين 

يزعم اجلدارة والكفاءة يف إيراد نظرية معينة وىذا ما جعل صبوع الدارسُت يقفوف يف حَتة 

من أمرىم أماـ ىذا الكّم اذلائل من النظريات ادلتضاربة وادلصطلحات ادلتعددة وادلقابالت 

 .األجنبية ادلتنوعة منتقلُت بذلك من مشكلة إىل مشكلة أخرى أكثر تعقيدا

وما ؽلكن اإلقرار بو أّف اللغة العربية تعاين من صعوبات عديدة يف رلاؿ ادلصطلح الّلساين، 

و الذي يطرح كقضية جوىرية يف احملافل و ادلنابر الدولية، و ليس ذلك إالّ ألعلية ىذه 

القضية اليت رُبّتم علينا ملَّ الشمل و َدرأَ اخلالفات بكّل أنواعها و توحيد الّصفوؼ لكي 

آنئذ، ؽلكن القوؿ بأنو يستحيل َحلُّ مشكل . نستطيع مواكبة الّتطور احلاصل يف ىذا اجملاؿ

ادلصطلح يف الّلغة العربية ما دامت مل تعتمد على منظومة ادلصطلحات العادلية، و مادمنا 

نتقّبل كل ما يرد إلينا من ادلصطلحات األجنبية و نكتفي فقط بًتصبتها خوفا من أف نضّيع 

معناىا و مدلوذلا لو ُقمنا بتعريبها، كما أّف الكثَت من ادلصطلحات ادلعربة  يف األساس ال 

تؤدي دورىا الداليل، و ىذا ليس ألف الّلغة العربية مقصرة عن القياـ دبهامها أو أنو ليست 

ذلا تلك القدرة على ضبل ادلعاين، و إظّلا العيُب  يف أولئك الذين قاموا بًتصبة و تعريب 
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ال سبيل إلنكار احلقيقة ادلتمثلة يف غياب "ادلصطلحات دوف مراعاة خلصوصيات كّل لغة فػ 

أي اتفاؽ عريب و لو نسيب حوؿ ادلصطلحات الّلسانية ادلتداولة حاليا يف الكتابات الّلسانية 

 حبيث أصبحت ادلصطلحات تشكل عائقا أكثر منو حاًل لفهم ىذا العلم 38"العربية

ولعّل اضطراب ادلصطلح يف حّد ذاتو راجع بالدرجة األوىل إىل تعدد ادلناىج .. الدخيل علينا

ادلعربة ادلتبعة من طرؼ بعض ادلؤسسات التابعة لتلك البلداف و أخص بالذكر ىاىنا اجملامع 

اللغوية، حبيث ػلاوؿ كل رلّمع تبٍت منظور خاص بو يف وضع ادلصطلحات و تعريبها و 

. ترصبتها

إّف تعدد ادلصطلح العريب ىو حبّق آفة حّلت باللغة العربية و جعلتها لغة تّتسم بالكّم على 

حساب الكيف، كمٌّ أدى إىل بروز مصطلحات كثَتة و معقدة و بعضها ال ؽَلُتُّ بتاتا بصلة 

للدرس اللساين، حىت أف سبب اخللط بُت ادلفاىيم ادلصطلحية يرجع أساسا إىل عدـ اإلدلاـ 

الدقيق دبعاين ادلصطلحات خاصة يف أصلها األجنيب، أي يف بيئتها اليت استقيناىا منها 

خاصة و ضلن نعلم بأف البيئة اليت تنشأ فيها ادلصطلحات ألوؿ مرة تكوف سلتلفة عن البيئة 

اليت تُنقُل إليها،  و ىذا راجع طبعا إىل االختالؼ بُت الّلغات من حيث مكّوناهتا النحوية 

. و الصرفية و الداللية

                                                           
 147: ، ص46مصطلحات ألي لسانيات، مصطفى غلفاف، ىبة الّلساف العريب، العدد -  معجم ادلوحد دلصطلحات الّلسانيات أي38
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: المصطلل اللساني في عالقته بالللة المتخصصة: المحاضرة الثامعة -

صطلحية جزء ال يتجزأ من الظاىرة الّلغوية فهي مرتبطة هبا ارتباط حبل الوريد 
ُ
 إّف الظاىرة ادل

و ىي ال تنفك عنها إالّ على سبيل التحليل و الوصف و الدراسة فادلصطلحات ىي طبقة 

 39متقدمة من طبقات الّلغة، و تشّكل لغة خاّصة داخل الّلغة ادلشًتكة و ادلوحدة 

إّف الواقع الذي نعيش فيو حّتم علينا خوض ُنضة حقيقية يف الدرس الّلساين العريب إذ 

أصبحت ادلقاربات الّلسانية احلديثة ضربا من ادلفاتيح زبوض يف شىت ألواف اإلبداع اللغوي 

و ارتباطها حبياة اإلنساف من علم نفس و علم اجتماع و فلسفة و نظرية أدب و نقد و 

شلّا أدى إىل ... ربليل خطاب و ربليل كالـ و ترصبة و قضاء و إعالمية و علـو  معلوماتية 

صعوبة إدلاـ هبذا الكّم اذلائل من ادلصطلحات اخلاصة هبا إّف التداخل يف االختصاصات 

                                                           
 95: رللة الّلساف العريب، جواد حسٌت مساعنو، ص39
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كاف وراء تشعب الّلسانيات و انقسامها إىل رلاالت حبتية سلتلفة و زبصّصات لسانية 

 40متفرعة و لكنها متكاملة

و شلّا يزيد يف صعوبة ىذه الوضعية أّف وضع ادلصطلح العلمي يف الثقافة العربية احلديثة 

أصبح جزءا من قضية مصَتية بالنسبة لألمة العربية من خليجها إىل زليطها ىي حركة 

و قد اختلف العرب يف الكيفية اليت غلُب أف يكوف عليها التعريب يف مستواه ... التعريب

 41العاـ، و ليس ادلصطلح إالّ جزءا منو

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، خليفة ادليساوي، دار األماف الرباط، ص: ينظر40  26: ادلصطلح الّلساين وتأسيس ادلفهـو
 146 :ادلرجع نفسو، ص41
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 جهود بذلت في اللصر الحاضر لتوحيد المصطلل: المحاضرة التاسلة -

ادلستوى الدويل وادلستوى العريب، : يقـو توحيد ادلصطلح يف العصر احلاضر على مستويُت 

فالبنسبة للمستوى األوؿ نلمس حضور أعماؿ عديدة أصلزت أو يف سبيل اإلصلاز منها 

وضع مفتاح ادلصطلحات الدولية على مستوى اللغات األوروبية يف مركز ادلعلومات الدويل 

للمصطلحات يف فيينا يف إطار تعاوف بُت منظمات دولية اما بالنسبة لتوحيد ادلصطلح يف 

الوطن العرب، فنلمح كذلك أعماال كثَتة من أعلها األعماؿ الصادرة عن اجملامع اللغوية 

رللة رلمع اللغة العربية بالقاىرة ورللة رلمع اللغة : 42ونذكر على رأسها رلالت اجملامع

العربية بدمشق ورللة رلمع اللغة العربية األردين بعماف ورللة اجملمع العلمي العراقي ببغداد 

وادلعجمية جلمعية ادلعجمية العربية بتونس ورللة اللساف العريب الصادرة من طرؼ مكتب 

 .التنسيق بادلغرب

: 43ونلم بما قدم مجمع اللغة العربية بالقاىرة فيما يلي

: المعاجم اللغوية العامة: أوال
                                                           

 421: ، ص(مرجع سابق) تاريخ الًتصبة العربية42
 427- 422: ادلرجع السابق، ص43
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 ادلعجم الوسيط -1

 ادلعجم الوجيز -2

 معجم ألفاظ القرآف الكرًن -3

 ادلعجم الكبَت -4

 مقدمة ادلعجم اللغوي التارؼلي -5

المعاجم العلمية المتخصصة: ثانيا  

 ادلعجم الفلسفي -1

 ادلعجم اجلغرايف -2

 معجم الفيزيقا النووية -3

 معجم الفيزيقا احلديثة -4

 معجم ألفاظ احلضارة والفنوف -5

 ادلعجم اجليولوجي -6

 ادلعجم البيولوجي -7

 ادلعجم الطيب -8

 معجم اذليدرولوجيا -9
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 معجم علـو االحياء والزراعة -10

 معجم الصيدلة -11

 معجم علم النفس -12

 معجم اذلندسة -13

 معجم احلاسبات -14

 معجم ادلوسيقا -15

 معجم مصطلح احلديث النبوي -16

 اليت أقرىا اجملمع (رلموعة ادلصطلحات العلمية والفنية والقانونية)سلسلة من  -17

 معجم مصطلحات التاريخ واآلثار -18

 معجم مصطلحات األدب -19

 معجم ادلصطلحات اإلعالمية -20

:وبمجلة المجمع العلمي العراقي نذكر  

 62/ 1اآللة واألداة يف اللغة العربية حملمد هبجة األثري  -

 ندوة / ارباد اجملامع اللغوية العلمية العربية: مصطلحات نفطية جيولوجيا وكيمياء -

 بغداد ضمن مطبوعات اجملمع (73)بغداد 
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 (1980)31النحت يف العربية واستخدامو يف ادلصطلحات العلمية  -

:وبمجلة مجمع اللغة العربية األردني  

 /تأىيل أعضاء ىيئة التدريس للتدريس بالعربية لعبد الكرًن خليفة، السن الثالثة -

 1980سبوز- كانوف الثاين

التقرير ادلتضمن للمنطلقات األساسية والتوصيات اليت صدرت عن مؤسبر الًتبية  -

-  كانوف الثاين/، السنة الرابعة 1981الرابع الذي عقد يف طنجة بادلغرب 

 1982حزيراف

 ذبربة رلمع اللغة العربية األردين يف تعريب العلـو حملمود السمرة -

:كما صدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  

ادلعجم ادلوحد للمصطلحات العلمية يف مراحل التعليم العاـ اليت أقرىا ادلؤسبر الثاين  -

  ونشرهتا ادلنظمة1973للتعريب 

اجتماع خرباء متخصصُت يف اللغة العربية لتحديد مشكالت تدريسها يف التعليم  -

 (1974عماف )العاـ بالبالد العربية وترتيب أولوياهتا واقًتاح خطط لبحثها 

 1976مطبعة اجملمع العلمي العراقي : معجم علم احليواف -
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تطور تدريس علـو اللغة العربية وآداهبا : ادلؤسبر التاسع: ارباد ادلعلمُت العرب -

 (1976اخلرطـو )

 (1977بغداد )معجم الفيزياء  -

 1977توصية ادلؤسبر الثالث للتعريب باستخداـ ادلقابالت العربية لكل لفظة أجنبية  -

 (1978دمشق )معجم مصطلحات علم النبات  -

 معجم الرياضيات -

 معجم الكيمياء -

 معجم اجليولوجيا -

 بإشراؼ 1978القاىرة )التجارب العربية العادلية لنشر اللغة والثقافة يف اخلارج -

 (زلمود فهمي حجازي ورعاية زليي الدين صابر

( 1981بالرباط )توصية ندوة توحيد منهجيات وضع ادلصطلح العلمي العريب  -

دبراعاة التقريب بُت ادلصطلحات العربية والعادلية لتسهيل ادلقابلة بينهما للمشتغلُت 

واقًتاح ينص على تكوين جلنة ربضَتية إلعداد  ( أ /5التوصية )بالعلم والدارسُت

 /2االقًتاح رقم )ورقة عمل يف السوابق والدوامج واللواحق لتعرض على ندوة سلتصة 

 (أ
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:وتعددت الدراسات لتشمل دراسات أخرى عن المصطلح وتوحيده نذكر منها  

 1911 يونيو 38تعريب األمساء األعجمية دبجلة ادلقتطف  -

 (1965 ثانية، دمشق .ط)ادلصطلحات العلمية يف اللغة العربية دلصطفى الشهايب -

اللغة العربية بُت اللغات الدولية ادلعاصرة حملمود فهمي حجازي رللة كلية اآلداب  -

 1973والًتبية، جامعة الكويت، العدد األوؿ 

:     وعن مصطلحات علم اللغة وتوحيدىا نذكر

 1955ادلصطلحات العلمية يف اللغة العربية قدؽلا وحديثا دلصطفى الشهايب، دمشق  -

ادلرجع يف تعريب ادلصطلحات العلمية والفنية اذلندسية حلسن حسُت فهمي، القاىرة  -

1958 

دروس يف علم أصوات العربية جلاف كانتينو، ترصبة صاحل القرمادي، تونس،  -

نشريات مركز دراسات البحوث االقتصادية )اجلامعة التونسية1966

 1961 عريب /دبعجم فرنسي(واالجتماعية

 1962القاىرة : لوديع فانوس ( أدلاين/عريب)القاموس الفٍت  -

معهد العلـو اللسانية -تصدرىا جامعة اجلزائر–العدد األوؿ من رللة اللسانيات  -

 1971والصوتية، اجلزائر
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 1971ادلعجمات العربية لوجدي رزؽ، القاىرة  -

توطئة لدراسة علم اللغة لتهامي الراجحي اذلامشي، الدار البيضاء، دار النشر ادلغربية  -

 1976 (سلسلة الدراسات اللغوية)

ادلصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية، تونس، حوليات اجلامعة التونسية ،  -

 14/1977العدد 

سلسلة الدراسات )بعض مظاىر التطور اللغوي للتهامي اذلامشي، الدار البيضاء -

 (1978اللغوية 

الطيب البكوش، تونس : فرنسي/  عربو دبعجم عريب: مفاتيح األلسنية جلورج موناف -

1981 

 عريب حملمد اخلويل ، بَتوت، مكتبة لبناف  /معجم علم اللغة النظري إصلليزي -

1982 

معجم مصطلحات علم اللغة احلديث جملموعة من اللغويُت جبامعة الرياض، بَتوت،  -

 1983مكتبة لبناف 

مع مقدمة يف علم )عريب/ فرنسي، فرنسي/قاموس اللسانيات، عريب -

 1985برس - الدار  جروس (ادلصطلح،طرابلس، ليبيا
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 1985مقدمة يف علم ادلصطلح لعلي القامسي، بغداد  -

 1985التعبَت االصطالحي لكرًن حساـ الدين، األصللو، القاىرة  -

 1986معجم علم اللغة التطبيقي حملمد علي اخلويل، مكتبة لبناف -

ادلنهجية العامة لًتصبة ادلصطلحات وتوحيدىا وتنميطها حملمد رشاد احلمزاوي،  -

 1986بَتوت 

 1986العربية لغة العلـو والتقنية لعبد الصبور شاىُت، القاىرة  -

صدر عن )إعداد رلموعة من األساتذة اجلامعيُت : تأسيس القضية االصطالحية -

 1989بيت احلكمة يف قرطاج  (اجملمع التونسي للعلـو والفنوف واآلداب

األسس اللغوية لعلم ادلصطلح حملمود فهمي حجازي، مكتبة غريب، القاىرة  -

1993 

دكتور مبارؾ مبارؾ، دار ( عريب/ إصلليزي/فرنسي)معجم ادلصطلحات األلسنية  -

 1995الفكر اللبناين

  ىيئة قصور الثقافة، القاىرة3إشكالية ادلصطلح، سلسلة الفلسفة والعلم، عدد  -

معجم مصطلحات العربية يف اللغة واألدب جملدي وىبة وكامل ادلهندس، مكتبة  -

 لبناف
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ىذا ما ؼلص كل ما صدر باللغة العربية، كما صدر باللغات األوروبية من معجم 

 .ادلصطلحات عن دار لبناف وعن دور نشر أخرى العديد من ادلؤلفات

 

 

 : جهود مجامق الللة اللربية إزاء قضية المصطلل:المحاضرة اللاشرة -

 إّف احلاجة ادلّلحة إىل توليد ادلصطلحات و توحيدىا و بياف وظائفها كاف السبب األىم يف 

ظهور رلامع الّلغة العربية يف كّل أقطار العامل العريب بداية باجملمع العلمي العريب بدمشق 

ورلّمع الّلغة العربية دبصر وصوال إىل اجملّمع العلمي العراقي و األردين و انتهاًء إىل مكتب 

و تكاد ذُبمع ىذه اجملامع الّلغوية العربية على األىداؼ الكبَتة . "تنسيق التعريب بالرباط

اليت نّصت عليها مراسيمها و قوانُت إنشائها، و السيما فيما هتدؼ إليو من احملافظة على 

سالمة اللغة العربية أو جعلها وافية دبطالب العلـو و الفنوف يف تقّدمها و مالئمة حلاجات 

 . 44"و غَت ذلك من األىداؼ... احلياة يف العصر احلاضر 

 ويف ىذا الشأف، حاولت عديد ادلؤسسات العربية و على رأسها اجملامع الّلغوية أف ربّل 

ىذه ادلعضلة، لكن لألسف مازاؿ الوضع كما ىو رغم بعض التحسن ادلالحظ، و ردبا 
                                                           

 .52اللغة العربية و التعريب يف العصر احلديث، عبد الكرًن خليفة، رئيس رلّمع اللغة العريب األردين، دار الفرقاف، ص 44
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يعود ىذا االضطراب احلاصل يف ادلصطلح إىل غياب منهجية واحدة تتبعها صبيع 

ادلؤسسات اليت ربمل ربت لوائها سبل إخراج مصطلحات موحدة قادرة على ضبل ادلفاىيم 

و التصّورات لتلك ادلصطلحات العربية لتكوف أحسن بديل للمصطلحات األجنبية اليت 

لقد مّت عقد عشرات ادلؤسبرات . غزت و مازالت تغزوا ميداف ادلصطلح الّلساين العريب

والندوات الوطنية و الدولية، و مّت فيها تبٍت اسًتاتيجيات و مقًتحات و رؤى لو طًبقت 

فندوة مكتب . لكانت كفيلة حبّل معظم ادلشكالت اليت يتخبط فيها الدرس الّلساين العريب

تنسيق التعريب بالرباط حوؿ توحيد ادلصطلحات الّلسانية كانت واحدة من أىم الندوات 

. اليت خرجت حبزمة من التوصيات و ادلقًتحات و كذا حلوال مهمة جدا للقضية ادلصطلحية

لكن لألسف مل تطبق كلٌّ من اجملامع الّلغوية العربية و كذا بعض اللسانيُت كل ما جاء يف 

ىذه الندوة ألسباب كثَتة تتعلق أساسا باختالؼ الرؤى خاصة و أّف الثقافة العربية تتوزع 

ما بُت اللغتُت الفرنسية و اإلصلليزية، و ىذا حسب رأينا يشكل أىم ادلعوقات اليت تقف 

حائال أماـ تطّور الدراسات الّلسانية العربية و إذا ما أردنا أف نتقصى دور ىذه اجملامع يف 

: دفع عجلة تطّور الفكر العريب، فيمكن تصنيفها يف النقاط التالية

 العصر و متسايرة دلتطلباتمن أجل جعل اللغة العربية مواكبة واجتهادات توسع  .1

 مع خطواتو
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 وضع ادلصطلحات .2

 التعريب و الًتصبة .3

 وضع ادلعاجم .4

 إحياء الًتاث العريب .5

 :المبادئ األساسية لوضع المصطلح -

: 45ومن ضمن ادلبادئ األساسية لوضع ادلصطلح ضلصر الناقط التالية

اإلفادة شلا استقر يف الًتاث العريب من مصطلحات علمية عربية أو معربة  -1

 صاحلة لالستعماؿ احلديث

الوفاء بأغراض التعليم ومطالب التأليف والًتصبة والثقافة العلمية العالية باللغة  -2

 العربية

مسايرة النهج العلمي العادلي يف وضع ادلصطلحات العلمية ومراعاة التقريب  -3

 بُت ادلصطلحات العربية والعادلية تيسَتا للمقابلة بينها للمشتغلُت والدارسُت

دلا " ذات أصل عريب"ربفيز ادلشتغلُت بالعلم على وضع مصطلحات  -4

 يستحدثونو يف العلـو
                                                           

، 2إلؽلاف السعيد جالؿ،مكتبة اآلداب، القاىرة، ط: تاريخ الًتصبة العربية بُت الشرؽ العريب والغرب األورويب، زلمد عوين عبد الرؤوؼ، تقدًن45
 452 :ـ، ص2012
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 إحلاؽ ادلصطلح بتعريف موجز يوضح داللتو العلمية -5

 

 

إشكالية ترجمة المصطلحات اللّلسانية  :المحاضرة الحادية عتر -

إّف الًتصبة الدقيقة للمصطلح الّلساين البّد أف تصاحبها دراية ادلًتجم هبذا احلقل ادلعريف، 

دراية شاملة و كاملة تغٍت عن الوقوع يف الّزالت و األخطاء، و لتجنب كّل ىذا البّد 

 46:للمًتجم أف يتسلح دبا يلي

وأف يكوف ملّما . أف يكوف قد أعّد إعدادا فنيا يناسب ادلادة اليت يتوىل ترصبتها .1

 .إدلاما جيدا باللغة ادلنقوؿ عنها واللغة ادلنقوؿ إليها

كّل علم من العلـو لو جهاز خاص من حيث األسلوب وادلصطلحات و طريقة  .2

األداء و ضلو ذلك من اللواـز اليت البّد أف يكوف ادلًتجم ملّما هبا و متمرنا عليها، 

 .قبل أف يعاجل ترصبة أي أثر من اآلثار

أف يتسلح ادلًتجم بثقافة واسعة وأف يكوف عادلا بدالالت القاموس العادية  .3

 .والشائعة

                                                           
 .132، ص .35زلمد علي باليل، الًتصبة و مشكالهتا، رللة الّلساف العريب، العدد 46
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 47"التكوين ادلعّمق يف الّلسانيات العاّمة والّلسانيات التطبيقية .4

التكوين ادلعّمق يف لسانيات النّص، و ىو ما ؼلوؿ لو معرفة كيفية اشتغاؿ " .5

 48"النصوص و ربطها و ترابطها و ربليل نسيجها الّلساين و الربغمايت

       ويف ىذا الشأف، ؽلكننا االعًتاؼ بأف ترصبة ادلصطلح بصورة منعزلة عن رلاؿ 

استعمالو و دائرة اختصاصو و تتبع مساره االتصايل جعل من ترصبتو ترصبة مضطربة و غَت 

واضحة عند الّدارسُت العرب و لذلك راح كّل منهم يبحث عن زوايا نظر تقًتب من رلاؿ 

دراستو و مسألة اختصاصو، فكانت النتيجة تعّدد ادلصطلحات  و اختالؼ ادلفاىيم، شلّا 

  شلّا يعٍت أف إشكالية 49"أثر على مسَتة ادلصطلح و استقراره يف حقل علمي سلصوص

الًتصبة ادلصطلحية يصطنعها ادلصطلحيوف و ادلًتصبوف أنفسهم، حبيث ػلاوؿ كّل واحد من 

ىؤالء ترصبة ادلصطلحات دبا يتوافق و زبّصصو العلمي و األكادؽلي، األمر الذي جعلنا أماـ 

آالؼ ادلصطلحات اليت مل تعرؼ الثبات يف االستعماؿ بكّل أشكالو و ؽلكن إرجاع سبب 

 50:التنوّع  يف الًتصبات كذلك إىل ما يلي

                                                           
 .86، ص (مرجع سابق)ادلصطلح اللساين وتأسيس ادلفهـو47
 . ادلرجع السابق، الصفحة نفسها48
 102: ادلرجع السابق، ص49
 183 -179: ، صنقل مصطلحات اللسانيات االجتماعية إىل العربية يف النصف الثاين من القرف العشرين، مذكرة ماسًت، سلطاف بن ناصر اجمليوؿ50
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عدـ دراسة ادلصطلح األجنيب واالنطالؽ يف حقيقة الّتصور وراءه شلا أدى إىل تعدد / أوال

. مقابالتو

عدـ مراعاة ادلعٌت العلمي اخلاص للمصطلح شلا أدى إىل ظهور مصطلحات فاقدة / ثانيا

خطبة، و حديث، ) الذي ترجم بSpeech: للدالالت العلمية الدقيقة و من أمثلة ذلك

حبالتو، و حواس، و مغزى، و ) الذي ترجم ب Senseو مصطلح  (و خطاب، و لغة

. (فحوى، و معٌت

، مثل 51االختالفات اليت تنشأ نتيجة اختالؼ ادلصطلح نفسو يف اللغة ادلصدر/ ثالثا

 فمفهومهما متعلق بعلم األصوات للداللة هبما على accentو Stressمصطلحي 

 مفهـو accentو حينما يفيد مصطلح . وضوح ملحوظ يف أحد ادلقاطع داخل الكلمة

اللكنة اليت تبُت ادلنطقة الّلهجية، أو الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها ادلتكلم فإننا نلحظ 

، شلا يستدعي إقامة حدود فاصلة دلفهومو ادلرتبط Stressمشكلة تداخلو مع مصطلح 

 أو Phonetics يف الصوتيات accentحيث أّف مفهـو : حبقل الّلسانيات االجتماعية

 سلتلف عنو يف الّلسانيات االجتماعية Phonologyالصوتيات 

Sociolinguistics و سلتلف عنها يف علم اخلطوط graphicsgraphetic ففي 

                                                           
 2016 -2015 ادلصطلح اللساين بُت الوضع والًتصبة، كوداد عادؿ، مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاسًت يف علـو اللغة العربية، 51
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و يرادفو ادلصطلح  (نربة) إالّ ادلقابل accentعلم األصوات ال يستقيم مع مصطلح 

Stress و يف دراسة  (َلْكَنةٌ )، و يف الّلسانيات االجتماعية ال يستقيم معو إالّ ادلقابل

. markdiacriticو يرادفو مصطلح  (عالمة شليزة)اخلطوط ال يستقيم معو إال ادلقابل 

االشًتاؾ الّلفظي الذي ينتج عنو وجود ترصبة دلصطلحُت أو أكثر دلصطلح عريب / رابعا

. واحد، شلا غلعل اللغة العربية عاجزة عن ربديد تصّورات كّل مصطلح على حدة

تعدد ادلقابالت ادلًتادفة للمصطلح الواحد حيث صلد أف بعض الًتصبات ذبمع / خامسا

مقابالت ترصبية عّدة شلا يولد يف حصيلة معاصبنا الّلسانية مًتادفات ربوؿ دوف الوصوؿ إىل 

. عملية توحيد ادلصطلحات
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المطالبة بتأصيل الللة اللربية وتوحيد مصطلحاتها  : المحاضرة الثانية عتر -

إّف ادلتأمل للدرس الّلساين العريب يدرؾ أف ىنالك مرحلتُت سلتلفتُت عاشتهما الّلسانيات 

العربية فبداية ادلرحلة األوىل كانت من مطلع األربعينيات إىل السبعينيات، أما ادلرحلة 

الثانية فكانت بدايتها من مطلع السبعينيات إىل يومنا ىذا، ىذه األخَتة اليت شهدت 

على بروز أىم مشكالت ادلصطلح وُجّل ما يعانيو الدرس اللساين العريب نتيجة للتوسع 

يف حُت أف . واالنفتاح على الًتصبة و التأليف و التطبيق الذي شهدتو ىذه ادلرحلة

ادلرحلة األوىل كانت مقتصرة على مناىج الدرس الّلغوي و ما غلب أف تكوف عليو تأثرا 

بالعلـو و احلضارة الغربية، و من ىنا، فإّف أشّد ما يعانيو ادلصطلح العريب ىو ذلك 

التشتت و التفرّع الواضح و الصريح بُت ادلفاىيم و ادلصطلحات شلّا انعكس سلبا على 

تطّور الدرس اللساين العريب بصفة عامة، باإلضافة إىل مشكلة تعّدد ادلصطلحات 

الّلسانية للمفهـو األجنيب الواحد، و اليت كثَتا ما أّدت إىل اخللط و االرتباؾ يف فهم 

. العلـو و ما يتفرع عنها
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: و رلمل ما نقًتحو من حلوؿ وتوصيات نورده ملخصا يف النقاط التالية

ضرورة توحيد ادلناىج ادلتبعة يف وضع ادلصطلحات، دبعٌت أف تكوف ادلناىج مسايرة   (1

 وعليو، فعلى صبيع ادلؤسسات اليت تعٌت دبسألة ادلصطلحات أف .لتطّورات العصر

تقف وقفة الرجل الواحد يف سبيل التمكُت لوضع مصطلحات ذلا وزف و قيمة يف 

 .الدرس الّلساين العريب

ضرورة توحيد منهجيات الًتصبة من قبل ادلصطلحُت و ادلًتصبُت حىت ال يكوف  (2

 .ىنالك خلط يف اقًتاح ادلقابالت العربية

ضرورة وضع معجم تارؼلي على غرار ما ىو موجود يف الفكر األورويب األمر الذي  (3

يساعد على معرفة جذور ادلصطلحات و تطّورىا عرب الزمن شلّا يؤدي يف النهاية إىل 

 .وضع ادلصطلح و مقابلو األجنيب الذي يوافقو

ضرورة أف تكوف الًتصبة ادلصطلحية مفهومية و ليس لسانية، و معٌت ىذا فإنو  (4

يتوجب على ادلًتجم أف يعي التصّور و التمثيل الذىٍت للمصطلح يف بيئتو األوىل 

قبل ترصبتو إىل لغة االستعماؿ ألف الّلغات تتميز باختالؼ بنيتها الّلغوية و بالتايل 

 . فإف مدلوالهتا تكوف متباعدة
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:52ويف نطاؽ التوصيات، نوصي دبا يلي  

األخذ بوضع مصطلح من أصل عريب دلقابلة اإلصلليزي أو الفرنسي بالًتصبة ادلباشرة  (5

أو باالشتقاؽ أو بالنحت أو اجملاز من لفظ عريب مع االسًتشاد باألصل الالتيٍت أو 

اإلغريقي إف وجد ومراعاة أف يتفق ادلصطلح العريب مع ادلدلوؿ العلمي للمصطلح 

 األجنيب دوف تقيد بالداللة اللفظية 

إيثار األلفاظ غَت الشائعة ألداء مصطلحات علمية ذات داللة زلددة دقيقة على أف  (6

يتجنب استعماؿ األلفاظ الغريبة وادلبتذلة والثقيلة على النطق أو السمع واليت ال 

 (الرياضيات بدال من ماتيماتيك: مثاؿ)يسهل االشتقاؽ منها 

األخذ بالتعريب عند الضرورة وخباصة عندما ينصب ادلصطلح األجنيب على اسم  (7

علم أو كاف من أصل يوناين أو التيٍت شاع استعمالو دوليا مع االحتفاظ بصورة 

: مثاؿ)قريبة لصورتو األجنبية مع ادلالءمة بينهما وبُت الصيغ العربية

 (Biologyبيولوجيا

اعتبار ادلصطلح ادلعرب لفظا عربيا وإخضاعو لقواعد اللغة وإجازة االشتقاؽ والنحت  (8

منو واستخداـ أدوات البدء واإلحلاؽ على أف يقاس كل ذلك على اللساف العريب 

                                                           
 456 -453: ، ص(مرجع سابق)تاريخ الًتصبة العربية 52
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لفظ أكسيد الذي اشتق منو أكسدة ومؤكسدة ولفظ بسًتة النب الذي اشتق :مثاؿ)

 (منو لنب مبسًت ولنب ال مبسًت

استخداـ الرموز الكيميائية والوحدات والرموز الفيزيقية والرياضية احلديثة بصورىا  (9

 العلمية لتسهيل ادلقابلة بُت صيغها األجنبية والعربية للباحثُت والدارسُت

األخذ دبا درج ادلختصوف على استعمالو من مصطلحات ودالالت علمية  (10

متفلور : مثاؿ)خاصة هبم أو مقصورة عليهم معربة كانت أو مًتصبة 

fluorescent) 

مثاؿ ذلك )أما إذا تبُت خطأ االستعماؿ الشائع، يستبدؿ بو استعماؿ صحيح 

("عقل إلكًتوين"بدال من " حاسب إلكًتوين"  

إفراد ادلصطلح الواحد بلفظ واحد ما أمكن لتسهيل االشتقاؽ والنسبة  (11

" مقياس درجة احلرارة"بدال من " ترمومًت"مثاؿ ذلك )واإلضافة والتثنية واجلمع 

 (" مقاييس درجات احلرارة البالتيٍت"بدال من " ترمومًتاتبالتينة"و

كما يلـز ضبط ادلصطلحات دائما بالشكل حرصا على دقة نطقها وال بأس من 

عند الضرورة (ب،ؽ)استخداـ احلرفُت   
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ذات ادلعٌت والداللة  (مًتصبة كانت أو معربة)توحيد ادلصطلحات ادلشًتكة  (12

الواحد بُت فروع العلم ادلختلفة فإف كاف ادلصطلح ادلشًتؾ أصيال يف أحد فروع 

وعلا مصطلحاف " إلكًتوف"و" فوتوف"العلم األساسية التزمت بو الفروع األخرى مثل 

نشآ أصال يف الفيزيقا واستخدمتهما بقية العلـو أما إذا كاف ادلصطلح مشًتكا بُت 

علـو سلتلفة فينبغي أف يتم عليو اتفاؽ وإصباع من ادلتخصصُت يف ىذه العلـو مثاؿ 

 ذلك أمساء العناصر

عند وجود ألفاظ متقاربة يف مدلوذلا ينبغي ربديد الداللة العلمية الدقيقة لكل  (13

وػلسن عند  (resistanceمقاومة : مثاؿ)واحد منهما وانتقاء اللفظ الذي يقابلها

انتقاء مصطلحات من ىذا النوع أف ذبمع كل األلفاظ ذات الدالالت القريبة وتعاجل 

 كلها كمجموعة واحدة

تعريف ادلصطلح فرض واجب يف ادلعجم ال يستقيم بدونو وىذا يعٍت ضرورة  (14

التعريف بداللة ادلصطلح بلغة علمية مبسطة ؼلاطب هبا العاملوف يف رلاؿ استخدامو 

وبأسلوب موجز يتمشى مع العلم الذي ورد بو وايس بالضرورة متطابقا يف العلـو 

 ادلختلفة إال إذا كاف من ادلصطلحات األساسية العلمية
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وحينما يرد ادلصطلح يف سياؽ تعريف مصطلح آخر فال زلل لتعريفو بل يرجع إليو 

يف موضع من ادلعجم وغلوز اإلشارة إىل مصطلح آخر قريب منو لإليضاح وػلسن 

 استخداـ الصور والرسـو وادلخططات زيادة يف التوضيح أو الشرح

يكتب اسم العامل األجنيب باحلروؼ العربية بالصورة اليت ينطق هبا يف لغتو مع  (15

اإلشارة إىل جنسيتو وزبصصو وتاريخ وفاتو إف وجد ويضاؼ إليو االسم مكتوبا 

 .باحلروؼ الالتينية

 

: خاتمة -

إف ادلطلوب اآلف ىو زيادة الصلة بُت ادلًتصبُت وبعضهم البعض فليكن ىناؾ ارباد أو رابطة 

ذبمع شتاهتم ليتعارفوا فيما بينهم وفيما ؽلكن عملو وىذه ىي نقطة البداية فلنبدأ من ىنا 

 .وفيما بعد يأيت دور الربوتوكوالت وادلنظمات الرمسية بتعدد أنظمتها

ما من حل أمامنا سوى أف نضم إمكانياتنا صبيعا حسب سلطط يوزع األعماؿ وينسق فيما 

بينها ولعل مسؤولية التخطيط ذلذا العمل اجلليل تقع على عاتق ادلنظمة العربية للًتبية 

والعلـو والثقافة ذلك ألف ىذا اإلصلاز ذلو حبق ادلدخل احلقيقي إىل االرتقاء دبجتمعاتنا إىل 
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 فتتضافر 53مصاؼ األمم وحبذا لو تفرغت ادلنظمة اإلسالمية للثقافة والعلـو للغرض نفسو

جهود الدوؿ العربية واإلسالمية معا وآنئذ تزداد قيمة وأعلية ما نربو إليو اليـو من اجتهاد يف 

تعريب العلـو حىت ال تقتصر رلتمعاتنا على استهالؾ ما أنتجو غَتىا من األمم السابقة بل 

يكوف يف وسعها أف تنكب على اإلسهاـ اجلدي فيو بكل طاقاهتا الفكرية وادلادية وعندئذ 

فقط تستعيد لغتنا ما كاف ذلا من رلد وقوة وإشعاع دلّا كانت سيدة لغات زماُنا يف أداء 

 إد ىذا ذلو التحدي الذي ينبغي على شعوبنا .حصيلة البحث العلمي واالجتهاد الفلسفي

العربية الظفر بو حىت سبسك بزماـ أمور مصَتىا وتواجو احملافل األشلية وىي يف مركز قوة 

قادرة على اإلسهاـ يف جالئل األعماؿ ال فقط مدافعة عن حقوقها ادلهضومة أو منددة دبا 

 إنو حبّق لعمل .تتعرض لو من اعتداءات على مستوى ضحايا األرواح واألرض والثروات

 بأف تضمن لو 54يستحق أف تضحي دولنا العربية يف سبيل ربقيقو بكّل غاؿ ونفيس

الوسائل الالزمة من تفريغ ثلة من أكابر علمائنا ورصد ادلبالغ الكافية إلصلاح خططهم 

وازباذ القوانُت ادللزمة لسائر اجلامعات ومعاىد البحث للعمل يف إطار تنسيق عاـ تشرؼ 

 .عليو ادلنظمة

 

                                                           
 32: الًتصبة إىل العربية، ص:  ينظر53
 ، الصفحة نفسها(مرجع سابق) الًتصبة إىل العربية، 54
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