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يكون مجمع اللغة  – ٢٠٠٤عام  –في الثالثين من شهر كانون / يناير من هذا العام 

قد أتم  ١٩٣٢كانون األول/ ديسمبر  من ١٣العربية بالقاهرة الذي صدر مرسوم إنشائه في 

سبعين سنة كاملة من عمره المديد، بذل فيها جهودا كبيرة في خدمة اللغة العربية بعامة وفي 

  والتقانية والحضارية بخاصة. معالجة مصطلحاتها العلمية

وفي هذا المؤتمر الذي يخصصه شيخ مجامعنا اللغوية لقضايا المصطلح العلمي، رأيت من 

ن أحيي وٕاياكم من رحاب مجمع اللغة العربية الموقر بدمشق الفيحاء في أرض الواجب أ

سورية العربية الشقيقة المنافحة عن لغة الضاد والثقافة القومية، مجمعنا اللغوي في القاهرة 

المعزية، وأن أبرز بعض جهوده المصطلحية ممثلة في قراراته الصادرة في جل دوراته منذ 

  أعوامه الخمسين األولى. وبخاصة خالل ١٩٣٤عام 

إن اهتمام مجمع اللغة العربية بالقاهرة بقضايا المصطلح العلمي يتنزل ضمن األغراض التي 

تأسس من أجلها والتي ينص أولها على "أن يحافظ على سالمة اللغة العربية، وأن يجعلها 

ة في العصر وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمها، مالئمة على العموم لحاجات الحيا

الحاضر ؛ وذلك بأن يحدد في معاجم، أو تفاسير خاصة، أو بغير ذلك من الطرق، ما 

ينبغي استعماله أو تجنبه من األلفاظ والتراكيب" و ينص رابعها على "أن يبحث كل ما له 

  ). ١على شأن في تقدم اللغة العربية..." (



 ٢

قية والنظرية والمنهجية. وتجسم وقد اهتم المجمع بالمصطلح العلمي على األصعدة التطبي

اهتمامه التطبيقي في ما وضعه أو عربه من مصطلحات في إطار لجانه المجمعية 

ومؤتمراته السنوية، "حتى إذا تكونت له في أي فرع من فروع العلم والقانون والفلسفة طائفة 

ا ] أربع١٩٨٤كبيرة من المصطلحات أخذ يصدرها في مجاميع سنوية بلغت حتى اآلن [

على أن المجمع لم يقف عند إصدار مجاميع المصطلحات السنوية،  )٢وعشرين مجموعة"(

إذ أخذ يخرج معاجم علمية متنوعة منها المعجم الجيولوجي، ومعجم الفيزيقا النووية 

)، ومعجم القانون، ومعجم النفط. ٣وااللكترونيات، والمعجم الجغرافي، والمعجم الفلسفي (

  المجمع أو عربه من مصطلحات بما يزيد عن مائة ألف مصطلح.ويقدر مجموع ما وضعه 

أما اهتمام مجمع القاهرة بالقضايا المصطلحية النظرية والمنهجية فيتمثل أساسا فيما صدر 

عن مؤتمراته السنوية من قرارات علمية جمعت في كتاب مستقل صدر بمناسبة مرور ثالثين 

ة من الدورة األولى إلى الدورة الثامنة والعشرين عاما على قيام المجمع وضم القرارات الصادر 

)، ثم جمعت مجددا في كتاب مستقل أيضا بمناسبة مرور خمسين عاما على  قيام ٤(

  ). ٥المجمع (

وهذه القرارات تعد حصيلة المناقشات المعمقة للبحوث والدراسات والمقترحات التي تعرض في 

لمجمعية العلمية والفنية، لمزيد الفحص مجالس المجمع ومؤتمراته وتحال إلى اللجان ا

  والمذاكرة، قبل أن تصدر في النهاية عن مؤتمر المجمع.

وقد شارك في اقتراح هذه القرارات وصياغتها واالحتجاج لها أعضاء المجمع من أقطار 

عربية عديدة  وبعض الدول األجنبية، فكانت بحق عمال جماعيا يتنزل ضمن ما حرص 
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من أن يكون "ممثال لألقطار العربية واإلسالمية كلها، ومجمعا لجهود عليه مؤسسو المجمع 

  ).٦أن يضم إليه خيرة العلماء من المستشرقين" ( اكبار علمائها، كما حرصو 

إلى  –وقد وصفت قرارات المجمع بأنها "قرارات محددة، وضوابط مركزة، ونتائج معينة، تشبه 

  ).٧منطوق األحكام" ( وجوه التشريع أو مواد القانون، أو –حد ما 

وقد تحدث العالمة المرحوم مصطفى الشهابي عن أهم إنجازات مجمع القاهرة فجعل في 

طليعتها "وضع قرارات مهمة تيسر عمل العلماء الذين يضعون مصطلحات علمية أو 

)، ورأى أن المجمع "قد فتح بها الكثير من ٨يضعون ألفاظا تفي بحاجات الحياة العصرية" (

لقياس، وأثبت أن أعضاءه يعدون من األحرار المجتهدين، ال من المحافظين أبواب ا

)، وأضاف ٩الجامدين، وأنهم يعملون على تقدم لغتنا المضرية مع المحافظة على سالمتها" (

أن في اتخاذ المجمع لهذه القرارات "تسهيال لنقلة العلوم العصرية إلى لغتنا العربية. وفائدتها 

ن. ولم يقرها المجمع إال بعد دراسة عميقة لموضوع القياسي والسماعي واضحة لكل ذي عيني

وما في هذا الموضوع من آراء ألئمة اللغة. والذي يسر للمجمع وضع هذه القرارات وجود 

أعضاء فيه يعدون من أكبر علماء العربية وآالتها في العصر الحاضر. ويدل هذا العمل 

العلوم واآلداب هو شيء ضروري في كل مجمع على أن تآزر اللغويين واالختصاصيين ب

حريص على دقة المصطلحات العلمية، وعلى سالمتها من الشوائب اللغوية. وليس كل ناقل 

علم من العلوم العصرية بقادر على وضع مصطلحاتها العربية أو تحقيقها، أو تمييز بعضها 

ر اللغة األعجمية التي ينقلون من بعض. والعلماء الذين يتحلون بدقائق العلوم الحديثة، وأسرا

  ). ١٠منها، وأسرار اللغة العربية التي ينقلون إليها، هم قليلون جدا في بالدنا العربية" (
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وقد صنفت قرارات المجمع في أبواب، "وهذا التصنيف ال يعني الفصل القاطع بين كل باب 

). ١١كثير من نواحيها" ( منها واألبواب األخرى، ألنها في حقيقة األمر متشابكة، متالقية في

وهذه األبواب أربعة، فالباب األول منها يجمع القرارات التي وصل إليها المجمع في شأن 

أقيسة اللغة وأوضاعها العامة،  والثاني يتناول ما كان خاصا بالترجمة والتعريب وكتابة 

لمصطلحات، أما األعالم األجنبية،  والثالث ما كان متعلقا بوضع المعاجم وتنظيم اختيار ا

  الرابع فيضم القرارات التي تعالج مشكالت تيسير النحو والصرف والكتابة العربية.

وهي التي  –والقرارات المجمعية ذات الصلة بالمصطلحات اختيارا ووضعا وترجمة وتعريبا 

ترد ضمن األبواب الثالثة األولى : أقيسة اللغة وأوضاعها العامة،  -نهتم بها هنا أساسا 

  ترجمة والتعريب وكتابة األعالم األجنبية، ووضع المعاجم والمصطلحات.وال

وسنسعى في حدود هذا الحيز الضيق إلى إبراز بعض األسس النظرية والمنهجية لهذه 

  ). ١٢القرارات التي يبلغ عددها في األبواب المذكورة مائتين وسبعة قرارات (

واستخالصها من القرارات المصطلحية  إن األسس النظرية والمنهجية التي سنحاول تبينها

لمجمع القاهرة هي األسس والمبادئ التي توصل إليها علم المصطلح الحديث كما ازدهر في 

  الغرب خالل القرن العشرين بل منذ أواخر القرن التاسع عشر.

  

وٕانه على الرغم من أن البحوث المستفيضة التي ألقيت في شأن قرارات المجمع، والنقاش 

ار حولها، وما أثبتته مضابط المجمع (محاضر الجلسات) من االحتجاج لها، تؤكد الذي د

كلها "أن المجمع لم يبتدع فيها قواعد جديدة، ولم يخرج بها عن طبيعة اللغة العربية ونظامها 



 ٥

الموروث، بل كانت وجهته االجتهاد في تفسير ظواهر اللغة، والمواءمة بين طبيعة اللغة 

لجديدة على أساس من اآلراء والنظريات التي خلفها علماء ومؤلفون لهم ومقتضيات الحياة ا

)، فإننا واجدون في هذه القرارات ما يلتقي مع األسس ١٣مكانهم في التراث العلمي العربي" (

النظرية والمنهجية لعلم المصطلح، مما يدل على وجاهة التنظير المصطلحي  لدى المجمع،  

  نهجية التي دعا إلى تطبيقها في العمل المصطلحي العربي.ويقيم الدليل على صواب الم

وعلم المصطلح هو "العلم الذي يبحث في العالقة بين المفاهيم العلمية والرموز اللغوية وغير 

  ).١٤اللغوية التي تسميها" (

ويرتبط هذا التعريف بتعريف المصطلح نفسه الذي هو "عالقة بين مفهوم تسمية" أو هو، 

"تسمية تختص بالداللة على مفهوم علمي أو تقاني أو تقني أو حضاري في  بتعبير أدق، 

). ومعنى ذلك أنه ينبغي للعالقة بين المفهوم والتسمية أن تكون أحادية، ١٥مجال محدد" (

وذلك بأن يسمى المفهوم بتسمية وحيدة، وأال تستعمل تلك التسمية، في المجال الذي ينتمي 

يته هو دون غيره من المفاهيم. وٕاذا لم يتقيد العمل المصطلحي إليه ذلك المفهوم، إال لتسم

حدث االشتراك والترادف  –أي العالقة األحادية بين المفهوم والتسمية  -بهذا المبدأ  

والقطرية، وهو ما يفقد المصطلحات صفة "المصطلحية" ويجعلها مجرد "مولدات" تكون 

  عرضة للتبديل والتغيير وااللتباس.

أ األساسي من مبادئ علم المصطلح يقتضي أن يتم ضبط التسميات المصطلحية وهذا المبد

انطالقا من المفاهيم أساسا، بتحديد خصائصها، وٕاقامة العالقات بينها، وبناء المنظومات 

  أن يكون االشتغـــــال   - بالضرورة  –(األنساق) التي تتكون منها، وهو ما يقتضي 
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مــة وتعريبــا مــن مســؤولية أهــل  االختصــاص العلمــي فــي بالمصطلحات اختيارا ووضــعها وترج

المقــام األول.  وفــي هــذا الصــدد نجــد لمجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة قــرارات عديــدة رائــدة تشــدد 

على  ضرورة أن تكون العالقة بين المفهوم والتسمية عالقة أحادية، وعلى ضرورة االنطــالق 

  ن التسمية المصطلحية.عند  تعيي -أو المعنى كما يقول -من المفهوم 

فمــن قــرارات المجمــع المتصــلة  بأحاديــة العالقــة بــين المفهــوم والتســمية قــراره ب " االقتصــار 

علــى اســم واحــد لكــل معنــى " ونصــه : "  االصــطالحات العلميــة والفنيــة والصــناعية يجــب أن 

  ) .١٦يقتصر فيها على اسم واحد خاص لكل معنى " (

رورة االنطــالق مــن المفهــوم  قــراره ب " شــرح المصــطلحات ومن قرارات المجمع المتصلة بضــ

قبــل عرضــها علــى المجمــع " ونصــه :" ال تعــرض علــى المجمــع مصــطلحات علميــة، إال أن 

تكـــون مشـــروحة بقلـــم الخبيـــر المخـــتص، فـــإن ذلـــك ممـــا يســـاعد علـــى النظـــر فـــي وضـــع هـــذه 

ان إلــى أن المصــطلحات، مــع تجنــب بعــض أســباب الــبطء فــي العمــل، وعلــى زيــادة االطمئنــ

) ، وقراره ب " تعريف المصطلحات قبــل دخولهــا فــي ١٧اللفظ االصطالحي وقع موضعه " (

المعجــم " ونصــه :  " فــي شــأن المصــطلحات التــي يقرهــا المجمــع، ال تعتبــر صــالحة للــدخول 

فــي المعجــم قبــل أن توضــع لهــا التعــاريف، وتعــرض علــى المجمــع، حتــى يطمــأن إلــى داللــة 

) ، وكذلك قراره ب " الشرح الشفوي في نظر المصــطلحات " ١٨( المصطلح على موضوعه"

ونصــــه : " نــــاقش المــــؤتمر فــــي اقتــــراح أال تعــــرض المصــــطلحات العلميــــة علــــى المجلــــس أو 

المــؤتمر إال بعــد أن تعرفهــا اللجــان المختصــة، حتــى يتســنى لغيــر الفنيــين مــن األعضــاء فهــم 
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تهى المؤتمر إلى الموافقة على المضي فــي معانيها واختيار اصلح األلفاظ  لهذه المعاني، وان

  ).١٩نظر المصطلحات، اكتفاء بالشرح الشفوي الذي  يتواله مقرر اللجنة المختصة "(

ويتضح من هــذه القــرارات ومــا جــرى مجراهــا ان مجمــع القــاهرة يعتبــر ان العامــل المصــطلحي 

ع تعريف المصطلح يتمثل في وضع تسميات لغوية انطالقا من مفاهيم علمية،  بما يلتقي  م

في علم المصطلح  الحديث وهو انه عالقة بين مفهوم وتسمية.  وتعد هذه القرارات رائدة في 

مجالها، ألنها نبهت،  منذ  الدورات األولى للمجمع، إلى أن المـصطلح ، من الناحيــة الفنيــة، 

صــاص ال يعد عمــال لغويــا فحســب، وٕانمــا هــو أيضــا، بــل أساســا، عمــل علمــي يهــم أهــل االخت

العلمــي بالدرجــة األولــى ، وهــم المــدعوون إلــى االهتمــام بــه قبــل غيــرهم بشــرط أن تكــون لهــم 

أيضــا  الخبـــرة اللغويـــة الكافيـــة التـــي تســـمح لهــم باختيـــار أو وضـــع التســـمية المناســـبة للمفهـــوم 

العلمي المراد تسميته، وهو ما تحقــق لعــدد مــن المصــطلحيين العــرب الكبــار فــي أواســط القــرن 

فــي مقــدمتهم محمــد شــرف مؤلــف  "معجــم العلــوم الطبيــة والطبيعيــة" واحمــد عيســى العشــرين 

مؤلــف " معجــم أســماء النبــات" وأمــين المعلــوف مؤلــف " معجــم الحيــوان " ومصــطفى الشــهابي 

) ومرشــد خــاطر  واحمــد حمــدي الخيــاط ومحمــد صــالح ٢٠مؤلف " معجم األلفاظ الزراعـــية (

) واحمـــد ٢١طلحات الطبيــة " للـــدكتور ا.ل كليرفيــل (الــدين الكــواكبي مترجمـــو " معجــم المصـــ

  شفيق الخطيب مؤلف  "معجم المصطلحات العلمية والفنية ".

امـــا التســـميات المصـــطلحية ، أي الرمـــوز اللغويـــة التـــي تســـمي المفـــاهيم وتعبـــر عنهـــا ، فـــان 

ثيــر قــرارات المجمــع المتصــلة باختيارهــا أو وضــعها أو ترجمتهــا أو تعريبهــا تلتقــي أيضــا مــع ك

من المبادئ النظرية واألسس المنهجية لعلم المصطلح , ونحن نكتفي  باإلشارة إلى عــدد مــن 
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تلـــك القـــرارات ممـــا يتصـــل بـــالموارد المصـــطلحية، ووســـائل إيجـــاد المصـــطلح وتنظـــيم العمـــل 

  المصطلحي أو ضبط منهجيته.

ويــا عامــا وهــو  فبالنسبة الى الموارد  المصــطلحية نشــير الــى ان علــم المصــطلح يتبنــى مبــدا لغ

ان التعامــل مــع المفــاهيم وبهــا يقتضــي تســميتها. وتــتم التســمية امــا باســتخدام التســمية القديمــة 

الموجودة في اللغة أي إعادة  استعمالها وٕاحياءها، أو بتوليد  التســمية مــن اللغــة توليــدا لفظيــا  

مجاز والترجمــة الحرفيــة ( باالشتقاق أو التركيب أو النحت أو االرتجال ) أو توليدا دوليا ( بال

) ، او بــافتراض التســمية مــن لغــة أجنبيــة. وعلــى صــعيد أولويــة اســتخدام هــذه الوســائل يــأتي 

اســتخدام التســميات الموجــودة ، وخاصــة منهــا التســميات التراثيــة، فــي المقدمــة وذلــك لســببين 

ضــرورة رئيسيين : لغوي وحضاري. ويتمثل السبب اللغوي في أن استخدام المصــطلح التراثــي 

تحتمها حقيقة اللغة وهي انهــا مؤسســة اجتماعيــة وملــك للجماعــة، لــذلك فانــه مــن واجــب الفــرد 

ان يســـتخدمها كمـــا وصـــلته وأال يغيـــر فيهـــا أو يخـــرج عنهـــا اال الســـباب وجيهـــة، إضـــافة الـــى 

ضرورة توافر معايير المقبولية في البديل الذي يقدمه.  اما السبب الحضاري الذي يجعل من 

لــى التـــراث ذا أولويــة فـــي وضــع التســـميات المصــطلحية العربيـــة فهــو مـــا نعلمــه مـــن الرجــوع ا

حــرص العــرب علــى اســتمرارية لغــتهم ووحــدتها عبــر الزمــان وتجنــب قطيعتهــا عــن ماضــيها، 

  اضافة الى حرصهم على وحدتها عبر المكان.

ضــعها" وقد نص المبدأ السادس من " المبادئ االساســية فــي اختيــار المصــطلحات العلميــة وو 

-١٨الصـــــادرة عـــــن " نـــــدوة توحيـــــد منهجيـــــات وضـــــع المصـــــطلح العلمـــــي العربـــــي" (الربـــــاط:

) علـــى " اســـتخدام الوســـائل اللغويـــة فـــي توليـــد المصـــطلحات العلميـــة الجديـــدة ٢٠/٢/١٩٨١
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باألفضلية طبقا للترتيــب التــالي : التــراث فالتوليــد بمــا فيــه مــن مجــاز واشــتقاق وتعريــب ونحــت 

)"٢٢.(  

ت مجمع اللغة العربية بالقاهرة الى ضرورة العــودة الــى التــراث العلمــي لدراســته وقد دعت قرارا

واســتقراء مصــطلحاته وجردهــا بهــدف تكــوين المــدونات المصــطلحية التراثيــة الوصــفية لينطلــق 

منها في اختيار او وضع التسميات المعيارية أي التي ينبغي للمعجم العلمي العربــي الحــديث  

القرارات قرار ب " وضع معاجم للمصطلحات المستخرجة من الكتــب ان يتضمنها. ومن هذه 

العربيـــة القديمـــة " ونصـــه : " تـــدرس كتـــب العـــرب القديمـــة المتصـــلة بالمصـــطلحات العلميـــة، 

ويعمل لكل كتاب منها معجــم بالمصــطلحات التــي وردت فيــه، بحيــث تكــون هــذه المعــاجم فــي 

اســتخراج المصــطلحات مــن الكتــب العربيــة ) وقــــرار ب " ب٢٣متنــاول االيــدي عنــد التعريــب "(

القديمـــة " ونصــــه : " ينظـــر المجمــــع فــــي اختيـــار مختصــــين بشــــؤون العلـــوم العربيــــة الخــــراج 

المصــطلحات العلميــة القديمــة مــن الكتــب العربيــة، وعــرض كــل فــرع علــى اللجنــة المختصــة، 

  ).٢٤واذا لم  تكن لجنــة مختصة تشكل لجنة جديـدة "(

ال يقتصـــر علـــى اســـتثمار المـــوارد المصـــطلحية التراتيـــة وانمـــا يوســـع  علـــى ان مجمـــع القـــاهرة

مجـــال مـــوارده ليشـــمل المصـــطلحات المســـتعملة فـــي جميـــع العلـــوم والفنـــون واآلداب بالجامعـــة 

االزهريـــة وجامعـــة القـــاهرة والمعاهـــد العلميـــة والفنيـــة التابعـــة لـــوزارة المعـــارف والهيئـــات العلميـــة 

)  تطبيقـــا لمبـــدأ لســـاني ٢٦مصـــطلحات الـــبالد العربيـــة " ( )، و" اضـــافة٢٥والفنيـــة األخـــرى (

مصطلحي يقتضي الحفاظ على وحدة اللغة تأمينا للتواصل الدقيق الفعــال بــين أفــراد الجماعــة 

اللغويــة، بــل ان المجمــع قطــع خطــوات ابعــد فــي هــذا المجــال عنــدما قــرر ان " يعنــى المجمــع 
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مصــــانعهم، والتجــــار فــــي متــــاجرهم  بجمــــع المصــــطلحات الفنيــــة التــــي يســــتخدمها العمــــال فــــي

وأسواقهم ، والزراع في مزارعهم، حتــى اذا اجتمعــت لــه طائفــة صــالحة مــن هــذه المصــطلحات 

  ).٢٧نظر في وضعها في معجمه، بعد صياغتها وفق األوزان العربية" (

وبخصــوص وســائل ايجــاد  المصــطلح نشــير الــى ان قــرارات المجمــع قــد عنيــت بهــذا الجانــب 

فتضــمنت" تفضــيل اللفــظ العربــي علــى المعــرب القــديم، اال اذا اشــتهر المعــرب" عنايــة كبيــرة، 

) انســجاما مــع مــا راينــاه ســابقا مــن دعــوة الــى جــرد التــراث العلمــي واللغــوي واالفــادة مــن ٢٨(

مصـــطلحاته والفاظـــه فـــي وضـــع المصـــطلح وتصـــنيف المعـــاجم الحديثـــة المختصـــة،  وجعـــل 

لحات. واهتمــت قــرارات المجمــع باالشــتقاق فــأقرت االولوية لذلك ضمن وسائل  ايجــاد المصــط

قياســــية صــــيغ كثيــــرة تحتــــاج اليهــــا اللغــــة فــــي تســــمية األمــــراض واألصــــوات واآلالت وغيرهــــا، 

وسعت الى تقنين النحت وٕاباحته في لغة العلوم دون قيد الضرورة. وفي كــل ذلــك فــان مجمــع 

يــة بمطالــب العلــوم والفنــون فــي اللغــة العربيــة بالقــاهرة قــد هــدف الــى جعــل اللغــة  العربيــة واف

  تقدمها، مع المحافظة على سالمتها.

أي مــا يطلــق عليــه حديــــــثا ب "  –أما بالنسبة الى تنظــيم العلــم المصــطلحي وضــبط منهجيتــه 

) او " التــدوين المصــطلحي " فــان حــرص المجمــع علــى ان تتجــاوز ٢٩صــناعة المصــطلح "(

حســان المســتعملين ورضــاهم فــي كــل األقطــار مصطلحاته النطــاق القطــري المحــدود لتنــال است

العربيـــة قـــد جعلـــه يصـــدر قـــرارات مهمـــة تـــدل علـــى اهتمامـــه المبكـــر بقضـــية وحـــدة المصـــطلح 

العربــي. ومــن  هــذه القــرارات قــراره بعنــوان " طريقــة اعــداد المصــطلحات وعرضــها وتســجيلها " 

  ونصه : "فيما يتعلق بالمصطلحات الجديدة يتبع ما يأتي :



 ١١

  الخبير ان يقدم للجنة المصطلح مشروحا شرحا كتابيا مقبوال.يطلب من -١

علـــى الســـكرتير الموظـــف لكـــل لجنـــة ان يـــدون مـــا يـــدور حـــول المصـــطلح مـــن المناقشـــات -٢

  والشرح والتوضيح، ويلخص ذلك ويعرضه على كاتب سر اللجنة.

 يعرض على المجلس المصطلحات التي أقرتها اللجان مصحوبة بهــذه الملخصــات يزيــدها-٣

الخبيــر فــي الجلســة عنــد الحاجــة شــرحا وتوضــيحا، وعلــى ســكرتيرية المجلــس ان تســجل هــذا 

ـــاالولى ان تعـــرض علـــى  الشـــرح مـــع مـــا يـــدور فـــي المجلـــس مـــن مناقشـــات. وهـــذا ال يمنـــع ب

  المجلس المصطلحات المستكملة للتعاريف الفنية.

بلــدان العربيــة، اذا اقر المجلــس هــذه المصــطلحات نشــرت فــي االوســاط العلميــة بمختلــف ال-٤

  مع ملخص لما دار حولها من شرح وبيان.

تعــــاد المصــــطلحات التــــي اقرهــــا المجلــــس الــــى اللجــــان المختصــــة ومــــا ابــــدي عليهــــا مــــن -٥

  مالحظات لتعريفها وصياغتها صياغة نهائية كي تعرض على المؤتمر.

ه  تعــد لكــل مصــطلح جــزازة خاصــة يثبــت فيهــا مــا دار حولــه مــن مناقشــات مــن أول اقتراحــ-٦

  ).٣٠الى ان يتم اقراره من المؤتمر، وتنظم هذه الجزازات تنظيما فنيا" (

ومـــــن هـــــذه القـــــرارات ايضـــــا مـــــا يؤكـــــد حـــــرص المجمـــــع علـــــى استقصـــــاء رأي الجمهـــــور أي 

) وكــذلك " عــرض ٣١المســتعملين الــذين هــم المســتفيدون الرئيســيون مــن العمــل المصــطلحي (

  ).٣٢العربية "( المصطلحات على الوزارات والهيئات في البالد

ومــن المبــادئ المصــطلحية التــي تقيــد بهــا مجمــع القــاهرة فــي مــا اصــدر مــن قــرارات الحــرص 

علــى إشــاعة المصـــطلحات بكــل الوســـائل المتاحــة لتنتشـــر وتســتخدم وتتحقـــق الفائــدة المرجـــوة 
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منهــا. ومــن هــذه القــرارات قــراره ب " اســتعمال مصــطلحات المجمــع فــي التــدريس " ونصــه : " 

جمع  رجاء الــى وزارة  المعــارف ان يراعــي مدرســوها ألفــاظ المجمــع ومصــطلحاته فــي يقدم الم

)،  ٣٣التدريس، اذ المدارس خير بيئــة تنتشــر فيهــا األلفــاظ الجديــدة والمصــطلحات الحديثــة " (

) و " قــراره ب " ٣٤وقراره ب " إرسال المصــطلحات الــى وزارة المعــارف لطبعهــا وتوزيعـــها " (

) و" نشـــر كلمـــات المجمـــع فـــي ٣٥ســـتعمال كلمـــات الشــــؤون العامـــة " (تنبيـــه الصـــحف الـــى ا

الصـــحف " ونصـــه : " تقـــرر نشـــر القـــوائم التــــي اقرهـــا المجمـــع مـــن كلمـــات الشـــؤون العامــــة 

). ٣٧) و" استخدام االذاعة لالعالم بأعمــال المجمــع " (٣٦بالجرائد والمجالت قليال قليال"  (

لمجمــع بــان قيمــة المصــطلح فــي اســتخدامه وشــيوعه وهــذه القــرارات وغيرهــا دليــل علــى ايمــان ا

  بما يحقق وحدته واستقراره في اللغة.

   

  : الخاتمة

يتبــين ممــا تقــدم ان الجهــد الــذي بذلــه مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة فــي مجــال المصــطلحات 

العلمية تنظيرا ومنهجيــة وتطبيقــا جهــد كبيــر. وٕان القــرارات المصــطلحية الصــادرة عــن المجمــع 

مــا تعلــق منهــا بالمفــاهيم وضــرورة االنطــالق منهــا فــي العمــل المصــطلحي الهــادف الــى ســواء 

إيجــاد التســميات المالئمــة، او بإيجــاد تلــك التســميات  اختيــارا مــن التــراث العلمــي واللغــوي او 

وضعا باالشتقاق  والتركيب والنحت واالرتجال والمجــاز، او ترجمــة، او افتراضــا مــن  اللغــات 

هجــات العاميــة، تعــد قــرارات رائــدة دالــة علــى درجــة عاليــة مــن الدرايــة العلميــة االجنبيــة او الل



 ١٣

والخبــرة اللغويــة والحــرص علــى التعمــق فــي مشــكالت تــوطين العلــم فــي الــوطن العربــي باللغــة 

  العربية.

وانــه لمــن الجــائز ان نعــد القــرارات المصــطلحية لمجمــع القــاهرة مبــادئ أوليــة لمشــروع نظريــة 

  طلح.عربية في علم المص

وال يــنقص مــن قيمــة هــذه القــرارات ووجاهتهــا وصــواب اسســها النظريــة واهميتهــا المنهجيــة مــا 

الحظــه بعــض الدارســين مــن ان المجمــع ال يتقيــد بهــا فــي حــاالت عديــدة، مــن ذلــك مــا ذكــره 

الدكتور نبيل عبد السالم هارون  في سياق حديثــه عــن المصــطلحات التــي وضــعها  المجمــع 

والهندســـية فـــي قولـــه : " كشـــف هـــذا العمـــل اختالفـــات كثيـــرة بـــين االلفـــاظ فـــي العلـــوم التقنيـــة 

العربية التي اقرها المجمع كمرادفات لنفس اللفظ االنجليزي وبنفس المدلول العلمي، وهو أمــر 

يستوجب  قدرا من أعمال التحقيق والتنســيق يجتمــع عليهــا اللغويــون والمختصــون بفــروع العلــم 

  ).٣٨تى يتحقق لها معنى " االصطالح "... "(المتعلقة بهذه المفردات، ح

علــى ان اخطــر مــا قــد يتهــدد الجهــود المصــطلحية التنظيريــة والتطبيقيــة لمجمــع اللغــة العربيــة 

بالقاهرة هو تعثر حركة التعريب بعامة وتعريب التعليم العالي بخاصة في ارض الكنانة، ممــا 

ها بغير مصطلحاتهم يفخــرون، يحد من الطلب على المصطلحات العربية، ويجعل بعض أهل

  ويضعف من حماس المجمعيين والعلماء في مناقشة مثل هذه القرارات وتفـعيلها .
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  ٧/١٠/٢٠٠٤تونس في 

  

  

  إلى األستاذ الدكتور إحسان النص المحترم

  نائب رئيس مجمع اللغة العربية الموقر .

  

  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد،

محاضــــرتي فــــي نــــدوة مجمعنــــا وجهــــت إلــــيكم هــــذا الصــــباح بالبريــــد اإللكترونــــي نــــص   

الدمشــقي العربــي المــوقر.  وانــي اذ اعتــذر شــديد االعتــذار لتــأخري فــي توجيــه البحــث، أتوجــه 

  اليكم والى أسرة المجمع بجزيل شكري وعظيم امتناني.

فــي الثانيــة  -انــا وزوجتــي الســيدة ربيعــة عبيــد -هذا وسنصــل الــى مطــار دمشــق الــدولي  

لــى الطــائرة اإليطاليــة القادمــة مــن ميالنــو، وســنركب ع ١٠/١٠/٢٠٠٤مــن فجــر يــوم االحــد 

ســيارة األجــرة الــى فنــدق الشــام ان تعــذر علــى المجمــع اســتقبالنا بالمطــار. وســنقيم بالفنــدق انــا 

  وزوجتي أيام الندوة  وأنا على استعداد لدفع نفقات إقامتها.

  وتفضلوا، سيادة نائب رئيس المجمع، بقبول خالص تقديري وعظيم مودتي.

  

  د. عبد اللطيف عبيد                                                                  


