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  المفهوم والمصطلح
  نحو قواعد للمعطيات المفهومية

  
  

  د. محمد عربي ولد خليفة

  رئيس المجلس األعلى للغة العربية

  (الجزائر)

يسعدين أن أقدم أمام حضراتكم ورقة، تعرض إشكالية املفاهيم 
تمع، مستجيبًا للدعوة الكرمية  وعالقتها باملصطلح العلمي، وخاصة يف علوم ا

مع الذي حيتفظ اليت تلقيتها م ن معايل األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس ا
له الكثري من اجلزائريني بأطيب الذكر وجزيل الثناء، على مابذله من جهد 

  خالل تواجده يف بلده الثاين دبلوماسياً مرموقاً، ومثقفاً وعاملاً من أعلى طراز.

عاون بني ساهم معايل الدكتور الفحام يف توطيد أواصر األخوة والت
سورية حصن العروبة وقلعة الصمود، واجلزائر املناضلة من أجل احلرية وهي 
ا األوىل حنو إعادة تأسيس الدولة وبناء املؤسسات على كل  تشرع إذاك خطوا
املستويات، بعد أن انسحب منها عتاة االستعمار فالشهور األوىل ن 

  نتقام.االستقالل مهزومني، وكان هدفهم املعلن التعجيزواال
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كيف النشّد الرحال إىل دمشق الفيحاء، وقد شّرفنا جممعها العامر 
باالنتساب إىل حمفله العريق، ولنا فيه اصدقاء من السابقني األولني الذين أّموا 
اجلزائر وسامهوا يف بناء جامتها احلديثة اليت مل تكن حتمل من وصفها باجلزائرية 

لقرن املاضي، من بني أولئك العزيزين سوى املكان الذي شّيدت فيه يف بداية ا
علينا األستاذ الدكتور إحسان النص الذيله من التالميذ واملريدين يف جلزائر رمبا 

  بقدر ماله يف جامعات سورية العتيدة.

  أوًال: المصطلحات ومنظوماتها المفاهيمية:

قد يكون من املفيد يف أية مداولة حول قضايا املفهوم واملصطلح يف العلوم 
  الدقيقة وعلوم اإلنسان أن نستحضر اجلوانب التالية:

تتصف تلك العلوم باخلصوصية، بسبب ارتباط أطرها النظرية  -١
وأنساقها املفهومية بالبيئة اليت منت فيها، واحلقبة التارخيية اليت 
ا ومنهاجها، ونوعية اللغة الفنية املستعملة  حددت موضوعا

يت هيمنت على اإلنتاج فيها، فلو فحصنا النظريات الكربى ال
املعريف يف القرن املاضي مثل الوظائفية والتفسريية والبنيوية 

والسيميائية، لوجدنا أن لكل منها منظومة مفاهيمية، ومايقابلها 
) املنهجية Paradigmesمن املصطلحات.فإذا كانت األصول(

إلنتاج املعرفة واحدة، فإن التغريات اليت عرفتها العلوم اإلنسانية، 
خالل مراحل تطورها، التشري فقط إىل حدوث قفزاتعلمية يف 
ا تعكس أيضاً تغريات  مضامني املعرفة ومناهج البحث، بل إ
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نوعية يف البيئة اليت حيدث فيها البحث العلمي (كون 
khun١٩٧٠.(  

إن الثروة املصطلحية يف كل لغة، هي مرحلة تالية الزدهار  -٢
ك أن معظم اإلنتاج البحث العلمي، وليست سابقة له، والش

العلمي يف علوم الّدقة والتقانة وعلوم اإلنسان، حيدث خارج 
 ) مع التطبيق.theorisationمنطقتنا حيث يتسابق التنظري(

يكفي إلدراك حجم الرتاكم املعريف يف فرع واحد من العلوم األداتية وعلوم 
تمع، القيام جبرد أويل لسنة واحدة مما تنشره الدو  ريات الطبيعة وا

واحلوليات واألكادميية واجلامعية، من ملخصات تعج باملفاهيم 
 ,key wordsواملصطلحات اجلديدة، ومايعرف بالكلمات الفنية(

mots cles.اخلاصة بكل مبحث داخل التخصص الواحد (  
  ساعد ذلك اإلنتاج العلمي الغزير على إبراز حقيقتني:

تمع، مل تعد جمأولهما:  رد ضيف يستأجر غرفة أن علوم اإلنسان وا
صغرية يف "حوش" العائلة املعرفية الكبرية، فقد انتهى منذ زمن بعيد 
تصنيف العلوم إىل نفيسة وخسيسة، فهي تتبادل املناهج واملفاهيم 

واملصطلحات. وأصبح أي ابتكار يف ميدان من عامل 
الوجود(األنطولوجيا)، أو عامل املعرفة (اإلبستمولوجيا). يتطلب تظافر 

هود عدد من املختصني يف علوم خمتلفة، وكثرياً ماحتدث االكتشافات ج
اهلامة، يف نقاط التقاطع بني عدة علوم طبيعية وإنسانية، كما هو احلال يف 

  اللسانيات، والعلوم السلوكية، واالقتصاد، والكيمياء احليوية اخل   

من إن التقدم العلمي عملية كلية ومرتابطة، قد يأخذ فرع ثانيهما: 
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املعرفة موقع القاطرة يف فرتة معينة، وقد يكون حمركها النفاث، كما نالحظ 
اليوم يف املعلوماتية واهلندسة الوراثية واالقتصاد. ولكن املعرفة نابعة من أقيانوس 
واحد ، يستفيد كل فرع منها، مما ححقه جريانه من ثروة، يف املفاهيم واملناهج 

  واملصطلحات.

ول معرفية واحدة، إال أن علوم اإلنسان تشرتك العلوم يف أص -٣
تمع الترقى من ناحية ثبات ظواهرها ويقينية نتائجها، إىل  وا
مرتبة علوم الدقة والعلوم الطبيعية، ولذلك فإن االهتمام 
بالتعريفات اإلجرائية للمفاهيم، ومايقابلها من مصطلحات، 

حصون  ((مسألة على درجة كبية من األمهية، فإذا كانت األلفاظ 
فيما يتداوله الناس من خطابات عادية، فإن اختيار تلك  ))املعاين

األلفاظ وحتديد حقلها الداليل، هو حجر األساس يف بناء العلم 
بوجه عام، والتقتصر فائدته على العلماء وحدهم، بل يفيد 

  املتعلمني، ويغّذي الثقافة العامة للجمهور.

وضع كلمات عربية، أو معرّبة  غري أن تقنني املصطلحات، واالجتهاد يف
بدل املفردات األجنبية. املهيمنة على لغة العلم منذ بضعة رون، 
(واليستثىن من ذلك اآلداب وعلوم اإلنسان) يبقى مطلبًا عسري املنال، 

  بسبب عدد من الصعوبات العملية نذكر منها:

يتكون املفهوم عرب ثالث عمليات ذهنية معقدة، هي التعميم  -١
والتجريد، ويبقى يف حالة فكرة حىت جيد طريقه إىل والتخصيص 

شكل من أشكال التعبري اللغوي أو الرمزي، ومبا أنه حاصل 
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خربة معرفية مكثفة، فإن مفردات اللغة قد التستوعب أحياناً 
ماهو جوهري من املعاين واألفكار، فهي الحتيط به كما يقال 

معنيني او  إحاطة الّسوار باملعصم. إّن األلفاظ قد تدل على
أكثر، واحد منها هو الذي يريد الباحث إيصاله إىل املتلقي، 
ولكنه اليستطيع أن حييد ذاكرته اخلربوية ومينع املعاين األخرى من 
التوارد يف خاطرهز ولذلك فإن أهم مايرسخ املصطلح بعد 
توليدهواخرتاعه هي إشاعة استعماله وتقّبله من طرف املختصني 

ال.   يف نفس ا

  )١٩٨٣، د.ع العروي١٩٨٧حنفي بن عيسى  (د.

هـ) إىل هذه املسألة اهلامة بعبارات ٣٨٦وقد أشار أبو سعيد الصريايف (ت 
  تقرتب من علم اللسانيات واملعجمية املعاصرة فهو يقول:

" بدا لنا أن مركب اللفظ الحيوز مبسوط العقل، واملعاين معقولةوهلا اتصال 
من أيّة لغة كان، أن ميلك ذلك  وبسطة تامة، وليس يف قّوة اللفظ

املبسوط وحييط به وينصب عليه سورا، واليدع شيئًا من داخله أن خيرج، 
  ).١٩٣٩وشيئاً من خارجه أن يدخل" ( نقله التوحيدي ط. القاهرة 

ويف انتظار حوسبة اللغة العربية، وإحصاء احلقول الداللية للمفاهيم 
أبو سعيد الصريايف، منذ أكثر  واملصطلحات، فإن اإلشكاالية اليت أثارها

  من ألف عام قائمة إىل اليوم.

يستمد الفكر العريب رصيده من املصطلحات العلمية يف جماالت  -٢
املعرفة بوجه خاص، من طريقني، أوهلما داخلي ويتمثل أاسًا يف 
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از. ولكن الصعوبة التكمن  التوليد الداليل بواسطة االشتقاق وا
لحية للمفاهيماملستجدة، بل يف نقص يف إجياد املقابالت املصط

البحث األساسي واالعتقاد الساذج بأن التطبيق هو األهم 
والحاجة إألى التنظري الذي تواله كبار العلماء الغربيني 

  ومدارسهم بالنيابة عّنا.

ولذلك فإنه على الرغم من حماوالت التأصيل أو إلعدة التأسيس 
ن قسمها احلديث بقي غريب املنشأ ونظريات العلوم االجتماعية، فإألنساق 

  ومرتبطًا بقضايا وإشكاليات ختّص جمتمعات مغايرة.

إن توطني تلك العلوم يتطلب البداية بصياغة فكر معريف جديد، يقوم 
ا لبيئتنا  على تقييم ونقد األطر املفهومية ومناهج البحث، وتكييف أدوا

ومن الضروري أن تتزامن هذه اخلاصة، وحاجاتنا الراهنة، ومشاريعنا املستقبلية، 
العملية التأصيلية مع جهد يقع يف صميمها، وهو اخرتاع املصطلحات، ووضع 
املعاجم التقنية املتخصصة، وتطوير الدراسات املعمقة يف حقول فقه اللغة 

  واللسانيات.

الطريق الثاين يف التعريب، واملقصود به هنا هو نقل الكلمة  يتمثل
بعد تكييفها من الناحية الصوتية والصرفية حىت تالئم األعجمية إىل العربية 

اخلصائص اللغوية للناطقني بالعربية، وهلذا التوضيح أمهيته يف وطننا العريب فهو 
مورد هام إلثراء القاموس املصطلحي ومشر اللغة الوسيطة لكل علم وأدب 
ية وفن، وإحداث تراكم معريف خيرج املفاهيم واملصطلحات من حالتها املعجم

  إىل االستعمال والتداول.
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  ثانياً: اللغة أداة إلنتاج املعرفة وموضوع هلا:

ا يف  تمع، إ سّجل جاله  احلقيقةاللغة ليست مؤسسة منفصلة عن ا
والصورة الناطفة عن واقعه، ولذلك ال ُتوجد لغة متقدمة يف جمتمع متخلف، 

املعرفة وموضع  والعكس أيًضا صحيح. إن اللغة هي يف آن واحد أداة إلنتاج
  هلا، وتتضح هذه املسألة على ضوء املالحظات األربعة التالية:

ائية، يف أي فرع من فروع املعرفة، فهي  -١ ال توجد لغة علمية كاملة و
تتزّود باملفردات، وتعابري اللغة الوسيطة من وترية اإلنتاج العلمي، 

بعيد والرتمجة. وهذه األخرية مصدر ال يستهان به، فهي منذ أمد 
مورد ثرّي للمفاهيم واملصطلحات، حيث يرتجم اإلنتاج الفكري 
والعلمي واألديب، بعد فرتة وجيزة من نشره يف لغته األصلية، كما هي 
احلال يف غرب أوروبا، والواليات املتحدة واليابان. ولعل ثراء اللغة 
اإلنكليزية، يف التعابري واملصطلحات، ويرجع جانب منه إىل قيام 

ني (غري الناطقني باإلنكليزية) بوضع خالصات ألحباثهم باللغة الباحث
اإلنكليزية، ونشرها يف الدوريات املتخصصة، للتعريف بإنتاجهم 

  واكتساب املكانة والشهرة.

تتوقف دقة املصطلح العريب املوضوع بالنحت أو االشتقاق أو  -٢
 التعريب، على ضبط حقله الداليل، واقتصار اللفظ على املفهوم، أي
حتاشي استخدام نفس اللفظ للتعبري عن دالالت أخرى يف نفس 
ال املعريف، مما يسبب للدارس والباحث الغموض واالرتباك، وال  ا
شك أن الطريقة املثلى هي اخرتاع مصطلح واحد مقابل مفهوم 
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 واحد.

وتساعد احلوسبة على جرد احلقول الداللية واملفاهيم املتداولة، ووضع 
ات، وتصنيفها من حيث املعىن واملبين يف اللغة العربية مصفوفات للمفرد

واللغات األخرى اليت ينقل منها املصطلح، فضًال عن إمكانية برجمة األوزان ، 
واجلذور، واالشتقاقات الصرفية، واختيار أنسبها للمفهوم. وحتقق هذه الآللية 

د مصطلحي اقتصاداً كبريًا يف الوقت واجلهد، وتسمح باإلسراع يف تكوين رصي
ميكن أن يتحول بالتدريج إىل مسارد معلوماتية، وبنك للمعطيات، يسهل 

  وضع املعاجم اللغوية العامة، والتقنية املختصة، كما سنوضح ذلك فيما بعد.

نظراً إىل العالقة الوثيقة بني علوم اإلنسان وفنون اإلبداع الفين واألديب  -٣
ا املشرت  كة، سواء كانت فإنه من املفيد االتفاق على مصطلحا

جممع اللغة موضوعة أصًال بالعربية أو معربة، وقد أقر هذا املطلب 
  بالقاهرة يف دورته اخلامسة واألربعني. العربية

والشك أن العملة املصطلحية املشرتكة، تساعد على توحيد الللغة 
العلمية العربية عند الباحثني والدارسني والرتامجة الذين ينقلون من لغات أخرى 

  إىل العربية مايصدر من أحباث، وخمرتعات يف العلوم والفنون واآلداب.

واملالحظ اليوم أن املعاجم املختصة، القللة نسبيًا اليت صدرت يف فروع 
ا املرتمجة، تقرتح وتستعمل مصطلحات متباينة. مما  املعرفة املختلفة ونظريا

أنواعًا كثرية من جيعل حقول املعرفة العلمية واألدبية أشبه بسوق تستعمل 
  العملة، هلا قيمة اليعرفها إال صاحبها.

) يف خمتلف Quantificationعلى الرغم من زايد الرتميز والتكتيم( -٤
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فروع املعرفة، واختزال املصطلحات املركة يف حروفها األوىل لتسهيل 
االنتشار واالستعماال، فإن اللغة تبقى الناقل األول للمعرفة، وخاصًة 

لوم اإلنسان اليت تطلب أكثر من غريها حتّكمًاُ◌ يف يف اآلداب وع
آليات اللغة بوجه عام، ولغة التخصص بوجه خاص. وهذه األخرية 
عبارة عن جمموعة متناسقة من مفاهيم ومصطلحات، تكّون اللغة 

  اخلاصة بفرع معني من املعرفة.

ولكي تصبح الكلمة أو العبارة مصطلححاً، ينبغي أن تتوفر فيها شروط 
  أمهها:من 

أن تكون موضوعة يف مقابل معىن أو مفهوم خاص،   - أ
ليس هو املهىن اللغوي املتداول يف االستعمال العادي، 
وإال أصبحت مفردة لغوية، العالقة هلا باملفهوم املراد 

  تسميته.

أن يشيع استعماهلا بني أهل االختصاص، وإال فقدت   - ب
ا االصطالحية، ولذلك فإن صنع  داللتها وفائد

، أو اقرتاح مقابل املصطلح األجنيب، يبقى جمرد الكلمة
مشروع مصطلح، حىت تصادق عليه اهليئات املختصة 
يف جمامع اللغة واألكادمييات، ويتداوله أصحاب 

 االختصاص.

ان اقرتاح مصطلح، يعين إضافة فكرة أو مفهوم   - ت
جديد، واللغة وسيلة لذلك، وليست هدفًا يف حد 
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غة املصطلح بعد ذاته، ولذلك ينبغي أن تتم صيا
دراسة وافية للمسارد املصطلحية اخلاصة بعلم معني، 
وتشاور مع أهل االختصاص، ليكون املصطلح الوليد 
منسجمًا مع النسق املفهومي للعلم، ومعربًا بدقة عن 

 منطقه الداخلي.

يف العامل الغريب شهدت سنوات الثمانينان تطورًا سريعًا لبنوك 
) Terminotiqueسمى باالصطالح املعلومايت(االصطالح اآليل، وبروز ماي

، إذ مت إنشاء ١٩٦٣ويرجع إنشاء أول بنك اصالحي معلومايت إىل سنة 
 ١٩٧٣) يف الليكسمبوغ الذي أصبح يف سنة Dicautomاملعجم اآليل(

) Lexis) وقد نشأت ليكسس(Eurodicautomاملعجم اآليل األورويب (
ااملنظمة الفرنسية Normaterm، ونورماتريم (١٩٦٦يف أملانيا سنة  ) أنشأ
، وقد أقام الكنديون تباعاً ١٩٧٣) سنة L,affnorللمقاييس (

) Btq، والبنك االصطالحي الكندي (١٩٧٠) سنة Termiumتريميوم(
  ، ولكن مل تعرف هذه البنوك كامل انطالقتها١٩٧٣سنة 

إال يف سنوات الثمانينات مع بروز املعلوماتيات 
  ).Telematique( واملعلوميات البعيدة (Informatquemicroالدقيقة(

ورغم تضاعف عدد البنوك فإن البنوك املشار إليها ظّلت األكثر شهرة 
واستعماًال، وهي تشكل نظام بنوك اإلصطالح للجيل األول. ولكنها، مع 

  ذلك تشكو من كثري من السلبيات من حيث:

  بنيتها وتصورها لكيفية تدبري املعطيات.  - أ
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 قصديتها.  - ب

 يتها.تغذ  - ت

 حتيينها.  - ث

 تصفيتها.  - ج

غياب بنية متعددة العالقات                              - ح
)Multirelaationnelle٧) األشهب (خ) جملد 

 .٢٠٠٢ ١عدد

  يقدم األستاذ األشهب املفاهيم األساسية لفصطالح على النحو التايل: 

  ).Terme) واملصطلح (objet) واملوضوع (conceptاملفهوم (

التايل، العالقات اليت تقوم بني هذه العناصر الثالثة  ويوضح الشكل
  داخلمجال معريف معني:

  املفهوم  

  يعرب عنه بـ  

    املوضوع

  املصطلح  يسمى

  ويوضح مدلول تلك العناصر كما يلي:

ال:" جمموعة من املفاهيم املرتبطة فيما بينها بعالقات داللية"   ا
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موعة  املفهوم:" وحدة تفكري مكونة بالتجريد من خصائص مشرتكة 
موضوعات. فاملفهوم"نبات" مثًال يعد مفهومًا عامًا يصلح لتسمية كل 

  النباتات. وميكن للمفهوم أن يكون مفرداً أو مركباً"

املوضوع:"عنصر حقيقة مدرك أو متصور، وميكن أن يكون مادياً 
  ويعترب متثيًال حمققاً للمفهوم" مثل:نبات، أو غري مادي مثل: ذكاء.

ملصطلح:" وحدة لغوية تشري ىل املفهوم احملدد يف لغة اختصاص معني، ا
وميكن أن يكون كلمة أو كلمات مثل سوسن أو سوسن مذهب، على 

  التوايل"

اخلاصية:" هي خاصية مفهوم ما. فمفهوم نبات ميمكن أن تكون له 
  اخلاصيات التالية: أسرة، ومدة احلياة، ورقة....اخل

  غذن، من ثالثة مستويات جتريدية:تتكون قاعدة املفاهيم، 

  مستوى اصطالحي.  - أ

 مستوى اخلاصيات احلدية أو التعريفية.  - ب

 مستوى التمثيل.  - ت

ولعله من املفيد واملستعجل متابعة وتنسيق اجلهود لتوفري بنية معلوماتية 
ا املعرفية. ا من املصطلحات ودالال   تسمح بإنشاء قاعدم املفاهيم ومقابال

دًا كبرية يف اجلامعات وجمامع اللغة العربية لقد بذل علماؤنا جهو 
ومؤسسات البحث، وسامهت اجلامعة العربية عن طريق منظمتها للرتبية 
والثقافة والعلوم ومكتبها التنشيط لتنسيق التعريب يف الرباط، واملعاهد املختصة 
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يف املصطلحات والتقييس، سامهت كلها يف إثراء لغتنا اجلميلة بالكلمات 
حّل بعض املعضالت اليت تواجه الباحثني والدارسني، يف العلوم الدقيقة الفنية، و 

  والتجريبية واآلداب وعلوم افنسان.

حققت تلك اجلهود إذا نظرنا إليها جمتمعة، وخالل مايزيد علىنصف 
قرن إنتاجًا معجميًا البأس به، إذا قيمناه على ضوء الظروفالصعبة اليت جتتازها 

وإصرار الدول املتقدمة يف الغرب والشرق السابق، على أمتنا، يف كل أقطارها، 
أسرارها األمنية، وضمانة احتكار العلم واخلربة والتقانة، واعتبار ذلك جزءاً من 

  لتفّوقها الدائم.

عمًال معجمياً، يف  ١٥أسفرت تلك اجلهود على وضع مايزيد على 
ة والكيمياء شىت فروع املعرفة، حظي الطب واألحياء والقانون وعلم الطبيع

فيها، بالنصيب األوفر، والتوجد سوى مدونات قليلة للمصطلح يف اآلداب 
وعلوم اإلنسان، موجهة يف أغلب األحيان، ملراحل التعليم الثانوي العام 
والفين، والقيل منها خمصص للطلبة اجلامعيني، وقد اقرتمحجلسنا دليًال معجمياً 

مرافق اإلدارة بالعاون بني اخلرباء لنشر املصطلح العريب املستعمل يف خمتبف 
والعاملني يف امليدان وهويعد اآلن لوضع دليل ميّسر للمشتغلني يف خمتلف 

  اختصاصات االستشفاء.

  ملخص البحث ومقترحات

من الواضح أن إشكالية وضع املصطلح التقتصر على اللغة العربية بل 
ا السامية احلاميةوح ىت يف املئيت لغة هي فيها أقل مما يف غريها من شجر

ا على ١٩٩٤) املتعارف يف العامل( سامل العلوي٢٠٠علمية( ) بسبب قدر
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الفائقة على االشتقاق، على العكس من اللغات اهلندوأوروبية اليت تلجأ إألى 
  الرتكيب.

م) يف كتابة ١٠٠٢ -هـ ٣٣٩٢٢وقد بدأ ابن جين(تويف سنة 
لف عام وعرف بإسم اخلصائص تعقيد هذا املبحث اهلام من قبل حوال أ

  )١٣٢٥"االشتقاق األكرب" (ابن جين ط مصر 

إن إشكالية املصطلح العلمي الترجع إىل مدى مطاوعة اللغة العربية، 
ا على تسمية األشياء، وضبط املفاهيم فيما يعرف باملفردات النمطية  وقدر

 ) إن األمر يتعلق بواقعنا املعريف الرهن، فمنLexical typologyاملوّحدة(
املعروف أن حصلة االنتاج العلمي، يف وطننا العريب مبا فيه براءات االخرتاع 
التقين، ضئيلة جدًا حىت مقارنة ببعض البلدان اليت خرجت لتوها من غياهب 
التخلف واالستعمار، وحتررت قبل حوايل نصف قرن، أو أقل من اهليمنة 

، وكوبا احملاصرة منذ ربع األجنبية املباشرة، مثل اهلند والصني وكوريا والفيتنام
  عقود من قبل العام سام، جارها املستبد.

إذا اعتمدنا مبدأ مكاشفة الذات، فإننا سنرى أن لنا موقعًا صغرياً  
جداً، حىت مقارنًة بعدد من بلدان العامل النامي الذي ننتمي إليه. واليعين ذلك 

ا اليت متر مبرحلة كمون، ا سوف  االستهانة مبؤهالت أمتنا، وقدر النشكفي أ
لد العزمية واهلّمة وتعيد أمتنا يف املدى املنظور إىل موقعها الطبيعي يف موكب 

  املقدمة.

إن املصطلحات العلمية ليست جمرد كلمات، أوتراكيب ختّزن يف 
  - القواميس املختصة، أو مالحق البحوث، وتصّنف منها املوسوعات، بل هي
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يف بنوك العلوم واملعطيات لكل علم  العملة الصعبة –كما أشرت فيما سبق 
  فيها" حساب جار" ينبغي تغذيته باستمرار من املخابر ومراكز البحث.

بعد هذه التوضيحات السريعة، جنمل اآلن وجهة نظرنا املتواضعة يف 
  صورة مالحظات واقرتاحات وذلك على النحو التايل:

يعاين  إذا كان الواقع املعريف يف منطقتنا العربية اإلسالمية، -١
من فجوة التخلف، والحيتل مكانه الطبيعي يف موكب 
املقدمة، فإن ذلك ليس مصريه النهائي، والقدره احملتوم، 
فاملعرفة افنسانية يف أية نقطة وصلت إليها، هي متصل 

)Coontinuum يتواىل فيه صعود األمم وهبوطها، فهي (
اشبه بأمواج البحر، التتحرك موجة إال بدفع من اليت 

  تها.سبق

من اإلنصاف أن نذّكر بأن جزءًا من معاناتنا الراهنة يرجع  -٢
إىل ماتعرضت له ذخائر احلضارة العربية واإلسالمية من 
ب وتدمري، على يد جحافل متوحشة من الصليبيني 
الذين شوهوا املسيحية السمحاء، والتتار واملغول املعادون 

رامية يف للحضارة والعمران. وقد أجهزت الكولونيالية اإلج
القرنني املاضيني، على ماأفلت من نفائس املخطوطات، 
فنحن من األمم القليلة اليت تطّلع وتدرس تراثها الثقايف، 
والعلمي منه، بوجه خاص، يف خزائن األسكولایر وليدن 

 ودريد وباريس ولندن وغريها.
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إن وضع املصطلحات عنطريق التعريب، أو النقل أو الرتمجة  -٣
يقة والتجريبية، أسهل من وضعها واالتفاق يف العلوم الدق

عليها يف العلوم افجتماعية  واإلنسانية اليت تستخدم منذ 
أمد طويل املناهج التجريبة، ولكنها تتطلب يف كل اللغات، 
امتالك رصيد لغوي، واطالع عميق على عموم الداللة 

 والبيان، فضًال عن اإلملام بقواعد اللفة وفنون التعبري.

وضع املصطلح العلمي وتعميمه، وعدم حجة  إن سهولة -٤
العلماء إىل حتصيل لغوي وفري، اليعين إعفاء الطالب 
املتخصصني والباحثني يف العلوم الدقيقة والتطبيقية من 
إتقان اللغة. فقد شاع عندنا مشرقًا ومغرباً، أن إتقان اللغة 
واحرتام بنبيتها ومجاليتها هو من احلذلقة، أو البالغة 

ة، وهي من اختصاص األدباء واخلطباء والشعراء الكمالي
وأن جتريس العلوم الطبيعية والطبية والرياضيات ميكن أن 
يكون بالعاميات احمللية، وهذا بالطبع غري صحيح، فدّقة 
التعبري وسالمة التبليغ مطلوبة من اجلميع، وهذا مانالحظ 
يف كل البلدان غري التابعة ثقافياً، حيث يتباهى ويتأنق 

م اليومية واملكتبية.ا  لساسة واإلداريون حىت يف خطابا

إن أعظم العلماء يف القدمي واحلديث، كانوا من النابغني يف 
م، وتوجوا أ م اليت أغنوا من خالهلا لغا ماهلم مبؤلفات ‘اختصاصا

نفيسة يف الفلسفة واألدب وقصص اخليال العلمي، وقد سامهوا عن 
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البصري واملقروء فيما نسميه تعميم طريق وسائل االتصال السمعي و 
تمع من  الفصحى، وتصيح العامية، أي التثثقيف العام وإثراء رصيد ا
املصطلحات واألفكار. وقد كان العلماء العرب من السباقني إىل نظم 
املتون واألراجيز يف خمتلف العلوم والفنون واآلداب وألسالنا يف املغرب 

  العريب باع وأي باع!

غة العربية على الشروط األساسية لعملّية اللغة تتوفر الل -٥
  العربية وعامليتها، وهي:

العمق التارخيي اجلغرايف: فهي من أقدم اللغات   - أ
املكتوبة واملنطوقة منذ مئات السنني، يف قسم كبري 
من آسيا وافريقية، وعن طريق اإلسالم( القرآن) يف 
ا بقيت على العموم هي  القارات اخلمس. كما أ

ا علوم املقدمة                             نفس ا للغة اليت كتبت 
)Sciences de pointe حىت القرن السابع (

م) فلم متنع الفنت، والتفكك السياسي، ١٤اهلجري،(
والعدوان اخلارجي، من ازدهار العلوم والفنون يف 

  املغرب واملشرق افساليني.

) Langueاستقاللية اللغة العربية من ناحية اللسان(  - ب
) سواء نظرنا إليها على ضوء علم Paroleوالكالم (

النص، أو علم اللغة االجتماعي، أو قارناها بلغات 
ا اللغوية، أو خارج تلك اِلشجرة(  أخرى من شجر
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علم اللغة التقابلي أو املقارن)، فقد استمّدت الكثري 
ا من لغات أخرى، مثل العربية والفارسية  من مفردا

ا نفس تلك اللغات،  واهلندية كما استعانت 
وخاصًة يف لغة العلم والفلسفة والفقه وأصوله، 
ا كما هو احلال يف الفارسية، والرتكية،  وامتزجت 
واملالطية. وكنها حافظت ألمد طويل على 
خصائصها، وثرائها الكبري يف االشتقاق واملرتادفات 

 حىت قال(أدم ميتيز):

آدم  ((وفاقوا فيذلك مجيع الشعوب"  إن العرب اهتموا كثريًا بالنثر"
   ))١٩٦٧ ١-ج- ميتيز، ترمجة: أبو ريده، ط

) أي اختيار Normalisationالتنميط أو القابلية للتعبري(  - ث
مفردات معينة، بسبب تواترها، ومالءمتها للمفهوم املراد 

  تعريفه، ملا فيه من خصائص تقّرب الدال من املدلول.

دمي، بقضايا التنميط يف املصطلح مل يهتم اللغويون العرب يف الق
م كانوا كما أشرنا ينتجون العلم، مبا فيه فقه اللغة،  العلمي، أل
اية القرن الرابع اهلجري، على يد  واملعاجم اليت وصلت أوجها يف 

هـ)، ومحزة األصفهاين ٣٩٥علماء من أعلى طراز، مثل ابن فارس(
  هـ)٣٩٢هـ) واجلوهري(٣٩٥هـ) واحلسن العسكري (٣٥٠(

واملالحظ أن وفرة النشاط العلمي، وتعدد املداارس واالجتهادات يف 
وضع املفاهيم، تقلل من مصاعب التنميط يف اللغة الواحدة، كما 
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حدث أثناء ازدهار احلضارة العربية يف الفلسفة مثًال، حيث الجند سوى 
القليل من اخلالفات يف املصطلح، مابني الكندي وابن سينا وابن رشد 

  ل بينهم زمن طويل.ويفص

وصفنا اللغة العربية باملطاوعة واملرونة اليت تشاركها فيها كل  -٦
اللغات السامية مبا فيها األمازيغية املتداولة يف مشال غرب 
إفريقيا،( وخاصًة اجلزائر واملغرب)، غري أن العربية تتميز 
باستمرارية تارخيية، وعمق حضاري زاخٍر وثراء قل نظريه يف 

لغوية، وقد أوصلها القرآن الكرمي إىل أعلى عائلتها ال
  درجات البيان واإلتقان، وهو اإلعجاز.

إن ثراء اللغة العربية ومتتعها باملطاوعة وميزة االشتقاق  -٧
والنحت، التقلل من املصاعب املوضوعية اليت يعاين منها 
اخلرباء والباحثون، يف كل حقول املعرفة العلمية سواء تعلق 

 و الرتمجة وذلك لعدة أسباب نذكر منها:األمر بالتاليف ا

أوهلا: الفجوة املهمولة بيننا وبني ركب املقدمة الذي يدفع يوميًا بآالف 
تمع العلمي،  املصطلحات والرموز والرتاكيب اليت تفرض نفسها على ا
تمع مبعناه الواسع، ويضطر علماؤنا إىل التعامل معها،  وحىت على ا

  بنقلها معربة، أو مرتمجة إىل العربية. ومالحقتها قبل االهتمام

ثانيهما: إن العلوم كلها قد اجتهت منذ بداية القرن العشرين، إىل 
استخدام الرموز وافشارات احلرفية والرقمية، وأصبح االختزال لغة 
ا الناس، ابتداًء بإشارات املرور حىت خمابر الفضاء  اصطناعية يتعامل 



  
لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٠  )٣) اجلزء (٧٩ا

  ية.واهلندسة الوراثية واملعلومات

بعد هذه الللمحة املتعلقة ببعض إشكاليات علمية الللغة العربية،فإنين 
  أتقدم بامقرتحات العامة التالية:

إن إثراء لغتنا اجلميلة باالبتكارات املصطلحية، ليس مسألة  -١
تقنية حبتة، إذ البد أن تتوفر اإلرادة السياسية بتجسيد املبدأ 

هي اللغة الوطنية والرمسية، الوارد يف دساترينا، ومؤداه أن العربية 
ووبالتايل حتشد اجلهود واإلمكانيات، وتوظف وفق منظور 
منسق، وبعيد املدى، بإشراك الكفاءات العربية املتواجدة 
داخل أوطاننا وخارجها. فقد أثبت تفوق علمائنا يف 
اجلامعات ومراكز البحث األوروبية واألمريكية، أن العقل 

ه، فالعجز والقصور احلايل راجع العريب اليقل عبقرية عن غري 
  يف كثري من علله إىل" املناخ العام".

امع إىل  -٢ ينبغي أن يتجه العمل املشرتك والتنسيق بني ا
التوحيد، فاللغة االواحدة هلا جممع واحد، ميكن أن تكون له 
جمامع قطرية، أو مراكز جهوية ختدم سياسة واحدة لرتقية اللغة 

د منها جماًال من املعرفة حسبما يتوفر العربية، وخيتار كل واح
 لديه من جممعيني وخرباء.

انطالقًا من أمهية العمل املشرتك، فإنه باإلمكان أن يصبح  -٣
االحتاد أشبه بالربملان الللغوي الذي يعمل وفق قواعد 
الدميقراطية، ويسهر على تشجيع االجتهاد، وحيتضن اإلنتاج 
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 العلمي الراقي.

املفيد أن تسرع جمامعنا وجامعاتنا ومراكز  ن الناحية العلمية من -٤
البحث بوضع خطة على املديني املتوسط والبعيد، لرتمجة 
القائمةالطويلة، من األحباث واألطروحات اليت أجنزها الباحثون 
العرب بلغات أخرى يف كثري من بلدان العامل. سوف يسفر 
ة ذلك عن حتقيق هدفني يتمثل أوهلما يف إثراء الللغة العربي

مبضامني واجتهادات مصطلحية استفادت منها لغات أخرى، 
ويساعد ثانيهما على معاجلة مسألة املصطلح يف سياق 
االت العلمية واألدبية املتخصصة، وميكن اعتبار ذلك  ا
خطوة حنو توطني العلم والتكنولوجيا يف بلداننا بدل تصدير 

 ن باهض.العقول إىل اخلارج واسترياد اجلاهز من املعرفة بثم

  

األشهب(خ)= املصطلح املولد، حنو تصور جديد  -
ندوة الرتمجة  –لقاعدة ملعطيات اإلصطالحية 

واالصالح والتعريب، منشورات معهد الدراسات 
  .١٩٩٩واألحباث للتعريب، الرباط

إنشاء قاعدة معطيات مفهومية... أحباث لسانية،  -
 .٢٠٠٢،سنة ١، عدد٧جملد

ت، نشر حسن التوحيدي( أبوحيان)= املقابسا -
 .١٩٢٩السدوسي، القاهرة



  
لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٢  )٣) اجلزء (٧٩ا

العروي(ع) = التعريب يف ثقافتنا على ضوء التاريخ،  -
 .١٩٨٣دار التنوير، بريوت،

العلوي(سامل)= ابن خلدون وعلوم اللسان العريب  -
 .١٩٩٤،٨حوليات جامعة اجلزائر، عدد 

بن عيسى (حنفي) = معضلة املصطلحات التقنية  -
، ٩٩دوحيل املرتمجني، جملة الثقافة عد

 .١٩٨٧اجلزائر،

فهمي حجازي(حممود) = األسس اللغوية لعلم  -
  .١٩٩٥املصطلح، دار غريب للطباعة، االقاهرة 
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