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شــغل العلمــاء  والكــالم فــي المصــطلحمــأل الــدنيا وشــغل النــاس منــذ قــرن أو يزيــد،  الكــالم فــي التــراث
ـــامع منـــذ قـــرن أو يزيـــد(  بلغـــة الـــذات َعّمـــا جـــد يف العصـــر، ومـــا ). ومـــا انشـــغاهلم باملصـــطلح إال للتعبـــري١وأنشـــأ ا

وض األمة من األصل. وما كان ملعاصرة، مــا أن تكــون َســِويّة إال إذا تأسســت  انشغاهلم بالرتاث إال لالنطالق يف 
  على أصالة. وما كان لغد يىن أو مستقبل ُيستشرف، إال والذاكرة حية، والذخرية حاضرة.

الرواد األوائل، وكــانوا متضــلعني يف الــرتاث، فولــت وجههــا،  وهــي ولقد مهت األمة يوما بالتعريب يف عهد 
حتاول ما حتاول شطر الرتاث، مث مل ينشب أن ضعف الرصيد، واخنفض خمزون الرتاث يف النفوس، وارتفــع مقــذوف 

، مـــع ضـــعف القـــدرة علـــى إشـــكال شـــدة الحاجـــة إلـــى المصـــطلح العربـــيالعصـــر يف الـــرؤوس، فبـــدأ اإلشـــكال: 
إشــكال أشــد: للــرتاث، فظهــر  القــراءات العصــريةازداد االخنفــاض واالرتفــاع، وعّمــت موجــات مــن االســتجابة، مث 
  .  هو فهم التراث

وبما أن التراث هو الذات، فقد تطور اإلشكال حتى مس كل مكونــات الــذات، وصــار "المصــطلح 
  انية، والمادية.العلمي في التراث" قضية تفرض نفسها في كل أصناف العلوم في التراث: الشرعية واإلنس

  ومن مث آل األمر إىل أن: 

ال فهـــم وال تقـــويم وال توظيـــف علـــى الوجـــه الصـــحيح للتـــراث، فـــي مختلـــف المجـــاالت، إال بعـــد  
  الحسم في قضية المصطلح العلمي في التراث. 

وال اســــتيعاب لمــــا كــــان، أو  التأســــيس لمــــا ينبغــــي  أن يكــــون، إال بعــــد االســــتيعاب التــــام لقضــــية 
  .لمي في التراثالمصطلح الع

  فما المقصود بالمصطلح العلمي في التراث؟
  وما موجبات االھتمام به؟

  وما التحديات التي تواجه المھتمين به؟
  وما شروط االستفادة منه؟ 

  وما واقع العناية به؟
  وما المقترحات التي تقترح بشأنه؟

  ذلكم ما سيحاول هذا العرض املتواضع اإلجابة عنه.



  ٤
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ــا  ة، والرؤية نظار المفهوم أساس الرؤية« اإلبصار اليت تريك األشــياء كمــا هــي: بأحجامهــا وأشــكاهلا وألوا
. ومــن مث "فاملصــطلح العلمــي يف )٢( »علــى غــري مــا هــي: مصــغرة أو مكــربة، حمدبــة أو مقعــرة.. تريكهــاالطبيعيــة، أو 

ي يف الــرتاث" مفهومــا، وهــذا أيضــا يــدور ضــيقا وســعة، علــى حســب الــرتاث" قضــية، يتأســس علــى "املصــطلح العلمــ
  ضيقا وسعة: مفهوم العلم

א -١-٢ מ א מ" "א احنسر لديــه اإلشــكال إىل ،מ
رتاث جمال العلوم املادية، وصارت القضية لديه إمنــا تثــار يف جمــال العلــوم املاديــة، وكــان مفهــوم املصــطلح العلمــي يف الــ

ــا كالرياضــيات عنــده هــو : اللفــظ الــذي يعبــر عــن مفهــوم معــين فــي علــم مــن العلــوم الماديــة التــي عرفهــا تراثن
، وال ســيما مبفهومــه الضــيق الــذي ال والصــيدلة والفالحــة وغيرهــا، علــى أنــه رافــد لحــل معضــلة "التعريــب" اليــوم

  جياوز تسوية الوضعية اللغوية العربية للمصطلح األجنيب الوافد. 

وهـــذا التضـــييق للمفهـــوم، يقـــف خلفـــه املفهـــوم الشـــائع الـــذائع اليـــوم ملصـــطلح العلـــم، والـــذي انطالقـــا منـــه 
  "كليــات العلــوم"والكيميــاء وغريهــا مــن العلــوم املاديــة  ءوترســيخا  لــه قيــل للكليــات الــيت تــدّرس الرياضــيات والفيزيــا

  كأن غريها من سائر العلوم ليس بعلوم!

מ -٢-٢ "א אמ מ א ، فســمى كليــات أو بعــض  "
. امتــد لديــه اإلشــكال إىل جمــال العلــوم اإلنســانية، ومل تعــد القضــية اجلوهريــة لديــه بكليــات العلــوم اإلنســانيةكليــات 

.وصـــار املصـــطلح العلمـــي يف )٣(هـــي التعريـــب اللفظـــي وإمنـــا التعريـــب املعنـــوي أو "إســـالمية املعرفـــة " بتعبـــري بعضـــهم
اللفظ الذي يعبر عن مفهوم معين فــي علــم مــن العلــوم الماديــة واإلنســانية التــي عرفهــا تراثنــا  اث عنده هــو: الرت 

كالتربيــة وعلــم الــنفس، وعلــم االجتمــاع وغيرهــا. علــى أنــه معــين أكبــر العــون علــى التصــور الســليم للتعريــب 
  ية ...المعنوي أو األسلمة للعلوم السلوكية واالجتماعية واالقتصادية والسياس

מ -٣-٢ א א א מ" "א ،  מ
)، وإىل العلــوم املســتنبطة منــه الــيت ١١٩(البقــرة » ولئن اتبعت أهـوائهم بعـد الـذي جـاءك مـن العلـم      «قال تعــاىل 

لإلنســان، مــن انطلــق مــن ذلــك  هي العلوم الشرعية، وإىل سائر العلوم الدارِســة لإلنســان أو املــادة الــيت ُجِعلــت ِكفاتــاً 
اتسع لديه اإلشكال وتشــعب، وصــار "التعريــب" للعلــوم الماديــة، و"األســلمة" للعلــوم اإلنســانية، و"التجديــد" 
للعلــوم الشــرعية عنــده، مجــرد وجــوه مــن وجــوه المعضــلة. أمــا المعضــلة نفســها فهــي فهــم التــراث، وتقــويم 

  التراث، وتوظيف التراث، إلعادة بناء الذات.
: اللفظ الذي يعبــر عــن مفهــوم معــين فــي أي مث صار مفهوم املصطلح العلمي يف الرتاث (مفرداً)هو ومن

  .  علم من العلوم الشرعية أو اإلنسانية أو المادية
مجموع األلفاظ االصطالحية  التــي عبــر بهــا عــن وصار مفهوم املصطلح العلمي يف الرتاث (مجعاً) هو: 

  .عرفها تراثنا عبر التاريخ مفاهيم في أي علم من العلوم التي



  ٥

وهـــذا الـــذي يجعـــل المصـــطلح العلمـــي فـــي التـــراث خالصـــة تصـــور األمـــة، وخالصـــة تطـــور األمـــة،  
  وخالصة علم األمة، وخالصة كسب األمة، ومفتاح فهم األمة، ومفتاح إقالع األمة.

א −٣ א א מ  א
 

א -١-٣ كمــا قــال   )٥(»لكل قــوم ألفــاظ«و )٤(»صناعة ألفاظ لكل«: ذلك بــأن  א
أبو عثمان اجلاحظ. وما أكثر صناعات العلوم يف تراثنا، وما أكثر ألفاظها! وما أكثر األقوام املتخصصني يف تراثنــا 

ا ال تسمى املعــاين  وتلك األلفاظ هي عمدة األلفاظ، وزبدة األلفاظ، وأشرف األلفاظ؛وما أكثر ألفاظهم!  أل
، وال تســـمى مفـــاهيم العلـــوم والصـــناعاتديـــة العامـــة الـــيت هـــي يف متنـــاول اجلميـــع ويســـتعملها اجلميـــع. وإمنـــا العا

وذلــــك شــــأن المصــــطلحات فــــي كــــل زمــــان يســــتعملها عــــادة إال اخلاصــــة املتخصصــــون يف العلــــوم والصــــناعات. 
  ومكان.

م بها قبل سواها، وعليه، فإن تكن هناك ألفاظ في تراث أي أمة يجب أن تدرس قبل سواها، ويهت 
ـــا خالصـــة ذخـــرية األمـــة، وتحظـــى بالعنايـــة الخاصـــة مـــن الخاصـــة قبـــل ســـواها، فإنمـــا هـــي المصـــطلحات ؛ أل

ا اليت منها تنطلق إىل اآلفاق.   وقاعد

وغين عن البيــان أن يقــال: إن مــن أوجــب الواجبــات وأوىل األولويــات علــى كــل أمــة، أن تــدرس ألفــاظ 
  لغتها العامة واخلاصة. 

عن البيان أن يقال: إن درجة هذا الوجوب تــزداد ارتفاعــا إذا كانــت هــذه اللغــة خمتــارة مــن بــني مجيــع وغىن 
  اللغات، لبيان ومحل وحي اهللا جل جالله اخلامت جلميع الرساالت .

א – ٢-٣ العلــوم؛  ت: املصــطلحات "مفــاتيح العلــوم"، واملصــطلحات خالصــا א
ال بــد مــن فهــم المصــطلحات يف تطورهــا يــتلخص تطــور العلــوم. ولــذلك يف وجودهــا يتجلــى وجــود العلــوم، و 

. والعلــوم يف تراثنــا، حبكــم مــا آل لفهــم العلــوم، وال بــد مــن ضــبط تــاريخ المصــطلحات لضــبط تــاريخ العلــوم
إليــــه واقعنــــا، أحــــوج مــــا تكــــون إىل الفهــــم الصــــحيح، مــــن أجــــل التــــاريخ الصــــحيح، فــــالتقومي الصــــحيح، فالبنــــاء 

؛ ال ســبيل إىل ذلــك يل إلــى ذلــك بغيــر الحســم فــي قضــية المصــطلح العلمــي فــي التــراثوال ســبالصحيح. 
بغري فك ألغاز مصطلحات الرتاث، يف خمتلف التخصصات، لــتفهم النصــوص الــيت هــي املــادة اخلــام لكــل علــوم 

ا ما يبىن.   الرتاث، ليستنبط منها ما يستنبط، ويقوم فيها ما يقوم، ويبىن عليها و

א -٣-٣ ؛ ذلــك : وهو موجب أمشل من كل ما سبقه، وأهم من كل ما ســبقهא
يهددها تهديدا حقيقيا بالفناء، وأن التصدي الحضاري المكافئ  ،لألمةالحالي التحدي الحضاري «بأن 

مــن التــراث، وال  االنطــالقلــه لــن يكــون بغيــر إعــادة بنــاء الــذات، وال ســبيل إلــى إعــادة بنــاء الــذات بغيــر 
  .)٦(»راث بغير مفتاحه الذي هو المصطلحاتسبيل إلى الت

ومن ثم فإنه ما لــم يهــتم بقضــية المصــطلح العلمــي فــي التــراث، وتــوف حقهــا بمــا ينبغــي لهــا فــي 
مختلف أصــناف العلــوم والتخصصــات، لمواجهــة جميــع أشــكال اإلشــكال، فإنــه قطعــا ســتحدث قطيعــة، 

األحفـــاد، يـــوم يراجـــع ويســـترجع  وســـيكون الشـــرخ الحضـــاري هـــائال، وســـيعظم ُجـــرم األجـــداد فـــي عـــين
  .األحفاد ما فّرط فيه األجداد



  ٦

وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم ثم ال يكو�وا «وال بد لليل أن ينجلي، والبد للصبح أن ينبلج. 
  ) ٣٩(حممد :  »أمثالكم
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" يف الـــرتاث؛ ذلـــك بـــأن معضـــلة الـــنصوهـــو حتـــد حييـــل علـــى قضـــية أكـــرب، ومعضـــلة أدهـــى وأمـــر، هـــي "
  ال يكون علميا حىت يقوم على عدة أركان أمهها:البحث يف الرتاث «

وذلــك لتضــبط األحكــام  ؛א:א−١−١−٤
ــا املختلفــة بالقائــل والســامع، والعصــر واملصــرهــا انطالقــاً مــن نســبليع إىل غــري ذلــك ممــا ميكــن أن  …تها، يف عالقا

  صور لألمور، زمانا ومكانا وإنسانا، وتارخيا وواقعا.تيستفاد من صحة النسبة، وتضبطه صحة النسبة؛ فيصح ال

א−٢−١−٤ א : أي ، א
ــا؛ لــيال يـَُقــوَّل قائــل مــا مل يقــل، حمققــة؛ و  ذلــك لضــبط األحكــام عليهــا واالســتفادة منهــا انطالقــاً مــن حــدود عبار

فيقوَّل بتقويله عصر، أو مصر، أو اجتاه، أو غري ذلــك، ولــيال يبــين بــان بنــاءه علــى مــا مل يصــح، بســبب تصــحيف، 
  أو حتريف، أو برت، أو غري ذلك، فيُـْفِسَد التاريخ والواقع معا.

؛−٣−١-٤ מ א א صــفة تعــم  -مــثال–فــإن كــان احلكــم  מ
إنسانا، وجــب حضــور تراثــه كلــه، وإن كانــت تعــم مصــراً، وجــب حضــور تراثــه كلــه، وإن كانــت تعــم عصــراً، ووجــب 

رب تارخيــه  حضور تراثه كله، وإن كانت تعم علماً أو فناً عرب تارخيه كله، وجب حضور تــراث ذلــك العلــم أو الفــن عــ
كبـــرية التعمـــيم الـــيت تقـــذف ك ،" احلكـــم مـــن املوبقـــاتعلميـــةوذلـــك لتجنـــب مـــا ُحيْـــبط " …كلـــه، وهكـــذا وهكـــذا

  بصاحبها يف اجلهل من حيث يعلم أو ال يعلم.

 -وهــي قليلــة جــدا–وإذا اســتثنينا البحــوث التــي تحصــر نفســها فــي دائــرة نصــوص الكتــاب والســنة 
د، فــي أي قضــية مــن قضــايا التــراث ذات االمتــداد، التــي يقــام عليهــا فإنه يكاد يتعذر إنجاز بحث علمي جــا

  :كانر كل األ  ،درجة ماب ،تل بهتخالذي  »وذلك للوضع العام للمعضلةالبنيان؛ 

مراكـــز وأحـــواال. وحـــىت اآلن  -كمـــا يقـــال–مـــا زال خـــارج الســـيطرة  ،إذ مخطـــوط التـــراث وهـــو األكثـــر 
مخطوطـــات العربيـــة المحفوظـــة بمختلـــف خـــزائن يـــع اللجممعجـــم مفهـــرس شـــامل كامـــل لألســـف ملـــا يظهـــر «

  ».العالم

فكــم مــن نصــوص نســبت  «، مــازال ملــا يوثــق التوثيــق املطلــوب نســبة ومتنــا؛ ومطبــوع التــراث وهــو األقــل
ا ناسخوها، أو قارئوها  ا، وكم من نصوص تشتكي إىل اهللا وتستغيث مما فعل  حســب –وتنسب إىل غري أصحا

  »أي حمققوها. -اهللا   رمحهد شاكر اصطالح ذ. العالمة حممو 
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األمهــات الــيت تشــبه يف خصــوبتها  ما للمصــادروالســي« ومثــل مــا قيــل عــن التوثيــق يقــال عــن التكشــيف
ات؛ فكـــم مـــن بقايـــا كتـــب قيمـــة، لعلمـــاء أفـــذاذ، ميكـــن اســـتخراجها مـــن بطـــون تلـــك بـــوســـعتها وكثـــرة عطائهـــا الغا

لــوم ومعــارف، وشــواهد نــادرة لعلــوم ومعــارف، توجــد مطويــة وكم مــن ع .األمهات، وال يكشف عنها إال التكشيف
ـــف مـــن منشـــور الـــرتاث إال إال ا ـــل عقبـــة العلـــم ييف أحشـــائها، ال ســـبيل إىل تـــذل بالتكشـــيف. وحـــىت اآلن مل ُيَكشَّ

  »بعض جوانب من بعض األمهات

مل و فكــم مــن نصــوص حققــت «؛ مــن أمــر التوثيــق والتكشــيف وليس أمر الطبع والتوزيع بأحســن حــاال
العلـــم جتــد طابعـــاً، وكــم مـــن حمققـــات طبعــت ومل جتـــد موزعــاً، وكـــم مـــن مطبوعــات وزعـــت ومل تكـــد جتــاوز أو جيـــاوز 

  .»معجم مفهرس شامل للمطبوعات العربية في العالموحىت اآلن ملا يصدر  …بطبعها البلد الذي طبعت فيه

إذ هــو تــراث قــرون «عود؛ وصــلت إىل الّصــ فإذا وصــلت إلــى فهــم ألفــاظ التــراث اللغويــة واالصــطالحية
وهــو تــراث  .بلغــة بعــض القــرون ،اهتمــت، أو كــادت ال تهــتم إال -علــى كثرتهــا–والمعــاجم اللغويــة ، وقــرون 

ألفــاظ، كمــا قــال أبــو عثمــان  قــومأعالم ومدارس واجتاهات، وعلوم وفنون وصناعات، ولكل صناعة ألفاظ، ولكل 
أو كـــــادت ال تعنـــــى إال بـــــرأي الجمهـــــور فـــــي  لـــــم تعـــــن -علـــــى قلتهـــــا–والمعـــــاجم االصـــــطالحية  .اجلـــــاحظ

، بــل ملــا خيطــط لــه التخطــيط المعجــم التــاريخي للغــة العربيــة. وحــىت اآلن ملــا ينحــز اصــطالحات العلــوم والفنــون
ــا يفهــم وجــه اإلحلــاح المعجم التاريخي للمصطلحات العربيــةالعلمي املنهجي اجلاد، وحىت اآلن ملا ينحــز  ، بــل َلمَّ

  .»معهد الدراسات املصطلحية  ، من لدنالمعرفة العلمية بالمعجم التاريخي للمصطلحاتله  على إجنازه والتمهيد

  أما لماذا كان ذلك كذلك، فأھم األسباب:
: فمنــذ بدايــة مــا مســي بالنهضــة ظهــرت حركــة بعــث انعــدام المنهجيــة فــي حركــة إحيــاء التــراث  - أ

فتأســس لــرتاث، مث تــدخلت وزارات ومنظمــات، الــرتاث، مث تســابق النــاس أفــرادا ومؤسســات يف تأســيس دور لنشــر ا
، إعــداداً هلــا بهــدف جمــع المخطوطــات العربيــة مــن مختلــف أنحــاء العــالمفيمــا تأســس معهــد للمخطوطــات 

طــى منهجيــة ثابتــة، واســتعملت لــه وســائل تقنيــة متطــورة، فكــان خبليــه إللنشــر، وهــو هــدف مــا أنبلــه! لــو أنــه ســري 
هلــدف منــه، وكانــت الفهرســة ملراكــز املخطوطــات قبــل تصــوير مــا فيهــا، وكــان كــافئ ايُ ، ءاخســباإلنفــاق علــى املعهــد 

علــى الرتتيــب قطــرا قطــرا،  التصــوير لكــل مــا يف املراكــز بــدل تصــوير بعــض مــا فيهــا، وكــان احلســم يف تصــوير مــا بكــلٍّ 
  .!ولكن أىن ذلك واملسألة فقط "تراثية

ــابع إنشــاء المراكــز والجمعيــات المهتمــة بج مــع المخطوطــات وإحيــاء التــراث؛ ثــم حمــي بــأخرة وتت
، فلــم حتــل بــذلك املشــكلة الشــراءجهود طيبة مباركــة ، ولكنهــا ملــا تســلم مــن آفــة االنتقــاء القبلــي يف التصــوير و وكلها 

يف أي قطر، ومل تسلم من آفة الفردانية يف السري، والعصر عصــر اجلماعيــة، فلــم تطــق وحــدها منفــردة حــىت الســاعة، 
إال أن يشاء ريب شيئاً، بل كثريا مــا تكــررت اجلهــود، إن مل أقــل ضــاعت، لصــرفها يف  ،رادولن تطيق، االضطالع بامل

    .غري ما ينبغي هلا

تقتضــي ســيراً غيــر  ،إن المنهجية العامة في إطار الرؤية الحضارية الالزمة لكشف الغمة وإنقــاذ األمــة
  .هذا السير، ونظاماً في صرف الجهد غير هذا النظام

لكــل مــن ابتلــي وهــذا واضــح  :ي تحقيــق أغلــب مــا نشــر مــن التــراثانعــدام العلميــة فــ  - ب
بالبحــث يف أي قضــية مــن قضــايا الــرتاث؛ إذ يلتفــت أول مــا يلتفــت إىل املطبوعــات، لتمــده باملــادة اخلــام املصــفاة، 
علــى أســاس أن الناشــر هلــا مل ينشــرها إال وقــد فــرغ منهــا توثيقــا وحتقيقــا، ســواء كانــت حمققــة علــى أصــول خطيــة، أم 
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ص عليه حبثه تنغيصا، أنه يضــطر اضــطراراً إىل إعــادة التوثيــق موعة من أصول غري خطية، ولكن الذي َجيَْبهه وينغِّ جم
إن رغب يف الصــحة والســالمة العلميــة للنتــائج، وإال   -والسيما شواهده–والتحقيق، يف أغلب األحيان، ملادة حبثه 

لكــنَّ «): ٨غــريي، مــن مثــل هــذا كثــرياً حــىت صــرخت(ار. وقــد عانيــت بنفســي كهــرف جــكان البنــاء كلــه علــى شــفا 
  .»انعدام اإلعداد العلمي للنصوصقاصمَة الظهر بالنسبة إىل املصطلحي، هي 

  .يجب أن يتحرر من ضغوط، ويستجيب لشروط -فيما أحسب–إن التحقيق ليكون علميا  

  فأما الضغوط فأهمها اثنان:

ملادية كما يقال) وهو وراء كثري من صور (أو تسوية الوضعية ا ضغط الخبز ولقمة العيش -١
  اإلخالل يف حتقيقات طلبة اجلامعات، وهم الرافد األساسي حلركة التحقيق منذ زمان.

، وهو وراء كثري من صور اإلخالل كذلك يف حتقيقات عدد ضغط المنافسة والسبق إلى السوق -٢
  من الباحثني، والسيما الذين يرتبطون بوجه ما بدور للنشر.

   الضغط الثاين واألول سبب ونسب ال خيفى.وبني

، اختصارًا للوقت، التقيد بقواعد التحقيق وآداب البحث، مع استقصاء وأما الشروط فخالصتها
للنسخ، ومقارنة بينها، ومقابلة بني املختار منها لرتجيح األصلح، وخدمة للمنت يف اهلامش مبا يعني على فهمه 

   وموضوعات ومصطلحات حىت يـَتَـَيسََّر للمريدين، ويـََلّذ للسالكني.باملعروف، وتكشيفه أمساًء ونقوالً 

وهــذا  :انعدام التكامل والتنسيق بــين أغلــب األفــراد والمؤسســات فــي تحقيــق التــراث  -ج
الــداء العيــاء املستعصــي كــل االستعصــاء، املــؤخِّر للشــفاء مهمــا كــان الــدواء. وإذا استعرضــنا وجــوه املعضــلة املتقدمــة، 

مســهماً بقــدر مــا يف مظاهرهــا وأعراضــها؛ فهــو وراء عــدم  ،هــالا كامنــاً بوجــه مــا يف أغلــب وجوههــا أو كوجــدنا هــذ
الشفاء من حل داء التكرار، وهو وراء العجز عن إجناز ما يلزم للســري الســريع املنهجــي، كاملعــاجم املفهرســة للمراكــز 

  أو املخطوطات أو املطبوعات أو املصطلحات أو غري ذلك.

א−٢−٤ א א א :א
وهو فرع من فروع التحدي السابق، ولكنه أفرد وأبرز ُخلصوصيته وأمهيته.   ذلك بأن التكشيف الشامل  

  ألي مصدر من مصادر الرتاث يتضمن، أو ينبغي أن يتضمن، أربعة كشافات:

ا للغة من حمتوى : واهلدف منه أساسا لغوي، بكل م א - ١-٢-٤
حضاري. ولذلك ال ينبغي أن يند عنه أي نوع من أنواع أمساء الرتاث، مادية كانت أم روحية، نباتية كانت أم 

  حيوانية، غازية كانت أم سائلة...

واهلدف منه أساسا علمي، بكل ما للعلم يف تراثنا من اتساع  :א-٢-٢-٤
ته معلومات أي موضوع من موضوعات أصناف العلوم؛ شرعية كانت، أم مفهومي. و لذلك ال ينبغي أن تفو 

  إنسانية،أم مادية.

:  واهلدف منه أساسا نصي؛ لتوثيق املوجود، والبحث عن املفقود،  א -٣-٢-٤
  وتكميل الناقص، ومجع املتفرق...
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أصناف : وهذا الذي إن فعل يف مجيع املصادر، ويف خمتلف א-٤-٢-٤
عرب القرون، ومن أهله وحبقه، أدى بعد اجلمع والتصنيف والتأليف، إىل التكشيف الشامل للمصطلح العلمي يف العلوم 
  الرتاث.

وال شك أن المعاجم االصطالحية الخاصة والعامة هي المصدر األول للمصطلح العلمي في  
 كتب الثقافة العامة، مث سائر كتب الرتاث، ، مث بعد ذلك تأيت كتب التخصصات، مث املعاجم العامة، مثالتراث

  للطبيعة املتداخلة لكتب الرتاث.

إن التكشيف الشامل لمصطلحات أي علم من علوم التراث في جميع التراث، يضعنا وجها لوجه 
، ما احلجم املصطلحي له؟ ما حجم كل مصطلح فيه؟ ما نسبة املشروح أمام الواقع المصطلحي لذلك العلم

  وغري املشروح؟ إىل غري ذلك من املستفادات اليت ميكن أن يكشف عنها التكشيف. همن مصطلحات

א−٣−٤ א א א :א
وهو حتد حقيقي، ال يقدره قدره إال من دفع إىل مضايق التعريف للمصطلح العلمي يف الرتاث. هو حتد 

  حقيقي لألسباب التالية:

فبعد جتارب دراسية له يف عدد من التخصصات، ؛אמ−١-٣-٤
عرب عشرات من البحوث اجلامعية والدراسات، ميكن اخلرص بأن النسبة العامة لغري املعرف، وإن كانت ختتلف 

  .أربعة أخماس الموجودمن علم إىل علم، ال تقل يف اجلملة عن 

מ -٢-٣-٤ ، אא ؛ ذلك بأن التجربة  ،
كشفت عدة مرات عن قصور عدد من التعاريف، حني تعرض على ما يستفاد من االستعمال، مما يدل على أن 
املعرِّف (بكسر الراء) غالبا مل يستخلص التعريف من دراسة كل عبارات االستعمال، وسياقات االستعمال، 

ي المنهج، ومتى كان اإلشكال في المنهج لم يحل إال بتصحيح أي إن اإلشكال فومتعلقات االستعمال. 
  .المنهج

א-٣-٣-٤ א א وهي  :א
ميكن تلخيص معامله «الذي  ما عدا الركن اخلامس من أركان ما صار مصطلحا عليه مبنهج الدراسة املصطلحية؛ ذلك

  :خمسة أركانيف  ،نذ الشروع فيه حىت الفراغ منهم ،بإجياز شديد ،الكربى

ا املصطلح املدروس، ومــا يتصــل  ::אـ ـ   ١١ ويقصد به االستقراء التام لكل النصوص اليت ورد 
  به، لفظا ومفهوما وقضية، يف املنت املدروس، وذلك يعين: 

رد، يف املـــنت إحصـــاء تامـــا، حيثمـــا ورد، وكيفمـــا ورد، وبـــأي معـــىن و  إحصـــاء لفـــظ المصـــطلح-أ
ملحوظــا فيــه؛ فاملصــطلح مفــردا أو جمموعــا،  -داخــل جمالــه العلمــي اخلــاص–املدروس، ما دام قدر من االصطالحية 

  .أو فعال، مضموما إىل غريه أو مضموما إليه غريه، كل ذلك ضروري املراعاة عند اإلحصاء ،معرفا أو منكرا، امسا
ره اللغــــوي واملفهــــومي إحصــــاء تامــــا  مــــن جــــذ إحصــــاء األلفــــاظ االصــــطالحية المشــــتقة –ب 

  كذلك، على التفصيل نفسه.
ا مفهوم املصطلح أو بعضه دون لفظه، إحصاء تاما كذلك. إحصاء التراكيب -جـ   اليت ورد 
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ا لفظه. وإن مل  العلمية املندرجة حتت مفهومه إحصاء القضايا -د   يرد 
األويل، أمكن االنتقــال إىل فإذا استخلصت النصوص، وصنفت حسب حاجة الدراسة، التصنيف 

  الركن الثاين:

א  --٢٢ א     ::  א

ا دراسة معىن املصطلح يف املعاجم اللغوية فاالصطالحية دراسة تبتدئ من أقدمها مسجلة أهم  ،ويقصد 
ما فيه، وتنتهي بأحدثها مسجلة أهــم مــا أضــاف، دراســة تضــع نصــب عينيهــا عــالم مــدار املــادة اللغويــة للمصــطلح، 

أي املعـــاين اللغويـــة أخـــذ املصـــطلح، وبـــأي الشـــروح شـــرح املصـــطلح. وذلـــك لتمهيـــد الطريـــق إىل فقـــه املصـــطلح  ومـــن
  وتذوقه، وليسهل تصحيح األخطاء اليت قد يكون جلبها اإلحصاء.

א  --٣٣ א     ::  א

ــــدف تعريفــــه،  ــــا دراســــة املصــــطلح ومــــا يتصــــل بــــه، يف مجيــــع النصــــوص الــــيت أحصــــيت قبــــل،  ويقصــــد 
  خالص كل ما يسهم يف جتلية مفهومه؛ من صفات وعالقات، وضمائم، وغري ذلك.واست

وهذا الركن هو عمود مــنهج الدراســة املصــطلحية: مــا قبلــه ميهــد لــه، ومــا بعــده يســتمد منــه؛ إذا أحســن فيــه 
هــم بوركــت النتــائج وزكــت الثمــار، وإذا أســيء فيــه مل تفــض الدراســة إىل شــيء يــذكر. ومــدار اإلحســان فيــه علــى الف

السليم العميق للمصطلح يف كل نص، واالستنباط الصحيح الدقيق لكل ما ميكن استنباطه مما يتعلق باملصــطلح يف 
كـــــل نـــــص. فالنصـــــوص هاهنـــــا هـــــي املـــــادة اخلـــــام الـــــيت جيـــــب أن "تعـــــاجل" داخـــــل خمتـــــرب التحلـــــيالت بكـــــل األدوات 

راجا؛ فمعطيـــات اإلحصـــاء، ومعطيـــات واإلمكانـــات، لتقطـــر منهـــا املعلومـــات املصـــطلحية تقطـــريا، وتســـتخرج اســـتخ
املعاجم، ومعطيات حتليل اخلطــاب املقاليــة واملقاميــة معــا، ومعطيــات املعــارف داخــل التخصــص وخارجــه، ومعطيــات 

كــل أوالئــك ضــروري املراعــاة عنــد الــتفهم، وكــل ذلــك ممــا بــه يــتمكن مــن   …املنهج اخلــاص والعــام، النظــري والعملــي
  املفهوم وما جيلي املفهوم.

א  --٤٤ א   ::  א

ا دراسة النتائج اليت فهمت واستخلصت من نصوص املصطلح وما يتصل به، وتصنيفها تصــنيفا  ويقصد 
  مفهوميا جيلي خالصة التصور املستفاد ملفهوم املصطلح املدروس يف املنت املدروس؛ 

  .بتضمنه كل العناصر والسمات الداللية املكونة للمفهوم ،له حيدده من تعريف
كالتصــنيف يف اجلهــاز، واملوقــع يف النســق، والضــيق أو االتســاع يف احملتــوى، والقــوة أو   ،لــه ختصــه وصــفات

ا أو يعاب.   الضعف يف االصطالحية، والنعوت أو العيوب اليت ينعت 
  …كاملرادفات واألضداد وما إليها، واألصول والفروع وما إليها  ،له تربطه بغريه وعالقات
  …سله وحتدد توجهات منوه الداخلي، كضمائم اإلضافات واألوصافتكثر ن ،إليه وضمائم
  حوله من مادته حتمي ظهره، وتبني امتدادات منوه اخلارجي. ومشتقات
ــــا "ممــــا ال ميكــــن الــــتمكن منــــه إال بعــــد الــــتمكن منهــــا كاألســــباب والنتــــائج  وقضــــايا تــــرتبط بــــه أو يــــرتبط 

االت وغــري ذلــك ممــا قــد  …واملراتب، واألنواع والوظائف، والتــأثر والتــأثري واملصادر واملظاهر، والشروط واملوانع، وا
  .يستلزمه تفهم مفهوم، وال يستلزمه تفهم آخر
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هـــي الـــيت جيـــب أن ُجتَّلـــى  …وهـــذه الشـــجرة املفهوميـــة الوارفـــة الظـــالل، الزكيـــة الغـــالل يف أغلـــب األحـــوال 
  )٩بعرضها يف الركن اخلامس على أحسن حال."(

  

אא −٥ א א  א
 

מ - ١- ٥ : ال جرم أن أول الشروط هو شرط العلم، فكل ما ال يعلم ال ميكن  א

اإلستجابة للتحديني األولني : حتدي اإلعداد  -كما تقدم–اإلستفادة منه،  وذلك يقتضي أول ما يقتضي 

ن نص علمي قد ورد فيه أو نصوص، والبد من  الشامل للنص، وحتدي التكشيف الشامل للمصطلح؛ إذ البد م

  كشاف كشف عدد وروده فيها أو فيه.

א - ٢- ٥ מ : وذلك يقتضي كما تقدم أيضا اإلستجابة للتحدي الثالث فيه،  א

  إذ البد من دراسته وفق منهج الدراسة املصطلحية لتبيني املراد منه بدقة. ودون ذلك ما دونه.

: وهذه هذه؛ ألننا لو راكمنا ما راكمنا من اإلجنازات يف هذا  מ - ٣- ٥

ال، وكدسنا ما كدسنا من املعاجم الغنية الشهية امليسرة النادرة املثال، مث مل يصحب ذلك استعمال لتلك  ا

اه وما هو بلغ فياسط كفيه إىل املاء لبك«املصطلحات يف واقع احلال، فإننا نكون كما قال اهللا عز وجل 
  )١٥(الرعد : ».ببالغه

  .إن تدخل الجهات الرسمية واجب، وال سيما وزارات التعليم واإلعالم والشؤون اإلدارية

؛ من هيآت وإن تدخل الجهات الشعبية واجب، وال سيما ما يسمى بمؤسسات المجمتع المدني

مال ماميكن تعميمه عرب ومنظمات ومجعيات .... للضغط على اجلهات الرمسية من جهة، ولتعميم استع

ا من جهة ثانية. وما ضاع حق وراءه طالب.   مؤسسا
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א −٦ א א מ א  א

א−١- ٦ א מ   : א

لدى المؤسسات الرسمية وغير –ال جرم أن االهتمام بالمصطلح العلمي في التراث جملة 
  أثر بالتصور العام السائد للمسألة المصطلحية مفهوما ومجاالت:ضعيف، وأنه متأثر  كل الت -الرسمية

هــو هــذا اهلــم املصــطحي الــذي ُمحّلــه  عنــد ذكــر املســألة املصــطلحية،الذي يتبــادر إىل الــذهن أوال،ذلك بأن 
نســق، أو مكتب تنسيق التعريب يف العامل العــريب، التــابع للمنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم (األليكســو)، ومــا يُ 

  يُفرتض أن ينسق، بينه من جمامع لغوية، ومعاهد ومؤسسات، وجلن للرتمجة والتعريب.

ا:  والمفهوم الذي يستخلص قضية الترجمة والتعريب من هذا اهلم للمسألة املصطلحية ببساطة هو أ
  . للمصطحات األجنبية اليوم في العالم العربي

، أي مصطلح غري الذات، الــذي دخــل حــديثا، جنبيفالمصطلح الذي هو في البؤرة هو المصطلح األ
   …أو يريد الدخول إىل الذات، بسبب االستعمار وما حلقه من موجات التحديث والعصرنة 

مــن علــوم أجنبيــة، أو  واإلشــكال الــذي يعــاَلج هــو إشــكال التعريــب للتعلــيم واإلدارة ومــا يتصــل بهمــا
ما من بقية جماالت احلياة العامة املتأثر    ة باالستعمار، وما حلقه من موجات. يلحق 

هو أن الشرط األساسي لنهضتنا عرباً وتسريعها، هو استيعاب مــا  والتصور الذي يقف خلف ذلك كله،
  لدى الغري من جديد بالعربية.

  ، أمهها:عليه مآخذ -على وجاهته-وهذا المفهوم 

ل يــرتك األهــم واألوىل بــأن ، بــمساحات شاسعة مــن المســألة المصــطلحية خــارج االعتبــار ه يتركأن -١
؛ إذ علــى أساســها، ويف ضــوء مفاهيمهــا، والرؤيــة احلاصــلة منهــا، مصــطلحات الــذاتيكــون هــو اهلــّم املقــدم، وهــو 

  .مصطلحات غير الذاتجيب استيعاب ما لدى الغري، واستقبال 

، ويهمــل مــا يقتصــر علــى مــا تعانيــه األمــة يف جعــل مــا تغــرَّب لفظــا معّربــاإذ ، اإلشــكال فيــه جزئــيأن  -٢
، الــذي بــه قامــت، وعليــه قامــت، ولــه المصــطلح األصــلهــو أدهــى مــن ذلــك وأمــر؛ وهــو مــا تعانيــه األمــة مــن أمــر 

قامــت. املصــطلح الــذي بــه كانــت األمــة الوســط بــني النــاس، وبــه كانــت خــري أمــة أخرجــت للنــاس، وبــه كــان رجاهلــا 
مــه اليــوم حــق الفهــم، وال تقــوم بــه أو عليــه أو ، إذ هــي ال تفهمصــطلح القــرآن والســنة البيــانشــهداء علــى النــاس: 

  له، وال تقيمه كما أمرت، صدقا وعدال كما ينبغي له. 
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، الـــذي ميثـــل خالصـــة تفاعلهـــا مـــع التـــاريخ ويف المصـــطلح الفـــرعومثـــل ذلـــك يقـــال عمـــا تعانيـــه مـــن أمـــر 
ـــــاالت:  ـــــون مصـــــطلح العالتـــــاريخ. املصـــــطلح الـــــذي ميثـــــل كســـــبها وإســـــهامها احلضـــــاري يف خمتلـــــف ا ـــــوم والفن ل

  ؛ ال تعلمه هو كذلك حق العلم، وال تقوِّمه حق التقومي، وال توظفه حق التوظيف.والصناعات

؛ إذ قــد يقــع التصــور الــذي يقــف خلــق هــذا المفهــوم ال يمثــل حقيقــة أولويــات شــروط النهضــةأن  -٣
  التعريب الكامل وال تنتج عنه النهضة املطلوبة

لعــادي المعــروف للمســألة المصــطلحية، هــو مجــال العلــوم المجــال المــألوف فــي التصــور ا هــذا، و
ايـــة  الماديـــة، مـــا مجـــال العلـــوم اإلنســـانيةوأقصـــى امتـــداد لـــه ينتهـــي عنـــد  مظنـــة احلضـــور  -ـــذا الرتتيـــب-. أل

  الطبيعي للمصطلح الوافد الذي هو يف البؤرة. 

 بالمصطلح العلمي في التراثوبناء على هذا التصور العام صدرت قرارات الندوات والمؤتمرات المتعلقة 
  مثل:

، وخاصة ما اســتعمل التراث العربياستقراء وإحياء «من ضرورة   ١٩٨١ما أقرته ندوة الرباط سنة  -١
عربية صاحلة لالستعمال احلــديث ومــا ورد فيــه مــن ألفــاظ معربــة. مث  ، من مصطلحات علميةمنه، أو ما استقر منه

انة بالتقنيــــات احلديثــــة الرائــــدة يف اســــتقراء الــــرتاث القــــدمي واحلــــديث، االســــتع«مــــا اقرتحتــــه يف املقــــرتح اخلــــامس مــــن 
  ».، لتكون أساسا لتنسيق املصطلحات وتوحيدهاوالمصطلحات الموضوعة

اعتبــار مــا ورد خبصــوص منهجيــة وضــع املصــطلح العلمــي «مــن  ١٩٩٣مــا أقرتــه نــدوة عمــان ســنة  -٢
 .)١٠(»ر هذه املنهجيةاألساس الذي ينطلق منه تطوي ١٩٨١العريب يف ندوة الرباط 

ــا والمؤلفــات التراثيــةاســتقراء األمهــات مــن «مث مــن املطالبــة بـــ  مصــطلحاتها، والتعمــق يف آرائهــا ونظريا
  ».القومية املربرة لالستفادة منها يف وضع املصطلح العلمي املعاصر

مـــــن  التــــراث العربــــياحلــــرص علـــــى اســـــتعمال مـــــا جـــــاء يف «مـــــن  ١٩٩٩مــــا أقرتــــه نــــدوة دمشــــق  -٣
 .)١١(»على املولَّدة ات عربية أو معربة وتفضيل المصطلحات التراثيةمصطلح

ــا بقيــت جمــرد قــرارات-وكــل هــذه القــرارات  ــا  لصــدورها عــن تصــور معــني للمصــطلح  -فضــال عــن أ فإ
العلمي يف الرتاث مفهوما ورؤية وجماالت، ظلت بعيدة عن أن تالمس عمق اإلشكال، أو تدفع بقوة ومنهجيــة مــن 

  حاول، حل بعض اإلشكال.حياول، إن 

٢-٦- : א א א מ    א

مــن  المصــطلح العربــي التراثــيتتبــاين أمهيــة «وهو موجــود ومتعــدد، وفيــه جهــود أفــراد وجهــود مؤسســات و
فهو ذو منزلة  أولى في معاجم العلماء وشيوخ اللغة المجمعيــين األوائــل استقصــاء وجمعــا معجمي إىل آخــر، 

: أمحــد فــارس الشــدياق، وحممــد عمــر التونســي، وحممــد شــرف، ويعقــوب صــروف، وأمحــد عيســى، ، أمثــالوتــدوينا
وأمــــني املعلــــوف، وحســــين ســــبح، ومرشــــد خــــاطر، وصــــالح الــــدين الكــــواكيب،  و مصــــطلفى الشــــهايب،  وانســــتاس 
الكرملـــي، وعنـــد بعـــض املصـــطلحيني احملـــدثني أمثـــال: حممـــد كامـــل حســـني، وأمحـــد شـــفيق اخلطيـــب، وحممـــد حســـن 

امع اللغوية والعلمية العربية. يو  سف، ومجيل املالئكة... اخل، وهم كلهم أو جلهم أعضاء رمسيون أو مراسلون يف ا
...، مفضــلني عليــه  وهو في منزلة دون ذلك، عند علماء االختصاص المحدثين الذين اليتقنون اللغــة العربيــة



  ١٤

حات الرتاثيـــة ال تفـــي بـــدالالت املصـــطلحات األجنبيـــة التعريـــب اللفظـــي والرتمجـــة احلرفيـــة اعتقـــادا مـــنهم بـــأن املصـــطل
  .  )١٢(»احلديثة

ــة أكثــر مــن الحاجــات العلميــة،  ثــم صــار الغالــب عليــه فــي العقــود األخيــرة، ســد الحاجــات التجاري
واالســـتجابة اآلنيـــة المحـــدودة غيـــر المكافئـــة لمثـــل هـــذه التحـــديات الضـــخمة الممـــدودة. فضـــال عـــن تـــأثره  

  سائد للمسألة المصطلحية، مفهوما ومجاالات.كسابقه بالتصور العام ال

  

٣-٦- : א א א מ     א

  وهو اهتمام متميز خيتلف عن مجيع ما سبقه يف عدة أمور أمهها:

א−١-٣-٦ א   :  א

ــدف الفهــم الصــحيح، فــالتقو المســألة التــي تبحــث مصــطلح الماضــي«فهــي مفهومــا  مي الصــحيح، ، 
ــدف االســتيعاب العميــق، فالتواصــل الــدقيق، فالتوحــد علــى أقــوم  وتدرس مصطلح الحاضرفالتوظيف الصحيح. 

ـــدف اإلبـــداع العلمـــي الرصـــني، واالســـتقالل املفهـــومي املكـــني، وتستشـــرف آفـــاق مصـــطلح المســـتقبلطريـــق.   ،
  ».والتفوق احلضاري املبني

خيرج منه أي اهتمام من اهتمامات املصطلح، أو هّم من مهومــه؛ سعة املفهوم، حىت ال ومن هذا يستفاد  
  سواء تعلق بأصل الذات، أو بالنابت من الذات، أو بالوافد على الذات.

متــس «كمــا تقــدم، بــل » جعــل مــا تغــرب لفظــا معربــا«أي  فقط وهي إشكاالت ال تعالج قضية التعريب
صــطلحي يف األمــة عميــق وخطــري ودقيــق؛ ألنــه يتعلــق ماضــيا اإلشــكال امل«إذ  )١٣(»األبعــاد واجلوانــب كلهــا يف األمــة

  ).١٤(»بفهم الذات، وحاضرا خبطاب الذات ومستقبال ببناء الذات

، مث مجــال الشــرع وعلومــه!: ، وبالرتتيــب املخــالف للمــألوف تســتوعب كــل المجــاالت وهــي مجــاالت
  .مجال المادة وعلومها، مث مجال اإلنسان وعلومه

، فهـــو رأس األمـــر وعمـــوده وذروة ســـنامه، ومصـــطلحه املصـــطلح الشـــريف، فأمـــا مجـــال الشـــرع وعلومـــه
وأشــرفه مصــطلح القــرآن، مث مصــطلح الســنة البيــان، مث مصــطلح العلــوم املســتنبطة منهمــا واخلادمــة هلمــا. وعلــى قــدر 

ال إىل جتديد الفهم والتبنيُّ     .حاجة األمة إىل جتديد التدين، تكون حاجة املصطلح يف هذا ا

، فحاجة املصطلح فيه إىل اجلمــارك احلضــارية شــديدة، لغلبــة املصــطلح الوافــد ال اإلنسان وعلومهوأما مج
ـــال "قـــائم اآلن برؤيـــة اآلخـــر ومنهـــاج اآلخـــر؛ قـــائم علـــى  علـــى مســـاحات كبـــرية منـــه؛ ذلـــك بـــأن البحـــث يف هـــذا ا

إلنســان، ومــن مث ال ميكــن االنطالق من مفهوم مادي لإلنسان، ورسالة ماديــة لإلنســان، وعالقــات ونشــاط مــادي ل
  …أن يُدرس إال مبنهج مادي، وال يُتصور له إال تاريخ ومستقبل مادي



  ١٥

ــال الـــذي اختــذ املـــادة  وأمــا مجــال المــادة وعلومهــا فهــو جمــال الســـيادة للمصــطلح الوافــد؛ ويقصـــد بــه ا
ألرض وأجــواز الفضــاء، ميــاء، وعلــوم طبقــات ايزيــاء والكيموضــوعا لــه "كانــت صــلبة أو ســائلة أو غازيــة، كعلــوم الف

  . )١٥(وغري ذلك …وعلوم اهلندسة والصيدلة

א−٢-٣-٦ א מ א : א   : א

العمــل العلمــي الجــامع لكــل األلفــاظ التــي تســمي مفــاهيم، فــي أي هــو ذلــك وخالصــة املقصــود بــه أنــه 
إليهــا، معروضــة المعــاني عرضــا تاريخيــا، لرصــد التطــور  علــم، مرتبــة المبــاني ترتيبــا معجميــا، لتيســير الوصــول

  .الداللي واالستعمالي الذي طرأ عليها، منذ والدتها حتى آخر استعمال لها

  

  ومن أهدافه القريبة:

  : إيجاد معجم تاريخي للمصطلحات العلمية المعّرفة  -١

راد مــن األلفــاظ جمــع جهــود العلمــاء الســابقين فــي مجــال بيــان المــهــو " والهــدف مــن هــذا الهــدف
، ووضـــعها رهـــن إشـــارة الدارســـني املصـــطلحيني لالســـتفادة منهـــا بكـــل ضـــروب االصـــطالحية فـــي مختلـــف العلـــوم

  .االستفادة، ولدراستها أيضا بكل أنواع الدراسة

  : إيجاد معجم تاريخي لمصطلحات كل علم -٢

ري ذلــك. ويشــتمل علــى مجيــع مثــل املعجــم التــارخيي للمصــطلحات احلديثيــة، أو اللغويــة، أو النقديــة، أو غــ
بعــد الدراســة .التاريخيــةمصــطلحات ذلــك العلــم: املعــّرف منهــا وغــري املعــّرف، مصــنفة معجميــا، ومدروســة الدراســة املصــطلحية 

  .الوصفية

، فينفــتح بــاب علــم المفتــاح التــاريخي الخــاص لكــلوبظهور مثل هذه املعاجم اخلاصة بكل علــم، يظهــر 
بفــتح الــالم) أو مؤلِّــف (بكســر الــالم) أو مدرســة أو اجتــاه.. يف أي علــم، فيُــتخلص القــراءة الصــحيحة ألي مؤلَّــف (

  من كثري من األخطاء القدمية واجلديدة يف الفهم، وما ينبين عليها من اختالفات أو اضطرابات يف احلكم.

  ومن أهدافه البعيدة:

  : فهم التراث - ١

وهــو مجمــوع مــا ورثنــاه مــن العلــم ، -عــام للعلــمبــاملفهوم ال- التراث العلميوالذي يعنينا منه هاهنا، هو 
وأنفس ما فيه هو الوحي: كتابا وسنة، ثم عطاء العلوم المستنبطة منه، أو الخادمة له، أو المتــأثرة . عن اآلباء

ممـّـا . مث يأيت من بعد ذلــك مــا بعــد ذلــك ومــا دون ذلــك، به، عبر القرون؛ من علوم شرعية، أو إنسانية، أو مادية
  وح الرتاث، وقيم الرتاث، ولغة الرتاث؛ من دخيل قدمي، وغاز جديد، ال صلة له بالرتاث إال أنه من املرياث.تتربأ منه ر 

  تجديد بناء الذات: - ٢



  ١٦

"، وإمنــا يــدرس الــرتاث للبنــاء فهــم التــراثكما قيل، وذلك مــا تقــدم يف "  أول التجديد قتل القديم فهماو
اســتئناف الســري يف اجتــاه  لــةً مرحلــة االختبــار واالختمــار، حماوِ بــه وعليــه فيمــا هــو آت؛ ذلــك بــأن األمــة وهــي جتتــاز 

ــــا  الشـــهود احلضـــاري الواجـــب عليهـــا للشـــهادة علـــى النــــاس، حتتـــاج أول مـــا حتتـــاج إىل حتديـــد عناصـــر القـــوة يف ذا
ــا، وتعــّرف وجــوه الــنقص وا ــا وإبا ــا ونوعهــا لتوظيفهــا واالســتفادة منهــا يف با لقصــور لتفعيلها، ومعرفــة مقــدار ذخري

لكــل ذلــك هــو "المعجــم التــاريخي  والمفتــاح الفــاتحفيهــا لتكميلهــا. وكــل ذلــك يتيســر بعــد فهــم الــرتاث وتقوميــه، 
  للمصطلحات العلمية".

  )١٦(وإلنجازه مراحل ووسائل مفصلة في مكانها 

  

  

א−٣-٣-٦ א א : א א   :   א

كانه األربعة األولى في تحــدي التعريــف. ولــم يبــق إال ركنــه الخــامس الــذي وقد سبقت اإلشارة إلى أر 
ويقصــد بــه الكيفيــة الــيت ينبغــي أن تعــرض وحتــرر عليهــا خالصــة الدراســة املصـــطلحية «هــو العــرض المصــطلحي. 

ربــة للمصطلح ونتائجها. وهو الركن الوحيــد الــذي يــرى بعينــه ال بــأثره. ومجــاع القــول فيــه حســب مــا انتهــت إليــه التج
  أن يكون متضمنا للعناصر الكربى التالية على الرتتيب:

  ويتضمن :  التعريف،-١

  ، والسيما الذي يرتجح أن منه أخذ املعىن االصطالحي.المعنى اللغوي-

  يف االختصاص، وال سيما األقرب إىل مفهوم املصطلح املدروس. المعنى االصطالحي العام-

  ق لفظ، وأوضح لفظ، وأمجع لفظ، ما أمكن.معربا عنه بأد مفهوم المصطلح المدروس-

وشــرطه املطابقــة للمصــطلح. وضــابطه أنــه لــو وضــعت عبــارة التعريــف مكــان املصــطلح املعــرَّف يف الكــالم 
النســجم الكــالم. وإمنــا ينضــبط ذلــك إذا راعــى الــدارس يف تعريــف املفهــوم كــل العناصــر والســمات الدالليــة املكونــة 

وص املصــطلح ومــا يتعلــق بــه يف املــنت املــدروس؛ فــال تبقــى خاصــة دون إظهــار، وال للمفهوم، املستفادة من مجيع نص
  ميزة دون اعتبار. 

وللتأكد من صحة التعريف وزيادة بيانــه، حيلــل بالتفصــيل املناســب إىل كــل عناصــره. ومــع كــل مقــال مثــال، 
  وإمنا يتضح املقال باملثال. 

  ن الصفات وهي اللحمة والكسوة.بدأ احلديث ع ،فإذا مت التعريف، وهو اللب والنواة

  وتتضمن :الصـفـات  -٢

: وهــي اخلصــائص الــيت حتــدد طبيعــة وجــود املصــطلح يف اجلهــاز املصــطلحي موضــوع الصــفات المصــنِّفة -
  الدراسة، كالوظيفة اليت يؤديها واملوقع الذي حيتله وغري ذلك. 



  ١٧

ق يف حمتـــوى املصـــطلح، ومـــدى : وهـــي اخلصـــائص الـــيت حتـــدد درجــة االتســـاع أو الضـــيالصــفات المبينــة -
  القوة أو الضعف يف اصطالحية املصطلح وغري ذلك.

ــا الصفات الحاكمة: - وهي الصفات اليت تفيد حكما على املصطلح، كالنعوت أو العيوب الــيت ينعــت 
  أو يعاب وغري ذلك.

ملصــطلح ضــربا فإذا متت الصفات اخلاصة بالذات، بدأ احلديث عن العالقات بغري الذات، مما يأتلف مــع ا
  من االئتالف، أو خيتلف معه ضربا من االختالف.

: وتتضــمن كــل عالقــة للمصــطلح املــدروس، بغــريه مــن املصــطلحات، والســيما العالقــات الـعـالقــــات -٣
  الثالث: 

  ؛ كالرتادف والتعاطف وغريها.عالقات االئتالف-

  ؛ كالتضاد والتخالف وغريهاعالقات االختالف-

  ؛ كالعموم واخلصوص، واألصل والفرع وغريها.لتكاملعالقات التداخل وا-

فإذا ضبطت العالقات الواصلة للمصطلح بســواه، والفاصــلة لــه عــن ســواه، أمكــن االنتقــال إىل مــا ضــم إىل 
  املصطلح، أو ضم إليه املصطلح؛ مما يكثر نسله املصطلحي، وحيدد توجهات منوه الداخلي.

يمة) مكوَّن مــن لفــظ املصــطلح املــدروس، مضــموما : وتتضمن كل مركب مصطلحي (ضمالضمائم  -٤
إىل غريه، أو مضموما إليه غريه، لتفيد الضميمة املركب يف النهاية مفهوما جديــدا خاصــا مقيــدا ضــمن املفهــوم العــام 
  املطلق، للمصطلح املدروس. فكأن املصطلح بضمائمه ينمو ويتشعب مفهوميا من داخله. وأبرز أشكال الضمائم: 

  سواء أضيف املصطلح إىل غريه، أو أضيف غريه إليه. ضافة؛ضمائم اإل-

  ؛ وقد يكون فيها املصطلح واصفا أو موصوفا.ضمائم الوصف-

  فإذا انتهت الضمائم أمكن االنتقال إىل املشتقات.

: وتتضــــمن كـــل لفـــظ اصـــطالحي ينتمـــي لغويــــا ومفهوميـــا إىل اجلـــذر الـــذي ينتمـــي إليــــه المشـــتقات -٥
تهــد مــع االجتهــاد، والبليــغ مــع البالغــة وال يــدخل فيهــا املنتمــي لغويــا فقــط؛ كاإلنفــاق مــع املصــطلح املــدروس؛ كا

  النفاق، وال املنتمي مفهوميا فقط كالقصيدة مع الشعر. إذ حمل هذا العالقات. 

واملصطلح مبشتقاته من حوله، كأمنا ينمو وميتد مفهوميا مــن خارجــه، وأشــكال املشــتقات وصــورها مشــهورة 
  صرف.يف باب ال

  فإذا فرغ من املشتقات بدئ وختم بالقضايا.

: وتتضـــمن كـــل املســـائل املســـتفادة مـــن نصـــوص املصـــطلح املـــدروس ومـــا يتصـــل بـــه، املرتبطـــة القضـــايا -٦
ـــا املصـــطلح؛ ممـــا ال ميكـــن الـــتمكن مـــن مفهومـــه حـــق الـــتمكن، إال بعـــد الـــتمكن منهـــا حـــق  باملصـــطلح أو املـــرتبط 

ة صــورها وتنوعهــا مــن مصــطلح إىل مصــطلح. وأمهيتهــا ال تكــاد تقــدر يف التصــور التمكن. وهي متعــذرة احلصــر لكثــر 
  العام لألبعاد املوضوعية للمفهوم، والسيما يف بعض العلوم. 
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والشـــــروط والموانـــــع، ، المظـــــاهرو المصـــــادر، والنتـــــائجو األســـــباب" -كمـــــا تقـــــدم–ومـــــن أصـــــنافها 
  ...."يروالمجاالت والمراتب، واألنواع والوظائف والتأثر والتأث

وباحلديث عنهــا ينتهــي احلــديث عــن الفــرض يف "العــرض"، آخــر ركــن مــن األركــان اخلمســة الــيت بــين عليهــا  
  .)١٧(منهج الدراسة املصطلحية

كتكــوين المعهــد أو تدريبــه لعشــرات مــن األطــر الجامعيــة التــي –هــذه األمــور وغيرهــا ممــا يلحــق بهــا 
ي التــراث فــي عــدد مــن التخصصــات، وكإنشــائه صــارت مؤهلــة أو مرشــحة للبحــث فــي المصــطلح العلمــي فــ

تجعله مرشحا في هذه المرحلة بقــوة، إن أمــد بمــا يلــزم  -لعدد من فرق البحث في عدد من الجامعات ....
  من المدد والقوة، لالضطالع بهذا العبء، وكفاية األمة هذه المهمة. 

  ى كلمة سواء؟فهل سيهتم ذوو الهمة والقدرة بهذا النداء فيلتقي العلم والمال عل
א −٧  א
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  إعطاء األولوية في التحقيق والنشر للنص العلمي في التراث. -

وضــع خطــة علميــة منهجيــة متكاملــة للتكشــيف الشــامل للمصــطلح العلمــي  -
  في التراث.

ـــاريخي للمصـــطلحات العلميـــة (مشـــروع معهـــد  - اعتمـــاد مشـــروع المعجـــم الت
طـــة علميـــة منهجيـــة متكاملـــة للتعريـــف الدراســـات المصـــطلحية) أساســـا لخ

  الشامل للمصطلح العلمي في التراث.

إلــزام جهــات االســتعمال مــن تعلــيم وإعــالم وإدارة وغيرهــا بمــا أقرتــه جهــات  -
الوضــع مــن مجــامع وغيرهــا فــي شــأن المصــطلح العلمــي فــي التــراث وغيــر 

  التراث.

طلح تطبيــق القــرارات الصــادرة قبــل فــي النــدوات والمــؤتمرات بشــأن المصــ -
  العلمي في التراث.

اعتماد "منهج الدراسة المصــطلحية" (مــنهج معهــد الدراســات المصــطلحية)  -
  منهجا للكشف عن مفاهيم المصطلحات والسيما في التراث.

  إنشاء بنك  خاص بالمصطلح العلمي في التراث. -

  تكوين مصطلحيين متخصصين في المصطلح العلمي في التراث. -

ت بالجامعـــات بالمصـــطلح العلمـــي فـــي ربـــط الدراســـات فـــي كـــل التخصصـــا -
 التراث.

  

  

  

  

  

: א א
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، هــو "مجمــع البكــري" الــذي عــرف باســم رئيســه األول  ١٨٩٢ظهــرت أول محاولــة إلنشــاء "مجمــع" بالقــاهرة ســنة   - ١

ث ووضــعت كلمــات ولــم يعقــد ...ســوى ســبع جلســات ألقيــت فيهــا بعــض البحــو «واألخيــر: محمــد توفيــق البكــري، 

إســالم أون اليــن). أمــا البدايــة الصــحيحة الصــريحة  –(محمــد البكــري ...ألحمــد  تمــام » جديدة لمصطلحات أجنبيــة

  ى.، برئاسة محمد كرد عل١٩١٩بدمشق الذي أنشئ سنة » المجمع العلمي«للمجامع فهي 

  .١٧.ص:٢٠٠٢/ ١نحو تصور حضاري للمسألة المصطلحية. الشاهد البوشيخي. فاس. ط -  ٢

  .٢٧– ٢٣. ص:١/١٩٨٧ن: الوجيز في إسالمية المعرفة. المعهد العالمي للفكر اإلسالمي. فيرجينيا. ط  -  ٣

  .٣٦٨ص: ٣الحيوان للجاحظ. تحقيق عبد السالم محمد هارون. ج: -  ٤

  .٣٦٦ص: ٣الحيوان للجاحظ. تحقيق عبد السالم محمد هارون. ج: -  ٥

  .١٢ .ص:١/٢٠٠٢طلحات العلمية. الشاهد البوشيخي. فاس طللمص مشروع المعجم التاريخي -  ٦

ي فــ النقول في هذه النقطة منقولة مــن: البحــث العلمــي فــي التــراث ومعضــلة الــنص: عــرض قدمــه صــاحب هــذا البحــث - ٧

تحقيق التراث المغربي األندلسي: حصيلة وآفاق المنظمة بكلية اآلداب بوجدة تكريمــا لألســتاذ محمــد بــن «ندوة: 

  .١٢ .ص:١٩٩٥نونبر١١-١٠-٠٩أيام شريفة 

، ص: ١/١٩٩٣ي لــدى الشــعراء الجــاهليين واإلســالميين. قضــايا ونمــاذج، طمقدمــة كتــابي مصــطلحات النقــد العربــفــي  -٨

١٥. 

  .٢٦-٢٢ص:  ١/٢٠٠٢البوشيخي.فاس ط الشاهدنظرات في المصطلح والمنهج.  -٩

  ة/النقطة األولى من تقرير لجنة الصياغ٩٣بحوث ندوة عمان  -١٠

  .١٠٣٨ص ٤ج – ٧٥مجلة مجمع اللغة العربية، بدمشق  مج  -١١

المصطلحية العربية بين القديم والحديث. أطروحة لنيل دكتوراه الدولة. جواد حسني ســماعنه. كليــة اآلداب .جامعــة  - ١٢

  .  ٤٦٥. ص: ١٩٩٩-١٩٩٨محمد الخامس بالرباط. السنة الجامعية 

  ٧ص١مجلة دراسات مصطلحية ع -  ١٣

  .٧ص١ة دراسات مصطلحية عمجل -  ١٤

  ).٣٥ص:  ٣٣(مجلة الهدى ع: -  ١٥

  .٢٨ -١٩ن: مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية ص:-  ١٦

  .٣١-٢٦نظرات في المصطلح والمنهج ص: - ١٧


