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  التنمية في مجتمع المعرفة
  باللغـة القومـية والمصطلحـات
  (المصطلح العلمي بخاصة)

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

التنمية اشتقاق لُغوي َمصدري جذره الفعل "منا" ينمو مناًء ومنّوًا الشيء مبعىن زاد 
  وكبـَُر وكثُر، أو الفعل "منى" يـَْنمي مناًء ومنيَّاً الشيَء رفعه وأعلى شأنه.

  حنن النريد أن ُحنمِّل َلفظ التنمية َمفهوماً أزيَد ِممّا حيمُله ُلغويَّاً ومعجميَّاً.و 

مسؤولونا يف العامل العريبِّ يـُرَكِّزون غالبًا على التنمية املادية أو االقتصادية والتقانية 
  وأحياناً العصَرنيَّة.

حلضاريِة ويربطون ذلك بتحصيل العلم واستيعاب ُمنتجات الِعلم ومنجزاته ا
االت.   وتطبيقاتِه العلمية، كُمقوِّمات أساسية لعملية التنمية يف شىت ا

يف مذكَّرات الرئيس اجلزائري أمحد بن بّال يقول" "إن املعركة األساسية اليت 
خسرناها يف نصف القرن املاضي (يقصد القرن العشرين طبعاً) هي معركة التنمية يف العامل 

  العريب".

دون شك، َغُري ُمَتجاِهٍل ملستورداتنا من منجزات العلم والتِّقانات  الرئيس بن بالّ 
خرتعات متوفر لدينا.

ُ
  احلديثة، وال هو غاِفٌل عن أّن الكثري من هذه املنجزات وامل

بل لعلَّ الكثَري منه مَتوفـٌِّر لدى جمتمعاتنا املليئِة اقتصاديًّا ، أكثُر مما يتوافر منه يف 
نشأ.

َ
  بَلِد امل

َقْل لنا الذي  ْنَجزات واملبَتكرات مل تـَنـْ
ُ
أفهمه أنا من َمقولة سيادته هو أن هذه امل
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َسَّدة فيها، وال أمناَط التنميِة السُّلوكّيِة اليت َخلََّقتها، وال جمتمعات املعرفة اليت  املعرفة ا
ُبتكرات بفعَّاليٍَّة جمدية يف خدمة التنميِة يف خمتلف القطاعات ا

لصِّناعية تُوظُِّف هذه امل
  والزراعية واالجتماعية.

حبيث التبقى أرٌض عربيٌة غَري مزروعة، والمياه عربيٌة مهدورة، واليٌد عربية عاطلة 
َر مؤّسس، والجامعٌة ُجمَرَّدة من  عن العمل، والمصَنع ُمنتٌج يُغنينا بإنتاجه عن االسترياد َغيـْ

دف بناء جمتمع املعرفة.   مراكز البحث والتنوير 

  مع املعرفة يف جمت

الفالح يتقن زراعَته وجيوِّد حمصوالته وُيكثِّرها، والصانُع ُخيِلُص يف مصنوعاته ويَرفُع 
م،  واطنني أهَله حيمي مصاَحلهم ويرَفُع شأ

ُ
مستواها، واملواطن يَعتُرب الوطن بيته وامل

ولياته ويـَُنِفذها واملوظَّف َمهُّه ِخدمُة الناس واحلفاُظ على املال العام، واإلداريُّ يعي مسؤ 
  بأمانةٍ وكفايٍة دون حمسوبّياٍت بداّلة القرابة أو احلزبية أو الطائفية.

ناسب".
ُ
ناسب يف املكان امل

ُ
  يف جمتمع املعرفة تتحقق مقولة " الرَُّجِل امل

  اللغة القومية في مجتمع المعرفة
عماد  - عنصُر اللغة أساسيُّ يف عمليِة التنمية، ويف بناِء ُجمتمِع املعرفِة 

  عملّيِة التنمية.
حىت يتسّىن للمجتمعات العربية أن تغدو ُجمتمعات َمعرفة، وتواجه 
حتدِّيات الَعوملة والدفق املعرّيف املتسارع يف خمتلف القطاعات، يتحّتُم ُدخول 

 –أجيال الَعرب اجلديدة علمّياً القرن احلادي والعشرين، وأن يوظََّف هذا العلُم 
والدراسات العلمية بفعالّيٍة ُجمديٍة يف جماالت التنميةِ املعرفية،  ُمَعزَّزًا بالبحوث

  ويف خدمة جمتمع املعرفة.
والجدال يف أن اإلنسان هو أساس عملية التنمية، ووسيلتها وغايتها. 



  

والتحدِّيات اليت تواجهنا هي حتّدياٌت تـَْنمويّة تتجاوُز املفاهيَم التقليدية والتبعية 
تعارفة ِلُمَتطَلَّبات التنمية. ففي التقانية التخلُّفيّ 

ُ
ة إىل حتقيق املقوِّمات األساسية امل

عرَِفة.
َ
  ظّل أجواء الَعوملة وُسلطاِن العلمّيات، البقاُء لألعلم يف ُجمَتمِع امل

وإذا ُكّنا نَرتئي مع فالسفة الرتبية والتعليم، ومع علماء النفس والطبيعة 
َميَّزة لإلنسان عن سا

ُ
ئر الكائنات، أن اللغة هي وعاُء العلوم النَّفسّية امل

واملعارف ووسيلُة التأثري يف العمل والشعور، وأداُة التَّفهُّم واإلفهام واإلبداع، 
  فمن البسائط البديهّيِة ضرورُة أن يكوَن الِعلُم تعليم العلوم باللغة القومية.

تمع العريبِّ دون تعريب ا لتعليم تعريباً أنا الأتصوَُّر تنميًة َحقيقيًة يف ا
شامًال يف خمتلف القطاعات، حبيث تغدو اللغُة العلمية العربيُة ُجزءاً من حياتنا 

صِرف والدواوين.
َ
صنع وامل

َ
  اليومّية يف البيِت واملدرسِة واحلقل وامل

وتغدو الثقافُة العلميُّة الَعربية جزءاً من ثقافِة الصانع والطالب والصَّحايف 
ختصاص الفينِّ. إن دميقراطية الِعْلم ودميقراطيَة واألديب، كما صاِحب اال

عرفِة وتكاُفؤ الُفَرص لن تتحقق بغري اللغة القومية.
َ
  امل

ضرورة علمية وهو أيضاً  –خباصٍة تعريب التعليم العلمي  –التعريُب 
  ضرورٌة حيويٌَّة حضاريٌة تنمويٌة لإلنسان العريب وتفكريه.

أصيله باللغة القومية يف الوطن وهذه الضرورة تقتضي َعضونة العلم وت
جنارين وبّنائني  –العريب. لدينا أجياٌل كاملة ِمن الُعَمال والصُّناع وعامَّة الناس 

  عاجزون عن فهم أيِّ لَُغٍة أجنبية . - وحدادين 
وعن  –علميٍة وغري علمية  –هؤالء سيبقون بعيدين عن الثقافة العاملية 

ّصحية والزراعية وِسواها، مامل تـَُتح هلم هذه اإلجنازات احلضارية التقنيَِّة وال
  املعلومات باللغة القومية.
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عاصر هي 
ُ
هؤالء هلم نافذٌة وحيدٌة لإلطالل على العامل املعاصر والِعْلم امل

عْرب التعريب. وقد أَمجَل األديب الكبُري هذه الوضعّية وعالجها مبقولته 
  الّشهرية:

حاِل أن تَنُقل األّمة كلَّه
ُ
مكن أن تَنُقل "من امل

ُ
ا إىل الِعْلم ،لكن من امل

  الِعلم ُكلَّه إىل األمة بإتاحته هلُم باللغة القومّية"
فاحلاجة إىل إتقان  –مقولتنا بالتعريب ليَست ضد تعزيز اللغة األجنبية 

لُغة أجنبيٍة عامليٍة معاصرة هي اليوم ضرورٌة ثقافيٌة وَمطَلٌب حضارٌي أساسٌي 
مهندسًا كان أو طبيبًا أو خبريًا زراعّيًا أو  -يبٍّ أو غري عريبِلُكلِّ ُمثـَقٍَّف عر 

صناعيَّاً، لَيْبقى على اتصال مبُنجزاِت الرّكب العلمي يف جماِل اختصاصه 
والوقوف على آخر ماتوصَّل إليه نظراؤه يف العامل من حوله. إمنا االعرتاض هو 

وبالتايل  –عليم األساسيَّة على إحالل اللغة األجنبية َحملَّ العربيَّة كُلغة الت
تمع  َجْعُلها، خضوعًا لقانون السوق، لَُغة القطاعات االقتصادية واحليويّة يف ا

  بَدل أن تكون اللغُة القومية هي لَغَة ُكلِّ هذه القطاعات. –
ماذا يكون موقف الطالب عندنا، وهو يرى أنَّ املواد الرَّئيسية يف خمتـََلِف 

ضيات ُتَدرَّس باللغة األجنبية، وأنه يَتقدَّم لالمتحانات احلامسة الُعلوم وفُروع الريا
 ، ا االجتماعيَّ يف َمصريه باللغة األجنبيَّة، وأنَّ  مسَتقبَله الِعلميَّ واملهين، ورمبَّ

  مرتبٌط باللغة األجنبية ؟ اللغة الفوقية واقعياً.
ؤهَّل بُلغة أجنبيَّة يَ 

ُ
بقى يف الواقع ُيضاف إىل ذلك أنَّ االختصاصيَّ امل

عن الفالح  والنجار والبّناء والطباخ والصانع. برجه  -غريبًا عن أجواء جمتمعه
العاجيُّ اللغويُّ يبعده عن ظروف جمتمعه وأُلَفة مواطنيه.بل لعلَّه يف قرارة نفسه 
م  ، وبتأثري السيطرة الثقافية األجنبيَّة الّنفسانية عليه، َيشعر هو وأمثاله أ



  

م ، فيهاجرون. وظاهرة هجرة األدمغة أمٌر ينتمون إىل ب يئٍة غري بيئِة أوطا
  أضحى غري جمهوٍل يف شىت أرجاِء الوطن العريب.

منذ بضع سنوات نشرْت أكادمييُة البحث العلمي يف القاهرة نتائج 
إحصاٍء أجرته حول ِهجرة الُعقول املصرية ، وُكلُّهم من محلة املاجستري أو 

  م، وكانوا كما يلي:الدكتوراه يف اختصاصا
  يف الواليات املتحدة  (مئيت) ألف٢٠٠
  يف اسرتاليا  (مئيت ومخسني) ألفاً ٢٥٠
  يف كندا  (ستني) ألفاً ٦٠
  يف أوروبا  (مئة ومخسة ومخسني) ألفاً ١٥٥

م بغري اللغة القومية لوا الختصاصا يعين ِممَّن  -وجلُّهم طْبعًا ِممَّن أهِّ
) ألف عامٍل تنموي، أنَّ ٥٦٥إىل خسارة ( أُِهلوا ليهاجروا ويعين، إضافةً 

دافعي الضرائب وخزينة الدولة يف مصر حتّملت ِعْبء تعليم هذا الَعدد، 
  مليار دوالر، لصاحل رؤوس األموال األجنبية! ١٢بَتكِلَفٍة تزيد على 

خياُر التعليم باللغة األجنبية ماكان خيارًا عربيًا اليف مشرق الوطن 
باالنتداب العسكري  –، بل هوأمٌر فُِرض علينا استعماريًَّا العريب وال يف مغربه

  أوًال، مثَّ استثمر ويستثمر باالنتداب الفكري النفساين تالياً.
ا ، تشهد  اللغة العربية الينقصها خصائص اللغة العلمية، والمقوما
بذلك املكانة العلمية هلا أيام كانت هي لغة العلم والعلماء على اختالف 

م التنازُعها تلك املكانة أيُّ لغٍة أخرى، وكذلك مئات  مذاهبهم ومشار
ا عنها  األلفاظ يف الفلك والطب والفيزياء والرياضيات واجلغرافية اليت أخذ

  اللغات العلمية الغربية.
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ومن مث املؤلفات العربية امللتننة يف تلك اللغات اليت ظلَّت ُتدرس يف 
  ولوفان وتوبنجن طوال عدة قرون. جامعات أوروبا العريقة يف مونيلييه

الذين يتهمون العربية اليوم بالعجز عن جماراة التطورات احلضارية العلمية 
إّمنا يعرتفون بعجزهم ُهم. إّنك التكاد جتد بني ُشعوب العامل، صغريها وكبريها، 

  ١ر.أُمًَّة تُقدِّم الِعلَم ألبنائها بغري لغتهم القومية إال يف عاملنا العريب املتعثّ 
فال صعوبة كتابة اللغة اليابانية أو الصينية أو الفيتنامية، وال صغر حجم 
بعض الدُّول األوروبية  والفقر بعض دول آسيا، والشحُّ الرتاثيات يف اللغة 
الرتكية، والموات اللغة العربية على مدى عشرين قرناً، حالت دون أن تكون 

  اللغة القومية هي لغة تدريس العلوم.
ون بضرورة تعريب العلوم الينكرون أن مالدينا من كتٍب ودوريّاٍت القائل

كما الينكرون أن املكتبة العربية   –ومراجع علمّيٍة ومراكز أحباٍث قليٌل وحمدود 
مبجملها تشكو من نقٍص يف نتاجات الفكر العامليِّ والبحوث التطبيقية 

  ت الثقافة.اليف العلوم فقط بل يف شىت جماال –املستمرة واملتجدِّدة 
لكنهم يتساءلون أليس تقاعسنا، وأحيانًا تفرُّدنا، يف شىت أحناء الوطن 
ستِمر وإمناء لغتنا بالرتمجة 

ُ
العريب، عن عملية التعريب ومواكبة التطور العامليِّ امل

  والتأليف، هو املسؤول عن هذا النقص ؟
ز يف جّدة يف تقرير عن التعريب يف كلِّية اهلندسة جبامعة امللك عبد العزي

لفَتين أن عملية نشر كتاٍب أو معجم، يف مشروع الّتعريب، تسَتغرُق فرتًة طويلًة 
  لألسباب التالية:

                                                            
مسي جدير بالذكر أن كتاب " القانون يف الطب" للشيخ الرئيس ابن سينا ظلَّ املقرر الر   ١

  ىت القرن السادس عشر.لدراسة الطب يف أوربا ح



  

أ: طوِل َفرتة إعداد الكتاب أو املعجم لَعدم تفرّغ عضو هيئة التدريس 
  وقد تستمرُّ عّدة سنوات. –

  ب: عملية التحكيم قد تستفرق أكثر من سنة.
ُعرِّبني أو املرتمجني قد ج: عملية استيفاء مالح

ظات احملكمني من قبل امل
  تستغرق أكثر من سنة.

د: عملية عرض الكتاب أو املعجم على جمالس األقسام العلمية 
لس العلمي  املختصة، ومن مثَّ َعرضها على جملس الكلية، وتاليًا على ا

  باجلامعة، قد تستغرق أكثر من سنة.
مركز النشر العلمي وتستغرق فرتًة طويلًة  : ُحتال الُكتب أو املعاجم إىل ه

راجعة والنشر. وقد تبُلغ ُمّدُة 
ُ
حىت يأيت دورها. ومن مثَّ يتمُّ البدء يف عملية امل

  االنتظار، حىت الطباعة النهائية، ِعدَّة سنوات.
  هذا إضافة إىل أُموٍر طارئة أحياناً مثل:

، أو تأخُّر احلصول على ُموافقة الناِشر أو املؤِلف ِلرتَ  َعنيَّ
ُ
َمجة الكتاب امل

إعادة تشكيل فريق التأليف ألسباب ُخمتلفة، منها انتهاء عقد عضو هيئة 
ا.   التدريس باجلامعة أو تركه العمل 

يف املقابل أروي لكم، دون تعليق، مافوجئت به يف إحدى جلسات 
نظَّمة الصحة العلمية 

ُ
 حيث لفتين كتاب أمام مشارك من فنـزويال –مؤمتر مل

فكان: التشخيصات الطبّية اجلارية حاليا   –استطعت حتليل ُعنوانه اإلسبانيويل 
 ً"Current Medical Diagnosis."  

 Langeوأنا أعرف أن هذا الكتاب َيصُدر َسنويًّا عن مؤسسة 
  املتخصصة يف نشر الكتب الطبّية.
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والذي أذهلين، عند تقليب الصفحات األوىل من الكتاب، أنه حيمل 
  سنة انعقاد ذلك املؤمتر!  –الّسنة إياها  تاريخَ 

شارك اجلالس جبانيب، يف فرتة االسرتاحة، عن سر 
ُ
وعندما استفسرت امل

إمكانيَّة نشر كتاب صادر أصًال باللغةاإلنكليزية يف العامل نفسه باللغة 
  اإلسبانية، أخربين مامل يكن َخيطر ببايل إمكانيُة حصوله قال:

من  –كا الالتينية تـَُؤلِّف هيَئًة موحدة للرتمجة اثنا عشر بلدًا يف أمري
  مشاريعها هذا الكتاب.

واهليئة تتلقى مالزم الّنص اإلنكليزي أّوًال بأّول، فالميضي شهٌر أو بعُض 
شهر حىت يكون الكتاب ، كالكثري ِسواه، بني أيدي الطلبة يف فنـزويال 

على اختالف  –وسواها  وكولومبيا وتشيلي واألرجنتني وبوليفياوباراغواي وبريو
م اإلسبانيولية.   هلجا

  فقلت يف نفسي" أين أنتم ياعرب"!

  موضوع تنمية –اللغة القوميَّة 
  كما هي وسيلُة تنمية

أبسُط متطلبات الّتنمية اللغوية، موضوعًا ووسيلًة، هو أن تكون اللغُة القومية 
  لسان حاِل الَعصر وتواكَب ُمستجداتِه.

عاِصرة  وأّىن لِلُّغِة( أيُّ 
ُ
م امل  –لَُغٍة) أن ُحتقِّق ذلك مامل توفَّر ألهلها أمساء حلاجّيا

ُمَسمياٍت بل مصطلحات، يف خمتلف جماالت الغمر احلضاري الذي جيتاحهم بتقاناته 
راته ومعلوميَّاته.   وخمرتعاته ومصدَّ

قضيَّتنا مع املصطلحات ليَست مرتبطة فقط ب، والهي مقصورة على حقول 
 اهلندسة والطب والفيزياء واإللكرتونيات والطبيعّيات والفضائّيات ، بل أيضاً التقنيات يف

االت االجتماعية واإلنسانية واملعيشية يف البيت واحلقل واملدرسة وجماالت العمل،  يف ا



  

  ويف ملَبسنا ومأكلنا ومشربنا وشّىت مناحي حياتنا.
الشهري، يف مقاٍل له بعنوان "  منذ قرٍن من الزمان شكا ابراهيم اليازجي، اللُّغويُّ 

اللغة والَعصر" من أن الكاتب لورام أن يصف حجرة َمناِمه، اليكاد َجيُد مايكفيه لذلك ، 
فضًال عّما مثّة من آنيٍة وملبوس وِفراش وغري ذلك من أصناف املاعون وأدوات الزينة مما 

  الجيد لشيٍء منُه امساً يف لغتنا.
وايل نصف قرن، األديب املعروف أمحد حسن وكّرَر الشكوى نفسها، بعد ح

  قال فيها، خماطباً رئيس جممع اللغة العربية يف القاهرة: –الزيات 
مع ، لو حضرت بيتنا سّيدة رافلٌة بأحدث األزياء،  ماذا تراين قائًال يارئيس ا

  وسئلُت أن أمسِّي ما عليها من لِباس.
  ف مافيها من رياش وأثاث.أو لو نزلُت يف داٍر حديثٍة وطلَب إّيل أن أص

ماذا تراين قائًال ياسيدي، وأنا ّممن أفنوا أعمارهم يف حتصيل مادة اللغة واكتساب 
  !             ملكة الكتابة

ماذا أمسِّي هذا املاثل على الَفود األمين، أو هذا املاِثل على اجلبني الزاهر، وماذا 
شرق، وهذا

ُ
ُزرَّر على الصدر امل

دار على الّصدر الناتئ، وهذا املرسل على  أقول يف هذا امل
ُ
امل

  الكشح اهلضيم، وهذا املفّصل على القدم اللطيفة؟
وأنا الأعرف من غطاء الرأس إال القناع واِخلمار، وال من كساء اجلسم إال املالءة 

  واألزرار، والمن وقاء الرِّجل إال الّنعل واِحلذاء.
  فهل تنطبق هذه األمساء على تلك األشياء؟

أم تكون داللتها عليها كداللة الرِّياش واألثاث على كل موبيليات البيت، والورد 
  والرَّياحني على مجيع أزهار احلديقة، واجلهل والعجمة على ُكلِّ أدوات السّيارة!

  أال إينِّ قد بـَلَّغت! –الجَرم أّين سأعجز 
اتيح للمعرفة يف باعتبارها مف –أيُّ لُغة  –املصطلحات اليوم ُجزٌء مهم من اللغة 

  شّىت فروعها.
من مفردات لغات البلدان املتقدمة هي  ٪٥٠وتقدِّر بعض الدِّراسات أنَّ ُقرابة 
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  مصطلحات ُمستجدة.
  والكثري من هذه املصطلحات غدا عامليُّ النطاق وَيومي االستخدام.

لقد غدا املصطلح اليوم ضرورة علمية وضرورة حضارية الميكن جتاهلها. املصطلح 
د ذاته ليس غايًة. الغاية هي امتالك املعارف العلمية والتقانية، واملعاصرة الفعلية حب

الالسطحية للركب احلضاري املنطَلق حوالينا بزخم متزايد. واملصطلح السَّليم هو بعض 
  وسائلنا المتالك تلك املعارف والتقانات.

ات العلمية على البعض يلومون العربيَّة كلغة غري قادرة على استيعاب املسمَّي
ا  اختالفها بصورٍة مؤدِّيٍة. ويتناسون أنَّ اللغة إمنا تعكس أوضاع األمة وحيويتها وإجنازا

ا.   وسلطا
هكذا كان شأن اليونانية أيّام اإلغريق، والالتينية يف عهد قيصر، والعربّية يف زمن 

لة يف وضع املصطلحات بين العّباس، واإلنكليزية األمريكية اليوم.ويُنظِّر البعض أن املشك
هي يف غياب املنهجية العلمّية. والواقع خالف ذلك. فاملنهجية حتققت بشكٍل شبه 
متكامل يف توايل الرُّبع األوَّل من القرن املاضي. وتوّضحت معاملها يف أعمال وحماضر 

كان يل شرف حضور حوايل عشرٍة   –جمامع اللغة العربية والعديد من الّندوات واملؤمترات 
  منها.

الِعّلة، يف الواقع، شّخصها األمري مصطفى الشهايب يف منشوره اجلريء منذ مايزيد 
على نصف قرن، حيث يقول: الذين يتحّلون مبعرفة دقائق العلوم احلديثة وأسرار اللغة اليت 
يرتمجون عنها ( لغة األصل ) واليت ينّقلون إليها (لغة اهلدف) هم قليلون جّدًا يف بالدنا 

  ة * ولألسف، فإن مقولة األمري مل تتغري كثرياً خالل نصف القرن األخري.العربيّ 
علمّيًا وتعليميًا وثقافيًا وقومياً.وإين  -إن وضع املصطلحات مسؤولية خطرية

ألستغرب كيف يتجرّأ بعض املصطلحيِّني، ممن حيملون درجاٍت علميًة رفيعًة ويف 
ا على مستويات رفيعة، أم ام هكذا مسؤولية، أن يقدموا للنشر اختصاصاٍت يدرِّسو

مصطلحات معّربة، كمرادفات ملصطلحات أجنبّية، بعيدة عن اهلدف بل بعيدة عن 
الصحة، مضللة أحيانًا وركيكة املبىن واملعىن والصيغة. واعرض فيما يلي بعض األمثلة من 



  

قصد معاجم عرضت علينا      ( وأحيانًا عرب مكتب تنسيق التعريب ) للمراجعة أو ب
  النشر: 

  التصويب  املصطلح املعرَّب  املصطلح األجنيب

Corrosive  أّكال  قابل للتآكل  

Mudport  كوة(خروج)طني احلفر  مرفأ طني احلفر 

Water hardness  ُعسر املاء  قساوة املاء 

Nuuclear fusion  اندماج نووي  انصهار نووي  

Setting icement  شك (أو تصلب االمسنت)  وضع االمسنت  

Pipe wrench  مفتاح ربط (أوفك األنابيب)  لوي األنبوب 

Botryoidal  عنقودي  كلوي 

Analytical balanceميزان حتاليل(خمتربي)  توازن حتليلي 

Geological conditionsظروف جيولوجية  شروط جيولوجية 

Investment castingصب إحداقي   صب استثماري  

 (حيدق فيه بالنموذج الشمعي قالب طيين)  

 

Allochonous deposits ترسبات دخيلة  ترسبات موضعية 

Annular  حلقي  سنوي 

Gizzard  قانصة  حوصلة 

Phosphos  مادة مبفسفرة  الفسفور 
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Ferromagnesian  حديدي مغنسيومي  حديدي مغنطيسي 

Acid dyes  األصباغ (أو اخلضب )احلامضة  الصبغيات احلامضة 

Action& reaction  الفعل ورد الفعل  الفعل والتفاعل 

Apperndieular skeletonهيكل   هيكل زائدي  

 األطراف    

Mende,l s laws of       قوانني مندل يف الوراثة 

Inheritance  

 Faraday, s laws of electrolysisقانونا   قوانني فراداي يف التحليل
 الكهربائي        فارادي يف التحليل ا

Scalenohedron  سم   الشكل املثلث خمتلف األضالع ا
  منها مثلث خمتلف األضالع  الوجوه كل وجه متعدد 

Krebs cycle  دورة كربس  دورة كرب 

Interventricular  بني البطينني  بني البطينات 

Atrium of highmore  جيب هاميور  جيب هيغمور 

Shell sort  تصنيف شل  فرز قشري 

Pillow lava  البا وسادية  وسائد الالفا  

م جماراًة لطغ يان اإلنكليزية، كلغة عوملة، يؤنكلزون املداخل وتبلغ اجلرأة بالبعض أ
م.   على هواهم، ويضعون مقابلها مصطلحا

امسعوا مثًال ماكتبه زميل عاتب إىل رئيس حترير جملة اللسان العريب( اليت حنرتمها 
لة كمشروع معجم، جاء  وحنرتم القائمني عليها) يف نقد قائمة مصطلحات نشرت يف ا



  

  فيها مايلي:

 frusting(frustrating)يقصد                                 كايت    

 undergoup( subgoup)طوئيفة او فئة فرعية                      يقصد 

 –(  null- hypothesis)  فريضة الغية                             يقصد 
hypothesis no 

   )   handicapatedمعاق                                    يقصد 
handicapped  )  

 -    insecure  )   (securizedغري مطمئن                             يقصد 
no 

  أسئلة متعددة االختيارات              

 choice    questions )   multiple   -  (– at  يقصد                  
multiple    questions                                                        

      

   adequation  (     adequacy  )مطابقة                               يقصد 

 –أمثال هذه اإلجنازات تذكرين بقصة تروى عن ألدوس هكسلي 
  الكاتب الربيطاين املتأمرك الشهري.

يقال إن أحدهم اعرتض هكسلي موجها إليه السؤال : مباذا، 
  رتهكسلي، تنصح من يريد أن يصبح كاتباً؟يامس

  فأطرق هكسلي، وكأنه فوجئ بالسؤال، مث تصنَّع اجلدية وقال:
  "يشرتي قلماً وورقاً وقنينة حرب".

ويبدو يل، مع األسف، مما أشهده من النتاج املصطلحي وأحياناً 
املعجمي، حبكم عملي، أن عددًا اليستهان به ممن حياولون "خدمة" العربية 
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م اليضيفون إىل وصفة هكسلي أكثر من      " وبضعة قواميس".بإجن   ازا
ا تتحدد معاملها يف العامل العريب. 

ّ
إن مهنة املصطلحي، كما تعلمون، مل

فليس هناك برامج متعارفة، والطرق تأهيل حمددة ومرسومة إلعداد املتخصصني 
  يف املصطلح والشؤون املصطلحية.

الذين أعرفهم تعلموا املهنة جبهودهم  بل رمبا كل املتخصصني –ومعظم 
م الشخصية، ومل يدرسوها كعلم  إمنا توافرت هلم خلفيات دراسية  –وإمكانا

  تثقيفية وعلمية ولغوية ساعدت يف هذا التأهيل.
ا  لكن مهما خيتلف املنظرون يف تقنيات املصطلحية ومنهجيا

ا فهناك أساسيات، ال خالف فيها، ملا  ميكن اعتباره بعض ومناهجها ومساقا
مؤهالت املصطلحي قبل الورق والقلم وقنينة احلرب حىت وبضعة القواميس. 
وهي يف جوهرها الختتلف كثرياً عن املتطلبات األساسية ألعمال الرتمجة العلمية 

  والتقانية الناجحة.
هذه املتطلبات خلَّصها منذ اثين عشر قرنًا أبوعثمان اجلاحظ يف مناٍح 

تتوافر يف املرتجم. أوهلا أن يكون بيانه يف نفس الرتمجة يف وزن  ثالثة ينبغي أن
أي معرفة كاملة باملوضوع الذي يقوم برتمجة مادته،  –علمه بنفس املعرفة 

  ودراية كافية بالشائع من مصطلحاته.
مث ثانيًا وثالثًا أن يكون أعلم الناس باللغة املنقول عنها (لغة األصل) 

  * دف) حىت يكون فيهما سواًء وغايةواملنقول إليها (لغة اهل
ويضيف خرباء املصطلحية إىل هذا الثالوث موهبة عمادها ذكاء مدرَّب 
ميكِّن من ملء الثغرات يف النص األصلي وخيال واسع ميكِّن من تصوُّر العدة 

                                                            
   ١٩٩٢اجلاحظ ، كتاب احليوان، منشورات اهلالل ، بريوت  *



  

  أو الشيء أو املسمى املوصوف.
إضافة إىل خربة عملية توجه اختيار املصطلح إىل انتقاء املرادف 

ملصطلحي األنسب من الرتاث أو من املعاجم ذات العالقة أو الكتابات ا
  املنشورة حول موضوع البحث.

لقد أضحى علم املصطلح اليوم، كما سائر املهارات ذات املسؤولية، 
دراسة ختصصية تتطلب، حىت فوق ما أسلفت، قابلية شخصية ومرونة لغوية، 

  ة اليت يصطلح فيها.وسعة أفق وصرباً وأناًة، وحّباً عميقاً للغ
لقد عرفت العربية مصطلحيني أفذاذًا حتققت فيهم هذه املواصفات 

علمًا ومنهجية وقابلية، فأثروا اللغة بأعماهلم  –واخلصائص الذاتية واملكتسبة 
من أمثال رفاعة الطهطاوي وعمر التونسي  وإبراهيم اليازجي وبطرس  –

ديك وخليل سعادة وأمحد عيسى البستاين وأمحد فارس الشدياق وكرنيليوس فان
وثالثي معجم كلري فيل ، اخلياط والكواكيب وخاطر ، ويعقوب صروف واألمري 

  مصطفى الشهايب وغريهم ممن تعرفون.
لكّنا حباجٍة، ال إىل أفراد من مثل هؤالء يربزون على فرتات ويف بعض 

  ميادين، بل إىل كتائب فاعلة منهم يف كلِّ آن، ويف كل ميدان.
السبيل العلمي اآلين إلعداد مثل هؤالء، هو ماكان يطبق، وال ولعل 

حيث يدرس  –يزال، يف الكليات العلمية يف ماكان يدعى االحتاد السوفيييت 
الطالب من خمتلف القوميات خمتلف االختصاصات باللغة الروسية، ويدمج 

ل يف تعليم املوضوع العلمي أو التقين، للمتخرج يف مهنة، مع تدريبه على العم
الوقت ذاته كمرتجم ومصطلحي يف حقل ختصصه . ويشرتط فيه عند التخرج  

  كتابة أطروحته بلغته القومية اليت ستكون لغة املمارسة يف بلده تالياً.
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إن ماقامت به بعض اجلامعات يف العامل العريب من استحداث مساقات 
للغة العربية يف للرتمجة مل يعد كافيًا اليوم. وأذكر أن أحد الزمالء يف جممع ا

القاهرة اقرتح أكثر من مرة أن تقوم املنظمة العربية للرتبية والثقافة  والعلوم، 
بإنشاء جامعة للمصطلحات يؤمها حاملو الدبلومات العرب من خمتلف أقطار 

  العامل العريب يف خمتلف االختصاصات.
 وفيها يتثقفون باالطالع واملمارسة يف جمال املصطلح عموماً، مث كل

  فريق يف متطلبات وتراث اختصاصه.
ويتخرج واحدهم خبريًا مصطلحيًا يظّل على اتصال جبامعته والزمالء 
اآلخرين يف جمال اختصاصه، وتتبادله جامعته مع زمالئه يف اجلامعات األخرى 

م اخلربة والتواصل واملصطلح اجليد املوحد – ورمبا عن  -فنضمن بذلك هلم و
خرجييها يتحقق لنا ماحتققه هيئات الرتمجة اآلنية يف طريق مثل هذه اجلامعة و 

  دول أمريكا الالتينية االثنيت عشرة يف جماالت اختصاصها.

وقـل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون  


