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  اللغة العربية ومواكبة العلوم الحديثة
  

  الدكتور مروان المحاسني

  
يقــف الــوطن العــريب علــى عتبــات القــرن الواحــد والعشــرين يف مواجهــة حامســة مــع ذلــك 

السيل املعريف الذي تغدقــه احلداثــة علــى عــامل اليــوم وخباصــة يف جمــاالت العلــوم الــيت تفرعــت إىل 

  نها تعميق جذور العلم الذي انفرد به.مسارات عديدة متشعبة يتابع كل مسار م

ــــا حركــــة علميــــة متســــارعة تســــرب مــــا بقــــي خافيــــاً مــــن أســــرار الكــــون وتعيــــد النظــــر يف  إ

منجــزات القــرن العشــرين تلـــك املنجــزات الــيت كانــت متثـــل انفجــاراً معرفيــاً مبهــراً يف جمـــاالت مل 

لــذرة ودقــائق بنيــة الكــائن احلــي ُتطرق من قبل كاملعلوماتية واألجزاء املتناهيــة الصــغر يف تكــوين ا

  وكل ما يتعلق بالتعرف على عناصر الفضاء الكوين.

وقــد رافــق ذلــك تطــور ســريع يف العلــوم اإلنســانية وظهــور نظــرة جديــدة إىل فــروع كانــت 

ا املتميـــــزة خـــــالل القـــــرن العشـــــرين: كعلـــــم االجتمـــــاع وعلـــــوم اللســـــان  مســـــتقرة بعـــــد إصـــــدارا

ليـــل اخلطـــاب، هـــذا إىل جانـــب مـــا ظهـــر يف جمـــاالت العلـــوم والدراســـات األدبيـــة يف النقـــد وحت

  االقتصادية من توسع وتعمق.

إن هـــذه التيـــارات الفكريـــة احلديثـــة الـــيت تغـــوص يف حبـــور كـــان قـــد ســـرب أغوارهـــا العلمـــاء 

والبــــاحثون يف القــــرن املاضــــي تشــــكل كمــــاً ثقــــيالً مل ينتــــه مؤلفونــــا مــــن نقلــــه إىل العربيــــة لتيســــري 

  ل املثقفني العرب.االطالع عليه من قب

وإذا أضــفنا إىل كــل ذلــك مــا تواجهــه جمتمعاتنــا مــن صــعوبات يف اللحــاق بــالتطورات التقنيــة 

احلديثة املتســارعة الــيت دخلــت حياتنــا واســتقرت يف بيوتنــا وحنــن ملــا نســتوعب األســس العلميــة الــيت 

  ىت.بنيت عليها أمكننا إدراك مقدار التحدي الذي تواجهه جمتمعاتنا يف جماالت ش



  2

ــا وهــي  إن عاملنــا العــريب تســكنه جمتمعــات انطوائيــة ال حتتــل القــراءة مركــزاً حموريــاً يف حيا

ـــا لتســـتفيد منهـــا يف مواجهـــة حتـــديات العصـــر. هـــي  تعتـــز بثقافـــة أثيلـــة مل حتـــاول حتليـــل منطلقا

جمتمعــات مازالــت تنظــر إىل ماضــيها وال ختطــط ملســتقبلها يف عــامل ســريع التطــور حتركــه ثقافــات 

ا.ت   طغى على الثقافات الساكنة معتمدة حركيتها وطموحا

هــي جمتمعــات مفتونــة مبنجــزات حداثــة ال تفكــر يف مضــاهاة أي جــزء مــن إنتاجهــا حــىت 

إذا مـــا انـــربى بعـــض األفـــراد حملاولـــة فهـــم مـــا تغدقـــه احلداثـــة علـــى جمـــتمعهم واخنرطـــوا يف الطريـــق 

وجــدوا أنفســهم منعــزلني يف مواجهــة تلــك اللجــة املوصــلة إىل املشــاركة يف احلركــة العلميــة العامليــة 

ا مســتكينة  ا مــن ركــود بــل جيــدو م يف سعيهم إلخراجها مما أصــا العارمة ال تساندهم جمتمعا

  جترفها تيارات احلداثة وتستقطبها مراكزها العلمية املتميزة.

فادة مــن والبــد مــن القــول إن اللحــاق باحلداثــة الغــامرة لعــامل اليــوم ال يقتصــر علــى االســت

ا بل إن الدخول يف احلداثة ال يكون إال عن طريق إدراك األسس الــيت بنيــت عليهــا بــل  منجزا

  النفوذ إىل الفكر الصانع هلا ليتسىن لنا من مثة املشاركة يف بناء مستقبلها.

وإن اللغة هي مفتاح الوصــول إىل املعرفــة ولــذا فهــي حتتــل موقعــاً حموريــاً يف حيــاة اإلنســان 

جتمعـــه وحتتـــوي علـــى خالصـــة خـــربات وتـــراث كـــل جمتمـــع. فاللغـــة ليســـت أداة للتعبـــري تربطـــه مب

ا وسيلة التفكري بل هي خالصة الفكر.   فحسب، إ

ولقـــد ُمحِّلـــت لغتنـــا عـــبءاً ضـــخماً يف النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن العشـــرين حـــني بـــرزت 

ا.   جماالت علمية جديدة ال قبل هلا 

ايـــة ذلــك أن اللغــة العربيـــة بقيــت جــاهزة لت قبّـــل متطلبــات العلــوم األساســـية كافــة حــىت 

احلــرب العامليــة الثانيــة وكــان ذلــك بفضــل اجلهــود املبذولــة يف تــدريس العلــوم باللغــة العربيــة، وهــو 

ا الرائدُة فيه، هذا باإلضافة إىل ما قدمه األفراد يف العــامل العــريب مــن جهــد  أمر تفخر سوريا بأ
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  تابعة احلركة العلمية العاملية.حقيقي يف جماالت ترمجة العلوم وم

إال أن انبثـــــاق علـــــوم جديـــــدة كالدراســـــات يف دقـــــائق تكـــــوين املـــــادة، أو دراســـــة اخلاليـــــا 

اجلذعيــة، أو كــل مــا نــتج عــن اســتثمار الطاقــة الذريــة وغريهــا مــن البحــوث احلديثــة قــد أدى إىل 

لـــى إجنـــازه. بـــل البـــد مـــن تـــراكم معـــريف حيتـــاج نقلـــه إىل العربيـــة جمهـــوداً كبـــرياً ال طاقـــة لألفـــراد ع

مؤسســــات متخصصــــة ترفــــد الطاقــــات الفرديــــة اهلزيلــــة الــــيت حتــــار يف مواجهــــة تيــــارات العوملــــة، 

  ولكنها ُتستثار وتَنتفض لتتصدى حملاوالت تغليب اللغة العاملية على لغتها القومية.

ملي، هذا ال يعين أن اللغة العربية قد تعطلت وبدا عجزها عن مسايرة الركب العلمي العــا

وأن إقصاءها عن متابعة نقل العلم هــو احلــل األمثــل الــذي ينقــل االهتمــام إىل التعّمــق يف تعلُّــم 

  اللغات احلاملة للعلوم ويُغين عن جمهودات النقل إىل العربية.

إن نظرة كهذه تنتهي إىل إسقاط حق اجلماهري العربية يف التعــرف إىل جمريــات األمــور يف 

ضــها بلغتهــا األم، منكــرة بــذلك جمهــودات التعريــب الــيت قامــت يف ميادين العلــم حــني يكــون عر 

العامل العريب طيلة القرن العشرين من أجل تسهيل الوصول إىل إدراك العلوم احلديثة واســتيعاب 

ا.   منطلقا

إن ما ذكرناه من تقصري اللغة العربية يف النصف الثاين من القــرن العشــرين عــن تعريــف القــارئ 

اهلامة املؤسسة ملا يراه حوله من إجنازات تقنيــة وعلميــة، هــو تقصــري يفســر لنــا ســبب  العريب بالتيارات

عدم استفادة جمتمعاتنا إال من فتات ما يسَّرته احلداثة. وأي تقصري أكرب من ذلك الــذي أفضــى إىل 

 تلــك احلــرية الوجوديــة الــيت تســيطر علــى العــريب حــني حيــاول االســتفادة بشــكل واٍع ممــا تقدمــه احلداثــة

مــن منجــزات علميــة وتقنيــة، فيقــف حــائراً وعــاجزاً أمــام اآللــة أو اجلهــاز احلــديث طالبــاً أن تــوفَّر لــه 

الشــروح والتعليمــات بلغتــه القوميــة، وهــو أمــر يتــأخر دومــاً ألن لغتــه ليســت جــاهزة لتقــدمي ذلــك قبــل 

  حتديد املقابل العريب لكل مصطلح علمي أو تقين.
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ورة يف جمال حمدد هو إجياد املقابالت العربية ومشكلة مواجهة احلداثة ليست حمص

للمصطلحات العلمية والتقنية، أي أمساء القطع واألجزاء اليت يتألف منها اجلهاز، بل إن األمر 

أعمق من ذلك إذ البد من الوصول إىل ما يكمن وراء ذلك اإلجناز من فكر فعَّال ومنِتج حىت 

  ه.ميكن لنا أن نتفهم حمرِّكات اإلبداع وشروط

ا فجوة حضارية مستحكمة يف جمــاالت العلــوم والتقانــات تفصــلنا عــن العــامل املتقــدم. وهــي  إ

ــي  ،فجــوة آخــذة يف االتســاع ومعــدل اتســاعها يتناســب مــع حجمهــا ولــذلك فهــي تــزداد بقــانون أسِّ

لتطــور العلــوم والتقانــة: ســرعة عاليــة يف الــدول املتقدمــة وســرعة بطيئــة يف الــدول بفعــل وجــود ســرعتني 

  النامية، ولذا فإن الفرق بني السرعتني هو حجم الفجوة.

وقــــد تأكــــد أن تلــــك الفجــــوة مرتبطــــة بشــــكل وثيــــق مبــــدى انتشــــار تعلُّــــم اللغــــات العامليــــة يف 

تمعــات وبــني عمــق تعلُّــم  جمتمعاتنــا، ويبــدو أن العالقــة بــني مــا يشــاهد مــن فــروق علميــة وتقنيــة يف ا

بح الفــرق احلضــاري صــغرياً كانــت احلاجــة إىل تعلــم اللغــات اللغات فيها هي عالقة طردية فكلما أص

  قليلة.

ولذا فإن الوسيلة الوحيدة للسيطرة على ما نراه من اتســاع الفجــوة العلميــة والتقنيــة بــني الغــرب 

وبيننا هي اللجــوء إىل حركــة واســعة مــن الرتمجــة والتعريــب يكــون أساَســها وضــُع املصــطلحات العلميــة 

ــا العوملــة وهــذا يفــرتض معرفــة عميقــة ودقيقــة بلغــات العلــم ذات والتقنيــة املقابلــة لتلــ ك الــيت تغرقنــا 

  الصفة العاملية.

ومبا أن املعرفة يف العلم هي يف األصل معرفة بلغته أي مبصطلحاته فإن "الكتابــة العلميــة كتابــة 

عالئقيـــــة بـــــني مضـــــمون العلـــــم وشـــــكل العلـــــم عمومـــــاً أو بـــــني مفـــــاهيم العلـــــم ومصـــــطلحات العلـــــم 

  .*وصاً" خص

                                                 
  (تونس) 161ص  فرحات الدريسي بالغة اخلطاب العلمي العريب  *
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ولــن نصــل إىل الفهــم العلمــي الصــائب إال عــن طريــق املصــطلح الــدقيق واملعــىن الواضــح، وهــذا 

ــا  يعين وجود حاجة ملحة إىل جهد مصطلحي متكامــل حيــيط بكــل دقــائق العلــوم املختلفــة، يف لغا

فكــر األصلية، من أجل الوصول إىل تنظيم لغوي ومصــطلحي ينتهــي إىل تأكيــد التــزاوج بــني اللغــة وال

عمومـــاً. وهـــذا التـــزاوج هـــو الـــذي يســـمح بـــإخراج العبـــارة العلميـــة يف املســـتوى الفـــين الـــذي يرفـــع كـــل 

شــــكل مــــن أشــــكال اللــــبس واإلغمــــاض، باالســــتناد إىل تسلســــل منطقــــي ينــــري الطريــــق إىل الفهــــم 

  واالستيعاب.

وهــذا يؤكــد ضــرورة وجــود وعــي مصــطلحي عميــق عنــد القــائمني علــى نقــل العلــوم اجلديــدة. 

و وعي يتطلب حتديد الرؤية العلميــة قبــل كــل شــيء، أي الوصــول إىل معرفــة دقيقــة للعلــم املنقــول، وه

باإلضافة إىل معرفة عميقة لطاقات اللغة العربيــة وملقاييســها حــىت ميكــن تســخري مجيــع املــدارك العقليــة 

  واإلمكانات اللغوية يف إبداع املصطلحات املناسبة.

ا ويفــتح لنــا أبــواب االســتفادة مــن احلضــارة مث املشــاركة يف بنــاء وهــو عمــل دؤوب يرفــع مــن شــأن لغتنــ

مســـتقبلها. فاحلضـــارة واقـــع ملمـــوس يف احليـــاة املدنيـــة ويف الفكـــر والثقافـــة واملمارســـة والســـلوك وهـــي 

ا.   تعتمد اللغة حامالً وناقالً جلميع حمتويا

يضـــع العلـــوم يف متنـــاول ولـــذا فـــإن اعتمـــاد الرتمجـــة والتعريـــب هـــدفاً اســـرتجائياً (اســـرتاتيجياً) 

ــا بعــد تطويعهــا، ويــدخلها إىل وجــدان األمــة، هــو الوســيلة املثلــى لنتخطّــى مبجتمعاتنــا وهــدة  طال

  التخلف ومرحلة االضمحالل التقين والعلمي.

إن الثقافة العربية اإلسالمية تفخر بأن ما قام به علماؤها األولون من ترمجة للنصوص اإلغريقية 

ا إىل ما هي عليه اليوم. والسريانية كان حبق   مرتكزاً بُنيت عليه الثقافة األوربية وانتهى 

إال أن مــا يســمى حركــة الرتمجــة والتعريــب الــيت بلغــت أوجهــا عنــد تأســيس بيــت احلكمــة يف 

  بغداد ال ميكن أن تقارن مبا يواجهنا اليوم حني نتطلع إىل نقل العلوم احلديثة إىل لغتنا القومية.
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 إذ كــان األولــون أمــام تــراث ثابــت ومســتقر ومعظمــه مــن منشــأ إغريقــي فــالفرق واضــح وكبــري

تبلــور أبــرز مــا فيــه يف القــرن الرابــع قبــل املــيالد يف أعمــال إيبــوقراط وأرســطو، وهــي الــيت متثــل قمـــة 

الفكــر القـــدمي يف ميـــادين الطـــب والفيزيـــاء والعلـــوم الطبيعيـــة إىل جانـــب الفلســـفة، وهـــي ختتصـــر مـــا 

  علوم مصر وبابل والشرق األدىن.وصل إىل اإلغريق من 

لقد متكن اإلغريق من فصل العلوم عن الفلســفة وعــن املعتقــدات اخلرافيــة، ومــن إعطــاء كــل 

علــم ذاتيــًة منفــردة يف تفســريها وتطبيقهــا. مث انتقــل هــذا الرصــيد العلمــي املتميــز إىل جممــوع منطقــة 

دت الشــرق حتــت ســيطرته. البحــر األبــيض املتوســط مــدفوعاً بــزخم فتوحــات االســكندر الــيت وّحــ

وبذلك انتشرت احلضارة اهللّينية اليت أخذت تستوعب ما يف الشرق من علوم مرتاكمة منذ ألــوف 

إىل أثينــا  ∗ الســنني، بعــد ســطو االســكندر علــى مكتبــة كســرى أنوشــروان يف أكباتــان ونقــل كتبهــا

ضـــمينها نصـــوص لرتمجتهـــا، وهـــي الكتـــب الـــيت كانـــت مراكـــز مـــرو وخبـــارى ونيســـابور قـــد قامـــت بت

الزرادشـــتية بعـــد ترمجتهـــا مـــن الفارســـية القدميـــة إىل  Deukaradوكتـــاب املواليـــد  Avestaاألفســـتا 

  اإلسكندرية الكربى اليت أسسها بطليموس األول سوتر.مكتبة  الفهلوية، وقد انتهت مجيعها إىل

(عــــام وقــــد بقــــي إشــــعاع مكتبــــة اإلســــكندرية حــــىت مطلــــع القــــرن اخلــــامس املــــيالدي حــــني ُدمــــرت 

م) بتــــأثري حركــــات تعصــــبية تتنكــــر للعلــــوم لتعــــود إىل الغيبيــــات، مــــا أدى إىل تراجــــع الفكــــر العلمــــي 400

واالبتعــاد عــن العقالنيــة وتضــاؤل الفكــر البحثــي اإلجيــايب أمــام الفكــر الغيــيب العــاطفي الــذي تســيطر عليــه 

حتــت وطــأة الغــزوات الرببريــة اجلرمانيــة الغنوصــية (العرفانيــة). وحــني انفــرط عقــد اإلمرباطوريــة الرومانيــة الغربيــة 

(قــوط، فانــدال) واآلســيوية (اهلــون) مت تقــويض احلضــارة اإلغريقيــة الرومانيــة ومل يبــق ســوى مكتبــات رودس 

 وبرغاما وإنطاكية بعيداً عن تأثري تلك الغزوات وهي املكتبــات الــيت كانــت تتنــافس مــع مكتبــة اإلســكندرية.

مــداً مســتقراً تطــّرق إىل جمــاالت خمتلفــة ليجعــل منهــا علومــاً مســتقلة فمــا وصــل إىل العــرب كــان تراثــاً جا
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ولــو أن القــائمني علــى دراســتها كــانوا جيمعــون املعرفــة يف الطــب إىل دراســة الفيزيــاء والكيميــاء وإىل علــم 

  النجوم وغريها.

وقد واجه املرتمجون األوائل صعوبات مجة يف إجياد املقــابالت العربيــة للمصــطلحات العلميــة 

إلغريقيــة الــيت أتــاهم عـــدد كبــري منهــا عـــن طريــق اللغــة الســريانية. فاعتمـــدوا بعضــها جبعلهــا عربيـــة ا

مقبولة كاإلقليم واإلسطرالب والفلسفة بينمــا قــاموا بوضــع مقــابالت عربيــة صــرحية حــني وجــدوا يف 

والعناصــــر البســــيطة مقابــــل  ،diagnosisلغــــتهم مــــا يوافــــق طلــــبهم كمصــــطلح التشــــخيص مقابــــل 

  ات، إىل غري ذلك مما هو واضح يف مجيع العلوم اليت وصلت إليهم.االسطقس

وهذا ما مسح هلم أن ينتقلوا يف مرحلة تاليــة مــن جمــرد الرتمجــة إىل مــا هــو تعريــب حقيقــي أي 

تمــع الــذي يســتفيد  إيصال املادة العلمية إىل القــارئ العــريب بعــد تطويعهــا وجعلهــا موائمــة لثقافــة ا

تفاعل علماء األمة مع جوهر تلك العلوم معتمدين لغــة سلســة ينســاب منها. ويكون ذلك حني ي

فيها الفكر انسياباً فتصبح تلك املادة العلمية املعرَّبــة أساســاً حلضــارة األمــة، إذ الشــك بــأن الوثــاق 

  الذي يربط اللغة باحلضارة عرب املسرية اإلنسانية هو وثاق وطيد.

بــن اســحق يؤكــد أمهيــة الفهــم أساســاً للرتمجــة ويف أية حال فإن األســلوب الــذي اتبعــه حنــني 

ووصــوالً إىل التعريــب. فقــد أقــام حنــني ســنتني يف بيزنطــة موفــداً مــن قبــل املــأمون، وقــد كــان الرشــيد 

أيضاً أرسل إليها يوحنــا بــن ماســويه، لــتعلم اللغــة اليونانيــة. وكــان حنــني حيفــظ اليــاذة هــومريوس، مث 

حــىت بــرع يف اللســان العــريب وأصــبح أعلــم أهــل زمانــه أضــاف إىل ذلــك أن لــزم اخلليــل بــن أمحــد "

  ∗باليونانية والسريانية والفارسية فضالً عن العربية" 

وكان حنني يــرتجم مــن اليونانيــة إىل الســريانية ويقــوم ابنــه اســحق وابــن أختــه حبــيش بالنقــل إىل 

  ونانية إىل العربية.العربية يف املراحل األوىل مث انتهى األمر حبنني أن أصبح ينقل العلوم من الي
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وهـــذا مســـلك امتـــد إىل معظـــم العلمـــاء املســـلمني إذ كـــان البـــريوين يـــتقن العربيـــة إىل جانـــب 

اهلنديــة والفارســية واليونانيــة. ومــن املعــروف أن أشــهر املرتمجــني األوائــل كــابن البطريــق وابــن ماســويه 

م ســريانية وحمــيطهم وثابت بن قرّه وجمموع مدرسة جند يسابور كــانوا أفــراداً ثقــافتهم يونا نيــة وحيــا

عــريب. فكــان جممــوع هــؤالء مبثابــة األثــايف الــيت قامــت عليهــا حضــارة جديــدة هــي احلضــارة العربيــة 

  اإلسالمية معتمدة األسس الثقافية والعلمية اليت قاموا بتوفريها.

 ولقــد كانــت الرتمجــة يف األصـــل مســلكاً حضــارياً يف اهلــالل اخلصـــيب بغيــة ارتشــاف املعرفــة مـــن

الفكـــر اليونـــاين القـــدمي ومـــن الثقافـــة الفارســـية (اللغـــة الفهلويـــة) إذ كانـــت حركـــة الرتمجـــة حركـــة اجتماعيـــة 

فكريــة. وكانــت روح الرتمجــة ســائدة يف تلــك البقعــة مــن العــامل للتعــرف علــى التغــريات احلضــارية والثقافيــة 

ـــا مـــن أكديـــة إىل آرا ميـــة إىل يونانيـــة وســـريانية وخباصــة يف ســـوريا والعـــراق، مـــوطن حضـــارات تغـــريت لغا

وصوالً إىل اللغة العربية. وهكذا فقد تعامل أولئك املرتمجون مع جمموع نتاج الثقافــات الشــرقية القدميــة إذ 

ــم ورثــوا الرتمجــات مــن اليونانيــة إىل الســـريانية بعــد أن أغلــق اإلمرباطــور زينــون مدرســة اإلســـكندرية يف  أ

ملعلمــني اليونــانيني يلتحقــون باملــدارس املشــرقية يف إنطاكيــة والرهــا بداية القــرن الســادس للمــيالد مــا جعــل ا

  ونصيبني اليت بقيت تدرس العلوم والطب والفلسفة.

أي أن العرب الفاحتني وجدوا يف بالد الشام بيئة ائتلفت الرتمجة واستوعبت الكثــري مــن معطيــات 

لت من الثقافــة اإلغريقيــة معظــم تلك الثقافات اليت تعاقبت على بالد الشام وبالد الرافدين، وهي  بيئة 

ـــا املاديـــة والفنيـــة. وقـــد كـــان عـــدد غـــري قليـــل مـــن املثقفـــني يف تلـــك الـــبالد ملمـــني باللغـــة العلميـــة  تظاهرا

ا إىل لغــتهم الســريانية الدارجــة، وارثــة  السائدة يف ذلك العصر وهي اإلغريقية، ما جعلهم ينقلون مضمو

  والدولة من بالد فارس إىل شواطئ املتوسط. اآلرامية اليت كانت لغة الثقافة

وأما حنن فقد ابتعدنا طوعًا عن تعليم اللغات األجنبية يف العصر احلديث وقصرنا ذلك 

ا، مبتعدين عن أي ارتباط بني اللغة العربية ولغة العلوم احلاملة  على املهتمني بتلك اللغات وبآدا
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  ملرتكزات إبداعات احلداثة.

نفســنا يف مواجهــة كــم كبــري مــن املعلومــات املتفجــرة تنثرهــا قنــوات االتصــال وحنن اليــوم جنــد أ

املتشــابكة، فتنــتظم يف علــوم جديــدة تتفــرع عنهــا ختصصــات جديــدة تنفــرد حبيــز أصــغر فأصــغر يف  

كل علم كالفيزياء والكيمياء والطب وغريها، هذا إىل جانب علوم مبتكرة، حديثــة بامتيــاز، كعلــم 

علــوم املعلوماتيــة وعلــوم الفضــاء. وهــي علــوم تتطلــب مســتويات عاليــة و  cybernétiqueالــتحكم 

ـــا قبـــل النظـــر يف إنتـــاج املصـــطلحات الـــيت  ـــا يف لغا مـــن املعرفـــة اللغويـــة للوصـــول إىل فهـــم مقوما

  يتطلبها نقلها إىل العربية.

وأمــــا ســــالحنا يف هــــذه املعركــــة الضــــارية فلغــــة عريقــــة عظيمــــة حتمــــل تراثنــــا الفكــــري وجتربتنــــا 

ـــاالت احل ضـــارية وتعكـــس حقيقـــة جمتمعنـــا، وقـــد انطلقـــت يف العصـــر احلـــديث جملِّيـــة يف معظـــم ا

ــا يف حبــور العلــم  املتعلقة بالفكر واألدب والفلسفة. ولكنها مازالت جتّد وجتهــد يف اســتدراك مــا فا

ان الزاخــرة، منــذ قــرون عديــدة بقيــت فيهــا حمصــورة يف جمــاالت الدراســات التقليديــة يف الــدين والبيــ

ــا ثقافــة لفظيــة زخرفيــة. ومل تتطــرق اللغــة العربيــة إال يف مطلــع  واللغــة، حــىت نعتــت الثقافــة العربيــة بأ

القـــرن العشـــرين إىل نقـــل العلـــوم والتقانـــات احلديثـــة يف حماولـــة للحـــاق مبجـــاالت البحـــث العلمـــي 

  اآلخذة باالتساع يف كل يوم.

م علــى التميُّــز يف معظــم فــروع فإذا كان العلماء األوائل من العرب املسلمني قد ب رزوا بقــدر

املعرفــة، حــني كــان العــاِمل يف آن واحــد فيلســوفاً ورياضــياً وفلكيــاً وطبيبــاً وكيميائيــاً ومؤرخــاً وشــاعراً، 

فـــإن جيلنـــا ال طاقـــة لـــه علـــى جتـــاوز فـــرع صـــغري مـــن علـــم فرعـــي قـــد اســـتطاع أن يســـتوعب دقائقـــه 

ريس أو لغاية نشر العلم يف جمتمعه. فال يكون ذلك إال ليحاول نقلها إىل اللغة العربية بغرض التد

جبهد كبري لضيق ما بني يديه مــن مصــطلحات جــاهزة يف اللغــة العربيــة، وعليــه باإلضــافة إىل ذلــك 

أن يكـــون ملمـــاً بأســـاليب العلـــم احلـــديث، وواقفـــاً علـــى مجيـــع مـــا طـــرأ عليهـــا مـــن تبـــدالت، كـــي 
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ضـــيح مـــا جيـــده فيـــه مـــن غمـــوض مســـتنداً إىل معرفـــة يســـتطيع الولـــوج إىل مـــا وراء الـــنص وحيـــاول تو 

عميقة للغة اليت يريد النقل منها. وهذا ما يسمح له عندئذ باستخالص النتــائج الصــحيحة ويفــتح 

الباب واسعاً أمــام حبــوث علميــة تســتند إىل معرفــة علميــة دقيقــة مبــا يتــيح لــه االنطــالق إىل املشــاركة 

  يف احلركة العلمية العاملية.

اداً علــى توضــيح هــذا األســلوب يف مقاربــة العمــل يف الرتمجــة نســتطيع أن نفهــم  وحنــن اعتمــ

ا العرب املسلمون ملا وصــل إىل أيــديهم مــن مؤلفــات علميــة ضــمت  كيف أن الرتمجات اليت قام 

معظم العلوم السابقة لعهدهم قد أفضت لديهم إىل ظهور فكر علمي مستقل قادر على مناقشــة 

ريــق بــني أغراضــها، وهكــذا فقــد كــان ابــن ســينا أول مــن ميــز بــني العلــوم حمتويات هذه الكتــب والتف

النظرية والعـلوم العملية (يف كتابه أقسام العلوم العقلية). وميكننا القول بأن ذلك العصر كان عصر 

غليان فكري، وقد استطاع الفكر العريب فيه أن يتجاوز التناقضات الواردة يف تلك الكتب لُيخرج 

إىل ظهــور األســس الــيت اســتندت إليهــا الطــرق التجريبيــة يف العلــوم، إذ إن مــا جــرى  منها ما يوصل

هو إعادة النظر يف مبادئ تلك العلوم، ومن مث اتباع أساليب التفكري العلمي للوصــول إىل فهمهــا 

  واالعتماد عليها أساساً للبحث.

ا املرتمجون يف حبور  إن هذا العمل الفكري التحليلي ال ميكن فصله عن البحوث اليت قام 

املفردات العربية من جهة أخرى ليتمكنوا من انتقاء األلفاظ اليت تناسب األغراض املدروسة، بعد 

  أن قاموا بتدقيق وحصر كل مفهوم على حدة.

ولذلك فــإن املرتمجــني العــرب واملســلمني مل يكونــوا جمــرد نـََقلــة حملتويــات الكتــب اإلغريقيــة بــل 

ريقية، وأحياناً السريانية أو الفهلوية، قد جعلهم قادرين على التحقق مــن إن متكنهم من اللغة اإلغ

املفهوم احلقيقــي الــذي حيملــه املصــطلح، حــىت ُحيســنوا إجيــاد املقابــل لـــه ويتمكنــوا بعدئــذ مــن إضــافة 

م الشخصــية علــى مــا ورد يف تلــك الكتــب. وهــذا مــا مســح هلــم بإعــادة إجــراء القياســات  مالحظــا
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لكتــب للتحقــق مــن دقتهــا فأعــادوا حســاب أبعــاد الكــرة األرضــية وأضــافوا نظــرة الــيت وجــدوها يف ا

  جديدة إىل نظام بطليموس.

وبــذلك فقــد مجــع العــرب علــم اإلغريــق إىل علــم الفــرس وعلــم اهلنــد وعلــم الصــني لُيخرجــوا إىل 

م تتصف بعاملية مل تصل إليها أي حضارة قبله   م.العامل علماً طبعوه بعبقريتهم، ما جعل حضار

فمن البداهة إذن أن هذه الرتمجات مل تكن لتحتل تلك املكانة الرفيعــة لــوال متكــن املرتمجــني 

ــة أخـــرى. فهـــي لغـــة  مـــن اللغـــة الـــيت ينقلـــون عنهـــا مـــن جهـــة، ومـــن اللغـــة العربيـــة خباصـــة مـــن جهـ

استطاعوا االستفادة مــن مرونتهــا إلجيــاد مصــطلحات جديــدة تتســق فهمــاً ونطقــاً مــع روح العربيــة، 

ـــم اســـتوعبوا مـــا وجـــدوه يف  وهـــذا مـــا جيعلنـــا َنِصـــف إنتـــاجهم بأنـــه تعريـــب ولـــيس جمـــرد ترمجـــة إذ أ

  الثقافة اإلغريقية مث أخرجوه حبُّلة عربية ناصعة وكأنه من نتاج أفكارهم.

وهذا ما جيعلنا نقول إنه ال يليق باملرتجم اليوم أقل من إتقان حقيقي للغــة الــيت يريــد النقــل منهــا، 

ــا، إذ أن ذلــك ميّكنــه مــن املقارنــة والعــودة إىل األصــول مــن أجــل توضــيح  ومعرفــة واســعة لتارخيهــا وآلدا

املفــاهيم الــواردة يف النصــوص. فالرتمجــة يف مجيــع امليــادين وحــىت يف جمــاالت العلــم تعــاجل نصوصــاً تعتمــد 

لنقــاط وتــربط بــني أسساً ثقافية ذات مرجعية تراثية، إذ أن اللغــة العلميــة ليســت لغــة ســردية جافــة تُعــدِّد ا

املفاهيم لتصل إىل الربهان مبقاربة تشبه املقاربــة الرياضــية، بــل ممــا الشــك فيــه أن اللغــة العلميــة فيهــا روح 

الكاتــــب وخيالــــه وخالصــــة أدبيــــات ثقافتــــه. ومــــىت كــــان املــــرتجم متمكنــــاً مــــن اللغــــة الــــيت يريــــد تعريــــب 

العتمــاد علــى اللغــة العربيــة يف نقــل العلــوم نصوصها، بعد أن يستوعب حمتواها املعريف، فإن يف مقــدوره ا

ا لغــة رياضــية بامتيــاز: فهــي لغــة انصــهارية اشــتقاقية تَفُضــل اللغــات اإللصــاقية غــري اإلعرابيــة، وذلــك  أل

بســبب وجــود أوزان صــرفية فيهــا هلــا قــوة اإلصــهار الشــكالين (املــورفيمي) الــذي يوصــلها إىل دقــة نــادرة 

  رفية لصنع املصطلح.املثال يف استعمال املقاييس الص

ا مــن جــذورها املطواعــة وقــد  ــا ومرونــة اشــتقاقا كما أن اللغة العربية قــد متيــزت جبزالــة مفردا
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صـــقلها اإلعـــراب حبيـــث توحـــدت مســـالك النحـــو هلـــا لتنـــتج كالمـــاً متناســـقاً يغلـــب عليـــه الـــرتابط 

  الوظيفي اإلعرايب مبا ينري املعىن ومينع اللبس.

ــا نتــاج وهــذا مــا جعــل العناصــر امل عرفيــة الــيت تضــمنتها النصــوص املرتمجــة يف تراثنــا تبــدو وكأ

فكر حتليلي مييل إىل االقتضاب وُيصرُّ على صوغ املفهومات يف تراكيب مصقولة ميكــن اعتمادهــا 

لِبنــاٍت ُيشــاد منهــا بنــاء واضــح املعــامل ســواء أكــان ذلــك يف عــامل الفلســفة أو الرياضــيات أو العلــوم 

  مع قواعد القياس املنطقي األريسطي. الدقيقة مبا يتطابق

هذه كانت املنطلقات اليت جعلت اللغة العربية قادرة على التعبري يف العلوم الدقيقة وجعلت 

  منها جمازة سهلة لنقل العلوم وتطويرها حىت ارتقت إىل عاملية استمرت بضعة قرون.

العـــرب الفـــاحتني  وهـــذا مـــا يســـمح لنـــا أن نسرتســـل لنقـــول بـــدحض فكـــرة القـــائلني بـــأن لغـــة 

كانت لغة حمصورة يف جمــاالت احليــاة البدويــة فيمــا يتعلــق باحليــاة اليوميــة، دون االرتبــاط بــأي فكــر 

  حضاري قبل أن يرفعها القرآن إىل ذلك املستوى الرفيع من التعبري املبين على أساس إمياين.

بالبداوة فإن حواضر فإذا صح ذلك بالنسبة إىل بعض املواقع يف اجلزيرة العربية اليت اتسمت 

احلجــاز وحواضــر جنــد كانــت حمطــاً للقوافــل التجاريــة الــيت حتمــل املــّر والبخــور مــن الــيمن لتنتهــي يف 

بابل أو يف تــدمر مــارة بدمشــق واحلــرية وحلــب وحــران. كمــا أن طريــق احلريــر يف مســاره مــن الشــرق 

ة. وإذا أضفنا ما هو معروف إىل الغرب كانت حتط قوافله يف عدد من املدن يف مشال اجلزيرة العربي

مـــن وجـــود قبائـــل عربيـــة اســـتقرت يف اهلـــالل اخلصـــيب قبـــل ظهـــور اإلســـالم، كقبائـــل خلـــم وطـــيء 

م مع إخوة هلم كــانوا مســتقرين يف  وغسان وبكر وربيعة، أدركنا أن عرب اجلزيرة تواصلوا يف فتوحا

لى نتاج حضارات موقع حضارات عريقة سابقة، قامت على أسس معرفية واسعة، واستحوذت ع

متجــاورة متصــلة باهلنــد عــن طريــق فــارس. فهــم قــد ورثــوا حضــارات حمليــة أنتجتهــا أقــوام يتكلمــون 

  بلهجات عربيات متتالية: األكادية واآلشورية والبابلية واألوغاريتية والكنعانية اآلرامية.
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ا حضارات كانت تتميز مبستوى رفيع من اإلجناز يف جماالت هامة كالزراعــة وا لــري، كمــا إ

عرفـــت بتميزهـــا يف جمـــال عـــدد مـــن التقانـــات املتخصصـــة كالزجـــاج والنســـيج والفخـــار. وأشـــادت 

صــروحاً معماريــة مازالــت تثــري إعجابنــا اليــوم. وأكــرب دليــل علــى هــذا التشــّرب احلضــاري مــا أثبتتــه 

غــرب علــى الدراســات اللســانية احلديثــة لــدى املقارنــة بــني اللهجــات العربيــات القدميــة، الــيت ُيصــّر ال

تســميتها باللغــات الســامية، وبــني اللغــة العربيــة احلاملــة لثقافتنــا اليــوم. ويــرى سوســور مؤســس علــم 

ــا حتتـــوي علـــى معظـــم  ـ اللســـانيات أن اللغـــة العربيـــة هـــي أقـــدم لغـــة حيـــة يف عـــامل اليـــوم وذلـــك أل

  مفردات تلك اللهجات العربيات القدمية.

من تلك اللهجات يف حبوث حديثة تَبني منها أن  وقد أُجريت مقارنة بني اللغة العربية وكلٍ 

% مـــــن 94% مـــــن اآلراميـــــة و86,2% مـــــن مفـــــردات الســـــبئية و65لغتنـــــا الفصـــــيحة حتتضـــــن 

  .∗الكنعانية وذلك بتحليل النقوش القدمية العائدة لبداية األلف األول قبل امليالد 

ا الفائقــة فاللغــة العربيــة الــيت اســتحوذت علــى لــب تلــك احلضــارات القدميــة، وأثبتــت  مقــدر

ا أضخم صرح حضاري ثقايف وجدوه يف اهلالل اخلصيب، هــي لغــة مــا تــزال  حني حتدى أبناؤها 

قــادرة علــى اســتيعاب العلــوم احلديثــة بعــد أن اســتكملت منوهــا وأصــبحت لغــة رئيســة معتمــدة يف 

االت الدولية على مجيع املستويات الثقافية والعلمية.   ا

ــا مبــا هلــا مــن طاقــات فنيــة بــل هــي يف اختيــار طرائــق فاملشــكلة ليســت يف اللغــة  العربيــة ذا

اســتثمار جزالتهــا يف إجيــاد املصــطلحات الالزمــة للتجــاوب مــع متطلبــات العلــوم احلديثــة، حــىت أنــه 

ال.   ميكن القول بأن اللغة العربية أوسع بكثري مما هو مطلوب منها يف هذا ا

أينـــاه يف القـــرن املاضـــي مـــن إضـــعاف للغـــة العربيـــة واحلقيقـــة أن املشـــكلة اليـــوم كامنـــة يف مـــا ر 

ناشــئ عــن مجــود طــرق تعليمهــا الــيت تتســم باحلرفيــة واجلفــاف، حبيــث نــرى الطالــب اجلــامعي الــذي 

                                                 
جت قبيسي مالمح يف فقه اللهجات العربيات ص  ∗   1999أل دار مش 92حممد 
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ى دراسة العلوم باللغــة العربيــة يعجــز عــن تســطري خطــاب يف موضــوع عــام، أو حــىت يف موضــوع  أ

  ره بدقة إىل القارئ.علمي حمدد، بلغة فصيحة صحيحة قادرة على إيصال أفكا

وكذلك فإن مستوى تعليم اللغات األجنبية يف هيكل التعليم العام أخفض من أن يتيح أي 

  فرصة للشباب أن يتطلعوا إىل املشاركة يف ردم اهلوة اآلخذة بالتعاظم بيننا وبني احلضارة الغربية.

حلـــــة فـــــإن اكتســـــاب حمتـــــوى أي حضـــــارة نريـــــد األخـــــذ عنهـــــا يتطلـــــب مرحلـــــة أوىل هـــــي مر 

االنغماس يف جلة تلك احلضارة أي تناوهلا من خالل إنتاجهــا الفكــري. وهــذا االنغمــاس ال يكــون 

ــا. فــإذا  إال باالعتماد على معرفة عميقة لتلك اللغــة احلاملــة للحضــارة، معرفــة تشــمل تارخيهــا وآدا

ت البحــث الــيت اكتمــل هــذا االنغمــاس وأنــتج تراكمــاً معرفيــاً واســعاً أمكــن لألفــراد أن يــدخلوا جمــاال

متكــنهم مــن ســرب أغــوار مــا حتملــه تلــك الثقافــة الستنســاب مــا يصــلح لســد حاجــات جمــتمعهم. 

ا وتوضيح الرتابط بني عناصرها للوصول إىل فهم دقيــق لكــل نــص  ويكون ذلك بعد حتليل حمتويا

ل يــراد دراســته؛ ومرحلــة البحــث هــذه هــي الــيت حتــدد األولويــات يف انتقــاء مــا يصــلح ترمجتــه يف كــ

االت.   جمال من ا

وإن مرحلة التحليل والتوضيح هذه هي الــيت جتعــل عمــل املــرتجم يرقــى إىل مســتوى التعريــب 

بدل االكتفاء بنقل حريف للنص، أي أن العمل عندئذ يصــبح إفــراغ املــادة العلميــة يف قوالــب عربيــة 

  تساعد على فهمها دون املساس بأصالتها الفكرية.

التعريــب انفتحــت مســارات البحــث العلمــي عنــد العــاملني، كــل يف  ومىت توفر هــذا املســتوى مــن

ــا وهــذا  جمالــه، حبيــث جنــدهم يــدخلون مرحلــة اإلبــداع بعــد هضــم العناصــر املعروضــة واســتبطان مرجعيا

  يوصلهم إىل حماكاة مث جتاوز ما بني أيديهم أي حتدي تلك املعطيات بإجياد أفضل منها.

من تطورنا احلضاري، وهــي تُلزمنــا بإجيــاد احللــول الــيت تتــيح  وخالصة القول إننا يف مرحلة حامسة

لنا فرصة تضييق الفجوة احلضارية بيننا وبني الغرب، وهــي فجــوة آخــذة باالتســاع إذ إننــا نواجــه انفجــاراً 
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ــا الغــرب يف  معرفيــاً ينثــر ألــوف املصــطلحات يف جمــاالت خمتلفــة بعــد الطفــرة العلميــة اخلارقــة الــيت متيــز 

  ين من القرن العشرين.النصف الثا

هنالك من يقــول أن قــد اتســع اخلــرق علــى الراقــع وال جمــال للحــاق باحلضــارة الغربيــة الــيت تتفجــر 

  ينابيعها يف كل يوم فاحتًة أبواباً جديدة يف كل فرع من العلوم.

لكننــا نــرفض أن يــدخل القنــوط إىل نفوســنا، معتمــدين يف ذلــك مــا نعرفــه مــن حيويــة أمتنــا الــيت 

معوقــاٍت كثــريًة يف مســارها احلضــاري، إال أنــه يتوجــب علينــا حتديــد املرتكــزات الــيت نتطلــع إىل جتــاوزت 

  بناء مستقبلنا عليها يف جمال مواكبة العلوم احلديثة.

فالبد أوالً من اإلقرار بأن العمل يتجاوز طاقة أي إنسان مبفرده مهما يكــْن تعمقــه يف فرعــه مــن 

قابالت لذلك السيل من املصطلحات اليت تطرحها احلركــة العلميــة العلم إذ كيف له أن ينتج لوحده امل

  العاملية بوترية متسارعة؟

ذه املهمــة يف فــرع مــن فــروع العلــم احلــديث  ويف أية حال فإن أي جمموعة تريد أن تتصدى للنهوض 

  .البد هلا من حتديد مستوى اخلربات الذي جيب أن يتوفر يف األفراد املشاركني يف هذا اإلنتاج

وحنن نؤمن بوجود أفراد يرغبون يف املشاركة مبثل هذا املشروع القومي احلضاري الرفيع الــذي ينتهــي إىل 

إدخاِل الوطن العريب يف احلركة العلمية العاملية ومن َمثّ إخراجه مما هو فيه من اضمحالل علمــي وتقــين وذلــك 

  رة اإلنسانية.بغية الوصول إىل إضافة رافد احلضارة العربية إىل روافد احلضا

ويرتتـــب علـــى هـــؤالء األفـــراد الشـــروع باالنغمـــاس يف ثقافـــة اللغـــة الـــيت يريـــدون االســـتفادة مـــن 

إنتاجهــا العلمــي، وهــو انغمــاس يعتمــد إتقانــاً حقيقيــاً للغــة األجنبيــة املختــارة وهــو الــذي يتــيح الفــرص 

  أمام انتقال احلضارة بعناصرها اإلجيابية عن طريق الرتمجة والتعريب.

قــــى مشــــكلة إجيــــاد املصــــطلحات العربيــــة املقابلــــة للمصــــطلحات األجنبيــــة عقبــــًة كــــأداء يف وتب

طريقنا إىل مواكبة العلوم احلديثة، إذ إن تلك املقــابالت هــي اللبِنــات الــيت يتشــكل منهــا البنــاء املعــريف 
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  وهي احلاملة لدقائق الفهم يف التعبري عن حقائق العلم.

ره يف كــل مــن يتطلــع إىل املشــاركة يف مشــروعات التعريــب أال ولــذا فهنــاك مطلــب آخــر البــد مــن تــوف

وهو التبحُّر يف اللغة العربية اليت تشّكل اهليكل احلامل للعناصر املعرفية، إذ البد من الرجــوع إىل مقــاييس اللغــة 

عنـــد صـــوغ املصـــطلحات والبـــد مـــن التأكيـــد علـــى حســـن األداء النحـــوي يف تـــرابط املعـــاين لـــيمكن إدخـــال 

صـــرحيةً إىل أذهـــان املتلقـــني. إذ ليســـت الرتمجـــة جمـــرد نقـــل مـــن أداة تعبرييـــة إىل أداة تعبرييـــة أخـــرى بـــل املعـــاين 

  الغرض هو مواءمة النص مع ثقافة املتلقي وهذا هو التعريب احلقيقي.

وملــا كــان مــن النــدرة مبكــان أن جتتمــع متطلبــات العمــل الــيت ذكرنــا يف شــخص واحــد يســتطيع 

لى أفضل وجه، أو حىت يف جمموعة صغرية، كان البد لنــا مــن االعتمــاد علــى القيام مبهمة التعريب ع

معطيـــات التقانـــة احلديثـــة لنرتـــب عمـــالً مجاعيـــاً تتضـــافر اجلهـــود فيـــه مـــن أجـــل اإلســـراع يف اللحـــاق 

  باحلركة العلمية العاملية.

املشروع الذي  واخلطوة األوىل يف هذا املسار هي التأكيد على إجناز الذخرية اللغوية العربية، ذلك

جيمـــع األركـــان األصـــيلة يف اللغـــة مـــن جـــذور وأفعـــال وتراكيـــب، ليضـــعها يف تصـــرف البـــاحثني بوســـاطة 

برنامج حاسويب يعفيهم من عناء الرجوع إىل العديد من املعجمــات. فمثــل هــذا الرصــيد ميكــن تبويبــه مبــا 

ـــاالت العلميـــة لالســـتفادة مـــن مصـــطلحات كـــان قـــد وضـــعها العلمـــاء  األوائـــل ومل تســـتقر يف يوافـــق ا

  االستعمال وهي جاهزة لسد احتياجات التعريب احلديث، بعد تطويرها أو القياس عليها.

واألهـــم مـــن ذلـــك حصـــر جممـــوع املصـــطلحات املتداولـــة حاليـــاً بـــني العلـــوم املختلفـــة يف برنـــامج حاســـويب 

احلــديث، والغــرض منهــا ترتيــب  حبيث يــتم إنشــاء شــبكة حاســوبية تــربط بــني العــاملني يف كــل فــرع مــن فــروع العلــم

قاعـــــدة معلومـــــات للمصـــــطلحات العلميـــــة املعتمـــــدة واملقرتحـــــة يف كـــــل ختصـــــص. أي أن العـــــاملني يســـــتطيعون 

االســتفادة مــن الشــابكة (اإلنرتنــت) لتبــادل نتــاج جمهــودهم املصــطلحي يف العلــم الــذي ينتمــون إليــه كمــا يــدخلون 

  رضون جذور العربية ومقاييسها.عن طريقها إىل مكـنز الذخرية اللغوية حيث يستع
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ذا الشــكل يف كــل فــرع مــن فــروع العلــم مفتوحــة للنقــاش  وتبقى قاعدة املعلومات اليت تتكون 

وقابلــة للتعــديل باتفــاق العــاملني ضــمن الشــبكة املتخصصــة، وهــذا مــا يســمح بــاإلطالع علــى مــا مت 

إلجنــاز حبــوثهم والتأكــد  onlineاالتفاق عليه وهم يستفيدون كذلك من االســرتجاع الفــوري املباشــر 

  من صحة ما يقرتحون من مصطلحات.

ومن الضروري أن ترتبط تلك الشبكات الوطنية بشبكات عاملية تغذيها باجلديد يف كــل علــم 

من العلوم كي تبقى مسايرة للتطور العلمي يف العــامل وتســارع إىل اقــرتاح املقــابالت العربيــة املناســبة ملــا 

  يف ذلك التيار العلمي املتسارع. رصدته من مصطلحات هامة

وحرصاً على بقاء العمل املصطلحي متناسقاً مع املتطلبات اللغوية فإنــه البــد مــن إشــراك أفــراد 

هود املصــطلحي ليســاعدوا يف انتقــاء املصــطلح الــذي يتطــابق مــع روح العربيــة وال  لغويني يهتمــون بــا

  خيرج عن مقاييسها.

اية األمر من عرض ما اتفقت عليه الشبكات الوطنية يف جمال املصطلحات علــى  والبد يف 

ــــامع اللغويــــة حــــىت ميكــــن اعتبارهــــا مقبولــــة ويصــــح اســــتعماهلا يف ترمجــــة وتعريــــب  مراكــــز القــــرار يف ا

  نصوص العلوم احلديثة.

وإن تعميم إنشاء مثل هذه الشبكات الوطنية على جمموع الوطن العريب جيعلنــا قــد أحــدثنا مــا 

بيــت احلكمــة، ولكــن علــى أســاس معلومــايت، وهــو مبثابــة مرصــد مصــطلحي يقــوم ميكــن أن نســميه 

العمل فيه على التعاون والتساند والتكامل وتبادل الرأي واخلربة بني مجيع األقطار العربيــة يف جمــاالت 

التعريـــب الـــيت تشـــكل اليـــوم عمـــاد حتـــديث جمتمعاتنـــا وأســـاس االســـتفادة مـــن حضـــارة القـــرن الواحـــد 

  والعشرين.


