
 0

  
  

  خصائص الكتابة العلمية باللغة العربية
  
  إعداد

  األستاذ الدكتور محمود أحمد السّيد



 1

  خصائص الكتابة العلمية باللغة العربية
  

األواخــر علــى إن صــرح العلــم ال يعلــو إال بــاطالع «إذا كــان أبــو حيــان التوحيــدي يقــول 
م منــه  1990ل يف بنغــازي عــام فــإن مثــة مــؤمتراً عقــَد مــن قبــ» علــم األوائــل وإدراكهــم مــا فــا

، إال أن معظم حبوثه ركــزت علــى املصــطلحات انطالقــاً »الكتابة العلمية باللغة العربية«وعنوانه 
ملصــطلحات العلميــة هــو الشــيء الوحيــد الــذي جيــب أن يعــىن باهتمــام خــاص، امــن أن تعريــف 

فــاظ وذلــك بتحديــد الكلمــات الــيت تعــرب عــن املفهــوم العلمــي لكــل مصــطلح علمــي جديــد بأل
إشــاعة املصــطلح وانتشــاره يف أوســاطه ميكن كتابتها ونطقها باللغة العربية، ومن مث العمــل علــى 

اخلاصــة وتداولــه يف املــادة املطبوعــة وقاعــات التــدريس، ألن ذلــك يعــد حجــر الزاويــة يف عمليــة 
  التعريب على مستوى الوطن العريب ويف مسرية التقدم احلقيقي.

مــل العنــوان نفســه فلــن يتنــاول موضــوع املصــطلح بعمــق علــى أمــا مؤمترنــا احلــايل الــذي حي
وأمهيتـــه النحـــو الـــذي مت تناولـــه يف مـــؤمتر بنغـــازي، وإمنـــا تنـــاول البعـــد احلضـــاري للكتابـــة العلميـــة 

ا...اخل.   والكتابة العلمية قدمياً وحديثاً وخصائص الكتابة العلمية باللغة العربية ومشكال
لينضوي حتت أحد حماور املــؤمتر، » مية باللغة العربيةخصائص الكتابة العل«وجييء حبثنا 

وقد اشتمل البحث على مدخل تعريفي باملصطلحات، مث ركز على خصائص الكتابــة العلميــة 
  باللغة العربية.

  مدخل تعريفي -أوالً 
يفرق البــاحثون بــني األســلوبني األديب والعلمــي، مــن حيــث إن األســلوب األديب يصــور فيــه 

ى حنــو تظهــر فيــه مشــاعره وعواطفــه وأحاسيســه، ويلجــأ إىل الصــور واألخيلــة الكاتــب أفكــاره علــ
 واجلـــرس املوســـيقي يف بعـــض ألفاظـــه املوحيـــة، يف بـــالتلوين الصـــويتليغلـــف فيهـــا فكـــره، ويســـتعني 

ــنح والكلمــات ذات التلــوين  حــني أن األســلوب العلمــي ينــأى عــن العاطفــة واالنفعــال واخليــال ا
فيعــرض ألفكــاره بكــل موضــوعية مســتخدماً اللغــة العلميــة، وهــي اللغــة  واجلرس املوسيقي، الصويت

واإلجيــاز، واملوظفــة املصــطلحات ألفــاظ وتراكيــب ومبــان، واملتســمة بالوضــوح والدقــة املكونــة مــن 
صــطلحات املوحــدة، وهــي الــيت تركــز علــى شــدة الوضــوح يف املعــىن بتجنــب الــرتادف، وتوظــف امل

د يف التعبــري، وتســتخدم الرمــوز البيانيــة التوضــيحية واجلــداول ، وتقتصــاملوحدة معتمدة على املنطق
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  .)1(واملعادالت الرياضية إذا اقتضى األمر ذلك
  ويؤكد بعض الباحثني توضيح لغة العلم على النحو التايل:

الوضــوح الــذي ال حيمــل اللــبس، فــالغرض األساســي للغــة العلــم هــو تفســري ظــاهرة أو  - 1
لغة غري صرحية وواضحة أو بكلمــات مبهمــة غــري شرح طريقة، وال ميكن حتقيق ذلك ب

  حمددة املعىن.
 سالمة البنيان اللغوي واإلجياز، ولتحقيق اإلجياز يتم اللجوء إىل: - 2
الرموز وهي عادة من حروف اهلجاء تستخدم للتعبري عن أشياء متعارف عليهــا كرمــوز  -  أ

  العناصر الكيماوية ووحدات القياس وما إىل ذلك.
 قانونوهي صيغ رمزية للتعبري عن عالمة معينة أو  املعادالت الرياضية: - ب
الرســــوم: وهــــي رســــوم ختطيطيــــة توضــــح بنيــــة معينــــة كالــــدوائر الكهربائيــــة أو اإلنشــــاءات  -ج

املعماريـــــة، أو التصـــــميمات اهلندســـــية، أو االحتـــــادات الكيماويـــــة، كمـــــا تســـــتخدم أيضـــــاً 
  لتوضيح عمليات معينة.

كثـــر يـــتم االتفـــاق علـــى ختصيصـــها لتعـــين املصـــطلحات: واملصـــطلح العلمـــي كلمـــة أو أ - 3
 .)2(مفهوماً حمدداً 

نؤكــد إمكانــات «وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه عنــدما نتحــدث عــن علميــة اللغــة العربيــة فإننــا 
العربية يف التعبري عن املفاهيم الدقيقة يف خمتلف التخصصــات، ونركــز علــى وضــع املصــطلحات 

لغـــة العربيـــة، وعلـــى ضـــبط الصـــيغ والعمليـــات العلميـــة، وطريقـــة أداء الرمـــوز واملختصـــرات يف ال
الرياضـــــــية يف علـــــــم احلســـــــاب وعلـــــــوم اهلندســـــــة والتقانـــــــة، والتعامـــــــل مـــــــع احلاســـــــوب والرســـــــوم 
واملخططـــــات واألشـــــكال اإليضـــــاحية، وإحكـــــام كتابـــــة األرقـــــام ووحـــــدات القيـــــاس ومســـــميات 

 .)3(»األعداد الكبرية والكميات فائقة الدقة
ب والعلم جماله يف املعرفة اإلنسانية، فــالعلم جمالــه الواقــع ويرى الباحثون أن لكل من األد

                                                 
دمشــق  -العــدد الثــامن عشــر -الســنة التاســعة -جملــة التعريــب -اللغــة العربيــة والتعريــب العلمــي -الــدكتور صــاحل بلعيــد )1(

  .20ص 1999
  .131-130ص 47اجلزء  -1981جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة  -لغة العلم -رمضان هدارة )2(
 -نــدوة تعريــب التعلــيم والتنميــة البشــرية -لميــة اللغــة العربيــة وكفايتهــا لنقــل العلــوم ونشــرهاع -الــدكتور دفــع اهللا الــرتايب )3(

  .2010أكتوبر  13-11اجلزائر 
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له عالقتنا بالواقع وإحساسنا بــه، فالعــامل ال يصــدر يف اينقب فيه عن قوانينه وأدلته، واألدب جم
مــا يريــد إثباتــه مــن القــوانني يف الطبيعــة علمه عن نفسه، وإمنا يصدر عن الواقع اخلارجي ليثبــت 

العقلــــي وأدلتــــه وبراهينــــه وتفاصــــيله الســــليمة ومقدماتــــه الســــديدة نطق وغــــري الطبيعــــة مقيــــداً بــــامل
أمــا األدب فــال يعبــأ بــذلك كلــه، إذ إن األدب ذايت والعلــم موضــوعي، فــالعلم يتنــاول وجتاربــه. 

حقــــائق الواقــــع حمــــاوالً أن يصــــفها كمــــا هــــي غــــري مضــــيف إليهــــا أي شــــيء مــــن داخلــــه أو مــــن 
مـــــه نفســـــه  أمــــا األديـــــب فــــال يهمـــــهمشــــاعره وتصـــــوراته.  الواقـــــع وال حقائقــــه وقوانينـــــه، وإمنــــا 

  .)4(وحقائقها الوجدانية ودخائلها الشعورية
بيــد أن مثــة قواســم مشــرتكة بــني األدب والعلــم تتجلــى يف أن كــالً منهمــا يهــدف إىل حتقيــق 
غايــات إنســانية، إذ إن الفيلســوف واملشــتغل بــالعلوم االجتماعيــة والفنــان والكاتــب ورجــل العلــم،  

الء أشــقاء يف قـــرارة نفوســهم، وســـواء أكانــت طـــريقتهم يف كشــف النقـــاب عــن التجـــارب كــل هـــؤ 
اإلنسانية وحتليلها أم يف تنظيم الظواهر القابلة للقياس وصوالً إىل صوغ املبادئ فإن بواعثهم ونــوع 

م إمنا تتأصل يف إنسانية واسعة التعريف م وقناعا   .)5(جتار
نية ويــــدعو إىل احلــــق واخلــــري واجلمــــال فــــإن الــــروح وإذا كــــان األدب ميجــــد القــــيم اإلنســــا

العلمية تدفع اإلنسان إىل أن يتحرك حبريــة حنــو احلقيقــة مهمــا يكــن الطريــق الــذي يــؤدي إليهــا. 
ورجاالت العلم مجيعهم يتحدثون بلغة عظيمة واحــدة هــي لغــة األفكــار، والكشــوف اإلنســانية 

العلماء هي ملك لإلنسانية، وال ميكن للعلــم  يف الفيزياء والرياضيات وغريها واليت يتوصل إليها
أن يكــون متحيــزاً مهمــا يكــن لــون جلــد اإلنســان ومهمــا تكــن سياســته أو طبقتــه االجتماعيــة، 
ـــال  فعـــامل األحيـــاء الروســـي يتعـــاون تعاونـــاً مثمـــراً مـــع زمالئـــه األمـــريكيني الـــذين يعملـــون يف ا

ــــا، وال ي ســــأل عمــــن يســــري يف ركــــاب هــــذه نفســــه، والعلــــم حيكــــم علــــى األفكــــار يف حــــد ذا
األفكار، فهو ال يعرف حدوداً حزبية وال طوائــف وال تقاليــد، واالحنرافــات األساســية عــن املثــل 
العليــا واملعتقــدات الــيت كانــت ســبباً يف هــدم الــروابط بــني البشــر علــى مــر التــاريخ لــيس هلــا مــن 

الطاقـــة واألشـــياء املاديـــة قـــد  معـــىن يف نظـــر العلـــم، إذ إن الســـيادة الـــيت مينحنـــا العلـــم إياهـــا علـــى
تدفع جبنسنا البشري إىل حتفه ما مل تتسم باحلكمة والتعقل لتســيطر علــى الســبيل الــذي تســري 

                                                 
  .69ص 1962القاهرة  -دار املعارف مبصر -يف النقد األديب -الدكتور شوقي ضيف )4(
مكتبـــة  -راجعـــة الـــدكتور كامـــل منصـــورترمجـــة أمحـــد بنونـــة وم -العلـــم معـــىن وطريقـــة -صـــموئيل رايـــورت وهيلـــني راتـــب )5(

  .54ص 1968القاهرة  -األجنلو املصرية
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  .)6(فيه
ل يف إنســـانيتها ونبـــالغايـــات الـــيت يرمـــي إليهـــا كـــل مـــن األدب والعلـــم واحـــدة ومادامـــت 

واحــــدة يف ميــــدان األدب مراميهــــا اإلنســــانية كانــــت الكتابــــة العلميــــة باســــتخدام اللغــــة العلميــــة 
والعلــــم، ولــــيس مثــــة مــــن فــــروق يف اللغــــة العلميــــة إن يف جمــــال األدب أو يف جمــــال العلــــم، فمــــا 

  خصائص الكتابة العلمية؟
  خصائص الكتابة العلمية باللغة العربية - ثانياً 

أو يف ميـــــــدان العلـــــــوم البحتـــــــة إن الكاتـــــــب يف ميـــــــدان العلـــــــوم اإلنســـــــانية واالجتماعيـــــــة 
العلميــة والتواضــع يف منــأى عــن  نبغــي لــه أن يتســم بســمات معينــة تتمثــل يف األمانــةيوالتطبيقيــة 

وتقبــــل النقــــد واالعــــرتاف باحلقيقــــة إذا جتلــــت أمامــــه يف منــــأى عــــن املكــــابرة،  دعــــاء والغــــروراال
  واملوضوعية يف إصدار الرأي واحلكم يف منأى عن التحيز والتعصب.

  ورد الفكر ألصحابها:األمانة العلمية في االقتباس والشواهد  -1
ــا وأن يكــون  تعــد األمانــة العلميــة بســملة الكتابــة العلميــة، وعلــى كــل كاتــب أن يتســم 
صــادقاً مــع نفســه ومــع اآلخــرين، إذ إن العــامل احلــق ال يكــون إال صــادقاً، ذلــك ألن اخلــائن ال 

ص الكبــري يــؤمتن، ومــن ال يــؤمتن ال يؤخــذ عنــه علــم كمــا جــاء يف املقالــة األوىل مــن كتــاب اخلــوا
  .)7(جلابر بن حيان

ام كاتب علمي بالغش مياثل يف اخلطر تقريباً االدعــاء بــأن رئــيس األطفــائيني  مصــاب وا
وس احلريق، أو أن اهلالل األمحر أو الصــليب األمحــر موئــل ملصاصــي الــدماء. والغــش العلمــي 

ـــال هـــو تصـــ رف الســـري يثـــري اســـتنكار كـــل مـــن يســـمع بـــه، واحلـــادث األكثـــر شـــهرة يف هـــذا ا
رائد اختبارات الذكاء، إذ إنه اكتشف بعد موتــه أنــه زيــف قســماً مــن معطياتــه » سرييل بورت«

وهــــو باحــــث » ســــومر لــــن«التجريبيــــة ليجعلهــــا مالئمــــة لفرضــــياته، ومــــا هــــو أقــــرب إلينــــا غــــش 
ـــــدكتور   -مشـــــهور يف معهـــــد ســـــلوان ـــــرئيس فريقـــــه ال كرتنـــــغ يف نيويـــــورك، وقـــــد أراد أن يـــــربهن ل

ميكــن تطعــيم أجــزاء مــن جلــد الفئــران الســود علــى ظهــر الفئــران البــيض، وهــذا  أنــه» روبرغــود«
رئيســـه » ســـومر لـــن«يعـــين أن مثـــة تقـــدماً كبـــرياً يف زراعـــة األنســـجة. وبعـــد بضـــعة أشـــهر أطلـــع 

                                                 
  املرجع السابق. )6(
  50الفجالة ص  القاهرة -مكتبة مصر -جابر بن حيان -زكي جنيب حممود )7(
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املســـتعجل واملشـــغول دائمـــاً » غـــود«علـــى فئـــران بـــيض مبقعـــة بشـــعر أســود، وقـــد آمـــن » غــود«
يف العمــل وقــد شــكوا يف » ســومر لــن«ولكــن زمــالء بــذلك دون أن يــدقق يف فحــص الفئــران، 

الفئــران البــيض بوســاطة قلــم » ســومر لــن«النتيجــة، اكتشــفوا الغــش، وكــان فاحشــاً، فقــد دهــن 
فلــم » سومر لــن«رئيس الفريق أن يفقد وظيفته وترك املعهد بعد ذلك. أما » غود«لباد، وكاد 

  .)8(ائياً البحث العلمييقتصر األمر على إجباره على االستقالة، بل حظر عليه 
وإذا كانت بسملة األمانة العلمية حتــتم علــى الكاتــب أن يــرد الفضــل إىل ذويــه، وأن ينســب 
القول إىل أصحابه، فإن الذروة يف األمانة العلمية تتجلى يف الكتابــة العلميــة عنــدما يــذكر الكاتــب 

لنســتمع إىل أســتاذنا فكــرة أو مقرتحــاً كــان قــد لقفــه مــن حــديث عــارض بينــه وبــني كاتــب آخــر، ف
أحــب أن أقــول لكــم إن «»: الصــحافة األدبيــة«الــدكتور شــكري فيصــل رمحــه اهللا يقــول يف كتابــه 

بـــه متثـــل األدب العـــريب ويعـــين –الفضـــل يف شـــق هـــذا الطريـــق اجلديـــد بـــني يـــدي الدراســـة األدبيـــة 
ــالت لــدكتور اســحق يعــود إىل األســتاذ ا - املعاصر وتكوين فكرة كلية عنه يف ضــوء مــا ينشــر يف ا

احلســيين فهــو الــذي اقــرتح علــي هــذا املوضــوع يف ذات يــوم يف العــام املاضــي يف حــديث عــارض، 
  .)9(وقد لقفت هذا االقرتاح ألنه كان يف ذهين شيء من هذا املوضوع

فلقــد أرجـــع الفكــرة إىل صـــاحبها، ومل تكــن تلـــك الفكــرة مدونـــة يف كتــاب أو يف مقـــال، 
  ارض.وإمنا كانت قد وردت يف حديث ع

من املتعــارف عليــه يف أصــول الكتابــة العلميــة أن االستشــهاد بــأقوال عدم اإلسراف في النقل:  - 2
البـــاحثني اآلخـــرين جيـــب أال يتجـــاوز األســـطر القليلـــة، وال ميكـــن أن يتجـــاوز نصـــف الصـــفحة، فـــإذا 
ايــــة املقالــــة أو البحــــث. وبــــدالً مــــن إيــــراد  جتــــاوز ذلــــك فيجــــب أن يوضــــع يف مالحــــق مســــتقلة يف 

  .)10(النصوص نفسها يستطيع الباحث أن يلخصها ويذكر النقاط ذات العالقة بالبحث
ويتطلـــب ذلـــك أن يكـــون الكاتـــب  اســـتعمال األســـلوب العلمـــي فـــي الدقـــة والوضـــوح: -3

واضــحاً يف عبارتــه، مــدركاً ملــا فيهــا مــن غمــوض قبــل اســتعماهلا، وأن تتســم املصــطلحات الــيت 
يــة، واإلجيــاز واالختصــار داللــة علــى الفكــرة العلميــة أو الفنيستخدمها بالبســاطة والوضــوح يف ال

                                                 
  .142ص 1998-وزارة الثقافة السورية -ترمجة املهندس ميشيل خوري -العلم واحلياة -فرناند سفن )8(
  .9ص 1960القاهرة  -معهد الدراسات العربية -الصحافة األدبية -ي فيصلالدكتور شكر  )9(
شــبكة صــوت  -اخللــل املنهجــي يف كتابــات الــدكتور رمضــان عبــد التــواب اللســانية -الــدكتور محــزة بــن قــبالن املــزيين )10(

  .2العربية ص
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يكــون املصــطلح املســتخدم موضــوعياً يف ما أمكن على أقل عدد من الكلمات واحلروف، وأن 
داللتــه، وأال يتعــدد للمفهــوم العلمــي الواحــد ذي املضــمون الواحــد يف احلقــل العلمــي الواحــد، 

  .)11(ةوأن يسمح باالشتقاق مبا ال يضر بكيان اللغ
وكلمـــا كانـــت الفكـــرة واضـــحة ودقيقـــة يف ذهـــن الكاتـــب وبعيـــدة عـــن التنـــاقض ومنطقيـــة 
أمكنه التعبري عنها بوضــوح. ومــن هنــا كــان البــد مــن تــالزم النتــائج مــع املقــدمات والرتكيــز علــى 
حتديـــد الســـبب والنتيجـــة واالســـتقراء واالســـتنتاج واملقارنـــة واحلـــرص علـــى التتـــابع وقـــوة الربهـــان 

الصــحيح دعاءات وتعرف املغالطات. واالستنتاج مييز بني احلقائق واملعلومات واالوالتواألدلة، 
هــو االســتنتاج الــذي تلــزم النتيجــة فيــه منطقيــاً مــن املقــدمات، فــإذا كانــت املقــدمات صــحيحة 
فــإن النتيجــة البــد أن تكــون صــحيحة، واليقــني الــذي يقدمــه املنطــق ميكــن أن يســهم يف املعرفــة 

  إسهاماً كبرياً.
وجتدر اإلشارة إىل أن استعمال اجلمل الواضحة يف التعبــري عــن األفكــار الواضــحة يــؤدي 

املســــتمع للجمــــل البســــيطة والقصــــرية أســــهل بكثــــري مــــن اســــتيعابه  بإن اســــتيعاإىل الفهــــم، إذ 
للجمل املعقدة، كما أن فهــم اجلمــل األساســية الــيت ال تتضــمن مجــًال فرعيــة أســهل علــى الفهــم 

ا أساسية واألخرى فرعية، وكلما زاد عدد اجلمل الفرعيــة زادت صــعوبة فهــم من مجلتني إحدامه
  .)12(الكالم

كمـــا جتـــدر اإلشـــارة أيضـــاً إىل أن الدقـــة والوضـــوح يف الكتابـــة العلميـــة باللغـــة العربيـــة ال 
تقتصـــر علـــى امليـــادين العلميـــة وحـــدها، وإمنـــا تشـــمل األدب والعلـــوم اإلنســـانية األخـــرى، فمـــن 

ففـــي ســـياحة ســـريعة يف «اليب غـــري العلميـــة يف ميـــدان األدب املثـــال التـــايل: األمثلـــة علـــى األســـ
محاســة أيب متــام مل أكــد أعثــر علــى بيــت شــعر فيــه تشــبيه ضــمين، وقــد وقفــت علــى تشــبيهات 

ويف شعر الشعراء السابقني للعهد العباسي وجدت أن هذا التشبيه كــان نــادراً إىل متثيلية كثرية. 
لبــت صــفحات ديــوان جريــر فمــا عثــرت علــى تشــبيه ضــمين واحــد، حــد يلفــت االنتبــاه، فلقــد ق

وقد أكون خمطئاً يف هذا النفي املطلق هلذا األمــر، فأنــا مل أقلــب كــل دواويــن شــعراء العربيــة قبــل 

                                                 
  .2شبكة صوت العربية ص -اللغة العربية واالصطالح العلمي -وليد سراج الدين )11(
  .44ص 2008منشورات جامعة دمشق  -يف طرائق تدريس اللغة العربية -الدكتور حممود أمحد السيد )12(
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  .)13(»العصر العباسي، ولكنه إحساس عام ال يسهل كتمانه
وجـــدت أن  مل أكـــد أعثـــر، وقفـــت علـــى تشـــبيهات متثيليـــة كثـــرية،«إن اســـتعمال التعـــابري 

كــل دواويــن شــعراء ا التشــبيه كــان نــادراً، فمــا عثــرت علــى تشــبيه ضــمين واحــد، أنــا مل أقلــب  هذ
هــو اســتعمال غــري علمــي، فاألســلوب العلمــي » العربية، ولكنــه إحســاس عــام ال يســهل كتمانــه

حيــــــدد باألرقــــــام والنســــــب اإلحصــــــائية البيانــــــات واملعطيــــــات وال يرتكهــــــا لالنطباعــــــات الذاتيــــــة 
  يس العامة كما ورد يف كتابة الباحث.واألحاس

يــذكر بعــض البــاحثني، ويــرى بعــض «ومــن األســاليب غــري العلميــة قــول الباحــث نفســه 
ويشري يف اهلــامش إىل مرجــع، وال نــدري مــا إذا كــان صــاحب » الباحثني، ويقول أحد الباحثني

ع ولــيس هــو أم أن الباحــث املقصــود ورد يف املرجــ» أحــد«أو الـــ » بعــض«املرجــع هــو هــذا الـــ 
  .)14(صاحبه

ذلـــك ألن األســـلوب  )15(»والغريـــب يف هـــذا األمـــر«ومـــن األســـاليب غـــري العلميـــة قولـــه 
  العلمي ينأى عن الغرابة والدهشة.

وهـــذا مـــا ال «، كمـــا يقـــول: )16(»ومثـــة مقولـــة غـــاب عـــين مرجعهـــا اآلن«ويقـــول أيضـــاً: 
  .)17(»أحسب أن أحداً من شعراء العصر العباسي يقرتب منه

هــي أســاليب » مــا ال أحســب أن أحــداً يقــرتب منــه، والغريــب يف هــذا األمــر«: فالتعــابري
غــــري علميــــة، ذلــــك ألن األســــلوب العلمــــي يتصــــف بدقــــة التعبــــري، وترتيــــب األفكــــار، وســــرعة 
الوصـــول إىل عقـــل القـــارئ، واالبتعـــاد عـــن اخليـــال، إذ إن غايتـــه خماطبـــة العقـــل وشـــرح احلقـــائق 

  حة ومجل واضحة ولكنها دقيقة.وتفسري الغوامض بكلمات بسيطة وفصي
تنأى الكتابة العلمية عن التعميم، ومــن املالحــظ أننــا نعمــم أحكامنــا البعد عن التعميم:  -4

ـــا حقـــائق مطلقـــة، وهـــذا املنحـــى طاملـــا يـــرد يف   دون تثبـــت أو جتربـــة، ونصـــدر األحكـــام علـــى أ

                                                 
لــد  -جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق -التشــبيه الضــمين يف شــعر العصــر العباســي -الــدكتور عمــر الساريســي )13(  84ا

  .730ص 2009اجلزء الثالث متوز 
  .722املرجع السابق ص )14(
  .725لسابق صاملرجع ا )15(
  .734املرجع السابق ص )16(
  .737املرجع السابق ص )17(



 8

هج املقــرتح يراعــي ميــول أن املــن«كتابــات بعــض البــاحثني، إذ ورد يف رســالة دكتــوراه يف الرتبيــة 
م يف كــل مــا يقدمــه إلــيهم مــن معــارف خمتلفــة وأنشــطة تعليميــة  م واســتعدادا التالميــذ وقــدرا
متعــددة، كمــا يشــبع حاجــات التالميــذ ســواء أكانــت بيولوجيــة أم اجتماعيــة أم نفســية، ويتــيح 

تمعــات، ون هلــا والــيت يكــ دراسة املشــكالت اجلديــدة الــيت تــأيت نتيجــة التغــري الســريع يف حيــاة ا
  .)18(»عالقة حبياة األفراد واجلماعات
وال يصـــح حبـــال مـــن األحـــوال االســـتمرار يف تراجـــع التحصـــيل «وجـــاء يف رســـالة أخـــرى 

اللغوي يف مدارســنا، وهــذا مــا رســخ قناعــة البــاحثني بأمهيــة الطريقــة الوظيفيــة املقرتحــة الــيت تــربط 
ألولويـــة الهتمامـــات التالميـــذ املعرفيـــة والقيميـــة، التعلـــيم باحليـــاة، وترســـخ الـــتعلم الـــذايت، ومتـــنح ا

تمــع،  م منهما مبا حيقق هلم التــوازن والتكيــف يف بيئــتهم داخــل املدرســة وا ــا وإشباع حاجا إ
ـــا األكثـــر فاعليـــة بـــني  الطريقـــة الـــيت جتعـــل مـــن التلميـــذ معلمـــاً ومقومـــاً لذاتـــه قبـــل مدرســـه، وإ

وأن  .)19(»اســــتيعاب خمتلــــف الطرائــــقلقــــادرة علــــى التلميــــذ ومدرســــه وزمالئــــه، وهــــي الطريقــــة ا
ــــم التالميــــذ وتلــــيب  املوضــــوعات الــــيت مت اختيارهــــا هلــــذا الكتــــاب موضــــوعات جيــــدة ومجيلــــة و

م   .)20(حاجا
فهذه األحكام العامة اليت أطلقها الباحث يف رسالته مــن حيــث إن املــنهج الــذي اقرتحــه 

م ويشــــيراعــــي  م واســــتعدادا م، ميــــول التالميــــذ وقــــدرا ويتــــيح دراســــة املشــــكالت بع حاجــــا
  اجلديدة، حتتاج إىل جتارب للتثبت من صحتها.

كمـــا أن األحكـــام الـــيت وردت يف كتابـــة الباحثـــة مـــن حيـــث إن طريقتهـــا املقرتحـــة تـــربط 
ات التالميــذ املعرفيــة والقيميــة، حتتــاج هــي علم الــذايت، وتشــبع حاجــالتعلــيم باحليــاة، وترســخ الــت
يـــة للتثبـــت مـــن صـــحتها، واألمـــر نفســـه ينطبـــق علـــى أحكامهـــا علـــى األخـــرى إىل جتـــارب علم

  املوضوعات اليت مت اختبارها.
وإذا كانت الكتابة العلمية ال تعرف التعميم وتنأى عنــه فــإن احلــذر العلمــي تؤكــده وتركــز 

                                                 
رســالة دكتــوراه غــري منشــورة   -املــنهج التكــاملي وتقــومي أثــره يف تــدريس اللغــة العربيــة -الــدكتور عبــد اهللا حســون العلــي )18(

  .130ص 2010كلية الرتبية جبامعة دمشق 
 -ي معـــد وفـــق الطريقـــة الوظيفيـــة يف تـــدريس األدب والنصـــوصفاعليـــة برنـــامج تدريســـ -الـــدكتورة وفـــاء أمحـــد العيســـى )19(

  .5ص 2007كلية الرتبية جبامعة دمشق عام   -رسالة دكتوراه غري منشورة
  .158املرجع السابق ص )20(
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  عليه.
ــا طاملا نالحظ  الحذر العلمي: -5 م الــيت يعاجلو أن مثة بــاحثني يــردون الســبب يف مشــكال

ؤثر واحـــد أو عامـــل واحـــد، وهـــذا ال تعرفـــه الكتابـــة العلميـــة الدقيقـــة الـــيت حتتـــاط وتتســـم إىل مـــ
  باحلذر يف التفسري والتعليل فتستخدم أساليب من مثل:

  قد يرجع السبب إىل كذا -
  وأغلب الظن أن هذه يرجع إىل كذا -
  وال ميكن إغفال عوامل أخرى قد يكون هلا تأثري يف املوضوع. -

  غري العلمية اليت تنأى عن احلذر العلمي:ومن األساليب 
موعـــــة األوىل درســـــوا األدب « - وميكـــــن إرجـــــاع النتـــــائج إىل أن التالميـــــذ الـــــذكور يف ا

  .)21(»والنصوص وفق الطريقة الوظيفية
والســـبب يف ذلـــك يعـــود إىل أن اإلنـــاث أكثـــر مـــيالً إىل احلفـــظ، وأكثـــر قـــدرة علـــى « -
 .)22(»التذكر

 )23(»ضي مخسني يوماً على تطبيق الدروس واالختباروميكن تفسري ذلك مب« - 
موعـــــة التجريبيــــة قــــد درســــوا األدب وفـــــق وميكــــن إرجــــاع النتــــائج إىل أن تالميــــذ ا« -

 .)24(»الطريقة الوظيفية الكاملة
ـــا يف األردن يعـــدون ملهنـــتهم « - ويعـــود ذلـــك إىل أن معلمـــي الرتبيـــة اإلســـالمية ومعلما

م ميارسون عملهم يف بيئة واحدة، ويتعرضــون لــذات اخلــربات وفق خطط  ة، مث إ تربوية متشا
  .)25(»التعليمية والتدريبية

مــرّده إىل   – لعمــري –وهذا «وقد يغلف األسلوب بشحنات انفعالية كقول الباحث  -
  من شحنة انفعالية.» لعمري«وكم حتمل كلمة » كذا

                                                 
  .352املرجع السابق ص )21(
  .357املرجع السابق ص )22(
  .355املرجع السابق ص )23(
  .388املرجع السابق ص )24(
 2005مــارس  101العــدد  -جملــة دراســات يف املنــاهج وطــرق التــدريس -لمناهج وطرق التــدريساجلمعية املصرية ل )25(

  .32ص



 10

  البعد عن التقرير والتأكيد: -6
ــا، وطاملــا جنــد يف  تتســم ال ا والتأكيــد يف أدوا كتابــة العلميــة بالبعــد عــن التقريــر يف أســلو

فيه أن القــراءة اجلهريــة  كومما الش«كقول الباحثة: » ومما الشك فيه«كتابات الباحثني عبارة 
  .)26(»تستخدم املهارات اليت تشتمل عليها الصامتة

ة رهـــا بـــاملنهج العلمـــي وتطـــور ثقافـــشـــك أن احلركـــة التارخييـــة لالحتجـــاج تتوجـــه أنظاوال«
  .)27(»رجاله

يـــدل علـــى التأكيـــد والتقريـــر، إال أن بعـــض البـــاحثني » إن«ومـــن الواضـــح أن اســـتعمال 
يكثــــرون مــــن اســــتعماهلا، ويســــرفون يف هــــذا االســــتعمال، وهــــذا مــــا جيعــــل كتــــابتهم تنــــأى عــــن 

  العلمية، إذ إن األسلوب العلمي ال يعرف التقرير وأسلوب التأكيد.
أثريـــاء العـــرب يعزلـــون  إن«حبـــث عـــن أخطـــار االســـتعمار احلضـــاري يقـــول الباحـــث  ففـــي

ــم  إنأنفســهم يف خانــة الصــفر علــى الشــمال، و  معظــم الكبــار مــن أثريــاء الــوطن العــريب مغــرر 
ـــمبطريقـــة عجيبـــة غريبـــة،  غـــارقون يف اصـــطياد الوكـــاالت واملناقصـــات وتنفيـــذ مشـــاريع كبـــرية  إ

مصــاحل أثريائنــا  إن. هــون عــن اجلــدالكثــريين مــن أثريائنــا هــؤالء   إنو  تــأيت علــيهم بــالربح الــوفري،
معظــــم أثريائنــــا يرمــــون بعصــــا الطاعــــة إىل األثريــــاء  إنمرتبطــــة مبصــــاحل طبقــــة األثريــــاء العــــامليني. 

ظهــورهم مــع  إنالعامليني أصحاب القرار املمسكني بزمام التقــدم العلمــي والصــناعي والفكــري. 
  .)28(القتصاد العاملي ال جيعلهم أنداداً هلمأصحاب القرار يف جمالس ا

ففــي عــدة أســطر اســتخدم الباحــث أســلوب التأكيــد ســبع مــرات، ويتــابع حبثــه علــى هــذا 
  سبع مرات ومثاين مرات يف عدة أسطر.» إن«النحو يف الصفحات األخرى، إذ تتواتر 

ة بالواقعيــة تتسم الكتابة العلميالبعد عن المبالغة في إسباغ الصفات على األشخاص:  -7
والبعــــد عــــن املبالغــــة يف إســــباغ الصــــفات علــــى األشــــخاص، وطاملــــا نالحــــظ صــــفات مــــن مثــــل 

لقــد  «يف حبــوث منشــورة مــن مثــل » ، العالّمــة، املوســوعي، العــامل الفــذ،..اخلاجلليــل، الفاضــل«

                                                 
ــا -مها فهد أبو محرة )26( كليــة الرتبيــة   -رســالة ماجســتري غــري منشــورة -صعوبات تعلم اللغة العربيــة لــدى غــري النــاطقني 

  .37ص 2007جبامعة دمشق 
لــد  -الشــريف يف البحــث النحــويتوظيــف احلــديث  -الــدكتور فخــر الــدين قبــاوة )27( جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق ا

  .818ص 4ج 83
  .18ص 2010متوز  -مجعية أصدقاء دمشق -أخطار االستعمار احلضاري -الدكتور سامي عصاصة )28(
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  .)29(»وارداً بلغة أهل القانون تساؤل الرئيس اجلليلكان 
قــاد بــاآليت: ال يكفــي يف معاجلــة القضــية املثــارة أن ننســب رّد علــى هــذا االعت الرئيس اجلليلوإن 

الــوهم إىل اإلمــام الســيوطي ارجتــاالً دون دليــل مقنــع، والســيما أن احملقــق قــد ذكــر أن مثــة خمطوطــة قــد 
  .)30(»نسبت األبيات إىل ابن مالك، فالسيوطي مل ينفرد بنسبة األبيات إىل ابن مالك

مــا لفاضــالناحملققــان اوالبــد مــن التنويــه مبــا صــنع  قــد بــذال جهــوداً كبــرية  -الشــك–، فإ
  .)31(وعانيا معاناة شديدة

املخطوطــة واســتفادا مــن  احملققــان الفاضــالنوصــف «ويف البحــث نفســه يقــول الباحــث 
يــر ر وســقط مــن آخرهــا ورقــات قليلــة يف تقوصف من عاينها قبلهما، وســجل مالحظاتــه عنهــا، 

  .)32(»احملققني الفاضلني
نفســه أمســاء حمققــني آخــرين مل تســبغ صــفة الفضــل عليهمــا. وجتــدر وقــد ورد يف البحــث 

اإلشارة إىل أن األلقاب ظهرت بصــورة ســخية يف حياتنــا املعاصــرة، وبعــد أن كــان العلمــاء إبــان 
ألــــق احلضــــارة العربيــــة اإلســــالمية يتســــمون بالتواضــــع، ويــــذيلون كالمهــــم بــــالفقري هللا أو راجــــي 

عن األسلوب العلمــي وكأننــا يف عصــر االحنــدار، عصــر الغفران، أصبحنا نالحظ كتابات تنأى 
الشــيخ ، أو الفّهامــة البحــرو  العــامل العّالمــة«غــري العلميــة  ةاملمالــك املتتابعــة، ومــن هــذه الكتابــ

الســيف املســلول علــى ، مفــيت األنــام، علــم األعــالم، شــيخ اإلســالمهــو «» العــامل النبيــهو  الفقيــه
  ».ارقني امللحدينالقاطع البتار أللسنة امل، و املبتدعني

ويرى أستاذنا الدكتور حامد عمار أن هذا التزيد يف األلقاب ميثل هــدراً يف الــورق واحلــرب 
  !)33(»كما ميثل نأياً عن املوضوعية، وبعداً عن احلقيقة«والوقت، وأضيف إىل ذلك: 

يتســم الكاتــب العلمــي األصــيل بالتواضــع العلمــي والبعــد عــن الغــرور، البعــد عــن الغــرور:  -8
ذلك ألن الغرور من أكثر اآلفات فتكاً بصاحبها فتنأى به عن الطريق العلمي السوي، وقدمياً 

                                                 
لــد الرابــع والثمــان -اجلــزء الثالــث -جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق -القصــيدة املتداخلــة -هــالل نــاجي )29( متــوز  -ونا

  .714ص 2009
  .713املرجع السابق ص )30(
  .686املرجع السابق ص -كتاب أعالم مالقة  -الدكتور حممد رضوان الداية )31(
  .682املرجع السابق ص )32(
  .383ص 2004دمشق  -وزارة الثقافة السورية -2مقاالت يف الثقافة ج -الدكتور حممود أمحد السيد )33(
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  ».يضيع العلم بني اثنني احلياء والغرور«قيل: 
قبيـــل وفاتـــه: مـــا الـــذي أســـتطيع أن أمتنـــاه » بـــافلوف«ولقـــد كتـــب عـــامل الـــنفس الروســـي 
  لشباب أميت الذين يقفون أنفسهم للعلم؟

تــدرج، التــدرج: وإيــاك أن تبــدأ خطــوة تاليــة دون أن تكــون قــد متكنــت التــدرج، ال -أوالً 
مــن اخلطــوة الســابقة، ولكــن ال يكفــي جمــرد أداة لتســجيل الوقــائع بــل حــاول أن تنفــذ إىل ســر 

  حدوثها باحثاً باستمرار عن القوانني اليت تتحكم فيها.
ــا جتعلــك عنالتواضــع، فإيــاك  -ثانيــاً  يــداً حــني تلــزم أن تــدع الغطرســة تســتحوذ عليــك فإ

  املساعدة النافعة الصادقة، وتفقد الروح املوضوعية.املوافقة، ومتنعك عن قبول 
الشـــغف: وتـــذكر أن العلـــم يتطلـــب مـــن اإلنســـان كـــل حياتـــه، ولـــو كانـــت لـــديك  -ثالثـــاً 

  .)34(»كافيتني لك، فكن شغوفاً بعملك وحبثملا كانتا كحياتان 
إنــين ال أعــرف كيــف أبــدو يف «قصــري: أنــه قــال قبيــل وفاتــه بوقــت » نيــوتن«وروي عــن 

 د صيب يلهو علــى شــاطئ البحــر، فأســليأما يف نظري فإنين أبدو كما لو كنت جمر نظر العامل. 
نفســي مــن حــني إىل آخــر بــالعثور علــى حصــاة أنعــم، أو صــدفة أمجــل مــن املعتــاد، يف الوقــت 

  .)35(»الذي ميتد حميط احلقيقة أمامي جمهوًال متاماً 
العلمـــي مـــن أهـــم مســـات الكتابـــة العلميـــة فـــإن الغـــرور باملقابـــل يقتـــل  وإذا كـــان التواضـــع

صاحبه، وينفي عنه مسة العامل، وبقدر سعة املعرفة يزداد املرء تواضعاً، وبقدر قلــة املعرفــة يكــون 
  االدعاء والغرور!!

ويف كتابات بعض الباحثني يف حياتنا املعاصرة نالحظ أن مثة ادعاء يتجلى يف كتابتهم، 
فتلقفـــــــه القـــــــراء  1973صـــــــدر كتـــــــايب يف طبعتـــــــه األوىل ســـــــنة «ك قـــــــول أحـــــــدهم: ومـــــــن ذلـــــــ

املتخصصـــون يف شـــىت أحنـــاء الـــوطن العـــريب بيـــد الرضـــا والقبـــول. ومل يـــدفعين إىل هـــذا العمـــل إال 
حـــرص الـــزمالء واألصـــدقاء مـــن البـــاحثني والطـــالب علـــى أن أمجـــع هـــذه البحـــوث يف كتـــاب، 

افت الباحثون على تصوير   .)36(»نسخيت اخلاصة منه وبعضها مما 
أما حنن فقــد يســر لنــا اهللا عــز وجــل أن نــدفع البــاب ونــزيح الفــريقني ونقــتحم «ويقول آخر: 

                                                 
  .22ص 2002دمشق  -مطبعة العجلوين -يف البحث الرتبوي والرتبية الشاملة -دالدكتور حممود أمحد السيّ  )34(
  .220ص 1983دار إقرأ لبنان  -ترمجة زكريا فهمي -فن البحث العلمي -و. أ. بغردج )35(
  .2مرجع سابق ص - اخللل املنهجي يف كتابات الدكتور رمضان عبد التواب اللسانية - الدكتور محزة بن قبالن املزيين )36(
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ام   .)37(»امليدان امللتهب لنطفئ شعلة اخلالف والشقاق، وننـزع فتائل اخلصام واال
لنــا جمــاالت املتابعــة للبحــث اجلــاد وجــل  وملــا يســر اهللا عــز«كمــا يقــول يف موضــع آخــر: 

املعــريف، وتتبعنــا جــذور الشــبهات بــالفحص والتقــومي، انكشــف عنــا الغطــاء، فــإذا بصــرنا يومئــذ 
  .)38(»جديد، يبدد األراجيف واملتاريس واملثبطات

وطاملــا الحظنــا أن عــدداً مــن البــاحثني يــذكرون يف مقــدمات حبــوثهم أن حبــثهم يعــد أول 
  ما توصلنا إليه.وأن الباحثني اآلخرين قصروا عن إدراك ، )39(حبث يف جماله

وإمنــا تتســم الكتابــة العلميــة بــاحرتام الــرأي اآلخــر وعــدم تســفيهه، احتــرام الــرأي اآلخــر:  -9
أمــا تنــاقش احلجــة باحلجــة والــدليل بالــدليل والربهــان بالربهــان يف منــأى عــن التحيــز والتعصــب. 

ــا اخلطــأ، وإبــراز آ ــا أن يلجــأ الباحــث إىل املهــاترات وتســفيه آراء اآلخــرين علــى أ رائــه علــى أ
  الصواب، فهذا ما تنأى عنه الكتابة العلمية.

  وإذا ما نظرنا إىل ما ورد يف أحد البحوث على النحو التايل:
وفكــرة الســليقة أو مــا مســاه ابــن خلــدون بامللكــة مل تكــن واضــحة عنــد مجيــع الدارســني «

كــن أن تكــون العرب احملدثني، فهذا حممد كامل حسني يقول: ومــن أعجــب القواعــد الــيت ال مي
، مث حتــدد »إال«ة يف ذهنــك، وأن تضــع بــدًال منهــا فعليك أن تغــّري اجلملــ» غري«سليقة إعراب 
  ».بعد تفكري طويل» غري«، وبذلك يتم لك إعراب »إال«إعراب ما بعد 

ويعقــب الكاتــب علــى هــذا القــول قــائًال: لــوال أن هــذا الكــالم قــد كتــب يف كتــاب يقــرؤه 
  .)40(»ناء الرد عليه لتهافته جداً جداً الناس ملا جشمنا أنفسنا ع

فإننـــا نالحـــظ بعـــد قـــراءة هـــذا املقطـــع أن كتابـــة الكاتـــب ال تتســـم بالعلميـــة واملوضـــوعية، 
  وإمنا بالتحامل والتسفيه، وهذا ال تعرفه الكتابة العلمية.

نعــم إذا كــان مــا ملســناه يف صــنيع قــدماء النحــاة إعراضــاً «وها هو ذا باحث آخر يقــول: 

                                                 
 2008جملة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق  -توظيف احلديث الشريف يف البحث النحوي -الدكتور فخر الدين قباوة )37(

لد    .840ص 4ج 83ا
  .831املرجع السابق ص )38(
ا -مها فهد أبو محرة )39(   .14مرجع سابق ص -صعوبات تعلم اللغة العربية لدى غري الناطقني 
جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق  -فهــوم الفصــاحة عنــد النحــاة العــرب القــدماء واحملــدثنيم -الــدكتور حممــد احلبَّــاس )40(

لد    .1023ص 4ج 84ا
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افتـــه وتالشـــيه، فمـــا أجهلهـــم عـــن األحا ديـــث النبويـــة، ملـــا ذكـــره املثبطـــون املرجفـــون وقـــد ثبـــت 
ســــهم! ومــــا أضــــعف نتــــاج التقعيــــد والتأصــــيل والتفريــــع ومــــا أقصــــر نظــــرهم وأتعحبقيقــــة األمــــر! 

  .)41( واالحتجاج والتفسري والتعليل والبيان يف أقواهلم!
الكتابــة العلميــة، إذ يقــول: صــاباً عليــه عبــارات بعيــدة عــن » ســيبويه«ويهــاجم الباحــث 

رجف «
ُ
أجياًال من النحاة، وصــرفهم عــن جــادة الصــواب مبــا » يقصد سيبويه«لقد ضّيع هذا امل

أثار من العجاج واألضاليل، فمنهم من جنا جبلده يواجه احلقائق جبد واقتدار، ومنهم من لبــث 
  .)42(»جيرت مقوالت باطل األباطيل

لم للضــباب والســحب واألضــاليل واألراجيــف، أما مــن استســ«ويقول يف البحث نفسه: 
ومل حيّمـــل نفســـه أعبـــاء الـــدرس والتمحـــيص، فقـــد لبـــث يف األخاديـــد يـــردد أصـــداء الشـــبهات، 
ويعرقــل مســرية التقــومي والتســديد، وينعــى علينــا وعلــى كــل نابــه مــا نغــين بــه االســتدالل النحــوي 

واألقالم واأللســنة بالفصــاحة  من حجج وشواهد وأمثلة نبوية مكرمة توسع األفق، ومتد األفهام
الرائقـــة والبيـــان الـــواقعي اآلين بعيـــداً عـــن ضـــرائر الشـــعر وتضـــع النحـــاة لتعـــابري غثيثـــة يف التـــاريخ 

  .)43(النحوي املديد
إذا كانـــت الكتابـــة العلميـــة تتســـم بالدقـــة يف بالشـــكل إلــى جانـــب المضــمون: العنايــة  -10

ا، وبالوضـــ وح يف اللغـــة ألفاظـــاً وأســـاليب واســـتخداماً االقتبـــاس والشـــواهد ورد الفكـــر ألصـــحا
للجمل القصرية والكلمات املباشرة مع جتنب استخدام الكلمات الزائدة، وبالبعد عــن التعمــيم 
واحلـــذر العلمـــي والبعـــد عـــن التقريـــر والتأكيـــد واملبالغـــة يف إســـباغ الصـــفات علـــى األشـــخاص، 

ئص كافــة ينبغــي هلــا أن تتجلــى يف وبالبعــد عــن الغــرور، واحــرتام الــرأي اآلخــر، فــإن هــذه اخلصــا
إخـــــراج يعـــــىن بعالمـــــات الرتقـــــيم حبيـــــث تســـــتخدم يف مواضـــــعها بصـــــورة دقيقـــــة، كمـــــا تتجلـــــى 
باســـــتخدام اجلـــــداول إذا كانـــــت طبيعـــــة البحـــــث تســـــتلزم اســـــتعمال هـــــذه اجلـــــداول واألشـــــكال 

  واستعمال املالحق يف مواضعها أيضاً إذا كان مثة ضرورة لوضع املالحق.
  تتوصيا - ثالثاً 

                                                 
 2008جملة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق  -توظيف احلديث الشريف يف البحث النحوي -الدكتور فخر الدين قباوة )41(

لد    .821ص 4ج 83ا
  .832املرجع السابق ص )42(
  .831سابق صاملرجع ال )43(
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ال تتــأتى الكتابـــة العلميـــة باللغــة العربيـــة بصـــورة عفويــة تلقائيـــة علـــى قلــم صـــاحبها، وإمنـــا 
حتتـــاج إىل مـــران وممارســـة حـــىت يـــتمكن صـــاحبها مـــن امـــتالك املهـــارة، واملهـــارة ال تكتســـب إال 

إىل بطريق املران والتوجيه والتعزيز وتوافر القدوة احلسنة. وفيمــا يلــي عــدد مــن التوصــيات الراميــة 
ا، ومن هذه التوصيات:   النهوض بالكتابة العلمية واالرتقاء 

التــدريب علــى اســتعمال اللغــة العلميــة منــذ وقــت مبكــر، وذلــك بــأن تكــون الكلمــات  - 1
دالــة علــى املعــاين بكــل دقــة ووضــوح، وأن يكــون مثــة ابتعــاد عــن الشــحنات االنفعاليــة، 

بكـــل موضـــوعية واحـــرتام  وتركيـــز علـــى اســـتخدام املنطـــق يف االســـتنتاج، ومناقشـــة اآلراء
 للرأي اآلخر.

تزويد الناشئة من خالل ما يتفاعلون معه من مناشط فكرية بأساليب التفكــري العلمــي  - 2
  الناقد املوضوعي الذي مييز بني الزيف واحلقيقة واخلربة املربية وغري املربية.

ــا تفضــل علــى غريهــا، واســت - 3 خدام استخدام املصطلحات األكثر شيوعاً وانتشاراً، إذ إ
 الكلمات اليت تسمح باالشتقاق على الكلمات اليت ال تسمح به.

تعزيز ما يقوم به املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر يف جمــال ترمجــة أمهــات  - 4
الكتــب، والعمــل علــى ســريورة الكتــب املرتمجــة ذات األســاليب العلميــة وتعميمهــا علــى 

ليـــة التـــأليف وتـــدريب الطلبـــة علـــى الصـــياغة اجلامعـــات واملعاهـــد لإلفـــادة منهـــا يف عم
 العلمية باللغة العربية يف ضوئها.

اإلفادة من الرتاث العلمي العريب واملصطلحات العلمية املستخدمة يف امليــادين العلميــة  - 5
 يف الرتاث ربطاً ملاضي األمة وتراثها حباضرها ومستقبلها.

 علمية، وتكرمي مؤلفيها.ختصيص جوائز ألحسن الكتب املؤلفة باللغة العربية ال - 6
العمــل علــى وضــع مبــادئ وتوجهــات ومعــايري للكتابــة العلميــة باللغــة العربيــة وتعميمهــا  - 7

على أوسع نطاق متكيناً للكاتبني مــن اســتخدام هــذه اللغــة، والعمــل علــى نشــر الثقافــة 
 العلمية يف مجيع جماالت احلياة.

شـــجيعاً لألســـاليب العلميـــة يف التشـــدد يف مـــنح الـــدرجات العلميـــة يف الدراســـات العليـــا ت - 8
حبيــث يؤخــذ اهليئة التدريســية أعضاء صوغ رسائل املاجستري والدكتوراه، والتشدد يف ترقية 
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ى إجراء مسابقات يف املدارس لتشجيع الطلبــة علــى الكتابــة العلميــة باللغــة العربيــة وعلــ - 9
 التعبري الوظيفي، وختصيص جوائز للفائزين فيها.

الكتـــب الداعيـــة  واســـتبعادإغنـــاء املكتبـــات املدرســـية بالكتـــب ذات الكتابـــة العلميـــة،  - 10
 إىل الشعوذة والرتهات والسحر واخلرافات.

التعريـــف بـــأعالم الكتابـــة العلميـــة باللغـــة العربيـــة ماضـــياً وحاضـــراً مـــن حيـــث نتـــاجهم  - 11
م.الفكري واآلثار اليت   خلفوها، وتقدمي مناذج من كتابا

 تفعيل حركة الرتمجة وخاصة ترمجة املصطلحات العلمية والعمل على توحيدها. - 12
اعتمــاد تعريــب مســميات وحــدات التقيــيس لألبعــاد والكيــل وامليــزان، واعتمــاد الرمــوز  - 13

ــــا، فــــذلك كلــــه ضــــروري يف جمــــال  العلميــــة، ووضــــع مواصــــفات شــــاملة هلــــا مــــع تعريفا
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