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kíŠÈnÛaë@òº�Ûa@ƒí‰bm@ÞìyZ@@
في البدء ال أود الخوض في تاريخ الترجمة العربية، لكن الحديث حول الموضوع يقودني مرغمة               
للعودة إلى بدايات النهضة الحديثة، وعلى يد محمد علي، الذي أراد األخذ بأسباب الحضارة الحديثـة،                

فتح المدارس الفكرية، ومدارس الطب والهندسة، وافتتح مدرسة ِلأللسن والتّرجمة،          فاهتم بنشر العلم، و   
وصدرت في عهده أول صحيفة عربية هي الوقائع المصرية، وفي هذه المدارس جميعاً كانـت لغـة                 

 بنقل حديثه إلى العربية،     )1(التعليم العربية، حتى إن المدرس األجنبي يلقي درسه بلغته ويقوم ترجمان          
  . استمر الحال في عهد إسماعيل باشاكذلك

 1886، وبعد مضي أقل من خمس سنوات أي فـي عـام   1882بمجيء االحتالل اإلنجليزي عام   
أحدث المستعمر تغييراً في لغة التعليم، حيث بدأ بكلية الطب في القصر العيني، وتم تحويلها إلى اللغة                 

  .)2( ستين عاماًاإلنجليزية بعد أن بقي التعليم بالعربية ما يزيد على

إن االحتالل أراد أن اليكون عسكرياً وحسب، بل رغب أن يكون ثقافياً ولغوياً وحضارياً، وبـذلك      
  .زرع اإلنجليز أول خيط للشك في قدرة لغة الضاد، وصالحها لتدريس العلوم الحديثة

مريكيـة  أما في الشام ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر افتتحت ما يعرف بالمدرسـة األ               
ببيروت، وكانت العلوم جميعها بما فيها الطب والهندسة تدرس باللغة العربية، ولكن بعد برهـة مـن                 

، بعد نجاح الثـورة    1919الزمن تحولت إلى اللغة اإلنجليزية، وبقي الحال على ما هو عليه حتى عام              
ية لغة لهـا، وبقيـت   العربية الكبرى، وفي عهد الملك فيصل، افتتحت كلية طب دمشق، فاتخذت العرب    

  .)3(حتى يومنا هذا خالفاً للقصر العيني بمصر، والجامعة األمريكية ببيروت

في تقديري إن هاتين الظاهرتين في كل من مصر ولبنان، والتحول عن اللغة العربية لم تأتيا مـن              
عربية، في فراغ، أو كانتا محض مصادفة؛ بل كانتا محصلة لدوافع سياسية، ترمي إلى إضعاف اللغة ال        

                                                 

Gليبيا– اتةمصر – معلمين كلية ال– أكتوبر 7 جامعة� . 
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ها، واللحمة بين أبنائها، والتحـول  وح األمة، وقوام وجودها، وسر بقائ   أرضها وبين أهلها، ألن اللغة ر     
 باستيالء فرنـسا علـى      1830عام   عن العربية امتداد للغزو األجنبي الذي بدأ في العصر الحديث في          

رنسية، ففتحت المدارس لها، بينما الجزائر، التي اتخذت منهجاً أكثر شدة تجاه العربية، حيث شجعت الف  
صدت السبيل أمام اللغة العربية، وذهبت إلى أكثر من هذا بتشجيعها اللهجات المحلية، ومانراه اليـوم                
في الجزائر ما هو إالّ حصاداً لزرع األمس، حاولت فرنسا سلخ الجزائر عن أمته، بكل الوسائل وشتى    

  .الطرق

 الشرق العربي، في كل من مصر والعراق وبالد الـشام،           إن التغريب نفسه مارسه المستعمر في     
فكانت لغة المستعمر لغة الدولة ودواوين الحكومة والمؤسسات جميعها، وامتد هذا الوباء حتى شـمل               
التعليم، ولكن بعد استقالل الدولة العربية بدأت العودة إلى الذات، وتطلّع العـرب لبنـاء شخـصيتهم                 

اللغة ومحاولة إحيائها من جديد فأنشئت مجامع اللغة العربية، واسـتمرت           وكيانهم، فكان االلتفات إلى     
محاوالت التعريب، فتم بحمد اهللا تعريب مراحل التعليم األولى في كافة أقطار الوطن العربي، وفـي                
بعض البلدان األخرى تم تعريب المراحل الجامعية، كما في مصر سوريا والعراق وليبيا والـسودان،               

  . بعض التخصصات التي لم يتم تعريبها حتى اليوموإن كان هناك

 ومدى النجاح  )4(وال بأس من اإلشارة إلى التجربة التي خاضتها العربية في تدريس العلوم والطب            
  .الذي حققته، حتى تكون نبراساً يهتدى به

ـ                 ي في تلك التجربة تنافس األساتذة في ترجمة الكتب العلمية، ففي مصر ألف محمد علي البقلي ف
الجراحة، ومحمد الشافعي في األمراض الباطنية، ومحمد ندى في الزراعة والنبات والحيوان والكيمياء    

  .والفيزياء، وكان لرفاعة الطهطاوي ومحمد البيومي نشاط كبير في الترجمة والتأليف

فوضـعوا  ) فندك، وبوست، ورتبات  (وفي الكلية األمريكية ببيروت اشتهر ثالثة علماء مستعربون         
جاء عملهم لحقاً لعلمـاء المـصريين       "أليف اللغة العربية في كل علم من العلوم يقول عنهم الشهابي            ت

، كذلك الحال في كلية دمشق الطبية "ومتمماً له على قدر الحاجة إلى العلوم ومصطلحاتها في تلك األيام  
تور مرشد خاطر، وأحمد اشتهر منهم أساتذة كبار، مارسوا التدريس بالعربي، ونقلوا وترجموا مثل الدك 

  .)5(محمد الخياط، وميشيل الخوري، وحسن سبع، وصالح الدين الكواكبي ومحمد جميل الخاني

kíŠÈnÛaë@òº�Ûa@âìèÐßZ@@
عندما بدأت الكتابة حول هذا الموضوع تطرق إلى ذهني سؤال، ما المقصود بالترجمة؟ وما الفرق        

لترجمة والتعريب؟ في الحق الصفحات محاولة لإلجابة بينها وبين التعريب؟ وما هو الحد الفاصل بين ا



@@@Ý��mb�Ûa@òÜ©@@19

على األسئلة هذه مجتمعة، باالستعانة بما تيسر من المصادر والمراجع المتاحة، التـي ناقـشت هـذا                 
الموضوع بتباين حيناً، وبانسجام أخرى، حاولت أن أقف موقفاً خاصاً وفق ما بدا لي من الفهم فلنناقش              

  .جتمعةهذه االجتهادات والتفاسير م

ترجم الكالم أي فسره بلسان آخر، وترجم عنه أي أوضـح،           "الترجمة من حيث التعريف اللغوي      

  .)6("والترجمة هي التفسير

أما التعريب لغةً من مصدر الفعل المضعف عرب، وعرب منطقة أخلصه من اللحـن، وعـرب                
احـتج لـه، وأعـرب      االسم األعجمي، تفوه به على منهاج العرب، وعرب عن صاحبه تكلّم عـن و             

  .)7(األعجمي وتعرب إذا فهم كالمه

 نجد كلمة تفسير، والتي تعني الفهم بمعنى أن الـذي           -الترجمة-ولنناقش كال التعريفين ففي األول      
  .اليستطيع الفهم اليمكن أن يفهم غيره

ن أمـام   كذلك نجد في تعريف التعريب شيئاً يثير اللبس، إذا تأملنا عبارة تعرب إذا فهم كالمه فنح               
 ولنغض الطرف قليالً عن المعنى اللغوي الذي        .مصطلحين كالهما يهدفان إلى اإلفهام وإزالة الغموض      

  .قد تشترك فيه الكلمات حيناً، ولنحاول التقدم أكثر لنعرف الكلمتين من ناحية االصطالح

. )8("الجمل المفيدةنقل الكالم من لغة إلى أخرى، والكالم في اللغة العربية هو الجملة أو  "فالترجمة  
  :وال بأس بهذا التعريف مرحلياً من حيث ربطه للترجمة بالكالم فهو يذكرنا بابن مالك وألفيته

  كالمنا لفظ مفيد كاستقم        اسم وفعل ثم حرف الكلم

هما عنـده    الفائدة ما أراده المترجم؟، وكال     لكن السؤال هل فائدة الكالم ما أراد صاحب النص؟، أم         
ه وبه تحصل الفائدة، أقول إن الترجمة في إيصال الفكرة أيضاً وإبالغها وذلك بتحويلها إلـى              كالم ومن 

عملية استبدال مفردات   "اللغة األخرى، سواء كانت مكتوبة أو مسموعة، كذلك يمكن أن تكون الترجمة             

فهمي ، والتعريف األخير حسب   )9("من النص األصلي بمفردات أخرى معادلة لها معنى في لغة أخرى          
  .يشمل ما يسمى بالترجمة الحرفية، أو الترجمة بالمعنى، وكال النوعين له خصومه ومؤيدوه

ولنعد إلى مسألة التعريب التي كثر القول فيها وتشعب وتطور مفهومه ومعناه كمصطلح، فبعد أن               
 الحديث  كانت محدودة المعنى، وبدت قديماً أداة من أدوات اللغوي للنقل والترجمة، تغيرت في العصر             

لتصبح أكثر شمولية واتساعاً، ليصير الجزء معبراً عن الكل، بمعنى أن عملية التعريب، صـار مـن                 
حتـى يتـسنى لنـا      ) التعريف والترجمة (أدواتها الترجمة، وعلنا نسوق تعاريف متباينة للمصطلحين        

يقة العـرب فـي     استعمال اللفظ األعجمي عند العرب على طر      "التفريق بينهما، فالتعريب عند اللغوي      
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اللفظ والنطق، فيحافظـون على األوزان العربيـة، واإليقــاع العربـي، بمـا يعطيهـا الطــابع                 

وسنرى الحقاً عدم صالحية هذا التعريف لمفهوم كلمة التعريب في العصر الحديث، إذ             -،  )10("العربي
 العربي على مجمل الحياة صارت لها معنى اجتماعياً بمعنى سيادة الفكر العربي والقيم العربية واللسان          
 ويرى الدكتور محي الدين     -وهو كذلك استعمال اللغة العربية في كافة مناشط الحياة كالتعليم واإلدارة          

  .)11("هي التعامل مع اللغات األخرى والنقل عنها في مختلف مجاالت الحياة"صابر أن الترجمة 

خرى ودرجة إتقانها مـن المتـرجم،   ومن خالل هذا الطرح تدخل دائرة الترجمة قضية اللغات األ       
وأدوات الناقل، كذلك تعدد مشاربها واهتماماتها، وفقاً للحاجة الحياتية والعلمية والعملية، وعليـه فـإن        

  .التعريب بمفهومه الحديث أكثر شمولية من الترجمة

لتعريـب،  وفقاً لما تقدم فإننا في الوطن العربي معنيون بالتعريب، إذ الترجمة تدخل ضمن عملية ا              
وهي أداة من أدواتها، الشك أننا بدأنا نقبض على أول خيط االختالف بين الترجمة والتعريـب، وأرى          

 يعد وجهاً من وجوه التغريب والتبعية التي تعانيها -وليس كالماً مصدره العاطفة  -التباطؤ في التعريب    
  .وتوطين الثقافةشعوبنا، والسبيل إلى رقي األمة إالّ باستنبات العلوم بلغة الناس، 

 استعمالها فلو عدنا إلـى      دولنعد إلى كلمة التعريب التي أصبحت تثير كثيراً من الخلط والبلبلة عن           
التعريب هو تبدل الحروف التي ليست في العربية إلى حـروف أقـرب             "الجواليقي في كتابه المعرب     

عربي ما ليس مـن حروفهـا،       مخرجاً، وربما أبدلوا ما بعد مخرجه أيضاً، وذلك كي ال يدخلوا في ال            

، والجواليقي هنا يعطينا الكيفية التي يـتم        )12("ويكون بإبدال حرف مكان آخر، أو إبدال حركة بحركة        
فيها التعريب، وفق مايقره اللغويون، أي أنه ركّز على تقنية النقل فاهتم بـالمخرج وكيفيـة تعـويض      

وقد اعتمد مجمع اللغة العربية بالقاهرة هـذه    . تناالحروف المفقودة في اللغة العربية والبدائل لها في لغ        
الطريقة وأقرها، وهو مايمكن تسميته بالكلمات المعربة، حتى نبتعد قليالً عن مصطلح التعريب، والذي              

نقـل  "يبدو اليوم في االستعمال اليومي والعلمي أكثر شمولية وأوسع مدى، والذي صار يفهـم منـه                 

يب وبعيداً عن استعمال علم اللغة هو إكساب الثقافة والعلوم الطـابع             ومن هنا فإن التعر    )13("المعرفة
  .العربي، وفي جميع ميادين الحياة، فالترجمة على هذا هي جزء في الهرم الكلي لعملية التعريب

أقول البد للباحث من تبني صيغة للتفرقة بين الترجمة والتعريب، فالـضرورة توجـب ذلـك إن                 
 حـسب   لترجمة نقل المعنى، وأسلوب من لغة إلى أخرى بينمـا التعريـب           الترجمة غير التعريب، فا   "

، ويحاول إبـراهيم    )14("، هو رسم لفظة أجنبية بحروف عربية أي الترجمة الصوتية         المفهوم التقليدي 
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فالمعرب هو الدخيل الذي جرى علـى األبنيـة العربيـة،           "السامرائي التمييز بين المعرب والمترجم      

  .)15("عربي المتحيز لمعنى من المعاني الجديدة التي جرت في العربيةوالمترجم هو اللفظ ال

وهو بهذا اليخرج عن المعنى العام في ما طرح سالفاً، أضيف أن التعريب يجد في الترجمة مدده                 
  .وغذاءه، والترجمة تجد في التعريب أثرها وجدواها

‰ëˆ¦aë@òÛb•þa@òº�Ûaë@kíŠÈnÛaZ@@
رجمة ليست جديدة على لغتنا العربية، إذ بدأت في عـصر بنـي أميـة               القارئ للتاريخ يجد أن الت    

  :ونشطت في العصر العباسي، وتميزت فترات الترجمة

تعدد المصادر فترجم عن الهندية في علوم الحساب واألرقام ومن الفارسية كـابن المقفـع، وكـان                  -
كذلك نقـل العـرب عـن    المصدر الرئيس للترجمة دون شك اليونانية، إذ نقل العرب منها مباشرةً      

السريانية مثل حنين بن إسحاق ويوحنا بن ماسويه وثابت بن قرة الحرانـي ويحيـى بـن نجـدي                   
 .وآخرون

اتسعت دائرة الترجمة في القرنين الثاني والثالث الهجري حتى شملت المعارف والعلوم جميعها في               -
ء والهندسة والعلوم السياسية، أما تلك الفترة، كالرياضييات والفلك والفلسفة والمنطق والطب والكيميا       

الترجمة األدبية فكانت أقل بالنسبة للعلوم األخرى، ألن األدب اليوناني تخالطه األسطورة الدينية من         
  .جهة، وكذلك العتزاز العرب بأدبهم وشعرهم ونثرهم، إذ عدوا أنفسهم أرباب القلم والبيان

ى سبيل المثال في العهد األموي وبفضل خالد بـن          تميزت الترجمة العربية بالتنظيم والتنسيق، فعل     
زيد ترجمت كتب في الكيمياء والطب، ثم أنشأ المنصور في زمن الدولة العباسية ديوان الترجمة، ثـم                 
وسعه الرشيد وجاء من بعدهما المأمون، فنظم هذا النشاط وأنشأ بيت الحكمة والذي كان بمثابة مجمع                

أقام فيها طائفة من المترجمين، كانت تُدفع لهم مهايا مـن بيـت             علمي، ومرصد فلكي ومكتبة عامة،      
المال، وكان من نتيجة تلك الحقبة ظهور عدد من المبدعين من علماء اإلسالم مثل الكندي والبيرونـي         
وابن الهيثم في الفيزياء والبصريات، وياقوت واإلدريسي في الجغرافيا، وجابر بن حيان في الكيمياء،              

طوسي في الرياضيات، وأبناء موسى في الفلك، وابن البيطار في الزراعة، والرازي            والخوارزمي وال 
وابن النفيس في الطب، والفارابي وابن رشد في الفلسفة، وابن خلدون في التاريخ واالجتماع، وهـذه                

  :المرحلة مرحلة اإلبداع هي نتاج للمرحلة السابقة وهو ما يمكن أن نعبر عنه باآلتي
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  اة            إبداعـ    محاك  ـوم          نقل ترجمة تعريب       عل

  
  

         فهم وهضم        إضافة وتجديد         استيعاب    مصدر أجنبي    

والذي أرجوه أن تتم هذه الحلقة مرة أخرى، وذلك بعد نهوض العرب، وسعيهم نحـو الترجمـة                 
  .والتعريب

ا فهي تعاني من بعض الصعوبات، أولها مسألة اختيار الكتـاب           والترجمة إلى العربية ورغم قلته    
المراد ترجمته، وحقوق المؤلف والمترجم، إذ أن الكتاب المترجم من المفروض أن يلبي حاجة أساسية               
لدى فئة من فئات المجتمع، كذلك يجب أن يكون حديثاً، والسيما في الكتب العلمية، ألن الكتاب العلمي                 

 مجال الحاسوب على سبيل المثال، كذلك يالحظ غياب التوزان فـي الترجمـة              عمره قصير، كما في   
فبينما تُخص بعض العلوم باالهتمام نرى علوماً أخرى يتم إهمالها بالكامل، أيضاً مـصادر الترجمـة،        
ففي الوطن العربي نجد أن اللغة اإلنجليزية هي السائدة في الغالب، حتى بالنسبة لألعمال التي كتبـت                 

أخرى، فنجد الروايات المكتوبة بلغة إسبانية في األصل تنقل من ترجمـات عـن اإلنجليزيـة                بلغات  
  .والفرنسية، ويمكن لنا تخيل العالقة الموجودة بين النص األول والنص الثالث

يجب أن يكون صادقاً أميناً تجـاه       والذي  إن هذا الموضوع يدفعني إلى الخوض في أهلية المترجم          
و إليه قدر اإلمكان، وحتى تكون خيانة النص في أقل حدودها الممكنة، فيجب علـى         النص الناقل منه أ   

المترجم أن يكون متخيراً للفظه، واضعاً للمصطلح المناسب، عالماً بالحقل الذي يترجم عنه، مطلعـاً               
على مجتمع اللغة ونمط تفكيره، كذلك هناك عامل مهم وهو ميل الـشخص للترجمـة، ألن الترجمـة          

  .داعيةعملية إب

كثيراً ما يغفل جانب مهم عند الحديث عن الترجمة، وكأنها النقل إلى العربية وحسب، فـي حـين         
، وهو جد مهم فمن خاللـه يتعـرف       )التعجيم(أنها النقل إلى اللغات األخرى، وهو ما يمكن أن نسميه           

ن الـصورة   العالم على روائع الفنون واآلداب في العربية، ومن جهة أخرى فرصة لتصحيح وتحـسي             
  .المشوهة لإلنسان والثقافة العربية في المجتمعات الغربية

ò•ý�@kíŠÈnÛaë@òº�ÛaZ@@
نزار الزين وباختصار حول    . اليفوتني قبل أن أكمل حديثي حول الترجمة والتعريب نقل ما كتبه د           
  :اآلتيبهذا الموضوع وهي وجهة جديرة بالتوقف عندها محاوالً اختصار فكرته 
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 التعريب أحياناً إلى جانب كلمة الترجمة بمعنى نقل النص األجنبي إلى اللغة العربية،              تستعمل كلمة 
في حين أن الترجمة تعني نقل النص العربي إلى اللغة األجنبية، كما أنه يقصد بالتعريب إسباغ النطق                 

  .العربي على كلمة أعجمية

الفن والفكر والعلم والتقنية باللغـة  التعبير عن  "ليس المقصود بالتعريب هذا المعنى فالتعريب عنده        
، بعد أن يكون قد تم استيعابها في لغة المصدر، أو بعد أن تبدع أو تشتق من قبـل بـاحثين أو        ةالعربي

 وهو بهذا يضع نهاية للبلبلة التي سادت في فهم هذين المصطلحين على نحو )16("فنانين ناطقين بالضاد
  .مامر

ر اإلبداع والخلق والتفاعل السوي مـع الواقـع والمجتمـع،           يحمل التعريب بذو  "ويضيف الكاتب   

، وعندما يتوطد الوعي بالـذات وتظهـر الشخـصية          )17("واالرتباط الحميم بالجذور التاريخية لألمة    
إذا قامت من دون التعريب فهي تحمل قوالب التقليد والعقم واالنبهار فـي             "القومية، كذلك إن الترجمة     

، كذلك تؤدي عملية الترجمة دون التعريب إلى        )18("مع، وبالتالي غرب الذات   التفاعل مع الواقع والمجت   
ظهور طبقة المتفرنجين، وانقطاع المجتمع عن معطيات التقدم اإلنساني، واحتكار العملية في فئة معينة       

  .ال تلبث أن تصير فئة النخبة

: القديمة في الترجمة ويقولكذلك يشير الكاتب إلى رأي يخالف فيه الكثيرون حول التجربة العربية 
إنه من الخطأ النظر إلى التجربة العربية القديمة عندما أنشئ بيت الحكمة، وعملية النقل التي كانـت                 "

مليئة باألخطاء، وخاصة في الفلسفة والمنطق، وعدم إتقان المترجم للغة الناقل عنهـا، نـتج عنـه أن     
الشك إليهما، بينما فـي العلـوم األخـرى كالطـب       العرب اعتبروا الفلسفة والمنطق اليوناني ال يرق        

والرياضيات التي اعتمدت على خبرات خاصة حدث فيها إضافات كثيرة وكبيرة، واليوم اليمكـن أن               

، وإن كنا نوافق الكاتب إلى حد       )19("يترجم كل ما يؤلف ويكتب في العالم المتقدم للبدء بعملية التعريب          
عملية فهم قبل النقل من جانب المترجم، الذي يفتـرض فيـه أن             ما، إالّ أن الترجمة في األساس هي        

يكون عارفاً للمادة التي يترجمها، وال يمنعه ذلك من اإلضافة والحذف والمناقشة للنص إذا لزم األمر،                
  .كذلك التمثل بالواقع، واقع المجتمع الذي يعيشه، وهذه في حد ذاتها تعد عملية تعريب أليس كذلك؟

للغة مرتبط إلى حد بعيد بعمليتي الترجمة والتعريب، كذلك همـا الطريـق الـذي          إن التجديد في ا   
  .يساعد في عملية النمو، وازدياد أفقها واتساعها، ولعل أول باب للزيادة هو مايسمى بالمصطلح العلمي
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sí†§a@Š–ÈÛa@¿@ïàÜÈÛa@|ÜĐ–½aë@òîiŠÈÛa@òÌÜÛaZ@@
يد في اللغة يرجع غالباً إلى الحاجة إلى استحداث         إن ما دفعني للحديث حول هذه النقطة، أن التجد        

المصطلح، وقد بدأت حركة وضع المصطلحات في العربية الحديثة وبصورة منظمـة بعـد تأسـيس                
أصدر معجمـاً يـضم     "قد   بالقاهرة، وهو من أقدم المجامع       مجامع اللغة حيث أن مجمع اللغة العربية      

 المصطلحات العلمية والفنية، بإيعاز من رئيـسه        المصطلحات اللغوية العصرية تحت عنوان مجموعة     

  .)20("إبراهيم أنيس. آنذاك د

  :ولوضع المصطلح طرائق منها

  .تضمين الكلمة العربية معنى جديداً غير معناها السابق -1
 .اشتقاق ألفاظ جديدة من أصول عربية أو معربة -2

 .)21(إيجاد مقابالت عربية أللفاظ أجنبية بمعانيها -3
ول توحيد منهجيات وضع المصطلح العلمي العربي ووضعت مبادئ فـي عمليـة             وقد عقدت ندوة ح   

  :اختبار المصطلح العلمي منها
ضرورة وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بين مدلول المصطلح اللغوي ومدلوله االصطالحي،              -1

  .واليشترط فيه أن يستوعب كل معناه العلمي
 .مضمون الواحد في الحقل الواحدوضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذي ال -2
 .تجنب تعدد الدالالت للمصطلح الواحد في الحقل الواحد -3
استقراء وإحياء التراث العربي وخاصةً ما استعمل منه أو ما استقر منه من مصطلحات علميـة                 -4

 .عربية صالحة لالستعمال الحديث، وما ورد فيه من ألفاظ معربة
 .مصطلحات العلميةمسايرة المنهج الداللي في اختيار ال -5
 .استخدام الوسائل اللغوية في توليد المصطلحات العلمية الجديدة -6
 .تفضيل الكلمة الفصيحة المتواترة على الكلمة المعربة -7
 .تجنّب الكلمات العامية -8
 .في حالة المترادفات تفضل اللفظة التي يوحي جذورها بالمفهوم األصلي لصيغ أوضح -9
 . النادرة أو الغريبةتفضل الكلمة الشائعة على الكلمة -10

 .)22(التعريب عن الحاجة، وخاصةً المصطلحات ذات الصيغة العلمية -11
ولقد أوردت هذه التوصيات للندوة رغم طولها نظراً ألهميتها، فهي يمكن أن تكون قاعدة لعمليـة                
التجديد ونمو اللغة واتساع أفقها، وقبل الخوض في وسائل  تنمية اللغـة أرى أن اسـتعرض بعـض                   
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ب زيادة الرصيد اللغوي بواسطة النقل والترجمة وإيجاد المصطلحات، فعلى سبيل المثـال فـي               جوان
 بالعربية إسباني للداللة على كل ما هـو         Hispanترجمة المصطلح المنسوب إلى إسبانيا يقابل لفظة        

ية، ويقابـل    إسبانيقي للداللة على ما يتعلّق بشعوب إسبانيا وأمريكا الالتين         Hispanicoإسباني، ويقابل   

، )23( متأسبن مثل متطلين ومتـألمن     Hispanisto يقابل للشخص واإلسبانية للغة، وفي       Espanolفي  
وكما رأينا فإن المصطلح اليوم هو األساس في فهم العلوم وتفاهم جماعة العلـم الواحـد ، ووضـع                   

ـ  "المصطلح العلمي    ي اللغـة وإحاطـة   أمر غير يسير، فهو يتطلب تمكناً من المادة العلمية وفقههـا ف

، واللغة العربية قادرة على استيعاب معطيات العصر، فهي لغة مرنـة، قابلـة للتطـور              )24("بالتاريخ
والنمو بما تملكه من أدوات، ويكفي القرآن شاهداً، وهو ما يمكن أن نستثمره اليوم ونستفيد منـه فـي                 

ن اللغات، فالقرآن الكريم أخـذ مـن        عملية الترجمة وتوسيع اللغة وقابليتها العجيبة الحتواء غيرها م        
ستبرق والديباج بمعنى الغليظ، وأباريق وجهـنم       ائك بمعنى السرر ومن الفارسية اال     الحبشية كلمة األر  

وسرادق وسلسبيل، ومن الرومية الفردوس والصراط، ومن الهندية طوبى اسم للجنة والسندس، ومـن      
 المرقوم بمعنى المكتوب، ومن النبطيـة األسـفار         السريانية كلمة الطور بمعنى الجبل، ومن العبرانية      

بمعنى الكتب والحواريون بمعنى الغسالون للثياب، ومن الزنجية حصب جهنم بمعنى حطبهـا، ومـن               
  .البربرية عين آنية بمعنى جارية، وكلمة أباً بمعنى الحشيش والقنطار ألف مثقال

òÌÜÛa@òîàäm@Ýöb�ëë@ÖŠ�Z@@
تا الكُتّاب والبحاثة إلى استنباط وسائل وطرق العودة إلى منـابع           إن عمليتي الترجمة والتعريب دع    

  :اللغة وأصولها، وكان من أكثر هذه األبواب

ÖbÔn‘üa@Z@@
أخذ شق الشيء وهو نصفه، واالشتقاق األخذ في الكالم، وفي الخصومة يميناً            "االشتقاق في اللغة    

أخذ كلمة من   "أما في االصطالح    . )25("وشماالً مع ترك القصد، واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه         

  .)26("أخرى بتغيير ما، مع التناسب في المعنى

éäß@ñČ†Ç@Êaìãc@ÖbÔn‘üaZ@@
، وهذا النـوع    )27(االشتقاق الصغير أو األصغر ويسمى أحياناً باالشتقاق العام، كما عند ابن جني           

هم منها هذا النوع مـن االشـتقاق   من االشتقاق أكثرها شيوعاً في العربية، وإذا أطلقت كلمة اشتقاق يف         
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وهذه المشتقات هي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم التفـضيل واسـم       
  .الزمان والمكان واسم اآللة

�jØÛa@ÖbÔn‘üaZ@@
ويسمى أحياناً األكبر كما عند ابن جني وأحياناً يطلقون عليه القلب اللغوي، وهو أن يكـون بـين                  

  ....ن تتناسب في اللفظ والمعنى دون ترتيب الحروف مثل جذب وجبذ وحمد ومدحكلمتي

والقلب في العادة يقوم على الترادف بين اللفظين مثل بث وتب وشج وهي ليـست مـن دواعـي                   
  .االشتقاق

@ðìÌÜÛa@Þa†i⁄aI�×þa@ÖbÔn‘üaZH@@
 ويقسم النحويون اإلبدال اإلبدال هو إقامة حرف مكان آخر في الكلمة مثل نعق ونهق وجذم وجذل،

إلى قسمين هما اإلبدال الصرفي مثل إبدال الواو ألفاً مثل صام أصلها صوم، وإبدال الطاء تـاء فـي                   
  .اصطنع وتُسمى تاء االفتعال كذلك ما يسمى اإلبدال اللغوي

هذا عن االشتقاق بصفة عامة ولعل من أهم المشتقات في العصر الحديث اسـم اآللـة والعربيـة                
ـ غت له ثالثة أوزان، غير أن العربية عرفت أوزاناً أخرى مثل فعالة وهو شائع               صا ي المـسميات   ف

الحديثة مثل ثالّجة وطفاية وغسالة ودراجة، ومنها ما جاء على وزن ِفعال مثل ِلجام وِرباط وِنقـاب                 
  .كذلك ُأفعولة مثل ُأرجوحة وأنشودة وأسطورة وأغلوطة

تـاء  +  يسمى بالمصدر الصناعي وهي عبارة عـن يـاء مـشددة       كذلك من المشتقات العربية ما    
مربوطة في مثل اإلسبانية والحرية والنصرانية واليهودية والرأسمالية واالشتراكية، وهي تماثل الحقة            

 الحقة المصدر الصناعي توصف بأنها      النسب في مثل ليبية وتونسية، ولكن هناك اختالف أن التاء في          
تاء النقل من الوصفية إلى االسمية، في حين أن التاء في المؤنث المنسوب هي للتأنيث وال فرق فـي                   

  .النطق بين الكلمة إنسانية وليبية

 و تقابلهـا  Islamista في اإلسـبانية مثـل   Islamismوعند الترجمة فإن المقطع في اإلنجليزية  
  .ما يقابلها مثل كلمات حرية عبوديةكذلك ... إسالمية

واللغة العربية ألفت استعمال صيغة المصدر الصناعي بشكل واسع نتيجة توسع اللغات األوروبية             
في استعماله وخاصةً في التعبير عن المواقف واالتجاهات، وخاصةً التي يتبناها أشخاص معروفـون              

، وعن ماركس نقـول ماركـسية وعـن ديجـول     فنقول عن فترة فرانكو في إسبانيا الفترة الفرنكونية      
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وفي هـذه الحالـة يكـون       .. ولية وعن عبد الناصر ناصرية وعن صدام نقول الظاهرة الصدامية         جدي
  .المعنى تجريدي بمعنى االتجاه المطبوع بطابع الشخص الذي كان أول من أعلنه

فيها كلمات ذات معنـى     ويالحظ أن االشتقاق يكون مناسباً في صوغ المفردات التي يكون مطلوباً            
 ومحرار التي هي أسماء اآلالت وهي على وزن مفعـال ومفعـل،             راشتقاقي مثل كلمة مرقاب ومجه    

  .وهذه كلها صيغ اشتقاقية من السهل الوصول إليها متى عرفنا قواعدها والمعنى المراد صوغه

o��zäÛaZ@@
تـون مـن الجبـال بيوتـاً        وتنح�: قوله تعـالى   )28("النشر والبري والقطع  "النحت في اللغة هو     

�آمنين
 ونحن نستعمل اليوم كلمة نحات للشخص المشتغل بقطع الحجارة والتفـنن فيهـا لـصنع                )29(

  .التماثيل والمنحوتات

  :أما في االصطالح فهو أن ننتزع من كلمتين أو أكثر كلمة جديدة مثل البسملة كقول الشاعر

  الحبيب المبسمللقد بسملت ليلى غداة لقيتها       فيا حبذا ذاك 

  :أو على شكل الفعل كِمثل حمدل أو حيعل كقول الشاعر

  أقول لها ودمع العيـن جار       ألم تحزنك حيعلـة المنادي 

�عما يتساءلون عن النبأ العظيم�كذلك يمكن أن يكون النحت حرفاً مثل عم من عن وما 
)30(.  

صاً أو فعالً إلى اسمين مثل عبشمي كقول        والنحت قد يكون نحتاً نسبياً وهو أن ننسب شيئاً أو شخ          
  :الشاعر

    كأن لم تر قبلي أسيراً يمانياً   وتضحك مني شيخة عبشمية  

وهي منحوتة من عبد شمس، كذلك عبدري المنحوتة من عبد الدار، وقد نحت طلبة كلية العلـوم                 
  .بالقاهرة من اسم كليتهم درعمي نسبة إلى دار العلوم

 وهلل بمعنى دام عزك، وال إله إالّ اهللا ، بمعنى حي            يعلتات مثل دمعز وح   ويوجد كثير من المنحو   
  .على الصالة

ومن المالحظ أن العربية في القديم لم تتوسع في استعمال هذا الباب غير أن العصر الحديث توسع                 
  .كثيراً في هذا الباب مثل قبلسالمي وقبلتاريخي

 وخاصة في العلوم المنقولة عن اللغات األخرى        والعربية المعاصرة توسعت في هذا النمط النحتي      
+ ماء، وشبغراء المكونة مـن شـبه        + ماء، وبرمائي المكونة من بر      + مثل حرمائي وتعني حرارة     
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مال، ونلحظ في هذه التراكيب أنها مكونة من كلمتين بحرفين أو           + غراء، ورسمال المكونة من رأس      
+ أملنا كلمة كهرومعناطيس المكونـة مـن كلمتـين كهربـاء    ثالثة من الكلمة األولى والثانية، أما لو ت 

مغناطيس فنلحظ أنها خرجت عما ألفته العربية بصياغة كلمات يتجاوز صدرها الحرفين، والنحت على 
هذا يضيف إلى مادة اللغة ألفاظاً جديدة لم تكن في استعمال السابقين والـضرورة ألجـأت المتـرجم                  

  .والناقل إلى هذا النوع من النحت

والبد من اإلشارة إلى أن هناك شبهاً بين النحت والتركيب، لكن التركيب يخالف النحت في كونـه            
يتمثل في ضم كلمة إلى أخرى بحيث يتكون مجموعها عبارة واحدة ذات مفهوم محـدد ومـن أمثلـة             

  .التركيب ما يسمى التركيب اإلضافي مثل عبد اهللا وحجة اإلسالم وصالح الدين

  .ركيب العددي مثل أحد عشر وخمس عشرتبالتركيب اإلسنادي مثل جاد الحق والكذلك ما يسمى 

والتركيب اإلبداعي مثل خراب يباب وهو باب يمكن أن يلجه المترجمون ويتوسعوا فيـه حـسب                
الحاجة إليه، كذلك الننسى ما يسمى بالتركيب الوصفي مثل فاطمة الزهـراء وفـي اللغـة الحديثـة                  

سطية كذلك الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى، وما يسمى          أنجلوأمريكي والشرق أو  
  .التركيب المزجي مثل بعلبك

ة كذلك الالدينية   الالأبالية بمعنى الالمباال  )  ية -أبالي  + ل ا   ( وفي الحديث نجد كلمات مركبة مثل       
مة معجم المصطلحات العلميـة     والالتزاوجي والالدماغية والالسلكي إلى غير ذلك، وقد قرأت في مقد         

  التعريف على الحروف وساق لذلك مثالً هو الالسلكي -ال-والفنية ألحمد الخطيب في الدعوة لدخول 
 النافية، وفي هذا خلط ألن أداة التعريف لم تـدخل علـى   -ال-واعتبر أن الم التعريف قد دخلت على  

واحدة، وكما نعلم فـإن أداة التعريـف هـي       الحرف المجرد إنما دخلت الكلمة باعتدادها كتلة صرفية         
عالمة من عالمات االسم والتي تعطي الكلمة حق االسمية من أوسع أبوابها، ولو أن بعض النحـويين                 

وهـو  ..." ما أنت بالحكم الترضى"يقولون بجواز دخولها على الفعل ويسوقون لذلك بيت المتنبي اليتيم   
  .هنادر في اللغة العربية واستثناء ال حكم ل

كذلك هناك نوع من النحت في ما يعرف باالختصار وهناك شيء مناظر في العربية وهـو مـا                  
يعرف في النحو بباب الترخيم في المنادى مثل قولنا يامنصو في نداء منصور وياسعا في نداء سـعاد                  

  :وال ننسى

  أفاطم مهالً بعض هذا التدلل     وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجمل

وفاً في الكتب العربية القديمة مثل معجم البلدان لياقوت الحموي الذي استخدم            واالختصار كان معر  
كثيراً من المصطلحات كذلك في معاجم اللغة مثل الزبيدي في معجمه الذي عرف بمختصراته التـي                
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لإلشارة إلى قرية ومـج لـصيغة       ) ة( هكذا   ةاستخدمها في مقدمة المعجم مثل استخدامه التاء المربوط       
بمعنى انتهى، وقد توسعت اللغـات      ) اه(وأذكر المختصرات المستخدمة في علوم الفقه مثل        .. الجموع

األوروبية في االختصار، ولعل علوماً كاملة تقوم على االختصار مثل الكيمياء والرياضيات والفيزياء،             
ات صارت  وما يعرف بجدول العناصر الكيميائية، والمعادالت الكيميائية والفيزيائية، بل إن المختصر          

أمراً مألوفاً في أسماء المؤسسات والجمعيات والجامعات، فإنها تستعمل الحروف األولى من الكلمـات              
المكونة لها وهي أكثر شيوعاً من استعمال االسم كامالً وخاصةً في المراسالت، واللغة العربية تستعمل 

وهي اختصار  ) ع.م.ج(لك كلنا يعرف    هذا أيضاً فلدينا األليسكو وهي منظمة الثقافة والعلوم العربية كذ         
بمعنى دينار ليبي، والقائمة طويلة وذكرت هذا على سبيل المثال ال           ) ل.د(لجمهورية مصر العربية و     

  .الحصر

kíŠÈnÛaZ@@
ال أود العودة إلى التعريب إالّ من حيث أنه أداة وطريقة لتنمية اللغة، فقد عاملت العربية الكلمـات    

بية، وعدوا اللفظ في هذه الحال عربي بالتعريب، وقد يتركوه على حاله كمـا              األعجمية واأللفاظ األجن  
هو باقياً على هيئته األجنبية مثل كلمة خرسان، وقد يعمدون إلى تغيير بعض الحروف لتـتالءم مـع                  
النطق العربي، واألوزان العربية ال تستطيع استيعاب جميع األوزان األجنبية ألن هـذه األوزان واردة       

شفاء الغليـل   (للجواليقي و ) المعرب(ت عدة ولإلحاطة بهذا الموضوع يمكن الرجوع إلى كتاب          من لغا 
لمحمد تهاني،  ) الطراز المذهب في الدخيل والمعرب    (لشهاب الخفاجي، و  ) فيما كالم العرب من الدخيل    

لمة عربية  لرشيد عطية، وقد تكون الكلمة المعربة مزيجاً من ك        ) الدليل إلى مرادف العامي والدخيل    (و
والحقة أجنبية معربة مثل حمض اللبنيك، وقد يكون المصطلح المعرب مكوناً من كلمة أجنبية وكلمـة               
عربية مثل علم الفلك الراداري، وقد يكون مكوناً من صدر عربي وعجز أجنبي كمـا فـي حمـض                   

  .النتريك وحمض الفوسفوريك

وعلـى هـذا    . ستاتيكا الهوائية وقد تكون ذات صدر أجنبي وعجز عربي مثل أكسيد حمضي واإل          
كانت كلمات ثيوقراطية وديموقراطية اعتمد تعريبها على إلحـاق أداة المـصدر الـصناعي بالكلمـة            

  .)31(األصلية فجاء على نمط العبودية واإلنسانية

والحق أن هناك كثيرا من الكلمات في العصر الحديث عربت دون الحقة أو سابقة مثـل تيفـود                  
 ولمزيد التفصيل حول هذا النوع من الكلمات المعربة يرجع إلى المعجم الوسـيط              وقنصل وفاصوليا، 

  .الذي وضعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة
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 إلى الباء العربية، فهو مجهور فـي        pيالحظ أن المحدثين عند التعريب يحولون الصوت األجنبي         
تي تحول الثاء المثلثة في اإلنجليزيـة       العربية مهموس في الالتينية، كذلك نلحظ أن الكلمات األجنبية ال         

)TH (رغم وجود الثاء في العربية مثل ترمومتر عند تعريبها يقلبون الثاء تاء.  

هناك ومن باب التجديد من دعا إلى استحداث حروف عربية أخرى مقابلـة للحـرف الالتينـي                  
مصطلحات العلميـة   والتجاوز عن بعض القواعد السابقة، ولعل أحمد شفيق الخطيب صاحب معجم ال           

والفنية والهندسية، دعا حسب وجهة نظره ولكي تكون اللغة العربية قادرة على تأدية المسميات العلمية               

  : أنه)32(المعربة

ينبغي جواز االبتداء بالساكن، وذلك ألجل لفظها كما يلفظها الناس في معظم أنحاء العـالم فنقـول                  -
لف عند التعريب أو تحريك الحرف الساكن، فهـو         كلورات وكْروم وجرافيت، أما إضافة حرف األ      

  .تحريف ال مسوغ له، ويبعد منطوق اللفظ عن صورته

ينبغي التساهل في أمر التقاء الساكنين، سواء كان األمر مقتصراً على ساكنين اثنين أو عدة سواكن                 -
نورنْتْج نْدْل وباْويوبو سرفنقول مو.... 

بثالثـة نقـط    ] ج[بثالثة نقاط من أعلى و      ] ف[ بثالثة نقاط سفلية و      ]ب[إلى جانب إضافة الحرف      -

 : ويمكن أن نناقش الكاتب في ما ذهب إليه)G;V;P[)33[أيضاً مقابل الحروف 

فبالنسبة لالبتداء بالساكن فإن اللهجات القديمة لم تعرف مثل هذا النطق، وإن كان اليوم يبدو هـذا                 
لعل مرجع ذلك إلى التأثر باللغات األجنبية، فعلى سبيل المثال في طبيعياً في لهجات المغرب العربي، و

ليبيا فإن لهجة أهل طرابلس تميل إلى االبتداء بالساكن فيقولون علي وتْعال، ونحن نعرف أن طرابلس                
بقت فترة طويلة مدينة يسكنها خليط من المالطيين والطليان واليونانيين وكان لكل جالية حيها الخاص               

، ولألسـف فـإن لهجـة       هذه األقليات بقد تأثرت   رها حي اليهود، ولذلك فإن لهجة طرابلس        ولعل أشه 
طرابلس وبحكم تركز وسائل اإلعالم فيها قد طغت على ما سواها من اللهجات، التي قد تكون أكثـر                  
ي قرباً للفصحى منها، وهذا بسبب سيادة نموذج المدينة الحلم لساكني المدن األقل حظاً والتقدم النـسب               

  .مقارنة بباقي المدن الليبية

والتعريب حسب ما أرى هو إخضاع اللفظ األجنبي للطرق العربية، وهـي مـن أهـم شـروطه              
وتعجبني طريقة المغرب العربي في التعريب فهم يبالغون في جعله عربياً فيقولون فـولط وفولطيـة                

، والمعروف  "ا أفكر أنا موجود   أن"ويقولون كانط تعريباً السم الفيلسوف الفرنسي الشهير صاحب عبارة          
  .أن الطاء صوت تتميز به اللغة العربية عن سائر اللغات

  .أما عن مسألة التقاء الساكنين فقد أجازت العرب ذلك عند الوقف
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أما عن استحداث بعض الحروف فإنني أقف منها موقفاً محايداً وخاصةً إذا علمنا أن لغات أخرى                
د أوجدت شبيهاً لهذه الحروف كي تتمشى مع لغتها التي تحوي هـذه         تتبنى الحرف العربي كالفارسية ق    

الحروف أيضاً، إالّ أنه ينبغي عدم التساهل حتى النفتح الطريق أمام دعاة استخدام الحـرف الالتينـي              
بدعوى أن حروفها غير قادرة على تأدية جميع األصوات، وهل هناك لغة ما احتوت جميع األصوات                

وروبية كيف تعاملت مع الكلمات العربية تحوي أصواتاً التوجد في لغاتهم، هـل           فلننظر إلى اللغات األ   
اضطروا الستيراد بعض الحروف، ونحن اليوم نسمع في أجهزة اإلعالم المختلفة وباللغات جميعهـا              

كل ينطقها حسب األصـوات المتـوفرة       ] انتفاضة، قاعدة، عراق، الظواهري، البغدادي، الشيعة     [كلمة  
  .بلغته

î�†mÃbÐÛþa@ÝZ@@
 لمسميات العالقة لها بجذور العربية ولم تكن من مسمياتها أو مكتـشفاتها فهـي               وهو إعطاء اسم  

مواليد غربية في أرض غربية، وهذه األسماء ال تتغير من لغة إلى أخرى، وقد رصدت بعض األلفاظ                 
مثل كلمة أطلس   الدخيلة التي صارت تستعمل في القاموس العربي والتي ذكر بعضها المعجم الوسيط             

وهي مجموعة مصورات جغرافية، وكلمة الماس وهو حجر كريم، كذلك كلمة إنـزيم وهـو إفـراز                 
الخاليا الحية، والتونة وهو نوع من السمك، والبروتون والنيتروجين واإللكترون وهي من أجزاء الذرة       

كوميـديا، والجرافيـت     وال ، والتراجيديا ، والبنزين أحد مشتقات النفط    ،والبسكويت وهو عجين بالسكر   
 ودبلوم وليسانس وبكالوريوس وماجستير     ،معدن فحمي حديدي، وجيولوجيا وهي علم طبقات األرض       

والقائمة تطول لكنني سقت هذا من باب نمو اللغـة وتطورهـا وزيـادة عـدد                ... ودكتوراه وفيتامين 
  .مفرداتها

†�îÛìnÛaZ@@
رت ظاهرة في العصر العباسـي، وبـرز    كلمة توليد ومولد بدأت تظهر في العهد األموي، ثم صا         

  .الشعراء المولودون، والتوليد هو استعمال ألفاظ ليست مما روي عن العرب في القرنين األولين

والتوليد قد يكون على قاعدة مثل ما سبق في صياغة المصدر الصناعي، كذلك الـصياغة علـى                 
ة على المرض على وزن فُعال مثل كُـساح     وزن ِفعالة للداللة على الِحرفة مثل ِنجارة وحدادة، وللدالل        

كذلك أجاز مجمع اللغة النسبة إلى اللفظ الجمع فنقول جماهيري أخالقي، كذلك يجوز جمـع   ... وسعال
المصدر وإن كانت أنواعه مختلفة مثل توصيالت وإشعاعات، كذلك التوليد باالشتقاق من االسم الجامد              

ين وتأكسد من األكسجين وتمركس من ماركس، ونقول        مثل تكربن من الكربون وتهدرج من الهيدروج      
مـن  ، و كذلك من كلمة تراب تقول مترب     ... تلييب أي جعل القطاعات ليبية ومثلها التونسة والسعودة       
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رمل مرمل، وهناك عديد األلفاظ التي لم تكن مستعملة بهذه الكيفية وال بهذا المعنى فنقول اليوم جامعة                 
  .كن بمعنى مخالف ومغاير لما كان عليه المعنى في السابقوكلية وقسم وسيارة وقطار، ول

كذلك كلمات مثل اإلباحية ومعناها الحديث التحلّل من قيود األخالق واالنفتاح ومعناها االتـصال              
باآلخر وفهمه وأخذ أفضل ما لديه، ولعلها مقرونة بتفتح الزهر والورد فيشم عطره ويستنشق شـداه،                

  . هي المفتاح الذي يلوح به السياسيون، فنسمع عن عصر االنفتاحولعل هذه الكلمة السحرية

كذلك استحدثت اللغة جمالً مركبة مثل خط النار والخطوط البرية والخطوط الجويـة والخطـوط               
البحرية، وهي الطرق التي تسلكها كل وسيلة من هذه الوسائل، كذلك نسمع في نشرات األخبار عـن                 

أحد المرشحين في األصوات بالنسبة إلى غيره، والمتتبع لوسائل اإلعـالم           األغلبية النسبية وهي زيادة     
سيذهل من كم المصطلحات الجديدة والمستجدة على لغة العرب حتى يصاب باإلشفاق ال على اللغة بل            

  .على اللغويين

mb¨a�òà@NN@@
  :يمكن أن نلخّص أهم النقاط التي أراها مهمة من خالل البحث ، وتتمثل في

  . والتعريب من أهم المواضيع المطروحة على الساحة العربية اليوم في مجال اللغةالترجمة -

 . من البلبلة والفوضى حول تحديد موحد لمصطلح التعريب والترجمةيسود نوع -

تبين من خالل البحث أن مفهوم التعريب أكثر شمولية من الترجمة، وأن الترجمة ينبغي أن تكـون                  -
 .دفاً لذاتهأداة من أدوات التعريب ال ه

 علماء اللغة فإنهم يعنون بها نقل الكلمات األجنبية كما هي وفقاً            عند استعمال مصطلح التعريب لدى     -
 .لمعايير اللسان العربي

 .الحاجة ملحة لبدء عملية التعريب لكافة مناشط الحياة وعلى رأسها التعليم -

م، ولنا في التجربة العربية القديمـة       ال سبيل إلى الوصول إلى مرحلة اإلبداع إالّ باستعمال اللغة األ           -
 .يتم إالّ باستعمال اللغة األصلية خير مثال، فتمثل األشياء وتصورها، ومن ثُم اإلبداع فيها ال

دعاوى المغرضين في عدم قدرة العربية، ناجمة إما عن قصور في فهم العربية، أو نتيجة تـراكم                  -
 .لمراحل سابقة

ملة للنمو والتطور، وباستغالل إمكانياتها المتاحة مثل االشتقاق والنحت اللغة العربية لديها القدرة الكا -
 .والتعريب والتوليد وبالتحديث يكون بإمكانها اللحاق بغيرها من لغات العلم اليوم
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ضرورة إيجاد معجم يقوم برصد الكلمات المولّدة والمستجدة علـى لغتنـا وإعطائهـا مـشروعية                 -
بق الواحد منّا مستعمالً للمولد وهو وجل خائف من عمليات التخطئة االستعمال واالستخدام، حتى الي  

 .والتجهيل

ضرورة التواصل بين مجامع اللغة كمنتج للمصطلح، والمؤسسات العلمية والتعليمية واالجتماعيـة             -
 .باعتدادها مستهلكاً ومستفيداً ومطبقاً عملياً لهذه المعطيات

عريب من المشاريع االستراتيجية التي ينبغي الـصرف        أن تعد الدول العربية مشروع الترجمة والت       -
 .عليها ودعمها دعماً حقيقياً من خالل مؤسسات تملك الكوادر المدربة، واإلمكانات المادية

  

—�‚�Ü½a—�‚�Ü½a—�‚�Ü½a—�‚�Ü½aZZZZ 
إن موضوع الترجمة والتعريب من أكثر المواضيع أهمية وحيوية في الوطن العربي، فلقد عقـدت    

طول الساحة العربية وعرضها، وأعلنت دوالً عربية مختلفة عن         عشرات الندوات والمؤتمرات، على     
خطط للتعريب وحددت آجاالً نهائية للبث في هذا الموضوع، ولكنها لألسف دعوات كـان معظمهـا                

  .خارجاً من اللسان، فلم يتجاوز اآلذان، ولو كان الصدق طابعه للمس القلب والوجدان فأتمر وأزهر

 والصلة الوثيقة بين نجاح الترجمة والتعريب هو مدى قدرة اللغـة            ولما لهذا الموضوع من أهمية،    
على التطور والنمو والقابلية للتجديد، التجديد في اللغة من حيث األسلوب والقواعد، وذلك بالنبش فـي            

  .كنوز اللغة ومحاولة توظيف طاقاتها وإمكاناتها

جمة، وعلى يد محمد علي ومحاولـة       قُِسم البحث إلى مجموعة فقرات، بدئت بالتاريخ الحديث للتر        
تقييم تلك المرحلة، ثم عرج البحث على مفهوم الترجمة، حيث أورد التعاريف المتباينـة والمختلفـة،                

  .والمحاولة قدر اإلمكان الوصول إلى تعريف يخص البحث

 فـي   انتقل البحث بعدها إلى الحديث عن التفرقة بين الترجمة والتعريب، مستنيراً بتجربة األولين            
  .هذا المجال

تحدثت الباحثة بعدها عن قضية التجديد ودوافعها فكان المصطلح العلمي من أقوى األسباب وأهمها 
التي دعت العلماء إلى التفكير في وسائل اإلبداع والتنمية للغة فكان من هذه الوسائل والطرق االشتقاق                

  .بأنواعه والنحت والتعريب والتوليد والتحديث

الخاتمة التي حصرت أهم النتائج والتوصيات التي تراها الباحثة هامـة فـي هـذا               وأخيراً كانت   
  .الموضوع
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