َدور التراث العلمي في تعريب العلوم والتقنيات
للدكتور عبدالكريم خليفة
(رئيس المجمع)
شهد وطننا العربي في السنوات األخيرة حملة َخّيرة ،تهدف إلى استعادة اللغة
العربية مكانتها الحضارية ،من حيث كونها لغة األدب والفكر ،ولغة الفن والعلم في
مجاالته المختلفة .وأدركت أمتنا العربية في أقطارها الممتدة من أفريقيا إلى آسيا،
أن تَ َح ُّررها الوطني واستقاللها السياسي ال يمكن أن يتكامل إال باستعادة هويتها من
ّ
خالل لغتها العربية .وليست هذه اللغة مثل سائر اللغات القومية ،وانما تتميز عنها
جميعاً بميزتين أساسيتين :أوالهما أنها لغة القرآن الكريم الذي حفظها وأعطى ألمتنا
العربية ُمقَ ِّوم وجودها الحضاري واإلنساني ،وثانيتهما تلك التجربة التاريخية
الخصبة التي َم ّرت بها هذه اللغة ،عندما استطاعت في فترة من تاريخها الزاهر أن
تستوعب حصيلة المعرفة اإلنسانية ،وتصبح بعد ذلك لغة العلم والحضارة في العالم

أجمع ولعدة قرون.
ول يييس تعري ييب العل ييوم والتقني ييات الحديث يية اس ييتكماالً للهوي يية السياس ييية والقومي يية
فحسب ،واما هو ركين أساسيي مين أركيان نهضية األمية فيي محاولتهيا اللحيا بركيب
الحض ييارة ،والمش يياركة الفعال يية المبدع يية ف ييي جمي ييع مج يياالت المعرف يية .ف ييانبرت دول
ومؤسسييات علمييية فييي أقطيار العروبيية ،تذخييذ علييى عاتقهييا الييدعوة لبحييث المشييكالت
والقضييايا التييي يمكيين أن تَُي ّسيير عملييية هييذه النقليية التاريخييية فييي حييياة أمتنييا ،بحيييث
تص ييبح اللغ يية العربي يية لغ يية العل ييوم والتقني ييات الحديث يية ،ولغ يية البح ييث والت ييدريس ف ييي
الجامع ييات ف ييي مختل ييف ف ييروم المعرف يية .ومن ييذ س يينة اثنت ييين وس ييتين ،طُرح ييت جمي ييع
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جوانيب هييذه القضييية فييي مييؤتمرات التعريييب فييي الربيياط والج ازئيير وطيرابلس وبغييداد
ونظمت الندوات العلمية حول هذا الموضيوم الحييوي فيي مجيامع اللغية العربيية وفيي
ُ

الخيي يير ُعقي ييدت أيض ي ياً ني ييدوة للتعريي ييب في ييي جامعي يية
الجامعي ييات ...وفي ييي هي ييذا النطي ييا
ّ
الخرطوم في السودان الشقي .
تمخضييت تلييك المييؤتمرات والنييدوات عيين أبحيياث مهميية ،عالجييت مختلييف
وقييد ّ

القضييايا التييي تتصييل بعملييية التعريييب بمعناهييا الواسييع ،وانبثقييت عنهييا توصيييات ،لييم
ظ معظمها بالمتابعة والتنفيذ .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها تلك المؤتمرات
َي ْح َ
أن قضييية التعريييب قض ييية تتصييل ،م يين حيييث األسيياس ،ب يياإلدارة السياسييية للدول يية،
وبقرار سياسي تتخذه الدولة في أعلى مؤسسات السلطة.
ال شييك أن عملييية تعريييب العلييوم والتقنيييات الحديثيية تطييرو قضييايا لغوييية وفنييية
مهميية ،تكييون موضييوعاً للد ارسيية والبحييث .وقييد حييان الوقييت لكييي ننتقييل ميين الحييديث
عن التعريب وقضاياه ،إلى الخوض في تعريب العلوم والتقنيات الحديثة ،والممارسة
الفعلية لتعرييب التعلييم الجيامعي فيي جمييع أنيوام المعرفية ،وجعيل اللغية العربيية لغية
البحث العلمي والتدريس في جميع الكليات وعلى مختلف المستويات.
حقاً لقد خاضت اللغة العربية تجربتها التاريخيية عنيدما اسيتطاعت أن تسيتوعب

حصيلة ما وصل إليه اإلنسان إذ ذاك من المعيارف والعليوم ،فذرسيت قواعيد وأصيوالً
واضحة في اختيار األلفاظ اللغوية الدالّة على تليك المعياني والمصيطلحات العلميية.

اث لغيوي وعلميي ضيخم ،يشي ّكل ارفيداً مهمياً مين روافيد إثي ار
وكان نتيجةَ ذليك كلّيه تير غ
هذه اللغة في مواجهة عملية التعريب الحديثة في أوسع معانيها.

فاللغيية العربييية تواجييه فييي الوقييت الحاضيير علوم ياً حديثيية تنمييو وتييزداد بسييرعة
بتحوالت مثيرة تجعلنا نعتقد أن اإلنسان يقف في فجر حضيارة جدييدة
كبيرة ،وتنبئ ّ
وهذا الحيال يختليف كليياً عين الحيال اليذي واجهتيه لغتنيا فيي تجربتهيا األوليى ،عنيدما
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نشييط المترجمييون فييي نقييل حصيييلة المعرفيية اإلنسييانية إليهييا ميين اللغييات اليونانييية
والفارسييية والهندييية والس يريانية و.يرهييا ...وال شييك أن مثييل هييذا الوضييع يحييتّم ظهييور
صييعوبات أساسييية فييي مجيياالت الترجميية والتعريييب ،ال بييد ميين معالجتهييا فييي ضييو

معطيي ييات العصي يير الحي ييديث ووسي ييائله التقنيي يية الهائلي يية .وان النظي يير إلي ييى الصي ييعوبات
والقض ييايا الت ييي تطرحه ييا عملي يية التعريي يب بمع ييزل ع يين الوس ييائل واإلمكان ييات التقني يية
الهائلة التي يوفرها العلم الحيديث ،يجعيل الصيورة خاطئية ومزيفية تبعيث عليى الييذس
والنكوص .ومن أهيم القضيايا التيي تطرحهيا عمليية التعرييب ،موضيوم المصيطلحات
العلمييية ،ميين حيييث وضييعها وتشييذيبها وتوحيييدها ،وجعلهييا ح ّييية نامييية ،تواك يب تقييدم
العلييم وخطواتييه الواسييعة .وان اتصييال الماضييي بالحاضيير شييرط أساسييي فييي نهضيية
وتقدمها وأكثر ما يتجليى فييه هيذا االتصيال لغية األمية .و.نيي عين البييان أن
األمم ّ
اللغيية العربييية تتميييز بهييذه الصييفة التييي ال تكيياد تشيياركها فيهييا لغيية ميين اللغييات ،ميين

حيث المواصلة والقدرة على التفاهم بين الحاضر والماضي .وال شيك أن هيذه الثيروة
اللغوييية الضييخمة الممثليية بت يراث أمتنييا ،ترفييد لغيية الحاض يرة فييي محاولتهييا السييتيعاب
المعاني الحضارية والعلمية الجديدة ،وتحديد مصطلحات لها.
فالتراث العلميي العربيي ُيم ّيدنا فيي الوقيت الحاضير بثيروة لغويية كبييرة ،يمكين أن
تكييون مييادة خصييبة ميين أجييل اسييتيعاب المصييطلحات العلمييية والتقنييية الحديثيية فييي
إطار خصائص اللغة العربية ،واألصول اللغوية التي أرستها تليك التجربية التاريخيية
فييي حييياة هييذه اللغيية ،عنييدما واجهييت ألول م يرة فييي تاريخهييا موضييوم المصييطلحات
العلمييية ،واسييتيعاب حصيييلة مييا وص يل إليييه الفكيير اإلنسيياني إذ ذاك .وهييذه األصييول
التي نبعت من طبيعة اللغة العربية وخصائصها تُم ّد لغتنا بالحياة ،وتجعل منها لغة

متط ييورة وناميي يية ،مطواعي يية السي ييتيعاب كي ييل مي ييا يجي ي ّيد في ييي حضي ييارة اإلنسي ييان وثقافتي ييه
وعلومييه .وبييذلك أصييبح االشييتقا والمجيياز واإلبييدال والنحييت والتعريييب ،بنوعيييه وفي
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مفهومه التاريخي المحدد ،وسائل نمو اللغة العربية وشرايين الحيياة فيهيا .وقيد وجيد
العلمييا العييرب فييي االشييتقا مييثالً مجيياالً واسييعاً لتنمييية اللغيية ومي ّيدها بالمصييطلحات
العلمييية .ولييم يقتصييروا علييى االشييتقا ميين أسييما المعيياني ،بييل اشييتقّوا أيض ياً ميين

يبن م يين الييذهب ،نوف ل
وند ْرَهي َيمن م يين
ض ييضن ميين الفض ييةَ ،
أسييما األعيييان فق ييالوا :نذ لهي َ
ونح لد َدن من الحديد  ...إلخ.
الدرهمَ ،
نه ْن َد َسن من الهندسة،
واشتقّوا أيضاً من أسما األعيان المعربة فقالواَ :
ونم ْنطَ َ ن من المنط  ...إلخ.
َ
واسييتخدم العلمييا العييرب خصييائص نالمجييازن فييي اللغيية العربييية ،ميين حيييث هييو
تكلم معنيياه األصييلي الموضييوم لييه ،إلييى معنييى آخيير بينييه وبييين المعنييى
لفييظ ينقييل المي ُ
األصلي عالقة .وكان المجاز وميا بيرو مين أنجيع الوسيائل فيي تنميية اللغية العربيية،
وفي جعلهيا صيالحة السيتيعاب العليوم والتقنييات الحديثية .واألمثلية عليى ذليك كثييرة.
وقس على ذلك موضوعات اإلبدال والنحت والتعريب ،ولكن على مستويات مختلفة
م يين حي ييث الي يرأي واالجته يياد ،ه ييذا فضي يالً ع يين اللج ييو إل ييى ترجم يية كلم ييات أعجمي يية
بمعانيها.
ونحيين إذا ألقينييا نظي يرة تاريخييية شيياملة عل ييى هييذه الحركيية اللغوي يية فييي مواجه يية
المصيطلحات العلميية ،واسييتيعاب ميا وصييل إلييه العقييل اإلنسياني فييي شيتى مجيياالت
المعرفة ،ال بد أن نقف طويالً عند الكندي ،أبي يوسف يعقيوب بين إسيح الكنيدي،
فيلسوف العرب وأحد أبنا ملوكها ،وقيد عيا

فيي نهايية القيرن الثياني الهجيري وفيي

وي ْعتََبيير الكنييدي ميين أوائييل الفالسييفة العييرب الييذين
النصييف األول ميين القييرن الثالييثُ .
تييذثروا بحركيية ترجميية المعييارف القديميية عيين اليونانييية والسييريانية والفارسييية والهندييية
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و.يرها  ...فواجه الكنيدي ميع مين واجيه مين المشيتغلين بالترجمية والنقيل إليى اللغية
العربية ،موضوم مصطلحات علمية ليس للغة العربية عهد بها ،أو تجربة سابقة.
وقييد وضييع الكنييدي رسييالة ميين المصييطلحات سييماها نرسييالة فييي حييدود األشيييا
ورسييومهان( )1وبييذلك ُرلبمييا يكييون أول ميين وضييع معجمياً للمصييطلحات العلمييية وصييل
إلينييا .واشييتملت هييذه الرسييالة علييى ثمانييية وتسييعين مصييطلحاً فلسييفياً ،جميعهييا ميين
أصيل عربييي ،باسيتثنا مصييطلحين اثنييين فقيط همييا :نفلسييفة ،واسيطقسن .ولييم يكتييف
يدي بوض ييع المص ييطلحات العلمي يية والفلس ييفية ،ولكن ييه عم ييل عل ييى تعري ييف ه ييذه
الك ْن ي ّ
المصييطلحات وتحديييدها فتناولييت هييذه التعريفييات المنطي  ،والرياضيييات ،والطبيعيية،
وما بعد الطبيعة ،والنفس ،واألخال  ،و.يرها مثال ذلك:
اإلبدام:

إظهار الشي عن ليس(.)2

األزلي:

الييذي لييم يكيين ليييس ،وليييس بمحتييال فييي قوامييه إلييى .ي يره والييذي ال
يحتال في قوامه إلى .يره فال علّة له ،وما ال علّة له فدائم أبداً(.)3

األسطقس:

ينح ّال ،وفييه الكييائن بييالقوة وأيضياً:
منيه يكييون الشييي  ،ويرجيع إليييه مي َ
()4
هو عنصر الجسم ،وهو أصغر األشيا من جملة الجسم .

التوهم:

هو الغنطاسيا ،قوة نفسانية مدركة للصور الحسية مع .يبة طينتها.
التخي ي ي يل ،وه ي ييو حضي ي ييور صي ي ييور األشي ي يييا
ويقي ي ييال :الغنطاسي ي يييا هي ي ييو
ّ
المحسوسة مع .يبة طينتها(. )5

الجوهر:

هو القيائم بنفسيه ،وهيو حاميل لضعيراض ليم تتغيير ذاتيتيه ،موصيوف
ال واصف ويقال :هو .ير قابل للتكوين والفساد  ...إلخ(.)6

) )1طبعت في نرسائل الكندين ل ،1ص 179 -165القاهرة1951 ،م
) )2رسائل الكندي ،ل ،1ص165
) )3رسائل الكندي ،ل ،1ص169
) )4رسائل الكندي ،ل ،1ص168
) )5رسائل الكندي ،ل ،1ص167
) )6رسائل الكندي ،ل ،1ص166
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الجرم:

ما له ثالثة أبعاد(.)7

وعلييى هييذا المن يوال ينسييج الكنييدي ميين حيييث عنايتييه ب يجيياد المصييطلح المكييافئ
باللغية العربييية عين طريي االشيتقا واحيييا الكلميات المهجييورة .ومين أمثليية محاولتييه
إحي ييا الكلم ييات المهج ييورة ،لك ييي ترم ييز إل ييى مع ييان علمي يية مس ييتحدثة ،ن ييورد األمثل يية
التالية:
الذحل:

ص ييد فرص يية االنتق ييام .واس ييم ال ييذحل ف ييي اللغ يية
ه ييو حق ييد يق ييع مع ييه تََر ُّ

الضغد:

انضييمام أج ي از الهيييولي لعلّتييين :إمييا أن تكييون أجزاؤهييا .ييير متمكنيية

الرصد(.)8
اليونانية مشت ّ من الكمون و ْ

للتقارب ،ف ذا عرض لها عارض تقارب أجزاؤهيا يسيمى ذليك عصيواً
نعصييا الجييرو ش ي لدهن أو ألن يكييون كالوعييا مملييو اً فينضييم أجزاؤهييا،
يسمى ذلك عصواً(.)9

وكييان الكنييدي فييي جميييع مؤلفاتييه َقلّمييا يلجييذ إلييى التعريييب بمفهومييه المحييدد ،إال

عن ييدما يتح ييدث ع يين كت ييب أرس ييطو ،حي ييث نج ييده يس ييتعمل مص ييطلحات مث ييل باري ييار

مانييياس ،أنولييوطيقي ونبولييوطيقين ونبوليطيقييان  ..إلييخ ،ولكنييه مييع ذلييك كييان يعنييى
بوضع تعريفات محددة لهذه المصطلحات .مثال ذلك:

) )7رسائل الكندي ،ل ،1ص165
) )8رسائل الكندي الفلسفية ،ل ،1ص176
) )9رسائل الكندي الفلسفية ،ل ،1ص171
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بارياس مانياس:

 ...يعني ييي تفسي ييير مي ييا يقي ييال في ييي المق ي يوالت ،وقرنهي ييا لتكي ييون
قضايا :موضوم ومقول ،أعني من حامل ومحمول(.)11

أنولوطيقي األولى:

ومعناه العكس من الرأس(.)11

بوليطيقي:

أي المدني (السياسة المدنية)(.)12

بوليطيقيا:

ومعناه الشعري(.)13

ريطوريقا:

ومعناه البال.ي(.)14

عربيية محييدود جييداً فييي اسييتعماالت
ونالحييظ أن هييذا اللييون ميين المصييطلحات الم ّ
هذا الفيلسوف العربي ،الذي أحصى له ابن النديم تصانيف يربو عددها عين مئتيين
وأربع يية وأربع ييين ،م ييا ب ييين كت يياب ورس ييالة ،تناول ييت موض ييوعات ش ييتّى ف ييي الفلس ييفة
والمنط ي والحسيياب ،والموسيييقى والنجييوم والهندسيية والفلييك والطييب و.ييير ذلييك م يين

المع ييارف .ول ييم يص ييل إلين ييا م يين ه ييذه التص ييانيف إال القلي ييل م ييع األس ييف .وربم ييا أن
بعضها قد ضام إلى األبد ،وربما ما زالت تائهية تنتظير مين يكشيف عنهيا ويحققهيا،
لكييي تصييبح سييائغة أمييام البيياحثين والدارسييين .وأن أهمييية هييذه التصييانيف تكميين فييي
قيمتهي ييا التاريخيي يية م ي يين الناحيي يية العلميي يية ،فضي ي يالً عي يين قيمتهي ييا اللغوي ي يية ف ي يي مج ي ييال

) )11رسائل الكندي ،ل ،1ص366
) )11رسائل الكندي الفلسفية ،ل ،1ص367
) )12رسائل الكندي الفلسفية ،ل ،1ص384
) )13رسائل الكندي الفلسفية ،ل ،1ص368
) )14رسائل الكندي الفلسفية ،ل ،1ص368
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المصيطلحات ،إذ هيي ارفيد مهيم مين أجيل إثي ار اللغية الحديثية فيي مواجهتهيا للعليوم
والتقنيات.
وان نظرة شاملة في هذه التصانيف التي وصيلت إلينيا ،توضيح لنيا ميدي أهميية
هذا الرافد اللغوي في مجال المصطلحات .فهنالك مصطلحات تولى الكنيدي شيرحها
بنفسييه ،كمييا أش يرنا ،وهنيياك مصييطلحات فلسييفية ومصييطلحات فييي الكيميييا والعلييوم
العملية ،وهناك مصطلحات في الموسيقى وفي الطب والصيدلة  ...إلخ.
ونح يين إذا تركن ييا الكن ييدي إل ييى الج يياحظ ،الكات ييب العقالن ييي الض ييخم ،وق ييد كان ييا
متعاص يرين ،نجييد أنفسيينا أمييام مدرسيية واحييدة ميين حيييث األصييالة اللغوييية فييي مجييال
المص ييطلحات العلمي يية ،وتطوي ييع اللغ يية العربي يية الس ييتيعاب جمي ييع م ييا وص ييلت إلي ييه
المعرف يية اإلنس ييانية ،والمشييياركة الفعال يية المبدع يية فيييي ميادينه ييا المختلف يية  ...وكي ييان
الجيياحظ ،علييى حييد تعبييير ييياقوت ف ييي معجييم األدبييا  ،نواسييع العلييم بييالكالم ،كثي يير
التبحيير فيييه ،شييديد الضييبط لحييدوده ،وميين أعلييم النيياس بييه وبغي يره ميين علييوم الييدين
ّ
()15
والدنيان  .وقد وضع الجاحظ تصانيف كثيرة في مواضيع شتى ،أورد ياقوت قائمة
طويل يية بذس ييمائها ،كم ييا أن الج يياحظ نفس ييه ذك يير ع ييدداً كبيي ي اًر منه ييا ف ييي مقدم يية كتاب ييه

(الحي يوان)  ...وكييان ابيين العميييد يقييول :نإن كتييب الجيياحظ تعلّييم العقييل أوالً واألدب
ثانياًن(.)16

وفييي مجييال المصييطلحات العلمييية ،نجييد الجيياحظ يسييتخدم مصييطلحات عربييية
األصييول ،كمييا يسييتعمل أخييري معربيية ،شييذنه فييي ذلييك شييان علمييا عص يره .ونجييده
يشييارك الكنييدي فييي نهجييه ،فيقييوم بتعريييف المصييطلحات فييي كثييير ميين المواضييع،
حيثما كان يشعر أن ذلك المصطلح بحاجة إلى تعريف أو تفسير.
) )15انظر معجم األدبا  ،ل ،16ص75
) )16انظر وفيات األعيان ،ل ،2ص473
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وفي هذا المجال نكتفي باإلشارة إلى كتابه الرائع نالحيوانن ،حيث يلجذ
الجاحظ أحياناً إلى تفسير نالمصطلحن  ..مثال ذلك:
االمغال:

الوقت الجيد في الحمل ،على الشا أن تخلى سبعة أشهر بعد

قلوص:

ويقال لضنثى من ولد النعامية قليوص عليى التشيبيه بالنعيام مين

والدها ،ف ن حمل عليها في سنة مرتين فذلك االمغال(.)17

اإلبل.
الم ار َسة:

والم ار سة أن يخرل الضب الرأس ويدم الذنب.

النهار:

والنهار فرخ الحباري.

الخالسي:
ّ

نورأينييا الخالسييي ميين النيياس ،وهييو الييذي يتخلّ ي بييين الحبشييي

المضبب:
ّ

المضبب هو الذي يصيد الضباب.
و
ّ

الركاز:
ِّ

الركاز الذي ليس للفق ار فيه نصيب(.)18
و ِّ

المغناطيس:

والمغن يياطيس الج يياذب للحدي ييد إذا حي ي ّل علي ييه الث ييوم ل ييم يج ييذب
الحديد(.)19

والبيضا .

وأحياناً يسيتغني الجياحظ عين إييراد التفسيير ،وذليك باسيتعمال المصيطلح ،حييث

يغني السيا عن التفسير .مثال ذلك:
) )17الحيوان ،ل ،5ص519
) )18الحيوان ،ل ،1ص111
) )19الحيوان ،ل ،4ص112
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البنكابات:

نوملوكني ييا وعلماؤني ييا يسي ييتعملون بالنهي ييار االسي ييطرالبات وبالليي ييل

الفل ّز:

وفييي األرض عيييون نييار  ...وأصييناف جميييع الفلييز ميين الييذهب

البنكابي ييات ولهي ييم بالنهي ييار سي ييوي االسي ييطرالبات خطي ييوط وظ ي ي ّل
يعرفون به ما مضى من النهار وما بقين(.)21

والفضة والرصاص والنحاس.

وف ييي مج ييال الحي يياة االجتماعي يية واألدوات الحض ييارية ،ن ييري الج يياحظ ال يتي يوانى
مطلقاً في أخذ هذه الكلميات والمصيطلحات األعجميية ويجيري عليهيا روني العربيية،
كم ييا فع ييل ف ييي جم ييع ناس ييطرالبن اس ييطرالبات و.يره ييا ،وي ييدخلها إل ييى اللغ يية العربي يية
بذسلوبه الجميل وروحه الفكهة الساخرة أحياناً ،واألمثلة على ذلك كثيرة ال سييما فيي
مهمياً فيي د ارسية المجتميع
كتابه القيم ناليبخال ن  ...وليئن يعتبير هيذا الكتياب مصيد اًر ّ
العباسييي إبييان ازدهييار بغييداد والبص يرة فييي عهييد الجيياحظ ،ف نييه أيض ياً مصييدر لغييوي
مه ييم ف ييي الدالل يية عل ييى األلف يياظ والمص ييطلحات الفلس ييفية ،وتل ييك الخاص يية بالطبق ييات
والفئييات االجتماعييية فيمييا يتعل ي بطعامهييا ومييا تسييتعمله ميين أدوات وألبس ية ،وكييذلك
األلفاظ والمصطلحات التي لها اتصال بالدولة والثقافة وجميع جوانب الحياة اليومية
في ذلك المجتمع.
فالجاحظ يكثر من استخدام المعرب بنوعيه في كتاب البخال  ،وال سيما عنيدما
يدور الحديث حول كل ميا يتعلي بمعياني المحسوسيات ،مين أليوان الطعيام واألدوات
والروائح واألنعام و.ير ذلك من أدب الحواس .مثال ذلك:
سهريز:

وهي كلمة فارسية ،تعني نوعاً من الطعام.

ُّ
الشبارقات:

فارسي معرب ،وهي ألوان اللحم في الطبائخ.

) )21الحيوان ،ل ،2ص294
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الس ْكبال:
ِّ

َم َر غ يعمل من اللحم والخل.

الشاهبرم:

نوم من الريحان ،يقال له سلطان الرياحين.

القهرمان:

نم َدبِّر البيتن ..
معناه ُ

الس ُك ُّرجات:
ُّ

الس ُك ُّر َجة ،وهي الصحفة التي يوضع فيها األكل.
مفردها ُّ

طست:

إنا من نحاس لغسل األيدي.

وكيذلك في ن كتياب نالبييان والتبييينن ورسيائل الجياحظ ،وبقيية تصيانيفه الغزييرة ال
تق ّل أهمية في هذا المجال ،سوا فيما وضعه الجاحظ نفسه من مصطلحات عربيية
أو معربيية ،أم فيمييا شي ليذبه وأدخلييه فييي أسييلوبه الجميييل ولغتييه السلسيية ،حيييث يكتسييب
المصطلح العلمي أو الحضاري هوية الفصاحة واالستعمال.
وفي مشارف القرن الرابع الهجيري نيود أن نشيير إليى مصينفات عيال َمين شيهرين
هما:الرازي والفارابي.
وقد أجمع المؤرخون على اإلشادة بالرازي الطبيب ،فقال ابن النديم :نكان أوحد
وسماه ابن أبي أصيبعة نجالينوس العربن .وقد تيرك اليرازي لنيا
دهره وفريد عصرهن
ّ
ثروة هائلة من الرسائل والمؤلفات ،فُق َيد قسيم منهيا ،والقسيم األكبير ميا زال مخطوطياً،
والقسم الضئيل هو الذي طُبع ،وقد تُرجم عدد من مؤلفاته إلى اللغة الالتينية .وظ لل
الرازي إلى القرن السابع عشر حجة الطب بال مدافع.
فكتابييه الموس ييوم نكتيياب الح يياوي فييي الط ييبن -كمييا ي ييدل عليييه عنوان ييه – أكب يير
موسوعة طبيية فيي اللغية العربيية ،عليى حيد تعبيير دائيرة المعيارف اإلسيالمية .ويقيال
إن الرازي قد انقطع خمسة عشر عاماً من حياته للكتابة .والظاهر أنه مات قبل أن
ُيت لمه.
وق ييد اكتس ييبت العربي يية م يين خ ييالل مؤلف ييات الي يرازي فيضي ياً م يين الكلم ييات الفني يية
والمصطلحات العلمية ،سوا أكان ذلك عن طري الترجمية أم عين طريي التعرييب.
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وان منهجييه فييي كتابييه نالحيياوين يوضييح ذلييك ويجعييل تنيياول المصييطلحات العلمييية
أكثيير سييهولة .فقييد وضييع كتابييه فييي ثالثيية وعشيرين جييز اً ،ويتنيياول كييل جييز أميراض
عضو من أعضا الجسم ،مبتدئاً من الرأس :فجز يبحث في أمراض الرأس ،وآخر
فييي أم يراض العييين ،وثالييث فييي أم يراض األذن واألنييف ،و اربييع فيمييا يصيييب الجلييد،
وخامس في الكسور  ...إلخ.
ونح يين نسيييتطيع أن نميي ييز فيييي كتي يياب نالحي يياوين مصي ييطلحات خاص يية باألدويييية
والعقيياقير ،حيييث يكثيير ال يرازي ميين اسييتخدام التعريييب بنوعيييه .وهنالييك مصييطلحات
طبي يية خاص يية بذس ييما األمي يراض ،وأخ ييري تتعلي ي بذس ييما الحيوان ييات والطي ييور ،وم ييا
يعييرض لهييا فييي حاليية التسييمم و.ييير ذلييك ممييا يييدخل فييي سييير األميراض ومييا يتعل ي
بها.
واليرازي فييي ذلييك كلييه يقي ّيدم ثييروة لغوييية هائليية فييي مجييال المصييطلحات العلمييية،
يمكن أن تكون رافداً مهماً في عملية التعريب الحديثة.
أما أبو نصر الفارابي ،الحكيم المشهور ،وهو من أكبير فالسيفة المسيلمين ،وقيد
تتلمذ على تصانيفه و ُكتُبه الرئيس أبو علي ابن سينا ،وكان ،كما تصينفه الرواييات،
مين أزهيد النياس فيي اليدنيا ،تيوفي بدمشي فيي أوائيل القيرن ال اربيع الهجيري عين عميير
ينيياهز الثمييانين عامياً ،وصييلى عليييه سيييف الدوليية الحمييداني ،فقييد تييرك ثييروة علمييية،
نافت عن المئة والخمسيين مصينفاًَ ،ذ َكير أكثرهيا ابين أبيي أصييبعة .وترجميت بعيض
مؤلفاته إلى لغات عدة.
وقييد شييهد القرنييان الثالييث وال اربييع الهجريييان حركيية ترجميية نشييطة ميين حضييارات
األم ييم األخ ييري إل ييى اللغ يية العربي يية ،وبخاص يية اليوناني يية .وك ييان الجه ييد ال ييذي ق ييام ب ييه
الفييارابي فييي حركيية النقييل هييذه عظيم ياً جييداً ،وذلييك ميين حيييث دقيية اإلنتييال المنقييول
و .ازرته .وكان ،رحميه الليه ،مين أصيحاب االختصياص فيي مجيال العليوم التيي كيان
ينقلها ويشيرحها ،وبخاصية الفلسيفة والمنطي  ،فضيالً إتقانيه اللغية العربيية وجملية مين
اللغييات األخييري ،وميين بينهييا اليونانييية .وقييد أثنييى مؤرخييو العلييوم القييدامى علييى نهييج
الفييارابي فييي التحقي ي وشييرو الغييامض وكشييف األسيرار العلمييية فييي كتييب ،علييى حييد
تعبير صاعد صاحب طبقات األمم :نصحيحة العبارة لطيفة اإلشارةن .وهم فيي ذليك
يعتبرونه قد تغلب على العقبات التي واجهت نالكندين.
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ونح يين إذا م ييا استعرض يينا م ييا وص ييل إلين ييا م يين مص يينفات الف ييارابي ،سي يوا منه ييا
الموضييوم أو المتييرجم ،ف ننييا نالحييظ سييعة باعييه فييي مواجهيية المصييطلحات العلمييية،
فنجده يهتم كثي اًر بالترجمة ،إذ ينقل معاني المصيطلحات العلميية إليى تراكييب عربيية
يقوم بشرحها وتحديد معانيها.
المقاييس اليقينية:

هي المقاييس التي تسو الذهن إلى االنقياد لما هو

المقاييس الجدلية:

هي التي تسو الذهن إلى االنقياد الجدلي.

المقاييس المغالطية:

هييي التييي ال تسييو الييذهن إلييى انقيييادات المغالطييات

ح يقين.

الواردة عليه ...

ونحن نلحظ هذا االتجاه عاماً في جميع كتبه ،فقد كان يلجذ إلى تحديد
المصطلحات العلمية أينما وردت .ولم يكتف بذلك ،فقد وضع كتاباً مستقالً َو َس َمه
ناأللفاظ المستعملة في المنط ن ،إذ أورد فيه المصطلحات األساسية التي كان
يستعملها في المنط  ،وح لدد داللتها .وان هذا النهج ليذكرنا برسالة الكندي في
المصطلحات العلمية التي أشرنا إليها سابقاً.
وق ي ييد اس ي ييتخدام الف ي ييارابي جمي ي ييع وس ي ييائل تنمي ي يية اللغ ي يية ف ي ييي مواجهت ي ييه لموض ي ييوم
المصييطلحات ،واسييتيعاب مييا وصيل إليييه اإلنسييان المتحضيير ميين معييارف ،فاسييتخدم
أيض ياً االشييتقا والنحييت واحيييا األلفيياظ القديميية ،والتعريييب .وكثي ي اًر مييا ن ي اره يثبييت
المصييطلح باللغيية العربييية ،ويييذكر مقابلييه فييي اللغيية األخييري  ...مثييال ذلييك يقييول:
كتاب العبارة ،وهو باليونانية نباري ارمينياسن.
كان للفارابي منهج متكامل في الترجمة ،ووضع المصطلحات العلمية العربية
فكانت لغته العلمية ،على حد تعبير بعض النقاد القدامى ،صحيحة العبارة ،لطيفة
اإلشارة .ونحن نكتفي في هذا المجال بذن نشير إلى تلك المصطلحات الغزيرة التي
ترد في كتابه نإحصا العلومن ،وكذلك في كتابه نآ ار أهل المدينة الفاضلةن ،وفي
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شرحه لكتاب أرسطو في العبارة ،وفي كتابه ناأللفاظ المستعملة في المنط ن،
و.ير ذلك من رسائله وتصانيفه.
وخالصة القول ف ن المجال يضي بنا حتى عن استعراض عام لتصانيف
أعالم الفكر العربي في مختلف مجاالت العلوم :المعنوية منها والمادية ،واإلشارة
إلى هذه الكنوز الضخمة من المصطلحات العلمية التي دخلت العربية ،نتيجة
تطويع اللغة العربية إذ ذاك لكي تصبح لغة البحث العلمي والتدريس في جميع
مستوياته .وال يتسع المجال أيضاً إلى ذكر كتب مشاهير المترجمين والنقلة من
اليونانية والفارسية والسريانية والهندية إلى العربية ونكتفي أيضاً باإلشارة إلى تلك
التصانيف المشهورة ،مثل نرسائل إخوان الصفا ن و.يرها من الموسوعات العلمية
التي زادت اللغة العربية ث ار  ...وكذلك إلى تصانيف الخوارزمي وابن الهيثم وابن
سينا وابن رشد ،حيث تبلغ اللغة العلمية العربية قمة المجد واالزدهار في
االستيعاب واإلضافة الجديدة واإلبدام.
وأخيي اًر َني َيوّد أن نتسييا ل أييين يقييف دور المصييطلح العلمييي فييي التيراث ميين هييذا
التحدي الكبير الذي يواجه لغتنا العربية في العصر الحديث؟؟
إن مسييؤولية نقييل المعرفيية فييي العصيير الحييديث إلييى اللغيية العربييية مس ييؤولية
وطنية وخلقية ،بل هي مسؤولية الحياة والبقا ألمتنا بهويتها وكيانها التاريخي .وان
موضوم المصطلح العلمي في التراث ليشكل جزئية مهمة من جزئييات هيذه العمليية
الكلية في نقل العلوم والتقنيات الحديثة إلى اللغة العربية.
ونح يين نعتق ييد أن ييه م يين الواج ييب أن تنب ييري إح ييدي الجه ييات العربي يية م يين خ ييالل
مؤسساتها العلمية ،لكي تقوم بتكليف المتخصصين باستقصا المصطلحات والتراكيب
اللغوي يية الت ييي اس ييتعملها العلم ييا ف ييي كت ييب التي يراث العلم ييي العرب ييي ف ييي مختل ييف ف ييروم
المعرفة ،وترتيبها ترتيباً معجمياً وفي موضيوعات العليوم وجزئياتهيا ،لكيي تيسير عمليية
اختي ييار المص ييطلح الح ييديث وتحدي ييده ،وت ييدفع بعملي يية اس ييتيعاب اللغ يية العربي يية للعل ييوم
والتقنيات الحديثة ،على طري السير السريع واألصالة.
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المصادر والمراجع
ابن أبي أصيبعة:

موف ي الييدين أبييو العبيياس أحمييد بيين القاسييم بيين خليفيية السييعدي

الخزرج ي ييي ،عي ي ييون األنب ي ييا ف ي ييي طبق ي ييات األطب ي ييا  ،بي ي ييروت،

1965م.
ابن خلكان:

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ،وفيات األعيان وأنبيا

ابن رشد:

أبييو الوليييد محمييد بيين أحمييد بيين محمييد ،تلخيييص كتيياب اليينفس

ابن النديم:

محمد بن أبي يعقوب ،الفهرست ،بيروت1964 ،م.

الجاحظ:

أبو عثمان عمرو بن بحر ،البخال  ،مصر1963 ،م.

الجاحظ:

أب ي ييو عثم ي ييان عم ي ييرو ب ي يين بح ي يير ،الحيي ي يوان ،ل ،7 -1الق ي يياهرة،

الرازي:

أبو بكر محميد بين زكرييا ،الحياوي فيي الطيب ،ل 23-1حييدر

صاعد األندلسي:

أبو القاسم صاعد بن أحمد ،طبقات األمم ،النجف1967 ،م.

الفارابي:

أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان ،رسيائل الفيارابي ،حييدر

الفارابي:

أبي ييو نصي يير محمي ييد بي يين محمي ييد بي يين طرخي ييان ،إحصي ييا العلي ييوم،

الفارابي:

أب ييو نص يير محم ييد ب يين محم ييد ب يين طرخ ييان ،آ ار أه ييل المدين يية

أبنا الزمان ،بيروت1972 ،م.

وأربع رسائل ،القاهرة1951 ،م.

1965م.

اباد1955 ،م.

اباد1926 ،م.

القاهرة1931 ،م.

الفاضلة ،بيروت1956 ،م.
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الفارابي:

أبو نصر محمد بن محمد بن طرخيان ،األلفياظ المسيتعملة فيي

الفارابي:

أب ييو نص يير محم ييد ب يين محم ييد ب يين طرخ ييان ،رس ييالة ف ييي العق ييل،

الفارابي:

أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان ،كتياب السياسية المدنيية

الفارابي:

أبييو نصيير محمييد بيين محمييد بيين طرخييان ،شييرو الفييارابي لكتيياب

الكندي:

أبي ييو يوسي ييف يعقي ييوب بي يين إسي ييحا  ،رسي ييائل الكني ييدي الفلسي ييفية،

الكندي:

أبو يوسف يعقوب بن إسحا  ،رسالة الكندي في خبر صناعة

ياقوت:

أبييو عبداللييه بيين عبداللييه الرومييي الحمييوي ،إرشيياد األريييب إلييى

المنط  ،بيروت1968 ،م.
بيروت1938 ،م.

الملقب بمبادئ الموجودات ،بيروت1964 ،م.

أرسطو -طاليس في العبارة ،بيروت1961 ،م.
ل ،2-1القاهرة1953 ،1951 ،م.
التذليف ،القاهرة1969 ،م.

معرفة األديب ،معجم األدبا  ،القاهرة1936 ،م.
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