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 َ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 

ت أمتنا العربية في أقطارها الممتدة من أفريقيا إلى آسيا، مجاالته المختلفة. وأدرك
رها الوطني واستقاللها السياسي ال يمكن أن يتكامل إال باستعادة هويتها من  أّن َتَحرُّ
نما تتميز عنها  خالل لغتها العربية. وليست هذه اللغة مثل سائر اللغات القومية، وا 

ة القرآن الكريم الذي حفظها وأعطى ألمتنا جميعًا بميزتين أساسيتين: أوالهما أنها لغ
م وجودها الحضاري واإلنساني، وثانيتهما تلك التجربة التاريخية  العربية ُمَقوِّ
الخصبة التي َمّرت بها هذه اللغة، عندما استطاعت في فترة من تاريخها الزاهر أن 

في العالم تستوعب حصيلة المعرفة اإلنسانية، وتصبح بعد ذلك لغة العلم والحضارة 
 أجمع ولعدة قرون.

وليييييس تعريييييب العلييييوم والتقنيييييات الحديثيييية اسييييتكمااًل للهوييييية السياسييييية والقومييييية 
ما هو ركين أساسيي مين أركيان نهضية األمية فيي محاولتهيا اللحيا  بركيب  فحسب، وا 
الحضيييارة، والمشييياركة الفعالييية المبدعييية فيييي جمييييع مجييياالت المعرفييية. فيييانبرت دول 

ار العروبيية، تذخييذ علييى عاتقهييا الييدعوة لبحييث المشييكالت ومؤسسييات علمييية فييي أقطيي
والقضييايا التييي يمكيين أن تَُيّسيير عملييية هييذه النقليية التاريخييية فييي حييياة أمتنييا، بحيييث 
تصيييبح اللغييية العربيييية لغييية العليييوم والتقنييييات الحديثييية، ولغييية البحيييث والتيييدريس فييييي 

حيييت جمييييع الجامعيييات فيييي مختليييف فيييروم المعرفييية. ومنيييذ سييينة اثنتيييين وسيييتين، ُطر  
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جوانيب هييذه القضييية فييي مييؤتمرات التعريييب فييي الربيياط والجزائيير وطييرابلس وبغييداد   
وُنظمت الندوات العلمية حول هذا الموضيوم الحييوي فيي مجيامع اللغية العربيية وفيي 
الجامعييييات... وفييييي هييييذا النطييييا  الخّييييير ُعق ييييدت أيضييييًا نييييدوة للتعريييييب فييييي جامعيييية 

 .الخرطوم في السودان الشقي 

ضيييت تليييك الميييؤتمرات والنيييدوات عييين أبحييياث مهمييية، عالجيييت مختليييف وقيييد تمخّ 
القضييايا التييي تتصييل بعملييية التعريييب بمعناهييا الواسييع، وانبثقييت عنهييا توصيييات، لييم 
َيْحَظ معظمها بالمتابعة والتنفيذ. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها تلك المؤتمرات 

رة السياسيييية للدولييية، أن قضيييية التعرييييب قضيييية تتصيييل، مييين حييييث األسييياس، بييياإلدا
 السلطة. توبقرار سياسي تتخذه الدولة في أعلى مؤسسا

ال شييك أن عملييية تعريييب العلييوم والتقنيييات الحديثيية تطييرو قضييايا لغوييية وفنييية 
مهميية، تكييون موضييوعًا للدراسيية والبحييث. وقييد حييان الوقييت لكييي ننتقييل ميين الحييديث 

تقنيات الحديثة، والممارسة عن التعريب وقضاياه، إلى الخوض في تعريب العلوم وال
الفعلية لتعرييب التعلييم الجيامعي فيي جمييع أنيوام المعرفية، وجعيل اللغية العربيية لغية 

 البحث العلمي والتدريس في جميع الكليات وعلى مختلف المستويات.

حقًا لقد خاضت اللغة العربية تجربتها التاريخيية عنيدما اسيتطاعت أن تسيتوعب 
ان إذ ذاك من المعيارف والعليوم، فذرسيت قواعيد وأصيواًل حصيلة ما وصل إليه اإلنس

واضحة في اختيار األلفاظ اللغوية الداّلة على تليك المعياني والمصيطلحات العلميية. 
وكان نتيجَة ذليك كلّيه تيراثغ لغيوي وعلميي ضيخم، يشيّكل رافيدًا مهميًا مين روافيد إثيرا  

 نيها.هذه اللغة في مواجهة عملية التعريب الحديثة في أوسع معا

فاللغييية العربيييية تواجيييه فيييي الوقيييت الحاضييير علوميييًا حديثييية تنميييو وتيييزداد بسيييرعة 
كبيرة، وتنبئ بتحوالت مثيرة تجعلنا نعتقد أن اإلنسان يقف في فجر حضيارة جدييدة  
وهذا الحيال يختليف كلييًا عين الحيال اليذي واجهتيه لغتنيا فيي تجربتهيا األوليى، عنيدما 
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رفييية اإلنسيييانية إليهيييا مييين اللغيييات اليونانيييية نشيييط المترجميييون فيييي نقيييل حصييييلة المع 
والفارسييية والهندييية والسييريانية و.يرهييا... وال شييك أن مثييل هييذا الوضييع يحييّتم ظهييور 
صييعوبات أساسييية فييي مجيياالت الترجميية والتعريييب، ال بييد ميين معالجتهييا فييي ضييو  
ن النظيييير إلييييى الصييييعوبات  معطيييييات العصيييير الحييييديث ووسييييائله التقنييييية الهائليييية. وا 

بمعيييزل عييين الوسيييائل واإلمكانيييات التقنيييية  بيا التيييي تطرحهيييا عمليييية التعرييييوالقضيييا
الهائلة التي يوفرها العلم الحيديث، يجعيل الصيورة خاطئية ومزيفية تبعيث عليى الييذس 
والنكوص. ومن أهيم القضيايا التيي تطرحهيا عمليية التعرييب، موضيوم المصيطلحات 

ب تقييدم ّييية نامييية، تواكييالعلمييية، ميين حيييث وضييعها وتشييذيبها وتوحيييدها، وجعلهييا ح
ن اتصييال الماضييي بالحاضيير شييرط أساسييي فييي نهضيية العلييم وخطواتييه الواسييعة. وا  

األمم وتقّدمها  وأكثر ما يتجليى فييه هيذا االتصيال لغية األمية. و.نيي عين البييان أن 
اللغيية العربييية تتميييز بهييذه الصييفة التييي ال تكيياد تشيياركها فيهييا لغيية ميين اللغييات، ميين 

درة على التفاهم بين الحاضر والماضي. وال شيك أن هيذه الثيروة حيث المواصلة والق
اللغوييية الضييخمة الممثليية بتييراث أمتنييا، ترفييد لغيية الحاضييرة فييي محاولتهييا السييتيعاب 

 المعاني الحضارية والعلمية الجديدة، وتحديد مصطلحات لها.

يّدنا فيي الوقيت الحاضير بثيروة لغويية كبييرة، يمكين أن  فالتراث العلميي العربيي ُيم 
تكييون ميييادة خصييبة مييين أجييل اسيييتيعاب المصييطلحات العلميييية والتقنييية الحديثييية فيييي 
إطار خصائص اللغة العربية، واألصول اللغوية التي أرستها تليك التجربية التاريخيية 
فييي حييياة هييذه اللغيية، عنييدما واجهييت ألول مييرة فييي تاريخهييا موضييوم المصييطلحات 

وهييذه األصييول  .اإلنسيياني إذ ذاك إليييه الفكيير لالعلمييية، واسييتيعاب حصيييلة مييا وصيي
ّد لغتنا بالحياة،التي نبعت  وتجعل منها لغة  من طبيعة اللغة العربية وخصائصها ُتم 

متطييييورة ونامييييية، مطواعيييية السييييتيعاب كييييل مييييا يجييييّد فييييي حضييييارة اإلنسييييان وثقافتييييه 
وعلومييه. وبييذلك أصييبح االشييتقا  والمجيياز واإلبييدال والنحييت والتعريييب، بنوعيييه وفيي  
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التاريخي المحدد، وسائل نمو اللغة العربية وشرايين الحيياة فيهيا. وقيد وجيد مفهومه  
العلمييا  العييرب فييي االشييتقا  مييثاًل مجييااًل واسييعًا لتنمييية اللغيية ومييّدها بالمصييطلحات 

مييين أسيييما  المعييياني، بيييل اشيييتّقوا أيضيييًا مييين   العلميييية. وليييم يقتصيييروا عليييى االشيييتقا
يييضن مييين الفضييية، ونَدْرَهيييَمن مييين أسيييما  األعييييان فقيييالوا: نذهليييَبن مييين اليييذ هب، نوفضل

 لخ.إ... د الدرهم، ونَحدلَدن من الحدي

نَهْنَدَسن من الهندسة،  من أسما  األعيان المعربة فقالوا: واشتّقوا أيضاً  
 لخ.إ...  ونَمْنَطَ ن من المنط 

واسييتخدم العلمييا  العييرب خصييائص نالمجييازن فييي اللغيية العربييية، ميين حيييث هييو 
تكلُم معنيياه األصييلي الموضييوم لييه، إلييى معنييى آخيير بينييه وبييين المعنييى لفييظ ينقييل الميي

األصلي عالقة. وكان المجاز وميا بيرو مين أنجيع الوسيائل فيي تنميية اللغية العربيية، 
وفي جعلهيا صيالحة السيتيعاب العليوم والتقنييات الحديثية. واألمثلية عليى ذليك كثييرة. 

لكن على مستويات مختلفة وقس على ذلك موضوعات اإلبدال والنحت والتعريب، و 
مييين حييييث اليييرأي واالجتهييياد، هيييذا فضييياًل عييين اللجيييو  إليييى ترجمييية كلميييات أعجميييية 

 بمعانيها.

لقينيييا نظيييرة تاريخيييية شييياملة عليييى هيييذه الحركييية اللغويييية فيييي مواجهييية أونحييين إذا 
المصيطلحات العلميية، واسييتيعاب ميا وصييل إلييه العقييل اإلنسياني فييي شيتى مجيياالت 

سيح  الكنيدي، إقف طوياًل عند الكندي، أبي يوسف يعقيوب بين المعرفة، ال بد أن ن
فيي نهايية القيرن الثياني الهجيري وفيي  لعرب وأحد أبنا  ملوكها، وقيد عيا فيلسوف ا

النصييف األول ميين القييرن الثالييث. وُيْعَتَبيير الكنييدي ميين أوائييل الفالسييفة العييرب الييذين 
يانية والفارسييية والهندييية تييذثروا بحركيية ترجميية المعييارف القديميية عيين اليونانييية والسيير 
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الكنيدي ميع مين واجيه مين المشيتغلين بالترجمية والنقيل إليى اللغية  فواجه ... و.يرها 
 العربية، موضوم مصطلحات علمية ليس للغة العربية عهد بها، أو تجربة سابقة.

وقييد وضييع الكنييدي رسييالة ميين المصييطلحات سييماها نرسييالة فييي حييدود األشيييا  
مييا يكييون أول ميين وضييع معجمييًا للمصييطلحات العلمييية وصييل وبييذلك ُربل ( 1)ورسييومهان

إلينييا. واشيييتملت هييذه الرسيييالة عليييى ثمانييية وتسيييعين مصيييطلحًا فلسييفيًا، جميعهيييا مييين 
نفلسييفة، واسيطقسن. ولييم يكتييف  أصيل عربييي، باسيتثنا  مصييطلحين اثنييين فقيط همييا:

ْنييييدّي بوضييييع المصييييطلحات العلمييييية والفلسييييفية، ولكنييييه عمييييل علييييى تعريييييف هييييذه  الك 
المصييطلحات وتحديييدها  فتناولييت هييذه التعريفييات المنطيي ، والرياضيييات، والطبيعيية، 

 وما بعد الطبيعة، والنفس، واألخال ، و.يرها  مثال ذلك:

 .(2)إظهار الشي  عن ليس اإلبدام:

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

، وفييه الكييائن بييالقوة  وأيضييًا: ه يكييون الشييي ، ويرجيع إليييه ميينَحاّل مني سطقس: األ
 .(4)هو عنصر الجسم، وهو أصغر األشيا  من جملة الجسم

هو الغنطاسيا، قوة نفسانية مدركة للصور الحسية مع .يبة طينتها.  التوهم:
ل، وهييييييو حضييييييور صييييييور األشيييييييا  ويقييييييال: الغنطاسيييييييا هييييييو التخّييييييي

 . (5)ينتهاطالمحسوسة مع .يبة 

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

                                                 

 م1951القاهرة،  179 -165، ص1في  نرسائل  الكندين ل ( طبعت (1
 165، ص1( رسائل الكندي، ل (2
 169، ص1(  رسائل الكندي، ل (3
 168، ص1( رسائل الكندي، ل (4
 167، ص1(  رسائل الكندي، ل (5
 166، ص1( رسائل الكندي، ل (6
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 .(7)ما له ثالثة أبعاد :الجرم

المصييطلح المكييافئ وعلييى هييذا المنييوال ينسييج الكنييدي ميين حيييث عنايتييه ب يجيياد 
حيييا  الكلميات المهجييورة. ومين أمثليية محاولتييه  باللغية العربييية عين طرييي  االشيتقا  وا 
إحييييا  الكلميييات المهجيييورة، لكيييي ترميييز إليييى معيييان علميييية مسيييتحدثة، نيييورد األمثلييية 

 التالية:

يييد فرصييية االنتقيييام. واسيييم اليييذحل فيييي اللغييية  :الذحل هيييو حقيييد يقيييع معيييه َتَرصُّ
 .(8)لكمون والرْصداليونانية مشتّ  من ا

انضييمام أجييزا  الهيييولي لعّلتييين: إمييا أن تكييون أجزاؤهييا .ييير متمكنيية  :الضغد
 للتقارب، ف ذا عرض لها عارض تقارب أجزاؤهيا  يسيمى ذليك عصيواً 
نعصييا الجييرو شييدلهن أو ألن يكييون كالوعييا  مملييو ًا فينضييم أجزاؤهييا، 

 .(9)يسمى ذلك عصواً 

مييا يلجييذ إلييى التعريييب بمفهومييه المحييدد، إال وكييان الكنييدي فييي جميييع مؤلفاتييه َقلّ 
عنيييدما يتحيييدث عييين كتيييب أرسيييطو، حييييث نجيييده يسيييتعمل مصيييطلحات مثيييل بارييييار 

 إلييخ، ولكنييه ميييع ذلييك كييان يعنيييى..  وليطيقييياننولييوطيقي ونبولييوطيقين ونبأمانييياس، 
 بوضع تعريفات محددة لهذه المصطلحات. مثال ذلك:

                                                 

 165، ص1( رسائل الكندي، ل (7
 176، ص1( رسائل الكندي الفلسفية، ل (8
 171، ص1( رسائل الكندي الفلسفية، ل (9
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فيييييي المقيييييوالت، وقرنهيييييا لتكيييييون  ... يعنيييييي تفسيييييير ميييييا يقيييييال بارياس مانياس:
 .(11)قضايا: موضوم ومقول، أعني من حامل ومحمول

 .(11)ومعناه العكس من الرأس نولوطيقي األولى:أ

 .(12)أي المدني )السياسة المدنية( :بوليطيقي

 .(13)ومعناه الشعري :بوليطيقيا

 .(14)ومعناه البال.ي :ريطوريقا

عّربيية محييدود جييدًا فييي اسييتعماالت ونالحييظ أن هييذا اللييون ميين المصييطلحات الم
ا عين مئتيين ههذا الفيلسوف العربي، الذي أحصى له ابن النديم تصانيف يربو عدد

وأربعيييية وأربعييييين، مييييا بييييين كتيييياب ورسييييالة، تناولييييت موضييييوعات شييييّتى فييييي الفلسييييفة 
والمنطييي  والحسييياب، والموسييييقى والنجيييوم والهندسييية والفليييك والطيييب و.يييير ذليييك مييين 

لينيييا مييين هيييذه التصيييانيف إال القلييييل ميييع األسيييف. وربميييا أن المعيييارف. وليييم يصيييل إ
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 

ي مجيييييال قيمتهيييييا التاريخيييييية مييييين الناحيييييية العلميييييية، فضييييياًل عييييين قيمتهيييييا اللغويييييية فييييي

                                                 

 366، ص1( رسائل الكندي، ل (11
 367، ص1( رسائل الكندي الفلسفية، ل (11
 384، ص1( رسائل الكندي الفلسفية، ل (12
 368، ص1( رسائل الكندي الفلسفية، ل (13
 368، ص1( رسائل الكندي الفلسفية، ل (14
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المصيطلحات، إذ هيي رافيد مهيم مين أجيل إثيرا  اللغية الحديثية فيي مواجهتهيا للعليوم  
 والتقنيات.

ن نظرة شاملة في هذه التصانيف التي وصيلت إلينيا، توضيح لنيا ميدي أهميية ا  و 
هذا الرافد اللغوي في مجال المصطلحات. فهنالك مصطلحات تولى الكنيدي شيرحها 

ات فلسييفية ومصييطلحات فييي الكيميييا  والعلييوم بنفسييه، كمييا أشييرنا، وهنيياك مصييطلح
 لخ.إ...  وفي الطب والصيدلة عملية، وهناك مصطلحات في الموسيقىال

ونحيييين إذا تركنييييا الك نييييدي إلييييى الجيييياحظ، الكاتييييب العقالنييييي الضييييخم، وقييييد كانييييا 
متعاصييرين، نجييد أنفسيينا أمييام مدرسيية واحييدة ميين حيييث األصييالة اللغوييية فييي مجييال 

وتطويييييع اللغيييية العربييييية السييييتيعاب جميييييع مييييا وصييييلت إليييييه المصييييطلحات العلمييييية، 
... وكييييان  المعرفيييية اإلنسييييانية، والمشيييياركة الفعاليييية المبدعيييية فييييي ميادينهييييا المختلفيييية

الجييياحظ، عليييى حيييد تعبيييير يييياقوت فيييي معجيييم األدبيييا ، نواسيييع العليييم بيييالكالم، كثيييير 
م اليييدين التبّحيير فييييه، شييديد الضيييبط لحيييدوده، وميين أعليييم النيياس بيييه وبغييييره ميين عليييو 

. وقد وضع الجاحظ تصانيف كثيرة في مواضيع شتى، أورد ياقوت قائمة (15)والدنيان
طويلييية بذسيييمائها، كميييا أن الجييياحظ نفسيييه ذكييير عيييددًا كبييييرًا منهيييا فيييي مقدمييية كتابيييه 

ن كتيييب الجييياحظ تعلّيييم العقيييل أواًل واألدب إ... وكيييان ابييين العمييييد يقييول: ن )الحيييوان(
 .(16)ثانيًان

حات العلميييية، نجيييد الجييياحظ يسيييتخدم مصيييطلحات عربيييية وفيييي مجيييال المصيييطل
األصييول، كمييا يسييتعمل أخييري معربيية، شييذنه فييي ذلييك شييان علمييا  عصييره. ونجييده 
يشيييارك الكنيييدي فيييي نهجيييه، فيقيييوم بتعرييييف المصيييطلحات فيييي كثيييير مييين المواضيييع، 

 حيثما كان يشعر أن ذلك المصطلح بحاجة إلى تعريف أو تفسير.
                                                 

 75، ص16( انظر معجم األدبا ، ل (15
 473، ص2وفيات األعيان، ل ( انظر (16
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شارة إلى كتابه الرائع نالحيوانن، حيث يلجذ وفي هذا المجال نكتفي باإل 
 .. مثال ذلك: الجاحظ أحيانًا إلى تفسير نالمصطلحن

الوقت الجيد في الحمل، على الشا  أن تخلى سبعة أشهر بعد  :االمغال
 .(17)والدها، ف ن حمل عليها في سنة مرتين فذلك االمغال

ويقال لضنثى من ولد النعامية قليوص عليى التشيبيه بالنعيام مين  :قلوص
 اإلبل.

 والمرا سة أن يخرل الضب الرأس ويدم الذنب. :المراَ سة

 والنهار فرخ الحباري. :النهار

نورأينييا الخالسييي مييين النيياس، وهيييو الييذي يتخلّييي  بييين الحبشيييي  :الخالسيّ 
 والبيضا .

 باب.والمضّبب هو الذي يصيد الض   :المضّبب

 .(18)والرِّكاز الذي ليس للفقرا  فيه نصيب :الرِّكاز

والمغنيييياطيس الجيييياذب للحديييييد إذا حييييّل عليييييه الثييييوم لييييم يجييييذب  :المغناطيس
 .(19)الحديد

طلح، حييث وأحيانًا يسيتغني الجياحظ عين إييراد التفسيير، وذليك باسيتعمال المصي
 مثال ذلك: يغني السيا  عن التفسير.

                                                 

 519، ص5( الحيوان، ل (17
 111، ص1( الحيوان، ل (18
 112، ص4( الحيوان، ل (19
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لماؤنيييييا يسيييييتعملون بالنهيييييار االسيييييطرالبات وباللييييييل نوملوكنيييييا وع :البنكابات
يييييّل البنكابييييات  ولهيييييم بالنهييييار سيييييوي االسييييطر  البات خطيييييوط وظ 

 .(21)ى من النهار وما بقينيعرفون به ما مض

... وأصييناف جميييع الفلييز ميين الييذهب  وفييي األرض عيييون نييار :الف ل زّ 
 والفضة والرصاص والنحاس.

الحضيييارية، نيييري الجييياحظ ال يتيييوانى  وفيييي مجيييال الحيييياة االجتماعيييية واألدوات
مطلقًا في أخذ هذه الكلميات والمصيطلحات األعجميية ويجيري عليهيا روني  العربيية، 
كميييا فعيييل فيييي جميييع ناسيييطرالبن اسيييطرالبات و.يرهيييا، وييييدخلها إليييى اللغييية العربيييية 

ا فيي بذسلوبه الجميل وروحه الفكهة الساخرة أحيانًا، واألمثلة على ذلك كثيرة ال سييم
... وليئن يعتبير هيذا الكتياب مصيدرًا مهّميًا فيي دراسية المجتميع  القيم ناليبخال ن هكتاب
عهييد الجيياحظ، ف نييه أيضييًا مصييدر لغييوي  بييان ازدهييار بغييداد والبصييرة فيييإاسييي العب

مهيييم فيييي الداللييية عليييى األلفييياظ والمصيييطلحات الفلسيييفية، وتليييك الخاصييية بالطبقيييات 
ة، وكييذلك تسييتعمله ميين أدوات وألبسييوالفئييات االجتماعييية فيمييا يتعليي  بطعامهييا ومييا 

لها اتصال بالدولة والثقافة وجميع جوانب الحياة اليومية  األلفاظ والمصطلحات التي
 في ذلك المجتمع.

فالجاحظ يكثر من استخدام المعرب بنوعيه في كتاب البخال ، وال سيما عنيدما 
واألدوات  المحسوسيات، مين أليوان الطعيام ور الحديث حول كل ميا يتعلي  بمعيانييد

 والروائح واألنعام و.ير ذلك من أدب الحواس. مثال ذلك:

 وهي كلمة فارسية، تعني نوعًا من الطعام. :سهريز

 فارسي معرب، وهي ألوان اللحم في الطبائخ. :الشُّبار قات

                                                 

 294، ص2( الحيوان، ل (21
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 َمَر غ يعمل من اللحم والخل. :السِّْكبال

 نوم من الريحان، يقال له سلطان الرياحين. :الشاهبرم

 .. معناه نُمَدبِّر البيتن :القهرمان

 مفردها السُُّكرَُّجة، وهي الصحفة التي يوضع فيها األكل. :السُُّكرُّجات

 نا  من نحاس لغسل األيدي.إ :طست

وكيذلك في ن كتياب نالبييان والتبييينن ورسيائل الجياحظ، وبقيية تصيانيفه الغزيييرة ال 
جاحظ نفسه من مصطلحات عربيية تقّل أهمية في هذا المجال، سوا  فيما وضعه ال

أو معربيية، أم فيمييا شييذلبه 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.
نكان أوحد  :ون على اإلشادة بالرازي الطبيب، فقال ابن النديموقد أجمع المؤرخ

دهره وفريد عصرهن  وسّماه ابن أبي أصيبعة نجالينوس العربن. وقد تيرك اليرازي لنيا 
ثروة هائلة من الرسائل والمؤلفات، ُفق يَد قسيم منهيا، والقسيم األكبير ميا زال مخطوطيًا، 

وظلل  .من مؤلفاته إلى اللغة الالتينيةوالقسم الضئيل هو الذي ُطبع، وقد ُترجم عدد 
 الرازي إلى القرن السابع عشر حجة الطب بال مدافع.

أكبييير  –كميييا ييييدل علييييه عنوانيييه  -فكتابيييه الموسيييوم نكتييياب الحييياوي فيييي الطيييبن
موسوعة طبيية فيي اللغية العربيية، عليى حيد تعبيير دائيرة المعيارف اإلسيالمية. ويقيال 

ًا من حياته للكتابة. والظاهر أنه مات قبل أن ن الرازي قد انقطع خمسة عشر عامإ
 ُيت مله.

وقييييد اكتسييييبت العربييييية ميييين خييييالل مؤلفييييات الييييرازي فيضييييًا ميييين الكلمييييات الفنييييية 
 .والمصطلحات العلمية، سوا  أكان ذلك عن طري  الترجمية أم عين طريي  التعرييب
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ن منهجييه فييي كتابييه نالحيياوين يوضييح ذلييك ويجعييل تنيياول المصييطلحات العلمييية ا  و  
فقييد وضييع كتابييه فييي ثالثيية وعشييرين جييز ًا، ويتنيياول كييل جييز  أمييراض  .أكثيير سييهولة

عضو من أعضا  الجسم، مبتدئًا من الرأس: فجز  يبحث في أمراض الرأس، وآخر 
فيييي أميييراض العيييين، وثاليييث فيييي أميييراض األذن واألنيييف، ورابيييع فيميييا يصييييب الجليييد، 

 لخ.إ...  وخامس في الكسور
تيييياب نالحيييياوين مصييييطلحات خاصيييية باألدوييييية ونحيييين نسييييتطيع أن نميييييز فييييي ك

والعقيياقير، حييييث يكثييير اليييرازي مييين اسيييتخدام التعرييييب بنوعييييه. وهناليييك مصيييطلحات 
طبيييية خاصييية بذسيييما  األميييراض، وأخيييري تتعلييي  بذسيييما  الحيوانيييات والطييييور، وميييا 
يعييرض لهييا فييي حاليية التسييمم و.ييير ذلييك ممييا يييدخل فييي سييير األمييراض ومييا يتعليي  

 .بها
لييك كلييه يقييّدم ثييروة لغوييية هائليية فييي مجييال المصييطلحات العلمييية، والييرازي فييي ذ

 يمكن أن تكون رافدًا مهمًا في عملية التعريب الحديثة.
أما أبو نصر الفارابي، الحكيم المشهور، وهو من أكبير فالسيفة المسيلمين، وقيد 
 ،تتلمذ على تصانيفه وُكتُبه الرئيس أبو علي ابن سينا، وكان، كما تصينفه الرواييات

بدمشيي  فيي أوائيل القيرن الرابيع الهجيري عين عميير  مين أزهيد النياس فيي اليدنيا، تيوفي
، فقييد تييرك ثييروة علمييية، ، وصييلى عليييه سيييف الدوليية الحمييدانيينيياهز الثمييانين عاميياً 

نافت عن المئة والخمسيين مصينفًا، َذَكير أكثرهيا ابين أبيي أصييبعة. وترجميت بعيض 
 إلى لغات عدة. همؤلفات

لثالييث والرابييع الهجريييان حركيية ترجميية نشييطة ميين حضييارات وقييد شييهد القرنييان ا
وكيييان الجهيييد اليييذي قيييام بيييه  .األميييم األخيييري إليييى اللغييية العربيييية، وبخاصييية اليونانيييية

الفييارابي فييي حركيية النقييل هيييذه عظيمييًا جييدًا، وذلييك مييين حيييث دقيية اإلنتييال المنقيييول 
ي كيان و.زارته. وكان، رحميه الليه، مين أصيحاب االختصياص فيي مجيال العليوم التي

ينقلها ويشيرحها، وبخاصية الفلسيفة والمنطي ، فضياًل إتقانيه اللغية العربيية وجملية مين 
اللغييات األخييري، وميين بينهييا اليونانييية. وقييد أثنييى مؤرخييو العلييوم القييدامى علييى نهييج 
الفييارابي فييي التحقييي  وشييرو الغييامض وكشييف األسييرار العلمييية فييي كتييب، علييى حييد 

يحة العبارة لطيفة اإلشارةن. وهم فيي ذليك تعبير صاعد صاحب طبقات األمم: نصح
 يعتبرونه قد تغلب على العقبات التي واجهت نالك ندين.
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ونحييين إذا ميييا استعرضييينا ميييا وصيييل إلينيييا مييين مصييينفات الفيييارابي، سيييوا  منهيييا 

فييي مواجهيية المصييطلحات العلمييية،  أو المتييرجم، ف ننييا نالحييظ سييعة باعييهالموضييوم 
المصيطلحات العلميية إليى تراكييب عربيية  قل معانيينفنجده يهتم كثيرًا بالترجمة، إذ 
 يقوم بشرحها وتحديد معانيها. 

هي المقاييس التي تسو  الذهن إلى االنقياد لما هو  :المقاييس اليقينية
 ح  يقين.

 هي التي تسو  الذهن إلى االنقياد الجدلي. :المقاييس الجدلية

نقيييادات المغالطييات ا هييي التييي ال تسييو  الييذهن إلييى :المقاييس المغالطية
 ... الواردة عليه

ونحن نلحظ هذا االتجاه عامًا في جميع كتبه، فقد كان يلجذ إلى تحديد 
المصطلحات العلمية أينما وردت. ولم يكتف بذلك، فقد وضع كتابًا مستقاًل َوَسَمه 
 ناأللفاظ المستعملة في المنط ن، إذ أورد فيه المصطلحات األساسية التي كان

 ا النهج ليذكرنا برسالة الكندي فين هذا في المنط ، وحدلد داللتها. وا  هيستعمل
 المصطلحات العلمية التي أشرنا إليها سابقًا.

جمييييييع وسيييييائل تنميييييية اللغييييية فيييييي مواجهتيييييه لموضيييييوم  وقيييييد اسيييييتخدام الفيييييارابي
إليييه اإلنسييان المتحضيير ميين معييارف، فاسييتخدم  لالمصييطلحات، واسييتيعاب مييا وصيي

حييييا  األلفييياظ القديمييية، والتعرييييبأيضيييًا االشيييتقا  و  يثبيييت  هوكثييييرًا ميييا نيييرا. النحيييت وا 
... مثيييال ذليييك يقيييول:  باللغييية العربيييية، وييييذكر مقابليييه فيييي اللغييية األخيييري حالمصييطل

 كتاب العبارة، وهو باليونانية نباري ارمينياسن.
للفارابي منهج متكامل في الترجمة، ووضع المصطلحات العلمية العربية   انك

ته العلمية، على حد تعبير بعض النقاد القدامى، صحيحة العبارة، لطيفة فكانت لغ
اإلشارة. ونحن نكتفي في هذا المجال بذن نشير إلى تلك المصطلحات الغزيرة التي 
ترد في كتابه نإحصا  العلومن، وكذلك في كتابه نآرا  أهل المدينة الفاضلةن، وفي 
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األلفاظ المستعملة في المنط ن، نكتابه  شرحه لكتاب أرسطو في العبارة، وفي 
 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 

، نتيجة إلى هذه الكنوز الضخمة من المصطلحات العلمية التي دخلت العربية
تطويع اللغة العربية إذ ذاك لكي تصبح لغة البحث العلمي والتدريس في جميع 
مستوياته. وال يتسع المجال أيضًا إلى ذكر كتب مشاهير المترجمين والنقلة من 
اليونانية والفارسية والسريانية والهندية إلى العربية  ونكتفي أيضًا باإلشارة إلى تلك 

خوان الصفا ن و.يرها من الموسوعات العلمية نرسائل إالتصانيف المشهورة، مثل 
... وكذلك إلى تصانيف الخوارزمي وابن الهيثم وابن  التي زادت اللغة العربية ثرا 

سينا وابن رشد، حيث تبلغ اللغة العلمية العربية قمة المجد واالزدهار في 
 االستيعاب واإلضافة الجديدة واإلبدام.

أييين يقييف دور المصييطلح العلمييي فييي التييراث ميين هييذا  وأخيييرًا َنييَوّد أن نتسييا ل
 التحدي الكبير الذي يواجه لغتنا العربية في العصر الحديث؟؟

ن مسيييؤولية نقيييل المعرفييية فيييي العصييير الحيييديث إليييى اللغييية العربيييية مسيييؤولية إ
ن ا  وطنية وخلقية، بل هي مسؤولية الحياة والبقا  ألمتنا بهويتها وكيانها التاريخي. و 

صطلح العلمي في التراث ليشكل جزئية مهمة من جزئييات هيذه العمليية موضوم الم
 الكلية في نقل العلوم والتقنيات الحديثة إلى اللغة العربية.

ونحيييين نعتقييييد أنييييه ميييين الواجييييب أن تنبييييري إحييييدي الجهييييات العربييييية ميييين خييييالل 
مؤسساتها العلمية، لكي تقوم بتكليف المتخصصين باستقصا  المصطلحات والتراكيب 

لغويييية التيييي اسيييتعملها العلميييا  فيييي كتيييب التيييراث العلميييي العربيييي فيييي مختليييف فيييروم ال
المعرفة، وترتيبها ترتيبًا معجميًا وفي  موضيوعات العليوم وجزئياتهيا، لكيي تيسير عمليية 
اختييييار المصيييطلح الحييييديث وتحدييييده، وتييييدفع بعمليييية اسيييتيعاب اللغيييية العربيييية للعلييييوم 

 السريع واألصالة.والتقنيات الحديثة، على طري  السير 
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 المصادر والمراجع 

موفيي  الييدين أبييو العبيياس أحمييد بيين القاسييم بيين خليفيية السييعدي  ابن أبي أصيبعة:
الخزرجييييييي، عيييييييون األنبييييييا  فييييييي طبقييييييات األطبييييييا ، بيييييييروت، 

 م.1965

 أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر، وفيات األعيان وأنبيا  :ابن خلكان
 م.1972الزمان، بيروت،  أبنا 

أبييو الوليييد محمييد بيين أحمييد بيين محمييد، تلخيييص كتيياب اليينفس  :ابن رشد
 م.1951وأربع رسائل، القاهرة، 

 م.1964محمد بن أبي يعقوب، الفهرست، بيروت،  :ابن النديم

 م.1963أبو عثمان عمرو بن بحر، البخال ، مصر،  :الجاحظ

، القييييياهرة، 7 -1أبيييييو عثميييييان عميييييرو بييييين بحييييير، الحييييييوان، ل :الجاحظ
 م.1965

حييدر  23-1أبو بكر محميد بين زكرييا، الحياوي فيي الطيب، ل :الرازي
 م.1955اباد، 

 م.1967أبو القاسم صاعد بن أحمد، طبقات األمم، النجف،  صاعد األندلسي:

 د بن طرخان، رسيائل الفيارابي، حييدرأبو نصر محمد بن محم :الفارابي
 م.1926اباد، 

طرخييييان، إحصييييا  العلييييوم، أبييييو نصيييير محمييييد بيييين محمييييد بيييين  :الفارابي
 م.1931القاهرة، 

أبيييو نصييير محميييد بييين محميييد بييين طرخيييان، آرا  أهيييل المدينييية  :الفارابي
 م.1956الفاضلة، بيروت، 
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أبو نصر محمد بن محمد بن طرخيان، األلفياظ المسيتعملة فيي  :الفارابي
 م.1968المنط ، بيروت، 

لعقيييل، أبيييو نصييير محميييد بييين محميييد بييين طرخيييان، رسيييالة فيييي ا :الفارابي
 م.1938بيروت، 

أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان، كتياب السياسية المدنيية  :الفارابي
 م.1964الملقب بمبادئ الموجودات، بيروت، 

أبييو نصيير محمييد بيين محمييد بيين طرخييان، شييرو الفييارابي لكتيياب  :الفارابي
 م.1961طاليس في العبارة، بيروت،  -أرسطو

رسييييائل الكنييييدي الفلسييييفية، أبييييو يوسييييف يعقييييوب بيييين إسييييحا ،  :الكندي
 م.1953، 1951، القاهرة، 2-1ل

أبو يوسف يعقوب بن إسحا ، رسالة الكندي في خبر صناعة  :الكندي
 م.1969التذليف، القاهرة، 

أبييو عبداللييه بيين عبداللييه الرومييي الحمييوي، إرشيياد األريييب إلييى  :ياقوت
 م.1936معرفة األديب، معجم األدبا ، القاهرة، 

 

 

 


