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 لغة العلم المعاصر
 براهيم مدكـورإلألستاذ الدكتور    

 رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة

المصطلح العلمي أداة البحث ولغة التفاهم بـي  العلمـا و ولـيس  مـة بلـم بـدو  
لــا اامــامو تضمــو مصــطلحات و وم أ  يــض ا العلــم ويإطــو إقوالــل لفةيــة ت،ديــ و ويــ

ذا كاضــا العلــوم يــي ســير مطــردو وحركــة دائبــةو وتــدأ ألفاة ــاو وتتحــدد معاضي ــاو  وا 
  مصطلحات ا ال بد أ  تالحق ا وتتابع السـير مع ـاو وال يمكـ  أ  تتحقـأ ض  ـة إي

 لا جضل.إ بلمية بدو  ض  ة لغوّية واصطالحية تسايرها جضبا  

وقــــد كــــا  للعــــرل بلــــوم يتع ــــدوض ا ويتدارســــوض او ي قــــاموا مــــ  أجل ــــا المعامــــ  
لي ـا. إلـا كوـول لـم يسـبقوا إالةـواهرو وأجـروا التجـارلو واضت ـوا  والمراصدو وتتبعـوا

ال  ذا مـا رأوا أ  مصـطلحا  ية متجددةو يلك  بلم مصـطلحات و وا  وكاضا ل م لغة بلم
لــا مــا هــو أدأ وأ ــبط. ولــم يبــالوا بــ   يكــو  إبــدلوا بضــ   يــ،دم معضــاا أدا  كــامال  

كــا   ذاإي ــلوا اللفــة ااجضبــي و وربمــا دإــيال   أو مســتعربا   أصــيال   المصــطلح بربيــا  
دا  ولــم يفــت م أ  يســجلوا مصــطلحات م يــي معــاجم أدإــ  يــي المعضــا وأكمــ  يــي اا

إاصـة وتــواير بــذلر للعربيــة مجموبــة قيمــة مــ  االمفــردااا واالتعريفــااا ويكفــي أ  
م(و واكوــال اصــطالحاا 999لــا امفــاتيح العلــوما للإــوار مي  إضوــير مــ  بيض ــا 
 م(.5971 الفضو ا للت اضوم 

سـالمو ركــدا لغتــ  معــ و ي هملــا المعامــ  ويـوم أ  ركــد البحــث العلمــي يــي اإ
وضسيا المصطلحاا.  ـم جـا ا الض  ـة العلميـة العربيـة الحدي ـة بلـا يتـرةو وكـ   

لــم يكوضــوا بلــا بلــم بما ــي مو وال صــلة  -يــي القــر  التاســع بوــر –رجال ــا ااو  
مــ  هــذا التــراثو وأإــذوا يــ،دو   وا ك يــرا  بعلــوم م ومصــطلحات م القديمــة. يلــم يســتفيد

الحقائأ العلمية أدا  يي  ك ير م  التعج  والإط . وكا  بلا أبضـا  القـر  العوـري  
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أ  يتداركوا هذا الضقص ويصـلحوا هـذا الإطـ . وأريـد بـالمجمع يـي القـاهرة أ  يسـاهم 
علــوم يـي ذلــر بضصــيلو ومـ  أهــم أ را ــ  أ  يجعـ  اللغــة العربيــة واييـة بمطالــل ال

والفضـــو  يـــي تقـــدم او مالئمـــة بلـــا العمـــوم لحاجـــاا الحيـــاة يـــي العصـــر الحا ـــرو 
وذلر ب   يحدد يي معاجمو أو مطبوباا إاصةو ما يضبغي استعمال  أو تجضب  م  

 االفاة والتراكيل.

 م  المادةو ويق ـا   وو ع المصطلح العلمي أمر  ير يسيرو ي و يتطلل تمكضا  
بلــــا الضوـــــاط العلمـــــي المعاصـــــر. وللـــــ م   خو ووقويـــــا  حاطـــــة بالتـــــاريا  يــــي اللغـــــةو و 

واالستعما  و ض ما يي و وح أم مصطلح واستقرارا. ومضـذ أ  قـام امجمـع القـاهرةا 
وهو يولي المصـطلحاا العلميـة كبيـر بضايتـ و يقعـد القوابـد لو ـع او ووجـ  الضةـر 

  مــا إلـا تاريإ ـاو ويسـر السـب  للحصـو  بلي ــا. ودبـا الإبـرا  والمإتصـي  لتسـجي
يــي مجلســ  ومــ،تمرا. ومـا أإــذ بــ  قّيــدا يــي  اسـتقر رأي ــم بليــ  مض ــاو وضاقوـ  طــويال  

 محا رةو وضورا يي مجلت  ليفيد مض  القرا  يي العالم العربي ب سرا.

× × × × × × × × × × × 
 أصـبحضا ويــي العلــم جديـد دو  اضقطــاسو ولــم تسـتحث إطــاا قــط بقـدر مــا تســتحث

. والمعامــ  والمإتبــراا للبحــوث العلميــة يضــايس بع ــ ا بع ــا  اليــوم. يــالمراك  القوميــة 
را والسما و يـي البحـار وبـالم الف ـا  وال دضيا وهذا كل ا تبحث وتضقل يي ااتمأل ال

ال ا  يقضــع العلمــا  بالكوــل بــ  حقــائأ جديــدةو بــ  يحرصــو  بلــا أ  يعبــروا بض ــاو و 
و ــروة مت ايـدةو والمعــاجم  كتمـوا بلم ـم ولــم يفـد الضـاس مضــ . يلغـة العلـم يــي سـير مطـرد

 لتدارر ما ياا واستكما  ما جّد. العلمية يالحأ بع  ا بع ا  

ــم يكــ  بــد لمجمــع اللغــة العربيــة يــي القــاهرة أ  يتــابع هــذا الســيرو يقــد أدا  ول
قـة. وتكـاد العلم إير أدا و وهي كفيلة ب   ت،دي  اليـوم يـي  ـبط ود الفصحا قديما  

ح ــــــارية تكـــــو  الوــــــغ  الوـــــا   للمجمعيــــــي و لفـــــاة الالمصـــــطلحاا العلميــــــة واا
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يالئموا بي   يي جلسات مو وك  هم م أ  يتدارسوض ا يي لجاض مو ويقفو  بلي ا ك يرا  
تــواو صــو  اللغــة وروح ــا. وقــد ســبأ للعــرل أ  اوــتقوا وضحمقترحــاا المإتصــي  وأ

عوا   يعريـوا ويإ ـأدا  وتا المعاضيو ولم يترددوا يـي واستعاضوا بالمجا  اللفةي ا
بلفـــة م مـــا كـــا  مصـــدراو وال  المعربـــاا لصـــيغ م وأو اض ـــم. وال ت ـــيأ لغتضـــا ذربـــا  

 بتركيل م ما كاضا  رابت .
  أوقيمــة المصــطلح يــي أ  ي،إــذ بــ  ويوــيع بــي  الضــاس. وقــد در  المجمــع بلــا 

يعــــرا مصــــطلحات  بلــــا مــــ،تمراو وييــــ  مم لــــو  للــــبالد العربيــــةو لكــــي يــــدلوا بــــرأي م 
م أ  يستقر رأي م بلا مصطلح يضور ويـذاسو و ويالئموا بي  االستعماالا المإتلفة. وي

وال  ير يي أ  يعاد الضةر يي  ويعـد  إ  دبـا اامـر. ويلتـ م المجمـع بـادة أ  يضوـر 
ضا للف م وأبي  لحكم المإتصي و وكم يسـعدا أ  مع ك  مصطلح تعريف و كي يكو  أد

 يقل بلا مالحةات م ويذل  مع م بعا صعاب م.

× × × × × × × × × × × 

ضضــا ضعــي  يــي بصــر العلــم والتكضولوجيــاو وهمــا معــا يمــداضضا بجديــد ال يضقطــعو إ
ج ــ ة والمإتربــااو وكــ  تلــر يــي حاجــة ي اآلرا  والضةريــااو وجديــد يــي ااجديــد يــ

ت،دي ـاو وألفــاة تعبـر بض ـاو وتســير لغـة العلـم ح ي ــة متضوبـةو تتضـوس بتضــوس لـا دوا  إ
العلــوم والفضــو و وتضمــو بضمــو المو ــوباا والبحــوث. وليســا لغــة التكضولوجيــا ب قــ  

و ي ي تغمرضا بسي  م  االفاة وااسما  لمستحد اا الح ارة و مار وابتكارا   تجديدا  
 العلم يي الحياة العملية.

  كبيــرا  لضمــو اللغــاا وتطورهــاو وربمــا تتبعضــا التــ ليل المعجمــي وهــذا  مــوردا
إيـــرةو وترجـــع هـــذا ســـضة اايي ـــاو وجـــدضا أ  مادتـــ  يـــي  يـــادة مطـــردة يـــي الإمســـي  

 لا لغة العلم والح ارة.إال يادة يي أ لب ا 
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ويي العالم العربي اليوم ضوـاط بلمـي متواصـ و يحـرص بلـا أ  يسـتعيد مجـد 
حا ــرو ويســ م باإتصــار يــي حركــة العلــم العالميــة. وييــ  الما ــيو ويضــايس يــي ال

ض  ـة صـضابية ويضيـة ملحوةـةو ييـ  مضـاجم ومحـاجرو وتبـار  يـا ومصـالو  أي ا  
  يعبــر بــ  ذلــر كلــ  بلســا  أومصــاضع ومولــداا للطاقــة الك ربيــة والذريــة. ويعضيــ  

 بربي مبي .

× ×  × × × × × 

م ـ  مـا قـدر ل ـا اليـومو ومـا ذار  ال ضة  أض  قدر للغة العلـم قـط ذيـوس واضتوـار
ال  مــرة مــ   مــار ســيادة العلــم وســلطاض . وضحــ  ضعــي  يــي بصــرا وال وــرو ويكــاد إ

يفرا ضفسـ  بلـا مةـاهر الحيـاة كل ـا. يـضحس بـ  يـي الحقـ  والمضـ  و وضإ ـع لـ  
 ال أ المدرســــة والمع ــــد. وال ســــبي  لضــــا إ يــــي المصــــضع والمتجــــرو وضعــــي  معــــ  يــــي

  وــئضا أ  ضف ــم وضتفــاهمو وضــضعم بمســتحد اا مصــطلحات و إ ضســتإدم ألفاةــ  وضــردد
 الح ارة والمدضّية.

ضكارهـــاو ويـــي كـــ  يـــوم يغـــ و العلـــم ميـــادي  جديـــدةو إلـــا إتلـــر ةـــاهرة ال ســـبي  
لا كوول ومبتكراا ال ب د لضا ب ا. وتسـير لغتـ  معـ  أيضمـا سـارو يللحيـاة إوي دى 

 ــحو ويــي االقتصــاد والسياســة دل وــ   واالعامــة يي ــا ضصــيلو ول ــا يــي الفــ  واا
مجا  ملحوةو وبلي ا تقوم الدراساا العلمية والفلسفية بلا اإتالي ا. وال بد لضا م  

 مالحقت ا يي سيرها الح يثو وربط ا باللغة العامة.

× × × × × × × 

وقيمة لغة العلم يي أ  يلتقي بضـدها العلمـا و وهـي ال وـر اصـطالح وقـد قيـ  
جضبــي  ـــم ومــ  العيـــل أ  ضلتقــي بضــد اللفـــة ااالصــطالحا قــديما" اال موــاحة يـــي ا

ضإتلــل يــي مقابلــ  العربــي. واســتقرار االســتعما  ووــيوب  وذيوبــ  يمــضح المصــطلح 
العلمـي قـوة تحقـأ ييـ  أسـبال البقـا  والحيـاة. والمعجمـاا العلميـة وسـيلة ضاجعـة مـ  
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ذكـــر أائد. و وســائ  البحـــث والـــدرس وبلي ــا أ  ت إـــذ بـــاللفة الوــائع واالســـتعما  الســـ
تجربة يرضسية بدأا يـي يجـر هـذا القـر و وحاولـا أ  تجمـع كلمـة المإتصـي  بلـا 

إرجــا أالمصــطلح الفلســفي وقــد ا ــطلع ب ــا جمــع مــ  كبــار الفالســفة الفرضســيي  و 
معجم االلضدا الذم ال ي ا  ُحجة حتـا اآل . وبلـا هيئاتضـا العلميـة وال قاييـة أ  تفيـد 

 م  هذا التجربة.

متإصصــة يقرهــا الموــتغلو  بــالعلم يــي كــ  مــادة وتلــر رســالة وتعــد معجمــاا 
المضةمة العربية للتربية وال قايية والمجامع اللغويـة والعلميـةو واتحـاد المجـامع واتحـاد 
الجامعاا وبذا ضحقأ وحـدة المصـطلح العلمـي يـي العـالم العربـي جميعـ  كمـا حقق ـا 
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