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 ربيطن العَاظ الحضَّارة في الوَمُوح َّد لألفَّ محَول مُعجَ 
 د. عبدالكريم خليفة                    

 رئيس المجمع                       

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد دأب مجمعنا بالقاهرة على اختيار قضية أساسية من قضايا العربية في 

في كل عام الموضوع الرئيسي للبحوث في مؤتمره السنوي. العصر الحديث، يجعلها 
وبذلك استن سنة حميدة إذ يطرح للبحث والدراسة أمام المجمعيين وعلماء العربية، 
جوانب مهمة من قضايا العربية في العصر الحديث. وهي قضايا تمس جوهر وجود 

الة التبعية الفكرية أمتنا ووحدتها وارتقاءها في سلم العلم والحضارة، واالنتقال من ح
إلى حالة المشاركة األصلية المبدعة في العلوم والتقنيات الحديثة. وقد جاء موضوع 

مة العربية دالبحث في "ألفاظ الحضارة في الوطن العربي" ليكمل الصورة الكلية لخ
 ( 1)والعناية بها في جوانبها المتعددة من حيث التعريب وجعل العربية لغة التدريس

في الجامعات والمؤسسات العلمية، وكذلك من حيث االرتقاء بلغة وسائل والبحث 
االتصاالت الجماهيرية في الصحف والمجالت ودور اإلذاعة المسموعة والمرئية، 
وكذلك الموضوعات التي تثار حول الصراع بين العاميات باتجاهاتها اإلقليمية الضيقة 

، بقدراتها الفكرية المبدعة وباتجاهاتها وقدرتها الفكرية القاصرة، وبين اللغة الفصيحة
 الموحدة. 

ن النظررررة الشررراملة للقضرررايا التررري تواجههرررا العربيرررة فررري العصرررر الحرررديث فررري ا  و 
مختلررف أقطررار العروبررة لتؤكررد وجررود قضررية أساسررية تتمثررل فرري ألفرراظ الحضررارة. وهررذه 

                                                 

وي الخررامس والخمسررين لمجمررة اللغررة العربيررة بالقرراهرة وذلررك يرروم           ( ألقرري هررذا البحررث فرري المررؤتمر السررن(1
2/3/1191. 
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لميرة، فننهرا ن بدت منفصلة إلرى حردم مرا عرن اللغرة األدبيرة واللغرة العا  القضية المهمة، و 
 متصلة بهما أشد االتصال، ألنها لغة الحياة العملية والتعامل اليومي.

ومن البدهي أن ننبه إلرى أن الحرديث عرن ألفراظ الحضرارة سرواء أكانرت الدارجرة 
منها أم المقترحة، ال يعنري بالضررورة الحرديث عرن اللغرة العاميرة أو اللهجرات العاميرة، 

اللهجرررة مرررن حيرررث تحولهرررا وصررررفها وأسررراليب  فالحرررديث عرررن العاميرررة حرررديث عرررن هرررذه
التعبير بها، في حين أن الحديث عن ألفاظ الحضارة الدارجة أو المقترحرة، هرو حرديث 
يحاءاتها ودالالتها وأصولها .. وقد تجد هذه المفردات  عن مفردات من حيث جرسها وا 

يقهرا إلرى اللغرة العلميرة. وتجرد طر األدبية، كما تجد طريقها إلرى اللغرة  طريقها إلى اللغة
الفصيحة. كما تجد طريقها إلى اللغة العامية. وبما أن األلفراظ الحضرارية متصرلة أشرد 
االتصرررال بالحيررراة اليوميرررة للنررراس فررري ظرررروفهم الحياتيرررة ومعرررامالتهم المعاشرررية، فننهرررا 

حيث يصعب التفريق بينهما. وربما كانت مبرادرة العامية وتمازجها تمازجًا كليًا بتخالط 
ر بنحساسه اللغوي وعفويته في إطالق هرذه اللفظرة أو تلرك علرى ذلرك المردلول، الجمهو 

تصررررلا أساسررررًا لتفسررررير هررررذه الظرررراهرة فرررري إثنرررراء اللغررررة المحكيررررة مررررن حيررررث األلفرررراظ 
 الحضارية.

فننمرا نعنري بهرا جميرة األلفراظ التري  ،ونحن عندما نتحدث عن "ألفراظ الحضرارة"
شية من مأكل ومشرب وثياب وما يتعلق بها، يستعملها اإلنسان العربي في حياته المعا

ومرررن منرررزل وأدوات منزليرررة وأسرررماء األمررراكن ومرررا يتعلرررق بهرررا، ومرررن المكاترررب وأدواتهرررا، 
والمركبات وما يتعلق بها، وكذلك ما يتعلق بالحرف وأنواع المهن والصناعات وأدواتها 

لفاظ والمصطلحات والمواد المستخدمة فيها، فضاًل عن التربية الرياضية وثيرها من األ
الترررري ترررردخل لغررررة وسررررائل االتصررررال الجماهيريررررة اليوميررررة .. وال شررررك أن هررررذه األلفرررراظ 
الحضارية، من حيث اتصرالها بالحيراة واالسرتعمال اليرومي، قرد تتسرة فري دوائرهرا حترى 

 تتصل بمصطلحات الفنون الجميلة على مختلف أنواعها ومذاهبها.
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الحضرارة التري تعنينرا فري هرذا البحرث،  وربما كان مرن المفيرد أن نحردد أن ألفراظ
هي األلفاظ التي تعبر عن ظروف الحياة ومستلزماتها المعاشية لجماهير أمتنا العربية 
فرري أقاليمهررا المختلفررة. ومررن هنررا تنشررأ الخصوصررية الترري تميررز معجررم ألفرراظ الحضررارة 

 بالعربية عن ثيره من المعاجم المتخصصة.

مودهررا فرري أقطررار العروبررة منررذ القرررن السررادس لقررد أدمت تعثررر الحيرراة العلميررة وج
عشررر المرريالدي، وال سرريما فرري حقررول العلرروم الحديثررة مررن تطبيقيررة وبحتررة، إلررى توقررف 
العربية عن استيعاب المصطلحات العلمية. وعندما بدأت النهضة العلمية الحديثة، وال 

ثررًا يكرراد يكررون سرريما منررذ أوائررل القرررن العشرررين، واجهررت مؤسسرراتنا اللغويررة والعلميررة فرا
تامًا فيما يتعلق بمصطلحات العلوم والفنون الحديثة باللغة العربية. وما أن بدأت برذور 
هررذه النهضررة العلميررة فرري الرروطن العربرري حتررى نشررب الصررراع بررين أنصررار العاميررة مررن 
جهرررة وأنصرررار العربيرررة الفصررريحة مرررن جهرررة أخررررت. وكررران يسررراير هرررذا التيرررار، ويجسرررد 

آخر، ما زال محتدمًا، مة األسف حترى يومنرا هرذا، برين أنصرار  أهدافه العدائية صراع
جعل العربية لغة التدريس الجامعي والبحث العلمي في جمية حقول المعرفة اإلنسانية، 
وبررين القلررة المتنفررذة الترري مررا زالررت تتشرربث فرري إبعرراد العربيررة عررن أن تكررون لغررة الفكررر 

 طنية.العلمي العربي في مؤسساته العلمية وجامعاته الو 

فنذا تجاوزنا هذه المرحلة من تاريخنا العلمي واللغوي، إلى مرحلة سريادة العربيرة 
وجرردنا  -فرري أوطانهررا ومؤسسرراتها العلميررة والجامعيررة، وهرري بالغتهررا قريبررًا إن شرراء اللرره 

أنفسنا أمام قضية جوهرية واحدة، وهي توحيد المصطلحات العلميرة والحررع علرى أن 
 حدة بالعربية.تكون هناك لغة علمية وا

فنذا كان هذا هرو الحرال، فيمرا يتعلرق بالمعجمرات العلميرة العربيرة المتخصصرة، 
فررنن الحررال مختلررف فيمررا يتعلررق بمعجررم "ألفرراظ الحضررارة". فألفرراظ الحضررارة مسررتمرة فرري 
حياة أمتنا في أقاليمها المختلفة عبر القرون باستمرار الحياة ذاتها والحاجة إلى التعبير 

فرري  ألفرراظ الحضررارة فرري مجتمعنررا العربرريفررنحن أمررام سرريل متصررل مررن عررن لوازمهررا. 
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ريافه وبواديه .. وال شك أن ألفاظ الحضارة هذه تلفة، وفي مدنه وأأقاليمه ومناطقه المخ
هرري نترراو ظررروف األمررة االجتماعيررة واالقتصررادية والسياسررية والثقافيررة. فررنحن فرري هررذا 

نواجهه عند وضة المصطلحات العلمية، المجال ال نواجه قضية الفراغ الذي واجهناه و 
نمرررا نواجررره قضرررية مرررن نررروع آخرررر. ولعرررل دراسرررة هرررذه القضرررية ترررؤدي بنرررا إلرررى تحديرررد  وا 
معالمها، من حيث أصول بعض هذه األلفاظ الحضارية ومنابعها األولرى سرواء أكانرت 

حيررث الشرريوع ومالءمررة رونررق العربيررة وأسرراليبها، مررن عربيررة صررليبة أم معربررة، وكررذلك 
يث الذوق والخفة على السمة واللسان .. هذا من جهة، ومرن جهرة أخررت، فرنن ومن ح

معجرررم ألفررراظ الحضرررارة باللغرررة العربيرررة يواجررره أيضرررًا فراثرررًا فررري بعرررض جوانرررب الحيررراة 
الحضارية الحديثة. ومن هنا فهو معجم دائم النمرو، ومرن الواجرب أن يترابة المتطلبرات 

 الحياتية لألفراد والجماعات.

معنررا الكبيررر بالقرراهرة إلررى عظررم هررذه المشرركلة وأهميتهررا، وطرحهررا وقررد أشررار مج
للبحررث منررذ وقررت مبكررر فرري أواسررط هررذا القرررن. فقررال األسررتاذ الرررئيس الرردكتور إبررراهيم 

، وكران إذ ذاك 1111-1111لعرام  ةمدكور فري تصرديره لمحاضرر الردورة الثانيرة عشرر 
لحات اللغويرة، وقرد تكرون "ألفاظ الحضارة ضرب آخر مرن المصرط أمينًا عامًا للمجمة:

معالجتهرا أعسررر مرن معالجررة المصررطلا العلمري، واإلجمرراع عليهررا لريس برراألمر الهررين، 
 وال بد أن نستعين عليها بشتى الوسائل".

أما أن معالجتها أعسر من معالجة المصطلا العلمي، وأن اإلجماع عليها ليس 
ن أمررة قررد وحرردت لغتهررا أكيررف  برراألمر الهررين، فهررذا ممررا ال شررك فيرره، ولكننررا نتسرراءل

تحراول توحيرد لغتهرا العلميرة بتوحيرد مصرطلحاتها، مرا زالرت تغرض النظرر عرن و األدبيرة 
معالجة موضوع ألفاظ الحضارة وضعًا وتوحيدًا على الرثم من الوسائل العلمية والتقنية 
التي تيسرها وسائل العلم والتقنيات الحديثة .. أليس من الواجب أن يكون هنراك معجرم 

باللغرررة العربيرررة يسرررتوعب جميرررة ألفررراظ الحضرررارة ويصرررلا أن يكرررون أساسرررًا للغرررة  شرررامل
 حضارية واحدة بين جماهير األمة العربية في مختلف أقطارها؟



 -11- 

ولكرري نسررتوعب عظررم هررذه المشرركلة ومرردت أهميتهررا، جمعررت عررددًا مررن األلفرراظ 
دراسررة الحضررارية فرري مدينررة مررا مررن المرردن األردنيررة، دون استقصرراء أو محاولررة إقامررة 

جرررادة. فقرررد اكتفيرررت بنمررراذو عشرررروائية تشرررمل أسرررماء األدوات المنزليرررة وأثررراث المنررررازل 
والمكاتررب والمالبررس وأدوات بعررض المهررن وأسررماء المررأكوالت وثيررر ذلررك مررن التعررابير 

 الحضارية.

حقرررًا، لقرررد هرررالني األمرررر. فهنررراك االخرررتالف برررين األلفررراظ الحضرررارية برررين مدينرررة 
وهرذا االخرتالف قرد يضريق ويتسرة وفرق ظرروف معينرة أو وأخرت وبين منطقة وأخررت. 

حسررب تباعررد المسررافات. وهنرراك االخررتالف الملحرروظ بررين كثيررر مررن األلفرراظ الحضررارية 
برررين جيرررل وآخرررر. أمرررا األلفررراظ الحضرررارية الوافررردة مرررن الررربالد األجنبيرررة، وال سررريما مرررن 

لرررى ب، فقرررد وجررردت طريقهرررا بصرررورة عميرررراء إالغرررر  وسررررائل لرررى الجمررراهير المسرررتهلكة وا 
عالم رسمي وشعبي .. وتعدت ذلك إلى  االتصاالت الجماهيرية من صحف ونشرات وا 
طالقهرا علرى المحرالت العامرة مرن  طغيان حضاري، يتمثل بنشاعة األسماء األجنبية وا 
تجارية وصناعية .. ويبلغ هذا الطغيان مرداه عنردما نررت هرذه األسرماء األجنبيرة تكترب 

ي إحدت القرت األردنيرة النائيرة، متجررًا متواضرعًا جردًا أيضًا بحروف عربية. فقد رأيت ف
ليسرررت كررران أشررربه بمررردخل ضررريق.. وكانرررت محتوياتررره مرررن البضررراعة المعروضرررة للبيرررة 

بأحسررن حررال مررن مبنرراه، ويخيررل إلرري أن صرراحبه يسررتطية القررراءة والكتابررة بصررعوبة .. 
والمرردن أمررا فرري شرروارع العاصررمة   ومررة ذلررك فررنن المحررل يحمررل اسررم "سرروبر ماركررت"  

 المهمة .. فحدث عن ذلك وال حرو 

ونحرررن إذا تجاوزنرررا حررردود نظرنرررا إلرررى األقطرررار العربيرررة المجررراورة والبعيررردة، فرررنن 
األسررف، األمررر يصرربا مررذهاًل وخطيرررًا. فرراالختالف فرري ألفرراظ الحضررارة، يجعلنررا، مررة 

نقف أمام حاجز خطير يمنة تفاهم جماهير أمتنا بعمالها وفالحيها، بعضهم مة بعض 
ذا كان المثقفون يجدون في اللغة الفصيحة المكتوبة أو فري اللغرة المحكيرة القريبرة  .. وا 
منهرررا، وسررريلة للتفررراهم، فرررننهم يصرررطدمون بعسرررر التفررراهم، إذا تنررراولوا ألفررراظ الحضررررارة 
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ثلة على ذلك كثيرة، سواء ما كان منها تراثيرًا شرائة االسرتعمال فري باالستعمال .. واألم
زمان قديمة، أم كان منها دخياًل حديثًا حملتره الحضرارة المعاصررة أأقطارنا العربية منذ 

 إلى شعوبنا صانعة أو مستهلكة.

فهنالرررك مرررثاًل القمرررا والحنطرررة والب ررررم والغلارررة  وجميعهرررا ألفررراظ تراثيرررة، وثالبرررًا مرررا 
 ل مترادفاٍت في كل قطر.تستعم

االختالفررات فرري مرردلوالتها فرري مختلررف  دولنأخررذ مررثاًل كلمررة "البطرريت" وكررم تتعررد
األقطررار.. وقررد يضررطر الباحررث مررة األسررف إلررى أن يضررة مقابلهررا اللغررة األجنبيررة كرري 
يحرردد مرردلولها. فهنالررك "بطرريت أصررفر فرري الشررام، وشررمام فرري األردن وفلسررطين، وشررمام 

ر هرذا مرة العلرم أن كلمرة "قراوون" تركيرة. وهكرذا تتعردد األلفراظ وبطيت وقاوون في مصر
لمسمى واحرد. فهرو: بطريت أخضرر وبطريت أحمرر وبطريت شرامي وبطريت هنردي، ودالع 

ْجررْبس وْرق.رري. حيررث تسررود كررل لفظررة فرري قطررر مررن األقطررار أو فرري و وِخْربررز وْحْبحررْب، 
 منطقة دون أخرت.

طعمرررة والمرررأكوالت واألدوات وقرررل مثرررل ذلرررك فررري كثيرررر مرررن أسرررماء الفواكررره واأل
السجائر وتلقى المنزلية وثيرها من ألفاظ الحضارة. فالوعاء مثاًل الذي ينفض فيه رماد 

 لت.إه وْسْنِدري.ه.. قوِمْنفضة وْطْقطو  : مْتكاة ومْكتاهفيه أعقاببها يسممى

وفي أدوات الكتابة ذاتها ومستلزمات المكترب، اخرتالف كبيرر مرن األلفراظ الدمالرة 
عليهررا.. أمررا األدوات الحديثررة الترري دخلررت فرري الحرررف والمهررن والصررناعات، فقررد دخررل 
معظمهرررا بألفاظهرررا األعجميرررة، بعرررد أن أصرررابها التحريرررف العفررروي، أو المبرررادرة المحليرررة 

 بعيدًا عن كل قاعدة أو قانون ينتظمها.

ومنررذ مطلررة هررذا القرررن، جرررت محرراوالت ودراسررات، كانررت ثايتهررا إثنرراء اللغررة 
بيرررة بمرررا يجررردظ مرررن ألفررراظ الحضرررارة الحديثرررة. وكثيررررًا مرررا كررران األمرررر يغررريم فتترررداخل العر 

مصطلحات العلوم الحديثة بألفاظ الحضارة الحديثة، دون أن يفرد أيضًا موضة خاع 
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بمصررطلحات الفنررون الحديثرررة مثررل: التصرروير والنحرررت والمرسررومات والخررزف والسرررينما 
 لت.إوالموسيقى.. 

مجمعنررا بالقرراهرة فضرل الريررادة فرري إثرارة هررذا الموضرروع وكران لمجمعنررا بدمشرق و 
الخطير. وقام مجمعنا بالقاهرة، منذ أوائل األربعينرات بالبحرث فري الوسرائل التري يمكرن 
اسرررتخدامها مرررن أجرررل تزويرررد اللغرررة العربيرررة بمصرررطلحات الجديرررد فررري ميرررادين الحضرررارة 

الوقرررت، وحفظتهرررا  ن المناقشرررات واءراء المختلفرررة التررري طرحرررت فررري ذلررركا  الحديثرررة.. و 
محاضررر جلسررات المجمررة، تكررو.ن مصرردرًا مهمررًا مررن أجررل وضررة األسررس العلميررة الترري 
يمكررن أن تصررلا منطلقررًا منهجيررًا لمجامعنررا اللغويررة مررن خررالل اتحرراد المجررامة، لوضررة 

 معجم موحد لأللفاظ الحضارة في الوطن العربي.

يمرور، تكررو.ن أساسررًا ومرا زالررت مقولرة المرحرروم العرالم المجمعرري األسرتاذ محمررود ت
صالحًا تقوم عليه فلسفة هذا المعجم الحضاري، وتعطيه هويته العربية الجامعة، حيث 
يقرررول، رحمررره اللررره، "إن السرررعي إلرررى وضرررة مقابرررل صرررحيا أللفررراظ الحضرررارة أو الحيررراة 
العامررة لرريس مقصررودًا برره فرررض ذلررك علررى أفررواه العامررة فرري البيرروت واألسررواق، ولكررن 

األقالم الكاتبة بما يسد حاجة التعبير مرن ألفراظ فصراٍح لمسرميات  المقصود به إسعاف
ذاعتهررررا فرررري  شرررراعتها فرررري الصررررحف السرررريارة والكتررررب المتداولررررة، وا  حضررررارية شرررراملة، وا 
مجرررراالت اإلذاعررررة الفصرررريحة علررررى اخررررتالف منابرهررررا ومنصرررراتها فرررري حياتنررررا العلميررررة 

 .( 1)واالجتماعية في أرحب نطاق"

ا أننا نهدف إلى التغيير القسري لما يستعمله عامة ونحن اءن ال يدور في خلدن
النرراس فرري كررل قطررر مررن األقطررار العربيررة، ولكررن مررن الواجررب، كمررا أشرررنا سررابقًا، أن 
يكررون هنرراك معجررم شررامل باللغررة العربيررة يسررتوعب جميررة ألفرراظ الحضررارة ومسررتلزمات 

العصرر الحرديث فري الحياة الحديثة، يمكن أن يكون مرجعًا لك تماب العربيرة وأدبائهرا فري 
                                                 

( معجررم ألفرراظ الحضررارة ومصررطلحات الفنررون، تصرردير األسررتاذ برردر الرردين أبررو ثررازي، ع ز، القرراهرة، (1
 م.1191 -هر1111
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مختلرررف الفنرررون األدبيرررة مرررن قصرررة وروايرررة ومسررررحية .. وثيرهرررا، وفررري جميرررة وسرررائل 
االتصررال الموجهررة إلررى جمرراهير األمررة العربيررة.. وال شررك أن هررذا الوضررة سرريؤدي إلررى 
دة،  حيائها باالستعمال.. وبالتالي ستحل األلفاظ الحضارية الموحا إشاعة هذه األلفاظ، وا 

ن لغرة الثقافرة كفيلرة صورة طبيعية ودون عنرت أو قسرر، وا  المحلية، ب محل تلك األلفاظ
بنشرها.. وهناك أمثلة كثيرة يمكن االستشرهاد بهرا مرن حياتنرا العمليرة. فرنحن نعلرم مرثاًل 
أن هنالررررك كثيرررررًا مررررن األلفرررراظ المغرقررررة بعاميتهررررا، محليررررًا أو قطريررررًا، قررررد اختفررررت مررررن 

ة أو أقرب إلى الفصيحة، مما يخرفم وقعره االستعمال العام، وحلت محلها ألفاظ فصيح
على األسماع ويسهل دورانه على األلسنة.. فلو أخذنا مرثاًل لفظرة "سريارة"، هرذه اللفظرة 
التراثيرررة الجميلرررة، فننهرررا قرررد باترررت تسرررير علرررى جميرررة األلسرررنة، دالرررة علرررى هرررذه اءلررررة 

ا ألفاظررًا الحضررارية الحديثررة، فرري حررين أننررا لررو رجعنررا إلررى نصررف قرررن أو يزيررد، لوجرردن
كثيررررة مختلفرررة للتعبيرررر عنهرررا فررري كرررل قطرررر مرررن األقطرررار العربيرررة فهنالرررك "األتررروبيس" 
و"األوطمبيل" و"الطنمبيل" و"الكراره" و"الحنترور".. الرت، مرن األلفراظ األعجميرة والعاميرة 

وبرين عامرة النراس أيضرًا لفظرة حلم محلها جميعًا في االسرتعمال الثقرافي الجلفة .. وقد 
قد نقلت من معنى تراثي معروف في اللغة الفصيحة إلى معنى اصطالحي "السيارة". و 

يدل على هذه اءلة المحدمدة.. وال أظن أن الذهن يتجه إلى أي معنى آخر لهذه اللفظة 
 في الوقت الحاضر بن عامة الناس والمثقفين.

وقررد قررام مجمعنررا القرراهري، بتأصرريل هررذا االتجرراه، بنشررره مررا وضررعته لجنررة ألفرراظ 
ارة وخبراؤهررررا، وأطلررررق عليرررره تفرررراؤاًل اسررررم "معجررررم ألفرررراظ الحضررررارة ومصررررطلحات الحضرررر
 ."الفنون

علرى إيجرازه  -رحمره اللره –وجاء تصردير الزميرل األسرتاذ بردر الردين أبرو ثرازي 
 شاماًل وعميقًا في عرضه لموضوع "األلفاظ الحضارية".

ة وهنرراك محرراوالت أخرررت فرري هررذا المجررال، كرران لمجمعنررا بدمشررق مشرراركة مهمرر
فيهررا .. ومنررذ حرروالي عقرردين مررن الزمرران نشررر األسررتاذ عبرردالعزيز بنعبداللرره فرري مجلررة 
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اللسان العربي، التي تصدر عن مكتب تنسيق التعريب فري الربراط، سلسرلة مرن معراجم 
 الت. المهن مثل "الخبازة والنجارة، الحدادة..

لحقتررره العررررب، ببيرررروت " بنشرررر مجلرررد خررراع أ وقرررد قامرررت مؤسسرررة "دار لسررران
بمجلررردات معجررررم لسررران العرررررب، تحرررت عنرررروان "معجرررم المصررررطلحات العلميرررة والفنيررررة" 

التيني(، قام بنعداده وتصنيفه األستاذ يوسف خياط. وقرد  -إنجليزي -فرنسي -)عربي
حاولتره جمرة المصرطلحات العلميرة والفنيرة الرواردة فري مسار على نهج ابن منظور في 

بعررررض المررررؤلفين، ثررررم تصررررنيف هررررذه عرررردد مررررن المصررررادر المجمعيررررة والجامعيررررة وعنررررد 
المصررطلحات. وقررد تررداخلت فيرره بعررض األلفرراظ الحضررارية مررة المصررطلحات العلميررة، 
وليس من شأننا في هذه الكلمرة أن نعررض لموضروع المصرطلحات العلميرة، التري كران 

 فيها لمجامعنا اللغوية ومؤتمرات التعريب جهود مشكورة خيرة.

امرة وعررض سررية، لقضرية مهمرة مرن قضرايا أيها السادة العلمراء، فهرذه كلمرة ع
ن مجامعنرررا اللغويرررة ومؤسسررراتنا اجههرررا فررري أواخرررر القررررن العشررررين. وا  العربيرررة التررري تو 

العلميررة، لمرردعوة، بحكررم واجبهررا أن تتصرردت لجميررة هررذه المشرركالت والقضررايا الترري مررا 
ين ين لغتنرررا العريقرررة فررري تاريخهرررا العلمررري والحضررراري والفكرررري، وبررربرررزالرررت تقرررف عائقرررًا 

راستيعابها جمية معارف الحضارة اإلنسانية الحديثة. و  ن موضوع "معجم موح. د أللفراظ ا 
الحضارة" ليندرو في هذا السياق، من أجرل وحردة األمرة، وفسرا المجرال الرحرب أمامهرا 

لة في بنراء الحضرارة يمن أجل بناء نهضتها العلمية واألدبية والفكرية، والمشاركة األص
 الحديثة.

أنرره قررد آن األوان، كرري تقرروم مجامعنررا اللغويررة العربيررة، ومررن خررالل ونحررن نعتقررد 
اتحرراد المجررامة، بالعمررل علررى إنشرراء مؤسسررة خاصررة بالمعرراجم العربيررة، حيررث تسررتغل 
إمكانات األمة العلمية والمادية من أجل وضة المعاجم المتخصصة في مختلف العلوم 

ربية يمرثالن األمرل الكبيرر الرذي والفنون. والمعجم الحضاري والمعجم التاريخي للغة الع
طالما تطلعت إليه أمتنا في مختلف مؤسساتها العلميرة. أمرا مرا يخرع المعجرم الموحرد 
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أللفرراظ الحضررارة فرري الرروطن العربرري "فررنحن نعتقررد أنرره مررن الضررروري أن توضررة خطررة 
علمية شاملة على مسرتوت الروطن العربري. فنجمرة جمرة استقصراء كرل ألفراظ الحضرارة 

العربيررة، سررواء منهررا مررا كرران مررن ألفرراظ المؤسسررات  م فرري جميررة األقطررارالترري تسررتخد
العلمية، أو ما كان من ألفاظ السوق، أو األسماء التري يطلقهرا أصرحاب الصرنعة علرى 
آالتهرم وأدواتهررم .. الررت، وأن تضربط هررذه األلفرراظ ضرربطًا كراماًل وتشرررح شرررحًا واضررحًا، 

 وقد يستعان بالرسم عند الحاجة.

سررتخدام الحاسرروب والتقنيررات الحديثرة فرري مثررل هررذه األعمررال اللغويررة وال برد مررن ا
الجليلررة، فت خررزن جميررة هررذه األلفرراظ، مررة الضرربط والشرررح والجهررة الترري تشررية فيهررا. وأن 
يكرون هرذا كلره أحررد المصرادر التري يسررتعان بهرا إلرى جانررب المعراجم القديمرة والحديثررة، 

ن نرذكر أن االجتهراد فري الوضرة والنقرل العربية منهرا واألجنبيرة، ومرن األهميرة بمكران أ
واالشرتقاق والنحررت وثيررر ذلرك مررن أسرراليب العربيرة، يجررب أن تكررون الفلسرفة الترري تنررزع 

د أللفاظ الحضارة في الوطن العربي.  عنها هذه المؤسسة في إصدار المعجم الموحا

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

  


