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  *ملصطلح العلمي العريب اورتط
   يف

  للغة العربية بدمشقا عمجم
  ور عبد اهللا واثق شهيدكتلدا  

) يونيو(ـمع اللغة العربية يف دمشق يف الثامن من حزيران  جمشئأن
مع العلمي العريب، وهو أقدم اامع العلمية اللغوية  ام، باسم١٩١٩عام 

سباب إنشائه أن أ مهأ نوكان م. يف الوطن العريب يف العصر احلديث
اجة ماسة إىل حل اأن((  الفتية أدركت منذ قيامهايةورلس اربيةاحلكومة الع

رهط من األدباء والعلماء واللغويني العرب، يعملون على تصحيح لغة 
املوظفني يف احلكومة، ويشرفون على لغة الكتب املدرسية يف املدارس 

))لعربية أو حيققوا ايةلمالعسكرية واملدنية، ويضعون املصطلحات الع
)١( .

رجالً من  ناكو ،هدت برئاسة هذا امع إىل العالمة حممد كرد علي عقدو
رجال األمة والدولـة املرموقني، ورائداً من رواد الفـكر القومي العريب، 

املتحدر من أصول آرية كردية  وهو ،ة القرآن لساناًغوبل ،اعتز باإلسالم ديناً

                                            
سة هو جملة جممع اللغة العربية بدمشق وهي جملة امع العلمي اردلا هيف هذع ملرجا* 

  .العريب سابقاً

  .٤٠ الد ٧لعريب بدمشق الصفحة  ايامع العلم:  مصطفى الشهايبمريألا)١(



  
٤٤٦  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

هم نضم إليامث  ،مع يف أول األمر مثانية اضاءع أدد عانك.)١(شركسية
  .لشيخ طاهر اجلزائري بعد عودته من مصرا

بدايـة كان امع يعقد جلسـاته يف إحدى الغرف العلوية ال ويف(( 
))من دار احلكومة

 وزع األعمال العلمية واللغوية على أعضائه، اهيفو ،)٢(
 قانوناً عووض ،هاضغر أ إىللورسـم اخلطط اليت ينبغي أن يسلكها للوصو

أسـاسياً ونظاماً داخلياً، ألجل أن تكون حركةُ أعماله وسـريه يف إدارته 
ك ذ مقراً له يف املدرسة العادلية املنسوبة إىل امللاخت مث. )٣(اعلى مقتضامه

عادل شقيق امللك الناصر السلطان صالح الدين األيويب، وهي تقع قبالة ال
 إدارتها، ومها عاليت أنيط بام) ظاهرالك ل املبةكتم ())كتب العربيةالر دا((

كانت أعباء امع مرهقة منذ إنشائه، . على مقربة من اجلامع األموي
ير روتق ،كومـةر احلالبحث يف األلفاظ املتداولة يف أكثر دوائ: وأمهها

الفصيح منها اعتماداً على أمهات الكتب القدمية، وتـعهد آثار البالد 
دار يعدها لتكون نواةً لدار   ما يتوافر له منها يفعومج ،ةياعروال ايةنبالع

وذلك كله يف . اآلثار العربية، وإنشاء جملـة له باسم امع العلمي العريب
ومةَ العربيةَ إىل توقيف أعمال احلكظل ظروف اقتصادية صعبة اضطرت 

على  رفاشمن أعضائه عضوين فقط لكي يت بقوأ((امع توقيفاً مؤقتاً 

                                            
   ٣٠لد  ا٢١٥ة حصفلا حياته وأثاره،: حممد كرد علي: ور سامي الدهانكتلدا) ١(

  .١ الد ٢ العلمي العريب الصفحة معانشأة : لقادر املغريب ابدع)٢(

  .١ الد ٢نشأة امع العلمي العريب الصفحة : لقادر املغريب ابدع)٣(



  
٤٤٧  د اهللا واثق شهيد عب–طلح العلمي العريب ر املصوطت

))ي الضياعيدتوياته فال تغتاهلا أوحمه الأعم
 وهي السنة ١٩٢١نة  سيفو. )١(

اليت أصدر فيها جملته كان عدد أعضائه العاملني أربعةً، يؤازرهم عدد من 
  :األعضاء الشرفيني، وكان مما قام به يف هذه السنة

 جملس املعارف الكبري يف ررالكتب املدرسـية بعد أن ق حصال إ-أ 
ح أسلوب حليص ،حالتها على امع إم١٩٢١ نةس)سبتمرب (ليلوأ ١٧

  .إنشائها

فحات جملته وغريها لى ص ينشر عنفكا ،لغة الكتاب حصال إ- ب 
ضع لو ايف(( عنواا رىأخ و))األقالمت راعث((من الصحف مقاالت يف باب 

س  نشرةً يطلب فيها من دوائر احلكومة ومعاهد التدريعذاوأ،  ))والتعريب
  .)٢(لفاظ وضعاً وتعريباًاألن  مئَه مبا حتتاج إليهِبتن أن

ارف عامل –تنهال عليه رغبـات دوائر الدولة كلها  تذخأو
 ،ظر يف كلمات وتعابـري كثريةن يف أن ي-واألوقاف والشـرطة وغريها 

  :)٣(  فيها بعناية، وقدمها بتواضع شديد مبثل العبارات التاليةرفنظ

 هذه منل اضخترناه للكُتاِب األفاما  ن أنلى يقني م عنوحن ((
: ال وأفضـلَ ما يعول عليهيقاألوضاع والتعابـري اجلديدة مل يكن خري ما 

                                            
  .١ الد ٥نشأة امع العلمي العريب الصفحة : ادر املغريبلق ابدع)١(

 ٣٩٢ثناء هذه السنة الصفحة يف أوأعماله  عنامجم نعخالصة : لقادر املغريب ابدع)٢(
١دلا.  

  . الد األول٤٣إصالح لغة الدواوين الصفحة :  لغوية اعوضأ) ٣(



  
٤٤٨  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

فله .إذ قد يتفق لبعضهم أن خيطر له كلمةٌ أو تعبـري خري مما وضعنا واخترنا
ريه أن يستعمل ما ارتأيناه حنن، فتحيا ن لغأن يستعمل ما ارتآه هو، كما أ

  .)) وأصلححصفأ نحدامها اليت تكوإأو  ،اً معنلمتاالك

ألصلح، ومل يشأ فرض ال امع منذ البداية البحث عن ضف دقل
  .منجزاته على الناس املتلهفني اللتقاطها، ذلك ألن األصلح كان هو الغاية

ح لغة الدواوين والكتاب والصحف، رسـم اخلطوط الصإ نإ
وضع :  فكانت يف املصطلح،وىله األالكربى لتوجهات امع يف سنوات

لفاظ احلضارة  أات األكثر تداوالً وإحلاحاً، وجلها يقع يف جماللحصطملا
  :واحلياة العامة، كهذه العينة منها

  بكتم  ةماص    و بوابأذن آ    يتجوبن  

    نةزاخ  ةقاص    و عددأقم ر    روومن  

  اتكم  قتقول      رقريت    ورابر  

  فلو مأ ةارضبإ  هوسيد      ابعط    ولب  

  ميقوت  امهنروز      ةدفأم    اوبص  

  ملقيا  مقاممئاقال      سسالع    يةورلدا  

تب لبعض مصطلحاته احلياة، فعلى سبيل املثال صمدت يف كي ملو
  .هذه العينة كلمتا الدورية، والقائممقام أمام العسس والقيم



  
٤٤٩  د اهللا واثق شهيد عب–طلح العلمي العريب ر املصوطت

قبال على امع يف بالد الشام ويف مجيع البالد العربية اليت إلا ناك
ية يف ربلع اماين كبرياً، بل كان كذلك يف مجيع البالدثالع ن احلكمحتررت م

ع العريب األول الذي ظلّ الوحيد أكثر من عقٍد ـمإنه ا. املشرق واملغرب
كانت صفحات جملته ملتقى اللغويني واألدباِء والكتاِب . من الزمن

 تطوراً سريعاً من تالقح األفكار وتفاعلب اصفأ ،واملترمجني العرب
علماء  هلوح تفوال ،وأحرز يف خدمة أغراضه تقدماً كبرياً داتااالجته

فعلى صفحات . وغريمها، وكثري من املستشرقنيس املسلمني يف اهلند وفار
س ماري الكرمـلي من بغداد امع اسـتنأجملته خص األب العالّمة 
موعة جم لى ع))ع العصريةضاواأل(( منها يف باب  جاءبدراساٍت قيمة أتى فيما

 العربية، وراسل انتغل يقابلها يف وما ، من األلفاظ والعبارات األجنبيةةبريك
زمالءه يف امع يف شؤون اللغة، ونشر امع حديثاً رسائل الرئيس كرد 

ئل القامسي واجلزائري ارسـ ه فيا كتاٍب أحلق  يفلكرملي اعلي إىل األب
من -شـا ار بولعالمة أمحد تيموكان للمجمع مع ا. ملغريب إليهي واوالتنوخ

ألول، اويف أعمال دوره  ،هتايا شـأن مشابه، فمنذ بد-جهابذة علماء مصر
لغوية يف الرتب واأللقاب وما يقابلها من العريب ة الرس(( امع يف ظرن

  .))الفصيح مبنية على الرتب واأللقاب يف مصر

ء األوىل، توجهات امع يف مرحلة اإلنشاى ل اخلطوط الكربيه كلت
 ا اقاموهم ، ونفيؤهم األعضاء املؤازرون والشرالوزم ،معيون األوائل
  .ملقام األول اويون يفغمجيعاً ل



  
٤٥٠  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

رحلة التالية أو الثانية، فيمكن عد بداياا ظهور أعمال بعض ملا اأم
ال الطبيب مجيل مكأع ،الرواد يف مصطلحات العلوم األساسية والتطبيقية

، واألمري مصطفى )أمراض اجللد (لطباحات  الفيزياء واخلاين يف مصطل
واكيب يف لكالدين ا وحممد صالح، عةراالشهايب يف مصطلحات الز

مصطلحات الكيمياء والصيدلة، وأعمال األطباء مرشد خاطر يف 
د محدي اخلياط يف مصطلحات وأمح ،مصطلحات األمراض اجلراحيـة

در ومما جي. الباطنةوحسين سبح يف مصطلحات األمراض يم، اجلراث
 -  يباهشلا ويستثىن منهم األمري مصطفى -الحظتـه أن هؤالء الرواد م

هيئة التدريـس يف املعهد الطيب العريب الذي أصبح امسه  كانوا أعضاء يف
وكانت هذه الكلية جتمع يف . فيما بعد كلية الطب يف اجلامعة السورية

 يفوا جوقد تدر. لصيدلةاألسنان، وا وطب ، الطب البشريالثةفروعها الث
ضـاء أع  مث،نتعاوم مع امع فانتخبـوا أعضاء مراسـلني أو مؤازري

وتركت أعماهلم طابعها على إنتاج امع يف قضايا املصطلح . املني فيهع
العلمي العريب، وأوجدت فيه البيئة املواتية لنشوء مدرسة يف معاجلة تلك 

  .القضايا

ب منذ عام اإسهب شؤون املصطلح األمري مصطفى الشهايب جلافع
كانت وهرة، قاال و، ونشر دراساته وحبوثَه يف جمليت جممعي دمشق١٩٢٤

وهو وإن مل خيرج يف وضع .  يف علوم الزراعة واملواليد ومصطلحااهاكل
 أسس وضع عفجم ،املصطلح عن اختصـاصه هذا، إال أنه توسع يف حبوثه

وأضاف إليها  ت،الا استجد من حماو املتوارثة ونسق بينها وبني مصطلحامل
لعلمية ات حاـلطصامل(( من حصيلة تلك األعمال كتابه ١٩٥٥ونشر عام 



  
٤٥١  د اهللا واثق شهيد عب–طلح العلمي العريب ر املصوطت

. ١٩٦٥اد طباعته منقحاً عام عأ مث ،)) اللغة العربية يف القدمي واحلديثيف
الت  مشكاً لغوياً عاجلملوعا ،فكان يف حصيـلة أعماله مهندساً زراعياً

السوابق (لصدور اع وسالعربية، والكواالنحت واالشتقاق واألوزان 
 ما م، ومعظزةماهل، وكتابة احلروف األعجميـة، وقواعد رسم )واللواحق

  .ميت يف اللغة العربية إىل مشكالت املصطلح العلمي العريب بصلة

رح يف حبوثه وكتبه تواق ،الكواكيب النحت عناية خاصة ىلوأو
د مما ـعديلاً رأيه بادمؤي ،لكثري من املصطلحات املنحوتـةـه اومعجمات

 ،بلووقد شهد له زمالؤه جبودة األس. مجعه من شواهد من التراث العريب
وا عليه املغاالة يف االعتماد على النحت، وال سيما يف ذوأخ ، املنهجمةوسال

ا،  منهاحلـاالت اليت ال يوحي فيها املصطلح املنحوت باأللفـاظ اليت حنت
 ميكن أن ختتار لتحل ىأخر ى أي كلمة عربيةمما ال يبقي له أي ميزٍة عل

ألوزان ا ةسارد صوخ. ا متتـاز به من جرس عريب على األقلممع  ،حمله
شهد أيضاً بالتراث العريب، فأحصى لكل وزٍن تواس ،العربية جبهد مرموق

صـالة  أل عشراٍت منها تأكيداًدوعد ،العشرات واملئات من الكلمات فيه
. لك األوزان يف وضع املصطلحتلى ع واقترح القياس الوزن يف اللغة العربية،

ا عليه، وطوروا نوثأف ،نيويـغوكثرياً  ما حركت مقترحاتـه تلك قرائح الل
  .قدوها وعدلوها على صفحات جملة امعنأو  ،بعض مقترحاته

ذ إنشـائه، فإن ة منان التعليم يف املعهد الطيب العريب باللغة العربيك املو
س فيه مشكالِت املصطلح وقضاياه أمر يتدرلمن أعضاء هيئة اتدبر كل عضٍو 

ن مأو  ،بتدريسه موقي يعلم الذلعادي، إذ البد له من وضع مصطلحات ا



  
٤٥٢  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

إعادة النظر فيما وضع زميل سبقه يف تدريس ذلك العلم، فاكتسب لذلك 
مجيع أعضـاء املعهـد الطيب العريب مراساً يف النظر يف املصطلح ووضِعه، 

د خاطر، الذي توىل شكمر ، يف قضايا املصطلحءرباضاً كثر فيهم اخلولذلك أي
، )١٩٤٦-١٩٢٤(من عشرين سنة ر كث أ))ريبلع املعهد الطيب الةجم((رئاسة 

وكانت جملة واسعة االنتشار يف البيئات العلمية العربية، فانتشر معها املصطلح 
  منة السنة التحضريي الفيزياء يفسدر  اخلاين الذيمجيلالعريب العلمي الطيب؛ و

مصطلحات الفيزياء يف كتابه  وضعو املعهد الطيب العريب ووضع مصطلحاا
الدكتور اخلاين، كما ذكر يف مقدمة ن كا و.)) الينيعة يف علم الطبيعةوفقطال((

كتابه، قد تلقى هذه العلوم يف فرنسا وشغف ا، وأوالها ما تستحق من 
امع  على ت اليت وضعها هلاته يف التدريس، وعرض املصطلحاعناي
مدرسي  ت انتشاراً واسعاً بنيرنتشافاللغويـني يف جملتـه، و نيصتواملخ
وقام الدكتور اخلاين بتدريـس أمراض اجللد يف . دارس الثانوية وطالاملا

دكتور ا الأم. يزال أكثرها مأخوذاً به وال ، مصطلحاا أيضاًعفوض ،املعهد
م اجلراثيم فتحاً جديداً يف لت عاطلحص ميف  عملُهأمحد محدي اخلياط فيعد

 الكالم يف هذا الباب باإلشارة إىل ما وضعه هيننو. )١(بابه مل يسبق إليه
الدكتور حسين سبح من مصطلحات يف األمراض الباطنة، أمراِض اجلملة 

اِض جهاز التنفس واليت تطورت روأم ،مراِض اإلنتانية والطفيليةواأل ،العصبية
  .حلديث عنها فيما بعداإىل  عودنعجمات خمتصة إىل م

                                            
، الصفحة ٥٩، الد املعجمات  الطبية وتوحيد املصطلح الطيب: سبح ينسح) ١(

٢٣٧.  



  
٤٥٣  د اهللا واثق شهيد عب–طلح العلمي العريب ر املصوطت

) باستثناء أعمال األمري الشهايب(ت معظم أعمال هذه املرحلة رععتر
ـوا أن انضموا إىل البثإال أن روادها م. يف كنف املعهد الطيب العريب
روا مبنـهج زمالئهم اللغويـني فيه، ثفتأ ،امـع أعضاء عاملـني فيه

املصطلح وحتقيقه، وأثّروا  لوضع ويةغ األوجه اللواندفعوا إىل التعمق يف
بدورهم يف أولئك الزمالء، فوجهوا مجيعاً جهودهم إلحراز تـقدم يف 

ات العلوم األساسية صطلحامع يف جمال وضع املصطلحات العلمية، م
والتطبيقية، فحظيت دراسات هذا اال باملكان الالئق من صفحات الة، 

ؤيدات، وعليـها تتواىل آراء ملاب ةعززمحات اجلديدة عليها تعرض املصطل
القراء نقداً وتصحيـحاً، مث تعود منقحة مشذبة، فتنتشر ويستخدمها 

  .طالا

 إىل وضع معجمات خمتصة يف ياًذا التطوير والتنقيح تدرجيهدى أ
فروع خمتلفة من العلوم التطبيقية، يناقش أسلوا وموادها على صفحات 

ع القاهرة الذي أنشئ يف النصف م جمة وعلى صفحات جمـلجمـلة امع،
  .األول من الثالثينيات

ملرحلة، وهي الثالثة، بدأت مبكرة متداخلة مع املرحلة الثانية  اذهه
إال أن ما ميكن عده معجماً .  أي يف أواخر العشرينياتواد،عند بعض الر

ت رتصة اليت نشوكانت املعجمات املخ. خمتصاً مل يظهر إال يف الثالثينيات
دقة التعريف ووضوح املنهج،  ويف ،يف مشوهلا جوانب االختصاص درجةتم

فكان منها ما ال يتجاوز حمتواه حمتوى فهارس املصطلحات املستخدمة يف 
. تشمل جوانب االختصاص املترامية وال ،يتضح يف وضعها منهج ال كتاب،



  
٤٥٤  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

مطمح أعضاء إال أن وضع معـجم خمتص متكامل، كان يف هذه املرحلة، 
فعزم . وكان سـعيهم إليه حثيثاً) بفروعها الثالثة(ن كلية الطب ممع ا

منهم امعيون مرشد خاطر، وأمحد محدي اخلياط، وحممد صالح الدين 
على وضع معجم للمصـطلحات الطبيـة، واتفقوا على نقل كيب الكوا

 مالًاماً طبياً شح معجبليص ،معجم كلريفيل املتعدد اللغات إىل اللغة العربية
وقد طبع . نكليزية، واألملانية، والالتينيـةواإل ،رنسيةفوال ،غات العربيةلبال

غ  وبل١٩٥٦النص العريب من هذا املعجم يف مطبعـة اجلامعة السورية سنة 
ملستحسن  امنو. )١( صفحة٩٦٠ صفحاته دوعد ،١٤٥٣٤عدد كلماته 

 العلمية تلحاطأعضاء جلنة املصالتذكري بأن امعيني الثالثـة كانوا أيضاً 
  . يف كلية الطب من اجلامعة السورية

  :)٢(كتور سبح يف دراسته عن املعجمات الطبيةالدقول ي

د محدي اخلياط بصنع معجم وأمح ، األستاذان مرشـد خاطركشترا((
 ))لعلوم الطبية اجممع((مع شرٍح واٍف أللفاظه، مسياه  ريب ع–طيب فرنسي 

عته يف حياما رمحهما اهللا، فأخذ ا طباات، مل يتح هلم أربعة جملد يفقعي
على عاتقه الزميل الدكتور حممد هيثم اخلياط ابن املرحوم أمحد محدي 

 االنكليزية بعد الفرنسـية، اظأللفاامه مضيفاً إليه وإمت اخلياط، تنقيحه

                                            
 انتفحصلا، ٥٩املعجمات الطبية وتوحيد املصطلح الطيب، الد : سبح ينسح)١(

٢٣٨-٢٣٧.  

  .٢٣٨-٢٣٧ السابق الصفحتان عرجملا) ٢(



  
٤٥٥  د اهللا واثق شهيد عب–طلح العلمي العريب ر املصوطت

 السورية اجلزء األول منه يف مطبعة جامعة ايللع اوطبعت وزارة التعليم
رف  حىل إAرف من ح صفحـة ٦١٤، ويشتمل على ١٩٧٤سنة دمشق 

E .الدكتور هيثم يف إصدار األجزاء الثالثة حىت االنتـهاء من وضع يثترو 
  .))…املعجم الطيب املوحد

اللغويون يتابعون إصالح تراكيب ومفردات ن معيواا كان نميوب
ات ألفاظ احلضارة لحصطم عض وو،الكتاب يف الصحف واملؤسسات

مـعيو جم نكا، )١(ة والثالثة بل وما بعدمهاثانيملرحلتني الايف  واحلياة العامـة
فون ا رفيع ،العلوم التطبيقية يتناولون اجلديد يف مصطلحات علومهم

دم النقـاش، وختتلف اآلراء، فنقرأ لألمري الشهايب توحي ،ويقلّبون مفرداا
)) مصطلحات علمية يفرةنظ((

، يب مصطلحات الكواكبعضا  فيهقدنت ي)٢(

                                            
 داًتقمن )١٥٣-١٥٠، الصفحات ٢٨الد (رد علي يف باب آراء وأنباء  كتبك) ١(

 ،Point de vueترمجة للعبارة تركيب أفرجني حمض ه ن أل))ظر نهةوج((استعمال 
ل Les possibilités لـ ةرمج ت))نياتكاماإل((مال عتساو ة نسفرا ان كه نأوي
يقال ا اختراعبيعيو ،))نكاماإل((ألحرى أن  ل  ل((ة فظ  با اق ةت  ))رخيي
تل اريخعبل ت ل ا عما قبل  و…ري  لع وض((يب ركتـ  احلروفا على   ))نقط 
ة تهيو ارة فرنسي عب ل ة  ي   ،…Mettre les points sur les i: رمجة حرف
  عنلعدلا يب عبد القادر املغريب على سؤال مدير الدائرة القانونية يف وزارةجيو

ت حاطلمص(( الباب فس نيفيف الطرق وإشاراته، فيقدم سري بعض مصطلحات ال
  .) ٤٩٧-٤٩٣، الصفحات ٢٨د لا ())جديدة تتعلق بإشارات السري يف الطرقات

  .١١٦، الصفحة ٢٥نظرة يف مصطلحات علمية، الد :  مصطفى الشهايبريمألا) ٢(



  
٤٥٦  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

 أم ـةمخمر((لذي مل يتأخر عليه برٍد يف باب آراء وأنبـاء عنوانه ا
))ِمحضنة

تعليقاً على مصطلحات  ، الدكتور سبح أنه كتبكريذو. )١(
قالة، وملا مجع نسائلها كون جمموعها م ٦٧زمالئه يف معـجم كلري فيل 

  .)٢(جملداً أرىب عدد صفحاته على األلف

ذته اهلدف مع زمالئهم، ومل تأساومعيو طب األسنان يبلغ جم ومل 
وضعه امعي الدكتور ي لذ ا))ت تعويض األسنانحاطلمص((ينشر معجم 

إال مببادرة من نقابة أطباء األسنان وعلى نفقتها عام ي  خورليشيم
معجم ثالثي اللغات شرحت مواده باللغة العربية، قال عنه  وهو م،١٩٧٠

عجم الوحيد يف بابه حىت  املوذا املعجم ه هعللو((: الدكتور حسين سبح
)٣( يومنا هذا

((.  

ملعجمات املختصـة يف العلوم األساسية والتطبيقية األخرى، فقد  اماأ
 تأخرت عن املعجمات املختصة يف الطب، والطب البشري منه خباصة،

عهد العايل وامل ،دابواآل ،لومع الاتوهي كلي(ك ألن أوائل تلك الكليات وذل
حدث إال بعد ت مل ،) اهلندسة يف حلبيةكل ودمشق  يف،معلمنيلل
عد مضي أكثر من ربع قرٍن على قيام املعهد الطيب العريب بأي  ،سـتقاللاال

                                            
- ٦٢٨، الصفحات ٢٩لد ، اهضنحم  أمرمخةم: صالح الدين الكواكيب دمحم) ١(

٦٣١.  

  .٢٣٩ الصفحة ٥٩مات الطبية الد عجملا: ور حسين سبحتكدلا) ٢(

  )١٩٨٥م الع (٦٠ الد ٦٦١الصفحة : تعريب علوم الطب: سبح سينح)٣(



  
٤٥٧  د اهللا واثق شهيد عب–طلح العلمي العريب ر املصوطت

لفاصل ذا اوعلى الرغم من ه). جممع اللغة العربية(وامع العلمي العريب 
ات، أي الزمين، فقد بدأ امعي الدكتور مجيل صليبا، منذ منتصف اخلمسيني

 لى ع))الفلسفي مجعامل(( ر تعويض األسنان ونشره، بنشممعج قبل اكتمال
))حات  الفلسفيةطالصاال((فحات جملة امع يف باب ص

عت جلنة ضو مث ،)١(
من امعيين الدكتور عبد الرزاق قدورة، واألستاذ سعيد األفغاين، بالتعاون 

دسني نملها ضوبع ،لية العلوملفيزياء بكامع األستاذ مأمون الكناين يف قسم 
عجم عريب فرنسي مهو و ،)) الكهربائي اإللكتروينجمعامل((يف وزارة الدفاع، 

ه باللغة العربية، ونشرته وزارة مواد تشرح ،إنكليزي روسي يف جملدين
 وهو ، معجم الرياضيات املعاصرة١٩٨٣مث نشر عام  . ١٩٧٥الدفاع عام 

سـاتذة أله اعاللغة العربية، وض بشرحت مواده ،تلغا معـجم يف ثالث
الدكتور صالح أمحد، والدكتـور موفق دعبول، والدكتورة إهلام محصي يف 

  .ن جممع اللغة العربيةاً عبعيد ،قسم الرياضيات بكلية العلوم يف جامعة دمشق

 أخذ دور امع بالتراجع يف وضع املصطلحات العلمية ذاهكو
  :أمهها يف رأيين ة، كان مدمل عوتأليف املعجمات املختصة بتأثري عوا

 منذ ضوية امع على املقيمني يف دمشق مقر امع، مما أبقى،عصر ق -
كلية اهلندسة حبلب،  يف النصـف الثاين من األربعينيات، النشاط املصطلحي

 التفاعل ةطفر وهي أقدم كليات اهلندسة يف سورية، معزوالً، وأبعده عن
رٍض ع، وية، وما واكبه من حٍث وتشجيٍعرالسواملبدع بني امع واجلامعة 

                                            
  ٣١ ، الد ٢٣االصطالحات الفلسفية الصفحة : ليباصل يمج) ١(



  
٤٥٨  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

 ونقده ،رض يعصفحات جملة امع، فتحليل ما على لآلراء واألفكار
 كذلك النشاط املصطلحي يف جامعة حلب كلها، ومن مث يف يوبق. وحتسينه

ومل تتمكن وسائل . جامعيت تشرين والبعث معزوالً عن امع وال يزال
ال جميف   السورية وامع،اتاجلامع نيب يتهموتن أخرى من تنشيط التعاون
  .وضع املصطلح العلمي

ء احتاد اامع العلمية اللغوية العربية ومكتب تنسيق انشـإ -
مية ولغوية عربية ومالية كبرية فيهما وجهت ت علع إمكاناموجت، التعريب

  .إليهما قسطاً من النشاط املصطلحي العريب

حث يف املصطلحات العلمية وطلبها بيئة عربية مواتية للب شوءن -
تفيدة من سم قيام ذه املهمة،لل وتصدي مؤسسات عربية ،عهاـووض

  : هذه البيئةيفو. الطاقات العلمية واللغوية يف الوطن العريب كله

ن مع احتاد األطباء تعاو جملـس وزراء الصحة العرب، بالرباد -١
 املتوسط، واملنظمة قة بشرالعرب، واملكتب اإلقليمي ملنظمـة الصحة العاملي

وكان . يب املوحدطلاتبين وضع املعجم  إىل ، والثقافة والعلومةربيتالعربية لل
. م جلنة لتوحيد املصطلحات الطبيـة١٩٦٦االحتاد قد ألف هلذه الغاية سنة 

راث ثري باملصطلحات الطبية العربية اليت وضعت مل توتوافر للقيام ذا الع
ت رعربية اإلسالمية، واسـتخلصت وطولارة ايف عصور ازدهار احلض

التاسع عشر، وحدثت  نرمصر والشام يف الق يدت يف عصر النهضة يفزو
ومنت منواً طيباً يف حصيلة األعمال املصطلحية يف املعهد الطيب العريب، كلية 

خالل نصف قرن، ما بني ) جامعة دمشق(السورية معة الطب يف اجلا



  
٤٥٩  د اهللا واثق شهيد عب–طلح العلمي العريب ر املصوطت

 يمـعان  أ)١(وقد ذكرت. قرن املاضيل من االعقدين الثالث والثامن
 جأأر و))العلوم الطبيةم ـجمع((الدكتور حممد هيثم اخلياط أوقف طباعة 
وذلك ألن . لطيب املوحدجم امتابعة نشـره إىل ما بعد االنتهاء من املع

الدكتور اخلياط سمي مقرر جلنة العمل اخلاصة بتوحيد املصطلحات الطبية 
ا املعـجم ذر هدص.  يومنا هذاإىل وهو ال يزال مقررها يف هذا املشروع،

 ، طبعته األوىل، وتتالت أعمال تطويره وحتسينهيف باللغتني العربية واإلنكليزية
مـة الصحة العاملية بشرق املتوسط إقامة سلسلة ملنظ املكتب اإلقليمي ىلوتو

 النظر يف سي العريب، وملا مت إجنازه أعيدنمن اجللسات إلنشاء املعجم الفر
التطور يف العلوم الطبية، وجرت عليه  حقةملال) ته الثالثغابل(املعجم 

وميتاز هذا املعجم على مجيع .  يزال تطويره مسـتمرا وال،ت كثريةاليتعد
 املشاة اليت أخذت بالظهور متتالية بعده، بالعمل الدؤوب وعاتاملشر

 يقتدى به يف عمل معجمي مرموق إنه .ه وحتسينهراملسـتمر على تطوي
  . ةصختملصناعة املعجمات العربية ا

معجم ) القومية للبحث العلمي ةئاهلي(معهد اإلمناء العريب  نقلو -٢
العربية، بترخيص من دار  إىل ))حات العلم والتكنولوجيالصـطم((

 من ة ، مستعيناً بنخب١٩٨٨و ١٩٧٨ماكروهيل األمريكية ما بني عامي 
وهو . القاهرة وينهم جممعيون من دمشقرجال العلم العرب، كان من ب

 ٣٧٠٠جملدات تضم تقريباً ةعللغتني العربية واإلنكليزية يقع يف أربام بجمع
مصطلح يف  ٨٨٠٠٠نحو صفحة من القطع الكبري، وقد  تضمن التعريف ب

                                            
  راسة لد من هذه ا٤٥٥الصفحة ر نظا) ١(



  
٤٦٠  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

م ووعل ،يولوجيةيزيائية، والكيميائية، واهلندسية، واجلفوال ،العلوم الرياضيـة
  .)١(ى أكثر من مئة ختصصاحلياة، وزعت عل

 كويتالعرب بالتعاون مع مؤسـسة ال سنيدحتاد املهناام قو -٣
 املوحد الشامل للمصطلحات الفنية للهندسة جمعامل((قدم العلمي،بوضع تلل

عجم باللغات اإلنكليزية والفرنسية والعربية  مهوو. ))والتكنولوجيا والعلوم
 صفحة نشرته ٥٥٠٠على يقع يف أحد عشر جزءاً ويربو عدد صفحاته 

 اًضيأيفه م، وساهم يف تأل١٩٨٦ويت عام ك المؤسـسة التقدم العلمي يف
  .خنبة من املهندسني ورجال العلم بينهم بعض امعيني

شـروعات الضخمة يف املصطلحات العلمية نفيذ هذه امل تتلف
 ضرورة اقات العلمية العربيـة املتوافرة يف الوطن العريب، وإىللطاالنتباه إىل ا

. لعلمية وتوحيدهااات ححشدها لدى التصدي ملشكالت وضع املصطل
وباً جديداً يف صناعة املعجمات املختصة يعتمد على لسأ يذهاوأدخل تنف

األسس والقواعد يف كيفية انتقاء  حشد الطاقات، ووضع بعض
لى منهج العمل الواجب اتباعه يف اموعات  عاملصطلحات، واالتفاق

 املشروع، وإيكال املراجعة اللغوية إىل اخلرباء اللغويني من املتفرعة عن
واتبع هذا األسلوب …نفِّذ كل ذلك وفق تنظيم حمدد. جممعيني وغريهم

ملصطلحات العلمية  اجممع((كـ  فيما بعد يف إعداد معـجمات علمية
أصدرته هيئة الطاقة الذريـة يف ي لذ ا))يةذروالتقنية يف الطاقـة ال

مصر وان نم إليها يف إعداده بعض العلماء املختصني من لبضفان ،سوريـة

                                            
  .X ، الصفحة مةقدمللد األول ، اا –مصطلحات العلم والتكنولوجيا م عجم)  ١(



  
٤٦١  د اهللا واثق شهيد عب–طلح العلمي العريب ر املصوطت

عضاء جممع اللغة العربية بدمشق، كما أ دم معها فيه أحهوأس ،والكويت
  .استشارت فيه أيضاً عضواً آخر

لتعاون العريب يف وضع املصطلح، الذي منا وتطور يف تأليف  اذاه
امع العلمية اللغوية املعجمات املختصـة، أمتد أيضاً إىل نشاط جممعنا و ا

 نا وعمت عديدة يف الرباط والسوداناندو متيفأق ،العربية األخرى
لحة يف أوجهها املختلفة، ملح الدمشق وغريها، نوقشت فيها قضايا املصطو
ة وضع املصطلح العلمي العريب ينهجم(( جممع دمشق ندوة بعنوان امأقف

ب تومك ،غوية العربيةكت فيها اامع اللر شا،))وطرق توحيده وإشاعته
ق يف دمش عمجموعقد . ؤسسات املعنية بشؤون التعريبوامل ،تنسيق التعريب

 اأحد حماورهن كا و)) العريبجمعامل((خريف العام املاضي ندوة موضوعها 
عاون مع اامع لتكما نظم مكتب تنسيق التعريب، با. املعجمات املختصـة

ئات واملؤسسات العربية املعنية العربيـة، ندوات ناقش فيها ممثلو اهلي
سلوب احملدد األ قف وبالتعريب وبشؤون املصطلح، معجمات خمتصة يعدها

ها، مث ذوتنتهي كل ندوة بتوصيات، يقوم املكتب بتنفي. يف نظام إحداثه
ها يف مؤمتر من مؤمترات اريدعو املختصـني املعنيني إىل النظر فيها وإقر

 ١٩٩٤امها جممع دمشق يف خريف عام وكانت الندوة اليت أق. التعريب
ا معجمات هيف وقشتبالتعاون مع املكتب واحدة من تلك الندوات، ن

م املياه، والتقنيات  وعل،عالم واإل،خمتصة مخسة، يف الفنون التشكيلية
        .    ستشعار عن بعد واال،التربوية
د هذا النشاط حىت طال املركز العريب للتعريب والترمجة متاد لقو

وهو من املراكز املتفرعة عن املنظمة العربية (والتأليف والنشـر بدمشق 
فنظم ندوات حول قضايا الترمجة واملصطلح ) العلوموة فاثقللتربية وال



  
٤٦٢  )٣(اجلزء ) ٧٧(لد  ا–ة جممع اللغة العربية بدمشق لجم

ة التـعليم العايل السورية وأخرى مع جممع دمشق، ربالتعاون تارة مع وزا
  .طط إلقامة ندوات أخرى يف هذا االخيكما 

 بريوت املنظمة العربية للترمجة، وهي هيئة عربية ئت حديثاً يفِشأنو
تب العلمية، وستدخل من هذا كال تهاأغراضها ترمجة أم من ،غري حكومية

  .ه بأسلوب جديديالباب ميدان العمل املصطلحي، وقد تشارك ف
ح ستثري مراجع طله املستجدات يف أساليب وضع املصهذن إ

إن مل تكن يف البداية املشـتغلني يف العلوم باملصطلحات، وهي و
 عفامصطلحات موحدة، فإا ستبقى مفيدة إذا ما أحسـن عرضها واالنت

امعالت عن بعض ما  فتخ،، ولكم تطورت املصطلحات اليت وضعتها ا
 العلمية معوقد تفرض هذه املستجدات تغريات على دور اا. قرتهأكانت 

ا يشبه ما توجهت إليه فتحوله إىل م ،لمي العاللغوية يف وضع املصطلح
أعمال جممع دمشق يف مرحلته الثانية، أي إىل حماوالت استنباط قواعد 

 القواعد املتوارثة، وإىل إنضاج العمل املصطلحي، أسسه النظرية إىلف اتض
 تغريات اتكما قد تفرض تلك املستجد. ته املتوافقة مع تلك األسساوتطبيق

وحيدها يف القطر العريب الذي فيه يف أساليب توحيد املصطلحات، كالبدء بت
 جممع عرشوقد . امع، توطئةً وتسـهيالً لتوحيدها يف الوطن العريب

دمشق بتوحيد املصطلحات بني اجلامعات السـورية األربع، وجعل من 
يث عما حدوال جمال هنا لل. حات الفيزياء حالة منوذجية للمشروعلمصط

 يأخذ التـعليم  لكي،ي العريبجيب التحول إليه يف حبوث املصطلح العلم
 هذا نالعايل والبحث العلمي باللغة العربية يف االنتشار بيسر، ذلك أل

  . احلديث خيرج عن إطار موضوعنا


