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 1رسول بازیار               الدکتور عدنان طهماسبیُملَّخص: 

الندّعی البتّة أننا إستوفینا الموضوع من کّل جوانبه فی هذه الورقة فلقد ساهمنا بتقدیم       

القلیل و تبقی امور عدیدة مطروحة للمعالجة، یقتصر غرضنا المتواضع من وراء هذه الدراسة 

اضیع المصطلحیة، قضیة المصطلح التي واجهتها اللغة العربیة علی مر علی اقتراح بعض مو

بدأ بحركة الترجمة و اإلزدهار العلمي أثناء حكم الخلفاء العباسیین كأبي جعفر  العصور،

، و مروراً بالمدارس و المعاهد العلمیة الحدیثة  مالمنصور، و هارون الرشید و مأمون و غیره

ازالت ماثلة أمام المجامع اللغویة، و دوائر المثقفین العرب، و في القرن التاسع عشر،حیث م

أثناء البحث بأن المدارس و المعاهد التي درست العلوم  فنجد الجامعات و المؤسسات العلمیة. 

الغربیة في البالد العربیة إزدهرت أوالً في مصر بعد تولي محمد علي الحكم هناك ،فأختیار مصر 

 لریادی، لذلک ألقینا الضوء علی تأسیس المجامع اللغویة هناک.و سوریة یأتی لدورهما ا

الكلمات الرئیسة: المصطلح، فتح اإلسالمي، عصر العباسي، القرن التاسع عشر، المجامع 

 اللغویة.

 تمهید:

إذ أمعنا النظر في تطور المصطلح اللغوي في مراحل زمنیٍة مختلفٍة من تاریخ اللغة العربیة،       

ً بحالٍة جدیدٍة في حیاة العرب الحضاریة  وجدنا أن اس تنباط هذه المصطلحات كان یرتبط دائما

ونجد أن استنباط هذه المصطلحات كان یرتبط دائماً  بحالٍة جدیدٍة في حیاة العرب الحضاریة مما 

 كان یستدعي اإلسراع لتوفیر المصطلح المناسب للتعبیر عنها. 

ً نری الدور الهام الذي أداه حسبک في مرحلتین هامتین من تاریخ ال  ً ولغویا عرب حضاریا

المترجمون لنقل العلوم الطارئة فی المجتمع العربي من اللغات األصلیة التي كتبت بها هذه العلوم 

ً كانت المرحلة األولی في عصر اإلزدهار العلمي في  أو نقلت إلیها عن طریق الترجمة علما

تاسع والحادي عشر للمیالد، إذ نشط المترجمون في تلك العصور العباسیة األولی مابین القرن ال

الفترة علي درجات مختلفة في نقل العلوم الیونانیة والهندیة والفارسیة من هذه اللغات أو من 

السریانیة كلغة وسیطة إلی العربیة و القرن التاسع عشر و بعده کانت المرحلة الثانیة لهذا النوع 

توقف  جمة المصطلح العلمي أو تعریبه التي تجمدت  بسببمن اإلزدهار. یبدو أن حركة تر

النشاط  االجتهاد اللغوي، یعود إلنحسار اللغة العربیة وانغالقها في قوالب منحطة و قد عادت إلى

 ةکیفیة تطّورعلم المصطلح فی اللغة العربی                     

 

 1رسول بازیار               الدکتور عدنان طهماسبی،

 طالب مرحلة دکتوراه بجامعة طهران         استاذ مشارك بجامعة طهران
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علماء النهضة في  من جدید حالما بدأت اللغة العربیة تنتعش في مطلع القرن التاسع عشر على ید

ً في المخترعات قلّما شهدتها مصر، لذلک القرن التاسع عشر ش ً في العلوم وتوسعا هد تقدما

 القرون الماضیة.

فكانت حملة نابلیون علي مصر بدایة إنفتاح العرب علي منجزات اُوروبا العلمیة و      

 مخترعاتها الحدیثة فقد اصطحب نابلیون عددا من العلماء في مختلف المیادین واالختصاصات، و

ً في الجهود اللغویة لوضع المصطلح المشرق العربي کان یشك ل آنذاک وحدة متكاملة تقریبا

الحدیث، إذ نجد تعاونا بین األشخاص والمؤسسات المعنیة بهذا األمر وخاصة بعد انتهاء  العلمي

 األولى واستقالل هذه األقطار تماماً عن الدولة العثمانیة فكانت مجلة المقتطف من الحرب العالمیة

ً یتبارى فیه العلماءجهة ومجلة المجمع  واللغویون  العلمي العربي بدمشق من جهة ثانیة میدانا

سنتناول في هذا البحث، نشوء الوضع اللغوي قبل الفتح اإلسالمي إلی   نشاطاتهم المصطلحیة.

ً أثناء حكم الخلفاء العباسیین وتأسیس المجامع اللغویة العربیة علی إختالف  ازدهارها علمیا

اللغة العربیة والمحافظة  و سوریا، وكیف دعت الحاجة إلى تأسیسهما لخدمةأنواعها في مصر 

  .الحیاة في العصر الحاضر علیها وجعلهما وافیة بمتطلبات العلوم والفنون، مالئمة لسد حاجات

هذه القضیة جدیرة بالدراسة و التمحیص لذاتها و بذاتها كما أنها مهمة للغایة من ناحیة دراسة 

تاریخیاً، ناهیک عن تطور المفردة العلمیة، و المعاجم العربیة و تاریخها، و دورها  اللغة العربیة

 البالغ في الفكر العربي.

نلقی الضوء علی نشوء حرکة الترجمه من الفتح اإلسالمی، المتمثل بعصر األموی  البحث فی هذا

کیفیة تأسیس و العباسی، مرکزین علی الجهود العلمیة المنسجمة فی القرن التاسع عشر و 

 المجامع اللغویة و دورها فی وضع المصطلح العلمی.

 خلفیة البحث :

انفردت حول علم المصطلح مقاالت عدیدة فی اللغة العربیة بما فیها :  المعاجم اللغویة و اهمیتها 

فی وضع المصطلحات  )الدکتورممدوح محمد خسارة(، الترجمة و المصطلح )الدکتورة سعیدة 

ح العلمی و قابلیة اللغة العربیة لتولیده )الدکتور سلیمان حسیکی(، وضع معجم کحیل(، المصطل

المصطلحات الحدیثة )الدکتور عصام نورالدین(، مدخل إلی المصطلح العلمی و التقنی )الدکتور 

نبیل الّلو(، و من الکتب الهامة التی تطّرقت لهذا البحث: کتاب المعنی فی علم المصطلح )ترجمة 

: کتبها هنری بیجوان و فلیب توارون(، دراسة فی الترجمة و المصطلح )الدکتورة ریتا خاطر

شهادة خوری( ، الجهود اللغویة فی مصطلح العلمی الحدیث )الدکتور محمد علی زرکان( و 

الدراسة المصطلحیة مفهومها و منهجها )الدکتور حسین کنوان، مجمع اللغة العربیة في ثالثین 

 ...                                          اهیم بیومی مدکور( وعاماً ) الدکتور ابر

 المصطلح أو اإلصطالح -1
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هو اتفاق طائفة علی شئ مخصوص، و المصطلحات قوام اللغة العلمیة، و ما اللغة إال نسیج       

یة عربیة الفکر و العقیدة ، و ال تقدم لهذه األمة و ال سعًی لها فی دروب الحضارة إال بلغة علم

موحدة، یدرکها الطفل الغض کما یفهمها الکهل و الشیخ  یستقی بها المرء تلید العلم و حدیثه، 

کما یلهج فی صالته و ابتهاله، و فی هذا الزمان الذی تسارع فیه رکب البحث العلمی و التقنی، و 

و قد تمزقت  –نا انهمرت فیه المفاهیم و المصطلحات من خارج دیار العروبة و اإلسالم؛ ما احوج

ما أحوجنا إلی جهد ال  –األمة إلی دویالت تفّرق فیها اهل العلم و اللغة هیئات و افراد بال رابط 

یکل لتوحید لغة العلم و اإلتفاق علی مصطلحاته، خاصة و قد عجت المکتبة العربیة بالعدید من 

بها إلی التوّسع فی اإلجتهاد المعاجم الفنیة التی اختلطت فیها المصطلحات و تضاربت، إذ لجأ اغل

الفردی إلختیار ما یروق لمؤلفیها من ألفاظ و إلی إکثار من المترادفات لنفس المصطلح مّما یضع 

الباحث فی حیرة ما بعدها حیرة و ال سبیل لإلتفاق علی مصطلحات موّحدة إال بالرجوع إلی أولی 

صطلح العربی؛ و أعنی بهم رجال العلم و الرأی الذین کّرسوا جهودهم و حیاتهم لقضیة الم

المجامع اللغویة فی القاهرة  و دمشق، و لمجمع القاهرة منهم موقع الریادة و قصب السبق 

 (.22، 1991)هارون ، 

 المصطلح  لغةً  1-1 

كلمة مصطلح" في اللغة العربیة مصدر میمي للفعل إَصَطلََح من المادة )َصلََح(، وإن ذكرته     

القدیمة یتعلق بجذر الكلمة)َصلََح( إذ تتحدد داللة هذه بأنها ضد الفساد،  فمن المعجمات العربیة 

ذلك )الُصلح( فیقال: تَصالَُح القوم فیما بینهم، والَصالح و اإلصالح  نقیض اإلفساد، وتَصالُح 

 م، مادة صلح(. 1991القوم و أصالحوا بمعنًي واحد )ابن منظور 

العروس " اتفاق طائفة مخصوصة علي امر أما كلمة )اصطالح( فقد جاء في تاج 

( . ومع تُُكّون العلوم في الحضاره االسالمیة  1919مخصوص")الزبیدي،   ََ م،  مادة َصلَح

تخصصت داللة كلمة مصطلح، لتعني الكلمات المتفق علي استخدامها بین اصحاب التخصص 

دمت كلمة مصطلح و اصبح ا استخالواحد للتعبیرعن المفاهیم العلمیة لها، وبهذا المعني ایض

( وقد جاء 8-9م ، ص 1991الفعل)اصطلح( یحمل ایضا هذه الدالله الجدیدة المحددة )حجازي، 

في المعجم الوسیط )َصلََح وِصالح وُصلوًحا: زال عنه الفساد، إصطلح القوم : زاَل مابینهم من 

م، مادة صلح(. 1919ة، خالف، وإصطلح علي االمر: تعارفوا واتفقوا علیه( )مجمع اللغة العربی

(: terminologhyویعرف" معجم المصطلحات العربیة في اللغة واالدب " المصطلحات الفنیة )

مجموع الكلمات و العبارات االصطالحیة في بسطه و عرضه لنظریة من النظریات الفنیة او 

ء علي (. فالمصطلح العلمي هو لفظ إتفق العلما481، ص 1981االدبیة او العلمیة( )وهبة،

إتخاذه للتعبیر عن معني من معاني العلم، فاإلصطالح یجعل لاللفاظ مدلوالت جدیدة غیر مدلوالتها 

 (.211م ، ص1999اللغویة او االصلیة)الشهابي، 

 الوضع اللغوي قبل الفتح اإلسالمي  و أثرالتعریب و الترجمة بعد الفتح : -2
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ریخیة تشكل بدورها توطئة لفهم أعمق للنقلة إّن معرفة الوضع اللغوي في هذه الحقبة التا     

الشعوب بعد الفتح العربي اإلسالمي وأن التغییرات في مجتمع ما،  اللغویة التي طرأت بین هذه 

مثل التغییر اإلجتماعي و السیاسي، أو الدیني، و الحضاري، ال تحدث فجأة و بشكل طارئ إثر 

ه التغییر في المجتمع، و النقالت فیه من تعرض هذا المجتمع للغزوالخارجي، بل یتم مثل هذ

جوانبه المختلفة تدریجیاً، بعد مرور فترة زمنیة قد تطول و قد تقصر، حیث یخضع هذا التغییر 

لعوامل كثیرة و مختلفة لمعرفة وضع اللغوي في بالد الشام ومصر قبل الفتح اإلسالمي حیث قد 

نیة عدیدة تمتد ما بین نهایة القرن الرابع و تساعدنا تقاریر زوار أراضي المقدسة عبر فترات زم

القرن السادس  للمیالد. من هؤالء الزوار حاّجة إسبانیة األصل كانت تعرف به"إغیریا" ) 

Agirya  و تضیف إغیریا في مذّكراتها علي الرغم من إحتمال معرفة األسقف للسریانیة إال أنه )

ً بالیونانیة، و الیستعمل السر یانیة ابداً و لهذا السبب كان أحد القسساوة یترجم كان یتكلم دائما

 ( . 294م،1919كالم األسقف من الیونانیة إلي السریانیة لعامة الناس )الحموي،

هناك أدلة دامغة علی اإلتصال بین الیونان والعرب قبل فتح اإلسالم في مناحٍ عدیدٍة، منها     

التجار الذین كانوا یعرفون العربیة بأولئك  اإلتصال اللغوي و ذلك عن طریق التجارة حیث إمتزج

الذین كانوا یعرفون الیونانیة، و ذلك عن طریق الغساسنة في بالد الشام، حیث كانت تمر القوافل 

 -التجارة بهذه المناطق، ولیس من المستبعد أن ینتج عن طریق اإلتصال التجاري المشار إلیه هنا

لحضارة آنذاك علي العربیة وبخاصة إذا أخذنا بعین اتصال لغوي، و أن تؤثر الیونانیة لغة ا

اإلعتبار أن بعض المدن السوریة مثل تدمر كانت حلقة الوصل، حیث إزدهر في هذه المدینة 

مجتمع تجاري و عسكري. أما مجتمع األنباط في مناطق نفوذهم التي امتدت من مدائن 

ن في جنوب سوریا، و أجزاء من صالح)الحجر( في شمال الجزیرة العربیة إلي بُصري في حورا

جنوب فلسطین فقد كان من مسرحاً لغویاً، یمتاز بتعدد اللغات المستعملة إلي درجات مختلفة بین 

القطاعات المختلفة من السكان ، شأنه في ذلك شأن المجتمع التدمري، فكانت الطبقة الحاكمة و 

ین ، تتمتعان بمعرفة عدة لغاٍت في ربما طبقة التجار ، أو علي األقل بعض أفراد هاتین الطبقت

 (.22م،1999نفس الوقت بحكم عملها و تنقلها في بالد مختلفة)سواعي،

أما بعد الفتح اإلسالمي بقیت السریانیة لغة العامة السائدة في بالد الشرق و لو لفترة       

حیث كان كثیر من  ضئیلة؛ بل أصبحت هذه اللغة حلقة الوصل بین اللغة الیونانیة و اللغة العربیة،

الترجمات یتم من الیونانیة إلي العربیة عبر اللغة السریانیة و استمر إستعمال اللغة الیونانیة لغة 

اإلدارة، و في سجالت الضرائب )الدیوان( في دمشق، عاصمة الدوله األمویة حتي تولی الخلیفة 

م( )المصدر 911/919-189هـ )81/89-11األموي عبد الملك بن المروان مقالید الحكم 

(. و في العراق و في المناطق التابعة له حلت العربیة محل الفارسیة الفهلویة حیث بدأ 11نفسه،

م. أما تعریب الدواوین في خراسان فقد تم 199هـ/ 98الحجاج بن یوسف حملة التعریب هذه سنة 

في خراسان، م، أثناء والیة یوسف بن عمر في العراق و نصر بن سیار 911ه/ 121حوالي سنة

و تم تدریجیاً الشئ نفسه في مصر حیث حلت العربیة محل اللغة القبطیة، أو الیونانیة أثناء والیة 
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م( حین 919/918هـ)91هـ إلي سنة 81عبدهللا بن عبدالملك بن مروان في الفترة مابین سنة 

 (.124م،1941ُعزل في هذه السنة)ابن عبدالحكم،

م" اللغة العربیة في أجهزة الدولة العربیة اإلسالمیة المختلفة لدی إن دالئل بدایة "ترسیخ أقدا    

بالد الشام و مصر بدأت تظهر من خالل مؤسسات هذه الدولة المتعددة :استخدام اللغة العربیة في 

 دواوین الدولة الجدیدة، و سجالت و المكاتبات الرسمیة، و صك النقود و العمالت بالعربیة. 

ر أن ترجمة المعارف الیونانیة إلي اللغة السریانیة لم تظهر قبل القرن من الجدیر بالذك    

الخامس للمیالد أي قبل الفتح العربي و ظهور العرب حكاماً في بالد الشام  والعراق  و فارس، 

أما ترجمة المعارف الیونانیة إلي العربیة فربما بدأت إبّان العصر األموي، لما آلت الخالفة 

م(، و استقر مركز الحكم في بغداد و استتبت السیطرة 1298-م991هـ)144/191/199للعباسیین 

علي البالد المفتوحة، عندما بدأ اهتمام الخلفاء العباسین بالفلك، والعلوم، والفنون المزدهرة في 

م( الخلیفة العباسي 999-991هـ)198-141األمم األجنبیه ابتداًء من أبي جعفر المنصور 

(. و إن كانت اللغة الفارسیة وسیلة النقل من العلوم و اآلداب 28م،1999الثاني)السواعي، 

الهندیة، فاللغة السریانیة كانت وسیلة النقل من العلوم الیونانیة التي ازدهرت في بعض المراكز 

ها و نَِصیبین و غیرها. ومن المترجمین المشهورین علي سبیل المثال  السوریة مثل َحّران، و الرَّ

حیی )یوحنا(بن البطریق، و ثابت بن قرة، و یوحنا بن ماسویه، وحنین بن إسحق، ال الحصر، ی

المفردات العلمیة في اللغة العربیة  لتطویرالمصطلحات –عن طریق الترجمة  -الذین استنبطوا

 (.211م،1891العربیة لجمیع أنواع المعرفة في ذلك الوقت )إبن الندیم ،

یات المترجمین، و اإلشارة إلی المؤلّفات التي شاركوا في لیس هدفنا هنا الغوص في سیرة ح     

نقلها للعربیة، أو الغور و البحث عن تلک الحقبة التی ازدهرت بسبب مواهبهم اللغویة و 

مقدرتهم في شتی العلوم، بل هدفنا هو التعرف علي المعاناة التي ذاقها المترجمون من حیث 

ة التي جاءت من اللغات األجنبیة إلي اللغة العربیة. صیاغة المفردة المعبرة عن الفكرة الجدید

أضف إلی ذلک رصد المصطلحات التي استنبطها هؤالء المترجمون و غیرهم، والطرق التي 

 استخدموها في استنباط هذه المفردات و المصطلحات.

 المصطلح العلمی العربی إبان إزدهار العصر العباسی  -4

ترجمون من اللغات األجنبیة كالیونانیة، و السریانیة إلي العربیة إن الطرق التي إعتمدها الم     

إبان االزدهار العلمي في العصر العباسي )القرن الثاني و الخامس للهجرة : الثامن و الحادي 

العشر للمیالد(. فلقد ورد علي لسان احمد بن عبدهللا بن سالم مایلي :"...ترجمت صدر هذا 

نیة والیونانیة و الصابیة و هي لغة أهل كتاب إلي اللغة العربیة حرفاً الكتاب... من اللغة العبرا

م(: ".... للتراجمة في النقل طریقتان 1412هـ /911حرفاً...". و یقول صالح الدین الصفدي)ت

أحدهما طریقة یوحنا بن البطریق  و ابن ناعمة الحمصي و غیرهما، إذ ینظریوحنا إلي  مفردة 

و داللة معناها من المعني فیأتي  بمفردة من الكلمات العربیة ترادفها في من الكلمات الیونانیة 
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الداللة علي ذلك المعني فیثبتها و ینتقل إلي األخري و هکذا دوالیک حتي ینتهي بجملة ما یرید 

 ، بتصرف(.98م،1999تعریبه" )الصفدي،

الث حول الترجمة، و و إضافة إلي ما أورده احمد بن عبدهللا بن سالم، والصفدي هناک رأي ث 

م( في كتابه) نقض المنطق( حیث یذكر أن 1482- 1212هـ/ ـ928-111هو رأي إین تیمیة )

الترجمة والتفسیر ثالث طبقاٍت: أحدهما)ترجمة مجرد اللفظ (، أي ایجاد لفظ مرادف للفظ 

ا؛ والثالثة المترجم والثانیة) ترجمة المعني ( أي تصویر المعني لللمخاطب و نقله لها بلغة یفهمه

 بیان صحة المعني وتحقیقه بإبراز الدالئل المجردة من امثلة و مقاییٍس تساعد علي فهم المعني . 

في تاریخ حركة الترجمة و المترجمین بدایة من القرن الثاني حتي الخامس للهجرة )الثامن      

لغات األجنبیة للغة إلي القرن الحادي العشر للمیالد( نستوعب من بعضهم أن فن الترجمة من ال

العربیة واجه اشکالیة و عانی ما عانی فی صیاغة األلفاظ العربیة المناسبة لنقل الفكرة من اللغة 

 المنقول إلي اللغة العربیة .

ومن ناحیة أُخري نلمس من الماحات المؤرخین عن المترجمین و مقدراتهم اللغویة أن هؤالء 

الیونانیة و العربیة و السریانیة  مثل )قسطا لوقا(، أو كانوا إما جیدي النقل، فصیحي اللسان ب

(. ومما ال شك فیه أنه بمرور الزمن 12م،1999ردیئي النقل ک)إبن شهدي الّكرخي()السواعي ،

أن  (nellenoتطورت المفردات تدریجیاً إلستیعاب العلوم الواردة من اللغات األجنبیة، یری نِلّینُو)

یمكن القول أن  .إلتقان في القرن الثالث للهجرة )التاسع للمیالد(الترجمة بلغت أوجها من حیث ا

إستحداث كلمات و مصطلحاٍت علمیٍة جدیدٍة معبرٍة عن أفكاٍر كتبت باللغات األجنبیة كان مصدر 

إثراٍء لفظيٍ تام للغة العربیة في فترة حركة الترجمة من القرن الثاني إلي الخامس للهجرة كما هو 

صر النهضة في القرن التاسع عشر، و ربما نكون علی صواب إن قلنا إن الحال في فترة ع

 استنباط المفردة كانت تمر بمراحٍل مختلفٍة في العهد العباسی.

ففی المرحلة األولی كانت موقتةً و غیر ثابتة حیث یتحیّر المترجم في أثناء الترجمة و یقف علی 

ردة الیونانیة كان یقابلها مرادفتان )أو ربما مختلف الطرق فی اختیار المفردة و ناهیک أن المف

أكثر(علي ألسنة المترجمین، أو المتخصصین في العلوم، و ذلك من عدم تَیقُن المترجم من صحة 

إستعمال المفردة، فمثالً إستعملت كلمتا )الموسیقور( و)الموسیقار( للمطرب و مؤلّف 

أن كلمةً عربیةً واحدةً استنبطت للتعبیر  (. و تارة نجد141م ، 1918األلحان)راجع، الخوارزمي ،

عن الكلمتین من اللغة األصلیة و مثال علي ذلك نسوق كلمة)منطق( التي استعملت لتعبر عن 

(. و إن 19()المصدرالسابق،صlogica(. و)لوجیكا:dialektikeمفردة الیونانونین)دایالكتیك:

  -كما زعم نلینو -ة من اللغات الهندیة كان معظم مصطلحات علوم المثلثات وردت إلي اللغة العربی

فإن تأثیر اإلیرانیین كان أوسع إنتشاراً من التاثیر الهندي، وخاصة في صناعة أحكام 

 النجوم)الفلك(.

و لعل السبب یعود إلي العلماء النشیطین في هذا المیدان كنوبخت، و عمر بن الفرخان         

(، alhylegحات فارسیة كثیرة مثل: )الهیالج:الطبري، وغیرهما، حیث شهدت العربیة اصطال
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( 111م ، 1911( و یذکرنا )نلّینو ، alimxutar( و )الجانبختان:alcochodahenو)الَكذُخدَاه:

أن الالتینیة دخلت عن طریق ترجمة العلوم اإلسالمیة إلي هذه اللغة. و فی القرن الرابع من 

ملحوظاً إذ حظیت بمرونة فی التعبیر عن األفکار  الهجرة )العاشرة للمیالد( شهدت العربیة تطّوراً 

العلمیة و الفلسفیة و هذا بعد أن كانت لغة الشعر في الجاهلیة و بهذا فتحت طریقها للتعبیر عن 

 فکراصحابها فی معترک الحیاة.

یظهر مّما قدمناه مدی المكابدة التي مّرت باللغة العربیة في القرون الخمسة )القرن التاسع إلی 

قرن الثالث عشر للمیالد( و هي المكابدة المتمثلة في محاولة العلماء من أبنائها لإلستنهاض بها ال

إلی مستوًي متطوٍر قادٍر علي التعبیرعن أفكارعلمیٍة وفلسفیٍة جدیدة في تلك الحقبة. و یمكننا 

لی تسمیتها القول إن لهذه الفترة تناظر في فترة القرن التاسع عشر، تلك الحقبة التي أُصطلح ع

ب)عصر النهضة(، وَشعََر خاللها علماء اللغة العربیة بالتقهقر و النکوص الذي أصاب اللغة 

خاصةً، علي مستوی المفردات الالزمة للتعبیر عن أنماٍط حضاریٍة جدیدٍة  ومسمیاٍت وعلوم 

 حدیثٍة واردٍة من الغرب.

-1989زو الفرنسي لمصر و بالد الشام)األوضاع الثقافیة و الفكریة في البالد العربیة قبل الغ-1

 م( 1811

یمكن القول إن الحالة الثقافیة و الفكریة في البالد العربیة في أواخر القرن الثامن عشر      

انحسرت في الدراسات التقلیدیة فالعلوم كانت مقتصرة إلی حٍد كبیٍر علی الدراسات الدینیة 

ً لهذه الدراسات وسائرالعلوم كدراسة القرآن و الحدیث، والعلوم اللغویة ا ً وثیقا لمرتبطة ارتباطا

)علم الهیئة، والمیقات ( و علم الفلك و المثلثات و مقاییس الزمن بغرض حساب المواسم الدینیة 

كتوقیت األهلّة لشهررمضان وذي الحجة. علی الرغم من العزلة التي فرضت علی البالد العربیة 

یة مدة أربعة قرون مما حال دون إتصالها باألُمم المتطورة في التي كانت جزءاً من الدولة العثمان

أُوروبا آنذاك فقد ظهر فیها عدد من األعالم األقطاب مثل مرتضي الزبیدي و عبدالرحمن الجبرتي 

 (.119م، 1922و قلة آخرین )زیدان،

یب و تبویب وال نرید أن ننکر فضل و جهود هؤالء العلماء األفذاذ الذین بذلوا مهجهم لجمع و ترت

ما ألفه العلماء، بل جاءت اإلشارة هذه لنلفت انتباه القاريء بأن العلوم و وضع المصطلح بقی 

علی ما کان علیه و من المعلوم أن النضج العلمی و تتویجه یتّم عندما یکون لألمة شأن فی العلم 

 و الحضارة .

( cohoniتب الرحالة الفرنسي قُولُني)و عن التخلّف في البالد العربیة و الدولة العثمانیة ك      

قالئالً "...إّن العالقة الوطیدة بین العلوم و الفنون ال تترك مجاالً للشك في أن العلوم التزال مهملة 

 -كما هو الحال في مصر -و إن أردنا قول الحقیقة فإنها التزال غیر معروفة، و الجهل في سوریة

 (.12م،1999اإلمبراطوریة العثمانیة)السواعي، مطبُق و تسري هذه الحال في جمیع مناطق

علی الرغم من التحامل المسبق الذي ربما كان یِكنه قولني تجاه الدولة العثمانیة، ّوسِمها      

بالصورة السلبیة التي وردت في كتابه، أو المبالغة التي قد یتسم بهاّوصفه للوضع التعلیمي، 
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عامةً و البالد العربیة خاصةً، فإن هذا الوصف و كتابات  والعلمي و الصناعي في الدولة العثمانیة

الرحالة اآلخرین یعطینا صورة لیست مشرقةً عن حال التعلیم والتصنیع  قبل زحف نابلیون 

م، حیث سنري مدي أثر الحملة الفرنسیة في إیقاظ 1998بأُسطوله و جیشه نحو مصر عام 

ذه الحملة، علی الرغم من السلبیات التي خلفتها) المشرق العربي من الُسبات الذي ألم به و أثر ه

 للمزید راجع ادب عصر النهضة لشفیق البقاعی، دار العلم للمالیین(.

 المصطلح العلمي ونقل العلوم الحدیثة في مصر-1-1

انفتحت مصر على الحضارة الغربیة، في عهد محمد علي باشا حرصا منه على تقدمها      

یش نظامي قوي، فأوفد البعثات العلمیة إلى العواصم األوربیة  عصریة ذات ج وجعلها دولة

م،   1999األساتذة والخبراء والمدّربین، وأنشأ المدارس والمعاهد المختلفة) الرافعي، واستقدم

194.) 

واستعان  م، ثم اتجهت أنظاره إلى فرنسا وبریطانیا1814أول بعثة علمیة إلى ایطالیا عام  فأرسل

سیین خاصةً ، ففتح مدارس للعلوم العسكریة ومدرسة طبیة ومدرسة للهندسة بعلماء من الفرن

والفنون ومدرسة لأللسن والترجمة، أوجد أول جریدة  ومدرسة زراعیة ومدرسة للصناعات

وبلغ مجموع ما أوفده محمد علي إلى المعاهد األوربیة عامة  عربیة هي" الوقائع المصریة"

طالب یدرسون فیها علوم عصره المختلفة، فعاد منهم إلى  ثالثمئة والفرنسیة خاصة أكثر من

 (. 192دور بارز في حیاة مصرالعلمیة )المصدر نفسه ، ص مصر أساتیذ كان لهم

اللغة العربیة لغة الحكومة الرسمیة ولغة التدریس في جمیع مدارس الحكومة على  كانت     

التابعة  درجاتها وأنواعها، خالفاً لما كانت علیه الحال في مدارس البالد العربیة األخرى مختلف

العلوم  في تلك البالد. للدولة العثمانیة إذ كان التدریس فیها باللغة التركیة، وهي اللغة الرسمیة

طبیعي كالتاریخ ال التي نقلت عن اللغات االفرنجیة في هذه النهضة من كتب الطب والطبیعیات

والفلك، والعلوم الحربیة.... ،  والكیمیاء، والریاضیات كالحساب والهندسة والجبر والمیكانیكا

األولى  مصر أسبق في هذه المنقبة في زمن محمد علي وأكثر المشتغلین في ذلك من أبناء البعثة

ین المترجم تالمیذ مدرسة الطب في النصف األول من القرن التاسع عشر واشترك معهم بعض

  (.191السوریین وغیرهم، و کانت أكثر منقوالتهم عن الفرنسیة واالیطالیة)المصدر نفسه،ص

 م1929 -1892صروف  جهود الدكتور یعقوب-1-2   

نطاق واسع في  ومن الذین ساهموا في وضع أو تحقیق المصطلحات العلمیة ونشرها على     

م، الدكتور 1886 انتقالها إلى القاهرة م ثم 1891مجلة المقتطف منذ انشائها في بیروت عام

ومن أعرفهم  یعقوب صروف الذي كان من أبرع الكتاب العرب في تبسیط العلوم الحدیثة،

الطویلة، فسرت على األلسنة  بألفاظها العلمیة. قد وضع كثیراً من المصطلحات في حیاة المقتطف

اء نتاج بحوثهم في مختلف العلوم العلم واستعملها الكتاب فقد كانت المقتطف معرضاً یعرض فیه

المعاصرة بألفاظ ومصطلحات  وفي المصطلحات العلمیة  ولقد أغنى یعقوب صروف اللغة العربیة

والرشاشه والنواة والكهرب... إلخ. فكان  كثیرة، وذلك بمقاالته في المقتطف: كالغواصة والدبابة
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 ً ل العلم الحدیث، وكان ال یفرغ اللفظة وافیاً على أصو إذا ذكر لفظة غربیة أول مرة شرحها شرحا

یسهل حفظها واستعمالها. فكلمة "فصفور" مثالً ذكرها منذ  إال في قالب عربي أو یكاد، بحیث

 (. أما99-98م ،ص1999وحافظ علیها بهذه الصورة )الشهابي،  السنة األولى في المقتطف

إلخ  ...ور، وفصفر، وفسفراآلخرون فذكروها على مناح متعددة منها : فسفور، فوسفور وفوصف

مایبدو  . لكن لفظة فصفور بصورتها هذه قد غلبت على سائر الصور، فكتب لها البقاء على

(. مع أن المعلم بطرس البستاني ذكرها في معجمه" محیط 411-412م ،ص1982)كشلي،  

 (.419م ،ص1911)البستاني ، .مادة: ف س ف ر : أي الفسفور المحیط" في

 :المتخصصة اللغة العربیة وتألیف المعاجم العلمیة نشوء مجامع-9  

لیصعب الفصل بین نهایات القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین من حیث العمل  إنه     

ً  في ً وثیقا بحیث  المصطلحات العلمیة، وذلك لتداخل المرحلتین تداخالً كبیراً وتالحمها تالحما

من العلماء  ا یكاد یكون متصالً حتى بوجود الباحثینیصعب وضع حد فاصل بینهما، فالعمل فیهم

العلمیة، إال أن تطوًرا قد  الذین عاصروا المرحلتین معاً، من استمرار أعمارهم الزمنیة وأعمالهم

حصل أمام هذا السیل العارم من المصطلحات العالمیة األولى، خیر مثال على ذلك أعمال الدكتور 

 م على جهوده المصطلحیة .الذي تناولنا الكال یعقوب صروف

ً في الجهود اللغویة لوضع المصطلح  و لنا نقول أّن المشرق العربي یشكل وحدة متكاملة تقریبا

 الحدیث، إذ نجدُ تعاوناً بین األشخاص والمؤسسات وخاصةً بعد ما وضعت الحرب العالمیة العلمي

جهة  نیة فكانت مجلة المقتطف مناألولى أوزارها واستقالل هذه األقطار تماماً عن الدولة العثما

ً یتبارى فیه العلماء واللغویون في  ومجلة المجمع العلمي العربي بدمشق من جهة ثانیة میدانا

العلمیة العربیة في  اظهار نشاطاتهم المصطلحیة،  سنتناول في هذا الباب، جهود المجامع اللغویة

 دعت الحاجة إلى تأسیسها لخدمة سوریة ومصر، وذلك لدورهم الریادي في هذا المجال  وكیف

الحیاة في  اللغة العربیة والمحافظة علیها وجعلها وافیة بمطالب العلوم والفنون، مالئمة لحاجات

التي بذلت في سبیل  العصر الحاضر، وال بأس هنا من إلقاء نظرة سریعة على المحاوالت األولى

حاوالت تأسیس جمعیات لغویة علمیة المعلوم أن م )من تأسیس مایشبه المجامع في مصر والشام

عشر، إال أنها جمیعاً لم یكتب لها النجاح والبقاء ألسباب  تعود بدایاتها إلى منتصف القرن التاسع

 (.211م ،ص1999)القاسمي، عدیدة(.

أن مصر كانت أسبق من الشام في هذا المضمار في عصر النهضة الحدیثة، فقد تأسس  یبدو     

م(، ثم 1881م ( ثم نقل إلى القاهرة عام )1899ري في االسكندریة عام )المعارف المص مجلس

للوضع  -م(1892النشاط بعد ذلك، ثم أنشأت جمعیة باسم المجمع اللغوي عام ) توقف عن

برئاسة السید توفیق البكري، ویكاد یكون هذا المجتمع هو األول من نوعه في هذا  والتعریب

مي وتعریبه، وهو موضوع بحثنا هذا، ولكن هذا المجمع أال وهو وضع المصطلح العل الجانب

 سنوات قلیلة، ثم أعید نشاطه بعد ذلك، لكنه لم یستمر طویالً فطوى أمره مرة أخرى. عطل بعد

في بالد الشام فقد تأسست في بیروت جمعیة  (. أما214-212/ 1م ،1919)مجمع اللغة العربیة، 
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م(، 1892م( إلى عام )1819واستمرت من عام ) یةللمرسلین األمیركان باسم الجمعیة السور

( noffleالیازجي والبستاني ونوفل) وبلغ عدد أعضائها نحو خمسین عضواً، كان من بینهم

یطل كذلك. ثم أنشئت بعدها الجمعیة  ومشارقة وغیرهم، لكن عهد هذه الجمعیة اللغویة العلمیة لم

قفت ثم أنشأ األمیركان مرة أخرى جمعیة م ( ثم تو1891المشرقیة بمسعى من الیسوعیین عام )

 (  .v-fandicالدكتور وان فاندیك ) م ( وترأسه1882باسم المجمع العلمي الشرقي عام )

بعد قلیل من انشائها ألسباب  لكن كل هذه الجمعیات والمؤسسات اللغویة قد طوى أمرها      

 قها في اإلنشاء والتأسیس بعد نهایةبدأت المجامع اللغویة العلمیة الرسمیة تأخذ طری ثم عدیدة، 

م( 1911الحرب العالمیة األولى بعد هذا االنقطاع، فتم إنشاء المجمع العلمي العربي بدمشق عام )

ذلك فكان المجمع  في زمن الحكم الفیصلي العربي في الشام، ثم توالى إنشاء المجامع اللغویة بعد 

وأخیراً مجمع اللغة  م(،1919العراقي عام ) م(، والمجمع العلمي1942اللغوي بالقاهرة عام )

اللغوي من معاجم  م( . وما تزال هذه المجامع قائمة بعملها1991العربیة األردني عام )

ومصطلحات علمیة مع تفاوت فیما بینها، دعنا نتطرق أالن في هذا البحث إلی تبیین دور مجمع 

 ي في مجال وضع المصطلحات و منهجیتها.اللغة العربیة في قاهرة و السوریا، ذلك لدورها الریاد

 مجمع اللغة العربیة في القاهرة-9-1

فاقترح  إلى فكرة إنشاء المجمع اللغوي، -بطریق النشر-السید عبد هللا الندیم أول من دعا  كان    

م(، 1881هـ/1298)  ذلك في صحیفة )التنكیت والتبكیت( التي كان یصدرها في االسكندریة عام

تناقلت األفواه  م( 1888هـ/1411ة في االختمار من ذلك العهد. وفي حدود سنة )فأخذت الفكر

سعى السید توفیق  فكري ثم خبر سعي جماعة من العلماء في تألیف مجمع لغوي برئاسة عبد هللا

هـ(  فتم له تألیفه برئاسته .  األلفاظ التي وضعها هذا 1419البكري في تألیف مجمع سنة )

ون لفظة، عشر منها من وضع رئیسه السید توفیق البكري وهي : مرحبى وأقرها عشر المجمع

 (telephone )والمسرة لكلمة تلفون  (avocet) ، ومدرة لكلمة أفوكاتوbravo )برافو) لكلمة

لكلمة  ، والبهو(bonsoir) وعم مساء لكلمة بونسوار (bonjour) وعم صباحاً لكلمة بونجور

والوشاح  ،(numero) (، والنمرة لكلمة نومرو (gantوانتي، والقفاز لكلمة ج(salon )صالون

 (، وعشر من وضع السید محمد المویلحي وهي: الطنف لكلمة(cordon لكلمة كردون 

الجدیلة الجدیدة لكلمة  و  ( fort torpille) والحراقة لکلمة سفینة التوربید  (balcon)بلكون

 كلوب) لكلمة (، والمرب(carte visit ت (، وبطاقات الزیارة لكلمة كارت فیزیmode مودة )

club(والحذاقة لشهادة الدراسة كالبكلوریا، والعاطف والمعطف للبالطو أو الباردیسو،) 

pardessueوالشرطي والجلواز والتؤتور لرجل البولیس والمشجب للشماعة ،) 

portemanteau) ).    ، (.  14، ص م1942)الخطیب  

وخص  )م1919هـ/1429(ر العلوم برئاسة محمد حفني ناصف سنة نادي دا ثم أنشئ في القاهرة

یتبع في وضع األلفاظ، فكانت نتیجة مباحثه أن قرر ما یأتي : "یبحث  بعض جلساته للبحث فیما

عن أسماء للمسمیات الحدیثة بأي طریق من الطرق الجائزة لغة، فإذا لم یتیسر  في اللغة العربیة
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للفظ األعجمي بعد صقله ووضعه على مناهج اللغة العربیة  وكان البحث الشدید یستعار ا ذلك بعد

)سیمناتوغراف:  -) دوسیه: ملف(-م(: ) االستئمار: استمارة(1911)  المجمع سنة مما عربه

 -) دبلوم: شهادة علمیة(-) تلغراف: برق(-)بوفیه: مقصف( -الحاكي( :) فونوغراف-خیاله(

 (.94وسیة: كلة( )المصدر نفسه،ص ) نام-سرواله( :) بنطلون-)عفارم: مرحى(

 :المجمع العلمي العربي بدمشق -9-2

 العربیة كانت المحاولة األولى لخدمة العربیة واالرتفاع بمستواها إنشاء إن مجمع اللغة    

خریف  الشعبة األولى للترجمة والتألیف التي أسست على أثر تألیف الحكومة العربیة في أواخر

 م( موكوالً إلیها النظر في1919هذه الشعبة دیوان المعارف سنة) م(، ثم صارت 1918سنة) 

الظاهریة، ثم  أمور المعارف والتألیف وتأسیس دار آثار والعنایة بالمكاتب وال سیما دار الكتب

م(. وأخذ 1919سنة ) حزیران8انقلب هذا الدیوان بأعضائه الثمانیة ورئیسه إلى مجمع علمي في 

وتنقیح الكتب وإحیاء  وضع ألفاظ للمستحدثات العصریة اللغة و على نفسه النظر في اصالح

قد ألف المجمع من أعضائه  والتعریب، المهم مما خلفه األسالف منها والتنشیط على التألیف

العرب وآدابها وطرق ترتیبهاولجنة علمیة فنیة تبحث في  لجنتین: لجنة لغویة أدبیة تبحث في لغة

في بالد سوریا وألف لجنة من االخصائیین في معرفة  توسیع دائرة العلوم والفنون

دمشق كان تعریب المصطلحات العسكریة  (. أول ما فعله مجمع92م،ص1991اآلثار)الفتیح،

بعض أعضائه من األطباء أن یجعلوا لغة  للجیش العربي زمن الملك فیصل بن الحسین، وكان هّم 

 .(22م ،ص1921الطب عربیة صحیحة )كرد علي ،

رؤساء الدواوین وكتابها بشدید الحاجة  سست الحكومة العربیة  وتألفت دواوینها، أحسولما تأ

تلك األخرى القدیمة األعجمیة في مادتها  إلى كلمات وأسالیب اداریة عربیة جدیدة تخلف

اشتهرت باسم لغة الدواوین عجمتها وركاكتها ما  وأسلوبها، وأحبوا أن ینتزعوا عن لغتهم التي

وقد استرعى اهتمامهم  .في العروبة أعرق والفصاحة أعلق كلم واألسالیب بما یكونیحلوها من ال

إلیه جرائد قوائم تتضمن ما یدور في معامالتهم  هذا إنشاء المجمع العلمي العربي فأخذوا یرسلون

واألسالیب ویرغبون إلى المجمع في النظر فیها واستبدال  وعلى أسالت أقالمهم من الكلمات

كثیرة وردت  فوافى المجمع رغبتهم في هذا االقتراح النافع، ونظر في كلمات وتعابیر غیرها بها، 

الزراعي  إلیه من دوائر المعارف والشرطة واألوقاف والمجلس البلدي والصحة والمصرف

 (.49)المصدر نفسه،ص

ح مما تحتاج إلیه مصال مضى المجمع على خطته التي وصفها، ینجز في كل جلسة عدداً غیر قلیل

م ( 1919المعارف سنة ) الحكومة من أوضاع وتراكیب. وقد طبع من أجل ذلك على نفقة دیوان

مبنیة على الرتب واأللقاب في  رسالة لغویة في الرتب واأللقاب وما یقابلها من العربي الفصیح

وضع المصطلحات من مراجعات في  وقد أشار المجمع إلى ما كان یكلفه ،مصر ألحمد تیمور

البحث في  -أي أعماله-في دوره األول ومنها  قدیمة ثم مداوالتها فیها بقوله معددا أعمالهالكتب ال

دوائر الحكومة وتقدیر الفصیح منها اعتماداً على أمهات  عشرات من األلفاظ المتداولة في أكثر
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النظر فیها جلسات عدیدة للمراجعة والمفاوضة والتحقیق  الكتب القدیمة مما استغرق

للنظر في عربیة  ثم شمرالمختصون في المجمع عن سواعدهم (.91م، ص1911،)األفغانی

وقد وضح  وبقیة المصالح، المصطلحات الضروریة ألجهزة الحكومة المختلفة في التعلیم والجیش

 المجمع نهج عمله في تصنیف المصطلحات وما یراه من خطة في تیسیر تداولها)المصدر نفسه 

 (.124،ص

  
 القسم االول : كلمات عربت أو حولت  عن اصلها                   

 وضع قدیم وضع جدید

 النافعة دیوان العمائر

 الطابو دیوان التملیك

 الویركو دیوان الخراج

 البولیس الشحنة أو الشرطة

 معاون بولیس رفیق الشحني

 سرقو میسر مفوض أول

 سیفیل بولیس فارس شحني

 ئة الفنیة النشاءات األوقافالهی لجنة العمائر في األوقاف

 دائرة الهندسة لجنة التخطیط

 المأمور الصحي الملقح أو المطعم

 الدوریة العسس
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 القسم الثانی :  كلمات عدلت بعض التعدیل

 وضع قدیم وضع جدید

 دائرة الداخلیة دائرة الملكیة

 دائرة العدلیة دار العدل

 دائرة المالیة قلم المال

 دائرة الدیوان یونشعبة الد

 في دائرة الشرطة العدلي

 دائرة انحصار الدخان شعبة حصر الدخان

 القائم مقام القیم

 دائرة التنظیم لجنة اصالح الطرق

 دائرة المواصالت لجنة النقل

 مأمور االجراء المنفذ

 مأمور سجل مسجل

 

 المصطلح أداة نظر و نوعیة الحیاة     

ً عسیراً یواجه کّل ما یمکن قوله فی خ     تام هذا البحث، هو أن قضیة المصطلح تشّکُل عائقا

المختّصین فی جمیع الفروع العلمیة ، و تفرض علیهم اإلسهام فی االبتکار اللغوی و ترویج 

المصطلحات التقنیّة و الفنیة التی وضعوها، و تجاوز المبادئ والقواعد التی اعتمدوها فی تولید 

ئ المعتمدة لم تخرج عّما فرض علی القواعد من قیود، فکانت فی الغالب المصطلح، ألن المباد

نتیجة تصّور اللغة علی ما یراد لها أن تکون علیه، و لیس نتیجة الواقع الذی هی علیه بالفعل، 

لذلک لم تؤدّ إلی إکساب المصطلح المولّد الدقة و الخصوصیة، و أّن القواعد لم ترَق إلی عدم 

نام ٍ متطّور مواکب لتطّور المفاهیم و األشیاء، ألنها قواعد منتقاة لم تراَع  تولید مصطلح عربی

 فی اعتمادها قدرات اللغة الحقیقیة علی التطّور.
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و یبقی أن تأخذ مسالة المصطلح مأخذ الجدّ، فالمصطلحات العلمیّة التی تضعها المجامع        

مراجعة و التدقیق و التنقیح و التخّصصیة، من اللغویة تُعدُّ مجهوداً عظیماً، ولکن تحتاج إلی ال

خالل منهجیة عاّمة فی التولید المصطلحی، تکون ذات أسس نظریة و تطبیقیة واضحة متکاملة، 

 -تراعی خصوصیات تولّد الوحدة المعجمیة المتخّصصة، و طاقات الللغة علی التطّور والتولید

و ینبغی أن  –لمصطلح األجنبی مرجعاً أساسیاً خصوصاً أّن المصطلح العربی المولد مازال یعتمد ا

یوکل األمر إلی مؤسسة مختّصة فی المعجمیّة و علم المصطلح، یعیّن فیها أُناٍس ذوو خبرة و 

تخّصص، و تکون هذه المؤسسة هی القادرة علی تعمیق النظر فی أسس المعجمیة العربیة 

ی معجم یُضاف إلیه باستمرار مستدرک العامة و المختصة، تجمع المصطلحات القابلة للتداول، ف

، ألّن الصفات ةکلّما دعت الحاجة إلی ذلک لیُصار إلی اعتماد هذه المصطلحات فی  اللغة العربی

التی عادة ما تنسب إلی مصطلح کقدرته اإلجرائیة و إمکانیة استعارته من مجال إلی آخر أو من 

سناد منهجی کامل علی مثل تلک الصفات قد ثقافة إلی أخری، تّظل غیر مضبوطة، و کّل إتکا أو إ

یجعل البحث العلمی یتحّول إلی مجّرد هذیان مغلّف بمجموعة من األلفاظ الغامضة و المبهمة. و 

أّن عدم استقرار المصطلح، و تراکمه و تداخله و غموضه و إبهامه کلّها عوائق فی طریق البحث 

مصطلحات، و هذا یتطلّب تصّور نظریة عاّمة العلمی بسبب غیاب المنهجییة الموّحدة فی وضع ال

فی اإلبداعیة المعجمیة تکون نظریة تولید الوحدة المعجمیّة المتخّصصة جزءاً منها، و فی اطار 

ً دقیقاً، ألنّنا لن  تلک النظریة یمکن فهم قواعد التولید المصطلحی و المبادئ الضابطة له فهما

بل بدون الفهم الدقیق للمصطلحات، و ألن المصطلح نستطیع صنع الشخصیّة المتمیّزة فی المستق

ینتمی دون ریب إلی المنظومة العلمیّة و الفکریّة و الفلسفیّة للمحیط الذی یولد فیه) حسیکی،  

 (.91، 1999مجلة الفکر العربی، العدد الخامس و التسعون ، 

 حصاد البحث

في مراحل أُخری باإلضافة إلی  -كبال ش-البحث أن إغناء العربیة بالمصطلح الجدید أبرز      

مرحلتي الترجمة في العصر العباسي وفي القرن التاسع عشر ، وكانت إحدی هذه المراحل هي 

مرحلة التوسع الطارئ نتیجة الفتوحات العربیة  و إخضاع بالٍد مختلفٍة ذات لغات ٍ عدیدٍة لحكم 

اللغات عن طریق تعریب دواوین العرب و اإلسالم ، و بالتالي انتصار العربیة علی بعض هذه 

الدولة الجدیدة كما حدث في العراق، و بالد الشام ومصر.   ونجد أن المعاهد التي درست العلوم 

الغربیة في البالد العربیة ازدهرت أوالً في مصر و لمصرالدور الریادي في هذه المجال بالمقارنة 

ویة والعلمیة في الوطن العربي خاصة مع بعض البالد العربیة اإلخری ، كما أن المجامع اللغ

العلمیة، وأنها تسیر في  مجمع اللغة العربیة في القاهرة وسوریا حملت عبء وضع المصطلحات

ً ، آملین أن تحذوا المجامع اللغویة  ذلك وفق منهجیات تقوم على مبادىٍء علمیٍة واحدٍة تقریبا

 األخری حذو أختیها.

 المصادر والمراجع

 ، عبدالرحمن بن عبدهللا ، )د.ت( ، فتوح مصر و أخبارها ، بغداد: مكتبة المثني.إبن عبدالحكم -1
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 م( لسان العرب ، دار الصادر، بیروت.1991ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم ، )-2

م( ، الفهرست ، تحقیق غوستا فلوجل ، بیروت:مكتبة 1891إبن ندیم ، محمد بن أبي الیعقوب)-4

 خیاط)إعادة طبع( .

 القاهرة . -م( ،  اللغة العربیة في الشام  ، معهد الدراسات العربیة1911األفغاني ،  محمد ، )  -1

م( محیط المحیط ،  المطبعة األمیركانیة المباحث 1184/1811البستاني،  المعلم بطرس ) -9

 .بیروت -جزءان 19 -القاهرة -معهد الدراسات العربیة العالیة -اللغویة 

 م( ، مدخل إلي علم اللغة ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة.1999ود فهمي ، )حجازي ، محم -1

 أجزاء ، بیروت ، دارالصادر.  9م( ، معجم البلدان ،1919الحموي ، یاقوت ، )-9

م( ، تاج العروس في جواهر القاموس ، وزارة األنباء 1919الزبیدي ، محمد مرتضي ، ) -8

 بالكویت.

 م( "تاریخ آداب اللغة العربیة" ،  دارالفكر، بیروت .1998زیدان ، جرجي : )  – 9

م(، مشاهیر الشرق في قرن التاسع عشر، القاهرة : 1922زیدان ، جرجي، ) -11

 (.2دارالهالل)ط

م ( ، تاریخ الحركة القومیة وتطور نظام الحكم في مصر،  1918الرافعي ، عبدالرحمن ، ) -11

 هرة.القا -،  أجزاء مكتبة النهضةالمصریة4ط

م( ، ازمة المصطلح العربي في القرن التاسع عشر،بیروت : 1999سواعي ، محمد ، )-12

 دارالغرب اإلسالمي.

م( ، المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة )في القدیم و 1999الشهابي ، مصطفي ، ) -14

 الحدیث( ، معهد الدراسات العربیة العالیة ،  جامعة الدول العربیة.

م( ،  تاریخ الترجمة والحركة الثقافیة في عصرمحمد علي ،  1991جمال الدین، )  الشیال ، -11

 دار الفكر العربي ، القاهرة. -1ط

 -9ج  44( ،  أسالیب العرب في التعریب ،  مجلة المقتطف ،  مج 1929صروف یعقوب ،  ) -19

 القاهرة.

جم في شرح المیة العجم ، م( ، الغیث المس1999الصفدي ، صالح الدین خلیل بن أبیك ، ) -11

 )جزآن( ، بیروت : دارالكتب العلمیة.

م( ،   تاریخ المجمع العلمي العربي ، مطبوعات المجمع العلمي ،  1991فتیح ، احمد،  ) -19

 دمشق.

 .2م( ، علم اللغة وصناعة المعجم الحدیث ، جامعة الریاض ، ط1999القاسمي علي ، )  - 18

 .2م( ، المعجم الشامل ، دار الجیل ، بیروت ، ط/1991، ) عبدالسالم هارون ، نبیل-19

م( ، أعمال المجمع العلمي العربي ، مجلة المجمع العلمي العربي 1922كردعلي ، محمد ، ) -21 

 .12جـ 1بدمشق مج 
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م( ،  الدراسة المصطلحیة مفهومها و منهجها ، ندوة )الدراسة 1991كنوان ، الحسین، ) -21

االسالمیة( ،  جامعة سیدي محمد بن عبد هللا ، مطبعة المعارف الجدیدة ، المصطلحیة العلوم 

 الرباط.

 م( ،العدد الخامس و التسعون ، السنة العشرون.1999مجلة الفکر العربی ، ) -22

م( ، كتاب في اصول اللغة ، الهیئة العامة لشئون المطابع 1919مجمع اللغة العربیة ، )  -24 

 األمیریة ، القاهرة.
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Methodology of the term for the Islamic conquest to the emergence of 

language academies 

Abstract: we never   not declear all aspects of each topic in this paper ، 

Only modest and our purpose behind this study suggest some topics 

terminology Term issue faced by the Arabic language throughout the 

ages, began the movement of translation of scientific and prosperity 

during the reign of the Abbasid caliphs such as Abu Jafar al-Mansur 

And Harun al-Rashid and others ،  To schools and scientific institutes 

modern in the nineteenth century Still lie ahead for language 

academies, and circles of Arab intellectuals, universities and scientific 

institutions. . During the search, we find that schools and colleges who 

studied Western science in the Arab First flourished in Egypt after 

Muhammad Ali took power there Associated with this study to choose 

the pioneering role of Egypt and our focus on how the emergence of 

language academies in Egypt and Syria. 
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 چگونگی تکامل اصطالح در زبان عربی 

 چکیده :

 وهش هرگز مدعی نخواهیم شد که به همه جوانب موضوع پرداخته ایم بلکهاین پژ ما در      

موضوع اصطالح که  همچنان جای بحث و بّررسی دارد، موارد بسیاری باقی مانده است که

زبان عربی در گذر زمان با آن  مواجه بوده است، با جنبش ترجمه و شکوفایی علمی در عصر 

نصور، هارون الرشید، مأمون و غیره آغاز، و با گذر از خالفت حاکمان عباسی مانند ابوجعفر م

باشد، های زبان عربی میمراکز علمی نوین در قرن نوزدهم همچنان پیش و روی فرهنگستان

که به آموزش علوم غربی در سرزمین های عربی  یابیم مراکز علمیدر پژوهش حاضر در می

مصر شکوفا شدند، در این جستار برآنیم  کردند، نخست زمان محمد علی پاشا در کشورإقدام می

پیشگامانه مصر و همچنین چگونگی آغاز به کار فرهنگستان زبان در مصر  تا به بّررسی نقش

 و سوریه بپردازیم.                                                                                                        

 

 
 

  


