المصطلح العربي  ...إلى أين؟
أ.د .محمد زكي خضر
العراق

ال تقت�صر امل�صطلحات على احلقول العلمية والهند�سية
والتقنية ،بل هي تتجاوز ذل��ك �إىل املجاالت االجتماعيات
والإن�سانيات واحلياة العامة ،يف البيت وال�شارع يف امللب�س
وامل ��أك��ل وامل�شرب والت�سلية ،للكبار وال�صغار ،ويف �ألعاب
الأطفال واملحال التجارية واملدار�س و�شتى مناحي احلياة.
فال�سوق التجارية يف ال�ع��امل �أ��ص�ب��ح ��س��و ًق��ا واح� �دًا ك��ل ما
ُينتج ميكن �أن ُي ّ�س ّوق يف كل مكان �سواء ك��ان املنتج ماد ًيا
�أو معنو ًيا .ويعني ذلك �أن امل�صطلح �أ�صبح �ضرورة علمية
وحياتية ال منا�ص عنها .كما �أنه و�سيلة ال بد منها المتالك
املعرفة والتقنية .فالت�أليف والرتجمة للكتب العلمية والثقافية
والن�شرات العلمية والتجارية كلها حتتاج �إىل ا�ستعمال
امل�صطلحات اجلديدة ب�شكل فوري.
تقدر بع�ض الدرا�سات �أن ما يتجاوز  %50من مفردات
ل�غ��ات ال�ب�ل��دان املتقدمة علمي ًا ه��و م�صطلحات علمية �أو
ح�ضارية م�ستجدة؛ والكثري من هذه الألفاظ ي�ستخدم على
نطاق عاملي .وهذا التداخل بني امل�صطلحات بني اللغات لي�س
جديدًا ،فاللغة الإنكليزية اقتب�ست من اللغات الأخرى معظم
كلماتها واقتب�ست من اللغة العربية مئات الكلمات وهناك
يف القر�آن الكرمي �ألفاظ �أعجمية من غري اللغة العربية مثل
ا�ستربق ،وزجنبيل ،و�سجيل ،وطاغوت ،وم�شكاة وغريها .كما
ا�ستعمل القر�آن م�صطلحات جديدة مغايرة ملا كان م�ستعم ًال
يف اجلاهلية مثل �أل �ف��اظ :الإ� �س�لام ،وال �ق��ر�آن ،والإمي ��ان،
واجلهاد ،واحلق ،والباطل ،وال�صوم ،والركوع ،وال�صراط،
والطهارة ،والقنوت ،والعر�ش.
ويف �أثناء النه�ضة العلمية يف الع�صر العبا�سي اق ُتب�ست
م�صطلحات من الأمم الأخ��رى ،فمثال لفظ (العقل) عند
اليونانيني القدماء والذين ُترجمت كتبهم هو مغاير ملعناه يف
القر�آن الكرمي ف�إنهم يعنون بالعقل جوهر ًا قائم ًا بنف�سه ولي�س
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ما يف القر�آن من كلمات (يعقلون) �أو (تعقلون).
ثراء اللغة العربية يف توليد امل�صطلح
مت�ت��از اللغة العربية مب �ي��زات ع��دي��دة ت�س ّهل ا�شتقاق
امل�صطلحات اجلديدة منها ظاهرة النحت التي هي بناء
كلمة جديدة من كلمتني �أو �أك�ثر �أو من جملة ،بحيث تكون
الكلمتان �أو الكلمات متباينة يف املعنى وال�صورة ،وبحيث
تكون الكلمة اجلديدة � ِآخ��ذة منها جمي ًعا بع�ض من اللفظ،
بحيث تدل عليها جمي ًعا يف املعنى مثل“ :هرول” التي �أ�صلها:
ه��رب ووىل ،و”بعرث” التي �أ�صلها :بعث وث��ار ،و”دحرج”
التي �أ�صلها :دحر فجرى؛ و�إن كنا نعترب اليوم �أن هذه �ألفاظ
معجمية �سليمة ال منحوتات .وي�شبه ذلك كلمات من �أ�صول
�أجنبية :البارا�سايكولوجي والبارامغنطي�سية ،ودايامغنطي�سية
واملتافيزيقية.
كما �أن من الو�سائل التي مار�سها العرب يف توليد �ألفاظ
ت�ستجيب ملتطلبات احلياة املتجددة “املجاز” فقد عرفه
العرب ب�أنه :ما جتاوز معناه الأ�صلي �إىل غريه بقرينة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة تدل على ذلك.
اللغة العربية متميزة يف عراقتها وقدراتها الفريدة كلغة
“ا�شتقاقية” من الطراز الأول ،ففيها من و�سائل “اال�شتقاق”
والقيا�س مرونة ومطاوعة و�سيطرة على املعاين ما يجعلها
من �أدق اللغات و�أ�صلحها للتعابري واملفاهيم املختلفة .فرغم
ا�ستناد الكلمة العربية �إىل اجلذر الثالثي الذي يزيد عدده
فيها على  6000جذر وهو عدد قليل� ،إ ّال �أن هناك � 15صيغة
للفعل املزيد مثل �إ�ستخرج (ا�ستفعل) و تبدّل (تف ّعل) و �أقام
(�أفعل) و�إن�سكب (�إنفعل) ...ومن كل �صيغة من �صيغ الفعل
هذه ميكن ا�شتقاق م�صادر ب ��أوزان متعددة :فعل ،ومفعل،
وفعولية ،ومفعولية ،ومفعالية ،ومفعلية؛ و�صفات ب�أ�شكال
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متعددة :فعيل ،وفعول ،وفعل؛ وا�سم �آلة ب�أوزان متعددة:
مفعل ،ومفعلة ،ومفعال ،وفاعول ،وفعالة ،وفاعولة.
وه�ك��ذا ميكن ا�شتقاق �أف�ع��ال ج��دي��دة مثل �أك�سج
(من �أوك�سجني) ،وه��درج (من هيدروجني) ،وكربت
(من كربيت) ،وكهرب (من كهرباء) ،وفرمت ( من
فورمات) وغريها كثري.
بالإ�ضافة �إىل ا�سم الفاعل ،وا�سم املفعول ،وا�سم
الآلة ،وا�سم الهيئة ،وا�سم الزمان ،وا�سم املكان ،وا�سم
التف�ضيل ،وا��س��م املهنة ،ع��دا ع�شرات الأوزان غري
امل�صنفة يف اللغة.
كما �أن تركيب الكلمة العربية من �سوابق وجذع
ولواحق يجعلها فائقة الإختزال ،فكلمة (ف�سيكفيكهم)
ال ميكن ترجمتها �إىل لغات �أخرى ب�أقل من � 5أو  6كلمات
منف�صلة.
املجامع اللغوية العربية و�إقرار امل�صطلحات
كان �أول جممع للغة العربية يف العامل العربي جممع
دم�شق الذي �أ�س�س عام  1919تاله جممع القاهرة عام
 1932ثم املجمع العراقي عام  1947ثم الأردين عام
.1976
يقوم كل جممع على حدة ب�إقرار امل�صطلحات لوحده
ويف بع�ض الأحيان يختلف امل�صطلح بني املجامع (مثال
على ذل��ك الهاتف النقال والهاتف املحمول واجل � ّوال
واملوبايل) رغم وجود �إحتاد للمجامع العربية يفرت�ض �أن
ين�سق بينها .ويت�سم عمل املجامع يف �إقرار امل�صطلحات
ّ
بالبطء ال�شديد الذي ال يتنا�سب مع ال�سرعة الهائلة يف
توليد امل�صطلحات احلديثة يف العامل.
�أيهما �أو ًال الإ�ستعمال �أم الإقرار
�إن املتخ�ص�صني والعاملني يف ال�سوق ال�صناعية
والتجارية بل وحتى الأف ��راد يف جمموعات التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي حينما ي�ح�ت��اج��ون ال��س�ت�ع�م��ال م�صطلح
�أجنبي وم��ا يقابله باللغة العربية ال ينتظرون البطء
ال�شديد اجلاري يف املجامع اللغوية العربية بل يحدثون
م�صطلحاتهم اخلا�صة بهم ( مثال على ذلك ن�شرات
الأدوية التي جندها يف علب الأدوية الأجنبية املرتجمة
للغة العربية �أو ن�شرات الإجهزة الإلكرتونية امل�ستوردة)
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ومن ثم قد ي�شيع امل�صطلح وبعد فرتة من الزمن يفر�ض
نف�سه يف اال�ستعمال وق��د ال يجد املجمعيون ب �دًا من
م�صطلحا �آخر خمتل ًفا فقد ال
�إقراره وحتى لو ابتكروا
ً
يلقى القبول كامل�صطلح الأول .ومثال ذلك فقد ا�ستغرق
اال�ستقرار على لفظ “هاتف” لتناف�س ،ال لتطم�س ،لفظ
“تليفون” مث ًال قرابة ن�صف قرن!
امل�صطلح و�أهل الإخت�صا�ص
يف �أثناء قيام فريق عمل درا�سة �أبحاث حو�سبة اللغة
العربية �ضمن م�شاريع اللجنة الأردنية العليا للنهو�ض
باللغة العربية وجد فريق العمل �أكرث من  700م�صطلح
يف هذا احلقل ال�ضيق وهي حتتاج �إىل �إقرار من اللجنة
املخت�صة يف جممع اللغة العربية الأردين .لكن بطء العمل
يف اللجان املتخ�ص�صة يحول دون �إقرار ال�سيل الهائل
من امل�صطلحات ال��واردة من لغات �أخ��رى على مدار
ال�ساعة .واجلدير بالذكر �أن �إقرار امل�صطلحات العلمية
املتخ�ص�صة يحتاج للتعاون بني املتخ�ص�صني يف ذلك
احلقل مع اللغويني يف جمامع اللغة العربية .كما يجب
ا�ستح�ضار جمموعة الكلمات املتقاربة املعنى والبت يف
م�صطلحاتها دفعة واحدة .فكلمات متقاربة املعنى دقيقة
الإ�صطالح مثل (resistance , reluctance,
 )reactance, impedanceيجب البت
يف مقابالتها العربية دف�ع��ة واح ��دة و�إ ّال تناق�ضت
امل�صطلحات �إن تباعدت فرتات �إقرارها� .إن هذا البطء
ال�شديد يف �أعمال جمامع اللغة العربية �سي�ؤدي �إىل �سيل
من املفردات الأجنبية غري املن�ضبطة بالقواعد العربية
�ست�سلل �إىل ال�ت��داول نتيجة ا�ستعمالها من قبل ذوي
العالقة دون معرفة عميقة باللغة العربية ويلغي �إمكانية
ا�ستحداث امل�صطلح الأن���س��ب ل��و ُرج��ع يف ذل��ك �إىل
املتخ�ص�صني باللغة العربية .ووا�ضح �أن النق�ص يف توفر
امل�صطلحات العلمية باللغة العربية قد نتج عنه ظاهرة
التداخل بني اللغة العربية (وكذلك اللهجات املحلية)
مع ح�شر امل�صطلحات الأجنبية كما هي بني ثنايا الكالم
قد و ّلد لغة �شائعة بني �أ�ساتذة وطلبة الكليات العلمية
ب�شكل م�ضحك وم�ؤ�سف يف الوقت نف�سه.
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