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   : اتقل والمنهجيّ ة النّ ة وهمجيّ العربيّ  المصطلحاتُ 
  المجازاالستعارة و يجوز في  ما ال إجازةأو 

  
  بقلم الدكتور علي درويش

  
  ٢٠١٢أيار مايو ٢٥

  

هذين  انتفاءُ و . والوضوحقة هما الدّ  لغةٍ  في أيّ  من شروط وضع المصطلحات انِ شرطان أساسيّ 
 جمع أهلُ أوقد  بالضعف والتشويش. والتواصلَ  الغموضالخلل و صيب المصطلح برطين يُ الشّ 

رطين، وعلى ضبط على ضرورة استيفاء هذين الشّ رق والغرب االختصاص قديًما وحديثًا في الشّ 
على اتفقوا و ، دة ال لبس فيها وال غموضالمصطلحات وتحديد معانيها وحصرها في دالالت محدّ 

ة وتقنينها، قنية والعلميّ لومات التّ المعقييس تشروط من  وذلك كشرط أساسيّ تقييسها، أهمّية 
 وتناقل المعرفة والمعلومات ،البشرال بين واصل الواضح والفعّ وكضابط للغة واستعماالتها ُبغية التّ 

  منها. وتشابه وتشاكل  ظَ الحَ الموثوق بها وتفادي ما تَ 

لعالقات  اوفقً ي تنظيم المعلومات والمعرفة المصطلحات فقة والوضوح في الدّ ة أهميّ  وتكمنُ 
 ،اتأو ميدان، وكذلك في نقل المعرفة والمهارات والتقنيمعرفي المفاهيم وتصنيفها في كل حقل 

وتخزين واسترجاع المعلومات  ،وترجمة النصوص العلمية والتقنية ،ونشر المعارف العلمية
ًا ببعض أو وغيرها. وال يخلو نشاط إنساني أو حقل من حقول المعرفة من المفاهيم المتعلقة بعض

  بالمفاهيم األخرى في حقول االختصاص األخرى.

واالقتصاد وغيرها  قدم في العلوم والتكنولوجياالتّ  أنَّ في القرن العشرين  ةالغربيّ  األممُ  أدركتِ ولقد 
ال  ،وواضحةمصطلحات دقيقة وضع رتبط ارتباًطا وثيًقا بية والعلميّ ة الفكريّ  اتطاشنّ من ال

 وفي وصف ،واالكتشافات التواصل وتبادل المعلومات عليها في يمكن االعتماد ،غموض فيها
. ة للعمل المصطلحيّ عد علميّ واوضع ق . فسعت إلىوتوثيقها تلك المعلومات واالكتشافات

لتحقيق  ي العقدين األول والثاني من القرن العشرين،ففي ألمانيا بشكل خاص  فت الجهودُ تكثّ و 
 ألمانيا في بداية اتجاه جديد في الفكر العلميّ من ذلك القرن ات يوشهدت الثالثين الغاية، ههذ
تأسيس ما يعرف أسفر عن  ،آنذاك تشيكوسلوفاكيا واالتحاد السوفياتيما كان يعرف بالنمسا و و 

   اليوم بمدارس فيينا وبراغ واالتحاد السوفياتي للمصطلحات.

وقواعد وأحكام وشروط تكفل تحقيق ذلك وعمدت صة إلى وضع أسس وسارعت الهيئات المتخصِّ 
 ًماقت تقدّ ات واضحة في علم المصطلح، فقطعت أشواًطا كبيرة وحقّ إلى بناء نظريات ومنهجيّ 
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الثة األخيرة من القرن المنصرم نشاًطا محموًما وتعاوًنا هائًال في هذا المجال. وشهدت العقود الثّ 
دوات والمؤتمرات ة في علم المصطلح فأقيمت النّ واإلقليميّ ة ولية والمحليّ الدّ  اتمجاًدا بين المنظّ 
رطين لشَّ تي خلصت إلى ضرورة تقييس المصطلحات بما يستوفي اراكات الّ والبحوث والشَّ 
"بنوك مصطلحات"،  مكانز مصطلحات"، أو"بل  ،"وٕانشاء "مخازن قة والوضوح،األساسيين: الدّ 

فرع من فروع وضع  أهمَّ اليوَم ات من القرن المنصرم، نمت بحيث أصبحت تينيّ في السّ 
ا وكانت الغاية منه. مها وانتشارهافي تقدّ  شأنٌ  كنولوجياقدم الكبير في التّ لتّ كان لالمصطلحات. و 

   تصنيف المصطلحات وتحديد صيغتها بهدف تقييسها وتقنينها. 

 ،ما ذهب إليه المترجمون العرب آنذاكوهي )، term bankترجمة لـ ("بنك المصطلحات" و
رجمة تسيطر على جلِّ نشاطهم في التّ تي ما تزال تتحكم فيهم و ة، والّ رجمة الحرفيّ دتهم في التّ كعا

رجمة، فتجد عنى بالمصطلحات العربية، قد تبنت هذه التّ تُ  ماتٍ أن منظّ  اتالمفارقمن و  والنقل.
الجامعة العربية ومكتب تنسيق التعريب في المنظمة معتمدة لدى وقد صارت هذه التسمية اليوم 

. فمن يقرضني )، وما شابه ذلكبنك المصطلحات الموحدة(العربية للتربية والثقافة والعلوم، و
   ؟مصطلًحا بال فائدة أو ربا

انتحت  ومواقفُ  ومنهجياتٌ  نظرياتٌ  واَألَرِن الفكريّ عن ذاك الَحراك المصطلحي  ضتمخّ ولقد 
لّشروط اللغوية في وضع ااستيفاء زت األولى على موضوعية. ركّ  وأ فلسفيةً  وأ لسانيةً مناحَي 

على تصنيف  الثانيةزت ركّ و ؛ في صياغتها لسانيةاألدوات الّ تطبيق على المصطلحات و 
نظرية  قوامهوتعريف المفهوم تعريًفا فلسفًيا  ،لمفاهيمة لالتصنيفات الفلسفيّ  قَ فْ وَ  المصطلحات

ر أسباب محتوى ، وتفسّ ة التي تحتمل الصدق والكذبــريّ بَ الخَ  معنوية للمفاهيم تفّسر المواقف
الموضوعات وميادينها  قَ فْ أّما الثالثة فقد رّكزت على تصنيف المصطلحات وَ  أفكارنا، بل ِفَكرنا.

المعرفية وعالقة المفاهيم في ميدان معين بالمفاهيم في الميادين المجاورة، وكذلك بعالقة 
وال تختلف ودرجة تطابقه، ضمن نظام متكامل للمفاهيم والمصطلحات.  المصطلح بالمفهوم

  األخيرة عن الثانية كثيًرا. 

ة على ضرورة ة والعقديّ ومناهجهم ومواقفهم الفكريّ جمُع أهل االختصاص على اختالف أهوائهم ويُ 
دء العمل المصطلحي بتحديد المفاهيم تحديًدا واضًحا ودقيًقا بما يكفل تحديد المصطلحات بَ 

في وُيعنون  .واضًحا ودقيًقا أيًضا المعبرة عنها تحديًداالمقترنة بها و المصاحبة لتلك المفاهيم و 
كذلك وبدرجة أكبر ، بل فحسب بمعاني الكلمات والمفرداتبالمفاهيم ال سعيهم لتحقيق ذلك 
   بين أجزاء المصطلح الواحد.واالتساق والتوافق واالنسجام بين اللفظ والمفهوم،  بالعالقات المنطقية

وتنطبق قاعدة البدء بتحديد المفهوم على المصطلحات الموضوعة أصًال في اللغة، وال تنطبق 
ذلك أن نقل المصطلحات من لغة إلى أخرى ال  لغات أخرى،المصطلحات المترجمة من على 
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المفاهيم قد  نَّ إ، إذ استبدال أدوات لسانية بأدوات لسانية أخرىبعبر الترجمة و  مل إالّ جفي الم يتمُّ 
لتحديد مفاهيم سبق تحديدها في اللغة  حاجةسبق تحديدها وتعريفها في اللغة المنقول منها، وال 

نقل معاني تلك بل إّن األساس هو  ،رفة والبيئة التي اكتشفتها واستنبطتهاوفي منبت المع األصلية
 دها أهلُ إلى اللغة المنقول إليها وفهم تلك المفاهيم كما حدّ  عنها بالمصطلحات رالمفاهيم المعبّ 

أكد من مكانه الذي وهذا ال يعني إهمال البحث في المفهوم ودراسته للتّ  االختصاص في لغتها.
اختيار األلفاظ  ، بحيث يتمكن الناقل منورتبته فيها وتصنيفاتها منظومة المفاهيمه في يحتلّ 

     المناسبة في ترجمته للمصطلحات. 

 النظر عن الطريقة أو النهج المتبع. ترجمة بغضِّ للالمصطلحات بهذه الطريقة  وتخضع صياغةُ 
بشكل  هنا جاء تركيزنا على الترجمة وطرائقها ونتائجها بشكل عاّم وفيما يتعلق بالمصطلحات من

قة والوضوح واألمانة في نقل المعاني المقصودة دون اإلضرار بمنطق اللغة ، من حيث الدّ خاص
ة المهارات والكفاءة في الترجمة تكمن أهميّ ففيها المنقول إليها ومخالفة أحكامها وشروطها. 

 المصطلحات أنّ  دراساتال تأثبتولقد ليمة في الترجمة ونقل المصطلحات. اعتماد الطرائق السّ و 
بالمئة من الوقت في  ٤٠ قرابةالمترجم  بالمئة من أخطاء الترجمة. ويصرفُ  ٦٠ قاربُ يتشكل ما 

المتوافرة  فالمراجع البحث عن المصطلحات في المراجع المتوافرة لديه وعند أهل االختصاص.
أّما على كثرتها ال يمكن التعويل عليها كثيًرا للنقص الحاصل فيها والعيوب التي تحتوي عليها. 

المراجع الحّية على اإلنترنت فتعاني مشكالت شتى. ولقد انبرى المترجمون والمشتغلون في 
ل، غو غموقع  علىفي اآلونة األخيرة يستخدمون وسيلة الترجمة اآللية المتوافرة وطالبها الترجمة 

ظهر ت. من هنا جًدا يؤدي إلى ترجمات رديئةوتحايًال دون دراية وعلم، اقتصاًدا للجهد والوقت، 
  ووعيه وكفاءته.  مصطلحات وأهمية دور المترجم فيهاالالترجمة في صياغة مدى أهمية لنا 

اإلعالم والترجمة و من مشتغلين في اللغة ، وأنصافهم وأشباههم العربوالمتعلمين ن يالمثقفبيد أن 
ها إلى الترجمة والنقل المهن األخرى التي تتطلب وضع مصطلحات وتعابير جديدة تستند في جلّ و 

والفوضى  ومعظمهم يهرف فيما ال يعرف، بين الجهل ،يتخبطونما زالوا من لغات أخرى، 
باقتراض المصطلحات بين مناٍد مازالوا اليوم  همونجد والفلسفة واإليديولوجيا والسياسة والتحامل،

 دوسط بين االقتراض عن لٍّ حومناٍد ب ،ومناٍد بالترجمة التامة للمصطلحات، األجنبية على حالها
ة وٕايديولوجية تنم عن ة وسياسيّ وهي مواقف نابعة من أطر فكريّ  الضرورة والترجمة عند االقتضاء.

تعّبُر عن وخنوع، أو  وذلٍّ وانبطاح أو استكانة  ،وضغينة ولؤم وسمّ أو حقد  ،وفوضى ذهنية جهل
 من الضياعوللهوية العربية التزام باللغة العربية ومقتضياتها، حرًصا على سالمتها وصوًنا لها 

   واالندثار. والتشتت  والتشرذم



 المصطلحاُت العربيّة وھمجيّة النّقل والمنھجيّات

4 
 

ص د خصّ ربط المقاصد والمعاني باأللفاظ والمباني فقهي ا كانت الغاية الكبرى من الكالم ولمّ 
حيًزا كبيًرا لفصاحة  ،وطرائقهم وأهوائهم على اختالف مذاهبهم ومناهجهم، النحاة والفقهاء القدامى

ونهجها الرائعة ودرسوا طرائق تلك اللغة  دوا شروًطا لها.وحدّ في اللغة العربية الكلمة والكالم 
والطالوة السالسة و دوا ما يخالف أوزانها ونظمها والخفة وحدّ  في توليد المفردات وتكثيرها،الفريد 

وبحثوا في عالقة اللفظ بالمعنى التي بنيت عليها، وما يخالف القياس فيها وأركانه وقوانينه. 
وبحثوا في المجاز وعالقته باأللفاظ والتعابير، وفهموا عالقة المشابهة بين وعالقة االسم بمسماه. 

الغاية األساس من  دركوا أنَّ أو ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي وضرورة وجود القرينة المانعة. 
ة تلك اللغة في الفصاحة ر عبقريّ عوا إلى وضع قواعد تفسّ فسَ  ،اللغة هي التواصل الواضح والفعّ الّ 

  لتعبير والوقوف على أسرار السليقة العربية.والبالغة وقوة ا

اللفظ اإلنجليزي ترجموا  هج مناهجهم،، ومن سلك مسالكهم، ونددوالجُ ن يالمحدث العربَّ ولكنَّ 
)metaphorهم في الترجمة والنقل ) بالمجاز، وعلى أساس هذه الترجمة بنوا نظرياتهم وفلسفات

فراحوا  ) على أساس هذه الترجمة،metaphorمفهوم (الوالمصطلحات، وترجموا كذلك تصنيفات 
أوجه وخلطوا بين  !ممات)مجاز (و ،)مهمل مجاز(و ،)مجاز ميت(و ،)مجاز حي(يتحدثون عن 

رون ترجمات تتناقض في أجزائها وا يبرّ حورا المجاز.بين و  ،االستعارة والتشبيه والكنايةالمجاز، ك
، إّما تبريًرا فلسفًيا واالنسجام المنطقي والمساكنة وتتعارض ونظم التصنيف واالقتران والمجاورة

سفسطًة واهًنا يعوزه المنطق ورجاحة الفكر، ال عالقة له باللغة أو العلم أو األصول والفروع، أو 
وضاعوا بين لغة العلوم ولغة الشعر والفوضى الفكرية، فصار كلُّ لفٍظ مركٍب وحماقًة.  وجهالً 

أو لم يدركوا في تقليدهم وترجمتهم الحرفية لأللفاظ دون فهم مفاهيمها  ونسواجواًزا جائًزا عندهم. 
فإذا ما ُترجم المجاز يجب أن يستوفي شروط المجاز قبل أن ينتقل إلى دنيا األموات.  أنَّ 

أو  مهملٌ  مجازٌ ه عي بأنّ بما يخالف شروط المجاز في المقام األول، فال يجوز لنا أن ندّ  مصطلحٌ 
سبة إلى ترجمة ، كما هي الحال بالنّ )dead metaphorى في اإلنجليزية (مّ مجاز ميت أو ما يس

)media coverageوهنا  .، وسنعود إليها بعد قليلها في مقالة سابقةنا) بتغطية إعالمية، وقد تناول
 تكمن خطورة ترجمة المصطلحات دون العناية بالمفاهيم ومنظومتها في اللغة األصلية قبل نقلها

ه لم يعد مجاًزا، وال يعني موت المجاز أنّ  .، كما يحدث في األغلببصورة اعتباطيةإلى اللغة 
، والبديعية بالغيةال ته أو وظيفتهقو  لكثرة االستعمال والتكرار والتواتر قد فقده ولكن "موته" يعني أنّ 

 لغة ذاتها، فيصبح معناه اصطالًحا وفي المتعارف عليه عند الناطقين بالّ وظيفته البيانيةولم يفقد 
ولقد عالجنا مشكلة المجاز في  .واإلفصاح غايتها البيانُ  لغةة في الّ ومفردة من المفردات العاديّ 

  خرى.  أُ  خرى، وعرضنا لمشكلة إحياء المجازات الميتة عند ترجمتها إلى لغةٍ أُ  ومقاالٍت  كتبٍ 
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 )القاموس العصري(صاحُب  فطن له) هو (استعارة). وهذا ما metaphorواألصل في لفظ (
 وواقع األمر أنَّ  المعجم الفرنسي (الكامل الكبير)، وتجاوزته المعاجم األخرى. يجاء فالقديم، و 
مانعة نة مع وجود قرينة لعالقة معيّ في األصل لفظ المستعمل في غير ما وضع له هو الّ  المجاز

المعنى الحقيقي إلى معنى وزه وُسّمي المجاز مجاًزا لتجا ة على عدم إرادة المعنى األصلي.دالّ 
د الفقهاء شرطين للمجاز وقد حدّ معّينة بين المعنى األصلي والمعنى المتجاوز إليه.  لعالقة آخر

أّما العالقة فهي ربط المعنى بين المنقول عنه والمنقول إليه على هما: العالقة والقرينة المانعة. 
والنسب بينهما يؤدي إلى الغموض واإلبهام ألن انعدام الحدود "واضح يقبله العقل،  منطقيّ  أساسٍ 
وٕاّال ، فهو مجاز مرسل  المجاز استعارة فيسّمى، هةٍ شابَ مُ  عالقةَ فيه  وقد تكون العالقةُ . ١"واللبس

، وتكون عالقة سببية أو مسببة أو جزئية أو كلية، أو اعتبار ما كان، أو اعتبار ما سيكون، أو 
وأنواعها  ولن ندخل في تفاصيلها وأمثلتها هنا، بل نكتفي بأصنافهاة. أو اآلليّ  ة، أو الحالية،المحليّ 
في هذا المجال ويمكن الّرجوع إليها لمن يريد االطالع على  كثيرةوالمراجع القديمة والحديثة  تلك.

  دقائق الموضوع والتعمق فيه.  

ة وتختزلها في كلمات والمنطقيّ ة ها مجاز تختصر المعاني اإلدراكيّ اللغة كلّ  نَّ إ في القولِ وال نبالغ 
فعلى سبيل المثال، فإنَّ كلمة (قال) مجاز، و(مشى) مجاز، تعّبر عن دقائقها بدالالت واضحة. 

و(أكل) مجاز، إلى ما هنالك، ألنها كلها تختزل الفعل (أي ما هو واقع) بلفظ، لواله الحتجنا إلى 
  بال نهاية.  مجلدات لوصفه، لتفسير المجاز بمجاز يحتاج إلى تفسير، 

وأّما القرينة المانعة، فهي ما ُيفصح عن المراد ال بالوضع، بل هي األمر الذي يصرف الذهن 
وال تنفك المجازات وقد تكون القرينة لفظيًة أو حالية. عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. 

  وافر القرينة المانعة فسد المجاز ولم يستوِف أحد شرطيه. عن القرائن المانعة، فإذا لم تت

فال بد لنا هنا من الوقف قليًال أمام  ولّما كنا نتحدث عن المجاز في اللغة وفي المصطلح،
المصطلح (بنك مصطلحات)، والذي أتينا على ذكره في مطلع الكالم. فالخلل الضارب في هذا 

نظرنا إلى معاني هذا اللفظ في اإلنجليزية،  و). ولbankالمصطلح يتمثل في حرفية نقلهم للفظ (
على سبيل المثال، لوجدنا أن المعنى المتعارف عليه في تلك اللغة للداللة على (المصرف) هو 

، معانيه المعروفة األخرىالمعاجم اإلنجليزية إلى جانب  هأوردتو ضرب من ضروب المجاز فيها. 
حفظ األموال وتحويل العمالت ومنح القروض بفائدة ن متقدم الخدمات المالية بمعنى: مؤسسة 

 blood) و(data bankل (ــ)، مثbankوأضافت إلى ذلك االستخدامات الجديدة للفظ ( وغيرها.

bank( . الذين يعنون بالمصطلحات وتوحيدها وتقييسها في اللغة العربية، الناقلين العرببفإذا ،
واالنسجام وشروط ساق المنطقي دون االلتفات إلى االتّ  )termبـ( لفظ في سياق عالقتهيترجمون الّ 
ولقد اكتسب اللفظ في اللغة  فهل يمكن التعويل على ذلك؟بين طرفي المصطلح. االقتران 
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تي كانت تستخدم في أول عهد الّ ) banc(اإلنجليزية معناه المالي الحديث من الطاولة أو المنضدة 
ى أصبح لفظ لفظ وفي المجاز حتّ عوا في الّ وتوسّ المصارف إلجراء المعامالت مع الزبائن. 

)bank .ذي يطرح نفسه هنا: هل للفظ (بنك) في والسؤال الّ ) يعني ما يعنيه في العصر الحديث
ويؤثرون استخدام  منهم استخدام كلمة (مصرف) ة هذا المعنى الجديد؟ فالبنك، ويأبى كثيرٌ العربيّ 
 هم إالّ ع في اللغات األوربية، اللَّ لفظ الموسَّ ما يعنيه الّ  ، هو تلك المؤسسة المالية، وال يعني(بنك)

 ريف أنَّ ومن الطّ  ة.ة من نوافذ أجنبيّ خب المستنخبة التي تقرأ النصوص العربيّ في عقول تلك النّ 
تي أشرنا الثة من المصطلحات والّ ة عكست تلك المواقف الثّ سمية العربيّ قدية الرّ سات النّ المؤسّ 
   ، فنجد األلفاظ (بنك) و(مصرف) و(مجلس) في أوراقها المالية. حديثنا ستهلّ في م إليها

ة، ة الحديثّ هذه المشكلة المزمنة في المصطلحات العربيّ إلى  سابقة،وكتب في مقاالت ولقد أشرنا 
لمصطلح (مغامرة محسوبة)، أي ابين أجزاء  ذكير،المثال والتّ  ، على سبيلناقض الحاصلالتَّ وٕالى 

هم ترجموا المصطلح ولكنّ غير محسوبة.  و(محسوبة)، فالمغامرة ال تكون إالّ بين (مغامرة) 
)calculated risk(  ُّرجمة ينتمي إلى منظومة من المعاني جزء من جزئي التّ  كما هو، وكل

  لغة المنقول منها.ه المقابل في الّ أنّ  ا ُيظنّ والمفاهيم تختلف عمّ 

األكاديميين فيما يتعلق بالمصطلحات وقراءتهم غط بين صفوف المثقفين والباحثين ويكثر اللَّ 
ة، وبين األصول والفروع في ة والمعاني المجازيّ ة وعدم تفريقهم بين المعاني الحقيقيّ للمعاجم العربيّ 

، وجهالً  فتجدهم يطلقون األحكام جزاًفا وبهتاًناة، ئيسة والمعاني الثانويّ والمعاني الرّ المفردات، 
أهواءهم ظنوا أن له دالالٍت تدعم حججهم  وجدوا جذًرا للفظ يناسبُ فإذا  ن دراية وتمحيص،ودو 

ويخلطون  ،أويلتّ فسير والعريف والوصف والتّ تفريقهم بين التّ  ويخفقون فيالواهية وجهلهم المطبق. 
كري وكانوا ال ِذ ْنَع اٍءَطهم يف ِغُنعُيَأ كانْت ذيَناّل﴿قوله تعالى: عليهم فإذا بهم ينطبق  بينها.

   ).١٨﴾ (سورة الكهف، اآلية عاْمَس وَنيُعِطسَتَي

 تناولناه في مقالة سابقة،آنًفا و الذي أشرنا إليه  فلو عدنا إلى المصطلح المترجم (تغطية إعالمية)،

 مول. وقد أخطأ من ظنَّ تر ال الكشف أو اإلحاطة والشّ طاء ومشتقاته كلها تفيد السّ فإن لفظ الغِ 
وَأْغطْت: باالستناد إلى االستعمال المجازي في (َغَطْت الشجرة معنى التغطية هو االشتمال،  أنَّ 

عليهم  فقد اختلط األمرُ ، فسترته)، طاَلْت َأْغصاُنها واْنَبَسَطت على اَألرض فَأْلَبَست ما حولها
كذلك وقد التبس عليهم   : ستره!اهُ طَ ، وغَ أْلَبَسُه: َغطَّاهُ فكذلك في معنى (لبس وألبس)، لتبس او 

غطا  األّول جذرين مختلفين هما (غطو) و(غطي)، فرغم اشتراكهما في المعنى، فإنَّ  الفرق بين
وهو ما استندت يغطو غطًيا وغّطى يغّطي تغطيًة وأغطى ُيغطي إغطاًء، الشيَء: ستر وراءه. 

، غطَي يغطي َغطًيا وُغطًيا الليل: أظلم، وَغطَي الشيَء وعلى الشيِء: والثّانيإليه (تغطية). 
   ، وأغطى الشجُر: امتدت أغصانه. وهذا المعنى األخير هو ما يعول عليه المعللون.ستره
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بين شقي المصطلح  ما يزال التناقض قائًمامن اإلفصاح عن الشيء. و  وأّما لفظ (اإلعالم)، فه
وال يستشعرون  ،أكثرهم ال يعقلون، بل يستغربون ولكنَّ  تر والكشف،ن السّ بي، ةالعربيّ بنسخته 

   ، وعدم جواز اقترانهما.والمنحول المنقولي المصطلح العربي التناقض الحاصل بين شقّ 

خافات تي ما برحت تفرز هذه الحماقات والسّ العقول المنغلقة ذاتها الّ  وهم ينتمون إلى ال،وكيف 
آثروا الساقط من الكالم قد ، و وق السليموالذّ  راكيب المنافية للمنطق والعقلالتّ تنتج تلك غوية و اللّ 

 ةل والمسكنة والتبعيّ ، في زمن الذّ والغث من المصطلحات والمفردات والضعيف من التعبير
 دركوا الخلل والعيب في ترجماتهم األولىلم يُ كانوا فإذا . ةة واالجتماعيّ ة والثقافيّ غوية والفكريّ اللّ 

في  أقامتو  ،واستوطنت عقولهم ،في نفوسهم فأّنى لهم أن يدركوها وقد تأّصلت ،بادئ ذي بدء
هم ينّصبون أنفسهم والة واألنكى من ذلك أنّ  ؟ت في وجدانهمفشّ وتوعششت في ألبابهم، قلوبهم، 

، الواهية على اللغة والترجمة والمصطلحات، وكلما كثر حديثهم عن هذه األمور وزادت حججهم
وتجدهم يتخبطون  والتحليل. ، وبأصول البحث والدراسةبأصولها وأحكامها وقواعدهاثبت جهلهم 

     .، فال يجدون إليها سبيالعن فكرهم المشوش والمضطرب رفي إنشاء جملة واحدة تعبّ 

ق باختيار إّن استيفاء الّدقة والوضوح في الكالم عامًة وفي المصطلحات بشكل خاص يتحقّ 
هي أن تكون المفردات  الة على المقصود. والّدقةريحة والمفردات البّينة الدّ األلفاظ الفصيحة الصّ 

فإذا خلت  ،لجمل من التعقيد اللفظي والمعنويدقيقة المعاني ال لبس فيها وال غموض وأن تخلو ا
. َر خلٌل وتشويشالمفردات من المعاني الواضحة وافتقر الكالم إلى الفصاحة أصاب التعبي

 هأو القارئ وذلك لخلوّ  امعومعناه على السّ الكالم  لغة عندما يخفى مأَخذُ في الّ  موُض يحدث الغو 
نوعان: غموض معنوي، والغموض  المنطق الفكري واللغوي.االنسجام و من الفصاحة والبالغة و 

العبارة أو بموقع الكلمة في  بمعنى الكلمة، وغموض نحوي تركيبي، أي يختصُّ  أي يختصُّ 
معنى واحد في العبارة أكثر من المفردة أو أو  لفظحمل الّ يالغموض المعنوي هو أن و  الجملة.

هو أن يحتمل تأويل الكلمة أو العبارة في سياق معين للجملة. والغموض النحوي  ياق العامالسّ 
ولّما كانت الغاية الرئيسة من المصطلحات هي الدقة . بأكثر من معنى ضمن السياق نفسه

اعدة ، وهو من سنن العرب في الكالم، قحمل اللَّفظ على المعنى والمجاورةفإنَّ  ،والوضوح
فأحسن الكالم ما اتصلت لحمة ألفاظه، "، ٢في كالم العرب" و"للجوار حقٌّ أساسية في استيفائهما. 

        .٣بسدى معانيه"

فيه  اة في التعبير فكثر في كالمهم "حتى أتو لما فيه من دقّ  العرُب باستعمال المجاز غفلقد شُ 
وتكمن استعماالته ودالالته وسياقاته.  وأدركوا ٤بكل معنى رائق، وزينوا به خطبهم وأشعارهم."

من مدلوله األصلي فينقله  التوسع في معاني اللفظ،اختزال األلفاظ و  ة المجاز في قدرته علىأهميّ 
في و  يدركها العقل، إلى مدلول جديد، وفي قدرته على ضبط المعاني الجديدة في عالقات منطقية
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غة ليست مجموعة من األلفاظ يضم بعضها ذلك أنَّ اللَّ غة. في اللَّ واإليجاز مراعاته مبدأ االقتصاد 
ا، واضًحا، ال لبس إلى بعض عشوائًيا واعتباطًيا، بل هي عبارة عن نظام يخرج الكالم صحيحً 

   فيه وال غموض، وال قبح وال شذوذ.

ال وتأثروا تأثًرا شديًدا باألشك وشّذوا فقد ضلوا سبيلهم والمستحدثون المحدثونالجدد أّما العرب 
للغات األجنبية، فلم يعد بمقدورهم تمييز الخلل والعيب والقبح في األلفاظ  اللفظية واألنماط الفكرية

 تبريره بأساليب ملتوية وغوغائية المترجمة ترجمة اعتباطّية، بل ما فتئوا يبررون ما ال يمكن
 ادفينة ال عالقة له وٕاثارة نعرات وأحقاد ،والتآمروبالتشكيك  ،وٕاجرامّيةونوايا شريرة ودهمائية 

لفت إلى كلما نّبه أحدهم إلى مشكلة أو  ،بصلة إلى مقاصد الكالم وغاياته بالموضوع وال تمتُّ 
َذا َقْد ُكنَت ِفي َغْفَلٍة مِّْن هلَّ﴿وستر ما ال يمكن ستره. وباللجوء إلى مسألة تتعلق باللغة والترجمة، 

   ).٢٢، اآلية (سورة ق ﴾َحِديٌد ْلَيْوَماَفَكَشْفَنا َعنَك ِغَطآَءَك َفَبَصُرَك 

كما ُيقال  لكنْ و أن يشرب ويصفر في الوقت ذاته.  أرادومثل المصطلحات المتناقضة كمثل من 
أن تصفر  كال يمكنأي )، you can’t whistle and drink at the same time( في اإلنجليزية:

، ويسري عليهم الشاعر: وال تشرب بال نغمن بقول يعملو  هؤالء العباقرة ولكنّ  في آن مًعا.وتشرب 
  ي:قول المتنبّ 

  رًّا بِه الماَء الزُّالاليجْد مُ     ُمرٍّ مريضٍ  يُك ذا فمٍ  نْ ومِ 

  

  انتهى

  

  . ٢٠١٢جميع الحقوق محفوظة للمؤلف،  ©
أو في مواقع عامة على شبكة  ال يجوز نشرها في منشورات ورقية أو إلكترونية

بالبريد اإللكتروني  من المؤلف، مع جواز توزيعها مسبق إذن خطي األنترنت دون
  والمراجع. الخاصة للقراءة 
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