ملخص بحث

المصطلح العلمي العربي  :إشكالية المنهج
بحث مقدم لندوة" التعريب في التعليم العالي"
/المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب/دمشق

مععا التقععدم العلمععي والحلععاره العععه شععهدع العععالم فععي عصعرنا حعععا ت ععا ر المصععطلحا

العلمية ت ا اًر جعل التفكير فعي التوليعد المتواصعل لهعا فعي اللتعا

المختلفعة ًمع اًر بعالي األحميعة و عد

ساير العربية نسعيياً حععع المحاولعة فعي حعين سعل األسعلوب األم عل محعشً للمنا شعة عنعد الععاملين
فععي حعععا الحقععلا ومععن المعععرو ًن الطععرف المسععتخدمة فععي ولععا المصععطلحا ععديماً وحععدي اً
تعدو ما يلي :الترجمة والتعريب والنقل المجازه والنح
ولم يخلا العاملون في مجال توليد المصطلحا

وا شتقافا

لمنهجية واحدة مؤسسا

يتفقون في ًديياتهم على تقديم المصعطلح العربعي علعى المععرب ل عنهم
بعد علك في ولا المصعطلح العربعيا وحععا البحعث يقع

وًفراداً وحم

يلزمعون منهجيعة واحعدة

عنعد جهعود المجعاما العلميعة العربيعة فعي

دمشق وبتداد والقاحرة وعمان وجهود اتحاد المجاما العربية ومكتب تنسيق التعريب في الرباط في
مجال ولا المصطلح محلشً المنهجيا

التي احت موا إليها في علك ونقاط ا تفعاف وا فتعراف

؛ سعياً نحو منهجية موحدة لولا المصطلح العلمي العربيا
و ععد ن ععا ا ح عععا البح ععث التوص ععيا

المصعطلح العربععي" التععي عقعد

الت ععي خلصع ع

إليه ععا ن ععدوة " تط ععوير منهجي ععة ول ععا

فععي عمععان ععام 1993يععدعوة مععن المنسمعة العربيععة للتربيععة وال قافععة

والعلوم ورًى ًنها تشتمل عل منهجية يجدر توسيفها واست مارحا وتقوم على اإلعشء من شعنن

ا شتقاف وتوسيا آلياته وعدم اللجوء للتعريب إ لللرورة وتفعيعل معا تتيحعه اللتعة معن ط ار عق

متعععددة فععي توليععد األلفععا مععن م ععل  :ا شععتقاف مععن الجامععد والمعععرب وتطععوير صععيي اسععم اآللععة
والمصادر يد

تها المتنوعة وًن يعنى العاملون بالمواصفا

العالمية في ولا المصطلح ا

إن توسيا دا رة القياس في ا شتقاف من شعننه ًن يتنعي مسعيرة المصعطلح العلمعي العربعي

على ًن يرافق علك ًسس عملية كشيوع ا ستعمال وا طراد والشيوع والسشسة واإليجاز ا
وان المنهجيا

مشكورة من آ

المتبعة فعي المؤسسعا

العاملين

فععي الوا ععا العملععي ينكشع

د ًنتج

آ

العاملعة فعي مجعال توليعد المصعطلحا

المعاجم والقوا م ل ن السؤال عن حجم استخدامها

عععن مفار ععة والععحة تجعععل إعععادة النسععر فععي حعععع المنهجيععا

تفعيلها ًم اًر غاية في المشروعية واللرورةا

وبجهعود
وطععرف

