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  مقدمة    ١
هذا النقص أوضح ما يبدو يف جمال  . ويبدو*تعاين اللغة العربية اليوم من نقص حقيقي يف املصطلحات العلمية والفنية    

التقانة اليت ُتستحدث فيها مصطلحات اختصاصية كل يوم. وغين عن البيان أن هذا النقص يؤدي إىل إبطاء إيقاع التنمية يف 
هو  البلدان الناطقة بالعربية؛ فإذا كانت التنمية تعين االطراد يف اكتساب املعارف ومتثُّل التقانات، فإن ذلك ال يكون، كما

تمع.   معروف، إال بتجاوز احلاجز اللغوي من أجل إيصال املعرفة باللغة األم إىل كافة فئات ا
إىل هذه القضية  - اللغويون منهم والعلميون- نقُل العلم والتقانة إىل اللغة العربية هو إذن أولوية أوىل. وقد تنبه الباحثون     

ترمجة املصطلحات وتعريبها ويف تصنيف املعجمات واملسارد. وجنحت تلك منذ أواخر القرن املاضي، فُبذلت جهود كبرية يف 
اللغة العربية واستعماهلا الناجع يف التعليم املدرسي والدرجات األوىل من التعليم اجلامعي، يف الكثري من ” تطويع“اجلهود يف 

ا، يف الدرجات اجلامعية العليا ويف الدراسات االختصاصية، وفيما تثمر  البلدان العربية. ولكن املشكلة تبدو من جديد، بكل حد
  من أحباث هي يف احلقيقة عصب التقدم العلمي احلديث.

اإلشكالية هنا ذات وجهني: يتجلى الوجه األول يف عدم وجود ألفاظ عربية كافية تقابل الفيض اهلائل من املصطلحات     
ج من هذا اعتماد اللفظة العربية نفسها أحياناً ملقابلة أكثر من مصطلح التقنية االختصاصية اليت يتزايد عددها يوماً بعد يوم. وينت

ام يف فهم املعىن. أما الوجه الثاين فيتجلى يف اقرتاح لفظة عربية معينة ملقابلة مصطلح  أجنيب، مع ما يؤدي إليه ذلك من لبس وإ
ملقابلة مصطلح آخر. وسنأيت يف سياق هذا  يف بعض األحيان، يف حني كان من األجدى استخدامها” متعجالً “ما اقرتاحاً 

  البحث ببعض األمثلة التوضيحية.
  

ملشكلة إجياد املصطلح العلمي العريب، بل اهلدف منها إجياد آلية ” جاهز“إىل إعطاء حل  إن ورقة العمل هذه ال تطمح    
مح بإنشاء بيئة معلوماتية تساعد الباحث على وتس” حوسبة“منهجية قياسية ملعاجلة املشكلة املذكورة آنفاً، حبيث تكون قابلة للـ 

  اختيار املصطلح املناسب.

  في المصطلح    ٢
وال ». لفظ يؤدي معىن دقيقاً يكتسب داللته من املنطق الداخلي للعلم الذي ينتمي إليه«بأنه  املصطلحميكننا تعريف     
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ددة بدقة أكرب من املعىن اللغوي الواسع، وترتبط شك يف أن املصطلح يستمد معناه اللغوي من جذر اللفظ، إال أن له داللة حم
واملسمار، يف حني أن معناها  اإلنكليزية يشمل الوتد والدبوس Pinارتباطاً وثيقاً مبجاله العلمي. مثًال: املعىن اللغوي الواسع لكلمة 

العلمية للمصطلحات تعطيها تعريفاً  الدارات املتكاملة. وهكذا فإن الصبغة”) مغارز“يف اإللكرتونيات يدل حصراً على أرجل (أو 
ام.   دقيقاً يعرب عن ذات أو مفهوم حمدد تعبرياً يزيل أي لبس أو إ

على جمموعة املفردات اليت تشرتك مع ذلك املصطلح يف الداللة على ذوات  حقل املصطلح الداليلسنطلق فيما يلي اسم     
  قاً قاسم مشرتك يف جمال علمي حمددأو معان أو مفاهيم أو أجهزة يربطها ربطاً مباشراً ووثي

اخل...). وبالطبع، فإن احلقل الداليل ملصطلح ما ميكن أن يتسع  Hardware, Software, Computer, Data, Processor(مثًال: 
  أو يضيق تبعاً للقاسم املشرتك املعتمد. وسنعطي الحقاً طريقة أولية لتوليد احلقول الداللية.

  
  صياغة المصطلح    
االت إجي     اد املصطلح العلمي العريب األنسب املقابل للمصطلح األجنيب ليس باألمر اهلّني، خاصة وأن التطور الكبري يف ا

العلمية والتقنية الذي يشهده العامل منذ عدة عقود قد أدى إىل توليد عدد هائل من املصطلحات املوافقة ملفاهيم وجتهيزات 
ا الصرفية اخلاصة (باستخدام البادئات  مستجدة. وقد متكنت اللغات األوربية من وضع مصطلحات جديدة باالعتماد على آليا

والالحقات مثًال)، واستفادت من العديد من اجلذور اليونانية والالتينية. من جهة أخرى، جيب أال ننسى أن خمرتع اجلهاز أو واضع 
يف اإلنكليزية،  Algebraنُقل بلفظه العريب إىل اللغات األوربية ليصبح  ’اجلرب‘املفهوم له دائماً األسبقية يف اختيار املصطلح، مثًال 

اإلنكليزية إىل اللغة الفرنسية بالرغم من التشابه الكبري بني املصطلحات  Designيف حني ما تزال هناك صعوبات يف ترمجة كلمة 
  العلمية يف اللغتني.

   إجياد املصطلح العريب:وميكن أن نشري هنا إشارة سريعة إىل الطرق الشائعة يف    
: أي اعتماد اللفظ الشائع للتعبري عن معىن املصطلح. هذه هي أبسط الطرق املستعملة يف استعمال املقابل اللغوي املباشر �

الرتمجة. ولكنها تؤدي أحياناً إىل التباس سببه اتساع املعىن اللغوي للفظ يف مقابل دقة املصطلح العلمي من جهة، ووجود 
’ معيار‘؟ وهل Impactأم  Influenceأم  Traceأم  Effectهو ’ أثر/تأثري‘املتعددة من جهة أخرى. مثًال: هل  املرادفات

أم لفظة تنتهي بالالحقة  Measureأم  Scaleأم  Standardهو ’ مقياس‘؟ وهل Gaugeأم  Criterionأم  Standardهو 
meter - هو ’ قياس‘؟ وهلMeasurement  أمSize  أمAnalogy م أSyllogism؟  

: وجيري ذلك باستخدام اآلليات الصرفية املعروفة من اشتقاق وتركيب وإضافة وحنت ومزج توليد مصطلح مستحدث �
يف احلالة العامة، نقوم غالباً باعتماد وزن عريب معروف لتوليد املصطلح انطالقاً من جذر الكلمة املقابلة … واختصار

’ فاعول‘، مث اعُتمد وزن ’حسب‘لغوياً إىل  To Compute: أوًال تُرمجت Computerلغوياً. هذا ما حدث مثًال يف ترمجة 
  ’.حاسوب‘(اسم آلة ُمَتَضمَّن فيه معىن املبالغة) لتوليد مصطلح 

: أي اعتماد الكلمة األجنبية بلفظها مع مراعاة القوانني الصوتية واألوزان الصرفية العربية. مثًال تعريب  تعريب املصطلح �
  ’.آلة‘عوضاً عن  ١’)ماكنة‘أو ’ ماكينة‘(أو ’ مكنة‘إىل  Machine، أو تعريب كلمة ’جغرافيا‘إىل  Geographyكلمة 

  تقابل المصطلحات    
إن إجياد املصطلح العريب باالعتماد على املعىن الداليل للتعبري األجنيب فقط يؤدي يف كثري من األحيان إىل التباس يف     

عدة كلمات ’ نْقل‘حدة عربية لعدد من الكلمات األجنبية. فعلى سبيل املثال، تُقابل كلمة الرتمجة ناتج عن مقابلة كلمة وا
                                                           

 انطالقاً من النطق اإليطايل للكلمة.  ١
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اليت لكل منها، يف جمال االتصاالت، معىن خاص مييزها عن غريها؛ كما  Transmission و Transferو  Transportإنكليزية مثل 
. وعلى العكس، جند يف بعض األحيان عدة Administratorو  Manager و Directorيف مقابل الكلمات ’ مدير‘تستعمل كلمة 

ترتجم إما إىل  Modulation، وكلمة ’بؤرة‘أو إىل ’ حمرق‘ترتجم إما إىل  Focalمقابالت عربية لكلمة أجنبية واحدة. مثًال كلمة 
مد فحسب، بل إن املعجم وال ختتلف هذه التقابالت املتعددة بني املصطلحات باختالف املعجم املعت’. تضمني‘أو إىل ’ تعديل‘

  الواحد كثرياً ما يعطي عدة ترمجات للكلمة نفسها.
ما كلمة أخرى، فإن الرتمجة      وملا كانت اللغة العلمية دقيقة، ولكل كلمة فيها معناها ومدلوهلا اخلاصني اللذين ال تشارك 

وكما ذكرنا سابقاً، فإن اعتماد كلمة يف  قدر املستطاع. مصطلح ملصطلحضمن احلقل الداليل الواحد جيب أن تكون على شكل 
جمال علمي ما، إمنا هو حتديد وتضييق ملدى داللتها األصلية؛ وهكذا جيب اعتماد عملية التحديد نفسها هذه يف اللغة العربية. 

نة ففي حال وجود عدة ترمجات عربية للمصطلح األجنيب نفسه، جيب اختيار األقرب داللة تاركني بقية الكلمات املمك
ملصطلحات أخرى من احلقل الداليل نفسه. من هنا تربز أمهية عدم التعجل يف اختيار الكلمة العربية املقابلة للتأكد من أن اللفظة 
املختارة ليست أكثر مالءمة ملصطلح آخر، ولتجنب التكرار يف تقابل املصطلحات. هذا هو جوهر اآللية اليت سنقرتحها يف القسم 

  التايل من البحث.
  هذا وجيب عند اختيار املصطلح مراعاة القضايا التالية ما أمكن:    

  : إذ حيب أال ننسى أن األساس يف الرتمجة هو مالءمة املصطلح لقواعد اللغة املنقول إليها.صحة اللغة �
لفاظ : يسّهل اعتماد املصطلحات الشائعة من تداوهلا. والشيوع ذو وجهني: األول حماولة اعتماد الشائع من األالشيوع �

” توحيد الشائع“  . ومن الضروري بذل اجلهد الالزم لـ٢على ألسنة الناس؛ والثاين توخي الشيوع عند توليد مصطلح جديد
  بني خمتلف األقطار العربية يف حال وجود خالفات.

حنت من عبارة  ’ (إنسايل‘: ينبغي استنباط املفردات اليت تعطي لسامعها فكرة عن داللتها. مثًال مصطلح اإلحياء باملعىن �
من ’ َربوط‘  ، وألن الـ’!)نسل‘(من اجلذر ” إنسال“غري صاحل، ألنه من جهة يوحي بالـ  Robotيف مقابل ’) إنسان آيل‘

  جهة أخرى ليس أبداً إنساناً آلياً.
 املتعمقني : إن اعتماد بعض املصطلحات الغريبة أو املعقدة لغوياً أو الثقيلة على السمع قد يفقدها داللتها لغريالسهولة �

االت العلمية والتقنية). عندئذ يصبح املصطلح العريب أصعب استعماًال من  باللغة العربية (وهم غالبية العاملني يف ا
، وبقيت تستخدم يف اللغة املنطوقة واملكتوبة لفظة ٤رواجاً  Faxيف مقابل ’ ناسوخ‘. مثًال، مل تلق لفظة ٣املصطلح األجنيب

ا غري مصوغة على وزن عريب معروفاملعرّبة على ’ فاكس‘   .٥الرغم من أ
” الغريب“: وخاصة فيما يتعلق باملصطلحات اليت يقتصر استعماهلا على املختصني، حىت وإن أدى ذلك إىل بعض الدقة �

  ).Thesaurusيف مقابل ’ مكنـز‘أو إىل عدم اإلحياء املباشر باملعىن (مثل 

  في آلية توليد المصطلح    ٣
ام، حبيث رأينا أن امل     شكلة األساسية اليت تعرتض واضع املصطلح هي ضرورة اختيار لفظ يؤدي املعىن بدقة ومن دون إ

يتقابل على شكل واحد لواحد مع املصطلح األجنيب. إذن، من أجل إجياد آلية منهجية لتوليد املصطلحات العربية املقابلة 

                                                           
 !Sandwichيف مقابل ’ الشاطر واملشطور والكامخ بينهما‘املثال التقليدي الذي يُتندر به هنا هو   ٢
 طلحات املتداولة أو غري التخصصية.هذا األمر صحيح بوجه خاص من أجل املص  ٣
ا توحي بـ  ٤  ”!الناسوت والالهوت“وتوحي أيضاً بـ ’... نسخ‘  أكثر من الـ” التناسخ“  رمبا أل
 ’.فـَْعل‘على وزن ’ َفْكس‘لذلك يفّضل عليها الرسم   ٥
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وجيري ذلك بفحِص كامِل حقل املصطلح الداليل قبل ”. مشويل“للمصطلحات األجنبية، جيب التفكري يف املسألة على حنو 
  اختيار اللفظ املقابل. واحلقل الداليل كما نعّرفه هنا يتكون من شقني:

وحيوي كافة املصطلحات األجنبية املرتبطة باملصطلح املدروس واملستعملة يف جمال استخدامه، سواء   :الشق األجنيب    )١(
اً  أم ترادفاً أم تضاداً. وجيب اعتبار كافة األبنية الصرفية (ذات املعىن) اليت تشرتك يف جذرها اللغوي مع  أكان هذا االرتباط تشا

 Toجيب التفكري يف الوقت نفسه يف  Compilerاملصطلح املدروس وإدراجها يف احلقل الداليل. مثًال: من أجل إجياد مقابل لكلمة 

Compile  وCompilation مقابًال لـ  ألننا قد جند… ، اخلCompiler  مرتجم‘املقرتحة عوضاً عن ’ ترمجان‘يبدو مقبوًال (مثًال ’
موعة من األبنية الصرفية ذات Compilationو  To Compileذات املعىن األوسع) دون إمكان إجياد مقابل لـ  . نسمي تلك ا

  داخل احلقل. صفاً داللياً اجلذر املشرتك 
العربية املمكن استخدامها ملقابلة املصطلحات األجنبية يف الشق األول. من هذه  وحيوي اجلذور  :الشق العريب    )٢(

  اجلذور ُتستخرج املشتقات املختلفة:
ا؛  -    األفعال املزيدة بكافة أوزا
  مصادر األفعال بصورها املختلفة (مبا فيها املصدر امليمي واملصادر الصناعية)؛ - 
والصفات املشّبهة مع صيغ مبالغتها؛ وأمساء املرّة واهليئة؛ وأمساء الزمان  األمساء املشتقة: أمساء الفاعل واملفعول  - 

  …واملكان؛ وأمساء اآللة؛ 
ال التطبيقييتحدد احلقل الداليل للمصطلح وفق      . وميكن )الواحد (مثل املعلوماتية أو اإللكرتونيات أو امليكانيك ا

مثًال مشرتكة يف حقلني دالليني  Machineلية يف جماالت خمتلفة، فكلمة بني حقول املصطلح الدال التقاطعاتتعريف جمموعة من 
مها املعلوماتية وامليكانيك. يعرف هذا االشرتاك حينئذ تقاطعاً بني احلقلني الدالليني، وميّكن الباحث من تقرير اعتماد ترمجة واحدة 

  للمصطلح املشرتك أو اعتماد ترمجة خمتلفة يف كل حقل داليل على حدة.
  

  تكوين الحقل الداللي    
  يعيننا على استنباط سريورة تكوين احلقول الداللية. - مبسَّطاً  - لنأخذ أوًال مثاًال تطبيقياً     
  :Standard (n.)نريد إجياد مقابل عريب للمصطلح اإلنكليزي     

  نوجد أوًال الصف الداليل للمصطلح، وهو: �
{Standard (a.), Standard (n.), Standardize (v.), Standardization (n.)} 
(a. = adjective; n. = noun; v. = verb.) 

  ’:معياري‘و ’ قياسي‘مها:  Standard (a.)مثة مقابالن عربيان معروفان لـ  �
  جند املقابالت التالية:’ معياري‘من  

Standard (a.) = ‘معياري’ ; Standard (n.) = ‘معيار’ ; 

Standardize (v.) = ‘عريَّ ’ | ‘عاير’ ; Standardization (n.) = ‘تعيري’ | ‘معايرة’ . 

 تعين اخلَيار.) |(حيث 
ال تصلح. يبقى أمامنا خيار  - من مثَّ - مستقرَّة فيها معاٍن أخرى خمتلفة، وهي ’ عايَر معايرةً ‘و ’ عيـََّر تعيرياً ‘ولكن 

 ووضع:’ َمْعيَـَر َمْعيـََرةً ‘أخري: ابتكار فعل من ملحقات الرباعي هو 
Standard (a.) = ‘معياري’ ; Standard (n.) = ‘معيار’ ; 

Standardize (v.) = ‘ َمعَري’ ; Standardization (n.) = ‘َمعيـََرة’ . 



  
٥  

يف مقابل ’ االحنراف املعياري‘(كما يف  Standard (a.)معتمدة يف بعض معاين ’ معياري‘مزية هذا احلل أن 
Standard Deviationمعيار‘ل غري مألوف، إضافة إىل أن لفظة )؛ أما عيوبه فهي اضطرارنا إىل ابتكار فع ’

  ، وهذا يؤدي إىل لبس يف املعىن.Criterion/Criteriaمستقرة يف مقابل 
  جند املقابالت التالية:’ قياسي‘من  

Standard (a.) = ‘قياسي’ ; Standard (n.) = ‘قياس’ | ‘مقياس’ ; 

Standardize (v.) = ‘قاس’ | ‘اقتاس’ | ‘قيَّس’ | ‘قايس’ ; 

Standardization (n.) = ‘قياس’ | ‘اقتياس’ | ‘تقييس’ | ‘مقايسة’ . 

وكذا: القياس … مستخدمة يف أداء معىن مستقر: قياس الطول أو احلجم أو غريه’ قاس قياساً ‘يف هذا احلل، 
قاِبل الفقهي أو النحوي (هذا املعىن األخري يقرتب من املعىن املراد ترمجته، ولكن ال يطابقه كما سنرى)، وكذلك تُ 

فهي تدل يف لغة ’ مقياس‘وهذه نقيصة. أما - كلتيهما   Standardizationو  Standardلفظيت ’ قياس‘فيه لفظُة 
” قياس“فهي توحي بالنْسب إىل ’ قيَّس تقييساً ‘العلم على أداٍة للقياس، وال نريد زيادة حتميل هذه الداللة. وأما 

؛ واللفظتان ’قايس‘  و’ اقتاس‘أقرب. يبقى لدينا  Dimensioningأو  Sizingحمدَّد، وهي من َمثَّ إىل أداء معىن 
بتغى. نفاضل بني اللفظتني مبالحظة أن كلمة 

ُ
’ قايس‘تدالن على معىن: تقدير الشيء على مثاله، وهو املعىن امل

وأخرياً، ’. اقتاس اقتياساً ‘قد توحي باملوازنة واملفاضلة عن طريق القياس، وهو معىن يبعدنا عما نريد. لذا نستبقي 
 Standard (a.)يف مقابل ’ قياسي‘عوضاً عن ’ اقتياسي‘وبغرض احلفاظ على جتانس الصف الداليل، ميكن اقرتاح 

يف ’ مقياس‘أو ’ قياس‘عوضاً عن ’ مقتاس(ـة)‘  يف الرياضة مثًال) و” الرقم القياسي“(وبذلك نبتعد عن معىن 
الشيء الذي يُقاس “  و’) قياس‘(ونرتك هلا مصطلح ” لقياسآلية ا“، مفرِّقني بذلك بني Standard (n.)مقابل 
  ’).مقتاس(ـة)‘(ونضع له مصطلح ” عليه

  نقرتح إذن: �
Standard (a.) = ‘اقتياسي’ ; Standard (n.) = ‘(ـة)مقتاس’ ; 

Standardize (v.) = ‘اقتاس’ ; Standardization (n.) = ‘اقتياس’ . 

ابل األنسب ملصطلح ما يتطّلب معاجلة كامل صفه الداليل. بل إننا قد نضطر، أثناء بتأّمل املثال السابق، جند أن إجياد املق    
، {Criterion}إىل صفوف داللية أخرى مرتبطة به  {Standard}اختيار املقابالت، إىل االنتقال من صف املصطلح الداليل 

{Size} ،{Dimension}ت صرفية متعددة، واملفاضلة بينها (من من جهة أخرى، علينا فحص مرتادفات خمتلفة واحتماال… ، اخل
  حيث املبىن واملعىن) قبل إثبات املصطلح العريب.

  ) جيري وفق اخلطوات التالية:٦اعتماداً على ما تقّدم، جند أن تكوين احلقل الداليل ملصطلح ما (انطالقاً من لفظه األجنيب    
غه الصرفية املستعملة، وذلك بالعودة إىل جمموعة من تكوين الصف الداليل للمصطلح األجنيب عن طريق سرد كافة صي  )١

  معجمات املصطلحات االختصاصية.
سرد املقابالت العربية املمكنة للمصطلحات األجنبية الواردة يف الصف الداليل السابق، وذلك بالعودة إىل جمموعة من   )٢

  املعجمات املعتمدة، و/أو باقرتاح مقابالت جديدة.
)" واملختلفة عن ٢لية لكافة املصطلحات األجنبية اليت ترتبط باملقابالت العربية املسرودة يف "تكوين الصفوف الدال  )٣

                                                           
حات بلغات أخرى (مثل الفرنسية أو األملانية) اليت هلا أحياناً مصطلحات سنفرتض عموماً أن اللفظ األجنيب هو الكلمة اإلنكليزية. ولكن جيب عدم استثناء بعض املصطل  ٦

 مسبوكة سبكاً أفضل.



  
٦  

  .مرتابطة داللية)" ٣)" و "١)". نسمي جمموعة الصفوف الداللية املكوَّنة يف "١املصطلحات املوجودة يف "
ال إجياد كافة املصطلحات األجنبية املرتبطة بالصفوف الداللية السابقة (م  )٤ ن ناحية التشابه والرتادف والتضاد) يف ا

العلمي نفسه، وذلك باالستفادة من معجمات املرتادفات، ومن املكانز ومسارد املصطلحات املختلفة، ومن جهود 
  التقييس يف جمال التصنيف املعجمي واملصطلحي.

وَجدة يف "  )٥
ُ
الداللية هذه ُيكوِّن الشق األجنيب من )". إن جمموع الصفوف ٤تكوين الصفوف الداللية للمصطلحات امل

  احلقل الداليل للمصطلح املدروس.
سرد املقابالت العربية املمكنة للمصطلحات األجنبية الواردة يف هذا احلقل الداليل، وذلك بالعودة إىل جمموعة املعجمات   )٦

  .٧املعتمدة، و/أو باالجتهاد
يف مقابل أكثر من مصطلح أجنيب وبالعكس) ومواضع النقص (عدم حتديد مواضع التكرار (وجود كلمة عربية واحدة   )٧

  وتثبيتها.” املستقرة“وجود كلمة عربية صاحلة يف مقابل مصطلح أجنيب ما)، وكذلك حتديد املقابالت العربية 
  )".٦استخراج اجلذور العربية للكلمات الواردة يف "  )٨
)" من أجل تكوين الشق العريب من احلقل الداليل ٦بية الواردة يف "استخراج األفعال واألمساء املشتقة من اجلذور العر   )٩

  للمصطلح املدروس.
بعد تكوين احلقل الداليل للمصطلح وحتديد مواضع النقص والتكرار، يستطيع الباحث اقرتاح املقابالت الالزمة على حنو     

  يب من احلقل الداليل.مشويل مستفيداً من كافة الصيغ الصرفية املتاحة واملوجودة يف الشق العر 
، أي إن سرد املقابالت العربية للمصطلحات األجنبية ”َعْودياً “ميكن أن جيري تنفيذ بعض اخلطوات السابقة تنفيذاً   :مالحظة

يعقبه تكرارياً العودة إىل إجياد املقابالت األجنبية للمفردات  - )"٦)" و "٢اخلطوتان "- الواردة يف الصفوف الداللية 
)". وهكذا دواليك حىت الوصول إىل حالة تقارب تتحدد باستقرار جمموعيت املصطلحات ٤"  اخلطوة- اجتة العربية الن
  املتقابلة.

اية البحث مثالني آخرين على تكوين احلقول الداللية.)   (انظر يف 
  

  بيئة معلوماتية مساعدة على تطبيق آلية توليد المصطلح    
ياً هو من دون شك عمل مضن. ومن مثّ جيب التفكري حبوسبة تلك العملية من إن تكوين حقول املصطلحات الداللية يدو     

أجل إحداث بيئة معلوماتية تساعد الباحث على تنفيذ اخلطوات املذكورة آنفاً قبل اختيار املصطلحات املناسبة. وال ميكن، 
  ستخدام احلاسوب يف منحيني أساسيني:بالطبع، جعل عملية انتقاء املصطلح آلية، فهذا اجتهاد مرتوك للباحث، ولكن ميكن ا

بعض خطواِت عمليِة تكوين احلقول الداللية. ميكن مثًال استخدام برجميات قادرة على وزن املفردات  أمتتةاملنحى األول  �
ريقة العربية واستخراج جذورها، أو برجميات قادرة على توليد كافة األوزان الصرفية (الفعلية منها واالمسية) جلذر عريب ما بط

  ”.إلكرتونية“آلية؛ وميكن االستفادة من معجمات املصطلحات (األحادية والثنائية اللغة) إذا توّفرت بصيغة 
يفرَّغ فيها الشقان العريب واألجنيب من احلقول الداللية. وتستخدم قاعدة ” عالقاتية“ قاعدة معطياتاملنحى الثاين إنشاء  �

  املعطيات تلك بطرائق متعددة أمهها:
  اض الصفوف الداللية ملصطلح ما؛استعر  - 
  معينة تساعد على اختيار املقابالت أو إظهارها؛”) مصاغة“استعراض حقل املصطلح الداليل وفق هيئة (أو  - 

                                                           
 وال خيفى هنا أمهية أن تزّود اللغة العربية مبعجم مرتادفات عصري.  ٧



  
٧  

عند اقرتاح مصطلح عريب يف مقابل مصطلح أجنيب معني، يستطيع الباحث أن يطلب من النظام عرض املرتابطة   - 
، وهذا مما يسمح له باستعراض الكلمات املستعملة اليت تنتمي إىل الصف الداللية املتعلقة باملصطلح املقرتح

  الداليل العريب نفسه مع معانيها األجنبية؛
توليد معجمات ومسارد مصطلحاتية توليداً آلياً مبصاغات خمتلفة (مثًال مرتبة أجبدياً، أو على شكل   - 

  …).مرتادفات/متضادات، اخل
  

  أمثلة    
وضيح بعض األفكار الواردة يف هذا البحث. وقد جرى تبسيط هذين املثالني ما أمكن ألن الغرض سنعرض هنا مثالني لت    

  منهما ليس تطبيق اآللية تطبيقاً صارماً، إمنا هو إلقاء الضوء على اإلشكالية املعروضة. 
  التقابل يف أمساء األدوات واآلالت والتجهيزات بني اإلنكليزية والعربية.  :املثال األول    
ا، بصنع جدول يظهر ١يف هذا املثال (الشكل      ) اكتفينا، من أجل تبيان الرتابطات التشابكية بني املصطلحات ومقابال

التقابالت بني جمموعيت املصطلحات الدالة على أمساء األدوات واآلالت والتجهيزات املختلفة يف اللغتني اإلنكليزية والعربية، وذلك 
  إنكليزي.- عريب وعريب- ن املعجمات الثنائية اللغة إنكليزيبالعودة التكرارية إىل عدد م

  باإلنكليزية والعربية. Processالرتابطات الداللية املنبعثة من مصطلح   :املثال الثاين    
باإلنكليزية، وقمنا بتوليد جمموعة من الصفوف الداللية املرتابطة بدءاً من تلك  Processيف هذا املثال انطلقنا من مصطلح     
). قمنا بعد ذلك باستخراج كافة اجلذور العربية القابلة لالستعمال إلجياد مقابالت املصطلحات الواردة يف ١- ٢كلمة (الشكل ال

). يف اخلطوة األخرية، اقرتحنا بعض املقابالت للمصطلحات الواردة يف تلك املرتابطة ٢- ٢املرتابطة الداللية السابقة (الشكل 
  ).٣- ٢(الشكل 

اية البحث.)(انظر التعلي    قات على املثالني يف 
  

  على هامش المنهج المقترح: قضايا للبحث    ٤
تسمح اآللية اليت قدمناها يف الفقرات السابقة مبساعدة الباحث على اقرتاح مقابالت عربية للمصطلحات العلمية على حنو     

دة يف وضع املصطلح العلمي، يتطلب معاجلة منهجي، ولكن وضع هذه اآللية موضع التنفيذ، والتوّصل إىل سياسة عربية موحّ 
بعض املسائل اليت قد تعرض للباحث املرتجم يف أثناء تعامله مع النصوص العلمية، وتوجب إجياد حل قياسي (منهجي) هلا. نذكر 

    هنا، على سبيل التعداد ال احلصر، بعض تلك املسائل:
  

    معاني األبنية الصرفية في العربية    
ال التطبيقي املتقّدم عرضه أن واضع املصطلح كثرياً ما يضطر إىل املوازنة بني أبنية صرفية خمتلفة الختيار أنسبها. رأينا يف املث    

خاصة أبنية األفعال، وأن تقّر جمامع اللغة العربية –” قياسية“ويتطّلب ذلك أن تكون بعض املعاين اليت تعّرب عنها األبنية الصرفية 
للمبالغة والتكثري. أضف إىل ’ فـَعَّلَ ‘للتعدية، وزِنة ’ أَفـَْعلَ ‘على تلك املعاين، كما نستخدم قياساً زِنة  قياسية استخدامها للداللة

ا الصرفية املعروفة مستخدمة استخداماً مستقراً ”املستغَرقة“ذلك أن هناك يف اللغة العربية العديد من اجلذور  ، أي أن معظم أوزا
حنتاج أحياناً من أجل مقابلة مصطلحات أجنبية من الصف أو احلقل الداليل نفسه إىل توليد  للداللة على معان حمددة، يف حني

مفردات جديدة مشتقة من ذاك اجلذر. ينبغي يف هذه احلالة استنباط أوزان جديدة (أو اعتماد أوزان موجودة ولكن غري شائعة) 



  
٨  

  من أجل استيعاب معان جديدة.” الشكلية“وحتديد معانيها 
’ َرقَّمَ ‘بكثرة يف جمال اإللكرتونيات واملعلوماتية. ولكن زِنة  To Digitize, Digitized, Digitization: تستخدم كلمات مثالً     

ا معىن  ألداء املعىن ’ فـَْعَلنَ ‘فيها مستقر). من مثّ ميكن هنا اعتماد وزن مثل  To Numberتعجز عن أداء الداللة املطلوبة (أل
  ’.َرْقَمَنة‘و’ ُمَرْقَمن‘و’ نَ َرْقمَ ‘واشتقاق الكلمات: 

رد على قالب      اليت ’) فـَْعَللَ ‘وفيما يلي عدد من أبنية األفعال الصرفية غري الشائعة (املستخدمة إلحلاق الثالثي بالرباعي ا
  ميكن اإلفادة منها يف صياغة املصطلحات العلمية، مع اقرتاح بعض املعاين اليت ميكن أن تؤديها:

وميكن استخدامها للداللة على مّد معىن االسم إىل الفعل، أو لنسب املفعول به إىل صفة من ’). رقمن‘ن (كـ فَـْعَلن وتفعل  �
ت فيها أصالة النون ’). فَـعَّلَ ‘الصفات (على غرار أحد معاين  وقد وردت هذه الصيغة الصرفية قدمياً ُمشتقًة من ألفاظ تـُُومهِّ

  . ٨كين أرى فائدة يف تعميم إمكان استخدامها عند احلاجة إليها)، ولنأي طلى بالقطرا’ َقْطَرنَ ‘(يف مثل 
  وميكن اشتقاقها من بعض الصيغ الصرفية املبدوءة مبيم.’). متركز‘َمْفَعل ومتفعل (كـ  �
ا) ألداء معىن ’ فاِعل‘وميكن اشتقاقها من بعض الصيغ الصرفية (خاصة ’). عومل‘و ’ حوسب‘فـَْوَعل وتفوعل (كـ  � ومثيال

ال.التعميم    أو مّد ا
  فـَْعَول وتفعول، فـَيـَْعل وتفيعل، فَـْعَيل وتفعيل. وتستخدم مجيعها لنقل معىن الفاعلية أو املفعولية إىل الفعل. �
  نذكر منها مثًال:” املفيدة“أما على صعيد أمساء الذات وأمساء املعىن وأمساء املصادر، فيوجد العديد من األبنية الصرفية     

  ’.تفعيلة‘و ’ يُفعول‘و ’ تِفعال‘و ’ فعولأُ ‘و ’ َفعال‘أوزان  �
املناسبة لرتمجة أمساء العلوم أو املذاهب ’ ...) فُعيالء‘و ’ ِفعلياء‘و ’ َفعوالء‘  و’ َفعالء‘أبنية بعض األمساء املمدودة (مثل  �

  العلمية.
  .Phonemeيف مقابل ’ صومت‘اللذين ميكن استخدامها ألداء معىن: اجلوهر احلامل للصفة. مثًال: ’ فعلم‘و ’ ِفعلني‘وزين  �
وحبذا لو تقوم جمامع اللغة بضبط أوزان األمساء املزيدة يف العربية (سواء أكانت ُمشتقَّة أم شبيهة باجلامدة) مع وضع الئحة     

  .٩باملعاين القياسية اليت ميكن هلذه األبنية أن تؤديها
  

    السوابق واللواحق    
ساً) بكثرة يف اللغات األوربية. وهي تعطي مرونة كبرية يف اشتقاق كلمات تستخدم اللواصق (السوابق واللواحق أسا    

جديدة. جيب إذن إجياد طريقة قياسية ملقابلة السوابق واللواحق الشهرية مقابلًة حتافظ على قواعد الصياغة يف اللغة ” ُمرَكََّبة“
(جبعل السابقة صفة وجذع ’ معاَجلة تعددية‘أو ’ ددةمعاَجلة متع‘بـ  Multiprocessingالعربية. مثًال: هل نرتجم مصطلحاً كـ 

(بإضافة جذع الكلمة إىل السابقة)؟ ومىت نستخدم يف الوصف الصفة ’ تعددية املعاَجلة‘أو ’ تعدد املعاَجلة‘الكلمة موصوفاً) أم بـ 
أم ’ معاِلج تعدديّ ‘هل نقول  ،Multiprocessor(متعدد) والنسبة (تعددّي)؟ ومىت نستخدم املصدر الصناعي (تعدديّة)؟ ويف مثل 

، وهي مجع املصطلح sMultiprocessor، وماذا نفعل عند ورود ’متعدد معاِجلات‘أم ’ معاِجلات متعددة‘أم ’ معاِلج متعدد‘
  السابق؟

وبالطبع، فليس هناك دوماً حل وحيد ينطبق على مجيع احلاالت. ولكن علينا حماولة إجياد قواعد عامة تؤدي إىل جتانس     

                                                           
ة يف العامية الشامية (وغريها) يف مثل قوهلم   ٨ ألوالد. والعاميات، مع عدم مشروعيتها، تبقى دليًال على ما ميكن أي: تَصرََّف تصرَُّف ا’ تـََوْلَدنَ ‘وقد وردت استخدامات مشا

  ”.السليقة اللغوية الشعبية“وصفه بـ 
  فـََعل ذلك من قبل الشيخ عبد اهللا العاليلي عندما حاول تعريف أسٍس لوضع املعجم اجلديد.  ٩



  
٩  

  لرتمجات عند اختالف املرتمجني.ا
  نذكر من السوابق الشهرية:    

anti-, de-, dis-, un-, ex-, re-, bi-, di-, multi-, hexa-, micro-, macro-, mini-, mega-, pre-, post-, para-, meta-, 
semi-, sub-, super-, hyper-, ultra-, infra-, inter-, intra-, extra-, syn-, con-, trans-, tele-, quasi-, pseudo-, … 

  ومن اللواحق الشهرية:    
-able, -ability, -logy, -meter, -metry, -graph, -graphy, -gram, -scope, -scopy, -nomy, -on, -eme, -type, … 

  
  ”النقحرة“المختصرات األوائلية و     
هلا، تعتمد اللغات األوربية بكثرة استخدام املختصرات نظراً لكثرة املصطلحات العلمية املرّكبة من أكثر من كلمة وطو     

الدالة على وحدة املعاجلة املركزية يف حاسوب، ومن تلك املختصرات ما  CPU (= Central Processing Unit)األوائلية، مثل 
ا (مثل  قياسية تسمح بإجياد  جيب إذن التفكري يف طريقة )، وقد تشتق منها مفردات جديدة.Radarيتحول إىل كلمة قائمة بذا

. وإذا كان من غري املمكن إجياد خمتصرات أوائلية عربية مقابلة، جيب اعتماد ١٠خمتصرات أوائلية عربية واستخدامها (كتابة ولفظاً)
  نواظم الستخدام املختصرات مكتوبة حبروف التينية يف منت النص العريب.

إىل إيراد ألفاظ أجنبية يف نصه ُمّعرَّبة كما هي (أي من دون سبكها ومن جهة أخرى، فإن الكاتب العريب قد يضطر أحياناً     
، وإجياد Transliteration(أي: نقل احلروف) ” النقحرة“على وزن من أوزان العربية). ويتطّلب ذلك وضع قواعد ثابتة ملا ُدعي بـ 

) أم صائتة p ،vاإلنكليزية،  goيف مثل لفظة  gمقابالت قياسية لألصوات الالتينية غري املوجودة بالعربية، سواء أكانت صامتة (
)e ،o ،u .(... ،الفرنسية  
  

  أسماء األعالم واستخدام األقواس    
)، ومنها ما حتول إىل أعالم Webمن املصطلحات اإلنكليزية ما أصبح ذا صبغة عاملية تستخدم يف معظم اللغات (مثل  �

ا ومىت نرتمجها. مثًال: هل ). يوجب ذلك اعتماد اسرتاتيجية عربية Internet(مثل  ثابتة ملقابلة تلك الكلمات: مىت نعرِّ
Internet  و ’ إنرتنت‘هيWeb  ؟ وماذا عن ’ِوبّ ‘هيBit ؟’منـزلة‘أم ’ خانة‘أم ’ ِبتّ ‘؟ هل هي  

ء األعالم  يسمح استعمال احلروف اهلجائية الكبرية يف اللغات اليت تعتمد على األجبدية الالتينية بتيسري الداللة على أمسا �
كتابًة، يف حني أن اللغة العربية تفتقر إىل مثل هذه الوسيلة. ويلجأ الكاتبون بالعربية أحياناً إىل استعمال األقواس اهلاللية ( 

حلصر أمساء األعالم. وملا كان الستخدام األقواس دالالت خمتلفة، وجب حتديد تلك “ ” ) أو عالمات االقتباس 
وُمَوحَّداً (يف الكتابة العلمية خاصة) يزيد من جتانس ووضوح النص ويسهِّل قراءته. ميكن على الدالالت حتديداً واضحاً 

سبيل املثال ختصيص استخدام عالمات االقتباس املستقيمة " " حلصر أمساء األعالم؛ يف حني نرتك استخدام عالمات 
أثور أو تعريف علمي؛ واستخدام عالمات إليراد قول منقول عن كاتب آخر، أو حلصر قول م« » االقتباس الزاويّة 

  للداللة على كلمة مستحدثة أو غريبة، أو على كلمة ُتستعمل مبعىن خيتلف عن معناها املألوف.“ ” االقتباس املعقوفة 

  خاتمة    ٥
وأمانة؛  عرضنا يف السطور السابقة إلشكالية املصطلح العلمي العريب االختصاصي من حيث قدرته على الوفاء باملعىن بدقة    

وبّينا أن املشكلة ذات وجهني: نقص األلفاظ العربية يف مقابل األعداد املتزايدة من املصطلحات األجنبية املستحدثة؛ وضرورة 
ج مشويل يأخذ باالعتبار احملتوى اللغوي حلقل املصطلح الداليل، الذي تنتمي إليه الصيغ الصرفية املختلفة  اختيار املقابالت وفق 

                                                           
  روف يتكرر بتواتر كبري يف بدايات الكلمات (مثل األلف والتاء وامليم والنون).جيب أن نأخذ هنا يف احلسبان أن ظاهرة الصرف العريب جتعل عدداً حمدوداً من احل  ١٠



  
١٠  

  مكن استخدامها عند اختيار اللفظ املناسب.للجذور امل
من أجل التصدي لتلك اإلشكالية، عرضنا ملنهج يساعد الدارس على انتقاء املصطلح املالئم، باالستفادة من آلية مقرتحة     

ني لتكوين حقول املصطلحات الداللية تضمن إجياد الرتمجة املناسبة اليت تسعى لتحقيق التقابل على شكل واحد لواحد ب
ا العربية وتزيل ما أمكن من التشابه وااللتباس. وبّينا أن تلك اآللية قابلة للحوسبة على شكل بيئة  املصطلحات األجنبية ومقابال

معلوماتية تضع حتت تصرف واضع املصطلح أدوات فعالة ملعاينة حقول املصطلحات الداللية؛ وتقصي إمكانات الرتمجة، 
كما وذكرنا، على هامش … واآلثار احملتملة الختيار مصطلح ما على حقول داللية أخرى؛ اخل واحتماالت التشابه والرتادف،

قرتح، بعض القضايا اليت قد تعرض للباحث العريب العامل يف حقل الرتمجة العلمية ووضع املصطلحات. 
ُ
  املنهج امل

طريق إىل اهلدف الذي نسعى إليه، أال وهو إن األفكار املعروضة يف سياق ورقة العمل هذه ما هي إال خطوة أوىل يف ال    
إجياد آلية منهجية قياسية حموسبة للمساعدة على توليد املصطلح العريب. غري أن وضع هذه اآللية موضع التطبيق الفعلي ال يتم إال 

  العلم واملعرفة. بتضافر وتكامل جهود اللغويني والِتقنيني، املهتمني جبعل اللغة العربية لغة حديثة ميكن بواسطتها إنتاج
  

يشكر املؤّلف مجيع من ساهم يف تنضيج األفكار الواردة يف هذا البحث، وبوجه خاص د. إياد سيد درويش؛ كما   :كلمة شكر
  يوجه جزيل الشكر لألستاذ مروان البّواب الذي تفّضل مبراجعة نص البحث. 
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