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  )٢٠٠٤أكتوبر  ١٢- ٩ندوة معجم اللغة بدمشق (من 
  أدوات البحث العلمي في علم المصطلح الحديث

  لألستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح
  رئيس المجمع الجزائري للغة العربية

يعتمد االختصاصيون يف علم املصطلح احلديث يف أعماهلم العلمية 
يف املؤسسات اليت أنشئت  على جمموعة من األدوات الناجحة وبصفة خاصة

بغرض النهوض باملصطلحات العلمية باستخراجها من النصوص العلمية 
وجتميعها وترتيبها والتعريف بوجودها يف االستعمال وغري ذلك مما خيص 

  )١(البحث االصطالحي احلديث

وأهم هذه األدوات هي الطرائق واملنهجيات العلمية اليت وضعها أهل 
دود أعماهلم وكذلك الربجميات املناسبة للتعامل مع االختصاص ملضاعفة مر 

احلاسوب واإلنرتنت وخاصة اليت حيتاج إليها الباحث الستخراج املصطلحات 
  من النصوص وللتنقيب عنها وكيفية استعماهلخا.

كما أن هناك اتصاًال وثيقًا جدًا بني هذه املؤسسات وسائر العلماء 
  لني للمصطلح العلمي أبداً.والباحثني والتعمل منعزلة عن املستعم

                                                            
) لقد حدد املتخصصون والعلماء يف علم املصطلح هذا العلم بأنه"نشاط يهدف إىل ١(

ا اخلاصة مع  التعرف على األلفاظ اجلارية يف االستعمال العلمي الدالية على مدلوال
ا   ( وقد يلجأ ذكر مراجعها يف االستعمال وتقوميها إن اقتضى احلال وتنميطها ونشره

  إىل وضع املصطلحات اجلديدو" (من كتب الرتمجة الكندي)
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تطرق إىل كل هذه األنواع من األدوات وما يلزم من اللجوء إليه من وسن
  يئة الظروف املالئمة بل وتطوير الؤى التقليدية حول البحث يف املصطلح.

من الواضح أن هذا امليدان يهم العلماء وأهل االختصاص وهم املعنيون 
صطلحات واستعماهلا كما أنه يهم باألمر بالدرجة األوىل يف وضع امل

أهم مكون للهوية هوية احلكومات ألن املصطلحات جزء من اللغة واللغة هي 
األمم والشعوب. مث إن من شروط التقدم العلمي والتكنولوجي املستمر 
التفادي للبلبة اللغوية ومن مث اهتمام املسؤولني الكبار يف البلدان املتقدمة 

ا.بتنميط املصطلحات والعن   اية 

هذا وغن كنا حنن العرب نشاركهم هذا االهتمامفما ابعدنا يف الواقع 
منهم أوًال فيما خيص أوًال جوهر النشاط اخلاص بالبحث العلمي يف 
املصطلحات فاعتمادهم على رصد االستعمال احلقيقي للمصطلحات والرجوع 

  يف األول ويف األخري إليه هو األساس عندهم.

االستعمال معناه املسح له الكامل، وهذا الميكن أن مث إن الرجوع إىل 
يتم إال بالوسائل التكنولوجية احلديثة وأمهها احلاسوب فللحاسوب كما هو 
معروف قدرات عظيمة جدًا فإنه قدر على العالج األوتوماتيكي ألي نص 
مهما بلغ حجمه وبسرعة خيالية. فهذا يلزم منه أن يغري الباحث تصوره لعمله 

  بكيفية جذرية. وسنتطرق إىل ذلك فيما يلي.العادي 

أما النهج الذ نسري عليه حنن يف البلدان العربية فإن انتماءنا يف عصرنا 
وبصفة  - هذا إىل مايسمى بشيء من اإلشفاق:" البلدان النامية" جيعلنا

نسعى على الدوام إىل االلتحاق بركب احلضارة احلديثة وجماراة حركتها  - خاصة
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تايل النقوم بشيء يف ميدان املصطلحات إال بسّد الثغرات. فالسبق العلمية وبال
إألى وضع املصطلح للمفهوم العلمي اجلديد اليكون بالطبع إال على يد 
صاحب هذا املفهوم اجلديد. وحنن بعيدون عن ذلك يف وقتنا احلاضر وعلى 
هذا ينحصر العمل عندنا يف ميدان املصطلح يف البحث عن املقابل العريب 
للمصطلح األجنيب ليس إال. وياليته كان هذا العمل سريعًا ومنتظمًا حىت 
يستجيب لكل ماتتطلبه احلداثة يف ميدان العلم والتكنولوجيا والواقع مع 

  األسف غري هذا.

وذلك ألن املناهج اليت نسري عليها هي، يف اعتقادنا، غري مالئمة وغري 
  مطابقة للبحث االطالحي احلديث.

لماؤنا وأهل اخلربة يف كل ميدان علمي أن تنشأ جلنة خاصة وقد تعّود ع
بلغة واحدة غالباً  –لسّد الثغرات تنظر يف قائمة من املصطلحات األجنبية 

وتبحث عن مقابل  –والندري على أي أساس اختريت ومن أين استقيت 
عريب لكل لفظ أجنيب والندري ههنا أيضًا هل هو لفظ موجود يف االستعمال 

مث تعرض القائمة للمناقشة يف مستوى اللجنة ومافوق ويكتفي يف أم ال. 
  الغالب بنشرها بعد االتفاق عليها.

يئة معينة ومهمما كان فإن هذا العمل  وليست هذه الطريقة خاصة 
لّىب الكثري من احلاجات ونشرت بفضل علمائنا واجتهادهم 

لقّيمة. وهذا البد وإخالصهم(البفضل الطريقة) الكثري من املعاجم املتخصصة ا
أن ننّوه به نه عمل مفيد ولكن هذا المينع من أن حناول، قدر اإلمكان، 
حتديث هذه الطريقة وتطويرها والتكّيف مبا حتتمه علينا حتوالت العامل والتقدم 
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  العلمي والتكنولوجي.

فما نراه ضروريًا أو مفيًدا ملضاعفة مردود البحث االصطالحي ينحصر، 
  لطرائق والوسائل التالية:يف نظرنا، يف ا

ضرورة الرجوع إىل االستعمال احلقيقي واالهتمام مبا قد ُوضع من  -١
لفظ عريب لنفس املفهوم يف جهة أخرى أو بلد آخر ورمبا يكون قد دخل 

  فياالستعمال بالفعل.

ضرورة احلصر الكامل واملستمّر ملا يضعه العلماء باستمرار من  -٢
 .مصطلحات على مستوى الوطن العريب

ضرورة الرجوع إىل الرتاث العلمي العريب وحماولة مسحه َمْسًحا   -٣
كامًال وقد كان هذا من اهتمامات علمائنا يف القرن املاضي مث اختفى متاًما أو 

 يكاد.

ضرورة االعتماد على حصر كامل للمصطلحات األجنبية بالنسبة  -٤
ع من لكل علم ولكل ميدان علمي أو ثقايف والتصفح املستمّر لكل ما يوض

 جديد.

ضرورة االعتماد على مدّونة من النصوص العلمية وغريها كبرية  -٥
يرتاءى فيها االستعمال احلقيقي للقدمي واحلديث للغة العربية يف كل ميدان 
علمي وتكون هي املصدر األساسي للبحث االصطالحي واللغوي عامة 

 وَمْرجًعا موضوعًيا.

املفهوم مع اللفظ ضرورة االعتماد على منهجية خاصة يف دراسة  -٦
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املقابل له وذلك كاللجوء إىل النوع الراقي من اجلزازات االصطالحية الذي 
 جيري استمال اآلن يف علم املصطلح احلديث.

ضرورة اللجوء إىل الوسائل التكنولوجية احلديثة وإن بدأ بعضهم  -٧
باللجوء إىل احلاسوب فلم يتم بعد تطوير التصور للعمل االصطالالحي مبا 

 يه العمل على احلاسوب.يقتض

عدم االكتفاء بنشر املصطلحات اجلديدة وضرورة التدخل لرتوجيها  -٨
 بطرق ناجعة وعلى أوسع نظاق.

ضرورة وجود هيئة قومية تشرف على كل األعمال االصطالحية  -٩
العربية: بالتخطيط واملتابعة والتقومي العلمي والتنسيق ويكون هلا الصالحية 

 ملباشر.املشروعة لذلك وللتدخل ا

ا اللغة العربية يف  - ١٠ ضرورة االستثمار للثروة اللغوي اليت ختتص 
  أبنيتها وجذورها.

أما عدم االهتمام باالستعمال احلقيقي للغة العربية فهو إمهال كبري يف 
نظرنا ألن االستعمال هو املنبع األول الذي جيب أن يرجع إليه الواضع 

كن أن يتجاهل ما هو للمصطلح والباحث االصطالحي خاصة فكيف مي
موجود وجاٍر بالفعل على ألسنة املستعملني للغة وخاصة األساتذة والباحثني 
وسائر العلماء وهو حياول أن يضع لفظًا جديًدا يف مقابل مصطلح أحنيب. وال 
ميكن أن يّدعي أن هذا املفهوم أو ذاك ال يوجد له مقابل أصًال ما مل ينظر 

هم وال يكتفي مبا هو موجود يف استعماله بالفعل يف استعمال هؤالء ككل
اخلاص أو ما يعرفه من استعمال غريه يف بلده. فكثريًا ما يكون قد ُوِضع يف 
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جهة أخرى أو بلد آخر مقابل عريب وال يلتفت إىل ذلك الواضع. وال عذرله 
أبًدا يف ذلك إال إذا كان اطّلع على شيء من ذلك ويريد أن يتدارك يف 

فالسبب للبلببة يف املصطلحات يرجع إىل هذا التجاهل  املصطلح اجلديد.
وعدم االهتمام مبا جيري من ذلك يف خارج املؤسسة الواحدة أو البلد الواحد. 
وحماولة التنسيق بعد وقوع البلبلة قد ال ينفع يف أحيان كثرية. وهلذا فال بد أن 
 جيعل حتت تصرف كل باحث يف املصطلحات أوال قائمة املصطلحات اليت
يضعها الواضعون يف كل بلد عريب مع الداللة على ما دخل منها يف 
االستعمال بالفعل ويذكر لذلك املصادر اليت وردت فيها. فهذا هو أول عمل 

  ميكن أن تقوم به املؤسسات العلمية وخاصة اللغوية منها.

مث إْن أكثر ما هو موجود اآلن من مصطلحات باللغة العربية ختص 
ت مثًال (وعلوم أخرى كثرية) فأصله من الرتاث العلمي العريب مبادئ الرياضيا

مثل الكسر والبسط واملقام واجليب وكل أمساء الصور اهلندسية ومصطلحات 
اجلرب وغري ذلك. والفضل يف ذلك يرجع إىل علماء القرن املاضي وما قبله. إذ 
مل يلجأوا يف ذلك إىل وضع لفظ جديد مع وجود املفهوم عند علمائنا 
القدامى. ومع األسف الشديد هذا هو ما يفعله أكثر االختصاصيني يف الكثري 
من العلوم اليت قد تكون مفاهيمها األولية موجودة  قدميًا وهلا لفظ يدل عليها. 
وهذا يكاد يّطرد يف العلوم اإلنسانية وخنص بالذكر ما وضعوه من مصطلحات 

) واملوقف (املقام) Messageيف اللسانيات كالتوصيل والتواصل والرسالة (
  وغري ذلك.

فالذي نرجوه هو ان نعود إىل مابدر إليم علماؤنا يف املاضي القريب 
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ملسح تراثنا ألننا سنجد يف الكثري من األلفاظ اليت ميكن أن توافق بعض 
املفاهيم العلمية احلديثة من جانب واحد على األقل. مث إن هناك من لفاظ 

ا يف الكثري من الكتب احلياة العامة احلديثة مامي كن أن جند هلا مايقار
احلضارية القدمية. وللمسح املنتظم الشامل وسائل خاصة سنتطرق إليها فيما 

  بعد.

ونتساءل أيضًا ملاذا يعترب الواضعني أن البحث يف املعاجم كاٍف للعثور 
م على الكلمة املناسبة من الرتاث. فاملعاج ليست كل الرتاث. مث التغىن املعاج

إطالقًا عن النظر يف النصوص فاالستعمال احلقيقي واحلي للغة هي النصوص 
ا قليلة جداً  الاملعاجم وال يكفي أن ننظر يف الشواهد اليت جندها فيها أل
بالنسبة إىل النصوص اليت تزخر باحلياة. واملؤسف أن أكثر اللغويني يف زماننا 

م من تصفح النصوص يت متكنهيكتفون بالنظر يف املعاجم مع وجود الوسائل ال
  مهما بلغ حجمها.

مث كيف جيوز للواضع ان يعتمد على قائمة من املصطلحات األجنبية 
أو معجم بدون أن يرجع يف ذلك إىل ماوضعته املؤسسات العلمية املتخصصة 
يف املصطلحات من واعد معطيات كبرية حموسبة. فإن حمتواها ميثل كل ما هو 

جزءًا صغريًا أم كبريًا مع كل مايتعلق بكل مصطلح ال -موجود يف االستعمال
من معلومات ختصه (سنرى ذلك فيما يلي). فعلى أي أساس يعتمد الواضع 

لواحد وهل اعندنا يف اختياره لبعض املصطلحات اجلنية دون بعض قي امليدان 
هذا االختيار احلاصل يف وقت معني يندرج يف خمطط مضبوط حبيث يشمل  

األجنبية ودخل يف اإلستعمال ( ومامل يدخل صطلحات كل ماوضع من امل
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أيضاً) إىل غاية تاريخ بدئه يف عمله هذا؟ ومن غري املفيد أن خيتار الواضع أي 
قائمة من املصطلحات (أو أي معجم) وبلغة واحدة دون أن يتفق كل 
الواضعني على خمطط معني لعدة سنوات قابل للتصليح وغإلثراء وباللجوء إىل 

قواعد من املعطيات اإلصطالحية األجنبية اليت تثرى باستمرار واليت هذه ال
ا تعكس  ا املوضوعية أ وثقتها أكثرمن مؤسسة وأكثر من دولة. ومن مميزا
ا بأكثر من لغة وهو مهم جداً. وأخرياً  ماهو موجود بالفعل يف االستعمال وأل

ا متجددة تفي مبا يدخل من املصطلحات الديدة لتغطية املفاهيماجلديدة  أل
  وهو سّر النمو والتطور العلمي.

لقد بينا أن الرجوع إىل االستعمال احلقيقي هو ضروري لتاليف البلبلة 
االصطالحية وأنه ليس من املعقول أبداً أن يشتغل باللغة واملصطلحات خاصة 

من يستعمل هذه اللغة. مث إن االستعمال يشمل، كما قلنا، يف عزلة عن كل 
احلديث والقدمي الستاء ماميكن أن يصلح كمصطلح فالبد من القدمي و 

  مسحهما معاً والنكتفي بالتنقيب يف املعاجم.

إال أن الرجوع إىل االستعمال ليس  بالسهل ألن النصوص القدمية 
واحلديثة تعد باملاليني. واإلجابة عن هذا تنحصر يف اللجوء إىل مايسّمى 

ن مدونات نصوص أو ذخائر تكون بقواعد املعطيات النصية وهي عبارة ع
على شكل حموسب أي مدجمة بكيفية خاصة يف ذاكرة احلاسوب. ومتتاز هذه 
ا  ا أوًال على استيعاب املالين من النصوص يف ذاكر املدونات عن غريها بقدر

ا على اإلجابة عن أي سؤال يلقيه الباحث عليها  إذ هي  - -وثانيًا بقدر
واي خاصية وأي معلومة تتعلق بالنصوص فيما خيص أي عنصر  - آلية
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املوجودة فيها. وميزة ثالثة أيضًا وهي مهمة جدًا وهي كون هذه النصوص 
ا نص واحد ميكن أن جيري عليها مسح   مندجمة حاسوبياً، كما قلنا، فكأ
كامل كما ميكن أن يقتصر يف ذلك على نص حمدود ومعني أو عدة 

بلدان يف عصر واحد وغري  نصوص(كأن تنتمي إىل عدة عصور أو عدة
  ذلك).

وفوائد الذخائر عظيمة جدًا فمنها أن كل سؤال يلقى عليها فإن 
اإلجابة تكون يف بعض ثواٍن أو دقائق. وأكثر من هذا هو احلصل على كل 
السياقاات  اليت ترد فيها الكلمة. ومن املعروف أن معىن الكلمة املقصود يف 

األكثر بل سياقاته. وميكن أن نعرف نص من النصوص الحتدده املعاجم يف 
مدى شيوع املصطلح يف الوقت احلاضر وورده يف أكثر من كتاب وأكثر من 
ميدان وباي معىن. ولذلك فالبد أن تدخل فيه كل اآلثار العلمية ذات القيمة 

  باللغة العربية.

توجد أيضًا قواعد معطيات غري نصية مما هو خاص باملصطلحات وقد 
جد من ذلك باللغات أجلنبية وجيب أن تنشأ مثل ذلك بالنسبة أشرنا إىل مايو 

إىل العربية ليكون الباحثون على علم من كل ما وضع إىل اآلن وسيكون يف 
املستقبل. وهي من األدوات االصطالحية اليت الميكن أن يستغىن عنها إذا 

العلمية  أردنا أن نغطي مجيع احتياجاتنا يف هذا امليدان ومبجرد ماتظهر املفاهيم
  اجلديدة.

وكان لنا الشرف أن اقرتحنا منذ زمان بعيد إنشاء مثل هذه الذخرية 
النصية احلاسوبية اليت ذكرناها قبل ليتمكن اللغوي من تصفح االستعمال 
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احلقيقي للغة العربية عرب العصور ويف عصرنا هذا، وقد ظهرت اآلن شبكة 
ا فوائد الذخرية. بل وس يتجاوز اجلانب اللغوي إىل اإلنرتنت فقد تكاثرت 

ا مستواهم بشكل  اجلانب الثقايف وستعم الفائدة مجيع املواطنني العرب ويرفع 
عجيب إن شاء اهللا. وحىت النكرر ماكتبنا يف ذلك فيمكن أن يرجع من يشاء 
إىل نص املشروع الذي قدم إىل األمانة العامة للدول العربية يف أحدث 

  )١( )٢٠٠٤صورة(يف

د من ذلك يف البلدان املتقدمة فيمكن أن نذكر املدونة اليت أما مايوج
 tresor de laاعتمد عليها لتحرير املعجم اجلامع للغة الفرنسية وهي حمسوبة(

langue francaise أما ماخيص املصطلحات فأهم قاعدة من املعطيات (
باملركز الدويل لإلعالم حول املصطلحات (  infotermاالصطالحية هي: 

على مستوى االحتاد األورويب (يف  eurodicatumيف فينا)  ومقره
لكسمبورج). ومن الذخائر النصية احملوسبة نذكر القاعدة املسماة بـ 

frantext  كتاب بالفرنسية تنتمي إىل القرن   ٣٥٠٠وهي حتتوي على
ا بنصوص أخرى  ا يثرو السادس عشر حىت القرن العشرين. ومايزال أصحا

ا املدونة اليت مجعت عددًا كبريًا من اآلثار األدبية والعلمية حديثة. وقد سبقته
من القرنني التاسع عشر والعشرين وهي القاعدة اليت اعتد عليها يف حترير 

  املعجم اجلامع للغة الفرنسية.

                                                            
) وفيما خيص صعوبة اإلجناز ملثل هذه الذخرية وهو احلجم الضخم جداً من املعطيات ١(

ا يف احلاوب فيمكن جتزئة العمل  - وعلى مراحل فيما خيص الرتاث - اليت جيب حياز
  مستوى الوطن العريب.بإشراك العديد من املؤسسات العلمية على 



  
٥٦١  د. أمحد حممد علي –تنيب ومشكلة السرقات الشعرية امل

أ املكتب الكندي للرتمجة قاعدة كبرية من املعطيات االصطالحية وأنش
ا  على ثالثة ماليني من  termium.plusتسمى بـ  وحتتوي يف نشر

  الكلماتباإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية.

أما ضرورة تطوير مناهج البحث يف املصطلحات واللغة العربية عامة 
فهذا تلزمه علينا األجهزة احلاسوبية احلديثة. وقد يعتقد بعض اللغويني أن 

حلاسبة وليس اللجوء إىل احلاسوب هو جمرد استعانة بأداة  كاآللة الكاتبة أو ا
األمر كذلك. وذلك ألن للحاسوب قدرات عظيمة ومتنوعة التوجد يف أي 
أداة أخرى وميكن أن تقوم مبا التقدر عليه اجلماعات الكبرية من البشر بل ويف 
عدد من السنني. فأي عملية ترتيبية أو رياضية أو استنباطية أو استحضارية 

ا ع لى احلاسوب بسرعةمهولةز مث ألي نوع من املعلومات يستطيع القيام 
توصلت التكنولوجيا احلديثة إىل أن صارت قدرته االستيعابية الذاكرية تعّد 
مباليري املاليري للوحدات اللغوية. وأعجب من ذلك هو قدرته على استحضار 

  أي معلومة من القاعدة مبسحها يف ثوان أو دقائق.

 عمادها عما األفراد فكل هذا يلزم منه أن نرتك جانبًا كل املناهج اليت
بأيديهم العزالء ونتجّرد متامًا من كل التقاليد والعادات والتصوؤات اليت تكون 
عالقة بذهن الباحث الذي مل يلجأ إىل احلاسوب واليعرف بالتايل فوائده وما 
تتطلبه من مناهج وتنياتز فهذه القدرات العظيمة المتكن الباحث من احلصول 

ز األزمنة فقط بل تلزمه أيضًا أن يكون على علم على مايبحث عنه يف أوج
بكل إمكانات احلاسوب وعلى علم بكل األدوات احلاسوبية اليت متنه من 

  احلصول على ماكان يستحيل عليه بدون ذلك.



  
لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٢  )٣) اجلزء (٧٩ا

وهذه األدوات احلاسوبية هي الربجميات املتنوعة اليت البد له من 
ا  يه إىل أن يكون أكثر وهذا سيؤد -بدون أن يكون متخصصاً  –االستئناس 

دقة يف حتديده ملا يطلبه من احلاسوب. وسيصل إىل أن يطلب من املهندسني 
املتخصصني ( وهو غري مطالب بأن يكون متخصصًا مثلهم) أن يضعوا له 

آخر أو على حتاليل تعتمد  ن نوعمبرجميات خاصة للحصول على معلومات 
حليل اآليل للغة العربية  على نظرية لغوية جديدة. ونذكر مثاًال لذلك الت

كاألمساء واألفعال املتصرفة إىل ماحتتوي عليه من جذٍر وصيغة. وقد مت صنع 
الربجمية اخلاصة بذلك منذ زمان. والميكن أن يقوم املهندس مقام اللغوي 
والعكس بالعكس بالطبع إال أنه ميكن أن يتعاونا إذًا كان هذا أو ذاك ممن 

  ) ١(صص اآلخر يف أهم مفاهيمه على األقل أضاف إىل ختصصه شيئاً من خت

امل والتعاون بينهما مفيد جداً إذ حيمل كل واحد اآلخر على حل والتع
  )٢(املشاكل اليت الختص اللغة وحدها وال احلاسوبيات وحدها 

وذلك مثل النظرية اخلليلية احلديثة  اليت حتتاج أن تتكيف الربجمة بسببها 
ها لتستجيب للصياغة الرياضية اليت هيمن حتتاج أن تتكيف الربجمة بسبب
  )٣(مستوى الزمرةة الاملنوئيد فقط

 –والوطن العريب  -ومن جهة أخرى فهناك حبوث جتري اآلن يف العامل
لتحسني  مردود القارئات الضوئية للكتابة العربية وهذا سيسهل إىل حد بعيد 

                                                            
  ) ومثل هذا موجود يف مركز البحوث لرتقية اللغة العربية يف اجلزائر.١(
  )ومثل هذا موجود يف مركز البحوث لرتقية اللغة العربية يف اجلزائر.٢(

  

)٣ (  
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  )١(عمالت احليازة للنصوص واملصطلحات

  قواعد معطيات علمية يف الوطن العريب.وقد أنشئت هنا وهناك 

وضبطت برجميات كثرية يف السنوات األخرية للبحث االصطالحي 
باللغات األجنبية وباللغة العربية فمنها ماتصلح لالستكشاف بكيفية آلية يف 
داخل النصوص العلمية للوحدات االصطالحية والتعرف عليها واستخراجها 

ا وذكر مرجعها  بالتفصيل وذلك هو اجلرد للنصوص اللغوية آليًا مع سياقا
وكل واحد يعرف ماللجرد اللغوي من مشقة وما يتطلبه من وقت وأموال. فهذا 

نا بالتعاون مع اللغويني ألنه سيسهل إىل أول عمل جيب أن يقوم به مهندسو 
حد بعيد التعامل مع القواعد من املعطيات االصطالحية. وهذه األدوات 

وتسمى  TERM EXTRACTION TOOLSزية: اخلاصة هي باإلنكلي
الربجميات اخلاصة بذلك " مبحركات البحث". ومن أحدث ما وضع منها 

. وضبطت بعض هذه احملركات للغة العربية وذلك IVANHOEنذكر برجمية 
مثل برجمية" أين" و"احبث" و" كاشف نت" وغريها. وجتري حبوث اآلن يف 

ة العربية أما فيما خيص الذخرية الوطن العربيب لضبط برجميات ناجعة للغ
العربية فقد مت ضبط عدد من الربجميات إللقاء األنواع الكثرية جداً من األسئلة 

  عليها( يف مركز البحوث لرتقية اللغة العرببية باجلزائر).

والبّد إلنشاء قواعد املصطلحات أن تضع لكل مصطلح " بطاقة 
علومات اليت ختصه. فال يكفي تعريف" أي جزازة خاصة به تكون فيها كل امل

بالنسبة للباحثني يف املصطلح وللعلماء يف كل فرع من  –أن يكون املصطلح 

                                                            
)١ (  
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مذكورًا بتعريفة يف قائمة أو يف معجم خاص بل جيب أن يعرف  -فروع املعرفة
بأكثر من هذا. وتكون حينئذ قاعدة املعطيات االصطالحية جزازية إلكتونية 

  الذي سبق ذكره. TERMIUMمثل يف احلقيقة وذلك 

ومن املعلومات اليت البد أن تدخل يف اجلزازة للكشف عن كل كيان 
اصطالحي ميكن أن نذكر: ذكر املصطلح بالشكل الكامل مع ماخيصه من 

  أوصاف لغوية مع ذكر مع ذكر.

قبل كل شيء على التعريف اللغوي العادي املبين على ماهية الشيء 
ريب مث الفصول كما أن هناك التعريف وصفاته املميزة أي: باجلنس الق

اإلجرائي وهو الذي يعّرف الشيء بدوره وموضعته يف بنية معينة وغري ذلك) مث 
يأيت ذكر مرادفاته إن وجدت . مث يكون مع التعريف بيان امليدان العلمي أو 
التقين الواسع وامليدان الفرعي الدقيق مث املصادر اليت عثر عليه مستعمًال فيها 

ض سياقاته وذكر املراجع بدقة. مث تأيت املالحظات الوصفية لالستعمال: مع بع
تاريخ أول ظهوره إن أمكن وكثرة وروده يف الكتاب الواحد واتساع استعماله. 
وإن عثر يف معجم أو قائمة فقط ومل يدخل يف االستعمال فالبد من النص 

خ وضعه الصريح على ذلك مع ذكر اسم الواضع ( وقد تكون مؤسة) وتاري
ومكانه أو إقراره واسم اهليئة املقرة له. وتأيت بعد ذلك أوصاف ختص أصله إن  
از فقط أو  كان دخيًال وكيفية تكييفه(أو عدم تكييفه) وكيفية ذلك: با
معيني، أياً   باالشتقاق وغري ذلك، وتأيت يف األخري مالحظات اللغويني وا

  كانت، معيارية وغري معيارية.

لعمل على احلاسوب أيضًا أال يعمل كل فرد من هذا ويتقضى ا
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أصحاب املصطلحات منعزًال عن غريه من زمالئه والتعمل أية مؤسسة علمية 
ا كما هو الشأن إىل اآلن.   لغوية منعزلة عن مثيال

كما يقتضي أال ينتهي عمل الباحث يف املصطلحات بانتهاء وضعه 
ذي وضعه وأقرّه العلماء. وغالباً لعدد منها ونشرها مث الحياول أن يرّوج هذا ال

مايشكو أن الطاقة له يف ذلك واليستطيع أن يفرض ذلك على غريه وأن هذا 
  راجع إىل اهلئيات احلكومية املعنية بذلك.

مع أن القضية ليست أبدًا قضية فرض أي شيء ألن اللغة التفرض. 
ب فتوة فالذي نرغب فيه، يف الواقع، هو أن نتعامل مع مستعمليها الكأصحا

يف اللغة بل كأصحاب  استفتاء ملن يستعملها. فاللغة ظاهرة اجتماعية قبل  
كل شيء. فاللغوي يفىت يف اللغة وأسرارها من الناحية العلمية واليفىت يف قبول 

ا ملا يضعه الواضعون.   أصحا

فالذي نقرتحه هو أال نفصل بني الوضع واالستعمال، بني واضع اللفظ 
اللغة إال وضعنا فقط أو استعماًال فقط؟ فينبغي أن  ومستعمله ومىت كانت

يستفيت الناس يف اللغة كما يستفتون يف السياسة فالعمل اللغوي املنعزل اليأيت 
من الفوائد إال من اجلانب العلمي النظري. كما جيب أن يشارك مجيع العلماء 
وأهل االختصاص يف وضع املصطلحات كل يف ميدانه وأن تكون املؤسسات 

حينئذ زيادة على  لعلمية هي اليت تنسق أعماهلم ويكون الباحث االصطالحي ا
كونه من الواضعني هو املنسق واملقوم واملرتب وأخريًا املستفىت ومن يقوم بذلك 
مع اللغوي. فينبغي  مع اللغوي يف كل بلد أو ما يقوم مقام ا أحسن من ا

ها استفتاء املستعملني وهم أن يتم على أيدي هؤالء الباحثني يف املامجع وغري 
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  مجهور االختصاصيني يف الوطن العريب بالنسبة إىل كل علم وميدان علمي.

كما ال بد من إنشاء هيئة عليا قومية تكّون من ممثلي كل هؤالء 
امع لإلشراف ال على التنسيق فقط بل على األعمال  االختصاصني أو من ا

التقومي والتنسيق وتكون هلا الصالحية االصطالحية كلها: بالتخطيط واملتابعة و 
التامة يف كل ذلك بناء على مشروعيتها املبينة على متثيلها احلقيقي لكل 

ا لكل أعضائها.   العلماء والكفاءة العلمية املعرتف 

أما فيما خيص إقبال الناس والعلماء خاصة على ما يقرتح عليهم أوال 
تمع وما جيب أن يقوم به الواضعون لرتوجيه ثان ًيا فمن املعروف أن أفراد ا

يتأثرون أشد التأثر ببؤرتني لإلشعاع االجتماعي ومها: التعليم االبتدائي والثانوي 
وهم صغار والكليات واملعاهد وهم مراهقون مث وسائل اإلعالم بالنسبة للكبار 

  والصغار مًعا.

ج ما مت أما املدرسة أو الكلية فقلما رأينا أويل األمر يتدخَّلون إلدرا 
امع يف الكتب املدرسية أو اجلامعية إال أن  وضعه من املصطلحات على يد ا
هناك حادثًا شاذا جًدا حصل: حاولت بعض الدول يف املغرب العريب أن 
تدخل ما كان يسمى "بالرصيد اللغوي الوظيفي" يف الكتب املدرسية ومت ذلك 

  بالفعل لكن يف فوضى تامة وبدون دراسة سابقة.

يما خيص وسائل اإلعالم فلم حياول أي واحد يف أعلى مستوى أن وف
يستثمر اإلذاعة والتلفزيون للتعريف باملصطلحات وتروجيها وال أي جانب من 
العربية ومع ذلك فكل يعرف اليوم ما للصورة والصوت من تأثري عميق يف 
اجلماهري. والذي نقرتحه ههنا هو أن تنظم أحاديث خاصة باللغة 
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ذه الوسيلة استفتاءات الختيار واملصطل حات يف التلفزيون وأن يتم 
املصطلحات اجلديدة. وبالنسبة للمتخصصني فاإلنرتنت هو أيًضا أحسن 

  وسيلة لذلك.

وكل هذا خيص فقط املصطلح الذي مت وضعه ومل يدخل بعد يف 
االستعمال أما ما حظي بذلك وتعّدد فيه اللفظ للمفهوم الواحد فهذا 

لجوء إىل الذخرية العربية (اإلنرتنت العريب) بكيفية تلقائية حمضة ألن  سيوّحده ال
كل من سيسأل هذه الذخرية عن املصطلحات العربية املقابلة ملصطلح أجنيب 
فنرّجح أنه سيختار اللفظ الذي دخل بالفعل يف االستعمال يف أكثر من جهة 

  وأكثر من بلد. وهل من مقياس موضوعي خري من هذا؟

ا اللغة العربية من بقي أن ن تعرض يف األخري إىل اخلصائص اليت متتاز 
حيث الُبىن اخلاصة باملفردات. فالعربية هي وحدها تتنوع فيها الصيغ هذا 
ذه الغزارة  التنوع العجيب لفظًا وداللة. وهي ثروة لغوية عجيبة ال يوجد مثلها 

البحث  يف أي لغة غريها. وع ذلك فإن لغويينا ومن ختّصص منهم يف
ا ونعتقد  االصطالحي ما يزال أكثرهم يتغاضون عن هذه الثروة أو يتجاهلو
م متأثرون تأثـًُّرا ال مزيد عليه مبا اطلعوا عليه يف اللسانيات احلديثة من أن  أ
الوحدة الدالة هي املورفيم يف أكثر اللغات وغالًبا ما يعترب املورفيم عند الغربيني 

تدل على معىن (مع علمهم أو شعورهم أن الوحدة  أنه أصغر قطعة من الكالم
). فيؤّديهم ذلك إىل اعتبار زيادة Segmentالدالة ليست بالضرورة قطعة 

م إىل إحصاء  السوابق واللواحق هي الصل يف توليد األلفاظ. ومن مث دعو
مجيع السوابق واللواحق يف العربية على حدة وحصر معانيها. ويتجاهلون أن 
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العربية هي من مكونات البنية للمفردة. وهذه البىن أو األوزان قد الزيادة يف 
م مل ُحيْصوا كل املدلوالت اليت تدل عليها.  أحصاها علماؤنا القدامى إال أ
وقد نّبه على ذلك بعض العلماء يف زماننا كما نبهوا على أّن الكثري من املعاين 

طي إلى حد بعيد المعاني وقد تغالعلمية تدل عليها الكثري من هذه األوزان. 
اليت يلجأ إليها المتواضع عليها في السوابق واللواحق اليونانية والالتينية 

مبعىن  anteالعلماء يف البلدان الغربية يف زامننا لتوليد املصطلحات العلمية كـ
الدال  -bioالدال على النزع والنفي و -abالذي يدل على املعية و -coقبل و 

 fique-الدال على القاتل و cide-الدال على الفراغ و -cenoعلى احلياة و
ْنتج و

ُ
  الدال على االلتهاب وغري ذلك. ite-الذي يدل على امل

ومن املعاين اليت تدل عليها األوزان نذكر اسم األداة وكل ما يصلح 
لشيء وهو ِفعال مثل ِحذاء ولِباس وإطار وغري ذلك ومفاعلة الدالة ال على 

يًضا على "العمل عن بعد" مثل ُمباصرة وفُعاىل اليت تدل التفاعل فقط بل أ
غالًبا على التتابع مثل فـَُراَدى وُسَالَمى ومثل فـََعال الذي يدل على العمل 

  الذايت مثل َسَحاب: ينسحب بنفسه وغري ذلك.

  الخاتمة:

البد للعمل اخلاص بتنمية املصطلح العلمي والتقين أن يتطور: وتطويره 
ينحصر يف استعمال األجهزة احلديثة فقط بل ينبغي أن يُبىن يف اعتقادنا ال 

على مبادئ عامة ومنهجية خاصة يقتضيها اللجوء إىل هذه األجهزة. وأهم 
هذه املبادئ هي الرجوع الدائم إىل االستعمال ال االستعمال الضيق املتمثل يف 
 استعمال املؤسسة الواحدة أو البلد الواحد بل ما جيري بالفعل يف كل
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املؤسسات من البلد الواحد ومن كل البلدان العربية. وأخطر الوضع 
للمصطلحات وأسوأه هو الذي يعمل أصحابه يف عزلة عن الواضعني اآلخرين 
املوجودين يف داخل البلد أو خارجه. وال نتصور أن تكون االستفادة من 
األجهزة لغري ما ُوضع هلا وهو مضاعفة إمكانات الباحث للمسح الشامل 
الكامل الدقيق املنظم املخطط لالستعمال الفعلي للغة وللمسح لكل ما يضعه 
العلماء يف مجيع البلدان. فقد اخرتعت هذه األجهزة هلذا الغرض: متكني 
الباحث من االطالع على كل املعطيات جيعل كل الوسائل التقنية حتت تصرفه 

دى شيوعها لتجميعها وترتيبها واستحضارها ورصدها وإحصائها ومعرفة م
وترّددها وحتليلها وغري ذلك. وليس الغرض منها أن ُتسّجل يف قرص 
مغناطيسي ما وضعته مؤسسة واحدة متجاهلة ما صار من ذلك يف خارجها. 
وال أن تسجل مؤسسة أخرى ما حاولت توحيده من ذلك. فالبحث يف اللغة 

تنطق كلها  ينبغي أن يكون شامًال ال خيتص به بلد دون البلدان األخرى اليت
  بنفس اللغة.

  وباهللا التوفيق.


