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 في عصر التقنيات المتقدمة المصطلحات معاجم
  حجازي.د. محمود فهمي أ

  العربيةمجمع اللغة  عضو

  )دمشق(القاهرة ـ 

  :الجديدالسياق  أوال

إمكانيــات الحاســوب فــي صــناعة المعجــم مــن ســمات  مناإلفادة الجادة  أصبحت  .١ .١

دا، وزادت الحاســوب فــي البدايــة محــدو  دورالعقود األخيــرة مــن القــرن العشــرين، كــان 

ومراحــل متتابعــة. لــم يعــد  متعــددةأهميتــه مــع تطــوره وزيــادة اســتخدامه فــي عمليــات 

تـــوفير جانـــب مـــن  علـــىالحاســـوب مجـــرد آلـــة كاتبـــة متطـــورة، إن عملـــه ال يقتصـــر 

 مؤسساتنفقات الطباعة، بل هو أداة مهمة في كل مراحل العمل المعجمى. قامت 

بتنفيــــذ مشــــروعات محــــددة الهــــدف،  لغويــــة تطبيقيــــة فــــي عــــدد مــــن الــــدول المتقدمــــة

معجميــة،  شــروعاتعــدة مراكــز بحــوث لغويــة مــع دور نشــر كبيــرة لتنفيــذ م وتعاونــت

  والقراء عن طريق أوعية متعددة. للباحثينأصبحت متاحة 

الحاســوب فــي المرحلــة األولــى مــن العمــل، أي  اســتخدامتلك المؤسسات يبــدأ  في  .٢ .٢

فــــي ذاكـــرة الحاســــوب، وقــــدمت  زينهــــاوتخفـــي جمــــع المـــادة اللغويــــة مــــن النصـــوص 

اآلليــة للنصــوص المطبوعــة  القــراءةالتقنيــات المتقدمــة ـ فــى هــذا الصــدد ـ أدوات 

بالبطاقــات التــي مهمــا  يعملــونوتخزينها في يسر على نحــو يتجــاوز طاقــة مــن كــانوا 

الجهود التقليديــة  معهازادت فإنها تبدو اآلن متواضعة من حيث حجم المادة، وتبدو 

  ن حيث طريقة العمل.صعبة م

مشـــروعات معجميـــة عامـــة ومتخصصـــة وٕانجـــاز  تنفيـــذاســـتخدام الحاســـوب  يتـــيح  .٣ .٣

مناســـب وتجديـــد هـــذه األعمـــال  بشـــكلبحـــوث لغويـــة فـــي اتجاهـــات متعـــددة وٕاتاحتهـــا 

علـــى عـــدة  ومتخصصـــةوتطويرهـــا. تهـــدف هـــذه الجهـــود إلـــى إنجـــاز معـــاجم عامـــة 

طبقــا  عنهــااللغوية مــع معلومــات محــددة مراحل منها بناء قاعدة بيانات تضم المادة 

لخطة واضحة، وتكون متاحة ألعمــال صــناعة المعجــم باســتخدام المــادة اللغويــة فــي 

البيانــات، وتهــدف كــذلك إلــى بنــاء مراصــد مصــنفة ومشــروحة مــع المقــابالت  قاعــدة



  ٢

لطباعتهـــا، كمـــا تفيـــد أيضـــا فـــى تطـــوير الطبعـــات المتتابعـــة مـــن  تمهيـــدابعـــدة لغـــات 

  .معجميةالاألعمال 

في العلم والتقنيات يؤدي إلى تكوين مصطلحات كثيرة  والسريعالتقدم المطرد  إن   .٤ .٤

, وفــي الوقــت نفســه تزيــد الحاجــة إلــى تبــادل المعلومــات الجديــدةللتعبير عن المفاهيم 

اللغويــة المتعــددة علــى نحــو يتطلــب وجــود معــاجم حديثــة  والمناطقبين أقطار العالم 

إلــى جانــب معــاجم المصــطلحات أحاديــة اللغــة. وفــي  اللغات،ة ثنائية اللغة أو متعدد

العامــة ومعــاجم المصــطلحات أعمــاال متجــددة،  المعاجمهذا السياق الجديد أصبحت 

العمل الفردي المحدود. ومن هذا المنطلــق  وتتجاوزيرتبط عملها بمؤسسات مستمرة 

ا جمهـــور المتخصصـــة التـــى يتوقـــع منهـــ المؤسســـاتفـــإن مجـــامع اللغـــة العربيـــة هـــى 

ـــــة  المصـــــطلحاتالبـــــاحثين إصـــــدار منظومـــــة متجـــــددة مـــــن معـــــاجم  ـــــة والتقني العلمي

أن يكــــون  التنفيــــذالمتخصصــــة باإلفــــادة مــــن أحــــدث التقنيــــات، ومــــن المناســــب فــــي 

فــي  بالجامعــاتالتعــاون وثيقــا مــع األقســام الجامعيــة المتخصصــة والمراكــز المعنيــة 

  األقطار العربية.

المعجـــم فـــي العقـــود األخيـــرة مـــن القـــرن  صـــناعة تحـــول كبيـــر فـــي مراحـــل حـــدث  .٥ .٥

محافظـــة علـــى نظـــام العمـــل  كثيـــرةالعشـــرين فـــي بيئـــات متقدمـــة، وٕان ظلـــت بيئـــات 

علــى عــدد كبيــر  وتــدوينهاالمألوف. تطلبت طريقــة صــناعة المعــاجم: جمــع الكلمــات 

ــا ألفبائيــا، ثــم تضــم بطاقــات  الواحــدة  الكلمــةمــن بطاقــات الصــندوق، ثــم ترتــب ترتيب

 وتحريــرن، ثــم يــتم التعامــل مــع كــل هــذه البطاقــات بهــدف إضــافة المعلومــات وتقــار 

المعـــانى، ثـــم تبـــدأ عمليـــة الطباعـــة، وتتضـــمن جمـــع الحـــروف والرســـوم، ثـــم مراجعـــة 

الطباعة عدة مرات، ثم الطباعة على ورق والتجليد. وهذه العمليات تستغرق  تجارب

ر بعــدها طبعــة ثانيــة، أو حتــى تصــدر الطبعــة األولــى التــي قــد ال تصــد طــويالوقتــا 

بعـــد ســـنوات مــــن العمـــل والعنـــاء. أمـــا باســـتخدام الحاســــوب  الثانيـــةتصـــدر الطبعـــة 

الجهــد اإلنســاني ويركــز العقــل علــى مــا يســتحق  يتحــررفالعمــل أســهل وأســرع، لــذلك 

ســــواء أكــــان بالحــــذف أم باإلضــــافة أم  الســــهولة،ذلــــك، ويكــــون التجديــــد ســــهال كــــل 

  بالتعديل.

اإلفـــادة مـــن الحاســـوب فـــي العقـــد الســـادس مـــن  بـــدأتصـــطلحات معـــاجم الم فـــي  .٦ .٦

فــي أجيــال الحاســوب زاد اســتخدامه.  التقــدمالقرن العشرين لتسجيل النصــوص، ومــع 



  ٣

فـــي جمـــع المصـــطلحات  ١٩٧٠وعلـــى ســـبيل المثـــال كانـــت اإلفـــادة منـــه منـــذ ســـنة 

قياســى،  زمــنوتصنيفها وٕاعدادها مصطلحيا ثم طباعتهــا طبقــا لحاجــة المؤسســة فــي 

ذلــك حســب التخصــص المطلــوب باللغــة أو بــاللغتين علــى نحــو مــا يتطلــب العمــل. و 

كلـــه فـــي قســـم الخـــدمات اللغويـــة فـــي إحـــدى الشـــركات الصـــناعية العمالقـــة،  هـــذاتـــم 

العربية. وبطبيعة الحال يظل الجهد اإلنساني حاسما فــي األعمــال  منهاوبعدة لغات 

هـــا وٕايجـــاد المقابـــل لهـــا عـــن المصـــطلحات وبحـــث داللت البحـــثاألساســـية، وتتضـــمن 

  أعمال ذهنية. وهيبلغة أجنبية أو بلغات أجنبية. 

الخاصــة بالمصــطلحات مفيــدا فــي عــدد مــن  األعمــالعمل الحاســوب فــي  أصبح  .٧ .٧

  العمليات:

  المصطلحات وتخزينها  جمع   - أ             -  أ

  التصنيف طبقا للمجاالت. لنظامالمصطلحات طبقا  تنظيم  - ب            - ب

  أخرى بمصطلحاتمقارنة المصطلح  تسهيل  - ت            - ت

  شروحهاالمداخل وتدقيق  تصحيح  - ث            - ث

  المصطلحات وتخزينها  جمع  - ج             -  ج

  التصنيف طبقا للمجاالت. لنظامالمصطلحات طبقا  تنظيم  - ح             -  ح

  أخرى بمصطلحاتمقارنة المصطلح  تسهيل  - خ             -  خ

  شروحهاالمداخل وتدقيق  تصحيح   - د             - د

  المداخل إكمال   - ذ             - ذ

  والبحث للتدقيقإحاالت بين المداخل  عمل  - ر             - ر

  المكرر حذف  - ز             - ز

  للمراجعةمسودة المعجم  إعداد  - س            - س

   

   

   



  ٤

  ائد حقيقية:المعاجم المتخصصة وٕاتاحتها لها فو  لصناعةالطرائق الحديثة  إن  .٨ .٨

كبيــر مــن العــاملين يقومــون بعمليــات  لعــددالنفقــات المطلوبــة  تــوفير   - أ             -  أ

ويظــل الجهــد  البطاقــات،ماليــين  نفقــاتمختلفة في صناعة المعجــم، وكــذلك 

  اإلنساني مطلوبا في اإلعداد المعجمي بكل عناصره.

وقــت طويــل بــين وعــدم مــرور  الطباعــة،التقــادم بفضــل ســرعة  عــدم  - ب            - ب

المعجــــم مــــا  يتضــــمنإتمــــام العمــــل المعجمــــي وٕاتاحتــــه للمســــتفيدين. وبــــذلك 

  يحتاجه الباحث من أحدث المصطلحات.

علــــى ورق أو علــــى قــــرص أو  الســــريعةاإلتاحــــة بطباعتــــه  ســــهولة  - ت            - ت

  .معلوماتبإتاحته في بنك مصطلحات، أو في شبكة 

  العلم وفي مراحل زمنية متقاربة. ورلتطالتجديد طبقا  سهولة  - ث            - ث

المصــطلحية منهــا أســماء المؤسســات التــي تتعامــل  لألعمــالالمتداولــة  التســميات  .٩ .٩

  :المتقدمةبالتقنيات 

  The Terminology Bankالمصطلحات  بنك   - أ             -  أ

  The Terminology Data Bankالبيانات  بنك  - ب            - ب

  The Terminology Thesaurusصطلحات الم مكنز  - ت            - ت

نســـتخدم المصـــطلح العربـــي مرصـــد المصـــطلحات فـــي تســـمية  البحـــثهـــذا  وفـــي

بالتقنيــات المتقدمــة رصــدا وتقنينــا وٕاعــدادا  تتعامــلالمؤسســات المصــطلحية التــي 

الشــائع فــي أســماء عشــرات  المعلومــاتوٕاتاحــة، وذلــك إلــى جانــب مصــطلح بنــك 

  كثيرة.المؤسسات المصطلحية في أقطار 

  والتقارير فنجد أيضا تسميات مثل: والدراساتعلى مستوى البحوث  أما

  Das terminologische Woerterbuchالمصطلحات (باأللمانية)  معجم   - أ     -  أ

  Le Dictionaire autamatiqueاآللي (بالفرنسية)  المعجم  - ب    - ب

  Das Fachwoerterbuchالمتخصص  المعجم  - ت    - ت

  Das Normwoerterbuchمعيارى ال المعجم  - ث    - ث



  ٥

  ومحتواها طبقا لألنواع اآلتية: المصطلحاتأهداف معاجم  تختلف        .١٠ .١٠

في ممارسة المهنة، يكــون كــل منهــا فــي  للمعاونةصغيرة أساسية  معاجم   - أ          -  أ

فــي االنجليزيــة التــي  التخصــصنحــو مائــة صــفحة. مثــال ذلــك سلســلة مفــردات 

 الصــغيرةان، ويتضــمن كــل معجــم مــن هــذه المعــاجم أعــدت للمســتخدمين األلمــ

الكلمات األساسية في التخصــص مــع جمــل كاملــة وعبــارات متداولــة فيــه. ومــن 

معـــاجم االقتصـــاد والقـــانون والطـــب ومعالجـــة البيانـــات والســـياحة  السلســـلةهـــذه 

  المكاتب والتسويق. إدارةوالفندقة وأعمال 

اة مهمــة فــي أداء العمــل، ويكــون أد تكــونصــغيرة للمصــطلحات  معــاجم  - ب         - ب

بــاللغتين، ولهــذه  كلمــةالمعجــم فــي نحــو مــائتي صــفحة يضــم نحــو خمســة آالف 

  المعاجم أهداف عملية مباشرة.

معجــم منهــا أكثــر مــن خمســة آالف  كــلمتوســطة الحجــم تضــم  معــاجم  - ت         - ت

 تخصــصمصــطلح وتصــل بعــض المعــاجم إلــى اثنــي عشــر ألــف مصــطلح فــي 

المعجـــم بـــين ثالثمائـــة وســـتمائة صـــفحة. وهـــذه المعـــاجم  محـــدد. ويكـــون حجـــم

والتعبيرات، وتذكر مع كل مصطلح تعريفــا علميــا وأمثلــة  المصطلحاتتتضمن 

  علمية وعملية. أهدافموثقة. ولهذه المعاجم 

كل معجم منها ما بين سبعة عشر  يتضمنكبيرة للمصطلحات،  معاجم   - ث         - ث

 والتعبيـــــراتح مــــع التعريفــــات ألــــف مصــــطلح وخمســـــة وعشــــرين ألــــف مصـــــطل

والرســوم والصــور. ويكــون مثــل هــذا المعجــم فــي أكثــر مــن ســتمائة صــفحة وقــد 

ألـــف وخمســـمائة صـــفحة، مثـــال ذلـــك المعجـــم الكبيـــر لمصـــطلحات  إلـــىيصـــل 

ومعجــــــم مصــــــطلحات صــــــناعة الســــــيارات  واالنجليزيــــــة،االقتصــــــاد باأللمانيــــــة 

لحجــم ويكــون معجمــا لغويــا مــع هــذا ا يتجــاوزباأللمانيــة واالنجليزيــة، ومنهــا مــا 

  معلومات موسوعية.

المجــاالت المعرفيــة لكــل معجــم مــن  حيــثحجم التغطيــة مــن  يتفاوت        .١١ .١١

  .والتطبيقيةالمعجمات المتخصصة ذات األهداف العلمية األساسية 

: معجـــم مصـــطلحات العلـــوم، معجـــم العلـــومشـــاملة لمصـــطلحات  معـــاجم   - أ          -  أ

  العلوم البيولوجية.
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: معجــم مصــطلحات الفيزيــاء، معجــم الواحــدالتخصــص العلمــي  معــاجم  - ب         - ب

مصــطلحات  معجــممصطلحات الرياضــيات، معجــم مصــطلحات علــم الحيــوان، 

علم النبات، معجم مصطلحات علم الكيمياء، معجم مصطلحات الفلــك، معجــم 

  علم البيئة، معجم مصطلحات حماية البيئة. مصطلحات

: معجم مصــطلحات الهيــدروجيولوجيا، الدقيقالتخصص العلمي  معاجم  - ت         - ت

الجينـــات والتقنيـــات  مصـــطلحاتمعجـــم مصـــطلحات الكيميـــاء الحيويـــة، معجـــم 

 الصــناعاتالحيوية، معجم مصطلحات الكيميــاء التحليليــة، معجــم مصــطلحات 

  الغذائية.

  : معجم مصطلحات التقنيات.التقنيةشاملة للمصطلحات  معاجم  - ث         - ث

معجــم مصــطلحات التشــحيم، معجــم  محــددة،لمصــطلحات تقنيــة  معاجم   - ج          -  ج

الصــناعى،  الــذكاءمصــطلحات االلكترونيــات واالتصــاالت، معجــم مصــطلحات 

معجــم مصــطلحات صــناعة الســيارات، معجــم مصــطلحات تقنيــات االتصــاالت 

  .المرئية

البشــرى، : معجــم مصــطلحات الطــب طبيــةشــاملة لمصــطلحات  معــاجم   - ح          -  ح

  معجم مصطلحات طب األسنان.

: معجـــــم مصـــــطلحات أجهـــــزة متخصصـــــةلمصـــــطلحات طبيـــــة  معـــــاجم   - خ          -  خ

 مصــطلحاتالتشخيص المختبرى، معجم مصــطلحات حــوادث األطفــال، معجــم 

  الطب السريرى.

ــــومشــــاملة لمصــــطلحات  معــــاجم   - د          - د اإلنســــانية واالجتماعيــــة والقانونيــــة  العل

معجــــــم مصــــــطلحات  واالقتصــــــاد،عجــــــم مصــــــطلحات التجــــــارة واالقتصــــــادية: م

البنـــــوك، معجـــــم مصـــــطلحات القـــــانون، معجـــــم مصـــــطلحات التســـــويق، معجـــــم 

التأمين، معجم مصطلحات المحاسبة، معجم مصــطلحات التربيــة،  مصطلحات

  .العملمعجم مصطلحات نظام 

: معجـــم مصـــطلحات هندســـة البنـــاء، محـــددةمصـــطلحات مهنيـــة  معـــاجم   - ذ          - ذ

اإلنتــاج، معجــم  تخطيطمعجم مصطلحات تقنيات المعادن، معجم مصطلحات 

مصـــطلحات صـــناعة النســـيج، معجـــم مصـــطلحات صـــناعة البالســـتيك، معجـــم 
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المـــواد الصـــناعية، معجـــم مصـــطلحات المعـــايرة والقيـــاس، معجـــم  مصـــطلحات

مصــطلحات الغابــات، معجــم مصــطلحات التغذيــة،  معجــممصطلحات البستنة، 

  .والنشرطباعة معجم مصطلحات ال

  في كل معجم مصطلحات المتاحةعدد اللغات  يختلف        .١٢ .١٢

اللغة تشرح مداخلها بلغة المدخل، أي أن  األحاديةالمصطلحات  معاجم   - أ          -  أ

الشــروح تقــدم تعريــف المصــطلح فــي لغــة  وهــذهالمداخل والشروح باللغــة نفســها. 

المعجــم المصــطلح  ميقســالتخصــص. وبعضــها مثــل معــاجم لمصــطلحات طبيــة 

  إلى مكوناته ويشرح معنى كل مكون ويؤصله.

تمثـــل أكثـــر معـــاجم المصـــطلحات  اللغـــةالمصـــطلحات مزدوجـــة  معـــاجم  - ب         - ب

ويعــد أبســط  المعلومــاتتداوال، وبعضها للطالب وبعضها كبير. أكثرهــا محــدود 

ر أكبــ أمــاالمعاجم المتاحة على ورق، ومنهــا مــا هــو متــاح أيضــا علــى أقــراص. 

مرصد للمصطلحات بدأ بلغتين فهو بنك المصطلحات الكندي في إقليم كوبيك 

.  

هنــاك مئــات المعــاجم المطبوعــة  اللغــات،المصــطلحات متعــددة  معــاجم  - ت         - ت

تصــــدرها  األوربيــــةعلــــى ورق للمصــــطلحات بعــــدة لغــــات، وبعــــض دور النشــــر 

متعــددة أيضــا علــى أقــراص. وبعــض المراصــد المصــطلحية كانــت منــذ بــدايتها 

بســـت لغـــات  ١٩٧٣. بنـــك البيانـــات المصـــطلحية األوربـــي يعمـــل منـــذ اللغـــات

  لغات أخرى مع توسعة االتحاد األوربي. إليهاأوربية، أضيفت 

المعاجم العامــة علــى أســاس الفــرق  عنمعاجم المصطلحات  تختلف        .١٣ .١٣

  .اللغةبين المصطلح والكلمة العادية في مفردات 

للغــة العاديــة أو قــدرا منهــا، ولكــن معــاجم  حصــراالمعاجم العامة  تتضمن   - أ          -  أ

  .المصطلحاتالمصطلحات تقتصر على 

العــــام، ولكــــن داللــــة المصــــطلح فــــي  المعجــــمداللــــة الكلمــــة فــــي  تتعــــدد  - ب         - ب

أو للمجــاز أو  للســياقتخصصه تكون واحــدة وغيــر غامضــة وال يخضــع فهمهــا 

 جانــبهــوم بشــكل مباشــر، ولــيس هنــا لإليحــاء. يهــدف المصــطلح إلــى نقــل المف

  من الداللة الموحية أو من تأثير التنغيم، أو األسلوب.
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العادية بمعايير صــرفية وبمجــال داللــي أو  اللغةداللة الكلمة في  ترتبط  - ت         - ت

ـــاة قـــديما  ـــة المصـــطلح  أوأكثـــر مـــن مجـــال داللـــي مـــن الحي حـــديثا، ولكـــن دالل

نظــام  داخــلاخــل تخصــص محــدد أي فــي يحــددها المفهــوم المــدلول عليــه فــي د

  المفاهيم في هذا التخصص.

النظرية لعلم المصطلح علــى أســاس  ضوءبحث المصطلحات في  يقوم  - ث         - ث

له. ومن هنا فــإن  الداخليةالتخصصات، وفي داخل كل تخصص طبقا للفروع 

نظــام يــوازي  وهــذااألساس الداللي في هذه المعاجم يقوم على نظام التصــنيف، 

ي معـــاجم المصـــطلحات بحـــث نظـــام المجـــاالت الدالليـــة فـــي إعـــداد المعـــاجم فـــ

  .العامة

  المصطلحات: لمعاجمأوعية اإلتاحة  تتعدد        .١٤ .١٤

تمثــل الشــكل المــألوف المتــداول فــي أكثــر  ورقالمطبوعــة علــى  المعــاجم   - أ          -  أ

ــــــل معــــــاجم  الحجــــــم،دول العــــــالم، ومســــــتوياتها متعــــــددة مــــــن حيــــــث  ــــــك مث وذل

  صطلحات التي أصدرتها مجامع اللغة العربية.الم

مــدمج حــر تمثــل الشــكل الجديــد المتــاح  قــرصالمخزونــة علــى  المعــاجم  - ب         - ب

للمصــطلحات التــي  الحامــلأيضــا فــي دور النشــر، ومــن ذلــك القــرص المــدمج 

  أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

اســـوب صـــغير، وتكـــون مـــدمج بـــداخل ح قـــرصالمتاحـــة علـــى  المعـــاجم  - ت         - ت

  .آليامثبتة فيه، وهذا النوع يعامل بوصفه معجما 

العمــل بــداخل الحاســوب الكبيــر فــي مرصــد  ألغراضالمخزونة  المعاجم  - ث         - ث

لإلعــداد المعجمــي أو إلــى  مــادةالمصطلحات. وهــذه المعــاجم تهــدف إلــى تقــديم 

  معاونة المترجمين أو إلى طباعة معاجم.

طرفيــات للمؤسســات المســتفيدة المشــتركة  طريــقالمتاحــة عــن  اجمالمعــ   - ج          -  ج

المســتفيدين مرتبطــة مــع  فــروعفــي مرصــد المصــطلحات. وفــي هــذا النــوع تكــون 

  . االتصاالتبنوك المصطلحات ذات المركز الواحد من خالل شبكة 

شــبكة معلومــات لماليــين المســتفيدين تمثــل  طريــقالمتاحة عــن  المعاجم   - ح          -  ح

المصـــطلحات بأنواعهـــا  معـــاجمأوعيـــة اإلتاحـــة. وهنـــاك عـــدد كبيـــر مـــن  أحـــدث
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 شـــــاملعلـــــى الشـــــبكة الدوليـــــة. والمســـــتقبل كبيـــــر لعمـــــل عربـــــي  صصـــــاتهاوتخ

  للمصطلحات يكون متاحا ـ أيضا ـ من خالل شبكة اتصاالت مناسبة.

  المصطلحات مراصد: ثانيا

مراكــــز تعنــــي بالمصــــطلحات  أوالمصــــطلحات مؤسســــات  مراصــــد   .١ .١

مــن التقنيــات المتقدمــة فــي  عملهــاعلمية والتقنيــة والبيانــات المصــطلحية عنهــا، وتفيــد فــي ال

للمطبوعـــــــات  والقـــــــراءعـــــــدة مراحـــــــل بهـــــــدف خدمـــــــة المتـــــــرجمين والمحـــــــررين والبـــــــاحثين 

  المتخصصة، وذلك من خالل ما يأتى:

  وتوحيدها. المصطلحيةالبيانات  مركزية   - أ          -  أ

  والبيانات المصطلحية للمصطلحات األفضل التوزيع  - ب         - ب

  وحدة المصطلحات الموحدة. خاللعملية الترجمة من  تسهيل  - ت         - ت

  المصطلحات للمفهوم الواحد. وتعددتكرار الجهود  تجنب  - ث         - ث

  ونقلها إلى األجيال القادمة. للمترجمينالخبرة اللغوية  استمرار   - ج          -  ج

األعمـــال عـــن تصـــور أساســـي أن اللغـــة وســـيلة تصـــدر  المراصـــدكـــل هـــذه  وفـــي

محـــددا ومفهومـــا حتـــى يـــؤدي وظيفتـــه العلميـــة  يكـــونللتواصـــل، وأن المصـــطلح البـــد أن 

ويعــــوق المشــــاركة والتواصــــل وٕانتــــاج  أخــــرىوالتقنيــــة، بعيــــدا عــــن جــــدل تمارســــه بيئــــات 

  المعرفة.

تقـــدما كبيـــرا فـــي مجـــال جمعهـــا  المصـــطلحاتإنشـــاء مراصـــد  يعـــد   .٢ .٢

عـــــــدة أنـــــــواع مـــــــن مراصـــــــد  وهنـــــــاكوتخزينهـــــــا وٕاتاحتهـــــــا للتـــــــداول وتحـــــــديثها. وتعريفهـــــــا 

  المصطلحات، ولكنها تتفق في عدد من الخصائص:

  .المصطلحاتمجاالت عمل بنك  تحديد   - أ          -  أ

  والكتب والمعاجم المعتمدة. الوثائقالمصطلحات من  جمع  - ب         - ب

  تعرف الحروف المطبوعة آليا. تقنيات علىبقدر اإلمكان  االعتماد  - ت         - ت

  ينتمي إليه المصطلح. الذيالمجال المعرفي  تحديد  - ث         - ث

  معرفي ومعرفة العالقات بينهما. مجالالمفاهيم في كل  بحث   - ج          -  ج



  ١٠

  عن كل مفهوم. للتعبيرالمصطلح المناسب  تحديد   - ح          -  ح

  مصطلحبيانات عن كل  إضافة   - خ          -  خ

  التقنيات المتقدمة خاللالمصطلحات من  إتاحة   - د          - د

  المصطلحاتإضافة الجديد من  إمكان   - ذ          - ذ

  بشكل مباشر المخزونةطباعة المصطلحات  إمكان   - ر          - ر

  وعدم الحاجة إلى إعادة الجمع الطباعي. الحديثةمع المطابع  التوافق   - ز          - ز

  :لحاتالمصطأنواع مراصد  أهم   .٣ .٣

اقتصــــــادية، مثـــــــل المؤسســـــــات  مؤسســـــــاتمصـــــــطلحات لخدمــــــة  بنــــــوك   - أ          -  أ

بمصــطلحات تقنيــة  اهتمامــاالصــناعية الكبــرى. تتطلــب الخــدمات اللغويــة فيهــا 

 واالتفاقــــاتومــــا يتصــــل بهــــا مــــن مصــــطلحات علميــــة، وبمصــــطلحات العقــــود 

  والمحاسبة.

الخارجيـــــة. وتتطلـــــب مثـــــل وزارات  وزارات،مصـــــطلحات لخدمـــــة  بنـــــوك  - ب         - ب

ـــــات  ـــــة اهتمامـــــا بمصـــــطلحات العالق ـــــةالخـــــدمات اللغوي فـــــي السياســـــة  الخارجي

تتطلب أيضــا  كماواالقتصاد والثقافة وبالمعاهدات واالتفاقيات والقانون الدولى، 

ــــــدول، ولنصــــــوص المعاهــــــدات  ــــــا لالختصــــــارات واســــــماء المنظمــــــات وال تخزين

  .واالتفاقيات

الدولى، ذلك أن دول االتحاد األوربي  التعاون مصطلحات لخدمة بنوك  - ت         - ت

التعــاون تقنــين المصــطلحات فــي  ويتطلــبدولة) لها لغــات وطنيــة متعــددة. ٢٥(

  تلك اللغات لتكون متناظرة.

العلمية على نحو ما كان في االتحاد  الترجمةمصطلحات لخدمة  بنوك   - ث         - ث

فـــي الغـــرب، وترجمـــة  العلمـــي التقـــدمالســـوفيتي الســـابق، وذلـــك بهـــدف متابعـــة 

  البحوث.

المعنيــــــة بصــــــناعة المعــــــاجم  النشــــــرمصــــــطلحات لخدمــــــة دور  بنــــــوك   - ج          -  ج

بنـــــك  مـــــعالمتخصصـــــة. ويـــــتم العمـــــل المصـــــطلحي فـــــي إطـــــار تعاقـــــد قـــــانوني 

  المصطلحات، وتكون الطباعة فقط في دار الطباعة.



  ١١

  الجوانب اآلتية: فيبنوك المصطلحات  تتفاوت   .٤ .٤

يــــذكره المعجــــم اآللــــي منهــــا مــــع كــــل  ومــــاالبيانــــات المصــــطلحية  طــــةخ   - أ          -  أ

  مصطلح.

  واإلحالة الداخلية بين المداخل. بالمترادفاتاالهتمام  مدى  - ب         - ب

وأنــواع هــذه النصــوص المتاحــة أمــام  الرســميةتخــزين النصــوص  خطــة  - ت         - ت

  .الرسميةالمستفيدين في أصولها وترجماتها 

والمنظمـــــات والـــــدول والمعاهـــــدات  المؤسســـــاتالهتمـــــام بأســـــماء ا مـــــدى  - ث         - ث

  والتنظيمات الدولية.

ــــالتعبيراتاالهتمــــام  مــــدى   - ج          -  ج الثابتــــة التــــي يســــتخدم بــــداخلها المصــــطلح  ب

  الواحد.

أو المصــطلحات اإلقليميــة، وذلــك بوضــع  المحليــةذكــر التســميات  مدى   - ح          -  ح

علــى منطقــة محــددة أو  مقصــورةكونها  رمز بعد بعض المصطلحات يدل على

  .لبريطانيا) GBالمتحدة، و( للواليات) USدولة معينة مثل (

  الشائعة في داخل التخصص. والرموزمن االختصارات  الموقف   - خ          -  خ

داخــل المؤسســة أو عــن طريــق طرفيــات  فــيإتاحــة المصــطلحات  حــدود   - د          - د

  أو عن طريق شبكة المعلومات.

جانب اللغتين أو اللغات التي بدأ العمل  إلىإضافة لغات جديدة  إمكان   - ذ          - ذ

  بمصطلحاتها.

علــى أســاس المفــاهيم والبحــث  المصــطلحاتالعمــل فــي مراصــد  يــتم   .٥ .٥

األول هــو مصــطلح "المفهــوم"،  المصــطلحلكل مفهوم عن مصطلح يدل عليه. ولهــذا فــإن 

بعينهــا. وغالبــا مــا يكــون تجميعــا  لغــةتقلة عــن والمقصود به: الصورة الذهنيــة للشــىء المســ

ـــا لعـــدد مـــن األشـــياء  ـــة. علـــم  الماديـــةأو تعميمـــا أو تصـــورا ذهني أو الموضـــوعات المتماثل

داال عليــه. ومعنــى هــذا أن  مصــطلحاالمصــطلح ينطلــق مــن المفــاهيم ويحــدد لكــل مفهــوم 

طلح" علــى . يــدل "المصــالــذهنالمصطلح علــى مســتوى اللغــة يقابــل المفهــوم علــى مســتوى 

على الشىء المادي أو الموضوع،  الدالةالتسمية اللغوية الدقيقة والموجزة ـ بقدر اإلمكان ـ 



  ١٢

متفـــق عليهـــا فـــي لغـــة  بداللـــةويكـــون ذلـــك مـــن خـــالل كلمـــة أو مجموعـــة كلمـــات تســـخدم 

تكــاد تكــون مرادفــة  أوالتخصص. وهناك كلمات أخــرى تســتخدم فــي لغــات مختلفــة مرادفــة 

  .[١]١بينها فروقا دقيقة لكلمة مصطلح، ولكن

العمــل المصــطلحى. وقــد وضــع  مراحــلالمفــاهيم مــن أهــم  عالقــات   .٦ .٦

الــداللي عنــد أعــالم  المجــالفوســتر أســس علــم المصــطلح علــى جملــة أســس، منهــا نظريــة 

ــــت ( ــــد ،W.Humboldt) ١٨٠٠اللغــــويين، مثــــل ف.هومبول دي سوســــير (نحــــو  فردينان

، والمنطـــق وعالقتـــه باللغـــة عـــن ويلـــز جانـــب مـــن L.Weisgerber)، وفايســـجربر١٩٠٠

Wells وهيلمزليف Hjelmslev دي سوسير  ورينيهRene de Saussure.  

كلـــه تأكـــدت أهميـــة دراســـة الـــنظم وبـــداخلها المفـــاهيم، ذلـــك أن المفهـــوم  هـــذامـــن  وانطالقـــا

في داخل المنظومة. وهنــاك عالقــات تــربط المفهــوم بــالمفهوم اآلخــر،  موقعهالواحد يتحدد 

والخصــوص مثــل عالقــة مفهــوم الحيــوان بمفهــوم دال علــى نــوع مــن  العمــومعالقــة منهــا: 

من هذا عمل رســوم هرميــة توضــح ذلــك، وهــو مــا يفيــد فــي تعــرف  انطالقاأنواعه، ويمكن 

طبقا لذلك، مثل المفهوم العام للطائرة وتفريع ذلك بمعايير تــؤدي  الداللةالعالقات وتحديد 

منهــا. وبعــد ذلــك يكــون داللــة كــل مفهــوم/ مصــطلح  كلمــات تمثــل أنواعــا عشــرإلــى وجــود 

المنظومة. وهناك عالقات أخرى للمفاهيم، منها: التخــالف، التــداخل  هذهطبقا لموقعه في 

  .الترادفالجزئى، 

المصــطلحات عــددا مــن البيانــات  بنــوكالمدخل الواحــد فــي  يتضمن   .٧ .٧

ــــا لمتطلبــــات العمــــل ومكونــــات المعجــــم المتخصــــص. وهنــــا  نــــوك البيانــــات ب تختلــــفطبق

بها مع لغة  أوالمصطلحية على أساس خطة العمل: يكون المصطلح بلغة المدخل فقط، 

باللغــات  أوأخــرى أو أكثــر، وتــذكر المصــادر التــي ورد فيهــا المصــطلح مــع نظــائره باللغــة 

 لــيساألخرى. ويصل القارئ بعد هذا إلى تعريف المصطلح في مجــال محــدد. المصــطلح 

ه، بــل يســتمد داللتــه مــن موقعــه فــي داخــل منظومــة مصــطلحات لــه معنــى ثابــت فــي نفســ

الـــذي ينتمـــي إليـــه. يـــدل مصـــطلح "التعريـــف" فـــي علـــم المصـــطلح علـــى  المعرفـــيالمجـــال 

كامــل وواضــح وعــام بقــدر اإلمكــان لشــىء مــادي أو لموضــوع،  نحوالوصف المحدد على 

                                                 
=  Fachterminus= كلمـــــــة متخصصـــــــة،  Fachwort= مصـــــــطلح،  Terminusاللغـــــــة األلمانيـــــــة  فـــــــى [١]١

= تســـــمية،  Benennung= تعبيـــــر متخصـــــص، عبـــــارة متخصصـــــة.  Fachausdruckمصـــــطلح متخصـــــص، 

Fachsprachliche Benennung  ،تسمية من لغة التخصص.= تسمية متخصصة 
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منهــا فــي . وهنــاك مصــطلحات كثيــرة يســتخدم كــل متماســكةذلك من خــالل صــياغة لغويــة 

لكــل كلمــة واحــدة منهــا، وتعــد كــل كلمــة فــى هــذه  الداللــةمجاالت متعددة. ومن هنــا تتعــدد 

  تعريفا محددا في كل مجال معرفي. يتطلبالحالة عدة مصطلحات ، كل منها 

فـــي الحاســـوب ـ بصـــفة  المخزونـــةمعـــاجم المصـــطلحات  تتضـــمن   .٨ .٨

  : مصطلحكل  عامة ـ البيانات المصطلحية اآلتية كلها أو أكثرها مع

  .لغاتبعدة  المصطلح   - أ         -  أ

: مــذكر / مؤنــث الــخ أو فيهــا وفــي اللغــات المــدخل ةالكلمــة ( فــي لغــ نــوع  - ب        - ب

  األخرى).

الكتب في لغة المدخل أو فيها وفــي اللغــات  أوالتسمية ( الوثائق  مصدر  - ت        - ت

  المختلفة).

  خدم فيه المصطلح)يست الذيالمعرفي (التخصص  المجال  - ث        - ث

  (الشرح) التعريف   - ج        -  ج

المحـــــــدود لالســـــــتخدام، المســـــــتوى اللغـــــــوي  المكـــــــاناالســـــــتخدام (  حـــــــدود   - ح        -  ح

  لالستخدام).

  واإلحاالت. المرادفاتوأشباه  المرادفات   - خ        -  خ

  توجد في بعض بنوك المصطلحات، منها:  مصطلحيةبيانات  هناك

ــــى مصــــطلحات  ذكــــر         - أ                     -  أ ــــم اإلشــــارة إل  أخــــرىالمصــــطلح المفضــــل، ث

  للمفهوم نفسه.

  االستخدامشواهد  ذكر  - ب        - ب

  االستخدامعلى سياق  النص  - ت        - ت

  في داخل المجال المعرفى المصطلحاتالتنوع في منظومة  تحديد  - ث        - ث

  المادية. األشياءالصور الدالة على  تقديم   - ج        -  ج

القـــرص المـــدمج الحامـــل لمعجـــم ثنـــائي اللغـــة تقـــديم المصـــطلح أو  يتـــيحأن  كـــنيم

أجنبية، أو الحصول أيضا على البيانات المخزونة عنه. ومعنى  بلغةالتعبير وما يقابله 
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مستويين أبسطهما تقديم المقابل باللغتين وأكبرهما تقديم المقابــل  علىهذا إمكان اإلفادة 

الحالتين يتحقق البحث بسرعة مما يوفر الوقت والجهــد،  . وفيالمصطلحيةمع البيانات 

أو التعبير ألغراض القراءة أم ألغراض الترجمة أم ألغراض  المصطلحسواء أكان عن 

  .العلميالتحرير 

فــإن هنــاك تقنيــة جديــدة تســمى المتــرجم الشخصــي للترجمــة بــين  الصــددهــذا  وفــي

ـ على ســبيل المثــال ـ  األلمانيةو  الشخصي من االنجليزية المترجملغتين. مجموع كلمات 

كلمــات ســتة عشــر معجمــا، مــع إمكــان إضــافة المتــرجم  بداخلــهألــف كلمــة، يضــم  ٢٨٠

  .يريدهاللمصطلحات اإلضافية التي 

   

  والتحديث التجديد   .٩ .٩

  في مراصد المصطلحات إضافات متجددة إلى الرصيد المتاح: العملنظام  يتيح

بمصـــــــطلحات جديـــــــدة تصـــــــنعها  والتقنـــــــيالتقـــــــدم العلمـــــــي  يـــــــأتي         - أ                     -  أ

مــن خــالل  المصــطلحاتالمؤسســات المنتجــة للعلــم والتقنيــات، وتتابعهــا مراصــد 

  المطبوعات المتخصصة.

فــي أماكنهــا فــي منظومــة مصــطلحات  الجديــدةهــذه المصــطلحات  تــدخل  - ب        - ب

التعريــف  مصطلح مــع كلالتخصص. وتضاف البيانات المصطلحية إلى جانب 

األخرى  بالمفاهيمالدقيق له في ضوء تحديد دقيق للمفهوم المدلول عليه وعالقته 

 يتعامــلفي داخل التخصص، وكذلك مع داللة المصــطلح باللغــات األخــرى التــي 

  بها مرصد المصطلحات.

في ترجمة أحدث البحوث العلمية  المصطلحاتاإلفادة من مرصد  تصبح   - ت         - ت

ومحــددة، بســبب متابعــة  وواضحةجديد في التقنيات ممكنة  والمطبوعات عن كل

  .المطبوعاتخبراء مرصد المصطلحات للجديد من خالل 

العلـــم، إلـــى جانـــب التراكيـــب  لغـــةجانـــب مهـــم مـــن  المصـــطلحات .١٠ .١٠

بــين اللغــات األوربيــة علــى وجــه  اآلليــةالثابتة المحدودة نسبيا. وقد تطلبت بحوث الترجمــة 

درجة عالية من النجاح فــي  وحققتبين التركبيي والمصطلحى، الخصوص اهتماما بالجان

الترجمــة اآلليــة، وذللــت  مجــالترجمة النصوص العلمية. وهناك دراسات عربيــة بــدأت فــي 



  ١٥

بـــين االنجليزيـــة  التكـــافؤمـــن خـــالل بحـــث التراكيـــب ومـــا يتصـــل بهـــا صـــعوبات كثيـــرة فـــي 

عــن كــل جديــد فــي  تعبــري والعربيــة. وفــوق هــذا كلــه فــإن وجــود المصــطلحات المقننــة التــ

. وعـــدم وجـــود هـــذه العربيـــةالعلـــم والتقنيـــة أســـاس مهـــم لنجـــاح جهـــود الترجمـــة اآلليـــة إلـــى 

البحــوث والكتــب  أحدثالمصطلحات األساسية وكذلك المصطلحات الجديدة التي ترد في 

ممكنة. ومن هنا  غيرمخزونة في ذاكرة المترجم اآللي من شأنه أن يجعل الترجمة اآللية 

  .العربيةة التجديد والتحديث في مجموعات المصطلحات أهمي

  التصنيف نظام:  ثالثا

مــداخلها بوصــفها وحــدات مفــردة معزولــة عــن  المصــطلحاتتصنف مراصد  ال  .١ .١

فــي مكــان محــدد طبقــا للمفهــوم الــذي  الواحــدبعضها الــبعض، بــل تصــنف المــدخل 

لــك. ومــن هنــا مــن ذ انطالقــايدل عليه في داخل مجال معرفي محدد وتكتــب عنــه 

المثــال:  ســبيلأهمية نظــام التصــنيف فــي التخطــيط لمراصــد المصــطلحات. وعلــى 

يوجد رمز لكل قسم، ورمز إضافي آخر لكل فرع، ورمز إضافي آخر لكــل مجــال 

وذلــك للداللــة علــى موقــع المفهــوم الواحــد فــي داخــل المنظومــة. تعــددت  معرفــى،

ـــة فـــي وتقـــدمت، وزاد مجمـــوع عـــدد المصـــط وتفرعـــتالتخصصـــات  لحات المتداول

تتجـــاوز قـــدرة الـــذاكرة اإلنســـانية، ويصـــعب فـــى  ماليـــين،الفـــروع العلميـــة عـــن عـــدة 

الكثيرة في داخل التخصــص الواحــد.  بالمصطلحاتحاالت كثيرة التعامل المباشر 

بموقعــــه فــــي داخــــل  االصــــطالحيةإن المصــــطلح العلمــــي والتقنــــي تــــرتبط داللتــــه 

عـــن إيحـــاء  مســـتقلالوقـــت نفســـه معنـــاه  المنظومـــة، هـــو مـــرتبط بالمنظومـــة، وفـــي

  السياق الفردي الذي له أهميته في النصوص األدبية وما يماثلها. 

المصــطلحات علــى أســاس معرفــي حتــى تتحــدد  بنــكنظــام التصــنيف فــي  يقــوم  .٢ .٢

. الفكـــرة األساســـية الواحـــدبوضـــوح عالقـــات المصـــطلحات فـــي داخـــل التخصـــص 

. ولهـــذا وآخـــربـــين بنـــك مصـــطلحات واحـــدة، وقـــد تختلـــف التصـــنيفات بدرجـــة مـــا 

ينبغـــي النظـــر فـــي نظـــم التصـــنيف الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة عنـــد وضـــع نظـــام 

  .المعنيةلتصنيف المفاهيم تعمل في إطاره المجامع العربية والمؤسسات  عربي

مالمــــــح نظــــــام التصــــــنيف فــــــي بنــــــك  بعــــــرضإيضــــــاح هــــــذا األســــــاس  يمكــــــن  .٣ .٣

فــي  رنســيةاللغــة الف لحمايــةسســات الرائــدة المصطلحات الكندي الذي كان من المؤ 

نظــام التصــنيف  يقــومإقلــيم كوبيــك الكنــدي مــن موجــات اللغــة االنجليزيــة حولهــا. 



  ١٦

 حــروفعلــى تقســيم المعرفــة إلــى ســتة وعشــرين قســما لكــل منهــا رمــز بحــرف مــن 

  الهجاء:

 B الزراعة A اإلدارة

 D اإلنشاءات C الكيمياء

 F والعدل القانون E ىالوطن الدفاع

 H االقتصاد G البيئة علوم

 J الصناعات I الكهرباء

 L والرياضة والترفيه الفنون K السبيرناطيقا

 N الطب M والحرارة الميكانيكا

 P والمحاجر المناجم O المعادن علم

 R االجتماعية والعلوم اإلنسانيات Q البترول

 T والفندقة المنزلي االقتصاد S م الطبيعةوعلو  والفيزيقا الرياضيات

 V مع المواد والتعامل النقل U واالتصاالت البريدية الخدمات

العام ال يطابق نظم تصنيف الكتب فــي المكتبــات الــذي يجعــل البدايــة  التصنيف وهذا

ويجعل قسما كامال للغات وقسما كامال لآلداب. وعلــى أيــة حــال، يعتمــد  العامةبالمعارف 

يتفــق عليــه بمعــايير علميــة وعمليــة. ويكــون علــى نظــام للتصــنيف  للمصــطلحاتأي بنــك 

  والتعاون في داخلها ومع العالم. اللغويةمناسبا للمنطقة 

قســما)  ٢٦التصنيف المذكور أن المعرفة تقسم بعد التصنيف العــام ( نظامفي  الجديد

فرعــا)، ويقســم كــل فــرع إلــى مجــاالت معرفيــة  ٢٦كــل قســم (عــددها  داخــلإلــى فــروع فــي 

ــــا). ورقــــم  جــــاالم ٢٦صــــغيرة (عــــددها  ــــا ألنــــه عــــدد حــــروف الهجــــاء  ٢٦داللي تكــــرر هن

ســـبيل المثـــال نجـــد فـــي داخـــل تصـــنيف االنســـانيات  وعلـــىالمســـتخدمة رمـــوزا فـــي النظـــام. 

  فرعا، بيانها ما يأتى: ٢٦) Rوالعلوم االجتماعية (رمزها 



  ١٧

 RB اللغة علم RA المكتبات علم

 RD والدين الفلسفة RC التربية

 RF االجتماع علم RE النفس علم

 RH والصحافة المعلومات RG السياسة علم

 RJ المجتمعية السياسات RI التاريخ

 RL عامة معارف RK الموسيقى علم

) RBمجــاال معرفيــا. مثــال ذلــك فــرع علــم اللغــة (ورمــزه  ٢٦يوجــد  فــرعداخل كل  وفي

  بداخله المجاالت المعرفية اآلتية: يضم

   

 األصوات علم لموسوعاتوا العامة المعاجم           § 

 والنحو واإلمالء والتركيب الصرف العام) اللغة(علم  عام           § 

للبيانــــــات  الحاســــــوبية المعالجــــــة والشفوية التحريرية الترجمة           § 

 اللغوية

 االختصارات الداللة علم           § 

ــم  وصــناعة المعجميــة صيلوالتأ التاريخياللغة  علم           §  المعجــم وعل

 المصطلح

 والمترادف والتضاد المشترك اللغات تعليم           § 

 العامة المفردات العامة والعلمية التقنية المفردات           § 

وعلــم اللغــة االجتمــاعي  النفســياللغــة  علــم           § 

 وعلم اللغة اإلثني

 المصطلحاتبنك  مفردات

ربــي أو فــي علــم اللغــة الحــديث فــي هــذا المتخصصون في التراث الع اللغويونيجد  قد

إلى مجاالت معرفية طبقا للنظام السابق جوانب من القصــور، مثــل عــدم  الداخليالتصنيف 



  ١٨

اللغــة وكــذلك عــدم وجــود علــم اللغــة التقــابلى. ولكــن الفكــرة األساســية هنــا  علــوموجــود تــاريخ 

بــــذلك تنــــتظم إلــــى أقســــام، بــــداخلها فــــروع، بــــداخلها مجــــاالت معرفيــــة. و  الوصــــولتتضــــمن 

  مجاال معرفيا. ١٧٥٠٠فرعا =  ٦٧٦قسما =  ٢٦ داخلالمصطلحات في 

التعريــــب لعمــــل مكنــــز للمصــــطلحات، لــــه  تنســــيقمحاولــــة فــــي مكتــــب  هنــــاك  .٤ .٤

يبــدو أنــه يقــوم علــى  مشــكورتصــنيف علــى أســاس المجــاالت المعرفيــة. وهــو جهــد 

يعــد  ثــمالمصــطلحات المتاحــة ولــيس علــى تصــور معرفــي مســتقبلي شــامل. ومــن 

  مرحلة مبدئية مهمة، ينبغي أن تتبعها مراحل أخرى. 

" بالتربية، وجعلها في مجاالت معرفية كثيــرة: األلكسو"تصنيف مكنز  يهتم   - أ         -  أ

التعلــــيم، إدارة المؤسســــات التربويــــة،  ارةإد التربـــوى،السياســـة التربويــــة، التخطــــيط 

  النظم والمؤسسات التعليمية الخ (أربعة عشر مجاال).

ـ بــالمعنى الــدقيق ـ مجــاالت أقــل مــن  العلــومالتصــنيف نفســه  يخصــص  - ب        - ب

العلمــى، الرياضــيات واإلحصــاء،  والبحــثالمتوقــع: المــدخل العلمــى، إدارة العلــم 

علــــوم األرض، الجغرافيــــا  الفضــــاء،العلــــوم الفيزيائيــــة، العلــــوم الكيميائيــــة، علــــوم 

  عية الخ (خمسة عشر مجاال).واالقيانوغرافيا، علم األحياء، العلوم الطبي

  الطبية وعلم األمراض مجالين فقط. للعلومالتصنيف نفسه  يخصص  - ت        - ت

والعلـــوم اإلنســـانية والفنـــون كلهـــا ثالثـــة  للثقافـــةالتصـــنيف نفســـه  يخصـــص  - ث        - ث

  عشر مجاال.

  وعلم النفس تسعة مجاالت. االجتماعيةالتصنيف للعلوم  يخصص   - ج        -  ج

المعلومـــــات ومـــــا يتصـــــل بهـــــا تســـــعة  لعلـــــومالتصـــــنيف نفســـــه  يخصـــــص   - ح        -  ح

  مجاالت.

بكــــل فروعــــه، ولالقتصــــاد، والتنميــــة  للقــــانونالتصــــنيف نفســــه  يخصــــص   - خ        -  خ

بفروعهـــــا، والمـــــواد والمنتجـــــات  والهندســـــةاالقتصـــــادية واالجتماعيـــــة، والزراعـــــة، 

يم واإلدارة، وٕادارة والتنظــــــ والتجــــــارة،والتجهيــــــزات والمرافــــــق، والخــــــدمات الماليــــــة، 

والعالقــات الدوليــة ثمانيــة  والحكومــة،األفــراد والعمــل، وحقــوق اإلنســان، والسياســة 

  عشر مجاال.



  ١٩

  والتجمعات تسعة مجاالت. للقاراتالتصنيف نفسه  يخصص   - د        - د

أن العلـــوم الطبيــة والزراعـــة والصــناعة والعلـــوم الكيميائيــة والعلـــوم  يتضــحهـــذا  ومــن

وكـــذلك االقتصـــاد والقـــانون تســـتحق مزيـــدا مـــن المجـــاالت. وهـــي  األحيـــاءالطبيعيـــة وعلـــم 

مـــا نجـــد فـــي منظومـــات التصـــنيف فـــي مراصـــد مصـــطلحات  نحـــوجـــديرة بالتفصـــيل علـــى 

للمكتـــب بأنـــه خطـــط لعمـــل "معجـــم آلـــي لمعجـــم  يـــذكرأوربيـــة وأمريكيـــة. فـــي هـــذا الســـياق 

  للمصطلحات.للمرصد العربي  تمهدالمصطلحات الموحدة"، وهو ما يعد مرحلة 

  المستقبل آفاق:  رابعا

في مجــال المصــطلحات فــي عصــر التقنيــات المتقدمــة اإلفــادة  العربيالعمل  يتطلب

من أجــل مســتقبل لغــوي موحــد ومتقــدم ومتكامــل يحــافظ علــى  والعالميةمن الجهود العربية 

  ويحقق التنمية المنظمة لها. العربيةوحدة لغة العلم 

  المصطلحاتتصنيف  نظام  .١ .١

بداخلها المصــطلحات يعــد أساســا  تنتظمإعداد منظومة عربية  إن - أ                 -  أ

اإلفــادة فــي  ويمكــنمهمــا للعمــل. هنــاك محــاوالت عربيــة وأوربيــة ودوليــة، 

يســر مــن منظومــات تصــنيف متاحــة فــي مجــاالت العلــوم والطــب والتقنيــة 

األخـــرى، مـــع إضـــافة مـــا يتصـــل بمنظومـــة الثقافـــة  التخصصـــاتوبعـــض 

  ية.العرب

لتكامــــل الجهـــود فــــي نســــق  المصــــطلحاتنظــــام تصـــنيف  يمهـــد  - ب                - ب

لكــل هــذه  جامعــةواحــد، بــأن يــتم العمــل فــي عــدة مواقــع، وتكــون النتيجــة 

  الجهود

  تصنيفها، واستكمال بياناتها جمعها،المقننة:  المصطلحات  .٢ .٢

العربيــــــة،  اللغــــــةتهــــــا مجــــــامع مصــــــطلحات أقر  هنــــــاك  - أ                                          -  أ

بعضــها مــع التعريفــات، وبعضــها قــوائم مفــردات يتطلــب فهــم كــل مصــطلح 

مســـبقة بـــالمفهوم. وأهـــم هـــذه الجهـــود نجـــدها فـــي مطبوعـــات  معرفـــةفيهـــا 

هنــا جمــع هــذه المصــطلحات وتصــنيفها  المهــممتعددة بعناوين شتى. ومن 

طلحية علــى المصــ البيانــاتطبقــا لنظــام محــدد متفــق عليــه، ثــم اســتكمال 

  أساس خطة موحدة.
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أن تتم اإلفادة من مراصد  التعريفاتألغراض التدقيق في  يمكن  - ب                - ب

في مجاالت  التعريفاتالمصطلحات الدولية توفيرا الجهد، مع ترجمة هذه 

  العلوم والطب والتقنيات عند الحاجة إلى ذلك.

العربية في موقع مناسب  ةالمهنيمصطلحات االتحادات  توضع  - ت                - ت

هـــــذه  جمـــــعاســـــتكماال لجهـــــود المجـــــامع. ومـــــن المهـــــم فـــــي هـــــذه المرحلـــــة 

المصـــــطلحات وتصـــــنيفها فـــــي داخـــــل النظـــــام الموحـــــد المتفـــــق عليـــــه، ثـــــم 

  المصطلحية على أساس خطة موحدة. البياناتاستكمال 

في موقــع مناســب اســتكماال  التعريبمعاجم مكتب تنسيق  تكون  - ث                - ث

المرحلــة  هــذهلجهــود المجــامع بشــرط أال تتنــاقض معهــا. ومــن المهــم فــي 

جمع هذه المصطلحات وتصنيفها في داخل النظــام الموحــد المتفــق عليــه، 

  استكماال للبيانات المصطلحية على أساس خطة موحدة. العملثم يتم 

للمفاضــلة بــين المصــطلحات  عليهــامعــايير عربيــة متفــق  توضــع   - ج                -  ج

فــي  المفضــللمقننــة فــي حالــة تعــددها. وعنــد اإلتاحــة يوضــع المصــطلح ا

البدايــة وتوضــع بــاقي المصــطلحات بعــد ذلــك بوصــفها مترادفــات. ويمكــن 

التفضيل قبول المصطلح مجتمعيــا أو مهنيــا اعتمــادا  معاييرأن يكون من 

  العلمية الجماعية الفردية. األعمالعلى ثبوت استخدامه في 

  والتراثيةدية الفر  المصطلحات  .٣ .٣

وتسجيلها أيضا  الفرديةالمهم متابعة المصطلحات  من  - أ                                           -  أ

طبقــــا لخطــــة تصــــنيف المصــــطلحات. والمقصــــود بالمصــــطلحات الفرديــــة 

أفراد متميزين كــان علــيهم التعبيــر بالعربيــة عــن مفــاهيم وجــدوها فــي  جهود

صــــطلحي فــــي أثنــــاء إعــــدادهم لمعــــاجم عملهــــم الم كــــانكتــــب أجنبيــــة، أو 

  .العربيةمزدوجة اللغة لغتها المنشودة هي 

فــــــي المعــــــاجم التــــــي ألفهــــــا  الفرديــــــةهــــــذه المصــــــطلحات  توجــــــد  - ب                - ب

والطبيــة  العلميــةمعجميــون أفــراد، وكــذلك فــي الترجمــات العربيــة للمراجــع 

فـــــي قـــــام بترجمتهـــــا متخصصـــــون مشـــــهود لهـــــم بالمكانـــــة  تـــــيوالتقنيـــــة ال
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العربية. وكذلك في الكتب المدرسية والجامعية التي ألفهــا  وفيالتخصص 

  متخصصون.

وتصـــنيفها إلـــى معرفـــة  الفرديـــةجمـــع هـــذه المصـــطلحات  يهـــدف  - ت                - ت

مــــــدى قبــــــول مصــــــطلحات مقننــــــة والمعاونــــــة، كمــــــا يهــــــدف جمــــــع هــــــذه 

  الفردية إلى استكمال الجديد في المنظومة. المصطلحات

معرفيــة كثيــرة تمثــل فــي حــاالت  فــروعالتراثيــة فــي  المصــطلحات  - ث               - ث

حــــول  الجــــدلكثيــــرة رصــــيدا مشــــتركا ومهمــــا. ويحــــب بعــــض المعاصــــرين 

مصــطلحات جديــدة بــذكر تصــورهم لمصــطلحات تراثيــة. ومــن المهــم فــي 

جمــع هــذه المصــطلحات مــن مظانهــا المختلفــة مــع  اســتكمالهــذه المرحلــة 

فــي نظــام التصــنيف نفســه، مــع ذكــر  تصــنيفهالة استكمال تعريفاتها ومحاو 

فــي بعــض  المصــطلحاتالمرجــع أو الكتــاب الــذي وردت بــه. وتفيــد هــذه 

 فقدمستويات التعبير بالعربية، إن لم يكن في كل الحاالت في لغة العلم، 

تكــون اإلفــادة منهــا فــي تقريــب العلــم والشــرح وفــي ترجمــة بعــض األعمــال 

  .الثقافية

  العمل توزيع  .٤ .٤

  خطة عربية واضحة.  إطارالعمل المصطلحي في  يكون - أ                 -  أ

يمكــن أن يكــون مصــدر قــوة فــي  العربيــةالمجــامع اللغويــة  تعــدد  - ب                - ب

  .المصطلحاتحالة توزيع األعمال الكثيرة المطلوبة في مجاالت 

خـــاص ومؤسســـات القطـــاع ال واألفـــرادجهـــود الجامعـــات  تتكامـــل  - ت                - ت

 وبتعــــويضالحاســــوبية، يكــــون التعــــاون فــــي التنفيــــذ طبقــــا لخطــــة محــــددة 

  مناسب.

للمصـــطلحات مـــن المهـــم  شـــاملالتخطـــيط لمرصـــد عربـــي  عنـــد  - ث                - ث

 يقتــرحمشاركة عــدة مؤسســات علميــة ومهنيــة ولغويــة. وعلــى ســبيل المثــال 

 أن تشــــارك شــــبكة تعريــــب العلــــوم الصــــحية التــــي يتــــولى تنفيــــذها المكتــــب

الصـــــحة العالميـــــة بالقـــــاهرة والمؤسســـــات األخـــــرى فـــــي  لمنظمـــــةاإلقليمـــــي 

  المرصد العربي الشامل. فيتخصصاتها بمصطلحات تلك العلوم 
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   اإلتاحة  .٥ .٥

عــن طريــق المطبوعــات واألقــراص  المبــدأاإلتاحة من حيث  تكون - أ                -  أ

 المتـــــــرجمينالمدمجـــــــة وشـــــــبكة المعلومـــــــات لجمهـــــــور المســـــــتفيدين مـــــــن 

ــــــى و  المحــــــررين والمــــــؤلفين وغيــــــرهم. وتكــــــون اإلتاحــــــة لهــــــم مقصــــــورة عل

بعــــد إعــــدادها للتــــداول بشــــكل كامــــل مــــع البيانــــات  المقننــــةالمصــــطلحات 

  المتفق عليها.  األجنبيةالمصطلحية، والمقابل باللغات 

مــا يجمــع ويكــون فــي طــور اإلعــداد  لكــلاإلتاحــة الكاملــة  تكــون  - ب                - ب

والجامعــات  اللغويــةومــات محــدودة، وذلــك للمجــامع عــن طريــق شــبكة معل

  والمشاركين في العمل.

***  

العربية جديرة بأن تستمر لغة علميــة موحــدة للتعبيــر عــن كــل جديــد  اللغةفإن  وبعد،

والنظم الحديثة. ومن هنا أهمية العمل المنسق في المصطلحات  والتقنيةفي العلم والطب 

ــا إتاحتهــاوتنميتهــا وتيســير  ء العربيــة والمهتمــين بهــا فــي العــالم مــن خــالل أحــدث لكــل أبن

  .التقنيات

    

  مختارةودراسات  مراجع

  لغات التخصص: عنهانز ـ وروجر فلوك  كتب   § 

Hans – Ruediger Fluck, Fachsprachen, Muenchen ١٩٧٦  

  ١٩٨٥المصطلح، بغداد  علمالقاسمي، مقدمة في  علي   § 

  ١٩٨٥ية لعلم المصطلح، القاهرة اللغو  األسسفهمي حجازى،  محمود   § 

المعجـــم العربـــي المخـــتص (وقـــائع نـــدوة) دار الغـــرب  العربيـــة،المعجميـــة  جمعيـــة   § 

  .١٩٩٦اإلسالمى، بيروت 

 ISOالعمـــل المصـــطلحي هنـــاك وثـــائق متكاملـــة  لتنظـــيمالجهـــود الدوليـــة  حـــول   § 

Geneva بعدة لغات: صدرت  
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 R ISO ٦٣٩ والسلطاتللغات واألقطار  رموز

 R ISO ٧٠٤ التسمية أسس

 R ISO ٨٦٠ والمصطلحات للمفاهيمالدولي  التوحيد

 R ISO ٩١٩ المصنفة المفرداتإعداد معاجم  دليل

 ١١٤٩R ISO متعددة اللغات المصنفةمعاجم المفردات  إخراج

ــــة بعــــض المواصــــفات، منهــــا ايــــزو  ونقلــــت  ــــى العربي ــــوان ١٠٨٧إل ــــم بعن : مفــــردات عل

. ١٩٩٥للمواصـــفات، تـــونس  القـــومياللطيـــف عبيـــد، المعهـــد المصـــطلح، ترجمهـــا عبـــد 

  .العالموهناك وثائق خاصة ببعض المناطق اللغوية الكبرى في 

ـــــمأهـــــم الدراســـــات فـــــي  توجـــــد   §  ـــــي يعـــــدها مركـــــز  عل المصـــــطلح فـــــي السلســـــلة الت

Infoterm فيينا بعنوان: في  

Infoterm Series وتصدرها Verlag Dokumentation و Muenchen.  

  المصطلحية لخدمة المترجمين: للبياناتشولتس عن بنك سمينس  كتب   § 

         J. Schulz, Eine Terminologiedaten bank fuer Uebersetzer 
TEAM, in : PHILIPS terminology bulletin. Vol. ٨ No ١/٢ 

August ١٩٧٩; Reprint in : Siemens Ag – Sprachendienst – 
Muenchen. 

 وصناعة المعاجم المتخصصة:  المصطلحتر في تأسيس علم فوس كتب   § 

         E.Wuester, Die Struktur der sprachlichen Begriffswelt und 
ihre Darstellung in Woerterbuechern. In : Studium Generale 
٦٢٧ – ٦١٥ (١٩٥٩) ١٢ 

         E.Wuester, The Machine Tool. An Interlingual Dictionary 
of Basic Concepts ١٩٦٦ 

 علم المصطلح كتب فلبر دراسات كثيرة، منها: فيمدرسته  ومن

         H. Felber, Die moderne Terminologiearbeit: Das 
Terminologische Woerterbuch und der Dokumentations the 
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saurus, in: Angewandte Sprachwissenschaft, Bonn ١١١ ,١٩٨١ 

– ١٣٥ 

         H. Felber, Terminology Manual.UNESCO and Infoterm, 
Paris ١٩٨٤. 

         H. Felber, A.Manu, W.Nedobity, Normwoerterbuch, in: 
Studien zur Neuhoch deutschen Lexikographie II, 
Germanische Linguistik ٨٠ / ٦-٣. Hildesheim New York ١٩٨٢. 

٧٢ - ٣٧ 

المحدود عــن األعمــال المصــطلحية فــى: المكتــب  للتداولوثائق عمل كثيرة  اكهن   § 

(شبكة تعريب العلــوم الصــحية)، ومجــامع  بالقاهرةاإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية 

وكـــذلك فـــي مركـــز مصـــطلحات  بـــالمغرب،اللغـــة العربيـــة، ومكتـــب تنســـيق التعريـــب 

لكنـــدي بمكتـــب اللغـــة ومركـــز المصـــطلحات ا ، Eurodicautomاالتحـــاد األوربـــي 

 والــــدانمراك ،DIN وألمانيــــا ،AFNORكوبيــــك، وفــــي فرنســــا  فــــي OLFالفرنســــية 

DS، الصحة العالمية  ومنظمةWHO. 

المتخصصــة التــي صــدرت فــي القــارة األوربيــة  المعــاجمالبحــث علــى مئــات  اعتمد   § 

متعــددة، وعلــى وجــه التحديــد معــاجم  تخصصــاتفــي األعــوام العشــرين الماضــية فــي 

 ،Cornnelsenو ،Langenscheidt و PONS – Klettنشــــــــر  دور

  Springerو

 


