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  :ملخص

أن تسارع وترية  إىلالباحث األول يف دراسة علمية سابقة  توصل
االت خالل العقود   الثالثةتالكتشاف واالخرتاعات العلمية يف بعض ا

املاضية قد أدت إىل استحداث مصطلحات كثرية مت تداوهلا وانتشارها قبل أن 
امع اللغوية املعنية يف الدول العربية ودخلت ا تتبادهلا ملعاجم والكتب املرجعية ا
أن يتاح للمجمعيني احلكم على صحتها. مث جاءت شبكة االنرتنت  قبل

خالل التواصل العلمي اآلين الذي ختطى الزمن  منلتعمق هذا االجتاه 
  واملسافات واحلدود.

املنشورة عن أعداد  التقديراتتوصلت الدراسة باألرقام إألى أن  وقد
غري دقيقة وبعيدة   العربيةن القواميس واملعاجم املصطلحات العلمية الغائبة ع

التخصصات  بعضكليًا عن الواقع وخباصة بعد االنفجار املعريف احلايل يف 
  قصوروهيمنة الشبكة العاملية كأداة لنشر املعارف ومتابعتها وهو ماأدى إىل 

كبري يعاين منه املصطلح العلمي العريب وإىل تفاقم إشكالية الرتمجة يف ضوء 
  .كذل

تصوراً جديدًا وآلية تعتمد  احلاليةعلى هذه احلقيقة تقدم الدراسة  وبناءً 
امع  قبلعلى توظيف انتشار استخدام الشبكة العاملية من  تمع العلمي وا ا

العلمية  املصطلحاتاللغوية العربية، على استدراك القصور يف تعريب وترمجة 
معيني يف احلكم وإشراك املختصني يف قبول املصطلح من جهة، و  أو  عليه،ا

تصويبه واعتماده من جهة أخرى، وذلك منذ بداية استيالد املصطلح 
املقرتحة يف هذه الدراسة قابلة للتنفيذ الفوري بتكاليف  واآلليةواستخدامه. 



  اإلقرار والتنفيذ. تعيقمادية غري باهضة قد 

نسيق بني يقتصر على الت اآلليةالبحث إىل أن جناح تنفيذ هذه  وخيلص
امع اللغوية العربية وتقاسم األدوار  لكي تستمر يف ضبط  بينهااهليثات وا

العلمي العريب ونشره عن طريق الشبكة العاملية اليت  املصطلح عملية توحيد
  للمصطلحات العلمية واملعارف اإلنسانية عموماً. الرئيسأصبحت الوعاء 

  عن المصطلح العلمي وإنتاجه: مقدمة - ١

ولفظة املصطلح جديدة مل  املعريفو حجر األساس يف البناء ه املصطلح
" الوجيزسوى معجم"  يتضمنهاترد يف املعاجم العربية القدمية واحلديثة ومل 

ا اتفاق  فيذكر" الوسيط" وموسعه العلوم والفنون على لفظ معني ألداء  يفأ
ع لفظة اصطالح ((مج العربيةمدلول خاص، وهذا املفهوم تضمنه املعاجم 

  )١( اصطالحات))

  هـ) فيعرف االصطالح بأنه:٨١٦(املتوىف يف اجلرجاين أما

قوم على تسمية الشيء باسم ماينقل عن موضعه"  اتفاقعن  عبارة"
اللفظ من معىن لغوي إىل آخر ملناسبة بينهما".  إخراجمث يضيف"  ،"األول

ًا هو:" أيض واالصطالحعلى وضع اللفظ بإزاء املعىن"  طائفة اتفاقإذن هو:" 
  )٢(لغوي إىل معىن آخر لبيان املراد"  معىنالشيء من  إخراج

                                                            
ا. جملة جممع اللغة العربية شفيق اخلطيب منهجية بناء املصط أمحد) ١( لحات وتطبيقا

لد بدمشق   ٥٧٠- ٤٩٧من ص٢٠٠٠، متوز ٣اجلزء ٧٥ا
  ٢٨، ص١٩٨٣بريوت، دار الكتب العلمية،  - بن حممد اجلرجاين، التعريفات علي) ٢(



  

 الربيطانية" اكسفورد" فمدرسةيتجلى من خالل االستعمال،  واملعىن
أي أن معىن أية كلمة أو  اللغوي،جتعل تعريف املعىن يف حدود االستعمال 

 وخلصت إىل أن الكلمة(مصطلح) يرتبط دائمًا بالسياق الذي تستعمل فيه 
هو الروح  ليساملعىن اليتحد بالكلمة مثل احتاد الروح باجلسد، أي أن املعىن 

 إذايف جسد الكلمة. إذ يكشف املعىن عن ذاته يف استعمال الكلمة، أي أنه 
 يفقصد أحدهم معرفة ماتعنيه الكلمة فعليه النظر وتدبر أمر وكيفية استعماهلا 

ان حني قال أن معىن الكلمة اللغوي. وقد أيد هذا وذهب إليه فايزم السياق
  )١(استعماهلا.  لتغرييتغري تبعاً 

 املفهوماملعىن واللفظ قدمي وتداوله يف الرتاث بـ"  بنيالعالقة  وكنه
واالسم". إال أن هذه العالقة  املاهيةأو"  ،واللسان" األذهان"و ،والبيان"
باالستعمال  يف املصطلح مل تعد جمردة بل اصبح املعىن مرهونًا فيها  الثنائية
  )٢((شارلزوورث) يقولكمال 

مابني املعىن واللفظ واالستخدام يف املصطلح إىل  العالقةأدت  وقد
أحد أسباب ظهور الصناعة املعجمية منذ زمن  هذاضرورة جتليته وبيانه فكان 

  قدمي.

البابليني واآلشوريني سبقهم يف العمل املعجمي مث  إىلاملؤرخون  ويرجع
                                                            

)١ (Waisman,f the principles of linguistic philosophy< london 

r.maaccmilan ١٩٦٨ pp.١٥٦  
)٢ (charles worth, m.j, philosophy & linguistic 

analllyyyyysispitsbitsburgggh, duouense univeersity. 
١٩٥٩,p. ١٧٠ philosphy series.  



التارخيية إىل أن أول معجم يف الصينية  الدراساتث تشري تبعهم الصينيون حي
سنة من ميالد السيد  ١٥٠ قبل" شووانبعده " ُكِتبَ مث   ،"يوبيانهو معجم" 

ابتدأ اهلنود بكتابة معامجهم واليت يرجع أقدمها  وبعدهماملسيح عليه السالم، 
بعد بعض جاءت املعاجم اليونانية اليت اليست مثإىل القرن اخلامس امليالدي 

العلمية املختصة منها. ويعزى  باملعاجمالباحثني إطالع العرب عليهاوتأثرهم 
 ديوللعاملني اليونانيني"  العربيةالفضل لنشأة املعجم العلمي املختص يف اللغة 

" (وكتابة األدوية وجلججالينوسسقريديس" ( وكتابة املقاالت اخلمس) " 
آثارمها األثر احلاسم يف نشأة وتطور  تفاءواقاملفردة)، إذ كان لرتمجتها للعربية 

يف تأليفهم للمعاجم املختصة  العرباملعجم العلمي املختص. وتواىل العلماء 
ال على ذكرها إال  سنوجز يف اجلدول  أننايف موضوعات متعددة يضيق ا

  )١(: كالتايلالتايل بعض موضوعات املعاجم اليت ألفها العرب وأعدادها وهي  

  

  

 عدد الموضوعات
المؤلفات

 عددالموضوعات
المؤلفات

 ٣٢ النبات ٤٦ اإلنسان خلق
                                                            

امساعيل العاين، انتشار املصطلح باالنرتنت، دراسة اعدت لندوة إقرار منهجية  دحام) ١(
هـ ١٤٢٠دمشقلةوضع املصطلح العلمي العريب وسبل توحيده وإشاعته،  موحدة
م حتت الطبع يف جملة جممع اللغة العربية بدمشق ١٩٩٩ األولتشرين  ٢٨-٢٥

لد    م.٢٠٠٤، ٧٦ا



  

 ١٧ األنواء ٤٠ الفرس واخليل خلق

 األزمنة ١٢ اإلبل
 واأليام

٢٣ 

 
 ٢٨ األمكنة ٧ يف كتب احليوان متنوعات

 ٢٠ احلرب عدة ١٢ الوحوش معاجم

 الرحال ٤ احلشرات معاجم
 والبيوت

٥ 

 ٤ اآلبار ٣ والعقارب احليات

 ٤ والتمر اللنب ٤ لطريا

  

الطبية كما يعتقد  املعجميةنال العرب قصب السبق يف الكتابة  وقد
   )١(الدكتور/ التازي

الصحاري املتوىف عام  األزديألف أبو حممد عبد اهللا بن حممد  حيث
التاريخ،  يفهـ أول معجم طيب لغوي مرتب على حروف األلفباء صدر ٤٥٦

باب املاء. إال  هوأول أبواب الكتاب  ألناملاء"  كتابوأطلق عليه عنواناً هو"  

                                                            
اهلادي التازي املصطلح العلمي بني األمس واليوم، كتاب املاء: أول معجم طيب  عبد) ١(

لد  ٤لعبد اهللا الصحاري. عدد خاص جملة جممع اللغة العربية ج لغوي ا
  .٨٢٦- ٨٠٩م، من ص ٧٥،٢٠٠



الطبيب من مفردات ومواد خالصة  تاجهأن حمتوى الكتاب يضم كل ماحي
احملتوى  ملطابقةاحلياة"  كتابوهو أوىل بأن يسمى كما يقول احملقق"   للطب
  .بالعنوان

جبهود أجدادنا ملا  اإلشادةاحلديث عن التأليف املعجمي البد من  وعند
ال. ووقفة تأمل بآثار أحد هؤالء بذلو  وهو ابن سيدة  األعالمه يف هذا ا

هؤالء  تركهاألندلسي جيسد قيمة أعماهلم ويستوقف اإلعجاب واإلكبار مبا 
  األجالء.

كفيفًا واستطاع مع   األندلسيكان علي بن أمحد بن سيدة اللغوي   لقد
 ويضم" حملكما" مهاذلك أن يؤلف مايقارب عشرة كتب منها معجمني هامني 

فخرًا أن أحد كبار  الضريرهذا  ويكفي" املخصصعشرين جملداً، وكتاب" 
عنه واعتمد عليه يف  وأخذشهد له  قدلني"  إدوارداملستشرقني اإلنكليز " 
  )٢( ،)١(القاموس" مدتأليف معجمه الشهري "

العربية للكلمات يف  األولالدراسات اللغوية إألى أن حصة  وتشري
طريق اللغة اإلسبانية انتقلت هذه  وعن ٪٢٠نية تصل إىل اللغة اإلسبا

بعض الدراسات حلصر هذه  أجريتاملصطلحات إىل اإلنكليزية والفرنسية وقد 
االت استخدامها العلمي.           ويذكراملصطلحات وتبويبها وفقًا 

"taylor "العربية يف  الكلمات:" املعنويةيف واحد من هذه الدراسات  تايلور

                                                            
  م.١٩٩١املعاجم العربية، يسري عبد الغين عبد اهللا،  معجم) ١(
  مرجع سابق. –امساعيل العاين، انتشار املصطلح العلمي باألنرتنت  دحام) ٢(



  

  )١(لغة اإلنكليزية" ال

األصل يف اإلنكليزية  عربيةهناك مااليقل عن ألف كلمة رئيسية  أن
. الرئيسةإضافة على عدة آالف من الكلمات املشتقة من هذه الكلمات 

وثلث هذا العدد هو مصطلحات فنية علمية. ويضيف الباحث إىل أن هناك 
  الكلمات األلف اليت أشار إليها منكلمة ٢٦٠

دراسته قوائم مصنفة هلذه  يف" تايلورا يومياً. ويسرد "تداوهل يتم
املدون لدخوله إىل اللغة  التاريخاملصطلحات ويضع يف مقابل كل مصطلح 

 Dictionary ( oed)اإلنكليزية وفقًا لـ(معجم أكسفورد لإلنكليزية 

oxffoord english تايلوردراسة"  يف) ونقتبس فيما يلي بعضًا مما ورد "
  احلقيقة:هذه  جلالء

  عامة: مصطلحات

دخول المصطلح لإلنكليزية  تاريخ اإلنكليزي العربي األصل
 الميالدية بالسنة oedوفقاً لـ 

 ١٢٠٥ Admiral األمري

 ١٣٦٢ alchemy (اخليمياء)الكيمياء

 ١٥٤١ algebra اجلرب

 ١٣٨٦ alkali القلي
                                                            

)١ (Walt taylor,Arabic wordss in english, s.p.e tract no. at the 

clarendon press. P. ٥٩٩- ٥٦٧  



 ١٥٥٢ Carat قرياط

 ١٥٠٦ arsenal الصناعة دار

 ١٣٩٩ cipher الصفر

 ١٢٩٠ Cotton القطن

 ١٥٩٨ Coffee القهوة

 ١٥٨٢ Gazelle الغزال

 ١٥٩٤ Giraffe الزرافة

 ١٦٠٠ henna احلنة

 ١٣٩٨ musk املسك

 ١٢٨٩ sugar السكر

  النبات والحشرات

 القرن السابع عشر abelmosk حب املسك

أبو طيلون(أوردها ابن 
 سينا)

abutilon ١٧٣١ 

 ١٨٤٥ Halfa(alfa) حلفاء(عشب)

حاج. عاقول( شوك 
  اجلمال)

Alhagi ١٧٦٩ 



  

 ١٥٣١ artichoke◌ِ   أرضي شوكي

 ١٧٩٤ Aubergine  الباذجنان

 ١٦٥٨ azarole  زعرور

 ١٦٩٦ Bonduc  بندق هندي

 ١٦٢٢ lime  ليمون ماحل

 ١٨٥٧ Halfa  حلفة

 ١٨٥٨ Kat  القات

 ١٥٩٨ Kermes  قرمزية(حشرة)

 ١٥٩٨ hasheesh  احلشيش

زراعي لبالب(نبات 
  معرش)

lablab ١٨٢٣ 

خطمية(من الفصيلة 
  اخلبازية)

ketmia غري معروف تاريخ دخوهلا 

كرب (نبات طيب ختلل 
  أزهاره ومثاره)

caper ١٥٤٨ 

خروب (خرنوب) 
  شجر مثمر من القرنية

carob ١٥٤٨ 



 carthammuus١٥٣٠  القرطم

 ١٥٣٠ Spinach  السبانخ

 ١٤٤٠ Sesame  السمسم

 لقرن الثالث عشرا sumach  السماق

 ٨٩٧ Cumin  الكمون

 ١٥٣٣ Tamarind  متر هندي

 ١٥٧٨ muzsa  موز

  

ألصل اليت سبق ذكرها واليت انقلت إىل إضافة إىل املصطلحات العربية ا
اإلنكليزية، فقد كانت اللغة العربية أداة ووسيلة النتقال كثري من مصطلحات 

غة اإلسبانية ومنها عربت إىل احلضارة الفارسية واهلندية واإلغريقية إىل الل
  اللغات األخرى كاإلنكليزية والفرنسية.

  ونورد األمثال املوضحة لذلك:

ُخولَْنجان انتقل إىل العربية من الفارسية  galingaleمصطلح  •
اليت وردها من السنسكريتية، ومن العربية انتقل إىل اإلجنليزية 

 وهو نبات طيب من الفصيلة الزجنبيلية.

" الكراويا أصله يوناين ومنها انتقل إىل carawayمصطلح " •
 العربية مث عرب لإلنكليزية.



  

" أرجان (لوز املغرب) أصله الفارسية ومنها arganمصطلح" •
 انتقل للعربية مث لإلنكليزية.

" ليلج نبات زينة أصل املصطلح فارسي مث lilacمصطلح " •
 عّرب وانتقل من العربية إىل اإلنكليزية.

ركم هذا املصطلح رمبا انتقل إىل العربية " كcurcimaمصطلح  •
من إحدى اللغات السامية لوجود شبيه لفظي به يف هذه 

 اللغات ومن العربية عرب إىل اللغات األخرى الوروبية.

" : قمز (شراب من لنب koumiss = kumissمصطلح" •
اخليل املختمر) أورده ابن بطوطة وأصل املصطلح مغويل من 

الروسية، ومن الروسية انتقل إألى أواسط آسية انتقل إىل 
 العربية  مث عرب منها إألى اإلنكليزية.

واملصطلحات العلمية عموًا هي نتاج التألق احلضاري لألمم. فاللغة 
ا  العربية أعارت اللغات األخرى كثريًا من املصطلحات حني بسطت حضار

أذهان شرقًا وغربًا فسكبت علمها يف مفردات ومصطلحات ترسخها يف فهم و 
  العامة واخلاصة لتحدث نقلة معرفية يف األمة.

وحني خيم على هذه األمة الكسوف توقف نتاجها من املفردات 
واملصطحات ليكون من غريهم، وأصاب العربية مجود يف اإلعطاء أو 

  اإلستقبال وقد ذكر ابن خلدون هذا يف مقدمته الشهرية فقال:

قريوان والبصرة والكوفة ملا كثر " اعترب ماقررناه حبال بغداد وقرطبة وال



ا صدر اإلسالم واستقرت فيها الضارة كيف زخرت فيها حبار العلم  عمرا
وتفننوا يف إصالحات التعليم وأصناف العلوم واستنباط املسائل والفنون حىت 

ا وابذعر سكنها انطوى  أربوا على املتقدمني وفاتوا املتأخرين، وملا تناقص عمرا
ا والتعليم وانتقل إىل غريها من  ذلك البساط مبا عليه مجلة وفقد العلم 

  )١(األمصار" 

  (االنترنت):تدفق المصطلحات والشبكة العالمية - ٢

ا الباحث األول بتكليف من احتاد جمامع  أظهرت دراسة سابقة قام 
أنه ونتيجة لإلنفجار املعريف وتسارع وترية االكتشافات   )٢(اللغة العربية

علمية يف العقود األخرية من القرن املاضي وخباصة يف جماالت واالخرتاعات ال
علمية معينة التتجاوز عمرها بضعة عقود مثل اهلندسة الوراثية، واملعلوماتية 

وعلم احلاسوب والشبكة العاملية وبعض جماالت علوم الفضاء والتقانات الفائقة 
تخدمة باملفردات أو الدقة(النانو تكنولوجي) إىل ضرورة التعبري عن املعرف املس

  املصطلحات العلمية الدالية علة مكونات هذه العلوم واملعارف.

وهذا ماأدى إىل ظاهرة التدفق املصطلحايت اليت أضفت مرة أخرى على 
هذا العصر مسة تضاف إىل مساته املميزة العديدة النامجة عن اإلنفجار العلمي 

  .والتقدم املذهل يف كافة مناحي املعاف اإلنسانية

                                                            
  .٤٣٤بريوت ص –إحياء الرتاث العريب  ابن خلدون املقدمة. دار) ١(
انتشار املصطلح العلمي االنرتنت، دحام امساعيل العاين، ندوة إقرار منهجية لوضع ) ٢(

م. نشرت ٢٨/١٠/١٩٩٩- ٢٥املصطلح العلم وسبل وتوحيده وإشاعته، دمشق 
لد. جممع اللغة العربيةمبجلة    م.٢٠٠٤الصادرة يف دمشق ا



  

لقد أصبحت حماولة رصد ومتابعة املصطلحات العلمية يف جمال علمي 
ضيق شاقة أو كادت أن تكون مستحيلة باستخدام األدوات التقليدية أو 
باالقتصار على القدرات العقلية، ونعين يف هذا الصدد الصناعة املعجمية 

  الورقية.

رن فمن التطور املذهل الذي شهده العامل منذ السبعينات من الق
الفائت يف علوم وتقانة" االلكرتونيات" واحلواسيب، ومع منو علم املصطلح 

وتضافر اجلهود لالهتمام به، بدات تنتشر تدرجيياً صناعة املعاجم والقواميس 
احملوسبة، وأخذت تتبوأ بدورها مكانة متنامية يف الصناعة املعجمية، كما 

لدراسات املتصلة ساعدت القدرات الفائقة للحاسوب على دفع وتعميق ا
باللغات والنصوص واليت تعتمد على مقارنة املفردات املخزونة يف الذاكرة وفق 

شروط قيمة عددية أو ترتيب الفبائي وحتري درجة التكرار النسيب وإجراء 
  التحليل اإلحصائي.

كما برزت يف نفس الوقت بنوك املصطلحات العلمية حني باشرت 
نة ميونخ بتأسيس أول بنك مصطلحات علمية، شركة" سيمنز" األملانية يف مدي

مث تبعتها مؤسسات اوروبية كثرية، ومن مث عربية كما هو معروف وأوضحناه يف 
  دراستنا السابقة اليت اشرنا إليها.

لقد عزز إنشاء بنوك املصطلحات العربية اجلود العربية حلل إشكالية 
عدم موءمتها ومواكبتها تعريب العلوم واليت التزال قائمة ومتفاقمة ليس بسبب 

  لتسارع التطور العلمي والتقين.

وقد أوردت الدراسة للمؤلف األول عدة أمثلة جلالء هذه احلقيقة 



مستعينة بعدة مصطلحات علمية ولدت يتيمة ومن مث تداولتها األوساط 
العلمية فتوالدت بسرعة مذهلة مث كاد أن يصبح كل منها عنواناً ملعجم من 

والذي نرتمجه  cyberspaceلح" سايرب سبيس" املصطلحات. فمصط
بالفضاء اففرتاضي الذي ابتدعه أو استحدثه كاتب اخليال العلمي " وليام 

كان املقصود به   neuromancerيف روايته اخليالية   ١٩٨٤جبسون" عام 
  )١(جمموعة احلواسيب املرتبطة يف إطار شبكة اإلنرتنت مثًال. 

الذي توفره عندالطلب ملستخدمي واحمليط اهلائل من املعلومات 
الشبكة، أو الكم واملدى الواسع ملصادر املعلومات املتوفرة من خالل شبكات 

احلواسيب، وجدد ذوو االختصاص يف هذا املصطلح يف هذا املصطلح تعبرياً 
مصطلحات  عن احتياجات الستخدامه فتناولوه وجنم عن تداوله استحداث 

السابقة ، ففد حفز هذا املصطلح شهية الكثري كثرية أشرنا إليها يف دراستنا 
من الباحثني يف جمال احلاسوب وأنظمة املعلومات فرمسوا لوحات كثرية معربة 

عن اآلفاق العديدة اليت هام فيها هذا املصطلح، وهكذا جتمع كرذاس أو 
أطلس الفضاء االفرتاضي أو املعلومايت املتاح يف شبكة"االنرتنت" ملتصفحي 

 f.heyligenوأكثر من ذلك فقد وضع  atlas of cyberspaceالشبكة
  )٢( principia cybrneticaمؤخراً معجماً متخصصاً أطلق عليه اسم 

فنجد على سبيل املثال يف اللغة اإلنكليزية املصطلحات التالية املشتقة 
 -cyberspace- cybermove- cybercucultureمن مصطلح 

cyborg- cybernetics- cybermaps- cybrgeography- 
                                                            

)١ (http;//www.learnthenet. com 
)٢ (httop://pespmcl. Vub. Ac. Be/asc/ index 



  

cybercar  :وأخرى يف اللغة الفرنسيةcybercable – cyber- 

cyberrculture- cybercar – cybernetique- cybernaute – 
cybionte – cybermonde .  

ماحدث ملصطلح  ومصطلح "رنا"  وينسحب على مصطلح"دنا" 
cyberpace  "فاملصطلح الول ال"دناdna  جند وعمره اليتجاوز عدة عقود

أن مدخالته احلالية جتاوزت أكثر من مائة مصطلح بكثري ومصطلح ال"رنا" 
rna  الذي خضع يف دراستنا السابقة لرصد متأين قد تعددت مدخالته خالل

  .٢٠٣أقل من ثالثة أشهر لتتجاوز 

لقد أصبح من اجللي أن مثل ذا التعاطي السريع مع هذه املصطلحات 
واالشتقاق منها ماكان من املمكن أن حيدث املستحدثة وتناوهلا واستخدامها 

  أو ميتد إىل ماآلت إليه عرب وسيلة أخرى غري الشبكة العاليمية.

فكيف ميكن لكلمة يتيمة استولدها روائي يف سياق أحداث قصة من 
خياله اخلصيب أن جتد هلا هذا الوقع من التجذر واالمتداد يف آن واحد ويف 

  زمن قصري كزمن هذه الكلمة؟

االت العلمية والتقنية وماينجم عنه من إن ط بيعة اجلهد البحثي يف ا
اكتشافات وابتكارات تستلزم مصطلحات مستحدثة يستحدثها أفراد علميون 

، تساهم اجلماعات  -من خالل النشر العلمي - يف البداية. وبعد إتاحتها
ذه االكتشافات منخالل التفاعل املتبادل وافيجايب يف إثراء  واألوساط العلمية 

النتائج واإلضافة عليها ويؤدي هذا إىل اشتقاقات مصطلحاتية كما ذكرنا يف 
  .Rnaوال"رنا"  dnaوال"دنا"  cyberspaceمصطلح 



إن هذا التفاعل ماكان من املمكن حتقيقه عن طريق أوعية النشر 
ا الشبكة  ذا القدر من السرعة، ولكن امليزات اليت انفردت  التقليدية و

ية(االنرتنت) قد قررت حقائق جديدة المفر من التعامل معها واخلضوع العامل
ا متت مناقشتها بإسهاب يف دراستنا السابقة ونكتفي بذكر أمهها  ملفرتضا

الشمول املوجه والنص املتشعب  –احلداثة  –الوفرة  -وهي: اآلنية أو الفورية
رقت إليها اإلتاحة غري احملدودة للمتصفحني وغريها ميزات أخرى، تط –

  الدراسة السابقة للباحث األول.

  إشكالي المصطلح العلمي العربي: - ٣

امع اللغوية العربية وللغيورين على اللغة العربية من  إن اجلهود احلثيثة 
من  -قبل التفجر املعريف احلايل الذي ابتدأ منذ عدة عقود -العلماء مل تتمكن

مع الكم اهلائل من املصطلحات  مواكبة عملها يف ترمجة املصطلحات العلمية
املستحدثة  يف اللغة اإلنكليزية، فنجم عن ذلك قصور كبري وتاكم متزايد 
للمصطلحات العلمية اليت الجتد مقابًال هلا يف العربية مما جذر بصورة متعقمة 

  أزمة تعريب العلوم يف البالد العربية.

إىل أن عدد  ففي الثمانينات من القرن املاضي كانت التقديرات تشري
املصطلحات العلمية اليت الجتد مقابًال هلا يف العربية مما جّذر بصورة متعمقة 

  أزمة تعريب العلوم يف البالد العربية.

ففي الثمانينات من القرن املاضي كانت التقديرات تشري إىل أن عدد 



  

   )١(املصطلحات العلمية املستحدثة يومياً هي يف حدود مخسني مصطلحاً 

ارب مثانية عشر ألف مصطلح سنوياً. إال أن إحصاءات أخرى أي مايق
ا دائرة اللغة الفرنسية التابعة حلكومة  أكثر حداثة من سابقتها قامت 

) مصطلح ٤٠.٠٠٠"كيبيك" يف كندا تشري إىل أن هذا العدد يصل إألى(
جديد إضافة إىل بضعة عشرات اآلالف من املدخالت اللغوية املتعلقة 

اباملصطلحات اجل غري أن هذه اإلحصاءات يف رأينا ، )٢(ديدة واستخداما
ليست صحيحة واملصطلحات املستحدثة يوميًا أكثر من هذا بكثري كما تبني 

  فيما بعد.

ا الباحث األول بعد رصد متأين دام  )٣(فقد دلت الدراسة اليت قام 
العلمية أكدت أن هناك  حوال شهرين من الزمن ملواقع خاصة باملصطلحات

مصطلح علمي مستحدث يومياً. ويعزى ارتفاع هذا الرقم  )٦٠٠٠مايقارب(
االت العلمية احلديثة اليت متر حاليًا مبا يشبه املخاض وينجم عنه  إىل بعض ا
تدفق مصطلحايت مستحدث هائل للغاية، كما هو احلال يف علم اهلندسة 

ملواد اجلديدة والتقانات الوراثية والتقانات احليوية، واملعلوماتية و"االنرتنت"، وا
الفائقة الدقة(النانوتكنولوجي) وجماالت علوم الفضاء. واالتصاالت وغريها. 
فإذا كانت التقديرات املنشورة قبل مثانية عشر عامًا تبني أن هناك ربع مليون 

                                                            
عمر أمحد عمرو: دراسة منهجية عربية للمصطلح أساسهات التقييس واحلوسبة. ندوة ) ١(

  م.١٩٨٦حزيران  ١٠- ٧التعاون يف جمال املصطلحات علماً وتطبيقاً. تونس
)٢ (www.oef.gouv.qc.ca/resources=legrand,Dictionnaire 

terminologique 
  مصدر سابق –دحام امساعيل العاين: انتشار املصطلح العلمي باالنرتنت ) ٣(



وإذا أخذنا باالعتبار  )١(مصطلح علمي مل جيد له مكاناً بعد يف املعاجم العربية 
 التثري أي جدل أو اعرتاض عليها عن عدد املصطلحات التقديرات اليت

وقبل انتشار  -سبق اإلشارة إليه العلمية املستحدثة سنويًا واليت قدرت كما
شبكة االنرتنت خبمسني مصطلح بالرغم من كل حتفظات الباحثني حول هذا 

قد وخباصة بعد االنفجار املعريف اهلائل الذي شهده العامل منذ بداية الع –الرقم 
األخري من القرن الفائت، أدركنا مدى القصور الذي يعانيه املصطلح العريب 

  وتفاقم إشكالية تعريبه ومن مث أزمة تعريب العلوم برمتها يف ضوء ذلك.

وللخروج من هذا الواقع املتأزم واإلشكالية املتنامية التعقيد البد من 
عربية الغالية اليت إعمال فكر األمة يف دائرة حوار مجاعي إلسعاف لغتنا ال

ا ونستحضر دائماً قول الشاعر املهجري فيها:   اليهون علينا هوا

ا  لغة يهون على بنيها أن يروا   يوم القيامة قبل يوم وفا

وحلسن احلظ فقد تيسر لنا من األدوات التقنية ما ميكننا من االستعانة 
شكالية تعريب ا إذا توفر لنا التصميم األكيد واإلرادة الراسخة لوضع حد 

  املصطلح العلمي خباصة وأزمة تعريب العلوم بعامة. ذلك ألن مسألة

عريب املصطلح العلمي قضية، وتعريب العلوم قضية أخرى وإن ارتأى 
بعضهم أن تعثر تعريب املصطلح العلمي الجيب أن يوقف مسرية تعريب العلوم 

حدثة كما هي على اعتبار أنه لن يضري التعريب أن تكون املصطلحات املست
  .)٢(بألفاظها األجنبية إذا تعثر إجياد املصطلح املقابل

                                                            
  ، مرجع سابق.١٩٨٦عمرو أمحد عمرو: ) ١(
  نشر.مركز األهرام للرتمجة وال ٣٤ص٢٠٠٣حممود فوزي املناوي، أزمة التعريب،) ٢(



  

الشبكة العاملية(االنرتنت) إمكانات  -كما أشرنا سابقاً   -لقد أتاحت
الحدود هلا لدفع عملية ترمجة أو تعريب املصطلحات بصورة مباشرة وتعريب 

ليات اليت العلوم بطريقة غري مباشرة، هذه اإلمكانات غري مسبوقة مقارنة باآل
  استخدمت والتزال حىت اآلن.

وسيقدم هذا البحث آلية متطورة تدفع مبسرية تعريب املصطلح العلمي 
وضبطه وتوحيده. تعمل بتسارع يواكب تسارع وترية التقدم العلمي والتقين. 

خالل حشد اجلهود الفردية للمختصني أينما كانوا ويف مجيع وذلك من 
التخصصات وحتت غششراف وتنسيق جمامع اللغة العربية القائمة واملسكونة 

  م واحد جيمعها حالياً وهو توحيد املصطلح العلمي وتعريب العلوم.

ات العلمية وترجمتها منخالل الشبكة آلية جمع المصطلح - ٤
  العالمية(االنترنت):

ع أو يستولد املصطلح العلمي يف عصرنا الراهن نتيجة جهد فردي يوض
مباشر، لذوي اخلربة من املختصني يف جمال املصطلح، واملمارسني العاملني يف 
حقل الرتمجة بعامة والرتمجة املعجميىة خباصة( من أمثال الرواد: حممد شرف 

علي واألمري مصطفى الشهايب ورمسيس جرجس، حممد أمحد سليمان، حسن 
  إبراهيم، علي توفيق شوشة، يوسف حّيت، وأمحد شفيق اخلطيب وغريهم)

كما تضع املصطلح العلمي مجعيات أو جلان علمية او جممعية مكونة 
من علماء متمكنينفي العلم واللغة معًا (مثل جلان:الطب، الكيمياء، الصيدلة، 

لنفط، اهلندسة، علوم األحياء، الزراعة، الفيزيقا، الرياضيات، علوم املياه، ا
يف القاهرة، واجلمعية الطبية املصرية، ومكتب  جممع اللغة العربيةاملنبثقة عن 



  )١( التعريب وغريها)

معيون املصطلحات املستحدثة ويتداولون نتاج  وعادة مايستعرض ا
عمل األفراد واجلماعات ويقّرون مااتفق على صحته أو يصوبوه مبا يتفق مع 

وه مبا يناسب املراد من املعىن ويستغرق هذا اجلهد وقتاً صحيح اللغة أو يقابل
  طويًال خترج يف أثره املعاجم املعتمدة.

م بعض  أما مرتمجو الكتب العلمية، فيواجهون خالل ترمجا
املصطلحات غري املارمجة أو املعرّبة من قبل فيجتهدوا يف وضع املقابل العريب 

يلتفون حول املصطلح  برتكيز خاص على املعىن دون املصطلح. وقد
ويتجاوزونه مع إيضاح املراد دون مواجهة مسؤولية ترمجه مباشرة. وعادة 
مايستغرق وصول الكتاب املرتجم منذ تأليفه بالغة املصدر إىل وصوله يف اللغة 
العربية عقداص أو حنو ذلك من الزمن، وهذا ماساهم يف بطء حركة الرتمجة 

ا فكان متوسط الكتب املرتمجة لكل مليون  بالضعف والفوضى، العربية وأصا
كتابًا أي أقل من    ٤.٤فرد عريب يف السنوات األوىل من الثمانينات يساوي

ر (هنكاريا) و  ٥١٩كتاب واحد كل سنة، يف حني أنه بلغ    ٩٢٠كتابًا يف ا
  )٢(كتاباً يف إسبانيا. 

ما كما استعرضنا في  –إال أن املصطلحايت الذي تواجهه اللغة العربية 
يستوجب آلية جديدة تستجمع اجلهود املتعددة للمجامع اللغوية، ودور  -سبق

الرتمجة واملختصني واألفراد عمومًا من املرتمجني واملمارسني العلميني، وتأخذ يف 

                                                            
  حمود فوزي املناوي، أزمة التعريب، مرجع سابق.) ١(
  م.٢٠٠٣تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ) ٢(



  

االعتبار دعم ومساندة الرتمجة سواًء كانت الرتمجة اآللية أو البشرية أو مزيج 
  االثنتني معاً.

ت األوىل للرتمجة مبساعدة احلوايب إألى أجياهلا ويرجع تاريخ احملاوال
ا. فهناك يف الواقع  الرقمية األوىل حيث بذلت حماوالت للرتمجة مبساعد

ن حاسوبيان يتعامالن مع الرتمجة ومها: الرتمجة اآللية والرتمجة مبساعدة نظاما
احلاسوب. أما الرتمجة اآللية فال تتطلب سوى القليل من التدخل اإلنساين 
ائي،  أثناء طور الرتمجة احلقيقية، ويعترب الناتج عن الرتمجة اآللية نتاجًا غري 
ا متثل نوعًا من املادة اخلام البد أن يقوم املرتجم اإلنساين أو حمرر  مبعىن أ
النص بعد ترمجته آليًا من إمتام ماهو مطلوب حىت يصبح النص مقبوًال. يف 

ملية الرتمجة حتت سيطرة املرتمجاإلناين حني ترتك الرتمجة مبساعدة احلاسوب ع
الذي يعمل ضمن برجميات صممت الحتاجاته. وتعمل هذه الربجميات 
احلاسوبية بوصفها عامال مساعداً للمرتجم للقيام ببعض األعمال اليت حتتاجها 
عملية الرتمجة. وتنطوي مساعدة احلاسوب على مخسة جوانب ميكن الرجوع 

  )١( لمساعدة وهي:فيها إىل احلاسوب طلباً ل

 املساعدة يف جمال املصطلحات واملفردات. •

 املساعدة يف تنظيم املعلومات املعرفية واملوسوعية. •

 املساعدة فيما يتعلق بتصنيف النصوص والنصوص املوازية. •
                                                            

الربت نيو برت وغريغوري شريف، الرتمجة وعلوم النص، ترمجة حمي الدين )١(
  م جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية.٢٠٠٣محيدي،

  



 املساعدة يف جمال اسرتاتيجيات الرتمجة. •

 املساعدة يف جمال التعامل مع الوثائق واملستندات. •

حلاسوب تتمثل بدعم ذكي وشامل أثناء قيام املرتجم أي أن مساعدة ا
  بعمله.

والنظم احلاسوبية للرتمجة تعتمد بصورة أساسية على خمازن املصطلحات 
والقواميس. فالقاموس يرفد املرتجم اآليل أثناء ترمجته للنصوص باملصطلحات 

أن واملقابالت. كما يقوم بوظيفة اساسية يف الرتمجة وهي توحيد املصطلح. إذ 
أحد اسباب عزوف الباحثني العرب املتخصصني عن قراءة البحوث املدونة 
باللغة العربية يرجع إىل عدم االتفاق على ترمجة موحدة للمصطلحات، مما 
جيعل بعض املصطلحات يف نصوصالبحوث العلمية غري مفهومة إال إذا اقرتنت 

توفرة حاليًا تقدم مبقابلها باللغة املصدر. هلذا جند أن معظم نظم الرتمجة امل
للمرتجم خياراً لعرض املصطلحات الواردة يف النص املصددر( املطلوب ترمجته) 
ا تنتقل  ا بالنص اهلدف (املرتجم إليه)، وعند موافقة املرتجم عليها فإ وما يقا

وقد قام "موراتا" . )١(إىل النص اهلدف( املرتجم) تلقائيًا دون إدخاهلا يدويًا 
 Yakushite Netبتصميم ما أمسوها شبكة ياكوشايت" م) ٢٠٠٣وآخرون(

وهي عبارة عن بيئة تعاونية للرتمجة من اإلجنليزية إىل اليابانية، وأحد مكونات 

                                                            
 www.trados.comdéjà vu   م قواميس للمصطلحات: نظم للرتمجة تستخد) ١(

)٢٠٠١termstar(freiggang group.net-www.startrados gmbh  
   .  



  

. وتشكل القواميس أحد ركائز النظام، إذ )١(نظامهم القواميس وإدارة تغذيتها
لرتمجة تدخل يف عملية الرتمجة اآللية، وكذلك تُعني املرتمجني على اختيار ا

  السليمة للمصطلحات.

وعند الرتمجة من لغات أجنبية إىل العربية من الضروري إجياد آلية لبناء 
القواميس وتغذيتها مبصطلحات لغات املصدر (املراد الرتمجة منها) وما يقابلها 
باللغة العربية، فوجود آلية على شبكة املعلومات العاملية (اإلنرتنت) تبقي حيا 

ع مرور الوقت ومع االستعمال والتطبيق ومتابعة ما يستجد من ينمو ويُنّقح م
املصطلحات يف التخصصات املختلفة. وذلك بوضع نواة له من القواميس 
امع. ومن مث يتوىل املتخصصون واملرتمجون مراجعة املصطلحات  الناجتة عن ا
 وتعديلها أو حتديثها، حيث أنه ال خيلو قاموس من النقص أو عدم الدقة يف
الرتمجة إضافة للحاجة املستمرة لتحديثه. وقد قدم "شيموهاتا" وآخرون 

. )٢(م) مقرتَح نظام لرتمجة النصوص إىل اليابانية عرب الشبكة العاملية٢٠٠١(
وأحد مكونات النظام املقرتح بناء قاموس للمصطلحات ووضع آلية إلدارته 

تنقيحه ومن مث جعله حبيث يتيح جلميع املرتمجني املسامهة يف بناء القاموس و 
مشاًعا هلم الستخدامه يف ترمجة النصوص وتوحيد ترمجة املصطلحات. 

) على أن يتم ١وسنستعرض فيما يلي مقرتًحا لنظام قاموس شبيه به (الشكل 
  حتديث وتصويب مصطلحات القاموس باستخدام اآللية التالية:

  
                                                            

)١ (Murata, Toshiki, Mihoko Kitamura, Tsuyoshi Fukui and 
Tatsuya Sukegiro: 

)٢ (  



  

  

دسة) خمطط نظام تغذية قاموسني متخصصني (الطب واهلن :١الشكل 
  وقاموس عام مث كيفية االستفادة منها يف الرتمجة اآللية والرتمجة البشرية.

تعطى صالحية الدخول لالستفادة من مصطلحات  )١
القاموس ومراجعتها من قبل املهتمني واملتخصصني واملرتمجني 

  الراغبني يف ذلك.

ميكن لكل مستخدم من إضافة أي مصطلح جديد إألى  )٢
 طلح.القاموس اخلاص بذلك املص

تشكل جماميع تضم كل جمموعة خنبة متجانسة من  )٣
املستخدمني ذوي االهتمامات املتخصصة. فمثًال، تكون 
هناك جمموعة للطب وجمموعة أخرى للربجميات وجمموعة 

 ثالثة للسانيات وجمموعة رابعة للهندسة وهكذا.

تقرتح كل جمموعة مشرفًا عليها، يقوم بالتنسيق والتشاور مع  )٤
مو   عة حول املصطلحات وترمجتها.أفراد ا

عند قيام أحد املرتمجني بإدخال مصطلح جديد فإنه يرسل  )٥
موعة إىل  إىل القاموس اخلاص به مث مير عرب منسق ا
القاموس الشامل لينظر فيه بعد ذلك هيئة املرتمجني، فإما 
يقرونه لينتقل إىل قاموس املصطلحات املعتمدة يف الرتمجة 



  

نه كل من يدخل إىل النظام سواء كان اآللية، كما يستفيد م
موعة إدخال  متخصصاص أو غريه. وميكن ألي فرد يف ا

إذا – كلمة جديدة إىل القاموس دون تقدمي مقرتح لرتمجتها
ليفتح الباب أمام املرتمجني  –مل يكن لدي مايقرتحه 
 اآلخرين القرتاح ترمجة هلا.

حتفظ مجيع املصطلحات يف قاموس موحد شامل لكل  )٦
لتخصصات العلمية وميكن عن طريقه احلصول على ا

 املعلومات التالية:

  أصل الكلمة.  ) أ

 مكونات أصل الكلمة من حيث اجلذر واللواصق.  ) ب

نطق الكلمة(باستخدام الرموز الصوتية اليت متثل النطق،   ) ت
 والنطق اآليل هلا إذا أمكن)

عالمة الكلمة بالتخصصات املختلفة (طب وهندسة   ) ث
 وعلوم...)

ل املصطلح إىل القاموس(املرتجم أو مدخل أول من أدخ  ) ج
 يذكر امسه حسب التخصص) –املصطلح 

شرح ملعىن املصطلح(حسب التخصص، إذا كان هلا أكثر   ) ح
 من معىن).

املصطلح العريب املقابل للمصطلح األجنيب(حسب   ) خ



 التخصص)

  ويتم االستفادة من املعجم بثالث طرق:

ختيار البحث عن مقابل املصطلح، حيث ميكن ا األولى:
القاموس املتخصص يف جمال حمدد كالطب أو اهلندسة، مث 

  إدخال املصطلح املطلوب معرفة مقابله باللغة اهلدف.

مساعدة املرتجم أثناء الرتمجة، حيث ميكن للمرتجم أن  الثانية:
 - حسب ختصص النص املطلوب ترمجته –جيعل القاموس 

ا ومتك ني يتوىل مجع مصطلحات النص وعرضها له مقابال
املرتجم من نقل ترمجة املصطلحات إىل املوقع املناسب يف 

  النص املرتجم إليه دون إدخاهلا يدويًاز

دمج القواميس مع املرتجم اآليل، ويف هذه احلالة يقوم  الثالثة:
املرتجم اآليل باستخدام املصطلحات املتوفرة يف القواميس عند 

  الرتمجة اآللية.

  ية:. تصميم املوقع على العامل١. ٤

دف هذه الورقة وضع تصور إلنشاء موقع علىا لسبكة العاملية 
  (اإلنرتنت) يشمل التايل:

  المحتويات:. ١. ١. ٤

  طرق إجاد املصطلح املقابل. -

خمزن للمصطلحات العلمية اإلجنليزية اليت ترمجت يف خمتلف  -



  

االت.  ا

خمزن للمصطلحات العلمية اليت مل يتم اقرتاح مقابل هلا باللغة  -
 لعربية.ا

االت الرئيسة والفرعية للعلوم. -  رصد وتصنيف ا

 مشر إلكرتوين لقرارات جمامع اللغة العربية. -

منتديات حوار إلكرتوين حول املصطلحات العلمية املستخدمة  -
معية.  واملعربة والقضايا ا

نقل حي عرب الشبكة العاملية (اإلنرتنت) للمحاضرات واملؤمترات  -
  إىل ختزينها وفهرستها. ذات العالقة باإلضافة

  . إمكانات الموقع:٢. ١. ٤

املوقع ألي متخصص أن يضيف مصطلًحا جديًدا مع ذكر جمال  -
  استخدامه.

يتيح املوقع ألي متخصص أن يضيف مقرتًحا ملصطلح عريب وما  -
 يقابله من مصطلح أجنيب مع ذكر جمال االستخدام.

املتعلقة يستقبل املوقع مجيع املدخالت مع توثيق املعلومات  -
ْدَخل.

ُ
 بامل

  يتيح املوقع إمكانية البحث بطرق خمتلفة. -

  . إدارة الموقع:٣. ١. ٤



  تنقسم إدارة املوقع إىل قسمني:

مع اللغوي املتكفل باملوقع   - أ إدارة تقنية: تتوالها اجلهة أو ا
ومقر اإلدارة يف مقر املوقع وتتشكل من رئيس ومعاونني 

  يسند إليهم صيانة املوقع وتطويره.

  إدارة حترير احملتوى:  - ب

  وتضم التايل:

 منسق لكل جمال علمي فرعي: •

طب أسنان...  –توليد ونساء  –جراحة  –طب: طب داخلي  -
  أخل.

 عمارة. –مدنية  –ميكانيك  –الكرتونية  –هندس: كهربائية  -

 جرب. –فراغية  –تطبيقية  –رياضيات: حبتة  -

ال الفرعي من قبل املشاركني يف ا   ال الفرعي.وينتخب منسق ا

هيئة حترير خاصة لكل جمال علمي (طب، هندسة، كيمياء،  •
االت  أحياء، فيزياء، رياضيات... اخل) تتكون من منسقي ا
ال  الفرعية، وينتخب رئيسها من قبل أعضاء هيئة حترير ا
العلمي. وتوىل اهليئة التحرير واالعتماد األويل للمصطلحات 

 االت العلمية والفرعية املستجدة.يف جماهلا العلمي واعتماد ا

هيئة حترير عامة تتكون من رؤساء حترير اجماالت العلمية  •



  

ويتوالها رئيس ينتخب من قبل أعضاء اهليئة: يسند إليها 
االت واعتماد  االعتما النهائي للمصطلحات يف مجيع ا

  جماالت علمية جديدة.

يف مقر اجلهة اليت وال تتطلب إدارة حترير احملتوى أن تكون بالضرورة 
تتكفل باملوقع، كما أنه ليس بالضرورة وجود هيئات التحرير العامة واخلاصة يف 
مكان واحد بل قد تتوزع هذه اهليئات على جمامع اللغة العربية املختلفة يف 

  أقطار عديدة.

  . ملكية الموقع والمحتوى:٤. ١. ٤

أن احملتوى يعترب ترجع ملكية املوقع للجهة اليت تتكفل بإنشائه يف حنب 
  )١()general public licenesمشاًعا على أساس رخصة اجلمهور العامة (

 Openكما هو معتمد يف الربامج مفتوحة املصدر املتبعة يف الشبكة العاملية (

Sources وهي أساس نظام تشغيل "لينكس"، فاحملتوى الذي يساهم فيه (
وله إىل ملكية خاصة اجلميع هو حق للجميع، وال جيوز ألي شخص أن حي

ختضع لقوانني مجاية امللكية الفكرية اليت عرفها العامل منذ القرن اخلامس عشر 
قانون مجهورية فينسيا حلماية  ١٤٧٤امليالدي فقط عندما أعلن يف فينسيا عام 

م ونظريه ١٦٠٠احلقوق الفكرية مث تبعه قانون إنكلرتا لالحتكارات عام 
مللكية الفكرية يف الواليات املتحدة عام م وقانون ا١٦٠١الفرنسي عام 

، فقبل ذلك مل تكن للمصنفات العلمية واألدبية حقوقًا ملكية )٢(م١٧٠٩

                                                            
)١ (  
)٢ (  



وإمنا كان هلا حقوق فكرية بأن ينسب املصنف إىل مؤلفه، فابن سينا وجابر بن 
حيان واخلوارزمي وغريهم مل يضعوا حقوقًا ملكية على كتبهم. أما أبرز مواد 

  ر العامة فهي:رخصة اجلمهو 

حيق ألي شخص أن ينسخ احملتوى كيفما شاء مع احملافظة على  -
  احلقوق املعنوية للمسامهني يف احملتوى.

حيق ألي شخص أن يوزع احملتوى بأي طريقة كما جيوز له أخذ  -
 رسوم عن التوزيع.

تنطبق رخصة اجلمهور العامة على أي حمتوى آخر مستخرج من  -
ال عندما يقوم شخص بتصنيف قاموس هذا احملتوى فعلى سبيل املث

من هذا احملتوى فإن رخصة اجلمهور العامة تنطبق على هذا 
  القاموس وال حيق للشخص أن يلغيها، لذا تسمى رخصة ُمْعِديَة.

  . هيكل البيانات لمخزن المصطلحات:٥. ١. ٤

  يتكون خمزن املصطلحات من ثالثة أجزاء:

  ب أو ترتجم بعد.خمزن للمصطلحات املستجدة اليت مل تُعرّ  •

 خمزن جلميع املصطلحات املقرتحة املقرّة وغري املقرة. •

  خمزن باملصطلحات املنّقحة واملعتمدة فقط. •

  ): عناصر مخزن المصطلحات المستجدة التي لم تعرب١مثال (

 املصطلح عنوان احلقل



  

 ٥٠١ رقم املصطلح

 Compelx number  املصطلح اإلجنليزي

 Compelx  املفردة اإلجنليزية

أصل املفردة (يوناين، التيين، 
  عريب...)

 إجنليزي

 Complex  كلمة األصل

 عام  استخدام املصطلح (عام، خاص)

ال العام   رياضيات  ا

ال الفرعي   أعداد  ا

  اسم  توعه (فعل/سم/صفة)

  م١٩٠٠قبل   مصدر وتاريخ أول استخدام

  ): عناصر مخزن جميع المصطلحات المقترحة٢مثال (

 مقرتح مقرتح حلقلعنوان ا

 ٢٥٣ ٢٤٣ رقم االقرتاح

 Complex  املصطلح اإلجنليزي
number

Complex 
number 

 Compelx Complex  املفردة اإلجنليزية



أصل املفردة (يوناين، 
  التيين، عريب،...)

  إجنليزي  إجنليزي

 Complex Complex  كلمة األصل

استخدام املصطلح 
  (عام، خاص)

  عام  عام

ال العا   رياضيات  رياضيات  ما

ال الفرعي   أعداد  أعداد  ا

  اسم  اسم  نوعه (فعل/اسم/صفة)

مصدر وتاريخ أول 
  استخدام

  م١٩٠٠قبل   م١٩٠٠قبل 

  عدد مركب  عدد ُعقدي  املصطلح العريب

  ُمركب  ُعقدي  املفردة العربية

  رََكبَ   َعَقدَ   اجلذر العريب

العدد العقدي هو العدد   وصف معجمي
ه على الذي ميكن وضع

الصورة أ+ب+ت حيث 
أ وب عددان حقيقان 
وت هي وحدة عددية 

العدد املركب هو العدد 
الذي ميكن وضعه على 
الصورة أ+ب+ت حيث 
أ وب عددان حقيقان 
وت هي وحدة عددية 



  

  ختيلية  ختيلية

  د.دحام العاين  د.فايز احلرقان  اسم املقرتح

قرتح
ُ
  دمشق  الرياض  مدينة امل

: ١٧٢٦  وقت وتاريخ االقرتاح
١٤٢٥٠٢٢٧  

١٧٢٤ :
١٤٢٥٠٢٢٥  

مركب تقابل   مالحظات
compound  لذا

جيب إجياد كلمة 
  مناسبة تفك اللبس

  

  ٨٠  ٢٠  عالمة حمرر الفرع

ال   ٧٠  ١٠  عالمة حمرر ا

  ٢٠  ٨٠  تصويت القراء

مع   مقبول  غري مقبول  قرار ا

  ) : عناصر خمزن املصطلحات املنقحة واملعتمدة فقط:٣مثال(

 ١٢٣ صطلحرقم امل

 Complex number املصطلح اإلنكليزي

 Complex  املفردة اإلنكليزية



 إنكليزي  أصل املفردة(يوناين،التيين، عريب...)

 Complex  كلمة الصل

 عام  استخدام املصطلح(عام،خاص)

  م١٩٠٠قبل   مصدر وتاريخ أول استخدام

  عدد مركب  املصطلح العريب

  مركب  املفردة العربية

  ركب  عريباجلذر ال

ال العام   رياضيات  ا

ال الفرعي   أعداد  ا

  أسم  نوعه(فعل/اسم/صفة)

    وصف معجمي

  د.دحام العاين  أسم املقرتح

  دمشق  مدينة املقرتح

  ١٤٢٥٠٢٢٥:١٧٢٤  وقت وتاريخ االقرتاح

    مالحظات

  الخاتمة: - ٥



  

قدم الباحثون يف هذا البحث وصفًا لتصور عملي مبسط إلنشاء موقع 
   على الشبكة العاملية.إلكرتوين

يساهم املوقع بصورة جادة يف حل افشكاليات املتعلقة باملصطلح 
  العلمي العريب كخطوة متقدمة تتطلع حنو تعريب العلوم.

امع اللغوية العربية مع جهود املهتمني  يوحد املوقع جهود ا
بة عن واملتخصصني واملرتمجني لتتضافر معًا يف مجع املصطلحات األجنبية الغائ

لغتنا وتعريبها أو ترمجتها يف قواميس إلكرتونية مفتوحة للتغذية اآلنية بنتاج 
  التدفق العلمي اهلائل من املصطلحات املستحدثة يومياً.

كما سيتيح املوقع للجهات واألفراد إمكانية اإلستفادة من هذه 
، أو القواميس مباشرة أو توظيفها يف نظمحاسوبية كمخازن لدعم املرتجم اآليل
  ملساندة جهود املرتمجني من خالل نظم حاسوبية تساعدهم على الرتمجة.

  المراجع العربية واألجنبية:

  المراجع العربية:
ابن خلدون، املقدمة، دار إحياء الرتاث العريب،  -١

  ٠٤٣٤بريوت ص
) املصطلح العلمي بني ٢٠٠٠التازي، عبد اهلادي( - ٢

ي األمس واليوم، كتاب املاء، أول معجم طيب لغو 
بدمشق  جممع اللغة العربيةلعبد اهللا الصحاري. جملة 

لد  ٨٠٩-٠٨٢٦-اجلزء الرابع، ص ٧٥ا



) التعريفات. دار ١٩٨٣اجلرجاين، علي بن حممد( - ٣
 ، بريوت.٢٨الكتب العلمية ص

) منهجية بناء ٢٠٠٠اخلطيب، أمحد شفيق( - ٤
ا. جملة جممع اللغة العربية  املصطلحات وتطبيقا

لد   ٥٧٠-٧٩٧، ص٣زء،اجل٧٥بدمشق، ا
) النظام القانوين حلماية ١٩٨٣خليل، جالل أمحد( - ٥

االخرتاعان ونقل التكنولوجيا إىل الدول النامية،جامعة 
 الكويت، الكويت.

) انتشار املصطلح ٢٠٠٤العاين، دحام امساعيل( - ٦
العلمي باإلنرتنت. دراسة أعدت وألقيت لندوة إقرار 

منهجية موحدة لوضع املصطلح العلمي وسبل 
م. حتت ١٩٩٩وحيده وإشاعته، دمشق، تشرين أولت

لد جممع اللغة العربيةالطبع يف جملة  ، ٧٦بدمشق، ا
 م.٢٠٠٤

) معجم املعاجم ١٩٩١عبد اهللا، يسري عبد الغين( - ٧
 العربية.

) دراسة منهجية عربية ١٩٨٦عمرو، عمرو أمحد( - ٨
ملصطلح أساسها التقييس واحلوسبة. ندوة التعاون يف 

- ٧لماً وتطبيقاً، تونسجمال املصطلحات ع
 .١٩٨٦حزيران١٠



  

) أزمة التعريب. مركز ٢٠٠٣املناوي، حممود فوزي( -٩
 ، القاهرة.٣٤االهرام للرتمجة والنشر، ص

) الرتمجة ٢٠٠٣نيو برت، ألربت وغريغوري شريف( -١٠
  وعلوم النص. ترمجة حمي الدين محيدي.
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