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  بنوك المصطلحات
  أسسها، وأنواعها، واستعماالتها

  الدكتور علي القاسمي
  مقدمة:-١
  الثورة المعلوماتية:- ١- ١

يعتمد تطور البشرية إىل حد كبري على الفكر اإلنساين ومنوه. وال 
يتوقف منو الفكر على إبداعه اخلالق فحسب، وإمنا على انتشار املعلومات 

املعلومات يف ثالث ثورات معلوماتية  وتناقلها كذلك. ولقد مرت معاجلة
جبارة، وهي: ابتكار الكتابة، واخرتاع الطباعة، واستخدام احلاسوب يف خزن 

  املعلومات ومعاجلتها.
وإذا كان احلاسوب قد استعمل أساسًا وسيلة حسابية فإنه أصبح اليوم 
أكثر قدرة وأكرب طاقة، فقد شهد النصف الثاين من القرن العشرين أربعة 

يال من احلاسوب ختتلف من حيث الصنع، وميتاز الحقها على سابقها أج
ا تقوم  بصغر احلجم، والسرعة، والدقة، ومشول االستعمال، على الرغم من أ

  على ذات املبادئ العلمية األساسية.

  الحاسوب: تصميمه ووحداته:- ٢

إن احلاسوب آلة الكرتونية بالغة التعقيد، ولكن الطريقة اليت ينتهجها 
وأسلوب العمل الذي يتبعه غاية يف البساطة. فحل أية مسألة حسابية تطرح 
علينا، يتطلب أربع خطوات هي: اإلصغاء إىل السؤال، وتذكر اخلطوات اليت 
نتبعها يف حل املسألة، والقيام بالعمليات الالزمة، مث إعطاء اجلواب أو الناتج. 



  ٢

ذا األسلوب بعينه. يتبع ه-بوصفه آلة حسابية من حيث األساس-واحلاسوب
فالبد للحاسوب أن يتألف من أربع وحدات تقوم بالوظائف اليت ذكرنا، 

  وهكذا فإن وحداته الرئيسة هي:
  وحدة اإلدخال اليت تسمح بإدخال املعلومات إىل احلاسوب.-١
الذاكرة اليت ختزن فيها املعلومات والتعليمات حىت تطلب فيما بعد، -٢

  بقاً هلا.إلجراء العمليات احلسابية ط
وحدة السيطرة اليت تفسر التعليمات املخزونة وتقوم بتنفيذها وتنسق -٣

  نشاط الوحدات املختلفة.
  أجهزة اإلخراج اليت تسمح بإخراج املعلومات اليت متت معاجلتها.-٤

) يعطي فكرة مبسطة عن وحدات احلاسوب وسريان ١ولعل الشكل (
  املعلومات فيها:
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  املعلومات) سريان ١شكل (



  ٤

ويف مصطلحات احلاسوب، توجد معامل رئيسة ثالثة، هي: إدخال املعلومات 
input ومعاجلتها ،process وإخراجها ،output.  

  قدرات الحاسوب وحدوده:- ٣

يتمتع احلاسوب بقدرات هائلة على معاجلة الرموز واملعلومات مل يتم 
علومات من مصدر اكتشافها وتقصيها مجيعًا بعد. فهو قادر على تلقي امل

خارجي، وختزينها يف أكثر من ذاكرة، ونسخها، وإعادة ترتيبها، وترتيب 
ا، واالستجابة إىل أسئلة طبقًا للمعلومات املخزونة يف ذاكرته، وإعطاء  بنيا
املعلومات إىل جهة خارجية. ويف حني تتوفر احلواسيب املختلفة على هذه 

ا ختتلف من حيث حجم ا األولية. القدرات مجيعها فإ ا وسرعة عمليا   ذاكر
وينبغي أن نشري هنا إىل أن احلاسوب ليس بديًال للفكر اإلنساين. فإذا  
كنا ال نعرف كيفية إجناز عملية حسابية أو مسألة حتليلية فإن احلاسوب ليس 
ا لنا. إنه جمرد آلة تؤدي بسرعة عالية ما نأمرها بالقيام به،  قادرًا على القيام 

بالطريقة اليت تتبعها. إن قوة هذه اآللة اجلبارة وفاعليتها تعتمد بصورة ونرشدها 
جوهرية على مهارة األفراد الذين يوجهون استعماهلا ويسيطرون عليه. وإن 
إعداد عمل ما ليقوم به احلاسوب هو من أصعب التمارين الفكرية اليت ميارسها 

باع إرشادات الربنامج الذي اإلنسان. واحلاسوب إمنا ينفذ العمليات املتنوعة بات
حيدد بالتفصيل اخلطوات الواجب اتباعها بصورة متسلسلة. وهذا الربنامج من 

  صنع اإلنسان وختطيطه.
  

  استخدام الحاسوب في صناعة المعجم:- ٤



  
  

  ٥

  مجاالت استخدام الحاسوب:- ١- ٤
ُيستخدم احلاسوب يف العصر احلاضر يف مجيع جماالت املعرفة اإلنسانية 

هذه أحباث الفضاء اخلارجي وصناعة األسلحة الذرية أم تأليف سواء أكانت 
قطعة موسيقية ورسم لوحة فنية. ومن حيث كيفية استخدامه فيمكن أن تأيت 

  إجناز عمليات حسابية وهندسية وعلمية كبرية.األول، على وجهني: 
ا والقواعد اليت خنوالثاني،  ا اختاذ القرارات بناء على املواصفات اليت تزوده  ز

  يف ذاكرته.
ويف حقل الدراسات اللغوية التطبيقية استخدم احلاسوب بنجاح باهر. 
فقد استخدم تدريس اللغات األجنبية (وميكن أن نشري هنا إىل تدريس اللغة 
العربية مبساعدة احلاسوب يف جامعة تكساس الذي ابتكرته املرحومة األستاذة 

املفردات والرتاكيب الشائعة  ) ويف إحصاء١٩٧٠الدكتورة فكتورين عبود عام
يف اللغة (وجتدر اإلشارة هنا إىل مشروع إحصاء الرتاكيب الشائعة يف اللغة 
العربية بواسطة احلاسوب يف جامعة ميشيغان والذي باشره الدكتور مكريس 
والدكتور راجي رموين يف أوائل السبعينات من القرن العشرين)، ويف تأليف  

ا أ و بغريها (وميكن أن نضرب مثًال هنا كتاب العربية كتب اللغة للناطقني 
املعاصرة بأمريكا الذي استخدم احلاسوب يف ضبط تكرر املفردات والرتاكيب 
اللغوية يف دروسه ومتارينه واشرتك كاتب هذه السطور يف تأليفه)، ويستخدم 
احلاسوب يف خزن امللفات اللغوية أو ما يسمى باألرشيف اللغوي حيث حتفظ 

ا ماليني الكلمات لتستخدم فيما بعد مبثابة نصوص  لغوية كاملة يبلغ نصا
شواهد لغوية سواء أكانت هذه الشواهد مستخدمة يف تصنيف معجم أم يف 
حبث لغوي (وميكن أن نشري هنا إىل أرشيف جامعة ستانفورد للمواد اللغوية 



  ٦

اسوب املخزون باحلاسوب والذي بدأه الدكتور دونالد شرمان)، ويستخدم احل
 creeيف صناعة املعاجم (وميكن أن نشري هنا إىل معجم لغة الكرى 

االلغونكية الكندية الذي مت تصنيفه جبامعة منتوبا يف كندا بإشراف الدكتور  
كرستوفر فولفارت)، ويستخدم يف الرتمجة اآللية (كما يف برنامج املسبار ملبدعه 

% )، ويستخدم  ٨٠و٧٠ الدكتور عدنان عيدان الذي يرتجم بدقة ترتاوح بني
يف خزن املصطلحات العلمية والتقنية وتنسيقها (ونشري هنا إىل مشروع انفوترم 

infoterm  يف فينا بالنمسا وبنك املصطلحات يف مكتب تنسيق التعريب
  بالرباط).

االت إىل حبث مستفيض مستقل. وتنبغي  وحيتاج كل جمال من هذه ا
هاء من تطوير الربامج اخلاصة باستخدام اإلشارة هنا إىل أنه مل يتم االنت

احلاسوب يف علوم اللغة التطبيقية كالرتمجة وتدريس اللغات، ومل ُتسَتقَص كلَّ 
إمكانات هذه اآللة األعجوبة بعد. إال أننا سنقصر احلديث هنا على 

  استخدام احلاسوب يف خزن املصطلحات وتنسيقها.

  جم:مبررات استخدام الحاسوب في صناعة المع- ٢- ٤

رّب قائل يقول وِملَ تستخدم آلة بالغة التعقيد باهظة التكاليف  
كاحلاسوب يف تصنيف املعجم الذي كان يقوم به اإلنسان مبفرده دون اللجوء 
إىل اآللة، فقد ابتكر اخلليل بن أمحد معجمه (العني)، وصنف ابن منظور 

وضعهما (لسان العرب) بال مساعدة من احلاسوب، وقد جاءا مبعجمني ميكن 
يف مصاف املعاجم احلديثة اليت استخدمت الوسائل املتطورة. كنا نلقي مثل 
هذا السؤال على أستاذنا الدكتور هندرسن الذي كان يدعو إىل إحالل التعليم 
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باحلاسوب بدل املدرسة التقليدية فكان جييب قائًال: إن اإلبقاء على املعّلم 
بقاء على الفالح واحملراث اليدوي يف والسبورة يف ميدان التعليم هو مبثابة اإل

امليدان الفالحي (الزراعي) وإن ميكنة التعليم أضحت عملية واجبة كميكنة 
  الزراعة بالضبط.

وتنبع الدعوة إىل استخدام احلاسوب يف خزن املصطلحات العملية، 
ومعاجلتها، وترمجتها، وتنسيقها، وتوحيدها، وتوثيقها، ونشرها، من إدراكنا 

وفر املصطلح العلمي والتقين يف اللغة العربية بوصفه من أسس التنمية ألمهية ت
االقتصادية االجتماعية، ومن إدراكنا بأن ذلك سيتم بصورة أفضل باستعمال 
احلاسوب. وفيما يلي أهم املربرات اليت تدعو إىل استخدام احلاسوب يف العمل 

  املصطلحي:
ع املصطلحات العلمية والتقنية استحالة إملام فرد أو عدة أفراد جبميأوًال: 

املتعلقة حىت بفرع واحد من فروع العلم والتكنولوجيا. يقول اهلرتنكه املشرف 
إن هنالك أكثر ((على خزن املصطلحات باحلاسوب يف شركة سيمنز مبيونخ: 

من مليون مصطلح يف حقل اهلندسة الكهربائية فقط. ويقدر وجود ما يقرب 
) ٣. (تنكه:))يف كل فرع من فروع اهلندسة من هذا العدد من املصطلحات

وتقدر املصطلحات اجلديدة اليت تولد باللغة اإلجنليزية خبمسني مصطلحاً 
يومياً. وحيتاج هذا العدد اهلائل من املصطلحات إىل استخدام احلاسوب يف 

ا ومعاجلتها واسرتجاعها.   خز
يؤدي إىل إن استخدام احلاسوب يف خزن املصطلحات ومعاجلتها ثانياً: 

اإلسراع يف عملية الرتمجة اليدوية، إن مل تتيسر الرتمجة اآللية، وذلك عن طريق 
ا يف احلال. إذ  توفري املعلومات املساعدة اليت حيتاجها املرتجم وتزويده 
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يستطيع احلاسوب أن يزود املرتجم بناء على طلبه ال باملقابل العريب للمصطلح 
ه كذلك، كاحلقل العلمي الذي ينتمي إليه فحسب، وإمنا مبعلومات كثرية عن

ذلك املصطلح، ومدلوله، والسياق الذي يرد فيه، وسلوكه الصريف واإلعرايب، 
  وغري ذلك من املعلومات.

يؤدي استخدام احلاسوب يف ترمجة املصطلحات إىل حتسني نوعية الرتمجة ثالثاً: 
عىن الدقيق وذلك لشمولية احلاسوب، إذ يستطيع أن يضع أمام املرتجم امل

للمصطلح يف كل فرع من فروع املعرفة. فمن املعروف أن مدلول املصطلح 
يتغري طبقًا حلقل االختصاص الذي يستعمل فيه، يف حني يعجز معجم واحد 
عن سرد مجيع مدلوالت املصطلح املتنوعة يف خمتلف فروع العلم والتكنولوجيا، 

  مهما كان حجم هذا املعجم الورقي.
ة تطوير رصيد املصطلحات املخزون يف ذاكرة احلاسوب وحتديثه. سهولرابعاً: 

فمن الصعوبة مبكان إضافة ما يستجد من مصطلحات إىل معجم مطبوع 
بدون إعادة طبعه. أما رصيد املصطلحات املخزون يف ذاكرة احلاسوب، 
فيمكن اإلضافة إليه أو اإلنقاص منه، أو تغيري املصطلحات املخزونة وتعديلها 

، وإعادة ترتيبها، وتصنيفها طبقًا حلقل االختصاص، أو اللغة املطلوبة، وشطبها
  أو غري ذلك.

سهولة التنسيق بني املقابالت أو بني املصطلحات املوضوعة ملفهوم خامساً: 
واحد من قبل جهات متعددة، إذ يضعها احلاسوب مجيعها أمام الباحث على 

مات عنها. وبذلك يسهل الشاشة أو على ورقة مطبوعة ويزوده بكل املعلو 
  الوقوف على االزدواج املصطلحي.

  Data Baseقاعدة المعلومات وأنواعها: - ٥
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دارة باحلاسوب تعمل من قاعدة معلومات، وهي مصدر 
ُ
إن الربامج امل

  البيانات اليت تُعرَّف وختزَّن لغرض االستعمال يف املستقبل.
  ويوجد صنفان من املعلومات:

دخلة  )١
ُ
  input dataاملعلومات امل

 file dataملفات املعلومات  )٢
إىل ملف  ))إدارة املعلومات((ويف اصطالحات احلاسوب، ينصرف مصطلح 

  املعلومات فقط الذي يشكل صلب قاعدة املعلومات.
وتتألف قاعدة املعلومات من جمموعة من ملفات املعلومات. ويتكون  
 كل ملف منها من جمموعة من سجالت عناصر املعلومات. إن عنصر

هو الوحدة األساسية من املعلومات اخلام اليت  data elementاملعلومات 
ا احلاسوب  ، ويعاجلها طبقاً retrieveويسرتجعها عند الطلب  storeخيز

  .processللتعليمات اخلاصة بذلك 
من جتميع لعدٍد من عناصر املعلومات اليت  recordويتألف السجل 

يتألف سجل أحد املستخدمني يف قسم تنتمي إىل فصيلة وحدة. فمثًال، قد 
الرواتب من عناصر تتعلق باسم املستخدم، ورقمه، وعنوانه، وعمله، وراتبه، 
اخل. ويتألف سجل مصطلح من املصطلحات من عناصر تتعلق باحلقل العلمي 
الذي ينتمي إليه ذلك املصطلح، وبسنة وضعه، واسم املؤسسة اليت وضعته، 

يه، وتعريفه، ومقابله بلغة أخرى، اخل. وُجتمع هذه وقسم الكالم الذي ينتمي إل
  ).٢(انظر الشكل filesالسجالت يف وحدات ُتسمى ملفات 
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  )٢شكل (
  قاعدة معلومات

ويتحكم يف شكل امللف الوسيلة اليت ُخيزن بواسطتها. فقد ختزن 
 معلومات امللف على شريط ممغنط، وقد ختزن عدة ملفات على وسيلة واحدة
مثل القرص املرن. ومهما كانت الوسيلة املستعملة يف خزن املعلومات 
وعناصرها، فإن اخلزن يتم بطريقة مكثفة. فاملعلومات اليت قد متأل مكتبة كبرية  
ا على بكرة واحدة من أشرطة احلاسوب أو إسطوانة واحدة  كاملة، ُميكن خز

ا يف من إسطواناته. كما ميكن البحث عن هذه املعلومات املخ ّزنة واستعاد
  أقل من ملح البصر.
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وقد أحدثت قواعد املعلومات انقالبًا هائًال يف حفظ السجالت، فهي 
تتلقى املعلومات اجلديدة حاملا يقدمها إليها املشغِّل، وتقوم حاًال بتجميعها 
وترتيبها وإضافتها إىل امللف املناسب. وقد أطلقت تسميات خمتلفة على قواعد 

ه، فأخذنا نسمع عن بنوك املعلومات، وبنوك الكلمات، وبنوك املعلومات هذ
املصطلحات. وعلى الرغم من أنه ال فرق بني هذه البنوك من حيث الوظيفة 
ا ختتلف من حيث التخصص، كما هو احلال يف البنوك  وأسلوب العمل، فإ

ث التجارية. وفيما يلي نبذة موجزة عن أنواع قواعد املعلومات اليت يكثر احلدي
  عنها:

  Data Bankبنك المعلومات - ١- ٥

يف أواسط الستينات من القرن العشرين، أخذت تروج يف الدوائر 
احلكومية األمريكية فكرة إنشاء قاعدة مركزية للمعلومات عن املواطنني 
األمريكيني، تضم مجيع املعلومات املتوفرة عنهم لدى الدوائر احلكومية، وذلك 

حصائية سريعة ودقيقة عن أفراد الشعب دف احلصول على معلومات إ
األمريكي الستخدامها يف التخطيط القومي. ولكن الفكرة واجهت انتقادات  
كثرية من أنصار احلرية الفردية وحقوق اإلنسان، الذين رأوا يف بنك املعلومات 
ديدًا خطريًا حلرية املواطن الشخصية وانتهاكًا خلصوصياته. وقد  املقرتح 

ال، ولكنها وجدت هلا تطبيقات يف ُأسقطت الفكر  ة آنذاك يف ذلك ا
جماالت أخرى متعددة، إذا أُنشئ بنك املعلومات املكتبية والفهرسة يف مكتبة 
الكونغرس، وبنك املعلومات الطبية يف املكتبة الوطنية الطبية األمريكية، وبنك 

 إيطاليا، معلومات الفضاء اخلارجي يف وكالة الفضاء األوربية يف فراسكايت يف
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وبنك املعلومات اإلعالمية يف جريدة النيويورك تاميز، وغريها. ويقوم كل بنك 
ا باحلاسوب وفق طريقة يسهل  يف جتميع املعلومات يف حقل اختصاصه وخز
ا  معها استعادة املعلومات عند الطلب. وتقوم معظم هذه البنوك بتقدمي خدما

  ملن يطلبها لقاء أجر معني.

  Word Bankلمات بنك الك- ٢- ٥

إن بنك الكلمات هو نوع آخر من قواعد املعلومات يتخصص يف خزن 
النصوص اللغوية، وتسمى النصوص اللغوية املخزونة يف احلاسوب باملدوَّنة أو 

) أو املدونة النصية أو املدونة النصية احلاسوبية. وفوائد هذا corpusاملنت (
وي، فهو يزود البحث النظري النوع من البنوك ال ختفى على الباحث اللغ

باألساسي التجرييب الكايف. ففي اللغة العربية، مثًال، ميكن ختزين نصوص لغوية  
كثرية تنتمي إىل فرتات تارخيية خمتلفة من حياة اللغة العربية الفصحى ومن 
مناطق جغرافية متباينة، فتمكِّن الباحث على االطالع على أمناط البنية اللغوية 

ا يف جماالت حقيقية كالرواية والشعر واخلطابة وأنواع الكالم واستعماال
األخرى، فتكون مالحظاته والقواعد اللغوية اليت يتوصل إليها مبنية على قاعدة 
عملية متينة. فمدونة النصوص احلاسوبية تساعد الباحث اللغوي يف التعرف 

اهد الالزمة على شيوع احلروف واملفردات والرتاكيب واملعاين، وتزوده بالشو 
للعناصر اللغوية على اختالف أنواعها، وتيسر له التعرف على التعابري 
االصطالحية والتعابري السياقية واالشرتاك اللفظي، وغريها. وبعبارة أخرى، 
تعينه على فهم اللغة موضوع البحث بصورة أفضل، ووصفها بشكل أدق، أي 

  مبوجبها اللغة. تساعده على التوصل إىل تقنني القواعد اليت تعمل
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ولعل أرشيف املواد اللغوية الذي قامت جامعة ستانفرد خبزنه يف 
احلاسوب من أوائل األمثلة البارزة على بنوك الكلمات. وحيتوي هذا األرشيف 
على أكثر من سبعة ماليني كلمة ممثلة للغة اإلنكليزية بلهجتيها الرئيستني 

على ثالثة أنواع من النصوص  الربيطانية واألمريكية. ويشتمل هذا األرشيف
  اللغوية، وهي:

  النصوص املطبوعة، غري األدبية منها من حيث األساس. )١
 احملادثات واملقابالت الشفوية. )٢
 املعاجم. )٣

وهكذا، يستطيع هذا البنك أن يساعد الباحث على إجراء املقابلة 
واللهجة واملقارنة بني اللغة املكتوبة واللغة احملكية، وبني اللهجة الربيطانية 

  األمريكية، إضافة إىل إمداده باملعلومات اليت ذكرناها آنفاً.
ولقد انتشرت بنوك الكلمات يف خمتلف البالد وازداد حجم املدونات 

-lancasterالنصية املخزونة فيها، فقد بلغ عدد كلمات نصوص مدونة 

longman  حوايل ثالثني مليون كلمة، وتشتمل مدونةcoubuild/Bank 

of English  على مئيت مليون كلمة. كما أننا جند مدونات نصية حاسوبية
يف لغات كثرية أخرى مثل اللغة األملانية يف مدينة بون، واللغة الفرنسية يف 
مدينة نانسي، واللغة اإلسبانية يف العاصمة مدريد، واللغة اهلولندية يف مدينة 

ية يف بكني وهونغ  نيخميجن، واللغة السويدية يف العاصمة استكهومل، والصين
  ).٢٣٥-٢٥٢كونغ، واللغة العربية يف شركة صخر بالقاهرة، إخل. (هارمتان: 

كما ميكن أن تكون املدونة النصية ثنائية اللغة فتساعد على إجراء 
ا الكبرية يف الرتمجة األلية بني  الدراسات التقابلية واملقارنة، إضافة إىل فائد
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ونة احلاسوبية على نصوص متخصصة يف اللغتني. كما ميكن أن تشتمل املد
جمال من جماالت العلوم والتقنيات، فتكون أداة حبث ال غىن عنها للباحث يف 

  علم املصطلح.

  Terminological Data Bankبنك المصطلحات: - ٣- ٥

إن بنك املصطلحات نوع من قواعد املعلومات، يتخصص يف جتميع 
عانيها ومعلومات مفيدة عنها رصيد من املصطلحات العلمية والتقنية، مع م

بلغة واحدة أو أكثر. وُيستخدم هذا النوع من البنوك وسيلًة ُمعينًة للمرتمجني 
أو املصطلحيني الذين يسعون إىل حصر صنف من املصطلحات أو تنسيقها 
أو توحيدها. وإذا أطلقنا اسم بنك املصطلحات على قاعدة املعلومات، فمعىن 

ال حتتوي على كلمات عامة بل على  هذا أن سجالت هذه القاعدة
  مصطلحات متخصصة فقط، كما يف بنك املصطلحات الكندي.

وقد يتخصص بنك املصطلحات يف نوع معني من املصطلحات، كما 
هو احلال يف بنك املصطلحات التابع لشركة سيمنز يف ميونخ الذي يرّكز جّل 

ا اهتمامه على املصطلحات املتعلقة باهلندسة الكهربائية ف يخزن مصطلحا
بثمان لغات أوربية وباللغة العربية، وذلك لغرض مساعدة مرتمجي الشركة على 
ا الكهربائية املختلفة  ترمجة اإلرشادات املطبوعة اليت ترفقها الشركة مبصنوعا

  ملساعدة الزبائن على تشغيل هذه املصنوعات وصيانتها وإدامتها.
ة والتقنية فقط بل بالدراسات وهناك مراكز ال تعىن باملصطلحات العلمي

ا كذلك. ومن هذه املراكز األنفوترم  مركز  infotermواألحباث اخلاصة 
النمسا، الذي أنشئ مبساعدة -االستعالمات الدويل للمصطلحات يف فينا
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  وهي:- كما ذكرنا آنفاً -اليونسكو لتحقيق غايات ثالث
  تطوير نظرية علم املصطلح العامة واخلاصة )١
 ن بني مجيع املعنيني بوضع املصطلحاتتنمية التعاو  )٢
 خلق شبكة إلكرتونية لتوثيق املصطلحات )٣

ومن هنا فإن مركزًا مثل هذا يستخدم ال حمالة بنك املصطلحات التابع 
ا  له ال خلزن املصطلحات فحسب بل لتجميع الدراسات واألحباث املتعلقة 

  يدة منها كذلك.واملعلومات اخلاصة باملراكز اليت تضعها واملؤسسات املستف

  كيف يعمل بنك المصطلحات:- ٦

سأقدم هنا صورة مبسطة لسري العمل يف بنك املصطلحات متحاشياً 
  التفاصيل التقنية. ولنفرتض أن هذا البنك خيزن املصطلحات بلغتني فقط:

يقوم الباحثون يف البنك بتجميع املصطلحات حبيث يوضع كّل 
أيضًا املقابل العريب هلذا  مصطلح على جذاذة أو بطاقة ويُكتب عليها

املصطلح، والفرع العلمي أو التقين الذي ينتمي إليه، واملصدر الذي استقي منه 
املصطلح األجنيب ومقابله العريب، والسياق الذي يرد فيه، وغري ذلك من 
معلومات مفيدة قد يطلبها املستفيدون من بنك املصطلحات. وال ُيشرتط يف 

ت أن تُرتب وفق منط معني كالرتتيب األلفبائي أو هذه اجلذاذات أو البطاقا
طبقًا للغة االختصاص أو حقله، ألن احلاسوب يستطيع أن يفعل ذلك جبهد 
أقل ووقت أقصر. والقاعدة العامة اليت تتبع يف بنوك املصطلحات هي عدم 

  القيام باألعمال اليت يستطيع احلاسوب إجنازها.
طلحات بتصميم منوذج الستمارة واخلطوة الثانية هي قيام خرباء املص
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خاصة بإدخال املعلومات إىل احلاسوب. مث يقوم مساعدو الباحثني بنقل مواد 
 operatorsاجلذاذات إىل االستمارات. وبعد ذلك يعمل مشغلو احلاسوب 

ا ومعاجلتها  على إدخال مواد هذه االستمارات يف احلاسوب الذي يتوىل خز
ت الواجب اتباعها يف ذلك. وقد تتم عملية طبقًا لربنامج حيدد له اخلطوا

ا بواسطة املطراف املؤلف من مرقنة  إدخال املصطلحات واملعلومات املتعلقة 
وشاشة تظهر عليها املعلومات والتعليمات واألسئلة املدخلة أو اإلجابات 

  املخرجة.
ا مرتبة يف قاعدة  وعندما ُتدخل املعلومات، يقوم احلاسوب خبز

لتابعة له طبقًا لربنامج متفق عليه مسبقاً، حبيث يسهل اسرتجاع املعلومات ا
  هذه املعلومات أو بعضها عند الطلب.

ويُزود املسامهون واملستفيدون من بنك املصطلحات مبطراف (أو طرفية 
Terminal يتألف من آلة كاتبة (مرقنة) يُدخلون بواسطتها أسئلتهم أو (

شاشة تظهر عليها إجابات احلاسوب.  املعلومات اليت يرومون إضافتها، ومن
وميكن أن يتخذ السؤال أو الطلب صورًا متعددة وأوجهًا خمتلفة، مثل: ما 
املقابل العريب هلذا املصطلح اإلنكليزي؟ أو رتب ألفبائيًا قائمة فرنسية بأمساء 
أعصاب اجلسم اإلنساين ومعانيها باللغة العربية، أو ما هو تعريف هذا 

ين قائمة جبميع مصطلحات الوقاية من اإلشعاعات الذرية املصطلح؟ أو أعط
ا، وهكذا.   باللغة اإلنكليزية مع تعريفا

وتظهر إجابات احلاسوب على الشاشة املوضوعة أمام الباحث، فإذا 
 ))اطبع((أراد أن حيصل على نسخة مطبوعة من تلك اإلجابات/ضغط على زر 

اورة له نسخة ورقية م من اإلجابة.  print outطبوعة فتظهر على الطابعة ا
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  ).٣(انظر الشكل

  ميزات بنوك المصطلحات:- ٧

لبنوك املصطلحات أربعة ميزات ليست متوفرة يف املعاجم الورقية 
  التقليدية:

فإدخال مصطلحات جديدة يف بنك املصطلحات ال حداثة المعلومات:  )١
تستغرق دقائق، يف حني أن نشرها يف معجم ورقي مطبوع قد يستغرق 

وراً. كما أنه ميكننا االطالع على املصطلح بعد ثواٍن من ختزينه يف بنك شه
  املصطلحات، وهذا ما ال يتأىن لنا يف املعجم الورقي.

إن شبكة بنوك املصطلحات  سهولة تخزين المصطلحات وتجميعها: )٢
اليت تيسر التعاون بني عدد من بنوك املصطلحات جتعل من اليسري تقسيم 

وك واإلسراع يف جتميع املصطلحات وختزينها. وتتيح لنا العمل بني هذه البن
شبكة املعلومات الدولية (اإلنرتنت) اإلطالع على حمتويات بنوك 

 املعلومات اليت تتخذ هلا مواقع على هذه الشبكة.
ويتم ذلك  سرعة التعرف على التكرار والتناقض في المصطلحات: )٣

، وكذلك بفضل بفضل االسرتجاع الفوري للمعلومات عن املصطلحات
إمكانات الرتتيب والتصنيف والتجميع اآليل املختلفة، مثل الرتتيب 
األلفبائي أو الرتتيب املوضوعي أو الرتتيب حبسب املصدر أو حبسب 

 التشابه الشكلي، وما إىل ذلك.
فالباحث يف بنك املصطلحات يستطيع  توفير الوقت والجهد والمال: )٤

ملصطلحات يف غضون ثوان أن يعثر على مصطلح أو جمموعة من ا
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معدودات، يف حني قد يتطلب ذلك منه ساعات من البحث يف املعاجم 
الورقية. ويتم توفري اجلهد واملال عن طريق التعاون بني عدد من بنوك 

ا لعدد كبري من املستفيدين. (صيين: - ٣٥املصطلحات وإتاحة معلوما
٣٩.( 

  ة:كيف يستخدم المترجم بنك المصطلحات في الترجم- ٨

قبل أن يشرع املرتجم برتمجة النص، يقرأ النص بأكمله ويضع خطاً 
حتت كل كلمة، أو مصطلح، أو عبارة ال يعرف معناها. وعندما ينتهي من 
ذلك، يُدخل هذه األلفاظ يف احلاسوب بواسطة املرقنة على شكل أسئلة، 

حات فيقوم احلاسوب برتتيب هذه الكلمات ألفبائيًا مث يبحث عنها يف املصطل
ا يف  أو املعاجم املخزونة يف قاعدة املعلومات من أجل احلصول على مقابال
اللغة املرتجم إليها (أي اللغة اهلدف). وميكن أن ُتستخدم كل اللغات املخزونة 
يف احلاسوب مبثابة لغات ُيرتجم منها أو ُيرتجم إليها. وبعد أن يعثر احلاسوب 

ا، يُعيد م ا أدخل فيه من كلمات حسب ترتيبها على هذه األلفاظ ومقابال
ا إىل السائل، على الشاشة أو على ورقة مطبوعة. وال  األصلي مع مقابال
ا مع أجوبتها من احلاسوب إال  تستغرق عملية البحث عن األلفاظ واستعاد

وهي الواحد  ))امللي ثانية((جزءًا بسيطًا من الثانية (يُقاس الوقت يف احلاسوب بـ
لثانية). وإذا مل يعثر احلاسوب على أحد هذه األلفاظ أو من األلف من ا

ا يف املصطلحات املخزونة فيه، فإنه سيذكر ذلك أمام الكلمة  مقابال
  ).٢-:Gobeilاملقصودة (

  المعايير النوعية لبنوك المصطلحات:- ٩
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النمسا -يف املؤمتر العاملي األول لبنوك املصطلحات الذي ُعقد يف فينا
، ّمت االتفاق على معايري نوعية أو مواصفات ١٩٧٩أبريل٣ىل إ٢يف الفرتة من 

معينة ينبغي أن تتوفر عليها املصطلحات اليت تدخل يف بنك املصطلحات، 
وذلك بغية تسهيل االستفادة منها عند اسرتجاعها، وتيسري تبادل املعلومات 

ما  بني بنوك املصطلحات املختلفة. وأهم هذه املواصفات أو املعايري النوعية
  يلي:
  رمز التعريف: )١

ينبغي أن ينضوي كل مصطلح ُخيزن يف احلاسوب على رمز ميكن 
التعرف بواسطته عليه، لكي يسهل استعادته، أو تغيريه، أو اإلضافة إليه، أو 

  التقليل من املعلومات املتعلقة به، أو حىت مسحه عند الضرورة.
  مرتبة الصالحية: )٢

مدى االعتماد عليه من حيث يُعطى كل مصطلح مرتبة أو درجة تبني 
صالحيته أو شرعيته. فهل هو موثوق به جداً، أو موثوق به إىل حد ما، أو 
مؤقت. ويف نطاق توحيد املصطلحات يف الوطن العريب، جيب أن نشري إىل ما 
إذا كان املصطلح موحدًا ّمت إقراره من قبل مؤمترات التعريب العربية، أو وضعه 

  د متخصص، اخل.جممع لغوي، أو اقرتحه فر 
  تاريخ الوضع: )٣

  يُذكر أمام املصطلح تاريخ وضعه أو حتديثه أو التخلي عنه.
  اسم الواضع: )٤

يُنسب املصطلح إىل اجلهة اليت وضعته أو ولدته. ويف حالة 
مع اللغوي الذي وضعه، مثل جممع بغداد  املصطلحات العربية، يُذكر اسم ا
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اخلرطوم، اخل. أو اسم املعجمي  أو دمشق أو القاهرة أو عمان أو الرباط أو
  الذي اقرتح املصطلح مثل بعلبكي أو اخلطيب، وهكذا.

  حقل االختصاص: )٥
جيب اإلشارة إىل حقل االختصاص الذي ينتمي إليه املصطلح، مثل: 
اهلندسة الكهربائية، أو اهلندسة املدنية، أو اهلندسة امليكانيكية، أو اهلندسة 

د يتغري مدلوله من فرع إىل آخر من فروع الكيماوية...اخل، ألن املصطلح ق
  العلم والتكنولوجيا.

  مصدر المصطلح: )٦
وهنا جيب اإلشارة إىل اللغة اليت ُوضع فيها املصطلح أوًال والكتاب أو 
البحث الذي ورد فيه. وإضافًة إىل هذه املعايري النوعية الرئيسة، هنالك 

يسري االستفادة معلومات إضافية هلا أمهية خاصة يف حقل املصطلحات وت
  منها، وهي:

  أي املفاهيم اليت يُعّرب عنها املصطلح.تعاريف المصطلح:  )٧
 تبني كيفية استعمال املصطلح يف سياق لغوي حي.شواهد مختارة  )٨
 اليت تُرجم منها املصطلح.اللغة األجنبية اإلشارة إىل  )٩

يف شكله الراهن من حيث صلته بآلة معينة أو شمولية المصطلح  )١٠
 ما احلال يف التكنولوجيا.نظام خاص، ك

ملعرفة ما إذا كان مستعمًال يف بلد الحدود الجغرافية للمصطلح:  )١١
معني أم يف مجيع البلدان الناطقة بتلك اللغة. فمثًال، يف حالة املصطلح 
اإلنكليزي، ينبغي أن ينص على كونه بريطانيًا أو أمريكياً، وإال فيطلق أي 

تعمل يف مجيع البلدان الناطقة ال نشري إىل شيء، وهذا يعين أنه مس
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 باإلنكليزية.
اليت تساعد السائل على نطق املصطلح بصورة المعلومات اللغوية  )١٢

 صحيحة وتبني سلوك املصطلح الصريف واإلعرايب واإلمالئي.
اليت ُيستعمل فيها املصطلح، فهل يستعمل يف المستويات اللغوية  )١٣

 ، وهكذا.املخترب فقط، أو يف املصنع، أو يف لغة اإلشهار
فنشري إىل أن املصطلح مسموح به، أو توصيات حول االستعمال:  )١٤

غري مرغوب فيه، أو أنه يتألف من جزئني ميكن فصلهما أو ال ميكن، 
 وهكذا.

يف حالة املصطلحات املخزونة يف بنك املصطلحات متعدد اللغات  )١٥
جيب اإلشارة إىل تلك املصطلحات اليت ال ميكن أن تكون أساساً للبحث 

 ه يف البنك.عن
ملن يرغب يف االستزادة يف قراءة مراجع المعلومات الببليوغرافية  )١٦

 ).٠-:Brinkmannتبحث يف املصطلح أو ورد فيها املصطلح (

  أنواع بنوك المصطلحات:-١٠

تقسم بنوك املصطلحات إىل نوعني طبقًا لطريقة عملها ونوع املادة اليت 
ا وترتيبها، وهذان النوعان مها:   ختز

-Semasiological termبنوك المصطلحات اللفظية: -١-١٠
banks  

وهي اليت تعتمد يف عملها على دراسة تنطلق من الدليل اللغوي 
(اللفظ) لتصل إىل حتديد املفهوم، حبيث ُتدرس الوحدة املعجمية حسب 
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ا اليت تظهر فيها قبل أن حتال إىل حقل مفهومي معني. وأكثر بنوك  سياقا
مل هي من هذا النوع ألن اتباع الرتتيب األلفبائي املصطلحات يف العا

للمصطلحات يّيسر الوصول إليها. واملشكلة اليت يواجهها هذا النوع من 
البنوك هو اضطرارها إىل ضم مجيع املعلومات املتعلقة باملصطلح يف التعريف. 
ي فاحلقل الداليل ينبغي أن يُذكر بالتفصيل أو ُيشار إليه، على األقل، كما ينبغ

أن ُتدرج وُيشرح الفرق بني تلك املصطلحات. وهلذا السبب، فإن التعريف يف 
بنوك املصطلحات اللفظية ُيصبح كبريًا باملقارنة مع التعريف يف بنوك 

  املصطلحات املفهومية.

-Onomasiological termبنوك المصطلحات المفهومية: -٢-١٠

bans.  

ت مها: بنية املداخل، هناك قضيتان أساسيتان يف عمل بنوك املصطلحا
وترتيب املصطلحات. ويف حني تعتمد بنوك املصطلحات اللفظية على الشكل 
يف ترتيب املصطلحات مث تعريفها، فإن بنوك املصطلحات املفهومية تعتمد يف 
عملها على االنطالق من املفهوم مث البحث عن املسميات اللغوية أو 

عرفة املعمقة باحلقل العلمي الذي املصطلحات اليت تالئمه. ومن هنا تكون امل
هو قيد الدرس ضرورية من أجل تقسيمه إىل حقول مفهومية. وتكمن املشكلة 

  يف تلك املصطلحات اليت يتكرر ورودها يف عدد من تلك احلقول .
)Gibbon et al.Nord Trippel(  

  Hypertext Term Bankبنوك المصطلحات المزدوجة: -٣-١٠

ملصطلحات، حياول أن جيمع بني ميزات وهو نوع جديد من بنوك ا
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النوعني السابقني وذلك باستعمال ما ُيسمى بتكنولوجيا النص املوازي 
Hypertext-technology فيجمع البحث يف هذه البنوك بني طريقيت ،

عمل النوعني السابقني من بنوك املصطلحات، أي بني البنية الكربى للغة 
بنوك املصطلحات املفهومية وبني البنية (النصوص العلمية) اليت تعول عليها 

الصغرى للغة (املصطلحات العلمية) اليت ينطلق منها عمل بنوك املصطلحات 
) ختطيطًا توضيحيًا لعمل النوع اجلديد من Gibbonاللفظية. ويقدم غيبون (

  بنوك املصطلحات على الوجه اآليت:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زدوجة): طريقة عمل بنوك املصطلحات امل٣شكل رقم (

  بنوك المصطلحات في العالم:-١١
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ما يهمنا هنا أن نذكر أشهر البنوك العاملية، والبنوك األجنبية اليت ختزن 
  مصطلحات عربية، وبنوك املصطلحات يف الوطن العريب.

  البنوك العالمية:-١-١١

أخذت كثري من املؤسسات اجلامعية واالقتصادية واإلعالمية 
مات أو بنوك مصطلحات متخصصة تضم واالجتماعية تنشئ بنوك معلو 

املعلومات واملصطلحات اليت تعينها على إجناز وظيفتها. ومن األمثلة على 
  املؤسسات اليت متلك بنوك مصطلحات:

اليت يضم بنكها الذي يتخذ من لوكسمبورغ الهيئة األوربية في بروكسل -
ول األعضاء مقراًله مصطلحات يف العلوم والتكنولوجيا واالقتصاد، بلغات الد

  ).www.Eurodicautomيف االحتاد األوريب (
اليت يضم بنكها مصطلحات باللغات اإلجنليزية منظمة العمل الدولية -

  )www.ilotermbankوالفرنسية واإلسبانية واألملانية (
الذي يضم بنكه مصطلحات باللغات األملانية الدولي  صندوق النقد-

  )www.imfterminologyواإلجنليزية واإلسبانية والفرنسية والربتغالية (
اليت يضم بنكها مصطلحات باللغات اإلسكندنافية الدول اإلسكندنافية -

  )www.nordtermbankواإلجنليزية والفرنسية واألملانية (
الذي يضم بنكه مصطلحات باللغات المجلس العالمي للغة الفرنسية -

  )cilfالفرنسية واإلجنليزية واألملانية واإلسبانية (
اليت يضم بنكها مصطلحات باللغات الجماعة الفرنسية في بلجيكا -

  ية واهلولندية األملانية واإلجنليزية والفرنس
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)www.banquededonnéesterminologique(  
 Régie de lanngueدائرة اللغة الفرنسية في كيبك بكندا -

francçaise  اليت يضم بنكها ثالثة ماليني مصطلح بالفرنسية واإلجنليزية يف
. مئيت حقل من حقول املعرفة

www.legranddictionnaireterminologique   
  الدائرة االتحادية للغات، في مدينة كولون بألمانيا -
)Bundessprachnamt اليت يضم بنكها مصطلحات يف العلوم ،(

  سية والروسية.والتكنولوجيا باللغات األملانية واإلجنليزية والفرن
 Association française de(الجمعية الفرنسية للتقييس -

normalisation) ) وامسها املختزل ،AFNOR اليت يضم بنكها ،(
ا اإلجنليزية.   املصطلحات الفرنسية املوحدة مع مقابال

للمعلومات اهلندسية يف موسكو، الذي يضم بنكه معهد البحث الروسي -
ا باللغات األملانية واإلجنليزية واإلفريقية.املصطلحات الروسية امل   وحدة ومقابال

بواشنطن العاصمة مجلس المقاييس الوطني في وزارة التجارة األمريكية -
Us Department of Commerce,Ntional Bureau of 

Standards .الذي يضم بنكه املصطلحات املوحدة باللغة اإلجنليزية  
يت يضم بنكها مصطلحات متنوعة باللغات الجامعة سيري في بريطانيا، -

   www.Termاإلجنليزية والفرنسية واألملانية واإلسبانية واإليطالية (
Bazaar)  

وهناك مواقع على الشبكة الدولية للمعلومات (اإلنرتنت)، تزودك بدليل  
كامل لبنوك املعلومات، مع معلومات مفيدة عن كل بنك من حيث 

ان أو احلصول على اختصاصه، ولغاته، وإمكان اال ستفادة من مصطلحاته با
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  نسخة ورقية منها، إخل. ومن هذه املواقع:
http://translation.uifb.ac.at/termlogy/termslen.html  

ة كما يستطيع الباحث عن بنوك املصطلحات يف الشبكة الدولي
ويضع  googleأو  yahooللمعلومات استخدام إحدى مكائن البحث مثل 

يف خانة البحث إحدى الكلمات املفاتيح التالية: 
terminology,glossary,dictionary,term bank أما إذا كان .

يبحث عن مصطلحات حقل علمي معني، فيفضل أن يضع يف خانة البحث 
إذا كان يبحث عن مصطلحات  اسم احلقل العلمي وكلمة معجم. فمثًال،

 chemistry andالكيمياء، يُفّضل أن يكتب يف خانة البحث: 

Glossary  أوchemistry and terminology  أوchemistry and 

dictionary.  

  

  البنوك العالمية التي تخزن مصطلحات عربية:-٢-١١

زين على الرغم من أن البنوك األوربية والعاملية بوجه عام تقتصر على خت
املصطلحات باللغات األوربية كاإلجنليزية والفرنسية واألملانية واإلسبانية، فإن 
عددًا من بنوك املصطلحات العاملية أخذت ختزن املقابالت العربية 
ا، وذلك ألسباب جتارية أو سياسية. ومن األمثلة على هذه البنوك  ملصطلحا

  ما يأيت:
  بنك مصطلحات شركة سيمنز في ميونخ:- ١

) Teamتلك شركة سيمنز األملانية بنك مصطلحات امسه املختزل (مت
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يشتمل على ماليني املصطلحات التكنولوجية، واهلندسية الكهربائية بوجه 
خاص، بإحدى عشرة لغة أوربية، وذلك ملساعدة مصلحة الرتمجة يف هذه 

ا املصنعة اليت تس ّوق الشركة على إعداد الكتيبات واملنشورات املرافقة ملنتجا
عرب العامل. ومع تزايد القوة الشرائية يف البالد العربية يف السبعينات من القرن 
العشرين بفضل الطفرة البرتولية، سعت شركة سيمنز إىل إضافة املصطلحات 
العربية إىل بنك املصطلحات فيها، لتتمكن مصلحة الرتمجة التابعة هلا من 

منتجات الشركة. فعقدت  تدوين منشورات باللغة العربية توضح استعمال
، اتفاقًا مع مكتب تنسيق التعريب بالرباط، لتبادل ١٩٧٩الشركة، عام

املصطلحات بينهما، حبيث ُمتد الشركة املكتب باملصطلحات باللغات األملانية 
ا  واإلجنليزية والفرنسية، وميدها املكتب مبصطلحاته العربية املوحدة مع مقابال

ا مع املؤسسات العربية املعنية اإلجنليزية والفرنسية. كم ا وسعت الشركة تعاو
باملصطلحات العلمية والتقنية مثل مدينة امللك عبد العزيز يف الرياض اليت 

  متتلك البنك اآليل السعودي للمصطلحات (باسم).
  قاعدة بيانات األمم المتحدة:- ٢

متتلك منظمة األمم املتحدة يف نيويورك قاعدة بيانات تضم 
ا قسم الرتمجة يف املنظمة. وختزن هذه املصطلحات املصطلحا ت اليت يستعني 

ا باللغات الرمسية لألمم املتحدة، أي: اإلجنليزية، والفرنسية،  مع تعريفا
واإلسبانية، والروسية، والصينية، والعربية. ولقاعدة البيانات هذه موقع على 

ومعظم  www.unterm.orgشبكة املعلومات الدوليةاإلنرتنت، عنوانه: 
املصطلحات املتوفرة يف قاعدة البيانات التابعة ملنظمة األمم املتحدة هي ذات 

  طبيعة اقتصادية وسياسية.
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  بنوك المصطلحات في الوطن العربي:-٣-١١

يوجد يف الوطن العريب عدد من بنوك املصطلحات يف املؤسسات 
  عات، وسنذكر فيما يأيت أمهها:اللغوية وبعض اجلام

  قاعدة المعطيات المعجمية (المعربي) بالرباط:- ١
أُنشئ معهد الدراسات واألحباث للتعريب بالرباط بُعيد استقالل 
اململكة املغربية للمساعدة على تعريب اإلدارة والتعليم يف البالد. وقد شرع 

ا يف أواخر املعهد يف استخدام احلاسوب لتخزين املصطلحات ومعاجلته
السبعينات من القرن العشرين، وبذلك يعد هذا البنك، أقدم بنك 
للمصطلحات يف الوطن العريب، على الرغم من أنه ال يقتصر على ختزين 
املصطلحات العلمية بل خيزن الكلمات عامة كذلك. ويضم هذا البنك أكثر 

ا اإلجنليزية والفرنسية يف خم تلف حقول من مليون كلمة عربية مع مقابال
املعرفة. وقد ُمجعت تلك الكلمات واملصطلحات من معاجم صادرة عن 
امع اللغوية والعلمية العربية، ومكتب تنسيق  مؤسسات عربية معروفة مثل ا
التعريب، واملنظمات العربية والدولية، ومن معاجم أحادية اللغة أو ثنائتها مثل 

  ).١٠٧- ٩١معاجم املنجد واملنهل والسبيل. (املسعودي: 
  البنك اآللي السعودي للمصطلحات (باسم):- ٢

يهدف هذا البنك التابع ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية (املركز 
الوطين للعلوم والتكنولوجيا، سابقاً) إىل املسامهة يف تعريب العلوم والتقنيات 

ز هذا البنك وإمداد دوائر الدولة والباحثني باملصطلحات العلمية والتقنية. ويرك
على املصطلحات العلمية والتقنية اليت يستقيها من املؤسسات العربية املعنية  
امع اللغوية والعلمية العربية ومكتب تنسيق التعريب واملعاجم املنشورة،  كا
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وتشتمل مجيع مداخل هذا البنك على املصطلحات العربية واإلجنليزية، 
واألملانية كذلك. وتضم املداخل وبعضها يشتمل على املصطلحات الفرنسية 

املعلومات األساسية اآلتية: املصطلح العريب، املصطلح األجنيب، التصنيف، 
التعريف، مصدر املصطلح، معلومات حنوية عنه، املرادفات. (املركز الوطين: 

٣٠٥-٣٠١.(  
  قاعدة المعطيات المصطلحية (قمم) بتونس:- ٣

لصناعية يف تونس بإنشاء هذا قام املعهد القومي للمواصفات وامللكية ا
مع التونسي (بيت احلكمة، ١٩٨٦البنك حوايل عام ، ويعمل بالتعاون مع ا

سابقاً)، ويركز على املصطلحات املوحدة يف خمتلف العلوم والفنون. ويذكر أن 
املعهد القومي للمواصفات وامللكية الصناعية نظم ندوتني يف تونس عن قضايا 

مركز املعلومات الدويل لعلم املصطلح (إنفوترم) مها: املصطلح، بالتعاون مع 
(تونس،  ))ندوة التعاون العريب يف جمال املصطلحات علمًا وتطبيقاً ((

ندوة التقييس والتوحيد املصطلحيني يف النظرية (()، و١٩٨٦يوليو/متوز
  .١٩٨٩(تونس، مارس/آذار ))والتطبيق

  :بنك مجمع اللغة العربية للمصطلحات في األردنّ - ٤
مجع املصطلحات ((، ويهدف إىل ١٩٨٨تأسس هذا البنك عام

دف بناء لغة  ومعاجلتها ونشر املصطلحات املوحدة بشىت الطرق والوسائل 
. وتشتمل مداخل البنك على املصطلحات، وتصنيفها، ))علمية عربية

ا اإلجنليزية، ومصادرها. وتتألف مصادر املصطلحات  وتعريفها، ومقابال
امع اللغوية والعلمية العربية ومعاجم مكتب تنسيق املخزنة من م طبوعات ا

التعريب ومنشورات االحتادات واملنظمات الدولية. ويهدف البنك إىل خدمة 
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  املؤسسات احلكومية والتعليمية يف األردن واملؤسسات العربية املعنية.
  بنك المصطلحات في مكتب تنسيق التعريب:- ٥

 ١٩٧٨شاء هذا البنك بدأت عامعلى الرغم من أن الدعوة إلن
)، فإنه مل يؤسس ويبدأ عمله إال يف أواخر التسعينات ١١٨-١٠٩(القامسي: 

من القرن املاضي. ويهدف هذا البنك إىل توفري املصطلحات العلمية والتقنية 
ا اإلجنليزية والفرنسية. وكان املكتب قد أعد هذه  العربية املوحدة مع مقابال

ا مؤمترات التعريب العربية. وهلذا البنك موقع املصطلحات ونشرها ب عد أن أقر
على الشبكة الدولية للمعلومات (اإلنرتنت) عنوانه: 

www.arabization.org.ma  وقد أخذ هذا البنك بتخزين حمتويات جملة
وكذلك بإصدار حمتوياته على  اليت يصدرها املكتب بانتظام، ))اللسان العريب((

  أقراص مدجمة.

  الخالصة:-١٢

إذا كانت املصطلحية تضم ثالث أصناف من الدرس: أوهلا، علم 
ا واأللفاظ اللغوية اليت تعّرب  املصطلح الذي يعىن بدراسة املفاهيم ومنظوما
عنها، وثانيها: صناعة املصطلح اليت تعىن بتحديد مصطلحات جمال علمي 

ها بطريقة معينة، وتعريفها، ونشرها على شكل معجم ورقي أو حمدد، وترتيب
إلكرتوين، وثالثها، البحث املصطلحي، الذي يتناول تاريخ علم املصطلح، 
وتوثيق املعلومات املتعلقة باملدارس املصطلحية، واملؤسسات اليت تعىن 
باملصطلحات، واملصطلحيني، وطرائق التدريب يف املصطلحية؛ فإن بنوك 

مات والكلمات واملصطلحات، أصبحت أداة ال غىن عنها يف مجيع تلك املعلو 
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األنشطة املصطلحية. ومما زاد من أمهيتها التقدم اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصال ما ساعد على سهولة تبادل املعلومات بني هذه البنوك واالستفادة 

  من املعارف واخلربات أينما كانت.
  
  

  الملحق
  حات في مكتب تنسيق التعريببنك المصطل

عقد مكتب تنسيق التعريب بالتعاون مع مدرسة امللك فهد العليا 
التقنيات احلاسوبية يف خدمة ((للرتمجة جبامعة عبد املالك السعدي ندوة حول 

يف مقر املدرسة بطنحة خالل  ))املصطلح العلمي واملعجم املختص
ضع اخلطوات ، كان اهلدف منها و ١٩٩٥أبريل/نيسان ٢٢و٢١يومي

األساسية ملنهجية تقنية ميكن استخدامها يف حاسوب املكتب يف خزن 
ومعاجلة واسرتجاع املعطيات املصطلحية. واختارت الندوة جلنة للصياغة مؤلفة 
من ستة خرباء برئاسة مؤلف هذا الكتاب لوضع اخلطة املنشودة، فانتهت 

  اللجنة إىل التوصيات اآلتية:
  عمل بنك المصطلحات:

عمل بنك املصطلحات يف مكتب تنسيق التعريب على توثيق نوعني من ي-
  املعلومات يف مرحلة أوىل:

  المصطلحات الحضارية والعلمية والتقنية:- ١
ا مؤمترات التعريب.-   املصطلحات العلمية والتقنية املوحدة اليت أقر
  .املصطلحات العلمية اليت وضعتها جمامع اللغة العربية العلمية واللغوية-
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ا املنظمات العربية املتخصصة.-   املصطلحات املنسقة اليت أصدر
  المعلومات الببليوغرافية:- ٢
  ببليوغرافيا للمعاجم املختصة أحادية أو ثنائية أو متعددة اللغات.-
ببليوغرافيا الكتب والبحوث عن علم املصطلح والرتمجة والتعريب (مبا فيها -

  العريب).الدراسات اليت نشرت يف جملة اللسان 
  ببليوغرافيا املتخصصني يف علم املصطلح واملعجمية والرتمجة.-
  معلومات عن املشاريع املعجمية واملصطلحية اجلارية يف الوطن العريب.-

  أهداف بنك المصطلحات:
  يهدف بنك املصطلحات يف مكتب تنسيق التعريب إىل:

ا مؤمترات التعريب العر  )١ بية، توثيق املصطلحات املوحدة اليت أقر
امع اللغوية واملنظمات العربية  ا ا واملصطلحات املنسقة اليت أصدر

  املتخصصة، وتيسري نشرها وتعميمها.
توفري املعلومات للباحثني عن املعاجم املختصة، والبحوث والدراسات  )٢

 املتعلقة بعلم املصطلح والرتمجة والتعريب واملتخصيني يف هذه احلقول.
حات يف الوطن العريب إلجياد آلية عمل متكن التنسيق بني بنوك املصطل )٣

 من االستفادة املتبادلة بني العاملني فيها.
  المستفيدون من بنك المصطلحات:

يقدم بنك املصطلحات يف مكتب تنسيق التعريب خدماته جلميع 
املشتغلني يف قضايا التعريب، والرتمجة، واملصطلح، وتصنيف املعاجم العامة 

ناهج والكتب املدرسية، وأساتذة اجلامعات، وغريهم من واملختصة، وتأليف امل
  املثقفني الذين حيتاجون إىل املصطلحات العلمية والتقنية املوحدة.
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  طرق النشر وإيصال المعطيات للمستفيدين:
يتبع بنك املصطلحات يف مكتب تنسيق التعريب خمتلف الطرق 

  :والوسائل املمكنة لتعميم املصطلحات املوحدة ونشرها مثل
  مستخرجات ورقية.-
  معاجم مطبوعة-
  )CDROMأقراص مضغوطة (-
  شرائط ممغنطة-
  )Microfilmأفالم وبطاقات مكروية (-
  )On lineاستعالم مباشر (-

  أساليب جمع المصطلحات ومصادرها:
جيمع بنك املصطلحات يف مكتب تنسيق التعريب معطياته املصطلحية 

  من:
  نسيق التعريباملعاجم املوحدة الصادرة عن مكتب ت-
امع اللغوية والعلمية العربية- ا ا   املصطلحات اليت أقر
ا املنظمات واالحتادات العربية املتخصصة-   املصطلحات اليت أصدر
  املشروعات املعجمية اليت يف حوزة املكتب-

  ويستفيد يف هذا من بنوك املصطلحات العربية والعاملية.
  تصنيف المصطلحات:

ت على التثبت من تصنيف املصطلحات حبسب يعمل بنك املصطلحا
التخصصات املختلفة طبقًا لقواعد التصنيف املعتمدة يف املنظمة العربية للرتبية 

  والثقافة والعلوم.
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  تفريغ المصطلحات في الجذاذات:
  تصمم اجلذاذة طبقاً ألهم املواصفات العربية والدولية املتفق عليها:

  اإلدخال:-
بنك على استكمال معطيات احلقول التالية يف كل يف مرحلة أوىل، يعمل ال

  جذاذة كحد أدىن:
  رقم التسلسل-
  احلقل العلمي-
  مرتبة الصالحية (موحد، منسق، اخل...)-
  اسم الواضع أو التحديث (مؤمتر تعريب، جممع لغوي، اخل..)-
  مصدر املصطلح (معجم، كتاب، جملة، اخل...)-
  يزية أو الفرنسيةحقول تعريف املصطلح ومقابالته اإلجنل-
  املرادف إن وجد، ويكون هناك حقل لكل مرادف-
  تفصيل املصطلحات املختصرة، إن وجدت-
  السوابق واللواحق إن وجدت-
  الكلمة األساسية يف املصطلح املركب-
  ) بالنسبة للمصطلح األجنيبBaseاجلذر العريب للمصطلح، واجلذع (-
  الوزن الصريف للمصطلح-
  املصطلح املركب حقول فرعية لعناصر-

  كما تشتمل اجلذاذة على حقول باسم املدخل واسم املدقق وتاريخ اإلدخال
  أساليب اإلدخال:

  يتبع بنك املصطلحات خمتلف أساليب اإلدخال مثل:
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  اإلدخال باملطراف-
  اإلدخال بالنقل اإللكرتوين-
  )OCRاإلدخال بواسطة قارئة احملارف البصرية (-

  أساليب المعالجة:
  بنك املصطلحات أساليب املعاجلة التالية:يستخدم 

ترتيب املعطيات املصطلحية املخزونة حبسب أي حقل من حقول الداللة -
  (الرتتيب األلفبائي، الرتتيب اجلذري، الرتتيب الداليل...)

  ترتيب املعطيات املصطلحية وفقاً لـ:-
  حقول التخصص العلمي والتقين وعلى مستويات التخصص الفرعية- أ

  بة صالحية املصطلحاتمرت-ب
  الواضع-ج
  تاريخ الوضع-د
  املعلومات اإلحصائية عن املعطيات املخزونة-
  االسرتجاع-

  صيغ االسترجاع:
يسمح بنك املصطلحات باسرتجاع املعطيات حسب حقل معني 

  برتتيب معني، بصيغ خمتلفة، مثل: 
  املصطلح وتعريفه-
  املصطلح ومقابالته بلغة أو لغتني-
  دفاته، إن وجدتاملصطلح ومرا-
  املصطلح ومجيع املعلومات املتعلقة به، اخل-
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  طرق االستخراج:
يسمح بنك املصطلحات باستخراج املعطيات املصطلحية املخزونة فيه 

  بالطرق التالية:
  االستخراج املباشر على املطراف-
  الطباعةاالستخراج ألغراض -
  االستخراج ألغراض تبادل املعلومات-
  املعلومات االستخراج لتوفري-

  الخطوات العملية لتشغيل بنك المصطلحات:
  توفري األطر الالزمة لتشغيل بنك املصطلحات-
  تصميم برجميات التشغيل لإلدخال واملعاجلة واالسرتجاع-
  تصميم اجلذاذة-
حتديد أسلوب للتدقيق الفوري إلدخال املعلومات باستخدام املدقق اإلمالئي -

  حدأو اإلدخال املزدوج يف وقت وا
مرحلة جتريبية للتثبت من صالحية الربجميات والتعرف على املشكالت -

  العملية لتالفيها إدارياً وفنياً.
االتصال باملؤسسات املعجمية وبنوك املعطيات العربية للتعرف على ما لديها -

  من معطيات مصطلحية
  العمل على اقتناء ما ينقصه من هذه املعطيات بأفضل الطرق.-

  توصيات عامة:
  توصي الندوة مبا يلي:

أن تقوم املؤسسات املعجمية واملصطلحية والرتمجة يف الوطن العريب بتزويد -
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ا املعجمية واملصطلحية بغرض  مكتب تنسيق التعريب مبعلومات عن مشروعا
  تيسريها للمؤسسات األخرى.

أن يعقد مكتب تنسيق التعريب اجتماعًا ملسؤويل بنوك املصطلحات يف -
يب للتنسيق فيما بينها واالتفاق على طرائق تيسري تبادل املعلومات الوطن العر 
  فيما بينها.

أن يعمل مكتب تنسيق التعريب على اتباع منهجية مضبوطة لتحديث -
  ذخريته املصطلحية وتنميتها.

أن يتيح مكتب تنسيق التعريب االستفادة من مصطلحاته جلميع أصناف -
  ).٢٢٧-٢٢٣املستفيدين.(التقرير اخلتامي: 
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