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  مقدمة:

تمعات وتطور حياة اإلنسان، ولعلنا ال نبالغ إن قلنا بأن  ال خيفى على أحد دور اهلندسات يف تطور ا

التقنيات من حولنا والتسهيالت الطبية واالتصاالتية والرتفيهية والعلمية تدين مبجملها إىل جهود  تطور

  هندسية فعالة يف إجياد احللول املناسبة للمشكالت الصحية والعلمية واالجتماعية وغريها.

ا السريع وبروز مصطلحات وطرائق وآليات حديثة، تتطلب من ا ملهندس تتميز اهلندسة بتطور تقنيا

مواكبتها من جهة ومواكبة دخول مفردات ختصها من جهة أخرى، وذلك بوترية أعلى من وترية العلوم 

  األخرى.

  سنعرض يف املقال احلايل: 

  أمهية الكتابة العلمية باللغة العربية-

  حال الكتابة العلمية العربية-

  وسائل تنمية الكتابة العلمية باللغة العربية-

  عات يف حتسني الكتابة العلمية باللغة العربيةدور أساتذة اجلام-

  صعوبات تأليف الكتب العلمية باللغة العربية لطالب اهلندسات -

  رؤية للحل.-

ونتمىن أن نوفق يف إبراز بعض عوامل ضعف الكتابة العلمية باللغة العربية وأساليب لتطويرها وحتسينها مبا 

  علم والتطور بيسر وسالسة.يتوافق مع طموحاتنا بلغة ضاد سليمة تواكب ال

  



  كتابة العلمية باللغة العربيةالأهمية - 1

ا  وأخف مؤونة وأسهل لعلنا جنمع على أمهية التعّلم باستخدام اللغة األم، فهي أسرع فهمًا للناطقني 

ا، ة والفارسية وغريهينسابقاً على ترمجة العلوم اليونا محًال، ولذلك عكف أجدادنا يف عصر النهضة العربية

وللسبب نفسه تُرجم كتاب احلاوي البن النفيس الذي كان مرجعًا يف الطب يف عصره إىل أغلب لغات 

  العامل. وكانت اجلمهورية العربية السورية سباقة يف تعريب التعليم يف املرحلة اجلامعية بعد االستقالل.

العلمية دورها اهلام يف نشر  وإن كان األدب يزين اللغات ويساعد على تذوقها وبقائها، إال أن للكتابة

العلم وتسهيل وصوله إىل أكرب عدد ممكن من األشخاص حبيث يكسر حاجز اللغة األجنبية ويوصل 

الفكرة بسالسة وسهولة حبيث يتمكن املتلقي من قطع أشواط كبرية على طريق العلم، تسهل عليه 

  اإلضافة واإلبداع. 

  حال الكتابة العلمية العربية- 2

من اجلهود املشكورة يف تعريب النصوص يف العهد احلديث، إال أن هذه اجلهود يعوزها على الرغم 

. فنرى أن املادة العلمية نفسها ترتجم من قبل أساتذة قد يعملون يف املؤسسة نفسها التنسيق فيما بينها

تعدد  بأساليب متعددة متنوعة، ونرى ميل بعض األساتذة إىل االحتفاظ باملصطلح األجنيب خوفًا من

  الرتمجات وضياع املعىن.

  ُيضاف إىل هذا، مهوم أخرى:

  وميلهم إىل اللغات األجنبية،أبناء يعرب للغتهم ثلة من تنكر  -

، وإن كنا نتوّسم خريًا يف سوء أساليب تعليم اللغة العربية يف املدارس، مما ينفر الطالب من اللغة -

  املناهج اجلديدة لوزارة الرتبية.

  عامية لوسائل اإلعالم غزو اللغة ال -

، والذي يتزايد يوماً بعد يوم ال ميل جيل الشباب إىل استخدام العامية يف تواصلهم الكتايب فيما بينهم -

  والتواصل االجتماعي. chattingسيما يف منتديات الثرثرة 



 غةضعف أبناء الشعب العريب عمومًا واملهندسني خصوصًا يف صياغة نصوصهم بلهذا باإلضافة إىل 

  سليمة. عربية

  وسائل تنمية الكتابة العلمية باللغة العربية - 3

قبل تنمية الكتابة العلمية باللغة العربية علينا إجياد السبل لتنمية اللغة العربية بوجه عام. إن ما نشهده من 

اللغة.  تدهور اللغة العربية حىت يف وسائل اإلعالم والصحافة يؤثر تأثريًا سلبيًا يف احلفاظ على سالمة

  فعلى سبيل املثال جند أن:

  ،برامج األطفال اليت تتكلم الفصحى ال ختلو من أخطاء-

  ،اإلعالنات يف الشوارع تعج باألخطاء-

  القصص املرتمجة تضيف مصدر تشويه آخر للغة-

ة على جممع اللغة العربية اإلشراف ولو على برنامج وحيد وجملة أطفال واحدة وبعض املوارد باللغة العربي

ا خالية من األخطاء اللغوية.   اليت يضع خامته عليها على أ

علينا املسامهة يف تطوير أساليب تعليم اللغة العربية، باستخدام تقانات املعلوماتية حبيث جتذب الطالب 

أثناء تعلمه وتتيح له إجياد اجلواب الصحيح لتساؤالته بيسر وسهولة، وتعليم اللغة عرب النشاطات 

مناقشة قضايا حيوية، وكتابة مقاالت، وتقدمي حماضرات، ومتثيل مقتطفات، و..، و.. حبيث  املختلفة من

  تكون دروس وحماضرات اللغة العربية ذات متعة وفائدة.

يف املرحلة اجلامعية علينا تأهيل األساتذة للكتابة العلمية السليمة ليتابعوا مسرية التعاطي السليم مع اللغة 

ذكر د. موفق دعبول وجتربته مع عدد كبري من الباحثني الشباب بوضعهم يف مدرسة العربية.. وال أزال أ

الدكتور مكي احلسين جزامها اهللا عنا كل اخلري، مما ساهم يف وضع كتب مناهج كلية املعلوماتية عام 

، وترمجة عدد من الكتب التقنية احلديثة إىل اللغة العربية وكذلك [1 ,2] بلغة علمية سليمة 2000

  .[ 3 -8] ، وكان يل شرف املشاركة يف عدد منهانشاء معجم مصطلحات املعلوماتيةإ

مع اللغة العربية دوره الرائد أيضًا يف ترمجة مصطلحات العلوم عمومًا والعلوم اهلندسية خصوصاً  و

  وحتديث هذه الرتمجات دورياً.



  ةدور أساتذة الجامعات في تحسين الكتابة العلمية باللغة العربي - 4

ال ميكن أن نعرتف بدور رائد لألستاذ اجلامعي مامل يكن قد طور نفسه ليكون جيداً باللغة العربية. فإن  

  كان كذلك، يتجلى دوره يف عدة نقاط:

  استخدام اللغة العربية السليمة يف حماضراته،-

م بلغة سليمة.-   تعليم الطالب التعبري عن أفكارهم وصياغة إجابا

مساعدة الطالب على صياغة تقارير مشاريعهم الصغرية ومشاريع خترجهم  يف جماالت اهلندسة،-

  بأسلوب علمي سليم ممتع ومفيد ويفي بالغرض.

يقوم طالب املعهد وميكن أن نذكر يف هذا السياق جتربة املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. 

م الدر  اسية بالعمل على مشروعني هندسيني يف العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، خالل مسري

السنتني الرابعة واخلامسة. ورغبًة من املعهد العايل يف دعم اللغة العربية وتنمية ملكات الطالب يف الكتابة 

العلمية بلغتنا اجلميلة، يُطلب إىل الطالب توثيق نتائج عملهم يف هذين املشروعني باللغة العربية مع 

السياسة أيضًا على التقنية املعربة واملعتمدة قدر املستطاع. تنسحب هذه  مراعاة استخدام املصطلحات

املشاريع التطويرية والبحثية املنجزة من قبل مهندسي وباحثي املعهد العايل مبختلف أقسامه وفعالياته. هذا 

وجامعاتنا الرائد يف باإلضافة إىل تركيز املعهد العايل على تدريس مواده باللغة العربية إمياناً منه بدور بلدنا 

  رعاية اللغة العربية. 

رغم السوية العالية ملشاريع الطالب يف معهدنا، فقد الحظنا أن األعمال املنجزة تفقد أحيانًا الكثري من 

قيمتها عندما ال تتوج بتقرير ناجح. ال يقتصر جناح التقرير على اجلانب اللغوي ولكن يتعداه إىل القالب 

اجه. لذا قمنا مؤخرًا بإعداد منوذج لكتابة تقارير املشاريع الطالبية وجعلناه مناسبة وتفاصيل حتريره وإخر 

  :. وهو يتضمنللتذكري ببعض قواعد الكتابة العلمية والتعبري السليم باللغة العربية

  ،بني اهلدف من املشروعالذي يشروع اململخص  -

ب وراء اختيار العمل يف املشروع واملنهجية تضع املشكلة يف سياقها، وتبني السب العامة اليتقدمة امل-

  املتبعة.



ة عامليًا والنقاط اليت وصلوًا إليها علميًا وما اختاره الطالب  اليت تسرب رجعيةاملدراسة ال- األعمال املشا

  لتنفيذه تطبيقياً و لسرب أغواره حبثياً.

  البحث النظري (إن وجد)-

  التنفيذ العملي العتادي و/أو الربجمي-

  يل االستثمار (إن وجد)دل-

  النتائج.-

  تبني اآلفاق املستقبلية.اليت امتة اخل-

  الحق إن تطلب األمر.املجمموعة -

  تأليف الكتب العلمية باللغة العربية لطالب الهندساتصعوبات  - 5

تتميز العلوم اهلندسية عمومًا وعلوم هندسات املعلومات واالتصاالت خصوصًا بتطورها السريع، فنحن 

بزوغ تقانات جديدة وجتهيزات جديدة وبرجميات جديدة. ينعكس هذا عامليًا يف ظهور إصدارات  نشهد

متتالية للكتاب نفسه قد تصل إىل إصدار يتجاوز العاشر، هذا إذا أراد املؤلف أن يبقى كتابه يف 

  الطليعة.

ا ، ومثة ك[9] كتاب االتصاالت الراديوية اآلن يف إصداره العاشرعلى سبيل املثال   تب قد فاقت إصدارا

العشرة. هذه السرعة يف التأليف والتعديل تتطلب الكثري ملتابعتها، فإذا أردنا من أستاذنا اجلامعي أن 

يواكبها يف الرتمجة مثًال، تطلب منه وقتًا ليس بالقصري لرتمجة إصدار واحد، وحلني االنتهاء يكون املؤلف 

  قد أخرج إصداراً الحقاً أو أكثر!!!

تشرف جلنة الرتمجة يف اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية على ترمجة جمموعة كتب حديثة يف جماالت 

املعلوماتية واالتصاالت، تتألف جلنة ترمجة لكل كتاب، يتقاسم أفراد اللجنة ترمجة جمموعة الفصول 

مرتمجني آخرين يف  ولفصلكتاب، مث يتبادلون الفصول املرتمجة للمراجعة العلمية حبيث يدقق كل فرد 

ملرتني ظهور إصدار جديد من  يناللجنة، وأخرياً يُتّوج العمل مبراجعة لغوية لتدقيق اللغة العربية. وقد صادف



الكتاب يف مرحلة الرتمجة، مما تطلب العمل على اإلصدار اجلديد وحذف فقرات أو فصول وتعديل 

حيث ظهر اإلصدار السابع  [10] واسيبواحل كتاب اتصاالت املعطياتترمجة  أخرى؛ حصل هذا يف 

وكنا نضع اللمسات األخرية على ترمجة اإلصدار السادس فعملنا  2006منه كنسخة أكادميية يف عام 

، وقد ظهر اإلصدار الثامن حالياً 2006على اإلصدار السابع وظهر الكتاب رمسيًا مع ترمجته يف عام 

امني على ترمجة كتاب مقدمة يف اخلوارزميات . من جهة أخرى، بدأنا منذ حوايل ع2010يف عام 

مث اإلصدار الثاين يف  1999 يف عام الكتابمن  صدار األولظهر اإل(اإلصدار الثاين)، حيث 

، ونعمل حاليًا على 2009عام الثالث يف ، وقبل أن ننهي اللمسات األخرية ظهر اإلصدار 2001

  .[11] تعديل الرتجة مبا يتالءم مع هذا اإلصدار

ا تركنا الرتمجة جانبًا واجتهنا إىل التأليف فاحلال ال يقل صعوبة، إذ يتطلب العمل على كتاب جامعي فإذ

ُتضاف إىل األعباء شارك األستاذ يف تدريس حمتواه على مدى بضع سنوات زمنًا ال يقل عن السنة. 

  إجنازه.التدريسية واإلدارية فتشكل عبئاً ثقيًال ال ينوء به جمرد اإلرادة املخلصة يف 

وإذا افرتضنا جدًال تفرغ األستاذ اجلامعي للتأليف أو الرتمجة وتوفر الوقت املناسب، نراه ُيصَدم حباجز 

آخر أال وهو املصطلحات اجلديدة اليت مل يتفق عليها بعد مع أقرانه ومل يوافق عليها جممعه فضًال عن 

ت املعلوماتية مرجعًا نستعني به يف معظم جمامع اللغة يف الوطن العريب. لقد وفر قاموس معجم املصطلحا

أعمال التعريب التقين، ولكنه هو أيضاً حباجة إىل حتديث وإضافات دائمة وهو غري متوفر. نذكر يف هذا 

الصدد اجتماعًا دعا إليه االحتاد الدويل لالتصاالت، يدعو إىل مشروع تعريب مصطلحات االتصاالت 

فر بني أيدينا عنه سوى اإلعالن عن هذا املشروع على موقع على مستوى الوطن العريب ولكن ال يتو 

اية العام    .[12] 2011االحتاد، والذي يذكر أن املشروع ميتد على ثالث سنوات وينتهي يف 

وعلى مستوى جممع اللغة العربية يف دمشق، جرى تشكيل جمموعة جلان متخصصة لتعريب العلوم، 

ومل  2010غ إن قلت أن إحدى هذه اللجان اجتمعت يف أيار تتفاوت هذه اللجان يف جدها و ال أبال

  جتتمع بعده!!!

ُيضاف إىل الصعوبات السابقة، املشاكل التقنية يف حترير الكتب العلمية باللغة العربية والبحث عنها يف 

الشابكة. فمحررات النصوص بني أيدينا ال تتقبل الكتابة باللغة العربية ضمن حمررات املعادالت على 

بيل املثال، مما يضطر املؤلف إما إىل اقتطاع التعليق على املعادالت وكتابته خارج احملرر أو اإلبقاء على س



التعليق بلغة التينية كاالنكليزية مثًال. فإذا أشرنا إىل بعض املراجع وأشرنا إىل املؤِلف األجنيب يف سياق 

نفسنا ثانيًة جمربين على إضافة االسم النص فليس هناك اتفاق على طريقة لفظ االسم معربًا وجند أ

األجنيب كي ال يضيع حق صاحبه. وال ننسى مشكالت أمساء النطاقات باللغة العربية اليت مل حتل بعد 

  .[13] رغم وجود جهود كثرية ومشاريع إقليمية حللها

  رؤية للحل- 6

من تلّمس اخلطوات  من منطلق إمياننا بضرورة إشعال مشعة عوضًا عن أن نلعن الظلمة، ال بد لنا

الضرورية للخروج من دوامة خيبة األمل. فثمة كتب جامعية راجعها مدققون علميون لغويون من هذا 

ج التأليف اجلامعي مشفوعًا مبراجعة لغوية من أساتذتنا األفاضل يف  مع احملرتم. علينا االستمرار يف  ا

مع. وعلى الرغم من مجيع الصعوبات اليت ذكرناها آ نفاً، علينا أن نبدأ وإن وصلنا متأخرين خري من ا

  أن ال نصل.

ال سيما العائدين جمددًا من اإليفاد. فهم ال زالوا حديثي العهد  دورات تدريبية لألساتذةعلينا إجياد 

م، وحثهم على تعريبها بلغة سليمة، والتعاون بينهم وبني األساتذة القريبني من  بأعماهلم على أطروحا

  على تأليف وترمجة العلوم ذات الصلة.اختصاصهم 

الركن اللغوي اليت كان األستاذ الدكتور مكي احلسين قد ألفها ووضعها يف أعداد ضرورة مجع حلقات 

لة الثقافة املعلوماتية على مدى مثاين سنوات يف كتّيب وتوفريه جلميع املعنيني، وحبذا وضعه على 

  .[14] الشابكة لعموم الفائدة

على حتديثه باحثون متخصصون معَتَمدون من تفاعلي ختصصي للعلوم املختلفة يشرف وضع معجم 

  جممع اللغة العربية.

أخرياً وليس آخراً، دعم مشروع الرتمجة اآللية من اإلنكليزية إىل العربية يف جمال املعلوميات واالتصاالت. 

ال، وتتوفر لد ى اجلمعية النسخ اإللكرتونية ألعداد يتطلب هذا العمل جتميع مدونات باللغتني يف هذا ا

ال، والنسخ اإللكرتونية ملعظم الكتب اليت  ا اجلمعية جملة الثقافة املعلوماتية اليت تعترب رائدة يف ا أصدر

وحىت اليوم. فيمكن ألغراض غري رحبية جتميع هذه املعطيات اإللكرتونية باللغة العربية،  2000منذ عام 

ا باللغة اإلنكليزية، وإن مل تكن متوفرة فيمكن مسح النصوص اإلنكليزية إلكرتونياً  واحلصول على مقابال



وإخضاعها لربجميات تعرف احملارف الضوئي الذي يعطي النص اإللكرتوين اإلنكليزي املوافق. يتطلب 

ية هذا تدقيق الحق للتأكد من سالمة خرج برجميات التعرف. عندها ميكن البدء مبشروع الرتمجة اإلحصائ

العربية يف السياقات العلمية التقنية املوافقة.. بعد ذلك، ميكن إجياد الرتمجة اآللية للكتب والنصوص 

العلمية اجلديدة، اليت ميكن أن ختتصر الوقت على املؤلف واملرتجم املختص ملراجعتها وتصويب أخطائها. 

ن جتنيد عدد من الطالب يف املشروع طموح، ويف حال وافقت اجلمعية على توفري املطلوب منها ميك

  إجياد النصوص اإلنكليزية املوافقة والعمل على مشروع الرتمجة، واهللا وّيل التوفيق.
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