
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اآلداب واللغة العربية

 

 

   

 

 وآدابها اللغة العربوة مذكرة مؼدمة لنول شهادة املاجستري يف

 لغة عربوةاللسانوات والختصص 

 حتت إشراف:                                                                           :       إعداد الطالبة

 سناني سنانيد/                                                                          خلػاوي صربينة                    

 أعضاء لجنة المناقشة

 الصفة الجامعة الرتبة المقب واالسم الرقم
 رئيسا بسكرة أستاذ محاضر"أ" مالوي صالح الديند.  1
 مشرفا ومقررا بسكرة أستاذ سناني سنانيد.  2
 عضوا مناقشا بسكرة أستاذ محاضر"أ" كعواش عزيزد.  3
 عضوا مناقشا باتنة أستاذ بوعمامة محمدد.  4

 

 

 م 1061  -  1065/ ه  6341  –  6341 السنة اجلامعوة :

 الجــــــهـــود الـلـغـــويــة للــمـجـامــع الــعــربـــيــــة في توحيد المصطلح العلمي

 الـــربـــــاط ) أنـــمــوذجــــــا (ب ـســـيــق الـــتـــعـــريـــب مــكــتـــب تـن

 



 



8 7

 M  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §

  º  ¹  ¸  ¶     µ   ´  ³L28-25: طھ
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 ،ة الحديثة والمتجّددةموسائل التقنيّ ليائل ال تدفقالو  في ظّل الثورة العممية السريعة   
الحاجة الماسة الستعمال  العمماء العربعصارة المفّكرين و  ظيرت بين طّيات الكتب وبين

صطمح ُيعد اآللّية العممي العربي بديال عن استعمال المصطمح األجنبي؛ ألّن الم المصطمح
حاق بمستجدات العموم المعبر الوحيد لمّ طورات التقنّية والّتحّكم فييا و الوحيدة الكفيمة بمواكبة الت

 .المعرفّية
تحصى حيث واجو  المصطمح العممي العربي ال ُتَعدُّ وال واجيتالتي  قباتلكن العو     

أو مفيومين لمصطمح  احد،في المصطمح العممي العربي لممفيوم الو  ان اختالفو الباحث
ضبابّية الفيم راك لدييم و تعّسر اإلدإلى أّدى ىذا ما و "، لترادف واالشتراك المصطمحياواحد:"
يواجو بيذا فالمصطمح العممي و  .، باإلضافة إلى الخمط في المفاىيم المصطمحيةعندىم

يجة لذلك نادى ونت ،ذهإنقاذ ما يجب إنقا إلىقضّية تيّدد كيانو إذا لم يسارع المختّصون 
فكان  لممصطمح العممي في جميع أرجاء الوطن العربي بعض العقالء بمزام التنسيق والتوحيد

المرام بعد جيد جييد، متجميا في جيود المجامع العربية، ومكتب تنسيق التعريب. القائِم 
 .معالجتياو  مشكالتالتشخيص و ، الموّحدو  عمُميا عمى االنتقاء الُمَمْنَيج

تحت جسدىا في ىذه الدراسة تنمي ىذه الفكرة و تأن  -بفضل اهلل  – ةر لمباحثولقد تيس 
مكتب تنسيق  _في توحيد المصطمح العممي  الجيود المغوية لممجامع العربية "عنوان :
 ." _الرباط أنموذجاب التعريب
التي تحّققيا المصطمحات العممية الكبيرة  : الفائدة أىمية ىذا الموضوع  فيتكمن و   

تقنين الوضع  :من ضرورةالّصناعة المصطمحية تطمبو ت، وما في األوساط العممية  موحدةال
، باإلضافة إلى تضاعف المصطمحي وتوحيد المناىج الدراسية عمى مستوى الوطن العربي

عمى  ةاألجنبي التقنيةالعممية و  المصطمحات زحفطوفان  مسؤولية المجامع العربية لمواجية
معالجتيا جيدىا في من ثّم و ، يؤدي إلى اضطرابات ال تحمد عقباىامّما  التراثية حساب

الرباط  في ب مكتب تنسيق التعريب يبذلو  المثمر الذيد كما أّن الجي، تخزينيا بعد توحيدىاو 
التنسيقة ية و التوحيد ومساعيو االشتراك في المصطمح العمميالترادف و القضاء عمى 

شاعتياو  العمل عمى نشرىالممصطمحات العممية، و   .االستيانة بون إغفالو أو ال يمك أمر ا 
كثب موضوع  فكرة الموضوع لم تولد من عدم فقد سبقتيا دراسات متنوعة تناولت عنو   

من  ، ولعلّ في التوحيد الدور الذي يمارسو مكتب تنسيق التعريب، و جيود المجامع المغوية



 مقدمة
 

 ب
 

عمي الزركان في كتابو  محمد أىم المؤلفات التي جمعت في ثناياىا جوانب الموضوع :
أسسو  عمي القاسمي في مؤلفو "عمم المصطمح،الجيود المغوية في المصطمح العممي الحديث

لتعريب وتنسيقو في الوطن الصيادي في مؤّلفو " امحمد المنجي ، تطبيقاتو العممية"النظرية و 
 .العربي"
العممية  حاتمصطمتقميل شأن ال لى اختيار مثل ىذا الموضوع ىو:والذي شّدنا إ  

باإلضافة إلى ، مالذا ليم رأوا في المغات األجنبيةحيث بالعجز  المغة العربية ، واتيامالعربية
عانيو أقسام تما  :ة نحوالعمميمشكمة تشّتت ذىن الطمبة الباحثين جّراء ترادف المصطمحات 

طمحات ، وطغيان المصالمسانيةة و المغة العربية من خمط في فيم بعض المصطمحات المغوي
منيجية  روافتقا ، وغياب سياسة التنسيقمصطمحات العربية في ساحة العمومعمى ال األجنبية
يعود و  ،ا بالطابع اإلقميمي، وتميزىوضع المصطمح وتوحيدهببين السمطات المخولة التوحيد 

والتوحيدي دوره التنسيقي ل أنموذجا؛ الرباطبالتعريب  قلمكتب التنسي ةسبب اختيار الباحث
جميع في  خاصة  متابعتو لحركة المصطمحات العمميةخرى مع المجامع  األ ميزالم

ليذا البحث ىو التطّمع لممشاركة في  ياألساسلقد كان اليدف و  .التخصصات العممية والتقنية
يل النّ ّسابقين و لى جيود الإ باالرتداد، سواء ة من لبنات العمل المصطمحيوضع لبنة بسيط

ما أفرزتو جيودىم من مقترحات و عترك توحيد المصطمح، مخاضوا ينابيع ممن  من
ال حادا كان رغم ىذا فقد أنتجت خم ،توصيات دفعت عجمة الرقي بالمصطمح العممي العربيو 

 قطيعة االتصال بينيم كل ىذا كان سبيال لحدوث انزالق حضاريسببو غياب التنسيق و 
 .خطير أرىق كاىل العمماء والطمبة

نجحت إلى أّي حّد  ىي:من خالل ما سمف فإن البحث يرّكز عمى إشكالية رئيسة و    
؟، التقنياتتوحيد المصطمحي في مجال العموم و تحقيق ال فيجيود المجامع المغوية العربية 

وتنسيق ونشر لممصطمحات  ىل أّدى مكتب تنسيق التعريب الميام المنوطة بو من متابعةو 
 المتمّثمة فيما يمي:اإلجابة عنيا و إلشكالية أسئمة حاول البحث تندرج تحت ىذه ا. و العممية؟

، تو؟نظريايقف وراء خدمة  المصطمح العممي و من ، و المفيوم الدقيق لممصطمح العممي؟ما
ما كان موقف ، و ؟ في توحيده المصطمح العممي العربيآليات وضع وكيف استغمت المجامع 
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واجيت المصطمح العممي  التياإلشكاليات  ا، ثم ممجامع المغوية العربية ُتجاىيا ؟ال
 .؟العربي

  بمدخلليا  لإلجابة عن كّل ىذه التساؤالت ُجِعَمْت بنية البحث في ثالثة فصول ُميِّدَ و      
الوضعية العامة عة عمى يلإلطاللة السر الذي سّخر  ""المصطمح:عمومو ومؤّسساتوحول

من ثّم الدخول إلى و ية والعربية الميتمة بو. المؤّسسات المغوية العالمأىّم لممصطمح العممي و 
عقبات المصطمح العممي إشكاليات و " :ب المعنوناألول  بالفصلصمب الموضوع بداية 

بداية بتحديد الية وضع المصطمح العممي العربي إشك الذي تضمن المبحث األول ":العربي
المغوية في وضع ع الثاني الذي تناول جيود المجامالوضع إلى تحديد آلياتو، و  ماىية

: "جيود المجامع المتمّثل في الفصل الثاني. أّما وأىم العقبات التي تواجيالمصطمح العممي و 
ماىية  ن األولافقد اندرج تحتو مبحث :"تنميط المصطمح العممي العربيمغوية في توحيد و ال

، لنصل في ةالجيود والمشاريع التوحيديالثاني عالج أىم و ، توحيد المصطمح العممي العربي
لتعريب في توحيد المصطمح جيود مكتب تنسيق ا":المعنون ب الفصل الثالثاألخير إلى 

 الثاني ، أّماتحديد غاياتوتعريف المكتب و : حيث تطّرق المبحث األول إلى "العربيالعممي 
انتيى البحث و  .توحيد المصطمح العممي العربيو منيجية المكتب في تنسيق فقد عالج 

ب عن بعض أسرار حوصمة النتائج المتوّصل إلييا ولعّل من أىّميا كشف الّنقا بخاتمة كانت
مكتب تنسيق التعريب ىذا الجيد الذي نسيقي لممجامع المغوية العربية و التالعمل التوحيدي و 

 تشابك إشكاالتيا. عي أكبر نظرا لعمق ىذه القضّية و ما يزال في حاجة إلى س
: المنيج التاريخي والمنيج الوصفي امعمى منيجين ى ىذه الّدراسة قد اعتمدت فيو      

 ،مبحثوذلك بحسب طبيعة كل فصل و  التحميمي
ماىية  طبيعة الموضوع الّشائك فحين تحّددبات التي واجيتني في ىذا البحث من الّصعو و  

التي  متاىة نفسياالطرقو عند المجامع المغوية تجدىا في ذات الوقت قد وقعت في التوحيد و 
عدم توّفر بعض المعمومات المستجّدة كذا بعض المشّقة في ، و منيا المصطمح العممييعاني 

ن توّفر فيو قديملجيود عموما و عن المشاريع التوحيدية وفي ا رغم ىذا فقد كانت المشّقة ، و ا 
في الختام أن يسيم ىذا رجائي و  العربي ع عمى وضع المصطمح العمميفسحة حّرة لالّطال

في التقّرب من ىذه المعضمة التي واجيت مجامعنا والمصطمح _ عمى نقائصو_البحث
 .توّحد في المستقبل القريبحّل و العممي عمى أمل أن تُ 
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ا أثناء يرافق، و إلى كّل من مّيد الطريق لمباحثة الشكربّجو في األخير يسّرني أن أتو و  
، نانيسناني س د/ خّص بالّذكر األستاذ المشرفأو  يرة ىذا البحث بتخّطي الصعابمس

نفس كانت دافعا إلتمام ىذا يزه الذي أكسبني ثقة بالصبره وتحفعمى و  الدائم توجييوبإشرافو و 
، بجامعة الوادي من األستاذ: مميك جّواديلّي ، دون أن أنسى يد العون التي مّدت إالبحث

دار الثقافة خضر_ الوادي_ و حمو ل مكتبة جامعة، و ومكتبة جامعة محمد خيضر_ بسكرة_
 .الوادي واليةل

  الطالبة : صبرينة خمفاوي                                                              
 م2015جوان  11ه الموافق ل 1436رمضان  01
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 تمهيد
. مناىجومتجّدد في وسائمو و  وأنّ  ، إلّ غايتو وموضوعو في اقديم المصطمح د  ُيع  

ة في عالم خاصوألفاظو مواكبة لممستجدات و ويسعى العمماء إلى البحث فيو وجعل مفاىيمو 
 حيث البقاءالمتغيرات مع التطور المذىل لوسائل التصال والتكنولوجيا تتحّكم فيو الّسرعة و 

 كلّ لقد أدرك الغرب ىذه القضية فأولوا ليا أىمية بالغة بتسخير . و األفضلفيو لألقوى و 
ألُْثِبت  العكس أن الّرعيل األول من عدنا بعجمة التاريخ ولو . البشريةاإلمكانات المادية و 

سيخ مفاىيميا في األوساط تر ا دور المصطمح في تأسيس العموم و العرب المسممين قد أدركو 
 المجمدات في ىذا المجال .عمى توحيد الجيود بتأليف الكتب و ، وعمموا العممية
تكون يجب الوقوف عمى بعض اإلشكاليات التي  عميو قبل الخوض في ىذه األمورو 

المفيوم ما، و ؟ما المقصود بالمصطمح: برزىاأمن  ىذا المجال ق وعبور إلىنقطة انطال
عمى أّي ، و ؟عمييا المصطمح العممي تي يرتكزأىم العموم ال ماو  ،؟طمح العمميالدقيق لممص

يمة مبنية عمى معايير عمى أسس قو و ، ىل عمى أساس اعتباطي أ؟أساس تّم ىذا التصنيف
 عمى أي؟ و ة  المصطمح العممي ونظرياتو: من يقف وراء خدموالسؤال األىم؟، موازينو 

قيا لتأدية دورىا عمى أفضل ماذا حممت عمى عات، و المنّظمات ؟يئات و ىدف قامت ىذه الي
 .وجو ؟
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 عمومهالمبحث األول : المصطمح و 
  مفهوم المصطمح  :المطمب األول

محدثين محاولين ضبط مفيومو عدة تعريفات لممصطمح من قدماء و  لقد أورد العمماء
  يتجمى مفيومو كما يمي: عميوومو معجميا إلى تحديده اصطالحا و انطالقا من تحديد مفي

 لغة : - أ
لقد ورد ، و ص ل ح (من المادة ) مصدر ميمي( في المغة العربية مصطمحكممة ) 
 (1) ".ضّد الفساد ىي الّصالح" :(ح ل صأّن مادة ) منظور جم لسان العرب لبنمعفي 
( )اصطمحو(2)".الفساد :زال عنوُموًحا: " صالًحا و صُ (ح ل في المعجم الوسيط فمادة )صو 

. واّتفقوا: تعارفوا عميو عمى األمر اصطمحوا: زال ما بينيم من خالف. و القوم
و لكّل عمم ىو اّتفاق طائفة عمى شيء مخصوص و اصطمح(:"): مصدرو)الصطالح(
 3)).مصطمحاتو "

بين ، و ( تدّل عمى الّتفاقيم من كالم ىؤلء عمى أن كممتي )صمح( و)اصطمحنفو  
   .وئاميمتّم إل باّتفاقيم و المعنيين تقارب دللي فإصالح الفساد بين القوم ل ي

 اصطالحا:  - ب
عبارة عن "بأّن الصطالح: (ه816) ت ريفات لمشريف الجرجاني جاء في كتاب التع

اّتفاق :"قيل الصطالح. و (4)"شيء باسم ما ينقل عن موضعو األولقوم عمى تسمية الاتفاق 
 من. و (6)"ىو أخيرا:" لفظ معّين بين قوم معّينينو  .(5)"ائفة عمى وضع المفظ بإزاء المعنىط

: أن المصطمح ىو الثانيمن التعريف األول و  ، يتبّينخالل استقراء التعريفات السابقة
. أّما التعريف ن موضع إلى آخر قصد تأدية المعنىتسمية الشيء أثناء نقمو معمى الّتفاق 

                                                             
لمؤّسسة المصرية لمتأليف ه(، لسان العرب، ا 711، ت األنصاريابن منظور)جمال الدين محمد بن مكرم  -1

 .348، ص  3( ، مادة ) ص ل ح (، ج ط( ، مصر، ) د ت والنشر،)د
م ، مادة ) صمح (،  1972ه ،  1432، دار المعارف، القاىرة ، 2إبراىيم مصطفى وغيره ، المعجم الوسيط ، ط  - 2
 .   520، ص 1ج
   . 520المرجع نفسو، ص  -3
 . 28م ،ص 1985، )د ط( ، بيروت ، د الشريف(، التعريفات، مكتبة لبنانالجرجاني )عمي بن محم -4
 .    12م ، ص   2012( ، األردن ، 1، )ط سناني، في المعجمية والمصطمحّية، عالم الكتب الحدث سناني -5
، المغرب، (1والتعريب بين المغة البيانية والمغة الحاسوبية، المركز الثقافي العربي، )ط محمد الديداوي، الترجمة -6

 . 52م ، ص  2002
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تعريفات قول تقارب ىذه ال. و وضعوالثالث فيو يحّدد الفئة المستخدمة لممصطمح بعد 
عبارة عن اتفاق قوم  ىو، و حين قال: "الصطالح ىو العرف الخاص (ه12ق  )ت،ي نو التيا

الخصوص ا كالعموم أو موضوعو األّول لمناسبة بينيمعمى تسمية شيء باسم بعد نقمو عن 
. حيث يّتضح من خالل ىذا (1)غيره "مشابيتيما في وصف أو أو  لمشاركتيما في أمرأو 

ّتفق عمى وضعو طائفة مخصوصة إل يتّفق مع اآلخرين في أّن المصطمح ي والتعريف أنّ 
، ا عند المحدثينأمّ  (2).الثانيالمعنى ين المعنى األول و أّنو يرّكز ىنا عمى وجود قرينة ب

الرمز المغوي حّده بأّنو: " المفظ أو ممصطمح و فنجد عبد الّصبور شاىين أورد تعريفا آخر ل
أّي موضوع ذي صيغة  عممي أو فّني أولمدللة عمى مفيوم عممي أو الذي يستخدم 

المفظ الذي ىو ":لكّنو بتعريف أدّق فيقولة و ىذا ما يذكره أيضا جميل المالئك. و (3)"خاصة
ىيئة لدللة عممّية أو حضارّية معّينة بشرط أن يكون قد تواضع عميو يضعو فرد أو 

يمكن اعتبار و  .(4) "المعنيون بذلك الجانب من الحضارةالمشتغمون بذلك العمم،أو 
محتوى أي تسمية( و حدة مؤّلفة من شكل )ىو و ، أو طمح بنية لغوية ذات دللة محدودةالمص

ىيئات فن معّين، وضعو مختّصون أو د، أو في حقل عممي محدّ  ،(5) )أي تصّور ذىني(
اسم قابل لمتعريف أن المصطمح : "ود فيمي حجازي في نّصو بقولويتوقف محم. و مختّصة

، يكون منّظما في نسقو  –تسمية الشيء –؛ يكون تسمية حصرّية في نظام متجانس
الحيادرة أن ىذا التعريف  يرى مصطفى طاىرو ( 6) .مفيوما"يطابق دون غموض فكرة أو و 

 :يا في بناء المصطمحات واختبارىايتضّمن خمسة أمور ليا شأن
 

                                                             
طمحات ، أحمد مطموب ، نحو معجم موّحد لمصالعلوم والفنون، نقال عن،، كّشاف اصطالحات ينو التيامحمد عمي  - 1

،  1998،  47البيضاء ، ع  ، الدارالنقد الحديث، مجّمة المسان العربي، مكتب تنسيق التعريب في الّرباط، مطبعة الّنجاح
 . 60ص 

 . 60، ص ، المرجع نفسوأحمد مطموب،ينظر -2
 . 11، صم 2003ه،  1424،  56، 55 ، عكايد محمود، المصطمح ومشكالت تحقيقو، المسان العربي إبراىيم -3
، م2001ه،  1422، 52مو وطرق توليده ، المسان العربي،ع مشاكد الرؤوف جبر، الصطالح مصادره و يحي عب -4

 . 144ص 
ىنري بيجوان نقال عن ، أسس لمسعى إلى النمذجة –ذىنّيا حول تمثيل التّصورات تمثيال  ،مارّيا تيريزا كابريو ينظر، -5

 . 47، ص  2009،  1، المنظمة العربية لمترجمة ، ط ريتا خاطر تر، وفيميب توران، المعنى في عمم المصطمحات،
 . 12، )دت(، ص ةالقاىر م المصطمح ، دار غريب لمطباعة والنشر،)د ط(،محمود فيمي حجازي، األسس المغوية لعم -6
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 .تمييزه عن غيره من المصطمحاتو و ضروري لممصطمح لتحديد دللت: التعريف .1
ىذا التعريف متجانسا مع مصطمحات المجموعة التي ينتمي إلييا أن يكون : التجانس .2
 .ال يبدو شاذا عنياف
، فال يوحي بمفيوم عبيره عن المفيوم الذي يشير إليويكون دقيقا في ت أنبمعنى : التحديد .3

 ل يقصر عن الدللة عمى مفيومو .، و آخر
ل يتعّدى عمى مفيوم مصطمح و ، بحيث ل يدخل مصطمح في آخر: التنظيم في نسق .4

 .آخر
 .الغموضلدللة مبتعدا عن المبس و واضح ا: الوضوح  .5

ىي في الوقت ذاتو ، و األمور تتداخل بعضيا في بعض ىذه يبّين الحيادرة أنّ و 
 (1)تتعاضد لتشّكل الدعامة األساسية في بناء المصطمح . 

  :: مفهوم المصطمح العممي المطمب الثاني
؛ نظرا ألىميتو البالغة رورة من ضروريات الحياة المعاصرةإّن المصطمح العممي ض

فيو لغة التفاىم بن العمماء وىو جزء من  :"المعرفيةفي الميادين العممية و  التي يؤدييا
تؤدي الحقائق العممية أداء ل يستقيم منيج إّل إذا قام عمى مصطمحات دقيقة المنيج و 
ما تاريخ تاريخ العموم لحّد ، و يتوقف لوقوفوالعمم يسير لسيره و مرة ىو ث. و صادقا

سابقا التي وضعت مفيوم المصطمح العممي ليس ببعيد عن التعريفات و  (2).مصطمحاتيا "
أوكممة تدخل  بعبارة أوجز المصطمح العممي ىو:" كّل لفظةو . في تحديد مفيوم المصطمح

رسون لمتعبير عن الّدااقتبسيا الباحثون أو ابتكرىا أو التي صاغيا أو ممية و في نطاق المعرفة الع
 لمظروفلكن ممية لكونيا عممية في حد ذاتيا و ل تنعت المصطمحات بالعنتائج أعماليم و 

 (3). "البتكارأو تّمت فييا الّصياغة  التي

                                                             
(، األردن، الكتاب  1، عالم الكتب الحديث، )ط من قضايا المصطمح المغوي العربي ،مصطفى طاىر الحيادرةينظر،  -1

 . 17م ، ص  2003ه ،  1424األول ، 
ترجمة المصطمح التقني من المغة النجميزية إلى المغة العربية دراسة تطبيقية لمصطمحات عمم ، زكية طمعيينظر،  -2

 ، كمية اآلدابإشراف ىشام خالدي، المصطمحاتيةي الترجمة تخصص تعميمية المغات و ف مذكرة ماجستير ،الحاسوب
 . 14، ص  2014،  2013جامعة تممسان،  ،والمغات األجنبية ، قسم الترجمة

 ،47ىميتيا في مجال الترجمة ) العموم الطبيعية كنموذج(، المسان العربي، ع أأحمد الحطاب، المصطمحات العممية و  - 3
 . 212م ، ص 1999
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مجموعة من الكممات التي تّم الّتفاق عمى :"يمكن اعتبار المصطمح العمميو 
البحث ووضعيا  جسيد نتائجاستعماليا من طرف جميع الباحثين لتقوم بوظيفة تتمّثل في ت

 (1)".المستعممينمفيدا بين مختمف فئات قالب لغوي يضمن تواصال فّعال و  في
مصطمح العممي حين اعتبره وىذا ما خمص إليو شوقي ضيف حينما أورد مفيوما لم

، حيث تبدأ تمك المصطمحات الحية في أي فرع من فروع المعرفةعبارة اصطلفظة أو 
 (2).التكاثرالدّقة، والّنمو و مع الزمن في التحديد و بسيطة تأخذ 

 (3).لكل عمم اصطالحاتو، و بين العمماءمحات ىي لغة التفاىم بيذا تصبح المصطو 
عن معنى  فق العمماء عمى اّتخاذه لمتعبيرىو لفظ اتّ لقد عّرفو أيضا مصطفى الّشيابي: "و 

ل بّد في ويواصل تعريفو قائال:" والمصطمحات ل توجد ارتجال و  .(4)"العمميةمن المعاني 
صغيرة ، بين مدلولو أو مشابية كبيرة كانت مشاركة أو كّل مصطمح من وجود مناسبة أو 

 (5). لو الصطالحي "مدلو المغوي و 

جماعة ّتفق عميو اقد ، يتبين أن المصطمح العممي التمحيص في ىذه التعاريف عندو 
لتطمق ، نشاط عمميينالوضع ارتجال، بل ىو وليد بحث و لم يكن المختّصين لوضعو، و 

، في نشاط عممي معّين عمميا الباحثعمى وسيمة يست، أو عمى ظاىرة أو عناصر طبيعية
كما يجب  ( 6)العموم.  فيو يسير بين طائفة محدودة من العمماء في كل مجال من مجالت

يشترط فيو مدلولو المغوي ومدلولو الصطالحي، و أن يحوي عمى قرينة أو مناسبة تربط بين 
 ( 7)عن كّل المصطمحات األخرى . الوضوح و النوعّية الدّقة و 

                                                             
 . 212، ص رجع السابق، المأحمد الحطاب -1
(، 1( ، مجمع المغة العربية، )ط 1984 -1934، مجمع المغة العربية في خمسين عاما ) ينظر، شوقي ضيف -2

 . 117م، ص  1984ه،  1404مصر، 
 10م ، ص  1997،  44ينظر، أحمد شفيق الخطيب، حول توحيد المصطمحات العممية ، المسان العربي، ع  -3
محمد طّبي، وضع مصطفى الشيابي، المصطمحات العممية في المغة العربية في القديم والحديث، نقال عن  - 4

 . 39م، ص  1999المصطمحات ، المؤّسسة الوطنية لمفنون المطبعية ، )د ط( ، الجزائر، 

 . 39، ص ينظر، المرجع نفسو -5
ثقافة العربية آفاق المستقبل في ضوء الالعربية والعولمة معالم الحاضر و  خاطر عبد الغني وىدان،ينظر، عمرو  -6

 . 84، ص م2010درية، ، السكن(1واليوية اإلسالمية، مؤّسسة حورس الدولية، )ط
م، ص 2007، فصول في عمم المغة العام، دار اليدى لمنشر، )د ط(، الجزائر، ينيدر، محمد عمي عبد الكريم الرّ ينظ -7

27  . 
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 الباحثين بين ثالثة أنواع من المصطمح :يمّيز بعض و 
 البيولوجية .و ما يستعمل في العموم الدقيقة و وى: المصطمح العممي 
 ذا األخير وسط بين المفظ ىو وىو ما يستعمل في العموم اإلنسانية : المصطمح الفني

 (1)المصطمح العممي .العام و 
 .(2)...الخ والسينما والمسرح والموسيقى والنحت والرسم األدب الفن: ويشمل
  عبارة عن مجموعة من الّرموز المغوية التي تدّل عمى مفاىيم  وى:المصطمح التقني

ونيات الميكانيك واإللكتر من مجالتو و  (3).رع من فروع العمم أو التكنولوجياتتعّمق بف
 (4).... وغيرىاالمعموماتيةو 

لذلك سّميت عرفي في كل عمم رىين بمصطمحاتو و يعتبر العمماء أّن الوزن الموعميو 
لو  التي تكفل أدواتو الفّعالة ألّنيا توّلده عضوّيا وتنشئ صرحو ثم تصبح خالياه الجنينية

م غير ألفاظو اإلنسان إلى منطق العمما من مسمك يتوّسل بو . و الّنماءالتكاثر و 
 (5).الصطالحية

، ، أومعرفةري لمولوج إلى أي عمممن كل ما سمف يتجّمى أّن المصطمح العممي ضرو و 
  المعايير المناسبة .ذلك إن توّفرت فيو الشروط و ، و فنأو 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 . 13ينظر، سناني سناني ، المرجع السابق ، ص  -1
 .12:02،الساعة  29/11/2014،  1463صفر http://ar.wikipedia.org،7 ، ويكيبديا الموسوعة الحّرة ينظر، -2
م، 2008(، لبنان، 1سمي، عمم المصطمح أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية، مكتبة لبنان ناشرون، )ط ينظر، عمي القا -3

 . 193ص 
 . 14، المرجع السابق ، ص زكية طمعي  ينظر، -4
م،  2010(، لبنان، 1 عبد الّسالم المسّدي، مباحث تأسيسية في المسانيات، دار الكتب الجديد المتحدة، )طينظر،  -5

 . 44،  43ص 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
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 /TERMINOLOGIE)  عمم المصطمح / المصطمحية :المطمب الثالث

(TERMINOGRAPHIE   
 الماهية و النشأة : -أ 

( المشتقة من الالتينية (termino( من (TERMINOLOGIEتتركب كممة 
terminus)عبارة ( بمعنى :Expression)و )Logie)  المشتقة من اإلغريقية )

Logos)خطاب :( بمعنى(Discours )عمم:أو Science) ( (1) . 
( عمى (Graphie(  فتدل الالحقة اإلغريقية (TERMINOGRAPHIE أّما كممة 

 (2)الفن بمرونتو .العمم بصرامتو و ( أي الفرق بين D'écrire)   Artفن الكتابة 
في ألمانيا  18إلى نيايات القرن  كما أّن الكممة الدالة عمى عمم المصطمح قد تأخر ظيورىا

 (م 1832 -م1747)(  GOTT FRIED) CHRISTIANعمى يد كريستيان غوتفريد شتز 
يعود استعمال و م  1788( عام(terminologishقد ُأقرت الصيغة النعتية و 

terminologie))   م عمى يد لويس سيباستيان مرسيي 1801الفرنسية إلى سنة
.MERCIER) L.S)(1740-1814)(3) أول مرة استعممت فيو أّماterminographie) إلى )

 (4)م . 1979 ( وكان ذلك عام ALAIN REY)العالم الفرنسي آلن راي
 استمرو  18منذ القرن مثمما يتبّين المصطمحية لقد ظير الىتمام بعمم المصطمح و و 

ريع الذي عرفتو مختمف التطور الس ثرأ 20القرن في وباألخص  19القرن  في التطور في
بل وأيضا توحيد التسميات العموم مّما ألزم ليس فحسب بتسمية المفاىيم الجديدة التقنيات و 

يعتبر  الذي( م1977 –م 1898) (  EUGEN WüSTERأوجين ووستر )عّد النمساوي يُ و 
لوت ، و لما يسمى بمدرسة فييناالممثل األساسي مؤسس المصطمحية العصرية و 

D.S.LOTTE) )(1889م 1955 -م)  (5)في المصطمحيةمبتكر المدرسة الروسية.  
 

                                                             
  ،ر، الجزائ(1في الخطاب النقدي العربي الجديد، دار العربية لمعموم ،)ط يوسف وغميسي، المصطمح ينظر، -1

 . 31، ص  م 2008، ه1429
 . 38المرجع نفسو ص  ينظر، -2
 . 30ص نفسو المرجع  ينظر، -3
 . 38المرجع نفسو ص  ينظر، -4
مد أمطوش، عالم الكتب الحديث، التطبيقات، تر، محينظر، ماريا تيريزا كابري، المصطمحية النظرية والمنيجية و  -5

 . 2، ص م 2012(، األردن، 1)ط
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 :مراحل تطّور المصطمحية -ب 
 العصور إلى مراحل أساسية أىميا :لقد تطّورت المصطمحية عبر 

 تّتسم بوضع آليات منيجيات عمل مصطمحي: (م 1960 – م1930) األصول: مرحمة  (1
 .ر الخصوصّية المنتظمة لممصطمحياتتأخذ بعين العتبا

 فإن البتكارات المشيورة في المصطمحية: (م 1975 –م 1960) مرحمة الهيكمة:  (2
د ، وبدأت أبناك المعطيات تظير لموجو تقنيات التوثيقسوبيات الثقيمة و جاءت مع تطور الحا

في مسار توحيد  التي تتموقع ، و بنيت أسس المصطمحيةوكذلك تنظيما دوليا لممصطمحية، و 
 .المغة

 ريع لغوية أفسحت مكاناظيرت عّدة مشا: (م 1985 –م 1975)مرحمة التشعب:  (3
المصطمحية في مسار تحديث تمعبو توازيا يسّمط الضوء عمى الدور الذي ، و لممصطمحية

أخيرا فقد غّير تطّور الحاسوبيات المصّغرة وعصرنة المغة والمجتمع الذي يستعمميا و 
 .معالجة المعطياتعمل المصطمحية و ظروف ال

: وجيات جديدة مثلشيدت ظيور ت: ( ) آفاق كبرى(م 1985) منذ مرحمة األخيرة :ال (4
أحسن مالءمة  مواردوسائل عمل و تحت إمرة المصطمحيين صار ، و الحاسوبيات تطور

      زيادة عمى ذلك بدأت تتطور صناعات المغة . و أكثر فعاليةالتدبير و  لحاجياتيم، سيمة
تبوأت المصطمحية فييا حّيزا أساسّيا مع الّتعاون الّدولي بخمق شبكات دولية تجمع مختمف و 

 (1).تكوين المصطمحيين مساعدة في مجالالساىم في ترجمة تبادل المعمومات و البمدان مّما 
ا التطّور لم يك ىذعناية كبرى بمجال عمم المصطمح و  يّتضح أن الغرب قد أولواو 

نما كان وليد مراحلو ؛ جزافااعتباطا و  المصطمحّية ارتبطت حين محّددة زمنيا. مضبوطة و  ا 
 .ازدىار البحوث المصطمحيةي نمو و التكنولوجي الذي ساىم بدور فّعال ف خاصة بالتطور

 :عمم المصطمح/المصطمحية  الفرق بين  -ج 
  TERMINOLOGIE  (TERMINOGRAPHIE/)يفّرق الغربيون بين مفيومي  

التي  / LEXICOLOGIE (LEXICOGRAPHIEيرتد ىذا إلى الفرق بين مفيومي و 
 تعدد الترجمات العربية فييا من أىميا عمى سبيل المثال : 

 
                                                             

 . 9،  8المرجع السابق، ص ينظر، ماريا تيريزا كابري،  -1
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 TERMINOLOGIE TERMINOGRAPHIE المصطمح األجنبي
 معجمية مختّصة تطبيقية معجمية مختصة نظرية إبراىيم بن مراد

 صناعة المصطمح عمم المصطمح عبد المجيد نصير
 مصطمحية عمم المصطمح عبد الّسالم المسدي

 (1)المصطمح جانب عممي لعمم جانب نظري لعمم المصطمح عمي القاسمي
 (2)المصطمحية  الصطالحية توفيق الزيدي

 عميو نقمت الثنائية الغربية بترجمات عربية متعّددة  من أشيرىا :و 
 ( ،)عمم المصطمح / المصطمحية(،)عمم المصطمح / صناعة المصطمح

 ،) نظرية المصطمح / صناعة المصطمح((، )عمم المصطمح / فقو المصطمح
 ،المصطمح(، ) عمم المصطمح / فن ح النظري / عمم المصطمح التطبيقي()عمم المصطم
مصطمح العام / عمم المصطمح عمم الالمصطمحي / الممارسة المصطمحية(، )) التنظير 

ىذه التعددية في الترجمات سّببت فيما بعد إرباك في فيم معنى المصطمحين  و  ،(3)(الخاص
ؤدي تي تلكن نظرا لكثرة الترجمات العمم المصطمح ىو عمم نظري والثاني تطبيقي و  يثح

المترادفات يجعل من الطمبة يقعون في خمط وعدم تمييز بين المصطمحين رغم أن إلى كثرة 
إّل أّنو الدعوة إلى جعل مصطمح واحد لمفيوم واحد مماء يدعون إلى توحيد المفاىيم و الع

توحيد باقي  ثم، حسم توحيد ترجمة ىذه الثنائية كان يستوجب عمييم النطالق في
يتطرق الباحثون في تعريف العممين و  .التقنياتون و الفنات في شتى العموم و المصطمح
 كاآلتي :

 ( : TERMINLOGIE)عمم المصطمح  - أ
، (4)"مي إلى  فرع المسانيات التطبيقيةىو عمم ينت":يعتبر العمماء أّن عمم المصطمح 

، التّأثيل فالقاموسّية فالمعجمية " ينتسب ُسالليًّا إلى عموم:ويعتبره عبد السالم المسّدي أّنو
نينيٌّ عن عمم الدللة و لكنّ و  توأم لحق لممصطمحية بحيث يقوم منيا مقام الُمنظِّر و فرع ج 

                                                             
 . 28، ص ينظر، سناني سناني، المرجع السابق  -1
 . 39، ص المرجع السابق ،يوسف وغميسي ينظر، -2
 . 39، ص ينظر،المرجع نفسو -3
 . 42ينظر،المرجع نفسو، ص  -4
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؛ لرتباطو بالعموم يّتسم بالّشمول كما أّنو (1).الّصيرورة "ألصولّي الّضابط لقواعد النشأة و ا
يحّدد العمماء عمم و  (2).العممية لوضع المصطمحات وتوحيدىا؛ ألّنو يتناول األسس كّميا

وضع يميا و تحمو صة بالعموم والتقنيات بتجميعيا ورصدىا : دراسة األلفاظ الخاالمصطمح بأّنو
المصطمحات العالقة بين المفاىيم العممية و  العمم الذي يبحث فيو  (3).بعضيا عند القتضاء

حيث ، من لّتراكيب الخاصةا، أو الكمماتسقية لممصطمحات أو نّ الدراسات ال :أي (4).المغوية
انين التي تحكم وضع القو ُيعنى بالمبادئ العامة و ، و المفيوممجال الشيء أو تسمية 

بيذا و  .ط المفاىيم في جميع حقول المعرفةالوقوف عمى العالقات التي تربالمصطمحات، و 
مبحث نظري موضوعو  لكونو، (5)(بالنظرية العامة لعمم المصطمحات ) عرف ىذا العمم

الج نشوء ىذا المبحث يعمناىج توليده و ومفاىيمو و ناتو البحث في المصطمح من حيث مكو 
ل يمكن ي باألساس تطبيقي في الستثمار و ، فيو تنظير المصطمح ضمن نسيج المغة

 (Génétique)التكوينية دئي لجممة من القضايا الدللية و الذىاب فيو إّل بحسب تصّور مب
 ،: طبيعة المفاىيمالمصطمحفي عمم من أىم موضوعات البحث . و رة المغويةفي الظاى 

يء الشطبيعة العالقات بين المفيوم و ، و العالقات القائمة فيما بينياخصائصيا و وتكوينيا و 
العكس أي تخصيص كيفية تخصيص المصطمح لممفيوم و ، وتعريفات المفيوم و المخصوص

  (6)تقييسيا . وضعيا و لمصطمحات و طبيعة ا، و يوم لممصطمحالمف
 :ثة جوانب تّتصل بالبحث العممي ىيعمم المصطمح يتناول ثالأّن يّتضح مّما سمف و 

، الجزء( –الكل  –النوع  –الجنس ) البحث في العالقات القائمة بين المفاىيم المتداخمة -
 .صطمحات المصّنفةالمتمثمة في صورة أنظمة المفاىيم التي تشّكل األساس في وضع الم

ة تمثيميا وسائل وضعيا وأنظم، و ة بينياالعالقات القائملمغوية و البحث في المصطمحات ا -
 .في بنية عمم من العموم

                                                             
، المؤسسة مة المجمع الجزائري لمغة العربيةمج –النتماء من قضايا التصنيف و  –المصطمحيات يوسف مقران، في  -1

 . 145،  144م ، ص  2012ه ،  1434،  16الوطنية لمفنون المطبعية ، الجزائر، ع 
 . 19ينظر، محمود فيمي حجازي ، المرجع السابق ، ص  -2
، 1لجزائر، جبد الّرحمان الحاج صالح ، بحوث ودراسات في المسانيات العربية، موفم لمنشر،)دط(، اينظر، ع -3

 . 374، ص م2007
 . 263، ص ينظر، عمي القاسمي، المرجع السابق -4
 . 185م ، ص  1996،  42ينظر، حاّلم  الجياللي، التعريف المصطمحاتي ، المسان العربي ، ع  -5
 . 33،  32ينظر، سناني سناني ، المرجع السابق ، ص  -6
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التقنية بصرف الّنظر عن لمؤّدية إلى خمق المغة العممية و البحث في الطرق العامة ا -
وبيذا يستوجب عمى الميتمين بصناعة  (1).ات العممية في لغة طبيعية بذاتياالتطبيق

 المصطمح إدراك ىذه الجوانب والعمل عمى تنفيذىا في أرض الواقع.
  :  (  TERMINOGRAPHIEالمصطمحية ) - ب

، إذ ُيْعن ى وبحصر ة المصطمح من الّناحية التطبيقيةتمثل المبحث المتعّمق بدراسو 
تطبيقي تقريري يعتمد عمم ؛ فيو بذلك بحسب كل فرع معرفي الصطالحاتوف كش

اإلحصاء مع السعي إلى التحميل التاريخي كما أّنو يبحث في مناىج تقييس الوصف و 
ص كما ىو الّشأن في المعجم وضعا في المعجم المتخصّ حات جمعا و وتكنيز المصطم

المعمومات توثيق مصادرىا و ، و ق المصطمحاتعمى توثي ممالعينصّب ىذا و  (2).العام
فرع يختّص ىذا الو  (3).رقيةعاجم مختّصة إلكترونية أو و نشرىا في شكل م، و المتعمقة بيا

 ( 4). التطبيقي(بالجانب اإلجرائي )
 وظيفتو تتجمى (TERMINLOGIEومن خالل ما سبق يتبّين أن عمم المصطمح )

، كما يبحث لتي تربطيا داخل حقل معرفي معّينالعالئق او  المفاىيميةدراسة األنظمة  في
صالحية المفردات المرّشحة لتكون مصطمحات بغية التحديد الدقيق في تطور في ضوابط 

 . دلولت بعض المصطمحات عبر العصورم
تعّبر عنو ( جزء من عمم المصطمح و   TERMINOGRAPHIE) المصطمحيةو 

إذن  (5).عاجميا المتخّصصةمو  اتالتطبيقي المعنية بقوائم المصطمح باعتبارىا الجانب
عمم مشترك بين عموم  م ىوىذا العم. و الثاني ىو اإلجرائيىو المنظر و  نخمص أّن األول

ُيْعن ى أساسا بإثراء المغة بالمفردات ، و (6)حقول التخّصص العمميالمغة والمنطق واإلعالمية و 
يج عممي يقوم عمى قواعد محّددة تصنيفيا وفقا لمنوبكيفيات وضعيا وجمعيا و الحديثة 

                                                             
 . 23، ص  مصطفى طاىر الحيادرة ، من قضايا المصطمح ، الكتاب األول ينظر، -1
 . 33ينظر، سناني سناني ، المرجع السابق ، ص  -2
 . 264، ص عمي القاسمي، المرجع السابق ينظر، -3
 . 185، ص حاّلم  الجياللي، المرجع السابق ينظر، -4
 . 72م، ص  2004النشر، )د ط( ، الجزائر ، و  ينظر، صالح بمعيد، مقالت لغوية، دار ىومة لمطباعة - 5
، ط( شورات اتحاد الكتاب العرب، )د، منلمغوية في المصطمح العممي الحديث، الجيود اينظر، محمد عمي الزركان - 6

 . 457م ، ص  1998دمشق ، 
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، فيو فرع من عمم المعجم من عمم المغة اعمم المصطمح جزءبر يعت. و (1)نتائج مرجّوة و 
، ى بدراسة األلفاظ من حيث أبنيتياالذي ُيْعن   (2) ( LEXICOLOGIE)عمم المفردات 

، وتوثيقيا ترتيبياو  الذي يشير إلى جمع المادة ) LEXICOGRAPHIEصناعة المعجم )و 
لكّنو سرعان ما ؛ و والمصطمحيةطبق عمى عمم المصطمح ىذا ما ينو  .()ورقيا أو إلكترونيا

، بحيث ل ة لتنظيم مجال المصطمحاتالرسمياستقّل ىذا الجزء لشّدة احتياج الييئات 
، بل ىو وضع المصطمحات أو توحيدىا بمفردهيستطيع المتخّصص في عمم المصطمح 

؛ لكي تضمن دّقة المصطمحات من ناد ىذه الميمة إلى ىيئات مختّصةبحاجة إلى إس
ىكذا تبدو المصطمحية كنشاط عممي و  (3).قبوليا من قبل المستعممينممية و العالّناحية 

رىا البعض تقميدا معجمّيا كما يعتب، أو صطمحات المعروضة عمى شكل معجماتيلتدوين الم
الثانية في المعجم تيتم بالكممات في المعجم العام و مع فرق بسيط أن األولى  (4)مقّننا

، ، يكّمالن بعضيما البعضمة واحدةالمصطمحية وجيان لعم. فعمم المصطمح و (5)الخاص
 من العسر الستغناء عمى أحدىما .و 
 عند العرب :نشأة عمم المصطمح   المطمب الرابع : 

لفظ لفظ الصطالح و  –اإلسالم  في الجاىمية ول في فجر –العرب  تعرفلم 
ىذان المفظان بذلك رد لم ي، فمذلك ذي ليما في العمم المسمى باسميماالمصطمح، بالمعنى ال

ّنمالّصحاح لمجوىري؛ و ، و ن العرباالمعنى في معجمات المغة العربية المشيورة كمس ا فييما ا 
كانوا  –ل سّيما بعد ظيور اإلسالم  –، بيد أّن أىل الّصناعات الصطالح بمعنى الّتصالح

ي مباحثيم بو عمى ما استحدثوه من مفاىيم ومعان ف في حاجة إلى لفظ جامع يدّلون
سالم حيث تغّيرت بعض معاني التسميات لتأخذ معاني جديدة دعا إلييا اإل (6)دراساتيم و 

                                                             
،  49، ع المصطمحية العربية بين القديم والحديث ) مشروع القراءة (، المسان العربي ينظر، جواد حسني سماعنو ، -1

 . 93م ، ص  2000
 . 374ينظر، عبد الّرحمان الحاج صالح ، المرجع السابق ، ص  -2
 . 264ينظر، عمي القاسمي ، المرجع السابق ، ص  -3
مطوش، عالم الكتب الحديث، ، محمد أعادة الّصياغة ، ترنويل سيميوكونسيساو ، المفاىيم والمصطمحات وا  ما ينظر،  -4

 . 19م ، ص  2012، األردن ، (1)ط 
، م2011ه،  1432(، األردن، 1ث، )ط ، عالم الكتب الحديألشيب، المصطمح العربي البنية والتمثيلخالد ا ينظر، - 5

 . 26ص 
 . 98م ، ص  2001ه ،  1422،  52ع  المصطمح، المسان العربي،محمد الّزكراوي ، في الصطالح و  ينظر، -6
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ىنا ، و (1)أقوالثّم صارت تدّل عمى أفعال و : الّصالة التي كانت تدّل عمى الّدعاء ومثال ذلك
خراج جانب نقل المفظ من موضع إلى آخر فينحّس ببداية وضع المصطمح خاصة  ، وا 

عطالسابق و معناه  ي انتقالو من مجال مألوف ؛ أفي مجال متخّصصلو معنى جديد اء ا 
لحقيقة أن ا. و ن نطمق عمى ىذه التسميات مصطمحاتفيصح أ (2)غير مألوف إلى آخر

 ،كثر فيو التأليفىو)الحّد(، و بحثوه باسم آخر و مم المصطمح، و لمعرب دورا ميّما في ع
( الّرسومالحدود و )، وه( 198)ت لحدود( لجابر بن حّيان: )احممت مؤلفاتيم ىذا السم منياو 

التي بمغت ىي الحقبة ، و من القرن الرابع ابتداءبدأ العمماء يستعممونو و ( 3).ه(256)ت لمكندي 
أول من ذكر الصطالح بالمعنى ، و اإلسالمية أوّجياالفكرية العربية فييا الحركة العممية و 

في كتابو "مفاتيح  (ه 387)ت  الخوارزمي الكاتبمحمد بن أحمد بن يوسف الحديث ىو 
أوائل " جامعا لمفاتيح العموم و :في مقّدمتو إّن غرضو فيو أن يكونحيث قال العموم"

، وكتاب "ء من المواضعات والصطالحات، متضّمنا ما بين كّل طبقة من العمماالّصناعات
ذكر ، و بتعريفياقام  الذي ضّم عّدة مصطمحات ،ه( 816)ت عريفات لمشريف الجرجاني الت

ثّم أخذت ىذه الكممة  (4) .توضيحياح التي عمل عمى شرحيا و في كتابو مفردة الصطال
( ه 1067)تيظير ىذا من قول حاجي خميفةو  ،ن فييا منزلة الصطالح من العممالتي يتبيّ 

في فصل أّرخ فيو لتدوين العموم:  "الفنونو " كشف الظنون عن أسامي الكتب و في كتاب
 .(5)"الصطالحاتتعيين األوضاع و م القرآن .... و عمو ...أخذوا في تدوين الفقو والحديث و "
من خالل ىذا القول نرى أن الكتب صارت تحوي في متونيا اصطالحات كل عمم مثل و 

كّشاف اصطالحات  "، و(6)ه(1069)تشعراء " لعمي خان اليندي " مصطمحات ال كتاب:
  .( 7) ه( 12، ق )تي نو " لمحمد عمي الفاروقي الّتياالعموم و الفنون

                                                             
م،  1992،  36ع  ينظر، يحي عبد الرؤوف جبر، الصطالح مصادره و مشاكمو و طرق توليده ، المسان العربي، - 1

 . 144ص 
 .  15، ص م 2007، عّمار الّساسي، المسان العربي وقضايا العصر، عالم الكتب الحديث، )د ط(، األردن، ينظر -2
لحديث، دار الكتب العممية، ، مصطمحات الدللة العربية دراسة في ضوء عمم المغة امحمد عبد العبود ينظر، جاسم -3

 . 16، ص م 2007ه،  1428(، لبنان، 1)ط
 . 101، ص المرجع السابقينظر، محمد الّزكراوي ،  -4
 .102، ص  السابقالمرجع ،محمد الّزكراوي نقال عن ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،حاجي خميفةينظر،  - 5

 . 102، ص  السابقالمرجع ،ينظر، محمد الّزكراوي -6
 . 63ينظر، أحمد مطموب ، المرجع السابق ، ص  -7
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المعنى المقصود ظير في القرن ، يظير أّن لفظ " الصطالح " بسبق مامن خالل و 
 احد منيا اصطالحاتينشأت في األّمة العربّية عموم مختمفة لكل وا، و جرييال الرابع

و إّل إذا ل تظير الحاجة إلي –بما ىو تسمية  –ل يخفى عمى أحد أّن المفظ . و مفاىيمياو 
: " إّن المصطمح ب إليو عز الدين إسماعيل في قولوفي الحقيقة ىذا ما ذىو  (1).وجد مسّماه
، بعد تراكم معرفّي يفضي إلى نوع من اإلحساس ّل بعد حاجة مفيومّية ماسة إليول ينشأ إ

ّن ىناك أفكارا جديدة تطرح ، وأالتفاىم لم يعد كافياالتخاطب و  لغة بأّن ما ىو متاح من
  ( 2) .في لفظ اصطالحّي جديد "حّية، و تحتاج إلى بمورتيا في صيغة اصطال

اىيم قد أّلفت ىذه المصّنفات في شّتى العموم عند ظيور اإلسالم فجّدت لدييم مفو 
احتاجوا إلى ألفاظ تدّل عمييا فاّتجيوا إلى البحث في ما لدييم جديدة ما كان ليم بيا عيد و 

، يرة من المؤلفات العمميةبجموعة ك، فحوت المكتبة العربية عمى ملغويةمن مفردات 
. وبسبب الدينيةالّرياضية والطبيعية و  تعّبر عن كّل مصطمحات العموم أنواستطاعت 

( اقتبست العربية بعض الخاليونانية ...، الفارسةمل الحتكاك المغوي بين المغات )عوا
، وجرى شبيية بالعربيةى صيغ العربية أو جعموا تمك األلفاظ األعجمية عمو  امفرداتي

، ور الزمن جزءا من ثروتيا المفظيةالستعمال بيا حّتى صارت ىذه المفردات الّدخيمة بمر 
عمى استيعاب المفاىيم  يبّين قدرتيا، و المعارفجعل العربية مواكبة لكل العموم و ىذا ما و 

، والفمك التي سادت في لّرياضياتالطب، و . فوجدت مؤّلفات في االجديدة بشّتى الطرق
ثم مّرت الدول  (3).لعموم من أعالم الدولة اإلسالميةالغرب الحديث التي عّبدىا رّواد ىذه ا
مصطمحاتو جمود بالتالي البحث العممي و  في دالعربية بفترة ركود وضعف تبعيا ركو 

؛ مّما بعد تجديدأو ، فصار العمماء يرّددون المصطمحات القديمة دون تطوير وتحّجر لغتو
وم معّقدة غير ، فأصبحت لغة العمبين مدلولتياق الفجوة بينيما و بيا عن لغة العصر وعم

بعد انفتاح مصر  (4) 19جاءت النيضة العممية الحديثة منذ القرن و ، قريبة من المفاىيم
                                                             

 . 104محمد الزكراوي ، المرجع السابق ، ص  ينظر،-1
الّنقد األدبي ، ت، نقال عن نجوى حيمو تو عمى بحث عبد الّسالم المعطانيقاليا عز الدين إسماعيل أثناء مداخم -2

 . 324م، ص  2007، (، األردن1، )ط ، عالم الكتب الحديثبن األعرابيومصطمحو عند ا
 . 145م، ص 1988، 30، المسان العربي،ع ، المصطمح العربي قديما وحديثاي محمد، مّناف ميدينظر -3
، 1القرن العشرين، عالم الكتب، مصر، جإلى أواخر قضايا المغة من النشأة اء كامل فايد، المجامع العربية و وف ينظر،-4

 . 140م ، ص  2004
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المدارس معاىد و حضارة الغربية في عيد محمد عمي باشا الذي ساىم في إنشاء العمى ال
حيث برز أساتذة  (1)الطباعةالترجمة فضال عن الّصحف ودور النشر و كمدرسة األلسن و 

غة العربية في التدريس الجامعي ومن أشير من عرف بوضع عمموا عمى إحياء الم
حيث أّلف كتبا  "العربية نحو" محمد عمي البقميالعممي والترجمة إلى التأليف المصطمحات و 

" محمد عمر التونسي " الذي أّلف " معجم الّشذور الّذىبية في ، والعربيةفي الجراحة إلى 
في كتبو مواجية   م( 1873)ت لقد حاول رفاعة الطيطاويو  (2)غيرىم كثير.و لفاظ الطبّية " األ

أن يقوم بوظيفة " مجمع لغوي " الجديدة و التصّورات ار و ميمة تطويع المغة العربية لألفك
 من ب ما يضطر إلى تعريبو، أويعرّ تحدثة أو يشتق ليا مقابالت عربيةيضع لممعاني المس
محصمة تالميذه في مدرسة األلسن إّل ما كان جيد الطيطاوي و و  (3).مصطمحات جديدة

ثم قّدم  (4).المصطمحاتا في تعريب عتبر يدىم مقد اعتبر ج، و تأثيرىم بالحضارة الغربّية
ت )قّدم أحمد تيمور، و "قات المغوية لأللفاظ العالمّية" التحقي م( 1883ت )بطرس البستاني

في ىذا المجال معجما  م( 1946ت ). وأنجز أمين معموف المصطمحاتكثيرا من  م(1930
المجالت انب ، إلى جمعجم لأللفاظ الزراعّية م( 1968ت ) مصطفى الّشيابيوضع ، و محيوانل

( 5).مصطمحات العممية المعربةغير المتخّصصة تحوي مقالت في الالعممية المتخّصصة و 

 (6).المصطمحات وضعفي طرق  إّل أّن جيود ىؤلء لم ترق إلى المستوى المطموب، حتى
ين متابعة المغويان عمى العمماء و ك، و ازدادت الحركة العممية تقّدما 20في القرن و 

ء عمى وضع معاجم لمصطمحات ، فعكف كثير من العمماىارهازدتقّدمو و سير العمم في 
أمام أىمّية المصطمح و  (8)بيذا بدأ يتشّكل رصيد لغوي من المصطمحات المغوية.و  (7).العموم

                                                             
 . 23، ص عمي الزركان، المرجع السابق ينظر، -1
شكالية التوحيد"، المسان التالمصطمحية العربية المعاصرة " ،ينظر، جواد حسني عبد الرحيم سماعنو -2 باين المنيجي وا 

 . 136، ص م 1993، 37العربي، ع 
 . 140، ص المرجع السابق ،وفاء كامل فايد ،ينظر -3
ط( ، ديوان المطبوعات الجامعّية، )د ،مواكبة العصر في المغة العربّية قضاياالح بمعيد، المؤّسسات العممية و ص ،ينظر -4

 .م 1995، الجزائر
 .142، ص 36المسان العربي،ع  ، مجمةد الرؤوف جبر، الصطالح مصادره ومشاكمو وطرق توليدهينظر، يحي عب -5
 . 7،  6صالح بمعيد ، المؤّسسات العممية ، ص  ينظر، -6
 . 141،  140المرجع السابق ، ص  وفاء كامل فايد ، ينظر، -7
 . 217ينظر، محمود فيمي حجازي ، المرجع السابق ، ص  -8
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ىيئات تختّص ، و بوضع المصطمح العممي العربي كان من الضروري وجود ىيئات تقوم
طالب العموم والفنون تجعميا تفي بمو  ؛ وبذلك تحافظ عمى المغة العربية،بتنسيقو

 .فات في ىذا المجال إلى يومنا ىذاالمؤل. ولقد توالت الجتيادات و والمخترعات
: يتضح أّن النطالقة الفعمية ليذا العمم كانت في العصر الحديث إّل أّن نافمة القولو 

رىاصاتو تعود لمعصر اإلسالمي األول .و  بوادره األولى  ا 
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 لمغوية العربية المصطمحية: المؤّسسات االمبحث الثاني
 : المؤّسسات المغوية العالمية ولالمطمب األ 

رىا سعى إلى إيجاد تطويالمصطمح في تنمية العموم و  عندما أدرك العالم أىمّية
مبادئو حّتى يسير في خطى ثابتة مّتسما بالدقة في ، وتحّدد أنظمتو و مؤّسسات ترعاه

مى الفوضى المصطمحية المؤدية إلى نتائج وخيمة عو  ترادفىيم بعيدا كل البعد عن الالمفا
قميمية مكّمفة بتسمية ليذا تأّسست عّدة ى. و العمميالّصعيد المعرفي و  يئات ومنّظمات دولية وا 
في  ( wüstter) تنسيق المصطمحات العممية خاصة بعد البحوث التي قاموتوحيد وتقييس و 
، معالم ىذا العمم الجديدفينا الذي أرسى كثيرا من أصول و  الكيربائية بجامعةمجال اليندسة 

وبطمب من التحاد السوفياتي ممثال في أكاديمية العموم السوفيتية  م1936في سنة و 
تشكمت المجنة التقنية لممصطمحات ضمن التحاد العالمي لجمعيات المقاييس الوطنية 

(ISA ) محل لجنة التقنيات لممصطمحات لجنة جديدة تسمى  بعد الحرب العالمية حّمت، و
ىي جزء من ، و تنسيقياي وضع مبادئ المصطمحات و المتخّصصة ف ( 37)المجنة التقنية 

و بتعاون مع منظمة اليونسكو م  1971في ، و ((ISOالمنظمة العالمية لمتوحيد المعياري 
( في INFOTERM مصطمحاتمركز المعمومات الدولي لموالحكومة النمساوية تم تأسيس )

: مؤّسسة المواصفات البريطانية الييئات القومية المقّيسة مثلباإلضافة إلى ، (1)فيينا
(BSI)( والرابطة الفرنسية لمتقييس ،AFNOR) و ،( المعيد األلماني لمتقييسDIN) ،
في كندا  المغوية نظرا لالزدواجية. و ICAO))(2)المنّظمة الدولية لمطيران المدني و 
عمم المصطمح إن األبحاث العممية في الترجمة و اإلدارة ففي التعميم و  (الفرنسيةاإلنجميزية و )

قبال و تجد تشجيعا و   م1973أصدرت سنة انت أول من أنشأ بنك المصطمحات و ليذا كا 
  (3)."الوقائع المصطمحيةية بعنوان "دورّية متخّصصة في المصطمح

ظيرت عناية خاصة بعمم فقد ىذا عمى المستوى الدولي أّما عمى مستوى الوطن العربي  
إنشاء مؤّسسات تم حينيا توحيده المصطمح العممي العربي و  المصطمح من حيث وضع

                                                             
، 54ع المصطمحية بالمجمس األعمى لمغة العربية بالجزائر، المسان العربي، صالح بمعيد ، الحركة المعجمية و  ينظر، -1

 . 8م ، ص  2002ه،  1423
 .  208المرجع السابق ، ص ،  ينظر، مّناف ميدي محمد -2
 . 275المرجع السابق ، ص عمي القاسمي ،  ينظر، -3
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مية العربية تيسيرا عمى عممية عربية تمّبي المتطمبات المعاصرة في مجال المصطمحات العم
 لدارسين في الميادين العممية . االطمبة و 

 : المؤّسسات المغوية العربيةثانيالمطمب ال
 :ىي عمى مستوى رسميمصطمحي و ييئات العربية المختّصة بالعمل الال أىممن و 

 ابة مميونواألبحاث لمتعريب الذي يممك قر مثل معيد الّدراسات  البحوث المغوية: معاهد 
ُيْعنى بالمصطمحات العممية في بعض الحقول و ، معيد الكويت لمبحوث بطاقة في حوزتو

 كالكيمياء . 
 منّظمة األلسكوربية لمتربية والثقافة والعموم، و مثل المنّظمة الع :المنّظمات العربية. 
 ة الممك عبد: جامعالتعريب في الجامعات العربية نحومراكز  من :الجامعات العربية 

حدة التعريب ، و جامعة التكنولوجيا )بغداد(جامعة الممك فيصل )الدّمام(، العزيز)جّدة(، و 
 ( .الترجمة )الخرطومو 
 :(1). ل مكتب تنسيق التعريب في الرباطمث تنسيق المصطمحات 
 حسب األىداف مثل : لقد تنوعت ىذه المؤّسساتو 
 مكتب تنسيق المجامع المغوية العممية العربية : نحو مؤّسسات ذات أىداف لغوية ،

دىا عمى أسس لغوية منيجية توحي، و ُتعنى بوضع المصطمحاتىي مؤّسسات التعريب و 
 .محّددة
 نحو أكاديمية البحث العممي بالقاىرة .مؤّسسات ذات أىداف عممية : 
  ممواصفات : نحو المنظمة العربية لالتخّصصيةمؤّسسات ذات األىداف التقنية و

 .والمقاييس
 مس ، والمجالفنون بالقاىرةألعمى لمثقافة و المجمس ا: مؤّسسات ذات أىداف ثقافية

 .األعمى لمغة العربية بالجزائر
 كدور النشر مثل مكتبة لبنان في بيروت واألىرام مؤّسسات ذات أىداف تجارية :

 (2)بالقاىرة .
                                                             

،  32بي"، المسان العربي ،ع روع لمعالم العر التدريب عمييا "مشي ىميل ، نحو تعميم المصطمحيات و ينظر، محمد حمم -1
 . 102، ص م 1989

، دار قباء، )د ط(، -قضايا ومشكالت –العصر الحديث، المغة العربية في ينظر، محمود فيمي حجازي -2
 . 54، ص مصر،)دت(
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 المجامع المغوية العربية   (1
 :ماهيتها  -أ 

مؤّسسات لغوية  :ييفالمجامع العربية  الميمةالمصطمحية من بين المؤّسسات و 
اء تجتمع لمنظر في ترقية المغة عممية تقوم عمى خدمة المغة العربية  ليا جماعة من العمم

ما يجب ، و العمميماتيم غالبا عمى الجانب المغوي و يرّكزون اىتما، و الفنونالعموم واآلداب و و 
ة مسايرة حات الحديثتزويدىا بالمصطمءا عمى التراث العربي والعالمي و أن تكون عميو بنا
عبء إيجاد مصطمحات جديدة يقع عمى المجامع المغوية العربية و  (1).لقضايا العصر

وتكون صحيحة من الّناحية ، ة عن المعنى العممي المقصود بيالمعموم الحديثة تعّبر بدقّ 
، الحديثةالمصطمحات القديمة و ، مع التنسيق بين ، متماشية مع روح لغتنا العربيةالمغوية

بين األقطار سواء بين عمماء الُقطر الواحد أو محاولة توحيد المصطمحات القائمة و 
دور  إنشاءيعممون عمى ، و لجان مختمفة الختصاصاتمع شعب و لممجاو  (2).المختمفة
صدار نشرات و ، و الكتب  (3).د نشاطاتيم وأعماليم عمى اإلجمالمجالت تجسّ ا 

 تاريخ نشأة المجامع المغوية العربية :  -ب 
تسميات مغايرة حيث المجامع المغوية منذ القديم ولكن بشكل مختمف و  العربعرف 

ىو ، و بيت الحكمة( ثّم تعّيده المأمونالخميفة العباسي ىارون الّرشيد )زمن  في بغداد وجد
ي نبالترجمة التي ُتغْ  قومي ، فيويت مشابو لممجامع الحالّيةصورة لمجمع عممي وعمل ىذا الب

. ومع التقدم (4)المترجمونان يؤّمو الّدارسون والمؤّلفون و ، وكالمصطمحاتالمغة بالمفردات و 
الغربية ، اشتّد زحف الحضارة 19ضاري في الغرب منذ مطمع القرن الحالعممي والفكري و 

، وباتت العربية ميّددة بغزو من ل ومخترعات حضارّيةخاصة فيما ابتكرتو من وسائو 
 الغزو جاءت محاولت تأسيس جمعيات لغوية عممية لمواجية ىذا. و (5)األلفاظ  الّدخيمة

                                                             
 . 79، ص صالح بمعيد ، مقالت لغوية ينظر، -1
 . 142المرجع السابق ، ص  ،وفاء كامل فايد ينظر، -2
ف، المغة العربية بين األصالة والمعاصرة " خصائصيا ودورىا الحضاري وانتصارىا "، حسني عبد الجميل يوس ينظر، -3

 . 313ص ، م 2003، ه  1424، (، األردن1دار الوفاء، ) ط
 . 243، ص المرجع السابق، عمي القاسمي ينظر، -4
(، 2و المغة وتطّورىا بعد السالم "، دار النيضة العربية، )طالموّلد في العربية " دراسة في نم ،ينظر، حممي خميل -5

 . 579، ص م 1985ه،  1405بيروت، 
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( في المحاولت )مجمس المعارف المصريمن ىذه . و حممت عمى عاتقيا رّد ىذا اليجوم
المجمع ) .ثم ُأّسست جمعية باسم(1)لكّنو توّقف عن الّنشاط فيما بعدم  1859 اإلسكندرية

أّول مجمع ييتّم  ُيعدّ ، و م1892عام توفيق البكري ( برئاسة الّسّيد الّتعريبالمغوي لموضع و 
المجمع العممي( . أّما في بالد الّشام ُأّسس )(2)تعريبو لكّنو لم يدم طويال بوضع المصطمح و 

، العناية بياعمى المغة العربية و م برئاسة عبد اهلل بن ميخائيل البستاني لممحافظة 1920
المحاولت غير الّرسمية التي حاولت مّما يالحظ أن تمك . و (3)ومع ىذا فقد طوي بعد سنتين

: البقاء لعّدة أسباب منيالنجاح و لم يكتب ليا اشبو المجامع باءت كّميا بالفشل و إنشاء ما ي
لكن عندما بدأت تيتم بقضية المغة ظيرت ؛ و حكوماتأّنيا قامت بنفسيا دون أن تعضدىا ال

يس بعد نياية الحرب العالمية أخذت طريقيا في اإلنشاء والتأس( 4) إلى الوجود مجامع رسمية
 .  (5)األولى

 :المغوية العربية   المجامع أهمّ  -ج 
 م ( 1919ه /  1337: ) مجمع المغة العربية بدمشق  

كان ذلك عقب ، و م 1918ربي بدمشق إلى خريف يرجع تأسيس المجمع العممي الع
العالمية بعد الحرب  الحكومة العسكرية أنشأت، حيث نفصال الشام عن الدولة العثمانيةا

جميع ، و التعميم في سوريااإلدارة و  ؛ من أجل تعريبالتأليف(شعبة الترجمة و األولى )
عموم ىو: ( في اسم المجمعيالعممالمقصود من صفة )الفنّية. و ، و األدبيةالميادين العممية و 

ثمانية عمي المجمع مع أّسس محمد كرد  (7).م 1919 حزيران 8وفي  .(6)المغة العربية 
يعّد المجمع من أقدم ، و (8) فارس الخوري ...الخأعضاء منيم:عبد القادر المبارك، و 

                                                             
 . 112، ص عمي الزركان، المرجع السابقينظر، - 1
 . 4، ص المرجع السابق ينظر، وفاء كامل فايد ، -2
 . 246المرجع السابق ، ص ، ينظر، عمي القاسمي -3
 . 586، ص حممي خميل، المرجع السابق ينظر، -4
 . 112، ص عمي الزركان، المرجع السابق ينظر، -5
 . 247، ص المرجع نفسوينظر،  -6
 . 115، ص  المرجع نفسو ينظر، -7
 ،1، ج  82ربية بدمشق، مج آفاق المستقبل(، مجمة المغة العق شييد، المجامع )مجمع دمشق و عبد اهلل واثينظر،-8

 . 18، ص م 2007ه،  1428
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. وانقسم أعضاءه عند (1)المجامع العممية المغوية في الوطن العربي في العصر الحديث
 :فريقينإلى تأسيسو 

 والشيخ طاىر اسكندر المعموفنيم الشيخ عبد القادر المغربي، و : مأعضاء عاممين ،
 .غيرىمالجزائري و 

 2)).من أوربا شارقةالد العربية ومأدباء من الب: فكان منيم عمماء و أعضاء الشرف 
امع تربط بينو وبين المجو ، أفكاره، و أعمالولممجمع مجمة خاصة بو تنشر فييا و 

 (3). والمؤّسسات العممية المختمفة

 م 1932: مجمع المغة العربية في القاهرة 
سوم إنشاء )مجمع المغة العربية ، إذ صدر مر (4)المغوية ميالداىو ثاني المجامع 

 :أول جمسة عّين فييا أعضاؤه في، وانعقدت م1932في ديسمبر الممكي( 
بعد ثورة مصر ، و لمغة العربية( مجمع فؤاد األولوأصبح اسمو )، م1934/  30/01

المجمع عمى  حويي، و م 1953ربية( ابتداء من سنة مجمع المغة الع، صار اسم )م1952
لجنة لجنة النفط، و ، و لجنة الجغرافيةء التراث، و ، منيا لجنة إحياعّدة لجان مختّصة

م العدد 1946عضوا( ثم زاد بعد سنة  20كان في بداية تأسيسو يضّم )، و الخ... الميجات
، وطو أحمد لطفي السّيد، و مى رئاستو: محمد توفيق رفعتقد تعاقب عو عضوا(  40)

براىيم ، و حسين  .(5)شوقي ضيفمدكور، و ا 
 :سم أعضاء المجمع إلى ثالثة أصنافانقو 

 . أعضاء عاممون 
 . أعضاء فخريون 
 . أعضاء مراسمون 

                                                             
 ،54ربي في مجمع المغة العربية بدمشق، المسان العربي، ع تطور المصطمح العممي الع ،ينظر، عبد اهلل واثق شييد - 1

 . 130ص 
 . 587، ص ، المرجع السابق ينظر، حممي خميل - 2
 . 10، المرجع السابق ، ص ينظر، شوقي ضيف - 3
 . 592السابق ، ص ، المرجع ينظر، حممي خميل -4
 . 249،  248، ص ينظر، عمي القاسمي، المرجع السابق -5
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ل المغة كبار رجاالمجمع أن يضّم عن طريق التّنوع في العضوية  استطاعبذلك و 
يعد . و (1)فرنسا وايطالياانجمترا و عددا من المستشرقين من ألمانيا و ، و والفكر في العالم العربي

ىا أثرا في حياة المغة أغرزىا إنتاجا وأبعدالمجامع المغوية العربية نشاطا و المجمع من أكثر 
ب التراكي، و تنشر فييا أبحاثو التاريخية : مجمة خاصة بويصدر المجمع. و (2)آدابياالعربية و 

 . (3)اقتراحاتوالتي يقّرىا لمناقشة الجميور و 
 م1947 :المجمع العممي العراقي 

جمع لم، حيث أّسس م 1925كانت بذرتو األولى عام، و ىو ثالث المجامع المغويةو 
يجاد لغوي يقوم بتعريب الكممات، و   (4)م1926في سنة المصطمحات، وترجمة الكتب، و ا 

تا ْس أعضائيا:كان من اقية لجنة تشبو المجمع المغوي، و لعر أنشأت وزارة المعارف ا أ ْنس 
نة النظر في المصطمحات العممية كانت ميمة ىذه المج، و معروف الّرصافيالكرممي، و 

لكن ىذه المجنة لم يكتب ليا البقاء ؛ و المستعممة في الكتب المدرسيةخاصة األدبية ، و و 
لجنة م أنشأت وزارة المعارف العراقية ) 1945في سنة . و (5)م1927حيث ألغي عمميا سنة 

ه  1367العراقي الذي تأّسس (6)لممجمع العمميالّنواة  ىي ُتعدّ ( و النشرلمتأليف والترجمة و 
 اقترضت من مجمع دمشق اسمو، و ّولتيا المجنة الوزارية إلى مجمعبعدما ح (7)م 1947 –

يصدر . و ا لورئيسانتخب الشيخ محمد رضا اُلش ب ْيِني ، و (8)(المجمع العممي العراقيفسّمتو )
سات العممية من البالد المؤسّ ، وتوثيق صمتو بالمجامع و الّنشراتالمجمع المجاّلت و 

 (9)العربية.
 

                                                             
 . 593، المرجع السابق ، ص ينظر، حممي خميل -1
 . 592، ص ينظر، المرجع نفسو -2
 . 8، المرجع السابق ، ص ينظر، وفاء كامل فايد  -3
 . 173، المرجع السابق ، ص ينظر، عمي الزركان-4
 .  601،  600المرجع الّسابق ، ص ، ينظر، حممي خميل -5
 . 178ينظر، عمي الزركان، المرجع السابق ، ص  -6
ممي العراقي، دار ، مجمة المجمع العالعممي العراقي في وضع المصطمحات، جيود المجمع ينظر، أحمد مطموب - 7

 . 9م ، ص 2008، ه 1429، 3، ج 55الكتب لموثائق، بغداد، مج 
 . 12ينظر، شوقي ضيف، المرجع السابق ، ص   -8
 . 250ينظر،عمي القاسمي، المرجع السابق ، ص   -9



 المصطمح: عمومو ومؤسساتومدخل مفاىيمي                                             
 

11 
 

 م  1976: مجمع المغة العربية األردني 
لسنة  11ذو الرقم ( بموجب الّنظام النشركان في األردن )لجنة التعريب والترجمة و 

ت قميمة في ىذه الميادين التعميم حيث كان ليا نشاطا، التّابعة لوزارة التربية و م1967
م بإنشاء مجمع المغة العربية  1976لسنة  40مؤقت رقمو ، ثم صدر قانون الثالثة
 باشرالمكتب التنفيذي لو، و جمس المجمع و أعضاء شّكموا نواة معّين بمقتضاه ، و (1)األردني

أّلف المجمع . و ن عبد الكريم خميفة رئيسا لوعيّ ، و م 1976/  10/  01عممو رسميا في 
ترجمة، لجنة المجمة لجنة ال ،اث: لجنة التر ىيو سّتة لجان دائمة إلنجاز أعمالو 

صدر العدد األول من المجمد األول من مجمة المجمع في . و (2)، لجنة المكتبةالمطبوعاتو 
 .(3)م1978أوائل عام 

 م  1993: مجمع المغة العربي الّسوداني 

( في الخرطوم، م صدر قرار جميوري بتأسيس )مجمع المغة العربية 1990في عام 
ُعّين في قرار آخر الدكتور عبد اهلل الطّيب ، و مستقّمة تابعة لرئاسة الجميورية بوصفو ىيئة

ائو أيضا العالمة محمد ، و كان من أعض(4)م 2002م إلى 1990أّول رئيس لممجمع من 
تور . ثم صدر مرسوم جميوري بتعيين الدك(5)عبد اهلل عبد الّرحمان الضرير، و نور الحسن

رغم أّنو مجمع فِتي فيو يسير بمنيجية عصرية في ؛ و مععمي محمد بابكر رئيسا لممج
لمجمع مجّمة نصف سنوية عنوانيا حيث يصدر ا(6)مجال تعريب المصطمحات العممية

العدد السادس ، و م 1994ة مجمع المغة العربية في الخرطوم( صدر العدد األول منيا مجم)
  . (7) م 2005

 
                                                             

لتعريب، المركز التعريب، مجمة اعربية األردني في حركة الترجمة و ينظر،عبد المجيد نصير،من جيود مجمع المغة ال - 1
 .189م ،ص  2013ه ،  1434،  44الترجمة ،دمشق ، ع العربي لمتعريب و 

 . 16،  15ينظر، شوقي ضيف ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .  13ينظر، وفاء كامل فايد ، المرجع السابق ، ص  - 3
 . 253، ص ظر، عمي القاسمي، المرجع السابقين - 4
 سة دار الّشعب لمطباعة،، مؤسّ ة مجمع المغة العربية في القاىرة، مجم الطّيب، العربية في الّسودانينظر، عبد اهلل - 5

 . 51، ص م 2000ه،  1421،(1، القسم ) 89القاىرة،ع 
 . 142، ص نظر، صالح بمعيد ، المرجع السابقي -6
 . 253، ص ينظر، عمي القاسمي، المرجع السابق -7
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 م 1994: مجمع المغة العربي الفمسطيني 
يني رئيس دولة فمسطين ياسر عرفات قرار إنشاء )مجمع المغة العربية الفمسطأصدر 

مجامع م عضوا عامال في اّتحاد ال 1995انضّم سنة ، و م 1994( سنة -بيت المقدس –
. تنّظم عممو، و أىدافو( تحّدد مادة 24)امو األساسي يتكّون مننظ. و العممية العربيةالمغوية و 

تاله و  حي جبر: يأّول رئيس لو الدكتوررئاستو دورّية، و  تكونعضوا( و  30يتكّون من )و 
: إلى يصدر المجمع مجمة تحمل اسمو تيدفو ، ثم أحمد حسن حامد الدكتور: يونس عمر

كان المجمعية، و  ، ونشر الّتقاريرالمحافظة عمى التراث العربي، و نشر البحوث والّدراسات
إلى ذلك . باإلضافة م 2003م، والثالث  2002م والثاني  2001األول سنة عددىا 

 (1).خميل الّسكاكيني" ألحمد حسن حامد"كتاب:، و ""معجم ألفاظ النتفاضة معأصدر المج
 م 1998: مجمع المغة العربية الميبي 

، بناء عمى قرار م 1994 -ه  1423سنة (مجمع المغة العربية الميبي)تأّسس
عضو ليبي(،  15عامال، )عضوا( 20يتألف من)مجمس الوزراء(، و المجنة الّشعبية العامة)

نائبو السّيد عمي ، و األمين العام عمي فيمي خشيم ، يرأسوأعضاء عرب غير ليبين( 05و)
، لسالمة المغوية في وسائل اإلعالم: لجنة ا( ىيلجان 04الصادق حسنين، ولممجمع )

لجنة تحديد استخدامات األسماء  ،، لجنة الميجات العروبيةلجنة مراجعة الّنصوص التعميمية
الدوريات؛ لنشر البحوث ويصدر المجمع المجالت و ، في الّنشاط القتصادي التسمياتو 

، م 2006الرابع م، و 2003ألول عددىا ا : مجمة المجمع عنوانيا)حولية المجمع( صدرمثل
لندوات ، باإلضافة إلى إقامة االعربية القديمة " التنوع في الميجاتوكتاب "الوحدة و 

تشجيع ، و (2)توثيق صالتو بالمجامع األخرى، و غراض المجمعرات ذات الصمة بأالمؤتمو 
 .(3)تغميب الفصحى عمى العامية ، و عريب في المؤّسسات اإلداريةالتّ 
  : م  1998المجمع الجزائري لمغة العربية 

أثناء الشروع في تقنين بعض المؤّسسات العميا لمحفاظ عمى الّمغة العربّية في  
عيد الرئيس الراحل في األعوام السبعين، و المجتمع الجزائرّي وترقية استعماليا منذ أواخر 

                                                             
 . 255،  254، ص قعمي القاسمي، المرجع الساب ينظر، -1
 . 256،  255، ص  المرجع نفسو ينظر، -2
ة مجمع المغة العربية في ، مجمفصحى تدّرجت إلى دارجة تفّصحت( منلميبية )العامية ا، عمي فيمي خشيمينظر،  -3

 . 84م، ص  2000، ه 1421، 1، ج  89القاىرة، مؤّسسة دار الّشعب، مصر، ع 
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ي ، ولكّن الرئيس ُتُوفّ ّمغة العربّية الجزائريّ ىواري بومدين، تّم وْضُع المَِّبنة األولى لمجمع ال
، ولذلك كان الشائع في بداية األعوام الثمانين من القرن أن يتحّقق ما أراد إنجازه قبل
، وفي عام «أكاديمّية ىواري بومدين لمغة العربّية»:اضي أن تسمَّى ىذه الييئة العمياالم

وقع تقديم القانون التنظيمي لممجمع الجزائرّي لّمغة العربّية فُنوِقش في مجمس  م1986
تقع المصادقة عميو، فأمسى قانونًا وطنّيًا ل يمكن إلغاُؤه إّل من خالل  النواب قبل أن

إلى (1)المجمس نفِسو الذي أّسسو وأقّره. غير أّن تأسيس ىذا المجمع وقع التراخي في إنشائو
حيث بمغ عدد ، )المجمع الجزائري لمغة العربية( صدر مرسوم رئاسي إلنشاءم  1992سنة 

أن يكونوا ممن يعرفون  مثميم من خارجيا عمى، و داخل الجزائرعضوا( من  30)أعضائو
، رئيس المجمع : التيجاني اليّدام تم تعيينم 1998في سنةخرى. و يتقنون لغة أالعربية و 

لرحمان عبد ا:الدكتورم يقضي بتعيين  2000وفاتو صدر مرسوم رئاسي في أكتوبر بعد و 
مجمة المجمع نوية عنوانيا "المجمع مجمة نصف سيصدر ، و الحاج صالح رئيسا لو

ولقد تبّنى المجمع الجزائري  (2).م2005عددىا األول  ة" الذي صدرالجزائري لمغة العربي
نّظما مشروع الذخيرة المغوية لعبد الرحمان الحاج صالح بالمشاركة الجزئية لجامعة الجزائر 

بالرعاية السامية م  2001/  12/  27 – 26ندوة تأسيسية انعقدت في الجزائر بين 
ة وخرجت ىذه الندوة  بتوصيات جمعت تسع دول عربي، و لفخامة رئيس الجميورية الجزائرية

وأشار حسن  (3).التخطيط والتنسيقو أنشأت لجنة دولية دائمة لممتابعة قرارات ىامة و و 
الشافعي، رئيس المجمع المصري لمغة العربية، ورئيس اتحاد المجامع المغوية العربية في 

لمغة العربية يحتل مكانة ميّمة وسط الدول  الجزائري المجمع أن" لشعب":اجريدة "تصريح ل
، وأيضا من عممو الجزائر ىا من المكانة الخاصة التي تحتمياالعربية، مشيرا إلى أنو يستمدّ 

، مؤكدا أن المشروع الكبير الذي انتدبو المجمع ُيرجى لو أن يضع (4)"وجيوده التي يبذليا
                                                             

المغة العربية في القرن الحادي والعشرين، في المؤسسات التعميمية في الجميورية الجزائرية،  ،عبد الممك مرتاضينظر، -1
، 1436 ربيع الثاني 19الموافق  9/2/2015يوم ،  http://www.majma.org، الواقع والتحديات واستشراف المستقبل

 .15:07الساعة 
 . 254سمي ، المرجع السابق ، ص عمي القا ينظر، -2
 . 396عبد الرحمان الحاج الصالح، المرجع السابق ، ص ينظر، -3
ه،  1436محرم http://w ww.djazairess.com ،30 ،«الذخيرة العربية»مشروع  ،ىدى بوعطيح، ينظر - 4

 .14:30، الساعة  م 23/11/2014الموافق 
 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.majma.org/
http://www.djazairess.com/author/%D9%87%D8%AF%D9%89+%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%AD
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إن الغياب الذي " :عيالعرب ولغة القرآن الكريم في عالم الفضاء اإللكتروني. وقال الشاف
تعانيو لغة الضاد في ىذه األبعاد الجديدة من الفضاءات ومن الحضور الفكري والعممي 

مصطمح لمغة العربية، وتوحيد ال الجزائري والمغوي، نأمل أن تعّوضو جيود المجمع
، مشيرا في ذات السياق إلى أن اتحاد المجامع المغوية العربية يقدم مشروعا (1)"العربي

، حيث يأمل الدكتور «المعجم التاريخي لمغة العربية»يناىض مشروع الذخيرة العربية، وىو 
 (2). عجمحسن الشافعي أن يكون مشروع الذخيرة أكبر عون إلنجاح ىذا الم

  م 1956العربية : اّتحاد المجامع 
م حين انعقد برعاية الجامعة العربية  1956ىذا التحاد ألول مرة  قيامنشأت فكرة 

التصال بين . حيث ينظم (3)العممية في دمشقؤتمر لممجامع العربية المغوية و م أول
ّم لقد ت. و (5)عمى تحقيق نيضة عممية شاممة يعمل، و (4)ينّسق أعماليا، و المجامع العربية

يل أفر  30مشروع الّنظام األساسي لتحاد المجامع المغوية العممية العربية في وضع 
 :يتأّلف من: أّن مقّره يكون في القاىرة و جاء في مواده ما يميم. و 1970
 مجمع المغة العربية في دمشق. 
 المجمع العممي العراقي في بغداد. 
 مجمع المغة العربية في القاىرة. 
 (6)وقبولالمجمس عمى  ، ويوافقدولة عربية مستقّمةي عممي تنشئو كل مجمع لغو و. 

 :ممجامع المغوية العممية العربيةاألهداف العامة ل -د 
 المجامع العربية حول األبواب اآلتية : ميامتدور 

  عمى جعميا تفي بمطالب العموم والفنون وشؤون العمل العناية بسالمة المغة العربية، و
 .الحياة العصرية

 
                                                             

 المرجع الّسابق. ،ىدى بوعطيح، ينظر -1
 المرجع نفسو. ،ينظر -2
 . 17، ص المرجع الّسابقينظر، شوقي ضيف،  -3
 . 13، ص اء كامل فايد ، المرجع السابقينظر، وف -4
 . 89م ، ص 1964ه ،  1384، 1، المسان العربي ،ع يم منتصر، التحاد العممي العربيينظر، عبد الحم  5
 . 329، ص ينظر، عمي الزركان، المرجع السابق -6

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/author/%D9%87%D8%AF%D9%89+%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%AD
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  (1).عمومياوالتأليف في آداب العربية و العناية بالبحث 
 في غير إلزام  –وتصمح ما فسد  ،مراقبة حركة تطور المغة: فتقّر ما صمح–  

 ؛ مّما يعني أّنيا تيتم(2)تاركة تفضيل لفظ عمى لفظ لمذوق المغوي عند مستخدمي المغة
 .بوضع المصطمحات العممية العربية

 العمميعممية الجادة ذات التأىيل نشر البحوث ال. 
  (3).التعريب في مختمف ميادين المعرفةتشجيع الترجمة و 
 مات لممصطمحات العممية المتخّصصةمعج، و وضع معجمات لغوية عامة. 
  (4).الّدوريات لنشر البحوث المجمعيةو إصدار المجاّلت 

 :العامة إلتحاد المجامع العربية األىدافتتجّمى و 
 .دىاتنسيق جيو العممية العربية و ل بين المجامع تنظيم وسائل الّتصا -
لحديثة التي ترد إليو من دراسة المصطمحات ا، و وضع المشروعات التي تحّقق أىدافو -

 .، واقتراح توحيد المختمف عميو منياالمجامع
يشترك في ىذه المؤتمرات ، و اإلسالميةرة لمدراسات العربية و تنظيم عقد مؤتمرات دو  -

  (5).لعمماء المتخّصصوناأعضاء المجامع المغوية العربية و 
دت ىيئة عربية تتكّفل بتنسيق جِ ليذا وُ ، و المغوية العربية ل ُيع ّد كافياما تبذلو المجامع و 

 :المتمثمة فيممية العربية و التي تبذل في مجال المصطمحات الع الجيود
 الّرباط :بمكتب تنسيق التعريب  (2

عقد في المغرب سنة ل الذي فكرة ىذا المكتب بمؤتمر التعريب األو  ارتبطت
نظمة العربية ، ثّم آل أمره إلى المم 1969ضنتو جامعة الدول العربية ثم احت ،م1961

وكان ىذا  (6).يازا من أجيزتيا يعمل تحت لوائيام فصار ج 1972العموم  لمتربية والثقافة و 
 ، وقام المكتبلتنسيق التعريب في الوطن العربي المكتب ُيعرف باسم: المكتب الدائم

                                                             
 . 120، ص المرجع السابقينظر، صالح بمعيد ،  -1
 . 4، ص لسابق، المرجع اينظر، وفاء كامل فايد- 2
 . 120المرجع السابق ، ص ينظر، صالح بمعيد ، - 3
 . 255، المرجع السابق، ص عمي القاسمي ينظر، -4
 . 14ينظر، وفاء كامل فايد، المرجع السابق، ص  -5
 .47م، ص 1995،  39ع العربي، ، مكتب تنسيق التعريب " الجيد والمعتمد واآلمال"، المسانينظر، أحمد شحالن -6
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. ويصدر المكتب منذ عام محات عشرين عمما من عموم المعرفةبتنسيق وتوحيد مصط
باألبحاث المغوية والمعجمية. وىي مجمة دورية  ىعنمجمة باسم المسان العربي تُ  م1964

والمشروعات المعجمية المغوية ونشاط الترجمة والتعريب  نصف سنوية تيتم بنشر األبحاث
يختمف عمل المكتب عن و  (1).بتنظيم عدة مؤتمرات لمتعريبكما قام المكتب والمصطمحية 

عمل المجامع المغوية في أّنو يقوم بالتعريب بقدر ما يقوم بالتنسيق بين الجيود العربية 
  .(2)المختمفة في إطار خطة شاممة 

التي تبذل من أجل  الجيود تنسيق التعريب بفعالية في مكتبوعميو يساىم   
 ترقية مصطمحاتيا من خالل مواكبة التطورات العمميةالعربية العممية و النيوض بالمغة 

التنسيقي عمى مستوى التقنية والعمل عمى توحيد المصطمحات العممية العربية بفضل دوره و 
 .الوطن العربي

 مراكزهاو  الجامعات العربية أقسامها ومعاهدها (3
؛ حيث تؤّدي التنمية البشريةفي تحقيق األكثر فاعمّية الجامعة ىي األداة األىّم و 

جاء في  مّما، و ر في خدمة المصطمح العممي العربيالجامعات العربية ومعاىدىا دور كبي
م في المادة الثالثة ما يمي:  2002توصيات مؤتمر التعريب العاشر المنعقد في دمشق سنة 

إذ أّنو يضطمع  " أّن التعميم العالي ىو أساس التنمية البشرية الّشاممة في الوطن العربي
وينيض بإجراء البحوث العممية الالزمة لتطوير عممية  بإعداد األطر القيادية في المجتمع،

ولقد حّدد المؤتمر التنمية في مختمف مجالتيا ويتوّلى خدمة المجتمع في جميع الميادين". 
، المجال العممي المصطمحي والمعجمياألىداف التي عمى الجامعات تحقيقيا وخاصة في 

ة المغة العربية في ضرورة سيرور و . والترجمة الحث عمى توحيد الجيود أثناء التعريبو 
دعوة أعضاء الييئة التدريسية في جامعات الوطن العربي إلى و جامعات الوطن العربي 

عات الجام ، عمى أن يضطمع اتحادالتأليفالبحث و غة العربية في التدريس و استخدام الم
توحيد الفكر الثقافي بين أبناء األمة و العممي و ، تيسيرا لمتواصل لمجالالعربية بدوره في ىذا ا

ضرورة ل يتأتى ىذا إّل بو  تعزيزا لستخدام المصطمحات العممية العربية الموّحدةو بينيم 

                                                             
ه،  1436محرم  http://www.startimes.com  ،30، محمد حسن يوسف، المجامع المغوية العربيةينظر،  -1

 .14:40، الساعة : م 23/11/2014الموافق 
 . 107، ص ، )د ت(شر، )د ط(، القاىرةلمطباعة والندار غريب  ،ينظر، محمود فيمي حجازي، البحث المغوي - 2

http://www.startimes.com/
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المتّفق عمييا  استخدام المصطمحات العممية التي اشتممت عمييا المعاجم المتخّصصة
 :العربية في جانب المصطمحي نذكر ةمن خدم المغومن بين  (1)عربيا

 اتحاد الجامعات العربية : .1
 ، وتوحيد المصطمحات العممية فقدأىدافو عمى تعريب التعميم العاليحيث رّكز في  

: " قيام التحاد بالعمل الّنظام األساسي لالتحاد ما نّصو( من ورد في المادة الثانية الفقرة )و
حات المعاىد العالية مع توحيد المصطمفي الجامعات و عربية لغة التعميم عمى أن تكون ال

بما أن التحاد منظمة عربية غايتو دعم الجامعات العربية وتعزيز . و "الحضاريةالعممية و 
. كما مشاريعوفيق بما يطرح من أفكار و روح التعاون فقد اعتمد عمى أسموب التنسيق والت

توحيده في و عممي وعمى المصطمح الرّكز جيوده عمى تعريب العموم في جميع المجالت، 
يجاد الّصيغ الموّحدة والّناجعة في الّتعاملو ، الدول العربية  تتجّمى. و مع المصطمح األجنبي ا 

من خالل توصياتو في  بالمصطمح خاصةعنايتو بالتعريب عامة و اىتمامات التحاد و 
فيما يبذلو من جيود ، و اون مع الجامعات العربية األعضاءالندوات العممية التي يقيميا بالتع

في مجال توحيد مصطمحات األلقاب العممية ألعضاء الييئات التدريسية المعمول بيا حاليا 
الجامعية باإلضافة إلى تسخيره مجمو ، وتوحيد المصطمحات اإلدارية لجامعات العربيةفي ا

الفّعالة في مشاركتو ، و نى بموضوع التعريب والمصطمحاإلتحاد لنشر البحوث التي ُتعْ 
شاعتو ناجعة في نشر ئلالّمجان العربية التي تمّثل وسا . كما اقترح فكرة تأليف المصطمح وا 

مصطمحية ال رادفيةكتب جامعية مشتركة تعتمد مصطمحا معربا واحدا يتجاوز بواسطتو التّ 
المصطمحات ع استحداث بنك معمومات لمتعريب و ، واقتراح مشرو القائمة في الوطن العربي

    (2)ممية .الع
 المعاهد : وأهم المراكز العممية و  أقسام المغة العربية في الجامعات .2

وأقسام  في الوطن العربي عدة فروع البحث العمميد أنشأت وزارات التعميم العالي و لق
 .المصطمحيُتعْنى بالمغة العربية وترقيتيا وتخدم المجال المعجمي و 

                                                             
ه، 1424 ،56، 55، ع ، المسان العربي، بيان دمشق حول تعريب التعميم العاليالتعريبينظر، مكتب تنسيق  -1

 .429ص م، 2003
شاعتو، المسان العربي، ع ، دور مؤّسسات التعميم اينظر، محمد مجيد السعيد -2 ، 29لعالي في توحيد المصطمح وا 

 . 157،  156، ص م 1987



 المصطمح: عمومو ومؤسساتومدخل مفاىيمي                                             
 

12 
 

 لمترجمة  المركز الوطنيالتعميم العالي تم تأسيس )وزارة : وبقرار من مثال ففي الجزائر
ترجمة الكتب الوجيزة معاجم مختّصة و تو إنتاج قواميس و ميمم 1980سنة  (والمصطمحات
رامج الجامعية إلى المغة العربية. كما دعت الوزارة إلى الّدروس المقّررة في البالمنسوخة و 

اج مان الحالجزائر الذي توّله عبد الّرح( في جامعة إنشاء )مركز ترقية المغة العربية
م لمتنسيق بين 1998سبتمبر 28في صيب المجمس األعمى لمغة العربية وتم تن (1)،صالح

يرىا عن طريق ترقيتيا وتطو ة تعميم استعمال المغة العربية و الييئات المشرفة عمى عممي
 ،(2)مفة في إطار تخّصصوالييئات المختتقديم الخبرة العممية لموزارات و ، و اإلنتاج العممي

ينظر األبحاث و ية لتمكينيا من إنجاز الدراسات و التقنمل عمى تعبئة الكفاءات العممية و يعو 
عمى العموم بعض التخّصصات في التعميم العالي، و في مدى مالءمة اآلجال المتعمقة ب

بالمغات اتصاليا حّديات و التالمغوي لمعربية بين الّرىانات و  ترتكز جيوده عمى الوضع
التطورات العممية التي تفرض مصطمحات جديدة بغية فاىيم والدللت و دراسة الم، و األخرى

ر ذلك مجمة فصمية المجمس بنشاط أكاديمي مكّثف ويصدر إثيقوم و  (3)مالحقة العصر
، بين المصطمح العممي العربياتذة جامعيين تتناثر موضوعاتيا بأقالم أس( )المغة العربية

يا المغة العربية في ظل عيشالحمول العممية اإلجرائية لإلشكالت الّراىنة التي تتقديم و 
م التي  1963المدرسة العميا لمترجمة في الجزائر( سنة )كما أّسست .(4)تحديات العصر

يساعد عمى الذين سيوظفون في جميع المرافق مما  داد المترجمينتمّثل دورىا  في إع
بمعيد المغات األجنبية في جامعة م  1970ألحقت ىذه المدرسة عام ، و تعريب كل إداراتيا

 . (5)الجزائر
 عيد الّدراسات م أنشأت المممكة المغربية )م 1960ففي شير جانفي  : أّما في المغرب
يحوي المعيد عمى قاعدة لممعطيات ي تعريب اإلدارة و ( لممساعدة فاألبحاث لمتعريبو 

فيو عّدة أبحاث المتعّددة المغات التي تضم عشرات اآللف من المصطمحات كما ُتجرى 

                                                             
 . 166، ص ينظر، عمي القاسمي، المرجع السابق -1
 . 139، ص المصطمحيةصالح بمعيد ، الحركة المعجمية و  ،ينظر - 2
 . 141، ص نفسو المرجع ينظر، - 3
 . 143، ص المرجع نفسو ينظر، - 4
 . 161، المرجع السابق ، ص ينظر، عمي القاسمي - 5
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( س في طنجة )مدرسة الممك فيد العميا لمترجمةأسّ . و (1)مصطمحيةلسانية ومعجمية و 
بعة لجامعة بوصفيا مدرسة تا (م1987 –م1986افتتحت في السنة الدراسية )م و 1983

م 1990عدي في تطوان سنة ، ثّم ألحقت بجامعة عبد الممك السّ محمد الخامس بالّرباط
من أوائل الجامعات العربية التي أولت عناية ، و (2)تقنيات الّترجمةية و تدّرس الّدروس المغو 

ز لمدراسات مركعبد اهلل في فاس التي أنشأت )ن بالمصطمح العممي جامعة سيدي محمد ب
ية " يصدر ىذا المركز دورية " دراسات مصطمحو م(  1993/ ه 1413المصطمحية عام 

في  إسماعيلتولي جامعة مولي مؤتمرات حول عمم المصطمح و كما تقوم بعقد عّدة ندوات و 
تدّرسو في كمية اآلداب والعموم اإلنسانية غربية أىمية خاصة لعمم المصطمح و مكناس الم

حول المصطمح من أىّميا ندوة عقدتيا في مكناس عام  عقدت ىذه الكمية عدة ندواتو 
 .(3)بالتعاون مع جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل بفاس م2000
 م الذي صار 1976 قسم الترجمة في معيد بورقيبة لمغات الحية()أنشأ :أّما في تونس
اإلنسانية العموم الفنون و اآلداب و  ىو تابع حاليا لجامعة( و سمو )المعيد العالي لمغات الحيةا

الدروس  إلى( إضافة ، اإلنجميزية)العربية، الفرنسيةم تدّرس المغات1993ام س منذ عبتون
   (4)التقنية.العممية و نيات الترجمة العامة و تقو  المغوية
 م1919سورية بالمغة العربية منذ الجامعات الالتدريس بالمعاىد و  أ: بدأما في سوريا ،
حيث كانت كافة العموم بالعموم معّربة كما كانت تكتب تمقينيم العموم بالمغة العربية و 

التعريب في لقد تأّلفت لجنة المصطمحات و و  ،الدكتوراه بالمغة العربيةستير و أطروحات الماج
كان لمتوجيات السياسية دور في صدور الكتاب ، و م1978مجمس التعميم العالي عام 

القطر السوري سنويا عشرات  يصدر، و مما ساىم في تعريب العموم م1981 سنة الجامعي
 (5).التقنيةو المترجمة لكافة المستويات العممية الكتب العربية العممية المؤلفة و 

                                                             
 . 166، المرجع السابق ، ص ينظر، عمي القاسمي - 1
 . 163، ص ينظر، المرجع نفسو  -2
 . 277، ص  المرجع نفسوينظر،   -3
 . 162، ص المرجع نفسوينظر،  - 4
نظمة العربية لمتربية والثقافة ، المفي الدول العربية " ، "سياسات تعريب العمومقدرسي ينظر، يحي صالح محمد توفيق  -5

 . 199، ص م 1996، إدارة الثقافة، تونس،  21حّديات القرن التوالعموم، المغة العربية و 
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 و عاتقأخذ عمى أىمّية لتعريب التعميم العالي و  أولى المجمع األردني :في األردن أّما
تخدم  لتيساىم في وضع عدد من المصطمحات العممية ا، و ترجمة العديد من الكتب العممية

الذين حمموا عمى عاتقيم إيضاح مفاىيم المادة العممية بالمغة  أساتذتياطمبة الدراسات العميا و 
وتحرص عدد من  اإلنجميزيةالمصطمح العممي بالمغة العربية و العربية مع التشديد عمى ذكر 

 الجامعات عمى اقتناء أكبر عدد من المراجع العممية العربية .
  من أىداف بالمغة العربية في كافة المواد و قد حرصت عمى التعميم : فأّما في الّسعودية

لمعرفة المفيدة إلى ضروب اه ترجمة العموم و  1389عام  ّصادرسياسة التعميم العالي ال
ثراء المغة العربية بالجديد من الّتعبيرات والمصطمحاتلغة القرآن و  اإلضافة إلى ىذا ب. (1)ا 

 م1988ه الموافق لسنة 1408( سنة بجامعة الممك سعودفقد تّم إنشاء )مركز الترجمة 
 : تشجيع ترجمة الكتب العمميةيام التي أنيطت لومن المم و 1990مارس ميامو سنة و 
العمل عمى ت العممية و وضع المصطمحا، ودعم حركة التعريب و األبحاث إلى العربيةو 

ن المتخّصصة بالتعاو باإلضافة إلى وضع معاجم المصطمحات  ،نشرىاتوحيدىا و تطبيقيا و 
 .( 2)المؤّسسات العممية المشابيةمع األقسام العممية بالجامعة و 

 شاركت جامعة الخرطوم في برامج ندوات توحيد المصطمح العممي :  أّما في السودان
قد أحّست لجنة التعريب ، و (الخ، اليندسة ...زراعة، الفيزياءال):في المجالت العممية ك

شاعة استعمالو في مؤّسسات التعميم العالي ويسعى و بدفع حركة توحيد المصطمح العممي  ا 
حوي مصطمحات عممية عربية األساتذة السودانيون إلى إعداد مذكرات بالمغة العربية ت

  (3).ة لتأليف الكتب المنيجية العربيةتكون نواموّحدة 
الجيود والمساعي التي تبذليا الجامعات العربية في من خالل ما سمف تّتضح و 

شاعتو في األوساط العمميةة المصطمح العممي من حيث الوضع و خدم ، من خالل التوحيد وا 
ىو ترقية المغة طاقاتيا البشرية والمادية لتحقيق ىدف واحد أل و  تخصيصيا ألقسام تسّخر

مراكزىا ل عمى الجامعات العربية و ىذا يظ معو  ،جعميا مواكبة لمستجدات العصرة و العربي
                                                             

 . 203،  202، ص السابقالمرجع ، قدرسي يحي صالح محمد توفيق ،ينظر -1
شاعة المصطمح العممي نظر، أحمد بن عبد القادر الميندسي  -2 ، دور مركز الترجمة بجامعة الممك سعود في الترجمة وا 

 . 147، ص   54، ع ، المسان العربيوّحدالم
مشكمة المصطمح العممي الموّحد بجامعة الخرطوم " ، المسان طيب إبراىيم، " مسيرة التعريب و ينظر، عبد العزيز ال - 3

 .  224،  223، ص  39العربي ، ع 
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؛ لترقى إلى كتخّصص في الجامعاتالمصطمح "  معاىدىا التركيز عمى تدريس "عممو 
المعرفة والتقنيات ن فتقيم رباطا وثيقا بين العمم و مستوى تحديات ىذا القرن الذي يسابق الزم

  .اإلنتاجو 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المصطمح: عمومو ومؤسساتومدخل مفاىيمي                                             
 

11 
 

 خالصة
ليذا . و مفتاح أبواب المعارفالمغوية التي بيا نمج العموم، و  حدةالمصطمح ىو الو      

بسرعة كبيرة  مع نمو التقنيات العالمية وتطّورىابالمصطمح والمصطمحية و اعتنى العمماء 
ئل أىمّية المحاق بالركب الحضاري عمى األقل إن لم يكن في الوساأدرك الوطن العربي 

دا سياسيا فميكن توّحدا لغويا إن لم يكن توحّ ، عمى األقل المخترعات فميكن بالمصطمحاتو 
الباحثين العرب الذين يجدون أنفسيم عاجزين في إيجاد واتفاقا مصطمحيا ل يربك الطمبة و 

 .لمفاىيم التي يريدون الوصول إليومصطمح عممي يعّبر عن ا
شاء حكوماتيا فسعت إلى إناسات العربية من خالل وزاراتيا و ىذا ما وصمت إليو السي     

، مكّمفة بتنظيمو ومراقبتووسائمو، و  تضع قواعدهمنّظمات ترعى المصطمح العممي و ىيئات و 
يجاد الحمول الناجعة والكفيمة  : ل تصلومحّصمة القولبترقية المصطمح العممي العربي  وا 
العربية المغة ان حاليا تعّبر بيا عن أغراضيا و ، فيي لسأّمة إلى القمم إن لم تعل لغتيا

ا بأنيا ل تفي بمتطمبات العصر من شأنيا ؟ ونعتي الحطّ  أجّميا فممالكتاب السماوي و  قّدسيا
    .م ؟ألن تكون من لغة العمو  ل تسموو 
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 :تمهيد
دينية طقكسٌية ال ربائب االستعمار أف المغة العربية لغة ك  االستشراؽزعـ دىاقنة 

راكمة مصطمحاتيا لمتالمعارؼ الحٌية ا، كىي تقؼ عاجزة حياؿ نقؿ العمـك ك شأف ليا بالعمـ
، ك  األدىى مف ىذا اتياميا بأٌنيا لغة ىرمة غير . ك أٌف ال بٌد ليا مف لغة بديمةيكما بعد يـك

، باإلضافة إلى انحرافيا عف المضمار ألفاظيا جامدة في قكاعدىامطكاعة في جذكرىا، ك 
 االندثار.كالحفظ مف الٌزكاؿ ك  الذم ريًسـ ليا مف الٌسماء المتمثؿ في الخمكد

خاصة في جانب المصطمحات ، تعاني مف مأزؽ لغكم خطير يـكاألٌمة العربية الك 
.  ائؽ المعارؼ ك بدكنيا ال نمج حداألخيرة تيعدُّ مفاتيح العمـك ك  ؛ ألفالعممية بساتيف العمـك

معتبرة في دراسة المغة بالبحث  جماعات بجيكدىذا الكضع قاـ العمماء أفرادا ك  لمكاجيةك 
مصطمحات صياغة التساىـ في كضع ك الستنباط القكانيف كاآلليات المناسبة التي التنقيب؛ ك 

ازات التقنية العالمية االنجقة لتكاكب مكجة الثكرة العممية ك دقيالعممية  بطريقة سميمة ك 
التي جعمت العالـ قرية  ضياع المغة العربية في ظؿ العكلمة تجٌنبا النصيار ك ، ك المتسارعة
 .لغتنا األـالتقنية عمى حساب عالـ المنتج لممخترع ك فرض لغة الصغيرة ك 
، تيطرح مجمكعة مف التساؤالت  تثير أذىاف جميع مف تشغميـ مف خبلؿ ما سمؼك 

أىـ اآلليات التي كضعيا العمماء لصياغة  : مامف أىٌمياك قضايا المصطمح العممي العربي 
لى؟ممي العربيالمصطمح الع أٌم حد تعد تمؾ اآلليات ناجعة في صياغة مصطمحات  ، كا 

امع المغكية العربية تيجاىيا؟ كما ما كاف مكقؼ المج، ك ؟عربية دقيقة ال إشكاؿ فييامية عم
 ، ثـ ما؟ي صياغة المصطمح العممي العربيالتكصيات التي اعتمدكىا فأىـ القرارات ك 
مكاكبتو ربي التي حٌدت مف تطكره ك ممي العالعقبات التي كاجيت المصطمح العاإلشكاليات ك 

خاصة مع انفتاح السكؽ العربية عمى ، تٌيار التقنيات المتجٌددة في البركز في كؿ ثانية أكأقؿ
العمماء العرب لرمكز المعضمة في كعيٍسر فٌؾ ، الذم ساىـ في زيادة حٌدة المشكمةالعالمية 

رة عمى مستكل البحث مخٌمفات خطي؛ ألف ىذا لو فٌعالة في آف كاحدحمكؿ سريعة ك  إيجاد
  .عجمة التنمية العربية إلى األماـ؟ثانيا فيك: حجرة عثرة في دفع ، ك العممي أكال
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 ألول : إشكالية وضع المصطمح العممي العربيالمبحث ا
نٌ ، ك العممي مف العدـلـ يكلد المصطمح  ، ما ىناؾ كسائؿ ساعدت عمى صياغتوا 

اء نظرا ألىمية المصطمح العممي انكٌب العمم. ك ممٌيزاتومفاىيمو ك دت خصائصو ك حدٌ ك 
مغة العربية المحفكظة في الكتب البحث في قكاعد ال، ك المختٌصكف عمى دراستوالعرب ك 

المفيدة كالعممية في كضع ، كالطرؽ ت المناسبةالمصادر التي أٌلفيا القدماء عف اآللياك 
براز أنظمتو التي تجعمو مسايرا مع ال، ك المصطمح ضارية في مجاؿ التقنيات تطكرات الحا 

 . العمـكك 
 :العممية العربية المصطمحاتوضع ماهية المطمب األول: 

 لغة : -أ 
ٍضعنا كمىٍكًضعنا بمعنى حٌطو  عيو كى  (1).)كضعو(: يضى
 اصطالحا :  -ب 

 أيًحس  : تخصيص شيء بشيء متى أيٍطًمؽ أك : " الكضع ىك عٌرفو الشريؼ الجرجاني
رادة المعنى بلؽ استعماؿ المفظ ك الشيء األكؿ فيًيـ منو الشيء الثاني المراد باإلط ا 

استعماؿ المفظ أعـٌ أف يككف فيو إرادة المعنى أٌكال".، ك اإلحساسك 
عميو فالكضع يقـك ك ( 2)

بحضكر المفظ يحضر ، ك المعنى يحضر المفظ فبحضكر ،(3)عمى تعييف المفظ بإزاء المعنى
.: المعنى أم ف مفيـك مف خبلؿ التعريفات يتجمى لنا أك  (4)التساكم في عناصر المفيـك

مـ في مجاؿ ع ، كلـ ينصبالعامةلمفظة في المغة العادية ك الكضع كاف مرٌكزا عمى كضع ا
 .التخٌصص في الكضعالمصطمح الذم يتطٌمب الدٌقة ك 

 

 
                                                             

، مكتبة الثكرم ، ) د ط( ،  القامكس المحيط، ق ( 1306ت ، مجد الديف محمد بف يعقكب )الفيركز آبادم، ينظر -1
 . 24، ص  3، ) د ت( ، مادة )ك ض ع( ، ج دمشؽ

 . 273، ص   1985، التعريفات ، مكتبة لبناف ، )د ط( ، بيركت ، (عمي بف محمد الشريؼ)الجرجاني  - 2
، (1ككاكب، الشركة المصرية ، )طبقرية العربية في رؤية اإلنساف كالحيكاف كالٌسماء كال، عينظر، لطفي عبد البديع - 3

 . 16ـ ، ص  1997القاىرة ، 
 . 18مشكبلت تحقيقو ، ص إبراىيـ كايد محمكد، المصطمح ك  - 4
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عدادها مفهوم وضع المصطمحات و  -ج   :ا 
معرفة ، ك تنسيقياالمصطمحات كتحميميا ك ع ىك كضع الفعاليات المٌتصمة بجم

كذلؾ جمع المفاىيـ الخاصة بحقؿ . ك مقاببلتيا بمغة أخرلتعريفاتيا بالمغة ذاتيا أك ك  مرادفاتيا
، ثـٌ كصؼ االستعماؿ المكجكد كدراسة العبلقة بيف ىذه المفاىيـمعٌيف مف حقكؿ المعرفة 

يمٌر ك ، مصطمح معٌيف لممفيـك الكاحد خصيصت، أك بل لمتعبير عف المفيـك بمصطمح مافع
 إعداد المصطمحات المعيارية بثبلث مراحؿ ىي :

 بعبارة أخرل دراسة ، أك المعمكؿ بو حالٌيا في حقؿ معٌيف دراسة نظاـ المصطمحات
 ىي دراسة كصفية .، ك حقؿال االستعماؿ الفعمي لممصطمحات في ذلؾ

 الفعمي لممصطمحات كىي عممية يف االستعماؿ ، أم تحستطكير نظاـ المصطمحات
ساس في إنتاج ؛ ألف كضع المصطمحات الدقيقة أماـ المفاىيـ العممية ىك األمعيارية

 المعاجـ الداللية .، ك أنظمة التصنيؼ، ك المصطمحات المصٌنفة
 سمطة  نشر التكصيات الخاصة بالمصطمحات المكحٌدة المعيارية التي كضعتيا ىيئة ليا

 (1).استعمالياتعميـ تكحيدية ك 
عممية إبداعية يقـك بيا المتخٌصص في أثناء قيامو ما أف كضع المصطمحات العممية: ىك ك

 عند أٌمة مف، فإذا تكٌقؼ البحث كاإلبداع كاالبتكار عندما تيٍمًجئيو الضركرة إلى ذلؾببحثو 
مجاؿ ت الحقكؿ المعرفية في ، فكٌمما تشٌعبذا يعني التكقؼ عف خمؽ المصطمحات، فياألمـ
 .2) )، مٌست الحاجة إلى جديد مف المصطمحاتمعٌيف

الكضكح : الدٌقة ك العممي يتطٌمب شركط كثيرة أىميا : كضع المصطمحصفكة القكؿك 
باحثيف في جميع المجاالت لمرقي تفاؽ مف طرؼ المختصيف مف عمماء كلغكييف ك كاال

 .لعممي العربي إلى مستكل العالميةبالمصطمح ا
يٌتضح ذلؾ مف خبلؿ ما ك  ،المصطمح العممي في المغة العربيةتعٌددت طرؽ كضع  لقدك  

 .سيأتي
 

                                                             
تكثيقيا، مجمة ع المصطمحات كتكحيدىا ك : النظرية العامة لكضالمصطمحية )عمـ المصطمحات( ،عمي القاسمي، ينظر -1

 . 12، ) د ت ( ، ص 1، ج  18المساف العربي ، ع 
 . 18مشكبلت تحقيقو ، ص إبراىيـ كايد محمكد، المصطمح ك  ،ينظر -2
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 آليات وضع المصطمح العممي العربي :: الثانيالمطمب 
تساىـ في كضع  بية بالثراء في جانب الكسائؿ كاآلليات التيتتمٌيز المغة العر 

رغـ أنيا كسائؿ تراثية أشار إلييا عمماء المغة عند العربية التي ، ك المصطمحات العممية
كانت مبثكثة في مؤلفاتيـ إال أف عكامؿ الدىر لـ تقض عمييا بؿ أثبت العمماء الميحدثكف 

تقنية فعاليتيا في صكغ مصطمحات عممية ك نجاعتيا في مجاؿ كضع المصطمح العممي ك 
 .دة كمؤدية لممفاىيـ بدقة متناىيةجدي
 :أىـ ىذه اآلليات نذكر مفك 
 إحياء التراث: .1

؛ إذ عٌربت العمـك الحضارةك  شيدت المغة العربية عيدا كانت فيو لغة العمـك
مف بيف الكتب ، ك الكتبحفظت في بطكف المعاجـ ك ك  ،المصطمحات مف الحضارات السابقةك 

مفاتيح ك"، " التعريفات " لمشريؼ الجرجانيدنجالتراثية التي حكت مصطمحات عممية عربية 
لقد طالب العمماء المحدثكف بضركرة العناية بيذا الٌركاـ ك  (1)العمـك " لمخكارزمي ...الخ .

جراء نظرة فا، ك التنقيبأف يحضى بالدراسة ك اثي، ك التر  حصة تيدؼ إلى بياف نقاط القٌكة ا 
غير  ما ىك، ك ث لمتعبير بو عف ضركرات العصرفالٌصالح منو ييستحد (2)الضعؼ فيو .ك 

 مف بيف التعريفات التي ذكرىا العمماء تعريؼ لمباحثك  (3).ذلؾ ييترؾ في زكايا اإلىماؿ
ابتعاث المفظ القديـ كمحاكاة معناه الجزائرم يكسؼ كغميسي قائبل إٌف:"إحياء التراث ىك 

، بتعبير آخر مجابية الحاضر بالمجكء إلى ي المكركث بمعنى عمـ حديث يضاىيوالعمم
 (4).التراثية عف المفاىيـ الحديثة " ر بالحدكد االصطبلحيةالماضي لمتعبي

أٌف إحياء التراث العممي العربي كسيمة ىامة الستخراج  ،عميو ييستنج مف خبلؿ ما سبؽك   
 . كالفاد منيا في مجاؿ العمـك الحديثةما في جعبة الكتب القديمة مف مصطمحات عممية ييٍست

: لبلستخداـ بدالالتيا القديمة مثؿيتأٌتى ىذا إاٌل بإحياء المصطمحات التي ال تزاؿ صالحة 
                                                             

 . 160ينظر، مصطفى طاىر الحيادرة ، المرجع السابؽ، الكتاب الثالث ، ص  - 1
ـ 1983، 21ينظر، محمد ياسر سمماف، التراث المغكم العربي كالدراسات المغكية الحديثة، مجمة المساف العربي،ع  -2

 . 31ص 
ينظر، صالح بمعيد، المغة العربية آلياتيا األساسية كقضاياىا الٌراىنة، ديكاف المطبكعات الجامعية،)د ط(، الجزائر  -3

 . 117ـ ، ص  1995
 . 85يكسؼ كغميسي ، المرجع السابؽ ، ص  - 4
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أكبتضميف األلفاظ  (1).ظا عمى مفيكمو التراثي إلى اليـكمصطمح " الجبر" الذم ظٌؿ محاف
، أم (2)المغكية معاني جديدة تنتقؿ مف معانييا األكلى إلى معاني اصطبلحية عممية كتقنية

لمدلكالتيا عند القدماء  -يرةبدرجة قميمة أك كث -المصطمحات بمدلكالت عممية مغايرة شحف 
، لتي يمٌؼ عمييا النٌساج الخيكط(الخشبة ايما ): مصطمح " الكشيعة " إذ كانت تعني قدمثؿ

المحكر الذم يمٌؼ حكليا الكيربائي األسبلؾ الكيربائية بطريقة تشير إلى )فإٌنيا اليـك 
 .(3)الجديدمة القريبة بيف المصطمح القديـ ك : الصٌ ظ مف خبلؿ ضرب ىذا المثاؿنمح( ك نةمعيٌ 
إحياء التراث آلية ميٌمة في كضع المصطمح العممي العربي كخاصة : مختصر الحديثك    

عصرية لمتعبير عف  اإلفادة مف المصطمحات التي صاغيا أجدادنا بمنحيا صبغة
 .مستجدات العصر

 القياس : .2
اغة المصطمحات العممية العربية الكسيمة الثانية التي تساىـ في صيييعٌد القياس 

 يتحدد مفيـك القياس كما يمي :ك 
 لغة : -أ

 (4). فالقياس إذف لغة ىك التقدير." ًقٍستي الشيء بالشيء: قٌدرتو عمى ًمثالو" 
 اصطالحا: -ب

غير المنقكؿ حمؿ  " القياس ىك:كردت عٌدة تعريفات لمقياس أىٌميا: قكؿ ابف األنبارم 
ستحدث الذم : الكبلـ المي المنقكؿ يريد األنبارم بغير. ك (5)المنقكؿ إذا كاف في معناه" عمى

حافة : صً ، أٌما المنقكؿ: فيك الكبلـ العربي الفصيح، كاف تقكؿيحاكي بو كبلـ العرب
 عٌصارةغٌسالة ك ، كثبٌلجة ك كًطباعة عمى مثاؿ قكؿ العرب: ًتجارة كًزراعة عمى كزف " ًفعالة "

                                                             
 . 310ينظر، حسني عبد الجميؿ يكسؼ ، المرجع السابؽ ، ص  -1
دكر التراث العممي ك المغكم في كضع المعجـ العربي الحديث المختص " ، المجمس  ، " عبد المطيؼ عبيد ،ينظر - 2

 .108، ص  2007، صيؼ  17، ع لمغة العربية، الجزائراألعمى لمغة العربية ، مجمة ا
 . 310، ص المرجع السابؽ ، حسني عبد الجميؿ يكسؼ ، ينظر - 3
 ، دار العمـية ، تح ، أحمد عبد الغفكر عٌطاركصحاح العرب ، الٌصحاح تاج المغة(بف حٌماد إسماعيؿ) الجكىرم - 4

  . 968، ص  3ـ ،مادة ) ؽ م س ( ، ج 1984ق ،  1404، بيركت، (3لممبلييف، )ط 

(، 1في المغة العربية، دار الفكر، )ط محمد حسف عبد العزيز، القياس ، أبك بكر األنبارم، لمع األدلة، نقبل عفينظر - 5
 .19، ص ـ 1995ق،  1415القاىرة، 
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: "ىك مف خبلؿ األمثمة يتضح أٌف القياسك  (1)."فٌعالة" كزف مثاؿ قكليـ: قٌداحة كبٌرادة عمى
محاكاة العرب في بذلؾ فالقياس ". ك اكتشاؼ المجيكؿ مف المعمـك، ك الشيء إلى نظيره ردٌ 

كضبط ، فركعيا، ك ا عمى كبلميـ في صكغ أصكؿ المادةحمؿ كبلمن، ك طرائقيـ المغكية
دغاـ، ك تركيب الكمك الحركات،  بداؿ، كا   (2).زيادة، ك حذؼمات، كما يتبع ذلؾ: مف إعبلؿ، كا 

 أركان القياس : -ج
 العرب بطريؽ الٌسماع  يعنكف بو المادة المنقكلة مفىك األصؿ المعمـك ك  :المقيس عميه
 (3).ا النٌحاة مف استقراء تمؾ المادة، باإلضافة إلى القكاعد النحكية التي صاغيالتدكيفأك 
 أم: الفرع المجيكؿ (4)ىك الٌنمكذج المحاكي لمٌنمكذج األٌكؿ :المقيس. 
 حكـ  التي قٌدرىا النحكيكف مف أسباب استحٌؽ بمكجبيا المقيس فالعٌمة : الحكمو  العّمة

 .المقيس عميو
 مف بعج النحك كمٌد القياس أكؿق(  117) ت ييعٌد عبد اهلل بف إسحاؽ الحضرمي ك 

 (6)حيث اعتبر القياس دعامة في تقعيد المغة.ق(  180) ت تبله سيبكيو ك  .(5)كشرح العمؿ
كد في الحيرمة لكج : قياس الٌنبيذ عمى الخمرالفقياء أيضا كمثاؿ ذلؾ القياس أستخدـ عندك 

الحكـ في اإلسكار عمى جامعة بينيما، ك ، ك الٌنبيذ فرعاإلسكار فييما. فالخمر أصؿ، ك 
 (7).ـ الشتراكيما في العٌمة المذككرةالتسكية بينيما في ذلؾ الحكالقياس ىنا ىك ، ك التحريـ

، تمٌكف اإلنساف (8)نمٌكىاة ك ضركرة مؤٌكدة لتكسيع المغ، ك القياس إذف كسيمة ال ييستغنى عنوف
                                                             

 .54المرجع السابق، ص  ،العزٌز محمد حسن عبد ،ينظر -1
( ، الرياض  1دار ابف خزيمة ، ) ط ،قضاياه " – مكضكعاتو –فقو المغة " مفيكمو  ،محمد بف إبراىيـ الحمد -2

 . 221،  220ـ ، ص   2005ق، 1426
 . 221المرجع نفسو ، ص  ،ينظر -3
نكر اليدل لكشف، مباحث في عمـ المغة كمناىج البحث المغكم، المكتب الجامعي الحديث،)د ط(، مصر  ،ينظر -4

 .  200ـ ، ص  2006
، 1محمد حسف آؿ ياسيف، الدراسات المغكية عند العرب إلى نياية القرف الثالث، دار مكتبة الحياة ، ) ط ،ينظر -5

 . 343ـ ، ص  1980ق ، 1400 بيركت ،
 .108ـ، ص 1995صالح بمعيد ، في قضايا فقو المغة العربية، ديكاف المطبكعات الجامعية، )د ط(، الجزائر،  ،ينظر -6

 .108ص
ق،  1422،  42مجمع القاىرة، مجمكعة المصطمحات العممية كالفنية التي أقرىا المجمع، القاىرة ، مج  ،ينظر -7

 . 216ـ ، ص  2002
 .52ـ ، ص1994(، الجزائر، 2زبير دٌراقي، محاضرات في فقو المغة، ديكاف المطبكعات الجامعية، )ط  ،ظرين - 8
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لى باإلضافة إ (1)تقرع سمعو مف قبؿ أف، دكف الجمؿمف النطؽ بآالؼ مف الكمـ ك اإلنساف 
احتراـ ركحيا دكف الخركج عف سمت العرب القدامى ذا فالقياس يساىـ في ضبط المغة ك ى

 .(2)في كبلميـ
بداع ك خبلصة القكؿ: ك  منتجة لعديد مف المصطمحات الجديدة القياس آلية خمؽ كا 
لكسيمة فأكلكا لقد أدرؾ عمماء المصطمح فعالية ىذه اكزاف العربية القديمة التراثية ك عمى األ

 .ثخبلؿ البحسيتضح ذلؾ مف ليا عناية كبيرة ك 
 االشتقاق: .3

لقد أكلى عمماء المغة ، ك ربية تمقيبيا بأنيا لغة اشتقاقيةمف أبرز خصائص المغة الع
مرٌت مفردة ؤلفاتيـ إال ك العرب القدماء عناية ال نظير ليا بحيث ال نقرأ مؤلؼ مف م

ة فإنيـ يذكركف المادة المغكيخاصة في تأليؼ المعاجـ المغكية ، ك اشتقاؽ، أكاشتقاقية
صياغة ليذا رٌكز عمماء المصطمح عمى ىذه اآللية في ، ك التفسيراشتقاقاتيا بالشرح ك ك 

 كيتحدد مفيـك االشتقاؽ كما يمي :، المصطمحات العممية العربية
 لغة : -أ
شقؽ ك  شماالاؽ في الكبلـ: األخذ فيو يمينا ك االشتق: يدؿ عمى انصداع في الشيء، ك (ؽ  شى ) 

 .(3)مخرجفي الكبلـ إذا أخرجو أحسف 
 اصطالحا : -ب
  مادة أصمية كىيئة تركيب ليانى ك االشتقاؽ ىك: " أخذ صيغة مف أخرل مع اتفاقيما مع 

 .(4)ليدٌؿ بالثانية عمى معنى األصؿ بزيادة مفيدة " 
، ككذا في ىيئة ي المادةف، ك درج في الصيغة االتفاؽ في المعنىكبيذا التعريؼ التقميدم ي 

 . (6)صيغة مف صيغة أخرل ، أك عممية استخراج لفظ مف لفظك بذلؾ ىك  (5).التركيب

                                                             
 . 24، ص ـ 1983(، القاىرة ، 2 لحداثة،)ط، دار اينظر، محمد الخضر حسيف، القياس في المغة العربية - 1
 .52، صالمرجع السابؽ، ينظر، زبير دٌراقي -2
 .51، مادة ) ش ؽ ؽ( ، ص  12العرب ، ج ، لساف ابف منظكر - 3
( 1ة المغكم"، دار األندلس، )طتطكر الثرك تطٌكر المغكم : " دراسة في نمك ك ، عكامؿ الأحمد عبد الٌرحماف حٌماد -4

 . 17ـ ، ص  1983ق ،  1403، بيركت
 . 104المرجع السابؽ ، ص  خالد األشيب، ،ينظر - 5
 . 62ـ ، ص  1978(، مصر،6إبراىيـ أنيس، مف أسرار المغة العربية ، مكتبة األنجمك المصرم، )ط  ،ينظر - 6
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كمف خبلؿ ما سمؼ يظير أٌنو مف البلـز أف تككف العبلقة االشتقاقية بيف األلفاظ 
 شركط ال مناص منيا ىي :ثبلثة  المحككمة ب

 . االشتراؾ في عدد مف الحركؼ ال يتجاكز الثبلثة في الغالب 
  لترتيب مكٌحد . –في مختمؼ المشتقات  –خضكع الحركؼ 
 تقاطعيما في قاسـ داللي أك ، ظ في حٌد أدنى مف المعنى المكٌحداشتراؾ مختمؼ األلفا

 (1).عمى الجذر األصمي لمادة االشتقاؽ، يقٌدر مشترؾ
  أقسام االشتقاق :-ج

 ىي :لبلشتقاؽ ثبلثة أقساـ ك 
 ( الصغيراالشتقاق العام) :األحرؼ نى ك ىك تكليد لفظ مف آخر بشرط االشتراؾ في المع

، أكمف ترتيبيا، كأف تأخذ كممة مزارع، زارع، مزرعة مف الفعؿ )زرع(األصمية ك 
  .( 2)زراعة (ر)المصد
يعتبر االشتقاؽ الصغير آلية أساسية مف الفعؿ االصطبلحي فيك رحـ المغة العربية ك 

يشٌكؿ دكرا ، كما أٌنو ة كفقا لممكازيف الصرفة المعركفةألٌنو يقـك عمى تفجير الجذكر المغكي
 المصطمح مف خبلؿ االتكاء عمى ما ال حصر لو مف صيغ معيارية  أساسٌيا في تشكيؿ
ثراء مع انفتاح التشريع المغكم العربي ك شتقاؽ خصكبة ، كلقد ازداد االقابمة لمقياس عميو

، ككضع المعربات كاألسماء الجامدةياف ك الحديث عمى اشتقاؽ المصطمحات مف أسماء األع
 (3) ية جديدة لكثير مف المشتقات مع كضع ضكابط قياسية لتككيف أفعاؿ جديدةأكزاف قياس

: مىٍشتىؿه :) شى مثؿ ٍشتىمىةه(تىؿى  .، مى
 حيث( 4) ""ابن جّنيييعٌد مف ابتكار العالـ العربي :كبير)القمب الموضعي(االشتقاق ال 

ما ك  تقاليده السٌتةعمى ، ك ألصكؿ الثبلثية، فتعقد عميوىك أف تأخذ أصبل مف ا:"عٌرفو قائبل
ف تباعد شيء مف ذلؾ ، ك يتصٌرؼ مف كؿ كاحد منيا عمييا بمطؼ الٌصنعة  ريد   [عنو]ا 

                                                             
 . 81،  80،  ص المرجع السابؽ ، ينظر، يكسؼ كغميسي - 1
 . 21ـ، ص 2000ق ،  1420، األردف، (1ط بد المطيؼ، المدخؿ إلى عمـ الصرؼ، دار المسيرة، )د مناؿ عممح - 2
 . 45ص السابؽ ،  يكسؼ كغميسي، المرجع  ،ينظر  - 3

 .82ـ ، ص 1990، الرباط ،  34ينظر، حامد صادؽ قنيبي، االشتقاؽ كتنمية األلفاظ ، مجمة المساف العربي، ع  - 4
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المعنى الكبير ىك تناسب في المفظ ك  أٌف االشتقاؽ: ييختصر ىذا التعريؼك  .(1)إليو" التأكيؿك 
 بالقمب" كيطمؽ عمى ىذا النكع .(3)صاعقةصاقعة ك : مثل (2)دكف ترتيب الحركؼ 

 .(4)"المكاني
 (5)ىك أف يغٌير أحد حركؼ الكممة معنى الكممة األكلىك (: االشتقاق األكبر)اإلبدال ،
يختمفاف في بعضيما كنيؽ ، ك المشتٌؽ منو في بعض الحركؼك : عندما يٌتحد المشتٌؽ أم
 .(6)كنعؽك 
، حيث ينتفع بو في التقنيةضع  المصطمحات العممية ك ييعٌد اإلبداؿ آلية ميٌمة في ك ك 

تشابييف بينيما عبلقة معنكية مص المفظتيف المتعاقبتيف لمسٌميف المصطمح العممية بتخصي
ة " .ب (casse-noixتسمية كٌسارة الجكز ): مثؿ خى  : " ًمٍرضى

ة " .ب (casse-noisetteككٌسارة المكز)             حى  (7): " ًمٍرضى
التقنية المصطمحات العممية ك ة في تكليد : أف االشتقاؽ كسيمة فٌعالممخص الشرحك 

الحديثة استفاد منيا عمماء المصطمح في تكليد مصطمحات جديدة لتسمية بعض المخترعات 
 .في كافة المجاالت

 
 
 
 
 

 

                                                             
( ،لبناف، 2ق(، الخصائص، تح، عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية،)ط  392ابف جٌني )أبك الفتح عثماف ، ت  - 1

 . 490ـ ، ص  2003ق ،  1424، 1مج 
 . 82ـ ، ص  2005ق ،  1426، صالح بمعيد ، فقو المغة العربية ، دار ىكمة ، ) د ط( ، بيركت ، ينظر - 2
 . 215، ص المرجع السابؽ ، محمد بف إبراىيـ الحمد ، ينظر - 3
 .53، صذـ 2000(، القاىرة، 2 ؽ،)ط، مكتبة زىراء الٌشر ، لحف العامة كالتطكر المغكمرمضاف عبد التكابينظر،  - 4
 . 165، الكتاب الثالث ، ص المرجع السابؽ مصطفى طاىر الحيادرة ، - 5
 . 79، ص  المرجع السابؽ، صالح بمعيد ، نظري- 6
 . 411ص  ،عمـ المصطمح ، ، عمي القاسمي ينظر - 7
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 (حت )االشتقاق الكّبارالنّ  .4
في نفس الكقت آلية لكضع  ىكك  اعتبر العمماء النحت نكع مف أنكاع االشتقاؽ

 :يمي حت كماويتحدد مفهوم النّ  .المصطمح
 :لغة -أ

 (1)، بمعنى براه .) نحتو( يىٍنًحتيوي  
 :اصطالحا-ب
قالت بو ىذا ما  .(2)ىك جنس مف االختصار، ك ب تنحت مف كممتيف كممة كاحدةالعر    

طريؽ ثر عف أكت ىك: "اشتقاؽ كممة مف كممتيف أك لمتكضيح فالٌنحالعرب سابقا عف الٌنحت ك 
ي أف تفقد الكممتيف بعض كممة مف كممتيف يعن، كعندما نشتؽ (3)"االختصاراالختزاؿ أك 
، كممتيف فأكثر بعض الحركؼ مف" انتزاع :قاؿ بو العمماء النحت ىك ىذا ماالحركؼ ك 

 (4): )عبشمٌي مف عبد شمس(.مثؿ" لتفيد المعنى عمى سبيؿ االختصار ؛كتككيف كممة بيا
بعض كمف خبلؿ التعريفات يٌتضح أف النحت مكٌكف مف عدة كممات انتزعت 

 االختزاؿ .ٌكؿ مفردة جديدة تفيد االختصار ك حركفيا لتش
 أنواع الّنحت :  -ج
 مثؿ  ، أكحدكث المضمكفؿ مف جممة ليدٌؿ عمى حكاية القكؿيتـ نحت فعك : نحت فعمي

 .بأبي أنت ": ) بىٍأبىأى ( إذا قاؿ:"قكليـ
 أشٌد منيا مثؿمى صفة بمعناىا أك نحت كممة مف كممتيف لتدٌؿ ع: نحت وصفي: 
 .(5)صبر( مف ضبط ك ضبطر)
 جمد)جممكد( مف جمد ك تيف اسما مثؿ:تنحت مف كمم: نحت اسمي. 

                                                             
 . 159، مادة ) ف ح ت( ،  1الفيركز آبادم ، القامكس المحيط ، ج  -1
قو المغة ك ًسنف العرب في كبلميا، تح ، مصطفى الشكيمي، مؤٌسسة )أبك الحسيف أحمد(، الٌصاحبي في ففارسبف ا -2

 .  271ـ ، ص  1963ق ،  1382، ) د ط( ، لبناف ، بدراف لمطباعة
 . 89، ص ـ 2001ق ،  1421(، القاىرة ، 4لمعيارية كالكصفية ، عالـ الكتب، )ط ، المغة بيف اتٌماـ حٌساف - 3
 ،ق 1430البحث في المسانيات كعمـ المعجـ، دار الكتاب الحديث،)د ط(، القاىرة، ، مناىج ىبلؿ عبد الغٌفار - 4

 .  87، ـ2010
، عالـ اصرة " مفاىيـ ك نماذج تمثيمية "التنمية المعجمية في المسانيات المعحسف حمائز، التنظير المعجمي ك  ،ينظر - 5

 . 109ـ ، ص  2012، ( ، األردف 1الكتب الحديث ، ) ط 
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 أف تنسب شيئا أك  :نحت نسبي) فتنحت مف  شخصا إلى بمد في ) طبرستاف كخكارـز
ًزمٌّ ( : )طي احدا عمى صيغة اسـ المنسكب فتقكؿاسمييما اسما ك  اًئيٌّ أك)ٍبريخي ( مف بٌر ٍبرمى

 . (1)ماءك 
 أّما من ناحية الوزن فنجد :

 ثر شيكعا يككف عمى كزف " فىٍعمىؿ" مثؿ القصمب أم: القكٌم الصمبىك أكك : الّرباعي. 
 مىؽ( أم الٌشديد: الخماسي مثل مف األصكات منحكت مف صيؿ كصمؽ  ) الٌصٍيصى
 كبلىما يدالف عمى الٌصكت .ك 
 ٍميىًجيـ( أم: مف " بني اليجيـالبى ):الّسداسي مثل." 
  ًبيتىو( أم: مف " بني خبيتوبىمٍ ):الّسباعي مثل  (2)" .خى

، فقد بمغ عدد مع ىذا كاف محدكداك  دكالٌنحت ظاىرة قديمة كضعو العمماء األجدا
في مجاؿ عمـ  (3)رغـ ذلؾ فيك ظاىرة إنمائية، ك المنحكتة حكالي مائة لفظة تقريباالكممات 

 المصطمح مع الٌتحفظ عمى استعمالو بتكٌفر بعض الشركط . 
  ىي : حدثكف ثبلثة أنكاع أخرل لمٌنحت ك قد أكجد العمماء المك 
  + لمغة العربية ( المتيف دخمتا اتمفكفتمغراؼ( ك)):مثؿكممة أجنبية ( ) كممة أجنبية

تدؿ التي  ((Téléمف  المنحكتة (Télégrapheفتمغراؼ الٌتعريب )عف طريؽ االقتراض ك 
، كنفس ذلؾ ينطبؽ عمى التمفكف التي تدٌؿ التي تدٌؿ عمى الكتابة( graphe)عمى البعد ك
 . عف بعد( phone) عمى الٌصكت 

 ٍيمىفٍ ) :مثؿ( )كممة عربّية + كممة عربّية ( ك (المنحكتة مف )حيكاف منكم (حى ٍمكىاًنيٌّ )زى
 ( .مف ) زماف ك مكاف

  ) كيرباء كمغنطيس( )كيرمغناطيسٌي( مف ) مثؿ:) كممة عربّية + كممة أجنبّية
 مقترضة مف  ، كمغناطيسيٌ المغة العربٌية قبؿ عصر الٌنيضة فكيرباء  التي عرفتيا

magnatic )).(4) 

                                                             
 . 35أحمد عبد الٌرحماف حٌماد ، المرجع السابؽ ، ص  ينظر ، - 1
 . 92،  91، المكٌلد في العربٌية ، ص حممي خميؿ - 2
 . 89، ص ينظر، المرجع نفسو - 3
 . 435،  434، ص ع السابؽ، المرجينظر، عمي القاسمي - 4
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التي كضعت بآلٌية الٌنحت نذكر عمى سبيؿ  ف المصطمحات العممٌية كعمى العمـك م
: مف كرٌيات الٌدـ البيضاء(، )زىٍأكىدىة : كىٍربىٍض ، )كيميائي أرضي( : مفكـٌ ارضيالمثاؿ: )

ٍمكى ، )(مف ببل غاز ًبٍمغىٍز:، )(يدمف إزالة األكس ٍمعىد : : مف استئصاؿ الكممىةصى ية(،)صى
 (1).(استئصاؿ المعدة

العربي خاصة مع آلية ضركرية في كضع المصطمح العممي الٌنحت : الفة الختاـس
التي رعات الكافدة إلى العالـ العربي تدٌفؽ فيض مف المختكالٌتقني السريع، ك التقٌدـ العممي 

مع متطٌمبات  تجديد ىذه الكسيمة محاكلة العمماءك ، عنيااج إلى مصطمحات عربية تعٌبر تحت
 المحدثة .مف خبلؿ أنكاع النحت التراثٌية ك ىذا ظير العصر ك 

 :الّتركيب .5
طفيؼ بينيما سيرد شرحو  طبعا ىناؾ اختبلؼلكف شٌبو العمماء التركيب بالٌنحت ك 

آليات كضع المصطمح لكٌنو يٌتفؽ مع البقٌية الذيف سبقكا في ككنو آلٌية مف ، ك فيما بعد
 . العممي العربي

 عميو فمفيـك التركيب ك 
 :لغة -أ
غيره فصار شيئا  ضٌمو إلى: كضع بعضو عمى بعض ك الٌشيءك  –: جعمو يركب )رٌكبو( 

 (2).الجممة رٌكب الكممة أك : نقكؿك ، كاحدا في المنظر
 :اصطالحا -ب

ىذا المزج قد ، ك حذؼ شيء مف الحركؼ األصمٌية أكثر دكفىٌك مزج كممة بأخرل أك 
: ضـٌ كممة إلى أحرل ، أمٌ (3)الييئة أكالمعنىة أك يؤٌدم إلى حدكث نكع مف التغٌير في الصيغ

تحتفظ الكممتاف المكٌكنتاف لمكممة ك ، حدة معجمية كاحدة ذات مفيـك كاحدبحيث تصبحاف ك 
، (4)(عبد اهلل (، )جميكرية مصر العربٌية، ؾ:)صكائتياالجديدة بجميع صكامتيا ك المرٌكبة 

 . (أكثرمقطع، أك )صكت، أك صكؿ:ىك بذلؾ يختمؼ عف الٌنحت الذم تحذؼ مف ألفاظو األك 

                                                             
 . 280،  279ؽ ، ص ، المرجع السابينظر، محٌمد بف إبراىيـ الحمد - 1
 . 368، مادة ) رٌكب ( ، ص  1رفقاؤه ، المعجـ الكسيط ، ج ك  مصطفى إبراىيـ - 2
  . 87عبد الغٌفار ىبلؿ ، المرجع السابؽ ، ص  - 3
 . 449، عمي القاسمي ، المرجع السابؽ ، ص ينظر - 4
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 :أنواع الّتركيب -ج
 :لمتركيب عٌدة أنكاع منيا 

  ّجنكب (1): جنكب آسياإليو مثؿ مضاؼمف مضاؼ ك  يتكٌكف: ركيب اإلضافيالت ،
 الجزائر...

 ال ، مثؿ:السمكي (2)ىك الذم مزجت فيو كممتاف في كممة كاحدة :الّتركيب المزجي
 ...(3)ىكائي
 (4): القكل العاممةمة مكصكفة تتبعيا كممة كاصفة مثؿيتكٌكف مف كم :الّتركيب الوصفي ،

  الٌسبلح الٌنككم ...
  بلثة الكصفي يتأٌلؼ مف ثمزيج مف الٌتركيب اإلضافي ك  :الوصفي اإلضافيالّتركيب

إدارة : )+ اسـ مضاؼ إليو + صفة ( عمى نحكاسـ مضاؼ أجزاء عمى الٌشكؿ التالي: )
 5))المصادر الٌطبيعٌية( .

 ما عبلقة اسنادٌية مثؿيككف فيو اسـ العمـ مرٌكبا مف كممتيف تربطي: الّتركيب االسنادي :
 6)) شٌرا، جاد الحؽ .تأٌبط 
 يعامؿ كٌؿ (، ك مف )أحد عشر إلى تسعة عشر يشمؿ تركيب األعداد :الّتركيب العددي

لجزأيف ميما كاف مكقعو في عدد مرٌكب بكصفو كحدة إعرابٌية كاحدة مبنٌية عمى فتح ا
الثٌاني يبنى عمى الفتح ة  فالجزء األكؿ يعرب كالمثٌنى ك ، ما عدا اثنتي عشر الجممة
في المرٌكب العددم يخالؼ ، ك طالبة، كمررت باثنتي عشرة طالبة" جاءت اثنتا عشرةفنقكؿ:"

اثنتي أحد عشر ك ني ما عدا )يكافقو الجزء الثٌاجزء األٌكؿ المعدكد في التذكير كالتأنيث ك ال
 (7).( فالجزءاف يكافقاف المعدكدعشر

                                                             
(، 1)طاألسمكب "، مكتبة اآلداب، ر، فصكؿ في عمـ المغة التطبيقي "عمـ المصطمح كعمـ، فريد عكض حيدينظر - 1

 . 32ـ ، ص  2008ق ،  1429القاىرة ، 
 . 108، صالح بمعيد ، فقو المغة العربٌية ، ص ينظر - 2
 . 452، عمي القاسمي ، المرجع السابؽ، ص ينظر - 3
 . 92، المرجع السابؽ ، ص ينظر، فريد عكض حيدر - 4
 . 451، عمي القاسمي ، المرجع السابؽ ، ص ينظر - 5
 . 454المرجع نفسو ، ص  ينظر  - 6

 . 453، ص المرجع نفسو ،ينظر - 7
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ذا ألقينك  أكثر في المغة كممتيف أك التقنٌية المرٌكبة مف ا نظرة عمى المصطمحات العممٌية ك ا 
نقؼ ك  أجنبٌية دخيمةٌية أصمٌية أك لمعرفة ىكٌية الكممات المكٌكنة مف حيث ككنيا عرب، ك العربية

 :عمى ثبلثة أنكاع منيا
 مكرسككب يفيمـ فكتغراف :جميع كمماتيا دخيمة أعجمٌية مثؿ :المرّكبات الّدخيمة ،

 .إلكتركني
 درجة حرارة : االعتداؿ الخريفية أصيمة مثؿجميع كمماتيا عربيٌ : األصمّية المرّكبات ،

 .الغمياف
 أشعة الٌدخيمة مثؿالكممات األصمٌية ك خميط مف  :(المؤّشبة) المرّكبات الخميطة :

 (1) .(xأكس)
مكاكب  ات كضع المصطمح العممي العربي في ككنو، التركيب آلية ميٌمة مف آليإذف

 لممستجٌدات الحديثة بتراكيب ال حصر ليا في جميع مجاالت الحياة المختمفة .
 المجاز.6

ىك يختمؼ عف باقي ، ك ليات كضع المصطمح العممي العربيةييعتبر المجاز آلية ميٌمة مف آ
 .تخالفيا تارة أخرل متجاكزة لياالمصطمحات تصارع الحقيقة تارة ك  ألفاآلليات 
 :مفيـك المجاز كما يميد العمماء يحدٌ ك 

 لغة : -أ
ٍكزنا ك مجازنا) إذا قطع مف أحد جانبيو : الطريؽ المجاز، ك كأجاز لو: سٌكغ لو ،جاز( جى
 (2).جاز لغكيا ىك القطع مف جانب آلخر، إذا المإلى اآلخر

 :اصطالحا -ب
ضع كاضعيا لمبلحظة بيف "ىك كٌؿ كممة أيريد بيا غير ما كضعت لو في ك :المجاز

  .ة التي خالفت المقصد المكضكع ليا. إذف ىي الكمم(3)"األٌكؿك  الثٌاني

                                                             
 . 455، ص عمي القاسمي ، المرجع السابؽ ،ينظر - 1
 . 170، مادة ) جاز ( ، ص  2الفيركز آبادم ، القامكس المحيط ، ج  - 2

ـ، 2008ق،  1429(، األردف، 1ىادم نير، عمـ الٌداللة الٌتطبيقي في التراث العربي، عالـ الكتب الحديث، )ط  - 3
 . 183ص
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" ىك المفظ المستعمؿ في غير ما كيضع لو لعبلقة مع قرينة :قائبل وكمنيـ مف عٌرف
المعنى ربط بيف المعنى الحقيقي ك . كتمؾ العبلقة التي ت"ة عمى عدـ إرادة المعنى األصميدال

تمٌيز  ممحكظة، أك القرينة قد تككف لفظٌية، ك (1)غيرىاقد تككف المجازم قد تككف المشابية ك 
: السٌيارة كأصميا القافمة إذ أٌنيا تسير ًبًجمىاًليا فاستعير مثؿ (2).المفظ الحقيقي عف المجازم

طٌيارة مف طير كذلؾ ال، ك (3)كجو الٌشبو كاضحا كما يستعمؿ اآلف في السٌيارة ك لنظاـ سيرى
، ثـ استعممت ىذه الٌداللة لتدؿ (كميض البرؽ )ظاىرة طبيعٌيةعة سر : كىك الٌبٍرؽالٌطائر، ك 

 (4).كجو الٌشبو الٌسرعة( ك الٌرسائؿ البرقٌيةالتمغراؼ )عمى 
 أقسام المجاز: -ج

 :ينقسـ المجاز إلى قسميف ىما 
 بأٌنو الكبلـ ٌكاكيعند السٌ ك  (5).ما ىك لو ىك إسناد الشيء لغير: ك (مجاز عقمي)ُحْكِمي :

أكيؿ إفادة لمخبلؼ ال بكاسطة خبلؼ ما عند المتكٌمـ مف الحكـ فيو لضرب مف التالمفاد بو 
: إسناد الفعؿ أك ما في معناه إلى غير ، كىك كذلؾ(6)، كقكلؾ :" أنبت الٌربيع البقؿ"كضع

" يفعؿ الماؿ ما تعجز د الحقيقي كقكلنا:ما ىك لو لعبلقة  مع قرينة مانعة مف إرادة اإلسنا
نما صاحبو ىك غير حقيقي ألٌف الماؿ ال يفعؿ ك  فإسناد الفعؿ إلى الماؿ إسنادعنو القٌكة "  ا 

 (7).اؿ ىك الذم يدفع صاحبو إلى الفعؿعبلقتو الٌسببية فالمالذم يفعؿ فينا مجاز عقمي 
 ىك كٌؿ لفظ استعمؿ في غير ما كضع لو لعبلقة مع قرينة مانعة مف  :مجاز لغوي

الٌدرر ، ك : الكممات الفصيحة" أم" فبلف يتكٌمـ بالٌدرر كأف نقكؿ:إرادة المعنى الحقيقي، 
                                                             

، ط( بيركت، )دالٌصميمي، المكتبة العصرية، يكسؼ معاني كالبياف كالبديع ، تدأحمد الياشمي، جكاىر الببلغة في ال - 1
 .  251ـ ، ص  2003ق ،  1424

 ـ2000، القاىرة ، (2، )ط ، دار الٌسبلـالكىاب عبد الٌسبلـ طكيمة، أثر المغة في اختبلؼ المجتيديف ، عبدينظر - 2
 . 144ص 

( ، الجزائر 1، مستقبؿ المغة العربية بيف محاربة األعداء ك إرادة الٌسماء ، دار األمة ، ) ط ، أحمد بف نعمافينظر - 3
 . 288ـ، ص  2008

 . 219، ص المرجع السابؽ، كشفنكر اليدل لينظر،  - 4
، ـ2004، ق 1424(، األردف، 9الفرقاف، )ط  البديع ، دارفضؿ حسف عٌباس، الببلغة  فنكنيا كأفنانيا عمـ البياف ك  - 5

 . 140ص 
، نقبل عف ينظر،  - 6 (، 1آلفاؽ العربية، القاىرة ، )ط ، دار اعبد العزيز عتيؽ، عمـ البيافالٌسٌكاكي، مفتاح العمـك

 . 98، ص ـ 2006ق ، 1427
 . 102،  101، ص السابؽ المرجع ،عبد العزيز عتيؽ ينظر، - 7



 إشكاليات كعقبات المصطمح العممي العربي            كؿ                      الفصؿ األ
 

55 
 

، كالعبلقة بيف د كضعت في األصؿ لآللي الحقيقٌيةاستعممت في غير ما كضعت لو إذ ق
  (1).الكممات الفصيحة ىي عبلقة مشابية في الحسفالٌدرر ك 

 :أنواع المجاز المغوي 
 يقٌيد  المشابية كسٌمي مرسبل ألٌنو لـىك مجاز تككف العبلقة فيو غير ك : المجاز المرسل

 (2).أٌف اإلرساؿ في المغة ىك اإلطبلؽألٌف لو عبلقات شٌتى إذ ، أك بعبلقة المشابية
 : المجازم ك  تككف العبلقة فيو بيف المعنى الحقيقيىي مجاز لغكم ك  االستعارة 
 (3).لمشابيةا

المجاز جسر عبكر تمتطيو الٌدكاؿ بيف الحقكؿ  يعتبر عبد الٌسبلـ المسٌدمك   
، فبمقتضى الفٌنيةكضع المصطمحات العممية ك المفيكمٌية ليمج إلى صميـ القضٌية كىي 

مظيره الٌزماني يصبح إحدل طاقات الحركة الٌذاتٌية في الٌظاىرة المغكية لتستكعب المدلكالت 
عمى حد تعبير المسٌدم فإٌف ك . دكاؿ طارئة عمى جيازىا القامكسي الجديدة دكف إقحاـ

بتكاتر االستعماؿ ك  المجاز يتفاعؿ مع الٌزمف ألٌف الدالالت تنتقؿ مف مفيـك قديـ إلى جديد
كلى، ببل رجعة لمحالة األتحٌؿ محٌميا الٌصبغة المصطمحٌية الٌصبغة المجازٌية ك  تضمحؿٌ 

كبلـ كعمـ كحديث ك ة مف فقو اإلسبلميٌ مط صيغت كؿ المصطمحات العربية ك عمى ىذا النٌ ك 
: أٌننا إذا أردنا العكدة بتمؾ المصطمحات إلى ة مفادىا، كلقد تكٌصؿ المسٌدم إلى نتيجلغة

: إذا أردت بقكلو ذلؾلاستعماليا األكؿ عجزنا عف ذلؾ إال إذا استعممنا مجاز جديد كمٌثؿ 
عف أك  الكبلـصمت عف : "فظ الٌصـك عف معنى اإلمساؾ مطمقا، فمف قاؿ اليـكالتعبير بم

، فإذا أٌطرد المصطمح بلمو بأف المجاز منبتو االستعماؿختـ ك، ك " عٌد ذلؾ مجازاالعمؿ
ٌؿ عند ذلؾ يستقركيب اكتسب صبغتو االصطبلحٌية ك تكاتر في سياؽ التٌ العممي ك 

  (4).بخصكصٌية الحقيقة العرفية

                                                             
(، 1ينظر، مصطفى الغبلييني، جامع الدركس العربٌية، تح، عمي سميماف شبارة، مؤٌسسة الرسالة ناشركف، )ط  - 1

 . 745ـ ، ص  2008 ،ق 1429، دمشؽ
(، األردف، 1"األبعاد المعرفية كالجمالٌية"، األىمية لمنشر،)ط ينظر، يكسؼ أبك العدكس، المجاز المرسؿ كالكناية  -2

 . 15ـ ، ص  1998
 . 98، ص ، المرجع السابؽينظر، عبد العزيز عتيؽ - 3

 . 74،  70، المرجع السابؽ، ص مينظر، عبد الٌسبلـ المسدٌ  - 4
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فبكاسطتو نكسب ، يات تكليد المصطمح العممي العربيعميو فالمجاز آلية ميٌمة مف آلك    
كما عٌبر المسٌدم ال يتحٌقؽ ىذا إاٌل المفاىيـ التراثية معاني كمفاىيـ جديدة ك اني ك المع

المستجٌدات العممٌية لتتكٌكف المصطمحات فتكاكب باالستعماؿ المتكاتر لممفاىيـ الجديدة 
 .الفٌنٌيةكالتقنٌية ك 

 االقتراض .7
العممٌية باآلليات التي تصيغ المصطمحات بعد أف فرغ العمماء مف كضع المصطمحات  

 إلى آلٌية أخرل كىٌي االقتراض. بالعكدة إلى الٌتراث العربي األصيؿ، لجأ العمماء
 :ويتحّدد مفهوم االقتراض

 :لغة -أ
 .(1): أخذت منو القرضاقترضت منو أمالقرض( ما تعطيو مف الماؿ، ك ) 
 :اصطالحا -ب

جميع يشمؿ  ال يقتصر عمى األلفاظ بؿك  خذ لغة مف لغة أخرل عند الحاجةىك أ 
 .اإلعرابٌية، ك الٌصرفٌيةالمغكية الصكتٌية، كالمفظية، ك  المستكيات

ثرائيا خرل  كسيمة مف كسائؿ نمك المغة ك مف المغات األكيعتبر اقتراض األلفاظ  ا 
، جماعة عف قصد أكغير قصدض فرد أك يقـك باالقترا، ك تكسيع نظاميا المفيكميلمفردات ك با

قد عنو، ك في المغة المقترضة لفظ يعٌبر عف مفيـك ال يكجد بسبب الحاجة إلى التعبير 
راد األف تقـك مجمكعة متخٌصصة مف، أك راد كممة أجنبية فيشيع استعمالياأحد األف يستعمؿ

ت العممٌية في المغة ؛ بقصد تكفير المصطمحامؤٌسسات متخٌصصةجامع المغكية أك : الممثؿ
 (2).المقترضة

 :دوافع االقتراض -ج
 :دكافع كثيرة أىٌميالبلقتراض أسباب ك  

  ليا عند األخرل  ككجكد أشياء تختٌص بيا بيئة معٌينة ال كجكد :الحاجةاالضطرار و
 .في نفس الكقت تحمؿ أسماءىا معياالمصنكعات التي تصٌدر لمخارج ك كبعض المنتجات ك 

                                                             
 . 1102، ص ، مادة ) ؽ ر ض( 3، ج الجكىرم، المرجع السابؽ - 1
 . 414،  413، ص رجع السابؽ، المالقاسميينظر، عمي  - 2
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  قد يككف االقتراض لمجٌرد اإلعجاب بالمفظ األجنبي كغالبا ما يككف  االفتخار:اإلعجاب و
ككذلؾ نتيجة  ،نفكذقٌكة أك منيا ثقافة أك  مثؿ ىذا االقتراض ناتجا عف تأٌثر أٌمة بأٌمة أرقى

ٌمة القكٌية عمى فتغزك ألفاظ األ ،التٌأثير كالتأٌثر في األلسنة اختبلط الٌناس فيحصؿالٌتمٌدف ك 
؛ ألٌنو أحيانا تقترض المغة عمى تطٌكر المعنى االقتراض يؤٌثرىذا الٌنكع مف أٌمة الٌضعيفة ك 

ٌنما لئلعجابلمفظة المقترضة ك  دكف حاجة كاحد األكؿ  لفظاف لمعنىيحصؿ ىنا ترادؼ ، ك ا 
أف كاف ، ك يظٌؿ الٌدخيؿ باعتباره األرقىك  ، ثـ بعد فترة يتبلشى األصيؿالثٌاني دخيؿأصيؿ ك 

خيؿ مثؿ: اقتراض العرب أللفاظ الٌسندس بقى جنبا إلى جنب مع الدٌ األصيؿ ذك حٌظ كفير ي
   . ( 1)الٌديباج رغـ كجكد لفظة الحريرك اإلستبرؽ ك 
  ليـ كلع بالتٌقميد حيث يسرع ىؤالء ، ك فالٌناس عبيد كٌؿ جديد :الولوع بالّتقميدحّب الجديد و

كتب البحث في المعاجـ ك  ناءعإلى أسماء المخترعات الجديدة دكف أف يكمفكا أنفسيـ 
مصطمحات قد عمؿ اإلعبلـ دكره في إشاعة المصطمحات األجنبية عمى حساب ال، ك الٌتراث

 .(2)العربية األصيمة
 .الٌتغريبالٌترجمة ك المعٌرب كالٌدخيؿ ك  لممقترض أصناؼ منياأصناف االقتراض:  -د

 المعّرب : أوال
العمماء حكلو العديد مف أٌلؼ ك  ،ف االقتراض عرفو العرب منذ القدـالمعٌرب صنؼ م

 .آليات كضع المصطمح العممي العربيىك في نفس الكقت آلٌية ميٌمة مف ، ك المؤلفات
 :يتحّدد مفهوم المعّرب كما يميو 
  :لغة-أ

( : )  (3).أف تتفٌكه بو العرب عمى منياجيا :تعريب االسـ األعجميأفصح، ك أباف ك عىر بى
 :اصطالحا -ب
مف حيث الكزف  عيكًمؿ معاممة المفظ العربي،، ك المفظ الذم دخؿ العربٌيةىك : "الميٍعرىبي  
ىي ، كقكليـ : دٌكف مف الٌديكاف ك ربٌيا خاصا مثمو مثؿ أٌم لفظ آخريأخذ ثكبا ع، ك االشتقاؽك 

                                                             
ق، 1432(، األردف، 1مصطمحات كأثره في المغة كاألدب، دار البداية،)ط السميح أبك مغمي، تعريب األلفاظ ك  ،ينظر - 1

 .28،  27ـ ، ص  2011
 .29ينظر، المرجع نفسو، ص  - 2

 . 79،  78، ص ، مادة )عٌرب ( 2لساف العرب، ج ، ابف منظكر - 3
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: إبداؿ حركؼ عربٌية القمب أماإلنقاص منو أك الٌزيادة فيو أك  عف طريؽو (1).كممة فارسٌية "
. فالتعريب ىك المفظ نبي لينسجـ مع الٌذائقة العربٌيةكعممٌية تغيير المفظ األج، ببعض حركفو
 (2)ي.الٌصرفتخضعو لنظاميا الٌصكتي ك المغة العربية مف المغات األخرل، ك  الذم تقترضو

مقاييس ، ك ؽفالمعٌرب ىك الذم خضع لتغييرات جعمتو عمى منياج العرب في الٌنط بذلؾك 
 3) ).العربٌية كأبنيتيا

 : ما يؤّكد ُعْجَمة االسم -ج
 :دىـ عمى تأكيد عجمة المفظ مف ذلؾاستنتج العمماء أمكرا تساع

 إبريسـ .خركجو عف أكزاف العرٌبة مثؿ : 
 نرجس.راء مثؿ أف يككف أٌكلو نكف ثـ : 
 فبٌدلكا الزاء سيف فصارت ميندسأف يككف آخره زاء بعد داؿ نحك ميندز ،. 
  الجٌص .الٌصكلجاف ك : الجيـ نحكأف يجتمع الٌصاد ك 
  المنجنيؽ .نحك القاؼأف يجتمع الجيـ ك : 
  ف " ، ـ، ؿىي " ب، ر، ؼؼ الٌذالقة ك أف يككف رباعٌيا أك خماسٌيا عاريا مف حرك ،

 (4).: سفرجؿف يككف فيو شيء منيا نحكفإٌنو متى كاف عربٌيا فبل بٌد أ
لقد حاكؿ العرب أثناء رؼ بو االسـ المعجمي عف العربي ك عٌدة خصائص نعىناؾ ك 

 الكاؼ جيـ نحك)ككرب(  : إبداؿالحركؼ لتناسب الٌذكؽ العربي مثؿالتعريب إبداؿ بعض 
بداؿ الٌشيف سيف نحك)، ك جكرب(ب:)  .(5)....الخ ركاؿ()س:( بكاؿشر ا 
 
 

                                                             
ص ، ـ2005، ق 1426(، بيركت، 1خيؿ في المغة العربٌية كآدابيا، دار المعرفة، )ط الدٌ محمد ألتكنجي، المعرب ك  - 1

13 . 
 . 415، المرجع السابؽ ، ص ينظر، عمي القاسمي - 2
 ، 4،ج 75ؽ، مج ، مجمة مجمع دمشكالٌدخيؿ في المجبٌلت المتخٌصصة ، المعربينظر، ممدكح محٌمد خسارة - 3

 .   920، ص ـ2000ق،  1421
، محمد أحمد جاد المكلى كرفقاؤه  المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، شر ،يكطي )عبد الٌرحماف جبلؿ الٌديف(السٌ  ،ينظر - 4

 . 270، ص  1، )د ت( ، ج ياء الكتب العربية ، )د ط( ، مصردار إح
الكبلـ األعجمي  ، المعرب مفق( 540أحمد بف محمد بف الخضر ت  أبك منصكر مكىكب بف الجكاليقي )، ينظر - 5

 . 8، 7، ص ـ 2008( ، لبناف ، 2عمى حركؼ المعجـ، عؿ، خالد عبد الغني محفكظ، دار الكتب العممية، )ط 
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 ضوابط الّتعريب في العصر الحديث: -د
 ضركرة، حصؿ خبلؼ حكؿ كـ ىائؿ مف المصطمحات األجنبٌية نتيجة تدٌفؽ

استخداـ المصطمحات األجنبٌية في المغة العربٌية عمى مصراعيو ك  االقتراض فمنيـ مف فتحو
ٌنما لميـ ليس المصطمح ك ؛ ألٌف اةلئلسراع باٌلمحاؽ بركب عممية نقؿ المفاىيـ العمميٌ  ا 

كضع افظة عمى نقاكة المغة العربٌية ك نادكا بضركرة المحك  البعض ، عمى حيف تحٌفظمفيكمو
متبلكو قدرة تكليدٌية ؛ الصطمحات األجنبٌيةأصكؿ عربٌية مقابؿ الممصطمحات مشتٌقة مف 

انتيى ، ك المصطمحٌية حمكلة مفيكمٌية تمٌكف المتمقي مف إضافتو بيسر إلى منظكمتوك 
طمح العممٌية العربٌية إلى كضع ضكابط في كضع المصؼ باٌتفاؽ المؤٌسسات المغكٌية ك الخبل

الٌنكعٌية كمٌما جاء في مضمكف التكصيات أٌف : الٌضركرة ك قتراض بشرطيفبالمجكء إلى اال
ة كاأللفاظ ذات األصؿ ذا الٌصيغة العالميٌ  خاصة المصطمحاتعند الحاجة ك  التعريب يككف

، عناصر كمرٌكبات كيمياكٌيةأك أسماء العمماء المستعممة مصطمحات البلتيني أك اليكناني ك 
" فيمكسكفيا "ف فىٍعمىمىة كأصميافمسفة عمى كز ت العالمٌية المقترضة بالٌتعريب: مف المصطمحاك 

  مغة / مكرفكلكجي: عمـ الٌصرؼ "عمـ ال":فيمكلكجي (1)، "مقياس الكثافة": رآريك مت
 . (2)" عمـ المساحة": طبكغرافيا

كسيمة مف كسائؿ كضع المصطمح العممي العربي اعتمد عميو عمماء بيذا فالتعريب ك    
الحفاظ عمى أصكؿ أنظمتو لتككف صٌماـ أماف في بطو ك تحديد ضكاكجكب المصطمح مع 
 .عدـ تجاكزىاالمغة العربية ك 

 :الّدخيل -ثانيا
 المعاجـحكتو المؤلفات ك رب منذ القدـ، ك ع االقتراض عرفو العالٌدخيؿ نكع مف أنكا

خاصة  ،في نفس الكقت يعٌد آلٌية ميٌمة مف آليات كضع المصطمح العممي العربيكلكٌنو 
يغزك بيكتنا ك  العربٌية اليـك حيث طغى عمى جميع اآلليات الٌسابقة فيك يدخؿ إلى جامعاتنا

  .بدكف استئذاف
 
 

                                                             
 . 120،  121ينظر، محمد ألتكنجي ، المرجع السابؽ ، ص  - 1
 . 147،  146ينظر، المرجع نفسو ،  - 2
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  :كما يمي الّدخيل يتحّدد مفهومو 
 :لغة - أ

مف  :، ك)الٌدخيؿ(داخمو صار :ديخيكال –نحكه في كفيو مف مادة )دخؿ( المكاف ك        
 (1).ليس منيـدخؿ في قـك كانتسب إلييـ ك 

 :اصطالحا - ب
تغيير يخضعو لياتيؾ أك مف غير تحكير المفظ الذم تسٌرب إلى العربٌية  :"ىك الٌدخيؿ    

دخيؿ  المعٌرب ككف أٌف المعٌربفيك بذلؾ يفرؽ عف االسـ ، (2)"المكازيف العربٌيةاألقيسة ك 
أم أف : تمؾ الكممات األجنبٌية المقترضة  ،(3)ليس كؿ دخيؿ معربك ؿ معرب دخيؿ إذف ك

منيـ مف عٌرفو بأٌف المفظ األعجمٌي ك . (5)، أك بتحريؼ طفيؼ في الٌنطؽ(4)بقيت كما ىيٌ 
، فيستخدمو العرب ؽ منو لمخالفتو األكزاف العربٌيةالذم أدخؿ كبلـ العرب مف غير أف يشت

عميو فالٌدخيؿ ىك المفظ الذم تقترضو المغة . ك : مىٍرىىـقالبو الذم دخؿ العربٌية مثؿو ك بشكم
، أم أٌف صيغتودكف أف تغٌير في أصكاتو ك  تبقيو عمى حالوخرل ك العربٌية مف الٌمغات األ

مف أىـ المصطمحات الٌدخيمة ك جرسيا. يخضع لمقاييس العربٌية كبنائيا ك المفظ لـ 
، ( télégrapheتمغراؼ = ، )(: كىي مادة عضكٌية تفرزىا الخبلياcyclineسىيٍكًميف =نجد:)

 (6).(...الخ faxفاكس = )
لكٌنو ، ك الٌتقني العربيالمصطمح العممي ك عميو فالدخيؿ ييعٌد آلية مف آليات كضع ك 
تنظيـ عممٌية تسٌربو إلى األكساط العممية كالبحثية ، ك لى ضبط مف طرؼ الباحثيفيحتاج إ

 . ف مصطمحات عربٌية أصيمة تنكب عنوالتفتيش ع، ك طرؽ كقائية مف دخكلو ببل إذفجاد بإي
 
 

                                                             
 .  275، مادة ) دخؿ ( ، ص  1رفقاؤه ، المعجـ الكسيط ، ج ك صطفى مإبراىيـ  -1
 . 247ـ ، ص  2010، ق 1430(، األردف ، 1 ، دار المسيرة ، )طراىيـ خميؿ، مدخؿ إلى عمـ المغةإب - 2
القكمي، الثقافة كاإلرشاد منشكرات كزارة  ربٌية الفصحى في عصر االحتجاج،، أثر الٌدخيؿ عمى العينظر، مسعكد بكبك - 3

 . 33ص   ـ، 1982(، 1دمشؽ، )ط 
 .437ـ ، ص  1998، (، بيركت1)ط  ،ينظر، حممي خميؿ، دراسات في المغة كالمعاجـ، دار الٌنيضة العربٌية - 4
 . 202، حممي خميؿ ، المكٌلد في العربٌية ، ص ينظر - 5
  . 419،  416عمي القاسمي ، المرجع السابؽ ، ،ينظر - 6
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  :الّترجمة -ثالثا
ير في كضع المصطمح العممي التي ليا دكر كبتعتبر الترجمة إحدل اآلليات 

خاصة في ىذا العصر ، ك التأليؼاية كبرل كذلؾ بالبحث ك قد أكلى ليا العمماء عن، ك العربي
اىتماـ كبير مع تكٌفر الٌشبكة العنكبكتٌية التي تكٌفر ىذه األخيرة مكاقع خاصة حيث صار ليا 
إلى  ، رغـ عدـ دٌقة ىذا المكقع كثيرا في ترجمتو باإلضافة"مةقكقؿ ترجد كتابة"لمترجمة مجر 

لكٌف الترجمة . ك مغات المستساغة لمجميع في كؿ حيفبجميع الكثرة المعاجـ اإللكتركنية ك 
 .بحث ىي التي تخٌص العمؿ المصطمحييا الالتي سيرتكز عمي

 يتحّدد مفهوم الترجمة كما يمي : و 
 لغة : -أ 

  ) ـى ىك: جـ كبلـ: إذا فٌسره بمساف آخر، كمنو التُّرجماف ك تر : ك مف مادة )رىجى
 (1)المفٌسر.

 اصطالحا : -ب 
ع المحافظة عمى ركح النص مف لغة إلى أخرل م ر" نقؿ األفكاالترجمة ىي: 
، صطمح األعجمي إلى المغة العربٌيةالممعنى كسيمة لنقؿ  منيـ مف اعتبرىاك  (2).المنقكؿ"

ىماؿ الكممة األصمٌيةك  جماال (3).ا  كبلـ بما يقابمو في لساف آخر : الترجمة ىي تفسير الكا 
عميو فالترجمة المصطمحٌية ىي نقؿ ك  (4).(/ مشفى= مستشفى  HOPITAL):مثؿ

يا: الدٌقة االعتبار إلى عٌدة معايير منالمصطمح العممي مف لغة إلى أخرل مع أخذ 
 .ة عند ترجمتو إلى المغة العربٌيةخاص، ك التكحيدالكضكح  ك ك 

 

                                                             
، مادة )رجـ(، 1ابف منظكر، لساف العرب، إعداد ، يكسؼ خٌياط، دار لساف العرب، )د ط(، بيركت، )د ت(، ج  - 1

 . 1137ص 
تطبيقاتيا ، دار النشر الجامعات ىيـ ، الترجمة أصكليا كمبادئيا ك عبد اهلل عبد الرزاؽ إبراالعميـ السٌيد منسي، ك  عبد - 2

 . 11ـ ، ص  1995، ق  1415( ، مصر ، 1) ط المصرٌية ، 
، "، المنٌظمة العربٌية لمتربية كالثقافة ك محمد بف ساسي ، استعماؿ المغة العربٌية في مجاؿ المعمكماتٌية ينظر،  -3 العمـك

 . 12، ص ـ 1996كماتٌية، المنظمة العربية لمنشر، )د ط(، تكنس، استخداـ المغة العربٌية في المعم
(، 1)ط ق، دار المنيؿ المساني، 1950ـ حٌتى عا 19العربي مف مطمع القرف ، تطكر المعجـ حكمت كشمي ينظر، -4

 . 388ـ، ص  2002ق ،  1423بيركت ، 
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 :لمترجمة عدة أنكاع أىميا :أنواعها -ج 
 (1).تعبير بآخر، أك تركيبة لغكٌية بأخرلىي ترجمة كممة بكممة، أك ك  :الّترجمة الحرفّية 
 ربطيا مع المعنى الكٌمي لمجمؿ ك ، ك جممة : المعنى الٌشامؿ لكؿٌ أم الترجمة المعنوّية 

 (2).الكريـ كترجمة القرآف بعضيا
 لممترجـ شركط يجب تكٌفرىا حٌتى يككف متمٌكنا في الترجمة منيا:: شروط المترجم-د

 .ممٌما بالمكضكع الذم يترجموأف يككف عارفا ك  -
 .مة في كزف عممو بالمكضكع المترجـأف يككف بيانو في الترج -
 أف يككف متقنا لمغتي الترجمة قدر المستطاع . -
 تأكيبلتو .بأسمكب المؤلؼ كعباراتو كألفاظو ك  أف يككف عارفا -
اٌل بنقؿ مادة المضمكف دكف ال يككف ذلؾ إك يحافظ عمى المرامي الدقيقة لممكضكع أف  -

 (3).تأكيؿ
  :الّنقل المصطمحي -ه

المختص أٌكال في لغتو أك  الخبيرأك العالـ مف المعمـك أٌف المصطمحات العممٌية يضعيا 
، إٌف ىذه العممٌية ىي غالبا ما يككف ىذا عند الٌترجمة، ك فتتفٌرع عنيا نقبل إلى لغات أخرل

الٌصيغة المصطمحٌية ، أحيانا دكف التقٌيد بمف لغة إلى أخرل نقؿ مفاىيـ مصطمحٌية
ال ، ك كتمة المفيـك المراد نقمو إلدراؾأف يككف ىذا الٌنقؿ مبنٌيا عمى الٌسياؽ  ال بدٌ . ك األصمٌية

ذلؾ أٌف التجربة أثبتت أٌف المعاجـ ، ك المعاجـ المختٌصة بعيدا عف الٌنصيصٌح كضع 
، ال مف ناحية أخرللعمميـ. ك العممٌية المتعٌددة الٌمغات قد كضعيا مترجمكف أثناء تأديتيـ 

ذا كاف . أٌما إبنىمتى ابتعد عف األصؿ معنى كم يدخؿ عمى التكييؼ في إطار الٌنقؿ إالٌ 
يؤٌكد العمماء ك  (4).ـ دكف المساس بمضمكنيا فيك ترجمةالمفاىيعبارة عف تقريب لؤلفكار ك 

أٌنو مف الناحية النظرية أٌف المترجـ ليس مف ميٌماتو كضع المصطمحات العممية بؿ  
ة يحرص عمى استخداـ المصطمحات المعيارٌية المكٌحد، ك يستخدميا في المادة التي يترجميا

                                                             
اىيـ المنكفي، المركز القكمي ، عمي إبر يا "مدخؿ إلى عمـ الترجمة"، ترنظرٌياتأمبارك أكتادكر ألبير، الترجمة ك  ،ينظر  -1

  . 850، ص ـ 2007(، القاىرة ، 1)ط ، لمترجمة
 .182،  179ـ، ص 1994،  38النقؿ، مجمة المساف العربي، ع ك ينظر، محمد الديداكم، الترجمة   -2
 . 32، ص ـ 2009ق ،  1430ف، ، األرد(1)ط ، ينظر، سعيدة كحيؿ، تعميمٌية الترجمة، عالـ الكتب الحديث - 3
 . 181محمد الديداكم ، المرجع السابؽ ، ص  ينظر ، - 4
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، ـ المتخٌصصة إف لـ يكف ممٌما بياحيث يستقي  المترجـ تمؾ المصطمحات مف المعاج
عمى الدراية بعمـ المصطمح  غير  –عادة  –كم تحشركط المترجـ الجٌيد ال  مف ليذا فإفك 

التُّرجماف الذم يقكـ بالترجمة الفكرٌية يكاجياف الذم يقـك بالترجمة التحريرية  ك أٌف المترجـ 
فالمترجـ  (1)تتطمب منيما القياـ بدكر المصطمحي الذم يضع مصطمحات جديدة .مكاقؼ  

، غة المتكٌفرة لديو عمى مصطمح ماالمتخٌصصة الثنائية الميعثر في المعاجـ العامة ك  قد ال
، يساعده في ذلؾ االتي ينقؿ إليي مقابؿ في المغة فيجد نفسو مضطرا لصياغة مصطمح 

اٌطبلعو عمى المفيـك مف جٌراء دراسة النص األصمي أك لمفيـك المصطمح مف سياؽ  إدراكو
رجماف يككف ، أٌما في حالة التُّ معجمات المتخٌصصة األحادية المغةتعريفات المصطمح في ال

بؿ الدقيؽ صعكبة ألٌنو ال يجد كقتا لمرجكع إلى المعاجـ لمعرفة المقااألمر أكثر تعقيدا ك 
ٌنما يعتمد عمى سرعة بديييتو كتمٌكنو مف المغتيف إليجاد مقابؿ يو ك لممصطمح الذم يكاج ا 

ليذا اقترح عمي القاسمي  أف يضاؼ شرط ، ك ستعمميف عمى فيـ الخطاب المترجـيساعد الم
كيفية كضع الخبرة الكافية في عمـ المصطمح ك : ىكخر مف  شركط المترجـ الجٌيد ك آ

ات التي يقع فييا المصطمح ة مف المطبٌ لعٌميا تككف كفيم (2).المصطمحات كتكحيدىا
 المترجـ عمى حد سكاء .ك 
 مشاريع تخص الترجمة : -و
إلى المغة العربية، بعضيا الزاؿ لتطكير أنظمة لمترجمة   لقد قامت عدة محاكالت عربية 

ؿ عمييا ، كما ىك الحاؿ مع برنامج ترجماف التكنسي كالبرامج األخرل التي تعمقيد التطكير
سكاؽ، . ثـ ىناؾ األنظمة العاممة كالمتكافرة حاليا في األفي مصر كاألردفعدة جيات 

 كىي :  ، كميا تعمؿ عمى الحاسكب الشخصيكىناؾ عدة أنظمة معركفة لدينا
  أنظمة مستقمةstand alone : 
 "الذم طكرتو شركة  :نظاـ "المترجـ العربيATA ركة المذككرة فرع ، كلدل الشفي لندف

، كيترجـ مف "برنامجا مصغرا أسمتو "الكافي كقد طكرت الشركة المذككرة، في مسقط بعماف
 .ميداف الترجمة اآلليةاإلنجميزية إلى العربية، كىك مف المشركعات العربية الرائدة في 

                                                             
 . 302،  301المرجع السابؽ ، ص عمي القاسمي ،  - 1

 . 302،  301، ص  المرجع نفسو -2
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 "الذم طكرتو شركة سيمكس  :نظاـ "الناقؿ العربيCimos كىذا  ،العربية في باريس
-ككرة أربعة برامج لمترجمة بيفالشركة المذ، حيث لدل األنظمة طمكحا النظاـ أكثر

، كتذكر الشركة أف النظاـ برنامج لكؿ اتجاه - ة كالعربيةاإلنجميزية كالعربية كبيف الفرنسي
ىناؾ ك  (1)يستفيد مف فكرة ذاكرة الترجمة." أم أنو دـ " قاعدة النصكص المترجمة سمفايستخ

، كاف يباع مع مجمكعة قة بالناقؿ، لو عبلالمترجم المحترف"في األسكاؽ برنامج يدعى "
 مف المعاجـ المتخصصة .

 يدعى )مف إنتاج شركة صخر :نظاـ الترجمة اآللية ،Sakhr Enterprise 
Translation –SET) إنجميزم كبالعكس(، كما تذكر  –، كيعمؿ في اتجاىيف )عربي

 الشركة بأف النظاـ يتيح أيضا نظاـ ذاكرة الترجمة .
  الشابكة أنظمة ترجمة عمىinternet: 
 كىك مف إنتاج شركة  :لمسباراATA ."منتجة "المترجـ العربي ، 
  نظاـ الترجمة اآللية عمى محرؾGoogle  :إنجميزم -كىك في اتجاىيف: عربي

نجميزم  عربي.-كا 
  )نظاـ ترجـ )صخرTarjim  :. كيعمؿ في اتجاىيف كذلؾ 
 إنجميزم/فرنسي كبالعكس-: عربي البرنامج التابع لشركة سيمكس )الناقؿ( في اتجاىيف  
 :نظام لمترجمة الشفوية عمى الهاتف المحمول 

Sakhr Mobile S2S Arabic Translator for Government  &Enterprise (for 
iPhone)،  جدير بالذكر أف ىذا قد يككف برنامج الترجمة اآللية الشفكية الكحيد في العالـ
 (2)العربي.

ٌنما يجب أف تتكفر عمى خصائص المصطمحية ال تأتي اعتباطا ك جمة عميو فالتر ك      ا 
، ثـٌ المعالجة مف تداءا مف شركط المترجـ إلى النٌص تمٌيزىا عف باقي أنكاع الترجمات إب
ٌحدة في جميع األفضؿ أف تككف الترجمة المصطمحٌية مك قبؿ الييئات المختٌصة بالترجمة ك 

 . كضع المصطمحات العممٌية العربية مب الدقة أثناء، فآلٌية الترجمة تتطأرجاء الكطف العربي
                                                             

-http://dr-mahmoudينظر، محمكد إسماعيؿ صالح، الحاسكب في خدمة الترجمة: األساليب كالتقكيـ،  - 1
ismail-saleh.blogspot.com  ،21  11:00، الساعة  2015/ 0 0/6 9ق ، المكافؽ ؿ :  1436شعباف . 

 المرجع السابؽ. ينظر، محمكد إسماعيؿ صالح، -2

http://dr-mahmoud-ismail-saleh.blogspot.com/
http://dr-mahmoud-ismail-saleh.blogspot.com/
http://dr-mahmoud-ismail-saleh.blogspot.com/
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 :الّتغريب-رابعا
، نحت كتركيبس، كاشتقاؽ، ك قيا، ك مف إحياء لمتراث باإلضافة إلى تمؾ اآلليات

 ىي مكجة اجتاحت الكطف العربي، ك ض ظير مسمؾ آخر في كضع المصطمحاتاقتراك 
 :نقصد بوك " ىي"التغريب، كيتمٌفظ بيا ك صارت مكضة يعتمدىا الجميعك 
 :لغة -أ 

 ) : غىميضى في ، كأغرب في كبلمواغترب : بعد عف كطنوعف كطنو ك  نقكؿ " )غىريبى
 (1).غريب جاء بشيءك كبلمو 

 : اصطالحا -ب 
ىرة ظيرت في الٌشكارع العربٌية ىي ظا، ك ىك شكؿ مف أشكاؿ االقتراض المغكم

غكٌية الغريبة عف لغتنا الٌتراكيب الم، ك االتجاه إلى األجنبي مف الكممات يقصد بالتغريب :ك 
 –كما ينطؽ  –: نقؿ األجنبي مف لغتنا ظيره العربي، أماستخدامو بديبل عف ن، ك العربٌية

في ، ك (2)المؤٌسساتالفتات المحبٌلت ك بحركؼ عربٌية عمى كاجيات المتاجر، ك كتابتو ك 
، كالفنادؽ، عـاالمط، ك المعامؿك ، عمى المصانعك ، الٌتجارٌية عمى المنتجات الكطنٌيةالعبلمات 
اإلعبلنات التي ، أك اإلعبلنات التي تكضع في الٌشكارعك  كالٌنكادم،الٌشركات، ك كالمقاىي، 
باختصار فالٌتغريب يحدث ك ( 3)....في الٌنشرات، ك في المطكياتكسائؿ اإلعبلـ، ك  تبٌث عبر

: الذم ىك بذلؾ يفرؽ عف الٌتعريبك  (4)الكممة كما تنطؽ في لغتيا بحركؼ عربٌية بنقؿ
ىك يأخذ ما ، ك لعربي، كألنماط الٌصيغ العربٌيةالمغكم ا يخضع المصطمحات األجنبٌية لمذكؽ

في  ليس، ك تفتقر إليو المغة العربٌية مف الكممة األجنبٌية، فيعٌبر عف معاف عرفت بيف العرب
دكف أف ، ك ذم يأخذ المفظ األجنبي دكف تغييرال. بعكس التغريب المغة العربٌية كمما تؤٌدييا

تحتاج إليو  أفتككف المغة في حاجة إليو، فيك يضيؼ كما كبيرا مف األلفاظ األجنبٌية دكف 
 ( 5)تنازعيا مكانتيا.، ك ، فتزاحـ بذلؾ األلفاظ العربٌيةالمغة مثمما حصؿ سابقا في أمر الٌدخيؿ

                                                             
 . 967،  966، ص ، مادة )غرب ( 2ساف العرب، إعداد ، يكسؼ خٌياط ، ج ، لابف منظكر -1
 .13،  12ـ، ص  2003القاىرة ، ، ، )د ط(لكتب، بحكث في العربٌية المعاصرة ، عالـ اينظر، كفاء كامؿ فايد - 2
ق،  1430،  84، مج  4محمكد السٌيد، المغة العربٌية بيف الكاقع كالمرتجى، مجمة مجمع دمشؽ، ج  ،ينظر - 3

 . 944ـ، ص 2009
 . 105ص  كفاء كامؿ فايد ، بحكث في العربٌية المعاصرة ، ،ينظر - 4
 . 57،  56، ص  السابؽالمرجع  ،كفاء كامؿ فايد ،ينظر -5
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 أنواع الّتغريب  -ج 
  في كٌؿ البمداف العربيةك  مكجكدة مثبل في الٌشارع الجزائر يحتكم التغريب عمى عٌدة أنكاع

 مف أىٌميا :
جميع ديككداج ك ي آٍم إصبلح كفبلش ك إم تً : استخداـ الحركؼ أكاألرقاـ األجنبٌية مثؿ -

 ، ألبسة أكس أكس آؿ .اليكاتؼ النٌقالة بكادم سكؼ
، "Supertte El Mnaraسكبيرات المنارة "  :مثؿ ؿ الكممة األجنبٌية بحركؼ عربٌيةنق -

 ... بكادم سكؼ .  سيرامي سكؼ، بكتيؾ الياسميف ،زاكش، فارمسي محؿ فمكسي
 مف " A G B : بنؾ خميج الجزائر " مثؿ أكثرنحت كممة مف كممتيف أك  -
(GULF BANK ALGEERIA ) ، الديكاف الكطني لتسكيؽ منتجات الكرـكONCV. 
فرع  " ،" سكؼ فاست فكد الٌزعيـ" مطعـأكثر مثؿ: متيف أك مف كم ةتركيب كممة أجنبيٌ  -

 جيزم ليف لبلٌتصاالت " كادم سكؼ .
ىك أخطر أنكاع التغريب عمى عربيتنا المعاصرة : ك تركيب مشٌكه غريب عمى العربٌية  -

ـ شاؼ سكؼ، المستقبؿ ، مطعكسسكار السٌياراتمحؿ إ ،، سكؼ داتإليمكس عالميمثؿ: 
 (1).، قالكرم سكؼ، شيخة مكبايؿ سكؼ، مثمجات مرسيميا سكؼكمبيكتر سكؼ

، لذيف لـ يصبيـ فيركس التغريبلمرٌد عمييا المثٌقفكف العرب ا ىجمة التغريب ىذه تصٌدلك 
د تركت ىذه رغـ ىذا فق، ك ىكٌيتيـ العربٌيةي لمغتيـ محافظيف عمى ثقافتيـ، ك خمصبقكا مك 

ال شٌؾ أف صمت ، ك جعمتيا غريبة في كطنياغة األـ ك فشٌكىت الم (2).الظاىرة آثارا سمبٌية
تفٌشييا في أكساط ا ك . فقد ساعد عمى استفحاليسائؿ اإلعبلـ عف نقد ىذه الظاىرةك 

شاعتياك (3)ل األمر إلى المشاركة في تركيجيا، بؿ تعدٌ المستعمميف   .ا 
سرطاف ييدد المغة العربية في كؿ لحظة يجب مكافحتو، كرد ىجكمو  بذلؾ فالتغريب ىكك   

  .بشتى الكسائؿ كبذؿ أقصى اإلمكانيات لمكاجيتو
                                                             

المستكردة الجميكرية الجزائرية الشركات المصدرة ك . ك  124،  123، ص السابؽالمرجع  ،كفاء كامؿ فايد ،ينظر -1
. 10:00، الساعة: 2015/  05/  18ق، المكافؽ ؿ:  1436رجب  http://www.aoad.org ،29  ،الديمقراطية

 .كالية كادم سكؼشكارع األمثمة استقتيا الطالبة مف بعض ك 
عكقاتو، شركط كمتطمبات نجاحو ، مالعالي في الكطف العربي " ضركرتو، تعريب التعميـ ينظر، أحمد دكيدار البسيكني - 2

 .221، ص  56،  55"، مجمة المساف العربي، ع 
 .46ص ، المرجع السابؽ ينظر ، كفاء كامؿ فايد ، -3

http://www.aoad.org/companies/Comp_Profile.asp?id=403
http://www.aoad.org/companies/Comp_Profile.asp?id=1966
http://www.aoad.org/
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 جهود المجامع المغوية في وضع المصطمح العممي العربي المبحث الثاني :
جيكدا كبيرة في خدمة المصطمحات العممية لتطكيع المغة  ست المجامع العربيةكرٌ 

 تمكاكبة التطكرات السريعة لمتقنياك ، المعارؼاجات كمتطمبات العمـك ك العربية حتى تفي بح
مف أجؿ ؛ ك عنياجد ليا مصطمحات كألفاظ تعبر ال نك  الحديثة التي تمج أبكابنا دكف استئذاف

غ حتـر في أثناء صك ىذا قامت المجامع المغكية العربية بكضع مبادئ كشركط تي 
السير ك  ي التأليؼ العممي بالمغة العربيةالدارسيف ف؛ لمعاكنة الباحثيف ك المصطمحات العممية

 .غة العربيةمبال التمكف مف الدراسة العممية، ك في تعريب العمـك في شتى المجاالت
 المصطمح العممي العربيوضع بين المجامع حول  مشتركةال اآللياتالمطمب األّول:

التي ليا دكر في كضع  اآللياتلقد اشتركت المجامع العربية متفقة حكؿ بعض 
مف أىـ ىذه اآلليات المشتركة ربي رغـ تفردىا في بعض الخصائص ك المصطمح العممي الع

 :رنذك
خاصة ما استقٌر منو مف مصطمحات عممية عربية صالحة ، ك عمى التراث العربي الحفاظ -

لمصطمحات التراثٌية عمى تفضيؿ ا. ك معربةكرد فيو مف ألفاظ  ما، ك (1)لبلستعماؿ الحديث
 تضمينيا المعنى العممي الجديدالمغكم القديـ لمكممة العربية ك  ذلؾ بتحكير المعنى، ك المكٌلدة

 (2)ٌيارة .....الخ .، طنحك: قطار، جريدة
المصطمح المغكم مدلكلو مشابية بيف مدلكؿ ضركرة كجكد مناسبة أكمشاركة أك  -

 (3).مصطمح أف يستكعب كؿ معناه العمميال يشترط في ال، ك االصطبلحي
 :ممية ذات داللة محٌددة دقيقة مثؿإيثار األلفاظ غير الٌشائعة ألداء مصطمحات ع -

بدال مف " تحٌكؿ  " أٍيض"(،Absorptionفي مقابؿ ) ""امتزاز" بدال مف " امتصاص سطحي
لة كالثقيمة عمى المبتذعمى أف نتجٌنب األلفاظ الغريبة ك ،(Metabolism" في مقابؿ )غذائي

: الكحكؿ بدؿ الغكؿ في مقابؿ التي ال يسيؿ االشتقاؽ منيا مثؿ، ك الٌسمعالنطؽ أك 
(Alcohol).((4 

                                                             
 . 162، ص  المرجع السابؽ ، عمي الزركاف ،ينظر - 1
 . 580، ص المرجع السابؽ ، عمي القاسمي ، ينظر - 2
 . 119، صالح بمعيد  ،المغة العربية آلياتيا األساسية، ص ينظر - 3
 . 563،  562المرجع السابؽ ،  ، عمي القاسمي ،ينظر - 4
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 1)).فركعياك  المصطمحات حسب حقكليالي لتصنيؼ اعتماد التصنيؼ العشرم الدك  -
المفظ المختص  تفضيؿك  (2)،لممصطمح الكاحد في الحقؿ الكاحد تجنب تعٌدد الدالالت -

 .عمى المفظ المشترؾ
 3)).ى العممي الكاحد في الحقؿ الكاحدتفضؿ مصطمح كاحد لممعن -
دالالت عممية خاصة بيـ طمحات ك مراعاة ما اتفؽ المختٌصكف عمى استعمالو مف مص -

 .(4) –معربة كانت أك مترجمة 
 (5)تجنب المتنافر كالمحظكر مف األلفاظ .، ك تفضيؿ الصيغة الجزلة الكاضحة -
ضؿ أف يككف التعريؼ األف، ك تعريؼ دقيؽ يبٌيف داللتو العمميةإلحاؽ كؿ مصطمح ب -

مخٌططات زيادة في التكضيح المبٌسط مكجز كيحسف استخداـ الصكر كالٌرسكمات ك 
 (6).كالشرح

ات عربية ، بشرط أف تككف مشتركة بيف ليج(7)األلفاظ العامٌية إاٌل عند االقتضاء  تجنب -
 .عاميتيا بأف تكضع بيف قكسيف مثبلأف يشار إلى ، ك عديدة

ء األعبلـ أسما، ك المصطمحات ذات الٌصبغة العالمٌيةال سٌيما التعريب عند الحاجة ك  -
لتٌيار فرنسي أعطى اسمو لكحدة اعالـ فيزيائي " آمبير": ):المستعممة مصطمحات مثؿ

العناصر ، أك (يأعطى اسمو لقكة التٌيار الكيربائعالـ اسكتمندم )، "كاط " :الكيربائي(
، ككربكفك   8)).، أككسجيف "المرٌكبات الكيماكٌية مثؿ:" صكديـك
 : ما يميعى عند تعريب األلفاظ األجنبٌية يرا   
 .المصطمح األجنبيٌبرا بدٌقة عف أف يككف المقابؿ العربي مع -

                                                             
 . 581المرجع السابؽ ، ص  عمي القاسمي ، ينظر،   -1
 .187ـ، ص  2006ق ،  1427عراقي، ، منشكرات المجمع العممي الأحمد مطمكب، بحكث مصطمحية ،ينظر - 2
 . 262، ص ينظر، صالح بمعيد، في قضايا فقو المغة العربية - 3
 . 580، ص ينظر، عمي القاسمي ، المرجع السابؽ - 4
 . 263ص ، المرجع السابؽ، صالح بمعيد ،ينظر  -5
 . 045،  057، ص ٌنظر، علً القاسمً ، المرجع  الّسابق  -6
 . 572، ص نفسوالمرجع   ،ينظر  -7
 . 420،  581، ص نفسوالمرجع  ، ينظر  -8
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أف يككف المقابؿ العربي عف الكظيفة التي يدؿ عمييا المصطمح األجنبي إذا كاف الٌنقؿ  -
 (1).و يخرج بو في العربٌية عف كظيفتوالٌدقيؽ أللفاظ

بي مع تحكير يجعؿ أف يككف المقابؿ العربي لممصطمح األجنبي ىك المصطمح األجن -
 . لعربي بطريقة مف الٌطرؽ الٌسابقةالمقابؿ ا، إذا أعيانا كضع لو جرسا عربٌيا

الٌشيكع كالٌذيكع بحيث أف يككف المقابؿ العربي لممصطمح األجنبي ىك نفسو إذا كاف مف  -
 (2).أصبح عمما

تفضيؿ الكممة التي تسمح باالشتقاؽ عمى الكممة التي ال تسمح بو مثؿ : )قابمٌية(  -
: )مىطىؿ فضؿ لصبلحيتيا لبلشتقاؽمطكلٌية ألكف ، ك (Ductilityصحيحة مقابؿ )مطكلٌية : 

كالجمع عمى التثنية ، كاإلضافة ك كذلؾ الكممات التي تتيح النسبةك  (3).(طيكؿمى  –يمطؿ  –
نافية لمجنس ركبكا )ال( ال، ك جازكا االشتقاؽ مف أسماء األعياف، كما أالكممة التي ال تتيحو
التاء عندما فعبلء " باأللؼ ك عمى كزف " معكا الٌصفة التي تككفجك  (4) ،مع الكممات العربٌية

كىي تدؿ عمى المكاف الذم تكثر " عمى كزف "مفعمةك  .: الخضركاتاالسـ نحكتنزؿ منزلة 
، : " ممبنة ، مشتمة ، مدجنةمثؿ، أـ جمادات فيو األعياف سكاء أ كانت حيكانات، أـ نباتات

 . (5)مزبدة " 

 

 

 

                                                             
 . 97، ص  3، الكتاب  المرجع السابق، مصطفى طاىر الحيادرة ، ينظر  - 1

 . 97، ص المرجع نفسو، ينظر  -2
لعربية ، المغة اطبيقاتيا في المغة العربية، المنظمة العربيةتشفيؽ الخطيب، المكاصفات المصطمحية ك  ، أحمدينظر  -3
 . 27، ص  21تحديات ؽ ك 
 . 580، عمي القاسمي ، المرجع السابؽ ، ص ينظر  -4
( ، بيركت ، 3لبناف ، )ط  ، مكتبةابي في مصطمحات العمـك الزراعٌية، معجـ الٌشيينظر، أحمد شفيؽ الخطيب  -5

 .  903، ص ـ1988
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= فنقكؿ: " الييدركجيفلغة العمـك الضركرة ، في  كما أجازكا االشتقاؽ مف الجامد،عند -
كميا كممات دخيمة * / الكربكف = كربنة ، مكربف " ك ىدرجة، ميدرج */ البسترة = مبستر

النسبة سييؿ االشتقاؽ ك عمى أف تفٌضؿ الكممة المفردة ألٌنيا تساعد عمى ت (1)حديثة 
 (2).الخ....
. حيث أجازت المجامع الٌنحت مف إليوعندما تمجئ الضركرة العممية يجكز الٌنحت  -

ـ األصمي مف الحركؼ دكف يراعى ما أمكف استخدا أف، عمى فعؿأكثر اسـ ك يف أك كممت
ي ك الكصؼ منو بإضافة اسما اشترط أف يككف عمى كزف عرب، فإف كاف المنحكت الٌزكائد

ف كاف ، ك ياء الٌنسب اقتضت الٌضركرة عند إذا  فعبل كاف عمى كزف " فىٍعمىؿ أك تىفىٍعمىؿ " إالٌ ا 
" كيرطيس مف كيرباء :مثؿ (3)ىذا جريا عمى ما كرد مف الكممات المنحكتة ذلؾ، ك 

 (4)، "حممأة مف حمؿ الماء " .، "نقحرة مف نقؿ الحركؼ"مغنطيس"ك 
مف خبلؿ ما سمؼ يٌتضح أف المجامع المغكية تشترؾ في عٌدة آليات أثناء ك  

ـ عبارة اآللية رغـ اختبلؼ صيغ التعبير فمجمع يعمٌ ، ضعيا لممصطمحات العممية العربٌيةك 
ـٍ يٌتفقكف عمى اآللية نفسيا.كبعضيـ يفٌصؿ ك   مع ىذا فىيي
 خصوصية المجامع حول آليات وضع المصطمح العممي العربي :المطمب الثاني: 

لكف اٌتخذ كؿ مجمع لنفسو مجمكعة مغكية العربية عمى بعض اآلليات ك المجامع ال اشتركت 
 :صكصيات نذكرمف أىـٌ ىذه الخك مف الخصائص تجعمو يتمٌيز عف المجمع اآلخر 

 جهود مجمع المغة العربّية بدمشق : .1
العاممكف في مجمع دمشؽ عمى سكاعدىـ لمنظر في عربٌية  المختصكفشٌمر  

، كالعمؿ عمى تيسير تداكؿ المصطمحات ألجيزة الدكلة في جميع المجاالت المصطمحات
                                                             

1
 . 055 صعمي القاسمي ، المرجع السابؽ ،  ،ينظر  -

 . 187، أحمد مطمكب ، المرجع السابؽ ،  ص ينظر  -2
ده أك مزجوالش يءى )الكيمياء كالصيدلة ىدرج -* الم بفى بستر  :ميبستىر، كالمفعكؿ ميبسًتر، فيك بسترى يبستر، بىستىرىةن  -*/. ( كح 

؛ كذلؾ لقتؿ الجراثيـ كالكائنات الحٌية ة نصؼ ساعة ثـٌ التبريد الفجائيٌ ـ لمد ٍ 65كنحكىه عىٌقمو عف طريؽ الت سخيف لدرجة 
، معجـ ينظر ،(غير المرغكب فيو )عمى طريقة العالـ الفرنسي باستكر الت خٌمرالعضكي ة التي قد تسٌبب األمراض أكالتم ؼ أك 

، الساعة  2015/  05/  18: ق، المكافؽ ؿ1436رجب  http://www.almaany.com ،29 ،المعاني الجامع
10:55. 

 .90ؼ كغميسي ، المرجع السابؽ ، ص ، يكسينظر -3
  .80ينظر، صالح بمعيد ، المغة العربية آلياتيا األساسية ، ص  -4

http://www.almaany.com/
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كاف أىـ ما مية ك العملمكاكبتيا التطٌكرات التقنٌية ك  مع تركيزه عمى المصطمحات التراثٌية
 :كصمكا إليو

 .الٌشائعة الٌصحيحة عمى الغريبة كالمترككةتفضيؿ الكممة  -
ة بالمعنى قرب األلفاظ صم، أالكممات القريبة مف الٌترادؼأك  ،يفٌضؿ في حاؿ المترادفات -

 (1) .المقصكد
متقاربة في مدلكليا يجب تحديد الداللة العممٌية الٌدقيقة لكٌؿ عند كجكد ألفاظ مترادفة أك  -

يحسف عند انتقاء مصطمحات مف ىذا الٌنكع ، ك نتقاء المفظ العممي الذم يقابميااك  كاحد منيا
فتعالج كٌميا كمجمكعات ، ي المتقاربة أكالمتشابية الداللةأف تجمع كؿ األلفاظ ذات المعان

  كاحدة .
صمو في معنى أ بإثباتعندما ينقؿ مصطمح عممي مف األجنبٌية إلى العربٌية يبدأ  -

 . أك غيرىا ثـ يكضع المقابؿ العربي، اليكنانٌية أك البلتينٌية
بمعناه كٌمما كاف قاببل  مقابؿ في المغة العربٌية ترجـ األعجميالعممي إذا كاف لمفظ  -

في المجاز، ك يرجع في ذلؾ االشتقاؽ ك ، ك عناهلفظ عرب يؤٌدم م كيًضع، أك لمترجمة
 2)).اإلضافيجي ك التركيب المز الضركرة يمجئ إلى النحت ك 

في  إستراتيجيةبكضعو خطة  ،مشؽ تفٌرد ببعض الخصائص في الكضعبيذا فمجمع دك    
تمؾ كٌؿ ك الطرؽ المعتمدة لتجنب حصكؿ فكضى مصطمحٌية ، ك كيفية صياغة المصطمحات

مؤٌكدا في ذلؾ عمى كجكب الكصؿ بيف  .النفع عمى المصطمح العممي العربيالٌسبؿ تعكد ب
يس مف ٌف المجمع لرغـ أ، ك يتجٌنب الدخيؿ كالمعرب إاٌل عند الضركرةاثٌية ك المصطمحات التر 

لكف استقٌر في نفكس المجمعييف أٌف العربٌية بحر ما يزاؿ  اختصاصو إقرار المصطمحات
 .األصكؿ البكر الٌصالحة لبلستعماؿيزخر ب

 :جهود مجمع القاهرة .2
ييعٌد مجمع القاىرة المجمع األساسي الذم حمؿ عمى عاتقو دراسة المصطمحات   

غير لـ ينفرد المجمع بآليات جديدة ك  مع ىذا، ك العربٌية أكثر مف المجامع األخرلالعممٌية 
 الخ....، كنحتمجازقياس، كاشتقاؽ، ك عمى الكسائؿ التقميدية مف: مألكفة بؿ ظؿ محافظا 

                                                             
 . 581،  580الٌسابؽ، ص  ظر، عمي القاسمي، المرجعني - 1

 . 581،  580، ص المرجع نفسوظر، ني -2
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اؿ ، كدعا العامميف في مجضكابط التـز بيا أثناء التنفيذك كضع ليا قكاعد كلكٌنو نٌظميا ك 
 :المصطمحات إلى اإلفادة منيا كمٌما جاء في تكصياتو ما يمي

  أخذ ما أمكف بكضع مصطمح عربي لمقابمو االنجميزم أك الفرنسي مع االسترشاد
مراعاة اتفاؽ المصطمح العربي مع المدلكؿ األجنبي . ك إف كجد إغريقي أكني ألصؿ البلتيبا

(، dead roomليس مٌيتة في مقابؿ غرفة كاتمة ك )فظٌية مثؿ:دكف تقٌيد بالداللة الم
األلفاظ جٌنب مع ت (1)،(wind marksليس مقاييس فحمٌية في مقابؿ مكٌكنات فحمٌية ك )

: كالتي ال يسيؿ االشتقاؽ منيا مثؿالسمع الٌنطؽ ك ، كالثٌقيمة عمى الغربيةالمبتذلة ك 
 (2)(.mthemticsمقابؿ  )الٌرياضيات بدال مف ماتيماتيقا

 لكؿ كاحد منيا عند كجكد ألفاظ متقاربة في مدلكليا ينبغي تحديد الداللة العممٌية الٌدقيقة ،
=  ، "معاكقة" Resistance" مقاكمة = :ء المفظ العممي الذم يقابميا مثؿانتقاك 

Impedance ) = ممانعة "،Reluctance  يحسف عند انتقاء مصطمحات مف ىذا " ... ك
 (3).تعالج كٌميا كمجمكعة كاحدةيبة ك الٌنكع أف تجمع كؿ األلفاظ ذات الٌدالالت القر 

  ند كضع اصطبلح جديد إذا أمكف ذلؾع، ك عمى كممتيف فأكثرتفضيؿ الكممة الكاحدة ،
ذا لـ يكف كذلؾ تفٌضؿ الٌترجمة الحرفية .ك   (4)ا 
 يجكز االجتياد فييا نحك ما اقٌره المجمع مف قكاعد ك  يؤخذ بمبدأ القياس في المغة عمى

 (5) متى تكٌفرت شركطو .
  "الحرٌية تاء " في اآلخر مثؿياء مشٌددة ك قياس المصدر الٌصناعي بزيادة :

مداللة عمى المذاىب كالتٌيارات العربٌية المعاصرة لىذه الٌصيغة شائعة في ، ك (6)كاإلنسانٌية
 . (8)(صكصٌيةالمٌ الجاىمٌية ك قياسا عمى الٌصيغة القديمة ) (7)اآلراء ك 

                                                             
1

 . 163،  162ينظر، عمي الزركاف، المرجع الٌسابؽ ، ص  - 

 . 163،  162، ص  المرجع نفسوينظر،  - 2
 . 564، المرجع الٌسابؽ ، ص ، عمي القاسميينظر  -3
 . 290، مقاالت لغكية ، ص ، صالح بمعيدينظر - 4
 . 143، المرجع الٌسابؽ ، ص مي الزركافينظر، ع  -5
(، األردف، 1" دراسة في البنية التركيبٌية "، دار الٌصفاء ، )ط  ، المدارس المعجمٌية،عبد القادر عبد الجميؿينظر  -6

 . 386، ص ـ 2009ق،  1430
 . 101، ص ـ 1998 ، القاىرة ،، محمكد فيمي حجازم، مدخؿ إلى عمـ المغة، دار قباء،)د ط(ينظر - 7
 . 264، ص المرجع السابؽ ،عبد الجميؿ يكسؼ ي، حسنينظر - 8
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  بيذا ارتبطت الٌصيغة بالٌداللة عمى ، ك المصادر لمداللة عمى معاف محٌددةقياس أكزاف
 نحك مباشر في ىذه القرارات :

 تعاييش .: تباديؿاالشتراؾ مثؿممساكاة ك كزف " تىفىاعيؿ" : ل ، 
 احتكارمداللة عمى المطاكعة مثؿ: التياب، احتكاؾكزف " اٍفًتعىاؿ" : ل ،. 
  "(1)، نحيب .: لمداللة عمى الٌصكت مثؿ: صييؿكزف " فىًعيؿ 
  (2)، ًتجارة .: ًنجارة، ًحياكةالىة" : لمداللة عمى الحرفة مثؿكزف " ًفعى 
  : "غمياف .االضطراب مثؿ: خفقافالقمب ك مداللة عمى لكزف " فىعىبلف ، 
  "أك كزف "فىعىٍؿ" مثؿ: رمد(3)، زيكاـ : سيعاؿ: لمداللة عمى المرض مثؿكزف " فيعىاؿ ، ،

 .شمؿ
 ع اؿ" فى ، أك"(4)، تىٍبيىاف"تىٍيطىاؿ:"المبالغة مثؿثرة ك يصٌح أخذ المصدر" تىٍفعىاؿ" لمداللة عمى الك
 5)) .مثل : " قّداح ، برّاد "ع اؿ" فى أك"
 طاكعو القياسي " اٍنفىعىؿى " نحك: انحنى، كؿ فعؿ ثبلثي متعٌد داؿ عمى معالجة حسٌية فم

، ارتٌد.  ٍفتىعىؿ " مثؿ: التؼٌ ، ر( فالقياس" اأٌما إذا كانت فاء الفعؿ ) ك،ؿ، ف، ـ .رانكس
  .، ارتداد: انحناء، انكسار، التفاؼو فمصادر األفعاؿ سيككفعميك 
  استحجر = استحجار. الٌصيركرة مثؿ" استفعؿ" لمطمب ك قياس : 
 (6).، قيطارةمثؿ: عيصارة، كيثافة يصاغ " فيعىالة" لمداللة عمى فضالة الشيء 
 في االستخداـ المعاصر نجد ، ك دما تختمؼ أنكاعوأجاز المجمع جمع المصدر عن

 . (7)( ، تحاليؿيا: ) تحميؿ = تحميبلت؛ لجمع المصدر منصيغا كثيرة
 اآللة  لمداللة عمى ًمٍفعىاؿ" ك  ،ًمٍفعىمةك ، ًمٍفعىؿ: "عؿ الٌثبلثي عمى كزفيصاغ قياسا مف الف

مىة(8): ًمٍبذىرالتي يعالج بيا الشيء مثؿ " كزف " فىع الة المجمع أجاز، ًمٍنشىار. كما ، ًمٍقصى
                                                             

 .102،  101، محمكد فيمي حجازم، المرجع الٌسابؽ، ص ينظر - 1
 . 386، المرجع الٌسابؽ ، ص ينظر،عبد القادر عبد الجميؿ  -2
 . 264، المرجع الٌسابؽ ، ص ينظر، حسني عبد الجميؿ - 3
 . 565الٌسابؽ ، ص  ، المرجععمي القاسمي، ينظر  -4
 . 386، المرجع الٌسابؽ ، ص ينظر،عبد القادر عبد الجميؿ  -5
 . 566، المرجع الٌسابؽ ، ص ينظر، عمي القاسمي -6
 . 102، المرجع الٌسابؽ ، ص ينظر، محمكد فيمي حجازم  -7
 . 903، المرجع الٌسابؽ ، ص ينظر، أحمد شفيؽ الخطيب  -8
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أجاز كزف "فىع اؿ" ، ك (1)، ناعكرةطاحكف: مثؿ ثبٌلجة، كأجاز" فىاعيكؿ كفىاعيكلة"غٌسالة ك  :مثؿ
 (3): سىاًقية .فىاًعمىة" مثؿًربىاٍط ، ك"اؿ" مثؿ: ًحزىاـ ك عى " فً . ك(2): سٌداد مثؿ
 " فىٌعاؿ" لمداللة عمى االحتراؼ أك مبلزمة الشيء فإذا ًخيؼى ليٍبس بيف صانع يصاغ
اج" ":ف الن سب بالياء لغيره مثؿكا، ك مبلزمة، كانت صيغة " فىع اؿ" لمصانعشيء ك ال زىج 

اًجٌي لبائعو." لمصانع ك  (4)زىج 
  ٌكثائقٌي،صكرمٌ : ز أك نحك ذلؾ مثؿينسب إلى لفظ الجمع عند الحاجة كإدارة التمي ، 

  (5)، كما يجكز النسبة إلى المثٌنى في المصطمحات العممٌيةعٌماليٌ 
 (6): "بيطىٍينىاًنٌي، أيذىنىٍينىاًنٌي " .نحك
 عمى أال ييقبىؿ منو الضركرةي المصطمحات العممية عند يجكز صكغ المرٌكب المزجي ف ،

 ، فكؽ بنفسجي .، ما كرائي(8): ال تزاكجيمثؿ (7)إال ما ييًقٌره المجمع 
 ازيا : " التصفية الجسدية، كيذه التعبيرات التي اكتسبت معنى مج (9)األخذ بالمجاز

 (10)نبض الشارع..." . ،الحرب الباردة ،تعرية الفكر، السكؽ السكداء
  عمى طريقة العرب في  -كرةعند الضر –األعجمية إجازة استعماؿ بعض األلفاظ

شيء ، أك كاف مف أصؿ يكنانيأك اسـ عمـ،  بخاصة حيف ينصٌب المصطمح عمى، ك تعريبيـ
بينيا كبيف الصٌيغ ، فيحتفظ المصطمح بصكرتو األجنبية مع المبلءمة تعمالو دىكلياشاع اس

 ." ...biologyبيكلكجيا " ،*" enzymإنزيـ " ،*" dynamics: ديناميكا " العربية فنقكؿ

                                                             
 . 50، صـ 2006(، األردف، 1اسـ اآللة دراسة صرفٌية معجمٌية، دار كائؿ، )ط  ،ينظر، حناف إسماعيؿ عمايرة  -1
 . 60، ص نفسو المرجع ،ينظر  -2
 . 103، ص مكد فيمي حجازم ، المرجع الٌسابؽ، محينظر  -3
 . 902، المرجع الٌسابؽ ، ص ينظر، أحمد شفيؽ الخطيب  -4
 . 566، المرجع الٌسابؽ ، ص نظر، عمي القاسميي - 5
 . 577، ص نفسو، المرجع ينظر  -6
 ،21يد المصطمح العممي العربي الحديث، المنظمة العربٌية، المغة العربٌية كتحديات ؽ، إبراىيـ بف مراد، تكلينظر - 7

 . 43ص
 . 98، األسس المغكية ، ص ينظر، محمكد فيمي حجازم - 8
 . 274لغكٌية ، ص ، صالح بمعيد ، مقاالت ينظر - 9

 . 204، كفاء كامؿ فايد، بحكث في العربٌية المعاصرة ، ص ينظر - 10
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 مع جكاز االشتقاؽ يخضع بالتالي لقكاعد العربيةا ك يعتبر المصطمح المعٌرب عربي ،
اإللحاؽ، قياسا عمى المساف العربي مثؿ: أكسيد دكات البدء ك استخداـ أك  ،النحت منوك 
"oxide   ٍكسىدو ك مي ، ك " اشتؽ منو أىٍكسىدىةه ٍكسىدٍ ؤى  الخ....  ميؤى

 كفى عمى استعمالو مف مص خاصة طمحات كدالالت عممية ك األخذ بما دىرىجى الميٍختىص 
 ، مثاؿ ذلؾ : رجمةمتميعىٌربة كانت أك ، بيـ، أك قاصرة عمييـ

 carbonation"(1)"  ، كٍربنة*" lignification، تصٌخر ""synochronousميتىزىاًمٍف "
: "حاسب إلكتركني" ال فيستبدؿ بو استعماؿ صحيح مثؿائع إال إذا تبيف خطأ االستعماؿ الش

 " . computer "عقؿ إلكتركني
 ثؿ: " اليندسة " ال " يفٌضؿ المفظ العربي عمى المعٌرب القديـ إال إذا اشتير المعٌرب م

 " عمـ الفمؾ" ال " أستركنكميا " . ، كجيك مطكم"
  يرٌجح أسيؿ نطؽ في رسـ األلفاظ المعٌربة عند اختبلؼ نطاقيا في المغات األجنبية

 * "فىٍيبًريٍف "= ًفٍبًريف " ال  fibrin، " ًتييكًليٍب "" ال  "= تيكًليب tulipفنقكؿ مثبل في تعريب " 
 ىكذا . ك 
  "ييرسـ حرؼG :غراـ  جميسريف"غميسريف أك " في الكممات المعٌربة " ج،غ " مثؿ" ،"
  v ".(2)في مقابؿ "، ك "P" ب" مقابؿ ". ك" grame،" جراـ "أك 
 النٍسبةما يساعد عمى االشتقاؽ ك ، ملمصطمح الكاحد بمفظ كاحد ما أمكفا إفراد ، 
ذا لـ يمك (3)الجمعاإلضافة ك ك  ٍكـٍ " بدال مف " ف ذلؾ تفٌضؿ الترجمة الحرفية مثؿكا  : " زي

 zoom  "((4المتغير"دسة ذات البعد البؤرم الع
  : كفيما يخص ترجمة الزكائد أقٌر المجمع ما يمي 

                                                             
، 21ابع األميرٌية، القاىرة، مج ، المطمجمع القاىرة، مجمكعة المصطمحات العممٌية كالفنٌية التي أقٌرىا المجمع ،ينظر -1

 . 3، صـ 1979ق،  1399

التفاعبلت الكيماكية التي  بإتماـ اإلسراعخميرة كيماكية تساعد في فيك  إفراز يخرج مف الخبليا الحٌية إنزيمات:: نزيـإ -*
رًت  :رخُّ صت -*/  تحدث في جسـ الكائف الحي كاسب إلى ماٌدة صخرٌيةتصخ  لت بسبب طكؿ دفنيا في الر  / الماٌدةي : تحك 

 . http://www.almaany.com ينظر، ،ٍمـه يبحث في الحركة بمعناىا العاـع:الديناميكا-*
 .054ص عمي القاسمي، المرجع الٌسابؽ، ، ينظر -2
 . 7 ، صالمرجع الٌسابؽ ،مجمع القاىرة ،ينظر  -3

 . 570علً الزركان، المرجع السابق، ص ،ينظر  -4

http://www.almaany.com/
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 " ترجمة السكابؽa  ،an افية شرط أف ىذا " ال " الن"عدـ " أك:" الدالة عمى النفي ب
ٍرثيكًمي :، فيقاؿلسمع، ال ييٍنفىري مف ااالستعماؿ الذكؽ ، " انعداـ األسناف "Abacterial" ال جي

Amodantia استعمالو في لغة سـ ك المجمع دخكؿ "أؿ" عمى النفي المتصؿ باالأجاز "، ك
 1)).، البلىكائي العممي مثؿ: البلسمكي

  " ترجمة السابقةGEN مثؿ (2)"" بكممة "مكٌلدة ":Antigen  (3)".= مكٌلدة المضاد 
 ترجمة الصدر"HYPERمثؿ (4)" فرط" :" ب :( فرط التكٌتر مقابؿHypertension) ،
 (5).(  Hipofonctionنقص الكظيفة مقابؿ:)، قٌمة( مثؿىبط، نقص" ب:)HIPO"ك
 الرسـ عمى التكاليشؼ كالقياس ك ترجمة المكاحؽ التي تدؿ عمى صيغ الك" :Scope "

مكشاؼ كيربائي : )مثؿ (6)تترجـ بصيغة " ًمٍفعىاؿ " لتدؿ عمى الكشؼ
 ( .  Electroscopeمقابؿ
  " تترجـMetre  ًمٍطيىؼ مقابؿ :)عمى القياس مثؿ" ًمٍفعىؿ " لتدؿ " بصيغة

Spectrometre . ) 
 " تترجـ Graph " (:ًمرسمة الزالزؿ مقابؿ بصيغة "ًمٍفعىمة " لتدؿ عمى الرسـ مثؿ

Seismograph  )(7)ك ،( صكرة إشعاعية مقابؿRadiograph )(8) . 
  " تترجـ البلحقةible . able ييغسؿ مقابؿ :لفعؿ المضارع المبني لممجيكؿ نحك" با(

Lavable )( ، يصير مقابؿfusible) ٍفعيكًلي ةيترجـ المصدر الٌصناع، ك  ( ي بصيغة )مى
 (9) . ( fusiblity: ) مصيكرٌية مقابؿ فيقاؿ

                                                             
 . 901 ، صيؽ الخطيب، المرجع الٌسابؽأحمد شف، ينظر  -1

 . 203، ص  54جية عممية لتكحيد المصطمح العربي، مجمة المساف العربي،ع ينظر، عمر أككاف ، مف اجؿ مني - 2
 . 567، المرجع الٌسابؽ ، ص عمي القاسميينظر،  -3
دار  نسي، عربي"، ، فر يؼ سمكرة، أنجمك القامكس الثبلثي" إنجميزم، رى: ليفي، ينظر فيبريف ،: نبات الخزامىتكليب -*

 . 870،  264، ص ـ 2001ق، 1420(، بيركت، 1الرتب الجامعية، )ط 
 . 145، ص المجامع العربية كفاء كامؿ فايد، ينظر، - 4
 . 148، ص عمي الزركاف، المرجع السابؽينظر،   -5
 . 204، ص جع السابؽ، المر ينظر، عمر أككاف  -6
 . 567، ص عمي القاسمي، المرجع الٌسابؽينظر،  - 7
 . 140، األسس المغكية ، ص محمكد فيمي حجازم ينظر، -8
 . 172، ص 52لعربي ،ع ، مجمة المساف اأحمد شفيؽ الخطيب، منيجية بناء المصطمحات ينظر، - 9
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  " تترجـ الكاسعةOID " ي المصطمحات قد يصٌح ترجمة ىذه الكاسعة ف، ك " بكممة " شبو
 coilloid"*.(1)غركانٌي مقابؿ :نحك"Form ،Likeالنكف ( مع "العممية بالنسب مع )األلؼ ك 

coilloid"*.(1) 
 " عند تعريب أسماء العناصر الكيماكية التي تنتيي بالمقطعIUMمثؿ " : " يعرب ب: "يـك
 (2)( .Radiumراديـك مقابؿ )
 ت األجنبٌية المعٌربة المنتيية بترجح كتابة الكمما " :Logy  الدالة عمى العمـ ب: " تاء "

 . (Geologyجيكلكجٌية مقابؿ :)مربكطة " في آخرىا فيقاؿ
  حٌرفت تعكد إلى أصميا العربي، إذا ما التي نقمت إلى المغات األجنبية ك الكممات العربٌية

          (4)بدؿ أكرميؾ (  Hormique)ىرمٌية مقابؿ :فيقاؿ (3)رلإلى العربٌية مٌرة أخنقمت 
 .()كتقنية بدؿ تكنكلكجيا

  ا في الحياة االقتصادية المعاصرةالتي تعمؿ بيأقٌر المجمع أخذ المصطمحات الدكلية 
خرل التي تختمؼ عمى سبيؿ التعريب عمى أف تتـ ترجمة المصطمحات الكثيرة األ

)بنؾ :تي أقٌر تعريبيا عمى سبيؿ المثاؿمف المصطمحات ال، ك اتباختبلؼ المغ
 .(" Bours البرصة " بكرصة " مقابؿ، )(Bank" مقابؿ "مصرؼ

  ة بصفة عامة كاليكنانٌية المصطمحات التي تعتمد األبجديات األكركبيٌ أقٌر المجمع
أشعة ألفا مقابؿ )متعبير العممي كعٌربت كاآلتي:ىي تيعٌد مف الٌرصيد العالمي لخاصة ك 

Alpha-Rays )* لحرؼ اليكنانٌية بالحرؼ العربي التالي بعد إبداؿ ا، كترجـ المصطمح
بعض المختصرات الدكلٌية التي نقمت عمى ، أك  X-Rays):كالنسبة إليو نحك)أشعة سينٌية
 :، ككأٌف المختصر كممة مفردة نحكنحك ما تعٌرب الكممات المفردة

 
 

                                                             
 . 568ينظر، عمي القاسمي ، المرجع الٌسابؽ ، ص   -1

 . 507علً الزركان ، المرجع السابق ، ص  ،ينظر  -2

كىانيُّ  -*  . http://www.almaany.com ينظر، : ما يشبو الًغرىاء .الغيف أك فتحيا()بكسر الًغرى

 . 054 ينظر، عمي القاسمي ، المرجع الٌسابؽ ، ص  -3

( 1منشكرات كمٌية الدعكة اإلسبلمية،)ط، مجامع المغة العربية في التعريب ، دكرإبراىيـ الحاج يكسؼينظر، -4
 . 57ص ـ ،   2002ق ،  1369،طرابمس

http://www.almaany.com/
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OPEC  السـ منظمة األقطار المصٌدرة لمنفط اختصار لؤلحرؼ األكلىOrganization 
of Petrolem Exporting Countries.(1) 

، مفٌصبل في مبادئومتكٌسعا في تكصياتو ك راه لقاىرة ياعميو فالمتمعف لجيكد مجمع ك   
عمى تجنب الترادؼ  ، كفي نفس الكقت يسرٌ آليات كضع المصطمح العممي العربي

األكزاف التي كجامعا لكؿ المقاييس ك  ،قةيشتراؾ المصطمحي، داعيا إلى التكحيد في الطر كاال
 .  ا المصطمح العممي العربييبنى عميي

 :جهود مجمع العراق .3
ساسٌية في كضع المصطمحات المجمع خٌطة عممية جعميا البنية األ اختٌط ىذا  

ال ، كال يقٌر المجمع رأم ك التكصيات يتفؽ مع المجامع األخرل في بعض ، رغـ أٌنوالعممية
؛ حٌتى ال يخرج عف الكحدة خرليبٌت في مصطمح إاٌل بعد الكقكؼ عمى آراء عمماء الببلد األ

الفنٌية ساعيا إلى تكحيد ات العممٌية كالمغكٌية ك ي فيك يدرس المصطمحاإلجماع العربك 
 كذلؾ مف خبلؿ:المصطمحات العممية العربٌية 

 نبي إاٌل في األحكاؿ اآلتيةتجٌنب تعريب المصطمح األج: 
 . إذا أصبح مدلكلو شائعا بدرجة كبيرة يصعب معيا تغييره 
 . إذا كاف مشتقا مف أسماء األعبلـ 
 المركبات .، ك المقاييسة األسماء العممية لبعض في حال 
  الكحدات األجنبية .إذا كاف مف أسماء المقاييس ك 
 . إذا كاف مستعمبل في كتب التراث 
  يب تراعى قكاعد معٌينة منياعند التعر: 
 المعٌطشة . ( غيرؿ حرؼ )ج( مقاباستعماؿ حرؼ )غ 

                                                             
 . 545،  545 ، محمكد فيمي حجازم ، األسس المغكية ، صينظر  -1

( كبسبب ثقميا فيي ال "تشع" لمسافة أطكؿ مف بضع سنتميترات أشعة جسمية أم ليا كتمة: أشعة ألفا -* )تشبو نكاة الييميـك
أف كتمتيا يا داخؿ جسـ اإلنساف حيث خطكرتيا لك تـ دخكل . تكمفانتشارىامف غير حاجز كيمكف لسطح الجمد أف يكقؼ 

 http://www.mltaka.net، 29 ، الملتقى التربوي للكٌمٌاء،. ٌنظركبيرة نسبيان فسكؼ تدمر األنسجة التي تتعرض ليا
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 نة مراعاة لطبيعةالبدء باليمزة إذا دعت إلى ذلؾ الضركرة لتجنب البدء بحرؼ ساك 
 .المغة العربٌية

  يثار الٌصيغة التي نطؽ بيا كتابة األلفاظ المعٌربة كما ينطؽ بيا في لغتيا مع إ
 .العرب

 ينطؽ بيا في مكاطنيا ما أمكف ذلؾكتابتيا كما ٌنطؽ بأسماء األعبلـ األعجمٌية ك ال. 
 إاٌل إذا اشتير الحديث المكٌلد عمى، ك ظ العربي األصيؿ عمى المكٌلدتفضيؿ المف ،

 .األخير
 طمحات الدالة عمى صفة قبكؿ الفعؿ" في مقابؿ المصاختيار صيغة "مستفعؿ. 
  (1).لٌتعدية في األلفاظ التي تحتمميااتثبيت صيغتي الٌمزـك ك 
 حركؼ فيما لقصيرة مف مصادر ثبلثٌية بسيطة كأسماء ك المجكء إلى استعماؿ األلفاظ ا

ال اإلفرنجٌية الٌدالة عمى معاف مثؿ:" نزع الماء، نصؼ كركم يقابؿ صدكر بعض الكممات 
 .عضكم"

  ٌيغ اآلتية لمداللة عمى االحتراؼاستعماؿ إحدل الص: 
 ميٍحًكـ .صيغة اسـ الفاعؿ مثؿ: فىاًحص ، 
 نٌساج .اؿ " مثؿ" فعٌ  صيغة : 
 " ًمٍمفىاؼ .إذا كانت " فٌعاؿ " مستعممة مثؿ صيغة " ًمٍفعىاؿ : 
  مقكٌياًتٌي . التكسير مثؿالنسبة إلى جمع : 
  ًٍفعىؿ، ًمٍفعىمة، ًمٍفعىاؿ " كصيغة اسـ الفاعؿ مذكرا كمؤٌنثا، ك"فٌعالة" ك"ًفعىاؿقياسٌية " م "

لمداللة عمى اآللة التي يعالج بيا الشيء مضافا إلييا المسمكعات غير القياسٌية مف 
 (2).ًمشعىؿ، نابض، كاشطة "" مثؿ:اآلالت  أسماء

 المصطمح األجنبي عند ثبكت داللتو . يمجئ إلى ترجمة 
 ليست إلصاقٌيةة لغة اشتقاقٌية ك ؛ ألف المغة العربياستعماؿ الٌسكابؽ كالٌمكاحؽ األجنبٌية ،
 كجكب اعتماد األساليب العربية في كضع المصطمح .ك 

                                                             
 دار العراقي في كضع المصطمحات، مجمة المجمع العممي العراقي،ينظر، أحمد مطمكب، جيكد المجمع العممي   - 1

 . 17، 16ـ ،ص  2007ق،  1429،  55، مج  3الكتب، بغداد، ج 

 . 17، 16ص  ،المرجع نفسوينظر،   -2
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 ؛ ألٌف عناه الخاص في المصطمحات العمميةيستعمؿ كؿ لفظ مف األلفاظ المترادفة في م
كثيرا ما يككف أكصافا لؤلشياء ال يراد بيا المطابقة التامة في المعنى، إذ يمحظ أٌف الترادؼ 

لك بطرقة ستعمالو ك الك شيئا قميبل فيمكف أخذه ك اه ك لكؿ لفظ معنى خاص بو يختمؼ عف سك 
ييخصُّ كؿ  ،دفات التي ال تمحظ فييا الكصفٌيةكذلؾ تمكف االستفادة مف المترا، ك المجاز

 (1).ي خاصمنيا بمصطمح عمم
يا لجاف كضع ىذه التكصيات التي كضعيا المجمع العممي العراقي سارت عمي

كٌراسات المصطمحات سكاء كانت مجٌمدات أك  المصطمحات العممية كأنتجت العديد مف
ال تختمؼ عٌما سارت عميو المجامع  المبادئ  التيىذه . ك متخٌصصة في عمـك مختمفة

رص كىذا ما يبٌيف ح ،تنظيـ المصطمحات العممية العربيةفي سعييا إلى  المغكية العربية
 . إذا أبدت المجامع األخرل رأيياأٌنو ال يٌتخذ قرار إالالمجمع العممي العراقي خاصة ك 

 :جهود مجمع األردن  .4
ظير ىذا ، ك ي كضع المصطمحات العممية العربيةلقد اٌتخذ المجمع لنفسو منيجا ف

ختمؼ عف لك أٌف تكصياتو ال تخصكصيات لنفسو ك ممية محاكال كضع في ممارساتو الع
  :نادل بو ما يمي مف أىـ ماك  المجامع األخرل كثيرا

  ترتيبيا حسب كؿ حقؿريفيا، ك تع، ك تحديدىااستكماليا، ك تقسيـ المفاىيـ ك. 
 المستيمكيف في كضع المصطمحاتالمختصيف ك  إشراؾ. 
  (2).لمصطمحات كمستعممييا؛ ليتٌيسر االتصاؿ بيف كاضعي االدراساتمكاصمة البحث ك 
  ذاعة، ك  الٌنشر جميعيا مفتمتـز كسائؿ اإلعبلـ ك ـ المغة ، باستخداتمفزةصحافة، كا 

عبلناتيا .كمنشكراتيا ك كتابة في برامجيا العربية الٌسميمة نطقا ك   ا 

 

                                                             
 . 544،  544ٌة، صبحوث مصطلح ،ينظر، أحمد مطمكب -1

 . 263،  262، صالح بمعيد ، في قضايا فقو المغة العربية ، ص ينظر - 2
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  التجارية كالمالية،  المؤٌسسات، ك المكاقع، كالقرل، ك تسٌمى بأسماء عربية: المدف
كؿ ك  ، كالٌسياحة،الٌترفيومؤٌسسات الخدمات ك ، ك االجتماعيةكالٌصناعية، كالعممية، ك 

 (1).المنتكجاتالمصنكعات ك 
را في يتجمى مف خبلؿ ما سمؼ أٌف مجمع األردف كباقي المجامع بذؿ جيدا كبيك 

ال الكاضعكف ك عمى خطاىا  مبادئ يسيرحٌدد طرؽ ك ، ك كضع المصطمح العممي العربي
 .الغاية مف المجامعىي ىذه ينحرفكف عنيا ك 

: لقد أجمعت المجامع المغكية العربية عمى أىمٌية اآلليات التي تساىـ لقكؿصفكة اك  
بعض التكصيات مع اختبلؼ تركيب  ، فقد اشتركت فيلمصطمح العممي العربيفي كضع ا
يات التي ال تيشٌكؿ صكصالخ، مع كجكد بعض التكصيات إما اختصارا أك تفصيبلعبارات 

ضبط عمؿ ىـ مساىمة ال بأس بيا في تحديد ك مجمع القاىرة قد ساف :مٌما يتبٌيففرقا كبير. ك 
بيذا ، ك اكب المستجدات العممية كالتقنٌيةجديدة تك ك  تمؾ اآلليات لتككيف مصطمحات سميمة

اد دليأتي بعده مجمع بغ طمحيالمصىك أساس العمؿ المغكم ك فعمؿ مجمع القاىرة 
، مجمع ف ثـ تأتي بعده بقٌية المجامع لتخٌصصيما في قضايا المصطمح كتعريب العمـك

لى مجمع المغة العربية األردني يسعى إبقضايا متنكعة منيا المصطمحات ك  دمشؽ معني
 لكف ىذا ال يعني أٌف المجامع األخرل تخٌمت عف مياميا ك  .ترجمة الكتب العممية الجامعية

خبآخر في كضع المصطمحات ك  بؿ ساىمت بشكؿ أك راج معاجـ مصطمحية أك كٌراسات ا 
 ال يستياف بو .  ألمرمجبٌلت مجمعية ليا مف الٌصيت أك 
رغـ ىذا فقد كقعت المجامع المغكية العربية في اختبلفات بٌينة في أثناء كضع تمؾ ك     

اشتدت ، ك العربٌية منذ القرف العشريف مةاآلليات أٌدت إلى نشكب مشكمة خطيرة  كاجيت األ
 التقني فيك اشتراؾ المصطمح العممي حدة في القرف الكاحد كالعشريف المتمٌثمة في ترادؼ ك 

كالتطكر  ،التقنياتذم يشيده مجاؿ العمـك ك ة؛ نتيجة التقٌدـ الٌسريع الالعربي قطاراألجميع 
، كتراكـ مستمر لمتسميات، ىذه تكليد زائد لمكممات ما يرافقو مف، ك اليائؿ في المفاىيـ

يتجمى خطر لمصطمحي لممفيـك الكاحد أك العكس. ك العكامؿ المجتمعة أٌدت إلى الترادؼ ا
                                                             

ردني مجمع المغة العربي األلمجامع المغكية كدكرىا في نشر التراث العربي )ا" رضكاف محمد حسيف الٌنٌجار،  ،ينظر - 1
ق   1430(، الجزائر، 1أنمكذجا(، المجمس األعمى لمغة العربٌية، العربٌية الٌراىف كالمأمكؿ، منشكرات المجمس، )ط 

 . 564، ص ـ 2009
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، فييٌدد كحدتو القائمة أساسا عمى عممٌية متعٌددة في الكطف العربي ىذا في ظيكر لغات
ـ مف اعتبر ، كمنيقكاميا منذ قركف مضتإلسبلمٌية ك كحدة لغتو التي ىي كعاء الحضارة ا

إثرائيا  مف كسائؿ، ك الجمكدمتنٌفس ليا مف الحرماف ك ربٌية ك الٌترادؼ سمة مف سمات المغة الع
قيقيا يحٌدؽ ، إاٌل أٌنو في عمـ المصطمح ييعٌد عائقا حالمعاني الجديدةاأللفاظ ك دات ك بالمفر 

تؤدم إلى  المفاىيـعنيا فكضى مصطمحٌية في األلفاظ ك  ، فتنجربالمصطمحات العممٌية
 المفيـكك عمى أداء المعنى  األدؽفي التمييز بيف المصطمح األصمح ك إرباؾ العمماء 

خر يككف البحث عف مصطمح آ، ك لذم يجب محكه مف قامكس االستعماؿالمصطمح اأك 
ٌممة لمعانييا عمى أكمؿ تالديناميكٌية التي ال يستغني عنيا مستعممييا مبمثابة اآللة الفٌعالة ك 

تعريؼ بمشكمة التطٌرؽ إلى أسباب الفكضى المصطمحٌية يستكجب قبؿ ذلؾ القبؿ . ك كجو
 .  األسبابـ المجكء إلى الٌدكافع ك ليت المصطمحي االشتراؾك  لترادؼا

 
 
 
 

 عقبات المصطمح العممي العربيالمطمب الثالث: 
 :الترادف المصطمحيو  االشتراك ماهية .1

قبؿ الجمع بينيما يجب ، ك المصطمحيالترادؼ ك  لقد فٌرؽ العمماء بيف االشتراؾ   
 .عمى حدا التعريؼ بكؿ كاحد منيما

 لغة: .أ 
 :أّوال: االشتراك

 (1)معاف كثيرة .: تشترؾ فيو لفظ مشترؾلمشترؾ: نقكؿ: شارؾ بمعنى شاطر كساىـ، ك ا
 :: الترادفثانيا
": ميترادؼأكثر لمعنى كاحد، ك"، ك"الترادؼ" ىك: تكارد لفظيف أك " بمعنى تتابعا:"ترادفانقكؿ

 (2)متشابو في المعنى كمنو "كممات مترادفة".متعادؿ كمتطابؽ ك 
  :اصطالحا .ب 
 
 

                                                             
، 765 ، صـ 2001(، بيركت، 2)ط ،منجد في المغة العربٌية المعاصرة، دار المشرؽ، النعمة كآخركف، أنطكاف ينظر -1

766 . 
 .   546، ص نفسوينظر، المرجع   -2
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 أّوال: االشتراك:
فأكثر داللة  : " بأٌنو المفظ الكاحد الداؿ عمى معنييف مختمفيفحسب تعريؼ أىؿ األصكؿ

باالسـ الكاحد تسٌمى األشياء الكثيرة ، ك اختمؼ الٌناس فيوىؿ تمؾ المغة ك عمى الٌسكاء عند أ
االشتراك ، أٌما ىذا التعريؼ يخٌص المفظة عمكماك . (1)عيف الٌسحاب"، ك عيف الماءنحك:

أف تأتي المفظة الكاحدة بدالالت فظ كيتعٌدد المعنى ك : " ىك الذم يٌتحد فيو الماالصطالحي
 ، نحكف مختمفة باختبلؼ البيئة العمميةمصطمح معٌيف بمعا ، بحيث يستعمؿ(2)متعٌددة " 

البيئة )صرؼ ك  معاني مختمفة عند عمماء النحك كاالقتصاد مصطمح )الٌصرؼ( فإٌنو يؤٌدم
اىرة في مصطمحات العمـك بالرغـ مف كجكد االشتراؾ المصطمحي بصفة ظصٌحي(، ك 
كالتكٌجو ممحٌيف عمى ضركرة تفاديو ، إاٌل أف عمماء المصطمح المحدثيف ال يحٌبذكنو المختمفة

 . (3)يةعبر األحادية المصطمح
: إٌنو كاجب الكقكع في لغة العرب، ك اخك    قاؿ تمؼ العمماء في المشترؾ فقاؿ قـك

ع في ىذا االختبلؼ اجتم، ك قالت طائفة: إٌنو جائز الكقكعآخركف: إٌنو ممتنع الكقكع، ك 
متناىٌية : بأٌف األلفاظ الفريؽ القائؿ بكجكبو في المغة ، فاحتجٌ عمماء المغة كالفقو كأصكلو

عدد المتناىي إذا كٌزع عمى غير المتناىي لـز االشتراؾ ألٌف ، ك كالمعاني غير المتناىية
: فاحتٌجكا بأٌف المخاطبة بالمفظ المعاني أكثر مف عدد األلفاظ، أٌما القائمكف بامتناع المشترؾ

ىك ما ذىب ك  كذلؾ يككف منشأ لممفاسد، كما كاف ال يفيد فيـ المقصكد عمى الٌتماـالمشترؾ 
منعكا بذلؾ االشتراؾ ضركرة الدٌقة في داللة المصطمح ك ليو عمماء المصطمح المحدثكف مف إ

 . ياالصطبلح
 :االشتراؾ عمى نكعيفك 

 لمطير )القيٍرء:قيي: " التضاد " مف أمثمتو في المصطمح الفاشتراؾ بيف معاف متضادة :
 .(الحيضك 

                                                             
، المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، شرحو، محمد أحمد جاد المكلى كرفقاؤه، ينظر، الٌسيكطي)عبد الٌرحماف جبلؿ الٌديف( -1

 . 369، ص د، )د ت( 1لعربية، )د ط(، مصر، ج دار إحياء الكتب ا
، مجمع المغة بدمشؽ، مجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ، ممصطمح الفقيي، التطكر الداللي لينظر، سناني سناني -2

 . 843ص ، ـ 2010ق ،  1431،  3، ج  85مج مطبعة مجمع المغة العربية بدمشؽ ، 
 . 15،  14المصطمحية ، ص  كينظر، سناني سناني ، المعجمية  - 3
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  فيك عند الفقياء عمى  ()الميٍتعىة: كمصطمح يأتي في معاف مختمفة غير متضادةاشتراؾ
 :ثبلثة أكجو

خ الٌنكاح عند ، عمى أف ينفسؿ امرأة بمير يسير إلى أجؿ معمـكأف يتزٌكج الٌرج -
 .ذلؾ جائز عند الٌشيعة، ك انقضائو بغير طبلؽ

 .لـ يدخؿ عميياكسكة المطٌمقة إذا طٌمقت ك  -
 (1).حٌرـ عميويحؿ لو ما كاف ، كىي أف يتمٌتع إذا قضى طكافو ك جٌ متعة الح -

رغـ . ك عميو فعمـ المصطمح ال يحٌبذ االشتراؾ المصطمحي في بيئة عممٌية معٌينةك   
مى كاحدا ع ، فيـ يطمقكف مصطمحافإٌنيـ لـ يتقٌيدكا بو الشرط الذم كضعو عمماء المصطمح

، أكلو مشتركا طمحات أاٌل يككف المصطمح ، كاألصؿ في المصمعاف اصطبلحٌية متعٌددة
مف ىذه األلفاظ المشتركة،  تقييد كؿ مصطمحياؽ أك لعٌؿ تحكيـ السٌ ك (2).متعٌددةمعاف 

تحديد كممة  :الكقكع في سكء الفيـ نحك، يفيد في انعداـ ضركرة الخمط أك أكالمتعٌددة المعاني
يؾ في الٌنسب بعيدا كاف ىك أيضا الٌشر ، ك ؾالجار(: فيي تدؿ عمى الجار الذم يجاكر بيت)
ار الج، ك الجار فرج المرأةالٌرجؿ، ك الجار الٌشريؾ في التجارة، كىك يدؿ عمى امرأة ، ك قريبا أك

 .(3)إذا ال نفيـ معنى الجار إاٌل بالعكدة إلى الٌسياؽ الخ....ما قرب مف المنازؿ مف الٌساحؿ
 ؽ المجاز ينجٌر عنو مشترؾ مصطمحيكضع المصطمحات عف طريكما يعتبر العمماء أٌف 

فٌضؿ كثير مف المصطمحٌييف إحياء كممات مٌيتة لمتعبير عف المفاىيـ ليذا ، ك بالضركرة
الجديدة تخفيفا لمضرر الذم قد يحيؽ بدٌقة المغة العممية ككضكحيا مف جٌراء المشترؾ 

 (4).المصطمحي
 
 
 
 
 

                                                             
 . 844المصطمحية ، ص ك سناني سناني، المعجمية  ،ينظر - 1
2

 . 846،  845ص  ينظر، المرجع نفسو، - 

 . 846،  845، ص المرجع نفسوينظر،   -3
 372ينظر، عمي القاسمي، المرجع الٌسابؽ، ص  - 4
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 ثانيا: الترادف
 . أم (1) " األلفاظ المفردة الٌدالة عمى شيء كاحد باعتبار كاحد":فقد عٌرفو الٌسيكطي بقكلو
 .تبار أكمفيـك كاحدتشير إلى اع المفردات المتعٌددة التي

ختمفة اعتبر: " األلفاظ المترادفة ىي كممات مالمتككؿ فقد تطرؽ إلى الترادؼ ك  أٌما أحمد
لؾ تشير إلى ذ األسد فكبلىما: الميث ك تحيؿ إلى شيء كاحد، كبنفس الٌطريقة مثؿتشير أك 

الٌتتابع في لمترادؼ بالتعريؼ االصطبلحي ىي:  التعريؼ المغكم عبلقة. ك 2"الحيكاف المفترس
، فتككف معنىتقترب منيا في النية ك المعنى بحيث تتبع الكممة الكاحدة بكممة تحالفيا في الب

كؿ كجكد قد اختمؼ عمماء المغة كاألصكؿ حك  (3).مؤٌكدة ألحد معانييا، ك بذلؾ تابعة ليا
لفركؽ " كتاب اأثبت كجكد فركؽ لغكية مثؿ:مف أنكره ك ، فمنيـ الترادؼ بيف ألفاظ المغة

أٌف يكجد اسميف لمسمى كاحد ك " حيث اعتبر ىذا العالـ أٌنو ال المغكية ألبي ىبلؿ العسكرم
؛ ألف الفركؽ قد تككف في فىناؾ فركؽ بيف األسماء التي نعتقد أٌنيا تشير إلى مسٌمى معيٌ 

ًممىت أك ا  ، أك نسبةصفة، أك  كؿ  لكف، كمنيـ مف أثبت كجكد الترادؼ ك ٍعمىـلـ تي ضافة سكاء عي
دؼ مرفكض كمع ىذا فيك الترالكف في عمـ المصطمح ، ك ىذا يخص الجانب المفظي العاـ

 .(4)ال يمكف إغفاؿ ذلؾمكجكد ك 
مفيـك  " فما مف:بقكلو" الترادف المصطمحي" قد أثار الباحث عمي القاسمي قضٌية ك     

مصطمحات عربٌية تعٌبر عنو في الكقت الذم كاف يجب لو عٌدة جياز إاٌل ك عممي حديث أك 
؛ لتكاجو المغة في البمد الكاحد أيضاالمغرب، ك ه المصطمحات بيف المشرؽ ك أف تكٌحد فيو ىذ

ا يمي أمثمة عف كممٌ . (5) "االتصاؿلجديدة المٌتسمة بثكرة اإلعبلـ ك العربٌية تحدٌيات العكلمة ا
 :الترادؼ المصطمحي

                                                             
دريكش، الفركؽ المغكية في المعاجـ العربية " كتاب سكىيمة  ينظر، السيكطي ، المزىر في عمـك المغة، نقبل عف - 1

الفركؽ في المغة ألبي ىبلؿ العسكرم أنمكذجا"، مخبر الممارسات المغكية بالجزائر، كمٌية اآلداب كالمغات جامعة مكلكد 
 102،  97ـ، ص  2011كزك، معمرم تيزم 

سكىيمة دريكش، الفركؽ ، نقال عن واالمتداد األصول العربً اللغوي الفكر فً الوظٌفً المنحى،المتوكل أحمدٌنظر، - 2
المغكية في المعاجـ العربية " كتاب الفركؽ في المغة ألبي ىبلؿ العسكرم أنمكذجا"، مخبر الممارسات المغكية بالجزائر، 

 .102،  97ـ، ص  2011كمٌية اآلداب كالمغات جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 
 .102،  97، ص السابؽ المرجعينظر، سكىيمة دريكش،  -3
 . 842، ص ينظر، سناني سناني، التطكر الداللي لممصطمح الفقيي  -4

 . 15، صنفسوالمرجع ، ينظر - 5
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 "Télévision  إذاعة مرئية ( .":) تمفزيكف، مرناة ، 
 "Phonème فكنيـ ( .": ) صكتـ، صكتكف ، 
"Phonologie عمـ ": ) فكنكلكجيا، عمـ األصكات المغكية الكظيفي، المستكل الفكنكلكجي ،
عمـ كظائؼ األصكات، صكتمية، عمـ التشكيؿ الصكتي،  ،لصكات التشكيمي، صكاتةا

 (1)، عمـ الفكنيمات ( .الٌنطقيات
" Morphème (.، صرفٌية": )مكرفيـ، صيغـ، كحدة صرفٌية، مكرفيمٌية، صرفٌية مجٌردة 
" Allomorph(، متغٌير داللي": ) ألكمكرؼ، شكمـ. 
"Linguistique  " بمغ عدد المصطمحات التي استعممت لتدٌؿ عمى ىذا المصطمح ثبلثة :

لمغة الٌنظرم  الحديث، ، عمـ االمغة) البلنغكيستيؾ، فقو المغة، عمـ شريف مصطمحا منياكع
، المغكيات العامة، الٌنظرٌية األلسنٌية، األلسنيات، الٌمسنيات، المسانيات، المغكيات، عمـ المغات

 (2)الخ " . الٌنظرية المغكية الحديثة... ،ةالمغكيٌ 
"Metadata"  : ثبلثة عشر بمغ عدد المصطمحات التي استعممت لتدٌؿ عمى ىذا المصطمح

كصائؼ "،"كصؼ المدمجةلبيانات ا ،" بيانات البيانات "،" ما بعد البيانات "مصطمحا ىي:
 ،انات"يالب "ما فكؽ البيانات"، "بيانات،البيانات"، "كاصفات البيانات"، "البيانات الفارقة"

 (3)بيانات عف بيانات"." "،ات "، " البيانات الخمفية، " ما كراء البيانالبيانات الكاصفة ""
مف ناحية أخرل فإٌف ثراء المغة بالمترادفات قد يككف مصدر قٌكة في كضع ك     

 (4)، بحيث يقـكاىيـ العممية كالتقنية المتقاربةالمصطمحات العممية التي تعٌبر عف المف
 مؾ المفاىيـ المتقاربةالمصطمحي بتخصيص كؿ مرادؼ لمتعبير عف مفيـك معٌيف مف ت

  [، عمكدٌية طٌكافة، حٌكامة ]عمى المصطمحات المترادفة  كمثؿ ذلؾ تكٌفر المغة العربية
 الن ٍيؿ مف الدٌقةذلؾ يؤدم إلى شيء مف االرتباؾ ك  ككميا تشير إلى )طائرة الييمككبتر( فإفٌ 

                                                             
 . 123،  122، ص ، الكتاب الثالثالسابؽالمرجع ، مصطفى طاىر الحيادرة ، ينظر  -1
دمشؽ،  ع دمشؽ، مطابع دار البعثمجم ، مجٌمةقبي، فكضى المصطمح المساني، مجمع دمشؽ، كليد محمد الٌسراينظر -2

 . 383،  379، ص ـ 2008ق،  1429،  2، ج  83مج 
الحاجة إلى بنؾ مصطمحات عربي متخصص في عمـك المكتبات  ،عمر حسف عبد الرحماف ينظر، - 3

ـ، 09/06/2015: ق، المكافؽ ؿ 1436شعباف  http://www.journal.cybrarians.info ،21كالمعمكمات،
 .9:45الساعة

 . 545 ، المرجع الٌسابؽ، صينظر، عمي القاسمي -4
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لكف إذا خٌصصنا كؿ لفظ مف تمؾ األلفاظ المترادفة ، ك العممٌية المتكخاة في المصطمحات
، أصبحت تمؾ المترادفات عامبل مساعدا عٌيف مف أنكاع طائرات الييمككبترلتدٌؿ عمى نكع م

عف أىمٌية تجنب  الباحث حامد صادؽ قنيبيلقد عٌبر ك  .(1)في الدٌقة العممية لممصطمحات
ظ  مختمفة " يستحسف أاٌل يصطمح بألفا:المصطمحات العممية العربية بقكلوالترادؼ في 

المفاىيـ المحٌددة كالكضكح ك  ألٌف مف مميزات العمـك ىي الدٌقة (2)"لممعنى العممي الكاحد
المفيـك كاحد ك  لكف إذا تعٌددت المفرداتمي، ك ذا ما يرتكز عميو المصطمح العمالمكحٌدة كىك 

جـ تأليؼ المعاك مية، فإٌنو يؤٌدم إلى إرباؾ العمماء كالطمبة في أثناء إجراء البحكث العم
 .المصطمحية في العمـك المختمفة

خطر ييٌدد المصطمح العممي ، يعٌد االشتراؾ كالترادؼ المصطمحي مف خبلؿ ما سمؼك 
بي عمى المستكل العربي كؿ مف يستعمؿ المصطمح العر  امتحت آثارى يئفٌ ، ك العربي

كاحد لمتعبير  عدـ استخداـ أكثر مف مصطمح":أٌكده عمي القاسمي بقكلو ىذا ماك  ،الدكليأك 
في عف أكثر مف مفيـك كاحد استخداـ المصطمح الكاحد لمتعبير  عدـ، ك عف المفيـك الكاحد

االشتراؾ ٌرح القاسمي ىٌك تجٌنب الترادؼ ك بعبارة أخرل كما ص، ك الحقؿ العممي الكاحد"
الدٌقة ؛ ضمانا لمكضكح ك لمصطمحات الخاصة بحقؿ عممي معٌيففي صياغة ا مصطمحيال

 (3). في المغة العممية
 االشتراك المصطمحي : ف و دواعي الترادأسباب و  .2

عف أخطاء كضعية كأخرل تابعة لبلستعماؿ،  االشتراؾ المصطمحيالترادؼ ك ينجـ  
 كفيما يمي التفاصيؿ فييا:

 أسبابًا تتعمق بالناقل 
ىك الكاضع غير المتخصص في أحد  االشتراؾ المصطمحيرادؼ ك إف أكؿ أسباب الت

فركع المعرفة كخاصة الجيؿ بأصكؿ عمـ المصطمح، كدقائؽ كخبايا تخصصو، قميؿ 
بأساليبيا، كقكاعدىا،  ، ضٌيؽ االطبلع، غير متقف لمغة األـ اتقانان تامان، كغير ممـ(4)الخبرة

كىك بذلؾ غير قادر عمى اختيار أنسب األلفاظ التي تدؿ عمى المفيـك المراد  .كقكانينيا
                                                             

 . 545 ، المرجع الٌسابؽ ، صعمي القاسمي ينظر،  -1

 . 475المرجع نفسه ، ص ينظر،   -2

 . 545 ، صالمرجع نفسو ينظر، - 3

 .  141ـ، ص 2004، بيركت، 1، األدب كخطاب النقد، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط ينظر، عبد السبلـ المسدم -4
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داللة كاضحة دقيقة، تحدد كؿ أبعاده كاحتماالتو حتى يككف بعيدا عف المبس المؤدم إلى 
االجتياد كالتأكيؿ، إذ ال مجاؿ لمثؿ ىذا في المصطمح الذم يتسـ بتمؾ المكاصفات اآلنفة، 

كىريب مىا  (1)ضياعالا كضع لو، كاحتراـ ذلؾ يضمف عدـ التشٌتت ك كال يمكف حممو عمى غير م
المصطمح قد يككف بسبب رادؼ تفىذا مف جية، كمف جية أخرل (2)مسكء الفيـ الحضار 

اختبلؼ الثقافات التي يتأثر بيا كاضعك المصطمحات كناقمكىا، فمثبل ىناؾ فرؽ منيجي 
نحك:  (3)ذكف مف المغة اإلنجميزيةبيف مف يأخذكف مف المغة الفرنسية، كبيف مف يأخ

( بالفرنسية، كقد أيٍستيعيرٍت الكممتاف بمفظييما Azot( باالنجميزية يعني)Nitrogenمصطمح )
في المصطمح العربي في المفيـك رادؼ ت( بالمغة العربية كبذلؾ نتركجيففانتيتا إلى )آزكت ك 

 .  (4)الكاحد
  وضع المصطمح العممي جهاتتعدد 
)منظمات، ىيئات، اتحادات عالمية لقد تعٌددت جيات كضع المصطمح العممي مف    

عممية في الكطف العربي باإلضافة إلى ، أكاديميات، كمجامع لغكية ك (5)كمينية كصناعية
تعدد الجامعات ك ، (6)معاىد التعريب كمراكزىا التي تأسست في عدد مف األقطار العربية

ضعؼ مع  ، ىذا التعدد الذم يفتقد إلى التنسيؽ(7)(الخالتربية...كلجاف الترجمة في الكزارات 
ضعؼ الصمة بينيا خاصة بيف الجية المشرقية كالمغربية أدل إلى معاناة ىذه الييئات، 

منيجيات مكحدة في كضع المصطمحات فغمب الخمط بيف كسائؿ  إتباعكاختبلفيا في 
فمنيـ مف يعتمد االشتقاؽ كالمجاز  ،(8)الكضع، كتقنيات الترجمة، كمناىج التكحيد كالتقييس

                                                             
 . 24ينظر، إبراىيـ كايد محمكد ، المرجع السابؽ، ص  -1
 . 142ينظر،عبد السبلـ المسدم، المرجع السابؽ ، ص  -2
استخداـ التقنيات المصطمح ك  في تكحيدينظر، مصطفى طاىر الحيادرة ، مف  قضايا المصطمح المغكم العربي"نظرة  - 3

 .55ـ، الكتاب الثاني، ص  2003ق،  1424(، األردف، 1الحديثة لتطكيره"، عمـ الكتب الحديث، )ط 
 . 198 ينظر، عمي القاسمي، المرجع السابؽ، ص -4
المكاصفات كالمقاييس األردنية حكؿ مكضكع المصطمحات، مجمة  مكتب تنسيؽ التعريب، مرئيات مدبرية ينظر، -5

 .   75ـ، ص 198، 27المساف العربي ع
 . 200 ينظر، عمي القاسمي، المرجع السابؽ، ص - 6
، 55ع يب التعميـ العالي، مجمة المساف العربي، عمي القاسمي، دكر المصطمح العممي العربي المكحد في تعر ينظر،  - 7

 .287، ص  56، 55
 .  279، 278صالح بمعيد، المغة العربية آلياتيا األساسية كقضاياىا الراىنة، ص ينظر،  -8
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كيرفض التعريب لمحفاظ عمى نقاكة المغة، كمنيـ مف يرل أنو ال مندكحة لنا مف استخداـ 
فنجد مف يترجـ  (1).التعريب بغزارة مف أجؿ اإلسراع في نقؿ المفاىيـ العممية المتزايدة

في قطر عربي  وعربي ما، كيعٌرب في قطر آخر، كيصطمح عمي في قطر ىمصطمح بمعن
، كىذه المنيجيات المختمفة قاد إلى التزاـ الترادؼ حيث يقؼ المصطمح المشتؽ (2)ثالث

، كتظير الفركؽ (3) كالمعٌرب جنبا إلى جنب كما في )البرقية كالتمغراؼ( ك)الياتؼ كالتمفكف(
الكاحد سكاء كاف ذلؾ في المعاني، أـ في الصيغ الفركؽ في التسميات لممصطمح 

 نحك:  المعٌرباالشتقاقية، أـ في طريقة كتابة المصطمح 
 كيجدت في المعاجـ كاآلتي:  (carnivorousمصطمح )  

 .لكاحـ )في مصطمحات عمـ النبات( -
 .عمـ الحيكاف( مصطمحاتآكؿ المحـ ) في  -
 المكاحـ ) في المعجـ الطبي المكحد( . -
 :كجد بعٌدة تسميات( centromereمصطمح ) _ 
 مركز صبغي ) في مصطمحات عمـ النبات( .  -
 سنتركمير )في مصطمحات عمـ الحيكاف( . -
  قيسيـ مركزم ) في المعجـ الطبي المكحد( . -

 :كجد  (chisamaمصطمح )
 تصالب ) في مصطمحات عمـ النبات( . -
 )في مصطمحات عمـ الحيكاف( .تقاطع  -
 (4)المعجـ الطبي المكحد( .) في ةتصالب -

 أما االختبلؼ بيف المجامع نجد: اختبلؼ في التعريب في المصطمحات اآلتية مثبلن: 
(Soupiere)  مجمع القاىرة( . الشربة: سمطانية( 

 ماعكف حساء )مجمع بغداد( . :              
                                                             

 .84ـ، ص1986، 27ة المساف العربي، ع عمي القاسمي، المصطمح المكحد، كمكانتو في الكطف العربي، مجمينظر،  -1
 ، 29شاعتو، مجمة المساف العربي، عينظر، محمد مجيد السعيد، دكر مؤسسات التعميـ العالي في تكحيد المصطمح كا   -2

 . 147ص 
 .  84، ص  المرجع نفسوينظر، عمي القاسمي، - 3
 . 438، ص  ينظر، عمي الرزكاني، المرجع السابؽ -4
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Thermos)( ترمكس :). )مجمع القاىرة 
 .(1)ة )مجمع بغداد(ظيمك :             

 العممية ظهور النزعة المحمية في بعض المصطمحات 
فيبلحظ مثبلن عمى مصطمحات المجمع المصرم كاألردني بأٌنيما يقصراف جيدىما    

في مصر كاألردف، كىذا ما يعطي صفة محمية  المتداكلةأحيانان عمى المصطمحات 
لممصطمح العممي، ككاف أحد أسباب ذلؾ ىك: عدـ العكدة إلى الدراسات الميدانية العربية 

لى الرصيد المغكم المشرؾلمشيكرة، أك باعتماد ا فتككف  (2)المتكاترة في المجتمع العربي، كا 
ىذا ة بدالن مف نزعتيا اإلقميمية، بيالمصطمحات العربية بذلؾ مكحدة في جميع األقطار العر 

كالمجكء صبحت تقريبان ىي المغات العممية كقد ازداد االعتماد عمى الميجات المحمية التي أ
إلييا في اختيار مقاببلت لممفاىيـ المستجٌدة مع غياب رابطة بيف العامميف، كاشتغاؿ كؿ 

ني مزيدا مف التجزئة قطر مف الناحية أكجد مترادفات ليجة لممصطمح الكاحد، كىذا يع
كالتشرذـ كيتجٌمى ذلؾ في الكتب المدرسية فمثبلن في مصر نجد لفظة )البندكؿ(، في سكريا 

 التكحدكعدـ رادؼ ، كمف أمثمة الت(3)ار(طٌ )الٌنكاس(، كفي األردف )الٌرٌقاص(، كفي لبناف )الخ
في ، اإلدارم(أيضا نجد: في القانكف اإلدارم يستعمؿ المشٌرع الجزائرم مصطمح )الضبط 

مصر )البكليس اإلدارم(، في قانكف األسرة يكظؼ المشٌرع الجزائرم مصطمح )قانكف 
ؽ مصطفي الشيابي عمى ىذا عند المغربي )مدكنة األحكاؿ الشخصية(، كيعمٌ ، األسرة(

كمما يستكقؼ النظر عدـ اتفاؽ األقطار العربية حتى عمى األلفاظ  ... "الكضع قائبلن:
القانكف  ىدستكر في مصر كلبناف كسكرية، يسميجكز أف يختمفكا عمييا فالال التي األساسية 

األساسي في العراؽ كفي األردف، كمجمس الشيكخ في مصر يقابمو مجمس األعياف في 
كالنتيجة الحتمية ليذا االختبلؼ إرباؾ لمدارسيف كالمدرسيف فيضطركف إلى  (4)العراؽ..."

 .عف المصطمح العممي العربي المضطرب بديبل (5)استخداـ المصطمح األجنبي

                                                             
 . 89عمي القاسمي، عمـ المصطمح، ص ينظر،  - 1
 . 279صالح بمعيد، المغة العربية آلياتيا األساسية كقضاياىا الراىنة، ص ينظر،   -2
  . 21إبراىيـ كايد محمكد، المرجع السابؽ، ص ينظر،  - 3
بمكلي فرحات، تكحيد المصطمح اإلدارم يبيف الكضع كاالستعماؿ "معجـ المصطمحات اإلدارية أنمكذحا"، مجمة ينظر،  -4

 .141ـ، ص 2008، 20المغة العربية ، منشكرات المجمس األعمى لمغة العربية، الجزائر، السداسي الثاني، ع 
 . 21، ص  المرجع السابؽ ينظر، إبراىيـ كايد محمكد، - 5
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 االعتماد في وضع المصطمح العممي عمى االجتهادات الفردية 
بؽ كالٌريادة في كضع المصطمحات، فكؿ فرد يٌدعي السٌ  رادؼإلى ت لكىذا ما أدٌ     

قياـ مؤسسات كىيئات حممت عمى  ، فرغـ(1)مصطمح ما، فتغيب بذلؾ الركح الجماعية
ٌميا عف الكفاء بميمتياعاتقيا خدمة  ، كانحرفت عف (2)المصطمح إال أٌنيا قد قصرت جي

، كنتج ىذا الفشؿ عف االجتيادات الفردية المختمفة التي يصنعيا أكلئؾ امسار المخطط ليال
تزاـ بمنيجية مكٌحدة تمـز الجميع العمؿ بيا، لالمصطمحكف األفراد كؿ حسب رؤيتو، دكف اال

. كاٌدعاء السبؽ كالٌريادة (3)، كعمى قدر مف التحديد كاالتفاؽلمستك حتى تثمر أعماالن بنفس ال
أدل إلى تعٌصب بعض األفراد لمصطمحات بعينيا، فعندما ييعٌرب بعضيـ مصطمحات، 

ف  كاف كيعٌرب آخركف ىذه المصطمحات ال يتراجع أحد عف المصطمح الذم كضعو حٌتى كا 
، فمثبلن: ىذا (4)الذم ابتكره ىك مقتنعا بأف المصطمح اآلخر أدؽ كأشمؿ مف المصطمح

 عند:  هفنجد "Assimilationالمصطمح الذم كضعت لو مقاببلت عدة:"
 محمد الخكلي: تماثؿ، مماثمة . -
 ؿ .ثديد، تماشمحمد رشاد الحمزاكم:  -
 .(5)بمغكية: المماثمة، مجاكرة، استيعافي المكسكعة ال -

 : وي ترجم (dialectologie) أيضا نجد مصطمح
  عبد السبلـ المسدم: ليجات . -
 .(6)اد الحمزاكم: األلسنةشمحمد ر  -
ة مف غير الممكف االعتماد عمييا؛ ألنيا تمثؿ كليذا تككف مصطمحاتيـ المكضكع  

مصادر معرفية متنكعة تفتقد إلى الدقة كأغمب أعماليـ معجمية كىذا النيج ال يتفؽ 
 . (7)المصطمحية  كاحتياجات

                                                             
 .    387، المرجع السابؽ ، ص السراقبيكليد محمد ينظر،   -1
 .  135معطفي طاىر الحيادرة، المرجع السابؽ ، كتاب الثالث، ص ينظر،  - 2
 . 16، ص المرجع السابؽ ينظر، إبراىيـ كايد محمكد،  - 3
 . 135ادرة، المرجع السابؽ ، الكتاب الثالث، ص مصطفي طاىر الحيينظر،  - 4
 . 384كليد محمد الٌسراقبي، المرجع السابؽ ، ص ينظر،  -5
 .  179أحمد مطمكب، بحكث مصطمحية، ص ينظر،  -6
   . 61، ص 21محمد حممي ىميؿ، التقييس المصطمحي في الببلد العربية، المغة العربية كتحديات ؽ ينظر،  - 7
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 (1)االرتجالية والحماسية في وضع المصطمح 
الذم يجعؿ مف العمؿ اعتباطيان ألنو ال يعتمد عمى مجمكعة مف المبادئ النظرية     

، فالعمؿ االعتباطي تنبني ىي بدكرىا عمى تمؾ المبادئالعممية، كعمى منيجية دقيقة 
جانب الركح  ، إلى(2)كاالرتجالي يتصؼ قبؿ كؿ شيء بخضكعو لمتحسس الذاتي المبعثر

عمى الياجس، قاد إلى نتائج كخيمة  كتسيير األمكر العفكية أحيانان لدل بعض الكاضعيف
أىٌثرت عمى استقرار المصطمح؛ فجعمتو مضطربا ككذلؾ غياب مقاييس عممية دقيقة تتحكـ 

، حيث ظيرت آثار ذلؾ في عدـ تناسؽ (3)في كضع المصطمح الداؿ عمى مفيـك كاحد
ىاتؼ خمكم، جٌكاؿ، لو ) ( نجد portable)كضع لممصطمح األجنبي نحك:لتي تالمقاببلت ا

 .(...نٌقاؿ، محمكؿ
 التأخر في وضع المصطمحات العممية العربية 
ر معرفي متسارع لـ تتمكف منظماتنا ثىم ة تدقؽ كبير في المصطمحات كتفجٌ    

شيكع المصطمح كمجامعنا المغكية كاتحاداتنا المتخصصة مف مكاكبتو؛ مما أدٌل إلى 
كعمى  ،عنية في الدكؿ العربيةاألجنبي، كىذا يمقي بالمسؤكلية عمى عاتؽ الكزارات الم

الشركات كالجيات المستكردة التي تسمح بدخكؿ السمع كاألجيزة كالبرمجيات كنحكىا قبؿ 
التي  مغكية عمى نحك ما تقـك بو بعض الدكؿالمجامع ال عرض تمؾ المصطمحات عمى

، كما تمقي المسؤكلية عمى الجامعات العربية كالمجامع بقائياتحافظ عمى ك تحتـر لغاتيا 
العربية البديمة إذ أٌف العبرة ليست في صياغة  التي تتأخر في كضع المصطمحات

نما العبرة في االستعماؿ في مناحي  ،ككضعيا في معاجـ متخصصة المصطمحات  كا 
 .  (4)الناس كتغدك مألكفة لدييـ الحياة كمراحؿ التعميـ، كمراكز البحكث ليستعمميا

 إغفال التراث العممي العربي 
عدـ اإلفادة منو حيث كضع العمماء ب التراث العممي العربي عفلقد غفؿ عمماؤنا  

يا الكتب كالرسائؿ تاحتك  التي العرب آالؼ المصطمحات العممية كالتقنية بالمغة العربية
                                                             

 . 386كليد محمد الٌسراقبي، المرجع السابؽ ، ص ينظر،  -1
 . 126صالح، المرجع السابؽ ، ص الحاج عبد الرحماف ينظر،  -2
 . 279صالح بمعيد، مقاالت لغكية، ص ينظر،  - 3
، مطبعة جامعة دمشؽ، مج ، مجمة مجمع المغة العربية بدمشؽمحمكد السٌيد، المغة العربية بيف الكاقع كالمرتجىينظر،  -4

 .   942ـ، ص  2009ق،  1430، 1ج  ،84مج 
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كلكف االنقطاع الذم حصؿ بيف التراث كالمعاصرة،  ،العممية، كالمعاجـ العامة كالمتخصصة
كتب التراث في  ، كعدـ تدريسبدؿ القديمة كتفضيؿ الشباب الٌرجكع إلى المصادر الحديثة

كجو سبؽ أف كضعت عمى  الجامعات سٌببى زخـ مف المصطمحات التي كضعت اليـك
دالن في أحد المجامع ( أثارت ج Pyjamasالكممة األجنبية ) مختمؼ في تراثنا العممي، نحك

عمى المفظ األجنبي )بجامة( كبعد فترة عثر  يى قً كاقترح ليا عدة ترجمات لـ تمؽ قبكالن فأبٍ 
نامة( كىي لباس النـك  (Aquifère، ككممة ) (1)العمماء عمى الكممة الفصيحة في التراث )مى

 ةصخكر نٌفاذ(، كتتشكؿ مف سرير أك طبقةمككنة تشتمؿ عمى ماء لبالفرنسية عرفت بأنيا )
حصى كقادرة عمى تكفير كميات ماء ميمة، كجدت ليا عدة مقاببلت ذك ماء/ أك رمؿ أك 

( كغفؿ الجميع عف التسمية الخطبقة صخرية مائية/ طبقة خازنة لمماء/ محتكل ماء...
 .(2)ٌي(سً التراثية )الحً 

لممصطمح كبيذه الطريقة نجد المصطمح التراثي جنبا إلى جنب مع الترجمة الحرفية  
، الٌنخاع فيترادؼ المصطمح كالمفيـك كاحد، مثؿ: الصمب، العمكد الفقرم (3)األجنبي

 .الٌشككي...الخ 
 االستخدام الممبس لممصطمح بوضع مصطمح تراثي ألداء مفهوم حديث 
، مثاؿ ذلؾ: (4)يؤدم إلى التمزؽ كالحيرة بيف داللة التراث كداللة الحداثة ىذا ماك   

( تارة بالمعني القديـ كىك Assimilationمصطمح )اإلدغاـ( مقابؿ ) المبس في استخداـ
إحداث تغٌير يؤدم إلى تضعيؼ، كتارة بالمحتكم الداللي لممصطمح األجنبي ىك تغيٌر 

)صرفي : بػػػػػMorphologique) ، ككذلؾ ترجمة )(5)يؤدم إلى تشابو كتماثؿ بيف صكرتيف
التي مينحٍت بمصطمح عربي قديـ أريد بيا ( كىذه الترجمة لممصطمح األجنبي صرفٌيةأك 

 .   (6)معني جديد، تعكؽ كثير مف الطبلب عف إدراؾ ىذا التصكر، كتسبب اإلرباؾ
 الخمط بين الشرح والتفسير والمصطمح 

                                                             
 . 202، ص المرجع السابؽ عمي القاسمي،ينظر، -1
 .  116، المرجع السابؽ ، ص عبد المطيؼ عبيدينظر،  -2
 . 62محمد حممي ىميؿ، المرجع السابؽ ، ص ينظر،   -3

 . 389كليد محمد الٌسراقبي، المرجع السابؽ ، ص  ينظر، -4 
 . 228محمد فيمي حجازم، األسس المغكية، ص ينظر،  -5
 . 37محمكد السعراف، عمـ المغة " مقدمة لمقارئ العربي"، دار النيضة العربية، د ط، بيركت، د ت، ص ينظر، - 6
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( ألف التأصيؿيخ الكممات( كالصكاب )التأثيؿ أك عمـ تار : Etymologyكقكليـ، في: )   
كالتفسير، كخمكه مف الزيادة كالحشك، كأف يقبؿ  مف شركط المصطمح استغناؤه عف الشرح

 .(1)االشتقاؽ
  مؤتمرات التعريب عدم فعالية 
عممية كغير مجدية في  دىا المجامع يؤخذ عمييا أنيا غيرمؤتمرات التعريب التي تعق   

ما أٌنيا ال تخمك مف قبؿ جيات مسؤكلة ك إلقرارىاك  التكصؿ إلى مناقشة كافية لممصطمحات
كما ىك الحاؿ لممجامع فيك كذلؾ مع الييئات كالمنظمات كاالتحادات المجاممة، ك مف 

المتخصصة مف غياب التنسيؽ كاإلقرار السميـ، مما جعؿ ىذه الجيكد غير المخطط ليا 
 . (2)معتبرة كغير مقيسة باإلضافة إلى أنيا مكمفة إلى حد ما

 افتقاد مّدونة مصطمحية عربية 
العممي كالمصطمحي العربي المعاصر كٌما ككيفا في  تحتكل عمى كؿ الرصيد   

جكب تكفير مصطمحات مخزنة مختمؼ العمـك سكاء بالكضع أـ بالترجمة كالتقريب بمعنى ك 
 .كمبرمجة

 غنائية الخطاب العممي والحضاري العربي الحديث 
 دكف الخركج بكسيمة ناجعة كمقنعة. الذم يتخبط في ًتيوو بيف التراثيات كالحديثيات    

، القديـ دكف أف ييدىلِّؿى عمى ذلؾكدعكتو إلى تعكيض الحديث بالرصيد العممي العربي 
ييعنى بالقديـ عناية عممية عميقة فيما يفيد تكظيؼ الرصيد التراثي تكظيفا منيجيان كمٌيا أك 

 .التقييسككيفٌيا ييسعياف بو في معركة التكطيد ك 
  المفظ العاديالخمط بين(Word  و )(المصطمح(Term: 
بيف جامعات المشرؽ كالمغرب كانت سببا في عدـ اإلفادة الجادة مف تجارب    

 .اكلة إيجاد مصطمحات جديدة مختمفةالمشرؽ كأٌدل ىذا إلى مح
 
 
 

                                                             
 . 384كليد محمد السراقبي، المرجع السابؽ ، ص ينظر،  -1
 . 74نية حكؿ مكضكع المصطمحات، ص مكتب الرباط، مرئيات مديرية المكاصفات كالمقاييس األردينظر،  -2
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  المغربضعف الصمة بين جامعات المشرق و 
إلى إيجاد  ىذاأٌدل اإلفادة الجادة مف تجارب بعضيـ ك كانت سببا في عدـ     

 (1).مصطمحات جديدة مختمفة
 نقص االهتمام بالمصطمحات المشتركة بين الحقول المتعددة 
كالتي سبؽ نقميا إلى العربية، كىذا يعكد إلى غياب التنسيؽ في العمؿ المصطمحي،    

فبعض المصطمحات أصبحت راسخة؛ كلكف مف يجيميا أضاؼ مقاببلت جديدة فزاد التبايف 
لماصدؽ(، كلكف ( يدؿ في كتب المنطؽ عمى )ا(Extensionكالترادؼ مثؿ: مصطمح 

 .(2)( كىذا لجيميـ بالمقابؿ العربيدىناؾ مف ترجمة إلى)نطاؽ، كمدل، كامتدا
 (3)عدم وضوح المصطمح واختالف المفهوم في المغة األم 
( فاألكؿ يترجـ بعمـ األصكات الكظيفي، phonology/phoneticمصطمحي ) مثؿ:    

كالثاني بعمـ األصكات كمنيـ مف عكس المصطمحيف فاستخدـ أحدىما مكاف اآلخر، 
. (4)يخرٌج أف كبعضيـ مف عٌدىما مترادفيف، كعالج مكضكع األصكات تحت أٌييما دكف 
، (5)لمصطمحافكىذا يدؿ عمى أف الترجمة لـ تراع الحقكؿ الداللية كالسياؽ الذم كرد فييما ا

كىناؾ عامؿ آخر سٌبب االلتباس في مفيـك المصطمح كعدـ كضكحو ىك تقديـ 
مًييا لمعمماء، ليستكعبيا الباحثك  ـى المصطمحات دكف تعريؼ يكٌضح صكرتيا، كييجى ف كمف ٌث

 . (6)تصكيبيا لمكشؼ عف مكنكنات العمـكتكظيفيا في البحكث أك 
 وضع المقابل اختالف األساليب والطرائق المتبعة في  

                                                             
، 57محمكد فيمي حجازم، قضية المصطمح المغكم الحديث، مجمة مجمع القاىرة، المطابع األميرية،مصر،عينظر،  - 1

 .128ـ، ص  1985ق،  1406
 . 63محمد حممي ىميؿ، المرجع السابؽ ، ص ظر، ين -2
 .   136ب الثالث، ص مصطفي طاىر الحيادرة، المرجع السابؽ ، الكتاينظر،  - 3
(، 2عبد القادر الفاسي الفيرم، المسانيات كالمغة العربية" نماذج تركيبية كداللية"، منشكرات عكيدات، )ط ينظر،  -4

 . 401ـ، ص 1986بيركت، 
 . 136، الكتاب الثالث، ص في طاىر الحيادرة، المرجع السابؽمصطينظر،  -5
 .  147، 146، المرجع السابؽ ، الكتاب األكؿ، ص مصطفي طاىر الحيادرةينظر،  -6
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مف أساليب العمماء في كضع مقاببلت عربية لممصطمح األجنبي اختمفت طرؽ ك    
فأدل بو إلى  المصطمح كحدة عمى  ثرمما أ (1)...الخكتعريب كاشتقاؽ، كتحتة ترجم
 : عدة أسباب منيا تجمى ىذا مف خبلؿك رادؼ كاالشتراؾ تال
  اختبلؼ الترجمة في المصطمحات؛ سكء فيـ المعربيف لداللة المصطمح مما يؤدم إلى

اضطراب الترجمة كفكضى  في كؿ مف المغتيف يجعمنا نتبلفى ألف استقراء الحقكؿ الداللية
( sign)لممصطمح األجنبي الكاحد، كترجمة المقاببلت العربية كثرةطمحات مف ذلؾ المص

، (2)كبلـ()حديث ، قكؿ، خطاب، ( بػ:discourse)ػ:)رمز، عبلمة، إشارة، دليؿ(، كترجمةب
يستخدـ طمح فيستخدـ المصطمح األجنبي، أك كقد يعجز المعرب عف إدراؾ حقيقة ىذا المص

لو صيغة أجنبية، كيغير أصكاتو األصمية، بدليؿ عمى البيئة التي ينتمي إلييا المصطمح مف 
ات المفظة العربية، فمثبل: جية، كيمنحو خصكصية يتميز بيا عف مشتق

: )صكتكلكجيا( استخدـ المفظ ذا األصؿ العربي )صكت(، ب بػ(عرٌ phonologyg)مصطمح
 كىكذا.(4)(عرب بػ : )صكتـ(phoneme، ككذلؾ مصطمح)(3)إلى جانب الصيغة األجنبية

 مثؿ : تحويل مصطمح من مفهوم حديث إلى مفهوم حديث آخر 
 .dialectologieاأللسنية:  -
 .linguistiqueعمـ األلسنية:  -
 .linguiste :/ ثـ ؿdialectologieاأللسني:  -
 ( الخركج عف المتعارؼ كلك كاف مقررا ثابتا مثؿ: التعارؼ لػsynonymie كالتبلصؽ )

(contiguité كالمصطمحاف العربياف مقرراف عف المغكييف كالببلغييف العرب كىما )
 )الترادؼ كالمجاكرة(.

  االختبلفات الناتجة عف مفيـك معركؼ لـ يعتف بو اعتناء خاصا حتى ال يردؼ بغيره
 .sufixe: ف لػالزيادة، اإلضافة مقاببل -مثؿ : 

                                                             
عبد الرحماف الحاج صالح كآخركف، المعجـ المكحد لمصطمحات المسانيات، مطبعة المنظمة العربية لمتربية ينظر، -1

، د ط، تكنس،   .  6ـ، ص  1989كالثقافة كالعمـك

 .401،  400ينظر،عبد القادر الفاسي الفيرم، المسانيات كالمغة العربية، ص  -2
 . 139،  138الثالث، ص  الكتاب، المرجع السابؽينظر، مصطفى طاىر الحيادرة ،  -3
 .1987، تكنس، 1ينظر، محمد رشاد الحمزاكم، المصطمحات المغكية الحديثة في المغة العربية، الدار التكنسية، ط -4
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 préfixe .((1الصدر، الٌسابقة، الكاسعة مقاببلف ؿ:  -       
  االختبلفات الناتجة عف محاكالت تقريب المصطمح مف "الذكؽ العربي" كالنقؿ المباشر لو

 مثؿ :
 محكر االختيار -
 (Rapports paradigmatique2(  العبلقات االستبدالية        -
 مناسبات التعكيض -
  استعماؿ الصيغ االشتقاقية المختمفة مقاببلت لممصطمح األجنبي، فمثبل: مرساـ

( كىذه  spectrographe: )، راسـ ) فاعؿ(، كميا مقاببلت لػمرسمة )ًمٍفعىمة( )ًمٍفعىاؿ(،
 ( باالنجميزية.graphالصيغ الثبلث )ًمٍفعىاؿ، ًمٍفعىمة، فاعؿ( استخدمت مكافئات لػ: )

 :التبايف في ترجمة السكابؽ كالمكاحؽ كالجذكر، كالصيغ الرابطة مثؿ 
(kymograph /ًمٍرسىمة سمعية / راسـ الصكت/ ًمٍرسىاـ المكجات ( )كيمكركراؼ /كيمكجراؼ

( مف أصؿ kymoالصكتية / مرساـ الذبذبات الصكتية ( كيتككف ىذا المصطمح مف )
 (3)التيني كفي العربية كجد ليا )ذبذبة، مكجة، صكت(.

 الترجمة الجزئية ثـ  ثـ تبايف طرؽ نقؿ المصطمح األجنبي الكاحد إلى العربية )الترجمة
 مثؿ : (4) التعريب (

 .phonemeفكنيـ /  الصكتـ / الصكت المغكم : 
 morpheme. (5)مكرفيـ / صرفيـ / صيغـ / كحدة صرفية = 

  لتي تعبر كبشكؿ متسؽ عف عبلقات تصكرية االتبايف في ترجمة العناصر المصطمحية
معناه في حقؿ بايف ال يتـ نقؿ كظيفة العنصر أك في المغة المصدر، كمف خبلؿ الت

                                                             
 .281،282، ص ،المرجع السابؽ محمد رشاد الحمزاكم ينظر، - 1
، 18تقنيات الترجمة، مجمة المساف العربي، مج أك ، مشاكؿ كضع المصطمحات المغكية محمد رشاد الحمزاكم ينظر، -2
 .77، )د ت(،ص 1ج
 .62، صالمرجع السابؽمحمد حممي ىميؿ،  ينظر، - 3
 .62، صالمرجع نفسو ينظر، - 4
 .281، ص المرجع السابؽ ،محمد رشاد الحمزاكمينظر، - 5
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 (1)( كعنصر مصطمحيa: البادئة )قد األسرة المصطمحية اتساقيا مثؿكما تف التخصص،
(agraphia)البلكتابية / تشكش في الكتابة / اضطراب في الكتابة / كتابية( ). 
 : عدـ تعييف الحدكد بيف المترادفات كتخصيصيا مثؿ 

 (.cate goryصنؼ / فصيمة / طبقة / فئة / نكع / نمط /= )
  العمماء العرب مف المحدثيف كالمترجميف في مكقفيـ مف النحت فعٌده البعض اختبلؼ

ي ، كقد تسبب ىذا المكقؼ فؽ نقؿ المصطمح فأسرؼ في استعمالوطريقة مشركعة مف طرائ
/ المناقمة قؿ الصكتيالنبػ:)  transliteration: مصطمح تعدد بعض مقاببلت العربية منيا

 الحرفية / نقؿ كتابي / استنساخ / نقحرة(.
 التردد بيف التعريب كالترجمة مثؿ:(allophone ( بػ : )آلفكف / متغير صكتي/ صكتـ

 .(2)تعاممي / بديؿ صكتي / بديؿ لفظي/صكت مكقعي / بدؿ صكتي 
 أثناء الترجمة منيا الخمط بيف الحمؽ  تكرار االختبلفات القديمة في المصطمحات الحديثة

 (.larynxكالحنجرة تعبير عف )
 .(3)(les fossesnaxelesالمنخر لمتعبير عف ) -داخؿ األنؼ –األنؼ  - 
 ترادؼ المصطمح التراثي مثؿ( الذلؽ/ األسؿ/ األسمة / الذكلؽ مقابؿ :apex.) 
  المصطمح نحك )الترجمة الحرفية لممصطمح دكف االنطبلؽ مف التصكرات كراءcase 

grammair) ( فمسنا ية /النحك اإلعرابي/ نحك الحاالت: )قكاعد الحاالت / الحاالت النحك
 .مة كتعرؼ ىذه العبلقات بالحاالتىنا بصدد مقاربة نحكية تؤكد العبلقات الداللية في الجم

  الخطأ في فيـ المصطمح التراثي كاإلسقاط الخاطئ نحك:)صامت محٌمؽ/ صامت مفٌخـ
 .(4)( كالتفخيـ غير التحميؽ  pharyngealizedقابؿ م
 البعد عن محيط االستعمال والتداول 

: في بطكف المعاجـ عمى لمكضكعة قد تبقى حبرا عمى كرؽ أمإف المصطمحات العممية ا 
ىذه الظاىرة إلى أسباب  ردٌ كتي ، مستعممكا المصطمحات كممات غيرىاحيف يستخدـ الناس أك 

 :عدة منيا
                                                             

 62، صالمرجع السابؽ ىميؿ،محمد حممي  ينظر، - 1
 63، صالمرجع نفسو  ينظر، -2
 286، المصطمحات المغكية ، ص محمد رشاد الحمزاكم ينظر، - 3
 62،63ص  ،المرجع السابؽ ،ميؿىمحمد حممي  ينظر، - 4
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  كف كاضعي المصطمحات الجميكر يستعممكف مصطمحات تفي بالغرض، كليحدث أف
آلخر، كبعبارة أخرل أف المجمعييف كاألكاديمييف لـ يجركا يجيمكنيا، أكأنيـ أىممكىا لسبب أك 

مسحا لما ىك مستعمؿ فعبل مف المصطمحات في الحقؿ العممي المعني قبؿ أف يقدمكا عمى 
عنده عدة  ( (green houseالزراعة مصطمحكنجد ذالؾ في (1) كضع مصطمحات جديدة

مقاببلت في العربية منيا المستعممة كالمتداكلة ؾ: )بيت زجاجي لزراعة النبات، بيت 
مكيؼ، بيت أخضر، دفيئة، بيت النبات، مستنبت زجاجي، مستخضر ....( كغفؿ أىؿ 

البف بٌصاؿ مف  ''كتاب الفبلحة ''( في كتاب االختصاص عف مصطمح )البيت المكمف
أنيا متداكلة عند المصطمحيف كذكم  أك( 2)في األندلس. ىػ (11ىػ حتى 5)عمماء القرف 

 االختصاص أما عند العامة فبل.
 جماىير إف مصطمحات المجمعييف كاألكاديمييف تبقى حبيسة الكتب، ألف أغمب ال

ىذه المطبكعات ال تحظى بالتكزيع كاالنتشار كىكذا يستمر  ألفالعربية، مازالت أمية، أك 
 .(3)الجميكر في استخداـ كممات مفترضة عمى غير نظاـ

إذف التداكؿ ىك الكسيمة الكحيدة الذم ييرٌسخ المصطمح كيعطيو دالالتو، كىك الذم     
المجمعييف أف ينزلكا مف  عمى ىؤالءيجب يغربمو كينٌقحو فيبقى الصالح منو، كينبذ النافر، ك 

كيحتككا بالمحيط، كعند ذلؾ يستحدثكا مصطمحات مف الكاقع، فبل يفرضكا  أبراجيـ
 مصطمحات مف المكاتب .

 عدم توظيف التقنيات والمشاريع المعاصرة 
أف العمماء العرب ال يستفيدكف مف الكسائؿ العممية الحديثة في التكاصؿ، معتمديف  كذالؾ

عمى الطريقة القديمة في الكصكؿ إلى الكتب كاألبحاث التي أنتجتيا قرائح العمماء اآلخريف، 
في حيف تعتمد المؤسسات كالييئات الدكلية شبكات المعمكمات، كاألجيزة الحاسكبية مما 

، كبالتالي التكصؿ إلى استخداـ مصطمحات (4)ع عمى مستجدات العمـتتيح سرعة االطبل
، كنظرا لعدـ استمارة العمماء العرب لتمؾ التقنيات عالميا بكاسطة التعيير كالتنميط استقرت

                                                             
 .203ص  ، المرجع السابؽ ،القاسمي يعمينظر، - 1
 .118ص  ، المرجع السابؽ، عبد المطيؼ عبيدينظر، - 2
 .203ص  ،المرجع السابؽ ،عمي القاسميينظر، - 3
 .60ص ، ، الكتاب الثانيالمرجع السابؽ ، ةمصطفى طاىر الحيادر  ينظر، - 4
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، فسعى إلى تفاقـ أزمة أدل إلى مشاكؿ في طرؽ كضع المصطمح، كنشره(1)المعاصرة
 ترادؼ المصطمحات.

 عدم نشر المصطمح 
نما ( 2)يكتفي المصطمح العممي أف يخضع لخصائصو الصكتية كالداللية كالذكقيةال   كا 

سؤكلية ذالؾ عدة يتطمب نشره في األكساط العممية ليستفيد منو الخاص كالعاـ، كيتحمؿ م
 –الجامعات  -دكر النشر  –المؤسسات المغكية كالمصطمحية  -:جيات مختصة منيا
، كلكف (3)(المقركءة ،المسمكعة ة )المكتكبة،المختمف كسائؿ اإلعبلـ –الحككمات العربية 

خفاقيـ في إشاعة المصطمحات العممي ة الجديدة، أدل إلى قصكر ىؤالء عف أداء مياميـ، كا 
، بؿ إلى تخمة مصطمحية تفتقر إلى الدقة كالذكؽ العربي، ككثرة المقاببلت ترادفيا

 لممصطمح األجنبي الكاحد كمف أىـ األسباب نذكر:
 اليكة بيف الجماىير المثقفة، كبيف أعضاء المجامع . -
 غمب األحياف كال تتعدل حدكد بمدانيا.أعمى أعضائيا في  بلت المجامع حكرمح -
ب صدكرىا فصمية عمى أبعد مدل، نصؼ السنكية، كالكاجت السنكية أك صدكر المجبل -
 (4)شيرية .أك 
 عدـ كصكؿ مجبلت المجامع إلى كؿ يد عربية . -
ارا مف مجبلت المجامع كأقؿ الثقافية المضادة لمعربية كالتعريب أكسع انتش المجبلت -

 .(5)، كأكثر صدكراتكمفة
، كتكفيرىا لدل الييئات ادرة مف المجامع المغكية العربيةالعممية الصٌ عدـ تركيج المعاجـ  -

 .دريس العمـك كالتأليؼ في العربيةالمعنية بت
 

                                                             
 .280ص  ،المرجع السابؽ، صالح بمعيد ينظر، - 1
 .281ص  ،نفسوالمرجع ينظر، - 2
 .283-282ص  ،نفسوالمرجع ينظر،  -3
 .560ص  ،السابؽع جر رضكاف محمد حسيف النجار، الم ينظر، - 4

 .560ص  ،ع نفسوجر الم ينظر، - 5
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تشجيع الباحثيف عمى التأليؼ بالعربية، كتشكيؿ لجاف محمية لمتابعة نشر  قمة -
باعتبارىما المصدر  (1)المصطمحات المتفؽ عمييا خاصة في الكتب المدرسية كالجامعية

 الكحيد المتاف تغذياف الطالب العربي بالمصطمحات العممية، كتساىـ في ترسيخيا.
ـ استعماؿ المصطمحات بشأنو أف يعمٌ الحككمات العربية قرارا سياسيا  عدـ إصدار -

المكضكعية، كىذا يبيف فشؿ المجاف المختصة بالتخطيط كالتييئة المغكية فجعؿ مف المغة 
العربية فاشمة ال تستجيب لممعطيات المعاصرة كىذا غير صحيح، فالكؿ يدلي بدلكه في 

ٌنب الترادؼ كالزخـ في ـ خطة محكمة تجدكف رس (2)كضع المصطمحات التي تناسبو
 .المصطمحات

ككتابة في  عف استخداـ المغة العربية السميمة نطقا عبلـ كالنشرقصكر كسائؿ اإل -
عبلناتيابرامجيا، كمنشكراتيا  .(3)، كا 

 .(4)إصدار المعجمات المصطمحية –كىي في الغالب مممؾ  لؤلفراد  –تكلي دكر النشر  -
المكتبات التجارية في البمداف العربية  أفكما   (5)ترادؼ المصطمحاتكما أٌثر تعددىا عمى 

حتى تمتد تمؾ المعجمات في (6)،تنقصيا االحترافية في تسكيؽ الكتب كتكزيعو بيف القراء
كبذلؾ تجتنب الترادؼ في المصطمحات، (7)جامعية ممكنةأكبر مساحة لسانية، أكبحثية، أك 

 كتقمؿ مف الزخـ المصطمحي.
 
 
 
 

                                                             
 .283، ص المرجع السابؽ ،لح بمعيدصا ينظر، - 1
 .282ص المرجع نفسو،  ينظر، - 2
 .564ص  ،المرجع السابؽ ،رضكاف محمد حسيف النجار ينظر، - 3
 .387، ص المرجع السابؽ ،راقبيسكليد محمد ال ينظر، - 4
 .86ص  ، 29مساف العربي عمجمة ال ،مي العربيممنيج بناء المصطمح الع، محمد الخطيب أنكر ينظر، - 5
مجمة المجمع الجزائرم لمغة العربية  "،المصطمح في المسانيات كالسميائيات إشكالية"،ضاينظر،عبد المالؾ مرت - 6

 .31ص  ،ـ 2005ىػ،  1426(، مام 1المؤسسة الكطنية لمطبع، الجزائر، ع )
 ،ـ2010ىػ،  1431، األردف، (1ط)ث، ، عالـ الكتب الحدينير، المغة العربية كتحديات العكلمة ىادمينظر، - 7

 .171ص
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  المصطمحية( في الجامعات العربيةغياب تدريس مادة )عمم المصطمح أو: 
ما مف شأنو  أثره الكاضح في تغييب دكر الطبلب عف اإلسياـ في إقرار المصطمحات، ككؿ

ذلؾ في أركقة التكحيد كالشيكع بيف الدارسيف كال يمكف أف يحدث  أف ينقؿ المصطمح إلى
 .(1)في االجتماعاتالمجامع المغكية أك 

كلقد اتسعت ىذه المشكمة مؤخرا بعد زيادة عدد الكتب المنيجية كالمساعدة   
كالمترجمة، بحيث أصبحت بعض المصطمحات التي تدرس في الجامعات عمى كفؽ الكتب 

الثانكية مثؿ المنيجية ال عبلقة ليا بالمصطمحات الكاردة في الكتب المقررة في الدراسة 
ة الشكؿ( التي كانت تعرؼ سابقا الحجـ كالكركي، الصغيرة  )التراكيب التنفسية

الرئكية( عٌدلت تسميتيا في بعض الكتب إلى )األسناخ( كسيستمر تزايد بالحكيصبلت )
ف العممييف يتحدثكف كىذا ما يجعؿ م (2)المصطمحات كمما استمرت االجتيادات

األجنبية ت ى اإلكثار مف التحدث بالمصطمحايمجأ عدد منيـ إل مترادفة كبذلؾبمصطمحات 
تبلفيا لما يبلقكنو منة صعكبة  في إيضاح المصطمحات العربية التي تترادؼ دكف مبرر 
فيضيؼ أعباء كثيرة في عممية التدريس كخاصة ترسيخ المصطمحات لدل الطمبة الجامعييف 

 .(3)التي دأبكا عمى استخداميا في الثانكم 
المصطمحات كاختبلفيا، أصبحت مسألة ترادؼ يرل أٌف ا سمؼ، مالمتمعف فيصفكة ك  

ظاىرة مؤرقة، كبخاصة في زمف التسارع العممي الذم يتمخض كؿ يـك عف العديد مف 
المصطمحات الجديدة في شتى المجاالت إذ يعاني الباحثكف في المغة العربية مف ىذا الزخـ 

مصطمحات مقابؿ تمؾ  (4)الكافر مف المصطمحات الكافدة، التي تحتاج إلى إيجاد
صطمحات المكجكدة في المغة العربية فتعددت كسائميـ كأساليبيـ في اختيار ككضع ما الم

إلى أف صارت  (5)يحتاجكنو مف مصطمحات كمع مركر الزمف بدأت المشكمة تتعمؽ
المصطمحات تتخبط في دياجي اإلبياـ كاعتراىا التشكيش كالتحريؼ كاستكلت عمييا 

                                                             
 .60، ص ، الكتاب الثانيالمرجع السابؽ مصطفى طاىر الحيادرة ، ينظر، - 1
ة مجمع بغداد مج ، مجماألدب أىؿالعمـ كلغة  أىؿ، المصطمحات كالتعابير بيف لغة عبد الرزاؽ العمر ىمثنينظر،  -2

 .208ص  ،ـ2001، ق 1422، 4، ج  48
 .207،208ص  ،نفسو المرجع ينظر، -3
 .41، ص ، الكتاب الثانيالمرجع السابؽمصطفى طاىر الحيادرة ،  ينظر، - 4
 .139، ص ، الكتاب األكؿالمرجع السابؽينظر،مصطفى طاىر الحيادرة ،  - 5
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، بو، فانتشر االلتباس في األلفاظ ا سٌمياألغبلط كالتصحيؼ حتى المفظ يكضع لغير م
كسرت الفكضى في األسماء، فأصبح كؿ شخص يسمى الشيء بما تيكاه نفسو فأدل إلى 

، حتى ب السيكلة، كاإلقباؿتكالي العقبات في سبيؿ التفاىـ، كسٌد في كجكه مريدم العمـك أبكا
، (1)حات أنكاع كألكافال يكاد اإلنساف ينتيي مف قراءة صفحة إال كيمر عميو مف المصطم

حتى لقاء العمماء أثناء قياميـ بترجمة البحكث العممية، فإف اختبلؼ المصطمح العممي 
بسطيا عمى ما أسطع البراىيف ك أمشقة، كلعؿ مف يجعؿ ما يقـك بو أكلئؾ شاقا كأعظـ 

 يعانيو المصطمح العربي مف اختبلؼ كىك ما نجده في أسماء الشيكر كالنقكد فمثبل: الشير
المغرب العربي )أكت(،  (، كفي)أغسطسكفي مصرناف كالعراؽ )آب( الثامف يسمى في لب

: في الفكاكو كالخضر نجدك ، (2)(الخ... الدينار، ،للايراأما النقكد فعندنا )الجنيو، الدرىـ،
البطيخ تختمؼ مدلكالتيا مف قطر عربي آلخر، كمع األسؼ يضطر الباحث أف يضع 

( في كليا فيناؾ )بطيخ أصفر( في الشاـ، )كشٌماـكي يحدد مدل مقابميا المفظة األجنبية
حضارية، فالكعاء الذم تكضع الفي األدكات المنزلية ك  رادؼؾ التاألردف كفمسطيف، ككذال

إلى غياب ، ككؿ ىذا يرجع (3)فيو أعقاب السجائر يسمى )متكة، منفطة، سندرية...(
ختصة، فالمشكمة في الكطف العربي ليست التنسيؽ كقمة االتصاؿ بيف العمماء كالييئات الم

في عدـ كجكد مصطمحات بقدر ما ىي في االختبلؼ بشأف ىذه المصطمحات مف دكلة 
عربية إلى أخرل، بؿ مف جامعة إلى أخرل، كعدـ االلتزاـ بما تقره المجامع كمؤتمرات 

العمـ كال ، كىذا التشتت ال يخدـ (4)التعريب العربية، كعدـ استخداـ المصطمحات المكحدة
المغة العربية ألنو يؤدم في كثير مف األحياف إلى انعداـ الرؤية، كعدـ تحديد معاني 

فالمغة ىي مرآة ألصحابيا تحمؿ ىكيتيـ كشخصيتيـ عمى  (5)المصطمحات كالمفاىيـ العممية
عمى مر التاريخ، فإذا فقد أىميا الثقة فييا اضمحمت كتبلشت. كبيت القصيد بدؿ أف يككف 

                                                             
 .382 ، صالسابؽ المرجععمي الزركاف ،  ينظر، - 1
، 1جمع القاىرة ، ع ، مجمع الخالديف كتكحيد المصطمح العربي مجمة معبد الرزاؽ البصير ينظر، - 2

 .219ص  ،ـ1997ىػ،1418
، مجمة مجمع المغة أللفاظ الحضارة في الكطف العربي كقضايا حكؿ معجـ مكحد أفكار، ةينظر،عبد الكريـ خميف - 3

 .85،ص 1989ىػ،  1409،  64العربية بالقاىرة ، ع 
 .148ص  ، المرجع السابؽ ينظر، أحمد بف عبد القادر الميندس، -4
 .181بحكث مصطمحية ، ص  ،حمد مطمكبأينظر،  -5
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الترادؼ يككف فيما ال ينبغي الترادؼ  رحمة كنعمة صار نقمة خاصة أف كاالختبلؼالترادؼ 
، كنحف في فيو كىك مجاؿ المصطمح العممي أل  فيو زمف بأمس الحاجةنو مضمار العمـك

إلى تكحيد الجيكد كاألىداؼ كفي تكحيد المصطمحات ألف ىذا النيج يعد مف أىـ العناصر 
إف كضع  "كخ:عمر فرٌ  العربية، كيقكؿ في ىذا الدكتكر (1)التي تقارب بيف الشعكب األمة

الميمة، فبل يجكز أف يدؿ المصطمح الكاحد عمى  المصطمحات المكحدة ىك أمر مف األمكر
ا كصارت قضية التكحيد ىدف(2) "أكثرف يككف لممدرؾ الكاحد مصطمحات أك مدركيف، كال أ

خاصة الدارسيف أثناء المصطمحية ك ات المكمفة بالصناعة كغاية منشكدة تسعى إلييا الييئ
 الرسائؿ العممية.حيف يؤلفكف الكتب ك ي المخابر أك تكاجدىـ ف

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 . 218، ص المرجع السابؽ ،ينظر،عبد الرزاؽ البصير - 1
 .148، المرجع السابؽ، صالقادر الميندس أحمد عبد - 2
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 خالصة
مبنية مف خبلؿ ىذا الفصؿ يتبيف أٌف منيجية كضع المصطمحات العممية العربية   

، المجاؿيكلة التي يتخٌيميا بعض الميتميف بيذا ليست بالسٌ ىي ك ، عمى أساس عممي قكيـ
منيجيات لصياغة  قامت المجامع المغكية العربية بكضع ليذاك  اآللياتنظرا لتعٌدد الكسائؿ ك 

ستكل مف الدٌقة الشركط المناسبة ليككف المصطمح عمى مذلؾ مراعية في ، المصطمح
ممي العرغـ ىذا فقد كاجو المصطمح ، ك ضع مف أجمولممفيـك الذم ك  تأديةالكضكح ك ك 

المصطمح  االشتراؾ المصطمحي حيث يترادؼفي الترادؼ ك  تمثمت العربي أزمة خطيرة
 المصطمح كاحد .العكس مفاىيـ كثيرة ك ـك كاحد أك لمفي

  1مفهوم                                                                            4مصطمح                      
 

 2مفهوم                                  4مفهوم                                  1مصطمح                              2مصطمح
                                                                                     

 3مفهوم                                                                             3مصطمح            
 أعاؽ عمؿ الباحثيفك  ،ية حاؿ دكف أداء كظيفتو األساسيةأدل إلى فكضى مصطمحما ىذا ك  

منيع  ىذه األزمة تيعٌد حقيقية ألنيا تقؼ كسدٌ . ك ف يستخدمكف المصطمحات بشكؿ أساسيالذي
يمو عمى تفضيكمف ذلؾ في تغمغؿ الدخيؿ ك ك تيجاه كحدة الكطف العربي عمى المستكل المغكم 

بيطء المجامع المغكية في معالجة ، ك غياب التنسيؽ في الجيكد، ك صيؿي األراثالمصطمح الت
المستجدات دة التي تمج إلينا بسرعة البرؽ كذلؾ يعكد إلى سرعة التقنيات ك المصطمحات الكاف

 .أخذت أسماء مخترعيياكف رادع، ك بدمية التي احتمت بيكتنا العم
ضركرة االىتماـ بتكحيد بالييئات المختصة عمى العمماء ك  عميو يستكجبك    

، لما يترتب عميو لمناىج عمى مستكل العالـ العربياالمصطمحات العممية العربية كالمعايير ك 
 ، تستكعب التطكردةحٌ عربية مك ذلؾ بخمؽ لغة عممية ك  –عربيا كدكليا-مف أثر محمكد

 تستجيب لمستمزمات اإلنتاج، ك اإلدارييفٌبي حاجات المتعمميف ك تيمك ، الثقافيالعممي ك 
سياسة لغكية حكيمة يككف مف  بإتباعىذا إال ، كال يتجٌسد متطمبات مراكز البحكث العمميةك 

يككف ممزما ك يتبعيا الكطف العربي التقني تكحيد المصطمح العممي ك  أحد مقكماتيا ىك
، الغبار في رفكؼ األدراج يتآكميا بقىال تقرارات المجامع المغكية حتى بتنفيذىا بؿ بتنفيذ 

. لو في سبيؿ إشاعة المصطمح المكحداستغبل، ك التحكـ فيولسيطرة عمى اإلعبلـ ك محاكلة اك 
  .معالجتو كىذا ما سيحاكؿ الفصؿ الثاني

 مفهوم 

 واحد

 مصطلح

 واحد



 
 

 الفصل الثاني
 تنميط المصطمح العممي العربيجيود المجامع المغوية في توحيد و 

 
 تمييد

 ماىية تكحيد المصطمح العممي العربيالمبحث األّول : 
 المطمب األكؿ : مفيـك تكحيد المصطمح العممي العربي 

 مقترحات لتكحيد المصطمح العممي العربيالمطمب الثاني : طرؽ ك 
 الجيود والمشاريع التوحيدية المبحث الثاني : 

 المطمب األكؿ : أىـ الجيكد التكحيدية :
 الجيكد الفردية  في تكحيد المصطمح العممي العربي .1
 الجيكد المجمعّية في تكحيد المصطمح العممي العربي .2

 المطمب الثاني : أىـ المشاريع التكحيدية 
 خالصة
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 :تمييد
 العجز عف صياغتو تممي العربي ليسا المصطمح العإّف العقبة الحقيقية التي يعاني مني 
، بؿ إف العقبة تكمف في ي المغة العربية إمكانات كاسعة كآليات متعّددة لتحقيؽ ذلؾفف

المصطمح ، بحكـ أّف مف شركط كضع العربي الشامؿ بالمصطمح المكّحد االعتراؼ العممي
 .الدّقة كاإلجماع كضماف استعمالو:الجّيدالعممي 

نحك تأسيس عمـ غاية ضية تكحيد المصطمح العممي ىدفا ك لؾ أصبحت قكألجؿ ذ 
تخّطي مشكمة ل كانت كسيمة ، بعد أفاالىتماـ كالدعـ الّرسميتستدعي مصطمحي قائـ بذاتو 

 االشتراؾ المصطمحي. الترادؼ ك 
مف ييتمكف جداؿ كاسع في األكساط العممية ك  قد أسالت ىذه القضية الحبر الكثير كأثارتك 

عي مف ىيئات كجماعات في السّ  حيث قاـ األفراد، كالعكاـ كالرسميكفاعة المصطمحية بالصن
ختاما بأىـ تحديد مفاىيمو إلى سبؿ تحقيقو ك  بداية مف، تحقيؽ التكحيد المصطمحي إلى

 المشاريع التكحيدية.
مفيـك التكحيد ما  :اإلجابة عف األسئمة التالية عميو سنحاكؿ في ىذا الفصؿك  

سبيؿ تكحيد المصطمح  الطرؽ التي اقترحيا العمماء فيأىـ الّسبؿ ك  كما ؟،المصطمحي
لى أم حد ما العممي ؟، ك  فيـ تمثمت جيكد المجامع المغكية مف أجؿ معالجة القضية؟، كا 

تكحيدية عمى مستكل المشاريع المنجزات ك أىـّ ال ؟، ثـ مات في تحقيؽ تمؾ المساعيالتزم
 ؟. العالـ العربي
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 ث األّول : ماىية توحيد المصطمح العممي العربيالمبح
 المطمب األول : مفيوم توحيد المصطمح العممي العربي

ىيئات عمى تحديد مفيـك التكحيد المصطمحي بغية االنتقاؿ بو حرص العمماء أفرادا ك 
 : يعّرؼ التكحيد المصطمحي بما يميمف الجانب النظرم إلى التطبيقي ك 

 لغة: - أ
ده َتْكِحيدنا، أم جعمو َكاِحدنا.  الكاحد ىك أكؿ عدد الحساب كجمعو كاحدكف، َكَتّكَحَد َكَكحَّ

 (1)كمف المفيـك المغكم التكحيد َيُدؿ عمى الَتُمّيز كالتَُّفّرِد.
 اصطالحا:  - ب

عف  ات العربية المترادفة التي تعّبر"ىك اختيار مصطمح كاحد مف بيف المصطمح 
يؽ التكاصؿ الفّعاؿ بيف أبناء المغة العربية، كتحقيؽ مفيـك كاحد كاعتماده في االستعماؿ لتحق

كَنْسَتشِّؼُّ مف ىذا التعريؼ المكجز  (2)استمراريتيا لغة لمعمـ كالتقنيات في الحاضر كالمستقبؿ".
أف التكحيد المصطمحي: غرضو استعماؿ مصطمح كاحد مف بيف عّدة مصطمحات مترادفة 

كاضحة لمفيـك بعينو، مما يحّقؽ اتصاال بحيث أف ىذا المصطمح المختار يؤدم داللة 
 (Felper)ناجحا بيف مستعممي العمـك كالمعارؼ، كىذا ما قصده العالـ المصطمحي فيميبر

"تكحيد التصكرات الذىنية كأنظمة التصكرات ىك: ف اعتبر أف ىدؼ التكحيد المصطمحيحي
قصا إذا  -ء الّترادؼ، كخمؽالذىنية بيدؼ تحديد التصكرات الذىنية كتقميص تشارؾ الداللة، كا 

 . (3)مصطمحات جديدة تماشيا مع مبادئ المصطمحية" - ضركرة كاف ذلؾ
لبس يجب أف تدؿ الباحثيف خاليا مف أية ضبابية أك بمعنى لكي يككف التكاصؿ بيف 

كؿ كحدة تسمية عمى تصكر كاحد، ككؿ تصكر بدكره ال يسمى إال بتسمية كاحدة، كبيذا 
الترادؼ( كاالشتراؾ المصطمحي كىك عمى َكْبِح تعدّد التسميات )أك ي العمؿ التكحيد المصطمح

كيشترط بعض العمماء أف التكحيد  (4)ما يضمف الدقة في التكاصؿ بيف المتخصصيف.
المصطمحي ال يمكف أف يتحقؽ دكف تعاكف متخصصيف الذيف ىـ في المقاـ األخير 

حضيريا مسبقا يسمح باتخاذ كمستعممكىا الحقيقيكف، كيتطمب التكحيد المصطمحي عمال ت
                                                             

 .343، مادة )كحد(، ص 1ابف منظكر، لساف العرب، المؤسسة المصرية لمنشر، )د ط(، مصر، )د ت(، ج -1

 .235ينظر، عمي القاسمي، عمـ المصطمح، ص  -2

 .255، 254ماريا تيريزا كابرم، المرجع السابؽ، ص  ، نقال عفلمصطمحاتية في عالـ اليـكىمممت فيميبر، اينظر، -3
 .255، 254ينظر، ماريا تيريزا كابرم، المرجع السابؽ، ص -4
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قرارات بثقة كدقة، ىيئة مسؤكلة معترؼ بيا يجب أف تتحمؿ مسؤكلية تكحيد معايير 
 (1)المصطمحية، كيجب أف تأخذ مسؤكلية قرارات تضمف تطبيقيا.

كلقد أّدل التقّدـ العممي، إلى اىتماـ متزايد بقضية المصطمحات، كأدرؾ العمماء أىمية 
 (2)خصصاتيـ، كمحاكلة تجاكز العقبات التي تحكؿ دكف تحقيقو،تكحيد المصطمحات في ت

كليذا فالجيكد التي بذلت في مجاؿ المصطمحات في بداية القرف العشريف كانت ىادفة إلى 
ككانت النقاشات تأخذ مكانيا في أركقة المجامع المغكية (3)تكحيد المفاىيـ كالمصطمحات،

المختصة  شكدا تضعو المؤسساتنكالمؤسسات العممية، بؿ أصبح غاية كىدفا م
بالمصطمحات عمى رأس أكلكياتيا، كالبحث عمى السبؿ المكصمة إليو كشاع في العصر 
الحديث كصؼ ىذه المفظة تكصؼ يزيدىا تحديدا كدقة كأطمؽ العمماء عمييا اسـ )التكحيد 

 .(4)المعيارم(
يارم بصكرة يعني التكحيد المع"القاسمي التكحيد المعيارم بقكلو:حيث عرؼ عمي 

عامة: تخصيص مصطمح كاحد لممفيـك العممي الكاحد، كذلؾ بالتخمص مف الترادؼ 
 (5)."التقنيةمية أك االلتباس في المغة العملمفظي ككؿ ما يؤدم إلى الغمكض أك كاالشتراؾ ا

كبيذا يككف ذاؾ المصطمح المكحد ىك المعتمد كيضطمع بالتكحيد المعيارم "قكلو:يستمّر في ك 
داخؿ عدد مف الدكؿ تستخدـ لغة كاحدة ىيئة مسؤكلة داخؿ دكلة مف الدكؿ أك  لممصطمحات

أنيطت بيا سمطة تعميـ المصطمحات المكحدة كَتُضـّ ىذه الييئة أىؿ االختصاص العممي 
 .(6)"كلسانييف كمصطمحييف كمعمكماتييف

 كيتبّيف مف خالؿ قكؿ القاسمي أف التكحيد المعيارم ىك كضع مصطمح كاحد لممفيـك
في مستكل الدكلة الكاحدة ىيئة مختصة بالصناعة المصطمحية  العممي الكاحد تتكفؿ بكضعو

االشتراؾ الذم ا لمترادؼ ك ىذا منعتشترؾ في المغة الكاحدة ك  التير أكمجمكعة مف األقطا
 .يربؾ العمماء

                                                             
 .265ينظر، ماريا تيريزا كابرم، المرجع السابؽ، ص  -1

ي تكحيد المصطمح كاستخداـ التقنيات ينظر، مصطفى طاىر الحيادرة، مف قضايا المصطمح المغكم العربي، "نظرة ف -2
 .33، ص 2ـ، الكتاب2003ىػ 1424(، األردف،1الحديثة لتطكيره"،عالـ الكتب الحديث، )ط

 .25ينظر، محمكد فيمي حجازم، األسس المغكية، ص  -3

 .33، ص 2مصطفى طاىر الحيادرة، المرجع السابؽ، الكتاب -4

 .311ينظر، عمي القاسمي، المرجع السابؽ، ص  -5
 .79، ص 32ينظر، عمي القاسمي، إشكالية تكحيد المصطمح العربي، النظرية كالتطبيؽ، مجمة المساف العربي، ع -6
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مع قكؿ مصطفى الشيابي في تعريفو لممصطمح العممي  يؽ قكؿ عمي القاسمكينطب 
في كؿ مصطمح مف كجكد  أف المصطمح ال يكضع ارتجاال، إذ البد"ىذا األخيرحيث اعتبر 

صغيرة بيف مدلكلو المغكم، كمدلكلو مناسبة، أكمشاركة، أكمشابية كبيرة كانت أك 
كالشّؾ أف اتفاؽ العمماء شرط، ال يمكف االستغناء عنو أثناء كضع المصطمح،  "االصطالحي

لفظة اصطالحية كاحدة؛ ألف ذلؾ مدعاة  مف كال يجكز أف يكضع لممعنى الكاحد أكثر
لمخكض في المصطمحية، كلمتضارب الذم يشتت الجيكد، كيضع المؤسسات العممية في 

كىذا ما جعؿ األمة العربية تعاني االنحطاط كالرككد في مجاؿ العمـك (1)تناقض كتضارب،
محات، مما يستكجب كالتقنية، كمتخمفة حضاريا، كخاصة كأننا في طفرة تقّدمية سريعة لممصط

، كأف يكضع حد لمتخالؼ المشكش كالتضخـ المربؾ العممية التعجيؿ في تكحيد المصطمحات
كأف تكحد الجيكد مف جميع األطراؼ )أفراد كمؤسسات ككؿ مف يستطيع أف يسيـ في كقؼ 

 (2).(بمسانوأف يفعؿ بيده، أكبقمبو، أك  ىذه التعّددية
كاحد مف بيف مترادفات لمتعبير عف مفيـك معيف كالتكحيد ال يعني فقط انتقاء مصطمح 

نما يقصد بو  ات العديدة المستعممة في التعبيرليحؿ محؿ المصطمح ؛ كا  عف ذلؾ المفيـك
كأثبت  (3)أيضا تكحيد المعايير كالمبادئ كالمنيجيات التي تصاغ في ضكئيا المصطمحات.

لمصطمحات عمى أساس العمماء أف عمـ المصطمح العربي يتناكؿ األسس الخاصة بكضع ا
لمفيـك كاحد عمى سبيؿ معيارم مكحد، فإذا كاف مف الممكف في المغة إيجاد كممات كثيرة 

ذا الترادؼ أك  ، كا  التقارب الداللي فإف البحث المعيارم يتطمب إيجاد مصطمح كاحد لممفيـك
دد كانت المغة تسمح بكسائؿ كثيرة لتككيف المصطمحات، فإف عمـ المصطمحات المعيارم يح

صطمحات بتعدد الضكابط المكجية الستخداـ كؿ كسيمة مف ىذه الكسائؿ عندما تترادؼ الم
 (4)المؤلفيف فقد يككف مف الممكف لكثيريف منيـ الدفاع عف مصطمحاتيـ،األقطار العربية أك 

                                                             
(، 1ينظر، المبركؾ زيد الخير، محاضرات في قضايا المعجـ العربي كعالقتيا بالدرس المساني الحديث، دار الكعي، )ط-1

 .169ـ، ص 201الجزائر، 
، 21، كرقة عمؿ ندكة تكحيد منيجيات كضع المصطمحات، مجمة المساف العربي، عينظر، أحمد شفيؽ الخطيب-2

 .114ـ، ص 1985

 .78ينظر، عمي القاسمي، المرجع السابؽ ، ص  -3

 .344ينظر، محمكد فيمي حجازم،المرجع السابؽ، ص  - 4
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المصطمح لمتخمص مف ىذا كلكف تكحيد ىذه المصطمحات ُيَعّد مكضكعا ميما في عمـ 
 (1)لمصطمحي.االشتراؾ االترادؼ ك 

ف ىذا النَّيج عنده أشّد الحاجة إلى تكحيد المصطمح ألكميما يكف مف شيء فإننا في 
قيمة اجتماعية حيث أنو يقارب بيف شعكب األمة كيكّحدىا كىي التي عانت فجكة التخمؼ 

كتكحيد المعايير كالمنيجيات أثناء كضع المصطمحات ييسر  (2)كالتشتت كضعؼ التفاىـ.
بؿ إف المصطمحات المكحّدة مف المنيج العممي التي تساعد عمى (3)الباحثيف،االتصاؿ بيف 

التخصيص كحسف األداء، كميزة تخص العمماء كتكّفر المجيكد كتصرفو كّمو إلى صميـ 
البحث بدؿ أف يضيع الباحث في الحكاشي، كلممصطمح العممي المكحد قيمة تعميمية تربكية 

ت كاضحة كييسر ليـ استساغة الحقائؽ العممية في حيث أنو يجمع المتعمميف عمى دالال
عمى أبناء األمة تكامؿ إنتاجيا العممي فينطمؽ العمماء  يا المفظية الثابتة كما أنو يكفرقكالب

مف حيث كصؿ سابقكىـ، فال ييدركف الكقت في فيـ المصطمحات، كفؾ مغاليقيا كاجتماع 
أفكارىـ إلى غيرىـ بأقصر  يصاؿإالعمماء عمى مصطمحات بدالالت محّددة يعينيـ في 

السُّبؿ كأيسرىا، ناىيؾ عف فّؾ النزاعات بينيـ كَحْسـِ العالقات الناشئة بيف العمماء عمى 
بيذا رأم عمي القاسمي المتمثؿ: في أف ما  ةكافؽ الباحثتالمصطمحات المترادفة كالمختمفة ك 

مصطمحاتيا المغكية  إحصاءىك  يقيس تقّدـ األمة حضاريا، كيحّدد مالمح ثقافتيا عقيدة كفكرا
 (4)مصطمحاتيا. لفكرية كالسياسية إال إذا تكحّدتكاستكناه مدلكالتيا، كال يحقؽ كحدة األمة ا

اليدؼ كىذه ىي الغاية المرجّكة خاصة في ظؿ الظركؼ الّراىنة أيف صار التكحيد ىك 
دس فكائد تكفير كقد لخص أحمد بف عبد القادر المين التفرؽ.األسمى لقذؼ سمـك اليكاف ك 

 المصطمحات العممية العربية المكحدة في عنصريف: 
مشتركة يستطيع أف يفيميا جميع العمماء كالباحثيف إيجاد لغة عممية عربية مكحدة أك  -1

 كالتقنييف في مختمؼ الدكؿ العربية. 

                                                             
 .344ينظر، محمكد فيمي حجازم،المرجع السابؽ، ص  -1

ىػ، 1418، 81تكحيد المصطمح العممي العربي، مجمة المغة العربية بالقاىرة، ع ينظر، محمكد مختار، الطريؽ إلى-2
 .218ـ، ص 1997

 .167ينظر، المبركؾ زيد الخير، المرجع السابؽ، ص  -3

 .12، 11، ص 2ينظر، مصطفى طاىر الحيادرة، المرجع السابؽ، الكتاب-4



 لثاني                 جهىد المجامع اللغىية في تىحيد وتنميط المصطلح العلمي العربيالفصل ا
 

119 
 

أف تككف ىذه المصطمحات األداة األساسية كالفاعمة في التعميـ كالبحث كالتأليؼ  -2
 (1)في جميع المجاالت المقركءة كالمرئية كالمسمكعة.كالترجمة 

كىذا ما ييسر التبادؿ العممي بيف الجامعات كتبادؿ األساتذة كالباحثيف كانتقاؿ الطالب 
 (2)مف جامعة عربية إلى أخرل.

كيتجمى مف خالؿ ما سبؽ أف العمماء أكلكا أىمية كبرل لتكحيد المصطمحات العممية 
عمى الصعيد االجتماعي، كالتربكم، فإذا تكحدت المصطمحات العممية  لما ليا مف فكائد جميمة

العربية زاؿ الخالؼ الحاصؿ بيف العمماء، كتقؿ المسافة بينيـ ككانت سدا منيعا أماـ رياح 
 التغريب كالعكلمة، كجمع أشالء األمة العربية المتناثرة ىنا كىناؾ.

 عممي مقترحات لتوحيد المصطمح الالمطمب الثاني : طرق و 
إف إحكاـ العمؿ في كضع المصطمحات يقكد إلى تكحيدىا كتسييؿ استعماليا، كلكي 

ثمارىا البد مف  تكحيد المصطمح العممي العربيتؤتي الجيكد المبذكلة في ىذا االتجاه 
 اتخاذ ىذه السبؿ كالدعائـ التي بدكنيا ال يمكف أف يتقدـ ىذا االتجاه كىي كاآلتي: 

 وخمق بنوك وذخائر عربية لممصطمحات العممية الحاجة إلى التوثيق .1
بسبب التفجرات البركانية لممعرفة اإلنسانية في العمـك كالتكنكلكجيا عمى كجو 

مصطمحا جديدا يكميا حسب  50الخصكص إذ يقّدر بعض المختصيف ظيكر أكثر مف 
تمخض عف االنفجار اإلعالمي، حيث  ـ أّما اليـك فيك أكثر بكثير 1987إحصاء سنة

المستحدثة  انفجار فيعدد المصطمحات بما فييا العممية كالتقنية. كيبمغ مثال عدد المصطمحات
الفرنسية حكالي  مصطمح كفي المغة 9000سنكيا في المغة اإلنجميزية ما يقرب مف 

بما فييا الحاسكب  % خاصة المفردات التقانية80، نسبة ميمة منيا قدرت بػمصطمح2000
إيجاد مقابالت ليا بالمغة العربية  ت المعمكماتية. كيطرح ذلؾ إشكاليةكاإللكتركنيات كالشبكا

 .(3)التطكر الحاصؿ في ىذا اإلطار كيكضح المجيكد الذم يفصمنا عف مكاكبة

                                                             
 .148ينظر، أحمد بف عبد القادر الميندس، المرجع السابؽ ، ص -1
 .241ينظر،عمي القاسمي،عمـ المصطمح، ص  -2

/ 10/6:ق المكافؽ ؿ 1436شعباف  http://www.startimes.com،22، مف قضايا المغة العربية كالحاسكبينظر، -3
 . 10:00الساعة  ،2015
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ث لـ تعد الذاكرة البشرية كال المعاجـ المختصة استيعاب كاحتكاء ىذا العدد يبح 
يد المصطمحات في الكطف العربي رأل العمماء أف عممية تكح (1)الضخـ مف المصطمحات،

شاعتيا تقتضي األخذ بتكثيؽ المصطمحات العممية كىك المادة األكلية التي يرتكز عمييا (2)كا 
عمـ المصطمحات كال كجكد لمدراسات المصطمحية بغيابو، كيتمحكر دكره في إعداد الكثائؽ 

مراكز التكثيؽ كبنكؾ  نشاءإكالمراجع كتشكيميا كتقييميا كتصنيفيا كاالستفادة منيا كعميو فإف 
حيث يكمف عمؿ البنكؾ (3)المصطمحي، طمحات يعد ضركرة مف ضركرات العمؿالمص

كالمراكز في جمع المعمكمات )مصادر المصطمحات أم المعمكمات البيبمكغرافية عمى 
مختمؼ أنكاع المعاجـ كأدلة مبادئ كطرائؽ كضع المصطمحات كالدراسة المصطمحية 

تيتـ بتكثيؽ المصطمحات ذاتيا، كجمع البيانات المتعمقة بيا كمعالجتيا بمختمؼ أنكاعيا( ك 
 التي تتـّ :(4)كخزنيا.

 :كذلؾ باستخداـ البطاقات كالجذاذات التي ترتب يدكيا في مجذات. يدويا 
 باستخداـ فمـ صغير )ميكرك فمـ(، أك بالرقاقة )ميكركفيش(.آليا : 
 :صارت ىي األساس.مة المسيطرة اليـك ك كىي الكسي (5)باستخداـ الحاسكب. إلكترونيا 

 (6)كما تيتـ البنكؾ كالمراكز بتكثيؽ المعمكمات عف مؤسسات المصطمحات كمشركعاتيا.
 البنوك : فوائد 

 كّفرت بنكؾ المصطمحات عّدة فكائد نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:
 لغة لمطمكبة في مساعدة المترجميف في عمميـ كذلؾ مف خالؿ تزكيدىـ بالمقابالت ا

 المغة المترجـ إلييا بسرعة كدقة مع جميع المعمكمات الالزمة عنيا.اليدؼ أك 

                                                             
، 28عينظر،عمي القاسمي، نحك تطكير بنكؾ المصطمحات أداة لمبحث المصطمحي كالعممي، مجمة المساف العربي،  -1

 .77ـ، ص 1987

ينظر، يكسؼ مقراف، دكر المصطمحات في المسانيات "دراسة بستيمكلكجية" أطركحة دكتكراه، إشراؼ صالح بمعيد،  -2
 .319تخصص لغة كأدب عربي، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، الجزائر، )د ت(، ص 

(، 1ريتا خاطر، المنظمة العربية لمترجمة، )طينظر، ىنرم بيجكاف كفيميب تكراف، المعنى في عمـ المصطمحات، تر،  -3
 .20ـ، مقدمة، ص 2009بيركت، 

 .73ينظر، محمد حممي ىميؿ،المرجع السابؽ، ص  -4

 .590، ص عمي القاسمي، عمـ المصطمحينظر،  -5
 .73ينظر، محمد حممي ىميؿ، المرجع السابؽ ، ص -6
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  تكحيد المصطمحات بما يتطمب ذلؾ مف تجميع لممصطمحات عمى اختالؼ درجة
 صالحيتيا كدراستيا.

 .(1)يسيـ التكثيؽ المصطمحي أيضا في تيسير اإلطالع عمييا كاسترجاعيا كنشرىا 
  منع تكرار الجيكد كتحرص عمى تكامؿ التخصصات، كلف تسيـ البنكؾ المصطمحية في

ىذا التكامؿ إال إذا تحّدث المتخصصكف بمصطمحات يفيمكنيا فيما بينيـ  فَ يمكّ 
كيتحدثكف بيا مع غيرىـ، كحتى ال يجدكا أنفسيـ يعقدكف ندكة سنكية في عمـك المغة 

 (2)مجبريف عمى التنافس في قضايا المغة بغير العربية.
 ؾ المصطمحات العربية كقكاعد البيانات المصطمحية في البالد العربية مف بنك  تستطيع

المعمكمات المصطمحية مما يسيؿ عمى عربية لممصطمحات يتـ فييا تبادؿ إنشاء شبكة 
المختصيف الكقكؼ عمى مكاطف االتفاؽ كاالختالؼ في مصطمحاتيـ، كضبط الترادؼ 

المستفيدكف مف البنكؾ استخداـ الشبكة كاالشتراؾ المصطمحي فييا بسيكلة، كما يستطيع 
لمحصكؿ عمى المعمكمات مف أم بنؾ عضك في الشبكة ىذه األخيرة تتعاكف مف 
الشبكات المصطمحية العالمية، كيتطمب إنشاء شبكة عربية لممعمكمات المصطمحية 
تنسيقا إداريا كتقنيا بيف أطراؼ الشبكة، خاصة تكحيد مكاصفات البنكؾ كمعايير 

 (3)ت المدخمة.المعمكما
، باإلسراع في إنشاء بنؾ المصطمحات المركزم في الكطف العربي يكأكصى عمي القاسم

كىذا ما أكده ( 4)كذلؾ لإلسراع في عممية تنسيؽ المصطمحات كتكحيدىا في الكطف العربي
 محمكد فيمي حجازم كذلؾ مف أجؿ: 

 تكحيد المصطمحات المترادفة حاليا، كصناعة المعجمات المتخصصة. 
 .حماية المغة العربية كاألمة العربية مف أدراف تعدد المغات العممية في األقطار العربية 
 .(5)متابعة المفاىيـ كالمصطمحات الجديدة ككضع المقابؿ العربي 

 

                                                             
 .78 ، صقاسمي، نحك تطكير بنكؾ المصطمحاتعمي الينظر،  -1

 .236ينظر، محمكد فيمي حجازم، المرجع السابؽ، ص  -2
 .652ينظر، عمي القاسمي، عمـ المصطمح، ص  -3

 .730ينظر، فريد عكض حيدر،المرجع السابؽ، ص  -4

 .115ص ، ينظر، محمكد فيمي حجازم، البحث المغكم-5
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 : مصادر بنوك المصطمحات 
 كتستمد بنكؾ المصطمحات عمى مصادر يكثؽ بيا منيا: 

 .يفالكتب العممية لكبار المتخصص -
حات المعتمدة في المجامع المغكية كاألكاديميات العممية كالمصطمحات التي أقرتيا المصطم

 .التنظيمات المينية
 (1)المصطمحات المقننة في المنظمات الدكلية. 
 :عالقة بنوك المصطمحات بالحوسبة 

تعتمد بنكؾ المصطمحات كمراكز التكثيؽ المصطمحي عمى الحكسبة ِلَما ليا مف فضؿ في 
كىذا ( 2)الجذكر.ا مف معرفة درجة شيكع الكممات أك ية اإلحصاء المغكم حيث يمكننتسييؿ عمم

ّـِ "ما يؤكده محمد الديداكم في قكلو:  كفي حيف يمـز إحصاء كؿ ما كضع مف مصطمحات كَل
كتسيـ الحكسبة كخاصة في  (3)"شتاتيا، كىذا ما تسيمو الحكسبة في أيامنا ىذه كهلل الحمد...

بما يمبي طمبو إذ يدلو آليا عمى المكانز كالمعاجـ كثبكتات  المستعمؿ نظاميا البحثي بمدّ 
المراجع كالفيارس كالخالصات، كمف ناحية أخرل يمكف التعمؽ في أصكؿ المفردات كتقصي 

عمى السمكؾ الصكتي كالمفظي كالصرفي  رسْ بحيث يقؼ بسرعة كيُ  (4)مسارىا التاريخي،
التقني مكضكع البحث كيحصؿ عمى إجابات مدعمة ك األسمكبي لممصطمح العممي أكالداللي ك 

يمكف القكؿ إف بنكؾ المصطمحات قد تخطت مرحمة الطفكلة كىي  عميوك (5)بالشكاىد كاألدلة،
مؤىمة في الحاضر لتحمؿ مسؤكليتيا الجديدة التي يفرضيا التطكر التكنكلكجي كاالتجاه 

ؿ كالسريع لممصطمحات كمحاكلة ائيالتطكر الف ناىيؾ ع (6)الدائب نحك التعقيد كالتجريد،
 .المختصيف مف أىؿ المعرفة كالعمـالدكؿ العربية احتضانيا كاستغالليا مف طرؼ الباحثيف ك 

  الحوسبة في العمل المصطمحيفوائد : 
 فيي:  منافع كلمحكسبة

                                                             
 .114ينظر، محمكد فيمي حجازم، المرجع السابؽ، ص  -1

 . 274ـ، ص 2001العربية كعمـ المغة الحديث، دار غريب، )د ط(، القاىرة، ينظر، محمد محمد داكد، -2

 .320ينظر، يكسؼ مقراف، المرجع السابؽ، ص -3

،المغرب، 1ينظر، محمد الديداكم، الترجمة كالتعريب بيف المغة البيانية كالمغة الحاسكبية، المركز الثقافي العربي، ط-4
 . 236ـ، ص 2002

 .82، نحك تطكير بنكؾ المصطمحات، ص ينظر، عمي القاسمي -5

 .81ينظر، المرجع نفسو، ص  -6
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حصيمة العمؿ المصطمحي إلى المستفيديف بأسرع كقت كأىكف سبيؿ، سكاء  إيصاؿ تيسير -
 (compact disks)عمى أقرص مكتنزة ، أك (Floppydisks)اص لدنة استنسخت عمى أقر 

 .(CD- poms)بذاكرة مقصكرة عمى القراءة 
ثـ إف الحكسبة تيسر التعرؼ عمى مكاقؼ المستفيديف مف المصطمحات كتتيح التعديؿ  -

كالتنقيح كالتشذيب بحسب مقتضى الحاؿ فتصبح المصطمحات العممية كالتقنية بفضؿ 
كائنات حّية تكلد، كتسجؿ، كتنمك، كيراقب تطكرىا كتتحرؾ بيف الفركع الحكسبة أشبو ب

 .(1)العممية
كما تساعد الحكسبة عمى جرد الحقكؿ الداللية كالمفاىيـ المتداكلة، ككضع مصفكفات  -

لممفردات، كتصنيفيا مف حيث المعنى كالمبنى في المغة العربية كالمغات التي ينقؿ منيا 
ة برمجة األكزاف، كالجذكر، كاالشتقاقات الصرفية، كاختيار المصطمح، فضال عف إمكاني

 .أنسبيا لممفيـك
حقؽ ىذه اآللية اقتصادا كبيرا في الكقت كالجيد، كتسمح بتككيف رصيد مصطمحي تك   -

يمكف أف يتحكؿ بالتدريج إلى مسارد معمكماتية، كبنؾ لممعطيات يسيؿ كضع المعاجـ 
 (2)المغكية العامة، كالتقنية المختصة.

الذخائر كما كصمت إليو تقنيات الحكسبة عامؿ عميو فاستغالؿ بنكؾ المصطمحات ك ك     
 د في تكحيد المصطمح العممي .مساع

 ضرورة إنشاء معاجم متخصصة وموحدة .2
المصطمحات العممية التي استعممت في العصكر المتقدمة  ىذه المعاجـ تضـحيث 

المصطمحي في العمؿ كالمجيكد، كيتـ  رّب حديثا لتحاشي الترادؼعإضافة إلى ما ترجـ ك 
كما أف  (3)ذلؾ عف طريؽ عمؿ مكحد يشترؾ فيو عمماء مؤىمكف لحمؿ ىذه المسؤكلية،

ختزؿ أصحابو بيا يتصكرات ليصبح لمعمـ أدكاتو التي المفاىيـ كال تمخضالمعاجـ المختّصة 

                                                             
ينظر، محمد ىيثـ خياط، أربعكف عاما مع المصطمحات مف البطاقات إلى الحكسبة، مجمة مجمع المغة العربية بالقاىرة، -1
 .91، 90ـ، ص 1999ىػ، 1420، 2، ج85ع

مح "نحك قكاعد لممعطيات المفيكمية"، مجمة مجمع المغة ينظر، محمد العربي كلد خميفة، مف المفيـك إلى المصط -2
 .113ـ، ص 2005، شتاء 14العربية، منشكرات المجمس األعمى لمغة العربية، ع

 .149ـ، ص 1983، 22ينظر، خضر بف عمياف القرشي، تعريب العمـك ككضع المصطمحات، مجمة المساف العربي، ع -3
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مى محاسنيا مسالكيـ في التدارس كالتكاصؿ، كتعميميا كتدارسيا كعقد ندكات لمكقكؼ ع
 .كمثالبيا لمعمؿ عمى تالفييا

 صفات المعاجم الموّحدة:
 كىذه المعاجـ يجب أف تتمى بصفات أىميا:  
  مقابمة المصطمح بالتعريؼ الذم يكشؼ مفيكمو كيبيف حدكده االكتفاء بمجرد كضع

 مقابؿ عربي لو.
 ي المفاىيـ.الدقة كالشمكؿ، فالبد مف كضع ىيكمية دقيقة محكمة تنأل بو عف التداخؿ ف 
 .أف يخمك مف الترادؼ، كاالشتراؾ، كالتضاد 
  عمى إيراد مصطمحات العمـ المخصكص بو. أف يقتصر 
 .انطالقو مف رؤية شمكلية لمدكاؿ كالمدلكالت 
 .احتكاؤه عمى الشرح كضرب األمثمة 
 يعزؿ  أف ينزؿ المصطمح ضمف شبكة الدكاؿ الفنية التي يتبناىا ذلؾ العمـ بالذات، فال

 سياقو المصطمحي.عف حقمو الداللي، أك المفظ 
  (1)ثنائيا عمى األقؿ.أف يككف متعدد األلسنة أك 
  المصطمحات  إحصاءعمى أف تعالج المصطمحات كترتب حسب مكضكعاتيا، كيتـ

بطريقة الحاسب اآللي تحرّيا لمسرعة كالدقة، ثـ تكضع في متناكؿ يد كؿ باحث كعالـ كراغب 
 (2)في الكطف العربي.
ؾ في أف المعاجـ االصطالحية المتخصصة المكحدة المنسقة مف شأنيا أف كما مف ش

تؤسس لبداية صحيحة في تكحيد المصطمح ما ينتيي إلى إشاعة خطاب عممي مكحد، كلعؿ 
التطكرات اليائمة التي شيدتيا تقنيات التخزيف كاالسترجاع تككف عامال ُمِيمِّا يرفع مف قيمة 

ضمف بنكؾ المصطمحات ئة المعجمات عمى الشبكة أك كف تييالمعجـ االصطالحي؛ إذ يم
 (3)لتككف خادما فكريا أمينا لمستعممييا مف ذكم االختصاصات العممية.

 بث الوعي المصطمحي في الوطن العربي .3
 منيا:  لنشر الكعي المصطمحي في األكساط العممية يجب تكفر كسائؿ

                                                             
 .397ابؽ، ص ينظر، كليد محمد السراقبي،المرجع الس -1

 .149ينظر، خضر بف عمياف القرشي، المرجع السابؽ، ص -2

 .242ـ، ص 2007، األردف، 1ينظر، كليد العناتي، عيسى برىكمة، المغة العربية كأسئمة العصر، دار الشركؽ، ط-3
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 في أقساـ المسانيات أكالمغات تدريس عمـ المصطمح كتطكيره في األقطار العربية كالسيما 
 (1)أكالترجمة.

  ... تنظيـ دكرات تدريبية في خصائص المغة العربية في )الصرؼ، االشتقاؽ، القياس
لكؿ مف  (2)لعمـ المصطمح( "النظرم كالعممي"كضع المصطمحات أم مف الجانب  ةكمنيجي

حية، أخصائي أعضاء المجاف المصطم –المتخصصيف في الحقكؿ المعرفية  –المترجميف 
 (3)المعمكمات، المكثقيف، المسانييف ...الخ .

 فوائد بث الوعي المصطمحي :
 في:  بث الكعي المصطمحييسيم 

 .تبصير الطالب بأىمية المصطمح العممي الدقيؽ في البحث العممي 
  في كضع المصطمحات بالمناقشة كالنقد كالممارسة العممية. اإلسياـتدريبيـ عمى كيفية 
 قنيات تكليد المصطمح كتَعمِّـ مبادئ مكحدة مف شأنيا أف تؤدم إلى تكحيد ُتَكّحد ت

َـّ تيسيرىا مكحدة لممترجميف.  المصطمح، مف َث
 .(4)تنتشر لغة عممية مكحدة تتمثؿ في خطاب عممي مضبكط كدقيؽ 
 كفاءة واضعي المصطمحات .4

 عمى المصطمحي اليـك أف تتكفر لديو كفاءات متعددة: 
 مصطمحية.الكفاءة في عمـ ال 
 .الكفاءة في عمـ المعمكمات كالتكثيؽ المصطمحي 
 تصميـ البرمجيات " الكفاءة في عمـ الحاسب اآللي(softwae de sign)"أكعمى األقؿ 

 تطبيقا.
  الكفاءة في المغات الخاصة(speciallanguage)  كبما أف تنمية الكفاءات تتـ في

د كالكميات العربية فيمكف أف تكسب أثناء البرامج التدريبية، كىذا غير متاح في معظـ المعاى
كالميـ أف يتسـ كاضع المصطمح بدقة المعرفة، كبالمقدرة المغكية عمى  (5)كرشات العمؿ.

                                                             
 .30ينظر، محمد حممي ىميؿ،المرجع السابؽ، ص -1

 .137، ص 39تكحيده، مجمة المساف العربي، عينظر، جميؿ عيسى المالئكة،منيجية كضع المصطمح ك  -2

 .31، 30ينظر، محمد حممي ىميؿ،المرجع السابؽ، ص -3

 .245ينظر، كليد العناتي، عيسى برىكمة، المرجع السابؽ، ص  -4

 .72ينظر،  محمد حممي ىميؿ،المرجع السابؽ، ص -5
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اختيار المفظ المناسب، كسعة المخيمة إليجاد الرابط بيف االسـ كالمسمى ليستحؽ لقب 
 (1)مصطمحي.
 :صى بما يأتيفيما يتعمؽ بكاضعي المصطمح أفرادا كمؤسسات فيك أما 

  االىتماـ بقضية التأصيؿ المصطمحي في المرحمة الجامعية، ككضع مقرر خاص
 بالمصطمح كالمصطمحية في كؿ حقؿ تخصصي.

  حصر مصطمحات التخصص الدقيؽ لكضع مقابالت ليا عمى نحك يحقؽ الفركؽ الدقيقة
داللي  بيف ىذه المصطمحات مف جية، كالركابط بيف كؿ المصطمحات المنتمية إلى حقؿ

(، Reluctance(، )ممانعة inertanceمثؿ: )مقاصرة  (2)كاحد مف جية أخرل
ف تعذر ذلؾ تقكـ لجنة متخصصة مف أعضاء كؿ  الخ.( ...impedance)معاكقة كا 

المجامع التابعة التحاد المجامع العربية فتدرس كؿ مصطمح كضعو مجمع عف آخر كيختمؼ 
 (3)أحدىا فييا.تقّر ما أصدره ا بينيا أك عنو فتنسؽ فيم

 إنشاء مركز عربي لمترجمة والنشر والتوثيق والتعريب .5
يقـك بترشيح األعماؿ التي تبغى ( 4)يقـك عميو عدد مف العمماء في شتى العمـك

ترجمتيا كفؽ أسس عممية صارمة، ثـ تقكيـ األعماؿ بعد ترجمتيا، خاصة أماـ تعدد 
ر، كبالطريقة السابقة يمنع يسب سك مثؿ: كجكد ثالث ترجمات لكتا الترجمات لكتاب كاحد

تكرار األعماؿ المترجمة كمف جية أخرل تكحيد المصطمح، كبيذا تشجيع لمتكاصؿ 
باإلضافة إلى ىذا يضع ىذا المركز خطة قكمية لمترجمة، تبيف كاقعيا كترسـ  .(5)العممي

المغكية  مالمح مستقبميا، كتكحد المصطمحات العممية في العالـ العربي، بمعاكنة المجامع
 العربية، كذلؾ بإيجاد المقابؿ العربي أكبإقرارىا بألفاظيا الالتينية، كما تبيف ىذه الخطة

كتنسؽ بيف أطرافو عمى المستكييف الكطني كالقكمي، كتحدد القكمية منطمقات العمؿ المكحد، 
ة الدكؿ دكر كؿ دكلة عربية، كدكر المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك التابعة لجامع

                                                             
 .397ينظر، كليد محمد السراقبي،المرجع السابؽ، ص  -1

 .395، ص نفسو المرجع ينظر، -2
 .28، 27، ص 44ينظر، أحمد شفيؽ الخطيب، تكحيد المصطمحات العممية، مجمة المساف العربي، ع -3

ـ، ص 1985، 24ينظر، محمد فكزم حمد، اتحاد العربية لغة لتدريس العمـك في التعميـ العالي، مجمة المساف العربي، ع-4
87. 

 .397ص  ينظر، كليد محمد السراقبي، المرجع السابؽ، -5
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كما تكمف ميمتيا في نقؿ العمـك مف مصادرىا إلى المغة  (1)ريبعالعربية في مجاؿ الت
العربية، كنقؿ ما ينشر في أىـ الدكريات العالمية بالمغات األخرل مف مصادرىا كمتابعة ما 

 (2)يجد فييا.
 ينشد إلى توحيد منيجية العمل المصطمحي إصدار قرار سياسي .6

ر سياسي مف أعمى المستكيات يمـز جميع المؤسسات قرا السعي نحك إصدار
الحككمية كغير الحككمية بالتقيد بما يصدر عف األكاديميات العربية لمترجمة كالتعريب 

 .(3)كالنشر
 توحيد المصطمحات العممية:من أجل  شروط القرار السياسي

 عمى: في تكحيد المصطمح إال إذا اشتمؿناجحا كفّعاال لف يككف القرار السياسي 
 .إلزاـ الجامعات العربية بالتدريس بالمغة العربية في فركع العمـك كافة 
  .شاعتو  إلزاـ كسائؿ االتصاؿ بالتقيد بالتعريب كاستخداـ المصطمحات المكحدة كا 
  تكفير المصطمح المكحد بشكؿ منتظـ لممؤسسات المعنية بو مف جامعات كمؤسسات

 إعالمية كدكر النشر.
 عة تكحيد المصطمحات في كؿ قطر عربي كتككف مشتركة مف أف تقـك لجنة لمتاب

 المجامع المغكية كالجامعات كالمؤسسات اإلعالمية.
 .تكفير اإلمكانات البشرية كالمادية القادرة عمى التعريب كتمكينيا مف ذلؾ 
  دعـ المؤسسات التعميمية كالبحث العممي كدكر النشر كتشجيعيا في نشر المصطمح

ر التمكيؿ الالـز إلنجاز مشاريع لتعريب أميات الكتب العممية، كنشرىا العممي كذلؾ بتكفي
 كتكفير سبؿ كصكليا إلى المعنييف.

  ص نشر المصطمح المكحد، كتمارس دكرا خارات اإلعالـ كالثقافة تشريعات تفرض كز
 (4) رقابيا في استخدامو.

                                                             
 .113، ص 2010ىػ، 1431، األردف، 1ينظر، ىادم نير، المغة العربية كتحديات العكلمة، عالـ الكتب الحديث، ط-1

ينظر، فريد بف فضة، المغة العربية كتدفؽ المعمكمات، مجمة المغة العربية، منشكرات المجمس األعمى لمغة العربية،  -2
 .182ـ، ص 2007، خريؼ 18الجزائر، ع

شاعتو، مجمة ين -3 ظر، ناجي عبد الجبار، ناجي عبد الجبار، تطكير منيجية كضع المصطمح العربي كبحث سبؿ نشره كا 
 .109، ص  39المساف العربي، ع

شاعتو، مجمة المساف العربي، ع - 4  ،39ينظر، صالح أبك أصبع، دكر كسائؿ اإلعالـ في نشر المصطمح المكحد كا 
 .207، 206ص
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  حيد المصطمح تعزيز دكر المجامع المغكية، كفي إطار تنسيقي عمى مستكل عربي؛ لتك
كبيذا فالقرار (1)كتعميمو كذلؾ بإصدار نشرة فصمية مكحدة تعّمـ عمى المؤسسات المعنية.

السياسي الصادر عف ساسة الدكؿ العربية يسيـ في دعـ ما كصؿ إليو العمماء كالمغكيكف 
 (2)كالمجامع كالجامعيكف مف نتاج، كتطبيؽ ذلؾ بشكؿ مكحد عمى الصعيد العربي.

 (3)بتنفيذ قرارات المجامع المغكية.مع االلتزاـ 
  االلتزاـ باستخداـ المصطمح المكحد مف قبؿ الدكؿ العربية قاطبة في التعميـ كاإلدارة

 كاإلعالـ، بؿ في مختمؼ مجاالت الحياة.
  تكحيد المناىج العربية الذم يفترض استخداـ المصطمح المكحد كغيره مف المصطمحات

ش يؤدمالمنسقة، مما   اعتو.إلى نشره كا 
  القطاعيف العاـ كالخاص استخداـ المغة العربية رسميا في مراحؿ التعميـ المختمفة كفي

 المصطمح العربي كازدياد الكعي بو. نشرإلى  مما يؤدم
  تكريس دكر المغة العربية المغة األـ تعكس شخصية اإلنساف العربي كتعمؿ عمى تعزيز

 .بكرامتوإحساسو 
 مميا سياسة عربية لمتخطيط المصطمحي حتى يتـ إرساء البد مف كجكد سياسة قكمية تك

أسس البنية التحتية لممصطمحية، مما يتطمب بداية تقييـ الكضع المصطمحي في الحقكؿ 
المختمفة كاالحتياجات المصطمحية في كؿ حقؿ ينجزه خبراء مدربكف، كيسيـ في ىذا 

تطكر الصناعي، الجامعات( المشركع )الييئات الحككمية المسؤكلة عف السياسة المغكية كال
كعمى ذكم االختصاص مف التخطيط المصطمحي السعي إلى معرفة األنشطة كالسياسات 

 .(4)المثاؿ الذم يمكف االىتداء بو إليجادالمصطمحية في أجزاء أخرل مف العالـ 
 :من أجل توحيد المصطمحات العممية الجامعات العربيةتفعيل دور  .7
شاعتو مف حيث:  أف طيع الجامعات العربيةتتس  تقـك بدكرىا في نشر المصطمح المكحد كا 
 .لقاء المحاضرات اليكمية  االلتزاـ بالمصطمحات المكحدة في تأليؼ مناىجيا كا 

                                                             
 .207، 206، صالمرجع السابؽع، ينظر، صالح أبك أصب-1

 .561، المرجع السابؽ، ص ، رضكاف محمد حسيف النجارينظر -2

 .182المرجع السابؽ، ص ينظر، فريد بف فضة، -3

 .71، ص المرجع السابؽمحمد حممي ىميؿ،ينظر، -4
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  تأليؼ الكتب الجامعية المشتركة مع عدد مف الجامعات العربية كاستعماؿ المصطمح
 المكحد في ىذا اإلنتاج.

 نشر الكعي المصطمحي بيف الطمبة كاألساتذة المشاركة في عقد الندكات كالممتقيات ل
 الجامعييف.

  عمى ذلؾ  االلتزاـ بالتدريس بالمغة العربية في مختمؼ كميات الجامعات العربية فيما تنّص
 قكانينيا الداخمية.

  التنسيؽ بيف الجامعات العربية لتكحيد الجيكد المصطمحية في المجاليف النظرم
 (1)كالتطبيقي.

 كف عمى درجات س عمـ المصطمح، بحيث يناؿ الخريججامعات لتدريإنشاء مراكز في ال
الدكتكراه، فيككف ىؤالء أكبر عكف في بمكرة منيجية المصطمح كفي عميا كالماجستير أك 

 (2)االىتداء إلى المصطمح األسرع انتشارا كشيكعا.
 بحث تشجيع الدارسيف لمدرجات العممية في أقساـ المغات، كالترجمة، كالمسانيات عمى ال

لكضع األسس لنظرية مصطمحية بالمغة العربية، كنظريات خاصة بحقكؿ المعرفة 
كتحفيز الباحثيف كالمؤلفيف عمى التأليؼ كالكتابة بالمغة العربية السميمة مف خالؿ  (3)المختمفة،
عميف المادم كالمعنكم لكؿ مف يكتب بالعربية، كالعمؿ عمى نشر مؤلفاتيـ في العالـ تقديـ الدّ 

 (4)ي.العرب
  إقامة الندكات كالمؤتمرات العممية المتخصصة كأف تككف لغة ىذه المؤتمرات المغة

االلتزاـ  مع .مف قبؿ الييئات المختصة العربية كأف تستخدـ المصطمحات التي اتفؽ عمييا
 (5)الفردم كالجماعي بما اتفؽ عميو مف قبؿ المؤتمرات المعنية.

                                                             
شاعتو، ينظر، جكاد حسني سماعنة، تطكير منيجية كضع المصطمح العربي كبحث سبؿ نشر المصطمح المكح -1 د كا 

 . 310، ص 39مجمة المساف العربي، ع

شاعتو، مجمة ينظر،  -2 عكدة اهلل القيسي، تطكير منيجية كضع المصطمح العربي كبحث سبؿ  نشر المصطمح المكحد كا 
 .327، ص39المساف العربي، ع

 .73ينظر، محمد حممي ىميؿ،المرجع السابؽ، ص -3

 .109ص ينظر، ناجي عبد الجبار، المرجع السابؽ، -4

شاعة استعمالو، العربي ينظر،عبد اهلل صالح بابقي، سبؿ نشر المصطمح-5 ، 39مجمة المساف العربي، ع المكحد كا 
 .106ص
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 طمبة بتكفير المعاجـ المتخصصة كالنشرات نشر الكعي المصطمحي عند األساتذة كال
صدار مجالت فصمية أك كالمجالت كالدكريات المعنية بالمصطم نصؼ سنكية ح العممي، كا 

تعنى بالمصطمحات العممية الجديدة كقياـ الجامعات بترجمة المكسكعات المصطمحية، 
ثراء مكتبات الجام عات بالمعاجـ كتشجيع األساتذة عمى تداكلو في الممتقيات كالبحكث، كا 

المتخصصة، ككؿ ما يخص المصطمح العممي، كمحاكلة إحصاء المصطمحات كتنظيميا 
 كتبكيبيا حسب المكضكع باالستعانة بالجانب اآللي.

  األساتذة في تكظيؼ المصطمح العممي في التدريس  التزاـمدل إلى متابعة الجامعات
 ـ .1977لتعريب الثالث، عاـ كالبحكث كالتأليؼ خاصة ما تـ االتفاؽ عميو في مؤتمر ا

 اشتراكيا في الندكات ذات امعية كتحفيزىا ماديا كمعنكيا، ك تنشيط لجاف التعريب الج
دامة العالقة بينيا كبيف الجام  .عات العربية كمكتب تنسيؽ التعريبالعالقة بالمصطمح كا 

 إقامة دكرات لألساتذة الجامعييف في التخصصات المتجانسة عمى المستكل القطرم 
كالقكمي، يتـ التعريؼ باألبحاث كالمصطمحات كتشجيع األساتذة عمى االنخراط في تمؾ 

فييا فيساعد عمى تحقيؽ غاياتيا فتصير الدكرات منتديات عممية لتبادؿ  كاإلسياـالدكرات 
 (1)الخبرات كيفضؿ أف يعقد المكتب ىذه الدكرات.

 (2)ية.ربط الجامعات العربية ببنكؾ المصطمحات العممية العالم 
  تشجيع التعاكف بيف الجامعات كالمؤسسات الثقافية كالعربية، كالعمؿ المشترؾ بينيا في

مجاؿ اختيار المناىج كالمراجع كالكتب الدراسية كتبادليا، كاالىتماـ بإعداد الكادر التدريسي 
دخميا كالسعي كتابة الرسائؿ العممية بالمغة العربية، كالسيما في الحقكؿ التي لـ ي(3)المعرب

المصطمح الفّني بشكؿ كاؼ بعد )مثؿ: العمـك اليندسية كالطبيعية كالمسانية( ألف المصطمح 
كأف (4)لـ يستعمؿ في ىذه الحقكؿ كال يزاؿ في حالة مكات فييا في بعض البالد العربية.

                                                             
شاعتو، مجمة المساف العربي، عينظر،  -1 ، 29محمد مجيد السعيد، دكر مؤسسات التعميـ العالي في تكحيد المصطمح كا 

 .152ص 
 .286،  مقاالت لغكيةصالح بمعيد،ينظر،  -2
 .114ينظر، ىادم نير، المرجع السابؽ، ص  -3

 .73ينظر، محمد حممي ىميؿ، المرجع السابؽ ، ص  -4
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، كالرجكع في ت نشر الرسائؿ الجامعية العممية تتبنى الجامعا بالمغة العربية في جميع العمـك
لى مجامع المغة العربية.كتب تنسيؽ التعريب في الرباط، أك لؾ إلى مذ  (1)ا 
  الحاجة الماسة إلى دراسة الصرؼ العربي في إطار كضع المصطمحات الفنية، بؿ إلى

إحصائية معمقة بيف بنية المصطمح كطرؽ صكغو في المغة العربية كالمغات  دراسات مقارنة
المكاصؽ كالصيغ الرابطة في المغة االنجميزية كمقابالتيا األكركبية كاالىتماـ بدراسة الجذكر ك 

 :(2)حتى يسيـ ذلؾ في التقييس كالتكحيد كمثاؿ ذلؾ
 

 أمثمة مقابميا العربي السابقة الالتينية
Extra 

Quadr 
 خارج
 رباعي

 (extra- floralخارج الصخرة )
 (Quadrifideرباعي التخريـ )

 توحيد الكتاب المدرسي والجامعي .8
 تكحيد الكتاب المدرسي كالجامعييؿ تحقيؽ الكحدة المصطمحية مف الضركرم في سب

عمى مستكل الكطف العربي كقياـ الييئات كاالتحادات العممية بنشر الكتب كالمجالت العممية 
كيجدر في  (3)المتخصصة كالمبسطة التي تستعمؿ ىذه المصطمحات المكحدة كمراقبة ذلؾ.

العممية كضع في نياية كؿ كتاب ثبت بالمصطمحات  ىذا الخصكص أف تتكفر في الكتب
بالمصطمح العربي كتعريفو؛ لفائدة )عربي أجنبي(، )أجنبي عربي(، أك  المستعممة فيو بمدخميف

حث المؤلفيف لمكتب الثقافية العامة عمى استخداـ المصطمح، ألف في ك (4)الدارس كالقارئ.
ب الثقافية أكثر مف الكتب العممية ذلؾ إشاعة لو، ألف الناس يقبمكف عمى مطالعة الكت

 (5)المتخصصة.
 العمل عمى توحيد وتنسيق جيود الييئات المرتبطة بالصناعة المصطمحية .9

تنسيؽ جيكد المؤسسات كاألفراد في كضع المصطمح العممي؛ كىذا مف الضركرم 
كالقكمية  كربط الجيكد الفردية بالييئات القطرية (6)ىا العاـ،دِ عْ بغية تكحيد المنيجية في بُ 

                                                             
 . 106المرجع السابؽ، ص  ، عبد اهلل صالح بابقي،ينظر -1

 .115، ص المرجع السابؽخالد األشيب،  ينظر،2-
 .106 ينظر، عبد اهلل صالح بابقي،المرجع السابؽ ، ص-3
 .138ص ،  المرجع السابؽعيسى المالئكة، جميؿ ينظر، -4
 .327، ص  المرجع السابؽعكدة اهلل القيسي،ينظر، -5

 .286ينظر، صالح بمعيد، المرجع السابؽ، ص  -6
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المعنية حتى يتـ التنسيؽ كالتكحيد كالتكثيؽ كالتكصية بنشر المصطمح المقترح 
كأف تتكاصؿ الجيكد العممية فيما  (2)كضركرة االستفادة مف المنيجيات الغربية،(1)كاستخدامو،

 (3)بيف المصطمحييف كتكحيدىا كالتخمي عف األنانية، كالنُّْعَرة القطرية مف جية أخرل.

 يجب االلتزام بيا : وحيد المصطمح التيوسائل ت
 كحدة المبادئ كاألسس العامة التي يحسف ىي  لعؿ مف أىـ كسائؿ تكحيد المصطمح

كالسير عمى ىدييا في كضع المصطمح كأف تعمؿ كؿ المجامع  المغكية، كاالتحادات  إتباعيا
كزيعيا في كّراس يا، كطبعيا كتالعممية كالجامعات العربية كالمؤسسات القطرية كالقكمية ب

دليؿ يكزع بنطاؽ كاسع عمى المجامع كالجامعات كالييئات العممية كالمجاف االختصاصية أك 
 (4)كاألفراد مما ُيْعَنْكَف بكضع المصطمحات.

  اقترح العمماء أف تتكحد جميع المجامع العربية العممية في مجمع كاحد يككف مؤلفا مف
في العمـ الحديث في مختمؼ مضاميره،  أخصائييفبالمغة العربية كأصكليا، كمف  أخصائييف

كيعيد المجمع العممي المكحد النظر في جميع المصطمحات التي كضعتيا المجامع العممية 
العديدة، كيتفؽ عمى تسميات مكحدة لممفاىيـ الجديدة، تـ تكميؿ عممو في ىذا المضمار 

المجامع العممية أمرا ضركريا  صحيح أنو عمؿ تجريدم لكنو مف الناحية المادية يعتبر تكحيد
كيككف ىك  (5)ألف المجمع العممي المكحد يكحد الجيكد بيف العامميف في ميداف المصطمحية،

 (6)المشرع الكحيد كالمرجع في مجاؿ المصطمحات العممية.
  إصدار مجمة بيبمكغرافية مصطمحية عربية إعالمية غايتيا التعريؼ باستمرار األعماؿ

اسات كالبحكث النظرية كالتطبيقية المتعمقة بالمصطمح في المؤسسات كالمؤلفات، كالدر 
 (7)كالمنظمات العربية كالدكلية.

 

                                                             
 .178، ص 39ينظر، عمي تكفيؽ الحمد، تكحيد المصطمح العربي كسبؿ نشره، مجمة المساف العربي، ع -1

 .286 ينظر،  صالح بمعيد، المرجع السابؽ، ص-2

 .395ينظر، كليد محمد السراقبي، المرجع السابؽ، ص  -3

 .137ينظر، جميؿ عيسى المالئكة، المرجع السابؽ ، ص -4

 . 67ـ، ص1965ىػ، 1384، 2ينظر، سميـ حيدر، أنظار في التعريب، مجمة المساف العربي، ع -5

 .286ينظر، صالح بمعيد،المرجع السابؽ، ص  -6

 . 115، ص 39زاكم، المصطمحية العربية سبؿ تطكيرىا كتكحيدىا، مجمة المساف العربي، عمحمد رشاد الحمينظر،  -7
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  أف يتخصص كؿ مجمع لغة عربية في كضع المصطمحات لمجمكعة مف العمـك
 كالمجاالت، كأف يصدر كؿ مجمع مجمكعة مف الكتب العممية المترجمة في ىذه المجاالت. 

 ىيئة جامعية تحشد فييا كفاءات ممتازة مف أجؿ  بإنشاءت العربية أف يقـك اتحاد الجامعا
 .(1)يكرة كنشرىا بالمغة العربيةشلحكليات كالمكسكعات العممية المترجمة الدكريات كا

  استبقاء أسماء األعالـ، كالعناصر كالمركبات الكيمياكية، كأسماء عدد كبير مف الكحدات
فية، كأسماء بعض األدكية كالعقاقير، كبعض كالمقاييس كالمكاييؿ، كاألعالـ الجغرا

المصطمحات األجنبية التي شاع استعماليا كلـ تحؿ األلفاظ العربية محميا بعد، كلعؿ 
األفضؿ أف ينطؽ بيذه األلفاظ كما ينطؽ بيا أىميا بالقدر المستطاع، ضمانا لمتكحيد كالفيـ 

 كعدـ المبس.
 شاعتو كانتشاره يمك ف تجميع كؿ ما أنجزتو المجامع العممية كلضماف تكحيد المصطمح كا 

كالمغكية كالييئات كاألفراد العمميكف مف مصطمحات كاختزاليا بمداخؿ)عربية، أجنبية(، 
)أجنبية، عربية( في االختصاصات المختمفة، كىذا ما يجعؿ مف المصطمحات العممية تدخؿ 

خميا كتكحيدىا باختيار نىك كحده الكفيؿ بغربمتيا ك  خيرحيز االستعماؿ كالتداكؿ ألف األ
اّل تتخذ القرارات بإلزاـ تطبيقيا بصكرة جدية ك  األصمح منيا كبقاء األنسب كاالتفاؽ عميو، كأف ا 

 .(2)عمى كرؽ سة الدفاتر، كحبرحبي فمف تكحد المصطمحات ما دامت
  ،قياـ النقابات كالجمعيات العممية بدكرىا في التعريب بإعداد معاجـ مينية متخصصة

صدار المجالت العممية المتخصصة.كالمساىم  ة في مشركعات ترجمة الكتب العممية كا 
  قياـ النقابات كالجمعيات العممية بتككيف اتحادات ليا عمى المستكل الكطف العربي، كعقد

حداث الجكائز التشجيعية كالتقديرية رعاية لمجيد العممي، كتشجيعا  المؤتمرات العممية كا 
اؾ في المجالت العممية المتعمقة باختصاصيا كحضكر لإلبداع كاالبتكار، كاالشتر 

 .(3)االجتماعات كالندكات كالمؤتمرات العممية اإلقميمية كالعالمية
  العربية لممكاصفات ط كفؽ قكانيف المنظمات الدكلية ك مّ التقييس العممي المناعتماد

نظكمة (، تجنب المضايقات التقنية، كبيا تدخؿ إلى مISOكالمقاييس، كعمى الخصكص )

                                                             
 .106، المرجع السابؽعبد اهلل صالح بابقي،  ينظر،-1
 .138، ص المرجع السابؽجميؿ عيسى المالئكة،ينظر،  -2
، الخطة القكمية لمترجمة، منشك ينظر، -3  .96ـ، ص 1996رات المنظمة، تكنس، المنظمة العربية لمتربية كالثقافية كالعمـك
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المغات العممية، كدخكؿ عالـ الجكدة، كىذا يتطمب تكصيؼ كتكثيؽ كافة العمميات المغكية 
 .(1)لتسييؿ مجاليا في المنتكجات العالمية، كتطبيقيا عمى المحارؼ الدكلية

  عدـ تكظيؼ المصطمح العممي إال إذا صدر عف ىيئة التنسيؽ العربية: مكتب تنسيؽ
 . (2)التعريب بالرباط

 طة في المجمع العربي العاـ إلصدار سمسمة مف الكتب العممية المبسطة، كضع خ
كسمسمة أخرل مبسطة لمصغار، كيكزع الكتاب المؤلؼ عمى كؿ دكر العمـ التي تعنى بتربية 
الصغار، حتى ينشأ الصغير عمى استخداـ المصطمح كيصبح جزاء مف حياتو كبيذا نحقؽ 

ة عممية يألفكف فييا المعارؼ كالعمـك العصرية تييئة بيئذلؾ بك ثقافتيـ  طكيرىدفيف: ت
تنمية معرفتيـ بالمصطمحات العممية، كألفتيـ ليا، بحيث تصبح جزء ، ك كالتطبيقات التقنية ليا

 .(3)أساسيا مف حياتيـ
  مف الضركرم كجكد في كؿ قطر ىيئة تدفع عجمة تنسيؽ المصطمحات داخؿ ىذه الدكلة

كل الدكلة، ثـ تبعث كؿ دكلة بمقترحاتيا في لمكصكؿ إلى مصطمحات مكحدة عمى مست
المصطمحات إلى جية مركزية تتبع جامعة الدكؿ العربية لتدرس ىذه المصطمحات كتعمؿ 

إلزاـ دكليا قرار تتخذه الجامعة  كؿ أف يصحبيد العالـ العربي، ك عمى تكحيدىا عمى الصع
 .(4)بالمصطمحات المكحدة

 (5)ات في مختمؼ فركع المعرفةأف تنشئ المجامع شعبا متخصصة لممصطمح. 
  إنشاء ىيئات استشارية في مجاؿ المصطمحات في األقطار العربية يرجع إلييا المعربكف

كالمتعاممكف مع المصطمحات، كأف تبقى ىذه الييئات عمى اتصاؿ دائـ لمنيكض بمياميا 
 أكمؿ كجو. ىعم
 ت العربية المتكافرة اختيار المصطمح العربي األدؽ عند التعريب، كاستغالؿ اإلمكانا

، كالتكرار، كتحاشي استخداـ رادؼلمقضاء عمى مشكمة تعريب المصطمح، كمراعاة عدـ الت

                                                             
 .104ـ، ص 2002بمعيد، المغة العربية العممية، دار ىكمة، )د.ط( الجزائر،  صالحينظر، -1
 .286صالح بمعيد، مقاالت لغكية، ص ينظر،  -2
 .327، ص المرحع السابؽعكدة اهلل القيسي، ينظر، -3
 .187، ص 21حاضر كالمستقبؿ"، المغة العربية كتحديات القرف مكفؽ دعبكؿ، العربية كلغة العمـ، "الماضي كال ينظر، -4
،  ينظر،-5  .96، ص  المرجع السابؽالمنظمة العربية لمتربية كالثقافية كالعمـك



 لثاني                 جهىد المجامع اللغىية في تىحيد وتنميط المصطلح العلمي العربيالفصل ا
 

135 
 

ىماال   إلمكانياتياالمصطمحات كالصيغ األجنبية، ألف في ذلؾ انتقاصا مف قدر لغتنا، كا 
 .(1)ااكتشكييا لي

 المواصفات المصطمحيةاستعمال  .01
مكاصفات المصطمحية( كىي اتفاقات بيف الخبراء )الالعالـ العربي في حاجة ماسة إلى

الذيف يعممكف في لجاف المصطمح كالمكاصفات ال لتصؼ الكضع الكائف لممصطمحات في 
حقؿ مف الحقكؿ بؿ ىي تدخؿ عمدم ىدفو تحسيف المصطمحات كتكحيدىا، كينبغي مراجعة 

 :ذلؾفي ساعد تقدـ الحقؿ كتطكراتو كي المكاصفات كتحديثيا بشكؿ دكرم حتى تتمشى مع
م شكؿ الكسائؿ اآللية التي يمكف أف تزكد المستعمؿ في أم كقت بالمعمكمات، كفي أ

 (2)، كتب، أفالـ مصغرة، شريط ممغنط(.مرغكب فيو )استشارة مباشرة
 في سبيل توحيد المصطمح العممي اإلعالم العربيتفعيل دور  .00

؛ نظرا أذىاف المتابعيف لويمارس اإلعالـ دكرا كبيرا في غرس المصطمحات العممية في 
فة كسائميا المكتكبة كالمسمكعة يتمقّفيا الجميع دكف استثناء بكالصكليا بطريقة جد سريعة ك 

 :بال يتأّتى ىذا إاّل كالمرئية ك 
  استخداـ كسائؿ اإلعالـ المقركءة كالمسمكعة عمى نطاؽ كاسع كىادؼ لمتعريؼ بالقضايا

 تركيج ليا.المصطمحية كنشر المصطمحات المكحدة كال
 عربسات( لنشر الكعي المصطمحي في البالد ؿ( العربيتاستخداـ القمر الصناعي )السا(

 العربية.
  التركيج لدكر المغة العربية كالمصطمح العربي كيدؼ قكمي لمتخمص مف آثار التبعية

 .(3)الفكرم التي نعاني منيا االزدكاجالفكرية كحالة 
 ت العممية بالمغة العربية في كافة كسائؿ اإلعالـ.رفع نسبة البرامج كالندكات كالمقاال 
  تشجيع اإلعالمييف عمى تبني عمميات تعريب العمـك كاستخداـ المصطمحات العممية

 المعربة المكحدة الصادرة عف اتخاذ المجامع العربية كالمنظمات العربية.

 

                                                             
 .189، الكتاب الثالث، ص  المرجع السابؽمصطفى طاىر الحيادرة،  ينظر،-1
2

 .115، ص المرجع السابؽخالد األشيب،  ينظر،-

 .311، ص المرجع السابؽ، سماعنة حكاد حسني ينظر،-3
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 ات العربية في الدعاية المجانية لمكتب العممية العربية الصادرة عف المنظمات كالجامع
 .(1)كافة كسائؿ اإلعالـ

  ّىا دكما بما عمى المجامع العربية أف تككف مع اتصاؿ دائـ الجيات اإلعالـ، كأف تمد
 .(2)تنجزه مف المصطمحات الحضارية

 ( الحاجة الماسة إلى بعث مشركع الشبكة العربية لإلعالـ المصطمحيArabterm التي )
ـ، ككاف يتكالىا المعيد القكمي 1989ي مارس كئدت في ميدىا بعد أف كضعت أسسيا ف

لممكاصفات كالممكية الصناعية كبيت الحكمة في تكنس، ككاف ىدفيا نشر المعمكمات عف 
األنشطة المصطمحية العربية كتبادليا بيف مستعممي المصطمحات بأبسط الطرؽ كأبخس 

مصطمحية، كأف تقـك ، كأف تصدر الشبكة دكرية لتعريؼ العالـ العربي باألنشطة الاألثماف
( كىيئة األمـ المتحدة  بتكطيد العالقات بالمنظمات العربية كالعالمية خاصة )األنفكتـر

 .(3)كككاالتيا المختمفة، كاإلفادة مما حققتو في عالـ المصطمحية
 مراعاة معايير التوحيد المصطمحي .02

 تـ:المعايير التي عمى أساسيا ي إيجادعممية التكحيد المصطمحي ىك  إف لبّ 
 لغكية )نظرية خاصة(.لمنيجيات مف منطقية )تصكيرية( أك تكحيد ا -
 4))االختيار بيف البدائؿ المتنافسة كتصحيح المقابالت المضممة كاستبعادىا. -
 (5)االستفادة مف التقنيات الحديثة مثؿ: المعاجـ اآللية. -
العربي كذلؾ  بؿ العممية الكفيمة بسرعة تكحيد المصطمح في الكطفلذا يجب دراسة السُّ    

 بعد حصر المقابالت المكجكدة عف طريؽ الحاسب اآللي كتحديد أييا يككف:
 ( المصطمح المفضلPreferred) : مكثكؽ ىيئةىك المصطمح المكصي بو مف سمطة أك ك 

 بيا ككذلؾ المقابؿ الراسخ المستقر في المغة العربية كالمنتشر بحكـ االستعماؿ.

                                                             
، 21يحي صالح محمد تكفيؽ قدرسي، سياسات تعريب العمـك في الدكؿ العربية، المغة العربية كتحديات القرف  ينظر، -1

 .210ص 
 .137، ص المرجع السابؽجميؿ عيسى المالئكة، ينظر،  -2
 . 74، ص المرجع السابؽمحمد حممي ىميؿ، ينظر،-3
 .69،70، ص وسفالمرجع نينظر، -4

، الخطة القكمية لمترجمة،  ينظر، -5  .96ـ، ص1996منشكرات المنظمة، تكنس، المنظمة العربية لمتربية كالثقافية كالعمـك
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 ( المصطمح المجازPermitted :)المصطمح المقبكؿ باعتباره مرادفا لممصطمح  كىك
 المفضؿ.

 ( المصطمح المستيجنDeprecated :)مف ىذا النكع ليست سيئة، كلكف  كالمصطمحات
 .(1)تدريجيا كعمى أف يقـك بيذا العمؿ ىيئة عممية كبيرة إسقاطياال حاجة إلييا كينبغي 

لعممية ككضع مصطمح عمى تكحيد المصطمحات ا الفرز يأتي العمؿكبعد ىذا الحصر ك 
المغكية العربية تعاكف المجامع ال يككف ذلؾ إاّل بك  تنسيقومف ثـّ ك  كاحد لممفيـك العممي الكاحد

 تعريب.لمكتب تنسيؽ اىيئة مع 
 الطرؽ يقكد إلى تكحيد المصطمح العممي العربي، كال يتأتى ىذا إال اتوالعمؿ بيإّف 

حّتى  ال يتأتى ىذاك  طبيقيا في أرض الكاقعبؿ مف الجانب النظرم إلى تبتحكيؿ ىذه السُّ 
كاحدة مف أجؿ التغيير  ايدتكاثؼ الجيكد أفرادا كجماعات كىيئات رسمية كغير رسمية ت

المغة العربية في مكاكبتيا لمحداثة كالمخترعات المتجددة  رارمستلضماف ا ؛كالتطكر
 كث كالدراسات العالمية.كالمتسارعة كبالتالي إثبات لكجكد المصطمح العممي العربي في البح

 الجيود والمشاريع التوحيدية :المبحث الثاني
 يةأىم الجيود التوحيد: المطمب األول
حاجة الماسة إلى حياؿ ذلؾ ال برز اشتراكياك  العممية المصطمحاترادؼ ت أثناء

عمى المغة العربية فحسب، بؿ إف عناية الدكؿ بيذا  مطمب دكلي ال يقتصر تكحيدىا، كأصبح
 ر قادىا إلى تأسيس منظمة متخصصة في التكحيد المعيارم تعرؼ باسـ:األم

"organisation international de normalisation(2)" المنظمة الدكلية لممعيرة(ISO *)
بعد أف تأكدت ىذه الدكؿ مف استحالة تبادؿ السمع عمى نطاؽ كاسع دكف تحديد مكاصفاتيا 

بارة عف ىيئة دكلية مؤلفة مف ممثميف عف منظمات ، كىذه المؤسسة ع(3)باتفاؽ ىذه الدكؿ
الحككمية التي ال  عالـ، كقد أبصرت ىذه المنظمة غيردكلة في ال 158معيرة كطنية مف 

مقاييس كمعايير دكلية، تسمى بمقاييس  إنتاجكىي تسعى إلى  ـ1949تتكخى الربح النكر 

                                                             
 .69،70، ص  المرجع السابؽ محمد حممي ىميؿ،ينظر،  -1
 .386، ص المرجع السابؽىنرم بيجكاف كفيميب تكراف،ينظر،  -2

 .327ص  ،المرجع نفسو،بمعنى المساكاة BOïO`( أسكسف اليكنانية )م (ISOتأتي كممة )، ينظر-* 
، ص ينظر،-3  .150أحمد أبك الييجاء، المكاصفات كالمقاييس لتعريب المعمكماتية، المنظمة العربية لمتربية كالثقافية كالعمـك
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 (1)رية كرفع المستكيات القياسيةياديف الصناعية كالتجامإليزك(، ىدفيا ضماف الجكدة في ال)ا
مقياس(  400ـ أكثر مف )1980في المجاالت المغكية كالصناعية كالعممية حيث أقرت عاـ 

% 95( تخصص كأصبح أعضاء األنظمة يمثمكف 100000كىي مع اتصاؿ بأكثر مف )
مقرىا جنيؼ، كتسيـ كؿ دكلة عضك باشتراؾ مالي لتمكيؿ  (2)مف اإلنتاج الصناعي الدكلي

، (3)لجنة تقنية( تعنى كؿ منيا بمعالجة ميداف خاص 200نشطة المنظمة كتنقسـ إلى )أ
 فينا عالمات الدكلي لممصطمحات في)مركز االستباإلضافة إلى إنشاء

"( الذم أنشئ بمساعدة اليكنسكك كييدؼ إلى تطكير نظرية عمـ INFOTERM"أنفكتيـر
ضع المصطمحات كخمؽ شبكة إلكتركنية بك  المعنييفالمصطمحات، كتنمية التعاكف بيف جميع 

ف المكاصفات كالمقاييس التي تتبناىا ىذه الييئات الدكلية كغيرىا، (4)لتكثيؽ المصطمحات ، كا 
 .(5)ىي التي تحدد أساس التعاكف كالتبادؿ التجارم كاالقتصادم بيف الدكؿ

كحدة "ا الفنالعمـك في أزماف أس ازدىار ـ أسبابىكال نبالغ إذا قمنا أنو كاف مف أ
يئاتيـ كأقطارىـ، مف أقاصي بكحدة عممية بيف عممائيـ في جميع قياـ  ، مما ىيأ"مصطمحاتيا

 لفمصطمحاتو عند ابف سينا في بخار  إيراف إلى أقاصي األندلس كمثاؿ ذلؾ: عمـ الطب
ال اء في جميع بمداف العالـ العربي،في غيرىا مف مدف إيراف ىي نفسيا مصطمحات األطبأك 

بيف بمد كبمد كال بيف عالـ كعالـ، مما أتاح نيضة عربية في كؿ عمـ فكؿ عالـ فرؽ فييا 
يدرس كيجرب كيضيؼ، ألنو فيـ مصطمحات العمـك حؽ فيـ، كالعمـ يخطك بيذه الجيكد 

، أما اإلحساس بالمشكمة فبدأ (6)العممية المشتركة إلى األماـ كىذه ىي ثمرة الكحدة العممية
كتعدد مصادرىا حيف كثرت الترجمات العممية مف قبؿ أفراد  عند اتساع العمـك كالفنكف

، كمنذ ازدياد انتشار التعميـ في األقطار (7)متعدديف كعف لغات مختمفة، دكف ضكابط كقكاعد
ممصطمحات المكضكعة لممفيـك الكاحد، فصار داء مف اشتراؾ لحصؿ ترادؼ ك العربية حيث 

                                                             
 .386، ص  المرجع السابؽىنرم بيجكاف كفيميب تكراف، ينظر، -1
 .112، ص 39كم، المصطمحية العربية سبؿ تطكيرىا كتكحيدىا، مجمة المساف العربي، ع محمد رشاد الحمزاينظر، -2
 .387، ص  المرجع السابؽىنرم بيجكاف كفيميب تكراف، ينظر، -3
 .153، 152ص   المرجع السابؽمحمد مجيد السعيد،ينظر،  -4
 .151، ص  المرجع السابؽأحمد أبك الييجاء،ينظر،  -5
 .135، ص  لمرجع السابؽاشكقي ضيؼ، ينظر،  -6
 .381، ص  المرجع السابؽعمي الزركاف، ينظر،  -7
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عند انفصاؿ الشاـ كالعراؽ كجزيرة  كحيد ترل النكرأت الحاجة إلى التبدلقد ك ، (1)أدكاء لساننا
العرب عف الدكلة العثمانية عقب الحرب العالمية األكلى، كاتخذت العراؽ كسكريا المغة 

. حيث سعى العمماء إلى بذؿ أقصى (2)العربية لغة رسمية لمتدريس بدال مف المغة التركية
سمت ىذه لقد انققطار العربية ك عممية في جميع األالجيكد مف أجؿ تكحيد المصطمحات ال

 .ي مساعي المجامع المغكية العربيةأخرل جماعية تمّثمت فالجيكد بيف جيكد فردية ك 
 في توحيد المصطمح العممي العربي الجيود الفردية .0

األقطار العربية بيف مصر في بدأ العمؿ عمى تكحيد المصطمحات العممية مفّرؽ بيف 
معاجميـ ىذه الجيكد التي ....الخ ككجد ذلؾ في مؤّلفاتيـ ك كدمشؽ كالعراؽ كاألردف كلبناف 

 .تنميطياى في غرس فكرة تكحيد المصطمحات ك عّدت المبنة األكل
)نمينك( مع القاىرة ىك المستشرؽ االيطاليؿ مف نبو إلى قضية التكحيد في مجأكّ يعتبر ك  

، مما كذلؾ في الجمسة الحادية عشرة مف الدكرة األكلى لممجمع، كأيده في ذ لؾ عمى الجاـر
 أدل بالمجمع إلى اتخاذ قراريف في المكضكع:

 .االصطالحات العممية كالفنية يجب أف يقتصر فييا عمـ اسـ كاحد خاص لكؿ معنى 
  في شؤكف الحياة العامة يختار المفظ الخاص لممعنى الخاص، فإذا لـ يكف ىناؾ لفظ

 .(3)اإلضافةأتى بالمعنى كتخصص بالكصؼ أك  خاص
 (م 0968-0893صطفى الّشيابي)جيود م (0
 آراؤه التوحيدية : .أ 

يعد مصطفى الشيابي مف أكائؿ العامميف في تحقيؽ المصطمح العممي كتكحيده كذلؾ  
، حيث دعا إلى تكحيد (4)بمحاكلتو كضع تأريخ لممحاكالت العربية الرسمية كالفردية

ة في البالد في بحثو "اختالؼ المصطمحات العمميـ  1955المصطمحات العممية عاـ 
حيث ذكر أف اختالؼ المصطمحات العربية أصبح داء  (5)العربية مف أدكاء لغتنا الضادية"

المترجميف في العمـك يزداد خطكرة باتساع الثقافة في البالد العربية، كازدياد عدد المؤلفيف ك 

                                                             
 .63، الكتاب الثاني، ص  المرجع السابؽمصطفى طاىر الحيادرة، ينظر،  -1
 .384، 383، ص المرجع السابؽعمي الزركاف،ينظر،  -2
 .64ي، ص ن، الكتاب التاالمرجع السابؽمصطفى طاىر الحيادرة، ينظر،  -3
 .320، ص  المرجع السابؽعمي الزركاف، ينظر، -4
 .44أحمد مطمكب، بحكث مصطمحية، ص ينظر، -5
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الحديثة"، كثر الدعاة إلى تكحيد المصطمحات العربية لمعمـك كالفنكف كالمخترعات بيا، كليذا 
كأصبح الشعكر بضركرة تكحيد تمؾ المصطمحات شعكرا عاما في مختمؼ البالد العربية، 

، باإلضافة إلى (1)كاختمفت اآلراء حكؿ الكسائؿ التي يمكف المجكء إلييا لتحقيؽ ىذه الغاية
تكحيد المصطمحات العربية عمؿ قكمي كبير يجب أف يشترؾ في تحقيقو الدكؿ العربية كافة 

يؼ معجميف: معجـ )فرنسي، ، كانتيى الشيابي إلى ضركرة البدء بتأل(2)ئيا كأمكاليابعمما
)انجميزم، عربي( يشتمالف عمى أصح األلفاظ العربية في المصطمحات العممية عربي( ك

كتعرؼ المصطمحات فييما تعريفا عمميا مكجزا دقيقا، كتمتـز  الخ.كالفنية كألفاظ الحضارة...
 الخ....(3)ستعماؿ مصطمحات المعجمية في إداراتيا كمحاكميا كمدارسياالحككمات العربية با

 :في التوحيد المصطمحي وخطوات .ب 
 ـ خطكات في التكحيد المصطمحي:1954كاقترح الشيابي عاـ 

تؤلؼ في مجمع المغة العربية بالقاىرة )لجنة معجـ المصطمحات العممية( يككف ليا  -
دارم.  شخصية اعتبارية كاستقالؿ مالي كا 

 يخصص مجمس جامعة الدكؿ العربية الماؿ الذم يقدر لتصنيؼ المعجـ. -
لعربية كتطمب منيـ صنع تتصؿ المجنة باالختصاصييف بالمصطمحات في األقطار ا -

 قكائـ أعجمية عربية، ضمف اختصاصاتيـ لقاء مكافآت.معجمات أك 
عمى  تصنع المجنة مف ىذه المعجمات كالقكائـ )معجـ المصطمحات العممية( كتعرضو -

مجمس مجمع المغة العربية، فيقرأ ألفاظو في حضرة كاضعييا مف اختصاصي األقطار 
 العربية، ككؿ ذلؾ لقاء مكافآت.

 يطبع مجمع القاىرة المعجـ كتكزع نسخة بالمجاف عمى دكؿ األقطار العربية. -
تبقى لجنة المعجـ قائمة عمى عمميا في مجمع القاىرة إلضافة ما يجد مف مصطمحات  -

عاد  .(4)ة طبع المعجـ كتكزيعو عمى البالد العربيةكا 

                                                             
 .168كفاء كامؿ فايد، المجامع العربية، ص ينظر،  -1
، مطبعة الترقي، 1، ج42المغة العربية بدمشؽ، مج عف مشاكؿ لغتنا العربية، مجمة مجممصطفى الشيابي، م ينظر،-2

 .8ـ، ص 1967ىػ، 1386مصر، 
 .340، ص  المرجع السابؽي الزركاف،عم-3
 .09، 08، ص المرجع السابؽ مصطفى الشيابي،ينظر،  -4



 لثاني                 جهىد المجامع اللغىية في تىحيد وتنميط المصطلح العلمي العربيالفصل ا
 

141 
 

العربية حيث جـ األلفاظ الزراعية بالفرنسية ك لقد حاكؿ الّشيابي تطبيؽ ىذا في معك 
طبعتو األكلى، فيذا المعجـ الذم لـ أذكر فيو ـ  1943"... فيك مطبكع بدمشؽ عاـ قاؿ:

ي تحقيؽ ألفاظو المذككرة سكل الميـ مف ألفاظ العمـك الزراعية، لبثت نحك عشريف سنة ف
البالغة نحك تسعة آالؼ لفظة، كراجعت في تصنيفو عشرات مف المراجع، بغية التثبت مف 

بغية معرفة االسـ العربي القديـ، ككضعو إلى أك  صحة اسـ عيف مف أعياف المكاليد الثالثة
حة في راجية إيجاد مصطمحات جديدة سائغة أك بغك االسـ الفرنسي كاالسـ العممي، أ جانب

كمع ذلؾ لـ يخؿ المعجـ مف شكائب  .(1)"المكضكعات العممية التي لـ يعرفيا أجدادنا العرب
(. كقد نقح نسخة مف نسخو 25/499 ج)في مجمة المجمع العممي العربي بدمشؽ  يااستدرك
القاىرة طبعة ثانية في  ـ1957طبع ىذا المعجـ عاـ  قدؼ إلييا نحك ألؼ مادة جديدة ك اكأض

ثـ أنو حاكؿ االلتزاـ بتكصيات مجمع القاىرة في كضع المصطمحات العممية  ،نقحةمزيدة كم
كمع ىذا فقد قّدـ (2).لكف مف الصعب العمؿ بياأنو مف السيؿ معرفة تمؾ الشركط ك معترفا ب

الزراعة بمجمع القاىرة ثـ استعمميا ي عرضيا عمى لجنة عمـك األحياء ك الشيابي مقترحاتو الت
ىك  لقد اعتبرت الدكائر العممية أف معجـ الشيابيك (3)أقّرىا المجمع.في معجمو بعد أف 

مع ىذا فعنصر ك  عمى الشركط المطمكبة في كضع المصطمح العممي الحتكائوتقريبا  األفضؿ
لىالتكحيد ال يرا عند طمبة اآلف ما زاؿ يمقى ركاجا كب مصطمحي ال يمكف أف يتحقؽ، كا 

 .ةيالفالحاليندسة الزراعية ك 
 : يمي القاسعم جيود (2
 خطواتو في التوحيد المصطمحي : .أ 

خطكات لتحقيؽ التكحيد طبعا بعد جمع الكثائؽ المتعمقة بحقؿ عممي  يمعمي القاساقترح 
 :تمثمت ىذه الخطكات فيما يميك  معيف

                                                             
، 327عمي الزركاف، المرجع السابؽ، ص الّشيابي، تطبيؽ ىذا في معجـ األلفاظ الزراعية، نقال عفمصطفى  ينظر، -1

329. 
 .329، 327ينظر، عمي الزركاف، المرجع السابؽ، ص - 2
متخصص متعّدد ى، األمير مصطفى الشهابي من أجل تصنيف معجم علمي جورج عيس ينظر، -3

، 2015/ 20/06ق المكافؽ ؿ: 1436رمضاف  http://www.reefnet.gov.sybooksprojectturath  ،03،اللغات
 .12:40 الساعة

http://www.reefnet.gov.syboo/
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تثبيت مكقع كؿ مفيـك في منظكمة المفاىيـ الخاصة بذلؾ الحقؿ العممي، طبقا لمعالقات  -
 تمؾ المفاىيـ.المنطقية كالكجكدية بيف 

 تثبيت معاني المصطمحات عف طريؽ تعريفيا. -
 تخصيص كؿ مفيـك بمصطمح كاضح يتـ اختياره بدقة بيف المترادفات المكجكدة. -

، عندما يتعذر العثكر عمى المصطمح المناسب مف بيف كضع مصطمح جديد لممفيـك
 .(1)المترادفات المكجكدة

ؿ التكحيد المعيارم الحقا لعممية كيتضح مف خالؿ ىذه الخطكات أف القاسمي يجع 
كضع المصطمح، ذلؾ أف كاضع المصطمح الجديد عندما ينطمؽ مف منيجية كاضحة 
كمعايير محددة في كضع المصطمح، يغمب عمى عممو أف ينتج مصطمحا تتكافر جؿ 

 .(2)متطمبات تكحيد المصطمح، إف لـ تقؿ كميا
تكصمت إلييا النظرية العامة لكضع كيدعك القاسمي إلى االستفادة مف المبادئ التي  

 المصطمحات مثؿ:
 مف لقائمة بينيا، بدال مف االنطالؽ مف المفاىيـ كالعالقات ا: مبدأ االنطالؽ

 المصطمحات إلى المفاىيـ.
 كاالستيعاب. األداءفي المغة عند كضع المصطمحات تحقيقا لمسيكلة في : مبدأ االقتصاد 
 جرل عميو العرؼ مف المصطمحات كال تغير إال كما : مبدأ األخذ باالستعماؿ المغكم

 ألسباب كجيية.
كنتيجة ىذا السعي في تكحيد المصطمحات تكلدت نظرة جديدة جعمت التقييس كسيمة  

 .عمماءغيره مف الاعتمدىا عمي القاسمي ك  (3)أساسية لتحقيؽ التكحيد
 :ومجاالتو"Standardisationالمعيرة"التقييس المصطمحي ماىية  .ب 

 تقييس المصطمحي : مفيوم ال 
 :بأّنو "Standardisation" المعيرةما يطمؽ عميو كيعرؼ التقييس المصطمحي أك 

، حيث يعتمد عمى تكحيد (4)عممية مستقمة كمنفصمة عف مراحؿ الكضع كالتكليد المصطمحي
                                                             

 .311، ص ينظر، عمي القاسمي، المرجع السابؽ عمـ المصطمح -1
 .34، الكتاب الثاني، ص  المرجع السابؽمصطفى طاىر الحيادرة، ينظر،  -2
 .35، ص نفسو ينظر، المرجع -3
 .141، ص 52مساف العربي، ع جكاد حسني سماعنو، التقييس المصطمحي، مجمة الينظر،  -4
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قناع عدد كبير مف أىؿ Homonymyالتصكرات كالتقميؿ مف المجانسة ) ( كمف الترادؼ كا 
قؿ مف الحقكؿ أف يعتمدكا تعريفات التصكرات في ىذا الحقؿ االختصاص في ح

 .(1)ليذه التصكرات إسنادىاكالمصطمحات المقترح 
العممية التي تسمح لجياز رسمي بتحديد مفيـك ما، ":كمنيـ مف يعرؼ التقييس بأنو

، كيفضؿ عمى غيره مف تيار مصطمح في لغة أك كاخ عدة لغات يسند ليذا المفيـك
نى تخصيص مصطمح كاحد لمفيـك عممي كاحد، كنبذ المترادفات، المصطمحات، بمع

، كعميو (2)في المغة العممية" االلتباس، ككؿ ما يؤدم إلى الغمكض ك مصطمحيكاالشتراؾ ال
المبادئ التي ينبغي ك أ األسسأك  أكاألنماط كالمقاييساعتماد المعايير أفالتقييس المصطمحي ىك 

 .(3)أف تكضع المصطمحات طبقا ليا
ذلؾ يحتؿ مكانة خاصة في الدراسات المصطمحية الحديثة، كفي عمـك المنطؽ ب ك

كيرل بعض العمماء التقييس سبيال لحؿ  (4)الخ.كالمسانيات كالمعمكماتية كالحاسكبية...
 .ئؽ المصطمحية السديدةالمشكالت المصطمحية، كالطرا

 : مجاالت التقييس 
ميو التدكيف المصطمحي كىك المعالجة ، كيطمؽ ع(5)تقييس المبادئ كالطرائؽ المصطمحية -

 المادية لممصطمحات.
تقييس المصطمحات في مجاؿ كاحد مف المعرفة، أكتقييس معنى المصطمح الكاحد الذم  -

  .(6)يظير في مكاصفة معينة
كلكي تككف المصطمحات مقيسة كمكحدة، يجب أف تككف معرفة في مجاالتيا، ألف عدـ     

تقيدىا بمجاالتيا المتخصصة كيتركيا حرة في مجاالت تعريؼ المصطمحات يحررىا مف 
. كلقد أكلى (7)مرجعية كاسعة قد ال تنتمي تماما إلى مجاؿ المعجـ الذم يفترض أف تندرج فيو

                                                             
 .146، الكتاب الثاني، ص  المرجع السابؽمحمد حممي ىميؿ، ينظر،  -1
 .146، الكتاب الثاني، ص  المرجع السابؽفى طاىر الحيادرة، مصطينظر، -2
 .78تكحيد المصطمح العربي، ص إشكاليةعمي القاسمي، ينظر،  -3
 .140حكاد حسني سماعنو، التقييس المصطمحي، ص ينظر، -4
، مجمة المساف العربي، ع محمد حممي ىميؿ، المصطمحية في عالـ ا ينظر، -5  .206، ص 30ليـك
 .36، الكتاب الثاني، ص  المرجع السابؽمصطفى طاىر الحيادرة،ينظر،  -6
 .146، ص المرجع السابؽجكاد حسني سماعنو،ينظر،  -7
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مف يسانده في الرأم أف التقييس المصطمحي ضركرم لتحقيؽ التكحيد أكلى عمي القاسمي ك 
 ريب المراـ إذا تكاتفت الجيكد.المصطمحي الذم يرغب الجميع في الكصكؿ إليو فيك ىدؼ ق

 اويز محمحمد رشاد ال جيود (3
يعتبر محمد رشاد الحمزاكم كغيره مف العمماء العرب الذيف بذلكا جيدا في تحقيؽ تكحيد  

في مكاكبتيا لممستجدات  بمصطمحات المغة العربية في سبيؿ الرقيّ  المصطمحات العممية
 .أتى بمبدأ تنميط المصطمحاتك  كّحدةالتقنية خاصة إذا كانت المصطمحات مالعممية ك 

 ماىية التنميط : .أ 
كىك المصطمح Normalisation"(1)اكم" التقييس بمفظ "التنميط ز محـ "محمد رشاد القدّ حيث 

ة كالفرنسية كالنمط ىك ـ( في االنجميزي1873، ظير تقريبا في )(2)مأخكذ مف لغة الصناعة
كالمتانة كالجكدة  لمصنكعة مف حيث القياسالنكع، كيقصد بو "ضبط معيار المادة االصنؼ أك 

، كمف ثـ اعتمدتو (3)كالسالمة كالقكاعد الفنية المعتمدة لصنعيا كالمشركطة لتسكيقيا...الخ"
طمح لغكم دكف غيره مف مصك  اختيار شكؿ أكاستعماألالمسانيات الحديثة كىك يفيد عنده: "

معيف، كذلؾ باالعتماد بالخصكص المصطمحات السائدة في ميداف أك  األشكاؿ أكاالستعماالت
عمى مقاييس تعتبر شرط كفاية، نظرا إلى أف شرط المزـك متكفر في طرؽ الكضع كمناىج 

 .(4)الترجمة"
اختيار مصطمحات معينة كفقا صطمحات الجديدة، أك كبذلؾ فالتنميط عبارة عف صياغة الم   

 .(5)مفاىيـ المطمكبةلممعايير أكاألنماط المتفؽ عمييا مسبقا، كذلؾ لمتعبير عف ال
 ف التنميط:اىدأ .ب 

مجابية المكلدات كالمصطمحات التي تنشأ في الفكضى، كبالتالي ال يتيسر االتصاؿ  -
 كالتكاصؿ.

                                                             
 .36، ص 2، الكتاب  المرجع السابؽالحيادرة، ينظر، مصطفى طاىر  -1
ـ، 1984 ،24مة المساف العربي، عجميؿ المالئكة، في أساليب اختيار المصطمح العممي كمتطمبات كضعو، مج -2

 .41ص
المرجع  ،أسسيا كمقاييسيا، نقال عف جميؿ المالئكة:محمد رشاد الحمزاكم، منيجية تنميط مداخؿ المعجـ ينظر، - 3

 .42، ص السابؽ
 .42، ص نفسوالمرجع  ينظر، -4
 .78، ص المرجع  عمي القاسمي،ينظر،  -5
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تجنب االعتباطية ككضع مقاييس الختيار المصطمحات مع تصنيؼ تمؾ المقاييس كضبط  -
تخاذ قرار الختيار مياديف تطبيقيا، فمف شأف التنميط أف يكفر جميع األسباب كالكسائؿ ال

 .(1)المناسب
  : شروط التنميط .ج 

كيشترط الحمزاكم في التنميط، بعد االتفاؽ عمى طرائؽ الكضع كمناىج الترجمة ما   
 يمي:

 : منيجية التنميط .د 
 أما منيجية الحمزاكم في التنميط: فتقـك عمى:

  صصيف.المتخأك  ركاج المصطمح بيف المستعمميف يعتمد عمكما عمىالشيوع: االطراد أو 
  :لحركؼ، كأال يككف التكاصؿ، قميؿ ايككف المفظ سيال يسير التخاطب أك أف يسر التداول

 )راديـك تصبح راد(.:معقد الشكؿ مثؿ
  :أف يالئـ المصطمح المترجـ المصطمح األجنبي، كال يتداخؿ مع غيره. مثؿ: المالئمة

ط بحسب المياديف . كما تضب(2)( دكف غيرىاAcideكممة حامض فيي قكية ألنيا تالئـ )
 التي يستعمؿ فييا المصطمح.

 بط بحسب المشتقات التي تتكلد مف المصطمح الكاحد، ضت)الحوافز(: (3)التوليد المغوي
 .(4)فيختار المصطمح الذم تشتؽ منو صيغ أكثر مف غيره

" المنيجية العامة لترجمة المصطمحات مزاكم منيجية في كتاب تحت عنكاف:كقد نشر الح
ف إلى تكحيد بذلؾ ساند إخكانو الذيف يدعك ، ك (5)كتنميطيا: الميداف العربي"كتكحيدىا 

لكف بفكرة التنميط الذم سعى إلى تحقيقيا مف خالؿ مشركع "راب" المصطمحات العممية ك 
 الذم سيأتي التفصيؿ فيو .

                                                             
 .154، ص 3، الكتاب  المرجع السابؽالحيادرة، ينظر،  -1
 .46، ص المرجع السابؽجميؿ المالئكة،ينظر،  -2
، 2، ج90محمد رشاد الحمراكم، رؤية عربية لتكحيد المصطمح العممي كتقييسو، مجمك مجمع القاىرة، عينظر،  -3

 .184ـ، ص 2000ىػ، 1421
 .125، ص 39محمد رشاد الحمزاكم، مصطمحية العربية سبؿ تطكيرىا كتكحيدىا، مجمة المساف العربي،  ع ينظر،  -4
 .225، ص 39فارس الطكيؿ، نحك منيجية شاممة إلى العمؿ المصطمحي، مجمة المساف العربي، عينظر،  -5
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ة خاصة فيما بمتقار أف االقتراحات التي جاء بيا العمماء متشابية ك  يتضح مما سمؼ:ك  
رغبة في  كقفنا عند ىؤالءلكننا ك اكم كثير، ز لحمبالتداكؿ، كغير الشيابي كالقاسمي كا يتعمؽ

المجامع التي  خاصة يةمعلنقـك بتتبع الجيكد المجالتركيز عمى الجيكد الجماعية اإليجاز ك 
عمييا مركر الكراـ، عمما أف  كحيد، كبذلت جيكد ال يمكف أف نمركاف ليا فضؿ كبير في الت

 أفضؿ مف الفرد، فما غاب عف الفرد لف يغيب عف الجماعة. دكر الجماعة
 الجيود المجمعّية في توحيد المصطمح العممي العربي .2
الذم ال يتبع أّم المصطمحي المشّتت كغير المنظـ ك  بعد أف أدرؾ العمماء عبث التكحيد 

بؿ حتى ذلؾ بتكفير كؿ السّ سمية ُتعنى بالمصطمحات العممية كتتكّفؿ بجيكد ىؤالء ك ىيئة ر 
تضمف لتمؾ الجيكد الحماية مف غبار أدراج المكاتب بإخراجيا إلى نكر التداكؿ في األكساط 

عمى عاتقيا تكحيد  اتحادىاك  مثّمة في المجامع المغكيةالدكائر العممية المتحممت العممية 
 الخ...تأليؼ معاجـ مصطمحية المقترحات أك مصطمح العممي مف خالؿ التكصيات ك ال
 فيما يمي :   سيتضح ىذاك 
 جيود مجمع القاىرة في التوحيد المصطمحي: .أ 
: فمنذ تأسيسو رفع فكرة تكحيد (1)كلي مجمع القاىرة عناية خاصة بالمصطمحات المغكيةي

المصطمحات العممية شعارا لو، حتى يعيد لمعرب كحدتيـ العممية، كيفسح لمعمـ الغربي 
المجمع في سبيؿ التكحيد أف يضـ الحديث في ديارىـ متخذا لذلؾ كسائؿ شتى كقد حرص 

بجانب األعضاء العشرة المصرييف خمسة مف العمماء المغكييف في العراؽ كسكريا كلبناف 
فمسطيف كاألردف كتكنس ثـ اتسع بتمؾ الفكرة ليضـ أعضاء مف المغرب كالجزائر كليبيا ك 

الد كؿ ذلؾ لغرض تكحيد المصطمحات العممية كتعميميا في الب كالسعكدية كاليمف
كمف مبادئو الثابتة أف ال يصبح المصطمح نيائيا إال إذا  .كتككف ثمرة تعاكف مشترؾ(2)العربية

في مجمكعات تعاكف كمتى أقر نشر في المجمة أك أقره المؤتمر السنكم لممجمع رمز ىذا ال
، كيرسميا إلى الييئات العممية المختمفة في جميع األقطار العربية، كدائما يرحب (3)خاصة

، كمف بيف المؤتمرات الميمة التي عقدىا (4)يصمو مف مالحظات العمماء في تمؾ الييئات بما
                                                             

 .259صالح بمعيد، مقاالت لغكية، ص ينظر،  -1
 .137، ص  المرجع السابؽشكقي ضيؼ،  ينظر،-2
 .166، ص  المرجع السابؽ،نيالزركا ميينظر،ع -3
 .137، ص  المرجع السابؽشكقي ضيؼ، ينظر، -4
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ـ، الذم انصب مكضكعو عمى "تكحيد المصطمحات العممية 1971مجمع القاىرة سنة 
العربية" في المكاد اآلتية الكيمياء، الرياضيات، الطبيعية، الصحة العامة، النبات، الحيكاف 

الجغرافيا، الجيكلكجيا كالفمؾ كاألرصاد، الفمسفة كالمنطؽ، التربية كعمـ كالحشرات، التاريخ ك 
النفس. عمى أف يقتصر في مصطمحات ىذه المكاد عمى ما ىك مستعمؿ في التعميـ العالي 

 .أيضا
 : م0970مجمع القاىرة سنة ر مؤتمتوصيات 
اتضحت في ىذا المؤتمر مجمكعة أسس منيجية طبقت بعد ذلؾ في تكحيد  
 محات كفي مقدمتيا:المصط
  تحديد تخصصات بأعيانيا لتكحيد مصطمحاتيا، بدال مف طريقة المجاف الدائمة التي

 تعمؿ بالتكازف دكف تركيز.
  تحديد المصطمحات العممية األجنبية التي يراد نقميا إلى العربية، دكف أف يترؾ األمر

 لالختيار غير المنيجي.
 في البالد العربية المختمفة في مقابؿ  البحث عف األلفاظ االصطالحية المستخدمة

 المصطمحات األكركبية.
  التعاكف بيف الميتميف بالمصطمحات، كىـ أعضاء مجامع المغة العربية كالعمماء

المشتغمكف بالمصطمحات العممية، كالمدرسكف المشتغمكف بتدريس ىذه المكاد في كزارات 
 المعارؼ.

  (1)بية قبؿ عقد المؤتمرإعداد قكائـ المصطمحات كما يقابميا بالعر. 
كربما تعد مجمكعة القرارات التي اتخذىا مجمع القاىرة بشأف تحديد الصيغ المستعممة ألداء 
معاني محددة، كما صاحب ذلؾ، مف اختيار مقابالت لمسكابؽ كالمكاحؽ الكاردة في 

في كضع المصطمحات  إتباعوالمصطمحات األجنبية، كالقرار المتخذ في النيج الكاجب 
العممية مف أكائؿ الجيكد التي قامت في مجاؿ تكحيد المصطمحات، ذلؾ أف تحديد نيج في 

 إليجادبو أف يتيح المجاؿ  االلتزاـالمصطمحات الكافدة مف شأنو، إف تـ  مع التعامؿ
 . (2)مصطمحات مكحدة منذ كالدتيا

 : 62مجمع القاىرة في دورتو توصيات 
                                                             

 .76ـ، ص 1998محمكد فيمي حجازم، المغة العربية في العصر الحديث، دار قباء، )د.ط(، القاىرة، ينظر،  -1
 .66، ص 2، الكتاب المرجع السابؽالحيادرة، ينظر، مصطفى طاىر  -2
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ـ كخرج 1996أفريؿ  1ـ إلى 1996مارس  18الؿ خ 62لقد عقد مجمع القاىرة في دكرتو 
 بتكصيات أىميا:

  يكصى المؤتمر كزراء التعميـ في األقطار العربية بتعريب التعميـ الجامعي كاتخاذ الخطة
 الكفيمة لتحقيؽ ذلؾ.

  يكصى المؤتمر بأف تعنى الدكلة بإنشاء ىيئة عامة لمترجمة لنقؿ العمـك كالتقنيات الحديثة
 بية.إلى المغة العر 

  يكصى المؤتمر بضركرة االىتماـ الفائؽ بالمغة العربية مف حيث مادتيا كمناىجيا
 كأساليب تقديميا كأكقاتيا المخصصة ليا مع االىتماـ بإعداد المعمـ القائـ عمييا كرعايتيا.

  يكصى المؤتمر الحككمات العربية بضركرة اإلسراع باستصدار تشريع يحضر كتابة
 كؼ عربية.لالفتات األجنبية بحر 

  كما يكصى بتدريس المغة العربية في جميع الكميات الجامعية كالمعاىد العميا كأف تككف
 كمادة أساسية.

 .التزاـ كسائؿ اإلعالـ المقركءة كالمسمكعة كالمرئية بالمغة العربية الصحيحة 
 .إعداد العامميف في كزارات اإلعالـ في األقطار العربية إعداد صحيحا 
 ـ الجغرافية العربية األصمية، كضبطيا كالنطؽ بيا نطقا صحيحا في استعماؿ األعال

 ط المعدة لو.ئخرالقيؽ ذلؾ عمى االدكائر التعميمية كاإلعالمية، مع العناية بتح
  التزاـ رجاؿ الدكلة كجميع المسؤكليف في البالد العربية بالمغة العربية الصحيحة في جميع

 .(1)خطبيـ كبياناتيـ
 ية لممجمع :اإلصدارات المعجم

:  كمف أىـ المعاجـ المتخصصة التي أصدرىا مجمع القاىرة في جميع العمـك
 ـ1974، 1ـ/المعجـ الجغرافي، ط1982ـ كأعيد طبعو 1965، 1جيا، طمعجـ الجيكلك  -
/معجـ معجـ الييدركلكجيا ـ/1984/معجـ الفيزيقا، ـ1983معجـ الكيمياء كالصيدلة،  -

 .(2)الفيزيقا النككية

                                                             
 .101ص ،1996، 41جمة المساف العربي،ع، م62اىرة، تكصيات مؤتمر مجمع المغة العربية لمدكرة قمجمع ال ينظر، -1
 .168، 168، ص المرجع السابؽالزركاف،  عميينظر، -2
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األعماؿ التي حاكؿ المجمع العمؿ بيا مف خالؿ االنتقاؿ مف التكصيات ك  نتيجة ليذهك 
لكف ال يعني ىذا أّف فشؿ في آخر ك ئي فقد نجح في بعضيا ك الجانب النظرم إلى اإلجرا

جيكده قد احتمت مكانة عند المجامع األخرل نظرا ألنو يترأس القائمة في مجاؿ الصناعة 
 المصطمحية.  

 حيد المصطمح العممي العربي:جيود مجمع دمشق في تو  .ب 
انصبت جيكد المجمع عمى جيكد أعضائو الفردية كمصطفى الشيابي في )مجمع 

بحثا آخرىا  36األلفاظ الزراعية(، كجميؿ صميبا في كضع المصطمحات الفمسفية نشرت في 
، كجميؿ (1)مف مجمة المجمع 46في المجمد  ، كأميف معمكؼ في النبات كأسماء النجـك
، كنظر المجمع في جدكؿ مصطمحات مشركع قانكف األحكاؿ (2)عمـ الطبيعة الخاني في

المدنية فأقر بعضيا، كعدؿ آخر. كمما جاء في تقرير عف أعماؿ المجمع في دكرتو 
ـ المطالبة بتنسيؽ جيكد جامعات القطر كتعاكنيا في سبيؿ تكحيد جميع 1975-ـ1974

دا لكضع معجـ عممي مكحد، كيطمب مف المصطمحات العممية في مختمؼ األقساـ فييا تميي
المجمع العراقي اإلشراؼ عمى ضبط المصطمحات الفرنسية في المعاجـ الثالث المكحدة التي 
، ككذلؾ  تكلت الحككمة العراقية طباعتيا تعاكنا مع المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

ات، لتكحيد المصطمحات تأليؼ المجمع لثالث لجاف مع اشتراؾ مف بعض أساتذة الجامع
لجنة تكحيد مصطمحات عمـ النبات/لجنة تكحيد  كىي: التي كافتو بيا بعض أقساـ الجامعات

 .(3)مصطمحات عمـ الكيمياء/ لجنة تكحيد مصطمحات عمـ الحيكاف
كىكذا يتضح أف الجيكد الخاصة بالمصطمحات إنما ىي جيكد فردية مف أعضائو 

راؾ بعض كبار تتفى باشكـ كا1977المصطمحات إال عاـ فالمجمع شكؿ لجنة دائمة لدراسة 
مصطمحات مجمع القاىرة رغبة منو في تكحيد المصطمحات العربية حكؿ أعضائو في بحث 

ألفاظ  كعدـ تشتت جيكد العمماء كالدارسيف العرب حكليا، كما يثبت ذلؾ انصراؼ لجنة
يكد التي بذلت مف قبؿ الحضارة إلى ميداف آخر في إضافة جديد منيا، كعدـ تكرار الج

، كتميز (4)كتساعد في ذلؾ عمى تكحيد المصطمحات الحضارية بيف األقطار العربية المختمفة
                                                             

 .201، 200مجامع العربية، ص لكفاء كامؿ فايد، ا ينظر،-1
 .124، ص المرجع السابؽالزركاف،  عميينظر، -2
 .204، ص  المرجع السابؽكفاء كامؿ فايد،ينظر،  -3
 .206 ،205، صالمرجع نفسوينظر،  -4
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أساتذة الجامعات في كضعيا، ثـ  بإشراؾعمؿ مجمع دمشؽ في صياغة المصطمحات 
إخضاعيا بعد ذلؾ لالستعماؿ اليكمي، األمر الذم يتيح لمعامميف االختصاصييف الحكـ 

، كما يعرض المجمع مصطمحاتو عمى مستكل (1)استبدالياالستمرار في استخداميا أك عمييا ل
لجانو الخاصة ثـ يرفعيا إلى دكرة مجمع القاىرة، فتعرض لمتحكير كالتعديؿ، كالذم يقبؿ منيا 

، كعمى الرغـ مف قمة جيكده المصطمحية فقد خدـ (2)ينشر في مجمة مجمعي دمشؽ كالقاىرة
يكمو العاـ بشكؿ فردم في مؤلفاتيـ الجامعية، انطالقا مف مقررات أعضاؤه التعريب بمف

مجمعية، كخاصة تعريب التعميـ العالي، كحاكؿ المجمع معالجة مشكمة كضع المصطمحات 
كتكحيدىا، ككضع معجـ لغكم جامع حديث في تربيتو كسعة مادتو كاستجابتو لمطالب 

قطار العربية الختالؼ الكممات العصر، كال يتحقؽ نجاحو ما لـ نتعاكف في كضعو األ
لتكحيد المصطمحات  اإلمكاناتالمكلدة باختالؼ األقطار العربية. كما لـ تحشد جميع 

، كما ساىـ المجمع في تعريب الطب، كذلؾ بنشره مجمكعة مف (3)كتجنب البمبمة
عجـ المصطمحات الطبية، كقدـ كثيرا مف المساعدات المادية لطبع المعاجـ المكحدة مثؿ: الم

 (5).ـ1983 (4)الطبي المكحد
ي رغـ في تكحيد المصطمح العمم ، فإف مجمع دمشؽ حاكؿ بذؿ جيدكصفكة القكؿ

مّما يالحظ أيضا عكدتو الدائمة لمجمع القاىرة أثناء إقرار تخّصصو في التأصيؿ التراثي، ك 
  .نبذا لمترادؼ كاإلشراؾ المصطمحيالمصطمحات رغبة منو في التكحيد ك 

 ع العراقي في التوحيد المصطمحيجمجيود الم .ج 
كجو المجمع جيكدا كبيرة إلى المصطمحات، فحاكؿ دراستيا كتكسيع دائرتيا، كتثبيتيا 
كنشرىا سالكا نيج المجمع المصرم في ذلؾ، فألؼ المجاف لدراسة المصطمحات ككضع ما 

في يقابميا مف المصطمحات العربية، كعقد مجمسو لدراسة المصطمحات التي بمغ عددىا 
. كلقد تبنى المجمع عدة اقتراحات ترمي إلى (6)مصطمحا 1733الجمسة األكلى مف مجمة 

                                                             
 .78، ص 3، الكتاب  السابؽالمرجع الحيادرة،ينظر،  -1
 .9صالح بمعيد، المؤسسات العممية، ص ينظر،  -2
 .125، 124، ص  المرجع السابؽعمي الزركاف، ينظر،  -3
 .35صالح بمعيد، المغة العربية آلياتيا األساسية، ص  ينظر، -4
 .573عمي القاسمي، عمـ المصطمح، ص ينظر، -5
 .206ص ؽ، ، المرجع السابكفاء كامؿ فايد ينظر، -6
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 اإلنتاجعالقات متينة بيف العالـ العربي ألجؿ الكحدة الثقافية كخمؽ االنسجاـ في  إقرار
العربي حتى يتسنى لمغتنا القكمية أف تستعيد مجدىا كأداة لمعمـ كالحضارة، كليذا الغرض 

صمة بيف المجامع العممية العربية تحقؽ تكحيد الخطط كتنسيؽ الجيكد،  إيجادنادل بضركرة 
ب التي تقرر مف طرؼ دكر النشر كقد دعا أيضا بضركرة تكزيع منشكرات بأسماء الكت

، كيحرص (1)د الترجماتعدّ تمف المغات األعجمية إلى المغة العربية لئال ت ف نقميايالمترجمأك 
يبت فيو إال بعد الكقكؼ عمى آراء  المجمع العممي العراقي أال يرل رأيا في مصطمح كال

، أك  ااجتياد االبالد العربية األخرل، فمعؿ ليا فيي كممة أصح كأحكـ أصكب مف اجتياده كأقـك
قرارا قد يخرجو عف اإلجماع كالكحدة كاصفاؽ العمماء مف أبناء  كال يقرّ كما أنو ال ينفرد برأم 

ىذه األمة، فيك يدرس المصطمحات مف الكجية العممية كالمغكية كالنفسية، لتككف سببا مف 
أسباب جمع الشمؿ بتكحيد المصطمحات في جميع البالد العربية، كيعكد في ذلؾ إلى ما 

لمجالت التي تعنى بالمصطمحات لمكقكؼ عمى رأييا في أقرتو المجامع األخرل، كالكتب كا
كؿ مصطمح قبؿ اتخاذ قرار ما، لكي ال تتعدد القرارات فال تبقى إذف فائدة مف كضع 

المصطمحات كاختالؼ أسس كضعيا ال  رادؼات كلمتأني، كيرل المجمع أف تالمصطمح
د تنسيؽ الجيك  كليذا تطمب لتي يشيدىا الكطف العربي،يخدـ المغة العربية، كالحركة العممية ا

 .ككضع مبادئ لتكحيد المصطمح
 توصياتو في سبيل توحيد المصطمح العممي :

 فؽ عميو ليككف منيجا دراسة األسس التي كضعتيا المجامع العربية، كاستخالص ما يت
 مترجـ.أك  لكؿ مجمع أكباحث

 ا.أف تشكؿ لجاف مشتركة لمنظر في المصطمحات بعد أف تقدـ المجامع دراستي 
  أف تقـك ىذه المجاف بتكحيد المصطمحات في ضكء األسس التي اتفقت عمييا المجامع

 كالدراسات التي قدمتيا.
  أف تقترح ىذه المجاف دراسة ما استجد مف المصطمحات العممية كتقدميا إلى المجامع

 (2)لتدرسيا كتضع ليا األلفاظ العربية.

                                                             
 .100، ص 1لمساف العربي، عمحمد العربي الخطابي، المغة العربية كالتطكر، مجمة اينظر، -1
 .24، 23ينظر،أحمد مطمكب، جيكد المجمع العممي العراقي في كضع المصطمحات، ص  - 2
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 ربية بطبع المصطمحات المكحدة لتككف بيف ة ىيئة عأيّ ف يقـك اتحاد المجامع العربية أك أ
أيدم الباحثيف كالمترجميف، كىذا يتطمب طاقات عممية كبيرة، كأمكاؿ طائمة، كقكلب مؤمنة 

 .(1)بالتكحيد
كاف ىذا منيج المجمع العممي العراقي في كضع المصطمح منذ تأسيسو ككاف حرصو 

حدة مع ما يقـك بو مجمعا دمشؽ شديد عمى أف تككف مصطمحاتو نابعة مف المغة العربية كمك 
، (3)كتابا فضال عف الكراسات الخاصة ببعض المصطمحات 15. كأصدر المجمع (2)كالقاىرة
المجمدات األكلى  ا كفقا لأللفباء الالتينية فييمع ترتيب تونشر قكائـ مصطمحاتو في مجمكقد 

مع العممي )معجـ مصطمحات المجمف مجمتو، كنشر"جكاد عمي" مجمكعة كبيرة بعنكاف:
)مصطمحات صناعة النفط، عمـ ت مجمكعة مف مصطمحات العمـك نحك:العراقي( ضم

 .(4)الفضاء، عمـ التربة، التربية البدنية، السكؾ الحديدية، الغزؿ كالنسيج...الخ(
: مجمع بغداد يأتي في المرتبة الثانية مف حيث عنايتو بالمصطمحات محتكل الحديث

آلخريف قبؿ أف يصدرىا في معاجـ مف خالؿ رجكعو إلى جيكد االعممية ساعيا إلى تكحيدىا 
 .كّراسات مصطمحيةك 

 

 جمع األردني في التوحيد المصطمحيجيود الم .د 
ساىـ المجمع األردني بقسط كافر في مجاؿ كضع المصطمح كقاد حممة تعريب التعميـ 

اء، الكيمياء، ، كترجمة الكتب العممية في حقكؿ كثيرة منيا: الرياضيات، الفيزي(5)العالي
األحياء، الجيكلكجيا، كلـ يكتؼ بذلؾ بؿ سعى إلى تعميـ ىذه القائمة مف المصطمحات 
المعربة كالمترجمة عمى جميع المؤسسات العممية كالجامعات في الكطف العربي كحرصا منو 

تعريب كتب عممية، لمساعدة مع أم جية تريد ترجمة أك عمى التنسيؽ كعدـ تكرار الجيد ا
يع ما أنتجتو المجامع المغكية في )القاىرة، دمشؽ، بغداد( كما أنجزتو مؤتمرات كأخذ جم

التعريب كالمؤسسات العممية في الكطف العربي مف مصطمحات عممية بعيف االىتماـ ليستفاد 

                                                             
 .24، 23أحمد مطمكب، جيكد المجمع العممي العراقي في كضع المصطمحات، ص ينظر، -1
 .38مد مطمكب، بحكث مصطمحية، ص أحينظر، - 2
ىػ، 1429، 4، ج55أحمد مطمكب، جيكد المجمع العممي في نشر الثقافة، مجمة المجمع العممي العراقي، مجينظر، - 3

 .14ـ، ص 2008
 .207، ص  المرجع السابؽكفاء كامؿ فايد، ينظر، -4
 .275صالح بمعيد، مقاالت لغكية، ص ينظر، -5
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يد جميع عمى حرص المجمع عمى تكح عمى شيء فإنما يدؿّ  مف ىذه التجارب، كىذا إف دؿّ 
عرض جميع المصطمحات التي أنجزىا عمى اتحاد المجامع  المصطمحات كما يثبت ذلؾ:

العربية كالمؤسسات العممية في الكطف العربي بغية تكحيدىا، العتقاده أف كحدة المغة العربية 
، كمف أعماؿ المجمع، سعيو إلى تكحيد (1)العممية قضية أساسية ال يمكف التياكف فييا

ـ كالمشاركة في ذلؾ مع المؤسسات مصطمحات العمـك كاآلداب كالفنكف ككضع المعاج
، كما شارؾ في تعريب المصطمحات العممية كأقر مجمسو ما (2)العممية داخؿ كخارج الكطف

ألؼ مصطمح( منشكر عمى شبكة المعمكمات في مكقع المجمع مكزعة عمى  21يقرب )
 . (3)مجاالت مختمفة

 :في سبيل التوحيد المصطمحيتوصيات مجمع األردن 
 :ما يميالمجمع بعد سنة مف إنشائي التي اتخذىا راتقراالمف أىـ 

  حصر المفردات المستعممة في المرحمة االبتدائية ضمف مشركع تكحيد ىذه المفردات في
 العالـ العربي، كأنجز ىذا العمؿ بالتعاكف مع الجامعة األردنية ككمية التربية.

 عريب التعميـ العممي مشركع ترجمة الكتب العممية الجامعية ضمف حممة مركزة ألجؿ ت
 الجامعي.

  تعريب المصطمحات العممية كالفنية كاألجنبية المستعممة في أرجاء مدف األردف
كمرافقتيا، كبعد االنتياء منو، سعى إلى االستئناس بآراء المجامع الزميمة، كرأم مكتب تنسيؽ 

 .(4)لمصطمحاتفي ا لمترادؼالتعريب في الرباط مف أجؿ تكحيدىا في العالـ العربي، منعا 
كيعمؿ المجمع عمى تأليؼ لجنة متككنة مف خبراء مختصيف تعمؿ عمى كضع 
المصطمحات ثـ عرضيا عمى المجنة العامة لممصطمحات في التعريب كالترجمة لتمحيصيا 

قرارىا  .(5)ثـ طرحيا عمى مجمة المجمع لمراجعتيا كا 
 
 

                                                             
 .539، 538، ص سابؽع الجر يف النجار، المرضكاف محمد حسينظر،  - 1
 .534نفسو، ص ينظر،المرجع  - 2
 .545فسو ص ينظر، المرجع ن -3
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 .197نفسو ص ينظر، المرجع  - 5



 لثاني                 جهىد المجامع اللغىية في تىحيد وتنميط المصطلح العلمي العربيالفصل ا
 

154 
 

دراسة لدل اتحاد المجامع المجمع األردني يعد مشركعا ل اختطوكمثؿ ىذا النيج الذم 
، كالغرض مف ىذه الخطكات تكحيد المصطمح (1)كلدل جميع الييئات العممية المعنيةالمغكية، 

العممي في الكطف العربي بدال مف أف يككف لكؿ بمد عربي مصطمحاتو، كفي تشتت كبعثرة 
 .(2)لمغة العممية

 اإلصدارات المعجمية لممجمع :
مف المصطمحات في جميع المجاالت  ةكات( مجمكعسن 10عمى مدل ) المجمع أصدر

العممية نحك: مصطمحات في األرصاد الجكية، كفي الزراعة، كتعريب رمكز كحدات النظاـ 
ـ، كفي السالح كعمى ذكر المصطمحات العسكرية يعد عممو 1981الدكلي كمصطمحاتو سنة 

، كيزكد المجمع المجامع (3)ىذا مكمال لممعجـ العسكرم المكحد الذم كضعتو الجامعة العربية
بما يصدر عنو في مجاؿ تعريب المصطمحات مف أجؿ  الخ.ت التعميـ...راكالمنظمات، ككزا

، كدعا المجمع (4)تعميـ الفائدة كتكحيد المصطمح العممي العربي عمى مستكل الكطف العربي
ى إنشاء إلى إعداد معجـ جامع بما كرد في جميع المعاجـ العممية المتخصصة باإلضافة إل

مركز عربي عمى ىيئة مصرؼ مشترؾ لممصطمحات يجمع كؿ المصطمحات الجديدة في 
العمـ، كيتكلى تعريبيا كتعريفيا، ثـ تكثيقيا كنشرىا كتكزيعيا في جميع المجامع كعمى مستكل 
الكطف العربي، كاقترح لجنة لدراسة مشكمة كتابة الحركؼ األجنبية كالرمكز العممية بمقابالت 

 (5).دعكة كؿ المجامع لمناقشتيا كمف ثـ تكحيدىاعربية ك 
نظرا فيو ك اختّص دف المجمع الذم اعتنى بالتعريب ك كفي األخير، يعتبر مجمع األر 

ليذا انتقى لنفسو نيجا يضبط فييا المصطمحات العممية المعربة ثـّ العمؿ عمى تكحيدىا ثـ 
اعتيا ، ثـّ إشتعريب في الرباطالتنسيؽ مع مكتب عرضيا عمى ىيئة اتحاد المجامع العربية ب

 .لتتداكليا األكساط العممية
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 اتحاد المجامع العربية في التوحيد المصطمحيجيود  .ه 
ل تعدد المجامع المغكية العربية إلى ضركرة التنسيؽ بيف ىذه المجامع مف أجؿ أدّ 

تي العمؿ المتكامؿ في مجاؿ المصطمحات كألفاظ الحضارة، إلى جانب المجاالت األخرل ال
ثـ التكقيع عمى مشركع نظامو األساسي،  ـ1970أفريؿ  30تيتـ بيا المجامع المغكية، كفي 

كضـ إليو المجامع العربية، كييدؼ االتحاد إلى التنسيؽ بيف عمؿ ىذه المجامع في القضايا 
ت عمى تكحيد المصطمحا –بصفة خاصة  -المتصمة بالمغة العربية بصفة عامة كيعمؿ

 . (1)ىار الحضارية كنشالعممية كالفنية ك 
 توصيات اتحاد المجامع العربية في سبيل توحيد المصطمح العممي:

عقد اتحاد المجامع العربية ندكة كاف مكضكعيا إقرار منيجية مكحدة لكضع المصطمح 
شاعتو التي أقاميا اتحاد المجامع العربية بالتعاكف مع مجمع  العممي العربي كسبؿ تكحيده كا 

ـ مجمكعة ـ، قدّ 1999نكفمبر  28 -25مشؽ في الفترة الممتدة مف المغة العربية بد
 الخطكات اآلتية: بإتباعتكصيات لتكحيد المصطمح العربي العممي تكصي 

 لتي تضع تقـك مجامع المغة العربية في كؿ قطر عربي بتعرؼ المؤسسات كالييئات ا
مع إلى ىذه تعتمد مصطمحات عممية عربية، كتطمب المجامصطمحات عممية عربية، أك 

 اعتمدتيا.ف مصطمحات عممية عربية كضعتيا أك المؤسسات كالييئات أف تزكدىا بما لدييا م
  تعمؿ مجامع المغة العربية بالتعاكف مع الكزارات كالمؤسسات كالييئات ذات العالقة عمى

 تكحيد مصطمحات القطر، مجاال مجاال، كفؽ خطة تكضع لذلؾ.
  إلى مجمس اتحاد المجامع المغكية العممية العربية ترفع المصطمحات القطرية المكحدة

 مجاال مجاال.
  يدرس مجمس االتحاد ما يجتمع لديو مف المصطمحات القطرية المكحدة، كيتخذ قرارا

 بشأنيا، ثـ يتكلى طبعيا كنشرىا.
 السنكية، بنكدا لتعكيضات  تيايماثميا، في مكازنا تضع مجامع المغة العربية أكما
 .(2)المجاف التي تكمؼ تكحيد المصطمحات العممية العربية مكافآت( أعضاء)أك 

 يأتي: االمصطمح العربي العممي تكصي الندكة بم كإلشاعة 
                                                             

 .61، 60محمكد فيمي حجازم، المغة العربية في العصر الحديث، ص ينظر،  - 1
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  اإلفادة مف ثكرة االتصاالت باستخداـ التقانات الحديثة، كالحاسكب كاالنترنت، كبإنشاء
 مكاقع لمجامع المغة العربية عمييا كشبكة تربط بينيا.

  المعمكمات لتعريب اإلفادة مف تقانة
التعميـ العالي كالجامعي، كترجمة العمـك إلى العربية، ككضع المصطمحات بمساعدة 

 الحاسكب.
  اإلفادة مف تقانة اإلعالـ لتكحيد

شاعتو.  المصطمح كا 
 عمى كضع معاجـ المصطمحات  العمؿ

 .(1)االنترنت سكبية في العمـك المختمفة عمى المكحدة، كالمعاجـ الحا
لندكة الحككمات العربية أف تصدر القرار الممـز بتعريب العمـك كالتعميـ كقد ناشدت ا

القانكنية  اإلجراءاتالعالي كالجامعي في جميع االختصاصات، كأف تتخذ ىذه الحككمات 
كاإلدارية ليككف لمقررات مجامع المغة العربية كاتخاذ المجامع قكة تنفيذية إلزامية في كزارات 

ترتبط بو يا العامة، كأف تنشئ الحككمات بنؾ مصطمحات مركزم، الدكؿ العربية كمؤسسات
 .(2)يككف مقره اتحاد المجامع المغكية العربية بنكؾ المصطمحات العربية

، كتعمؿ عمى مشكمة كضع المصطمح العممي العربيتنفيذ ىذه التكصيات يحؿ ف عميوك  
 تكحيده في جميع أرجاء الكطف العربي.

 التوحيدية عيالمشار المطمب الثاني: 
مف بعيد مف لو عالقة بالمصطمح مف قريب أك شغمت قضية التكحيد المصطمحي كؿ 

عكقاتو، فقامت في الكطف العربي عدة مشاريع تيدؼ إلى تحقيقو كتخطي عقباتو كتحطيـ م
أنجز، كمنيا ات متخصصة كرجاؿ متخصصكف ذك خبرة، كمنيا ما ئكىذه المشاريع تبنتيا ىي
 ، كمف أىـ المشاريع نذكر:زما ىك في طكر االنجا

 (LEXARبنك معربي ) (0
 النشأة :التعريف و  .أ 
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(، في معيد الدراسات Lexis arabe) (1))عربي(منحكت مف كممتيف )معجـ( ك
الرباط ىك أقدـ بنكؾ المصطمحات  –أكداؿ–بحاث لمتعريب، جامعة محمد الخامسكاأل

ر مف نصؼ مميكف كممة عربية ، حيث يضـ أكث(2)العربية كأكبرىا مادة لغكية كجيازا إداريا
أحيانا، في مختمؼ حقكؿ المعرفة، كجمعت تمؾ  كالالتينيةمع مقابالتيا االنجميزية كالفرنسية 

المصطمحات مف معاجـ صادرة عف المجامع العربية، كمكتب تنسيؽ التعريب، كالمنظمات 
،كالسبيؿ( كبدأ (3)يؿ)المنجد، كالمنة كالدكلية، كمف معاجـ أحادية أكثنائية المغة مثؿ:العربي

العمؿ فيو أكثر مف عشريف عاما، ككاف التجميع كالتخزيف فيو يدكيا، قبؿ صكرتو الحالية، 
كبنؾ معربي يمثؿ جزءا مف أنشطة معيد الدراسات كاألبحاث لمتعريب الذم كاف رائد الكتابة 

ؿ، كما كاف غزا العربية المعيارية التي طكرىا مدير المعيد سابقا األستاذ: أحمد األخضر
 .(4)في تطكير الشفرة العربية المكحدة )شعـ( لمحارؼ الحاسكب إسيامالممعيد المذككر 

 أىداف البنك : .ب 
إلى بناء خزاف لمترجمات يساعد عمى تيسير تطكر المغة العربية كاإلسراع البنؾ  ييدؼ

 بيا، كيتضمف البنؾ بيانات كضعية تقتصر عمى تسجيؿ كتخزيف ما ىك مكجكد كمتداكؿ.
يرشد المستفيد إلى المصطمحات المكحدة عمى المستكل  إخبارياكيؤدم ىذا البنؾ دكرا 

العربي كالمصطمحات العممية التي كضعت مف قبؿ لجاف كطنية لمتعريب كتشتمؿ البيانات 
-عربيةمح كمقابالتو في المغات األخرل "في معربي عف بيانات مصطمحية )المصط

، كما أنو ييدؼ إلى حصر شامؿ (5)يقية كلغكية"ثعمكمات تك ( كم"التينية –فرنسية -انجميزية
لممصطمحات العربية )بؿ كالكممات العامة مع مقابالتيا بمغات المعربي( في شتى المجاالت 

( كغير الخمف مصادرىا المختمفة الرسمية مثؿ: )المجامع المغكية، كمكتب تنسيؽ التعريب...
ؾ مغربي مميكف كحدة معجمية مخزنة في ذاكرة الرسمية مثؿ )المعاجـ المنشكرة( كلدل بن

حاسكبو، كما أنو ييدؼ تكفير المصطمحات الجديدة في المجاالت التي تطمبيا الييئات 

                                                             
 .649، ص  المرجع السابؽ عمي القاسمي،ينظر،  - 1
، 48لية "بنكؾ المعطيات المصطمحية"، مجمة المساف العربي، ع صيني، بنكؾ المصطمحات اآل إسماعيؿمحمكد ينظر،  -2

 .215ـ، ص 1999
 .649، ص  المرجع السابؽعمي القاسمي، ينظر،  -3
 .216، 215، ص المرجع السابؽصيني، إسماعيؿمحمكد ينظر،  - 4
 .239، ص المرجع السابؽفارس الطكيؿ، ينظر،  -5
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الرسمية بالمغرب، كذلؾ إلعداد معاجـ لمتعريب في شتى المجاالت األكاديمية كاإلدارية في 
ترد فييا معمكمات معجمية ( كثيقة 500000المغرب كيتكفر فيو حاليا عمى ما يقارب مف )

مستقاة مف معاجـ متخصصة صادرة عف مؤسسات معركفة،كمف قكاميس ثنائية المغة 
، إنسانيةكالمنجد... ككممات عامة بالمغات األربعة بدرجة محدكدة في جميع المجاالت، 

عبارة عف قكاميس كمعاجـ ممكنة يمكف  ، كبنؾ معربي حاليا ىك(1)اجتماعية، عممية، تقنية
متعددة في الحصكؿ عمى المعمكمات، كيمكف استرجاع  بإمكاناتاءلتيا ببرنامج يمتاز مس

بدكف شكؿ، لكف فائدة ىذا ثنائي األلفباء بالشكؿ التاـ أك  المعطيات مباشرة بكاسطة مطراؼ
البنؾ مقصكرة عمى العامميف بالبنؾ كالمعيد الذم يتبعو كالجيات الرسمية بالمغرب، كىك 

 .(2)كة حاسكبيةغير مرتبط بأم شب
ما  تتكّفر أم معمكمات جديدة عنو كخاصة في الشبكة العنكبكتية ك ىذا المشركع الك 

 .ت قديمةكجد فيي معمكما
 عودي لممصطمحات )باسم(:سالبنك اآللي ال (2
 النشأة : لتعريف و ا .أ 

لـ يكف البنؾ اآللي السعكدم لممصطمحات )باسـ( بدعا مف بنكؾ المصطمحات 
نما كاف القا يرة حاكلت أف تسخر إمكانات الحاسب لدعـ جيكد نترجمة ألفكار مستئمة، كا 

 إمكاناتالتعريب، كرفد حركة التأليؼ كالكتابة العممية بالمغة العربية، مف خالؿ استغالؿ 
الحاسب المتاحة في مجاؿ حصر كخزف كمعالجة المصطمحات العربية كمف ثـ إشاعتيا 

حات بمدينة الممؾ عبد العزيز لمعمـك كالتقنية كنشرىا، كبدأ البنؾ اآللي السعكدم لممصطم
، كلقد (3)ـ، حيث تكلت لجنة خاصة كضع اإلرىاصات األكلية لممشركع1983كفكرة في عاـ 

عاـ لممشركع كأعقب ذلؾ زيارة إلى أىـ  ع تصكرصيني بكض إسماعيؿقاـ الدكتكر محمكد 
جنيؼ، كمركز الدكلية ب بنكؾ المصطمحات المعركفة في أكربا الغربية، كمنظمة المقاييس

( في فينا، باإلضافة إلى إجراء اتصاالت مستمرة مع مجامع المعمكمات لممصطمحات )أنفكتـر

                                                             
 .217، 216، ص ابؽالمرجع السصيني،  إسماعيؿمحمكد ينظر،  -1
 .180، ص 2، الكتاب المرجع السابؽمصطفى طاىر الحيادرة،ينظر،  -2
عبد اهلل سميماف القفارم، نحك استراتيجية مدعمة بالحاسب لمعالجة كنشر المصطمح الطبي العربي، مجمة المساف ينظر،  -3

 .162ـ، ص 1997، 43العربي، ع 
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المغة العربية كمكتب تنسيؽ التعريب كالييئات العممية، كأطمؽ اسـ )باسـ( نسبة إلى )البنؾ 
 .(1)(آللي السعكدم لممصطمحات )ب ا س ـا
 البنك : أىداف .ب 

 يشمؿ )العربية، االنجميزية، كالفرنسية، (2)ي آلي رباعي المغةتطكير معجـ مكسكع
كاأللمانية( لممصطمحات العممية، كذلؾ عف طريؽ تكثيؽ المصطمحات المنشكرة 

 .(3))استخالصيا مف مصادرىا كمعالجة كتكثيؽ بياناتيا( كفؽ منيجية يتبناىا كيطبقيا
 اآللية الحديثة. تكفير المصطمحات المعربة لممستفيديف باستخداـ الكسائؿ 
 كنشر معاجـ عممية متخصصة. إصدار 
 :المساىمة في تعريب العمـك كالتقنية بالطرؽ التالية 

 المكاد العممية  ةقراء، مترجمي األعماؿ العممية كالتقنية :إعداد معجـ آلي لخدمة
 لغات باسـ األربعة. بإحدلالمكتكبة 

 آللية.إعداد الجزء العممي كالتقني مف معجـ عاـ لمترجمة ا 
 كضع  عمىيعيف  امّ دة لعمماء المصطمحات مف العرب، متييئة كسيمة مساع
 تكحيد المصطمحات في مجاالت العمـك كالتقنية. عمىصطمحات العممية الجديدة، ككذلؾ الم
  المصطمحات العممية إلى جماىير المستفيديف مف عمماء  إيصاؿالمشاركة في

 كمتخصصيف كغيرىـ.
 العممية كتعريبيا كفؽ أسس  ي أساليب معالجة المصطمحاتتنظيـ دكرات تدريبية ف

 .(4)كذلؾ بالتعاكف مع الجيات ذات العالقة داخؿ المممكة كخارجيا ،عممية
( تخصصا عمميا 25( مصطمح في أربع لغات في )25000كتمكف البنؾ مف تخزيف )

المعاجـ  ربإصدامنو عف طريؽ االتصاؿ المباشر أك  كتقنيا كيمكف الحصكؿ عمى المعمكمات
صدار أكثر مفالمطبكعة أك  معجـ كمسرد أحادم  360 المخزنة عمى أكساط ممغنطة، كا 

                                                             
 .98ـ، ص 1987، 28آللي كالترجمة، مجمة المساف العربي، ع عبد الفتاح أبك السيدة، الحاسب اينظر،  -1
المركز الكطني السعكدم لمعمـك كالتكنكلكجيا الرياض، البنؾ اآللي السعكدم لممصطمحات )باسـ( مجمة المساف ينظر،  - 2

 .301ـ، ص 1985، 24العربي، ع 
 .162، ص  المرجع السابؽعبد اهلل سميماف القفارم،ينظر،  -3
 .302، 301، ص  المرجع السابؽلمركز الكطني السعكدم، اينظر،  -4
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، كما (1)متعدد المغات باإلضافة إلى المكسكعات العممية المتخصصةالمغة، أكثنائي المغة، أك 
مداد دكائر الدكلة كالباحثيف بالمصطمحات العممية  يساىـ في تعريب العمـك كالتقنيات، كا 

ية، كتكفير أداة آلية تعيف الباحثيف عمى كضع المصطمحات العممية كالتقنية الجديدة، كالتقن
كتدريب الميتميف منيـ عمى أساليب معالجة المصطمحات العممية كتعريبيا عمى أسس 

 .(2)مكضكعية
 طريقتو في التوحيد: .ج 

  عطاء األكلية في االختيار ب )مكت إلصداراتتدقيؽ المصطمحات باعتبار مصادرىا كا 
 الرباط، اتحاد المجامع، المجامع العربية، المنظمات العربية كالمؤسسات المعنية(.

  ،تدقيؽ المصطمحات المأخكذة مف مصادر غير رسمية كفؽ المنيجيات التي تتبعيا
كالمفاضمة بيف تمؾ المصادر كفقا لسالمة المنيج كشيكعو كاتفاقو مع منيجية المجامع، 

عطاء األكلية لبعض المصادر  المشيكرة كالمعتمدة. كا 
 قاؽ، كالمالئمة( كذلؾ مصادر صر )الشيكع، كاالشتختيار المصطمح المناسب تبعا لعناا

 محات غير مكحدة.طالمص
 المرادفات إف كجدت. إيراد 
 .استبعاد المصطمحات غير المرتبطة بشكؿ مباشر بالتخصص 
 .إضافة الشرح لكؿ مصطمح إف أمكف 
  في )باسـ( لتحديد المفاىيـ الداللية.استخداـ التصنيؼ الدقيؽ المتبع 
 .معالجة المصطمحات المركبة استناد إلى معالجة مفرداتيا بدقة 
  االلتزاـ قدر اإلمكاف بمقررات ندكة تكحيد منيجيات كضع المصطمحات العممية

 .(3)الجديدة
 
 
 

                                                             
 .303، ص المرجع السابؽ كطني السعكدم،المركز ال ينظر، - 1
 .649، ص المرجع السابؽعمي القاسمي، ينظر،  - 2
المصطمحات عبد الرحماف عبد العزيز الفاضؿ، البنؾ اآللي السعكدم لممصطمحات )باسـ(، تجربة عربية لتكثيؽ ينظر،  -3

 .92، ص 47عربي، ع مجمة المساف ال الطبية،
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 :طريقة البحث في بنك باسم .د 
يار الحالة كاخت ني(، ألماإدخاؿ المصطمح: حسب المغة المستخدمة )عربي، إنجميزم -

/ كسط فعند إدخاؿ المصطمح بالمغة اإلنجميزية فإنو يجب اختيار المطمكبة تطابؽ بداية
 الخانة اإلنجميزية.

 (.إدخاؿ الكممة الرئيسية في المصطمح المركب بأم مف المغات األربع في )باسـ -
 (.عف طريؽ ربط المصطمح بالتخصص الدقيؽ لقائمة رؤكس المكضكعات في )باسـ -
لتخصص تتـ عممية ، كتحديد المغة المدخؿ بيا كالحالة المطمكبة كابعد إدخاؿ المصطمح -

 عمى مستطيؿ البحث، كيتـ إعطاء نتائج البحث المطمكب. البحث عند النقر
أكاألبجدم فإنو يجب  المكضكعيالمصطمحات حسب التسمسؿ الرقمي أك لترتيب كفرز  -

 النقر عمى الحقؿ المطمكب ترتيب نتائجو.
 (1)حصكؿ عمى المعمكمات التفصيمية ألم مصطمح يجب النقر عمى المصطمح.لم -

زاؿ دكف ما يبذلو بنؾ باسـ في التعامؿ مع المصطمحات فإف جيكده ما ت ـكرغ
شخص كاحد ىك  إسياماتىذه الجيكد قائمة في مجمميا عمى الطمكح، حبيسة المبنى ك 

ر كانت حصيمة ىذه الجيكد أكث ذامع ىك ، (2)ؿ(ضفاالمشرؼ عمى المشركع )عبد الرحماف ال
متعدد المغات. أما ذخيرة باسـ فقد بمغت ما يقارب ك  مف ستمائة معجـ أحادم المغة أكثنائيأ

كالذم أصبح يضـ حاليان  (3)أربعمائة كستيف ألؼ مصطمح في كؿ المجاالت العممية كالتقنية.
 4) ).مصطمح عممي معرب مف المغات األكركبية الحديثة 300.000أكثر مف 

طريقة البحث  حتىك  تحرل الدقة كالمكضكعية خالصة القكؿ فإّف بنؾ باسـ يسعى إلىك  
 تعمؿك  ىذا المشركع متكفر في الشبكة بشكؿ دائـ، كما أّف في متناكؿ الجميعك  ةفيو سيم

 .تطكيرهك  الييئة المكمفة بو لتنميتو
                                                             

/ 0 0/6 9ق ، المكافؽ ؿ :  1436شعباف  http://www.phys4arab.net،21، البحث في بنؾ باسـ ينظر، -1
 .9:35ـ، الساعة2015

 .187، الكتاب الثاني، ص المرجع السابؽالحيادرة، ينظر، مصطفى طاىر  -2
المصطمح العممي العربي قراءة مقارنة في تجربة مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمـك  ،اء عبد العزيز القنيعيرحسنينظر، -3

ق المكافؽ ؿ: 1436رمضاف  http://www.alriyadh.com ،01،كالتقنية كالييئة العربية السعكدية لممكاصفات كالمقاييس
 .13:00اعة ، الس18/06/2015

/ 0 0/6 9ق، المكافؽ ؿ :  1436شعباف  http://www.atinternational.org، 21، ينظر، بنؾ باسـ -4
 .9:30ـ، الساعة2015

http://www.phys4arab.net/vb/showth
http://www.alriyadh.com/
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 ية:البنك اآللي لمصطمحات العموم اإلنسانية واالجتماعية في السعود (3
كىك مشركع جديد تعتـز جامعة الممؾ سعكد في المممكة العربية السعكدية تنفيذه، كيأتي 

مصطمحات العمـك عمى يرتكز البحث فيو  ،(1)ىذا المشركع استكماال لمشركع بنؾ باسـ
 . فية حكؿ المشركعال تكجد معمكمات كاك  اإلنسانية كاالجتماعية

 بنك قمم )قاعدة المعطيات المصطمحية(: (4
ـ، 1986لتابع لممعيد القكمي لممكاصفات كالممكية الصناعية في تكنس، أنشأ عاـ ا

" ندكة الـ المصطمحي الذم أكصت بإنشائو:ككاف مقترحا ليككف مقرا لمشبكة العربية لإلع
ـ، كشكمت لو ىيئة إدارية 1989التقييس كالتكحيد المصطمحييف في النظرية كالتطبيؽ". عاـ 

لمعيد المذككر مف المؤسسة الكطنية لمترجمة كالتحقيؽ كالدراسات مف بعض المسؤكليف في ا
 )بيت الحكمة في تكنس(.

إضافة إلى عدد مف الخبراء العرب اآلخريف، ككاف يركز عمى المصطمحات المكحدة 
لممعيد دكر كبير في تنظيـ ندكتيف بالتعاكف مع ك ، (2)كىك مع تعاكف كثيؽ مع بيت الحكمة

)ندكة التعاكف العربي في مجاؿ المصطمحات عمما مصطمح في فيناركز الدكلي لعمـ الالم
ـ، كندكة )التقييس كالتكحيد المصطمحييف في النظرية كالتطبيؽ( مارس 1986كتطبيقا( عاـ 

دكر أساسي في عممية كضع المصطمح لما يتكفر لو مف اختصاصات ذات  وـ، كل1989
طمح التقني المناسب لكضع مجاالت فنية متعددة تجعمو يشارؾ في البحث عف المص

المقابالت العربية لو بما يتفؽ كما يؤكده مف جيكد متكاصمة في جانب التقييس كالمكاصفات 
التكنسية، كبمكجب احتكاكو المستمر بييئات التقييس الدكلية كاإلقميمية، كيقـك المعيد القكمي 

بالتقييس كالجكدة، ـ، المتعمؽ 1982المؤرخ في أكت  66الذم أحدث بمقتضى القانكف رقـ 
مكاصفاتو بالمغة العربية إلى جانب الفرنسية، حتى يضفي عمييا الصبغة  الرسمية  بإصدار

مف جية كيجعؿ منيا أداة ناجعة في سبيؿ تسييؿ المبادالت التجارية كتكييفيا مع األشقاء 
اقي فيك مثمو كبحاليا ال تتكفر حكؿ ىذا المشركع أم معمكمات ك (3).العرب مف جية أخرل

ألف إدارة المشركع ، أك ألسباب مادية كبشرية المشاريع العربية التي ال يكتمؿ إنجازىا فتتكقؼ
 .االنترنتال تظير النتائج التي كصؿ إلييا عمى 

                                                             
 .239، ص 39، مجمة المساف العربي، عالمرجع السابؽ فارس الطكيؿ، ينظر، -1
 .220، 219، ص المرجع السابؽصيني، إسماعيؿمحمكد ينظر،  -2
 .450، ص المرجع السابؽالزركاف،عمي ينظر،  -3
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 بنك المصطمحات لمجمع المغة العربية األردني (5
 أىدافو : .أ 

 ـ ككضع ضمف أىدافو ما يمي:1985تأسس ىذا البنؾ سنة
 التأثير في استعماليا.ا كتكفير كسائؿ تكزيعيا ك جمع المصطمحات كتنظيمي 
  ديف مف خالؿ االتصاؿ يتكفيرىا لممستفإقامة خدمات مصطمحية كلغكية محسكبة ك

 (1)غير المباشر)المطبكعات..الخ(.المباشر ك 
 لجانو كمؤسسات تخصصة لمباحثيف في مجمس المجمع ك تقديـ خدمات مصطمحية م

 مكتبمع المجمع )المجامع المغكية العممية العربية، ك  العمؿ المصطمحة التي تعمؿ بالتنسيؽ
 تنسيؽ التعريب...الخ(.

 بنؾ المصطمحات في المجمع مركز لألبحاث يعمؿ عمى تصميـ أدكات حاسكبية  اعتبار
 كيرىا.طتمعالجة المغة العربية بالحاسكب ك لتحسيف 

  يد الممارسة تكحطمحي المحكسب، ك صالتطبيقية لمعمؿ المتطكير المنيجيات النظرية ك
التدريب كفؽ األسس الحديثة األفراد كالمؤسسات عف طريؽ البحث العممي ك  طمحية عندصالم

 لعمـ المصطمح.
  الفنية.المجمع في نشر المعاجـ العممية ك التي تساعد  اآلليةتكفير الكسائؿ الفنية 
 اـ تعزيز فرص قيء مركز لشبكة عربية لممصطمحات، ك تكفير المستمزمات الفنية إلنشا

شكؿ مصطمحات ىذا البنؾ تتعاكف مصطمحي بيف المؤسسات العمؿ المصطمحي العربية، ك 
تالتعريب ك  ؽمكتب تنسيعظـ ما أقرتو المجامع العربية، ك مب األطباء العرب، كبعض  داحا 

 (2)األخرل المعتمدة في مجاالت العمؿ المصطمحي.المؤسسات العربية 
 :خطة بنك األردن في إشاعة المصطمح الموحد .ب 

 عمى شاشات المصطمحية في القكائـ الكرقية ك  ثابتة لعرض البياناتك  كضع سياسة محددة
،تقـك عمى أساس إعطاء األكلكية في ظيكر لمرتبطة مباشرة مع بنؾ المصطمحاتالمطارؼ ا

 لممصطمح المكحد مع حجب جميع المرادفات ميما كاف مصدرىا.

                                                             
 .172،ص المرجع السابؽخالد األشيب، ينظر،  -1
 .173، ص ينظر، المرجع نفسو -2
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 ة، عف طريؽ تصميـ بنؾ مصغر تكفير أدكات غير تقميدية لنشر المصطمحات المكحد
مجمكعة  استرجاعشغيمو عمى الحكاسيب الميكركية، كيستطيع خزف ك لممصطمحات، يمكف ت

 مجاالت معينة.مجاؿ أك محددة مف المصطمحات في 
 .(1)متابعة مؤتمرات التعريب كندكات المجامع المغكية، كتمثيؿ البنؾ فييا بشكؿ دائـ 
 يح لمبنؾ تتمؿ المصطمحي كتعاكنيات لمع المساىمة في إنشاء شبكات المصطمحات

 (2).التأثير في استعماؿ المصطمحات كنشر المصطمح المكحد
 انجازات بنك األردن: .ج 

  تنفيذ مجمكعة مف النظـ الفنية كدمجيا معا لتشكيؿ نظاـ بنؾ المصطمحات، كتحديد
 المعالـ الرئيسة لمنيجيات العمؿ المصطمحي التي تعتمد عمى استخداـ الحاسكب.

  امييدتألؼ مصطمح في شتى المجاالت العممية كالتقنية في ممفات مؤقتة  400فرز 
 يميا في قكاعد بنؾ المصطمحات بعد تحريرىا، كاستكماؿ عناصرىا األساسية.نز لت
  استكماؿ التجييزات الالزمة لتشغيؿ خدمات مصطمحية كلغكية كمعمكماتية محسكبة

 بشكؿ مباشر كغير مباشر.
 ات مكتبة المجمع في النظاـ المرجعي، كتشتمؿ عمى مصادر العمؿ تخزيف فيرس مقتني

 المصطمحي كمراجعو.
 (3).تصميـ نظاـ مؤقت لممصطمحات يخدـ المرحمة في مراحؿ تنفيذ المشركع 

مدخؿ لممصطمحات كيكلي اىتماما خاصا بالمصطمحات  (430000)كلدل بنؾ األردف
لفاظ الحضارة كلغات المصطمحات ىي المكحدة في مجاالت العمـك كالتقنية كالقانكف كأ

)عربية، انجميزية، فرنسية(، أما المعمكمات التي تشتمؿ عمييا ىذه المداخؿ ىي: المصطمح 
العربي، كتصنيفو كتعريفو، كالمقابالت األجنبية، كمصادر المصطمحات )المجامع، مكتب 

 .(4)تنسيؽ التعريب، منشكرات االتحادات كالييئات الدكلية(
شاعتونؾ األردف يبذؿ جيكدا معتبرة في مجاؿ تكحيد المصطمحات كنشره ك كعميو فب   ا 

 بيف األكساط العممية كالعامة.
                                                             

 .183، الكتاب الثاني، ص المرجع السابؽالحيادرة، ينظر، مصطفى طاىر  - 1

 .183، ص نفسوالمرجع ينظر،  -2
 .181، ص المرجع نفسوينظر، -3
 .220، ص  المرجع السابؽصيني،  إسماعيؿمحمكد ينظر،  -4
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 الت السمكية والالسمكية وتعريبيامشروع )راب( لترجمة مصطمحات االتصا (6
 نشأتو :تعريف المشروع و  .أ 

مكاصفة مف مصطمحات  (22800)ـ في الرباط لترجمة1982مشركع أنشأ عاـ  ىك
ت كتعريبيا، كيشرؼ عميو برنامج األمـ المتحدة لإلنماء، كاالتحاد الدكلي االتصاال

لالتصاالت إلى جانب االتحاد العربي لممصطمحات، كقد كضع الدكتكر: محمد رشاد 
 شركع العامة بما في ذلؾ التنميط.مالحمزاكم منيجية ال

ـ 1982مف  كما كضع أسس منيجيتو اإلعالمية، كأشرؼ عمى أعمالو كمنجزاتو ابتداء
كلقد أقرتيا لجنة مف الخبراء العرب بعد النظر فييا،  ،(1)ـ1985إلى غاية بمكغ أىدافو كاممة 

( الدكلي لترجمة مصطمحات االتصاالت كتعريبيا عمى 81/0/13كاعتمد مشركع راب )
، كىذه المنيجية ليست مخمكقة مف عدـ، بؿ (2)منيجية عربية لتكحيد المصطمحات كتنميطيا

دة مف المنيجيات العربية السابقة، كمنيا منيجيات مجمع المغة العربية، كمنيجية ىي مستم
مكتب تنسيؽ التعريب بالخصكص، ككذلؾ التي كضعيا المسانيكف في األقطار العربية 

 ما منيجيات منظمة التنميط الدكلي كىي تعتمد عمى شرطيف أساسيف:المتقدمة ال سيّ 
 مف االتفاؽ عمى كضع قائمة مف المصادر كالمراجع  ينتسب إلى ميداف التكثيؽ إذ ال بد

تتصؿ بمياديف المغة العامة كالمتخصصة، كعدـ الخركج عنيا إال عند الضركرة كتؤدم تمؾ 
 ما في التنميط.المصادر كالمراجع المقررة دكرا فعاال مرقّ 

 ار اعتماد الكـ كالكيؼ كمعنى ذلؾ أف التنميط يفترض عناصر كيفية تحدد قكاعد االختي
، يسر التداكؿ، المالءمة، االطرادكىي )(3)كعناصر كمية تضبط العناصر الكيفية باألرقاـ

 الحكافز(.
كأصدر المشركع نشرة دكرية تحت عنكاف)عرب( تصدر كؿ ثالثة أشير لضماف 
االتصاؿ بيف اإلدارات كالمنظمات العربية المختصة كبخاصة ما يصدر عف المشركع مف 

كمعربة، بيدؼ تصحيحيا كتعديميا عند الضركرة، قبؿ عرضيا قكائـ مصطمحات مترجمة 

                                                             
 .445، ص  المرجع السابؽعمي الزركاف، ينظر،  -1
التنميط، مجمة المساف العربي،  محمد رشاد الحمزاكم، المنيجية العربية لكضع المصطمحات مف التكحيد إلىينظر،  -2
 .42ـ، ص 1985، 24ع
 .46، ص نفسوالمرجع  ينظر، -3
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، كيعكد مشركع )راب( بفائدة كبيرة عمى مكضكع مصطمحات (1)عمى المؤتمر الختامي
المعمكميات لترابط المكضكعيف كاالستفادة مف المنيجية كالطريقة كىدفو انجاز مصطمحات 

 . (2)عربية لالتصاالت
 :محاتيقة الحمزاوي في توحيد المصططر  .ب 

 كدعا الحمزاكم إلى التركيز عمى خمس طرؽ أساسية في التكحيد كىي:
  المراجع األساسية المتعمقة بالمكضكع.اعتماد المصادر ك 
  ّأف ترجمة المصطمح الكاحد بمترادفات أف الترجمة ترجمات  االقتراض المبدئي الذم يقر

 االقتناع بو.كارد البد مف تسجيمو ك  عدة أمر
  التكنكلكجيا كىذه بميداف معيف مف مياديف العمـك ك  ترجمات المتعمقةاستقراء المجرد ك
ميع المصطمحات المتكاجدة كتابة العميؽ لتجمية تفترض كجكبا التقصي الشامؿ ك العم

 استعماال.ك 
 اجعيا المضبكطة مر ة المنتقاة إف كجدت مع مصادرىا ك المصطمحات المترادف إخضاع

 (3)مقاييسو.لمبادئ التنميط ك 
كم االقتراض المغشركع الحمزاكم عمى الترجمة كيرل أنو البد مف الترجمة ك م يعتمدك  

ألف المترجـ في ىذا  اإلعالـ؛خاصة في ميداف كالبد مف االىتماـ بالمترجـ كمصطمحاتو ك 
ف ما يقكلو المترجـ يسمعو المالييف مف مجامع المغة، كأل الجماىيرالميداف أكثر تأثير عمى 

ىذا يفرؽ كفي (4)يككف بعد مضي كقت.ال يسمعيا إال القميؿ منيـ ك  معبينما ما يقكلو المج
 التنميط:الحمزاكم بيف التكحيد ك 

 ، تعريب.طرؽ الكضع مف اشتقاؽ، نحتيخصصو لمداللة عمى  التوحيد:-

                                                             
 .446، ص  المرجع السابؽعمي الزركاف،ينظر،  -1
د بف ساسي، استعماؿ المغة العربية في مجاؿ المعمكماتية، المنظمة العربية، استخداـ المغة العربية في ممحينظر،  -2

 .15ـ، ص 1996المعمكماتية، تكنس، 
 .153الكتاب الثالث،صالمرجع السابؽ، الحيادرة، ينظر،مصطفى طاىر -3
 .62ك قضاياىا الراىنة،ص  آلياتياصالح بمعيد، المغة العربية  ينظر، -4
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ىذا ىك المقصكد معيف لمفيـك معيف في عمـ معيف ك  لمداللة عمى اختيار مصطمح التنميط:-
ليذا يمكف تعميـ تطبيقا في ميداف التكحيد يتو مضبكطة باألرقاـ، ك رم كمنيجبالتكحيد المعيا

 (1)المعيارم لممصطمحات العربية في جميع مجاالتيا في ميداف العمـك المختمفة.

المشركع فردم إال أنو يعتبر مجيكد معتبر في سبيؿ تكحيد المصطمح العممي  ىذا رغـ أفك 
 .ة حكؿ ما كصؿ إليومعمكمات مستجد مع ىذا ال تتكفر أم، ك العربي

 (ASMOالمنظمة العربية لممواصفات والمقاييس ) (7
 نشأتيا: .أ 

كياف ساعدت الجامعة العربية عمى إنشائو  ىي المنظمة العربية لممكاصفات كالمقاييس
( كقد كافؽ المجمس االقتصادم لمجامعة العربية في دكرتو ASMOيرمز لو بالحركؼ )

إنشاء المنظمة كدعا الدكؿ العربية إلى  اتفاقية ـ عمى1965الحادم عشر في كانكف األكؿ 
فيك: تكحيد المكاصفات كالمقاييس االقتصادية  ىدفيا الرئيس، أما (2)تكقيعيا كالتصديؽ عمييا

في الكطف العربي، إضافة إلى تكحيد المصطمحات الفنية كطرؽ الفحص كالتحميؿ كالقياس 
( التي تفرض مجمكعة مف ISOف )في الدكؿ العربية، كأصبحت مع مركر الكقت تنتحي م

مف ىذه المنظمة، كىك األمر  37المعايير عمى المصطمحات، كأدرج ذلؾ في المجنة رقـ 
ذاتو الذم اتبعتو المنظمة العربية، بؿ ليا حاليا دليؿ يتضمف مصطمحات التقييس كشيادات 

ميداف في  المطابقة كمشاريع معاجـ كليا مكاصفات خاصة لممصطمحات، كىذا كمو يصبّ 
 .(3)التكحيد المصطمحي

 : المنظمة محاور .ب 
 لقد تحركت المنظمة في ثالثة محاكر كىي:

 كذلؾ في: وضع المصطمحات 
                                                             

 .92، صالمرجع السابؽفريد عكض حيدر، ينظر،-1
 .448، ص المرجع السابؽعمي الزركاف، ينظر،  -2
 .136، ص المرجع السابؽبمكلي فرحات، ينظر، -3
تعتمد ىذا المفيـك كىي المنظمة العربية  استعممت رسميا تعبيرا عف اسـ منظمة عربية إقميمية مختصة" المكاصفة " -*

منيجية تنميط ، محمد رشاد الحمزاكم. ينظر،ك التعييرأيط نمىي تعني التقييس أك ما يعبر عنو بالتك  لممكاصفات كالمقاييس
، 2015/ 20/06فؽ ؿ:ق المكا 1436رمضاف  http://www.wata.cc، 03، مقاييسيا: أسسيا ك مداخؿ المعجـ 

 .12:33 الساعة

http://www.wata.cc/
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  إعداد مكاصفات قياسية تعنى بالمصطمحات في عدة مجاالت كبمغ عدد ىذه المكاصفات
 .*مكاصفة 50ما يقرب 

 كالمقاييس عاـ  كنشر المنظمة العربية لممكاصفاتنح (1)إعداد المعاجـ المتخصصة
 إال أف ىذا المعجـ لـ  ـ معجـ المتركلكجيا القانكنية )عمـ القياس القانكني(1983

 (2).ينتشر بالشكؿ الكاؼ بيف المختصيف، بؿ نادران ما تجد مف لديو معرفة بكجكده
 (3).تضميف المكاصفات قكائـ بالمصطمحات 

 (.ISOتفعؿ منظمة ) كاعتمدت المنظمة عمى إصدار كاصفات خاصة بالمصطمحات كما
  :تختص بعمـ المصطمح  5لجنة فنية، كالمجنة رقـ  33يكجد بالمنظمة عمم المصطمح

( كمجاليا ىك تقييس طرائؼ كضع المصطمحات ISO/TC 37كتقابميا المجنة الدكلية )
القياسية العربية كالتنسيؽ فيما بينيا كبيف المصطمحات الدكلية، كيتكلى المعيد القكمي 

 كالممكية الصناعية بتكنس األمانة. لممكاصفات
  :توثيق المصطمحات 

 الالزمة ليذا الغرض. (4)تكثيؽ ما يتكفر لدييا مف مصطمحات فقامت بتصميـ الجذاذة  
صادية المقاييس االقتينحصر في تحديد المكاصفات ك  دكر المنظمة ما يمكف قكلو أفّ ك   

ندكات عممية كقد تفرعت عف مرات ك في ذلؾ مؤت تنظـ المنظمةعمى مستكل العالـ العربي ك 
 اإلنتاجية.بالمعايير  منظمات حممت عمى عاتقيا الرعايةالمنظمة عدة لجاف ك 

 مشروع الذخيرة المغوية العربية واالنترنت العربي:  (8
 نشأتو:تعريفو و  .أ 

، كيككف الخزف عمى الحكاسيب (5)الذخيرة المغكية عبارة عف خزاف ضخـ لمغة المستعممة
ع كالتصنيؼ كالتحميؿ أمرا ميسكرا، كأكلى محاكالت تككيف ذخيرة لغكية يجعؿ الجم مما

                                                             
 .448، ص  المرجع السابؽعمي الزركاف، ينظر،-1

ق المكافؽ  1436رمضاف  http://www.alrai.com/articl  ،01المقاييس، المنظمة العربية لممكاصفات ك  ينظر، -2
 .11:00الساعة  ، 2015/ 18/06ؿ: 

 .448، ص  المرجع السابؽعمي الزركاف، ينظر،-3
 .449، ص ينظر، المرجع نفسو -4
محمد زكي خضر، المغة العربية كالترجمة اآللية، المشاكؿ كالحمكؿ، المجمس األعمى لمغة العربية، العربية الراىف ينظر،  -5

 .435كالمأمكؿ، ص 

http://www.alrai.com/articl
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ـ، ثـ تمتيا محاكالت أخرل مثؿ محاكالت جمع نصكص جريدة الحياة 1994صغيرة عاـ 
 ألؼ 666مميكف كممة منيا  76قرب )ـ( حيث حكت ما ي2000-ـ1994المندنية ما بيف )
اقتراحا حضاريا يعد إضافة عممية تكعية يسيـ  ، أما الذخيرة العربية تمثؿ(1)(كممة غير مكررة

في تقديـ العمـ كيرسـ استراتيجياتو المستقبمية مف خالؿ جمع شتات المعارؼ كتنظيما، 
، كنشأ ىذا المشركع كما يصرح عبد الرحماف (2)كصياغتيا صياغة جديدة كتحديد ميادينيا

يائمة في عالج المعطيات الحاج صالح مف فكرة االستعانة بالحاسكب كاستغالؿ سرعتو ال
النجاز "بنؾ آلي مف ، (3)كقدرتو عمى تخزيف الماليير مف ىذه المعطيات في ذاكرتو

الفكرم  اإلنتاجكخاصة التراث الثقافي العربي كالحديثة مثؿ:  "النصكص العربية القديمة
، (4)رنتالعممي العالمي بالعربية، كذلؾ عمى مكقع مف االنت اإلنتاج ياالعربي المعاصر كأىم

كأىـ صفة تتصؼ بيا الذخيرة المغكية العربية سيكلة حصكؿ الباحث عمى ما يريد، كسرعتو، 
ثـ شمكلية المعمكمات التي يمكف أف يتحصؿ عمييا، كأىـ مف ىذا أيضا ىك اشتماليا عمى 

، كقد عرض (5)االستعماؿ الحقيقي لمغة العربية عبر العصكر كعبر البمداف العربية المختمفة
ـ 1986الرحماف الحاج صالح فكرة المشركع عمى مؤتمر التعريب المنعقدة في عماف عبد 

ليكضح فكائدىا الكبيرة لمبحكث المغكية كالعممية عامة كبالنسبة لكضع المصطمحات كتكحيدىا 
بذلؾ: "الرجكع إلى االستعماؿ الحقيقي لمغة العربية كاستثمار األجيزة  إقناعيـخاصة محاكال 
شراؾالية الحاسكبية الح كعرض  (6)".عدد مف المؤسسات العممية النجاز المشركع أكبر كا 

الحاج صالح المشركع عمى المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك فتبناه المجمس التنفيذم 

                                                             
 .433، ص  محمد زكي خضر، المغة العربية كالترجمة اآللية ينظر،-1
ية مشركع عممي حضارم، مجمة المجمع الجزائرم لمغة العربية، المؤسسة الكطنية برير، الذخيرة المغك ابشير ينظر،  -2

 .35ـ، ص 2006لمفنكف، الجزائر، السنة الثانية، 
 .09، صالمرجع السابؽعبد الرحماف الحاج صالح، ينظر،  -3
ـ، 2007جزائر، ، مكفـ لمنشر، ال2عبد الرحماف الحاج صالح، بحكث كدراسات في المسانيات العربية، جينظر،  -4

 .153ص
 .113ص   ،2، جالمرجع السابؽعبد الرحماف الحاج صالح، ينظر، -5
جمة مجمع المغة العربية معبد الرحماف الحاج صالح، مشركع الذخيرة المغكية العربية كأبعاده العممية كالتطبيقية، ينظر،  -6

 .48ـ،  ص 1997ىػ، 1418ػ 81كأبعاده العممية كالتطبيقية، مجمة مجمع القاىرة، ج 
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، ثـ تبناه المجمع الجزائرم (1)ـ في الجزائر لتتداكؿ كيفية انجازه1991كعقدت ندكة دكلية 
 27-26ف مف الجامعة الجزائرية عقدت ندكة تأسيسية في الجزائر بيف لمغة العربية كبتعاك 

دكؿ عربية، كخرجت ىذه الندكة بتكصيات كقرارات ىامة  تسعت ـ جمع2001ديسمبر
. كانعقدت الندكة الثانية لممشركع في (2)كأنشأت لجنة دكلية دائمة لممتابعة كالتخطيط كالتنسيؽ

عة الخرطـك كخرجت بقرارات كتكصيات كمنيا ـ باستضافة جام2002الخرطـك في ديسمبر
مكمفة بمتابعة أعماؿ كعف اسـ المجنة الدكلية العربية ال خيرة العربية""الذتسمية المشركع 

 إذف، فيك (3)" الييئة العميا لمشركع الذخيرة العربية" كألحقت بجامعة الدكؿ العربيةاالنجاز إلى
ة عربية عديدة مثؿ: المجامع المغكية، مشركع جماعي تتعاضد عمى انجاز كمؤسسات عممي

 .(4)كالمنظمات الثقافية كالتربكية، مكتب تنسيؽ التعريب، كالحككمات العربية
 أىداف المشروع: .ب 

ف الباحثيف أينما كانكا مف تأسيس بنؾ معمكمات آلي لمغة العربية المستعممة بالفعؿ، يمكّ  -
ية بكيفية آلية، يحكم ىذا البنؾ العثكر عمى معمكمات شتى مف كاقع استعماؿ المغة العرب

 عمى أميات الكتب التراثية األدبية كالعممية كالتقنية كغيرىا، كعمى اإلنتاج العربي المعاصر
باإلضافة إلى عدد كبير مف الخطابات كالمحاكرات العفكية بالفصحى في شتى المياديف 

 كتخزف ىذه المعمكمات في ذاكرة الحاسكب.
 ر لمختمؼ المعاجـ كالدراسات كسيخرج منيا عدة معاجـ منيا: جعؿ الذخيرة المغكية مصد -
 .المعجـ اآللي الجامع أللفاظ العربية المستعممة 
 سيحكم عمى المصطمحات عممية كالتقنية المستعممة بالفعؿالمعجـ اآللي لممصطمحات ال(

ي جية معينة كيذكر كؿ مصطمح ما يقابمو ففي االستعماؿ كلك في بمد كاحد أك التي دخمت 
المغتيف اإلنجميزية كالفرنسية، كما لـ يدخؿ في االستعماؿ ككرد فقط في معجـ حديث فيشار 
إليو فقط مع ذكر المصدر، كسيجزأ ىذا المعجـ العاـ إلى معاجـ متخصصة بحسب فنكف 

 (5).المعرفة كمجاالت المفاىيـ(

                                                             
 .413، ص 1، جالمرجع السابؽعبد الرحماف الحاج صالح، ينظر،  -1
 .396،، ص 2، جالمرجع السابؽعبد الرحماف الحاج صالح، ينظر،  -2
 .413، ص 1، جالمرجع السابؽعبد الرحماف الحاج صالح، ينظر،  -3
 .36، ص المرجع السابؽبشير ابرير،  ينظر، -4
 .397، 396ص ، 1، جالمرجع السابؽحاج صالح،عبد الرحماف الينظر،  -5
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 .المعجـ التاريخي لمغة العربية 
 يثة(.معجـ األلفاظ الحضارية )القديمة كالحد 
 .معجـ األعالـ الجغرافية 
 .معجـ األلفاظ الدخيمة كالمكلدة 
 .معجـ األلفاظ المتجانسة كالمترادفة كالمشتركة كاألضداد 

 مزايا الذخيرة المغوية وفوائدىا: .ج 
 .تمثؿ االستعماؿ الحقيقي لمغة العربية ال ما تأتي بو بعض القكاميس مف أمثمة مصطنعة 
 ا االستعماؿ لجميع البمداف العربية كامتدادىا مف العصر استفاضتيا كشمكليتيا بتغطية ىذ

 الجاىمي إلى عصرنا الحاضر.
  تمثيميا ليذا االستعماؿ بكجكد كؿ النصكص ذات األىمية فييا المحررة منيا كالمنطكقة

 كالفصيحة في اآلداب كالحضارة كالديف كالعمـك كالثقافة العامة كالفنكف ككذا الحياة اليكمية.
 (1).مف الكسائؿ السمعية كالبصرية غيرىامى أجيزة إلكتركنية )الحكاسيب( ك اعتمادىا ع 
  تمكف الذخيرة مف اإلجابة عف آالؼ األسئمة عف بعد كفي نفس الكقت عبر العالـ

بطريقة منظمة في معالجة النصكص مثؿ: الترتيب اآللي األبجدم لمجاالت المفاىيـ 
 (2).أكزانيا الكاردة في نص مف النصكصـ أك االستخراج اآللي لجذكر الكالالكتب ك  كفيرست

فوائد الذخيرة اآللية بالنسبة لمجامع المغة والمؤسسات العممية العربية وما تصنعو من  .د 
 المصطمحات العممية عمى ممر األيام.

  االعتماد في كضع المصطمحات كالبحث عنيا كعمى كؿ المعطيات المغكية في ميداف
 لعربية قديما أـ حديثا.معيف مف كاقع االستعماؿ لمغة ا

 .االعتماد في اختيار المفظ عمى مقياس الشيكع كالدقة في داللة المعنى المراد 
  االعتماد عمى ىذا البنؾ النصي اآللي في البحث عمى التطكر الداللي لأللفاظ العربية

 كمف ثـ إمكانية كضع معجـ تاريخي دقيؽ لمغة العربية.

                                                             
 .398ص ، 1، جالمرجع السابؽعبد الرحماف الحاج صالح،ينظر،  -ينظر، -1
 .39نفسو، ص  المرحعينظر، -2
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 لنصكص العربية ذات القيمة العممية كاألدبية مما طبع إمكانية فيرسة بكيفية آلية لكؿ ا
كما سيطبع كينشر عمى مستكل الكطف العربي )المصطمحات، األلفاظ الحضارية، بياف تردد 

 كغير ذلؾ. (كؿ لفظة في النص الكاحد، اإلعالـ
  إقامة الدراسات العممية المقارنة في مختمؼ المياديف حكؿ مجمكعة معينة مف المفاىيـ

 ية(.العمم
  البحث المنتظـ عف تطكر الفكر العممي العربي باالعتماد عمى تطكر دالالت األلفاظ

 العممية في داخؿ حقكؿ داللية عبر الزماف.
  إمكانية كضع معجـ شامؿ لمغة العربية المستعممة بالفعؿ تخصص لكؿ مدخؿ دراسة

 (1).لغكية دقيقة، كغير ذلؾ مف الفكائد
سيتـ تكحيد المصطمحات العممية كغيرىا في الكطف بكاسطة ىذا المشركع عميو فك 
كما أف المشركع يساىـ في كضع حد لتداخؿ المصطمحات كالمفاىيـ العممية كحتى  العربي،

شكالية يعاني منيا حتى الباحثيف كالدارسيف ي الداللية لأللفاظ، كىك عائؽ أك تداخؿ المعان ا 
مة بيف المصطمحات كالمفاىيـ كليس المبتدئيف، فالمشركع سيساىـ في كضع حدكد فاص

العممية ألف الباحث بعد كتابة مصطمح في مربع النجاح يستخرج لو المشركع كؿ التعاريؼ 
ككؿ الكتب التي تكممت عنو كمنيا يمكف أف يحدد المفيـك الصحيح أكعدة مفاىيـ كيفرؽ بيف 

 المتشابيةأك ات كدالالت األلفاظ المتجانسة المصطمحات المتداخمة أك حتى معاني الكمم
رفت ميـ ألنيا متعمقة بمفاىيميا كمتى عُ  جدّ  معرفة المصطمحات أمرعميو فأكاألضداد...، ك 

، ليا مكانتيا في كؿ عمـ التي تعمـ المغات، فالمغة مرتبطة بالعمـك كالمصطمحات ذلؾ زعزّ 
الباحثيف كالمؤسسات العممية مف كضع المصطمح األكثر مكضكعية ف يمكّ  الذخيرة مشركعك 

ذلؾ إلى اإلسياـ في تضييؽ ب، كيؤدم كاإلحاطة بالمفيـك إحاطة كافيةالذم يتسـ بالكضكح 
المكحدة المصطمحات  الرجكع إلى كاقع االستعماؿ خاصة عند لباحثيف العرب الفجكة بيف ا

كألف لكؿ مشركع طمكح قيكد مادية، فنية، كزمنية، اعتبر 'الحاج صالح' أف المكاقؼ (2).بينيـ
عض الدكؿ العربية تجاه الذخيرة العربية مف أحد العقبات الرئيسية، متأسفا لتخمي السمبية لب

اتحاد المجامع المغكية العربية عف دكره العظيـ المتمثؿ في التنسيؽ كتكحيد المصطمحات 
                                                             

 .411، 410، ص المرجع السابؽعبد الرحماف الحاج صالح، ينظر،  -1
تكل العممي كالثقافي لممكاطف في رفع المس أىداؼ مشركع الذخيرة العربية،عبد الحميـ ريكقيينظر، -2

 .9:00ـ، الساعة 2015/ 0 0/6 9ق ، المكافؽ ؿ :  1436شعباف  http://elcheyekh.blogspot.com،21العربي،
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بات العقو نفس اإلشكاالت ك ىذا ما سيجعؿ المصطمح العممي يكاجك (1)التي تخرج ىنا كىناؾ
بنؾ الذخيرة ال يمكف االستغناء عنو في ف استعمالو، كمع ىذاتكحيده ك التي تقؼ حائال نحك 

مثؿ: المعاجـ التقنية  المتخّصصة تؤلؼ األنكاع الكثيرة مف المعاجـ كاسطتوبفىذا الزماف 
د حتك تأجمع العمماء عمى أىمية ىذا المشركع القكمي ففيو سلقد )مصطمحات العمـك كالتقانة( ك 
المساعي عمى  يتأتى ذلؾ إال بتكحيد الجيكد ك الك  (2)ذخيرة المغكيةالمصطمحات بالرجكع إلى ال
حتى ر كؿ الطاقات المادية كالبشرية "الككادر العممية المؤىمة" مستكل العالـ العربي بتسخي

 يتـ تنفيذ ىذا المشركع في القريب العاجؿ.
رة مف يعد قط ما قدـ مف منجزات كمشاريع في سبيؿ التكحيد المصطمح صفكة القكؿ:ك  

كليذا  محيط، فيناؾ جيكدا كثيرة منيا الفردية كالجماعية كلكنيا كانت تسير في خط كاحد
تنظيـ الجيكد كالسعي إلى إنشاء معاجـ متخصصة تحكم مصطمحات مكحدة تفيد  يجب

العمماء كتيسر عمييـ البحث خاصة مع الطريقة التقنية الجديدة التي تكفر سرعة المعمكمة 
بالسعكدية  المتكاجدة حالياالمصطمحات كالمعمكمات كذخائر  بنكؾ نلكوكىي االنترنت.

 عف أرصدتيا المصطمحية جديدة معمكماتال تتكفر أم كتكنس كالمغرب... كمصر كاألردف 
 ،خصائصياك  ال حتى دراسات مسحية حكؿ الُبنى الداخمية ليذه البنكؾك . ككيفان أكمان  كعمكميا

: بالخارج تستفيد منو مؤسسات غربية مثؿ ةمخزن في أّف أرصدة بعض البنكؾيعتقد  كما
غياب منيجية التنسيؽ الحظ أيضا أف تعّدد ىذه البنكؾ ك مّما ي. ك األلمانيةSiemens مؤسسة

 .أعادنا إلى نقطة البدايةك  فيما بينيا ساىـ في مشكمة عدـ تكّحد المصطمحات العممية
 

 

 

 

 

                                                             
... بيف دعكات التنسيؽ كتأثيرات الثكرات العربية... الجزائر تراىف عمى تحقيؽ ، األنترنات العربيدليمة قدكرينظر، -1

 .10:34الساعة ،http://www.vitaminedz.com،كف سنتيفحصتيا مف الذخيرة في غض
عبد الرحماف الحاج صالح، المعجـ العربي كاالستعماؿ الحقيقي لمغة العربية، مجمة المجمع الجزائرم لمغة ينظر،  -2

 .20ـ، ص 2005ىػ، مام 1426، الجزائر، ربيع األكؿ 1العربية، مطبعة المؤسسة الكطنية، ع
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 خالصة
د المصطمحات العممية يعّد أسمى األىداؼ في إلى أف تكحي نخمص في نياية ىذا الفصؿ 

اتيا حساسيتيا في ككف أّف مصطمحالتخّصصات ك راسات العممية بحكـ معيارية ىذه مجاؿ الد
الذم ال طائؿ مف  مف المصطمحات كبيذا نحارب ذلؾ الزخـ .االشتراؾال تقبؿ الترادؼ ك 

 مماء.الطائفية المصطمحية بيف العك  التشكيش في المفاىيـ كرائو إال
لقد حاكلت المجامع تأدية المطمكب منيا بتنفيذ قرارات القمـ العربية، كالدكرات العممية ك   

ذلؾ باختيار المصطمح لنيكض بالمغة العربية لمتكجو نحك"مجتمع المعرفة" ك الداعية إلى ا
صصة كنشرىا في ال يتأتى ىذا إال بتأليؼ المعاجـ المتخلكف  العممي العربي الّرصيف.

يجاد ىيئة عممية تجمع كؿ جيكد المجامع المغكية تتكفؿ بتكحيد اط العامة، ك األكس ا 
كالعمؿ عمى ، بفرض قراراتوك  الجيد ليتمقؼ المفاىيـ الجديدة،التعريب السريع ك ك  المصطمح،

التخمي عف الفردية كغرس الركح بقياـ لغة عممية مكحدة في كؿ األقطار كاالختالؼ 
خذ المصطمح أعف التسارع في  يكر، كاالبتعادظية كحب الالجماعية  البعيدة عف النرجس

لمحضارة العربية كاإلنسانية  ااألجنبي كترؾ التراث كنكرانو ألنو يعد عقكقا في حؽ مف قدمك 
ينشأ مصطمح عممي عربي دقيؽ ككاضح ال كبيذا  .جميمة برع فييا عمماؤنا األجالء خدمات

 ال لبس فيككف عمى الشكؿ التالي: غمكض فيو ك 
 

      0مفيوم                                                                                    4مصطمح                            

 2فيومم                              4مفيوم                                                     0مصطمح                         2مصطمح       

               3مفيوم                                                                                           3مصطمح                    
 

أف يا أف ُتكّحد الجيكد كاألعماؿ ك ىذا ما تسعى إليو المجامع المغكية، التي يجب عميك  
تظؿ دكف لتي ال تصؿ إلى اليدؼ الَمرُجك ك ى متالشية المنجزات مبعثرة المشاريع اال تبق
 .  ح المطمكب منياالطمك 
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 الثالث الفصل
 العربي            جيود مكتب تنسيق التعريب في توحيد المصطمح العممي

 دــــيـيـمــت   
 غاياتو :و  تنسيق التعريب  مكتب المبحث األول : تعريف
 الرباطبقة فنية عف مكتب تنسيؽ التعريب المطمب األكؿ: بطا

 الغاية مف إنشائوالمطمب الثاني: أىداؼ المكتب ك 
 عالقاتو التنظيمي لمكتب تنسيؽ التعريب ك  الثالث: الييكؿ المطمب

 : ماىية  تنسيؽ التعريب رابػػعالمطمب ال
 توحيد المصطمح العممي العربيلثاني :منيجية المكتب في تنسيق و المبحث ا

 الّتكحيدألكؿ: خطكات المكتب في التنسيؽ ك المطمب ا
 نجزاتيا المعجمية "م –المطمب الثاني: مؤتمرات التعريب : " تكصياتيا 

 المشاريع لمكتب تنسيؽ التعريبالمطمب الثالث: أىـ المنجزات ك 
 المطمب الرابع: أراء حكؿ مكتب تنسيؽ التعريب

 ة ـــخالص    
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 :تمييد
تعد قضية تكحيد المصطمحات العممية مف القضايا األكلى التي ظمت تشغؿ أذىاف 

. حيث تمسككا بزماـ األمكر، كطفقكا في عربيةرب منذ تحرر بمدانيـ الالعمماء كالمفكريف الع
كلتدارؾ النقص رم في تشيد صرح المدنية المعاصرة. ؛ ليؤدكا دكرىـ الحضابناء مستقبميـ

 . اىيـ كالمدركات العممية كالتقنيةالذم تعانيو المغة العربية في أداء كثير مف المف
كالمحمي حيث يشاىد لتكحيد بالطابع اإلقميمي سبيؿ ا كتتميز الجيكد المبذكلة في

، فما ينجزه مجمع القاىرة عيااختالؼ بيف مجمع كآخر في اختيار المصطمحات كطرؽ كض
ا يضر بالنيضة . كىذه المجمعاف اآلخراف بدمشؽ كبغدادمف مصطمحات يختمؼ عما أنجز 

ف مف أجؿ رفع لغة يسيء إلى االنسجاـ الذم يجب أف يسكد بيف العامميالعممية العربية ك 
الجيكد  عكر في األكساط العممية العربية إلى كجكب تكحيدالشّ  الضاد عمميا. كليذا عـّ 

ييئات ال، كجيكد ة التي تعمؿ بأساليب كطرؽ مختمفة، كدعا المجامع المغكية كالعمميكتنسيقيا
ألسس ىيئة مختصة تعمؿ عمى تنسيؽ الجيكد كتكحيد اخريف إلى ضركرة إنشاء اآلفراد األك 

 .الرباطباج مكتب تنسيؽ التعريب كتنظيـ القكاعد تمثمت في إنت
دية في أىـ جيكده التكحي، كما ؟المكتب؟، كما المنيجية التي يعتمدىا غايات ىذا فما 

خاصة طريقتو في التنسيؽ بيف األعماؿ كالجيكد  كانت، ككيؼ ؟المصطمح  العممي العربي
كانجازاتو في سبيؿ تكحيد المصطمح، شاريعو أىـ م ماك ، ؟في إنشاء المعاجـ المكحدة

شاعتو ،، كنشرهكتنسيقو  .؟كا 
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 غاياتومكتب تنسيق التعريب و  تعريف المبحث األول :
 الرباط بالمطمب األول: بطاقة فنية عن مكتب تنسيق التعريب 

كاف تنسيؽ المصطمحات العممية العربية كتكحيدىا مف األىداؼ التي تطمعت الجامعة 
كضعت معاىدة ثقافية بيف الدكؿ العربية ، فكاف أكؿ عمؿ قامت بو أف إلى تحقيقيا (*)ربيةالع

: (2)كالتي نصت في المادة الحادية عشرة منيا عمى (1) ـ 1945في شير نكفمبر عاـ 
، المجاف المشتركةصطمحات العممية بكاسطة المجامع كالمؤتمرات ك كجكب تكحيد الم)
إلى تأدية جميع  ، كالعمؿ عمى الكصكؿ بالمغة العربيةالييئات النشرات التي تنشرىا ىذهبك 

، كجعميا لغة الدراسة في جميع المكاد في كؿ مراحؿ التعميـ أغراض التفكير كالعمـ الحديث
 . الد العربية(في الب

عاـ عميو مجمس جامعة الدكؿ العربية  كما نص ميثاؽ الكحدة الثقافية الذم كافؽ
قد ك  .دعـ حركة التعريبة كالحضارية ك د المصطمحات العمميعمى السعي لتكحي ـ1964

ؾ اليدؼ مف خالؿ حرصت اإلدارة الثقافية بجامعة الدكؿ العربية منذ إنشائيا عمى تحقيؽ ذل
 (3)الحمقات .عقد المؤتمرات ك 

                                                             

، ثـ عمييا لبناف، سكريا، مصر، العراؽ، األردف تكقع ـ1943ة  تأسست الجامعة العربية عف اتفاقية اإلسكندري  -*
مارس  22. كبدأ العمؿ بيا رسميا في مستقمة المنظمة إلى مجمس الجامعةصارت تضـ مجمكعة مف األقطار العربية ال

طيا السياسية ثيؽ الركابط بيف الدكؿ المكقعة كالتنسيؽ بيف خط: تك نشائيا. ككاف مف أىـ أىداؼ إاألمـ المتحدة رسمياب
ت الجامعة العربية عدة لجاف منيا: لجنة المكاصالت، كلجنة قضائية . كلقد شكملتعاكف؛ بغية حماية استقالليا كسيادتيااك 

بية كالثقافة كالعمـك لمتر  لت إلى المنظمة العربية، ثـ تحك تحكلت إلى إدارة لتعدد نشاطاتيا ، كلجنة ثقافية التيكاجتماعية
(، 3بي، مركز دراسات الكحدة العربية، )ط، التعريب كتنسيقو في الكطف العر الصيادم محمد المنجي  . ينظر،()األلسكك
 . 182، 181، ص ـ 1984بيركت، 

في جامعة الدكؿ العربية  كقد أكلت ىذه المنظمة اىتماميا لتنسيؽ الجيكد المشتركة التي تبذليا الدكؿ العربية األعضاء
، . ينظرـ 1964اؽ الكحدة الثقافية الذم أقره مجمس جامعة الدكؿ العربية في مام مف أجؿ تحقيؽ مبادئ ميثكدعميا 

، المنظمة العربية )مف أجؿ خطة عامة لمتعريب(قبموشحادة الخكرم، التعريب في الكطف العربي كاقعو كمستساـ عّمار ك ك 
 . 9، ص ـ 1996افة كالعمـك إدارة التربية لمنشر، )د ط(، تكنس، لمتربية كالثق

 . 399، ص ينظر، عمي الزركاف، الجيكد المغكية  -1
،  84ف خالؿ تجربة مكتب تنسيؽ التعريب، مجمة مجمع  القاىرة، ع ، التعريب مينظر، أسممك كلد سيدم أحمد  - 2

 .199ـ، ص  1999، ق  1420
 .399، ص لمرجع السابؽعمي الزركاف، ا - 3
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 كانبثؽ المكتب الدائـ لمتعريب في الكطف العربي عف المؤتمر األكؿ لمتعريب الذم دعا
نت ، حيث كاـ1961ؿ أفري  7إلى   3المنعقد مف ، ك مغربي محمد الخامسإليو الممؾ ال

) تنسيؽ جيكد الدكؿ العربية في ميداف التعريب عمى :الغاية مف كجكد ىذا المكتب ىي
تحت إشراؼ  (1)أساس استفادة المغرب العربي مف تجربة الشرؽ العربي في حقؿ التعريب

 . (2)جامعة الدكؿ العربية
  :ص فيما يميالتي تمخّ  األول لمتعريبر توصيات المؤتم  .1
  مكتب دائـ مقره ينشأ تمر بأف يصبح ىيئة دائمة، كأف يستمر انعقاده دكريا، ك يكصي المؤ

 .، تحت إشراؼ الجامعة العربيةالمممكة المغربية
 ( في كؿ يبشعبة كطنية لمتعر يكصي المؤتمر أف تنشأ )يئات ، تتبع نشاط اليبمد عربي

 .في بمدىا المشتغمة بالتعريب
  )يكصي المؤتمر بأف ترسؿ إلى المكتب الدائـ مجانا جميع المؤلفات )العامة كالمدرسية

 .ي تصدر في مختمؼ األقطار العربيةكالمجالت األدبية كالعممية الت
 بالد العربية التي ليس فييا مجمعيكصي المؤتمر بأف تنشأ مجامع لغكية في ال. 
  مد عربي تككف ميمتو تتبع حركة الترجمة لمكتب بيكصي المؤتمر بإنشاء جياز في كؿ

مكافاة المكتب الدائـ لممؤتمر بجميع المعمكمات ك ،فات، كتسجيؿ كؿ ما يترجـ مف ذلؾكالمؤل
    . (3)التي تخصو منو

. (4)ـ1962عبد اهلل مديرا عاما لممكتب منذ سنة  كلقد تـ تعييف السيد عبد العزيز بف
لدكؿ ية لجامعة الدكؿ العربية جميع لجاف كشعب التعريب كاحيث أبمغت بذلؾ اإلدارة الثقاف
( المؤرخة في  7/ 19/  14/ 17، في مذكرتيا رقـ )العربية األعضاء في الجامعة

فكافقت جامعاتيا بأىمية رسالة المكتب قد شعرت الدكؿ العربية ك ك . (5)(ـ1962/ 01/01)
كيؿ مشاريع العربية بتمت الدكؿ التزم، ككافقت عمى تكصياتو ك األكؿ عمى تكصيات المؤتمر

                                                             
ئـ لتنسيؽ التعريب في الكطف العربي بمناسبة مركر عشر سنكات ، رسالة المكتب الداينظر، محمد محمد الخطابي - 1

 . 22، ص ، )د ت(2، ج 10(، مجمة المساف العربي،ع ـ1972_ ـ 1962عمى تأسيسو ) 
 . 399، ص مرجع السابؽ، عمي الزركاف، الينظر  -2
 . 23، ص محمد محمد الخطابي، المرجع السابؽ  -3
 .                        11، ص عربيةفاء كامؿ فايد، المجامع ال، ك ينظر -4
 . 23، ص ينظر، محمد محمد الخطابي، المرجع السابؽ  -5



 الفصؿ الثالث              جيكد مكتب تنسيؽ التعريب في تكحيد المصطمح العممي العربي
 

671 
 

فيفرم  19. كتطبيقا لتمؾ التكصيات نظـ المكتب دكرة أكلى لممجمس كذلؾ بتاريخ المكتب
، كتحدد االختصاص اإلدارم الذم يسير عميو المكتب شرع في العمؿ الفعمي (1)ـ  1962

ية سنة دت جامعة الدكؿ العربلقد عي. ك (2)(دائـ لمؤتمر التعريبالمكتب ال) تحت اسـ
غة مكتب التعريب بالرباط القياـ بميمة تنسيؽ الجيكد التي تبذؿ إلغناء الم إلىـ 1967

لكطف العربي بكؿ الحضارم في االعربية بالمصطمحات الحديثة كلتكحيد المصطمح العممي ك 
لمؤتمرات التعريب الدكرية التي تشارؾ فييا جميع األقطار  ، ككذلؾ اإلعدادالكسائؿ الممكنة

/  3/ 16/ 4/ دج 2541امعة الدكؿ العربية في قراره رقـ:)صادؽ مجمس ج. ك (3)يةالعرب
قرار ميزانيتوـ( عمى النظاـ األساسي لممكتب ك  1969 سسة ممحقة بجامعة ؛ ليصبح بذلؾ مؤ ا 

 .الدكؿ العربية
 جميع، ك اإلدارة، ك تعريب التعميـ: كاف المكتب ييدؼ إلى تحقيؽ ثالثة أىداؼك  

دارم كماليي ك ترة باستقالؿ فنّ تمتع في تمؾ الف. ك في البالد العربية ظاىر الحياتيةالم ، ا 
متككنة مف مساىمات الدكؿ العربية، كفقا ألنصبتيا ألحقت ميزانيتو بجامعة الدكؿ العربية الك 

ذه المرحمة ىخالؿ التبرعات كاليبات ك كاإلعانات ك كمساىمات المنظمات الدكلية  ،في الجامعة
ت العممية قكائـ مصطمحات تستكعب أغمب المجاالمشركعات معاجـ ك ـ المكتب بإعداد قا

مة منشكرة في مجمة المساف قائبمغ عددىا حكالي خمسيف مشركعا ك  ،الحضاريةكالتقنية ك 
 . (4)العربي
/  05/ 08( بتاريخ 70بقرار صادر عف األمانة العامة لمجامعة العربية تحت رقـ )ك 
  سمي ك  (5)العمـكبية لمتربية كالثقافة ك منظمة العر أصبح المكتب جيازا تابعا لمـ  1972

نظامو الداخمي كافؽ مجمسيا التنفيذم عمى ، ك (6)(ب تنسيؽ التعريب في الكطف العربيمكت)
، كقدمت لو دكلة المقر المساندة ميزانيتوافو كىيكمو التنظيمي ك دتحديد أى، ك الئحتو الداخميةك 

                                                             
، 34(، مجمة المساف العربي، ع ـ 1991 –ـ 1961أىداؼ )ت ك ، مكتب تنسيؽ التعريب منجزاينظر، محمد أفسحي - 1

 . 194ـ، ص  1990
 .  185،  184، ص ينظر، محمد المنجي الصيادم، المرجع السابؽ- 2
 . 155ـ، ص 1988، 30مناؼ ميدم محمد، المصطمح العممي العربي قديما كحديثا، مجمة المساف العربي،   ،ينظر -3
 . 401 ، ص، المرجع السابؽينظر، عمي الزركاف - 4
 . 195،  194السابؽ، ص المرجع  ،ينظر، محمد أفسحي  -5
 . 156، ص ينظر، مناؼ ميدم محمد، المرجع السابؽ - 6
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ا صار التخطيط الفني لو منكطا بييئة استشارية كم .عكف في جميع المراحؿ التي مر بياالك 
 .الثقافةْخَبة مف رجاؿ العمـ ك ُمَشكََّمة مف نُ 

يسير كفؽ خطة تقضي بكضع ـ 1984إلى عاـ ـ  1972 المكتب منذ عاـ شرعك 
ؽ عمييا يصادحددة تقترحيا لجنتو االستشارية ك برامج تتمثؿ في مشركعات معجمية م

ممثمكف عف الدكؿ العربية مؤتمرات التعريب التي يحضرىا ، ثـ المجمس التنفيذم لممنظمة
التقني  تعميـ العاـ فالميني ك ، تتدرج مكاضيعيا مف الىيئات أخرلالمجامع المغكية ك ك 
ستقبؿ العمـك خطة شاممة لرسـ معت المنظمة العربية لمتربية كالثقافة ك . كما كضالجامعيك 

 .الثقافة في الكطف العربي
 مخطط المكتب : .2

 ثالث مراحؿ : تفرغ إلى ـ  2000إلى  ـ 1984المكتب مخططا يمتد مف عاـ   أعدّ 
 (1984  ـ 1989إلى ـ)تتضمف إعداد معاجـ عامة شبو مكسعة : ثالث دكرات مالية ،

 1)).(خطة قريبة المدلعناىا العاـ )لكؿ مادة بم
  (1989ـ2000ى إل ـ) :ة خطة متكسط)معاجـ في التفرعات العممية المتخصصة  إعداد

 ( .المدل
  (2000  ما بعدك ـ)تحقيؽ التعريب المصطمح في جميع حقكؿ المعرفة ك  : إنياء تكحيد

  ( 2).الشامؿ )خطة بعيدة المدل(
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 . 401، ص المرجع السابؽ، ينظر، عمي الزركاف - 1
 . 402، ص المرجع نفسو  -2
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 الغاية من إنشائوالمطمب الثاني: أىداف المكتب و 
 أىداف المكتب : .1

قـك يما يمي:" ـ 1973/  01/  27، الصادر بتاريخ مي لممكتبجاء في النظاـ الداخ
المغة  الة في الجيكد التي تبذؿ في الكطف العربي لمعناية بقضاياالمكتب بالمساىمة الفعّ 

 كذلؾ عف طريؽ : (1)استجابتيا لمطالبو ..,"، ك مكاكبتيا لمعصرالعربية ك 
  في استعماؿ المغة العربية في التدريس بجميع مراحؿتنسيؽ الجيكد التي تبذؿ لمتكسع 

 كسائؿ اإلعالـ المختمفة.كفي األجيزة الثقافية ك ، مكادهالتعميـ كأنكاعو ك 
   خارجوالحضارية في الكطف العربي ك ية ك تطكر المغة العربية العممتتبع حركة التعريب ك ،

 .التعريؼ بيالدراسات المتعمقة بيذا المكضكع كنشرىا ك بجمع ا
 المصطمح لتكحيد ، ك لمغة العربية بالمصطمحات الحديثةإلغناء ا تنسيؽ الجيكد التي تبذؿ

 .لكطف العربي بكؿ الكسائؿ الممكنةالحضارم في ا
 (2).عداد لممؤتمرات الدكرية لمتعريباإل 
 : ىدافوالمكتب ألل تحقيق سب .2

 :بالعمؿ في المجاالت التالية في سبيؿ تحقيؽ أىدافو يقـك المكتب 
جـ المعاذلؾ بالتكسع في إصدار ؛ ك نشر الثقافة اإلسالمية في الخارجتنمية المغة العربية ك  -

براز دكر الحضارة العربية اإلالمتخصصة في مياديف المعرفة ك  سالمية في نمك المعرفة ا 
، تداكلياتعميـ استعماليا ك المكحدة لممفاىيـ الجديدة ك كضع المصطمحات العربية ، ك اإلنسانية

اخؿ ة العربية اإلسالمية في الدالثقافالحديثة في نشر المغة العربية ك  اإلفادة مف التقنياتك 
 .كالخارج

خزف الرصيد تتبع ك ، ك تفادة منيا بكاسطة بنؾ المصطمحاتاالسنشر المعمكمات ك  -
 .مراجع كالكتب كالدكرياتالمصطمحي المستجد كدعـ المكتبة بال

كالمنظمات المنظمات المتخصصة ة العامة لجامعة الدكؿ العربية ك التعاكف مع األمان -
الحديثة في المعجمية كالمصطمحية عمى األساليب  ؛ قصد الكقكؼالييئات اإلقميمية كالعالميةك 

                                                             
1
، ص 47أحمد شحالف، منظكمة التنسيؽ: المفيـك كاإلجراء، المساف العربي،ع  ينظر، مكتب تنسيق التعريب، نقال عن - 

30 . 

 . 30، ص 47،ع المرجع نفسوأحمد شحالف،  - 2
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براز أعماؿ المنظمة في مختمؼ المياديفاإلسياـ في البحكث كالدراسات ك ك  العممية كالثقافية  ا 
 .كاإلعالمية

  : العمومأعمال المنظمة العربية لمتربية والثقافة و ميام المكتب في إبراز   .3
 :مياـ منيا  أداء عدةذلؾ بية ك يساىـ المكتب في إبراز أعماؿ المنظمة العرب

 ترجميف الماألدباء ك نشاط الكتاب ك تيي إليو بحكث المجامع المغكية كالعمماء ك تتبع ما تن
 .رضو عمى مؤتمرات التعريب المقبمةتصنيفو تمييدا لعثـ جمعو كتنسيقو ك 

  فية في الثقاية ك العممالمنظمات التعميمية ك ك الييئات التعاكف الكثيؽ مع المجامع المغكية ك
 .ت الدراسية الخاصة ببرامج المكتبالحمقاالمؤتمرات ك ك  اإلعداد لعقد الندكات، ك البالد العربية

 ىي ، ك مجمة المساف العربي(مثؿ في )، تتإصدار مجمة دكرية، لنشر نتائج أنشطة المكتب
نشر المشركعات ، ك التعريبمغكية كقضايا الترجمة ك دكرية متخصصة ُتْعَنى بنشر األبحاث ال

 المعجمية.
 البعض ، ك قد نشرت معظـ ىذه المعاجــ التي تقرىا مؤتمرات التعريب، ك عاجنشر الم

 (1).الطبعاآلخر قيد 
 ى العمؿ عمى تكحيد المصطمحات العممية الرائجة في الكطف العربي قصد القضاء عم

 .الفكضى التي تعـ ىذه المصطمحات
  قرارىا في مختمؼ مراحالعمؿ عمى نشرىا كتعميميا ك الثانكم التعميـ االبتدائي ك  ؿا 
 .العاليك 
  المدركات اإلنسانية المعاصرة تتبع ما يستجد في العالـ العمؿ عمى استكماؿ المفاىيـ ك

 الحديث لكضع أداة التعبير عنو بمغة عربية مكحدة.
 الدراسات ؿ عمى كشؼ ذخائر المغة العربية كاستيعاب كنكزىا بمختمؼ األبحاث ك العم

 التي يجرييا المكتب.متباركف في المسابقات العممية التي يتقدـ بيا ال
  حالؿ محمو الممحاربة الدخيؿ ك ذلؾ بنشر سمسمة مف الكتب التي األصيؿ ك ك فظ العربي ا 

ة عربية سميمة تعمؿ عمى نشر النطؽ العربي الصحيح  كتربي النشء عمى التحدث بمغ

                                                             
نة، المساف العربي، لتعريب في قضايا المغة العربية كالتعريب خالؿ ثالثيف سؽ ا، جيكد مكتب تنسيينظر، أحمد شحالف -1

 . 74،  73، ص  44ع 
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الثقافية األخرل التي ك رية ( إلى غير ذلؾ مف الغايات الفكال تقؿقؿ ك مدرجة تحت عنكاف )
 (1).النشاطات التي يضطمع بيا المكتب تتمثؿ في مختمؼ

  مكاف االجتماعات الدكرية لمؤتمرات التعريب اإلجراءات الالزمة لتحديد زماف ك يتخذ
 عمى أساس اختيار مدينة في ُقْطر عربي بمناسبة كؿ دكرة .

 ؿ ممحكظات الييئات الفنية في نطاؽ تبسيط المغة العربية يصدر المكتب دكرية تشم
 الط المغكية الشائعة مع إذاعة ذلؾ في أكسع نطاؽ ممكف .المختصة عمى األغ

  اف العربية جميعيا في تنفيذ المشركع الذم يقضي بأف تشترؾ البمديسعى المكتب الدائـ
ف لكحات م، البصريةعميـ بالكسائؿ السمعية ك مف شأنو إنتاج ما يمـز لمت؛ في مشركع كاحد

يقـك كؿ ، ك كالتمفزةبرامج لإلذاعة صكتية ك مسجالت ك أشرطة متحركة رسـك بيانية ك رائط ك خك 
 ( 2).اىمة في نفقات تنفيذ ىذا المشركعبمد عربي بتقديـ االعتماد المالي الذم يمزمو لممس

لجيكد التي تبذؿ في طبقا ليذه البيانات فإف مكتب تنسيؽ التعريب يساىـ بفعالية في اك 
كتكحيد اكبتيا لمعصر كاستجابتيا لمطالبو، مك لمعناية بقضايا المغة العربية ك  ؛الكطف العربي

باإلضافة إلى  دعـ حركات التعريبيكد في مجاؿ المصطمحات العممية كالحضارية ك الج
 المشاريع .ة كنشر أىـ األعماؿ كالمنجزات ك إشاع

 عالقاتو التنظيمي لمكتب تنسيق التعريب و  المطمب الثالث: الييكل
 :لييكل التنظيميا .1

ه ما تقر مميو حاجة العمؿ ك تبعض التنظيمات الييكمية بحسب ما لقد مر المكتب ب
ر ضمف الييكؿ أىـ ىيكؿ تنظيمي مّر بو ىك الذم صد، ك المكائح التي حكمتواألنظمة ك 

ـ . ت / د  مجمسيا التنفيذم بقراره رقـ )، فاعتمده التنظيمي لأللسكك كأجيزتيا المتخصصة
، بتفكيض مف المؤتمر العاـ في دكرتو العادية التاسعة قرار رقـ : ) ـ . ع ج ( 9  / ؽ 47

 . حيث تألؼ المكتب مف قسميف :(ـ 1989/ ؽ / عاـ  9/ د . ع / 
: ميمتو تنفيذ برامج كمشاريع المكتب مف خالؿ الكحدات التي يتألؼ منيا  تقني األّول قسمال

 كىي :
 .كحدة المعاجـ -

                                                             
 . 24، ص ينظر، محمد محمد خطابي، المرجع السابؽ -1
 . 85، ص بمعيد، مقاالت لغكية، صالح ينظر -2



 الفصؿ الثالث              جيكد مكتب تنسيؽ التعريب في تكحيد المصطمح العممي العربي
 

611 
 

 .النشركحدة المجمة ك  -
 .ابعة العمؿ في المصطمحات المكحدةكحدة مت -
 .كحدة بنؾ المصطمحات -
مكظفي المنظمة كنظاميا يمارس ىذا القسـ أعمالو كفؽ أحكاـ  :ماليإداري و  الثاني قسمال

ي يصدرىا المدير العاـ لممنظمة كيتألؼ مف الكحدات التعميمات التالمالي كاإلدارم كالقرارات ك 
 : اآلتية

 .الكحدة اإلدارية -
 .كحدة الحسابات -
 .التكزيعكحدة الطباعة ك  -
 .المخازفكحدة المشتريات ك  -
 (1).كحدة المكتبات -

عشر  اثنيتتألؼ مف سبعة أعضاء عمى األقؿ ك يتكفر المكتب عمى لجنة استشارية ك 
لغكييف عرب يختارىـ المدير العاـ لممنظمة بالتشاكر مع عضكا عمى األكثر مف عمماء ك 

يجكز أف يككف مف بينيـ عضك أكأكثر ك  سنكات قابمة لمتجديد المجمس التنفيذم لمدة ثالث
 :المجنة االستشارية المياـ اآلتيةتتكلى . ك اإلدارة العامة لممنظمة مف مكظفي

 تقكيـ ما يتـ انجازه منيا .اقتراح خطط عمؿ المكتب كبرامجو ك  -
 ترشيح الخبراء الذيف يستعيف بيـ المكتب في تنفيذ برامجو . -
 .ت المناسبة لسير العمؿ في المكتبالتكصياات ك تقديـ االقتراح -
 .ب تمييدا لمعرض عمى المدير العاـالنظر في مشركع مكازنة المكت -

يتكلى مدير ك ، مقررىاكتنتخب رئيسيا كنائبو ك  ،عمى األقؿ كؿ سنةتجتمع المجنة مرة ك 
دير العاـ يقدـ رئيس المجنة تقريرا عف أعماليا في كؿ دكرة إلى الم. ك المكتب أماـ المجنة

لمكتب عمى مكتبة عممية ر ا. كما يتكفمييدا لعرضو عمى المجمس التنفيذملممنظمة ت
 ، المكتبة المركزية .مكتبة المعاجـعمكمية، ك 

                                                             
 . 196، ص ينظر، محمد أفسحي، المرجع السابؽ - 1
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قافية كضعت رىف إشارة ثتحتكم عمى كتب كمجالت عممية ك  ،فالمكتبة العمكمية
لدكؿ العربية في مختمؼ األساتذة لالستفادة منيا لمتعريؼ بجيكد االمثقفيف كالباحثيف ك 

 . التنكيع لإلقباؿ المتزايد عمييا، كىي قابمة لمتنمية ك الفنيةكالثقافية ك  (1)المياديف العممية
أنشأ المكتب في مقره مكتبة متخصصة تحتكم عمى المعاجـ العممية فقط بمختمؼ ك 

كالخبراء  ةمبالطاتذة ك األسشارة الباحثيف مف كبار العمماء ك المغات العالمية كضعت رىف إ
. باإلضافة الى ذلؾ ينظـ المكتب مسابقات سنكية في مكضكعات تتعمؽ بالمكتب

 . (2)باختصاصو تكزع فييا جكائز نقدية باسـ دكلة عربية تقـك بتمكيميا
 :مى إدارتو تعاقبكا علذيف تكلكا حمؿ مسؤكلية المكتب ك مف أىـ األساتذة اك 

 ـ 1983/  11/  27إلى  ـ1961/ 0 7/  3: مف عبد اهلل العزيز بف عبد. 
  ـ  1985/  12/  31 إلى ـ1982/ 0 1/  1الميدم الدليرك : مف. 
 ـ  1986/  0 6/  30إلى  ـ1986/ 0 1/  1: مف يخمؼ مصطفى بف. 
 ـ  1990 / 0 9/  31 إلى ـ1986 /0 7/  1: مف عبد الجميؿ بمحاج. 
 ـ  1995/ 0 8/  31إلى  ـ1990/ 0 8/  31: مف أحمد شحالف. 
 ـ  2007/  12/  31إلى ـ  1997/ 0 2/  19: مف محمد الّصكرمس عبا. 
 ـ  2012/ 0 6/  31إلى  ـ2008/ 0 1/  1: مف ميمكد حبيبي. 
 ( 3). إلى يكمنا ىذا ـ 2012/ 0 7/  1: مر معبد الفتّاح الحج 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .396، )د ت(، ص  1، ج  17بي ، ع ، المساف العر ، أخبار مكتب تنسيؽ التعريبينظر، مكتب تنسيؽ التعريب  -1
 . 327، ص المرجع نفسو،ينظر  -2
،  ـ2014/  10/11، ق1436محـر http://www.arabization.org.ma  ،17 ،مكتب تنسيؽ التعريب،ينظر -3

 .15:  54الساعة 
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 ( 1) مخطط 
 العموملثقافة و االمنظمة العربية لمتربية و 

 التعريب في الوطن العربي الييكل التنظيمي لمكتب تنسيق

                                                               

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) 

 

 

                                            

 

 

 

 

 
                                                             

 . 189مد المنجي الصّيادم ، المرجع السابؽ ، ص مح -1

 مدير مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي اللجنة االستشارية

 ارةمدير  اإلد

 الفنية ير الشؤون العلمية ومد

قسم أعمال ومشروعات 

 المعاجم

قسم المجلة 

 والمكتبة

قسم المؤتمرات 

 والندوات

 قسم الشؤون المالية واإلدارية

شؤون الموظفين        

 والعالقات العامة

المشتريات        

 والمخازن

الحسابات      

 والخزينة

السكرتارية  

 والمحفوظات
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 ( 2مخطط )

 

 
 

 

 الكحدة اإلدارية                       المعاجـ                            

 كحدة الحسابات                           المصطمحات المكّحدة           

 التكزيعكحدة الصناعة ك                             النشر                 المجمة ك 

 لمكتباتا                           بنؾ المصطمحات                

 (1) المشتريات                                                          

 (3مخطط )

 (2) 

 
                                                             

 . 197، ص محمد أفسحي، المرجع السابؽ -1
 . http://www.arabization.org.ma مكتب تنسيؽ التعريب،،ينظر- 2

 قسم إداري و مالي قسم فني

 المكتب مدير

http://www.arabization.org.ma/Structure.aspx
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 عالقاتو الخارجية : .2
، إال (1)كاف المكتب عمى كعي بأف تجربتو المعجمية ال يمكف أف تتخذ أبعادىا الحقيقية

جامعات عربية ، ك عمميةسات عممية كمجامع لغكية ك بعدة عالقات مف مؤس إذا ارتبط
، كىك أفراد عممييفشرقيف ك مستاسميف ك مر ، ك الفنكفس عميا لمعمـك كاآلداب ك بية، كمجالكأجن

المصطمحات التي ترد عميو منيـ تنسيؽ يتعاكف مع ىؤالء كأكلئؾ جميعا في تعريب كترجمة ك 
ي إلنجاح كؿ مشاريعو يعتبر عممو ىذا شرط أساسكمف مختمؼ الجيات األخرل، ك 

ء المالحظات ؛ مف أجؿ إبداا في مكافاتيـ بمشاريعو المعجميةضيقـك ىك بدكره أيالمعجمية. ك 
؛ القات كطيدة بشعب كلجاف التعريبىذا ما نتج عنو عكالتكجييات أكاالنجاز المشترؾ ك 

بداء الرأم ك ألجؿ التعاكف المشترؾ ك  الترجمة نة األردنية لمتعريب ك المشكرة مثؿ صمتو بالمجا 
جنبية األك ا بمراسميو العممييف في مختمؼ الدكؿ العربية تتمثؿ عالقاتو الخارجية أيض. ك شرالنك 

تمؾ  ىيئاتالمغكية التي تضطمع بيا مجامع ك  كمختمؼ األنشطةالذيف يكافكنو بالمستجدات 
بيذا يضمف المكتب صمتو بكؿ ما يظير في نطاؽ ، ك كمفكركىـ عمماؤىـالدكؿ أك 
مف أىـ ك  ....الخ عمـكما يستجد مف مصطمحات ك بحكث، أك مف دراسات أك  (2)تخصصو

المركز العربي ، ك ركز العربي لبحكث التعميـ العاليبالم رتباطات المكتب نجد صمتو الكثيقةا
، كاألبحاث لمتعريب معيد الدراسات، ك النشر، كىما تابعاف لأللسككك لمتعريب كالترجمة 

مة العربية المنظ، ك مركز الطاقات المتجددة، كىذه في المغرب، ك البحار ـالمعيد العالي لعمك ك 
لعربية لممكاصفات المنظمة ا، ك اإلتحاد البريدم العربياف، ك المركز العربي لمطير تركؿ، ك لمب
، كالمركز لمنظمة العربية لمتنمية الزراعيةااإلتحاد العربي لأللعاب الرياضية، ك ، ك المقاييسك 
لمعمـك  المنظمة العربيةك  اإلتحاد العربي لمسكؾ الحديديةك ، التكثيؽلعربي لإلحصاء ك ا

، المطبكعات الصحية بالككيتك  ، كالمركز العربي لمكثائؽاتحاد األطباء العرب، ك اإلدارية
أما عالقاتو  ....الخ(FARABI)كبنؾ المعمكمات في منظمة األلسكك، (BASMبنؾ باسـ )ك 

مركز المعمكمات الدكلي  ك  (ISO: المنظمة العالمية لمتقييس)رؤسسات الدكلية نذكبالم
(INFOTERM)،  رجميف في معظـ رابطات كاتحادات المت)يضـلدكلييف ك اتحاد المترجميف اك

شركة ، ك كارسك (FIT)اإلتحاد السكفياتي سابقاالدكؿ األكركبية كالكاليات المتحدة األمريكية ك 
                                                             

 . 80، ص ينظر، أحمد شحالف، جيكد مكتب تنسيؽ التعريب- 1
 . 26،  25، ص حمد خطابي، المرجع السابؽمينظر، محمد  -2
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الجمعية العالمية لكضع المصطمحات ، ك ( في ميكنخ بألمانياSIMENSسيمنس )
(TERMIA)،  المجمس الدكلي لمغة الفرنسك(يC . I. L. F)(1)ك ،( INTERPART في )

البنؾ اإلقميمي ، ك جمعية الجامعات في باريس، ك ككالة الرابط الدكلي في ركماشتكتجارت، ك 
 ....الخ(2)في كندا 
يكثؽ صالتو داخؿ الكطف  أف مكتب تنسيؽ التعريب :يتضح مف خالؿ ما سبؽ عميوك 

حات مع بعض جاؿ المصطمخارجو مف خالؿ تبادؿ المنفعة العممية في مالعربي ك 
يتجسد دكره في تكحيد فمكتب تنسيؽ التعريب  المؤسسات الدكلية الميتمة بالمغة العربية،

 .الدكلية لخدمة مصالحو يستفيد مف الخبراتالجيكد عمى مستكل الكطف العربي ك 
 تنسيق التعريب : ماىيةالرابعالمطمب 

 وظيفة المكتب : .1
 : كظيفتو المتمثمة في أمريف تتحدد لو  المتمعف في أىداؼ المكتب

 ككسيمة بيا باعتبارىا أداة لمتكاصؿ الحضارم تطكير المغة العربية بذؿ الجيد مف أجؿ ،
 .اقتصاديانشاطا اجتماعيا ك ، ك ابتداعاك  يعبر المستعمؿ عما يتفاعؿ في ذىنو خمقا

 نيا ؛ الغرض متيسيره في معاجـ مختصةالعممي ك  بذؿ الجيد مف أجؿ إيجاد المصطمح
، باعتبار المغة العربية المكتشفات بمساف عربي مبيفعات ك المختر التعامؿ مع العمـك الحديثة ك 

 ( 3)، كتطمعاتيا الشرعية المستقبمية.ا غناىا الحضارم العممي التاريخيلغة طبيعية لي
في  ، خصكصارة أعاله لـ تحدد تحديدا كاضحا كدقيقا المراد مف التنسيؽرغـ أف الفقك 

قبؿ انتقاؿ المكتب مف مرحمة التعريب بمفيكميا الشامؿ التي ك  (4).ح العمميميداف المصطم
إلى  ـ 1961احتضانيا لو بعد ذلؾ مف عاـ تحت إشراؼ جامعة الدكؿ العربية ك عاشيا 
لما بدأت كزارات التربية  (. ك ذاؾ يسمى )المكتب الدائـ لمتعريبيث كاف آن، حـ 1969

( ثـ التعميـ العاـ )االبتدائي كالثانكم (5)استكماؿ تعريبكالتعميـ في عدد مف الدكؿ العربية 
راء حكؿ مرحمية تطبيؽ لقد تضاربت اآلجامعي المتكسط ثـ التعميـ العالي. ك الالتعميـ الميني ك 

                                                             
 . 80، ص ينظر، أحمد شحالف، جيكد مكتب تنسيؽ التعريب -1
 . 175 ، ص الكتاب الثالث، المرجع السابؽ، مصطفى الحيادرة ، ينظر - 2
 . 30ص  ،ـ 1999،  47ينظر، أحمد شحالف، منظكمة التنسيؽ: المفيـك كاإلجراء، المساف العربي، ع  - 3
 . 31، ص ينظر، المرجع نفسو -4
 . 216، ص ينظر، محمد أفسحي، المرجع السابؽ -5
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صؿ إلى الجامعة لياالبتدائية كالثانكية إلى األعمى أم مف المدرسة  دنىالتعريب تبدأ مف األ
يمكف  ( التي تسمح بتككيف األطر التي بدكنيا الأم )الجامعة مف األعمىالمعاىد العميا، أك ك 

أف التعريب يجب أف يككف أفقيا كفي كؿ  ىناؾ رأم آخر يرلك ؟. تعريب المراحؿ األدنى
في آف كاحد حسب ما . بمعنى أف يككف التعريب تدريجي في كؿ المستكيات المستكيات

افة إلى تعدد المدارس التي تعرب العمـك ، باإلضالتقنية المتكفرةالبشرية ك سائؿ تسمح بو الك 
ساكسكنية في شرقو، تتضح األنجمك ، ك غرب الكطف العربيفي  الفرنكفكنّية منيا المدرسة

لقد تنبيت الجيات المعنية في ك ( 1).مى مفيـك كاضح كقار ليذا التنسيؽاالتفاؽ عصعكبة 
بالتالي ، ك قطار العربيةخطكرة ازدكاجية المصطمح العممي كالتقني في األإلى الكطف العربي 

ؤثر عمى كحدة الثقافة ىذا ياختالفيا مف بمد إلى آخر ك المصطمحات لممفيـك الكاحد ك رادؼ ت
العمـك التابعة لجامعة الدكؿ عيدت المنظمة العربية لمتربية كالثقافة ك  نتيجة لذلؾك . العربية

لجمع المصطمحات تكاممة إلى مكتب التعريب الرباط القياـ بميمة كضع خطة مالعربية 
تقديميا في صيغة تنسيقيا ك أقطار الكطف العربي ك  التقنية المكضكعة في شتىالعممية ك 

تكحيدىا  لدراستيا ك ذلؾ تعريب التي تعقد بصكرة دكرية، ك مشاريع معجمية إلى مؤتمرات ال
عمؿ المكتب الدائـ  في الحقيقة يختمؼك  (2).ا في جميع األقطار العربيةاستعمالي كتعميـ

تنسيؽ التعريب في الكطف العربي عف عمؿ المجامع المغكية في أف المكتب ال يقـك ل
المختمفة في إطار بالتعريب بقدر ما يركز في عممو عمى ميمة التنسيؽ بيف الجيكد العربية 

، ثـ اتضحت فكرة التنسيؽ يكد العربية بدأ في مجمع القاىرة. إف التنسيؽ بيف الجخطة شاممة
و عمى مستكل الكطف العربي لتمبية الحاجات المغكية المعاصرة في دكؿ ضركرة القياـ بك 

د مفيـك التنسيؽ الذم احيكاضحة مكاجية مع المغة الفرنسية قكية ك ، حيث الرب العربيالمغ
اختمرت ىذه الفكرة لسنيف منذ انعقاد المؤتمر  لقدك ، ية التعريب في الكطف العربيأحاط بقض

  (3).ـ 1961نة تعريبي األكؿ في الرباط سال
 
 

                                                             
، ـ 1988، 31ية في منيجية التعريب، المساف العربي،ع ، منيجية التنسيؽ كخطكة أساسينظر، مكتب تنسيؽ التعريب -1

 . 22،  21ص 
 . 203، ص  ينظر، عمي القاسمي، عمـ المصطمح -2
 . 91، ص المنجي الصيادم، المرجع السابؽينظر، محمد  - 3
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 مفيوم تنسيق التعريب  .2
 : ـ مفيـك تنسيؽ التعريب إلى قسميفينقسك 

 : مفيوم نظري :أّوال
كع عند الرجظمة لممكتب كجياز تابع لأللسكك ك المكائح المنيستنج مف النصكص ك  ىكك 

 :إلييا نجد مف بيف مياـ المكتب
 قي ما تنتيي إليو تم : "...ف القانكف األساسي لممكتب ما يميجاء في المادة التاسعة م

العمماء كالمترجميف كمتابعة ذلؾ كمو األدباء ك مغكية كنشاط الكتاب ك المجامع البحكث العمماء ك 
عرضو عمى ، ك خراج ما يتصؿ منو بأغراض التعريب، الستمقارنتوكتصنيفو ك  وتنسيقك 

 (1)".ات التعريبمؤتمر 
 المجمس التنفيذم في جمستو  جاء في المادة الرابعة لمنظاـ الداخمي الذم صدر عف

" يقـك المكتب بتنسيؽ الجيكد التي تبذؿ لمتكسع في :(2)ما يمي ـ1972الثانية جانفي 
ية في األجيزة الثقافي التدريس بجميع مراحؿ التعميـ كأنكاعو كمكاده ك استعماؿ المغة العربية ف

لعربية بالمصطمحات تنسيؽ الجيكد التي تبذؿ إلغناء المغة اكسائؿ اإلعالـ المختمفة، ك ك 
طف العربي بكؿ الكسائؿ الممكنة الحضارم في الك لحديثة كلتكحيد المصطمح العممي ك ا
 (3)".عداد لممؤتمرات الدكرية لمتعريباإلك 

 تطبيقا لياتيف المادتيف يسمؾ المكتب المنيج التالي :ك 
  منيايجمع المتداكؿ لممصطمح الكاحد في البالد العربية بطرؽ شتى: 

لجاف التعريب  يرد عميو مف المجامع المغكية كالييئات المختصة مثؿ:ا جرد م  -
حاد اإلت)(، كاالتحادات العممية ؾ:المكازيفية كمنظمة)المقاييس ك المنظمات العربك 

 . ىجائيامرتبة ترتيبا  *اتذاذتسجيؿ ذلؾ في جالبريدم(، ك 

                                                             
 . 22، ص كخطكة أساسية في منيجية التعريب ، منيجية التنسيؽمكتب تنسيؽ التعريب - 1
 . 403المرجع السابؽ، ص  ،عمي الزركاف - 2
 . 22، ص مكتب تنسيؽ التعريب، منيجية التنسيؽ -3
مترجـ أكالمصطمحّي لتجميع بحكثو، األداة التي يستعمميا ال ىيىي كثيقة أساسية تجمع المعمكمات، كتنّظميا. ك :جذاذة -*

ألجنبي المترجـ، ينظر، زكية الّصفحة ما يقترحو مف مقابؿ لممصطمح اكمصادره، كمترجماتو ليؤّيد بالمصدر، كالنّص ك 
  .18المرجع السابؽ، ص ، طمعي
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تمد في غالب كيعغير مدرسية مما يمفو االختصاصيكف، جرد الكتب العممية مدرسية ك   -
 (1).المعجمية الكاردة في آخر الكتاب ذلؾ عمى الكشكؼ

  غيره .ك : كتاب القانكف البف سينا جرد الكتب العممية القديمة مثؿ  -
القامكس المحيط ر، ك جرد المعاجـ المغكية القديمة مثؿ: لساف العرب البف منظك   -

عمى الحركؼ رتبة قد يجمع لدل المكتب مئات األلكؼ مف جزازات م، ك لمفيركزآبادم
 . (ثالثية المغات )عربي، فرنسي، انجميزمكميا ، ك اليجائية

  متابعة المستحدث المستجد منيا بكاسطة خبراء المكتب في استقراء المفاىيـ العممية ك
تابعة المعاجـ بم، ك مف عمماء متخصصيفستشرقيف، ك ممو كفي خارجو مف عرب ك داخ

عف ىيئات معترؼ  النشرات العمميةالمفصمة ك ة ك المكسكعات المختصر ، ك األجنبية المعتمدة
 (2).كزنيابقيمتيا ك 

  مفيوم تنسيق التعريب من الناحية العممية ثانيا :
المتخصصة  مع األجيزة كالكاقع كالتعامؿ المستمرالذم ينبع مف الممارسة اليكمية  كىك

 :قطرية كانت أـ قكمية كىذا يأخذ ثالث أبعاد
   بمعنى أف تساير  :في تناسؽ مع مختمؼ مراحؿ التعريبب كسائؿ التعريتنسيؽ إعداد

لتعريب في مختمؼ األقطار مخططات اتي ينسؽ بيا المكتب جميع مراحؿ ك الكسائؿ ال
، كالمتكسط كسائؿ التعميـ الميني الثانكم تختمؼ عفألف كسائؿ التعميـ العاـ ك  ؛ ذلؾالعربية

ف ما لو عالقة بالبحث ، ناىيؾ ععيالجامتختمؼ عف كسائؿ التعميـ العالي ك  ىي بدكرىاك 
لتغطية كؿ مرحمة مف  ؛ز فكرة المخططات العشارية الثالثانجا ىذا ما أدل إلى، ك العممي

 (3).ىذه المراحؿ
  ذلؾ أف إشكالية التعريب مبذكلة في مختمؼ األقطار العربيةالتنسيؽ بيف الجيكد ال ،

ر مف حالة التعريب الشاممة في ، حيث يختمؼ األمي كؿ قطر عربيتطرح بدرجات متفاكتة ف
                                                             

 . 403، ص ينظر، عمي الزركاف، المرجع السابؽ -1
 . 404، ص نفسوالمرجع  ،ينظر -2
مترجـ أك المصطمحّي لتجميع بحكثو، ىي األداة التي يستعمميا الىي كثيقة أساسية تجمع المعمكمات، كتنّظميا. ك :جذاذة -*

ألجنبي المترجـ، ينظر، زكية الّصفحة ما يقترحو مف مقابؿ لممصطمح اكمصادره، كمترجماتو ليؤّيد بالمصدر، كالنّص ك 
  .18المرجع السابؽ، ص ، طمعي
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ب الجزئية التي تختمؼ كما إلى حالة التعري في كؿ حقكؿ المعرفة،حؿ التعميـ ك جميع مرا
بمشكؿ  ىنَ عْ ىيآتو التي تُ سساتو ك عربي مؤ  دعت ىذه الحاالت أف يككف لكؿ قطرقد . ك كيفاك 

 .ي قناة التكحيدبينيا لتصب كميا فالتعريب مما أدل إلى خمؽ ركافد قطرية يجب التنسيؽ 
 حيف نتكمـ عف تنسيؽ التعريب ال نعني بيا نقؿ التنسيؽ بيف مختمؼ مصادر المعرفة :

( إلى )عمى األقؿ الفرنسيةأك : مف اإلنجميزية أم (1)العمـ مف المغة األجنبية إلى المغة العربية
ا نعد ، فحينمشكمة جديدة تتعمؽ بالعمؿ المعجميفي ىذه الحالة تظير م، ك المغة العربية
بيذا يقترح يميؿ الباحث إلى إحدل المغتيف ك  (انجميزم / فرنسي / عربيي المغة )معجـ ثالث

ىنا يظير البعد الثالث . ك مع إحدل المغتيف عمى حساب األخرلمقابؿ عربي يتجاكب أكثر 
، المدرسة األنجمكساكسكنية كالمدرسة لعربفي التنسيؽ بيف مدرستيف مف الباحثيف ا

 (2).الفرنسية
مف المؤكد أف عممية التعريب في العالـ العربي ال يمكنيا أف تكفؿ حاجة العرب ك 
ـ مف األياـ ميما تضاعفت لغة الضاد في يك  لف يتسنى ليا أف تسدد خصاصة، ك يةالمغك 

ربية لف يتدارؾ ، فإف تخمؼ المغة الععيفالكاضاشتّد نشاط المترجميف كالمعربيف ك الجيكد ك 
كسائميا العممية ، ك تفصيؿاـ أىدافيا المحددة بدقة ك رسكمة بإحكتقنية مبغير خطة عممية ك 

 ،يجرم مف أعماؿ في ميداف التعريب ، خطة صالحة لتككف إطارا لجميع مابكضكح معّينةال
يتطمب تخطيط محكـ في ال يتأتى ىذا مف فراغ بؿ ، ك ما يبذلو مف جيكد في إصالح المغةك 

: الذم ىك نشاط المفاىيـفي  التنسيؽ (3)بميمة؛ ألف التخطيط  ضركرم لمقياـ عمؿ التعريب
لغاؤىا بيف مفيكميف أكأكثر ك عمأك  قد يؤدم تنسيؽ المفاىيـ مية يتـ بمكجبيا تقميص الفركؽ أكا 

: الذم يعتبره بعض تنسيؽ المصطمحاتمما يؤدم إلى أكأكثر في مفيـك كاحد التاـ إلى دمج 
ات بمصطمحات تعكس نفس في عدة لغ عممية تؤدم إلى تسمية مفيـك كاحدأك العمماء نشاط 

عمى  العمؿ يسير جعؿ: عميو فالتنسيؽ يعنيك  .(4)بمصطمحات متماثمة الصيغةأك  الخصائص
. فكاف لزاما عمى المكتب رسـ ىذا بالذات مكضكع التخطيطك غاية معينة ك نسؽ محدد نح

                                                             
 .22، ص ينظر، مكتب تنسيؽ التعريب، منيجية التنسيؽ -1
 . 23، ص المرجع نفسو، ينظر -2
، ،)دت(5ينظر، مكتب تنسيؽ التعريب، منياج التنسيؽ: التعريب في العالـ العربي" التصميـ العشارم"،المساف العربي،ع -3

 . 326ص 
 . 788، صسمي، عمـ المصطمح، عمي القاينظر -4
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جرم في نطاقو ي، ك عنو مف منجزات ما يصدرما يبذلو مف جيكد ك  منيجية تحيط بجميع
المصطمح بشؤكف التعريب ك األفراد المعنييف المؤسسات المغكية ك يع الييئات ك التعاكف مع جم

ترسيخيا العممي الكفيؿ بترؾ المصطمحات ك  العنصر تنسيؽ ىكفال (1)في كؿ البالد العربية.
قد أكضح المكتب فمسفتو منيا في المؤسسات كبيف األفراد ك بقدر ما تككف صالحة لمف يفيد 

ىكذا يضطر المكتب تكفيقا بيف المشرؽ العربي الذم ية في ىذا الصدد مبينا رأيو: "ك لمنيجا
، غة الفرنسيةالذم يستند إلى الم بيف المغرب العربيك  ينطمؽ غالبا مف اإلنجميزية في التعريب

ء المصطمحيف لدراستيما في فيطرح أماـ الخبراء في مشاريعو المعجمية المفيكميف معا إزا
العممي لمكممة األجنبية  بذلؾ سيصبح المفيـكك  ...عممي رصيف مف اختيار ندكة كتنطمؽ

 (2)."دا بيف شقي العركبةكاضحا كربما مكحّ 
 المستجدات لتعريب كبيرة لمكاكبة التطكرات ك فالمياـ المنكطة بمكتب تنسيؽ اإذف 

لى اإلرباؾ الكقكؼ في كجو تّيار التشتت كالتفرؽ المؤدية إكالتنسيؽ ضركرم لتكحيد الجيكد ك 
 .كالطمبة عمماءالذم يعاني منو ال
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 توحيد المصطمح العممي العربيتنسيق التعريب و  فيمكتب المنيجية :المبحث الثاني
مف  العديدالعديد ك يقذؼ في كؿ يـك ، ك رةإف دكالب الحضارة العممية يدكر بسرعة كبي

 ت كفرة  المستجدات العممية ساىم ، كما(1)إلى ساحة التداكؿ العممي ةجديدال تمصطمحاال
االشتراؾ الترادؼ ك سرعة تدفقيا بأف تطفك عمى السطح مشكمة عكيصة تمثمت في ك 
، العكسأك المفاىيـ لممصطمح الكاحد  رادفت، فتالتقني في الكطف العربيالعممي ك ممصطمح ل

كيكمف الخطر في ظيكر لغات عممية متعددة تيدد كحدة الكطف العربي المبني عمى كحدة 
، قكاميا منذ قركف عديدة، كىي مشكمة ال مفّر منياسالمية ك المغة التي ىي كعاء الحضارة اإل

، منيا العربية مصطمحاتيا العممية األجنبية التي تستقي: تعدد المغات ة أسباب منياذلؾ لعدّ ك 
غة ثانية في بعض األقطار العربية، كبعضيـ اآلخر فمنيـ مف يستعمؿ اإلنجميزية كم

، التقنيمية كضع المصطمح العممي ك التي تتكلى عمباإلضافة إلى تعدد الجيات  ،الفرنسية
 (2).األفراد العممييف كغيرىـجميف ك المعلجامعات كالمعاىد العممية ك اكالمجامع العربية ك 

كضع الخطط في اختيار المناىج ك أكسكء ، عمؿ المجامع المغكية العربيةنقص في كتيرة أك 
اإلصابة شد دكما بمكغ الكماؿ ك م حّد مف كفرة عطائيا أنيا كانت تنلعؿ الذ، ك تردم التنفيذك 
لـ تتمكف بسبب رغبتيا ىذه مف أف تسير بسرعة مكازية ، ك حسف االختيار كاالنتقاءالجكدة ك ك 

مف أسباب ك ( 3).اإلنسانيةيثة في مياديف المعارؼ العممية ك لسرعة العطاءات العممية الحد
في المغة في لغة المصدر ك االصطالحي االشتراؾ ترادؼ ك أسباب لغكية كال :أيضا المعضمة

في أثناء كضع  ةالعربيّ  ةالعمميّ  ّيةلتراثامحات المصط إغفاؿباإلضافة إلى ، العربية ذاتيا
مشكمة كضع إلى تعكد  مف جية أخرلمف جية، ك  المصطمحات العممية الحديثة

، سعى مكتب تنسيؽ اكنتيجة ليذ(4)االستعماؿ.ات العممية مكضع التطبيؽ ك المصطمح
، مع اعتباره رصيد المجامع المغكية ينيج منيجا مغايراأف يسمؾ مسمكا مختمفا ك  عريب إالّ الت

 ، رغـ محدكدية ىذا الرصيد حيث لـ يكف يحيط بالعمـ الكاحد مف ألفو إلى يائومدأساسا يعت

                                                             
 . 25، ص ينظر، محمد محمد خطابي، المرجع السابؽ  -1
 . 404، ص ر، عمي الزركاف، المرجع السابؽينظ - 2
 . 31، ص التنسيؽ: المفيـك كاإلجراءمنظكمة ، ينظر، أحمد شحالف -3
 .404، ص ينظر، عمي الزركاف، المرجع السابؽ - 4
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، بعمـ المصطمح الميتميفالمجامع ك المكتب بسند مف رجاالت ىذه  ، فاستقّر أمرإال فيما نذر
  (1).كع المصطمحي الذم يختاره متكامالعمى أف يككف المشر 

 الّتوحيدألول: خطوات المكتب في التنسيق و المطمب ا
 :وضع الخطط وتحديد المراحل .1

  ىادفة اتخططمكضع منذ السنكات البكر مف تأسيسو في  مكتب تنسيؽ التعريب شرع
المتباعدة المدل كالمتكسطة ك  ت بيف قريبةكتصاميـ لمتعريب تفاكت ،كاستراتيجيات دقيقة

بمكاضيع مدركسة ، ك كميا محددة في فترات زمنية معينة، ككانت ىذه المخططات المستقبميةك 
التعريب في الكطف العربي  إلى تنسيؽيسعى مف خالليا المكتب  ،(2)كمشركعات مقررة

 :ىيمراحؿ أساسية ك  إتباعذلؾ عبر ك  تكحيد المصطمح العممي العربيك 
 (3)(م1985_  م1969طمح العممي العربي)تنسيق المص -خطة المرحمة األولى: 

تكصيات مؤتمر التعريب األكؿ المنعقد في مى مقررات جامعة الدكؿ العربية ك بناءا ع
تكحيدىا سيؽ المصطمحات العممية العربية ك كضع المكتب خطة متكاممة لتنـ  1961الرباط 

إدراكا منو لحقيقة تتطمبيا مراحؿ التعميـ المختمفة التي ؛ بيدؼ تكفير المصطمحات استكمالياك 
تتألؼ مف مراحؿ ي في العممية التربكية المغكية كالفكرية برمتيا ك أّف التعميـ ىك الركف األساس

 رئيسة ثالث :
 ؽ مصطمحات مكضكعات التعميـ العاـتنسي. 
  الميني كالتقنيتنسيؽ مصطمحات مكضكعات التعميـ العاـ. 
 (4).العاليات مكضكعات التعميـ العاـ تنسيؽ مصطمح 

 ك تقـك ىذه المنيجية عمى األسس التالية :
  يا المجامع المغكية  جمع المقابالت العممية العربية لممصطمح األجنبي التي كضعت

ا اتفؽ عميو التنسيؽ بينيا لمعرفة م، ك المعجميكف في الكطف العربيصكف ك المختكالجامعات ك 
 .مقارنتيا مع مصطمحات التراث، ك ما اختمؼ فيومنيا ك 

                                                             
 . 31، منظكمة التنسيؽ ، ص ينظر، أحمد شحالف  -1
 . 201، ص المرجع السابؽ، ينظر، محمد أفسحي  -2
 . 216، ص ينظر، المرجع نفسو - 3
 .86، ص  1986،  27ساف العربي، ع ، الملعربيكانتو في الكطف امكحد ك ، المصطمح المينظر، عمي القاسمي- 4
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  مقارنتيا مع المصطمحات العربية ك عقد ندكات مصغرة لممختصيف العرب لمراجعة
 .جنبية في ضكء مدلكالتيا العمميةمقابالتيا األ

 بع ما يصدر مف المعاجـ العممية ذلؾ بتتاؿ النقص في المصطمحات العربية ك استكم
 .ما يستجد منو في مجاالت االختصاصريكا ك ة في البمداف المصنعة في أكربا كأمالتقنيك 
 قرارىا كتعميـ  كتكحيدىا ك ب لمنظر في المصطمحات المنسقة اإلعداد لمؤتمرات التعري ا 

 (1).في أقطار الكطف العربي استعماليا
 :توحيدىانسيق المصطمحات و مراحل منيجية المكتب في ت .2

تكحيدىا اختصار ك  جية المكتب في تنسيؽ المصطمحاتقد قسـ العمماء مراحؿ منيك 
  :متمثمة فيما يمي عناكيفضعكا لمراحميا الثالث ك لفة ك لممراحؿ السا

  العممية العربية لممصطمح األجنبيتتجسد في مرحمة جمع المقابالت : الجمع مرحمة. 
  تتمثؿ في:  مرحمة الدراسة: 
 مرحمة عقد الندكات.  
 (2).استكماؿ النقص في المصطمحات العربية 
 ؛ إلبداء المختصيفإلى المجامع العربية ك  –في كؿ مجاؿ  –التنسيؽ  إرساؿ مشركعات

 .الرأم بعد الدراسة تمييدا لعرض المصطمحات عمى مؤتمرات التعريب
 (3).اإلعداد لمؤتمرات التعريب: مرحمة اإلقرار 

بأف  ـ 1974كما أكصت المجنة االستشارية لممكتب بعد ذلؾ في دكرتيا األكلى عاـ 
اإلتحاد العربية ك مكتبيا لتنسيؽ التعريب بالتعاكف مع اتحاد الجامعات تباشر المنظمة ك 

 كضع خطة لجمع مصطمحات العمـك عمى،اتحادىاكالمجامع المغكية ك  العممي العربي
العربية تنسيؽ مقابالتيا ، ك سيةالفرنف االنجميزية ك العالي بالمغتيفي التعميـ الجامعي ك األساسية 

منظر في تكحيدىا مع كضع قابالت التي أقرتيا المجامع لالمالمستعممة في الجامعات ك 
 . (4)شركح مكجزة لكؿ مصطمح تعاريؼ ك 
 

                                                             
 . 406،  405، ص ينظر، عمي الزركاف، المرجع السابؽ - 1
 . 68، ص المرجع السابؽ ،ينظر، فريد عكض حيدر -2
 .  69، ص وسنفينظر،المرجع -3
 . 217، ص ينظر، محمد أفسحي، المرجع السابؽ-4
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 :ر مصطمحاتواموارد المكتب في اختي .3
ة إلى ما تضعو المجامع المغكية يتكئ المكتب في اختيار مصطمحاتو باإلضافك  

 :(1)الييئات المتخصصة عمى ما يميك 
  المغكية البارزة في ، كالشخصيات العممية ك المسانية الييئاتجامع المغكية ك ما تضعو الم

يردىا  ، فتأسس في المكتب مكتبة المعاجـ التيتقنيةالعربي مف مصطمحات عممية ك الكطف 
 .مطبكعاتياكؿ منشكرات ىذه الييئات ك 

  تقنية .لعممي العربي مف مصطمحات عممية ك ما يجرد مف التراث ا 
  ىي عمى نكعيف :ك  ربيةاأللفاظ العربية في المغات الغ 
 أصميا العربي . يَ سِ نُ صطمحات اقتبستيا المغات األخرل ك م  .1
 .األصؿعربية  ألف تككف ىي مظّنةك الكممات العربية التي تنطكم عمييا المغات األكركبية   .2
نما مف كاقع تمؾ الييئة، ك كيا ىذا المجمع أك يسمسّد الفراغ انطالقا مف منيجية معينة  .3 ا 

نفس  بؽ فعال مف مصطمحات فيال تتصادـ اختياراتو مع ما يط؛ حتى الحياة العربية
 ( 2).المجاؿ
الميني  التعميـ العاـ ك استطاع المكتب أف يستكمؿ مصطمحات جميع مكضكعات ك 
، ـ1973ة يقدميا إلى مؤتمر التعريب الثاني الذم انعقد في الجزائر سن، كينسقيا ك كالتقني

  (3).ـ1977ابمس في ليبيافي طر مؤتمر التعريب الثالث الذم انعقد ك 
 المتوسط قريب و المصطمحات عمى المدى ال تنسيق :المرحمة الثانية خطة
  :(م 2222 إلىم  1985البعيد)و 

" يخمؼ : "مصطفى بفبمبادرة مف مديره آنذاؾ الدكتكرـ  1985أعّد المكتب عاـ 
عممي  مشركع مخطط شامؿ لمتعريب ييدؼ إلى تحقيؽ المياـ المنكطة بالمكتب في إطار

 (4).دقيؽ شامؿ ألعمالو المستقبمية
 :محاكر أساسية ةتَضمَّف ىذا المشركع ثالث  
   . تصنيؼ متسمسؿ لممعارؼ مع مخطط عشرم لمختمؼ المياديف 

                                                             
 . 67، ص اب الثاني، الكت المرجع السابؽ ، مصطفى الحيادرة ،ينظر-1
 . 174، ص الكتاب األكؿ  ،المرجع السابؽ ، مصطفى الحيادرة ،ينظر -2
 .  86، ص مكانتو في الكطف العربيالمكحد ك ، عمي القاسمي ، المصطمح ينظر -3
4
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  . مشركع مخطط ثالثي لتحضير مشاريع المعاجـ 
  . مشركع منيجية إلخراج المعاجـ إلى حيز الكجكد 

الثقافة ظمة العربية لمتربية ك ه المؤتمر العاـ لممنارتكزت ىذه المحاكر عمى قرار أصدر ك 
ب ( لكضع تصكر شامؿ  3العمـك في دكرتو العادية الرابعة تحت رقـ ) ـ ع / د ع / ؽ ك 

. كيعكس ىذا ـ 1984التي صدرت مرحمتيا األكلى سنة لنشاط المنظمة عمى المدل البعيد 
تكحيدىا ممية ك طمحات العقضية المص، ك : قضية التعريبة أنشطة مف أىمياعد التصكر

كالتقيد باستعماليا ، في البحكث العمميةالمؤلفات المدرسية كالجامعية، ك في استعماليا نشرىا ك ك 
 : ع المكتب خطة عمى المدل القريب كالمتكسط كالبعيد تمثمت فيما يميقد كضقكميا ك 
  عمى انجاز تمؿ ىدفيا اش: (ـ1988 إلى ـ1985القريبة المدل( )كلى: )مرحمة الخطة األ

ة في حقؿ المادة الكاحدة بمعناىا شبو مكسعة ُتَمِبي حاجة االستعماؿ األساسيمعاجـ عامة 
عرضت ىذه المعاجـ عمى مؤتمر التعريب السادس عاـ ، ك العاـ في مختمؼ فركع المعرفة

  .ـ 1988
 تـ االنتقاؿ فييا مف (ـ 2000إلى  ـ 1989( )مرحمة الخطة الثانية )متكسطة المدل :
المقابؿ العربي المكّحد لمعاـ  تأليؼ في المعاجـ العامة إلى المتخّصصة رغبة منو في إيجادال
استجابة البحث كالتأليؼ بالعربية. ك دعما لمتعميـ ك ، ك ممة المعارؼالخاص مف مصطمحات شاك 

 ( 1).التعريب القطاعات العمكمية في مختمؼ مياديني
 سيتـ فييا إنياء التعريب (ـ 2000د سنة ( )ما بع)البعيدة المدلمرحمة الخطة الثالثة :
ياة خاصة منيا ذات في شتى مرافؽ الحالمصطمح في جميع حقكؿ المعرفة ك  تكحيدك 

 (2).التخصص الدقيؽ
 مالبساتو النظرية في المكتب :مفيوم التقييس و  .4

 :سيؽ التعريب لمفيكميف متداخميفيخضع التقييس في مكتب تن
  المنيجية العممية : 

( ـ 1993عماف )( ك ـ1981بنكد المحدكدة الصادرة عف ندكتي الرباط )أساسيا ال 
، تفتقر إلى المقترحاتمجمكعة مف التكصيات ك  التي ال تعد مقاييس عمؿ نيائية بكصفياك 

                                                             
 . 218، ص محمد أفسحي، المرجع السابؽ، ينظر -1
 . 219، ص رجع نفسوينظر، الم -2
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لى إمكانية فرضيا عمى كاضعي المصطمحاشرعية التداكؿ ك  المعاجـ المختصة معّدم ت ك ا 
اشتقاؽ، قياس، ة مف العمؿ االصطالحي )ينفيي تمثؿ نبراسا باىت الضكء في مراحؿ مع

...( فيي ال ، تكثيؽجرد، جمع، تدكيففي مراحؿ أخرل أكثر أىمية ) ...( ك، تعريبترجمة
 .تقييس خاصة عند اختيارىا حاسكبياتفي بمتطمبات ال

   توحيد المصطمحات: 
 في غالب األحياف ما يعكض مفيـك التكحيد المصطمحي عف التقييس المصطمحي في 

 ، رغـ أفّ ب يحؿ مفيـك التكحيد محؿ التقييس، ففي المكتيات التعريب في الكطف العربيأدب
   (1).نتيجة مطمكبة مف نتائجوالتكحيد مرحمة الحقة لمتقييس ك 

 تنسيقيامكتب في وضع مشروعاتو المعجمية و ال منيجية  : 
مراحؿ تتمخص ىذه التكحيدىا ك  قصدالتي يضعيا المكتب لعّدة مراحؿ  تخضع المعاجـ

 :في
حيث تككف االنجميزية لغة  (، عربي، فرنسيثالثي المغة )انجميزم مرحمة إعداد المخطكط -

  .شرحت بال تعريؼ أك تككف المصطمحاغالبا ما ، ك منطمقا لمعمؿ تعقبيا الفرنسيةك  ،المدخؿ
إلبداء ؛مصطمحية المختصة في الكطف العربيإرساؿ المخطكط إلى المؤسسات ال  -

 .المالحظات عميو
، كما بو مف مالحظات، في ضكء ما يتصؿ بو المكتب عقد ندكة خبراء لدراسة المخطكط -

 .تراه الندكة مجديا لمراجعتو
رسالو مجّددا إلى جيات اكط بعد االلتزاـ بمالحظات الندكة، ك رقف المخط - الختصاص ا 

 .؛ لتمقي المالحظات مف جديدمؤسساتأفرادا ك 
يو، عمى مختصة لدراسة المعجمات المعركضة عممتعريب الذم يؤلؼ َلْجَنات لعقد مؤتمر  -

 (2).عميو إذا ما ارتأت المجاف ذلؾ ، ثـ المصادقةَىْدم مف مالحظات الدكؿ
 : تفصيؿ فييا فيك كاآلتيمكجزة أّما الراحؿ في التنسيؽ ُتعدُّ مختصرة ك ىذه الم

                                                             
، ضكء النظريات المصطمحية الحديثة، المساف العربي ، الحركة المعجمية لمكتب تنسيؽ التعريب فيجكاد حسني سماعنو-1

 . 45، صـ1998،  46ع 
 . 69،  68، ص الكتاب الثاني ،المرجع السابؽ، مصطفى الحيادرة ، ينظر -2
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ف مصطمحات مؤسساتيا المختصة لتكافيو بما يتكفر لدييا ممراسمة الدكؿ العربية ك  :أوال 
بيذا فيك يعطي ، ك (1)(المتداكؿ مف المقابالت العربية )في العمـ المعنيفرنسية مع ك انجميزية 

عة الدكؿ العربية_ فيما كاف _ أىمية لممشاريع التي ترد إليو عف طريؽ األمانة العامة بجام
بة األىمية تمؾ في مرت، ثـ تمييا افة كالعمـك حاليا "األلسكك"المنظمة العربية لمتربية كالثقك 

ربية كالمنظمة العربية لمبتركؿ المشركعات التي ترد مباشرة مف األجيزة التَّابعة لمجامعة الع
المنظمة العربية لمطيراف ، ك ة لممكاصفات كالمقاييسالمنظمة العربي، ك البريدم العربياالتحاد ك 

مات الدكؿ العربية ا يرد مف حكك باإلضافة إلى م ...العربية اتحاد إذاعات الدكؿ، ك المدني
كلية كالمنظمة ، كما يرد لممكتب مف المنظمات الدالمجامعتيا العممية كالجامعات ك ىيآك 

 .األفراد العممييفلدكلية الخرائطية ك المنظمة االدكلية لمتغذية كالزراعة ك 
يأتي العمؿ التنسيقي في المكتب في خصكص ما يقترحو خبراؤه كمراسمكه العمميكف   ثانيا:

عجمية ليككف ليا في الكطف العربي الكبير مف مكاضيع مالمكانة العممية المرمكقة  مف ذكم
 (2).السبؽ عمى غيرىا

، (3)مصطمحات المقترحة لممدلكؿ الكاحداستقصاء المصادر العربية لتتبع مختمؼ ال :ثالثا
   استخراج المستعمؿ مف المصطمحات في المؤلفات التعميمية . ك 

( االنجميزية، الفرنسية العربية،تقنية بثالث لغات كىي )الت العممية ك إدراج المصطمحا :رابعا
ذا كاف نت تستعمؿ الفرنسية، ك الدكؿ العربية التي كامراعاة لالختالؼ في المناىج بيف  ا 

 .كؿ إضافة لغات أخرل كاأللمانية كالركسيةلممعجـ صبغة تكنكلكجية دكلية فإّف المكتب يحا
 .لدكلي في اإلطار المحدكد لممعاجـى الصعيد العممي ااستقراء المفاىيـ عم :خامسا
ضافة مقابؿ أجنبي، ك حتفاظ بالمشركع األصمي لكؿ معجـتبّني مبدأ اال :سادسا ثاف  ا 

ثبات ممحؽ بالمصطمحات اإلضافية ك  (فرنسي)انجميزم أك  التي تستعمؿ في ىذا النسؽ ا 
 .(4)ذاؾ مف الكطف العربيأك 

 :ركر بخطكات أىميايجب الم لتحقيؽ العنصر السادسك 

                                                             
 .  32، صينظر، أحمد شحالف، منظكمة التنسيؽ -1
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 تكجييو إلى جيات لمصطمحية ضمف قكائـ ثالثية المغة، ك تنسيؽ ما تجمع مف المادة ا
 .ص في الدكؿ العربية إلبداء الرأماالختصا

 مصطمحا كفؽ األسمكب التالي عقد ندكات لدراسة المشركع مصطمحا: 
  التصحيح كالتدقيؽ. 
  اإلضافة كالدمج كاالنتقاء. 
   الدقيؽالبحث عف المقابؿ. 

، فيظؿ فر إال ما كجد فعال مف المصطمحاتلعؿ مف عيكب ىذه الطريقة أنيا ال تتك ك 
 سدّ لؿ العمماء إيجادىا يحاك  (1).العربية التي لـ تقترح بعدفي المصطمحات ص ئىناؾ خصا

 .النقص
مجمة المساف "لمنسقة في جزء خاص في كؿ طبعة مفإصدار مشاريع المعاجـ ا :سابعا
؛ كذلؾ مف ف ممحقو مرتبيف ترتيبا مكحداأخرل مستقمة لكؿ مشركع معجـ ضم كطبعة "العربي

كؿ الغربية الميتمة باالستشراؽ الدفي البالد العربية ك عمى األخصائييف كالخبراء  جؿ عرضياأ
االستعراب تمييدا لعرضيا عمى ندكة الخبراء العرب المنعقدة في إحدل العكاصـ العربية ك 

، كذلؾ ـ تحت إشراؼ جامعة الدكؿ العربيةالعمك بية لمتربية كالثقافة ك اؽ مع المنظمة العر باتف
 (2).الجياز التعميمي بالدكؿ العربية العمؿ عمى تطبيقيا بكيفية مكحدة فيإلقرارىا نيائيا ك 

 :نشرىا يتمثل في ما يمييود المكتب في توحيد المصطمحات و ممخص تقييمي لج .5
الجيات المختمفة ك المنظمات المجامع ك المصطمحات التي تضعيا  يجمع المكتب كؿ  -

سب مجمكعاتيا العممية يصنفيا حتكفر منيا في الساحة المصطمحية ك باإلضافة لكؿ الم
 .يا في مصارؼ المصطمحات الخاصة بويخزنينسقيا ك ك 
 (3).شكؿ التي كضعتيا الجيات المختمفةتصنؼ مصطمحات العمـك المختمفة بالتكحد ك   -
تعزؿ منيا تمؾ التي ، ك المتعّددة مصطمحات مكاضيعياصة ك تدرس لجاف المكتب المتخصّ   -

ي مجمكعات ، كتنظيميا فكضعت ليا مقابالت متباينةاحد أك كضعت ليا أكثر مف مقابؿ ك 
                                                             

 . 32، ص المرجع السابؽ، ينظر، أحمد شحالف -1
(، ،)دت1،ج8(، المساف العربي، مج ـ1970 -ـ1962) ، المكتب الدائـ لمتعريب، المكتب الدائـ في سنتو الثامنة ينظر -2

 .  532ص 
شاعتيا ، تطكيرينظر، صادؽ الياللي -3 اف ، المسمنيجية كضع المصطمحات العممية كرمكزىا كمختصراتيا كتكحيدىا كا 

 .   70، ص 39العربي، ع 
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عمى أف يتـ ،البدائؿ المناسبة لكؿ كاحد منياكضع مقترحاتيا حكليا أك خاصة كتقـك بدراستيا ك 
 .ذلؾ بأسرع كقت ممكف

الجيات محات المتباينة إلى كؿ المجامع ك رحات مع المصطيكزع المكتب ىذه المقت  -
آرائيا حكؿ مقترحات لجاف المكتب، كيطمب منيا  بكضع المصطمحات الستقصاءالمعنية 

عالـ المكتب خالؿ مّدة محّددة  .إبداء آرائيا كمالحظاتيا الختيار أنسبيا كا 
حكليا لتي لـ يتـ االتفاؽ تعزؿ تمؾ اّصصة بدراسة المقترحات الكاردة ك تعكد المجاف المتخ  -

 .كتقـك بدراستيا مجّددا
الييئات لدراسة ف ممثميف كمتخّصصيف مف كؿ المجامع ك تنظـ عند ذلؾ اجتماعات م  -

إلى إيجاد عي السّ طمحات التي لـ يتـ االتفاؽ عمييا، ك ىذه المالحظات حكؿ المص
 .عمى أصمحيا االتفاؽمصطمحات  مناسبة ليا ك 

الييئات إلقرار الصيغ النيائية لمجمكعات كؿ ىذه المجامع ك ل تنظـ اجتماعات عامة  -
عدـ استخداـ مى أف يمتـز الجميع باستعماليا ك المصطمحات الخاصة بكؿ عمـ مف العمـك ع

 .المصطمحاتغيرىا حفاظا عمى كحدة 
العمـك تحكم مصطمحات  يقـك المكتب بعد كؿ ىذا بتنظيـ معاجـ كاممة بكؿ عمـ مف  -

 ،كطالب ،عيا تكزيعا كاسعا عمى مستعممي ىذه المصطمحات مف كتابيكز ، ك متفؽ عمييا
عالمييفك  ،مترجميفك  ،كباحثيف كيطمب منيـ جميعا النشرات العممية كمحّررم المجالت ك  ،ا 

 .المكتبات لتككف في متناكؿ الجميع، كتكزع في عدـ استعماؿ غيرىاؿ مصطمحاتيا ك استعماك 
منيا المؤلؼ بكؿ عمـ مف العمـك ليستفيد معاجـ معاني خاصة كضع معاجـ داللة أك   -
 1)).تقييميالمجاف ككضع المصطمحات ك ىي خير مرشد ، ك المترجـأك 
، ال تقؿ عف آالؼ المصطمحات يكميا المصطمحات الجديدة التي قياـ المكتب بجمع  -

كضع مقابالت المختصيف بكيعمؿ جادا كبأسرع كقت كبالتعاكف مع المجامع العممية كالمغكية ك 
شاعتيا بيف مختمؼ الجيات المعك نشرىا تعريبيا تعريبا مقبكال ك ة مناسبة ليا أك عربي نية قبؿ ا 

بعيدة أك قد تككف مغمكطة ، ك ا ليا مقابالت مرتجمة غير مدركسةيضعك أف يتمقفيا اإلعالميكف ك 

                                                             
 . 71، ص السابؽالمرجع  ،ينظر، صادؽ الياللي -1
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أف يتـ ذلؾ ، ك الصحيح ، كبعد ذلؾ استبداليا بالمصطمح العمميعف معناىا األساسي فتعـ
 .(1)نيدكف تخمؼ زم

ال بّد لمكتب تنسيؽ التعريب مف مراقبة مدل انتشار المصطمحات التي يضعيا كدرجة   -
امتحانا ذلؾ يعتبر تصكيتا ك  إذ أفّ ، نبذىـ لبعضيارفضيـ ك كيف ليا أك تقبميا مف قبؿ المستيم

عامية أحيانا محات بديمة قد تككف غير دقيقة أك ، فعند عدـ قبكليا يضع المستيمككف مصطليا
عادةتتبع ىذه المصطمحات ك  ، فال بّد عند ذلؾ مفتذّكراؿ تمفظا ك أسيأك  دراسة المرفكض  ا 

كضعيا إلى جانب المصطمح أك البدائؿ المستعممة ليا كتغييرىا إف اقتضى األمر منيا ك 
، أكاستبدالو بمصطمح ط لو حّتى يسيؿ استعمالو تدريجياشرح بسي، أككضع تعريؼ أك األكؿ
  (2).آخر
 ي تنسيق المعاجممكتب فالمنيجية  .6

 ـ1990مختمفة في خصكص تنسيؽ المعاجـ منذ سنة تب منيجية جديدة ك سمؾ المك
 :تمثؿ ىذا في الخطكات اآلتيةك 
 (3).إعداده دكف التقيد بمستكل دراسي معيف يختار المكتب مكضكع مشركع المعجـ المراد 

 ككف ىي يتعاقد المكتب مع مؤسسة عممية أكاديمية متخّصصة في مجاؿ المشركع لت
ىي التي تختار الخبراء كتتبع العمؿ خطكة خطكة إلى منتياه  ، ك المشرؼ العممي عمى انجازه

المصادر ، كؿ المراجع ك المغكييف بتعاكف خبرائو، ك يضع المكتب تحت تصرؼ فريؽ العمؿك 
نيائيا إف حا أساسيا ك ، مع اعتبار المصطمح المجمعي مصطمالضركرية إلنجاز المشركع

 .العربي لالستفادة منو كاستثماره يد أىمية الّرجكع إلى التراثمع تأك، ك كجد
  المشركعات المعّدة إلى المجامع كالمؤسسات المختّصة كرجاؿ الجامعات ُيْرَسُؿ

 .كالميتميف لمنظر فييا
 بداء يضع المشركع بعد انجازه بيف يدم اتحاد ا لمجامع المغكية لمدرس كالتصحيح كا 

 (4).الرأم
 

                                                             
 .73، ص  السابؽينظر، صادؽ الياللي، المرجع  -1

 .73، ص  المرجع نفسوينظر،  - 2
 ,  236، ص ينظر، عمي القاسمي، عمـ المصطمح -3
4
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 في رحاب اتحاد المجامع المغكيةك ة مجمع مف المجامع أعقد ندكة تحت قب. 
 ـُ المشركعات إلى مؤتمر التعريب لمنظر  (1).فييا مف جديد ثـ المصادقة عمييا ُيَقدِّ
 جيازىا المتخّصصحرصت المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك ك  قدىذا ك  
نشر المعاجـ المكّحدة التي طبع ك  تحقيقا لممكاكبة العممية عمى –مكتب تنسيؽ التعريب  -   

، بعد أف أدمجت المعجمات ذات المكضكع الكاحد أقّرتيا مؤتمرات التعريبلمكتب ك نّسقيا ا
لقد شرع المكتب بمراجعة المعاجـ ك  (2).كاحد عمى أساس التجانس المكضكعي في معجـ

، اتممية إلضافة ما استجد مف مصطمحالمكّحدة التي أصدرىا في ضكء التطكرات الع
ضك   (3).افة التعريفات لممقابالت العربيةا 

دقيقة كاضحة ك منّسقة تحكم عمى مصطمحات يذه المراحؿ تنشأ معاجـ مكّحدة ك بك  
بذؿ جيكدا معتبرة مف خالؼ ما سمؼ يتضح أف المكتب ي، ك متفؽ عمييا مف طرؼ الجميع

شاعتيا ميمّ في حقؿ المصطمح، ذلؾ أف مياـ كضع المصطمحات كتكحيدىا ك  ير سيمة ة غا 
ستكل العربي ، كما يقـك عمى المتتطمب عمميات كاسعة كاختصاصييف كككادر مؤىميف

اختيار المجاالت التي تحتاج إلى جيكد ك  ،بتنسيؽ جيكد الدكؿ كالمجامع المغكية كالمنظمات
ة عمى ، كيساىـ بذلؾ في تنمية المغة العربيريبا دقيقا لتستكعب الحياة كّميامف أجؿ تعريبيا تع

 .ح األجنبي كفرضو لممصطمح العربيمقاكمة غزك المصطم، ك المجاالتمؼ القطاعات ك مخت
 منجزاتيا المعجمية " –" توصياتيا مؤتمرات التعريب:المطمب الثاني: "

 : يامياممؤتمرات التعريب و مفيوم  -أ 
ياسي بالنسبة لمسياسة الخاصة السمطة العميا صاحبة القرار السّ  التعريب ىي مؤتمرات

ثالث سنكات حسب الحاجة ( 4)تنعقد ىذه المؤتمرات بصفة دكرية، ك سيؽ التعريببمكتب تن
ة العربية لمتربية كالثقافة االقتضاء في إحدل الدكؿ العربية بدعكة مف المدير العاـ لممنظمك 
، كتطكر المغة ريبمقترحات تتعمؽ بالتعا يقّدمو إليو المكتب مف أبحاث ك ؛ لدراسة مالعمـكك 

                                                             
 . 34، ص المرجع السابؽ، ينظر، أحمد شحالف -1
 . 49، ص ينظر، المرجع نفسو -2
 . 236، ص المرجع السابؽ، ينظر، عمي القاسمي-3
، ـ1999ق،  1420، 84القاىرة، ع  ، مجمةجربة مكتب تنسيؽ التعريب، التعريب مف خالؿ تك كلد سيدم أحمدأسمم -4

 . 206ص 
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َـّ يرسـ المؤتمر خط. ك اتخاذ القرارات بشأنيالحضارية ك اك  العربية العممية ة مستقبمية عمى مف َث
 :ريبلالشتراؾ في أعماؿ مؤتمرات التع كيدعشكؿ تكصيات ك 

 ممثمكف عف حككمات الدكؿ العربية. 
 : ممثمكف عف الييئات اآلتية 

 .االتحاد العممي العربيكالجامعات العربية كاتحادييما، ك المجامع المغكية   -
 .بالمكضكعات المعركضة عمى المؤتمرالييئات العممية المعنية المنظمات ك   -
كؿ ىذا ، ك (1)المغكيكف الذيف يدعكىـ المدير العاـ لممنظمة بصفتيـ الشخصيةالعمماء ك   -

  ( 2).ةالتقنيّ ة ك مف العمميّ مي لمسايرة عجمة الزّ بغية إشراكيـ جميعا في ىذا العمؿ القك 
أكراؽ ء انعقاده عمى دراسة المشركعات ك خّصصة تعكؼ أثنايشّكؿ المؤتمر لجانا متك 

 (3)اذ القرارات المناسبة ُتَجاُىَيااتخ، ك تمحيصياا عمى المكتب لدراستيا ك العمؿ التي يعرضي
كيتكلى المكتب مف ( 4).لدراسة المعاجـ المطركحة إليو يعمؿ المؤتمر عمى طريقة المجافك 

جميع الييئات رات التعريب إلى الدكؿ العربية ك معف مؤت تصدر خالؿ إبالغ القرارات التي
 (5).متابعة تنفيذ ىذه القراراتالمعنية ك 

 منجزاتيا العممية :توصيات المؤتمرات و  -ب 
 ( الرباط " المغرب"م 1961أفريل  17- 3)المؤتمر األول : 

انبثؽ عنو مكتب تنسيؽ التعريب الغاية منو تنسيؽ جيكد الدكؿ العربية في ميداف 
، ؿقجربة المشرؽ العربي في ىذا الحعمى أساس استفادة المغرب العربي مف تالتعريب 

كما أكصى بأف تككف  (6).التعريب كالمصطمحالعربة ك المغة ألقيت فيو بحكث عامة عف ك 
بكضع أكصى ، ك د دكف منع تدريس المغات األجنبيةالمغة العربية لغة التعميـ لجميع المكا

كقاـ  (7).المغة الفصيحةائؿ التعريب ك ة لتككف كسيمة مف كسخطة لتكحيد كسائؿ اإلعالـ العام
                                                             

 .222ص  ،المرجع السابؽ ،ينظر، محمد أفسحي -1
 . 415، ص المرجع السابؽ ، ينظر، عمي الزركاف-2
 . 207، المرجع السابؽ ، ص ينظر، أسممك كلد سيدم أحمد -3
،  21تحديات القرف ربية ك ، المغة العت تعريب العمـك في الدكؿ العربيةصالح محمد تكفيؽ قدرسي، سياسا ، يحيينظر -4

 . 194ص 
 . 222، ص ينظر، محمد أفسحي، المرجع السابؽ -5
 . 415، ص ينظر، عمي الزركاف، المرجع السابؽ -6
 . 207، ص ينظر، أسممك كلد سيدم أحمد، المرجع السابؽ -7
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ـ بإجراء استفتاء حكؿ تعريب  1966كقاـ المكتب الدائـ لتنسيؽ التعريب في الرباط عاـ 
 (1).اقا في اآلراء حكؿ ضركرة التعريب، كأظيرت النتائج اتفلتعميـ الجامعيا
 ( الجزائرم  1973ديسمبر  22- 12) المؤتمر الثاني 

التكليد كقد أسفر حيد المصطمحات العممية العربية كالكضع ك المؤتمر عمى منيجية تك ركز ىذا 
 :ىمياعف تكصيات أ

غة العربية عمى جميع عمى ضركرة تكحيد المصطمحات العممية في الم المؤتمر تأكيد -
 .أف تتخذ جامعة الدكؿ العربية جميع الكسائؿ الكفيمة بتحقيؽ ىذا التكحيدالمستكيات ك 

تمتـز لكي يككف تعريب  أفمؤتمر بعض المبادئ العامة التي يحسف مناقشة ال -
 مف ىذه المبادئ :الحاجة كمكحدا ك المصطمحات العممية كافيا ب

  يحتفظ بالمادة المغكية كاحد دكف مرادؼ ك يخصص لكؿ مصطمح أجنبي مصطمح عربي
 .نفسيا مف مشتقات ىذا المصطمح 

  اس أكأعالـ أجنبمعنى مف المعاني أسماء فيما يتصؿ بالمصطمحات العممية التي تعتبر
( ينص بجانب المفظ العربي المقابؿ عمى المصطمح العممي ...الخمثؿ:)النبات، الحيكاف

 .العربيةالعربية أكالالتينية أك األجنبي مرسكما بالحركؼ 
 صطمح أف يشفع بتعريؼ يكضح مدلكلويشترط عند كضع  الم. 

تخدمة في المصطمحات العممية المس نظرا لما كجده المؤتمر مف خالؼ في بعض
؛ فإنو يكصي بكجكب اإلسراع في تكحيد تمؾ المصطمحات عف الكتب المدرسية العربية

ا في الكتب المدرسية تكحيدىا كاستخداميمف الخبراء في العمـك إلقرارىا ك طريؽ تككيف لجنة 
 (2).المطبكعةأك 

ب تنسيؽ التعريب عّدىا مكتكما ركز المؤتمر عمى دراسة المشركعات المعجمية التي أ
 (3).في الكطف العربي

 

 

                                                             
 . 195، ص كفيؽ قدرسي، المرجع السابؽي صالح ت، يحينظر -1
 . 142، ص ـ 1965ق،  1384،  2ينظر، المكتب الدائـ لمتعريب، أنباء المكتب الدائـ لمتعريب، المساف العربي، ع  -2
 . 416، ينظر، عمي الزركاف، المرجع السابؽ -3
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  ( طرابمس " ليبيا "م  1977فيفري 16 – 4مؤتمر التعريب الثالث ) 
اة العربية حاضرىا كضع المؤتمر نصب عينيو أىمية العامؿ المغكم في الحي

التنمية انطالقا مف أّم عممية في تتمثؿ أىميتو في حركة النمك المغكم ك  ،مستقبمياك 
أّكد ، ك (1)التي ال تتـ عمى أفضؿ كجو إال بمغة القـك التي يمارسكنياقتصادية أكالثقافية ك اال

، كما في ـ العممي بما ليا مف خصائص ذاتيةالمؤتمر قدرة المغة العربية عمى الكفاء بالتقدّ 
يكتفى فيو بكضع مف ىنا يؤكد المؤتمر عمى أّف التعريب ال ، ك (2)تراثيا مف زاد غني

نما يجب أف يتقّدـ التعريب نحك استخداـ المغة جمع خصائمو في معجـ ك لعممي ك المصطمح ا ا 
بإشاعة المصطمحات كما يكصي المؤتمر ( 3).كؿأجيزة الدالعربية في جميع مجاالت الحياة ك 

، طبع المعجـ الكسيط لمجمع القاىرةالجيكد المغكية لذلؾ اقترح المؤتمر إعادة العممية ك 
ميع المجامع ما أف تضع ج، ك الذم أنجزتو جامعة الدكؿ العربيةد المعجـ العسكرم المكحك 

التعريب في كتاب في النقؿ ك جميع خالصة القكاعد التي انتيت إلييا ، ك لدييا مف مصطمحات
ليذا حّث المؤتمركف كسائؿ اإلعالـ في البالد العربية عمى ، ك تطبيؽ المصطمحات، ك كاحد

( 4)، كحّث الدكائر الرسمية عمى إتباع ذلؾ ظة أجنبيةمقابالت العربية لكؿ لفاستعماؿ ىذه ال

مكعة مصطمحات في مكضكعات عمى تكحيد مج كقد صادؽ المؤتمر رىا مف التكصيات.غيك 
 (5).ـ 1977طبعت عديدة ك 

  ( طنجة " المغرب "م 1981أفريل  22 – 22مؤتمر التعريب الرابع ) 
متصمة بتعريب التعميـ ال دراسة المعجماتىذا المؤتمر في قضايا التعريب ك  نظر 
ة ليس استجابة أقّر المؤتمر في الفقرة الرابعة مف تكصياتو أف التعميـ بالمغة العربي، ك العالي

عمـ لكّنو كذلؾ استجابة لمحقائؽ التربكية التي أثبتت أف تلممشاعر القكمية كال زلفى ليا ك 
كاف أمؿ ىذا المؤتمر في أف ك  ،(6)ةأحفؿ بالنتائج الخّير اإلنساف بمغتو أقكل مردكدا كأبعد أثرا ك 

الحياة اليكمية ط متكازية في نطاؽ التعميـ، كفي نطاؽ اإلدارة، ك في خطك يتحّقؽ التعريب 
                                                             

 . 24، ص راىنةياىا القضالمغة العربية آلياتيا األساسية ك ، اينظر، صالح بمعيد  -1
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أجمعكا أّنو مف الخير لك  ، حيثالمحيطة بالتعريب ذلؾ بعد دراسة المؤتمركف لمظركؼك 
عادتو تكرار القكؿ ك  يظؿ األمر عرضة لالدكؿ العربية اتخاذ قرار سياسي حّتى ال تاستطاع ا 

مختصة في التعميـ لقد كانت المعاجـ التي صادؽ عمييا المؤتمر . ك (1)في ىذا التعريب
اجـ عندما نظرت المجاف الفنّية التي شكميا المؤتمر في ىذه المعك  (2)العاليالتقني كالميني ك 

قد ك  يمي:"... كجدت أّف إعدادىا لـ يكتمؿ كأنيا بحاجة إلى مراجعة كصقؿ، فقّرر المؤتمر ما
لجنة الحظ المؤتمر أف عمى ىذه المشاريع المعجمية أف تقطع مرحمة جديدة مف خالؿ قياـ 

تكزيعو عمى المؤسسات ضبطو قبؿ طبعو ك معجـ بتدقيقو ك  مف المتخّصصيف في حقؿ كؿ
 .قد تـّ ذلؾ مف قبؿ المكتبك  ،(3)"نيةعالم
 ( عمانم 1985سبتمبر  26 – 22مؤتمر التعريب الخامس ) " اأٍلردن " 

التعريب  عمييا تكصيات خاصة بالمبادئ التي يرتكزأّكد المؤتمر ما سبؽ أف أقّره مف 
 :مف ذلؾفي الكطف العربي ك 

 يصيب المغة كؿ ضعؼ رئيس مف مقكمات األمة العربية ك  اعتبار أّف المغة العربية مقـك
 كجكده .خطر ييّدد الكياف العربي ك  ىك
 ة في ال يتأتى ىذا إال باستخداـ المغة العربيال بمغتيا ك ككف إأّف تأصيؿ العمـك ال ي

عداد المصطمحاالتدريس كفي جميع مراحؿ التعميـ ك   .ت العممية المكحدة المناسبة لذلؾا 
 نما يجب أف ذ بيا في مرحمة تعميمية دكف أخرل، ك إف تأصيؿ المغة ال يقتصر عمى األخ ا 

  (4).ى التعميـ العاليإليساير مراحؿ التعميـ كميا مف المراحؿ األكلى 
 العممي، كتطبيؽ ىذا  إف ما ييدؼ إليو التعريب بالدرجة األكلى ىك تكحيد المصطمح

بالغاكؿ مجاالت الحياة أداة ك  تداكلو في، كاستعمالو ك المصطمح ، كما أكصى المؤتمر ا 
، كتتناكؿ ىذه المنيجية جميع لعمؿ في مشركعات تعريب المصطمحاتبإتباع منيجية ا

 :(5)لعمؿمراحؿ ا
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 اكؿ استقصاء المصطمحات القديمة كجمع إجراء عمؿ أكلي منظـ يتن :ي اإلعدادفف
 .المصطمحات الحديثة

  راسة المصطمحات كفؽ نظاـ المراحؿيجب أف تتدرج د :في الدراسةو: 
 يككف الجمع كاالستقراء كاالستقصاءالمرحمة األكلى :. 
 العربية األقطار تشارؾ فييا نّيةجاف فلأك : يككؿ التعريب إلى اختصاصييف المرحمة الثانية. 
 التحقيؽ مف مطابقة ات المتخّصصة لمتمحيص كالدراسة ك : تنظيـ الندك المرحمة الثالثة
 .ذلؾ ما أمكف األجنبي احد لممصطمحاختيار مقابؿ عربي ك ، ك فيـك العربي لممفيـك األجنبيالم
  تتـ فييا مراجعة ما أنجز إذ ، كلجانيا المتخّصصةتأتي مرحمة المؤتمرات  :في اإلقرارو

لمصطمح في ارىا القكاعد التي ينبغي تكفّ إلى األصكؿ ك مف عمؿ في ىذا الميداف استنادا 
  (1)...(، الدقة في التعبيرلة في األداء، الكضكح في الفكرة، السيك )السالمة في المغةالعربي
 الرباط " المغرب(م 1988سبتمبر  32 – 26)مؤتمر التعريب السادس" 

خاصة ، ك السابقةالمؤتمر ما سبؽ أف أصدره مف تكصيات في مؤتمراتو الخمسة أّكد 
حات العربية إلى المجاؿ في إصدار القرار السياسي الذم ال غنى عنو لنقؿ المصطم

االقتراحات التي تمر أماـ المختصيف أىـ األفكار كالمالحظات ك قد كضع المؤ التطبيقي، ك 
أربع كع منيجية تعريب العمـك التي تتمخص في قّدميا المؤتمركف عند معالجتيـ لمكض

 :منيجيات كبرل في التعريب ىي
 في تقنية التي تنقص المغة العربية ك : تتمثؿ في تكفير الكسائؿ الالمنيجية التكنكلكجية

 .، كقاعدة المعمكمات الالزمةطميعتيا الحرؼ العربي
 ثـ بيف  داخؿ البمد الكاحد: تكمف في كيفية تنظيـ أعماليا في التعريب ة العمميةالمنيجي

 .البالد العربية
 (2).آلف سياسة لغكية في الكطف العربي: إذ أنو ال تكجد حتى امنيجية السياسة المغكية 
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 ( الخرطوم "السودان "م 1994فيفري  21-جانفي25مؤتمر التعريب السابع ) 
اية بالمغة رة العنأّكد المؤتمر ما سبؽ أف أقرتو مؤتمرات التعريب السابقة مف ضرك 

كذلؾ ك تدريسا في جميع المراحؿ لزاـ الجميع باستعماليا تأليفا كبحثا ك ا  ، ك التعريبالعربية ك 
  (1).باستعماؿ المغة العربية الفصيحة إلزاـ كسائؿ اإلعالـ

التعاكف الكثيؽ مع مجامع المغة بو المعجمية مشركعاتبباإلضافة إلى قياـ المكتب   
، كتكفير الدعـ المادم كالمعنكم التعريبى بقضايا المصطمح ك ي تعنالعربية كالمؤسسات الت

بإنشاء مؤسسة " مف قبؿ المنظمة كالدكؿ العربية لممكتب، كما أّنو يكصي المنظمة"األلسكك
، كما يكصي قنيات الحديثة إلى المغة العربيةالتستكل الكطف العربي لنقؿ العمـك ك عمى الم

ما أكصت بو لجنة بحكث المؤتمر  ة الحّية كفؽالمؤتمر بتشجيع مشركع الذخيرة المغكي
" الذم ظاـ الرمكز العممية لمغة العربية" ن، كما صادؽ المؤتمر عمىتكصيات ندكة عمافك 

كتب تنسيؽ تكميؼ م، ك ـ 1987ية العربية بعمافأقّرتو الندكة التي عقدىا اتحاد المجامع المغك 
راكز مالبحث العممي ك  ؤسساتمعمى جميع الجامعات ك تكزيعو التعريب بإعادة نشره ك 

التعريب في األقطار العربية، كما يكصي عمى ضركرة تدريس"عمـ المصطمح" في الكميات 
كما رّكز  (2).صطمح العربي كفؽ أسس عممية سميمةالمعاىد العميا لممساعدة في كضع المك 

ما أّكد ، كج أساسي في تكحيد المصطمح العمميمني يعدّ  التقييس المؤتمر عمى اعتبار أفّ 
 .نظاـ تدبير كاستغالؿ قكاعد المعطيات المعجمية عمى
  (3) مراكش "المغرب"(م 1998ماي  8 – 4)  التاسعمؤتمر التعريب الثامن و 

مكتب تنسيؽ مف قبؿ مجمع دمشؽ ك ، كىك منظـ (4)في مؤتمر كاحد افالمؤتمر ُدِمَج 
عف إنجازات المركز جراء ك كمة التنسيؽ، المفيـك كاإلمنظ لقد بحث المؤتمر عفك ، (5)التعريب

نجازات المركز العربي لمتعريب، ك كثائؽ كالمطبكعات الصحية بالككيتالعربي لم كالترجمة  ا 
ة في تعريب العمـك كنشر ، كما رّكز عمى دكر المصطمحات المكحدكالتأليؼ كالنشر بدمشؽ
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المغكية مشركع الذخيرة ك ، كمكضحا تجربة العرب في تكثيؽ المصطمحات العممية المعرفة
قرار المعاجـ المكحدة دراسة ،العربية  . كا 
 ( دمشق"م 2222جويمية  25 – 22المؤتمر العاشر لمتعريب )"سوريا 

، التعميـ العالي في الكطف العربي، ضركرتو، معكقاتو تعريب :رّكز المؤتمر عمى  
طف لتعميـ العالي في الك دكر األستاذ الجامعي في تعريب اك  شركطو كمتطمبات نجاحو"،

المغة العربية، تأليفا إعداد الكتاب العممي الجامعي بكما تطرؽ المؤتمر إلى كيفية ، العربي
الترجمة ي تكليد المصطمح كتكحيده كنشره ك دكر الحاسكب فأّكد الباحثكف عمى كترجمةن، ك 

المكحد في دكر المصطمح العممي العربي ، كما بّيف المؤتمر اآللية مف منظكر المعجـ العربي
قرار بعض المشاريع المعجمية  دراسة، كما قاـ بيب التعميـ العاليتعر   مجمكعة مف  كا 

 .المعاجـ المكحدة
 ( عمان "األردن "م 2228أكتوبر  16 – 12) المؤتمر الحادي عشر لمتعريب 

، تعريب في رصد المصطمحات كتكحيدىاالمؤتمر عمى تجربة مكتب تنسيؽ ال رّكز
تجربة معيد الدراسات ، ك بدمشؽ في كضع المصطمحات العربية كبّيف جيكد مجمع المغة

ربة دكلة الككيت في مجاؿ كتطرؽ إلى تج ،التعريب في المغرب كاألبحاث لمتعريب كمنيجية
مف محاكر بحكثو ك  ،ث العممي في عمـ المصطمح الحديث. كما بّيف أدكات البحالتعريب
 الضاد لقياس ميارات المغة العربيةشيادة ، ك خ العربية كأسرة المغات العركبية: تاريالمقّدمة

قرار المعاجـ المكحدةباإلضافة إلى   (1).دراسة كا 
أجؿ التنسيؽ بيف الجيكد  أىـ مظاىر عمؿ المكتب مفبيذا تعّد مؤتمرات التعريب ك 
نيا ، التي اختّص كؿ مؤتمر مممكتب اإلعداد لممؤتمرات الدكرية؛ ألف الميمة األكلى لالعربية

رير الكفكد عف ، كما تضمنت أعماؿ ىذه المؤتمرات تقاصات محّددةببحث مصطمحات تخصّ 
المختمفة في الخبرات المكتسبات كاالتجاىات ، كالجيكد المبذكلة مف أجمو ك التعريب في الدكلة

، ؼ المصطمحات في مختمؼ المكضكعاتكنتج عف المؤتمرات تكحيد آال، (2)ىذه القضايا
، فيما يناىز أكثر ، كمكتب تنسيؽ التعريبالثقافة كالعمـكعربية لمتربية ك قد نشرتيا المنظمة الك 
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مى يعمؿ المكتب عك (1)...""المعجـ المكحد لمصطمحات: مف أربعيف معجما تحمؿ عنكاف
شاعتيا فنشرىا ك   .مف ثـّ التقكيـالمراقبة كالتقييـ ك ي األكساط العممية مع المتابعة ك ا 

 ا المكتبالتي عقدى الدورات التدريبيةالندوات المتخصصة و  -ج 
ندكات بيدؼ تثميف ك المعجمي عّدة دكرات المغكم ك عقد المكتب في نطاؽ عممو 

يف الباحثرؼ عدد كبير مف الخبراء ك المالحظات مف طتقديـ المقترحات ك ، ك أعمالو
 :كتنقسـ إلى قسميفالتعريب المختصيف في مجاؿ المصطمحية كالمعجمية ك 

 المعجمية ندوات دراسة المشروعات : 
العربية المتخصصة  ساتبمالحظات كمقترحات المؤسّ  ككف المكتب قد تكصؿبعد أف ي

 بعث بيا إلييا المشركعات المعجمية التي سبؽ أف العممية العربية، حكؿالمغكية ك  كالمجامع
يحتضنيا  ندكة مف المتخصصيف،أكيعقد لجنة أك  لدراستيا، يشّكؿ المكتب لجانا متخصصة

المشركع قبؿ تقديمو إلى  ؿ كضع الممسات النيائية عمىألج غالبان أحد المجامع المغكية،
سنكات األكلى حيث لـ ىكذا كاف يفعؿ المكتب دائما ما عدا في الك  (2).إلقراره مؤتمر لمتعريب
عمى مؤتمرم التعريب الثاني  ندكات لدراسة المشركعات المعجمية التي عرضتيعقد لجاف ك 

غير ّفر عمى بعض الخبراء المتفرغيف ك يتك  ألّنو كاف؛ (ـ 1977 – ـ1970)كالثالث ما بيف
ؿ لجينات المتفرغيف في الكطف العربي حيث يقكمكف في المكتب محميا في المكتب بتشكي

مف المتخّصصيف في  عمى ندكة كاحدةالتنقيح ثـ تعرض المعاجـ تقـك بعممية المراجعة ك 
بعرض  ، لكف بعد ذلؾ شرع المكتب في تطبيؽ منيجيتو الجديدةمكضكع كؿ معجـ

ت متخّصصة قبؿ انعقاد كؿ مؤتمر كمف ثـّ عقد المجاف مشركعات المعاجـ عمى ندكا
كابتداء مف الدكرة المالية  (3).مف مؤتمر التعريب الرابع إبتداءاقد بدأ المكتب ذلؾ ك الندكات ك 

المشركع المعجمي عمى جيات  أف ُيعرض -ما سبؽ ذكرهك –تقرر ،ـ 2002 -ـ 2001
كذلؾ  مباشرة عمى مؤتمر لمتعريب إلقراره، كمراجعتو كعرضو بعد ذلؾلتقكيمو  االختصاص

المشاريع المعجمية  تـ تطبيؽ ىذا المنيج الجديد عمى بدال مف عقد ندكة ليذا الغرض،كقد
أف ىذه الطريقة تعطي نتائج  مؤتمر التعريب الحادم عشر، كقد اتضح عمى تعرضالتي 
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 المنيج القديـ، أم عقد المكتب في إطار كقد ح.تتيحو مف كقت لممراجعة كالتنقي أفضؿ بما
ذلؾ عقد  ، ك قبؿ(1)كعشركف لجنة كندكة ما مجمكعو ست، ـ 1997كـ  1982ما بيف 

 :بعض الندكات نذكر أىميا
 م(  2198)األخرىة لمناطقين بالمغات ندوة تأليف كتب تعميم المغة العرب: 

، شارؾ (ـ 1980مارس 07 – 04)الرباط في الفترة الممتدة ما بيفنّظميا المكتب في 
مؤسسات عربية معات ك ممثميف لجاالعرب ال (2)العمماء الخبراء فييا عدد مف الباحثيف ك 

سالمية كمعيد "غكتو " األلماني ك ك  بحث المشارككف ، ك لمجمس الثقافي البريطاني بالرباطاا 
التماريف  –ة التراكيب المغكي – المفردات –منيج الكتاب المدرسي  -: المكضكعات اآلتية

 حاضريف عمى األىمية البالغة التي أصبحتأّكد جميع ال. ك المعجـ -الصكر  –المغكية 
، المسمميفنتيجة دكر العرب ك  في أبرز المؤسسات الدكلية، ك تحتميا المغة العربية في العالـ

    (3).في مختمؼ المياديف االقتصادية كالسياسية كالثقافية تأثيرىـ الفّعاؿك 
 (:م 1981)لتدريبية في صناعة المعجم العربيالدورة ا 

ميكف ، شارؾ فييا باحثكف معجـ1981كرة بالرباط في شير أفريؿنّظـ المكتب ىذه الد
قبتيا قد عقدكا عّدة جمسات ألقيت فييا بحكث نظرية أعمف مختمؼ األقطار العربية ك 

ية في تصنيفو المعجـ اس، بإقرار مبادئ أسأعماليااختتمت الدكرة مناقشات كتطبيقات عممية ك 
صدار تكصيات عامةالعربي   (4).كا 

 المجنات فيما يمي :مخيص أىم الندوات و يمكن تو 
 

 فترة االنعقاد مكان االنعقاد اسم المجنة أو الندوة
 ـ 1982/  04/  30- 26 -األردف  -عماف  لجنة متابعة معجـ ىندسة المياه
 ـ 1983/  05/ 28- 25 - المغرب –الرباط  لجنة متابعة معجـ الجيكلكجيا

 ـ 1983/  05/  28 – 25 -المغرب  –الرباط  (لجنة متابعة معجـ النفط )البتركؿ
 ـ 1983/  06/  30 – 25 -األردف  –عماف  ندكة دراسة مشركع معجـ الكيمياء

 ـ 1983/  08/  14 – 11 -المغرب  –الرباط  الندكة األكلى لتكحيد المصطمحات الرياضية
 ـ 1983/  10/  29 – 25 -المغرب  –الرباط  اسة مشركع معجـ التربيةندكة در 
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 ـ 1983/ 12/  28 – 21 الجزائر العاصمة ندكة دراسة مشركع معجـ المسانيات .
 ـ 1984/  02/  8 – 2 - العراؽ -بغداد ندكة دراسة مشركع معجـ الفيزياء النككية

 ـ 1984/  03/  14 – 7 -المغرب  –الرباط  لجنة متابعة معجـ التجارة .
 ـ 1984/   03/ 25 – 19 -المغرب  –الرباط  لجنة متابعة معجـ المحاسبة

 ـ 1984/  03/  25 – 19 -المغرب  –الرباط  الطباعة لجنة متابعة معجـ
 ـ 1984/  09/  20 – 12 -المغرب  –الرباط  لجنة متابعة معجـ النجارة .

 ـ 1985/  06/  15 – 10 -المغرب  –الرباط  لعامةاندكة دراسة مشركع معجـ الفيزياء 
 ـ 1985/  08/  24 – 17 -المغرب  –الرباط  األنثربكلكجياك  ندكة دراسة مشركع معجـ االجتماع 

 ـ 1986/  04/  5 – 1 -المغرب  –طنجة  الندكة الثانية لتكحيد المصطمحات الرياضية
 ـ 1986/  04/  7 – 4 -لمغرب ا –الرباط  ندكة دراسة مشركع معجـ االقتصاد .

 ـ 1986/  10/  26 – 20 -المغرب  –الرباط  ندكة دراسة مشركع معجـ الرياضيات
 ـ 11/1986/   29 – 23 -المغرب  –الرباط  ندكة دراسة مشركع معجـ القانكف

 ـ 1986/  12/  5 – 1 -المغرب  –الرباط  ندكة دراسة مشركع معجـ الجغرافيا
 ـ  1986 / 12/  6 – 1 -المغرب  –الرباط  ركع معجـ المكسيقىندكة دراسة مش

 ـ 1986 / 11/  24 – 19 -المغرب  –الرباط  ندكة دراسة مشركع معجـ اآلثار
 ـ 1987 / 05/  7 – 5 -المغرب  –الرباط  الندكة الثالثة لتكحيد المصطمحات الرياضية

 ـ 1993/  12/  8 – 4 مصر -قاىرة ال ندكة دراسة مشركعات معاجـ مؤتمر التعريب السابع
 ـ1994/   11/  24 – 19 - سكرية -دمشؽ ندكة دراسة مشركعات معاجـ مؤتمر التعريب الثامف
 ـ 1995/  12/  8 – 4 تكنس العاصمة ندكة دراسة مشركعات معاجـ مؤتمر التعريب التاسع

 (1)ـ 1998/  11/  7 – 3 -مصر –القاىرة  دكة دراسة مشركعات معاجـ مؤتمر التعريب العاشرن

 المصطمح ندوات توحيد منيجيات وضع : 
مكحدة لكضع  دعكات عربية متعددة إليجاد منيجية المكتب جيدان في تمبية يدخرلـ 

  العمؿ المعجمي كتطكير معطياتو. الحديثة كترجمتيا، كلتحسيف شركط المصطمحات العممية
كالعممية العربية،  كة المجامع المغكيةمتخصصتيف بمشار  أجؿ ىذا عقد المكتب ندكتيف مف

 . المصطمحية المختصة كالييئات
 ـ1981فبراير 20إلى  18في الرباط بالمغرب مف  األكلى. 
 ـ 1993سبتمبر 9إلى  6في عماف باألردف مف  الثانية. 

 

                                                             
1
   .15: 47الساعة  ،http://www.arabization.org.ma مكتب تنسيؽ التعريب، ،ينظر - 



 الفصؿ الثالث              جيكد مكتب تنسيؽ التعريب في تكحيد المصطمح العممي العربي
 

161 
 

المصطمحات  عمى التصكر النظرم لمنيجية كضع كقد ركزت الندكتاف في أعماليما،
 . (1)منيجية مكحدة لكضع المصطمحات، كبحث إمكانية تطكيرىا اركترجمتيا، بغية إقر 
" ندكة تكحيد منيجيات كضع المصطمحات :اندرجت تحت عنكاف التي :أما الندوة األولى
مدير استجابة لتكجييات ، ك راح مف كزير التربية المغربينّظمت باقتقد . ك (2)العممية الجديدة "

كبعض  –ية المجامع المغك )كالعمـك مع اشتراؾ عدة ىيئاتالثقافة المنّظمة العربية لمتربية ك 
، كلقد نّظـ المكتب ندكة تجمى مكضكعيا في تكحيد ...(المنظماتالمراكز ك المعاىد ك 
كث حيث نظرت الندكة في المنيجيات كالبح (3)كضع المصطمحات العممية الجديدة.منيجيات 

ية في احثيف كأقرت المبادئ األساسالبالمؤسسات المختّصة ك المقدمة مف المجامع المغكية ك 
ى الحمكؿ الناجعة إل. كبعض المقترحات الضركرية لمكصكؿ اختيار المصطمحات العممية

، التي دستكرا لمتشريع االصطالحي العربي( 18كعّدت تمؾ المبادئ ) (4)ليذا المكضكع.
تأسؼ ، ك جيةم بارؾ ىذه الضكابط المنيالذ "فاضؿ تامر" أثارت نفر مف الباحثيف كالناقد 

الذم  "عبد القادر الفاسي"كذلؾ ، ك نعداـ تقيد الكثير مف الجيات بيافي الكقت ذاتو عمى ا
أسس " محمد جاد " الذم جاء بكثير مفِعزَّْت "ل اعتراضا جزئيا عمى بعض المبادئ، كأبد

التي تحكـ آلية كضع االصطالح " في أطركحتو التي استكحاىا مف ىذه المبادئ 
التركيز أثناء كضع طمح يتطمب قدرا كبيرا مف الدقة ك بّينا أف كضع المصماالصطالحي ك 
، ثـ التدرج إلى االشتقاؽ العاـ، فالقياس، ثـ يراعى في ذلؾ مرجعية التراثالمصطمح ك 

  (5).، كأخيرا النحتعنيا التعريب، ثـ االقتراضيدنك ، ك الترجمة
مصطمح كير منيجية كضع التط:"التي انعقدت في عماف تحت عنكاف أما الندوة الثانية

شاعتو "العربي كبحث ُسُبؿ نشر المصطمح المكّحد ك   .ا 
 مف أىـ ما جاء في ىذه الندكة مف تكصيات ما يمي :ك 
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  األكبر لتجميع  الجية التي يقع عمى عاتقيا العبء تنسيؽ التعريب بالرباط ىكمكتب
حصائيا عدادىا لممراجعة المصطمحات كا   1) ) .اثـ نشرىكالمناقشة كمف  كتصنيفيا كا 

  العاجمة  الحاجات كاختصاصان، الغاية منو سدّ  مخطط مصطمحي، مقيد زمانان كضع
كيتكفؿ مكتب تنسيؽ التعريب  كمكاكبة عمـك العصر كمتطمباتيا كمتكسطة المدل كاآلجمة

 .ذلؾ بتنفيذ
  العربي المكحد بكؿ  العممية العربية المعنية بالمصطمح استعانة المؤسساتضركرة

كتكحيدىا كنشرىا،  منيجيات في معالجة المصطمحات مفما ليا تقنية ك ال كاآلليات ؿالكسائ
 .كتنفيذه مكتب تنسيؽ التعريب بمتابعة ذلؾ البحث كالتدريس كالتأليؼ، كيتكفؿ كتطبيقيا في

  األبكاب في كؿ الكطف  حضارية أساسية، حتى تفتح ليا المصطمح معاممة مادةمعاممة
مالءمتيا ك  كيترؾ ليا الكقت حتى تثبت كجكدىا كسائؿ النشر، كيعمف عنيا بكؿ العربي،

 2) ).كتفرض استعماليا
 حمقات دراسية لمراجعة المعاجم الموحّدة : 

التركيز فييا عمى  بالتعاكف مع مؤسسات تعميمية، يتـ يعقد المكتب حمقات دراسية
 رشد بيا المكتبمف المعمكمات، يست معاجـ المكتب، لمخركج بحصيمة ميمة دراسة نماذج مف

المصطمح المكحد لدل أكساط  المصطمحية بصفة عامة، كإلشاعة مستقبال لمعالجة القضايا
مستكاىا في الطبعات  ىذه المعاجـ بغية الرفع مف بصفة خاصة، كلتبادؿ اآلراء حكؿ التعميـ

المكتب،  حمقات دراسية كميا في دكلة مقر المكتب في ىذا اإلطار، ست عقد الالحقة؛ كقد
 :نجمميا في ما يمي

الفترة ما بيف  كزارة التربية الكطنية بمراكش في مع أكاديمية: تعاكف المكتب الحمقة األولى -
 الفمؾ، األحياء، الفيزياء، أربعة معاجـ، ىي: الرياضيات  ، حكؿ(ـ 1995/ 4-5/5) 

 .الكيمياء
اآلداب  لكميةالدراسػات المصطمحية التابع  مع معيػد المكتب تعاكف: الثانيةالحمقة   -

المجتمعكف ثالثة  تدارس خالليا ،(ـ 1996/  11/  21 – 19) بفاس، في الفترة ما بيف
  الجغرافيا المسانيات، التاريخ كاآلثار،  معاجـ في مجاالت
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البيضاء في الفترة  اآلداب كالعمـك اإلنسانيػة بالدار مع كميةالمكتب  تعػاكف: الحمقة الثالثة -
 المصطمحات الحديثة كدكرىا في ":فتحت عنكا ،(ـ 1997 / 12/  4 – 2)  ما بيف

الصحة  نظرت في ثالثة معاجـ في مجاالت )الكيمياء، ،"ثصناعة المعجـ العربي الحدي
 : )المصطمحاتثالثة محاكر حكؿ كالمحاسبة(، باإلضافة إلى مناقشة التجارة ،كجسـ اإلنساف

 (1)(.الحديث، تعريب المصطمحات كالصناعة المعجمية، بنية المعجـ
 - 20)ما بيف العميا لألساتذة بتطكاف في الفترة مع المدرسة المكتب تعاكف :الرابعةالحمقة  -

التعريب كالترجمة  دكره في خدمةالمصطمح المكحد ك " :، تحت عنكاف(ـ 1998 /10/ 23
خاصة  بصفةفي مجاؿ المصطمح التربكم  ألقيت خالليا عدة عركض ،"التعميمي في المجاؿ

التي أصدرىا المكتب في  تدارس المجتمعكف جممة مف المعاجـ كما .كالتعريب بصفة عامة
 .الجغرافيا الفيزياء، األحياء، الرياضيات، تمجاال

الفترة ما  كالعمـك اإلنسانية بمكناس في تعاكف المكتب مع كمية اآلداب الحمقة الخامسة : -
المجاؿ  تثمار المصطمح المكحد فياس":عنكاف ، تحت(ـ 24/10/2000-21بيف ) 
 ، كما ناقشكاالمداخالت القيمة المجتمعكف مف خالليا جممة مف ، حيث درسالتعميمي"

الجكية،  ، األرصادتربكية، الفنكف التشكيمية البيئةالتقنيات ال ةمحتكيات المعاجـ التالي
 .لعرب المتخصصيفالخبراء ا ثمة مف كحضر الندكة ، النفط.الميكانيكية ، اليندسةاإلعالـ

/  10/  31 – 29التربية بالرباط مف )  تعاكف المكتب مع كمية عمـك: الحمقة السادسة  -
: المياه، المكحدة التالية ، كدرست المعاجـلغكية كمصطمحية تناكلت بحكثا، (ـ 2001
 (2). المعمكماتية كجسـ اإلنساف، الكيمياء، الصحة
جيكدا كبيرة في سبيؿ تكحيد المصطمحات مف خالؿ ما سمؼ يتضح أّف المكتب يبذؿ ك 

مؤلفاتيـ العممية  الطمبة فييستفيد منيا العمماء ك العممية العربية مّما ينتج عنو معاجـ مكّحدة 
ممي تتكفر فيو مصطمح ع ىي خمؽنشكد كالغاية المرجّكة ك عسى يصؿ إلى اليدؼ الملعّؿ ك 

 الالزمة ليستحؽ لقب مصطمح.الشركط الضركرية ك 
 المشاريع لمكتب تنسيق التعريبأىم المنجزات و لثالث: المطمب ا
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شاعتونشره ك حيد المصطمح ك مشاريع ساىمت في تك لقد قّدـ المكتب عّدة منجزات ك   ا 
لخدمة المصطمح العممي  المنظمات الّساعيةالييئات ك جيكد المجامع المغكية ك  ؽتنسيك 

الكطف  اتيـ في كّؿ أرجاءمؤلفف كالطمبة في بحكثيـ ك ، حّتى يستفيد منو الباحثك العربي
 :مف أىـ ىذه المنجزات ما يميك  المصطمحي رادؼتجّنبا لمفكضى كالت، ك العربي
 : ّيةجممعمشاريع أّوال : 
 المعاجـ المكّحدة في مؤتمرات التعريب : 
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 مالحظات سنة الطبع عدد المصطمحات رقم المؤتمر اسم المعجم
 الرياضيات

 
الثا

مر 
مؤت

ال
ي 
ن

19
73

 

أشرف عمى طبع ىذه  م 1979 1842
المعاجم المجمع 

 العممي العراقي
 م 1977 2822 الفيزياء

 
 م 1977 2899 الحيوان
أشرف عمى طبعيا  م 1977 1922 الكيمياء

مجمع دمشق بالتعاون 
 (1مع وزارة التربية )

 م 1977 1797 الجيولوجيا

   

 النبات

 

 م 1978 4141

 الفمكيا و الجغراف

 ( 1)المجموعة 

 
ث 

لثال
ر ا

ؤتم
الم

19
77

 
                        

1723  

 

 م 1977

 في التعميم العام

 

 
 833 التاريخ

المنطق الفمسفة و 
وعمما االجتماع 

 والنفس

1358 

جسم الصّحة و 
 اإلنسان

2112 

 1613 الرياضيات

 (2في التعميم العالي) 556 اإلحصاء
) المجموعة الفمك 

2 ) 
479 

الرياضيات البحتة 
 والتطبيقية

1931 
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 الكيرباء

 ىندسة البناء

 المحاسبة

 التجارة

 الطباعة

 النجارة

 البترول

 الجيولوجيا

 

بع 
الرا
ب 

عري
 الت

مر
مؤت

19
81

 م 

 
 

1984 

1449 

1226 

4538 

2172 

949 

12265 

3294 

 

 

 م 1986

 

الحاسبات 
اإللكترونية 
مع  )بالتعاون

مة العربية المنظ
 لمعموم اإلدارية (

3414 

 

 م(1)1982

 

 

 الفيزياء النووية

 التربية

االجتماع 
 واألنثربولوجيا

 الفيزياء العامة

 الكيمياء العامة

عمم المغة 
 والمسانيات

 

 

س
خام

ب ال
عري

 الت
مر
مؤت

 
19

85
 م

  
1472 

1763 

1296 

5438 

2875 

3262 

 

 

  

 معاجم أعّدىا المكتب
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 األلعاب الرياضية

 

 

س 
خام

ب ال
عري

 الت
مر
مؤت

19
85

 م 

إعداد اتحاد األلعاب   2627
 الرياضية

 الّزراعي العربي

 

 

إعداد المنظمة العربية   7522
 لمتنمية الزراعية

العربي لممصطمحات 
والتعاريف 
اإلحصائية 
 والديمغرافية

2357 

 

إعداد المركز العربي  
 لإلحصاء والتوثيق

القاموس العام 
لمصطمحات السكك 

 حديديةال

 

11679 

 

 

إعداد اإلتحاد العربي لمسكك  
 (1الحديدية )

 االقتصاد

 الجغرافيا

 الموسيقى

 اآلثار

 القانون

 

س 
ساد

  ال
يب
تعر

ر ال
ؤتم

م
19

88
 

 1984 

2626 

846 

2862 

2247(2) 
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الزالزل  –السياحة 
الطاقات  –البيئة  –

عموم  –المتجّددة 
 البحار

 

مؤتمر التعريب 
 (1) م 1994السابع 

   

التقنيات التربوية 
الفنون التشكيمية  

 اإلعالم

االستشعار عن بعد 
األرصاد الجوية 

 عموم البحار

عموم المياه 
 المعموماتية

 اليندسة الميكانيكية

 

يب
تعر

ر ال
ؤتم

م
 

سع 
التا

 و 
من

الثا
19

98
 م 

   

الحرب اإللكترونية 
عمم  –الصيدلة  –

تقانات  –الوراثة 
الطب  –األغذية 
 البيطري

ؤتم
م

يب
تعر

 ال
ر

 
شر 

لعا
ا

22
22

 م

   

تكنولوجيا المعمومات 
اليندسة المدنية  –
التواصل المغوي  –
الطب  –النقل  –

 –)عمم التشريح( 
المالبس والغزل 

ألفاظ  –والنسيج 
التدبير  –الحضارة 
 المنزلي

شر 
 ع
دي

لحا
ب ا

عري
 الت

مر
مؤت

22
28

2) م  ) 
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 (1)التعريب السابقة وىي كما يمي : معاجم متجانسة موضوعيا ، مدمجة في معاجم مؤتمرات 
 

 مكان و تاريخ الطبع عدد المصطمحات المعجم الموّحد
 م 1989 -تونس  3259 لمصطمحات المسانيات

 م 1989 -تونس  6318 النوويةلمصطمحات الفيزياء العامة و 
 م 1992 -تونس  4274 لمصطمحات الرياضيات و الفمك

 م 1992 -تونس  846 لمصطمحات الموسيقى
 م 1992 -تونس  4535 لمصطمحات الكيمياء
 م 1992 -تونس  2146 جسم اإلنسانلمصطمحات الصحة و 

 م 1993 -تونس  3218 لمصطمحات اآلثار و التاريخ
 م 1994 -تونس  6596 لمصطمحات عمم األحياء

 م 1994 -تونس  2721 لمصطمحات الجغرافيا
 م 1995 -تونس  8846 لمصطمحات التجارة و المحاسبة
 م 1996 -تونس  8211 لمصطمحات الطاقات المتجّددة

 م 1996 -تونس  3831 1طباعة( ج  –لمصطمحات التعميم التقني )كيرباء 
 م 1996 -تونس  3734 2النجارة( ج  –لمصطمحات التعميم التقني )البناء 

 م 1997 -تونس  1742 لمصطمحات العموم اإلنسانية
 م 1996 -تونس  1587 لمصطمحات القانون
 (2) م 1996 –تونس  3212 لمصطمحات السياحة

 م 1996 –تونس  1962 الزالزل لمصطمحات

 م 2222 -المغرب  4623 الجيولوجيا لمصطمحات

 م 2222 -المغرب  2239 االقتصاد لمصطمحات

 م 1999  -المغرب  6289 النفط ) البترول ( لمصطمحات

 م 1999  -المغرب  7471 البيئة لمصطمحات

 م 1999 –المغرب  2828 اليندسة الميكانيكية لمصطمحات
 م 1999  -المغرب  5421 الفنون التشكيمية لمصطمحات
 م 1999  -المغرب  1314 التقنيات التربوية لمصطمحات
 م 1999  -المغرب  2231 األرصاد الجوّية لمصطمحات
 م 2222 -المغرب  2224 المياه لمصطمحات
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 م 2222 -المغرب  3212 عموماتيةالم لمصطمحات
 م 2222 -المغرب  1196 االستشعار عن بعد لمصطمحات
 (1) م 2222 –المغرب  4217 عموم البحار لمصطمحات

  مشروعات معجمية لمصطمحات حضارية في إطار اإلعداد لمعجم المعاني العام ، أصدرىا
 :إشرافو المتمثمة فيما يمي المكتب أو أصدرت تحت 

عدد  معّده شروعاسم الم
 المصطمحات

 سنة الطبع

التصدير مكتب المغربي لممراقبة و مصمحة التعريب التابعة لم المستدرك في التعريب
 بالتعاون مع مكتب تنسيق التعريب

 م 1963 515

المركز الوطني المغربي لمتعريب )الشعبة الوطنية المغربية  المعجم السياحي
 (لمتعريب بالتعاون مع مكتب الرباط 

 م 1964 721

المركز الوطني المغربي لمتعريب )الشعبة الوطنية المغربية (  معجم الكيمياء
 بالتعاون مع مكتب الرباط

لم يذكره 
 صاحب المرجع

 م 1964

المركز الوطني المغربي لمتعريب )الشعبة الوطنية المغربية (  معجم الرياضيات
 بالتعاون مع مكتب الرباط 

لم يذكره 
 صاحب المرجع

 

 م 1964
المركز الوطني المغربي لمتعريب )الشعبة الوطنية المغربية (  معجم الفيزياء

 بالتعاون مع مكتب الرباط
 م 1964 2762

كراسة حممة التعريب 
 )تطيير المسان (

المركز الوطني المغربي لمتعريب )الشعبة الوطنية المغربية ( 
 بالتعاون مع مكتب الرباط

 م 1964 كممة 428

المركز الوطني المغربي لمتعريب )الشعبة الوطنية المغربية (  المصور  المعجم
 بالتعاون مع مكتب الرباط

 م 1964 1722

المركز الوطني المغربي لمتعريب )الشعبة الوطنية المغربية (  مصّور األدوات
 بالتعاون مع مكتب الرباط

 م 1964 صورة 43

تعريب )الشعبة الوطنية المغربية ( المركز الوطني المغربي لم الموحات اإليضاحية
 تحت إشراف المكتب

 م 1964 لوحة 122

معجم األصول العربية 
واألجنبية لمعامية المغربية 
)مقارنات مع بعض 
 العاميات في الوطن العربي(

األستاذ : عبد العزيز بنعبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت إشراف 
 المكتب  

 م 1964 صفحة 145

 مصطمحات الطحانة
 الفرانة والخبازة و 

التصدير تابعة لممكتب المغربي لممراقبة و مصمحة التعريب ال
 تحت إشراف المكتب 

 م 1965 489

 (2) م1965 لم يذكره التصدير تابعة لممكتب المغربي لممراقبة و مصمحة التعريب ال مصطمحات السّيارة
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 صاحب المرجع تحت إشراف المكتب
التعريب التابعة لممكتب المغربي لممراقبة و التصدير  مصمحة مصطمحات التربية البدنية

 تحت إشراف المكتب
لم يذكره 
 صاحب المرجع

 م 1965

مصمحة التعريب التابعة لممكتب المغربي لممراقبة و التصدير  معجم الفنون الجميمة
 تحت إشراف المكتب

لم يذكره 
 صاحب المرجع

 م 1965

لمغربي لمتعريب )الشعبة الوطنية المغربية ( المركز الوطني ا معجم األشغال العمومية
 تحت إشراف المكتب

 م 1965 1364

 م 1965 1364  المعجم اإلداري
عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  األستاذ : عبد العزيز بن معجم الفقو المالكي

 إشراف المكتب  
 م 1965 833

التعريب التابعة لمكتب مكتب الرباط بالتعاون مع مصمحة  1ج  معجم الفقو و القانون
 التسويق والتصدير

 م 1965 1292

عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  األستاذ : عبد العزيز بن المعجم الصوفي
 إشراف المكتب  

 م 1966 972

 م 1969 832 مكتب تنسيق التعريب معجم قل و التقل
المعب معجم الرياضة و 

ومعجم المعب العربية 
 القديمة 

عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  العزيز بن األستاذ : عبد
 إشراف المكتب  

 م 1969 452

عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  األستاذ : عبد العزيز بن معجم األلوان 
 إشراف المكتب  

 م 1969 384

عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  األستاذ : عبد العزيز بن معجم السماكة واألسماك
 إشراف المكتب  

 م 1969 693

معجم اآلالت واألدوات 
 واألجيزة 

عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  األستاذ : عبد العزيز بن
 إشراف المكتب  

 م(1)1969 1339

معجم أسماء العموم 
 والفنون والمذاىب والنظم

عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  األستاذ : عبد العزيز بن
 إشراف المكتب  

 م 1969 571

عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  األستاذ : عبد العزيز بن طعمةمعجم األ
 إشراف المكتب  

 م 1972 1457

معجم الِحرف والمين 
ومعجم األحجار والمعادن 

 الغازاتو 

عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  األستاذ : عبد العزيز بن
 إشراف المكتب  

 م 1972 622

معجم البناء والمعجم 
 المنزلي

عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  عبد العزيز بن األستاذ :
 إشراف المكتب  

 م 1972 659
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معجم أعالم النساء 
بالمغرب األقصى )ضمن 
معجم األعالم الحضارية 

 والبشرية(

عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  األستاذ : عبد العزيز بن
 إشراف المكتب  

 م 1972 اسم 122

 م 1971 2729 مكتب الرباط مصطمحات اإلعالمية
معجم المحدثين والمفسرين 

 بالمغرب األقصى
عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  األستاذ : عبد العزيز بن

 إشراف المكتب  
 م 1972 اسم 368

المجنة اإلخراطية الفرنسية بمساعدة المركز الوطني لمبحث  معجم اإلخراطية
 –ر العممي و مكتب البحث العممي والتقني لما وراء البحا

 -ترجمة مكتب تنسيق التعريب 

 م 1972 1525

عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  األستاذ : عبد العزيز بن معجم العظام 
 إشراف المكتب  

 م 1972 1652

عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  األستاذ : عبد العزيز بن معجم الّدم
 إشراف المكتب  

 (1) م 1972 1433

عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  : عبد العزيز بن األستاذ معجم الحشرات
 إشراف المكتب  

 م 1972 432

ميمة معجم الفنون الج
 اإلذاعة والتمفزةوالترفييية و 

عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  األستاذ : عبد العزيز بن
 إشراف المكتب  

 م 1975 2839

 مدير مكتب الرباط تحت عبد اهلل األستاذ : عبد العزيز بن معجم المرأة و ممحقو
 إشراف المكتب  

 م 1975 1844

عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  األستاذ : عبد العزيز بن معجم المالبس
 إشراف المكتب  

 م 1975 1913

عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  األستاذ : عبد العزيز بن معجم الزىور
 إشراف المكتب  

 م 1975 538

سائل التربية والو  معجم
 السمعية والبصرية

عبد اهلل مدير مكتب الرباط تحت  األستاذ : عبد العزيز بن
 إشراف المكتب  

 (2)م 1976 1913

 

 بنكية :ثانيا : مشاريع ذخائرّية و 
 مشروع بنك المصطمحات المركزي العربي :أ ( 
 تاريخ نشأتو :  .1

يظّؿ معتمدا العربي أّنو ليس مف الصكاب أف تبّيف لمكتب تنسيؽ التعريب في الكطف 
الغربية في خزف عمى بنؾ المصطمحات التابع لشركة سيمنز في ميكنيخ بألمانيا 
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معيد األبحاث كالدراسات يستمر" أف، ليس مف الصكاب أيضاالعربية، ك  المصطمحات
بنؾ المعمكمات التابع لككالة الفضاء ، في خزف المفردات العربية في:""بالرباطلمتعريب 

أتفؽ عمى إنشاء بنؾ عربي  ـ 1977في عاـ ، ك ي بايطاليااناألكركبية " في فراسك
ندكة تكحيد منيجيات كضع المصطمح ، كدعت"صطمحات، لكف ألسباب تكقؼ في ميدهلمم

إلى االستعانة بالتقنيات الحديثة " ـ 1981/  02/  20 – 18العممي العربي بالرباط في 
لتككف أساسا لتنسيؽ  ،المكضكعة المصطمحاتـ كالحديث ك الرائدة في استقراء التراث القدي

"إنشاء األستاذ عمي القاسمي باإلسراع فيأكصى  ـ1985في سنة ، ك دىاتكحيالمصطمحات ك 
سراع في عممية تنسيؽ المصطمحات ذلؾ لإلمصطمحات المركزم في الكطف العربي" ك بنؾ ال

طرح  ـ1989. كفي ئ إلنشاء ىذا البنؾقاـ بتقديـ مبادكتكحيدىا في الكطف العربي، ك 
بط مصطمحاتو بإتباع خطكات : أحمد مختار عمر تصّكرا لضبط العمـ عف طريؽ ضاألستاذ
جيزة التي تساعد عمى التخزيف ث األلممصطمحات األلسنية مزّكدا بأحد " إنشاء مركز:أّكليا

، عمى الضركرة المعاصرة ليذا البنؾأّكد محمكد فيمي حجازم . ك (1) "االستدعاءكالتصنيؼ ك 
إنشاء بنؾ  " فإف:قد قّدـ لمنظاـ العمؿ فييا قائاللألىمية بنكؾ المصطمحات ك تقديمو  بعد

 :ات ضركرة معاصرة مف أجؿعربي لممصطمح
  صناعة المعجمات المتخّصصةمتعّددة حاليا، ك تكحيد المصطمحات ال. 
   العممية في األقطار العربية األمة العربية مف أدراف تعّدد المغاتحماية المغة العربية ك. 

جية كضع المصطمح العممي العربي كبحث سبؿ نشر ندكة تطكير منيدعت)ك 
شاعتو باألردف المصطمح المكحد ك  مى ىيئة"بنؾ مشترؾ ( إلى إنشاء مركز عربي عـ 1993ا 

التقنيات :"عقد مكتب تنسيؽ التعريب ندكة في طنجة بعنكاف ـ1995في عاـ ، ك "لممصطمحات
 .(2)"جـ المختصالمعالمصطمح العممي ك  الحاسكبية في خدمة

 أىداف البنك : .2
 :المتمثّمة فيما يميفي تحديد أىداؼ البنؾ   (ـ1995) طنجة ندكةندكة انتيت ك 

                                                             
 . 73، ص المرجع السابؽ ،ينظر، فريد عكض حيدر -1
 . 74، ص ينظر، المرجع نفسو -2
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 كالمصطمحات مؤتمرات التعريب العربية أقرتياالمكحدة التي  تتكثيؽ المصطمحا ،
، كتيسير نشرىا المنظمات العربية المتخّصصةية ك المنّسقة التي أصدرتيا المجامع المغك 

 .ميمياكتع
 دراسات المتعّمقة بعمـ ال، كالبحكث ك ات لمباحثيف عف المعاجـ المختّصةتكفير المعمكم

 .المتخّصصيف في ىذه الحقكؿالمصطمح كالترجمة كالتعريب ك 
  التنسيؽ بيف بنكؾ المصطمحات في الكطف العربي إليجاد آلية عمؿ تمّكف مف االستفادة

 (1).ميف فيياالمتبادلة بيف العام
نكؾ " ب( بالرباط بعنكاف:ـ 1997/  12/  17 – 13ندكة في ) ثـ عقدت

 أكصت بما يمي:ك  "المصطمحات كتقنيات االتصاؿ
 .تجميع المصطمحات في مختمؼ مياديف المعرفة 
  تخزينياالمصطمحات المستجّدة ك مكاكبة. 
 لمستعمميف بالمصطمحات المكّحدةتزكيد ا. 
 مكتب في تنسيؽ المصطمحات العمميةدعـ دكر ال. 
 دة المتبادلة بيف بنكؾ المصطمحاتخمؽ شبكة عربية مصطمحية لالستفا. 
 بمكغرافية المتعمقة بعمـ المصطمحتخزيف المعمكمات الب. 
  (2).المعجمية كالترجمةعمـ المصطمح ك كضع دليؿ محكسب لممتخصصيف العرب في 
 إخراج المعجـ اآللي الشامؿ. 
 ( 3)ةالستفادة المتبادلنكؾ المصطمحات في الكطف العربي كاالتنسيؽ بيف ب. 

 :ن الخطوات المدّعمة ليذه األىدافمو 
 الت طالبيا في الجامعات بالمقابتزكيد أساتذة العمـك ك ، أم تعريب التعميـ الجامعي

 (4).المقّررة األجنبية التقنية المستعممة في كتبيـالعربية لممصطمحات العممية ك 
                                                             

 . 188، ص الثاني المرجع السابؽ، الكتاب مصطفى طاىر الحيادرة ، -1
كير المصطمحات العربية كانتشارىا، المساف اإلعالـ المصطمحيف في تطينظر، عبد المطيؼ عبيد، دكر التكثيؽ ك  -2

 . 120ص  ، 52، ع العربي
شثة في مكتب تنسيؽ التعريب لنشر ك ، تطكيع التقنيات الحديينظر، إدريس قاسمي - 3 ، 54اعة المصطمح المكّحد، ع ا 

 . 155ص
 . 414، ص نظر، عمي الزركاف، المرجع السابؽي -4
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 لتكحيد كالتعريب في ستمرار حركة ا، دعما الس المصطمحية في الجامعات العربيةتدري
 .الكطف العربي

  ذلؾ باستخداـ المصطمحات ؛ ك تمفزيكفصحافة ك تعاكف كسائؿ اإلعالـ، مف إذاعة ك
     ، كالعمؿ عمى إشاعتيا فيالعمـك المختمفة في برامجيا، ك المكّحدة في ألفاظ الحضارة

 (1).حينيا
 :عمل بنك المصطمحات  .3

كعيف مف المعمكمات تنسيؽ التعريب عمى تكثيؽ ن يعمؿ بنؾ المصطمحات في مكتب 
 :في مرحمة أكلى

 التقنية :المصطمحات الحضارية كالعممية ك  أّوال :
  التقنية المكّحدة التي أقرتيا مؤتمرات التعريب .المصطمحات العممية ك 
 المغكيةا مجامع المغة العربية العممية ك المصطمحات العممية التي كضعتي. 
 درتيا المنظمة العربية المتخّصصةة التي أصالمصطمحات المنسق. 

 :المعمكمات الببميكغرافية ثانيا :
 متعّددة المغاتأك ثنائية رافيا لممعاجـ المختصة أحادية أك ببميكغ. 
  بما فييا الدراسات التعريب )ببميكغرافيا الكتب كالبحكث عف عمـ المصطمح كالترجمة ك

 ( .التي نشرت في مجمة المساف العربي
 الترجمة .ح كالمعجمية ك رافيا المتخّصصيف في عمـ المصطمببميكغ 
  (2)رية في الكطف العربيالمصطمحية الجامعمكمات عف المشاريع المعجمية ك. 
 المستفيدون من خدمات البنك :  .4

 يقّدـ بنؾ المصطمحات في مكتب تنسيؽ التعريب خدماتو :
 جـ العامة كالمتخّصصة . تصنيؼ المعاعريب كالترجمة ك لجماعة المشتغميف في قضايا الت 
 (3).ؿ تأليؼ المناىج كالكتب المدرسيةالعاممكف في مجا 

                                                             
 . 75، ص عكض حيدر، المرجع السابؽ ، فريدينظر -1
/  22 – 21المعجـ المختص )طنجة اسكبية في خدمة المصطمح العممي ك ، التقرير الختامي لندكة التقنيات الحينظر -2

 . 345، ص 39، ع (ـ1995/  04
 . 155، ص ، إدريس القاسمي، المرجع السابؽينظر - 3
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  إلى غيرىـ مف المثقفيف الذيف يحتاجكفك الطمبة الباحثكف أساتذة الجامعات ك 
 (1).التقنية المكّحدةالمصطمحات العممية ك 

 بنية البنك : .5
ة إلى إعادة النظر اجىي قابمة لمتطكير دكف الح، ك يعتمد البنؾ عمى الجذاذات اآلتية

 في مكاد البنؾ
 الرقم التسمسمي

 الحقل العممي األساسي
 الحقل العممي الفرعي

 مرتبة الصالحية ) موحد ، غير موحد (
 اسم الواضع ) مؤتمر التعريب ، مجمع لغوي ...(

 المقابل بالفرنسية ) مع ترك المجال مفتوحا إلضافة لغة أخرى (المقابل باالنجميزية و 
 عريف المصطمح في جميع المغاتت

 مرادفات المصطمح في جميع المغات مع إمكانية تعّددىا في كل لغة و االختصار عمى ثالث المرادفات عمى أكثر  
 المختمفة لممصطمح الواحد مع االختصار عمى ثالث معان عمى األكثرالمعاني 

 اختصار المصطمح في كل لغة
 (2)نوع المصطمح في كل لغة أجنبية 

ـك المكتب عمى مبادئ لكي تتـّ الفائدة مف بنؾ المصطمحات المركزم ينبغي أف يقك 
نكعية معّينة تتفؽ مع  أف تتكّفر المصطمحات المكدعة فيو عمى معايير، ك أساسية خاصة

المعمكمات  المعايير المتبعة في بنكؾ المصطمحات الدكلية الكبرل لكي يككف تبادؿالمبادئ ك 
إليو المنظمة العربية  . كما إّف اليدؼ الطمكح الذم تسعى(3)مثمرمكف ك مع ىذه البنكؾ م

مبو مف خطط لمتنمية بجميع ما تتطالعمـك كمكتبيا بتزكيد األمة العربية الثقافة ك لمتربية ك 
تقنية منّسقة كمكّحدة، تفرض عمى مكتب االجتماعية كاالقتصادية مف مصطمحات عممية ك 

نظرا ، ك جسامة المياـ المكككلة إليوسب ك فّعالة تتنايثة ك سيؽ التعريب تبّني كسائؿ حدتن
نيا ارتفاع عدد المغات التي يستقي م، ك د المعاجـ المتخّصصة التي يصدرىاالزدياد عد

التقنية المتجّمعة لعممية ك تكاثر المصطمحات اك (4)، المكتب ما يستجّد مف مصطمحات
                                                             

 . 155، ص ينظر، إدريس القاسمي، المرجع السابؽ - 1

 .  155، ص المرجع نفسوينظر، -2
 . 415، ص ؽ، المرجع السابينظر، عمي الزركاف -3
 . 235ينظر، محمد أفسحي، المرجع السابؽ، ص  - 4
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ضركرة ، ك يميا، كالدّقة في معالجتيافاىتقّصي مكمتطمبات تكحيدىا كتنسيقيا كاستيفاء ك لديو،
اآللي في إنجاز الييئات األخرل فإّنو أصبح مف المحتـّ استخداـ بيف المكتب ك  الّتعاكف

العالمية المتخّصصة االستفادة مف الككاالت العربية ك و عميو نّ أا ، كماألعماؿ المعجمية
التقنية بعدد مف ت العممية ك ث تقـك بخزف المصطمحاالمماثمة التي تمتمؾ بنككا لمكممات حي

خزف الّرصيد تتبع ك يساىـ في نشر المعمكمات ك ىك بذلؾ ك ذاكرة الحاسكب المغات ك 
  (1).المصطمحي

يصال المعطيات لممستفيدين .6  :طرق النشر وا 
كنة الممالكسائؿ كتب تنسيؽ التعريب مختمؼ الطرؽ ك يتبع بنؾ المصطمحات في م

 ثؿ :نشرىا ملتعميـ المصطمحات المكّحدة ك 
 مستخرجات كرقية . -
 معاجـ مطبكعة .  -
 . CD ROMأقراص مضغكطة  -
 شرائط ممغنطة . -
 . Micro Filmأقالـ ك بطاقات مكركية   -
 ON LINE .(2)استعالـ مباشر  -
 :((CD، بإصدار أقراصكما بدأ المكتب فعميا -

 : (  (CD ممّيزات قرص
 المستعمؿ عمى نطاؽ كاسع في العالـ . PDFاعتمادىا عمى نظاـ  -
 سيكلة تفحّصيا . -
 .(3)اشتغاليا آليا  -

 عنكانو :(ليذا البنؾ مكقع عمى الشبكة الدكلية لممعمكمات )االنترنتك 
 www.arabization.org.ma قد أخذ ىذا البنؾ بتخزيف محتكيات مجمة المساف العربي ، ك

 (4)التي يصدرىا المكتب بانتظاـ . 
                                                             

 . 235، ص المرجع السابؽ ،ينظر، محمد أفسحي -1
 . 346، ص قنيات الحاسكبيةلختامي لندكة الت، التقرير اينظر -2
 . 158، ص ينظر، إدريس القاسمي، المرجع السابؽ -3
 . 651، ص ينظر، عمي القاسمي، المرجع السابؽ -4

http://www.arabization.org.ma/
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 : ذية البنكتغ .7
 يجمع بنؾ المصطمحات في مكتب تنسيؽ التعريب معطياتو المصطمحية مف :

 .ة الصادرة عف مكتب تنسيؽ التعريبالمعاجـ المكّحد  -
 .مشاريع المعاجـ المكّحدة  -
 .ادرة في مجمة المساف العربيالقكائـ المصطمحية الصّ   -
 (1).د العربيةبيا المكتب داخؿ البال نتائج الّدراسات المسحية التي يقـك -
  .العممية العربيةالتي أقّرتيا المجامع المغكية ك  المصطمحات  -
 .متخّصصةالمصطمحات التي أصدرتيا المنظمات كاالتحادات العربية ال  -

 (2).العالميةىذا مف بنكؾ المصطمحات العربية ك يستفيد في ك 
 وظائف البنك : .8
 إضافة / حذؼ المصطمحات .  -
 تحييف جذاذات المصطمحات .  -
 استرجاعيا بإحدل الكسائؿ اآلتية :البحث عف المصطمحات ك   -

  . استخراج مباشر عمى الشاشة 
  . طباعة عمى الكرؽ 
  . استخراج عمى األقراص 

 : يعمؿ المكتب اليـك عمىك 
   نشرة المساف عمى أقراص إصدار مجمة المساف العربي كRAM -  CD. 
   إصدار المعاجـ المكّحدة عمى أقراصROM -  CD. 
   المؤتمرات التي ينّظميا المكتب عمى أقراص إصدار أعماؿ الندكات كROM - CD.(3) 

 :  كتككف طريقة العمؿ
 . عممية المسح الضكئي 
 . عممية التصحيح 

                                                             
 . 157، ص بؽ، المرجع الساينظر، إدريس القاسمي -1
 .  347،  346، ص لختامي لندكة التقنيات الحاسكبية، التقرير اينظر -2
 . 157، ص لمرجع السابؽينظر، إدريس القاسمي، ا - 3
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 . عممية القراءة اآللية 
  (1).عممية التصفيؼ ك اإلخراج 
 :جيود بنك المصطمحاتآراء حول  .9

، حيث يمتقي فيو لمصطمحات العمميةمجاؿ تكحيد ا يبجيكد كبيرة ف  مكتبالقاـ  لقد
األبحاث المتكّفرة ، فإف الدراسات ك (2)مندكبكف عف الدكؿ العربية المعتمكف بمجاؿ المصطمح

ألّنو قد آف  (3)مف أعماؿ تخّص المصطمحات ا يقـك بو البنؾ التّابع لممكتبال تكشؼ عمّ 
ربطيا في منظكمة ت ك تفيدة مف المصطمحااألكاف لمزيد مف التنسيؽ بيف المؤّسسات المس

، فتكرار الجيكد المبذكلة في مجاؿ لممصطمحات العمميةمتكاممة  تفيد مف بنؾ عربي مركزم 
طاقات ، منيا اليدر الخطير في كطف العربي أّدل إلى مشاكؿ كثيرةكضع المصطمح في ال

اكز ىذا ما أنجـ تعّدد في المقابالت العربية، في حيف لـ يتجالمعنييف بكضع المصطمحات ك 
كما أّف تعّدد البنكؾ  التي تككف ،  نسبة متكاضعة مما ينبغي إنجازهمجمكع العمؿ المنجز إال

التعّدد في ك  دم إلى االزدكاج ؤ يِ  البعض مع بعضيامتكامؿ بأسمكب مكّحد ك غير متعاممة 
تكزيع المتاحة ك كجب حصر اإلمكانات  لتجنب الكقكع في ىذا المأزؽك . كالنفقات الجيكد

نؾ عربي مركزم ساسي في التخّصصات المختمفة تمييدا لخزف المصطمحات في بالعمؿ األ
يع يقّدـ بنؾ المصطمحات في المكتب خدماتو حسب أىدافو لجمك  (4).لممصطمحات العممية

المشتغميف في قضايا التعريب كالترجمة كالمصطمح. كتصنيؼ المعاجـ العامة كالمختّصة 
غيرىـ مف المثقفيف الذيف ، ك ، كأساتذة الجامعاتمدرسيةكتب الالأليؼ المناىج التربكية ك تك 

أكصت ندكة التقنيات الحاسكبية بأف ، ك التقنية المكّحدةيحتاجكف إلى المصطمحات العممية ك 
 ، مصادرىاأساليب جمع المصطمحات ك يككف لمبنؾ منيجو الخاص في طرؽ النشر ك 

طرؽ استرجاع ك  ، كأساليب المعالجة،ت، كأساليب اإلدخاؿتصنيؼ المصطمحاك 
  (5).ة المخزكنة فيوالمصطمحات كاستخراج المعطيات المصطمحي

                                                             
 . 157، ص ينظر، إدريس القاسمي، المرجع السابؽ -1
 . 83، ص ينظر، محمكد فيمي حجازم ، المرجع السابؽ -2
 . 188، ص ، الكتاب الثاني المرجع السابؽ ينظر، مصطفى الحيادرة ، -3
 . 83، ص حمكد فيمي حجازم، المرجع السابؽينظر، م -4
 . 189، ص ، الكتاب الثانيالمرجع السابؽ ،يادرةينظر، مصطفى طاىر الح -5
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ة التي أصدرىا المكتب منذ تأسيسو، يحتكم رصيد البنؾ عمى جميع المعاجـ المكّحدك 
  ( 1).قد تـ إدخاليا حسب الجذاذةك 

 :مشروع المرصد المغوي ب ( 
صطمحات المكحدة تنسيؽ التعريب عمى إنتاج مجمكعة مف معاجـ الم مكتبعمؿ  

نجاز مشاريع ىذه تطمبة إلكنظرا لممدة الزمنية الماعتماده عمى منيجية دقيقة كمحكمة. ب
، فإف كتيرة اإلنتاج كانت بطيئة ال تستجيب لمحاجات الممحة كال تكاكب التطكرات المعاجـ

 قيقة المجاالت الد، أك كاء تعمؽ األمر بالمجاالت العامةالسريعة لالستعماالت المصطمحية س
كلتمكيف مكتب تنسيؽ التعريب مف مكاكبة الكتيرة السريعة لإلنتاج المصطمحي كاالستفادة مف 

، كالمساىمة في ز المتخصصة كالمنتشرة عبر العالـالتجارب المتراكمة في بعض المراك
ىذا المشركع ، يأتي المتخصصيف كالمستعمميف العادييف االستجابة لمطمب المتزايد مف طرؼ

 .عصرنة طريقة عممومؿ المكتب ك لمدفع بع
 : مصادر المرصد .1

يرمي مشركع المرصد المغكم لممصطمحات المكحدة إلى تتبع كمسح ما يركج مف 
، كحاجات المستعمؿ العربي لدل مكتب تنسيؽ التعريب، مف جية مصطمحات ال تتكفر

 :المصادر اآلتية تتـّ عممية الرصد عف طريؽك  (2).المصطمحية مف جية أخرل
 :البنوك المصطمحية الدولية والعربية الرائدة-أّوال

ت المتخصصة بنكؾ مصطمحية ميمة تغطي لدل أىـ المنظمات الدكلية كالييئا تكجد
: كنذكر مف بينيا معظـ المجاالت العممية، كتكفر مالييف المصطمحات في شتى المغات
األغذية العالمية،  االتحاد األكركبي، المجمس األكركبي، اليكنسكك، الفرانكفكنية، منظمة

إال أف المغة العربية تبقى الغائب األكبر في  الخ.... منظمة الصحة العالمية، البنؾ الدكلي
ىذه البنكؾ، عمى الرغـ مف الطمب المتزايد عمييا بفعؿ العكلمة كالتغيرات التي عرفيا العالـ. 

عميو ىذه البنكؾ  كلعؿ ميمة التنسيؽ التي يضطمع بيا المكتب، تقتضي منو رصد ما تتكفر
 (3).المصطمحية
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 :  المراصد الدولية والعربية
أدركت العديد مف الدكؿ كالمؤسسات مدل التطكر الذم تعرفو المغات كالذم يفرضو 

. كىذا التطكر االتصاؿ، كاتساع دائرة مستعمميياإيقاع تطكر التقنيات الحديثة لإلعالـ ك 
يح  تداكلو عمى نطاؽ كاسع، التقنيات ينعكس عمى المحتكل المغكم كالمصطمحي الذم يت

بسرعة تجعؿ تتبعيا  الحديثة كما تحممو مف مصطمحات جديدة في شتى المجاالت
 . مرا مستحيالبالكسائؿ التقميدية كبجيكد فردية أ

نى بتتبع ما ، متعددة ُتعىنا جاءت فكرة إنشاء مراصد كطنية، إقميمية، كدكليةكمف  
مى شبكة اإلنترنت، كاإلعالـ المكتكب، كالمرئي يركج عما يستجد مف مصطمحات، ك 

. األمر الذم يتطمب كسائؿ مادية كبشرية كالمجالت العممية المتخصصة...الخكالمسمكع، 
 .(1)ضخمة

إف المكتب، بكسائمو المحدكدة، لف يستطيع مجاراة ىذه المؤسسات، كمف ىنا فإف مف 
يا في تغذية المرصد المغكم تاجكشريؾ ليستفيد مف استثمار إنمصمحتو أف يتعامؿ معيا 

 . لممصطمحات المكحدة
 رصد ما تحتاجو المنطقة العربية في شتى المجاالت :ثانيا : 

كنكاة لممرصد عمى المستكل مف خالؿ الشبكة اإلعالمية التي يعتـز المكتب إنشاءىا، 
مف داخؿ  ،ستعمؿ العربي مف خالليا المستعمؿ، سيتمكف مف رصد حاجات المالعربي

 .تو مف المصطمحات في شتى المجاالت، أف يدلي باقتراحاكطف العربي كمف خارجوال
 المرصد من عرب وعجم : رصد ما يقترحو مستعمموثالثا: 

. ككذلؾ الشأف ، يستطيع تمبية حاجاتولممرصد بكابة عمى شبكة اإلنترنت سيككف
 (2).رصد المعتمديفالجامعات( كخبراء المسات الشريكة )كالمجامع المغكية ك بالنسبة لممؤس

 : طرق الرصد .2
 حّتى يحّقؽ المرصد مبتغاه عميو أف يعتمد اآلليات اآلتية :

 كالدكلية االستفادة المتبادلة مما يتكفر لدل أىـ البنكؾ المصطمحية العربية : 
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 لتمكيف مكتب تنسيؽ التعريب مف مكاكبة الكتيرة السريعة لإلنتاج المصطمحي 
عبر العالـ، فإف  راكمة في بعض المراكز المتخصصة كالمنتشرةكاالستفادة مف التجارب المت

المتبادلة. كبذلؾ يحقؽ المكتب ىدفيف  أنجع كسيمة ىي التعاقد مع ىذه المؤسسات لالستفادة
 رئيسييف :

المغات،  الحصكؿ عمى قكائـ مصطمحية غنية كجاىزة في شتى المجاالت كبالعديد مف :أّوال
)االقتصار عمى كتحيينيا لسرعة كالدقة في إنجاز معاجمومما سيمكف المكتب مف تحقيؽ ا

 1)).(إضافة المغة العربية
كتجدر اإلشارة  الميمة إضافة المغة العربية لممصطمحات المتكفرة في ىذه البنكؾ الدكلية:ثانيا

مف البنكؾ المصطمحية كاندماجيا  ىنا إلى أنو خالؿ السنكات األخيرة، لكحظ اختفاء العديد
 .ف لتكحيد كترشيد الجيكدمَ قَ عَ في شكؿ مُ 

  :الرصد المباشر 
ف ذلؾ بعد إنشاء شبكة مراسميك  شبكة المراسميف في الكطف العربي كخارجومف خالؿ 

)مجامع لغكية،جامعات، خبراء...(، سيتـ تكفير اآلليات عمى مستكل الكطف العربي كخارجو
(، لتمكينيـ مف رصد ما بالشبكة، برمجيات الرصد... الضركرية ألعضاء الشبكة )ارتباط

 .كالمنطقة الجغرافية المككمة إليوحسب المجاؿ العممي  يركج مف مصطمحات، كؿ
 الرصد باستعماؿ التقنيات الحديثة :  

مستعممة ال تكّفر التقنيات الحديثة آليات ميمة إلتماـ البحث عف المصطمحات الجديدة
مصطمحية جاىزة في المكنز،  ائـ. كتعتمد ىذه الكسائؿ عمى قك عمى مستكل شبكة اإلنترنت

. كعمى سبيؿ مكجكدة فييما قديمة أـ جديدة يتـ االعتماد عمييما لتحديد ما إذا كانت أم كممة
 . RINT الذم تستعممو الشبكة الدكلية لممصطمحات الجديدة CENIT المثاؿ نظاـ

 : عالقة المرصد ببنك المصطمحات والمعجم اآللي الشامل .3
ىذاف المشركعاف النكاة األكلى لممرصد كالرافد المتجدد لذخيرتو  مف البدييي أف يشكؿ 

 (2) .المصطمحية
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 : التقييسالمرصد و  .4
 :ـ المعايير الدكلية في التصنيؼ كالتقييسينتظر مف المرصد أف يحتر 

 تصنيؼ مصطمحات المرصد حسب المجاالت العممية : 
حات حسب التصنيؼ يقترح المكتب أف يعتمد المرصد تصنيؼ العمـك كتنميط المصطم

؛ كذلؾ ألف ىذا التصنيؼ معمكؿ بو في عدد كبير مف الدكؿ (CDU) العشرم الدكلي
، كألف المكنز العربي الذم تتبناه مية كغيرىا في المشاريع المماثمةكالمنظمات الدكلية كاإلقمي

لتجارب ، كألف اقائـ أيضا عمى أساس ىذا التصنيؼ المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
كتكمف أىمية ىذا التصنيؼ أكال في قيامو عمى ترتيب صاـر  .الدكلية السابقة أثبتت فاعميتو

ث فييا عف أم كدقيؽ لممعارؼ متنقال في تنظيميا مف العاـ إلى الخاص بصكرة تيسر البح
؛ كثانيا في ربطو بيف المعارؼ كالعمـك ربطا مكضكعيا يجعؿ مكضكع مف المكضكعات

؛ كثالثا في عممو برمكز اكتسبت طابعا مف المكضكعات سمسا ككاسعاع البحث عف مكضك 
 عالميا الستقالليا عف أم لغة مف المغات.

 احتراـ معايير المنظمة العالمية لمتقييس ISO  : 
يتكجب عمى المرصد أف يحتـر اإلطار النمكذجي لترميز البنكؾ المصطمحية حسب  
 :((XML نظاـ

-  Norme ISO16642 (TMF)                                  
-  Norme ISO 12620 (Catégories de données)  

 : المرصد وعممية التوحيد .5
سيخدـ المرصد عممية التكحيد بكضع كؿ ما يتـ رصده مف مصطمحات بيف أيدم 

عريب، لدراساتيا الخبراء المتعاقد معيـ إلعداد مشاريع المعاجـ التي تعرض عمى مؤتمرات الت
 (1).ادقة عميياكالمص

 : المرصد كبوابة تشاركية مفتوحة .6
، ك أصبح المعمكمات كاالتصاؿ تطكرا ىائال في السنكات األخيرة، عرفت تقنيات

. كتبقى شبكة االنترنت أىـ كسيمة لتفعيؿ المرصد بما تعماليا يشمؿ جميع شرائح المجتمعاس

                                                             
1
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"أنظمة :سمى بعف طريؽ ما ي تكفره مف إمكانيات التشبيؾ كاالستعماالت التشاركية المؤمنة
، كستمكف ىذه التقنية مف تصميـ بكابة تشاركية مفتكحة تتيح اإلمكانيات "تدبير المحتكيات

 التالية:
 محية مؤسسات( مف البحث في الذخيرة المصط مستعمؿ البكابة )أشخاص أك تمكيف

 .المتكفرة فييا
 ب مصطمحات غير متكفرة في البكابةتقديـ طمب تعري. 
  قبكؿ لممكتب العممي كحده الصالحية في بمغات أجنبية ك مقابالت عربية أك اقتراح

 رفضو .االقتراح أك 
 قبكؿ لممكتب العممي كحده الصالحية في ، ك تراح تعديالت عمى مصطمحات المرصداق

 رفضو .التعديؿ أك 
 (1).رة الخبراء المتعامميف مع المكتبإعداد قكائـ جاىزة تكضع رىف إشا 
 لعربي :مجّمة المسان ا( ج
 :(الغاياتممجمة )النشأة و لبطاقة فنية  .1

مجالت ُتعّد مجمة المساف العربي الّصادرة عف مكتب تنسيؽ التعريب مف أبرز ال 
، يخّصص تارة في ثالث أجزاءف ك ة في جزأيىي تصدر تار المتخّصصة في الكطف العربي، ك 

الثالث الجزء الثاني ك ، ك يب في الكطف العربيلألبحاث المغكية كقضايا التعر الجزء األكؿ 
التي يتقّدـ بيا بعض يخّصصاف لممشركعات المعجمية التي يصدرىا المكتب أك 

 (2).األخصائييف
كاف محتكاىا ( ك نسخة 3000في ) ـ  1964قد صدر العدد األكؿ منيا في جانفي ك 

اث جاء بعنكاف الصفحة األكلى أّنيا:"مجمة دكرية لألبح قد، ك (3)المعجميةاألبحاث المغكية ك 
 :أّنيا سجؿ ألعماؿ. ك رجمة كالتعريب في العالـ العربي"المغكية كنشاط الت

 . مجامع المغة العربية 
  الفنكفالمجالس العميا لمعمـك كاآلداب ك. 
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  عاىد العمميةالمالجامعات ك. 
 الييئات كالمراكز كالشعب الكطنية لمتعريب. 
  (1).كل المغات العالمية الحيةفي مست جعمياالعامميف إلعالـ المغة العربية ك رجاؿ الفكر ك 

 كامال لجميع األعماؿ " أّنيا ستككف سجال:مقّدمة المجمة لمعدد األكؿ مّما جاء فيك  
الشرؽ  مرآة تجمك بكضكح الجيكد المبذكلة فيحقؿ التعريب ك  المعتزمة في المشاريعالمنجزة ك 

كافية بجميع كافية ك تعبير جعميا أداة لم، ك تطكيرىاؿ تجديد المغة العربية ك الغرب مف أجك 
لتككف عاممة عمى تيسير المعاني كالمفاىيـ كالمصطمحات العممية كالتقنية كالحضارية، ك 

 (2)".تكجيييا الجية المثمى، ك قةميمة التنسيؽ بيف ىذه الجيكد المختمفة المتفرّ 
سة ، فيي عاكداة المكتب في التعريؼ بأعمالو كتركيج أفكارهبذلؾ تعّد ىذه المجمة برنامج أك 

كد المبذكلة قصد تجديد العربية : إبراز الجييبية كالمصطمحية، مستيدفا بذلؾالتعر  (3)لمشاريعو
غاية . ك حضارّيةالاأللفاظ العممية كالتقنية ك يـ ك المفاىاألفكار ك جعميا قدرة عمى التعبير عف ك 

كما ك  .الدكليةتيا أداة لنقؿ التقنية بمكرتيا بصفالمجمة ىك المراجعة المستديمة لمغة العربية ك 
ت منيا لمقاالت بالمغات تخّصص صفحابقا يحّدد الجزء األكؿ لألبحاث كالدراسات ك ذكر سا

بو في  المعمكؿتككف المجمة تحت إشراؼ عضك مف المجنة طبقا لمتنظيـ الداخمي األجنبية، ك 
قسـ ، ك دراسات متنكعةك  ،دراسات معجمية كتعريبيةلغكية ك  ىي تحتكم عمى أبحاث، ك المكتب

، كيتضمف الجزء الثاني كالثالث المشاريع خبار متنكعة عف المنّظمة كالمكتبخاص بأ
 جزء مخّصصالفصؿ بيف عدد أك ك المعاجـ التي كافقت عمييا مؤتمرات التعريب المعجمية أك 

كرة في المجمة ال يكىـ ، كما أّف المشاريع المعجمية المنشلألبحاث  قرار صادر عف المنظمة
عمى مكافقة جماعية  االستعماؿ دكف الحصكؿّف ذلؾ المعجـ قابؿ لمتركيج ك ئ أالقار المطالع ك 

ف كاف غير ذل، ك المستخدميف رسمية تؤّيد تكزيعو عمى ؾ سيككف المكتب متناقض مع نفسو ا 
صطالحية بزيادة ال عمى بّث البمبمة اال،و. فيك يعمؿ عمى تنسيؽ المصطمحاتمبادئك 

، ليا مقابالت عربية جـ مشاريع قكائـ يقترح المكتب، بؿ يعتبر تمؾ المعاالمعاجـ ككثرتيا
 (4).جزء منياتمرات فيما بعد عمى مصطمحاتيا أك حتى تكافؽ عمييا المؤ 

                                                             
 . 04، ص  1964،  1، المساف العربي ، ع سيؽ التعريب، مقّدمة، األميف العاـ لمكتب تنينظر - 1
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بحاث المجمة عمى تنكيع المقاالت بحيث تنشر في العدد نفسو أ تصميـقد عمؿ ك  
ت عمى تكّزع المقاال، ك محّرريف، كمترجميف ك سيفمدرّ لطمبة ك ، كما ينشر جامعيةمجمعية ك 

خاصة نشاطات المكتب الترجمة ك ، إضافة إلى قضايا التعريب ك أركاف خاصة بالمغة العربية
كلقد استطاعت  .، كما ينبغي تصحيحو مف أخطاء شائعةمنجزاتياكالمجامع في مشاريعيا ك 

رزا بيف مختمؼ المجالت العربية ىذه المجمة العممية الّرصينة أف تشّؽ لنفسيا طريقا با
حيكم كبير يّتصؿ بأىـ مقكماتنا تحتؿ المكانة الالئقة بيا كمجمة تضطمع بدكر ك  كالعالمية،

يمتقي عنده صفكة ، كما فتحت المجمة منتدل عالمي بمثابة منبر حر التاريخية أال كىي المغة
، حيث أتاحت الفرصة لمباحثيف (1)كبار الباحثيف مف كّؿ مكافالكتّاب العرب ك 

، ، إحياء القديـاشتقاؽ، نحت، تكليد، داللة) ايا المغكيةالقضالمتخّصصيف  بالبحث في ك 
قيقات المستشرقيف بمغات مختمفة تدّعمت المجمة بنشر تحك  (2) .(الخ، الترادؼ...المشترؾ

المبادالت القائمة بيف ، كمقاالت عف أىمية (3)(...اسبانية، ألمانية)عربية، فرنسية، انجميزية، 
صت قسما لقضايا التعريب عبر ما يجد مف قرارات . كما خصّ العربية كالمغات األخرل

المكتب خدمة لتكحيد ، كأعماؿ التنسيؽ التي يقـك بيا الشَُّعب التكصيات التي تُْبِدييامعجمية ك 
، قّرر كتّممة لمتعريبلعربية لغكيا، ك ، بغية تقريب األقطار اةتفصيح العاميّ  ،المغة الفصحى

مف نقكلة إلى العربية أك األدبية المك صادر العممية ّمة لنشر قكائـ المتخصيص جانب مف المج
، عّدة لغاتاف األمثاؿ المكجكدة ك ، مّما يتيح المقارنة بيف المغات خاصة في ميدالعربية
 كلكف ىذه األفكار جرل التخمي عنيا لفائدة األعماؿ ألشغاؿ أساسية في حقؿ الترجمة إعدادا

ف قك خاصة ، ك الحاسمة المحيطة بقضية التعريب الميداف ما تزاؿ  كائـ المصادر في ىذها 
الداللة كعمـ ة لنشر األبحاث في عمـ األلسنية ، فكاف األكلى إتاحة الفرصنادرة بالعربية

كما تقـك المجمة بتسجيؿ شامؿ لكافة  ( 4).كأصكؿ الكممات العربية كاألبحاث النحكية
في الباب ، ك باقي الييئاتالمكتب ك الجامعات ك يا المجامع المغكية ك النشاطات التي تضطمع ب

، عناية التي يكلييا القّراء نحكىا( يّتضح مدل القرائيام تنشره تحت عنكاف )بيف المجمة ك الذ
يظير المجمة كأحسف أداة لمتغّمب عمى  ـ1970عاـ  يعّد العدد الصادر، ك مرّحبة باقتراحاتيـ
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ية ال تتحّقؽ إاّل عممتمؾ ضركرة ، ك المقارنة بينيا قبؿ تنسيقياات ك عسر كضع المصطمح
 (1).الكمماتاألعجمي كالعامي مف في مقاكمة الّدخيؿ ك ، إضافة إلى جيكدىا بشؽ األنفس

البحكث التي تقّدميا القت نجاحا منقطع النظير د الكبيرة التي تمارسيا المجمة ك نظرا لمجيك ك 
عممت  عمييا، رغبة في الحصكؿ مختمؼ الجيات العربية كالدكلية في األكساط العممية مف

قدر مف االنتشار  عمى تطكير كسائؿ التكزيع لضماف أكبر ىيئة التحرير المكمفة بالمجمة
 ( 2)العممي في أنحاء المعمكرة .رتيا عمى مسايرة الركب الحضارم ك بياف قدتعميـ الفائدة ك ك 

مجمديف يتألؼ كؿ عدد مف عددا( مزدكجا  19)ـ 1984قد صدر لممجمة حتى نياية ك 
( كال في  34 – 20األعداد مف ) المغكية كالتالي لممشركعات المعجمية، ك  أحدىما لألبحاث

ممة لكظيفة مكتب تنسيؽ ، إال أّنو ضمف إطار المراجعة الشامجمد كاحد جامع األمريف
طبقا لنظاميا فيذ المياـ المكككؿ إليو، ك في تن ياإتباعتكحيد السبؿ الكاجب التعريب ك 

د مخّصصات في حدك ، ك اإلدارمظمة كنظاميا المالي ك منتماشيا مع لكائح ال، ك الّداخمي
بتكصيات المجنة االستشارية التي أكصت في دكرتيا الثانية  اىتداءك ميزانية كؿ دكرة مالية، 

( 13)مف العدد  إبتداءامشركعات قكائـ المصطمحات المجمة ك بالفصؿ بيف  ـ 1975سنة 
ائـ المصطمحات في كراسات تصدر مشركعات قك ث تصدر المجمة في جزء كاحد فقط ك بحي

 ( 3).معة في صكرة عدد مف أعداد المجمةمستقمة غير مج
ذلؾ خاصة في إخراج المجمة نيج المكتب أسمكب تطكير المجمة كّمما تطّمب األمر ك 

 (4).ء المغكية كالمطبعيةإخراجا سميما خاليا مف األخطا

 في المجّمة جديدةالمنيجية المكتب  .2
 جديدة التي تقـك عمى األسس التالية : بحيث كضع المكتب منيجية 
  عدد كاحد كؿ "......." سنة إصدارانتظاـ. 
 اقتصار العدد عمى مجّمد كاحد. 
  5)).كرقامقاسا ك احتفاظ العدد عمى حجمو السابؽ 
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 إعداديتكّلى ص لدراسة مكضكع تقترحو المجمة ك جزء مف كّؿ عدد بممؼ يخصّ  إفراد 
 .لمكتب مقابؿ مكافآت مادية مناسبةمف ابتكميؼ أبحاثو مختّصكف تمقائيا أك 

 (1).ذات الصمة بمجاؿ تخّصصيا حصر النشر بالمجمة في المكضكعات 
 أىم االنتقادات ضدىا .3

 :االنتقادات المكّجية إلييا أىـمف ك 
 ؛ لتراكـ األفكار ادة منيا عسر، جعؿ اإلفمكضكعاالمتنكعة قيمة ك األبحاث  كثرة
جة األمر بأف ليمكف معاتخمة معرفية ال طاقة لو بيا. ك أماـ ، فالقارئ يجد نفسو تزاحمياك 

، بحيث يخّصص ذلؾ العدد كُيْستقصى فيو أحد المجمة مجمكعة أبحاث في كّؿ سنة تجمع
 .المكاضيع المغكية األساسية لتجنب تشّتت االنتباه

 ياسي عركبة بمعناىا السّ يدعك إلى ترسيخ فكرة ال فيك(2) أما فيما يخص مضمكف مقاالتو
خضاع البحث المغكم، ك لثقافياك  كاف يف عمى الدقة العممية ك بيذا غمب الدإلى مبادئ الديف ك  ا 

ّؿ ما ىك غريب عف عبقرية مف األفضؿ كما يدعك بعض النّقاد أّنو يجب العدكؿ عف ك
ف كجب االبتكار، ك العربية  .عمال بطريقة االقتباس القديمة -فبحذر –ا 
 ىك الضيؽ في مضاميف المقاالت، كالخكؼ مف  ،االنتقادات التي كّجيت ليا أيضا مف

كّررة رغـ اختالفيا تبقى مبيمة كفي قكقعة في م راألفكا، فتظؿ أف تظؿ حبيسة الماضي
تكار ابلعامية،ا، تأييد الفصحى أك المحدثيفيف القدامى ك النزاع بمكاضيع معادة مثؿ:

لمقاالت التي مع ىذا تكجد بعض النبضات في بعض ا، ك إحياء القدماء المصطمحات أك
ترفض التقكقع في الحتمية التاريخية التي تسّد ما ينبغي مف تطكير سريع ثكرم عمى المغة 

لتي ال تشّكؿ سكل جانبا في جممتيا بحيث ال يككف الكقكؼ عند حّد كضع المصطمحات ا
 (3).مف المغة

 ما يقال عن المجّمة .4
 :يؿ فيياأىـ ما قلكّف لمجمة الكثير بيف مؤّيد كمعارض ك ا عفيقاؿ 
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ىي بذلؾ  نفت الرأم مى إرضاء كؿ حتميات المصطمحات  ك أّف المغة العربية قادرة ع إثباتيا
فكرة صمبة  مقاكمة ما رّسخ مف، ك ربية عاجزة عف استيعاب المصطمحاتالمغة الع فّ أالزاعـ ب

كضع ات العممية، ك حكؿ عجزىا فحجبت عنيا الطريؽ المؤّدم إلى المحاؽ بركب االكتشاف
لكف بحكث العمماء ، ك ةلة عنيا  بصكرة كاضحة دقيقيـك المنسكب الذم يقّدر عمى الدالالمف

ُسْفو أحالـ الذيف ال يعتبركف العربية إاّل أداة بحمكليـ العممية  دّحض المزاعـ ك أفادتيا خاصة 
ب عمؿ عمى تطكير المغة ىذا يثبت أّف الكتامشاعر األدبية. ك لتأدية الطقكس الدينية أكال

ر المجّمة شيئا ال تنش، ك في محفؿ المغات المعاصرة الحّية أف تحتؿ المكاف الالئؽ بياية ك العرب
التي تعّد لمؤتمرات  . كما تنيض المجمة بنشر الجيكد(1)تصحيحإاّل بعد دراسة كتمحيص ك 

، كأخبار المكتب كالمجامع تمراتفي المؤ تقارير الدكؿ العربية كبحكث المشتركيف التعريب، ك 
، ك الثقافة ك ظمة العربية لمتربية ك المنك المغكية  تنشر المجمة معاجـ كثيرة مختّصة أعّدىا العمـك

، ترد إلييا ، كما تنشر بحكث لغكية شّتىأعّدىا غيرىـ مف المغكييف كالعممييفتب ك خبراء المك
مف الكاجب أيضا عمى المجمة أف ترّكز كؿ ، ك (2)كالخارج ّؿ أنحاء الكطف العربيمف ك

ما يستجّد اتيا أك ي نشر منيجيشؤكنيا المختمفة سكاء فى مكاضيع المصطمحات ك نشاطاتيا عم
 (3).بحاث التي ترد حكليا بصكرة عامةاألما يقترح منيا أك أك 

 : )فرنسي- إنجميزي-ألماني-ات التقنية )عربيأول قاموس إلكتروني لممصطمح مشروعث ( 
عمى  "تقني لمعالـ العربيالقامكس ال، بدأ تشغيؿ بكابة مشركع:"ـ 2010مام  11 منذ

كىك ثمرة تعاكف مشترؾ بيف المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك  ( الشبكة االنترنت
كيتكلى تنفيذه مكتب تنسيؽ  كالكزارة االتحادية لمتعاكف االقتصادم كالتنمية في ألمانيا( )ألكسك

 (4). (GTZ)ف الفني التعريب بالرباط، التابع لأللكسك، كالمؤسسة األلمانية لمتعاك 
كتركني مكسكعي لممصطمحات مصنؼ حسب ىذا المشركع إلى إعداد قامكس إل كييدؼ

المجاالت التقنية كالقطاعات الصناعية المختمفة )حكالي عشركف مجمدنا(، بأربع لغات، ىي 
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لمحتمميف بشكؿ مجاني العربية كاأللمانية كاالنكميزية كالفرنسية، كمتاح لجميع المستخدميف ا
 . :http://www.arabterm.org التالي عمى العنكاف

كقد تـ تصميـ كتطكير مكقع القامكس التقني عمى اإلنترنت بشكؿ يجعمو سيؿ المناؿ 
. كما فرنسي –إنجميزم - ألماني -: عربيكممبيان الحتياجات المستخدميف بالمغات األربع

ضافة مصطمحات كتركني التفاعمي لمقامكس، التيتيح الشكؿ اإلل عديؿ المستمر في محتكاه كا 
مستخدمة في مختمؼ البمداف العربية، مما سيسيـ بال شؾ في تكحيد المقابالت العربية 

  .لممصطمحات العممية كالتقنية في العالـ العربي
يتناكؿ الجزء األكؿ مف ىذا القامكس المصطمحات المتداكلة في مجاؿ تقنيات السيارات 

رب مف خمسة آالؼ مصطمح مشفكعة بصكر تكضيحية كشركحات كيشتمؿ عمى ما يق
كمف المقرر أف يصدر الجزء الثاني بداية العاـ المقبؿ، كسكؼ يتناكؿ قطاع  بالمغة العربية

 .(1 (المياه
 :المكتب عضو في الشبكة الدولية لممصطمحات ج ( 

العربية لمتربية نظمة تنسيؽ التعريب في الكطف العربي بالّرباط التابع لمم مكتب انظـّ 
تيدؼ ىذه الشبكة يا ك تكثيقبكة الدكلية لممصطمحات العممية ك العمـك إلى عضكية الشكالثقافة ك 

تنمية التعاكف ، ك ا إلى تطكير نظرية عمـ المصطمحاتالتي ساعدت اليكنسكك عمى إنشائي
كتكثيؽ  ،حقؿ المصطمحات العممية كالتقنية الكثيؽ بيف جميع المؤّسسات الدكلية العاممة في

يتكّلى ك )فينا( مقّرا ليا تتخذ ىذه الشبكة جامعة عنيا، ك تكفير المعمكمات ىذه المصطمحات ك 
 (2).امعة نفسيا أمانة سّر ىذه الشبكةاألستاذ فمبر أستاذ عمـ المصطمحات في الج

 الميرجانات :المؤتمرات والمعارض و ح ( 
ت ذلؾ بإقامة ميرجاناك  كعي الثقافي بيف مختمؼ الطبقاتيساىـ المكتب في نشر ال

مثؿ  مناسبات عربيةك مشاركتو في عّدة مؤتمرات ، ك العربي المكتبمعارض لمتعريب ك 
شرافو بجانب الجامعة العربية عمى المؤتمر الثاني لممصطمحات ك ـ 1963معرض طرابمس  ا 
ات كزراء التربية العرب ببغداد كالككيت ... كما شارؾ في مؤتمر ، ـ1964المعربة بالجزائر

نّظـ كذلؾ سمسمة مف ، ك أخرل عقدت في بعض الدكؿ العربية في عّدة اجتماعاتك 
                                                             

 . http://www.arabization.org.ma ،ينظر -1
 . 339، أخبار مكتب تنسيؽ التعريب ، ص ينظر، مكتب تنسيؽ التعريب  -2

http://www.arabization.org.ma/


 الفصؿ الثالث              جيكد مكتب تنسيؽ التعريب في تكحيد المصطمح العممي العربي
 

111 
 

قضائية  ، كعّدة مكاسـ ثقافية ـ 1964الميرجانات العممية كأسبكع التعريب بالمغرب سنة 
كتاب الندكات كالمعارض قصد التعريؼ بالتشتمؿ عمى المحاضرات ك عامية قضائية ك ك 

الجيكد العربية في حقؿ رض مف ىذه األعماؿ ىك إبراز كاف الغالعربي في فنكنو المختمفة ك 
، باإلضافة إلى تكعية العمـلعربية في ميداف الثقافة ك ما كصمت إليو المغة االتعريب ك 

العربية كخصكصا منيا الجماىير إلحالؿ المغة العربية المكانة الالئقة بيا في المجتمعات 
عمى الّصعيد الحككمي فإّف المكتب ، ك ريبنظرا لحاجتيا الماسة لمتع أقطار المغرب العربي

بعض الييئات بمختمؼ  تزكيدحككمات المقبمة عمى التعريب ك يقـك بمساعدة بعض ال
يث قاـ المكتب التي أنشأت شعبة لمتعريب ح كمكريتانياالمعاجـ المصطمحات كالمراجع ك 

، كما تممية بكؿ ما يصدر عنو مف مطبكعاالييئات كالشخصيات العبتزكيد المكتبات ك 
 (1).اإلشياراتفتات لإلعالنات ك يشترؾ المكتب في تعريب الال

 النشرات اإلخبارية :خ ( 
العمـك ية لمتربية كالثقافة ك نشاطات المنظمة العربتب نشرة إخبارية تعنى بنشاطاتو ك لممك

 سّيما ما يتعّمؽ بالتراث كالمعاجـ كالمصطمح كالمغةط الثقافي في البالد العربية كالشابالنك 
  (2). العربية
 : التي نشرىا المكتبمف بيف االنجازات ك 
و مف نقابة المحامييف السكرية عف)مصطمحات تشريع العمؿ النشرة التي كصمت إلي 
كنشرىا   ـ 1957التي أقّرىا اتحاد المحامييف العرب خالؿ مؤتمره الثالث بدمشؽ  (المكّحدة

( الذم كضعتو المجنة ياسية العربيةمحات المكاصفات القدليؿ مصطفي مجّمتو. كما نشر )
اىتـ بمصطمحات الكسائؿ ، ك المقاييس بثالث لغاتلممكاصفات ك الفنّية لممنظمة العربية 

نشرىا مقابالت عربية ك  كضع ليا المكتبالتعميمية التّابع لأللسكك بالمغة اإلنجميزية الذم 
. كنشر العشرم ألكسفكردا لنظاـ التصنيؼ صّنؼ مصطمحات العمـك الجراحية كفق، ك بالمغتيف

ائمة بمصطمحات عمـ ق، ك (مكّحدة في العمـك اإلداريةليؿ المصطمحات العربية الدمشركع )
" ، "محمد صالح رّحاؿ"، ف كضع الدكتكريف " بارسيا غكيانسم( 3)لغات التشريح بخمس
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د كضعيا اتحا" الّسكابؽ كالمكاحؽ المستخدمة في"االصطالحات الطبيةنشر المكتب ترجمة ك 
، كما عّرب بعض المصطمحات الشائعة في مجاؿ لمغتيف العربية كاإلنجميزيةاألطباء العرب با

( في )مصطمحات مالية عامةنشرك ، منظمة العربية لمدفاع بدمشؽالشرطة بناء عمى رغبة ال
، كما أفسح المجاؿ لممختصيف إلبداء المالحظات حكؿ محاكلة لتكحيد المصطمحات المالية

العمـك المكّحدة في  دليؿ المصطمحات العربيةمشركع ) ه مالحظات حكؿمشركعاتو كنشر 
 : مشركعمالحظاتو حكؿ بعض المصطمحات مثؿ أبدل، ك كدملمصطفى البار ( اإلدارية

النقؿ البّرم بثالث ، كمصطمحات الطرؽ ك المؤتمرات الذم أعّدتو اليكنسكك معجـ مصطمحات
  (1).انة العامة لجامعة الدكؿ العربيةالتّابع لألمالمكاصالت غات المعّد مف طرؼ إدارة النقؿ ك ل

 توزيع مطبوعات المكتب :د ( 
ء بطريقة اإلىداء يتكزع المكتب عمى قائمة ىامة لممشتركيف في مطبكعاتو سكا 

الفّنية العممية ك  أساتذة مختصيف في المياديف، كتتكّكف مف أفراد عممييف ك اإلقتداءالتبادؿ أك أك 
كالمجالس العميا في الكطف الجامعات ت ثقافية كجامعية كالمجامع ك اىيئ، ك كالتكنكلكجية

، ىيئات في بقية أنحاء العالـك  اىدمعجامعات ك ، كمف المستشرقيف كالمستعربيف، ك العربي
يستثمر المكتب في تطكير كسائؿ التكزيع لضماف انتشار المغة العربية في مختمؼ القارات ك 

براز صالحيتيا لمسايرت العممي في أنحاء المعمكرة سكاء بطريقة الحضارم ك يا الّركب كا 
  .األمر كذلؾ، كما يقـك بمراجعة قكائـ التكزيع كّمما تطّمب التبادؿ أك البيعأك  ىداءإلا

  : مكتبة المعاجم المتخّصصةية عمومية و كما يتوّفر المكتب عمى مكتبة عمم
المثقفيف  ثقافية كضعت رىف إشارةفاألكلى تحتكم عمى كتب كمجالت عممية ك 

ديف العممية ؼ الميااألساتذة لالستفادة منيا لمتعريؼ بجيكد الدكؿ العربية في مختمك  كالباحثيف
تنكيعيا نظرا لإلقباؿ المتزايد يناشد الدكؿ العربية لتنميتيا ك  ما زاؿ المكتبك كالثقافية كالفنّية 

المعاجـ العممية فقط عمى ، تحتكم بة متخّصصةعمييا، كما يتكّفر المكتب في مقّره عمى مكت
الطمبة اتذة ك األسشارة الباحثيف مف كبار العمماء ك بمختمؼ المغات العالمية كضعت رىف إ

اقتناء بو مف إىداءات أك ال ينقطع المكتب عف دعـ المكتبتيف بما يتكّصؿ ، ك الخبراء بالمكتبك 
 (2).الختبادؿ ...أك 
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 أنشطة المكتبذ ( 
 تتصؿ بالمغة العربية كعات مختمفةمتخصصة في مكض المكتب بتنظيـ أنشطة

  : األنشطة التالية المكتب في ىذا المجاؿ المعجـ كالمصطمح، كقد نظـ كصناعة
 0 3/  7-4   بالمغات األخرل ) الرباط المغة العربية لمناطقيف ندكة تأليؼ كتب تعميـ /

 ( . ـ 1980
 (ـ 1981 /0 4/  8 – 3صناعة المعجـ العربي )الرباط  الدكرة التدريبية في. 
 [ كالكاقع العممي كالمصطمح ]الماضي التأممي المفاىيـ -عمـك الطب :المقاء األكؿ حكؿ
 ( .ـ 1994/ 0 5/  29 – 27راكش ) م
 (ـ1999/  10/  9 – 7التشريح،)باريس  المصطمح الطبي لعمـ المقاء الثاني حكؿ. 
 بالمغرب في  ناسفي المجاؿ التعميمي )مك استثمار المصطمح المكحد أياـ دراسية حكؿ

 ( .ـ 2000 أكتكبر
 (1)( .ـ 2000/  10/  29 – 26المغرب  –كالتراثية )فاس  ندكة األلفاظ الحضارية 

يبيا بيدؼ تعر راب لترجمة مصطمحات االتصاالت ك  كما ساىـ المكتب في مشركع
            (2).كضع مصطمحات االتصاالت

 مكتب تنسيق التعريب : أراء حول المطمب الرابع: 
الحمقات ب مف جيكد مف خالؿ عقد الندكات كالمؤتمرات التعريبية ك رغـ ما يبذلو المكت  

 فأّنو يظؿ الجدؿ حكؿ قضية :
فمشكؿ المصطمح العممي  ؟معيارا لممصطمح المكّحدالمقياس الذم يمكف أف ُيتََّخَذ  ماف 
يتجّسد في المكاكبة كؿ ؛ لكف المشا يمّثؿ قضية كبرلف كاف ىذا  مّثؿ في التكحيد كحده، ك ال يت

ال المصطمح العممي جديد يكميا، ك  :ممستجدات التي تنطمؽ مف أساس كىكالفاعمة لالقادرة ك 
، في حيف فات التي تجرم عمى األصؿ في حينومقابؿ عربي  لو تجرم عميو نفس المكاص

، فما الحظية ليذه العاممة ليتعامؿ بي الفاعؿ العربي في حاجةالمؤّلؼ ك كالطالب ك  أف األستاذ
المصطمحية العربية، ريب ككؿ ّ ب تنسيؽ التع. إّنو السؤاؿ الذم دعا إلى خمؽ مكت؟العمؿ إذف

ىذا يصدؽ عمى ، ك المستيمؾ غيرهم يبدع أجنبيا ك ىك سؤاؿ سيظّؿ قائما ما داـ المبدع الذك 
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ت التي تظمؿ طريؽ البحث فرايسعى المكتب لفّؾ ىذه الشّ ، ك (1)ليس عمى العربيلجميع ك ا
: كبر حجـ الصعكبات التي تكاجو المكتب أيضاتجعمو ينحرؼ عف المسار. كمف مي ك العم

ّف ىذه األعماؿ ما تزاؿ حبيسة فإ ،ال يزاؿ ينجزىاك المكتب  أعماؿ التكحيد التي أنجزىا
، كالمجامع مع إال في جيات محدكدة ، أك مجّمة المساف العربي ؛ فيي ليست متكافرةمعاجـال

كما أّف ، المكتب أكثؽ ما يككفف المجامع ك ككف التكاصؿ العممي بيأّنو مف المفترض أف ي
، ككاف عمى غير مكجكدة في األسكاؽ -التي طبعيا المكتب –أغمبية المعاجـ المكّحدة

، ، كفي المجامععميـلكؿ جية ميتمة بالمصطمح في التأك المكتب تكفيرىا في األسكاؽ 
دات حيث أّف االتفاؽ تكّجو ليا بعض االنتقافي الكاقع أّف الجيكد التكحيدية . ك كالجامعات

األنانية ) يميؿ بعضيا نحك تبّنيو يتأثر بعكامؿ عاطفية، أكاستعمالو، أك عمى المصطمح
 (2).إلى التحّزب إلى كّؿ ما ىك قطرم كبعضيا

جدا إذا ما  ة: أّف فترة التحضير لمعاجـ المصطمحات المكحدة طكيمما يمحظ أيضاك    
، كما أّف المؤتمرات ات التي تحتاج إلى مقابالت عربيةدّفؽ مف المصطمحبالسيؿ المت تقكرن

آخر تمر ك ؤ التي تعقد مف أجؿ إقرار المصطمحات ال تفي بالغرض نظرا لتباعد المدة بيف م
ال تفي في ت المصادؽ عمييا مع ىذا حّتى المصطمحاك . مدل البطء في التنفيذف مّما ُيبيَ 

جمو. كمف االنتقاد المكجو أيضا: مفيـك التكحيد أمف  غالب األحياف بالغرض الذم كضعت
مكاءمة بيف لغتيف تعريب ليس أكثر مف عممية تكفيؽ كتنسيؽ ك مكتب تنسيؽ ال في معجمات

دّقة داللة المصطمح  ( التي تحّددالمغة المنتجة)المغة المصدرإحداىما ىي ،متعارضتيف أصال
، المغة التي تحاكؿ جاىدة مطابقة نفسيا (مكةالمغة اليدؼ )المغة المستيالثانية عمى مسماه ك 

، كبعض مظاىر الخمؿ محّصمة ىذا ىك الترادؼ كاالشتراؾسيجيا ك قيرا عمى لغة ليست مف ن
 .( 3)المعجمي المعركفة 

جعؿ ذلؾ عمى ، ك مصطمحاتاستخداـ الحاسب اآللي في معالجة ال ليذا قّرر المكتبك  
 :مرحمتيف
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 أمريكا، كؾ المصطمحات الدكلية في أكربا ك في بن خزف المصطمحات العممية العربية
 .قص في المصطمحات العممية العربيةلمكقكؼ عمى الن

 التقنية بحيث يتصؿ برابط بكّؿ المؤّسسات عربي لممصطمحات العممية ك  إنشاء بنؾ مركز
 (1).ة في الكطف العربي لتضيؼ إليو أكتستقي منوالعممية المعني
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 :خالصة
مف خالؿ ما سمؼ يّتضح أّف مكتب تنسيؽ التعريب يبذؿ جيكدا كبيرة في مجاؿ تكحيد     

التحّديات التي تكاجيو في جعؿ ، رغـ الصعكبات ك تنسيقياحات العممية كتصنيفيا ك المصطم
، كتمحؽ بالركب الحضارّم المتسارع مية العربية مكاكبة لممستجداتالمصطمحات العم

لد آالؼ االختراعات ك في كؿ يكـ ت، فالتكنكلكجيالتقنيات ك في مجاؿ ا خاصةالمتجّدد ك 
مكتب تنسيؽ التعريب في  ال يتجّمى دكرالتي تنتظر مقابالتيا في العربية. ك المصطمحات ك 

جيكد المجامع المغكية العربية  ىذا الجيد رغـ أىميتو بؿ يسعى إلى تحقيؽ التنسيؽ بيف
كذلؾ بجمع حصيمة  مشاريع لمعاجـ مكحدة العالمية في سبيؿ إنشاءالمنظمات العربية ك ك 

لتابع لممنظمة العربية يحمؿ المكتب ا، ك بالتالي مصطمحات عممية مكحدةك  مصطمحاتيا 
كمعاجمو في  ات العممية المكّحدةالمصطمح كتركيج العمـك عمى عاتقو نشرلمتربية كالثقافة ك 

أسرع طريقة يصؿ إلييا تي تعّد السبؿ كاستغالؿ الشبكة العنكبكتية ال بأيسراألكساط العممية ك 
 المصطمحات ليـ مفاتيح العمـك التي يمجكف مف خالليا إلى بكابةالطمبة التي تعّد الباحثكف ك 

مجاؿ التعريب في ، كما يبذؿ المكتب جيكدا كبيرة في اإلبداع كالتأليؼ كالتدريس في العمـك
تريد تعريب مدارسيا  التيخاصة المساعدات التي يقّدميا لمدكؿ العربية جميع المجاالت ك 
داراتيا ة ثـّ ، في إطار جامعة الدكؿ العربيقكمية مؤّسسةفالمكتب ىك . كبيذا كجامعاتيا كا 

مى تطكير المغة العربية في العمؿ عتو ميمّ  تمثمتالعمـك المنظمة العربية لمتربية كالثقافة ك 
بيذا كصكؿ المصطمح ك ك مدركسة لتعريب العمـك في المغة ، ككضع الخطط التأليفا كاستعماال

التعريب ككؿ الييئات  مف خالؿ ما سبؽ فكجكد مكتب تنسيؽلعربية العممية إلى العالمية. ك ا
أم حاؿ مف األحكاؿ،  لف يككف بمنظمات ىك كجكد تكاممي ك ات ك جامعات كىيئمف مجامع ك 
        .مزدكجاتعارضّيا أك 
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لقد وصمت بنا قاطرة ىذا البحث إلى نياية مطاف الرحمة بعد أن قضينا عمى متنيا مّدة زمنية 
 طمح العمميالمص توليد  غير قصيرة مع جيود المجامع المغوية العربية التي حممت عمى عاتقيا

بات ىوّيتو إلى تحقيق عمميتو مرورا بآليات وضعو نظرا لكثرة العوائق التي واجيتو من إثو  وتوحيده،
، الدوليةع األقطار العربية و إلى تداولو في البيئة العممية التي يجب أن يصل إلييا موّحدا في جمي

اولة منيا لتنسيق جيود المجامع الدور الجاد الذي تمارسو ىيئة مكتب تنسيق التعريب في محو 
 .موّحدال العمل عمى إشاعة المصطمح العمميو 

 :ص ىذا البحث إلى النتائج التاليةوقد خم
 ُتعّد المصطمحات العممية الموّحدة المفاتيح الرئيسة لمولوج إلى بواّبة العموم والمعارف . -
ية في دراسة المصطمحات العممية وضبطيا وذلك بتحديد األسس إسيام المجامع المغوية العرب -

 .القواعد الكفيمة بوضع المصطمحاتو 
ل عائقا نحو توحيد مّما شكّ الحشو الكثير في الجيود التكرار و طمحي باالجترار و حث المصتمّيز الب -

 .منيجية العمل
التعّصبية في المصطمحات بين كثرة العقبات واإلشكاالت نحو: غياب التنسيق، الّنعرة القطرية و  -

ىزال  ،لمصطمحلجة امعاتعّدد الجيات المختصة في وضع و  ،الواحدالمغاربة وفي القطر قة و المشار 
في كيفية التعامل مع المصطمحات دريس عمم المصطمح في الجامعات أو الكوادر العممية المؤّىمة لت

 .لى نتائج وخيمة من العسير تخطييامّما أدى إ
غير  ا،غاية لّما دعت الحاجة إلييالعممية انطمقت في جوىرىا كيدف و قضّية توحيد المصطمحات  -

 العربي" ." الّربيع :ما يسّمى بـ اىنةفي ظل الظروف الرّ  اي حّد ذاتيبة فعقإشكالية و  تأصبح اأّني
إاّل أّن حصيمة  -فردية كانت أوجماعية -لتوحيد المصطمح العممي العربي  المساعيرغم الجيود و  -

توصياتيم حبيسة رفوف و  المجامع ظمت قرارات حيثعمى أرض الواقع  ثمارىا كانت ضئيمة
 .يم ومؤلفاتيمالغبار معاجم غّطى المكتبات

اط العممية بين أيادي الباحثين تيسير تداولو في األوسمّيز صناعة المصطمح ىو التوثيق و إّن ما ي -
 .والطمبة وخاصة المصطمح العممي الموّحد

المنظمات المغوية رة في مجال تنسيق جيود المجامع و بذل مكتب تنسيق التعريب جيودا معتب -
ا بتسخير كل اإلمكانات نشرىيا وتوحيدىا ومن ثّم تخزينيا و العمل عمى معالجتتمة بالمصطمح و المي

 .والوسائل
المصطمح العممي العربي الموّحد والثقة في تأديتو يسعى المكتب إلى غرس فكرة اإليمان باستعمال  -

 .العمميةقف المستجّدات التقنية و مواكبتو في تملممفاىيم و 
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 اإلمكانياتقمة ل ؛قاربأو  ذخائر إاّل أّن معظميا باء بالفشلبنوك و  رغم كثرة المشاريع التوحيدية من -
 وتفاوت الدول العربية في ذلك. ةبشريالو  ةماديال

 .تنميط المصطمحات العمميةاريع التي قامت عمى أساس توحيد و من طرائف البمّية أن تمك المش -
ي سعت إلى معالجتيا فما الت_ إلى درجة التشكيك في منجزاتيا_ أّنيا وقعت في المتاىات نفسيا

 .لى اإلصابة بحّمى المتنبي العضالنفع الدواء الذي بو يستطّب مّما أدى بالمصطمح  إ
 :بما يمي تمزم القياملتجنب حصول عقبات تيّدد وحدة المصطمح العممي يسو 
إلشاعة مكتب تتنسيق التعريب استغالل كل الوسائل العممية عمى المجامع المغوية و يستوجب  -
 الل الشبكة العنكبوتية مع تفعيل وسائل اإلعالم المختمفة.ذلك باستغصطمح العممي الموّحد و الم
التي تحوي أىم حافظة لممصطمحات العممية أو الاإللكترونية الخازنة و  ةجميع األجيز تسييل تداول  -

 .تمك الييئات في األوساط العمميةاالقتراحات التي توصمت إلييا التوصيات و 
 .متناول الجميعية في جميع المجاالت حتى تكون في المعاجم المصطمحار الكتب و تخفيض أسع -
الحاجة الماسة إلى إيجاد مشروع توحيدي تتكفل بو جميع الدول العربية تتوفر فيو جّل الشروط  -

بين الييئات واألفراد العاممة في ربط حبال الوصل موبة ليتحّقق التوحيد المصطمحي و المط
 .المصطمح

قطرة : أّن ىذا الموضوع جّد متشّعب وما قيل فيو مجّرد مقاربة و إالّ  ألخير ال يسع القولفي او 
ذلك من خالل المشاريع التي تنجزىا حيدية لممصطمح ما زالت مستمّرة و من محيط ألن الجيود التو 

مة التي الترجعات العربية، أومعاىد التعريب و الجامو  االتحاداتوالمنظمات العربية و  المجامع المغوية
بالتطرق إلى أىّم تجاربيا في وذلك االستفادة من المشاريع الغربية  ، كما أنو يجبال تظير لمعمن
 .دراسات أكاديمية مستقمةكل منيا فرد لفيي جديرة بأن ي غيرىا.و  ىذا المجال...

 
 
 
 

 
 



 

 قائمة المصادر والمراجع 
 

 

 

                        
 

 

 

 
 



 قائمة المصادر والمراجع

652 

 

 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع

 :المصادر و المراجع أ (
، مصر، (6، )ط ، مكتبة األنجمو المصري، من أسرار المغة العربيةإبراىيم أنيس .1

 م . 1978
رات كمّية الدعوة ، منشو مجامع المغة العربية في التعريب ، دورإبراىيم الحاج يوسف .2
 .م 2002، ه 1369(، طرابمس ،1سالمية ، )طاإل
، 1، ج، دار المعارف، القاىرة(2ط )غيره ، المعجم الوسيط ، و  مصطفى إبراىيم .3

 م . 1972، ه 1432
رادة الّسماء، دار ، مستقبل المأحمد بن نعمان .4 غة العربية بين محاربة األعداء وا 

 . م 2008، الجزائر، (1األمة، )ط 
مكتبة  ،ابي في مصطمحات العموم الّزراعيةمعجم الّشي ، مد شفيق الخطيبأح .5

 م . 1988 ، بيروت، ( 3) ط ، لبنان
عوامل التطّور المغوي:"دراسة في نمو وتطور الثروة  أحمد عبد الّرحمان حّماد، .6

 . م 1983، ه 1403(، بيروت، 1األندلس، )ط، دار المغوي"
ه ، 1427، ت المجمع العممي العراقيمصطمحية، منشورا ، بحوثأحمد مطموب .7

 .م  2006
، معاني والبيان والبديع، تد، يوسف الّصميمي، جواىر البالغة في الأحمد الياشمي  .8

 .م 2003ه ،  1424المكتبة العصرية ، )د ط(، بيروت ، 
عمي "، تر،مدخل إلى عمم الّترجمةظرياتيا "نأمبارو أوتادور ألبير، الترجمة و  .9

 م . 2007، القاىرة ، (1المركز القومي لمترجمة، )ط إبراىيم المنوفي،
(، 2، دار المشرق، )طبية المعاصرة، المنجد في المغة العر أنطوان نعمة ورفقاؤه .10

  م . 2001بيروت، 
، القاىرة، (4ط ،)ارية والوصفية،عالم الكتب، المغة بين المعيتّمام حّسان .11

 م . 2001، ه1421
ة دراسة في ضوء عمم المغة داللة العربي، مصطمحات الجاسم محمد عبد العبود .12

 . م 2007ه ،  1428، لبنان ، (1الحديث، دار الكتب العممية، )ط
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، ، التعريفات ، مكتبة لبنان ، )دط(، بيروت"عمي بن محمد الشريف " الجرجاني .13
 م .1985

، ، الخصائص، تح، عبد الحميد ىنداوي"ه 392أبو الفتح عثمان ت " بن جّنيا .14
 . م 2003ه ،  1424، 1لبنان ، مج  ،( 2ممية ، ) ط دار الكتب الع

، "ه 540تأبو منصور موىوب بن  أحمد بن محمد بن الخضر "  الجواليقي .15
الغني محفوظ ، دار ، خالد عبد الكالم األعجمي عمى حروف المعجم، عل المعرب من

 م 2008، ن(، لبنا2، )ط الكتب العممية
صحاح العربية، تح، أحمد ح تاج المغة و لّصحا، ا "إسماعيل بن حّماد"  الجوىري .16

 . 1984ه،  1404، 3، بيروت، ج (3عبد الغفور عّطار، دار العمم لمماليين، )ط 
ي المسانيات المعاصرة التنمية المعجمية فحسن حمائز، التنظير المعجمي و  .17

 .م 2012، ، األردن(1ثيمية " ،عالم الكتب الحديث، )ط نماذج تم"مفاىيم و 
المعاصرة " خصائصيا ميل يوسف، المغة العربية بين األصالة و حسني عبد الج  .18

 . م 2003، ه1424، ، األردن(1، دار الوفاء ، )طانتصارىا "و دورىا الحضاري و 
، ه 1950حتى عام  19، تطور المعجم  العربي من مطمع ق حكمت كشمي  .19

 .م 2002 ،ه1423(، بيروت، 1نيل المساني، )طدار الم
 : حممي خميل 

 .م1998، (، بيروت1بّية، )ط المعاجم ، دار الّنيضة العر في المغة و دراسات  .20
، دار النيضة تطورىا بعد اإلسالم(مو المغة و دراسة في نالموّلد في العربية )  .21

 . م1985 ه ،  1405 ، بيروت، (2العربية لمطباعة والنشر، )ط 
، (1)ط ، دار وائل ،اسم اآللة دراسة صرفية معجمّية، عمايرة إسماعيلحنان   .22

 م . 2006األردن، 
(، 1ثيل، عالم الكتب الحديث، )ط التمخالد األشيب، المصطمح العربي البنية و   .23

 م . 2011، ه 1432األردن، 
ة الفارسية الدار الثقافيبية و مناىجيا التطبيقية  بين العر رضا ناظمين الترجمة و  .24

 .م 2002، ه 1423( القاىرة ، 1لمنشر)ط 
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، (2العامة والتطور المغوي، مكتبة زىراء الّشرق، ) طرمضان عبد التواب، لحن  .25
 م .2000القاىرة ، 

" ،  دار الثالثً " إنجلٌزي ، فرنسً، عربً، أنجلو القاموس  رهٌف سمورة .26

 . م 6111ه ، 1261( ، بٌروت ، 1الرتب الجامعٌة ، )ط 
( ، 2، ) طديوان المطبوعات الجامعية، زبير دّراقي، محاضرات في فقو المغة .27
 . م 1994، جزائرال

، ه 1430 ،األردن ،(1، عالم الكتب الحديث )طالترجمة سعيدة كحيل تعميمية .28
 . م 2009

، دار األدبأثره في المغة و و المصطمحات و  ، تعريب األلفاظسميح أبو مغمي .29
 .م  2011ه ،  1432، األردن ، (1البداية، )ط 

، (، األردن1دث، )ط سناني سناني، في المعجمية والمصطمحّية، عالم الكتب الح .30
 . م 2012

، الفروق المغوية في المعاجم العربية كتاب " الفروق في المغة  سوىيمة درويوش .31
، بر الممارسات المغوية في الجزائر، منشورات مخ -أنموذجا  –ألبي ىالل العسكري " 

 . م 2011، ر " جامعة مولود معمري" تيزي وزو)د ط( الجزائ
، ىر في عموم المغة وأنواعيا، شر، المز  "الل الّدينعبد الّرحمان ج" الّسيوطي .32

، 1فقاؤه ، دار إحياء الكتب العربية، )د ط(، مصر، ج محمد أحمد جاد المولى ور 
 .)دت(
( ، م1984 -م1934، مجمع المغة العربية في خمسين عاما ) فشوقي ضي .33

 . م 1984، ه 1404(، مصر، 1مجمع المغة العربية، )ط 
 : صالح بمعيد 

 .م 2005، ه 1426ىومة،)د ط(، بيروت،  لمغة العربية، دارفقو ا .34
، في قضايا فقو المغة العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، )د ط(، الجزائر .35

 . م 1995
ة، ديوان المطبوعات الجامعية، قضاياىا الّراىنتيا األساسية و العربية آليا المغة .36
 .م  1995، ، الجزائرط()د
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 م . 2002، ، الجزائرار ىومة، )د ط(ية، دالمغة العربية العمم .37
 م . 2004، لمطباعة و النشر، )د ط(، الجزائرىومة  دار ،مقاالت لغوية .38
عات ، ديوان المطبو بة العصر في المغة العربّيةالمؤّسسات العممية و قضايا مواك .39

 م . 1995، الجامعّية، )د ط(، الجزائر
، فم لمنشر، مو يات العربيةدراسات في المسانث و ، بحو عبد الّرحمان الحاج صالح .40

 . م 2،2007ج ،1، ج )د ط(، الجزائر
، معجم الموّحد لمصطمحات المسانيات، الآخرونعبد الّرحمان الحاج صالح و  .41

 . م 1989، ، تونس،)د ط(لمتربية والثقافة والعموم مطبعة المنّظمة العربية
، (1القاىرة ،)ط اآلفاق العربية، دار ،عمم البيانق،عبد العزيز عتي .42

 م . 2006،ه1427
عمم المعجم، دار الكتاب ، مناىج البحث في المسانيات و عبد الغّفار ىالل .43

 م . 2010، ه 1430، )د ط(، القاىرة، الحديث
مبادئيا لّرزاق إبراىيم الترجمة أصوليا و عبد اهلل عبد ا، و عبد العميم السّيد منسي .44
 .م  1995 ،ه 1415 ،مصر ،(1ط )،الجامعات المصرّية دار النشر ،تطبيقاتياو 
 عبد الّسالم المسّدي : 

 .م2004 ،، بيروت(1الّنقدي، دار الكتاب الجديد المّتحدة، )طالخطاب األدب و  .45
، (، لبنان1مباحث تأسيسية في المسانيات، دار الكتب الجديد المتحدة، )ط  .46

 م . 2010
دار تركيبية "، دراسة في البنية العبد الجميل، المدارس المعجمية "عبد القادر  .47

 م.2009ه ، 1430، (، األردن1الّصفاء، )ط 
" ، نماذج تركيبّية ودالليةالعربّية "المغة عبد القادر الفاسي الفيري، المسانيات و  .48

 .م1986، ، بيروت(2ط )، منشورات عويدات
، ، دار الّسالماختالف المجتيدين ، أثر المغة فيعبد الوىاب عبد الّسالم طويمة .49
 .م  2000، (، القاىرة2)ط 
، ط( ، )دالعصر، عالم الكتب الحديث قضاياعّمار الّساسي، المسان العربي و  .50

 م . 2007األردن، 
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مستقبل آفاق الو خاطر عبد الغني وىدان، العربية والعولمة معالم الحاضر و عمر  .51
، (1، )ط، مؤّسسة حورس الدوليةيةاليوية اإلسالمفي ضوء الثقافة العربية و 

 م .2010، اإلسكندرية
ية، مكتبة لبنان تطبيقاتو العمماسمي، عمم المصطمح أسسو النظرية و عمي الق .52

 م . 2008، نان، لب(1ناشرون، )ط 
ب في كالميا، ، الّصاحبي في فقو المغة وِسنن العر  "أبو الحسين أحمد"بن فارسا .53

 .م 1963ه، 1382، لمطباعة، ) د ط(، لبنان، مؤّسسة بدران تح، مصطفى الشويمي
في عمم المغة التطبيقي "عمم المصطمح وعمم  ر، فصولفريد عوض حيد .54

 م . 2008، ه 1429(، القاىرة ، 1)ط ،األسموب"، مكتبة اآلداب
، دار الفرقان ،  أفنانيا عمم البيان والبديعفضل حسن عّباس، البالغة  فنونيا و  .55
 م . 2004ه ،  1424، (، األردن9)ط 
القاموس المحيط،  ،"ه 1306ت  بمجد الدين محمد بن يعقو " الفيروز آبادي .56

 . 3ج  ،2ج ،1مكتبة الثوري، )د ط( ، دمشق، )د ت(، ج
، الكواكبالّسماء و الحيوان و ة اإلنسان و ، عبقرية العربية في رؤيلطفي عبد البديع .57

 .م1997، (، القاىرة1الشركة المصرية، )ط
ظرية والمنيجية والتطبيقات، تر، محمد ، المصطمحية النماريا تيريزا كابري .58

 م . 2012، (، األردن1الم الكتب الحديث، )ط أمطوش، ع
عادة، المفاىيم و المصطمحات و مانويل سيميوكونسيساو .59 ، محمد ، ترالّصياغة ا 
 .م 2012دن، ، األر (1وش، عالم الكتب الحديث، )ط أمط
عالقاتيا بالدرس العربي و  محاضرات في قضايا المعجم، المبروك زيد الخير .60

 م .2011، الجزائر،  (1ط الوعي، )الّمساني الحديث، دار 
(، 1المأمول، منشورات المجمس، )طو  ، العربّية الّراىنالمجمس العمى لمغة العربية .61

 م . 2009، ه 1430، الجزائر
 مجمع القاهرة : 

المطابع األميرّية، ، الفّنّية التي أقرىا المجمعة و مجموعة المصطمحات العمميّ  .62
 م . 1979، ه 1399، 21القاىرة، مج 
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، 42، مج ، القاىرة الفنية التي أقرىا المجمعممية و لمصطمحات العمجموعة ا .63
 م . 2002، ه 1422

(، 1المعرفة، )ط  العربّية وآدابيا، دارالّدخيل في المغة ، المعرب و لتونجيامحمد  .64
 . م 2005 ،ه 1426، بيروت
، دار ابن قضاياه " –موضوعاتو  –" مفيومو  ، فقو المغةمحمد بن إبراىيم الحمد .65
 . م 2005ه ، 1426( ، الرياض ، 1، ) طةخزيم
ثالث ، ، الدراسات المغوية عند العرب إلى نياية القرن المحمد حسن آل ياسين .66

 . م 1980، ه1400(، بيروت، 1دار مكتبة الحياة، ) ط
، القاىرة ، (1ط، )، دار الفكراس في المغة العربية، القيمحمد حسن عبد العزيز .67

 . م 1995، ه 1415
، القاىرة ، (2ط، )المغة العربية، دار الحداثة، القياس في حسين محمد الخضر .68

 . م 1983
 محمد الديداوي : 

المغة الحاسوبية، المركز الثقافي العربي، لمغة البيانية و التعريب بين االترجمة و   .69
 م .2002، (، المغرب1)ط
لقاىرة ، ، ا(1الفارسّية، الدار الثقافية  لمنشر،)ط النقل بين العربّية و الترجمة و  .70

 م . 2002ه ،  1423
لمغة العربّية، الدار ، المصطمحات المغوّية الحديثة في امحمد رشاد الحمزاوي .71

 م . 1987، ، تونس(1ط )، التونسّية
ط(،  ، )دسة الوطنية لمفنون المطبعية، المؤسّ محمد طّبي، وضع المصطمحات .72

 .م  1999، الجزائر
، منشورات ديثصطمح العممي الح، الجيود المغوية في الممحمد عمي الزركان .73

 . م 1998ط( ، دمشق ،  اتحاد الكتاب العرب ، )د
، )د ط(،يني، فصول في عمم المغة العام، دار اليدىدمحمد عمي عبد الكريم الرّ  .74

 . م 2007 ،الجزائر
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( ، 1عمم الصرف ، دار المسيرة ، )ط محمد منال عبد المطيف، المدخل إلى  .75
 . م 2000، ه 1420األردن، 

ربي، مركز دراسات ، التعريب وتنسيقو في الوطن العنجي الصياديحمد المم .76
 . م 1984، (، بيروت3الوحدة العربية، )ط

 ط(  المغة " مقّدمة لمقارئ العربي "، دار النيضة العربّية،)د ، عمممحمود الّسعران .77
 .، ) د ت ( روتبي
 محمود فهمي حجازي : 

األسس المغوية لعمم  المصطمح ، دار غريب لمطباعة و النشر، ) د ط ( ،  .78
 . القاىرة ، ) د ت (

 .، )د ط( ، القاىرة ، )د ت( لمغوي ، دار غريب لمطباعة والنشرالبحث ا .79
، دار قباء،)د ط(،  -قضايا ومشكالت –عربية في العصر الحديث المغة ال .80

 .( مصر، )د ت
 م . 1998، )دط(،القاىرة ، اءب، دار قمدخل إلى عمم المغة .81
 ، منشوراتالعربية الفصحى في عصر االحتجاج أثر الدخيل عمى ،مسعود بوبو .82

 م . 1982، دمشق وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي، )د ط(،
من قضايا المصطمح المغوي العربي، عالم الكتب  مصطفى طاىر الحيادرة ،  .83

 .م  2003، ه1424 ، 3ج ،2، ج1جاألردن ،  ،(1الحديث، )ط 
مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربّية، تح، عمي سميمان شبارة، مؤّسسة  .84

 . م 2008 ،ه 1429، (، دمشق1الرسالة ناشرون، )ط 
  العمومالمنظمة العربية لمتربية والثقافة و : 

، تونس، ، )د ط(منشورات المنظمة، ام المغة العربية في المعموماتيةاستخد .85
 م.1996

 م . 1996، تونس، )د ط(، ، منشورات المنظمةة لمترجمةالخطة القومي .86
  . م1996، تونس ، )د ط( ،، إدارة الثقافة21تحّديات القرن المغة العربية و  .87
 ه 177ت  جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري" ابن منظور:" 
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 ،3ج ،2)دت(،جلسان العرب، المؤّسسة المصرية لمتأليف والنش، )د ط(، مصر، .88
 . 12ج

، ت(، )دبيروتد ط( ، ) ، دار لسان العرب،يوسف خّياط، إعدادعرب، لسان ال .89
 . 2ج  ، 1ج 
نجوى حيموت، الّنقد األدبي ومصطمحو عند ابن األعرابي، عالم الكتب الحديث،  .90
 . م 2007، (، األردن1)ط 
مناىج البحث المغوي، المكتب الجامعي المغة و  ، مباحث في عممنور اليدى لوشن .91

 . م 2006، رالحديث، )د ط(، مص
 هادي نهر: 

، (، األردن1م الكتب الحديث،)ط ، عالاللة الّتطبيقي في التراث العربيعمم الدّ  .92
 م.2008، ه 1429

ٌّات العولمة .22 األردن،  (، 1)ط ، عالم الكتب الحدٌث ، اللغة العربٌة و تحد

 .م  6111، ـه1221

خاطر،  تر، ريتا، ي عمم المصطمحات، المعنى فنفيميب توراىنري بيجوان و  .94
 م . 2009، (1ط )، المنظمة العربية لمترجمة

، التعريب في الوطن العربي واقعو  ومستقبمو )من شحادة الخوريو عّمار  سامو  .95
، أجل خطة عامة لمتعريب(، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم إدارة التربية لمنشر

 . م 1996، )د ط(، تونس
 وفاء كامل فايد : 

 .م6112، ة المعاصرة، عالم الكتب، )د ط(، القاهرة بحوث فً العربٌ .22
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 باللغة العربية ملخص البحث
ممجامع العربية في توحيد المصطمح العممي مرّكزا المغوية لجيود التناول ىذا البحث  

 .الّرباطبة مكتب تنسيق التعريب عمى ىيئ
أىم المؤّسسات و  خاصة العمميعامة و بالتطرق إلى تحديد مفيوم المصطمح  حيث قام 

من أىم ىذه الييئات التي رّكز استعمالو. و ه و نشر التي تيتم بصناعتو انطالقا من وضعو إلى 
حد في كافة المجامع المغوية العربية التي اىتمت بوضع مصطمح عممي مو  البحث عمييا

لكن وقفت في وجو ىذا األخير عقبات جّمة حالت دون تحقيق التوحيد أرجاء الوطن العربي و 
 .ستعمالباالأخرى ة أسباب منيا ما يتعمق بالواضع و المصطمحي لعدّ 

 ا الييئة المكمفة بتنسيقنسيق التعريب في الرباط باعتبارىليذا اىتم ىذا البحث بييئة مكتب تو 
ة من أجل توحيد المصطمح كافة المنظمات المصطمحيجيود المجامع المغوية العربية و 

 .ئا لالستعمال في األوساط العمميةالعمل عمى إشاعتو ليكون مييالعممي و 
: أّن من يّتيم المغة ىوربط الفرس وبيت القصيد أال و إلى م األخير ث فيولقد وصل البح 

أصابيا الوىن والكّل، فميس ليا مقعد بين المغات األخرى يا و م  ك  العربية بالعجوز التي أتت أ  
جاتو التقنّية الغزيرة فقد وحالعيب فييا وعجز يحتوييا فال تمّبي متطمبات العصر العممّية 

 .حّقياأخطأ في 
حقيقة بّينت أن العيب ليس فييا بل فينا ألّنو عمينا غرس فكرة اإليمان بقدرة المغة العربّية فال  

، وفيرة والمعارف، فيي مطواعة في جذورىاعمى مواكبة التطورات في جميع مجاالت العموم 
المفردات حوتيا المعاجم العربية ينكر ذلك فالماليين من الكممات و ال أحد مّنا في مفرداتيا و 

 ؟!.ستحق أن تمّقب ىذه المغة بالجموديل تف
المنظّمات الّراعية الييئات و  جميعوعميو يستوجب عمى العمماء والباحثين والطمبة و 

لشؤون المصطمح العممي العربي تسخير كل اإلمكانات التي تزخر بيا المغة العربّية لتطوير 
في األقسام الجامعية حيث  ةوخاصة تداول المصطمحات العممّية العربّية الموّحدالمصطمحات 

ىي المنبر الوحيد لمبحث العممي حيث تعّشش فييا المصطمحات العممية لتصبح لمغة العربية 
نخمعو غدا حينما نشاء ا، فال تصبح زّيا نرتديو اليوم و مكانة بين ذوييا أوال وبين الدول ثاني

 ، بل ىي أشبو باألّم قربا وثباتا في حنايا الفؤاد.ذلك
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Le résumé de la recherche 

  Cette recherche a traité les efforts langagières des groupes arabes à 

unifier le terme scientifique en insistant au bureau de coordination 

d’arabétisation à Ribat. 

   Elle a indiqué la signification du terme en général et le scientifique 

en spécial et les plus importants établissements qui font intérêt à le 

fabriquer de le positionner à le publier et l’utiliser. Le plus important 

établissement que nous concerne est les groupes langagières arabes 

qui fait intérêt à positionner un terme unifié dans le monde arabe mais 

il y avait beaucoup d’obstacles à l’unification du terme pour plusieurs 

raisons qui concerne le positionneur et l’utilisation.  

  Pour cela ,on a fait intérêt du bureau de coordination d’arabétisation 

à Ribat parce qu’elle est chargée de coordonner les efforts des groupes 

langagières arabes et toutes les associations termologiques pour 

l’unification du terme scientifique et le publier pour le préparer à être 

utiliser  aux milieux scientifiques. 

  Notre recherche a atteint au résultat : qui accuse la langue arabe de 

l’impuissance ;donc elle n’a pas une place parmi les autres langues 

parce qu’elle a un défaut et elle ne répond pas aux besoins 

scientifiques et techniques de cette époque ;il a fait une erreur. 

  La réalité a confirmé que le défaut n’est pas à elle mais c’est à nous 

parce qu’ il faut pousser l’idée de la puissance de la langue arabe 

d’adapter le développement dans toutes les domaines de science et de 

savoir ;elle est flexible par ses racines,abondante par ses 

termes :personne n’énie pas que les dictionnaires arabes contient des 

millions des termes et des mots. 

   Alors , il faut que les savants ,les chercheurs, les étudiants, tout les 

cadres et les associations qui font intérêt du terme scientifique arabe 

de donner tout les moyens d’évoluer les termes et surtout de la 

manipulation des termes scientifiques unis dans les départements 

universitaires car c’est le lieu de la recherche scientifique oȗ réside les 

termes ; pour que la langue prend sa place entre ses possédeurs 

d’abord et les états :donc elle ne devient pas un vêtement qu’on le met 

aujourd’hui et on le dévoile demain tant qu’on veut ;mais elle est 

comme la mère par son approche, sa stabilité dans la cœur.  
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 المحتويات فهرس
 الصفحة المحتويات

  اإلهداء
 أ مقدمة

  مؤّسساتهمدخل  حول 3 المصطمح 3 عمومه و 
 21 تمهيد

 21 عمومهالمبحث األول 3 المصطمح و 
 21 المطمب األول :  مفهوم المصطمح 

 21 المطمب الثاني : مفهوم المصطمح العممي 
 21 المطمب الثالث : عمم المصطمح / المصطمحية  
 11 المطمب الرابع : نشأة عمم المصطمح عند العرب

 11 المبحث الثاني 3 المؤّسسات المغوية العربية المصطمحية
 11 المطمب األول : المؤّسسات المغوية العالمية 
 12 المطمب الثاني  : المؤّسسات المغوية العربية

 13 المغوية العربية  المجامع (1
 13 تعريفها -أ 
 13 تاريخ نشأة المجامع المغوية العربية -ب 
 12 أهّم المجامع المغوية العربية   -ج 
 13 األهداف العامة لممجامع المغوية العممية العربية   -د 

 11 مكتب تنسيق التعريب في الّرباط (2
 12 الجامعات العربية أقسامها ومعاهدها و مراكزها (3

 51 خالصة
 عقبات المصطمح العممي العربيإشكاليات و  الفصل األول 3

 53 تمهيد
 51 إشكالية وضع المصطمح العممي العربي المبحث األول 3

 51 المطمب األول: ماهية وضع المصطمحات العممية العربية
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 13 المطمب الثاني : آليات وضع المصطمح العممي العربي 
 13 إحياء التراث .1
 12 القياس .2
 11 االشتقاق .3
 15 النحت .4
 11 التركيب .5
 53 المجاز .6
 51 تراضاالق .7

 35 جهود المجامع المغوية في وضع المصطمح العممي العربي المبحث الثاني 3
وضع المصطمح العممي  المطمب األّول: اآلليات المشتركة بين المجامع حول

 العربي
35 

 33 الثاني: خصوصية المجامع حول آليات وضع المصطمح العممي العربي المطمب
 33 جهود المجمع العممي بدمشق .1
 31 جهود مجمع القاهرة .2
 11 جهود المجمع العراق .3
 13 جهود مجمع األردن  .4

 12 المطمب الثالث: عقبات المصطمح العممي العربي
 12 المصطمحيالترادف و االشتراك ماهية  .1
 25 االشتراك المصطمحي دواعي الترادف و أسباب و  .2

 221 خالصة 
 الفصل الثاني 3 جهود المجامع المغوية في توحيد و تنميط المصطمح العممي العربي

 225 تمهيد
 221 ماهية توحيد المصطمح العممي العربيالمبحث األّول 3 

 221 المطمب األول : مفهوم توحيد المصطمح العممي العربي 
 222 مقترحات لتوحيد المصطمح العممي العربيالثاني : طرق و المطمب 

 213 المبحث الثاني 3  الجهود والمشاريع التوحيدية
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 213 المطمب األول : أهم الجهود التوحيدية :
 212 الجهود الفردية  في توحيد المصطمح العممي العربي .1
 255 الجهود المجمعّية في توحيد المصطمح العممي العربي .2

 215 المطمب الثاني : أهم المشاريع التوحيدية
 235 خالصة

 الفصل الثالث 3 جهود مكتب تنسيق التعريب في توحيد المصطمح العممي  العربي
 235 تمهيد

 233 المبحث األول 3 تعريف المكتب وغاياته 3
 233 المطمب األول: بطاقة فنية عن مكتب تنسيق التعريب في الرباط

 212 الغاية من إنشائهالثاني: أهداف المكتب و  المطمب
 211 عالقاته التنظيمي لمكتب تنسيق التعريب و  المطمب الثالث: الهيكل

 212 تنسيق التعريب : ماهية الرابعالمطمب 
 225 توحيد المصطمح العممي العربيلثاني 3منهجية المكتب في تنسيق و المبحث ا
 225 الّتوحيدألول: خطوات المكتب في التنسيق و المطمب ا

 131 "منجزاتها المعجمية –: " توصياتها التعريبالمطمب الثاني: مؤتمرات 
 121 المشاريع لمكتب تنسيق التعريبأهم المنجزات و المطمب الثالث: 

 151 المطمب الرابع: أراء حول مكتب تنسيق التعريب
 112 خالصة 
 111 خاتمة 

 115 المراجعقائمة المصادر و 
 151 ممخص البحث بالمغة العربية
 152 ممخص بحث بالمغة الفرنسية

 132 فهرس الموضوعات
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