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مقدمة 
 وأخذ ،أدت الثورة التقنية إلى تطوير حقول المعرفة بشكل عام

اعتماد اإلنسان عمى اآللة يزداد يومًا بعد يوم، بل صار إدخال اآللة 
في عممو من مظاىر التقدم، بينما يعتبر غير ذلك من مظاىر 

فال يخفى ما لدخول اآللة في عممية اإلنتاج . التخمف وضعف اإلنتاج



 102 

 ولم تجد اآللة ،من إيجابيات تتمخص في سرعة اإلنجاز ووفرتو ودقتو
تحديًا كبيرًا في الدخول إلى المصانع، أيًا كان نوعيا، وتحقيق نجاح 

ومن األجيزة . باىر في أداايا، بل لعل ذلك أصبب اآلن أمرًا ضرورياً 
التي دفعت بالتقنيات نوعًا وكما ىو الحاسوب، الذي يعتبر قمة نتاج 

 أنإال . حتى اآلن، فال تكاد صناعة أو طريقة عمل  تخمو منو البشر
المجال الذي يشكل تحديًا ليذا الجياز ىو مجال المغة، بمحاكاة عمل 

ألن التعامل ، العقل البشري بالتعامل معيا، وخاصة في مجال الترجمة
. ىنا يزداد تعقيدًا بعدد المغات المشمولة في عممية الترجمة

 يزال يعتمد عمى قدراتو الذاتية في إنجاز  الومع أن اإلنسان
أعمال الترجمة بين المغات المختمفة، إال إن الثورة التقنية وتطوير 

الحاسوب أدى إلى التفكير جديًا في إدخال الحوسبة إلى الترجمة، بما 
 أو بمفيوميا Machine Translation  (MT)  يعرف بالترجمة اآللية

 من االختالف في درجة استخدام الحاسوب في ءبشياآلخر، 
وىذا أمر . Computer Aided Translation (CAT)الترجمة، 

 األول ىو تطوير األمر. يعتمد عمى عدة عوامل لقيامو أواًل ثم نجاحو
الجياز إلى درجة تمكنو من التعامل مع المغات في ىذا المجال، أما 
. األمر الثاني فيو إعداد المغات بشكل يتيب لمحاسوب التعامل معيا

وتشكل الترجمة أكبر التحديات لمحاسوب في مجال المغات البشرية، 
وذلك لسبب بسيط ىو إن التعامل مع المغة البشرية أمر يعتمد عمى 

الممكة العقمية لمبشر، وىذه  ليست عماًل آليًا كما ىو الشأن في األمور 
التي ، كعمميات التصنيع وتسيير المركبات بمختمف أنواعيا، األخرى

عن ذلك  (1994)إلياس  وقد عبر. أظير الحاسوب قدرة ىاامة عمييا
: بقولو

One parameter would be agent. The human 

translator was until recently the only agent, and one 
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capable of extremely skilful work, such as the 

translation of poetry. The key advantage of humans is 

their enormous range and flexibility in making the 

decisions translation demands. 

     (Ilyas, 

1994: 47) 
فقد . وال أريد أن أخوض في مجال إمكانية الترجمة من عدميا

أشبعت ىذه الفكرة بحثًا وجداًل عن الترجمة ككل، ناىيك عن الترجمة 
ومع أن الكثيرين ما يزالون يشككون بقدرة الحاسوب عمى . اآللية ذاتيا

يزال يساور آخرين بإمكانية التوصل إلى  الترجمة، إال أن األمل ما
وقد يبنى ىذا األمل عمى أن أي شيء يبدأ متعثرًا . الترجمة اآللية

وبسيطًا، ولكن مع المثابرة عمى التطوير يمكن الوصول بو إلى مراتب 
فمثاًل أين طاارة اليوم من تمك التي صمميا األخوان رايت .  متقدمة

والميم . في مطمع القرن العشرين؟ مع أن الفكرة األساسية ال تختمف
ىنا ىو البداية وتحسس أماكن القوة لتطويرىا وأماكن الضعف 

وقد بدأت بعض المشاريع المتواضعة في الترجمة اآللية، . لمعالجتيا
وقد وصل األوروبيون إلى . التي يمكن تطويرىا إلى مستويات أفضل

 الذي جاء Infoterm ()مستوى مقبول في الترجمة اآللية في برنامج
من الحاجة إلى وسيمة سريعة لنقل المعرفة بين المغات األوروبية، 

. خاصة بعد قيام االتحاد األوروبي

                                                 

(   لقد قام المشرفون عمى ىذا البرنامج بتطوير قاعدة بيانات لممفردات عمى أساس  (
وىي ذات طبيعة تراكمية،  .(knowledge-based terminology)معرفي 

إذ يقوم الخبراء في البرنامج بإضافة ما ىو جديد لمقاعدة، األمر الذي يؤدي إلى 
 .تناقص الزمن والجيد الالزمين لعممية الترجمة مع ازدياد مادة ىذه القاعدة
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من الترجمة  (تحديد اليدف) إال إننا يجب أن نعرف المطموب
فيل . اآللية حتى نستطيع الجزم أوال بإمكانية تحقيقيا، قبل الشروع بيا

كما ىي الحال في )نريد من الحاسوب أن ينقل النصوص المعموماتية 
، أم النصوص األدبية؟ إذ إن جدلية من يقول بعدم (الترجمة التقنية

إمكانية الترجمة اآللية ترتكز أساسًا عمى الحديث عن النوع الثاني من 
أما جدلية من يقول بإمكانيتيا فترتكز أساسًا . النصوص، أي األدبية

وىناك، كما ىو معروف، فروق . عمى النوع األول من النصوص
شاسعة بين النوعين، لعل أىميا أن النوع الثاني إبداع فكري جمالي  

(Aesthetic Art) ، ،لمغة فيو دور أكبر من أنيا وعاء لنقل المعمومة
بل إن التعامل مع تراكيب المغة ذاتيا من أىداف مبدع النص، وىذا 

نصوص، الذي ييــدف فيو الكاتب ـن الـ األول م ليس كذلك في الـنوع
 وحتى (). فكرة معينة، أو معمومة، ليس إال نقلـخدام المغة لـاست إلى

 بتطوير الترجمة اآللية، فإن المطموب منيا ىنا نحافظ عمى التفاؤل
إذ ال نتوقع  .ىو التعامل مع النوع األول من النصوص وليس الثاني

أن يصل بنا األمل اآلن إلى أننا إذا غذينا الحاسوب بقصيدة جون 
بالمغة  فإنو سيخرجيا لنا معمقة عصماء" الفردوس المفقود"ممتون 
وحتى بالنسبة لمنوع األول من النصوص، فميس من الحكمة . العربية

                                                 

: لقد وردت مواصفات النص المناسب لمترجمة اآللية في عدد من المصادر، أذكر منيا.  
Sager, Jane C., 1993. Language Engineering and 

Translation: Consequences of Automation. John 

Benjamins Publishing Company, Amesterdam/ 

Philadelphia, pp. 291-2. 

Gordon, J. 1990. "Essai de typologie des texts sources, dans le 

cadre de la traduction assistee par ordinateur." Agard, 1990. 
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أن يصل تفاؤلنا إلى أن اآللة ستتولى الترجمة من ألفيا إلى ياايا بدون 
إذ ال يتجاوز دورىا حتى اآلن خفض الجيد بنسبة . تدخل بشري

معينة، إذ يصعب عمى اآللة حتى اآلن القيام بعمل يتطمب ممكة 
 .Wذىب إليو  وىذا ما. عقمية ال يمكن اآلن برمجتيا بشكل دقيق

Wilssبقولو  :
Machine-translation research has taught us that, 

apart from standardized transfer operations in the 

routine translation of strictly formatted texts, 

translation problems cannot be solved by 

conventional algorithms in any encompassing way. 

Translation problems typically call for cognitive 

insights, heuristic procedures, and multiple stages, 

that do not operate by predetermined standards and 

algorithms. 

     (Wilss, 

1994: 41) 

 : Reyوتتعزز ىذه الفكرة بقول 
. . . computer technology borrows its procedures 

from neurophysiology, trying to copy the functions of 

the brain; while being far from achieving this objective, 

it has achieved slow and partial successes. 

      (Rey, 1995: 

115) 
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وعمى ىذا األساس أجري ىذا البحث، وعميو سيجرى البحثان 
 .اإلعداد النحوي، واإلعداد الصرفي: الالحقان

  خصائص اإلعداد الداللي:أوالًال 

عند اإلعداد الداللي لمغة من تحديد العالقات الداللية بين  ال بد
المفردات، أو عمى وجو الدقة بين مجموعات المفاىيم من جية، وبين 

وىذا يشمل المفاىيم . من جية أخرى المفاىيم في المجموعة الواحدة
التي تخص حقاًل معينًا، مثل الرياضيات، وعالقتيا بالحقول األخرى 

وينطبق ىذا عمى الحقول  .وىكذا مثل الجبر واليندسة وغيرىا،
فمثاًل مفيوم . األخرى، أي التي ال تنتمي إلى تخصصات أكاديمية

إلخ، وىي في نطاق داللي واحد " صرخ"و" تكمم"بين المفردات " ىمس"
ىمس "في عبارة مثل " ىمس"يخص االتصال الشفوي بين الناس؛ أما 

فإن ليذا المفيوم صفات داللية تختمف عن تمك " النسيم بين األشجار
. التي وردت لو كنوع من االتصال الشفوي البشري

 العالقات الداللية لممفردات

: ويكون ذلك بإعداد ممفات أو حقول حسب المتطمبات التالية
تحميل المفهوم . 1

ال بد من الوقوف عمى كنو المفيوم وما يتفرع عنو من ظالل في 
المعنى، وخاصة المجازية منيا وغيرىا، وذلك حتى تتحدد العالقة بين 
ىذا المفيوم األساس وفروعو وبين المفاىيم التي يمكن أن تتصل بو 
بشكل أو بآخر، أي العالقة بينو وبين مجموعات المفاىيم األخرى، 

ن الدقة في . وذلك لموصول في النياية إلى الجممة أو شبو الجممة وا 
ىذا المجال تقمل من حاالت الترجمة السخيفة بسبب عدم وضوح 

األصل،  (أو شبو الجممة)الجممة  (أو مفاىيم)العالقة بين مفردات 
وبعبارة . الناتجة عن عممية الترجمة (أو شبو الجممة)وكذلك الجممة 
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نما إدراج  أخرى، فإن اليدف ليس إعداد مسارد مفردات وما يقابميا، وا 
المفردات في عالاق داللية ليكون باإلمكان الوصول إلى ترجمات 

إذ إن المفيوم السااد . باعتبار مضمون النص وليس معاني مفرداتو
 (جممة أو شبو جممة)في الترجمة بشكل عام ىو أن معنى نص معين 

نما تفاعل ىذه المفردات إلعطاء  ليس حصيمة جمع معاني مفرداتو، وا 
وال بد، أيضًا، من أخذ الخصااص الصرفية والنحوية لممفردات . معنى

بعين االعتبار، إلى جانب الخصااص الداللية، لموصول إلى أفضل 
فالعالقة ىنا . النتااج، وتطوير قواميس آلية خاصة عمى ىذا األساس

نما تعتمد أيضًا عمى  ليست رياضية متعمقة بمفردات ومقابالتيا، وا 
واليدف المنشود، إذن، ىو الحصول عمى . الخصااص التي ذكرتيا

ن اختمفت المفردات التي تعطيو بمغة أخرى واالقتباس . ذات المعنى وا 
. التالي يؤيد ذلك

The very act of putting this conceptual network 

into a computer takes the machine a long way toward 

"understanding" natural language. For example, to 

figure out that "Please arrange for a meeting with 

John at 11 o'clock" means the same thing as "Make 

an appointment with John at 11," the computer 

simply has to parse the two sentences and show that 

they both map to the same logical structures in 

MindNet. "It's not perfect grokking," Jensen 

concedes. "But it's a darn good first step." 
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MindNet
(3)

 also promises to be a powerful tool 

for machine translation, Jensen says. The idea is to 

have MindNet create separate conceptual webs for 

English and another language, Spanish, for example, 

and then align the webs so that the English logical 

forms match their Spanish equivalents. MindNet then 

annotates these matched logical forms with data from 

the English-Spanish translation memory, so that 

translation can proceed smoothly in either direction. 

                                                  (Jensen, 2001) 

 إن الوصول إلى ىذا اليدف ليس سياًل، (Jensen) وتقول 
وقد نعزي تمك الصعوبة إلى تعقيد . خاصة بالنسبة لمغات الطبيعية

العالقات بين مجموعات مفاىيميا من ناحية، واالستخدام المجازي 
ليذه المفردات من ناحية أخرى، ناىيك عن حالة التغير المستمرة في 

. المغات الطبيعية الحية

 العالقة ما بين المفهوم والتعريف والمفردة1.1

. ىناك الماليين من األجسام في العالم، منيا المادي ومنيا المجرد
وعندما يخطر ببالنا جسم معين، مثل تفاحة، فإن عددًا من الخصااص 

ومجموع ىذه الخصااص . التي تميز ذلك الجسم عن غيره تقفز إلى الذىن
تكون وحدة ذىنية ىي المفيوم الدال عمى ذلك الجسم أو مجموعة األجسام 

                                                 

( 3)(  Mindnet)  مؤسسة لتطوير برامج ترجمة آلية بين المغات الطبيعية، وييتم
المبرمجون فييا بالترجمة التي تعتمد مبدأ الفكرة بغض النظر عن اختالف 

وىي ىنا ال تعتمد . مفردات النص، طالما أنيا في مضمونيا تعطي المعنى ذاتو
نما عمى عالاق داللية بين المفاىيم  .عمى مسارد بمعاني مفردات، وا 
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التي تنتمي إلى ذلك المفيوم، وفي مثالنا ىنا التفاح بأنواعو المختمفة من 
. حيث المون والحجم والشكل

يدل عميو، ىو مفيوم  فالمفيوم الذي يرتبط بجسم واحد بعينو، أو
أما إذا ارتبط المفيوم بعدة أجسام بينيا نوع من ." المريخ"إفرادي، مثل 

الذي يضعيا في مجموعة واحدة، فإن المفيوم يكون عامًا  التجانس
فيذا المفيوم يدل عمى جميع ." كوكب"، مثل (بمعناىا الضيق ىنا)

." المريخ"ومنيا " كوكب"األجسام التي تنطبق عمييا خصااص المفيوم 
والمفاىيم صور ذىنية مجردة، ولذلك، ومن أجل الحديث عنيا في أي 

والتعريف ىو . مضمون، ال بد من تعريفيا والتدليل عمييا بمفردة معينة
ومع أن لمعظم . جممة تصف المفيوم، والمفردة ىي الكممة التي تعبر عنو

المفاىيم مفردة واحدة، إال أن ىناك مفاىيم تتطمب أكثر من مفردة لمداللة 
.  عمييا

   تعريف المفهوم1.2 

ويقصد بو الوصف الذي يبين المفيوم ويبرزه ما بين المفاىيم 
أي المفاىيم التي )األخرى، وخاصة تمك التي تقع في نطاقو الداللي 

بين األنواع المختمفة مما " قميص"تنتمي إلى مجموعة معينة، مثل 
ومع أن ىناك اختالفات بين مستخدمي المغة الواحدة . (يمبس اإلنسان

عمى تعريف بعض المفاىيم، إال إنو ال بد من تعريفيا بشكل دقيق، 
ويذىب بعض المعجميين . ألن التعامل اآللي ال يقبل التقريبات

الميتمين في ىذا المجال إلى القول بأن نوعية النتاج المعجمي 
وقد يشمل . المعرفي تعتمد بشكل أساسي عمى نوعية التعريف ودقتو

ذلك المترادفات أيضًا؛ إذ يشيع في وسط الترجمة أنو ال يوجد 
مترادفات بشكل كامل، الميم إال إذا كنا نتحدث عن مستويات مختمفة 
لمغة واحدة، أي الميجات، وليس ىذا مجال اىتمامنا، ألن التركيز في 

حالة المغة العربية ىو عمى ما يتعارف عمية بالعربية المعيارية 
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(Standard Arabic) ن كانت ىي األخرى ال تخمو من مثل ىذه ، وا 
 .المشاكل، باختالف البمدان العربية

أنواع التعريف 1.2.1

المغة  (مفاىيم)ىناك نوعان من التعريف يستخدمان لوصف مفردات 

 (Intensional Definition)التعريف المرّكز 1.2.1.1

يتحقق ىذا النوع من التعريف بذكر الخصااص التي تميز مفيومًا 
وىذا النوع مفيد ألنو يختار الخصااص المميزة من . معينا من غيره

العديد منيا، والتي إن ذكرت كميا جعمت التعريف عصيًا عمى الفيم، 
وتيمل ىنا الخصااص التي يستدل عمييا . بسبب كثرة تمك الخصااص
ولذلك فإن ىذا النوع من . (redundant)من الخصااص األخرى 

. التعريف يضع المفيوم في مضمونو الصحيب بين المفاىيم المماثمة
بين " عصيرة البرتقال"بين الفواكو، و" البرتقالة"فمثاًل يضع مفيوم 

 Same Semantic)أمثالو من عصاار الفواكو وغيرىا مما لو عصير

Domain) . ولذا يحافظ عمى الخصااص الداللية المميزة لممفيوم بين
، وأيضا (Semantic Distinctive  Features) المفاىيم ذات العالقة

يحفظ خطوط االرتباط الداللي مع مجموعات المفاىيم التي ترتبط بو 
ويمكننا أيضًا . (Related Semantic Domain)بعالقة داللية ما

ذلك الغاز "عمى أنو " الغاز النبيل: "إعطاء مثال آخر عمى ىذا النوع
." الذي يبقى خامال كيمياايا في حالتو الطبيعية

 (Extensional Definition)التعريف الموسع 1.2.1.2

يختمف ىذا النوع من التعريف عن سابقو بأنو، بداًل من إعطاء 
خصااص داللية لممفاىيم، يضع األجسام التي يشمميا المفيوم 
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وتشترك ىذه األجسام في خصااص . موضوع التعريف في قواام
الذي ذكرناه كمثال " الغاز النبيل"ويمكن النظر إلى مفيوم . معينة

الغاز "فنقول . عمى النوع األول من التعريف من ىذه الزاوية أيضاً 
." الييميوم، أوالنيون، أواألرغون، أوالزنون، أو الكريبتون: النبيل ىو

فيذه الغازات جميعيا تشترك في الخصااص المذكورة التي يشمميا 
. مفيوم واحد

   الطبيعة النمطية لمتعريف1.2.2   

 (Systematic Nature of Definition) 
من المعروف أن الوضوح في التواصل يتطمب وصفًا واضحًا 

لذلك، فإن من الضروري . لممفاىيم والعالقات واالختالفات في ما بينيا
معرفة كيف ينسجم المفيوم في نظامو عند محاولة وضع تعريف لذلك 

. المفيوم
، (Generic Concept Systems)وفي أنظمة المفاىيم العامة 

ثم . فإن التعريفات المركزة تبنى دااما عمى المفيوم التابع لألقرب ليا
توضع الخصااص المحددة لتبين العالقة بين المفاىيم الرايسية 

.  والتابعة من جية وبينيا وبين المفاىيم التي تناظرىا من جية أخرى
 (Partitive Concept Systems)أما في أنظمة المفاىيم الجزاية 

 الرايسي والتابع تظير فقط في أحد تعريفات فإن العالقة بين المفيوم
الفترة الزمنية الالزمة لتدور "عمى أنيا " السنة"فمثاًل تعرف . المفيوم

فيكون " الفصل"أما تعريف ." فييا األرض حول الشمس دورة كاممة
." تمك الفترة الزمنية من السنة التي تتميز بظروف مناخية متشابية"

وأما بالنسبة لمعالقة االرتباطية، فإن التعريف المركز يبدأ عادة 
بعبارة عامة تمثل مفيومًا رايسيًا عامًا يتبعو خصااص تبين العالقة 

. االرتباطية
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  (Conciseness of Definition)  دقة التعريف 1.2.3

والمفاىيم المعدة . يجب أن تكون المفاىيم مختصرة قدر اإلمكان
بعناية تحتوي عمى المعمومات الالزمة لوضع المفيوم بشكل صحيب 
في نظام المفاىيم، ويجب وضع أية معمومات إضافية أو أمثمة في 
مالحظة، والتي قد تكون مثاًل أىم الصفات غير الميمة، أو قاامة 

. باألشياء التي تندرج تحت امتداد مفيوم ما
شجرة داامة : ويمكن أخذ المثال التالي عمى تعريف تنقصو الدقة

ىي شجرة تحتفظ بأوراقيا في الفصل البارد عند خطوط  :الخضرة
عرض معينة حيث تبدو مثل ىذه الفصول منتظمة، ولكنيا قد تفقد 
أوراقيا في مناخ أكثر برودة، أو أنيا شجرة تنمو في مناخ ليس لو 

. فصول متتابعة واضحة
شجرة : وقد يصوب ىذا التعريف ليكون دقيقًا عمى النحو التالي

فيما : مالحظة. ىي شجرة تحتفظ بأوراقيا طوال العام: داامة الخضرة
إذا كانت الشجرة قادرة عمى االحتفاظ بأوراقيا، وبالتالي تصنف عمى 

. أنيا داامة الخضرة، فأن ذلك يعتمد عمى المناخ الذي تعيش فيو

  (Principle of Substitution) (أو التعويض) مبدأ اإلحالل 1.2.4 

وىذا يعني . تحل العبارات والتعريفات محل بعضيا في النصوص
أنو، عند الضرورة، يمكن لتعريف أن يحل محل عبارة، مع إمكانية 

وتجرى ىذه العممية الختبار صحة . إجراء تعديالت طفيفة عمى النص
التعريف وذلك بوضعو في محل العبارة التي يصفيا، ثم ينظر فيما إذا 

. حدث تغيير في معنى النص أو بقي كما ىو
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  (Deficient Definition) التعريف الَمعيب 1.2.5

: ىناك ثالثة أنماط من ىذا النوع من التعريف، نوجزىا في ما يمي

  (Circular Definition) التعريف المدور 1.2.5.1

يحدث ىذا النوع من التعريف المعيب عندما يعرف مفيوم بنفسو 
وىذا التعريف ال يزيد الباحث عنو أي . بشكل مباشر أو غير مباشر

: ويقع ىذا التعريف في نوعين ىما. فيم
ضمن تعريف مفرد  - أ

يكون ذلك عندما يكرر المفيوم عمى أنو المفيوم الرايسي، 
. أو أنو أحد الخصااص في التعريف

.  الماء ىو الماء: 1مثال 
ىي شجرة ذات أوراق داامة : شجرة دائمة الخضرة: 2مثال 

. الخضرة

ضمن نظام مفاهيم - ب

. ىنا يعرف مفيومان أو أكثر كل منيما باآلخر
ىي الغابة التي تتكون من مجموعة : غابة عذراء: 1مثال 

. أشجار طبيعية
ىي مجموعة أشجار تنمو : طبيعية مجموعة أشجار: 2مثال 

. في غابة عذراء
ىي مجموعة أشجار تنمو بدون تدخل :  مصوباًال 2مثال 

. اإلنسان
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  (Negative Definition) التعريف السمبي 1.2.5.2

في األساس يصف التعريف كنو المفيوم بما يتوفر فيو من 
 بعض المفاىيم أنإال . صفات، وليس بما ال ينطبق عميو من صفات

، وذلك ألن نقص (أي التعريف السمبي)تتطمب ىذا النوع من التعريف 
صفة معينة من الصفات التي تكون ذلك المفيوم سمة ميمة فيو، 

. تميزه عن غيره من المفاىيم
: مثال عمى تعريف سمبي غير مقبول

. ىي شجرة غير تمك داامة الخضرة: شجرة متساقطة األوراق
ىي شجرة تفقد أوراقيا : واألولى أن يكون التعريف كما يمي

. حولياً  (خضرتيا)
: مثال عمى تعريف سمبي مقبول

. مادة ال تستعمل كغذاء: مادة غير غذائية
  (Incomplete Definition) التعريف الناقص 1.2.5.3

يجب أن يكون التعريف دقيقًا في وصف المفيوم الذي يرتبط بو 
وبذلك يجب أن ال يكون واسعًا أكثر مما يجب، أي . حتى يكون مفيداً 

وكذلك أن ال يكون ضيقًا، . أن ال يشمل غير المفيوم المقصود منو
ولذلك . فيخرج بعض عناصر المفيوم الذي يصفو من ذلك المفيوم

: فإن ىذا النوع من التعريف يشمل نمطين ىما

  (Broad Definition) التعريف الفضفاض 1.2.5.3.1

 (الخصااص)ويكون التعريف فضفاضًا إذا لم يحو المعمومات 
. الالزمة لتحديد المفيوم الذي يصفو

. ىي نبات طويل يعمر لعدة سنين: شجرة: مثال
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والمشكمة في ىذا التعريف ىي أنو يشمل نباتات بيذا الوصف 
ولكنيا ال تعتبر أشجارًا، مثل النباتات المتسمقة، فيي طويمة وتعمر 

ولذلك يجب أن يصوب التعريف . عدة سنين ولكنيا ليست أشجاراً 
وبذلك فإن . بإضافة صفة ميمة لمشجرة وىي أن ليا ساقًا تحمميا

 (أي ساق تحمل النبتة)النباتات التي ال تنطبق عمييا ىذه الصفة 
. تخرج منو

 
 

  (Narrow Definition) التعريف الضيق 1.2.5.3.2

يكون التعريف ضيقًا إذا اشتمل عمى صفات من شأنيا أن 
وىذا ينطبق . تستثني بعض عناصر المفيوم التي تكون جزءًا منو

أيضًا عمى التعريف الذي يوضع بشكل يجعمو صادقًا فقط عمى 
 (). مجموعة منو ويستثنى مجموعة أخرى يجب أن يشتمل عمييا

: مثال عمى تعريف ضيق
. ىي قدرة الشجرة عمى التكاثر: الخصوبة الجنسية

والمشكمة ىنا ىي أن ىذا التعريف يستثني أحياء ليا القدرة عمى 
. التكاثر، ويحصر الخاصية في الشجرة

: ويمكن تعديل التعريف عمى النحو التالي
. ىي القدرة عمى التكاثر: الخصوبة الجنسية

                                                 

 إن تعريف مفيوم شااع بأنو يعود إلى حقل موضوع واحد فقط قد يمنع القاامين عمى 0 
تحضير قواام التعريفات من اقتباسو الستخدامو مع مفردات أخرى، األمر الذي 

وىذا سيؤدي إلى زيادة الكمفة اإلجمالية لمثل . يؤدي إلى مضاعفة الجيد بال داع
ىذا المشروع الذي يتطمب إقامة معيارية ثابتة، ناىيك عن الزمن الثمين الذي 

 .سيطول بدون سبب حقيقي
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وعمى ىذا األساس ال ينصب بتعريف شئ عام عمى أنو جزء من 
عمى أنيا جزء من " العجمة"مثل تعريف . واحد (أو مفيوم)جسم 

الدراجة اليوااية فقط، وذلك ألنيا تشكل جزءًا من مفاىيم غير الدراجة 
وىنا ينصب بتعريف العجمة بأداايا وليس بالجسم الذي توجد . اليوااية

. فيو

   التعريف الموسع الناقص1.2.5.3.3

         (Incomplete Extensional Definition)  

يجب في حالة التعريف الموسع وضع قاامة لألجسام التي يشمميا 
 الخويجب تجنب عبارة مثل . المفيوم الذي يصفو ىذا النوع من التعريف

في مثل ىذه القواام عندما نحضرىا لالستخدام اآللي، والسبب أن اآللة ال 
. تعرف بقية القاامة من تمقاء ذاتيا

  التعريف الداخل  في آخر 1.2.5.3.4

(Hidden Definition within   Another)           

ذا كان ال بد من . يجب أن يصف التعريف مفيومًا واحدًا فقط وا 
أن يتعرض التعريف ألكثر من مفيوم، فيجب أن يوضع كل مفيوم 

في فقرة إدخال منفصمة، طالما أن لممفاىيم األخرى صمة بحقل 
. الموضوع الذي يتعامل التعريف معو

كما إنو ال يجوز أن تفسر العبارات المستخدمة في التعريف داخل 
وبذلك فإن التعريف يصف فقط المفاىيم التي تعد . التعريف ذاتو

. لمستخدم معين، أو تمك التي قد عرفت في مكان آخر من المشروع
ىي نبات لو جذع صمب يحممو وفروع، وىي : شجرة: مثال

. تفرعات تنمو من الجذع، وتعيش لعدة سنوات
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األول أن تعريف الشجرة يحتوي : والشكمة ىنا، في الواقع، نوعان
والثاني أن تعريف الفرع جاء مقاطعًا . تعريف مفيوم آخر ىو الفرع

تعود عمى : وتعيش لعدة سنوات"وقد يظن أن عبارة . لتعريف الشجرة
. الفروع مباشرة، وليس تابعة لتعريف الشجرة

  (Terms or Signifiers)العبارات . 2

لقد ورد في مرحمة سابقة من ىذا العرض أنو ال بد من استخدام 
إذ بدون ىذه العبارات فإن . عبارات لمتدليل عمى المفاىيم المعرفة

نو أل أم آلة، ال يستطيع استخدام المفيوم، أنساناً المستخدم، سواء كان 
ومن ناحية أخرى فإن عدم وجود عبارة . بدون المفردة كأنو ال وجود لو

محددة يفتب المجال أمام االجتياد لعدد من المستخدمين، وىذا بدوره 
يؤدي إلى تعدد العبارات التي تدل عمى مفيوم واحد، األمر الذي 
سيخمق نوعًا من اإلرباك عند وروده في نصوص مختمفة بصور 

" عدم الثبات"وتسمى ىذه الحالة في مجال الترجمة . مختمفة
(Inconsistency) . وىي حالة ال يحبذ وجودىا في الترجمة التقنية

، باألدواتوتبدو ىذا التعدد كظاىرة عندما يتعمق األمر مثال . بالذات
وقد . فيي تأخذ أسماء متعددة حسب المجال الحرفي الذي تستعمل فيو

:  إلى ذلك بقولو(Diderot)أشار 
The language of crafts is grossly inadequate for 

two reasons: the scarcity of suitable words and the 

abundance of synonyms . . . In the language of crafts, 

a hammer pincers, an auger, a shovel, etc. have 

almost as many names as there are crafts. 

     
 (Diderot, 1969) 



 118 

  (Types of Terms or Signifiers)أنواع العبارات   .3

وقد تتكون من " العولمة،"قد تتكون العبارة من مفردة واحدة مثل 
معدات شبكة "أو عدة مفردات مثل " عبداهلل"أو " رأس مال"مركب مثل 

ويمكن ىنا اإلشارة، بدون توسع إلى الطرق المستخدمة، مثاًل، ." رقمية
فقد تجمب العبارة . في حالة استيراد مفاىيم من لغة إلى لغة أخرى

بالمغة العربية، أو أن مفردة " ستوديو"األجنبية مع المفيوم، كما في 
أو " حاسوب" لمداللة عمى المفيوم الجديد مثل أخرىتشتق من 

جياز "ات، مثل دأو تعرف بعدة مفر" سيارة"تستعمل كممة موجودة مثل 
. ،  وىكذا"مراقبة

 متطمبات اختيار العبارات وتشكيمها. 4

 (Requirements of Selection and Formation of Terms)  

 سميمة ميجب أن تكون العبارة المختارة لمداللة عمى أي مفيو
وىذا يتطمب أن تراعي ىذه المفردة قواعد النظام الصرفي . لغوياً 

وعالوة عمى ذلك فإنو ال بد من أن تظير . والنظام الصوتي في المغة
في المفردة بعض خصااص المفيوم التي تعبر عنو، أي العالقة ما 

كما يجب أن تكون العبارة قصيرة قدر . بين المفردة وكنو المفيوم
اإلمكان، وتسمب، عمى األقل في معظم الحاالت، باشتقاق عبارات 

اشتقاق )أخرى منيا لتمبي حاجات المستخدم لمداللة عمى الحدث 
 . ()، وىكذا(اشتقاق الفاعل)لمداللة عمى التسبب  (الفعل

                                                 

 .Al-Najjar, 1984لممزيد من المعمومات يمكن لمقارئ أن يرجع إلى .  
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  (Preferred Terms)العبارات المفضمة . 5

ولكن عند دخول . ترادف العبارات من صفات المغات الطبيعية
مفيوم جديد إلى لغة ما، فيجب استخدام واحدة من ىذه المترادفات 

لتعبر عنو، وليس أيًا من المفردات المترادفة األخرى، وذلك من أجل 
ن تطمب األمر استخدام أكثر من مفردة . عدم إرباك المستخدمين ليا وا 

واحدة لمفيوم واحد، فيجب اإلشارة إلى ذلك، مع أن ىذا أمر مستقبب 
وعادة ما توضع قواام بالعبارات المسموح بيا لمتعبير . في ىذا الباب

وىنا تجب اإلشارة إلى خطأ شااع في ىذا المجال . عن مفيوم معين
وىو تعمد استخدام المرادفات لتجنب التكرار، ولو كان ذلك عمى 

: ذلك إلى األسباب التالية (1994)ويعزو الصرايرة . حساب المعنى
Many factors probably contribute: the lack of 

standardization across different Arab countries or even 

inside one country; the translator's inattention or 

unfamiliarity with a technical field; or even the mistaken 

idea that 'stylistic variation' should be achieved through 

'the use of different terms for the same referent' by means 

of 'purposeful verbal avoidance' (De Ward & Nida, 1986). 

     
 (Saraireh, 1994: 80) 

فيي إما أن تكون من . وينطبق ىذا عمى المختصرات أيضاً 
ضمن المرادفات المسموح بيا، أو إنيا ىي المفردات المعتمدة أواًل، 

 ىي األكثر شيوعًا في ىذه ألنياوىكذا، " دي دي تي"أو " األنروا"مثل 
أما بالنسبة لمشكل الكامل، فإنو يوضع مع المرادفات كخيار . الحاالت

وكثيرًا ما تكون المفردات التي . ممكن، إن أراد المستخدم استعمالو
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فضل من تمك التي يعينيا أعمى ألسن المستخدمين ليا في حقل ما 
ولذلك يفضل إجراء . مختصون لغويون بعيدون عن ميدان استخداميا

مسب لممفردات المتداولة واستخدام ما يمكن منيا، أو إجراء تعديل 
عمى بعضيا لتكون مناسبة، فإن ذلك أفضل من توظيف مفردة ال 
يستسيغيا المستخدم، وبذلك لن تجد طريقيا إلى الحياة العممية في 

 .حقميا

 مواءمة المفاهيم والعبارت. 6

 (Harmonization of Concepts and Terms) 

نحتاج إلى ىذه الخطوة لممواءمة بين العبارات والمفاىيم بين 
. مختمف حقول الموضوعات في المغة الواحدة وبين المغات المختمفة

واليدف من المواءمة ىو خفض أو القضاء عمى االختالفات الصغيرة 
وتعتبر المواامة بين المفاىيم . فيما بين مفيومين أو أكثر بينيا عالقة

. (Standardization)من أىم خصااص عممية التوحيد القياسي 
 نظمة المفاهيمأ مواءمة المفاهيم و6.1

(Harmonization of Concepts and Concept Systems) 

تتطمب عممية مواءمة المفاىيم وجود مقارنة بين أنظمة المفاىيم 
إال إنيا لن تتطمب وجود عممية نقل مباشر لنظام مفيوم من . المختمفة

ومن أجل إقامة مواامة فإن جميع األنظمة المتوفرة . لغة إلى أخرى
ستقارن، بغض النظر عن أصميا المغوي، أي سواء أكانت خضعت 
. لعممية توحيد قياسي داخل لغة األمة أم كان ذلك عمى مستوى عالمي
ولعمو من المفيد أن ال يقتصر التحميل عمى المغات الرسمية فقط، فقد 
. يوجد في المستويات المغوية األخرى ما ينفع في عممية المواامة ككل
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 نظمة العباراتأمة العبارات وء موا6.2

(Harmonization of Terms and Term Systems) 

مة العبارات واألنظمة العبارات ذات داللة إال بعد ءال تكون موا
مة، أن ال ءإذ من الميم، خالل عممية الموا. مة المفيومءإجراء موا

مة ءويجب، خالل عممية الموا. يضمل المرء بتشابو المفاىيم الظاىري
ىذه، أن ال يكون ىناك ضغط عمى المغات حتى تتبنى عممية تشكيل 

واألولى أن نجد في . عبارة غريبة عمى نظاميا الصرفي أو الصوتي
المغة الطريقة السميمة صرفًا وصوتًا إليجاد عبارة نعبر فييا عن 

وىذا ال يمنع محاولة إيجاد مقابالت . المفيوم الذي نتعامل معو
بطريقة واحد إلى واحد، ولكن بدون االلتفاف عمى قواعد المغة 

. الصرفية أو الصوتية من جية أو إجياد نظاميا الداللي من أجل ذلك
إذ ال بأس من تحديد مجموعة من المفردات لتشكل عبارة تشير إلى 

.  مفيوم معين

 مراحل مشروع المصطمحات الفنية 07

 Phases of a Terminology Project) )

وىو . تقدم القاامة التالية مقترحًا استرشاديًا لمثل ىذا المشروع
ويمكن لممتصدي . مستقى من خبرة من قام بإعداد مشاريع مشابية

وذلك ألن . ليكذا مشروع أن يأخذ بو أو يعدل عميو حسب حاجتو
المغات تختمف في متطمباتيا عن بعضيا بعضًا، فميس كل ما يصمب 

 في المغة العربية أو أيضاً ، مثاًل، يصمب اإلنجميزيةالعمل بو في المغة 
. غيرىا
 حديدىاتتقييم الحاجات و. 
 تحديد المجموعة المستيدفة. 
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 التعرف عمى المفاىيم. 

 جمع المعمومات وتسجيميا. 

 إنشاء قاامة العبارات. 

 إنشاء أنظمة المفاىيم. 

 صياغة التعريفات. 

 اختيار العبارات وصياغتيا. 

 مراجعة المفاىيم. 

 .يراعى ىنا حقيقة أن بعض ىذه المراحل تتداخل
 

 (Working Group)  فريق العمل  7.1

يبدو من خبرة من عمل في ىذا المجال أن العدد المثالي 
ويجب أن يكون من بين . أفرادلممجموعة ىو ما بين خمسة إلى ثمانية 

. ىؤالء األعضاء من ليم الخبرة الكافية في العمل بالمصطمحات الفنية
 يكون فيو أعضاء أنوعند الحديث عن فريق العمل فإن الفكرة ىنا 

يكممون بعضيم في شتى االىتمامات المطموبة إلنجاز مثل ىذا 
حسين نوعيتو تفمثل ىذه التركيبة من شأنيا تسريع العمل و. العمل

. وتقميل األخطاء

 (Subject Delimitation) تعيين الموضوع  7.2 

يجب تعيين حقل الموضوع حسب اليدف من المفردات وحاجات 
وىذا التحديد يتطمب وصفًا تفصيميًا لحقل الموضوع  . مجموعتيا

. وتقسيمو إلى فروع ممكنة

  (Sources)المصادر   7.3
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وذلك ألن أمثمة .  مادة ذات عالقة في الحقلآيةيجب الرجوع إلى 
وتطبيقات وأنظمة مفاىيم وعبارات يمكن أن توجد في أنواع مختمفة 

ومن . وىذا يعزز من القدرة عمى شمولية القواام. من النصوص
النصوص التي يجب تفحصيا تمك التي تتعمق بالقانون والتعميمات 

والتوجييات والمعايير والكتب المقررة واألطروحات والدوريات 
وتعميمات التشغيل والتقارير وقواام المفردات والمعاجم والموسوعات 

وتدرس ىذه النصوص لموقوف عمى عالقتيا . الخوقواعد البيانات 
إال أن الحذر . بالموضوع قيد الدرس وكذلك درجة االعتماد عمييا

وذلك ألنو ال يمكن . واجب عند الرجوع لمواد مترجمة من لغة أخرى
 .ضمان الدقة في الترجمة أصالً 

ومن الميم جدًا إجراء تحميل لمخطاب في ىذه المصادر، وذلك 
وليس . ألن العبارات تأخذ معانييا في مضامينيا، وليس بمعزل عنيا

. من الغمو القول بأن معاني العبارات تتعدد بتعدد مضامينيا المختمفة
.  تعتبرىا أول أىم خطوة في ىذا المجال(Rey)بل إن 

Discourse analysis is, nevertheless, the compulsory 

starting-point for every analysis of lexical units from an 

empirical point of view, which is in fact that of the 

linguist. The terminologist must adopt a different point of 

view and presuppose that the constitution of 

terminological structures does not only depend on 

morphosyntacitc rules but also, and primarily on 

operational schemes, documented , preserved, and 

transmitted by symbolic systems, including natural 

languages. These schemes may be theoretical, 

classificatory or practical, etc., and the unit of access is 
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epistemological and semiotic. Linguistic reduction would 

have a paralyzing effect in this area. 

     (Rey, 

1995: 28) 
 
 
 

 

  (Number of Concepts) عدد المفاهيم  7.4

يجب أن يكون عدد المفردات التي يتعامل معيا فريق 
المصطمحات الفنية محدودًا، وذلك ألن التعامل مع عدد كبير من ىذه 

المصطمحات يؤدي في الغالب إلى حاالت من التضارب وحاالت 
أخرى تغفل فييا المفاىيم، ناىيك عن أن العدد الكبير يؤدي إلى 

ضياع الكثير من الوقت في أمور خارجة عن العمل الحقيقي، كتصفب 
ويقول أصحاب الخبرة إنو إذا زاد عدد المفاىيم كثيرا عن . قواام طويمة

، فمن األفضل تقسيميا إلى قواام فرعية، تعمل عمييا فرق عمل 200
ويجب أن نعمم ىنا أن الدقة في العمل . إما بشكل متزامن أو متتابع

أىم من السرعة التي ينتج عنيا أخطاء في ىذه القواام، والتي يصعب 
اكتشافيا فيما بعد، أو أن تصويبيا يأخذ وقتًا وجيدًا وكمفة يمكن 

.  العملأثناءتجنبيا 
  (Schedule)الجدول الزمني  7.5

زمني لممشروع تحدد فيو فترات  (أو خط زمني)يجب وضع جدول 
زمنية لكل مرحمة، وكذلك مسؤوليات كل فريق عمل واألفراد المعنيين 
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بيذه الطريقة، يعرف منظمو المشروع مقدار التقدم، وذلك بالرجوع . بو
. إلى الجدول ومعاينة اإلنجاز في حينو

 جمع البيانات المصطمحية واختيارها  7.6

(Collecting and Selecting Terminological Data) 
يجب تحميل نصوص المصادر من أجل التعرف عمى المفاىيم 

وال ينصب، في ىذه المرحمة، بالمبالغة في . المتعمقة بحقل الموضوع
 ويجب اإلشارة بوضوح ،تحديد عدد المفاىيم والعبارات التي جمعت

 إلى مصادر البيانات التي جمعت، وذلك ليتمكن فريق العمل المعني 
بيا من الرجوع ليذه المصادر إذا لزم األمر بسيولة، لتوفير 

الوقت والجيد ألمور أجدى من مجرد البحث ثانية عن مكان مفيوم أو 
. عبارة في نص ضااع بين الماات أو ربما اآلالف من النصوص

والتقسيم التالي لممفاىيم إلى أربع مجموعات قد يعين عمى تقرير 
: فيما إذا كان من الضروري اعتماد مفيوم ما أم ال

 مفاىيم خاصة بحقل الموضوع .
 مفاىيم شااعة بين العديد من حقول المواضيع. 

 مفاىيم مقترضة من حقول مواضيع قريبة. 

 مفاىيم تستعمل في المغة بشكل عام. 

ويجب أن يشمل قاامة المصطمحات المفاىيم الرايسية العاادة 
ب )، وعدد محدود من المفاىيم المذكورة في (أ)لحقل موضوع معين 

 تفال تسرد إال في حاال( د)، أما المفاىيم الواردة في المجموعة (و ج
فالمقصود ىنا ىو قواام المصطمحات الفنية وليس الشااعة . استثنااية

 .في المغة العادية
 أنظمة المفاهيم والتعريفات  7.7
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(Concept Systems and Definitions) 

يجب ترتيب المفاىيم المختارة ووضعيا في أنظمة مفاىيم وذلك 
وينصب بأن يبدأ . حتى يعطى كل مفيوم مكانًا محددًا في نظامو

بالعالقات العامة ثم المرور إلى المفاىيم ذات العالقات الجزاية ثم 
ويمكن وضع رسم بياني قاامة نظام تبين . ذات العالقات الترابطية

. العالقات بين المفاىيم وذلك من أجل ترتيب نظام المفاىيم
 (Terminography)كتابة المصطمحات الفنية  .  8

 (Form of Definition) شكل التعريف  8.1
  تكتب العبارة والتعريف بصيغة المفرد، إال إذا كان المفيوم

. الذي يعرف بصيغة الجمع
  عبارة تستعمل لوصف"يجب أن ال يبدأ التعريف بعبارة مثل" ،

 ."ىو يعني ىو كذا"وال عبارة مثل 

 ال يبدأ التعريف بأداة، إال إذا كان ىناك سبب لذلك. 

  في حالة المغات التي تكتب بالحرف الالتيني، فإن الحرف
 .األول يكون صغيرًا وال تنتيي الفقرة بنقطة

  إذا اقتبس التعريف من أي نص فيجب اإلشارة إليو بين[  ] 
 .في نياية التعريف

 ال يدخل في التعريف إال العبارات المفضمة. 

  تعمم العبارات الواردة في التعريفات إذا ورد ليا تعريفات في
 .أماكن أخرى

 (Form of Entries)شكل المدخالت  8.2

يجب أن يحوي مدخل المصطمب الفني العناصر التالية كحد أدنى 
: (Standardization)وذلك ألغراض التوحيد القياسي 

 رقم اإلدخال. 

 العبارة المفضمة. 
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 تعريف المفيوم .
. ويمكن إضافة معمومات أخرى إذا لزم األمر

 (Order of Entries) ترتيب المدخالت  8.3

. يحب وضع المدخالت في نظام معين كمما كان ذلك ممكناً 
أما . والشااع ىو وضعيا في ترتيب ىجااي حسب نظام المغة المعنية

إذا كان اليدف منيا استعماليا في الحوسبة، فإن المدخالت تأخذ 
شكل قاعدة بيانات ترتبط فييا مجموعات المفاىيم والمفردات بعضيا 

وال . ببعض، وىذا ميم لتكون قابمة لالستعمال في حالة الترجمة اآللية
ييم ىنا أن ترتب ىجاايًا أو ال ترتب، ألن التعامل معيا ليس عمى 

ويكن ليا أن تكون . أساس يدوي، كما ىو الحال مع المعاجم الورقية
ألن الوصول إلى محتواىا ال يتطمب تقميب صفحات . أيضاً شاممة 

مجمد تقميدي، بل يمكن إعطاء العبارات رموزًا تحدد الحقل، أو 
الحقول، التي تنتمي إلييا وىذا غير ممكن في حالة المعاجم الفنية 

الورقية، ألنيا غير اقتصادية، حتى إذا كان تنفيذ الفكرة ممكنًا 
فال يستطيع القارئ العادي وال حتى المتخصص اقتناء مثل . صناعياً 

ىذه المعاجم التي ستكون حتمًا عددًا كبيرًا من المجمدات، ناىيك أن 
. استخداميا ليس عممياً 

عمم المصطمحات الفنية وصناعة المعاجم  . ثانياًال 
Terminology and lexicography  

قد يتبادر إلى الذىن أنو ال فرق بين عمم المصطمحات الفنية 
والحقيقة أنو بالرغم من التشابو . (أو المعجمية)وصناعة المعاجم 
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ومن . الكبير بينيما، إال أن ىناك خصااص تميز أحدىما من اآلخر
أجل إجراء مقارنة بين االثنين، يجب أواًل معرفة الخطوط التي تحدد 
حقل  كل منيما، وكذلك توضيب أىدافيما التعميمية والعممية، وثانيًا، 

 .يجب تعريف كل منيما

وىي، كما ىو حال في . تطبيقياً  (أو عمماً )بداية، تعتبر صناعة المعاجم فنًا 
باإلشارة إلى   Claude Levi-Strauss (1968)  جميع التطبيقات، كما وصفو

ولكن ليس من منطمق " حرفة"، عمى أنيا (Anthropology)عمم دراسة اإلنسان 
 لتمبية مطمب ما، ح الطريقة األفضل اقتصاديًا واألنجفالحرفة ىي. سمبي

إن صاحب الحرفة يعمل بأدوات ضمن إطار نظري، . نظريًا وتطبيقياً 
ولذلك عميو أن يوفق بين ىذين الجانبين، النظرية والتطبيق، ليحقق 

أي )وعند الحديث عن العاممين في ىذه الصنعة . مطالب المستخدمين
، لحساب ناشرين، يجب أن يكون في حسابنا تحقيق (صناعة المعاجم
وليذا السبب نتحدث عن ىذه الصناعة عمى أنيا . ربب مادي ليم

حرفة، إال أن ذلك ال يعني استثناء تطوير نظرياتيا، فمكل حرفة 
نظرياتيا الخاصة بيا، ال تتطور إال بتطوير ىذه النظريات، كما يؤكد 

Levi-Strauss (1966) .
أي عمم المصطمحات الفنية وصناعة )يخفي ىذان التعبيران 

 آي االختالف الذي يدركو :أوليا ىو. عدة حقااق وراءىما (المعاجم
متفحص ليما فتقدم المعاجم أحادية المغة أو ثنااية المغة حقيقتين 

تتضمنان طريقتي إنتاج مختمفتين تتعمقان بأىداف مختمفة ليما ويتبع 
عمم المصطمحات الفنية الطريقتين ذاتيما ولكن ضمن شروط مختمفة 

وليس عمينا أن نتحدث عن وجود المعاجم .  جدًا عن صناعة المعاجم
الثنااية أو متعددة المغات إال في حالتين ىما الترجمة وصناعة 

. المعاجم والترجمة وعمم المصطمحات الفنية
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أما االختالف الميم الثاني بين ىذين المفيومين فيو محاولة بعض 
   Totality) (Functional كميـفرضية األداء الـمل بعاالمعاجم ال

 المستخدم إلنتاج جمل بشكل غير مقيد، وىذا ما هبتوفير ما يحتاج
وىذا يعني أن .   في نظرياتوNoam Chomsky (1966)ذىب إليو 

ىناك معاجم عامة تعين المستخدم عمى تركيب ما يمكن أن يكون 
، يقابميا معاجم مصطمحات فنية ال تصمب لمثل (Discourse)خطابًا 

ىذا الغرض، وذلك ألنيا تفتقر إلى مفردات النحو، واألفعال الرايسية، 
وىذه ىي التي تسمى المعاجم الفنية . والمفردات العامة المألوفة

.   تيتم بعبارات التخصص في حقل ما دون غيرهألنياالمتخصصة، 
إن صناعة المعاجم تعتمد عمى عدد من حقول المعرفة، وليا 

وىي تعتمد أساسًا عمى المغويات . روابط قوية بعمم المصطمحات الفنية
وترجع أىمية ذلك إلى أنو ليس من . وليس عمى عمم المصطمحات

الممكن وضع المعاجم، حتى المتخصصة منيا، بدون أخذ عناصر 
   والصرفsyntax والنحوPhoneticsحقول المغويات، عمم األصوات 

morphologyوعمم الداللة  semantics إلخ، بعين االعتبار  . 

أما المالحظة الثالثة حول صناعة المعاجم فتتعمق بتطور 
وعالقتيا بعمم المصطمب الفني في ىذا المجال واضحة . أساليبيا
األولى تتعمق بالنيضة : ويمكننا التحدث عن ثورتين ميمتين. أيضاً 

أما الثانية فيي .  الطباعةعاخترا وبالتحديد (Renaissance)األوروبية 
ولعل الثورة .  خالل العقود األربع الماضيةوتطويرهتقنية الحاسوب 

التي سببيا دخول الحاسوب في صناعة المعاجم ال تقل أىمية في 
تطور صناعة المعاجم عن الثورة التي أحدثيا اختراع الطباعة من 

إذ لكل منيما دوره البارز في جعل ىذه الصناعة جزءًا من عالم . قبل
ولعل دخول الحاسوب عالم المعاجم . التجارة في المنشورات إجماالً 

جعل من الممكن تطويرىا حتى ليمكننا القول إنيا أصبحت تشبو دواار 
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المعارف في محتواىا، وكذلك القدرة عمى إجراء تعديالت عمييا، من 
تنقيب وزيادة إلخ بكل يسر وبأقل كمفة، بداًل من إعادة صفيا بالكامل، 

. كما كان الحال في السابق

 (The Nature of Terminology)طبيعة عمم المصطمحات الفنية . 1

. يعتبر عمم المصطمحات الفنية من العموم المغوية التطبيقية أيضاً 
. وىو يمتاز بثالث خصااص مترابطة، نوردىا في الفقرات التالية

              ي أنو تطبيق معرفيـه ىـاألول يةـالخاص
(Cognitiv Application) وىذه خاصية أساسية ألنيا ترتبط بالبعد ،
 وىذه الخاصية، التي  (Wuster, 1978)العممي لعمم المصطمب الفني

تتغير حسب الحقل الذي نتعامل معو، ىي أساسية ألنيا تصل 
الخاصية )بالخاصية االجتماعية  (الخاصية الثانية)الخاصية المغوية 

المغوية )وبغياب مثل ىذا الربط بين الخاصيتين . (الثالثة
صطمحات الفنية ال يعدو كونو فصاًل في م، فإن عمم ال(واالجتماعية

.  صناعة المعاجم
إذ . والخاصية االجتماعية ليذا العمم مالزمة لمخاصيتين األخريين

 وتتطور في المجتمعات أىناك إجماع عام عمى أن المعرفة تنش
وينتجيا مبدعون والذين قد يكونون مبدعين لممفاىيم مثل . البشرية

الفالسفة وعمماء المنطق وعمماء الرياضيات أو الباحثين أو المبدعين 
.  في الفنون

ولعل من أىم ما يميز عمم المصطمب الفني عن صناعة المعاجم، 
أنو ييتم بالمفيوم ليس من وجية نظر لغة واحدة، بل يتعدى ذلك، 

والسبب أن ىذا العمم ييتم بالمفيوم، . وبدون مبالغة، إلى لغات العالم
وتتعزز ىذه . الذي يمكن أن يوجد أو يدخل إلى أي لغة في العالم

:  الذي اقتبس منو النص التاليReyالفكرة بقول 
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This occasional multilingualism, which is rare in 

lexicography, is certainly not inevitable in terminology 

because there are monolingual terminologies; but by its 

nature and to the extent that it follows the 

onomasiological approach, terminology can designate an 

object of though or a class of objects in all the languages 

of the world. 

      (Rey, 

1995: 121) 

 عمم المصطمحات الفنية والترجمة اآللية. 2

 (Terminology and Machine Translation) 
كما ذكر سابقًا فإن عمم المصطمب الفني يضع المفاىيم في إطار 

وىذه . لغوي يجعل من الممكن تطويره ليكون مفيدًا في عدد من المغات
وقد أستغل األوروبيون ىذه . خاصية مفيدة جدًا في الترجمة اآللية

الخاصية في التخفيف من أثر الحواجز المغوية في ما يتعمق بنقل 
ت األوروبية بسرعة ممحوظة وبجيد وكمفة في االمعرفة بين المغ
.  تناقص مستمر

أما بالنسبة لمغة العربية، فإن نصف الطريق، أو قرب ذلك، قد 
اكتمل، وذلك ألن وضع المعاجم الفنية قد ذىب ىذا الشوط البعيد في 
أوروبا، ولم يبق إال القيام بخطوة جرياة لإلفادة منيا، وتطوير المعجم 

صحيب أن ىناك .  طورت في أوروباالتيالفني العربي قياسًا عمى تمك 
ن  مشاكل كثيرة تتعمق بالمفردات الفنية، ولكن ال بد من انطالقة، وا 

لزم، توضع المفردات المتعددة لممفيوم الواحد كمرادفات، حتى يتسنى 
. تنقيب ىذا المعجم الفني في وقت الحق
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ومن التطبيقات العممية عمى مثل ىذه المعاجم الفنية، ما يستعمل 
في ترجمة النصوص ليس عمى أساس المفردة الواحدة وما يقابميا، بل 

وأورد الوصف . عمى أساس المفردة في مضمونيا النحوي الداللي
: التالي ألداء ىذا التطبيق

Desktop Translator is a program that translates 

from English to Spanish, French, Italian, German 

and Portuguese, and from French, Spanish, and 

German into English. One can translate typed text, 

dictated text, files, documents, Web pages and e-

mail into a selected language. Using a technique 

called Machine Translation, Desktop Translator 

translates a word in relation to sentence structure and 

parts of speech rather than translating words in 

isolation. The result is a higher level of accuracy and 

comprehension.  

(Collete, 1999) 

قد ال يمبي ىذا التطبيق الطموح المرجو منو، لكنو يعطي فكرة 
عن إمكانية تطوير برامج قادرة عمى التعامل مع النصوص كخطاب، 
. وليس عمى أساس أنيا مسارد مفردات تعطي مقابالت في لغة أخرى

ح الفني، وكذلك تستفيد لوىذه الطريقة مبنية عمى أساس عمم المصط
من المعاجم العادية اإلليكترونية في الوصول إلى شكل من أشكال 

ااج مذىمة منذ نتويجب أن ال نتوقع الحصول عمى . الترجمة اآللية
المحاولة األولى، ألن ىذا سيكون مشروعًا جديدًا بحاجة إلى المزيد 

.  من التطوير والمتابعة
وحتى نكون متفاامين في إنجاز شئ، ال بد من قيام مؤسسة 

ألن انتظار المؤسسات الرسمية قد يطول، وقد . تجارية بيذه التجربة
وقد قيل بأن . ال تكون ىذه األمور عمى جدول اىتماماتيا أصالً 
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األوروبيين قمصوا الجيد البشري في الترجمة التقنية إلى ما يقارب 
وىم يقومون . فقط، وذلك في منتصف التسعينيات% 20-30

. باستمرار عمى تطوير قاعد البيانات الداخمة في الترجمة اآللية
إذن، ىناك تجربة أثبتت درجة عالية من الدقة، وىي قابمة 

وما عمينا إال أن نبدأ بوضع الخطوات . لمتطوير، وىذه خاصية ميمة
ة، لتكون جاىزة لمثل ىذا يالعممية لتطوير المعجم الفني لمغة العرب

 .النوع من الترجمة
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