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إلياس يوسف *

المصطلح العربي بين التك ّيف واالبتكار
ترجمة :محمد محمود مصطفى **
تتعرض اللغة العربية ،باعتبارها إحدى وسائط املعرفة العلمية والتقنية ،شأهنا يف ذلك
شأن العديد من اللغات األخرى ،لضغوط متنامية للحفاظ عىل قصب السبق يف متابعة
االبتكارات العلمية والتكنولوجية املتسارعة .وذلك أمر نلحظه يف جمال املصطلح عىل
يتعي إجياد مرادفات لعدد متزايد من املفاهيم واألشياء واملنتجات.
وجه اخلصوص ،حيث نّ
وتعمد اللغة العربية يف سعيها لالستجابة هلذا التحدي إىل حشد مجيع وسائلها التقليدية
املتاحة الستحداث وحدات معجمية ،وتستكملها بعدد من األساليب االبتكارية ،إذا
ما دعت الرضورة إىل ذلك  .والواقع أن األنامط التقليدية لصك مصطلحات جديدة
(االشتقاق ،والدمج ،وإحياء السوابق واللواحق التقليدية ،واملصطلحات املستعارة) قد
خضعت لكثري من الدراسات.
ينصب عىل دراسة كيف تتعامل اللغة العربية مع بعض األوجه املحددة
إن تركيزنا يف هذا املقال
ّ
للمصطلح من حيث جوانبه األكثر إشكالية من مثل املصطلحات املخترصة ،والرتاكيب احلرفية-
الرقمية ،والوحدات اللغوية املختلطة ،واالستعارة ،واملجاز ،والقياس .وسوف نعرض كذلك لطرق
املعربة املستعارة.
ابتداع جذور جديدة من املصطلحات ّ

المصطلحات المختصرة
ت َُع ّد املصطلحات املخترصة صيغً ا خمترصة لرتكيبات لغوية معقدة طويلة للغاية إن أردنا استخدامها عىل نحو
متكرر يف عملية التواصل املتخصصة  .لذا ،يتم التعبري ،بشكل عام ،عن الوحدات الكاملة خمتزلة يف األحرف
االستهاللية التي ّ
تشكل املعجم الرئيس لتلك الوحدات؛ فمصطلح «( Relief Pressure Valveصامم
ختفيف الضغط») يصبح  ،PRVومصطلح «( Figure Reading Electronic Deviceجهاز إلكرتوين
* جامعة السوربون اجلديدة – باريس .3
** أستاذ باحث يف معهد لشبونة – الربتغال.
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لقراءة األرقام») يصبح  ،FREDومصطلح «( Emergency Position-Indicating Radio Beaconمنارة
راديوية لتحديد املواقع يف حاالت الطوارئ») يصبح  . EPIRBولكن هذا النمط ال ُي ّتبع اً
دائم ،إذ يمكن
توثيق العديد من احلاالت التي تعتمد ً
أنامطا غري تقليدية من االقتضاب املعجمي .ويف العادة ،يتولىّ كتابة
هذه األنامط غري التقليدية ُك َّتاب الوثائق العلمية والتقنية عىل أساس انتقائي كلام دعت احلاجة إىل ذلك  .فعىل
سبيل املثال ،نجد أن املصطلح البحري «( Aids to Navigationمعينات املالحة») اخ ُتزل إىل «. »A to N
معجميا بحيث تسلك مسلك الكلامت العادية من حيث عالمة
عادةًُ ،ت َق َّنن املصطلحات املخترصة
ً
اجلمع؛ فعىل سبيل املثال ،فإن مصطلح «( Millennium Development Goalsاألهداف اإلنامئية
وراثيا»)
املعدلة
لأللفية») يصبح  ،MDGsومصطلح «( Genetically Modified Organismsالكائنات َّ
ً
يصبح  ،GMOsومصطلح «( Mobile Offshore Unitsالوحدات البحرية املتنقلة») يصبح ،MOUs
ومصطلح «( Poly chlorinated biphenylsهيدرو كربون البيفينيل املعا َلج بالكلور») يصبح .PCBs
ً
ولعل ذلك ُي َع ّد
مؤرشا إىل قبول جمتمع اخلطاب املعني((( لتلك املصطلحات ،بام يمهد الطريق أمام إمكان
اندماجها يف النظام املعجمي.

نظرا إىل الطبيعة اخلاصة بتكوينها ،معاجلة خاصة يف اللغة العربية ،ألن
تستدعي املصطلحات املخترصةً ،
احلروف املتفرقة ال ّ
يتعي ربط احلروف الساكنة
تشكل وحدات ذات مغزى يف هذه اللغة .والواقع أنه نّ
معي هو س م /س م س ،حيث تشري س إىل حرف ساكن
واحلروف الصائتة يف اللغة العربية عىل نحو نّ
و م إىل حرف متحرك((( ،حتى يتم توليد املقطعني الرئيسني يف اللغة العربية .ومن هنا ،فإن املصطلحات
فنظرا إىل ما متثّله تلك
املخترصة قد ال تأيت م ّتسقة مع النظام املعجمي املعياري يف اللغة العربية .ومع ذلكً ،
املصطلحات املخترصة من مكاسب كبرية من حيث املساحة والتكلفة والوضوح اللغوي ،فإهنا أضحت
إحدى السامت الرئيسة يف اخلطاب املتخصص .ويف هذا السياق ،فإن اللغة العربية تواجه يف الوقت احلايل
نموذجا حيتذى به بحيث تتب ّنى مسلكها
يتعي عليها ّإما أن تتخذ من اللغات األخرى
حتد ًيا
مزدوجا ،إذ نّ
ً
ً
وإما أن تُع ِرض عن
يف بناء املصطلحات املخترصة عىل حساب تعريض نظامها املعجمي ذاته للخطرّ ،
استخدام مثل تلك املصطلحات املخترصة .وإذا جرى تب ّني هذا احلل األخري ،فإن املزايا العملية الناجتة من
استخدام مثل تلك املصطلحات املخترصة تتالشى .ومن جهة أخرى ،فإن االنتشار غري املنضبط ملثل هذه
الصيغ قد يكون له تأثري سلبي يف سالمة املعجم اللغوي .ومن هنا ،ينبغي أن يكون استخدام املصطلحات
خاضعا للرصد واملتابعة بقدر اإلمكان.
املخترصة
ً

وكام ّبينا أعاله ،حظي التحدي الناجم عن املصطلحات املخترصة باستجابة متباينة؛ فقد ظهر منهجان
املكون األصيل الكامل يف لغته املصدرية
رئيسان يف التعامل مع تلك املصطلحات :أوهلام يرى إعادة بناء ّ
ثم ترمجته كله إىل اللغة العربية .و ينبغي أن نذكر يف هذا الصدد أن بعض الصعوبات قد تطرأ عند إعادة
تكوين الصيغة األصلية ،ألن هذا املسار قد ال يكون اً
دائم باألمر اليسري .وتنبع الصعوبة األساسية هنا من

 1يمكن تعريف جمتمع اخلطاب ( )Discourse Communityبأنه جمتمع يضم جمموعة من املهنيني الذين جتمعهم جمموعة من القواعد
اً
حمد ًدا .ولتعريف أشمل ،يمكن
املت َفق عليها ،والذين ي ّتبعون أساليب تواصل حمددة ،ولدهيم نوع ختاطبي أو أكثر ،ويستخدمون
معجم َّ
الرجوع إىل J-M Swales, Genres Analysis, Quoted in: Claire Bourguignon, “Le Monde maritime: Une Communauté discursive

internationale de tradition britannique,” dans: Daniel L. Newman et Marc Van Campenhoudt, eds., Maritime Terminology:
Issues in Communication and Translation = Terminologie maritime: traduire et communiquer (Bruxelles: Editions du
Hazard, 1999), pp. 246ff.
2 André Roman, Grammaire de l’arabe, que sais-je?; 1275 (Paris: Presses universitaires de France, 1990), pp. 6-8.
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أن املصطلحات املخترصة تنحو إىل أن تكون متعددة املعاين يف لغتها املصدرية  ،فمختزل  TSSاملستخدم يف
القطاع البحري ،عىل سبيل املثال ،قد يشري إىل “نظام فصل حركة املرور” ()Traffic Separation Scheme
كليا» ) ،(Total Suspended Solidsوخمتزل  PMLقد يشري إىل ثالث وحدات خمتلفة
أو إىل «جوامد عالقة ً
هي «اخلسارة القصوى املمكنة» ) (Possible Maximum Lossأو «احلمل األقىص املمكن»
) (Possible Maximum Loadأو «احلمل األقىص املحتمل» ) .(Probable Maximum Loadويف
جمال معريف آخر ،فإن خمتزل  CSOقد يعني «منظامت املجتمع املدين» ()Civil Society Organizations
أو «خمطط االسرتاتيجيا ْ
القطرية» ( ،)Country Strategy Outlineوخمتزل  RIOالذي يشري إىل «مكتب
املعلومات اإلقليمي» ) (Regional Information Officeيف املصطلحات اإلدارية ملنظمة األغذية والزراعة
(الفاو) ( )FAOقد خُي َلط بينه وبني «قمة ريو» ( )RIO Summitإن مل يعمد السياق إىل إجالء مثل هذ الغموض
الداليل عىل نحو كاف .وقد يكون بعض املصطلحات املخترصة مضللاً ألنه ال حيدد الكيانات التي متثله عىل
املكون الرئيس؛ فمثال نجد أن خمتزل  LEGيف
نحو معياري  ،بحيث ال حتتفظ باحلروف املبدئية التي تشري إىل ّ
لغة منظمة الفاو يشري إىل «املكتب القانوين» ( )Legal Officeحني يتم استخدام خمتزل  AUDلإلشارة إىل
«مكتب املفتش العام» ( . )Office of Inspector Generalكام أن املصطلحات املخترصة ،شأهنا يف ذلك شأن
املصطلحات العادية ،قد تكتسب معنى خمتل ًفا نتيجة تطور داخيل يف املعنى املبدئي الذي كانت تدل عليه .فعىل
سبيل املثال ،كان خمتزل ُ GESAMPيستخدم يف املنظمة الدولية للنقل البحري ليشري إىل «جمموعة اخلرباء
املختصني باجلوانب العلمية للتلوث البحري» (Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of
) ، Marine Pollutionولكن املختزل ذاته يشري اآلن إىل «جمموعة اخلرباء املختصني باجلوانب العلمية حلامية
البيئة البحرية» (Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environment
) .Protectionويستدعي بعض املصطلحات املخترصة  ،التي تبدو للوهلة األوىل كالكلامت العادية ،اهتام ًما
تصور هذه الفكرة« :معدل الدوران»
شـديـدً ا .واألمثلـة التاليـة التي استـقيناها مـن القطاع البحري ِّ
 (Rate of Turn) ROTو«أدوات تقييم العنرص البرشي» ()Human Element Assessment Tools
 HEATو«عملية حتليل العنرص البرشي» ( . HEAP )Human Element Analysing Processو ُي َع ّد
ً
مؤرشا إىل الوضع اخلاص الذي تتمتع به هذه الصيغ .لكن مع تزايد استخدام
استخدام األحرف الكبرية
هذه الصيغ ،فقد يتالشى استخدام األحرف الكبرية ،وذلك هو الواقع الفعيل بالنسبة إىل أسامء تاجية
) ،(Acronymsمثل السونار ) (Sonarوالرادار ( )Radarوالضباب الدخاين (.)Smog
مكونات رصفية خمتلفة
وما إن َّ
املكونات األصلية حتى ت َ
ُرتجم إىل العربية .وينتج من هذه العملية عادة ّ
حتدد ّ
بام يؤدي إىل زيادة التباين يف املصطلحات املخترصة ،فنجد أن اختزال  Less Developed Countriesإىل
نموا»ّ .أما اختزال
نموا» أو «أقل البلدان ً
 LDCقد ينجم عنه مقابالن ممكنان يف العربية مها «البلدان األقل ً
 Result Based Managementإىل  ،RBMفله مخس مقابالت عربية موثقة هي« :إدارة بالنتائج» و«إدارة
عىل أساس النتائج» و«إدارة قائمة عىل النتائج» و«إدارة مبنية عىل النتائج» و«إدارة رامية إىل حتقيق النتائج».
ويتمثّل األسلوب الثاين يف التعامل مع املصطلحات املخترصة يف نقل الكلمة كام هي إىل العربية  .ويتم ذلك
عىل نحو اخلصوص عند التعامل مع منظامت حملية أو إقليمية أو دولية معروفة .وقد جيري إدخال بعض
التعديالت الصوتية الرضورية يف هذه احلالة ،لكن هتجئة الكلمة اجلديدة ونطقها حياكيان بشكل عام الوحدة
األصلية .ومن أمثلة ذلك «أونكتاد» ) (UNCTADو«يونسكو» ) (UNESCOو«يونيسف» ).(UNICEF
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وكام أسلفنا ،فإن هذه الصيغ قد تتعارض مع النظام املعجمي للغة العربية .ومنهج النقل املبارش تنتج
منه ،فضلاً عن وقعه اللغوي ،وحدات قد تبدو غامضه من ناحية املفهوم إن مل يكن هلا إحاالت يمكن
إدراكها بيرس يف اللغة العربية .ويف كثري من احلاالت ،وبصورة ضمنية ،يقتيض توضيح جوهر مثل تلك
املصطلحات املخترصة معرفة مسبقة بام حتيل إليه يف لغتها األصلية.

األسماء التاجية

األسامء التاجية هي مصطلحات معقَّدة تخُ تزل عىل نحو ّ
يمكن من نطقها ككلامت عادية .وتتكون
جتمع مقاطع خمتارة يتم اختيارها بعناية مثل Harmonization of Design Rules
األسامء التاجية من ّ
 ، HARDER :and Rationale projectأي «توحيد قواعد التصميم واملرشوع املعياري» ،وHazard
 ،HAZID :Identificationأي «حتديد املخاطر» ،وGlobal Orbiting Navigation Satellite
 ،GLONASS :Systemأي «النظام العاملي للسواتل املالحية» .وقد يتم هنا كذلك استخدام عملية املزج
لتكوين كلامت مبدئية من قبيل  ،Sonar :Sound Navigation and Rangingأي «السونار -جهاز
سرب بالصدى» و ،Smog :Smoke & fogأي «الضباب الدخاين -الدخان والضباب» ،وglobalization
 ،glocalization: & localizationأي «التفكري الدويل والترصف املحيل» ،و:Stagnation & Inflation
 ،stagflationأي «الكساد أو الركود التضخمي – الكساد أو الركود االقتصادي والتضخم» ،وRadar
 ،Racon :Beaconأي «املنارة الراديوية» .وكام هي احلال بالنسبة إىل بعض املصطلحات املخترصة ،فإن
األسامء التاجية املعجمية تنحو إىل الترصف كام الكلامت العادية ،وت َُع ّد ً
أيضا األساس الذي يمكن ان
تُبنى عليه مصطلحات أكثر تعقيدً ا ،مثل  ، Racon Imageأي «التصوير باإلشعاع الراديوي» أو sonar
بتتبع مسار الصوت».
 ،targetأي «حتديد اهلدف بالسونار -حتديد اهلدف ّ

ويمكن كذلك دمج األسامء التاجية مع األرقام لتكوين تشكيالت حرفية – رقمية مثل ،MARPOL 73/78
ويعبرّ هذا الدمج يف حقيقة األمر عن جمموعة معلومات معقدة ،إذ يشري املصطلح إىل االتفاقية الدولية ملنع
التلوث الناتج من السفن (International Convention for the Prevention of Pollution from
) . Shipsويشري الرقم  73إىل نص االتفاقية التي تب ّناها املؤمتر الدويل للتلوث البحري (International
) Conference on Maritime Pollutionاملنعقد حتت مظلة املنظمة البحرية الدولية (International
) Maritime Organisationأو  IMOيف الفرتة  8ترشين األول/أكتوبر  2 -ترشين الثاين /نوفمرب ،1973
يف حني يشري الرقم  78إىل نص االتفاقية الذي تم تعديله وفقًا لربوتوكول سنة  1978الذي تب ّناه املؤمتر
الدويل لسالمة ناقالت البرتول ومنع التلوث (International Conference on Tanker Safety and
) Pollution Preventionالذي انعقد حتت مظلة املنظمة العاملية للنقل البحري  IMOيف الفرتة 17 - 6
شباط /فرباير  .1978والواقع أن هذا اإلجراء احلريف الرقمي حقق مكاسب لغوية كبرية ،وال سيام إن أخذنا
يف االعتبار أن هذه االتفاقية عادة ما تتكرر اإلشارة إليها يف الوثائق املالحية وغريها .ولعل هذا يفرس السبب
الذي جعل مجيع لغات املنظمة البحرية الدولية ،بام يف ذلك اللغة العربية ،تتب ّنى هذه الكلمة املبدئية املخترصة.
ُيعترب نقل األسامء التاجية إىل اللغة العربية أقل إشكالية عىل نحو عام؛ فاألسامء التاجية ،مثلها يف ذلك مثل
تقدم إىل اللغة
التتبع للعودة إىل الصيغة األصلية الكاملة قبل أن َّ
الوحدات املخترصة  ،تتطلب ً
نوعا من ّ
تتبعها إىل أصلها الكامل ،وهو
العربية .فعىل سبيل املثال ،فإن كلمة  ، Raconأي «املنارة الراديوية» ،ينبغي ّ
ُرتجم بعد ذلك إىل «منارة راديوية».
 ، Radar Beaconأي «شعاع راداري» ،ثم ت َ
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وإذا ا ّتبعنا املنهج ذاته ،فإن كلمة  Sonarالتي تشري إىل عدد متنوع من األجهزة الصوتية التي تُستخدم
(((
تتبعها إىل
للتنصت حتت سطح املاء وحتديد العمق عن طريق سرب الصدى وحتديد املوانع  ،فإنه ينبغي ّ
معناها الكامل ،وهو  Sound Navigation and Rangingثم ترمجتها إىل «جهاز سرب بالصدى».

مع ذلك ،فإنه من املثري لالهتامم أن نرى أن كلمة  smogخضعت ملعاملة مزدوجة يف اللغة العربية ،فترُ مجت،
بوحدة لغوية مركّ بة هي «ضباب دخاين» ،إىل كلمة منحوتة هي «ضخان»((( .ويشري الرصد القريب
واملعاجلة الدقيقة – اللذان ينبغي أن ّ
يشكال أسس العمل املعتاد يف الرتمجة – إىل أن بعض األسامء التاجية
أظهر درجة عالية من القدرة عىل التكيف بام يمكن من دجمه يف إطار الكلامت الشائعة .ومصطلح «رادار»
تكي ًفا تا ًما يمكن أن نطلق عليه بحق لفظ مصطلح
تكيف ّ
ُيعترب مثالاً يحُ تذى به ،فهذا املصطلح الذي ّ
معرب ( .)Arabised Termولكن مثل هذه املصطلحات ّ
تشكل األقلية ،وبالتايل ،فإن التمحيص الدقيق
أمر رضوري إن أرادت اللغة العربية أن حتافظ عىل سالمة نظامها املعجمي.

الوحدات الحرفية – الرقمية

تتكون من تركيبة من احلروف والكلامت واألرقام  .ويشيع استخدام هذا النوع،
تشري هذه إىل وحدات ّ
والسيام يف جمال العلم والتكنولوجيا ،فنجد مثلاً  )EC14( Tetrachloromethaneأو «كلوريد امليثان
الرباعي» ،و( Carbon acid (H2CO3أو «محض الكربون» ،و CO2 massأو «كتلة ثاين أكسيد
الكربون» .وحتقق الوحدات احلرفية الرقمية ،شأهنا يف ذلك شأن الرتكيبات املختزلة األخرى ،الكثري من
احليز والوقت والتكلفة .فعىل عىل سبيل املثال ،تشري توليفة حرفية رقمية مثل BLG10
املكاسب من حيث ّ
يف حقيقة األمر إىل مجلة طويلة هي “الدورة العارشة للجنة الفرعية املختصة بالغازات السائلة السائبة”.
وتتضاعف املكاسب اللغوية إذا ما تكرر استخدام الوحدة احلرفية الرقمية يف النص ،كام هي احلال عادة
بالنسبة إىل تقارير اللجان وجمموعات العمل .لكن بعض الصعوبات قد تنشأ عند التعامل مع التكوينات
احلرفية الرقمية يف العربية .وهذه التوليفات اللغوية جيري التعامل معها عادة بطريقتني خمتلفتني :ففي
الطريقة األوىل ُيعاد تكوين اهليكل األساس وترمجته كاملاً من قبيل  G8التي ترتجم إىل “جمموعة الثامين”
أو  RIOt+5التي ترتجم إىل «ريو مخس سنوات بعد االنعقاد»ّ .أما يف الطريقة الثانية ،فيتم تكوين مكافئ
حريف -رقمي تستدعيه الرضورة مثل جمموعة «الـ  »8أو «ريو.»+ 5

لكن خيار النقل املبارش ينبغي أن يتم بحذر يف غياب حل مالئم آخر  .وجيب هنا عدم التقليل من الوقع
اللغوي واملفاهيمي السلبي هلذا اخليار .ومن املالئم هنا أن نتذكر أن احلفاظ عىل اجلودة اللغوية ُي َع ّد أحد
املبادئ األساسية للمصطلحات املتعددة اللغات.
ينبغي ألاّ جيري اً
دائم تفسري التوليفات احلرفية اللغوية وفقًا لقيمتها احلسابية .فعىل سبيل املثال ،فإن تعبري
يؤول تأويلاً
اً
مالئم .وقد اقرتحت جمموعة العمل املختصة
من قبيل  360 degree feedbackينبغي أن َّ
باملصطلحات العربية يف األمم املتحدة هذه الرتمجة« :استيفاء املعلومات من مجيع اجلهات».
والواقع أن الرتمجة احلرفية ملثل هذه الوحدات من دون تأويل معناها تأويلاً
صحيحا قد تؤدي إىل الوقوع
ً
منهجا
يف أخطاء جسيمة .وهنا ينبغي أن ينتهج املرتجم
تأويليا ،وال سيام يف احلاالت التي قد خُيلط فيها
ً
ً
3 René de Kerchove, International Maritime Dictionary; an Encyclopedic Dictionary of Useful Maritime Terms and
Phrases, Together with Equivalents in French and German, 2nd ed. (New York: Van Nostrand Reinhold, 1961).
4 A New Dictionary of Scientific and Technical Terms: Arabic – English, Compiled and Edited by Ahmad Sh. Al-Khatib
(Beirut: Librairie du Liban, 2000).
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ُرتجم
بني صيغة خمتزلة وصيغة أكثر
ً
شيوعا .فمثلاً نجد أن التوليفة احلرفية الرقمية  Paris21يمكن أن ت َ
عىل نحو خاطئ إىل «باريس  .»21والواقع أن هذه الوحدة تشري إىل مفهوم بالغ االختالف هو «الرشاكة
اإلحصائية من أجل التنمية يف القرن احلادي والعرشين» (.)PARIS 21

الوحدات المختلطة

تشري الوحدات املختلطة إىل تركيبة من الكلامت الكاملة واملصطلحات املختزلة أو الكلامت املبدئية .ومثال
ذلك (Code for Carriage of Irradiated Nuclear Fuel Plutonium and High Level: INF code
) ،Wastes in Flasks on Board Shipsأي «مدونة سالمة نقل الوقود النووي املشع والبلوتونيوم والنفايات
الشديدة اإلشعاع يف قوارير عىل متن السفن» ،و،(Necessary Additional Pressure Test) NAP Test :
أي «اختبار الضغط اإلضايف الرضوري» .ويبدو أن الدافع الرئيس من وراء هذه الرتكيبات املختلطة يكمن
يف املكاسب اللغوية اجلوهرية التي حتققها من خالل تقليص طول الوحدات اللغوية إىل مستوى عميل.
ُرتجم الوحدات املختلطة يف العربية بطريقتني رئيستني :فلغرض الوضوح والدقة اإلحالية ،فإن أسامء
ت َ
ُرتجم كاملة عاد ًة عندما تظهر أول مرة يف النص مع عرض
االتفاقيات واملعاهدات واملواثيق والقوانني ت َ
النسخة املخترصة منها بني قوسني .وبعد ذلك ُيشار فقط إىل الصيغة املخترصة عند تكرر ظهور مثل هذه
الوحدات اللغوية يف النص ،كام هي احلال يف اجلدول التايل:
االسم
INF code

( مدونة )INF

الظهور األول يف النص

الظهور الالحق

مدونة سالمة نقل الوقود النووي املشع والبلوتونيوم
والنفايات الشديدة اإلشعاع يف قوارير عىل متن ( مدونة )INF
السفن (مدونة )INF

ّأما الوحدات املختلطة األخرى التي تشري إىل مفاهيم علمية أو تقنية ،ف ُترتجم إىل اللغة العربية ترمجة
كاملة ،مثل ترمجة  NAP Testإىل «اختبار الضغط اإلضايف الرضوري”.

الجذور الجديدة

تعتمد اللغة العربية يف صكها ملصطلحات جديدة عىل مواردها الطبيعية املتمثّلة يف أنظمة التسمية والتواصل
اخلاصة هبا((( .ويف هذا اإلطار ،فإن املصطلحات البسيطة تُستوىف عادة من خالل نظام التسمية ،يف حني
يتوىل نظام التواصل مسألة الوحدات اللغوية املعقدة ،وعندما َّ
يوظف هذان النظامان التوظيف الكامل،
يمكن أن ينضم عدد من الوسائل اللغوية وغري اللغوية إىل نظام صك املصطلحات(((.
ومن أكثر التطورات امللحوظة واملثرية للجدل من حيث اخللق املعجمي يف اللغة العربية احلديثة
املعربة
التقنية والعلمية ،ما يتمثّل يف إدخال جمموعة من اجلذور اجلديدة التي َّ
تكون من خالل الكلامت َّ

5 Roman, Grammaire de l’arabe, pp. 23-95.
 6للتعرف إىل املزيد من املواد املعجمية املستخدمة يف العربية احلديثة بشكل أوىف ،انظرAndré Roman, “La Reconnaissance de la :
protolangue arabe comme un «système de systèmes», base pour la créativité néologique,” Meta: Journal des traducteurs,
vol. 32, no. 2 (Juin 1987), pp. 176-183.
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املستعارة .وعىل الرغم من أن هذا النمط يتعرض عادة لالنتقاد من جانب دعاة النقاء اللغوي ،فإن
ّ
متكنه من توليد مدى متكامل من املصطلحات املشتقة ،فضلاً عن شيوع استخدامه يف اخلطاب التقني
والعلمي ،هو أمر ال يمكن جتاهله .فمن خالل احلفاظ عىل أصل املصطلح األجنبي وإدخال نوع من
تتبعها مع الوحدات اللغوية العلمية والتقنية
املواءمة عليه ،يمكن احلفاظ عىل رابطة مبارشة يسهل ّ
الراسخة .ويبدو أن املصطلحات التي ت َُص ّك استنا ًدا إىل هذا اإلجراء عادة ما تكون مرئية ،بام يسهل
التعرف إليها لغو ًيا  ،ولعل ذلك ما يفرس إىل حد ما وجودها الواضح عىل الساحة العلمية والتقنية،
ّ
(((
واألمثلة التالية توضح ذلك :
املعرب
اجلذر َّ

الكلمة املستعارة
 Hydrogenهيدروجني

هدرج

Hologenation

هلجن

«املعاجلة باهلالوجني»
“ Oxidizationأكسدة”

أكسد

املصطلحات املشتقة
يهُ درجُ ،مهدرج ،هدرجة،
هدرج
هلجن،
هلجنة

يهُ لجن،

ُمهلجن،

تأكسدُ ،متأكسد ،أكسدة
أكسدَّ ،
َّ

واملصطلحات التي ت َُص ّك عىل هذه الشاكلة عادة ما تُعترب أساس تكوين وحدات معقدة ،كام هي احلال
يف األمثلة التالية« :أكسدة
أنودية»  Anodic Oxidationو«مانع التأكسد»  Oxidation Inhibitorو«رقم
ّ
األكسدة»  Oxidation Numberو«بركة أكسدة» .Oxidation Pond

وتكاد تظهر الكلامت املستعارة من مصطلحات ،مثل  Oxygenأي «أكسوجني» و« »Ozoneأي «أوزون»
و Phosphateأي «فوسفات» و Phosphorأي «فوسفور» و Carbonأي «كربون» و Halogenأي
عربة األخرى التي يشيع
«هالوجني» ،املستوى نفسه من القدرة عىل التوليد اللغوي .لكن املصطلحات ا ُمل ّ
استخدامها ،مثل  Petrolأي “برتول” ،مل تُستخدَ م لتوليد جذور جديدة .وقد يكون من املثري لالهتامم أن
ندرس املعايري التي تسمح ،إن كانت موجودة ،لبعض الكلامت املستعارة بتكوين جذور جديدة مقارنة
بغريها .وجتدر هنا اإلشارة إىل أن آخر مصطلحني يف األمثلة أعاله إنام يستخدمان الكلمة املبدئية «أكسدة»
كمكافئ للمصطلح املركّ ب  Oxidation – Reductionأي «ختفيض األكسدة».

االستعارة

يشيع استخدام االستعارة يف بناء املصطلحات ،كام أن الدور الذي تؤديه االستعارة يف إثراء املفردات
التقنية هو أمر حيظى بالتقدير .ويمكننا تعريف املصطلح االستعاري ببساطة بأنه وحدة لغوية تُضاف
وضوحا ولزيادة القوة التعبريية((( .ومن املهم هنا أن
معينة .ويتم ذلك عادة جلعلها أكثر
ً
إليها صورة ذهنية ّ
تكون من خالل عملية لغوية بمفردها ،إذ إن االستعارة تستمد صورهتا الذهنية
ندرك أن االستعارات ال َّ
نميز بني الصورة الذهنية لالستعارة
من خالل النظام املفاهيمي املالئم .من هنا ،فإنه نّ
يتعي علينا أن ّ
 7األمثلة مأخوذة عنA New Dictionary of Scientific and Technical Terms: Arabic – English. :
8 Michel Le Guern, Sémantique de la métaphore et de la métonymie, collection langue et langage (Paris: Larousse,
1972), pp. 15 et 41-43.
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) (Metaphoric Imageومتثيلها اللغوي ( .)Linguistic Representationكام ينبغي اإلشارة إىل أن
االستعارة يمكن استخدامها للتعبري عن قيم إجيابية أو سلبية ،وكذلك للتعبري عن امليول واالجتاهات ،أو
للتعبري عن مفاهيم حمددة معقدة بطريقة أكثر جتسيدً ا ،بام يسمح بتصور املعنى وفهمه:
«تؤدي اإلمكانات اللغوية لالستعارة إىل جعلها أداة نافعة من حيث الوصف والتوضيح يف العديد من
املجاالت العلمية املختلفة .إن العنارص املعجمية للغة العادية َّ
توظف عادة عىل نحو جمازي لتكوين مفردات
دورا جوهر ًيا يف اخلطاب واملصطلح العلمي،
علمية وتقنية ذات معنى خاص .من هنا ،فإن االستعارة تؤدي ً
وكذلك يف جمال نقل املفاهيم العلمية ،وال سيام يف املجاالت اجلديدة  .إن اجلانب املجازي من االستعارة هو
الذي ُيستخدَ م عادة لتقديم نموذج ّ
يمكننا من فهم احلقائق والنظريات واملفاهيم العلمية»(((.
ولعل ذلك هو ما يفرس تكرار استخدام االستعارات يف الوثائق التقنية وشبه التقنية التي تستهدف القارئ
ّ
العادي الذي قد ال يكون اًّ
وتشكل الصورة الذهنية يف الوحدة
ملم ،بالرضورة ،باملحتوى املتخصص.
يتعي احلفاظ عليها إىل أقىص حد ممكن يف اللغة املتلقية.
االستعارية جز ًءا ال يتجزأ من املصطلح ،ولذا نّ
نميز بني االستعارات الكونية ( )Universalواالستعارات التي ختص ثقافة
ويمكننا من حيث املبدأ أن ّ
حمددة ) ،(Culture – Specificوهذا تصنيف مستمد من  Lakoffالذي قسم االستعارة إىل نوعني:
استعارة شاملة ) (Generic – Levelواستعارة حمددة ( .)Specific- Levelويميل النوع األول إىل أن
عابرا للثقافات بحيث يضحي جز ًءا من املخيلة اليومية(.((1
يكون ً
ويستند النوع األول من هذين النوعني الرئيسني لالستعارة إىل التجربة واملامرسة اإلنسانية املشرتكة  ،أو
إىل ما ُيعرف بالظواهر الطبيعية الكونية .وهذا النوع من االستعارة يسهل بصفة عامة تداوله عرب اللغات
«تضخم زاحف» ( )Creeping Inflationأو
والثقافات؛ فعىل سبيل املثال ،نجد أن استعارات من قبيل
ّ
«سوق مرتاجعة» ( )Depressed Marketأو «بطالة خفية» ( )Invisible Unemploymentأو «حكومة
ظل» ) (Shadow Governmentأو «قنبلة ذكية» ) (Smart Bombهلا كلها مكافئات يف اللغات األخرى.
وقد تصبح االستعارات جز ًءا أصيلاً من املعجم إىل درجة أن الصورة الذهنية املتصلة هبا تتالشى .وعىل
هذا النحو ،فإن الكثري من املصطلحات االستعارية ينتهي به املطاف بالدخول يف اللغة املتداولة حيث
ُي َ
نظر إليها عىل أهنا وحدات معجمية عادية( .((1ونشري هنا إىل بعض األمثلة من االستعارات الكونية
املستقاة من مصطلحات تكنولوجيا املعلومات« Mouse :فأرة» و« Bugعيب بربنامج» و« Trafficمرور»
و « Navigationتص ّفح»ّ .أما االستعارات التي تتصل بثقافة حمددة ،فهي عىل نقيض االستعارات الكونية
من حيث صعوبة ،إن مل يكن استحالة ،وضع مفهوم عرب ثقايف مكافئ هلا.
هناك بصفة عامة ثالث طرائق للتعامل مع املصطلحات االستعارية يف إطار املصطلحات العابرة
للثقافات .تتمثّل أوىل هذه الطرائق يف احلفاظ عىل الصورة الذهنية املتصلة باالستعارة يف اللغة املتلقية،
وهذا ينطبق بصورة عامة عىل االستعارات الكونية أو االستعارات البالغة االنتشار .ومن أمثلة ذلك
 Creeping Inflationأي «تضخم زاحف» و Shadow Governmentأي «حكومة ظل».
وتتمثّل الطريقة الثانية يف التوصل إىل صورة ذهنية مكافئة يف اللغة اهلدف إذا ّ
تعذر نقل االستعارة األصلية
كام هي .ومن أمثلة ذلك  ،Guillotine Doorوهو مصطلح بحري يشري إىل باب موجود يف مؤخرة
9 Sattar Izwaini, “A Corpus-Based Study of Metaphor in Information Technology,” (Centre for Computational Linguistics,
MIST, Manchester, UK, 2003), p. 1, on the Web: <http://www.cs.bham.ac.uk/~mgl/cl2003/papers/izwaini.pdf>.
10 Richard Bailey, “Conceptual Metaphor, Language, Literature and Pedagogy,” Journal of Language and Learning,
vol. 1, no. 2 (2003), p. 1, on the Web: <http://www.shakespeare.uk.net/journal/jllearn/1_2/bailey.html>.
11 Elias Yousif, “Le Discours économique: Problèmes de traduction et d’arabisation,” sous la direction de André Roman
(Thèse de Doctorat en Sciences de l’éducation, Université Lumiere-Lyon II, 1994), pp. 281-305.
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بعض سفن الدحرجة يتم رفعه إىل أعىل عند فتحه ويتم ختفيضه عند غلقه ،وهو يشبه يف تصميمه املقصلة
التي استمد منها اسمه( .((1ومثل هذا املصطلح االستعاري يمكن ترمجته إىل اللغة العربية مع احلفاظ
عىل الصورة الذهنية نفسها إىل «باب مقصيل» .ومع ذلك ،قد ال يكون من السهل إدراك القوة التوصيلية
للصورة الذهنية يف اللغة العربية مقارنة باالستعارة األصلية التي ترضب بجذورها يف عمق ثقافة خمتلفة،
وتشري من ثم إىل إحالة تارخيية حمددة.
كليا مع قرص عملية التسمية عىل املفهوم اجلوهري
ّأما الطريقة الثالثة ،فتتمثّل يف إلغاء الصورة الذهنية ً
لالستعارة ،كام هي احلال يف األمثلة التالية« Seed Money :رصيد بدئي» و« Soft Loanقرض ميسرَّ » وHot
« Moneyأموال ُمضاربة» و) Spaghetti (Elect. Eng.أي «أنبوب عزل ينثني» ،ومع ذلك ،فإنه يف حالة
 Hot Moneyيمكننا أن نلجأ إىل مصطلح آخر مستمد من الوحدة اللغوية الفرنسية ،Capitaux flottants
ومن ثم يمكننا آنئذ احلفاظ عىل الصورة الذهنية األصلية عند الرتمجة إىل العربية إىل «أموال عائمة».
وينبغي معاجلة الوحدات االستعارية األخرى التي ختتص بثقافة حمددة ،أو التي ختتص بمجال حمدد،
باألسلوب عينه ،أي برتمجة املفهوم اجلوهري فحسب .ومن أمثلة ذلك  Sandwich courseالتي تشري إىل
منهاج درايس يوائم بني فرتات دراسة وفرتات اكتساب مهارة عمل مالئمة  ،و  Cargo Sweatالتي تشري
نسبيا.
إىل عملية التكثيف التي تقع عىل ظهر السفينة عند إبحارها من منطقة مناخ بارد إىل منطقة دافئة ً

وكقاعدة عامة ،جيب جت ّنب الرتمجة احلرفية لالستعارات ،ألن النتيجة قد تكون مض ِّللة؛ فعىل سبيل املثال،
تُرجم املفهوم االصطالحي  Firewallاملستخدم يف ميدان أمن البيانات االلكرتونية إىل العربية عىل نحو
حريف« :جدران نارية».

المجاز

حظي املجاز بقليل من االهتامم يف دراسات الرتمجة واملصطلح مقارنة باالستعارة .والواقع أنه خُي َلط بينهام
عرف باإلحالة إىل اليشء املشار إليه ،وذلك ألن املجاز ال ُي َع ّد
عادة .واملجاز ،عىل خالف االستعارةُ ،ي َّ
عملية لغوية بحتة وإنام عملية خترج عن إطار اللغة بحيث تشمل إحداث حتول يف العالقة بني األشياء.
وبعبارة بسيطة ،فإنه يمكن النظر إىل املجاز عىل أنه عملية جيري من خالهلا عادة إطالق اسم ما يشري إىل
يشء حمدد عىل يشء آخر يرتبط باألول من الناحية اهليكلية .وتزودنا هذه العملية بأداة ميرسة لتسمية
األشياء ،ألهنا تعمل عىل إرساء صلة مبارشة ومرئية بني الكيانني املتصلني بعضهام ببعض.
شيوعا يف إطار خطاب املنظامت الدولية ذلك املتمثّل يف استخدام األعضاء
ولعل أغلب أنواع املجاز
ً
نافعا يف ميدان التواصل
لإلشارة إىل املؤسسات واملنظامت والكيانات املختلفة .و ُيعترب هذا النوع من املجاز ً
املؤسيس ألنه جيلب معه قيمة مضافة من ناحية الصدقية والنزاهة يف القرارات التي ُت ّت َخذ باسم مؤسسة
من جانب جمموعة من متخذي القرار .ويقوم املجاز كذلك بدور نافع يف تقليص الفوارق يف األداء ،أو
يف إلقاء بعض الظالل عىل تنازع االختصاصات بإضفاء انطباع بالتوافق .ونورد هنا بعض األمثلة« :قرر
جملس اإلدارة» ،The Board of Administration Decided :و«تويص اللجنة»The Committee :
 ،Recommendsو«يقرتح االجتامع». The Meeting Proposes :
وال يبدو أن هذا النوع من املجاز يمثّل إشكالية من حيث توصيل الرسالة عرب الثقافية؛ فمثل هذا النوع من املجازات
ُي َع ّد مقبولاً بشكل عام ،كام أن من السهل نقله عرب العوائق اللغوية كام تشهد بذلك املكافئات العربية التالية« :قرر
جملس اإلدارة» و«تعلن احلكومة»  The Government Declaresو«تويص اللجنة» و«يقرتح االجتامع».
12 Peter R. Brodie, Dictionary of Shipping Terms, 4th ed. (London: LLP Ltd.., 2003).
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وهناك نوع آخر من املجاز ُيستخدَ م عادة بإحالل الوظيفة حمل الشخص أو اجلهاز الذي يؤدي الوظيفة؛
فعىل سبيل املثال ،نجد أن املكلف باخلفارة  Watch Keeperيف العبارة التالية قد تم استبداله بكلمة
اخلفارة : Watch

“The Watch at the Entry/Exist Point or Points to or from Space Should not be Allowed
to Leave their Posts while any Person Remains Inside the Tank”.

أي إن «املك َّلفني باخلفارة عند نقطة الدخول واخلروج ،أو عند النقاط التي تؤدي إىل أو من املوقع ،ينبغي ألاّ
ُيسمح هلم بمغادرة مواقعهم عند وجود أي شخص داخل الصهريج» .ويف اللغة العربية ،فإن املجاز األصيل قد
يحُ ت َفظ به أو ُيلغى و ُيستبدَ ل باملعنى املعياري  ،فكلمة  Watchقد ترتجم إىل «اخلفارة» أو إىل «املكلفني باخلفارة».
ُيعترب إحالل حادث مهم بمكان احلادث أحد األمثلة األخرى عىل املجاز ،وهذا ما يوضحه املثال التايل:
«قمة ريو» ،أي القمة العاملية للتنمية املستدامة ،والتي تُعرف كذلك باسم قمة األرض التي ُعقدت يف
مدينة ريو دي جانريو يف الفرتة من  14-3حزيران /يونيو  .1992وباالستخدام املكثف هلذه التسمية،
تبي أن هذا النوع من املجاز ُي َع ّد
فعالة وموجزة .وقد نّ
نحصل عىل جمموعة معقّدة من املعلومات بطريقة َّ
فعالاً يف إطار نظام األمم املتحدة ويف إطار أنظمة أخرى كذلك ،كام تشهد بذلك األمثلة التالية:
َّ

 بيجني  :)Beijing 1995( 1995املؤمتر الدويل الرابع للمرأة الذي انعقد يف بيجني يف الصني سنة .1995وهناك جماز آخر متصل بذلك ،وهو بيجني  )Beijing 2000 ( 2000الذي يشري إىل دورة أخرى
للمؤمتر نفسه ُعقدت بعد  5سنوات من اجللسة األوىل.
وقد جرى تكوين معان جمازية أخرى باستخدام النمط ذاته ،ومن أمثلة ذلك:
 القاهرة  ،)Cairo 1994( 1994أي قمة السكان  ، Population Summitثم القاهرة )Cairo+5( 5+إشارة إىل الدورة اخلامسة للمؤمتر وقد ُعقدت يف سنة .1999
 كوبنهاغن  )Copenhagen 1995( 1995يشري إىل القمة العاملية للتنمية االجتامعية World Summit ،for Social Developmentثم كوبنهاغن  ،)Copenhagen 2000( 2000إشارة إىل القمة التي ُعقدت
يف سنة . 2000
 نيويورك  )New York 1991( 1991لإلشارة إىل مؤمتر القمة املعني بالطفولة  Children Summitثمنيويورك  )New York +10( 10+إشارة إىل املؤمتر الذي ُعقد بعد األول بعرش سنوات.
ومن اجلدير بالذكر أن اسم املكان ال يشري بالرضورة إىل أن احلدث التايل قد وقع يف املوقع اجلغرايف املبدئي
نفسه؛ فعىل سبيل املثالُ ،عقد مؤمتر  Rio +5يف حقيقة األمر يف نيويورك ،يف حني استضافت جوهانسربغ
بجنوب أفريقيا مؤمتر . Rio +10
إن مثل هذه املجازات اكتسب مكانة عالية من االعرتاف واالستقرار ،بحيث أضحى اخللط الذي يمكن
أن حيدث بشأهنا احتاملاً بعيدً ا .ومن املجازات األخرى التي تنتمي إىل هذا النمط ،مؤمتر Digital Earth
« 06األرض الرقمية  ،»06وهي مبادرة دولية أطلقها نائب الرئيس األمريكي األسبق آل غور سنة 1998
حلشد البيانات ومصادر املعلومات الدولية هبدف تطوير نموذج ثالثي األبعاد للكرة األرضية بغية رصد
تأثري النشاط البرشي يف األرض والتنبؤ به.

وإما عن
وكام ذكرنا أعاله ،فإن مثل هذه التعبريات املجازية يمكن أن ُي َ
رتجم إىل العربية ّإما بالنقل املبارش ّ
وضوحا .إلاّ أن مثل هذه التعبريات املجازية
طريق التوضيح التفسريي يف حالة الوحدات اللغوية األقل
ً
قد يتعذر نقله إىل لغة أخرى يف بعض األحيان .فعىل سبيل املثال ،قد نجد يف جمال املصطلحات البحرية

دراسات وأبحاث :في اللغة والتاريخ والهوية
المصطلح العربي بين التكيّف واالبتكار

81

تعبريا من قبيل  Short – Handedالذي يطلق عىل السفينة إذا مل يكن هناك عدد كاف من األفراد خلدمتها.
ً
تفسريا للمعنى من قبيل «سفينة ناقصة التطقيم».
أكثر
أسلوب
باستخدام
لذلك
عريب
مكافئ
إجياد
ويمكن
ً

وهناك نوع آخر من املجاز يستند إىل القيمة الرمزية لبعض األلوان؛ ففي املصطلحات البحرية نجد أن
املصطلح املجازي  Green Passportيشري إىل سفينة صديقة للبيئة  .Environment – Friendlyوهناك
ً
راسخا
اعرتاف دويل هبذا املجاز ،ولذا يمكن ترمجته إىل «جواز أخرض» .وقد أصبح هذا الرمز اللوين
بام يضمن معه اشتقاق عدد كبري من املصطلحات مثل «حزام أخرض»  Green Beltو«رشكة خرضاء»
 Green Companyو«كيمياء خرضاء» .Green Chemistry

القياس

عد القياس ) (Analogyأحد املصادر الرئيسة للخلق املعجمي يف العلم والتكنولوجيا .وقد جرى تكوين
ُي ّ
عدد ال يحُ ىص من املصطلحات باستخدام القياس املبنى عىل الشكل أو الصورة .وعادة ما ال تصادف
عملية نقل مثل هذه املصطلحات عرب الثقافات املختلفة أي صعوبات ،ألن القياسات املستخدمة هي
يف معظمها ذات صبغة كونية .واألمثلة التالية توضح ذلك« :مفصلة فراشية»  Butterfly Hingeو«عنق
األوزة»  Gooseneckو«ترس دودي»  Worm Gearو«صامم كروي»  Ball Valveو«ترس شميس»
(هندسة) .Sun Wheel Eng
لكن بعض القياسات التي تستند إىل ثقافة أو لغة حمددة ال يمكن نقله كام هو إىل لغة أخرى .ويف مثل هذه
احلاالت ،جيري عادة التخيل عن القياس بحيث حيا َفظ فقط عىل املفهوم اجلوهري يف اللغة املتلقية .وقد
يتم ذلك بإدخال مصطلحات تفسريية ،كام يف األمثلة التالية« :قطعة ثالثية التفرع»  Y-pieceو«عصابة
بشكل  Y-bandage »Yو«قضيب مقطع عىل شكل  Zed Bar »Zو«شجرة اَّ
صممات» (هندسة البرتول)
 Xmas Treeو«حمبس روائح مزدوج احلنية» (هندسة صحية) .Strap

االستنتاجات

حاولنا يف الصفحات السابقة أن نستعرض كيف تستجيب اللغة العربية للتحديات اخلاصة التي يثريها نقل
املعرفة العلمية والتقنية احلديثة .وال ريب أن اللغة العربية سلكت يف هذا السبيل طريقًا مزدوجة تعتمد
عىل االستمرارية واالبتكار .وهي تنتهج عىل الدوام طريقًا ً
وسطا بني قطبني قد يتعارضان أحيانًا .و يتمثّل
هذان القطبان يف احلفاظ عىل سالمة النظام املعجمي واستكشاف أنامط جديدة من اإلبداع املعجمي .وتشري
كبريا من املرونة والقدرة عىل االستجابة ملقتضيات الطلب املطرد
األدلة إىل أن اللغة العربية أظهرت ً
قدرا ً
عىل املصطلحات .لذا ،فإنه يبدو أن االدعاءات القائلة بإخفاق اللغة العربية يف التعبري عن املعرفة املعارصة
هي ادعاءات ال أساس هلا من الصحة إن أخذنا بعني االعتبار العدد اهلائل من املصطلحات الذي يتولد
عن الفروع العلمية املختلفة .ولئن كانت اللغة العربية تواجه صعوبات يف ما يتعلق باالبتكارات العلمية
والتكنولوجية ،فإن ذلك شأن باقي اللغات كذلك .لكن ينبغي يف هذا اإلطار السعي إىل إحداث نوع من
التنسيق اجليد بني األطراف املتعددة العاملة يف جمال رضوب النشاط املصطلحي يف الدول العربية (املجامع
اللغوية والعلامء واجلمعيات املهنية واملختصني بعلم املصطلح واللغويني واملربني ...إلخ .).كام ينبغي العمل
فعال .ولذا ،جيب أن تكون هناك آليات للمتابعة،
عىل التحقق من معنى املصطلحات املرتمجة ونرشها عىل نحو ّ
الفعال للمصطلحات التي يتب ّناها العاملون يف حقل التوثيق العلمي والتقني.
بغية رصد وتدعيم االستخدام َّ
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