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 :ملخص البحث

تشغل قضية املصطلح حيّزاا    بزَسب بز  ل ااداا زلل االغواّزة ااةربيّزةس ط  اأزدطيأ أحزدر أت اجعزرب ترا زأ 
طاةلَّ هجزل  للزة  مزأل األعزرايت اازيت تشزّعل  .المصطلح ااةريبس طحجم األزمة اايت اةيشهلاادطا املةرّل 

حززوا ا مجيةززةس أط تززدالل تمززل أمززلل ااجهضززة االغواززة ااةربيززة ل اززل تمززّدل االغززلل ااةلمليَّززة األ ززر  ل 
املصطلح ااةريبس مأل هجلس اَيت هذا اابحث اداا ة . خمدلل اجملل ل طاألنألق املةرفيةس طااطرق اافعراة

طآفزلق توحيزديف ل ءزول االأززلنيلل ايل زوبيةس طل ازل املشزرطي ااجهضززول الزذ ال ااةربيزة اازذل أ لمزز  
آايزلل توحيزديفس ط زرق حو زبد س انط قزل  مزأل مشزرطي ممز   ملةجزم : عبد اارمحأل حلج صلحل مأل حيزث

 ر ز  ااداا زة . حية ااةربيزةمفهرس المصطلحلل ااةربية املوّحزدلس ط زةيل  الوزرطج مزأل األزمزة املصزطل
أت االغة تجمو بجمومصطلحلهتلس طأت مشرطي ااذ ال ااةربية اافرصة ايميمية الةرب : بجدلئج مهمةس طهي

    لي هزوادهمس طأت ادزدم مزأل ممز   املةجزم املفهزرس توحيزد املصزطلحلل ااةربيزة حأز  حمودزل 
 .لت مدوصصةاملةرفيةس طأت تجفيذ املةجم املفهرس ادطل  تشعيل جل

 
مشزرطي اازذ ال  -املةجزم املفهزرس -املصزطلحلل ااةربيزة -االألنيلل ايل زوبية :المفتاحيةالكلمات 

 .ااةربية
 

Abstract: 

This paper is an attempt to present a critical study of ambiguity in modern 

poems from am Islamic perspective. The terms ambiguity and modern 

will be given definitions and subsequently the views of traditional and 

modern scholars on the terms will be discussed. Through the views of 

contemporary Muslim critics, the issue will be thoroughly examined; 

                                                 

 .ااةربيةس كلية االغللس اجللمةة األمللنية األادنية أ دلذ مألعدس قأم االغة 
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selected poetic works that consist of the different forms of ambiguity will 

serve as the samples. The forms of ambiguity related to symbols, 

meaning, grammar and  images, will be explained in order to arrive at 

observations that would further clarify its poetic role. The study 

concluded, among others, with the following observations: ambiguity has 

become a prominent feature of modern poems that it is rarely absent in 

them; it’s a feature of originality that invokes a deeper and livelier sense 

of the poems if done in a proper manner that avoids shutting off 

understanding with the use of incantation.      
 

Keywords: Arabic Literature– Ambiguity– Modernity– Modern Poems– 

Islamic Criticism. 

 

Abstrak: 

Terminologi sering menjadi perbincangan dalam pengajian linguistik 

Arab. Justeru,  tidak dapat dinafikan kepentingan untuk mengembalikan 

peranan kognitif bagi menyelesaikan beberapa masalah dalam terminologi 

Arab. Terdapat beberapa halangan atau cabaran yang perlu ditempuhi oleh 

linguistik Arab selain daripada kemajuan linguistik antarabangsa lain yang 

menawarkan penggunaan bahasa dalam pelbagai bidang, seperti sistem 

informatif dan kaedah intelek. Bertitik tolak daripada hal tersebut, artikel 

ini ditulis bagi mengkaji terminologi Arab serta kebarangkalian 

penyatuannya berdasarkan linguistik berkomputer dan projek penstoran 

Arab yang dimulakan oleh Abdul Rahman Haji Saleh daripada dua aspek 

berikut; mekanisme penyatuan dan kaedah pengkomputeran. Kajian ini 

menumpukan terhadap cadangan projek untuk menyusun kamus berindeks 

terminologi Arab yang seragam untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa suatu bahasa berkembang 

menurut perkembangan terminologi, projek penstoran merupakan peluang 

sebenar bagi masyarakat Arab untuk mendapatkan kembali identiti 

linguistik mereka, tujuan menyusun kamus berindeks ialah untuk 

menyeragamkan terminologi Arab mengikut pelbagai disiplin ilmu 

pengetahuan dan projek tersebut memerlukan jawatankuasa khas.   

 

Kata kunci: Linguistik Berkomputer- Terminologi Arab- Kamus 

Berindeks- Projek Penstoran Arab. 

 

 :مةمقد
ايمُد هلل ااذل عّلم بلاملمس عّلم اإلنألت مل مل اةلم طااص ل طااأ ل على ااجيب ادلدل 

 :األكرلس طعلى آا  طصحب  طبةد
أل   اف قلتس إذ أصبحْ  ااداا لُل االغواة ال وب أصبحل ل ااةصر ايليل ِصجو ّت االغةب طايفإ

طألتَّ االغلِل ااةلمليَّة  .اجم  املدطوالس طأنظمد  املودلفةطبر املةلصرل تةدمد اعدملدا  مبلشرا  على ايل وب 
 دةملل األنظمة طااربامج ايل وبيَّةس طألتَّ األمَّمب اجبغي أْت تدشبَّثب ب اثهل لأحرزْل هنضدهل االغواَّة ب

ٍد حىت تةودب إىل فدحلفظ علي س طتفدوُر حبلءرهل املةلصر طتربزيفس طألتَّ االغةب ااةربّية حبل ٍة إىل  هٍد موحّ 
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طألتَّ االغةب   تأدمُر إ  بل دمراا  سدبطا اارالدل نظرا  ملل تدمدَُّأ ب  نظرادهل االغواة مبيااٍل أصيلٍة اا وة
أ لق عبد اارمحأل حلج صلحل مشرطيب ااذ ال ااةربيَّة ااذل ميثُل فرصة  حميمية      لي ادواة  ؛هوادهل

 .إىل طاقٍأ مجدج مأدهلكاابحثيِّ ل ااو أل ااةريب مأل طاقأ  ااةربية األصيلةس طتوال ااواقأ
فلالغُة تجمو بجمو مصطلحلهتلس طاملصطلُح هو ااو يلة اازيت تةزرّب عزأل املفزلهيم طاازد  ل املودلفزة 

ززززةة س طتطززززّوا أل  مززززأل ا(ااصززززوتيةس طااصززززرفيةس طااجحواززززةس طااد ايززززة: )األابةززززةل مأززززدوالهتل  غززززلِل ااةززززلمل ط ب
تطززّوا مصززطلحلهتلس طمززد  شززيوعهل علززى أاأززجة ااجززلس؛ ألتَّ املصززطلحب اةززّد عززأل بلاضززرطال  جبثززقااندشززلاهل 

 .اابذال األطىل اايت تمول عليهل املةلام طااةلول املودلفة
طنظززرا  ألةيززة علززم املصززطلحس فمززد أ ززذْل ااداا ززلُل االغواَّززة املةلصززرل تدجزز  ل مةظززم مبلحثهززل 

لابزز  عجلاززة شززدادل؛ فدطززواْل مبلحثزز  ل ااةززلمل ااغززريبس حززىت أ ززذْل بةزز  اداا ززِة هززذا ااةلززمس طتُةزز  مبط
ااززّدطل علزززى علتمهزززل إنشزززلل بجزززو  ملصزززطلحلهتل مثلمزززل فةلزز  فرنأزززل حززز  شزززةرْل بلادهدازززِد اازززذل اعدجزززل 
فلي عززأل اغدهززل اعمززأل ل ايفززلم علززى مصززطلحلهتل أمززلل املززّد اجلززلام مززأل  اغدهززلس فلكدشززفْ  أتَّ ط ززيلةب ااززدِّ

 .األ ر االغلل 
تظهُر جمموعة كبال مأل  عأل هذا ااةلم؛ إذ أ ذلْ  طمل تعأْل االغة ااةربية طداا لهتل مبجَ   

املؤ ألل طاجمللمأ اايت تُة  بلملصطلحس طاهرْل جمموعةر كبالر مأل اادِّاا لل طاملةل م طاملؤافلل اايت 
 .تةمل على حفظ املصطلحلل ااةربّية

ااجظززززر ل طاقزززأ املصزززطلح ااةززززريّب بشزززعل عززززللس  ةزززألأّت مززززأل مياازززرمم مززززأل هزززذيف اجلهزززوِد إ ّ طعلزززى 
 .املصطلح ااةريب مجهل ةلينطاملصطلح االغول بشعل  لص  جيد أّت هذا ااواقأ اةرّب عأل أزمة حميمّية اُ 

س ااّدمجيزززةاملةرفيَّزززة : طقزززد تةزززّددْل أعزززرايت هزززذيف األزمزززةس طتجّوعزززْ  اادحزززدالل اازززيت تُوا ههزززلس فمجهزززل
اةمل املؤ أيِّ ط طط  طمجلهج س طمجهل مل ادَّصزل بزلاطّرق طايايَّزلل االغوازة املةدمزدل ل طمجهل مل ادةلق بل

 .توايد املصطلحلل طتةرابهل طترلدهل
 للْل هذيف ااواقُة انط قل  مأل ااة قة اادعلمليَّة ب  االغة طايل وبس ل حملطاة  مأل هجلس

مُل ب   ّيلت  املصطلحلل ااةربية املوّحدل اإلفلدل مأل ااذ ال ااةربية ل طءأ مةجم مفهربس حي
طمرادفلهتلس طترللهتلس طأملكأل ا دةملدلس طتلااخ ا دةملدلس طأمسلل املؤاف  ااذاأل ا دةملوهلس طُطِءةْ  
منلذج عأل هذا املةجم بةدمل ُصمِّم حل وبّيل  ل حملطاة ادحوال أفعلا هذا املةجم اايت كلنْ  تدطُا ل 

اقٍأ ملموٍس طفق مةطيلل حل وبيَّة حمّددلس طمملايس علمية طاءحة تأةى ادوليص إىل ط  أل اابلحثذه
س طأصبحْ  الهرل الةيلت  اادااس ااةريبِّ مأل مظلهر اافوءى طاادَّشد  اايت ِيمْ  بلاواقأ املصطلحيِّ

 . اعلُد اجعرهل علقل
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 احزلِل اا زمزة حزول طقد اشدملْ  هزذيف ااواقزة علزى مراحزل هزذا املةجزمس طُ زبل مةلجلِدهزلس طا ق
االجلت اايت ادطلبهل طمهلمهزلس طإمعلنيزة تةمزيم هزذا املةجزم املأزدمد مزأل مةطيزلل اازذ ال ااةربيزة طتوالز  

 .إىل برنلمج عملي  جيين اابلحث ااةريب مثلايف
 

 (آفاق االلتقاء)اللغة والحاسوب 
طتطّواهزلس إذ أصزبح اابلحزُث   اعزلد  مأزلا نشزَل ااةلزول لتزَثاا  كبزاا   ةااّدمجيّزامد أثّرْل ااجهضزُة 

مززأل مةلومززلٍل قّيمززٍة ل  ااّدمجيززةاأززدغين عززأل م مززح هززذيف ااجهضززة مهمززل كززلت  صّصزز  ااةلمززّيس ِامززل أعطدزز  
فلابلحززُث قززدميل  كززلت ابززذُل  هززدا  كبززاا  ططقدززل   ززوا   ل  ززبيل اابحززِث عززأل مةلومززة بأززيطةس  .أ ززرِي طقزز 

 .ايصول على املةلومِة نفِأهل ل أ ااٍل مأل ااثلنية دطت أل عجلل أط تة اعألَّ اابلحثب املةلصرب اأدطيُأ 
أصزززبحْ  شزززرالنل  مهّمزززل  مزززأل شزززراا  اابحزززث االغزززولس إذ تبزززّوأْل  ااّدمجيزززةط  خيفزززى علزززى أحزززٍد أتَّ 

س طعلزززززى اأ زززززهل ايل زززززوبس أط ايل ززززز  اييلس أط ةااّدمجيّزززززاالغزززززلُل طعلومهزززززل معلنزززززة  مهمزززززة  ل األدطاِل 
وتر مززأ ا بدةززلد قلززي   عززأل ا  ززد م ل اادةبززا عززأل املصززطلح ااواحززد ااززذل حنززأل بصززدد ايززداث ااعمبيزز
 .عج 

مأل هجلس فإتَّ د ولب االغلِل على ايل وب اييلس طع قزة ذازك بلالغزلل كزلت نمطزة  زلذٍب بز  
ل مزأل علزول إنأزلنّية ازد ول االغزلل اييّزة طمزل املبلهز) :نملط اادملس املهمَّة ل تطوا كّل مجهملس فمزد كزلت

 0.(ايل   ل ليأ ايمول طامليلداألطأدبّية علمل ايل بلل أثرر طاءحر ل زالدل اإلقبلل على ا دودال 
طبزززذاك كزززلت   زززدةملل ايل زززوب أثزززرر كبزززار ل حفزززظ االغزززلل بشزززعل  زززلصس طحفزززِظ ااززز ا  

مزأل هزذا ااز اِ  طحفظز  ل بزرامج اافعرل قدمي  طحداث  بشعٍل عللس حيث قلل ااةلملُل بدوااأل كزم  هلئزل 
 .اأهُل  ااجهل طا   لعهل ل ألِّ طق س طتعوت هذيف ااربامج مدةّددل اادمجيَّلل س حبيثخمّصصة اذاك

طصلا ااةمُل اإلاع طين اأهِّل الةمل اابشرلِّ كثاا  مأل األموا املدةلِّمة بلاداس االغولِّ املدشةِّ  
دان  االغة المةلجلة اياية مأل   ل اادحليل ) :ااطرف  حىتاملبلحثس طتةّمم  ااصلُة ب  هذاأل 

اارالءّي طاملجطمّي طاإلحصلئيس طهتّيَ ايل وب الملئ  مأ االغة بلاأرعة اافلئمة طءولمة ااذاكرلس طءآاة 
 3.(ايجمس طأ لاي  ااذكلل ا صطجلعيس طاغلل ااربجمة ااراقّية
اززةس فَصززبحْ  ايل ززُة بوءززوٍ  علززى األحبززل  االغو طهعززذا انةعززس ا ادمززلُل بزز  ايل ززوب طاالغززة 

املرا ةة ااشلملة المجظومة االغواَّة كعلس اأرب أموااهلس طاكدشلم ءزوابطهلس طإعزلدل يحزيِص ): مل ة  إىل
فمزد ا زدو   . حل ل شذطذهلس طصيلمة قوانيجهل ل صوال دقيمزةس ط  خيدلزل ايزلل بلاجأزبة الحل زوب

 2.(ة تصميم  اادمليدلا ادملُل  لص  مأل مةملااّ 
طنديجززة الدمززلزج بزز  ااةلزززول االغواّززة طايل ززوب نشزززَ علززمر حززداثر ادبزززُأ اةلززم االأززلنيللس طاُةززز  

 ااّدمجيزةبداا ة ع قدهل بليل وبس ُاأّمى علزم االأزلنيلل ايل زوبيةس طاُةزّد هزذا ااةلزم حلمزة ااوصزل بز  
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ل اادفلعزل بزز  أبجززلل االغززةس طاملةطيززلل االغواززة املواّنززة ل ايداثزة طدااِس االغغززةس إذ عّممززْ  هززذيف ايلمززُة  ززب
هززذيف األ هزززالس فعزززلت مزززأل ندزززلج هزززذا اادفلعزززِل اهززوا للزززة مزززأل اادطبيمزززلل االغوازززة ايل زززوبّية املدطزززوال مزززأل 

 :أةهل
طيثزززل اا لزززة ايايزززة بززز  االغزززلل اإلنأزززلنية إحزززد  ااغلازززلل ) :اهزززوا  زززرق اا لزززة ايايّزززة:    أط 

لةلمززلل إثززر  ززلاب مراززرل أهنززم بةيززدطت عززأل بلززو  هززذيف ا تبزز لأززلنيلل ايل ززوبّيةس طقززد األ ل ززية ا
ااغلاةس طعلى اارمم مأل ذاكس طصف  االألنيلل ايل وبّية أنظمة برامجس ميعجهل أت تيأرب عمزل 

  (.امل ل س طتّأأل إندل يلهتم تأيجل  آايلب 
أل طءةهل عجد ااةلملل ادمثل صبح اددم ماهوا مل اأمى بلملةل م ايل وبّية اايت أ: ثلنيل  

تمييس اادمل  اابشرل األنيل س طذاك ل حملطاة   دعشلم اامدال املةجميَّة عجد )ل  أ ل ل  
 5.(اافرد ااةريبس طتمةيد إندل يَّة هذا املأدو  مةلوملتيل  مبألعدل ايل وب

لبيَّزززلل علززززى طأصزززبحْ  اززز  طازززلئل حمززززّددلس طضيزززاال  لصزززةس أءزززفْ  مااززززدا  مزززأل اإلجي
 :بموا  اابحث االغولس طقد أشلا حممد ااااكلت إىل هذيف 

ادجززززلطز املةجززززم ايل ززززويّب ايززززداث ليززززأ مززززل ادجزززز  علززززى املةززززل م اادمليداززززة قززززدميهل )
طاشزدمل علزى توصزيل مةلومزليت ملزواديفس طادضزمأل . طحداثهل مأل مآ ذ ل املزلدل طااشزر  طاملزجهج

لئصززهل ااجحواّززة طااصززرفّية طااد ايّززة طااصززوتّيةس طمةززد ل املةطيززلل اا زمززة ادحداززد املززلدلس ط ص
املةلجلززلل : ضززل اززوفر حل ززة املأززدودم  أط ااززجظم االغواززة ايايززةس مثززل. ا ززدودامهل طمززا ذاززك

ااصرفية طااجحواة طااد ايةس طاافبْهم اييل الغةس طاا لة مبألعدل ايل وبس طا ز  لي املةلومزلل 
 6.(م ئية طااجحواةس طتةليم االغللس طتركي  ااع ل طفهم طفهر دهلس طاملصححلل اإل

املأزززلعدل ل داا زززة ااجظراَّزززة االغواَّزززة ااةربيَّزززة انط قزززل  مزززأل مجطمهزززل األصزززيلس طكمزززل طءزززةهل : ثلاثزززل  
فلاجظراَّة االغواَّة املدملِ عةس أل اايت   تدول على ممويت ل تدازد مفلهيمهزل ) :ااجحلل األطائل
هزززذيف املفزززلهيمس ط  تمدصزززر علزززى بةززز  أشزززعلل هزززذا اادحدازززد دطت بةززز س طهزززي  ط   لزززي بززز 

ااغلاززة املجشززودل ااززيت جيزز  أت حيممهززل االغواززوت ااززذاأل ادةززلطنوت مززأ ايل ززوبي  ل املةلجلززة ايايززة 
 7(.الغة
 

 الحاسوب والبناء اللغوي
مززأل ااةمليززلل ااززيت يعجزز   بةزد أت ا ززُ ِي ايل ززوبس أدا  ااةلمززلُل أنَّز  قززلدار علززى ااميززلل مبجموعزةٍ 

كززززلادحرار ااعدززززليبس طيييززززا أشززززعلل ايززززرطمس طأمنززززلط   سمةلجلززززة ااةمليززززلل االغواَّززززة مززززأل عززززدل  وانزززز  مززززأل



 حنو مةجم مفهربس المصطلحلل ااةربية املوّحدل ل ءول االألنيلل ايل وبية طمشرطي ااذ ال ااةربية

 

 ل3102اونيو  9
 

اخلطزوطس طااميزلل مبجموعزة مززأل عمليزلل املةلجلزة املدةلمزة بززلادحرار اإلم ئزي طاامواعزدل ااصزرل طااجحززولس 
 .بلا لة طاادةرا  طاابجلل املصطلحيع طل على ااميلل مبجموعة مأل ااةمليلل املدةلمة 

طإتَّ ااجززلارب ل أ ززلايِ  املةلجلززِة االغواَّززة ط رقهززل علززى أنظمززة ايل ززوب ل ااةصززر ايززليل الحززُظ أتَّ ايززرمب 
ااةريب فريتب ط زوديف علزى هزذيف األنظمزةس فمزأل ااصزةوبلل اازيت توا ز  االأزلنيَّلل ايل زوبّية ل بداازة نشزَل 

تةرا  دلس إ  أتَّ  هود املؤ ألل ااةلمليَّة تعلتفزْ  ل  زبيل تةراز  األنظمزة  علم ايل وب عدل ط ود
 .ايل وبيَّة حىت أجناْل أنظمة مةرّبة مدعلملة

كلنْ  ااة قُة ط يدل ب  ايوا ي س طب  االغة ااةربية ل مرحلة اابجلل االغولس فمّرل عمليلل 
 :اَيتمل فيراحل ميعأل إللدل اابجلل االغول ااةريب على أ هال مبجموعة مأل امل

حيث اشدملْ  هذيف املرحلة على جمموعٍة مأل  سعمليلل املةلجلة اادا لية الغة ااةربية املدةلمة بليرطم .0
طتوال  مأل امٍا علملي  إىل حرم ضعألس طميعأل إللل اخلطوال  ساخلطوال تُة  بإد لل ايرم ااةريب
 :اييتطي اايت اشدمل  عليهل هذيف املرحلة بلملو

 اما
 
 

 حرم                  نص
 

ذا اارمُا اُرما دل برمٍا طاحٍد دا ل ايل وبس طه) :ْ  ايرطم ااةربيَّة اايت أصبحطمأل مث ُعوجلِ 
ادطلبق مأ موقٍأ طاحٍد على اوحة املفلتيحس أمل اإل راجس فيمعأُل أت اظهرب خمدلفل  حأ  موقأ ايرم 
مأل ااعلمةس طمأل ذاك اظهُر أنَّ  ايس مأل ااضرطال تطلبق شعل ايرم عجد اإلد لل مأ مل هو خماَّت 

 8(.دا ل ايل وب مأ مل اطبأ
ل وب بمدات  على  ااأل قدا كبا مأل املةلومزللس طبإ رائز  ااةدازد ادميَّا اي :عمليلل مةلجلة اجلذطا .3

 .مأل ااةمليلل اارالءيَّة اإلحصلئيَّة طما اإلحصلئيَّة اايت  دل دااس االغة طمبلحث 
طقد أُحصي  عأل  رازق ايل زوب اجلزذطا اازواادل ل املةزل م ااةربيزةس طأمعزأل بو زل ة ايل زوب 

يف اجلزززذطاس ط شزززك أتَّ حصزززرب هزززذيف اجلزززذطا طمملابدهزززل ططءزززةهل تززز  مةرفزززة تزززواتر ايزززرطم ل هزززذ أاضزززل  
تصززززززرغم االغززززززوّل طاملصززززززطلحّي فززززززوا  لبزززززز  اأززززززلعد علززززززى حأززززززأل اندمززززززلل املفززززززردال ادأززززززدودل ل طءززززززأ 

 9(.املصطلحلل ااةلمية
عمليززززلل اابجززززلل االغززززولس فلالأززززلنيلل  علززززىطعززززرب هززززذيف املراحززززل ادبزززز َّ اجززززل أتَّ ايل ززززوبب  ززززلعد 

شزززعَّلْ  نمطزززة انطززز ٍق اعثزززٍا مزززأل ااداا زززلل االغواَّزززة اازززيت شزززلعْ  طاندشزززرْل ل هزززذا ااةصزززرس ايل زززوبيَّة 



 جملة ااداا لل االغواة طاألدبية
 

 

 01 ااةدد األطل
 

فألعدل ااةمليلل ايل وبية على ااعشل عأل مرطنزة االغزة ااةربيزة ل بجيدهزل ا شزدملقيَّة ط بيةزة ااأزوابق 
 .طاالواحق العلملل ااةربية

 
 الحاسوب والتنمية اللغوية

س ااداا زز  إىل ا  ززد م ايميمززيِّ بزز  مظهززراأل مززأل مظززلهر املةرفززة االغواَّززة امبززل   ادجبّزز  كثززار مززأل
اادمدغد االغوّل ااةمودّل الذاكرل االغواَّةس طاادمدغد األفمّي املوّ زأس فزلألطل خمزدصع بةمليزلل اكدأزلب : طةل

ادجميَّزة االغواَّززةس طمزل ارافُمهززل االغزة طمزل اصززلحبهل مزأل منززو  الذهجيَّزة االغواَّزةس ل حزز  خيزدصغ اي ززر بةمليزلل ا
 .مأل عمليلل تو ةٍة املواطت االغول دا ل ااذاكرل ملدلمي االغة

طاززو نظرنززل ل اازز ا  ااةززريبس او ززدنل أتَّ ااةلمززللب بززذاوا  ززّل اهدمززلمهم الةجلاززة بززل وااأل ااأززلبم  
االغواَّززة اادةليميَّززة ااززيت طءززةوا تلززك املجظومززلل قززد علززى ااأززوال دطت تغليزز  أحززدةل علززى اي ززرس فجززراهم 

تُززذال اطلبززة ااةلززم عمليززلِل ا كدأززلبس طل اململبززل طءززةوا تلززك ااشززرطحلل املةمَّمززة ااززيت ترتمززي بلاززذاكرل 
 .االغواَّة إىل دا لل اادجمية االغواة

طمل نرايف ل اافعر ااةريبِّ املةجميِّ مل هو إ  حلمة ل  لأزلة تلمزي االغزة طاادةلمزل مةهزل اكدأزلبل  
فمد كلت ذاك اافعر اجبئ عأل عمق اادفعا االغولِّ على مأزدو  املفزردال طاا اكيز  ل اادةلمزل  ؛طتجمية  

 .مأ ااذاكرل االغواَّةس ط رق إثرائهل بلاعمِّ ادلئِل مأل املصطلحلل
اادةدغد ااجوعي ل اجملل ل : مأل أهم مظلهر ااةجلاة بلاذاكرل االغواَّة ل ااداس املةجميط 
 ااعرمي هجل  مةل م األافلم طاملةلينس طمجهل مل ُعين بغرا  اامرآت س حيثلل املةجميَّة ااةربيَّةطاململاب

 .س طمجهل مل عين بلملصطلحلل طد ادهلااجبول ااشرال طايداث
طل ااةصززززززر ايززززززداث قززززززّدل ايل ززززززوُب جمموعززززززة  مززززززأل املأززززززلعداِل البلحززززززث االغززززززول ل خمدلززززززل 

لل ةجمزززيِّ بشزززعل  زززلصس فظهزززر ل اافعزززر ااةزززريبِّ مزززل ُاأزززّمى بلملزززدطنااداا زززلل االغوازززةس طل اازززداس امل
كززل األعمززلل املةجميَّززة ااززيت تمززول علززى اإلعززداد املةجمززي جملمززوي ااعلمززلل ) :املةجميَّززة طااززيت اُمصززد  ززل

 01.(ااواادل ل نص  حمّدد
 هزززال ايل زززوب طا زززدطلي اابلحزززُث ااةزززريبغ  زززااأل هزززذيف املزززدطنلل بدمجيَّزززلل ُمةزززدَّل الدوزززااأل علزززى أ

فأزززلعد ايل زززوُب ل تجظزززيم عمليزززلل اادجميَّزززة االغواَّزززة ل ااةمزززل املةجمزززيِّ . ايأزززهل  ااجهزززل طا ززز  لعهل
ااةزززريبِّ عزززأل  رازززق عمليزززلل اادوزززااألس طاادبواززز س طاافهر زززةس طا  ززز  ليس طاإلحصزززلل اارالءزززي الجزززذطاس 

رازق ابزي ااعلمزلل مبجل هتزل ااجحواَّزة طدا لل تعرااهل حأ  توزاةهزل ا شزدملقي طاوهنزل ااصزرلس طعزأل  
 .طاا كيبيَّةس طتوزاةهل ل حمودل ااد ايَّة
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طقززززززّدل أاضززززززل  ل جمززززززل ل اادجميززززززة االغواززززززة ابطززززززل  المفززززززردال مبززززززوا أل ا ززززززدةملدلس ط بيةززززززة تلززززززك 
 .ا  دةمل لس طتطّوا ااد  ل عأل  راق داا ة املراحل اادلاخييَّة املودلفة ادلك املفردال

كززززلت أثزززُر ايل ززززوب طاءزززحل  الةيززززلت ل صززززجلعة املةجمزززلل ايل ززززوبّية حيزززث قززززّدل ثززززرطل طبزززذاك  
مةجميززة هلئلززةس طعمززل علززى طءززأ ااةداززد مززأل اادطبيمززلل طااززربامج ااززيت تةمززل علززى توايززد املصززطلحلل 

 .طتةرابهلس ططءأ ترا م دل مبودلل االغلل ااةلملية
كجززا االغززة اافرنأززيةس طاملةجززم اادززلاخيّي : )مززث   ففززي جمززلل صززجلعة املةجمززلل االغواّززة ااةلمليّززة اهززر 

س طاهززرل تبلعززل  بجززو  املصززطلحلل االغواَّززة طترالهززل (الغززة اإلاطلايَّززةس طاملةجززم اادززلاخيي الغززة ااأجأززعرادية
بجزك املصزطلحلل ااةربيَّزة )س ط(بل زم) س طبجزك املصزطلحلل ااأزةودل(بجك املصزطلحلل ااعجزدل: )مثل

 (.را  بلاربلطاادلبأ ملعد  تجأيق اادة
تجميِة اجلوان  االغواَّة اادطبيميَّةس فعلنْ  أدال  ّيةزة ل أازدل  علىفهذيف اابجو  ا و بة  لعدْل 

داا ززززي االغززززةس طنأززززم   هززززود امل لزززز س طأعطززززدهم دفةززززة إىل األمززززلل ادجظززززيم أعمززززلدمس فشززززّعلْ  نمطززززة 
ملقية دطلحي فيهزل علزى املأزدوالل ا شزانط ق دم الةبوا إىل اغة أ ر س طا دعشلم ط لئل اابجزلل املصز

تلزك املصزطلحلل كمزل طادل مزأل االغزة األلس طزازلدل مأزدو  اادزدا ل االغزول بيجهزل مزْوا  ط ربطااد ايةس 
طمل تمزْل ط زلئل اادجميزة االغوازة ايل زوبيَّة عجزد حزّد اادوايزد املصزطلحي أط اا لزةس بزل . طب  االغة اددم

تةراز  جمموعزة هلئلزٍة  علزىةراز  املصزطلحلل طتراكيبهزل عزأل  رازق مأزلعدهتل امددَّْل ادصزلب إىل ميزلداأل ت
 .مأل املصطلحللس طإد لدل إىل االألنيَّلل ااةربية حل وبيل  

 
 اللسانيات الحاسوبية العربية وإرهاصات ظهور مشروع الذخيرة العربية

اُةززز  ل جمزززلل املةجزززم طحو زززبد   األول :ااةربيَّزززة تزززدطا ل حمزززوااأل مهمززز أصزززبحْ  االأزززلنيلُل ايل زززوبيَّة 
 :لالغلل األ ر س طانمأم املةجم ااةريب تبةل  اذاك إىل قأم بطءرطال مملاند  

ُحبو ززز  اازززذل اشزززدمل علزززى مةزززلين املفزززردال ااةربيزززة بلالغزززة : مةجزززم إفزززرادل -0
طهزززو املةجزززم امل

ة ااةربيزززة نفأزززهلس طاعدمزززد أصزززحلُب فعزززرل حو زززبة هزززذا ااجزززوي مزززأل املةزززل م علزززى املةزززل م االغواززز
 .لس طعملوا على توالهل إىل نأخ إاع طنية اأهل قرالهتل طا حدفلم  لهقدميهل طحداث

حيززث اعدمززد هززذا املةجززم علززى نظززلل حمو زز  تعززوت مهمدزز  طءززأ : مةجززم ثجززلئي أط تززركييب -3
مملبزززززل ا افزززززلم ااةربيزززززة أط املصزززززطلحلل بلالغزززززلل ااةلمليزززززة األ زززززر س كلإلجنلياازززززةس طاافرنأزززززيةس 

 .لنيةطاألمل
طاملةجززززم ااثززززلين هززززو األكثززززر شززززهرلس فمززززد أط يف اابززززلحثوت االغواززززوت طاملدوصِّصززززوت ل االأززززلنيلل 
ايل وبية  ّل اهدملمهمس حىت أندجوا جمموعة مأل اابجزو  املصزطلحية ااةربيزة اازيت  زبق ذكرهزلس طأصزبح  

 .الهرل الةيلت
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إءزززززلفة إىل حفزززززظ املؤافزززززلل املةلصزززززرل اُةززززز  مبجزززززل ل حفزززززظ ااززززز ا  ااةزززززريب طمصزززززلدايف االغوازززززةس : ااثزززززلين
 .طنصوصهلس طإ رال عمليلل اابحث طا    لي عليهل

مأل هجلس أصبحْ  االألنيلُل ايل وبيَّة ااةربيُة تجمو طتدطوا مأ تطوا ا هدملل حبو بة اا ا  
ة  ب  ااةريبس طبلتْ  ايل ُة ملحَّة إلنشلل مشرطٍي ءوٍم كبٍا مأل أ ل ايفلم على هذا اا ا  ططء

 .ادل ااملائ ااةريب
حززىت  ززلل عبززداارمحأل حززلج صززلحل بةززدِل مشززلااأ الحفززلم علززى اازز ا  ااةززريب طحو ززبد س طاإلفززلدل 
مززأل اادمجيززلل ايل ززوبيَّة خلدمززة االغززة ااةربيززةس فَّ ززس مدا ززة اأززلنيَّة مأززدملة ل اجلاائززر بززدأل عجززد دعوتزز  

ائززززرس مث تطززززّوال  هززززوديف االأززززلنية بدَ يأزززز  جمللززززة علززززول إلنشززززلل مةهززززد ااةلززززول االأززززلنَّية طااصززززوتيَّة ل اجلا 
 .االألنيلل املشهوال

س ط هديف ل نشر (ااجظراة اخلليليَّة ايداثة)طاعأل قدل ااأَّبق ا  كلت ل نشريف اجظراد  االغواَّة 
مئلل ااداا لل طاألحبل  طا لءرال ل جملل حو بة اا ا  ااةريب ل شىت اجملل ل املةرفية قدميهل 

 .طحداثهل
عبد اارمحأل حلج صلحل اذطُد عأل مِحى ااةربيَّة بَفعلايف طآاائز  اازيت اةدمزد فيهزل علزى داا زة . دطالّ 

كززلت ل كززل مززرل  ااةربيزة داا ززة ذاتيَّززةس طإعززلدل بجلئهززل بجززلل  دا ليززل   لاصزل  بل عدمززلد علززى ايل ززوبس فمززث   
جطق األا زطو  لايأزي طاافعزر االغزول ااةزريب هزو حنزو أصزيل ط  داعزي خللطز  بزلمل) :ار  أت ااجحزو ااةزريب

 00.(فعر مأدمل بذات  بةيد كل اابةد عأل املؤثرال اايونلنيَّة أط األفعلا اافلأفيَّة
مشزززرطي اازززذ ال :)طهعزززذا ا زززدمّر ل اازززدفلي عزززأل ااةربيزززة طفعرهزززل حزززىت أ لزززق مشزززرطع  ااضزززوم

 :ااذل هدم مج  إىل0986ل علل ( ااةربية
ئلل طاجمللمأ االغواّة ل طءأ املصطلحلل طاعدملد مملايس حمّددل ل إجيلد مر ةيَّة الهي-أ

 .ا ديلا األافلم
 .ا عدملد على هذيف ااذ ال ل اابحث عأل اادطوا ااد يل ا افلم -ب
 .إمعلت اافهر ة اياية اعل ااجصوص ااةربية ذال ااميمة ااةلمية األدبية طايضلااة -ج
 .ل طبيلت نظلئرهل ل االغلل ااألميةبيلت أصل ااعلملل طأملكأل ذكره -د
 .توفا اصد دقيق طشلمل   دةملل ااةربية ل عصر مأل ااةصوا -هز
 .إقلمة ااداا لل االغواة طااةلمية اململانة ل خمدلل امليلداأل حول جمموعة مةيجة مأل املفلهيم -ط
أهززم مززل طءززأ ا ززدغ ل  ززرعة ايل ززوب طضيااتزز  إلنشززلل بجززك آيل مززأل املةطيززلل حيدززول علززى -ز

 .طحداثل   بلاةربية قدميل  
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ترلزززة األعمزززلل ادلمزززة بلغزززلل أ زززر   زززدل اجلوانززز  االغوازززة ااةربيزززةس أط دزززل ع ئزززق طتزززرابي  -  
 .بيجهل
 .تأهيل تةليم االغة ااةربية طذاك عأل  راق طءأ مةل م طايفية دذا ااغريت -ط
طمرا ةدهززززل طفمززززل دززززذيف  طءززززأ مصززززدا مهززززم بزززز  أاززززدل اابززززلحث  ادميززززيس األحبززززل  ااةلميززززة -ل

 .ادجشر بطرامة أكثر دقة طمشو    اململايس
أت تعزززززوت بجعزززززل  مركاازززززل  ): طاملمصزززززود مزززززأل هزززززذيف اازززززذ ال كمزززززل اصزززززرّ  عبزززززداارمحأل حزززززلج صزززززلحل

المةلومززلل االغواززة حبيززث ميعززأل ألل بلحززث ل أل معززلت مززأل ااززو أل ااةززريب أت اأززَل عززأل ط ززود افززظ 
ل أل نزززّص  طألل : دةملل ايميمزززيس طأازززأل طاد هزززذا االفزززظ  ألمةززز  الد ازززة علزززى مةززز  مةززز  ل ا  ززز

مريت  طكم مرل طاد  طمل هي خمدلل  يلقلت   طهل ادل على مةلٍت مزا هزذيف  طمزأل ا زدةمل  بلافةزل مزأل 
 03(.ااعّدلب أط األدبلل أط ااةلملل  مث كيل تطوا مةجليف عرب ااةصوا
 س طقززد قطززأ االغواززوت اجلاائراززوت فيزز  شززو ل  طادبززين هززذا املشززرطي تةلاززْ  ااصززيحللس طكثُززرْل اياال

بدبززين هززذا املشززرطيس ( ل 311)حززىت أتززى قززراا جملززس ااززوزاال ااةززرب ل  لمةززة ااززدطل ااةربيززة عززلل   ززوا   
طااززززدعول ادشززززعيل االجززززلت مززززأل كززززل دطاززززة ادطبيمزززز س طااميززززلل بززززلإل رالال اا زمززززة جلمززززأ مصززززلدا ااززززذ ال 

 .طتصجيفهل
 طأ لاي  املةلجلة اياية ل ءول مشرطي ااذ ال ااةربية( ادحداللااواقأ طا)املصطلح ااةريب 

  اأدطيأ أحدر أت اجعرب اافوءى اايت  دل  ااواقأ املصطلحّي ااةريّب املةلصرس فلاةلمل املةرّل 
ااةريّب ايت اةيش أزمة مصطلحلل حميمية الهرل الةيلتس طمأل امل مح اايت تربز طتؤكد اجل ط ود هذيف 

 :األزمة
. طحدل املفلهيم اايت تةربِّ عأل األشيللس طتةدغد املصطلحلل اايت تةرب عأل املفهول ااواحد -

فمث   مفهول ااجة  طاحد ل املؤافلل االغواة املودلفةس اعججل نلحظ تةدغدا  المصطلح املةرّب عج  
أل قدميل  طحداثلبس فهجل  مأل اأدةمل مصطلح ااجة س طمجهم مأل اأدةمل ااصفةس طمجهم م

 .طإىل ايت مل حيصْل اتّفلق حمّدد حول آ م املصطلحلل االغواة ااةربية.اأدةمل ااوصل
ا ززد م اادةبززا عززأل املصززطلح ااواحززد مززأل دطاززة إىل أ ززر س فعثززا مززأل املصززطلحلل مل ادفززق  -

 .عليهل بأب  ا حدجلج بةدل شهرل هذا املصطلح ل دطاة مل
طلحلل االغواززززة ااةربيززززة املأززززدةملة ل مملبززززل طاةززززل مززززل اززززدل علززززى ذاززززك املصززززطلح تةززززدغد املصزززز

علززززم االغززززةس علززززم االغززززة ااةززززللس علززززم االأززززلنيةس )فمززززد ا ززززدةمل الد اززززة عليزززز   (Linguistics: )مصززززطلح
ط لل ل قزلموس االأزلنيلل ا  زدلذ عبدااأز ل املأزدل أت ... االألنيةس االألنيللس االغواللس األاأجية

 .مصطلحل   32هذا املصطلح نُمل إىل ااةربية بز 
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اإلعز ل اييلس املةلوملتيزةس علزم ايل ز  اييلس : )إىل( Computer Science)طعُزّرب مصزطلح 
 .(علم ايل بللس علم ايل وبس علم ااعمبيوتر

ةهمس فهذا أمحد مطلوب طاطلملل ال حلم توحيد املصطلح ااةريب مطمح ااداا   ااةرب لي
ملرحلة اايت تةيش فيهل األمة ااةربيةس طهي تأةى إىل تميق توحيد املصطلح ءرطال ل هذيف ا) :ار  أت

أهدافهل ل ااوحدل طاييلل ااعرمية؛ ألتَّ اخل م في  اؤدل إىل اادشد  طاافوءى ط لق آنلٍل 
 02(. دادل

طح  ) :طل جملل ااةمل ااةريب ل طءأ املصطلحلل طداا دهلس أُنشئْ  اجمللمأ االغواة ااةربية
مية ااةربية ايداثةس أ ذنل نعوِّت دل اغدهلس فَحييجل شيئل  مأل املصطلح اامدميس ططءةجل بدأل ااجهضة ااةل

أافلال   دادل بل شدملق أط ااجح  أط اا كي س طمل ا دد بة  اابلحث  ل أت اةرِّبس بل امبل أ رم 
ة كلنْ  موءأ ااشعو  ل اادةرا س طنُطم  ااعلملل املةربة بطرائق خمدلفةس طترتَّ  على هذا كلِّ  بلبل

إنشلل اجمللمأ  ل أ رالل اامرت امللءي طأطائل هذا اامرتس طاةلَّهل مأل أهم األ بلب اايت دفة  إىل
  0.(االغواة طااةلمية

فلهدمززْ  اجملززلمأ ببجززلل املصززطلحللس فعّر ززْ   هودهززل ل تةرازز  طترلززة آ م املصززطلحللس 
ااةلمية املودلفةس طعمدْل ااةداد مزأل ااجزدطال طا لءزرال طأصداْل املةل م اافجية املدوّصصة ل ايمول 

طاملؤيرال اداا ة ااواقأ املصطلحي ااةريب طحملطاة ااجهويت ب  مأل ااجزلحيد  ااجظراَّزة طاادطبيميَّزةس طأصزدال 
 .ااةداد مأل اامرااال طاملؤافلل املودصة بآايلل توايد املصطلح طبجلئ س ط رائق نشريفس طتةراب  أط ترلد 

هعذا فإتَّ اجمللمأ االغواَّة ااةلميَّة ل ااو أل ااةريب كّل  قد ألة  ل مجهجيلهتل ل طءأ ط 
املصطلح ااةلمي على ءرطال إحيلل اامدمي قبل اادةجيل بلبدعلا اجلدادس طعلى ءرطال االجول إىل االغة 

  ل هذا اإلللي ااةلل مل ااةربية ل مصلداهل املودلفة قبل االجول إىل تةرا  املصطلح األ جيبس ط  امد 
طااذل . ا حظ أحيلنل  ب  تلك اجمللمأ مأل ا د م ل طءأ بة  األافلم ا صط حية ط اهل

ا حظ  أت تلك اجمللمأ االغواة طااةلمية على اارمم مأل األعملل ااعبال اايت قلمْ   ل ل جملل 
ل ل إشلعة املصطلح طتوحيديف على نطلق املصطلحلل ااةلميَّةس فإهنل مل تأدطْأ أت تمولب بدطا فلع

 05.األقطلا ااةربية
 ساا لةط  ساادةرا ط  سا شدملقط  سااميلس :اايت اعدمدل ل توايد املصطلحللطمأل ااو لئل         

 .ا ا للط  ساجمللزط  سااجح س ط ااجملط 
ة مزأل اادحزدالل على اارمم مأل هذيف اجلهود إ  أتَّ ااواقأ املصطلحّي ااةريب اُجبئ عأل ط ود للط 

مةززرّلس طمجهززل مززل ادةلّززق بلاةمززل املؤ أززيس طمجهززل مززل ادصززل بلجلوانزز  االغواززة طءززرطال  مززينّ مززل هززو ت: مجهززل
طتشززا ايمززلئق ااواقةيَّززة الداا ززلل املصززطلحية ااةربيززة .ايفززلم علززى أ ل ززلل االغززة ل ااةمززل املصززطلحي
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يزززة املوحزززدلس طإىل ميزززلب اخلطزززي اافلعلزززة الجهزززويت إىل تشزززدغ  اجلهزززود املصزززطلحيَّة ااةربيزززةس طفمزززدات املر ة
 :بلاواقأ ا  دةمليل المصطلحلل طاةل مأل مظلهر هذيف األزمة

 شزززيوي املصزززطلحلل األ جبيزززةس طكثزززرل تزززداطدل ل اغزززة اإلعززز ل طط زززلئل س طل املجزززلهج اادةليميزززةس
 .الغلل األ جبيةط رق ااددااس اايت تةدمد اعدملدا  كليل  على املصطلحلل ااغربيةس طتدّاس بل

  ا د م اجمللمأ بشَت طءأ بة  املصطلحلل طتةرابهلس إءلفة إىل تعراا إندلج بة
املشرطعلل املصطلحية ل أكثر مأل جممأ ضّل أد  إىل ءيلي ااوق س طإهداا اإلمعلنلل ل 

 .اهوا مشرطعلل معرطايف
 اامرااال )طذاك ألّت  سيلل ااواقأ ا  دةملطءأ عدد كبا مأل املصطلحلل اايت مل ترب ااجوا

اايت تضةهل اجمللمأ قد   تدميد  ل هي نفأهلس أمل املصطلحلُل اايت تضةهلس فهي تبمى ل 
 06(.ااغلا  قوائم ل  ج هتل ط  تةرم  رامهل إىل اجللمةلل أط إىل املةلهد

 صلئص امليل إىل ا ق ايت االغول دطت ط ود مةلاا ثلبدة تراعي  صلئص االغة ااةربيةس ط 
 .االغلل اايت أ ذ مجهل هذا املصطلح

طل هذا اإل لا صداْل بة  ااداا زلل اازيت عملز  علزى تميزيم اجلهزد املصزطلحي ااةزريب علزى 
هذيف اجمللمأ بو   علل هتدم بلألموا االغواة اابح س طابزدط أهنزل بةيزدل )أدو  اجلملعيس فَشلال إىل أّت امل

ازذا فزإت طءزأ املصزطلحلل مزأل هزذيف . طكزذاك ااةلمزي إىل حزد مزل عأل ااواقزأ اازراهأل طاملأزدمبلي طااثمزللس
اجملززززلمأ ملابززززل  مززززل اززززَيت مدززززَ را س ل حزززز  أت مأززززدودمي املصززززطلحلل حيدززززل وت إايهززززل بأززززرعة   تأززززمح 
بل ندظزززلا ااطوازززلس طذازززك بأزززب  تأزززلاي اادمزززدل ااةلمزززيس طمزززأل مث زازززلدل املفزززلهيم طاملصزززطلحلل املدَتيزززة 

ط صوصززل  جممززأ االغززة  يززة طكززذاك املصززطلحلل ااصززلدال عجهززلم بطززلبأ اإلقليمكمززل أت اجملززلمأ تدأزز.عجهززل
 .ااةربية بلاملهرل

طجند أت ( اتلد اجمللمأ االغواة)طإت اادجأيق فيمل ب  هذيف اجمللمأ ءةيلس على اارمم مأل ط ود 
 طمأ أهنل حلطا  طتلطل بصدق تميق. مل اصدا عجهل طامر بطرق علمية  ليمة ءةيل إىل حد مل

نشر املصطلحلل طتوحيدهل بلاو لئل املودلفة كلا لة طاادةرا  طا  دهلد أحيلنل س فإهنل مل تأدطأ 
 07.(عمليل  إمجلل االغة بلملصطلحلل امل ئمة

طامد أحأَّ  اجللمةة ااةربية بوا بهل حنو توحيد املصطلح ااةلمي طاافينس فةمدل ا  االجلت 
حركة ثملفية عربية شلملة امبل كلن  أعمق طأجنأ ضل تةلجل  مجظمة طل ط ةهل أت تمود . طنظم  املؤيرال

 08.اايونأعو ل ااجطلق اادطيل دذا أنشَل معد  تجأيق اادةرا 
مأل حق ااةلمل أت اضأ مصطلح س طاعزأل   قيمزة دزذا )املأدو  اافردلس فلاعل اؤمأل أت  طعلى

طمل اعززأل . اصززبح  زالا  مززأل االغززة ااةلميزة ااشززلئةة املصزطلح إ  إذا أقززر مزأل أهززل ااةلززم طاملدوصصز س طبززذا
. علملل ااةرب ل هنضدهم ايداثة طثيمي ااصلة فيمزل بيزجهمس إذ اصزطلح كزلع كمزل ازر  طاةزربِّ كمزل حيلزو از 
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طقززد أد  ذاززك إىل بلبلزززة .. طفززوق هززذا تبلاجززْ  هزززذيف ااجهضززة ل تززلااخ بزززدئهل طمؤثراهتززل مززأل بلززد إىل آ زززر
ةملل ل ايززززداث طااعدلبزززةس طأُااززززد بلجملزززلمأ االغواززززة أت تدزززداا  هززززذا ااززززجمصس املصزززطلح طاءززززطراب ا  زززد

مزززأ اامزززلهرل دائمزززل  علززززى أت . طتدةزززلطت ل توحيزززد املصزززطلحلل ااةربيزززة طل  زززبيل هزززذا اادوحيزززد حزززرص جمب
 09.(ل طايدل إللي طمثرل تةلطت مش  األهم في  علملل ااةرب ليةل  كي  يل املصطلحل

هل تؤكِّد أةية ط ود مشرطي عريب  لمأ كمشرطي ااذ ال ااةربية ادوحيد فهذيف املظلهر ليةُ 
األعملل ااةربية عأل  راق لأ هذيف ااجصوصس ططءةهل ل خماطت حمّدد الفعر ااةريب طاملصلدا طاملؤافلل 
قدميهل طحداثهل ءمأل بجك آيل خمصصس بلعدملد ائيس على ايل وبس ملل اجملز ب  مأل ضياال تألعد 

على صجلعة املصطلحلل ااميلل ل عمليلل إحصلئهلس طفهر دهلس طاابحث عجهلس طحفظهلس ع طل 
 .طتوحيدهلس ططءةهل ل  يلقلهتل ااد ايةس طاألعد ل إ رال ااةمليلل ا شدملقية

 :طخلدمة  هود توحيد املصطلح ميعأل ا عدملد على مشرطي ااذ ال ااةربية مأل حيث
 طدهل ل املؤافلل اامدمية طايداثةس عأل  راق ا دةملل ااعشل عأل املصطلحلل طأملكأل طا

 .تمجيلل املأح ااضوئي الجصوص املد لة
 تززززوفا آايززززة حمززززّددل ابجززززلل املصززززطلحللس ططءززززأ ممززززلايس حمززززددل اةدمززززد عليهززززل ل هززززذا اجملززززللس

طتعزززوت هزززذيف ايايَّزززة ُملامزززة المجزززلمأ طاملؤ أزززلل االغواَّزززة ليةهزززلس طتعزززوت هزززي املر زززأ ااوحيززززد 
 .لحث  ليةهم ل خمدلل اادوصغصلل ااةلمية طاإلنألنيةالب
 ل طاملأدةملة ل اييلل اايوميَّة ب  أادل اابلحث  مأل أ ل تمجيجهل طءأ املصطلحلل املأدجدَّ

 .طنشرهل إاع طنيل  بطرامة اأهل ا   لعهل
ال إمعلنية بجلل مةل م مفهر ة موّحدل المصطلحلل ااةربيَّة عأل  راق مد  ل ااذ 

ااةربيةس حبيث تعوت هذيف املةل م مةل م افظية  راداة تُةطي املةلين املةجمية بطرامة جمّردٍل مأ 
 .اململبل دل ل االغلل األ ر س ط ل ادولبص مأل ايشو املةجمي

 
 المعجم المفهرس للمصطلحات العربية الموّحدة سبل البناء والتوحيد

مصزززطلحللس كمزززل اعدجزززْ  اجملزززلمأ ااةربيزززة بزززذاكس طمزززأل اهزززدمَّ اابزززلحثوت ااةزززرب بوءزززِأ مةزززل م ال
اادكدوا أم  املةلوم ل ااجبزلل طأمسزلل ااججزولس : ااذاأل نشرطا فيهل مصطلحلٍل طءةوهل طأافلال  حمموهل

طااززززدكدوا ليززززل اخلززززلين ل علززززم ااطبيةززززةس طااززززدكدوا داطد ااشززززليب ل اجلززززواهرس طااززززدكدوا مرشززززد  ززززل ر ل 
داأل ااعزززواكيب ل ااعيميزززللس طاألب انأزززدلنس مزززلال ااعرملزززي ل موءزززوعلل ااطززز س طاازززدكدوا صززز   ااززز

خمدلفةس طمصطفى ااشهليب ل علزول اااااعزة طاملواايزد ااث ثزة طمصزطلحلهتلس طقزد زاد مزل نشزريف ل اجمللزة حزىت 
 31.على مخأ  داا ةل  096آ ر  جة 
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ا  ل توحيززد املصززطلح  بُززذطقززد أطءززح  ليززل مززردل ائززيس اجملمززأ االغززول ل دمشززق اجلهززود ااززيت
طقززززد حززززلطل جممةجززززل مةلجلززززة مشززززعلة طءززززأ املصززززطلحلل ااةلميززززة طتوحيززززدهلس طمل اززززَُل  هززززدا  ل ): فمززززلل

ا تصلل ببة  ااةلملل  لاج  زوااة الدةزلطت مةهزم ل اابحزث عزأل املصزطلحلل طا تفزلق علزى شزعلهلس 
ملدتزز  طا ززدجلبد  ملطلاززز   طا ززدمرَّ اأازز  علززى ءززرطال طءززأ مةجززم اغزززول  ززلمأس حززداث ل ترتيبزز  ط ززةة

ااةصرس طقلمْ  ل ذاك مجلقشلل  والة حول هذا املوءوي طصةوبة تميم س طأنَّ    اعوت طافيل  بججلحز  
مزززل مل تدةزززلطت ل طءزززة  األقطزززلا ااةربيزززةس   زززد م ااعلمزززلل املواّزززدل بزززل د م األقطزززلاس طمزززل مل حيشزززْد 

 30(.قة  ااب د ل اابلبلةلهتم ادوحيد املصطلحلل طإ  ط يأ إمعلنااةرب ل
طمل امدصززْر هززذا علززى جممززأ دمشززقس فمززد أدا  اجملمززُأ ااةلمززيغ ااةراقززيغ أةيززة تةرازز  املصززطلحلل 
ل تيأزا اادةلزيم طمحلازة ااةربيززةس طيعيجهزل مزأل أدال دطاهززل فزَط يف عجلازة  لصزةس ططّ زز  مةظزم جللنز  ااةلميززة 

إىل تجظززيم ااةمززل الوصززول إىل أفضززل ااجدززلئجس فَعززدَّل   إىل ااةمززل مززأل أ ززل تميمزز س طا ززذ قززراااٍل هتززدم
كل جلجة مأل جللنز  املودصزة جمموعزة مزأل املصزطلحلل ااةلميزة اادا لزة ءزمأل ا دصلصزهلس طعملزْ  علزى 
ا ديززلا اململبززل ااةززريب اعززل مصززطلحس مأ شززدل ل ذاززك بلملةززل م املدةززدِّدلس طاامواعززد املثبدززة طاإلجنززلزال 

 33.(ا لهتل اخللصةمة بلإلءلفة إىل دا ااألب
اعدملدا  على مةطيلل ااذ ال ااةربيزةس طنظزرا  ملزل تشزعِّل  هزذيف املةطيزلل مزأل أةيزٍة كبزاٍل ل  زبيِل 
س  زَعمُل علزى تمزدمي ممز ٍ    دمة االغة ااةربية طعلوِمهل بشزعٍل عزللس ط دمزِة مصزطلحلهتل بشزعٍل  زلص 

يزززة حأززز  حمودزززل ااةلميزززة املودلفزززةس طهزززذا ملةجززٍم مفهزززربسس اعزززوت ادزززدم مجززز  توحيزززد املصزززطلحلل ااةرب
 زيفيُد اغدجزل ل طءزةهل ط اادولغص مأل أعرايت األزمة املصطلحية ااةربيزةس  علىاملةجم او  ُِبقب فأيألعدنل 

أنَّزز   ززيةمُل علززى تجميززة ااززداس املصززطلحيِّ  فضزز  عززأل ل  ززيلقهل ايميمززي بزز  االغززلِل ااةلمليززة األ ززر س 
  طاافوءززززى ل ا ززززدةملل املصززززطلحللس ط ززززرق بجلئهززززلس ط ززززيوفُر اجززززل مةجمززززل  ااةززززريبِّ مززززأل مظززززلهر اادشززززدغ 

 .حل وبيَّل  مدوصصِّل  اةدمُد علي  اابلحثوت طامل لوت ل داا لهِتمس طاعوت مر ةل  عربيَّل  خمدّصل  دم
طل هذا ااأيلِق نضُأ بدااة  نص  أعيججل ممواة علي ااملمسي اايت بّ  في  مجهج بجلل أل 

ل طاحدل ألت ل ذاك توفاا  ): مةجم دل على مدطنٍة مةجميٍة  يدِّ طإتَّ مأل األفضل أت تجبينب املةل م املدةدِّ
طدذا جنُد أتَّ املؤ ألل املةجمية ااةلملية ااعرب  مثل  اطس . الجفملل الجهد طصيلنة الوق  ط فيضل  

 32.(ددل طاحديل لهتم املدجوعةطأكأفواد ططبأ  تجدُج عدل مةل م ادأدجي ب ملأدوالل اامرال املدة
 :س طهيطبذاكس فإتَّ ااةملب بلملةجم املفهربس ادطلُ  ااميلل بةدل مراحل

 
 :الجمع والحصر-أوال

تةدغ هذيف املرحلة األ لس ااذل  اتعا علي  هذا املشرطيس إذ  ُيةدمد فيهل على مل هو مد ل ل 
 :مشرطي ااذ ال ااةربية مأل مثل
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 :التصنيف والفهرسة وعمليات اإلدخال الحاسوبي-ثانيا  

مأزززح ءزززوئي دزززلس  تدطلزززُ  هزززذيف املرحلزززة إد زززلل املصزززلدا ااأزززلبمة حل زززوبيل س مث إ زززرال عمليزززلل
حبيث ادم بوا زطدهل تصزجيل املصزطلحلل حأز  علومهزل املودلفزةس طتثبيدهزل ل فهلا زهل ا زّددل حأز  

 :املواءيأس طل أثجلل ذاك اجبغي ا هدملل مبأَاد 
عزدد تعزراايف ل كزلِّ : تدةلُق بإحصلئيلٍل حل وبّية حمزّددٍل عزأل املصزطلح مزأل حيزث األولىاملأَاُة 

 .طبجلل  على ذاك خُيدلا املصطلح املوّحد.يف فيهلس طنأبة اادعراا اد  املؤاِّلمصداس طمعلت ذكر 
فددةلزززُق بضزززرطال طءزززأ ممزززلب ٍل المصزززطلحلل ااةربيزززة ل االغزززلل ااةلمليزززة حزززىت : األخرررر طأمزززل 

اصززززطبذب هززززذا املةجززززم بلاِصززززبغة ااةلمليززززةس ط ززززيعدفي هززززذا املةجززززم مبززززدئيل  بلالغززززلل اإلجنليااززززةس طاألمللنيززززةس 
طافضزل ا عدمزلد ل . رنأيةس طاافلا ّيةس طاا كّيةس نلهيك عمل اُوفِّريف مأل مةلوملل البلحث  ما ااةربطااف

اجلوان  املدةلمة بلا لزة علزى بزرامجب حل زوبيٍة فّةلازة ُ ّهزا عزأل  رازق جمموعزة مزأل املدوصصز  ل جمزل ل 
 .اا لة

 :ل جي  مراعلل مل اَيتطعجد ااميلل بةمليلل اإلد لل املدةلمة بةمليلل اادصجي
تصّجل املةل م املفهر ة المصطلحلل حأ  ايمول ااةلمية املودلفة كمل هو مداج ل ااشعل  -0

 ايمول ااةلمية( 0)اقم 
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  ااعل
 االغة ااةربية طعلومهل

 ايداب
 ااةلول اابحدة

 ااةلول ااطبّية طااصيد نية
 اافم  طأصوا 
 أصول ااداأل
 اامرالال اامرآنية
 ااةلول ادجد ية
 اا بية طعلم ااجفس
 ااملنوت طااأيل ة
 ااةلول اإلداااة

 ا قدصلد طاألعملل
 اافلك طااةلول ااطبيةية طاابيئية

 االغلل األ جبية
 املةلوملتية طا تصل ل

 ايضلال طاافلأفة طا  دملي
 ااصجلعة طاإلندلج

 ااةلول اااااعية طاييوانية
 لاادلااخ طاجلغرافي

 (ايمول ااةلمية0ااشعل اقم )
 
اُف يُت ل املةجم املفهربس ا و ب  ل أثجزلل عمليّزلِل اإلد زلل طاافهر زة أت تُرتَّز ب فيز  املصزطلحلل  -3

االغززززة املززززراد ا ززززدةملدلس اابيلنززززلل :)حأزززز  ايززززرطم ادجلئيّززززةس طاجبغززززي أت اشززززدملب علززززى اابيلنززززلل اادلايززززة
لتزز س مرادفلتزز س أمززلكأل ا ززدةمل ت س طتززلااخ هززذا ا  ززدةمللس طهززل هززو ترل: املودصَّززة بلملصززطلح مززأل حيززث

 مأدةمل أل مهمل 
اُوءبُأ ل هنلاة كلِّ مصطلٍحولنة خمّصصة اُذكر فيهل املصطلح املوّحد املدَّفق علي  الدةبزا عزأل مفهزول : ثلاثل  

جلجززززٍة مززززأل ااةلمززززلل مةزززز س طاُززززد ل املصززززطلح املوحززززد ااززززذل عززززأل  رامزززز  تززززدمغ عمليززززة اابحززززث بةززززد اتفززززلِق 
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املدوصِّصززز س طاجبغززززي ا عدمززززلُد ل ذاززززك علزززى تمجيززززلٍل حل ززززوبيَّة حمززززّددل حزززول مززززد  شززززيوي املصززززطلحس 
 .ط هواد س ط بيةد  ا شدملقيةس طبجيد  االغواَّة ااصوتيَّة طاا كيبيَّة

 
 :البحث واالسترجاع-ثالثا  

ة ل عمليززززلل املةلجلززززة ايايززززة المةجززززم  ززززُيةدمد اعدمززززلدا  مبلشززززرا  علززززى خماطنززززلِل ااززززذ اِل ااةربيَّزززز
املفهزززربس المصزززطلحللس ط يأزززلعُد ايل زززوب كثزززاا  ل ايصزززول علزززى كزززم  هلئزززٍل مزززأل املةلومزززلل نديجزززة 
إد زلل املةلومززلل ااأزلبمة ااززذكرس كمزل  ززيفيُدنل ل ا زدو ص طصززٍل حمزّدد المصززطلحلل ااةربيزة طُ ززبل 

 :مأل اخليلاال اابحثية توحيدهل؛ اذاك  يحدول هذا املةجم على جمموعةٍ 
مأل املةلول أّت املةل مب املفهر ة قد ُ هِّاْل بجلل  على مل  بقس طأُد ل  : البحث عن الموضوع-1

إىل على  هلز ايل وب حأ  املوءوعللس طبجلل  على ذاك  ُيوفر  يلا اابحث عأل املوءوي بلاجأبة 
اابلحُث بدحداد املوءوِي ااةلميِّ ااذل  ابلحث  جمموعة مأل املوءوعلل ااةلمية املودلفةس حيث امولا

 .اراُد اابحثب في 
 ُدطبق هذيف اخلطول بةد تداد املوءويس إذ اموُل اابلحُث بل ديلا االغِة اايت اراُد : البحث عن اللغة-2

ااةربيةس )اابحثب عأل املصطلح فيهلس طتجبغي اإلشلاُل هجل إىل أتَّ االغلِل اايت  يوفرهل هذا املةجم 
 (.يااةس اافرنأيةس طاألمللنيةس طاافلا يةس طاا كيةاإلجنل

اموُل اابلحُث بإد لل املصطلح ااذل اراُد اابحثب عج س فإذا كلت املصطلُح : البحث عن المصطلح-3
مأل املصطلحلل املوّحدل تعوُت ندلئج اابحث كلملة ت  هذا املصطلح املوّحدس أمل إذا كلت املصطلح 

مأ .فإّت املصطلحب اظهُر اك كمرادٍم المصطلح اارئيس -لل املوّحدلأل ايس مأل املصطلح-فرعيل  
عبد اارمحأل حلج صلحلس ل كلِّ مةجٍم . ااةلم بَتَّ املصطلحلِل  دعوُت مرتبة  هجلئيل  تبةل  ياال د

فمث   إذا قّرال االججُة ااةلميُة املودّصة بدوحيد املصطلح ل املةجم . مفهربس ألّل موءوي علمي
مصطلحل  موّحدا  ( ايل وب)س المصطلحلل ل ءول مشرطي ااذ ال ااةربيةس اعدبلاب مصطلِح املفهرب 

س فإتَّ مصطلحب ايل وب  يعوُت هو املصطلح اارئيسس طبلقي Computer))مملبل املصطلح 
 .املصطلحلل اادااّة علي   دعوُت مصطلحلل مرادفة فرعية ما ائيأة

 :حث طفق  يلاال ث ثة ُدةطى ندلئج ااب: نتائج البحث -4
 .اابحث اابأيي-أ

 .اابحث املدمّدل-ب
 .اابحث اادفصيلي-ج
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فلابحزززُث اابأزززيي مزززث   ممدصزززرر . طاعزززل  مزززأل هزززذيف اخليزززلااِل  صزززلئص مةيَّجزززةس طمةلومزززلل حمزززّددل
 زيةس اإلجنلياازةس اافرنأزيةس طاألمللنيزةس طاافلا )على إعطلِل ندلئج حول املصطلح املوّحد طمملب ت  ل االغزلل 

 (3كمل هو ُمدابج ل ااشعل اقم . )فمي( طاا كية

 
 (اابحث اابأيي 3ااشعل اقم )

 
دمزززززدِّلس فإنززززز   زززززيةطيك عززززز طل علزززززى املةلومزززززلِل ااأزززززلبمِة مرادفزززززلل املصزززززطلحس 

ُ
أمزززززل اابحزززززُث امل

 (2كمل هو مداج ل ااشعل اقم (. )املصطلحلل اافرعية)أط

 
 (اابحث املدمّدل 2ااشعل اقم)
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املةلومزلِل ااأزلبمةس أمزلكأل ذكزِر فض  عزأل عوُت اابحُث اادفصيليغ أكثرب مشو  س فُيةطي ل ح  ا
كمزل هزو ) املرادفللس طأمسلل املؤاف  ااذاأل ا دةملوهلس طتلااخ ا  دةمللس طهل هي مأزدةمَّلة أل مهملزة 

نزززلل حزززول تطزززوا س طمزززأل املمعزززأل أت اجضزززلمب إىل هزززذيف املةلومزززلِل مأزززدمب   بيل( ُمزززدابج ل ااشزززعل اقزززم 
املصطلح ط رامة بجلئ س ط بيةة تطوايف ااد يّل   ل ااةصوا املودلفة ضّل اوفُر البلحزِث داا زةر مفصَّزلةر عزأل 

 .اادغياال اايت  رأْل علي 
 

 
 (اابحث اادفصيلي ااشعل اقم)

 :النشر اإللكتروني
موقزأ اازذ ال ااةربيزةس  بةد بجلِل هذا املةجِم تصّمم صفحةر إاع طنية مأدملَّة از  ءزمأل صزفحللِ 

طمززأل املمعززأل أت تةّمززمب هززذيف ااصززفحُة علززى اجللمةززلل طاملعدبززللس طاجملززلمأ االغواززةس طاملؤ أززلل ااززيت تُةزز  
حبيززث اصززبُح هززذا املةجززم طمشززرطي ااززذ ال ااززذل أُِ ززسب مجزز  هززو املر ززُأ املةدمززد . بلألعمززلل املصززطلحيَّة

 .الفعر ااةريبِّ املصطلحيِّ نظرال طعمليل  
 

 :االجلت اايت ادطلبهل املةجم املفهرس
طتعوُت هذيف االججُة هي نفأهل االججة اايت تُة  جبمِأ مصلدِا ااذ اِل ااةربيَّة : لجنة جمع المصادر-1

ل كلِّ دطاة عربيةس إذ اُةدمد بطرامٍة مبلشرٍل على ندلئج هذا املشرطي ل طءأ املةجم املفهربسس ط  
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ل طءة  عبداارمحأل صلحل مأل ااشرطط ااوا   توافرهل ل املصلدا ااةربية املواَّنة  دلُل امللدل اجملموعة عمّ 
 .قدميهل طحداثهل

 
ت كُا مهلل هذيف االججة على إ راِل عمليلِل مأٍح ءوئي شلمٍل  :لجنة الفهرسة والتصنيف-2

 فهر دهل المصلدِا اجملموعة بل دةملل ايل وبس ادصجيِل املصطلحلِل حأ  حمودل ااةلميةس طمأل مث
طترتيبهل حأ  ايرطِم ادجلئية ل كلِّ  صغٍص علمي  بشعل مجفردس مأ توثيمهل ل مصلداهل 

 .بل دةملل ايل وب
 

اجبغي أْت اعوتب ل هذيف االججِة جمموعةر مأل اخلربال : لجنة بناء المصطلحات وتوحيدها-3
وا  ااذاأل ميثلوت اجللمةلِل طاجمللمأ طاملدوصص  ل كلِّ حمٍل علمي  مأ جمموعٍة مأل ااةلملِل االغ

االغواةس حيث تموُل كلغ جلجة حأ   صصهل ااةلميِّ بلاجظر ل املصطلحلِل ااواادِل مأل جلجة اافهر ة 
ُدهل االججُةس طتجل ُ  طاقأ  طاادصجيل طا ديلا املصطلح املوحَّد حأ  مملايٍس علميٍة علمليٍة تدِّ

مأ اادجبي  طاادحذاِر مأل ءرطاِل  لطِز األ طلل اايت عِلمْ  بلاةمل ؛ طمربل   ا  دةملل ااةريب شرقل  
امللءيةس فعثاا  مل كجل نأمُأ عأل  هوٍد  ّبلاٍل بُِذاْ  ل جملِل ااةمل  مبةاملصطلحي ااةريب ل اي

س طاعجَّهل الَّْ  أ الب امللفللس طبميْ  على شعِل قراااٍل مل ترب ااجوا إىل طاقةهل ااد داطيلس املصطلحيِّ
فلملصطلُح ااذل اصدُا عأل هذيف االججة اجبغي أت اعوتب ملامل  الجميأس طأت تُدوذب اإل رالال اا زمة 

طاجبغي أْت تةدمدب هذيف االججُة على ااو لئل اادمجية ايداثة ل تداد املصطلح؛ ألتَّ  هودبهل . ادةميم 
 . دعوُت مربجمة  حل وبيل  

 
أتَّ حركةب ترلِة املصطلِح ااةلمي أط تةراِب  اايت  مَّدل ل ااةصوا ابدط : لجنة الترجمة والتعريب-4

ااألبمة بأب  توقل ا  دهلد االغولس طاحنألا ااةربية طانغ قهل ل قواا  حمجَّطةس قد علدل إىل 
ااجشلط مأل  داد حلملل بدأل االغُة ااةربية تدجدد ل مطلأ اامرت اادل أ عشر على اد علملل ااجهضة 

رس طمجذ أت أ فم  حركة ااد اك اايت ا دهدفْ  اامضلل على اادةلمل بلالغة ااةربية دا ل اادطاة ل مص
إذت بدأ اادةرا  علميل  ل مصر طااشللس فجهود ا لل حممد علي كلن  علمية تمجيةس فإذا    3.ااةثملنية

س كذاك ل اجللمةة كلت ااط  قد ُداِّس ل مدا يت أيب زعبل طقصر ااةيين بلالغة ااةربيةس فمد ُداِّ 
طنظرا   35.األمراعية مجذ إنشلل كلية ااط  فيهل طملدل تااد على مخأة عشر علمل  بلالغة ااةربية كذاك

اايت اجبغي أت تضمَّ ل  -ألةية اا لِة طاادةراِ  ل بجلل املصطلحس فيجُ  أت تدعفلب هذيف االججة
 .ادل مأل جلجة بجلل املصطلح طتوحيديف طتةراب ب لة املصطلحلل ااوا -عضوادهل جمموعة مأل اخلربال
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طاجبغي على أعضلل هذيف االججِة أت اهدموا ل عملهم خبصلئص االغِة األل طاالغة اددم طفق آايلل 
 .ايهلإحمدَّدٍل امرغاهل أعضلل هذيف االججة كوطة عمٍل ارتعاطت 

 
بشزززعٍل ائزززيٍس علزززى ااةمليزززلل  شزززكب أتَّ عمزززلب االجزززلت ااأزززلبمة ليةهزززلس  زززاتعُا : لجنرررة الحوسررربة-5

ايل ززوبيةس طاعززأل هززذا   اُغززين عززأل ط ززود هززذيف االججززِة ااززيت  ززدموُل بةمليززلِل اادحراززر طااربجمززِة طاادوززااألس 
ااةمززل علززى تززداث اابيلنززلل ااززواادل مززأل  فضزز  عززألطتصززميِم ااصززفحلل اإلاع طنيززة املجل ززبة المةجززمس 
 .أ ل تةميم املةجم طنشريف إاع طنيل  االجلت بشعٍل دطالس طبذِل اجلهود املجل بة مأل 

 
طتعزززوُت مهمززة هزززذيف االججززة تجأزززيق اجلهززود بززز  االجززلت ااأزززلبمةس طتجظزززيم : لجنررة التنسررريم والمتابعررة-6

 .تجأيق ااةمل ب  االجلت اافرعية ل كل دطاة عربية فض  عألا دملعلهتل بشعل دطالس 
 

ل عضوادهل طزاال اادةليم ااةليل ل اادطل ااةربية  طاجبغي أْت تضمَّ هذيف االججة: لجنة المتابعة العليا-7
أط مأل اجوب عجهمس طتةمُد هذيف ا  دملعلل بشعل دطال ل ا ل  لمةة اادطل ااةربيةس حيث امول 
هؤ ل ااوزاال بلعدملد قرااال االجلتس طااةمل على طءأ ااشرطط اا زمة ادةميمهل ل املجلهج طاملؤافلل 

 .فل هذيف االججُة بوءأ ااأيل لل طااموان  اا زمة ادطبيِق هذا املشرطيطاألحبل  ااةلميةس طتدع
 

 :الخاتمة
 :طخنلص بةد هذيف اإل  اة إىل ذْكر ندلئج اابحث على ااجحو اييت

تجمزو االغزة بجمزو مصزطلحلهتلس طاملصزطلح هزو ااو زيلة اازيت تةزرّب عزأل املفزلهيم طاازد  ل املودلفززة ل  -0
تطزززززّوا أل  مزززززأل اغزززززلل ااةزززززلمل ط زززززةة اندشزززززلاهل ادبزززززأ بلاضزززززرطال ادطزززززوغا مأزززززدوالهتل ااةلميزززززة كلفزززززةس ط 

مصززطلحلهتلس طمززد  شززيوعهل علززى أاأززجة ااجززلس؛ طذاززك ألتَّ املصززطلح اةززّد اابززذال األطىل ااززيت تمززوُل 
طل ازززلِّ األزمزززة ااةربيززة املصزززطلحية ميثزززُل مشزززرطي املةجزززم املفهزززرس . عليهززل املةزززلام طااةلزززول املودلفزززة

ززززدل املأززززدمد مززززأل مشززززرطي ااززززذ ال ااةربيززززة دعززززول ادوحيززززد املصززززطلحلل المصززززطلحلل اا ةربيززززة املوحَّ
 .طتةميِمهل ااةربيةس طنشرِهل إاع طنيل  

ميثُل مشرطي ااذ ال ااةربية اافرصزة ايميميزة الةزرب   ز  لي ادوازة ااةربيزة األصزيلةس طتوازل ااواقزأ  -3
ازذاك نمز   أت اعزوتب ل كزلِّ  لمةزة . مجزدج اابحثي ل ااو أل ااةزريب مزأل طاقزأ ا  زده   إىل طاقزأٍ 

 .ل ااو أل ااةريب جلجة  لصة تدبأ دذا املشرطي
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 زززيعوت ادزززدم مزززأل ممززز   املةجزززم املفهزززرس توحيزززد املصزززطلحلل ااةربيزززة حأززز  حمودزززل ااةلميزززة  -2
املودلفززةس طهززذا املةجززم اززو  بززقس فأيأززلعدنل علززى ااززدوّلص مززأل أعززرايت األزمززة املصززطلحية ااةربيززةس  

 يفيد اغدجل ل طءةهل ل  يلقهل ايميمي ب  االغلل ااةلمليزة األ زر س إءزلفة إىل أنّز   زيةمل  كمل
علزززى تجميزززة اازززداس املصزززطلحيِّ ااةزززريب مزززأل مظزززلهر اادشزززدغ  طاافوءزززى ل ا زززدةملِل املصزززطلحللس 

داا زلهتمس  ط ُرق بجلئهلس ط يوفر اجل مةجمل  حل وبيل  مدوصصِّزل  اةدمزد عليز  اابزلحثوت طامل لزوت ل
 .طاعوت مر ةل  عربيل  دم

اابحززززززث اابأززززززييس طاابحززززززث املدمززززززّدلس طاابحززززززث :  ززززززُدةطى ندززززززلئج اابحززززززث طفززززززق  يززززززلاال ث ثززززززة - 
فلابحزززث اابأزززيي مزززث   . طاعزززل  مزززأل هزززذيف اخليزززلاال  صزززلئص مةيجزززةس طمةلومزززلل حمزززّددل.اادفصزززيلي

اإلجنليااززززةس اافرنأززززيةس )ممدصززززرر علززززى إعطززززلل ندززززلئج حززززول املصززززطلح املوّحززززد طمملب تزززز  ل االغززززلل 
أّمزززل اابحزززث املدمزززدلس فإنّززز   زززيةطيك عززز طل علزززى املةلومزززلل . فمزززي( طاألمللنيزززةس طاافلا زززيةس طاا كيزززة

ل ح  اعزوت اابحزث اادفصزيلي أكثزر مشزو  س . ااألبمة مرادفلل املصطلحس أط املصطلحلل اافرعية
س طأمسزززلل املزززؤاف  اازززذاأل ا زززدةملوهلس فُيةطزززي إءزززلفة إىل املةلومزززلل ااأزززلبمةس أمزززلكأل ذكزززر املرادفزززلل

 طتلااخ ا  دةمللس طهل هي مأدةملة أل مهملة 
نمزز   ابززي ندززلئج هززذا املةجززم بلجللمةززلل طاملؤ أززلل طاملصززلنأ طاملراكززا اابحثيززة طاجملززلمأ االغواززة ل  -5

 .طتطبيمهل ل املجلهج اادةليميةس طاملؤافللس طااعد س طاألحبل  ااةلمية. ااو أل ااةريب
جلجة لأ املصلداس جلجة اافهر ة )ل  تجفيذ املةجم املفهّرس تشعيل جللت مدوصصة ادط -6

طاادصجيلس جلجة بجلل املصطلحلل طتوحيدهلس جلجة اا لة طاادةرا س جلجة ايو بةس جلجة اادجأيق 
 .(طاملدلبةةس جلجة املدلبةة ااةليل

ل مأل املشلااأ اايت تةمل على ااجهويت اإلاادل ايميمية هي ااأبيل الجهويت بلاذ ال ااةربيةس طماه
؛ اذاك اجبغي إصداا قراا ملال ادجفيذ هذا املشرطي طفق  طة زمجية حمّددلس ألت االغة بلاةربية اغة طفعرا  

 .  تأدمر إ  بل دمراا هوادهلس ط  أحد اجعر  طر ادجملل اايت تداا ءد اغدجل ااةربية
 

  :هوامش البحث
 
 . 0س ص(ل0996 لمةة ااامو س  مجشواال: إابد) س0طالحاسوب واللغة العربية،   سااةجيليس عبد ذالب 0
  .006ص س(ل0988تةرا  الجشرس : ااملهرل) س0ط اللغة العربية والحاسوب، سعليس نبيل 3
 .007س صنفأ  ااألبق 2
س  (ل3111املؤ أة ااةربية الجشر طاادوزاأس : باطل) س0ط د في ضوء اللسانيات الحاسوبية،العربية نحو توصيف جدي ساملو ىس هنلد  
  . 5ص
ااأجل ااةلمي اجدطل ا دودال االغة ااةربية ل تمجية املةلوملل : ااراليت)س نظرية حاسوبية لسانية لبناء المعاجم اآللية سحممد ايجلشس 5

 .265ص س(ل0993س نظمدهل معدبة امللك عبد ااةااااايت 
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ااأجل ااةلمي اجدطل ا دودال االغة ااةربية ل تمجية : ااراليت) اللسانيات وبرمجة اللغة العربية في الحاسوب، سااااكلتس حممد علي 6

 . 5س ص(ل0993س نظمدهل معدبة امللك عبد ااةااا املةلوملل اايت
ااأجل ااةلمي اجدطل ا دودال االغة ااةربية ل  :ااراليت) ت،منطم النحو العربي والعالج الحاسوبي للغا سحلج صلحلس عبد اارمحأل 7

 .38س ص(ل0993ساااتمجية املةلوملل اايت نظمدهل معدبة امللك عبد ااة
 .085س ص(ل0996املو م ااثملل اارابأ عشر جملمأ االغة ااةربية األادينس : عملت) الحروف العربية والحاسوب، سحممد زكي  ضرس 8
  .37س ص(ل0987 مس جملمأ االغة ااةربية األادينساملو م ااثملل اخلل: عملت) التقنيات الحديثة واللغة العربية، سرحممد الف سااصوام 9
ااأجل ااةلمي اجدطل ا دودال االغة ااةربية ل تمجية املةلوملل اايت : ااراليت) الحاسب اآللي وصناعة المعجم، سحممود حجلزلس 01

 .2 س ص(ل0993 ل معدبة امللك عبد ااةاااسنظمده
 .38ص منطم النحو العربي والعالج الحاسوبي، سحلج صلحلس عبداارمحأل:انظر 00
املو م ااثملل ااثلين جملمأ االغة ااةربية األادينس   :عملت) ستكنولوجيا اللغة والتراث اللغوي العربي األصيل سحلج صلحلس عبد اارمحأل03

  . 00س ص(ل0985
  . 7س ص(ل0990املو م ااثملل اادل أس : عملت) سمي العراقي في وضع المصطلحاتدور المجمع العل سأمحد مطلوبس 02
 (.املمدمة) س 0مج ،(ل.ااملهرلس جممأ االغة ااةربيةس د) مجموعة المصطلحات العلمية والفنية، سمدكواس إبراهيم  0
  .096ص س(ل0998 سمجشواال اتلد ااعدلب ااةرب :ااملهرل) الجهود اللغوية في المصطلح العلّمي الحديث، سحممد علي ااااكلتس: انظر 05
إصداا : تونس) س  كدلب مأل قضلال ااّلغة ااةربّية املةلصرلس"معلنة ااّلغة ااةربية ب  اغلل ااةلمل ااوا ةة ا ندشلا" سبأل مرادس  إبراهيم 06

  .332س ص(ل0991ملجّظمة ااةربية الّ بية طااثّملفة طااةلولس
  
 . 7س ص37مج ااربلطس معد  تجأيق اادةرا س   سمجلة اللسان العربيس "صفلل طاململايس األادنيةمرئيلل مداراة املوا" 
س ( 0اادطال )حملءر لألل جممأ االغة ااةربية  س"هماضية وحاضر  :اللغة العربية في ثالثين عاما  مجمع " سمدكواس إبراهيم: انظر 08
 .58-57ص .383ص
 .059ص في المصطلح العلّمي الحديث،الجهود اللغوية  سحممد علي ااااكلتس 09
  .023ص س(ل0982عملتس جممأ االغة األادينس ) التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي، س ليفةس عبد ااعرمي: انظر 31
  .0957-75ص س0ج س23مج ،مجلة المجمع العلمي العربيس "نشلط اجمللمأ االغواة"مردلس  ليلس  30
  .(ل0983س مجشواال اجملمأ ااةلمي ااةراقي: بغداد)املمدمةس  س0ج ،مصطلحات علمية سااةليس أمحد 33
 :موقأ إاع طين .0الرازلس ص( خمدلا ااصحل ) داا ة ل أهدافه وطرائقه،: اختصار المعاجمس ااملمسيس علي: انظر 32

http://news.swalif.com/index.php?id=MjUwNzE5NQ 
 مركا داا لل ااوحدل ااةربيةس : باطل) ،والوحدة العربية في تدعيم الوجود العربي التعريب ودوره سحممد املججي ااصيلدلس: انظر  3

  .20س ص(ل0983
س لتعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربيةا ،"اادةرا  طدطايف ل تدعيم ااو أل ااةريب" سمصطفىس شلكر: انظر 35
  . 306صس (ل0983مركا داا لل ااوحدل ااةربيةس : باطل)
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