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 املصط	� العل�� 

   وعشوائية �ستخدامضبابية الداللةب�ن 
رل�ـا صـو ذ&نيـة مـش"!كة بــ�ن ومـصط��ات ل�ـا دالالت محـددة ن العلـوم مـل�ـل علـم 

ة الذ&نيــة موحــدة بــ�ن والعلــ ,ــل علــم مــن لعــامل�ن +ــ*ا رم، و8مجــرد ذكــر املــصط�3 تــأ0ي الــصو
ســات  متفقــة مــع &ــذا املــصط�3 مــن ناحيــة ومتفقــة بــ�ن راملــستخدم�ن لــھ ، ومــن ثــم تــأ0ي املما

؛ لـــذا Gعـــد تحديـــد املـــصط�3 العلEـــD وداللتـــھ بـــ�ن  ىجميــع العـــامل�ن +ـــ* اLMـــال مـــن ناحيـــة أخـــر
ات  راملتخصص�ن أمرا غاية +* U&مية، ألن اختالف داللة املصط�3 0عSـR اخـتالف +ـ* التـصو

سات   .رالذ&نية ومن ثم املما

 مـن العلــوم [\ــذا Uمـر ا&تمامــا كب�ــ!ا؛ فوضــعوا نوقـد ا&ــتم املتخصــصو +ـ* ,ــل علــم
ــــ ـــــاك امل`Lـــــــم ال"!بـــــــو ، وامل`Lـــــــم الط_ـــــــD  تخصـــــــصا^\م العلميـــــــةصط��ات معـــــــاجم ملـــ .. ي؛ ف�نــ

 DــــEي مــــن ضـــبابية +ــــ* املـــصط�3 العلcـــاالت 0عـــاLMالــــت العديـــد مــــن ا غـــم ذلــــك مـــا  زوغ�!&ـــا، و ر
معانـــاة &ـــو مجـــال ال"!بيــــة وأكi!&ــــا وعـــشوائية +ـــ* gســـتخدام، ودالالتـــھ +ـــ* جميـــع اLMــــاالت ، 

وعلم النفس؛ فتجد املصط�3 متعدد الصيغ ، ومتعدد الدالت، وان اتفق +* الداللة يختلف 
8ما متناقضةمختلفة سياقات  و+*اءت استخدامات املصط�3 بمعان عدة+* املدى؛ فج   .ر و

لعـــدة  وعــشوائية اســتخدامھ يو(رجــع أســباب ضــبابية املــصط	� العل�ـــ� ال#"بــو 
  :1اأسباب؛ أ/م

 ف"!جمــة املــصط�3 مــن لغــة أجنuيــة ,االنجل�tيــة أو الفرcــسية إqــp العر8يــة يــؤدي إqــp  :ال#"جمــة
ىللغات Uخر +* بzيy\ا من ناحيـة و+ـ* ثراx\ـا ا0عدد املصط�3؛ نظرا الختالف اللغة العر8ية مع 

؛ فع|p سuيل املثال قد نجد +* gنجل�tية ,لمة او ,لمت�ن تدال ىاللغو من ناحية أخر ن ع|ـp ي
؛ و&ــــذا يــــدفعنا إqــــp املطــــر ب{نمــــا للمطــــر أكiــــ! مــــن مائــــة اســــم +ــــ* العر8يــــة ، ول�ــــل اســــم داللتــــھ

د م�\ا املصط�3 ومعرفة داللتھ اللغو~ة والتخصصية  ة البحث +* اللغة Uصلية ال�D و رضر رو
ثم البحث +* اللغة العر8ية عما يقابل &ذا املصط�3 وداللتھ؛ مما يجعل ال"!جمة والثقافية ، 

 .للعر8ية أكi! دقة واح"!افية

ن فيzب�ــ* أن ي�ـــو &نــاك �Lــان لغو~ـــة متخصــصة 0عSـــR :غيــاب ال	4ــان اللغو(ـــة املتخصــصة
ضــــع ملــــصط��ات العلميــــة +ــــ* ,ــــل علــــم مــــن العلــــوم ، وضــــبط &ــــذه املــــصط��ات ،  وب"!جمــــة و
وcـــشر&ا +ـــ* املعـــاجم املتخصـــصة واللغو~ـــة ع|ـــp حـــد حـــد ســـواء، كمـــا ,ـــان يفعـــل مجمـــع اللغـــة 

 . سابقاالعر8ية

&ا +* جميـع :تفعيل ا46امع اللغو(ة ر يzب�* أن ت�و اLMامع اللغو~ة أكc !iشاطا وتمد جذو ن
ــــة، وأن ي�ــــــو لـــــد�\ا متخصـــــصو بــــــل �Lـــــان علميـــــة لغو~ــــــة تجمـــــع بــــــ�ن  نالتخصـــــصات العلميـ ن
اللغو~�ن واملتخصص�ن +* العلوم ا�Mتلفة لالتفاق ع|p املصط��ات املوضوعة أو امل"!جمة، 

داد املعــاجم املتخصــصة +ــ* ، وإعــر&ا واســتخدام�ا مــن قبــل املتخصــص�ن لzــشمــع وضــع آليــة
 ,.، مع العمل ع|p تحدي�\ا �ش�ل مستمرال"!بية
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 إن وضـع املـصط�3 أو ترجمتـھ عمـل علEـD اح"!ا+ـ* :غياب آلية تحديد املصط	;ات العلميـة
ا ع |ــــp ردقيــــق يحتــــاج إqــــp علــــم وحنكــــة وذ,ــــاء؛ ومــــن ثــــم لــــ{س ,ــــل باحــــث +ــــ* مجــــال علEــــD قــــاد

ـــة يمكـــــن  غـــــم ذلـــــك &نـــــاك آليــ ـــD؛ و رالـــــتحكم والـــــضبط +ـــــ* ترجمـــــة أو تحديـــــد املـــــصط�3 العلEــ
 :gعتماد عل�\ا +* تحديد املصط�3 لعلDE يمكن تحديد معامل�ا +* ا��طوات التالية

 :آلية تحديد املصط	� العل�� العر@ي: أوال

1- DEتحديد املفردات اللغو~ة املناسبة لوضع املصط�3 العل. 
نيـــد املعSــــR اللغــــو ل�ــــل مفــــردة لغو~ــــة يمكــــن أن ت�ــــو صــــا��ة للمــــصط�3 تحد -2 ي

 .ياللغو
 .ياختيار اكi! املفردات اللغو~ة املناسبة للمصط�3 اللغو -3
ــــم  -4 ـــة مـــــن خـــــالل الداللـــــة اللغو~ـــــة للمفـــــردة ال�ـــــD تـ تحديـــــد معSـــــR املـــــصط�3 لغو~ــ

&ا من امل`Lم اللغو ياختيا  .ر
&ـا تحديد املعg DSصـطال�* للمفـردة ال�ـD تـم اخت -5  بـالرجوع علميـا مـصط��اريا

 .نللمتخصص�ن +* اLMال، و~فضل أن ت�و �Lنة علمية لغو~ة متخصصة
 .نوضع مف�وم علDE للمصط�3 +* عدة جمل ت�و معRS جامع ماcع للمصط�3 -6
 .املعRS �جرا�ي للمصط�3 داخل البحث تحديد  -7
ه مـن امل`Lـ -8 رمراعاة 0gساق ب�ن املعRS اللغو العام الـذي تـم اختيـا يم اللغـو ي

 .للمصط�3، واملعg RSصطال�*، واملعRS �جر�ي

 :آلية تحديد املصط	� العل�� امل#"جم: ثانيا 

 . +* اللغة Uصلية ال�D ظ�ر ف�\ا املصط�3املصط�3تحديد  -1
ــــاتحديــــــد  -2 ــــا املــــــصط�3داللــــــة املــــــصط�3 لغو~ــ   +ــــــ* اللغــــــة Uصــــــلية ال�ــــــD ظ�ــــــر ف�\ــ

 .بالرجوع للقاموس
 . +* اللغة Uصليةللمصط�3 ة الثقافيالداللةتحديد  -3
 . للمصط�3 لدى املتخصص�ن +* اللغة Uصليةاملعg RSصطال�*تحديد  -4
 .ال�لمات العر8ية ا�Mتلفة ال�D يمكن أن تقابل املصط�3تحديد  -5
 .يتحديد املعRS اللغو ل�ل مفردة من املفردات اللغو~ة +* اللغة العر8ية -6
 . الداللة للمصط�g 3جن_D امل"!جمعر8ية Uقرب +*اللغو~ة الفردة املاختيار  -7
ترجمـــــة مف�ـــــوم املـــــصط�3 مـــــن خـــــالل ترجمـــــة 0عر~ـــــف املـــــصط�U 3جن_ـــــD للغـــــة  -8

 . تخصصية سياقيةالعر8ية ترجمة
ــــصة ملراعـــــاة 0gـــــساق بــــــ�ن مراجعتـــــھ لغو -9 ــــة متخصــ ~ـــــا وأ,اديميـــــا مــــــن قبـــــل �Lنـ

 .الداللة اللغو~ة وgصطالحية و8�ن اللغت�ن امل"!جم م�\ا وإل�\ا املصط�3
اســــــات  -10 روضـــــع 0عر~ــــــف اجرا�ــــــي للمــــــصط�3 عنـــــد اســــــتخدامھ +ــــــ* البحــــــوث والد

يالعلمية ع|p أن ي�و م¥سقا مع التعر~ف�ن اللغو وgصطال�* للمصط�3  .ن
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إن اعتمــــاد آليــــة محــــددة منــــضبطة علميــــا +ــــ* تحديــــد املــــصط�3 ومف�ــــوم املــــصط�3 
ة تحديـدثـم  ومـن DE واملفا&يم العلمية املو§ـ�ة لـھ؛يضمن لنا انضباط املصط�3 العل ر صـو

سـات املرتبطـة بـھ؛ توحـد لـدى جميـع العـامل�ن +ـ* اLMـال ذ&نية واحدة   ا��Lـود وتت�امـلراملما
ا ,امال للمصط�3 وتطبيقاتھ +* اLMال +* تناولھ، املبذولة   .ر و0عطي تصو

وضـع وعـشوائية  عـشوائية ال"!جمـة +ـ* التغلـب ع|ـG pـساعدنا ما سبق سوف إن ,ل
، و~ز~ــــل مــــا شــــا[\ا مــــن عــــشوائية اســــتخدام�اكــــذلك  وو§ــــ�ة ل�ــــاملــــصط��ات ومفا&يم�ــــا املا

رلة ، و~ـضبط البحـث ال"!بـو الـذي تكـر فيـھ العضبابية +* ال¥سمية والدال ديـد مـن البحـوث ي
اســــــات  ـــــب +ـــــــ* مــــــسميات املـــــــصط�3 العلEـــــــD و0عـــــــدد مفا&يمـــــــھ إل�\ـــــــام مـــــــن خـــــــالل روالد التالعــ

 ر* صويظ�ر ال¬Dء +مخادع حر املؤسسات العلمية بجدة البحث ومتغ�!اتھ، و,أنك أمام سا
  .متنوعة ال عالقة ل�ا بالواقع وال بدقة املصط�3 العلDE واستخدامھ

  

   عرفان محمود دمحم خالد/د. أ                                                                                   

  عميد Lلية ال#"بية بن�ن بالقا/رة                                                                                    

  


