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  نظرات يف املعجم املوحد
   ملصطلحات اإلعالم

  امحد الفوحي  
  متــــهيـد 

تتناول هذه املقالة املعجم املوحد ملصطلحات اإلعالم الذي أصدره مكتب تنسيق التعريب التابع 
وهو  . 23 حتت رقم 1999للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ضمن سلسلة املعاجم املوحدة سنة 

، وأقره 1994شروع عرض على ندوة عقدت يف رحاب  جممع اللغة العربية بدمشق أواخر العام حتقيق مل
، فتبني عدد مصطلحات الفهرس العريب 1998مؤمتر التعريب الثامن والتاسع املنعقد مبراكش يف مايو 

العريب وتقارنه بعدد مصطلحات املدخل اإلجنليزي للوقوف على نسبة جناح املؤلفني يف إجياد املصطلح 
مث تدرس الفهرس العريب من حيث سالمة املداخل العربية لغة وترتيبا . الواحد للمصطلح األجنيب الواحد

كما تنظر يف مدى استغالل . وموافقة لشروط التأليف املعجمي وكيفية ورودها، مفردة، ومركبة
وتبني مدى انتماء . حنتااملعجم كل إمكانات العربية يف بناء املصطلحات وتوليدها، اشتقاقا وتعريبا و

املصطلحات إىل جمال اإلعالم دومنا سواه من ااالت األخرى، وتلفت االنتباه  إىل توسط الفرنسية يف 
وتقف يف النهاية عند إمكان االستفادة من هذا . إجياد مقابل عريب واحد أو أكثر وإيراد بعض الشروح

 .ا األمراملعجم يف التعلم والتعليم ووفائه باحلاجة يف هذ
   تقدمي املادة االصطالحية -أ

اعتمد مؤلفو معجم اللغة اإلجنليزية منطلقا لترتيب املصطلحات وترقيمها، مث وضعوا فهرسني 
وبلغ عدد املصطلحات . للمصطلحات العربية والفرنسية، غري أهنم نسوا وضع العنوان بالفرنسية

 مصطلح، وعدد 3183عريب فبلغ  مصطلح، وأما  عدد مصطلحات الفهرس ال3428اإلجنليزية 
ولكي يتم التقابل بني اللغتني العربية واإلجنليزية مت اللجوء .  مصطلح3780مصطلحات الفهرس الفرنسي 

إىل االشتراك وإعادة استعمال املصطلح العريب الواحد ليقابل  مصطلحني إجنليزيني فما فوق، على 
 72ارب العشر من جمموع مصطلحات املعجم، و  مصطلح مرتني بنسبة تق324استعمل : النحو التايل 

 مصطلحا أربع مرات، ومصطلح واحد مخس مرات، ومصطلحان ست 23مصطلحا ثالث مرات، و 
 .مرات، وواحد مثان مرات، واألمر نفسه يصدق على الفرنسية، لكن بنسبة أقل مما وقع يف العربية

راد ة والعربية يف الترمجة وإيـــكمــا اعتمــدوا الفرنسيـــة وساطـــة بني اإلجنليزي
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يزاول : (الذي عرف على النحو التايل  Deskman"    697''   صحفي مكتيب''بعض الشروح، حنو املصطلح 
، وهذا التعريف مأخوذ )وم باستطالعات خارجيةعمله يف مكاتب اجلريدة أو اإلذاعة أو التلفزة وال يق

وجلأ املؤلفون أحيانا إىل إيراد  "  faisant du travail intérieur)  journaliste au "pupître: (من الفرنسية كما يلي
مفتاح، : أكثر من مصطلح عريب ملقابلة املصطلح اإلجنليزي الواحد، إما بالفصل بينهما بالفاصلة حنو 

 :  ، أو بالترقيم حنو key    1299إشارة، زر 
 Assistant editor 165 مؤلف مساعد      -2 حمرر مساعد -1

مركب  إضايف :  ، واملركبة أصناف1588فاملفردة حنو مرقاب . وجاءت املصطلحات مفردة ومركبة
، ومركب 633، ومركب وصفي حنو توزيع  يومي 1957، وقاعة عرض الصور 42حنو مدخل اجلمهور 

  . 360، واشترى حقوقا 3219إسنادي حنو مل يسبق نشره 
وقسم باب اهلمزة . ة بدءا من اهلمزة وانتهاء بالياءوجاء ترتيب املداخل على الطريقة األلفبائي

  .قسمني، فتقدمت مهزة القطع املفتوحة مث املفتوحة واملكسورة، وتلتها مهزة الوصل
كما مت اعتماد التعريب حنو فلم وفيديو وأوسكار وتلفزة . وأما مادة املعجم فعربية يف جمملها

  .وكشك وكامريا وكواليس وهلم جرا
 املعجم حماولة استغالل بعض إمكانات العربية التعبريية من حيث الصيغ ومن طرائف هذا
 1543، 919 ورقاقة 3258 وِمطراف املعاينة 2712 وشفافة 1588واألوزان، حنو حنو ِمرقاب 

  تقومي املعجم                                                                                           -ب 
    من حيث عدد املصطلحات-1

 مدخل، وهذا يعين مجلة 3428 مدخل، واملداخل اإلجنليزية 3183رأينا أن عدد املداخل العربية 
أمور منها أن لكل لغة طريقة يف تسمية العامل وتنظيمه والنظر إليه، كما أشارت إىل ذلك فرضية 

 االشتراك اللغوي حقيقة يف كل سابري؛ فما جيمل يف هذه يفصل يف تلك والعكس صحيح؛ وأن/وورف
لغة طبيعية، ما دامت املعاين اليت تعقل المتناهية واأللفاظ متناهية، واملتناهي ال يضبط ما ال يتناهى، وإال 
لزم تناهي املدلوالت؛ وأن التساؤل عن مدى استغالل كل إمكانات العربية التعبريية يبقى أمرا واردا 

 .ومشروعا
   :لحات إىل جماهلا من حيث انتماء املصط-2

يعىن املعجم املختص مبصطلحات موضوع معني، إذ املصطلح لغة تقنية وضعت، اتفاقا، للداللة 
 .على جمال وموضوع حمددين؛ فال وجه إليراد  ألفاظ تنتمي إىل اللغة العامة أو حقول  معرفية أخرى
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 2956ني اإلعالم، كالطاولة    والناظر يف هذا املعجم يقف على ألفاظ عامة ال نسب وال خلة بينها وب
ومن مصطلحات االقتصاد والتجارة وعامل املال، . 130 واجلواب   2324 والسؤال    2989واملهمة   

ومن  . 2376 والسعر املقترح   966 والسعر االتفاقي  1487 والسوق 1488وهي عديدة، التسويق   
 واللغة 1318 واللغة   3246للهجة احمللية     وا706 واللهجة   19مصطلحات علوم اللغة جند الصوتيات 

ومن  . 1484 ، ومن علم  النفس االجتماعي جند سلوك اجلماعة 3074 والقاموس 153االصطناعية    
 والقصة 2657ومن األجناس األدبية وعاملها جند األقصوصة     . 2474 واإليقاع 2473الشعر جند القافية 

ومن الرياضيات جند التحليل الكمي    . 1755ي والكاتب والقصاص    والروائ1754القصرية والرواية   
 وقانون امللكية الصناعية 2864، ومن القانون جند القانون املكتوب  3306 ، ومن الفيزياء الفولتية   2322

 .1882والتجارية 
  : من حيث شكل ورود املصطلح -3

فالتسمية تتم . ومهمة اإلبالغ والتواصل مما تضطلع به اللغات الطبيعية مهمتان، مهمة التسمية 
 .مبا تنبغي التسمية به، أي االسم وما يف حكمه، وأما اإلبالغ فيتم مبا يعرب عن احلدث

 2831 والالفت لالنتباه يف هذا املعجم كثرة ورود األفعال لتسمية املفاهيم ، حنو أخرج على اخلشبة   
وهذه طريقة اعتمدها املؤلفون . 3326د التلفاز  وشاه361 وهاتف 666 وخفض األمهية  1008وأطر  

  الدالة مع مدخوهلا  على الصيغة الفعلية غري )to(كلما وجدوا املصطلح اإلجنليزي مقيدا بالصرفية 
وكان من املمكن اعتماد املصدر ملوافقته خصائص التسمية؛ وهذا أمر مل     . )infinitif(املتصرفة 

 )   decipher (to 661 التركيز    يستعملوه إال يف النادر حنو فك
  ) حسب الفهرس العريب: ( من حيث ترتيب املداخل -4

واملنهج  الذي . من شروط املعجم الترتيب ، وهذا الترتيب خيضع ملنطق معني وطريقة متبعة
سار عليه املعجميون يقوم على ترتيب املداخل ألفباء وفق أصول الكلمة، دون اعتبار احلروف الزوائد 

كما أن املفرد . ا ميكن من مجع مشتقات املادة الواحدة يف مدخل  رئيس تتفرع عنه مداخل  ثانويةمم
إال أن ترتيب املداخل  يف هذا  املعجم مل يلتزم هذه الضوابط، . يقدم على املركب وارد على املزيد

ة، ومل ترد الصيغ إىل فرتبت كل املصادر املصوغة على إفعال وافتعال واستفعال وانفعال يف باب اهلمز
 ).18ص (وانسحاب ) 16ص (واستدراك ) 16ص (واجتماع  ) 15ص (أصول املادة حنو إعالن 

والصفحة اليسرى اليت كررت بعد تسعة عشر مدخال )  56ص (وكررت مصطلحات بعينها حنو مدة 
عل ، وج)55ص (واحملرر بعد أحد عشر مدخال ) 54ص (والة بعد أربعة عشر مدخال ) 39ص(
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وجاء املفرد بعد املركب حنو . رغم تأخر الواو عن امليم يف حروف اهلجاء) 59ص (مصمم بعد مصور 
وتأخرت لقطة علوية عن لقطة ) 44ص (عينة اليت تأخرت عن عينة اختبارية وعينة مغرضة 

 ).5ص(مقربة
   : من حيث تعدد املقابالت العربية للمصطلح اإلجنليزي-5

وقد انعكس . يبدو أن القاعدة املعتمدة يف هذا املعجم توسط الفرنسية بني اإلجنليزية والعربية
  الذي name      1658هذا التوسط على وضع أكثر من مقابل عريب للمصطلح اإلجنليزي، ومن أمثلة ذلك

. وقناة ومسلكبشريط  track      3117 ببياض وثغرة وفجوة، وgap   1045قوبل باسم وصيت وشهرة، و 
وهذه املقابالت مثبتة يف الفهرس العريب، ومل يتم التنبيه إىل ما قد يكون بينها من فروق دقيقة، وكأن 

وهناك بعض املقابالت العربية مل تثبت  يف الفهرس العريب مع أهنا . الترادف التام واسع االنتشار يف اللغة
د إىل إثنني عكس السابقة اليت كانت تفصل موجودة يف املعجم، ذنبها يف ذلك أهنا رقمت من واح

ومن أمثلة . فكأن الفاصلة مسوغ إلثبات املقابل الثاين يف الفهرس العريب دون األرقام. بينها الفاصلة
 وحرف    assistant editor   165 ومؤلف مساعد    Jam packed paper   1273ذلك جريدة حافلة باألحداث 

character 423 .  املقابالت ما كان هلا أن تتعدد حنو مقابلة عرب األقمار الصناعية اليت جاء كما أن بعض
  ،  والثانية تغين عن األوىل وتقلص من satellite media tour   2537   عدها مقابلة عرب السواتل ترمجة لب

دات مكونات املصطلح؛ وكان من املمكن اختيار مقابلة ساتلية، ما دام لفظ الساتل اندمج يف املفر
 .العربية واحتضنه املعجم العريب

   :  من حيث السالمة اللغوية6
... يراد بالسالمة اللغوية انقياد املصطلحات خلصوصيات النسق العريب تركيبا وصرفا وداللة

 : وسنعرض موعة من األمثلة مع حتليلها على النحو التايل 
ال تصف االسم وال تؤكده وقد بقيت منه ، من املعلوم أن العربية 808 مولد إلكتروين للحروف   -

 مولد حروف إلكتروين،: بقية؛ واألصح أن يقال 
وهذا خمالف ملقتضيات '' عريضة'' ، فاملخصص جد تقدم على خمصوصه 859 لقطة جد عريضة  -

 لقطة عريضة جدا،: النسق التركييب العريب الذي يقضي بأن يقال 
 1446 وأخرى شريط ممغنط   1439يل شريط مغناطيسي  مغناطيس، اختلف االشتقاق منها؛ فمرة ق-

 ، والتعريب األول بعيد عن أوزان العربية، وكان من األنسب أن يقولوا مغناطي magneticلترمجة الصفة 
، صيغ هذا اللفظ 1284إذا نسبوه إىل املعدن وممغنط إذا حتدثوا عنه واسندوا إليه صفة طارئة، صحفي 
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  نفسها، والفصيح أن يقال صحايف،نسبة إىل األثر ال احلرفة
بكونه موضوعا للموصوف املشتمل على السمة الداللية '' مرتزقة''   ميتاز النعت 1111صحافة مرتزقة 

 . صحافة االرتزاق: وهي مسة تعود على الصحايف ال الصحافة، فيجب، بدل ذلك، قول ] حي+ 
 وأداة التعريف، وهذا أمر غري معهود  يف النسق  وجند املؤلفني أقروا بالقيمة اخلالفية املعجمية للتنوين

، وخيالة )24ص (العريب، فجعلومها وسيلتني للتمييز بني مدخلني ملادة واحدة حنو تالشي وتالٍش  
 ).31ص (واخليالة، 

 :  من حيث الترمجة وما يرتبط هبا -7
ظ األجنبية وإجياد ألفاظ من من املعلوم أن نقل املصطلحات من لغة إىل لغة أخرى ال يتم بترمجة األلفا

اللغة الثانية لتقابلها، وإمنا األساس يف هذه العملية البحث عن توافق بني املفاهيم وما يعرب به عنها يف 
 :واملتأمل هذا املعجم يقف على عيوب كثرية منها . اللغتني معا

مقال  غري  (1311 ومرة ب مقال 564      ترجم مرة بنسخة copyعدم اعتماد مصطلح واحد، ف -
،  Symbol  2941:    وترمجة ل Code  479والرمز جاء رديفا ل  شفرة يف ترمجة ) .  Knockof copyمقبول   
وترجم األصل الواحد بطريقتني حنو   . slide show   ب شفافة وشرحية يف slide   2712وترجم 

classification تصنيف و      classified advertisement 465   النات مبوبة و إعcinema 440   خيالة مث 
cinematography    449صناعة السينما  . 

    وعدم التزام مقتضيات احلقل regional   و   local وهناك اخللط بني احمللي واإلقليمي يف ترمجة -
 ، local paper    1410   وصحيفة حملــية  local channelاملفهومي لكل واحد منهما؛ فنجد قناة حملية 

كما مل يعتمد نسق واحد . regional programme    2408 ، و  local programme   1411وبرنامج حملي لترمجة 
، وقالوا فلم تلفزي  telepic  3023 وفلم تلفزي طويل telefilm    3009فلم تلفزة : يف الترمجة، فقالوا

televising of a filmا على وزن فعللةمصدر''    بدل تلفزة فلم جيعل  تلفزة. 
خترج من '' قلمية'' بدل يدوية، ف portrait  2051 ومن غياب الدقة يف الترمجة قوهلم صورة قلمية -

،  ومعلوم signature book 2682ومن ذلك الكتاب الذهيب . الدائرة الصورة بالريشة أو بأي وسيلة أخرى
جبت ترمجة ذلك بالدفتر الذهيب كما هو أن الكتاب مطبوع ال يتخذ كراسة للكتابة وإمنا للقراءة، فو

 out of focusومن ذلك أيضا اختيار غائم لترمجة ما كانت صورته غري واضحة . متداول يف التشريفات

، واحلال أن جمال الرؤية لدى بين آدم أفقي فحق القول ضبايب ال غائم النتشار الضباب يف األرض 1821
  .والغيم يف السماء
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  فما داللة yellow press  و yellow journalism    3415صفراء لترمجة ومن ذلك كذلك صحافة 
   graphic arts  1084األصفر يف الثقافة العربية؟ وهال اكتفى ب صحافة اإلثارة والفضائح؟ وترمجوا 

فكما يتم . بالفنون التخطيطية، والتخطيط يلتبس بالربجمة؛ ورفع اإلام  يتحقق بفنون اخلط ال غري
  . بالصفة يتم أيضا باإلضافةالوصف

وما العالقة بني احلقلني املفهومني ل سرية موجزة وصورة قلمية حىت جيعال مترادفني يف  ترمجة 
profile   2201؟  فالسرية خط وكتابة والصورة رسم وأيقون. 

كان  ومردفة بشرح مطول بني هاللني، وauditorium 206ومن القصور يف الترمجة جعل حجرة مقابال ل  
. يغين عنه اعتماد الترمجة التالية حجرة التسجيل واالستماع حىت تكون للمصطلح خصوصيته اإلعالمية

 threeوال معىن ل تلفاز جمسم بصيغة اسم املفعول إال أن يكون بصيغة اسم الفاعل جمسم يف ترمجة 
dimensional television   3079م وإمنا املقصودأنه يوهم بتجسيم ما يرى فيه أو هو ، فالتلفاز ، أصال، جمس 

  .جمسم حقيقة
 reverse  2462 بالصفحة اليسرى و recto    2389ومن األخطاء املرتبطة باللغة وتقسيم العامل ترمجة 

ب الصفحة اليمىن إىل جانب ظهر الورقة، فهذه مسألة اعتبارية، إذ اليمني  واليسار يف الكتاب 
 وكان األحوط االكتفاء بوجه الورقة وظهرها، ومن ذلك أيضا ترمجة مرتبطان باللغة واجتاه كتابتها،

capital letters   (caps)   385   باحلروف الكبرية بدل حروف التاج أو احلروف التاجية؛ فالكرب والصغر
 .حجمان ال شكالن خمتلفان

 :خامتة 
 أصحابه حقهم إن هذه امللحوظات والتصويبات ال تنقص من قيمة هذا العمل شيئا وال تبخس

لكن التساؤل . ويكفيه قيمة وجدوى، ويكفي مؤلفيه فخرا واعتزازا أنه خرج إىل الوجود. وأشياءهم
فهل مت باعتماد املعاجم والقواميس وحدها؟  أم . القائم والدائم هو عن كيفية االنطالق يف هذا العمل

 مث البحث عن وجود ما يقابلها يف كان االنطالق فيه من املفاهيم األجنبية إلدراكها يف لغتها األصل
العربية إلجياد األلفاظ املناسبة للتعبري عنها؟ فالتحلل من اللفظ مث العودة إليه بعد املرور بعامل املفاهيم 

 .واملعاين والدالالت، كل ذلك ضروري يف مسألة الترمجة واملصطلح
والترمجة ضرورة ملحة لنقل . موإن عمال كهذا ال بد أن تتضافر فيه جهود  خرباء اللغات واإلعال

املعارف والعلوم، واالستفادة من هذه املعاجم يف التعلم والتعليم ال تتم إال بتأصيل العلوم، وتأصيل 
 .العلوم ال يتحصل إال بتأصيل لغة التعلم 
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