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مقدمة

مقدمـــــــــــــــة 
إن فهم كل علم من العلوم قديمها وحديثها مرهون بفهم المصطلحات الحاملة الناقلة
ألفكاره و تصوراته  ،وأولى المصطلحات بالفهم و اإلفهام عنوان العلم الذي يعد وعاء لما
يتضمنه من موضوعات  ،و إطا ار موسوما لما فيه من أفكار.
وتعد اللسانيات واحدة من تلك العلوم باعتبارها نافذة مفتوحة على العالم الغربي نطل
من خاللها لنطلع على ابداعاته ،واضافاته العلمية و المعرفية  ،وألن حاجة الدرس العربي
لهذا العلم للدخول إلى عتبة المعرفة المعاصرة و مستلزماتها ،واكتشاف عالقات هذا العلم
بالعلوم األخرى ،فقد حظيت هذه الدراسة الجديدة بالبحوث و الدراسات المكثفة وخاصة
على مستوى المصطلحات .
فأصبح البحث في المصطلحات يأخذ أهميته في ظرف يعج بالمتغيرات و االبتكارات
التي ال تتوقف  ،حيث تشهد اللسانيات العربية اليوم اضطرابا على مستوى مصطلحاتها
اللسانية لذلك فقد كان تركيزنا في هذه الدراسة على معالجة قضية ملفتة االنتباه تمثلت في
الفوضى التي تعصف بالمصطلح اللساني  ،وقد كان عنوان هذا العلم أفضل عينة
نستطيع أن نوضح بها هذه القضية .
و يعود اختيارنا لهذا الموضوع إلى سببين اثنين ؛ أولهما علمي من حيث قيمة
الموضوع في حقل الدراسات اللغوية  ،وانتمائه إلى مجال علوم اللغة بحيث يعالج
الموضوع قضية لسانية بحتة تتعلق بمصطلح اللسانيات الذي يعد جامعا لشتى العلوم
و أساسها الذي تنطلق منه  ،و ثانيهما سبب ذاتي يتمثل في الرغبة الجانحة و الميل
الكبير إلى مثل هذه الموضوعات التي تفتح أمام الطالب الباحث المجال الواسع للتوغل
إلى عالم اللغة .
أ 

مقدمة

وبناء على أهمية الموضوع فقد تبادر في أذهاننا أن نطرح السؤال اآلتي :كيف عالج
وتعامل الكتاب العرب مع قضية فوضى المصطلح اللساني ؟
وحتى نجيب على هذا السؤال المطروح ،ونلم بموضوع الدراسة كان ال بد من وضع
خطة ترسم لنا هذا البحث وهي كاآلتي:
الفصلاألول :علمالمصطلحبينالنشأةوالتطور .
المبحث األول  :نشأة و مفهوم علم المصطلح .
المبحث الثاني  :تطور علم المصطلح .
الفصلالثاني :المصطلح اللساني في األدبيات الغربية و العربية .
المبحث األول :المصطلح اللساني في الدراسات اللسانية الغربية .
المبحث الثاني  :المصطلح اللساني في الدراسات اللغوية العربية الحديثة .
الفصلالثالث :فوضىالمصطلحفيالدرساللسانيالعربي .
المبحث األول  :واقع المصطلح اللساني في الكتابات العربية .
المبحث الثاني  :دعوات توحيد المصطلح اللساني و جهود المجامع العربية .
حيث تناولنا في الفصل األول دراسة علم المصطلح ،عرجنا فيـه على موضوع
نشأة هذا العلم مع محاولة ألخذ بعض التعريفات العامة لعلم المصطلح  ،ثم تحدثنا عن
تطور هذا العلم والعـوامل المساعدة في ازدهاره في الدول الغربية و العربية .
لنتطرق بعدها إلى الفصل الثاني فنتناول فيه المصطلح اللساني في األدبيات
الغربية و العربية في مبحثين اثنين ،حيث وقفنا على المصطلح العلمي لننتقل من خالله
ب 

مقدمة

إ لى المصطلح اللساني مشيرين في ذلك إلى البدايات األولى لمصطلح اللسانيات عند
الغرب مع رصدنا لبعض المصطلحات اللسانية السائدة في الد ارسات اللغوية الغربية  ،أما
الجزء الثاني من هذا الفصل فقد كان تحليلنا فيه للمصطلح اللساني في الدرس
العربي الحديث حيث ذكرنا فيه الترجمات العديدة التي سيقت لهذا المصطلح اللساني مع
اإلشارة إلى بعض المؤلفات العربية الحاملة لعنوان هذا العلم .
لنتحدث في الفصل الثالث و األخير عن فوضى المصطلح في الدرس اللساني
العربي في مبحثين اثنين  ،فكان األول محاولة لرصد واقع المصطلح اللساني في
الكتابات العربية من خالل طرح بعض اإلشكاالت المتسببة في حدوث هذه الفوضى  ،أما
القسم الثاني من هذا الفصل فكان معالجا لهذه الظاهرة اللغوية باقتراح جملة من الحلول
التي تمتثل في توحيد المصطلحات العلمية بعامة و المصطلح اللساني بخاصة .
وقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف هذه الظاهرة
في حد ذاتها  ،و الوقوف عند مشكالتها بتحليلها و توضيح أسبابها و نتائجها .
أما عن الد ارسات السابقة حول هذا الموضوع ،فقد اعتمدنا على جملة من المراجع
التي كانت خير دليل لهذه الدراسة  ،و كان من أهمها كتاب "من قضايا المصطلح اللغوي
العربي" لمصطفى طاهر الحيادرة ،و كذا كتاب "الجهود اللغوية في المصطلح العلمي
الحديث" لمحمد علي الزركان باعتبارهما مرجعين أساسيين نعود إليهما أثناء مواجهتنا ألي
غموض يصيب الدراسة  ،كما كانت دراستنا لهذه القضية بلورة لألفكار التي جاء بها
هذين الباحثين مع طرح لبعض القضايا التي لم يشيار إليها في كتابيهما .
و ال شك أن قلة الكتابات في هذا الموضوع كانت من أبرز الصعوبات التي
واجهتنا خالل فترة إنجاز هذا البحث مما أدى إلى صعوبة الحصول على المراجع
المناسبة  .ومهما يكن فقد تمكنا من إنجاز هذا العمل بفضل المساعدات العلمية
ج 

مقدمة
و المعنوية التي قدمت لنا من طرف األستاذ المشرف و الذي حاولنا بتوجيهاته و منهجيته
المتقيد بها أن نتحكم في زمام البحث .
وال يسعنا في األخير إال أن نتقدم بجزيل الشكر و التقدير ألستاذنا المشرف علينا
و مرشدنا دائما الدكتور عبد العزيز كعواش على كل المجهودات الجبارة و المعلومات
القيمة التي زودنا بها كما نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث  .و ال
ننسى طبعا أن نشكر كل طلبة الدفعة في التخصصات الثالث سائلين اهلل لهم و لنا
التوفيق و السداد.
واهلل المستعان

د 

الفصل األول  :علم المصطلح بين النشأة
والتطور
المبحث األول  :نشأة ومفهوم علم المصطلح
المبحث الثاني  :تطور علم المصطلح

علم المصطلح بين النشأة والتطور

الفصل األول

المبحث األول  :نشــــــأة و مفهـوم علم المصطلح :
تخضع كافة اللغات لسنة التطور ،و التقدم في ألفاظها و معانيها ،و هذا راجع إلى
ظهور العلوم ،والمخترعات الجديدة بصورة مستمرة مما يؤدي بالضرورة إلى ظهور
مصطلحات  ،و مسميات لكل علم من العلوم أو اختراع من االختراعات و«بذلك يكون
المصطلح مفتاحا لتعليمية العلوم  ،واللغات ،والمعارف كلها ،واطا ار موسوما في تحصيلها
ٍ
من غير انحر ٍ
ٍ
اجحاف مردوٍد ». 1
مقصود  ،وال
اف
فالمصطلح هو الحاصل للمضمون العلمي في اللغة  ،وأداة التعامل مع المعرفة ،
وأساس التواصل في مجتمع المعلومات ،وبمعنى آخر« المصطلحات هي عالمات
المعرفة ،وسمات تعرف بها العلوم ،وهي ألوان مختلفة مفتوحة تنتظم بها الحياة سكوناً

و حركةً  ،وتتعارف بها األجيال  ،وتتحاور بها الحضارات  ،وتتقدم بها األمم». 2

أي علم دون فهم المصطلحات  ،وال سبيل إلى تحليل
فال سبيل إلى استيعاب ّ
أي علم دون فقه المصطلحات  ،وهنا يكمن دورها في بيان ومعرفة العلوم
وتعليل ظواهر ّ

إذ في المصطلحات البسيطة الصغيرة تسكن صغار العلم وجزئياته ،وفي المصطلحات

المركبة تختزن كبار العلم و كلياته ،وفي األنساق المصطلحية العامة تتمثل أشجار
مفاهيم العلوم  ،وأشكال بنائها ،ومن تلك األنساق المتضمنـة لمعاج ـم العلـ ـوم  ،و أجهزته ـا
سم ـوا علمهم صادقي ـن
المصطلحية يمك ـن استخ ـالص رؤيته ـا  ،وهلل ّ
در أه ـل الح ـديث إذ ّ

1
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علم المصطلح بين النشأة والتطور

الفصل األول
"علم المصطلح" أو "علم الحديث".1

وكانت بدايـ ـة المعرف ـ ـة االنساني ـة فوق األرض بعلـم األسمـاء (المصطلح)  ،فكـان
أول علم ظهر هو علم المصطلح  ،فمنذ الخلق األول لإلنسان ووجوده على سطح
األرض وهو يعلم بأسماء األشياء الموجودة في الكون بقدرة الخالق عز وجل . 2يقول اهلل

تعالى .3﴾        ﴿ :
ومع الت ــطور الحــاصل فـي العل ـ ــوم والتكــنول ـ ــوجيــا  ،و النـ ـ ــمو السـ ـ ـريـع فـي التـ ـ ــعاون
والتـ ــبادل الدولـي فـي الســلع و الخـدمـات المــعرفيــة  ،وارتـ ــفاع المـ ــردود االقـ ــتصادي ل ــجأ
العلـ ـمــاء المتـ ــخصصون و الل ـ ـ ــغوي ــون الم ـ ـعــجميــون إلـ ــى وضـ ـ ــع

و ت ـ ــطويـر عل ـ ـ ــم

ج ـ ــديــد أطـ ــلقوا علــيه عل ـ ــم المـ ــصطل ــحاـت أو الم ــصطلـ ــحية الـ ــذي ي ــمكـن أن نــقول عـنه :
« العلم الـذي يـبـحث فـي العــالقــة ب ـي ـن المــفاهي ــم الع ــلميـة و األلــفاظ اللــغوـية التي ت ـع ـبــر
ع ـنــها».4

فـ ـهـو علــم مــشتـرك ب ـيـن علــوم الـل ــغة و الم ــنطق و اإلعـ ــالميــة  ،و حقــل
التخـصص العلــمي ،و يـ ـه ّـم هـ ـ ــذا الع ـلــم المتخصصين فــي الع ـلـ ــوم و الت ـقــنيـات ،
و المتـ ــرجــمي ـ ــن العامــليـن فـي اإلعـالميــات  ،وكـل مــن لـه عــالقـة باالتـصـاالت المهنيــة

و التعـاون العلــمي.5

1
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الفصل األول

وه ــذا ما نلــحظه عــند البــاحثيـن الــروس لـمـّا كـانوا ينــعتـونه بعلـم العلـوم  ،و يتناول
علم الم ــصطلح ج ـوانب ثــالثة متــصلة بالبــحث العل ــمي و ه ــي:1
يــبحث علـم المــصطلح أوالً فـي العـالقـات بـيـن الـمفــاهي ـم المــتداخــلة كـعالقات

ـصنـفة الـتي
الجـنس و النــوع و الكـل و الجــزء التـي تتـبــلور فـي وضــع الـمـصطلحـات المـ ّ
تع ّـبـر عـن تـ ــلك الم ــفاهـ ـيــم  ،وب ـهــذا المـعــنى يـكــون عـلــم المـصطلـح ف ــرعاً خـاصاً مـن عل ــم
الم ـنـطق و ع ـلــم الوجــود.

أمــا الــجانـب الثــانـي فـي ـبــحث فـ ـيـه عـلــم الم ـصـطــلح ع ــن العــالقــات القـ ــائـ ـمـة بـ ـي ــن
ّ
الم ـصـطـلحات الل ـغـويـة  ،ووســائـل وض ـعـها وأن ـظـمـة تــمثـ ـيــلها فــي ب ـنـية مــن العـلــوم ،و هنــا
يص ـبـح عـلــم المــصطـلـح فــرعاً خـاصاً مــن فـروع عـلـم المـعجم ( ، )Lexcologyوعـلـم
ت ـطـ ــور دالالت األل ـف ــاظ(.)Semasiology

وي ـب ــح ث ع ـ ـلــم الم ـصـط ـلـح فــي الجــانــب الثــالــث فــي الطــرق الـع ـامــة الم ــؤديــة إلــى
خـلـق اللــغة العـلمـية ـب ـصـرف الن ـظــر ع ــن الت ـطــبيـقـات الـع ـلـمـية في لـغة طبيـعـية بـذاتها .
و هـ ـ ــنا يم ـكـن القــول أن ع ـلــم المـ ـصـ ـطـ ـلـح هـ ـ ــو عـلـم مــشتــرك ب ـي ــن عـ ـلـ ــوم الل ـ ـغـة
و المـ ـنـطق و الــوجـود و الــمعـرفــة و اإلعــالمــيات  ،ألن كــل هــذه الع ـلـوم و غـ ــيرهـا
تـتـنــاول التــنظــيم ال ّش ـكـلي لل ـعــالقــة المــعق ــدة ب ـيــن الم ـفــهوم و المـصطـلح .

عــلم المــصطلح فـي األدبــيات الغــربيــة:
نـظـ اًر لألهــمية الكـبـيرة التي أوالهـا العــلمـاء و اللغــويـون المتـخصصون للمـصطلحات،

والـى جـانـب التـطـور المـتسـارع الـذي عـرفـتـه مـخـتـلف التـقنـيـات  ،و الـتطـور الـسـريع للـتقـانــة
الـذيـن أل ــزما بـتسـميـة المــفاه ـيــم الـجــديـدة و تــوحـيـدها كــان نشـوء ع ـلــم الم ـصـطـلح فــي زم ــن
1

 ينظر مصطفى طاهر الحيادرة  ،من قضايا المصطلح اللغوي العربي( الكتاب األول )  .ط  . 1 :اربد  ،األردن:عالم الكتب الحديث  . 2003 ،ص. 23 - 22

4

علم المصطلح بين النشأة والتطور

الفصل األول

السـوفيــاتي « الــروسـي د .س لـــــــوت -1250( D.S.Lotte
مـ ّ
ـتأخـر عـلـى يـ ــد كــل مـن ّ
 )1211مـبـتـكــر المــدرسـة ال ــروسيـة فـي المـصـطلـحيـة»  ،1و األلـمـانـي فـوستـر wuster
) (1898-1977الذي يعـتـبر كمـؤسـس للمصـطلحيـة العـصرية  ،والممثـل األسـاسي لمـا

فين ـا  ،وذلـك م ـن خالل أطروحت ـه للدكت ـوراه التي عـرض في ـها نظريت ـه
سمي بمدرسة ّ
ّ
2
العــامة للمصطلحي ــة .
بأنه « دراسة ميدانية لتسمية
و قد ّعرفت المنظمة العالمية للتقييس علم المصطلح ّ
المفاهيم الـتــي تـنـتــمي إلـى ميـادي ــن مختـصة م ــن الـنـشـاط اـلب ـش ــري بــاعـ ـت ـبـار وظـ ـيـفـ ــتهـا
االجـتماعية » .3وفـي مـفـهـوم آخـر لــه يـقـول أحـد البـاحثـيـن هـو « :الــد ارس ــة النس ـقـية
لتسـمية المفـاهيــم التـي تنـتـمي إلـى ميـادـين مخـتصـة مــن الـتج ـربـة اإلنـسانـيـة ».4

بأنـه «:العـلـم الـذي يـحكـم نـظام
وع ّـرفـه فــوستـر فـي اآلونـة األخي ـرة قبـل وفـاتـه ّ
المعجم المخـتص بـعلـم مـن العـلـوم »  ،كما اع ـتـبره مـبـدأ أطـلق عـليـه اسـم "التـكـويـن
الـواعـي للـ ـغـة" أي أن علـم المـصطلـحات عـنده يعـني "إنـشاء مــا ينبـغي أن يـكون " إذ

ـدخـل فـي الـوقـائـع الطـبـيعـية بـهــدف تـغ ــييـر مـج ارهـا.5
يعمـل بـوعي بفـضـل الت ّ
مفـردة

عـلـم

المصطلحات

أن
ويـذكر بعض الباحثين في مؤلـفـاتـهم ّ
( )Terminologyتسـمـي ـة مـتع ـددة المعـنى  ،فـق ـد يقـصـد بـهـا عـلـم أو دراسـة مـعرفـة
المـصطلحات  ،و هـذا مـا يجعـلـهـا تـتقـارب مـع مـفـردة ع ـلـم المـعاجـم الـذي يقصد بـه عـلـم
1
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أو دراسـة معـرفـة الـمـعجم أو المـداخل الم ـعجمية  ،و قـد « وردت مـف ـردة
) )Terminologyبـ ـ ـ ـاأللـمانـية أوالً بـفـضل كريستيان كـوتفـيرد شوـتـز Christian

 ، )Gotfried Schutz) 1747-1832ليتـم اإلقـرار بـالصـفة ( )Terminologschعـام

 ، 1411وبـعد ذلـ ـك ن ـجـد ف ـي االنـ ـجـلـيـزيـة أن ( )Terminologieتـنافـس
( )Nomenclatureصـنافة  .وفـي سـنـة  1101ت ـم استـعمـال ( )Terminologieفـي
الـلـغة الـفـرنسـية لـكـن بـمعنـى سـجالـي و هـو اإلسـراف فـي استـعمـال مـصطلحات غيـر

مفـهومـة ».1

و ع ّـرف ويـهل  wehle1837علم المصطلحات حـين أعـطاه كـامـل قـيمـته العـلمـية
بـ ّأنـه  «:نـظام مـن المـصطلـحات مـسـتعملة فـي وصـف مـوضوعات التاريخ الطبيعي ». 2
وكـلمـة  Terminologyفـي اسـتـعمـالها الحـدي ـث يـذكـر أحـد الباحثـين ّأنـه يـجب هـنـا
التـميـيز بيـن ثالثة مـ ٍ
عان لهـذه الكلمة  ،فـهي تعني:3
أ -مجموعة تطبيقات و مناهج تستعمل لجمع و وصف و معالجة و تقديم المصطلحات.
ب -مجـموعة من المقـدمات المنطقية و الحجج و الخالصات الضـرورية لتفسـير العالقات
بـين المفاه ـيم و المـصطلحات .
ج -دراسة مفردات مجال معرفي ما .
كـمـا يعـ ـ ـ ّرف كـواديـــــــك  Gouadecعـ ـل ـم المـصطلح ب ـ ّأن ـه  « :ال ـعل ـم ال ـذي
يـ ـدرس الم ـصطلحات ،وتك ـوي ـنها و استـعمالها ودالالتـها و تط ـورها و عالق ـات ـها بالـعلـم
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الم ـدرك أو المتصور ،وه ـو مجموعة من التعـيينات حـيث يكون مجال االســتعمال مـحدودًا

أو خاصاً».1

ويعد فيلبر  Felberأيضـاً مـن الـذيـن عـن ـوا بـه ـذا الـعلـم الجديـد  ،فق ـد احتوت

مـباحثـه « العـمـل المصطلحي بـشـقيـه العلـمي و التنـظـيمي  ،و التـقييـس الم ـصـطلـحي ،

و م ـا يتضـمنـه م ـن تـوح ـيد المب ـادئ و الط ـرائ ـق المصط ـلحية  ،واعـ ـداد المـ ـواصـفات
المص ـطلحيـ ـة و الـ ـتوث ـ ـيق الم ـصطلحي» ،2كم ـا لفــيلـبر فـضل كبـير فـي هـذا المـجال مـن

خـ الل مباحثه حين وضح أهمية بنوك البيانات المصطلحية  ،و التنسيق بين النشاطات
المختلفة في عالم المصطلح ،و عرضه لشبكة المصطلحات العالمية داخل إطار

األنف ـ ـوتـ ـ ـيـرم.3

أن مـمـارسة
و ن ـحن إذا أمـعنا الن ـظر ف ـي أصـ ـول هـ ـذا الع ـلـم الـجديد ّ ،
فإنـنا نجـد ّ
هذا العـ ـلم ه ـي م ـمارسة ق ـديمة فـي األصـل  ،ف ـقـد كـان هنـاك مختصون اهتموا بتسمية
المفاهيم

الع ـلمية

ف ـي

وبــيـرتــولــيBerthelet

الق ـرن

ع ـشر

ال ـثامن

أمث ـال

الفــوازيــيLavoisir

،

من خ ـالل األعمال المنجـزة فـي الكـيمـياء  ،أو لـينــــي Linné

في علـوم النباتات و الحيوانات  ،كم ـا زاد االهـ ـتمام فـي الق ـرن التاسع عشـر بض ـرورة
وض ـع المصطلحات لك ـل ح ـق ـل علم ـي إذ تش ـ ّكلت ن ـدوات دولي ـة من ط ـرف النباتيـين في
 ، 1264و علـماء الحيوانات في  1112و الكـيمـ ـيائيين في .41122

أن ه ـذا الع ـل ـم (عـلم المصطلح) ق ـد س ـبق إلي ـه علمـاؤن ـا الع ـرب القدامى،
و ال ن ـنكر ّ
فإن ـنا نـجـد ّأن ـهـا ق ـد اش ـتـملـت علـى ه ـ ـذا
ف ـإذا دق ـقـنا الن ـظر ف ـي المؤلف ـات ال ـعربية الق ـديمـة ّ ،
الع ـلم م ـن خـالل لفظتـي "مصطلح " و "اصطالح" بوصفـهـما متـ ـرادفيـن .
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عــــلم المصـطلح فــــي األدبيـــات الـعــربيـــــة :
 -1المصطلح في التراث العربي :

ب ـع ـد مـجي ـئ اإلس ـالم ان ـت ـقـلـت ال ـلغة الع ـربيـة إل ـى است ـعم ـال جـدي ـد ف ـي ال ـلغـة يـساي ـر
م ـفاهيـم الـدين اإلس ـالمي  ،فن ـشأت العلوم الدينية منفردة بمصطلحات خاصة بها  ،وأصبح
لـكـل عـلـ م من العلوم العربية مصطلحاته التي استقلت في مؤلفات و معاجم خاصة  ،فكان

« للـفقه مـصطلحاته ،وك ـذلك للتفس ـير و الحدي ـث وع ـلم الك ـالم » ، 1وك ـ ـذا للنـح ـو و األدب
و ال ـنقد و البـالغة و الـع ـروض و الطـ ـب و الكـيمياء مصطلحات خاصة بها  ،و قد
تشترك هذه العلوم في بعض المصطلحات نظ اًر االشتراكها في كونها من علوم اللغة.
و ق ـد اُعـ ـتبر علـماء الحـديث أول مـن ااستـخدم لفـظ "معجم"  ،و لفظ "مصطلح" حيث

ظهر لفظ "مصطلح" في عنـاوين بعض مؤلفـاتهم مـثل "األلفيـة في مصطلح الحديث"

للزيـن الـعراقي المتوفى سنة  106ه  ،وكتاب " نخبة الفكر في مصطلح األثر" للحافظ
بن حجر العسـقالني المتوفى سـنة  152ه  .2و كـذا كـتاب " الزيـنــة فــي المصطلحات

اإلسالمي ــة الـعربيـة " ألبـي هشـام أحمـد بـن حمـدان الــرازي  ،حـيث تحدث فـيه عـن
تـطـور الـصـلة بين المصطلحات الـشـرعـية و اللغـوية. 3

كـمـا ن ـجد الخــوارزمـي مـن الـذـين أول ـوا ااه ـتـمامـهـم بـعـتـبة الم ـصطلـح  ،و ال ـذي
دع ـتـه الحاجة كما يشير في مقدمة كـتابه "مفتاح العلوم" إلى تصنيف يكون جامعاً لمفاتيح
1
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مـن الـعـلم ـاء

متضمنا ما بـيـن ك ـل طـبقـة
العلوم و أوائـ ـ ـل الصناع ـات ،
ّ
الم ـواضع ـات  ،و االصطالحات التي خلت منها الكتب الحاصرة لعلم اللغة.1

مـن

كـما يكـشـف التهــانــوي عـ ـن أه ـمـية الم ـصطلح ف ـي مـقـ ـدمـة ك ـتابه ال ـذي يـ ـضم أهـ ـ ـم
إن أكـثـر مـا يحـتاج ب ـه فـي
المصطلحـات المتـداولة في عصـره و تـعري ـفـها حـيث يـذكـر ّ « :
ا
إن لكل علم
مدون ـة  ،و الف ـنون الم ـ َّ
الع ـلوم ال ـ َّ
روجـة إلى األسـاتـذة هـو اشـتباه االصـطالح  ،ف ـ ّ
اصـطـالح ـاته إذا لـ ـم يـعـلـم بـذل ـك ال يت ـيسر للشـارع فيه إلى ا
ال  ،وال إلى فـه ـمه
االهت ـداء سبـي ً
ّ
دليالً ». 2
ونـجد أيـضاً ابـن جـ ّني ق ـد اسـتـخ ـدم لف ـظة االصـطالح ع ـند حـدي ـثه عـ ـن أصـل
الـل ـغ ـة :أ اال ـ ـهام ه ـي أم اصـطالح ؟ ف ـيقـ ـول  « :هـ ـذا مـوضع م ـ ـحوج إل ـى فـ ـضل تـأم ـل،

أن أص ـل الـلـغة ّإن ـمـا ه ـي ت ـواضـع و اص ـطالح ». 3
أن أك ـثر أه ـل الن ـظر عـ ـلى ّ
غي ـر ّ

كـما أفـ ـرد ابـــن فــارس فـي ك ـتابه الم ـشهور" الصـاحبي ف ـي فقـه اللغـة وسـنن العربية
في كالمها" بـابـاً خاصاًّ سـ ّمـاه بـاب "األس ـماء اإلسالم ـية"  ،وهـذا ما ينطبـق عـلى ما يسـ ّميه
4
الدارسـون "األلـفاظ اإلسـالميـة" حـيث جـعل أللفـاظ الم ـصطلحـات اسمين لغوي وصنـ ـاعـي.
أن ابـن فـارس م ـن بـيـن الـذي ـن ااهـت ـموا ب ـوضع الم ـصطلح ـات ،
و هـ ـ ـذا دليـل ع ـلى ّ
و خ ـاصة فيـ ـما ي ـتع ـلق بالمـ ـصطلحات واأللـ ـفـاظ اإلس ـالمـية .
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عدة الالّفظ "
كمـا وردت لفـظة اص ـطالح صريحة في كتاب "شرح عمدة الحافظ و ّ
البـن مـالك الـذي يـقول  « :اسم الفاعـل فـي االصطالح ه ـو الصـفة الصـريـحة » . 1والـى
جانـب ه ـؤالء نـجد كتاب المقدمة البن خـلدون ال يخلو من لفظة "مصطلح" إذ يشير قائالً:
« الفصل الواحد و الخمسون في تفسيـر الذوق في مصطلح أه ـل البيان » . 2

فإننا نجد أنها كلمة
و إذا أردنـا أن نذهـب إلى تعريـف االصـطالح في اللغة ّ ،
(،صلُ َح)  ،وق ـد ج ـاءت ف ـي " مـعـجم الوسـيط "
(صلَ َح)
َ
مشتقة من األصل الل ـغـوي الث ـالثـي َ
بمعنى زوال الفس ــاد  ،و اإلت ــيان بـمـا هـ ــو نـافــع  ،و يـقال  :ااصطلـح القــوم أي زال ما
بــينهم مــن خ ـ ٍ
ـالف  ،وع ــلى األم ــر :تعــارفوا عليــه و اتّ ـف ـق ـوا . 3

و مـ ـن هذه المعاني استمد العلماء و اللغويون اصطالحاتهم على تعريف
ٍ
لغوي تناول ه ـذه اللفظة هو معجم" تاج العروس":4
ٍ
معجم
االصطالح ،فأول
ٍ
« واالصطالح ااتف ـاق طائـ ـ ـفة مخـصوصة على ٍ
مخصوص »  .و يذهب علــي
أمر
الجرجاني فـ ـي تعـ ـريفـ ـه االصطالحي ب ـ ّأنـه  « :عب ـ ـارة ع ـن ااتف ـاق قـ ـوم ع ـل ـى تسمية
5
عرف االصطالح فــي كتب و مــؤلفات
الشيء بـ ـاسم ي ـنقل عـ ـن موضعه األول»  .ك ـما يـ ـ ّ

1
2
3

 مصطفى طاهر الحيادرة  ،من قضايا المصطلح اللغوي العربي(الكتاب األول)  .ص . 42 – 41 علي القاسمي « علم المصطلح أسسه النظرية و تطبيقاته العملية » . ينظر مجمع اللغة العربية  ،المعجم الوسيط  .ط . 4 :جمهورية مصر العربية  :مكتبة الشروق الدولية .2004 ،ص . 520مادة (ص .ل .ح).

4

 -محمد مرتضى الحسني الزبيدي  ،تاج العروس من جواهر القاموس  .تحقيق حسين نصار  .الكويت  :مطبعة

5

 -التعريفات  ،بيروت  ،لبنان  :دار الكتب العلمية  . 1225 ،ص  . 21نقالً عن خالد األشهب  ،المصطلح

حكومة  . 1262 ،ج  . 6:ص . 551مادة (ص  .ل  .ح ) .
العربي البنية و التمثيل  .ص14.
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الفصل األول

وضع للفـظ بإزاء المـعنى .أو بمــعنى آخ ـر  « :إخـ ـراج
أخــرى  :اتفاق طائفة ع ـلـى
ٍ
الشـ ـيء مـ ـن معنى لغــوي إلـى معنى آخ ــر لبيـ ـ ـ ـ ــان المراد ». 1

و مـن المـالحظ الي ـوم ع ـند الدارسي ـن و الـباحث ـين في أصول المصطلح  ،و مصادره
أن ع ـلم ـاء الع ـرب فـي دراساتهم لل ـعلوم الطبيـعية
ّأنهم يعت ـبرون أو ب ـاألحرى يق ـ ّرون ّ
و عل ـوم الفـيزياء و الكيمـيـاء و الطب وغ ـيرها قـ ـد كـان ـوا يستـع ـملون مصطلحات في غير
العربية  ،غير ّأنن ـا إذا رج ـعنا إلى است ـعماالتـهـم للم ـصطلحات الـشرعية ومـصطلـحات الفق ـه
فإنـنـا نـجدهـا ّأنهـا ق ـد انـبثقت من الفـكر اللغـوي العربي بعد اإلسـالم .
وع ـل ـوم العربية قديم ـاً ّ
ولم ي ـخـف عل ـم الم ـصطلـح عن الدارس ـين المـحدث ـين  ،ف ـهـم أي ـضاً سـاروا ع ـلى نـهـج

الق ـدامى ،وقـطعوا شـوطاً فـي التـقدم العلمي من خالل اهتمامهم بموضوع المصطلحات .

 -2المــصطلح فـي الـدرس الـعربي الـحديــث :
لقد عرفت اللغة العربية في العصر الحديث و منذ فجر النهضة تجارب عديدة
باستخدامها لغة العلوم  ،و ذلك كان في مصر و الشام و تونس و المغرب حيث عكف
العديد من الباحثين و المترجمين المتخصصين على « وضع معاجم لمصطلحات العلوم،

وكثرت الترجمات من اللغات المختلفة » .2

إذ نـجد الشيخ رفـاعـة الطـهـطـاوي  ،والـذي تخـصص في ترجمة المصطلحات
الغربية يضـع مـعجماً صـغيـ ار فـي أول كتـابـه " قالئد المفاخر في غريب عوائد األوائل

و األواخر" يـجمـع فيـه بيـن اللـغتـين الـعربـية و الفـرنـسية و مصطلحاتهما  .كما للشــدياق
1

2

 محمد الديداوي  ،الترجمة و التعريب بين اللغة البيانية و اللغة الحاسوبية  .ط . 1 :الدار البيضاء  ،المغرب :المركز الثقافي للنشر  . 2002 ،ص . 52
 وفاء كامل فايد  ،المجامع العربية و قضايا اللغة ( . )1ص . 14011
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دور كبيـر في وض ـع الـمـصطلحـات العـلمـية و الـحضـاري ـة  ،فـقـد عـاش فـي عـصر
النـهضة فـي مـصـر و الش ـام  ،ثـم انـتقل إلـى أورب ـا  ،و اطـلع ع ـلـى المخ ـترعـات
و المـبتـك ـرات الغ ـربـية الج ـديـدة  ،فأح ـاط بـما لـم يـحـط غـ ـيره ف ـي ق ـضايا المصطلح العلـمي
في ذلك الوقت .1

كما يـعـد كـتاب " المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم و الحديث " م ـن
أه ـم الـكتب ال ـتي ألّـ ـفت فـي ه ـذا الم ـوضوع  ،و ال ـذي جم ـعت ف ـيه المح ـاضرات التي ألقاها
مصطفى الشهابــي عل ـى طالب معه ـد ال ـدراسات الع ـربية بالقاهرة  ،حيث يش ـير قائـ ـالً :

« فأرجو أن تنبه هذه المحاضرات الموجزة طالب المعهد على االهتمام بقضية
ألنها أهـ ـم ق ـضية تعتـ ـرض سبـيلنا ع ـن ـدما نـحـاول جـعـل لغتـنـ ـ ـا الضادية
المصطلحات ّ
المـضرية صـالحـة للتعليم العـالـي و للتعـبير ع ـن حـاجـات الحيـاة العصرية ». 2
و نـج ـد عــبد السـالم المسـدي ه ـو اآلخـر يـ ـولي أهـمـية كـبـيـرة للـمـصـطل ـح و دوره

في تحـصيل العلـوم و ضبطـها و إدراكـها  ،إذ يـرى ّأنـه  «:ل ـيس م ـن مـسلك يتوسل به
لكأنها تق ـوم مـن العل ـم مقـام
اإلنسان إلى مـنطق الع ـلم غـير ألفاظه االصطالحية حتى ّ

جـهاز ال ـدوال ليست مدلوالته إالّ محاور العلم ذاته  ،ومضامين قدره من يقين المعـ ـارف

السـجل
و حقيق األقوال ،فــإذا استبــان خطـر المصطلح فـي كل فـ ّـن
ّ
توضـح ّ
أن ّ
االصطالحي هــو الكشــف المفهــومـي الــذي يـقيم للــعلـم ســوره الجامع و حصنه المانع ». 3
كما دعـت حاجة العمـل المصطلحي إلـى ظهور مجامع لغوية و علمية تقـ ـوم

تعددها و توحيدها ،
بـوضع المصطلحـات ،و دراستـها و تمـحيصها  ،وحـ ّل مشـاكل ّ

1
2
3

 ينظر محمد علي الزركان  ،الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث  .ص . 42 ، 4 -المرجع نفسه  .ص . 4

 عبد الرزاق جعنيد  ،المصطلح النقدي قضايا و إشكاالت  .ص . 512
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لتعبر عنها بـدقّة ،كمجمع اللغـة العربية بالقاه ـرة  ،والمجمع العلمي
وتطويع اللغة العربية ّ
العربي بدمشق ،و المجمع العلمي العراقي  ،و مكتب تنسيـق التعريب .
أصـبـح البـح ـث أيضـاً ف ـي المصطلحـات و أل ـفـاظ الـحض ـارة م ـن القضاي ـا األسـاسي ـة

للـرسائــل الـجامـعـية  ،إذ تُـق ـ ّدم و إلـى ال ـيـوم أب ـحـاث ت ـت ـنـاول جوان ـب مـح ـددة م ـن قـضـيـة
الم ـصـطلـحات  ،وم ـنها رسائ ـل ت ـنـاولـ ت "المصطلحات عند الرازي"  ،و "المصطلحات عند
ابن سينا " ،و "المصـطلحـات عـنـد الـف ـرابي"  ،حـيـث ت ـركز ه ـ ـذه الـرسائـل الـجام ـع ـية ع ـل ـى

الكل ـمات العـربـية  ،و تـسهـم في الـبحث فـي جواـنب مـن تـاريخهـا. 1

فـكث ـر االهـتمـام بـتـدريـس عـلـم المـصطلـح فـي الجـامـعات و المـعـاه ـد العـلـميـة العربـيـة
مما جعل الدارسين و العلماء و المتخصصين متابعة سير العلم في تقدمه
المتـخصصةّ ،
و ازدهـ ـ ـ ـ ـ ـاره.

1

 محمود فهمي حجازي  ،البحث اللغوي  .ط :بال  .القاهرة  ،مصر  :دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ،ت :بال  .ص. 14
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الفصل األول

المبحث الثاني :تطور علم المصطلح :
نتيـجة للـتـطور المتنـامي  ،والحـاجـات المتـزايدة إلـى التـواصل بيـن الـدول النــاطقــة
باللــغات المختــلفة  ،و التبادل العـلـمي و التـقني و التـجـاري للخـدمـات المعـرفيـة يـشهـد عـلـم
المصطـلح اليــوم تطـو اًر و انتشــا اًر واسـعـاً  ،و علـى نطـا ٍ
ق عمـ ٍ
ـومي  ،حتـى صــار علـم ـاً
قائمـاً بـذاتــه لــه خصـوصيـّاته وأبـعـاده  ،حــيث ازدادت وتــيرة االهــتمـام بوضــع
المصطــلحات للعـلـوم الجديـدة  ،و تــوحيـدهـا مـن قـبل التقـنيـيـن و المترجمــين المتـخصصيـن
في مخــتلف الـعلـوم .
ـلي ـاً فـي دول أوربـ ــا  ،حـيـث صــدر مـا بي ــن عــامي 4091
و يـظ ـهـر هـذا االه ـتـمـام ج ّ

و  4091معــجم ش ـلـومــان  Schlomannالم ـص ّـور للمـصـطـلحـات التقــنيـة فــي 41
ـست ل ــغات علــى أي ــدي فـري ـ ٍ
ق دولـ ٍـي مــن الخب ـراء إذ لم يرتب المصطلحات
مجلداً ،و ب ّ
ألفبائياً  ،و ّإنما رتبها على أساس المفاهيم  ،و العالقات القائمة بينها  ،بحيث يساهم
تصنيف المفاهيم ذاته في توضيح مدلول المصطلح و تفسيره  ،كما شهد عام 4094
صدور كتاب"التوحيد الدولي للغات الهندسية" ،وخاصة الهندسة الكهربائية لألستاذفوستر.1
ٍ
بطلب من االتّحاد السوفياتي ممثالً في أكاديمية العلوم
و في عام  ، 4091و
السوفياتية تش ّكلت ( اللجنة التقنية للمصطلحات ) ضمن االتّحاد العالمي لجمعيات
المقاييس الوطنية ( ، )ISAو بعد الحرب العالمية الثانية حلّت مح ّل لجنة التقنيات
تسمى ( اللجنة التقنية  ) 93المتخصصة في وضع مبادئ
للمصطلحات لجنة جديدة ّ
1

 -ينظر محمد علي الزركان  ،الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث  .ص . 151 – 153
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الفصل األول

المصطلحات و تنسيقها  ،وهي تندرج ضمن المنظمة العلمية للتوحيد المعياري( )I.S.O
التي تتخذ جنيف مق اًّر لها .1
لتزداد حركة التطور تدريجياًّ بتأسيــس مركز المعلومات الدولي للمصطلحات في
فينابتعاون مع اليونيسكو و الحكومة النمساوية  ،و ذلك كان عام  ، 4034و الذي ترمي
ّ
أهدافه إلى: 2

 -4تشجيع البحوث العلمية في النظرية العامة لعلم المصطلحات  ،ووضع المصطلحات
و توثيقها.
 -9توثيق المعلومات المتعلقة بالمصطلحات و المؤسسات القطرية و الدولية  ،و الخبراء
و المشروعات .
 -9تنسيق التعاون الدولي في حقل المصطلحات و تبادلها  ،و تبادل المعلومات عنها .
 -1بحث امكانات التعاون بين بنوك المصطلحات  ،و أسس تبادل المعلومات عنها.
و قد عمل المركز على البحث في المصطلحات  ،و ح ّل مشكالتها المنهجية من
خالل عقده لعدة مؤتمرات و ندوات عالمية حيث كانت أول ندوة له حول التعاون الدولي
فينا عام  ، 4035ونظّـم الم ـركز في فينـّا ك ـذلك
في حـقل المصطلحات التي نظّـمت في ّ
في نيسـان  4030المؤتمــر األول لبن ـوك المصط ـلحات الدولي ــة  ،و آخ ـر هـ ـذه الن ـ ـدوات
و الم ـؤتمرات هي النـ ـ ـدوة التي نظّ ـمها الم ـركز المذكـور بالتعاون مـع أكـاديمي ـة الع ـل ـوم

1
2
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الس ـوف ـياتية في موسك ـو في أواخر شهر تشرين الثاني  4030لبحث الـمشكالت النظري ـة
والمنهجي ـة في علـ ـم المصطلحات ،و كـ ـان ذلك باالش ـتـراك مع المنـظمة الـدولي ـة لتوحي ـد
المصطلحات و المركز الدولي لتوثيق المصطلحات و الجمعية الدولية لعلم اللغة التطبيقي
و مكتب تنسيق التعريب  .1و نظ اًر للتطور الملحوظ الذي يشهده علم المصطلح يرى أحد
نميز بين أربع مراحل لهذا التطور: 2
الباحثين ّأنه يمكن أن ّ
مرحلــــة األصـول (  : ) 0391 – 0391حيث ظهرت في هذه المرحلة النصوص
تميزت هذه المرحلة بوضع آليات منهجيات عمل
األولى النظرية لفوستر  ،و لوت كما ّ
مصطلحي تأخذ بعين االعتبار الخصوصية المنظمة للمصطلحيات .

مرحلة الهيكــلة (  : ) 0391 –0391حيث تشهد هذه المرحلة تطو اًر في
الحاسوبيات الثقيلة  ،و تقنيات التوثيق كما بدأت تظهر فيها أبناك المعطيات حيث بنيت
أسس المصطلحية التي تتموقع في مسار توحيد اللغة .
مرحلـــة التشـعـــب (  : ) 0391 – 0391و التي لعبت فيها المصطلحية دو اًر كبي اًر
في مسار تحديث و عصرنة لغة المجتمع  ،وذلك بظهور عدة مشاريع تهتم بهذا المجال.
مرحلة اآلفــــــــــاق الكــبـرى ( مـنذ  : ) 0391و التي ت ــشهد ظهور توج ــهات جديدة ،
فمن جهة كانت الحاسوبيات في قمة تحولها  ،و من جهة ثانية أصبحت تحت ِام ـرة
1
2
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المصطلحيين وسائل عمل و موارد أحسن مالءمة لحاجياتهم  ،كما بدأت تظهر صناعات
اللغة  ،و تبوأت المصطلحية فيها جس اًر أساسياً  ،باإلضافة إلى خلق شبكات دولية تجمع
مختلف البلدان ذات االهتمام بالمشاكل المشتركة .
كما تسجل بعض األبحاث و الدراسات اليوم في علم المصطلحات وج ـ ـود مناه ـ ـ ـج و
تبنت العمل المصطلحي  ،و هي :
اتجاهات فكرية ّ

 -0اال تّجــــــاه اللســــــاني االصطالحـــــي :
يعتبر هذا االتجاه النواة األصلية لتطور علم المصطلح الحديث  ،وتمثله ثالث
مدارس :
مدرسة في ّنــا  :يمثلها فوستر  ،و التي أرست مالمح هذا العلم الجديد و األسس المنهجية

تعد مدخالً عاماًّ
لالصطالح التطبيقي  ،حيث ألّف فوستر عدداً من الكتب و المقاالت ّ
لالصطالح  ،والعمل القاموسي االصطالحي  ،كما ساهمت ( اللجنة التقنية  )93لآليزو

فين ــا على توسيع أفكار فوستــر بفضل باحثين
( ، )ISOواالنفوتيرم ( )INFOTERMفي ّ
أمثال فيلب ـ ــر  ، 4011و بيشت .1Picht 1985

و قد جاءت هذه المدرسة من « حاجة التقنيين و العلماء لتوحيد مصطلحات علومهم
بهدف ضمان التواصل المهني  ،و نقل المعارف بين المتخصصين  ،و بالنسبة لهذه
المدرسة يشكل التوثيق ركناً أساسياً ألنه في النصوص التقنية توجد المصطلحات » .2
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مدرسـة بــــــراغ  :تمثلها أعمال دروزد  ، 4039 Drozdانبثقت عن مدرسة براغ
اللسانية الوظيفية  ،و التي تهتم بالوصف الوظيفي للغات التخصص  ،هذه األخيرة تعتبر
كأسلوب مهني يتعايش جنب أسـاليب اُخرى كاألس ـلوب الجمالي و األسلوب الصحافي ،

ٍ
كرديف لوضعية تعدد اللغات في البلد  ،و تهتم بالتوحيد اللغوي
تطورت هذه المدرسة
و ّ

وبالمصطلحية .1

مدرسة موسكـــو :تمثلها أعمال كابليجين  ، Caplyginو لــــــــــوت  ،و التي
اهتمت بأعمال فوستر ،حيث انشغلت بتطبيق نظرياته االصطالحية على اللغة الروسية ،
ّ

كما اهتمت بالتوحيد االصطالحي لهذه اللغة وفقـ ـ ـاً لمبادئ تـ ـ ّـم وصفها بكثير من الدقّـة.2

إن الناظر في هذه المدارس الثالث يجدها تلتقي في نقطة هامة و رئيسة  ،وهي
ّ

أن له ـ ـذه المدارس تأثير على
اشتراكها في مقاربة لسانية لغـ ـوية لالصطالح  ،كما ّ

الكتابات النظرية االصطالحية الف ـرانـ ـكفـون ـيـة  ،وعلى مقاربتها النسقية لالصطالح
المعلوماتي. 3
باإلضـافة إلى اشتـراكها في نشــاط مصطلحي واحــد  ،وهو توحــيد التصــورات
الذهني ــة و المصطلحات  ،و توفير منهجيات و توجيهات تساهم في تنظيمها و ضبطـ ـ ـ ــها
موحد .
و نشرها بشكل ّ
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 -9اال تّجاه المبنـي على الترجمــــة :
يعد هذا االتّجاه األكثر أهمية في تطور األنشطة االصطالحية في العالم الناطق
بالفرنسية و الكي ـبي ـك و كندا و بلجيكا  ،كما يعد األكثـ ـر صلة بإنشــاء مكاتب الترجمـ ـة ،
و منبع األعمال التي أنجزت في الهيئات الدولية المتعددة اللغات ( لجنة المجموعة
األورب ـية و الفاو و مكتب الترجمة للحكومة الكندية و مكتب الترجمة الكيبـ ـيكية و غي ـ ـرها).
أن العالقة بين االصطالح و الترجمة هي عالقة مهمة في الكيــبيـك
و يشار إلى ّ

تكونت في الستينات نواة المصطلحيين الذين كانوا أساس نشاط اصطالحي فريد
حيث ّإنه ّ
من نوعه من خالل األهمية التي أعطيت له .1

 -9اال تّجاه المؤسس على التخطيط اللغوي :
كان ظهور هذا االتّجاه في بداية السبعينات  ،حيث ارتبط بالمشاريع اللغوية التي
كانت تنفذ في الكـيـبيـك  ،وقد حظيت المصطلحية في هذه المشاريع بمكانة مهمة ،
و الكيبيك بهدف إعطاء الفرنسية المكانة التي تعود لها طور نظرية إعداد مستوحــاة من
عدة بل ــدان تمثّل حالة لغوية متشابهة.
حاليـ ـ ًا في ّ
المناول االجتماعية المصطلحية المطبقة ّ

التطور
كما يسعى النشاط االصطالحي في بلــدان أخرى إلى تشجيع اللغة الوطنية  ،و
ّ
االقتصادي  ،كما في إندونيسيا و م ــالي ـزيـ ــا حي ـث لجــان المصطلحيـ ــة تسه ـ ــر علــى تطـ ـ ّـور

الموجهة للتعليم 2ـ
المف ــردات التـقـن ـيـة و العلميــة
ّ

أمـا عن تطّور علم المصطلح في الدول العربية  ،فقد ارتبط بأسيس وتكوين
ّ

مجامع متعددة للغة العربية  ،كمجمع دمشق (تأسس  ، ) 4040 :و مجمع القاهرة
1
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(تأسس  ، ) 4099 :و المجمع العراقي ( تأسس  ، ) 4011 :ومجمع األردن ( تأسس :
 ، ) 4031و األكاديمية المغربية ( تأسست  ، ) 4033 :و مجمع الجزائر( تأسس
 ، ) 4011و المجمع التونسي للعلوم و اآلداب و الفنون ( تأسس ، ) 4009 :
و المجمع السوداني( تأسس  ، ) 4009 :و المجمع الفلسطيني ( تأسس ، ) 4001 :
و المجمع الليبي ( تأسس  ، ) 4001 :و جميع هذه المجامع منضوية تحت "اتّحاد
المجامع اللغوية العلمية العربية " . 1

أي ــن ازدادت العناي ــة و التركيـ ــز أكثر على المصطلحات الحديث ــة للعلــوم الجديـ ــدة ،
و التي كانت معظمها وافدة إلى العربية بلغات مختلفة  « ،كما أنشئ مكتب تنسيق
التعريب لمتابعة المصطلحات الوافدة  ،و تشجيع األبحاث التي تعالج هذه القضية
و نشرها على صفحات المجلــة التي يصدرها  ،و هي مجلــة اللسان العربي » .2
و قد كان إلنشاء هذه المجامع دور واضح في تنمية الدعوة لح ّل المعضلة التي
تواجه المصطلحات  ،و نقل العلوم األجنبية إلى العربية  ،و السبل الكفيلة بذلك  ،و عقد
الدورات الختيار المصطلحات  ،و إقرار األنسب منها  ،و نشر األبحاث و المقاالت
المختلفة في مجال المصطلحات على أعداد المجلــة . 3
و كان من بين المجهودات التي بذلت في سبيل وضع المصطلحات و ضبطها ما
قام به مكتب تنسيق التعريب بال ّـرباط حين عقد ندوة عام  4014لتوحيد منهجيات وضع

1

2
3

 ينظر سناني سناني  ،في المعجمية و المصطلحية  .ط . 4 :اربد  ،األردن  :عالم الكتب الحديث . 9949 ،ص . 91
 مصطفى طاهر الحيادرة  ،من قضايا المصطلح اللغوي العربي(الكتاب األول) .ص . 09 المرجع نفسه .99

علم المصطلح بين النشأة و التطور

الفصل األول

المصطلح  ،حي ــث أشي ــر في هــذه النـ ــدوة إلى مب ــادئ أس ــاسيــة فـ ــي ثمان ــي عشـ ـ ـر مـ ـاـدة
و منها :1
 -4ضرورة وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بين مدلول المصطلح اللغوي  ،و مدلوله
االصطالحي  ،وال يشترط في المصطلح أن يستوعب كل معناه العلمي .
 -9وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذي المضمون الواحد في الحقل الواحد .
استـ ــقراء التراث العربــي  ،و السيما ما استـ ـ ــقر من مصطلحات علمية عربية صالحــة
لالستعمال الحديــث .
يتم اإلقـ ـ ـ ـرار بمنهجيـ ــة مــوحـ ـ ــدة لـوضــع المصطل ــح العـ ـلـمي الع ـربـي  ،و ت ـ ــوحيـ ــده
لــ ّ

و إش ــاعته مـن خـالل النــدوة التــي أقامهــا مجمع اللغ ـة الع ـربية بــدمشق عام ، 4000

و الت ــي جم ــعت فيــها األس ــس و المــبادئ لتــصبح ك ـلّها ف ــي متــناول الدارســين
و المـؤلفيـن.
و صاحبت هـ ـذه الجهود  ،جه ـود أخـ ـرى تمث ـلت فـي استخ ـدام الترجمـ ـة العلميـ ـة
و االهتمام بها باعتبارها باباً من أبواب االجتهاد في هذا العصر في معركة الوجود
الحضاري التي تفرضها العولمة بثورة المعلومات و تقنيات االتصال الحديثة ». 2
فعنيت بها في السنوات الخمس األخيرة مؤسسات رسمية قومية و قطرية في نطاق
المنظمة العربيـة للتربيــة و الثقافـة و العل ــوم و و ازرات التعلــيم العالي و التربيــة و الثقــاف ــة
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و المجالس العلمية في البلدان العربية .1
تتميز بثروتها اللغوية  ،فإنها تخدم و تسهل عملية الترجمة
ألن اللغة العربية ّ
و ّ

بشكل كبير  ،و ذلك من خالل آليات و طرق توليد المصطلحات  ،كاالشتقاق و النحت
والتعريب وغيرها  ،و التي لجأت إلى استخدام ـها المجامع العلمـية و اللغوي ـة  ،و مختلف
الهيئات العلمية المتخصصة للغة العربية .

وســائـــل توليـــــــــد المصطلح ووضعـــه :
لقـ ــد أصبــح مــن واج ــب العـلمــاء الدارسيــن و المتخصصين أن يبتــكروا مـصـطلح ــات
مسمي ــات جـ ـدي ــدة تستـ ــوعـ ـب تلـ ـك المفـاهي ــم و التص ــورات الجـ ـدي ــدة التـي انصبـّت ع ـلــى
و ّ
الــلغة العـربيــة م ــن كـ ّل الــلغات المخـ ـتـلفـة  ،فـ ـكـان ال ب ـ ــد مـ ــن ايجـ ـاد آليـ ــات و طـ ــرق
تلج ــأ إلي ـها المجامع العلمي ـة و اللغـ ـوية و الهيئ ـات الع ـلـمية المـختصة  ،حتى تستـطيع
الل ـغة العربـيـ ـة أن تعب ـ ــّر عن تلك المفاهيـ ـم و التص ـ ـ ّورات بص ـ ـورة واضـ ـحة  ،وم ـن بيـ ـن
تل ـ ـك اآللي ـ ـات :

أوالً :المجاز و النقل :
المجاز هو انتقال اللفظ إلى غير ما وضع له لوجود عالقة بين مح ّل الحقيقة
و مح ّل المجاز  ،و قد استعمله علماء العرب بكثرة في توليد المصطلحات العربية  ،ذلك
ألن التطور ال يحدث على المستوى الشكلي لأللفاظ  ،و ّإنما يكون في معانيها  ،حيث
ّ
ٍ
ٍ
معان قديمة متعارف
معان اصطالحية جديدة بعدما كانت تد ّل على
تكتسب األلفاظ
التطور بإحدى الطرائق الثالث ــة اآلتيــة :2
يتم هذا
عليها ،و ّ
ّ
1
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 -4إعطاء األلفاظ دالالت عامـ ـ ـة بعد أن كانـت خاصة .
 -9إعطاء األلفاظ دالالت خاص ـة بعد أن كانـت عامـ ـة .
 -9في حالة االنتقال الداللي البــد من وجــود قرينـة بين المعنـى الجديــد و المعنــى
القديــم.
ٍ
معان علمية جديــدة وسيــلة ناجحة من
إن نقل األلفاظ من معانيها القديمة إلى
ّ

وسائـل التنمية اللغوية  ،و قـد استغ ّل العلمـاء العرب هذه الوسيـلة لتوفـير األلفـاظ الدالــة
على المفاهي ـ م و العلــوم الحديثـة  ،فظهــرت مصطلحـات النـحو و الصـرف و العـ ـ ـروض
و اإلعراب و اإلدغــام وأسماء الحركات وغيرها1ـ

ثانيــاُ  :االشتقـــــــاق :
أن االشتقـاق هـو « عمـلية استخـراج لفظ من لفظ  ،أو
تشير بعض المؤلفات إلى ّ

صيغة من أخــرى  ،و القياـس هـو األساس الـذي تبنـى عليـه العمليـة  ،وهــو المبـ ّـرر الذي
تستـند علي ــه مثـل هــذه العملية االشتقاقيـة كي يصبح المشت ــق مقبـ ـوالً معترف ـاً بـه ».2
فاالشتقاق يلعب دو اًر كبي اًر في بناء المصطلحات باعتباره وسيلـة أخرى مـن وسائـل
التنمية اللغوية  ،و ذلك من خالل « االتكاء على ما ال حصر له من صيغ معيارية
قابلة للقياس عليها » ،3فهو يمثل الطريق األمثل لتوليد األلفاظّ بما يجعل اللغة العربية
ـطور و االرتقــاء و التجديــد  ،و يعمل على معـرفة أصول األلفاظ ،
قـ ــادرة على مواكبة الت ـ ّ
1
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تطور.1
و ما أصابها من ّ

توسعت أبحاث العلماء في اللغة من خالل دراستهم و تركيزهم على أنواع
وقد ّ

االشتقاق :

 -0االشتقاق األصغر (الصغير) أو االشتقاق العام  :و يراد بــه أخــذ صيغـة مـن أخرى
معنى  ،ومادةً أصليةً  ،و هيئة تركيب لهــا  ،ليدل بالثــانية علــى معنــى
مع اتفاقهـمـا
ً
األصل بزيادة مفيـدة  ،و طريقـة معرفتـه تقليب تصاريف الكـلمة حتـى يرجـع منهـا إلى
صيغة هي أصل الصيغ داللة اطّـراد  ،أو حروفـ ـاً غالـب ـاً  ،2و مثاله « كتـركيب
فإنـ ـك تأخـذ منـ ـه معنى السالم ـة فـي تصرفـه و ،نحو سلم و يسلم  ،و سالم و
(س ل م)ّ ،
سلمـ ـان  ،و سلمى و السالمة  ،و السليم  :اللديغ  ،أطلق عليه تفاؤالً بالسالمة » .3

و قد أطل ــق عليــه عـلـماء اللغـة المحدثـ ـ ــون فـي د ارسـاتهـم اللغـوية االشتقـ ــاق الع ــام ،
و هو االشتقـاق المط ــرد قياسـاً نحصل بواسطـته علـى الفعـل و المصـدر  ،واسم الفاعــل
و الصفة المشبهـة ،و اسم الزمـان و اسم المكـان ،واسم اآلل ـ ــة و اسم الهي ــئة واسم الم ـ ـرة ،
بناء على صيغ و أوزان معروفة  ،و لكل منهـا داللـة فـي
و كلها تشتق من المادة ً

موضعه.4

يعرفه ابن جني بقوله  « :أن تأخـذ أصـالً مـن األصول الثالثية،
-2االشتقـاق األكبـــرّ :
1

 -ينظر هادي نهر  ،علم الداللة التطبيقي في التراث العربي القديم  .تقديم علي الحمد  .ط  . 4 :األردن  :دار

2
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يتصرف كل
معنى واحــداً تجتمع الت اركـيب الستّة و مـا
فتعقد عليه و على تقاليبه الستـّة
ّ
ً
رد بلطـف الصنعة و التأويــل
واح ـ ٍد منها عليه  ،و إن تباعد شيء مــن ذلك [عنــه] ّ
إليــه ». 1

ويض ـرب ابــن جنــي أمـثلـة عـديــدة لهـ ـذا الن ـ ــوع م ـن االشتقــاق « فمـ ـن ذلـ ـك تق ـلـ ـيب
ـرت العـظم  ،و الفقيـر ) إذا
(ج ب ر) فـهي -أين وقعـ ــت  -للقـوة و الشـدة  .منهـا ( َجب ـ ُ

جرب)
لقوتـه و تقويتـه لغيره .ومنهـا ( رجل ُم ّ
ق ّـويتهـ ـ ـمـا و شددت منهـما  ،و الجب ُـر  :الملـك ّ
ألن ـ ـ ـه
منــته  ،و اشت ّـدت شكيمتــه ،و منه الج ـ ـ ـ ـراب ّ
نجــدته  ،فقــويت ّ
جرسته األمــور و ّ
إذا ّ

يحف ـ ـ ـ ـظ ما فيــه ».2

و قـد اشتغـل المحدثــون بالبحـث عـن فكـرة المعنـى الجامـع فـي الكلمـات المتفقـة فـي
الحرفيـن األولين معتمديـن علـى صيغ ابن جنـي في االشتقاـق األكبـر الذي يجعـل للتقاليب
معنـى عـامـاًّ جاـمعـاًّ .3
يعرفه أحد
 -9االشتقـاق الكبيــر :و هنـاك مـن يطلق عليـه االشتقـاق األكبـر  ،و ّ

الباحثين بقوـله  « :انتـزاع كلمة مـن كلـمة بتغييـر فـي بعض أحرفهمـا مع تشابـه بينهـما في

المعنـى و اتفـاق في األحرف الثـابتة  ،و في مخـارج األحـرف المغيرة أو صفـاتها فيهـما
معـاً » . 4و مثـاله هديل و هدير ،و زجا و زجر ،وهذى وهـذر  ،وطـم و طـما.
أن هـذا النـوع مـن االشتقـاق قريـب إلـى اإلبـدال « الذي هـو
و يرى علـمـاء اللغـة ّ

إقامة حـرف مـكان حـرف آخر قد يقـاربه مخرجـاً  ،و ربمـا ال يقـاربـه أو يـكون بقلـب الحـرف
1
2
3
4
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نفسـه لفـظاً آخر علـى معنـى إحـالته علـيه ». 1
فاالشتقـاق هـو ميزة و خاصيـة مـن خصائـص اللغـة العربيـة  ،و يعد الطريـقة
المألـوفة في صوغ المصطلـحات  ،و تـوليد األلفاظ الدالـة علـى المعانـي المختلفـة .

ثالثـــاً  :النحـت و التـركيب :
و يمثـالن وسيـلة أخرى مـن وسائـل نمـو اللغـة  ،و طريـقة حسنـة تكثـر بهـا المصطلحات
و األلفــاظ الجـديــدة .
يتم فيهـا تركيب كلمـة بانتـزاع حروفهـا مـن كلمتيـن
فالنحت هــو العمليـة اللغـوية التـي ّ

إن بعضهـم
فأكثـر لتـد ّل على معنـى ما اُنتزعـت منـه  ،و هـو ضرب مـن االشتقـاق  ،حتى ّ

أن أقيسـة التصريف فيـه ال تجـيز اشتقـاق كلمـة مـن
يطلق عليه االشتقاق ّ
الكبار إالّ ّ
للرجــل الشـدي ــد " ضطب ـر" مـن ضبط و ضبر ،
كلمتيـن فأكثـر ،و مثاله قـ ـول العـ ـ ـرب ّ

و " الصلـدم " م ــن الصلـ ـد و الصدم.2

أمـ ـا التركـي ـب فهــو إضـافة كلـمة إلى كلـمة أخ ـرى بحي ـث « ال ت ـؤدي الكلمة بمــفردهــا
ّ

المعنـى المـراد إالّ إذا أضيفت إلى كـلمة أخــرى  ،وقـد استعـمل بنوعيه اإلضافـي والمزـجي،
لــكن األول اُستعمــل بصــورة أكبــر  ،و لـم يل ــجأ إلـى الثــاني إالّ نـ ــاد اًر » .3
و لــم تكن وسيــلة النحـت و التركــيب منت ــشرة بشـكل كبيــر  ،فكــان اللجــوء إليــها
قلي ـالً ،و كــان عــدد مـن األلفــاظ المن ــحوتـة و الم ــركبة فيــها قليــل .

رابعـــاً  :االقتراض اللغـــــــــوي :
1
2
3
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تطورهـا  ،فهـو وسي ــلة تكتـسب
يعت ــبر االقتـراض اللغــوي مـن طـرائق ن ّـمـو الل ــغة و ّ

ـأي جـديـد مـن األلفـاظ و المـعـاني
اللـغة ب ـ ـواسطتهـا مـزيــداً مـن المفـردات  ،و ارف ــداً يم ـ ّـدهـا بـ ّ

و األساليب  ،وهـو يعنـي إدخـال أو استعـارة ألفـاظ أو غيــرها مـن لغـة إلى أخـرى  ،و قد
أطلـق

علـيه

العلـماء العــرب لفـظ " تع ـريب " ،وعـلى األلفــاظ المقتـرضة " األلـفاظ

المع ّـربة" ،كمــا استـعملـ ـوا اصطـالحات أخ ــرى لــذلـك  ،كال ّـدخ ـيـ ــل و المولّ ـ ـ ـد و المح ــدث

و غيرها .1

معظـم األلــفاظ و الكلمـات المقتــرضة و المع ّـرب ـ ـة كانت تخضـع للقـواع ـ ـد الصـوتيـ ــة

إن الكلمـات
و الصرفية و النحـوية و هـذا ما يشيـر إليه أحد البـاحثين حيـن يقـول ّ « :

حولــوها عـن ألفـاظ المعـجم إلى ألفـاظهم
الغربيـة  ،التـي وقعـت ّ
فعربـوها بألسنتـهم ،و ّ

تصبح عربيـة  ،فيجــري عليـها مـن األحكـام مـا يجـري عـلى تلـك  ،فتـت ـ ـوارد عليـها عالمــات

تثنـ ـى
تعرف بأل  ،و تضاف و يضاف إليــها ّ ،
اإلعـ ـراب إالّ فـي بعـض األحـ ـوال  ،و ّ

تؤنث  ،و فـوق ذلــك كـلّه تص ّـرف أهل اللغـة فـي الكــلمة المعـ ّـربة ،
و تجـمع  ،و تذ ّكر و ّ
و إعمـالهم مباضع االشــتقـاق في بنيــتها » .2

فاالق ــتراض اللغــوي « قانون عــام عرفته ك ّل اللغــات قدي ــماً و حديــثاً  ،عرفتـه العربيــة
في العصــر الجاهـلي  ،و في العصــر العباسي  ،و في العصـر الحديـث  ،كما عرفتـه
اللغات األخــرى التي اتّصلت بالعربيـة  ،و اقتــرضت منـها آالف الكلمـات مث ــل الفــارسيــة
والتركية بل و بعض اللغـات األوربية الحديـثة فيــما يتّصـل بالحضـارة اإلسالمية و علـومها،
1

2
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و بعــض الفلســفات اإلسالميـ ــة و غيــرها ». 1
وهـو بالنسبة للغة العربيـة الوسيــلة والطريقــة األي ــسر لتنمي ــة ألفــاظها و أقرب ـها من ــاالً .
ـمر م ارف ــق لتطـ ّـور العـ ـلـم
ّ
إن العمل المصطلحي عمــل ال ينتهي  ،بل هــو عمل مستـ ّ

مستمر دون تـوقف  ،بـل يـزداد تس ــارعاً في المرحلة
والثقافة في العالـم  ،و هذا التط ّـور
ّ
الحاضرة من هذا العصر الحافل بالكشوف و اإلنجازات العلمية .

حيث يصـرح األخـضر غــزال المديــر السابـق لمعــهد األبحـاث و الد ارسـات للتعريــب
في المغـ ــرب قائ ـالً  « :يطرح كل سنة ما يربـو علـى  3999مصطلح جديــد في جميــع
العلـوم كل سنة أي بمعدل  99مصطلحـا كل يوم  ،و نضع نحن العـرب ما يقـارب 9599
مصطلح  ،فــكم مـن مصطلحات نضع لـها مقاب ـالت  ،و كـم سيتـ ـ ـراكم في السن ـوات
المقبــلة ! ».2
ومن هنـا يمكــن القـول أن علم المصطلح هـو بحث علمي  ،و تقني يعنى بدراسة
المعمقة للمصطلحــات
المصطلحات العلمية و التقنيـة  ،و من خالل هـذه الد ارسـات
ّ

عدة تســاؤالت حـول تسمية المفاهيم العلمـية الجدي ــدة ،
تبادرت لدى العـلماء و الدارسين ّ

و شحنــها بمصطلحــات تنـاسبـها  ،و من بيـن تلـك التسـاؤالت  :كيف يمكن و ضع تسميـة
لمفهوم ما ؟ و كيـف يمكـن نقل مفهـوم ما إلـى لغـة أخــرى دون استعــانة بتسميته األصلية؟
و هذا ما سنعالجـه في الفصل الالحــق الذي يدور حول المصطلح اللساني وواقعه في
الد ارسـات الغربية و العربية .

1

2
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المبحث األول :المصطلح اللساني في الدراسات اللسانية الغربية:
إن ابتكار المصطلح العلمي و ابتداعه يقترن بالضرورة باكتشاف مضمونه
ّ

و ابتداعه  ،و كل من كان حريصاً على اكتشاف مفهوم علمي  ،كان حريصاً بالقدر
نفسه على أن يبتدع له مصطلحاً علمياً  .و لمـا كان اكتشاف العلوم ووضع النظريات
فإن وضع المصطلحات العلمية
مرتبط بالنشاط العقلي لإلنسان الذي ال يعرف التوقّف ّ ،
مستمر دون توقّف .
سيضل
ّاً

إذ يمثّل المصطلح العلمي في الميادين العلمية كلّها الحالة العملية لمضمونه « ،فما
من أمة إالّ ولها كتاب معلوم من المصطلحات العلمية التي يتناولونها في التعامل
االجتماعي و االقتصادي والعبادة و اإلحتراب وعالقاتها السلمية مع األمم األخرى »، 1
فكانت مصطلحات العلوم المختلفة  ،كالصناعة و الزراعة ،

و مصطلحات الطب

و الصيدلة والفيزياء  ،و علوم النبات و الحيوان  ،ومصطلحات الهندسة و الكهرباء
و اإللكترون  ،و حتى مصطلحات األم ار

و أنواعها و غيرها .

و يعد المصطلح اللساني واحداً من تلك المصطلحات التي شغلت اهتمام اللغويين
و الباحثين في الميادين اللسانية المختلفة  ،باعتباره مصطلحاً قرين التجديد واالبتكار ،
و باباً من أبواب الكشوف العلمية .2

1

2
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ال من
و قد جلبت البحوث و الدراسات اللسانية الحديثة معها زخماً هائ ً
المصطلحات الجديدة نتيجة بروز علم جديد في مواطن أوربا عرف باسم اللسانيات
) ،)Linguistiqueوهو علم استطاع أن يفر

وجوده على كل ميادين المعرفة اإلنسانية

التطور الالزم لنضجه،
يتطور
ّ
ألنه يبحث في آلية اإلنتاج العلمي و هي اللغة  ،إالّ ّأنه لم ّ
و لم تكتمل صورته النهائية كما يريدها له أصحابه .
فهذا العلم « ال يزال في أفقه الكثير من المسائل األساسية التي اقترحها بع
علمائها لبحثها ،و رسم طرائق بحثها  ،و لكنها تنتظر زمناً و جهداً لتجليتها ،
و الوصول فيها إلى كلمة علم ».1
و هذه الدراسة الجديدة للغة  ،و على حسب رأي بع

الباحثين لم تح

في

مواطنها في أوربا و أمريكا و روسيا بانتشار يسمح بوفرة التآليف و التصانيف لهــا ،
و على تعــدد الجمعيات و الحلقات و المؤتمرات التي تناقش مسائلها .2

في مصطلح اللسانيات
يعود مصطلح ( )Linguisticsعلم اللغة  ،والمصطلحات األوربية المقابلة
( )Linguistiqueبالفرنسية ،و( )Linguisticsباإليطالية إلى الكلمة الالتينية()Lingua

1

2
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بمعنى اللسان أو اللغة  ،وقد شاع استعم ـالها في اللغات األوربي ـ ـة في النصف الثاني من
القرن  ، 19وتحدد معناها بتق ـ ـدم علم اللغة في القرن .1 53
و يشير مونان  Monninإلى أن أول استعمال لكلمة لسانيات ()Linguistique
أمـا كلمـة لساني ( ، )Linguisteفقد استعملهـا رينــــوار
كان في سنة ّ .1300
 Rainwouardسنة  1311في مؤلفـه " مختارات من أشعار الجوالة" .2

و قد استعمـل مصطلح اللسانيــات مـرادفاً لمصطلح النحـو ( Grammar
أو ، )Grammaireفيقال النحو التاريخي ( )Historical Grammarتارة و اللسانيات
التاريخية ( )Historical Linguisticsتارة أخرى  ،و يقال النحو الوصفي
( )Descriptive Grammarأحياناً و اللسانيات الوصفية ()Desriptive Linguistics
أحياناً أخرى إلخ. 3
بأنـه
عرفت دائرة المعارف البريطانية مصطلح علم اللغة )ّ )Linguistics
و قد ّ

عرفتـه
الدراسة العلمية للغة  ،و هــذه الكلمة اُستعملت في أواسط القرن التاسع عشر  .كما ّ
طبقـته على (فقه اللغة) بقــولها :
عممته و ّ
الموســوعة األمريكيـة بنفس المفهـوم  ،و قد ّ

سميت هـذه الد ارسـة نفسـها  ،" Linguisticsفوقعت في اللبس ،
" و في القرن العشريـن ّ

و أوقعتنـا فيه إذ جعلت علم اللغة استم ار اًر لفقه اللغـة .4

1

2
3
4

 ينظر محمود عكاشة  ،علم اللغة ندخل نظري في اللغة العربية  .ط . 1 :القاهرة  ،مصر :دار النشر للجامعات، .5331ص . 9

 ينظر أحمد مومن  ،الللسانيات النشأة و التطور  .ط. 5 :الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية . 5332 ،ص.2 المرجع نفسه  .ص . 3 ينظر غازي مختار طليمات  ،في علم اللغة  .ط . 5 :دمشق  :دار طالس للدراسات و الترجمة و النشر ، . 5333ص . 11 – 12

05

الفصل الثاني

المصطلح اللساني في األدبيات الغربية والعربية

لكن ـ ــه لم يبلغ
و قد حاول العالم اللساني لــــــــــــــومل  Lommelأن يزيل اللبس  ،و ّ

الغاية إذ ألحق علم اللغة بفقه اللـغة  ،و جعله أداة علمية من أدواته و فرعاً مستقـ ـالً من
فروع ــه. 1
و قد وضع األوربيـ ــون مقابـالً لمصطلح فقـه اللغـة و هـو ( )Philologyو التي تـد ّل
على معنييـن ( )Philosبمعنى الصـداقة  ،و ( )Logsبمعنى الكالم  ،و المعنى الكلّـي
حب الكالم أو اللغة الذي يدفع إلى فقههـا أو علمهـا .2
هـوّ :
و هـذا يد ّل على أن األوربييـن قد فهمـوا ه ــذا المصطلح فهم ـاً خاصـاًّ  ،فالـكلمة
اغريقية األصل  ،وهي تعني :3
 -1معرفة األدب الجميل  ،و دراسة نصوصه .
 -5دراسة لغـة معينة  ،و تحليل نصوصها تحليـالً نقدي ـاً .
 -0الدراسة الشكلية للنصوص في المخطوطات المختلفة التي انتهت إلـى الدراسات
العربية .
أمــا المعـ ـ ــاني التي حـ ّـددت لمصطلح  Linguistiqueفقـ ــد رتّب ـ ــت ترتيب ـ ـاً تاريخي ـ ـاً
ّ

و هي:4

 -1الدراسة المقارنة و التاريخية للغات  ،كالنحو المقارن  ،و الفيلولوجيـا المقارنة .

1
2

3
4
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 -5العلم الحديث الذي موضوعه اللغـة في ذاتها  ،و لذاتها ( و هـو مفهوم دي
سوسير).
يتبين الفرق الواضح بين المصطلحين فقه اللغة و علم اللغة ؛ فقه اللغة
و من هنــا ّ

( ) Philologyيهتم بدراسة اللغ ــات إلى جانب دراسة الثقافة و التاريخ و التقاليد و النتاج
أما علم اللغ ــة ( )Linguistiqueفيهتم بدراسة اللغـة نفسهــا مع
العلمي لهذه اللغات ّ .
تركيزه الشديــد على اللغــات المنطـوقة أكثـر من المكتـوبة  ،وقد يتّــجه أحياناً بإشارات عابرة
إلـى قيم ثقافية و تاريخية لتلك اللغـات .
أن مصطلح علم اللغة قد « ح ّل مح ّل مصطلحات قديمة مبهمة مثل :
و نجد أيضاً ّ

(. 1» ) Sciences ، Linguistics ، Sciences of language

و منذ الستينات و إلى اليوم صار مصطلح اللسانيات ( )Linguistiqueهـو السائد
عالمياً باعتباره علماً للسان البشري و ظواهـ ـره .
ّ

المصطلحات اللسانية السائدة في الدراسات اللغوية الغربيـــــة :
اعتمدنــا في هــذا الجانب أن نذكر بع

المصطلحات اللسانية التي شاع ــت في

تبن ــاها عــدد غير قليـل من العلم ــاء اللســانييـن الغـرب م ــن خ ـ ــالل
الد ارس ــات اللغوية الت ــي ّ
تأسي ــسهم لع ـ ّـدة مــدارس و اتجاهات لس ــانية .

1
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تشق طريقهـا في بداية القــرن  53متخذة من العلمية ()Science
بدأت اللســانيــات ّ
متّجه ـاً لها في الدرس و التحلي ــل ت ـزامنت مع نشاط فيــــرديناد دي سوسير عالم اللغـة
السوسيري الملقب بأبي اللسانيـات .
 -1فيــــــردينـاند دي سوسيــــــــــر(:)Mongin Ferdinand Desaussure
يعد العالم اللغوي فيــردينــاند دي سوسير أهم اسم في البحـث اللغــوي المعاصر
باعتباره ارئــد علم اللغة الحديث  ،و يرتبط اسمه ب ــ" البنيــوية " منهجـ ـاً  ،صــار علــى يــده
موضــوع علم اللغـ ــة الوح ــيد و الصحــيح هــو اللغـة معتبرة بــذاتها و من أجل ذاتـ ـ ـ ــها.
منصبة علـى اللسانيــات التــاريخية  ،فكان األول في التمييز
و كانـت ج ّل أعماله
ّ

بين اللسانيات التزامني ـ ـ ــة ، Synchronicو اللسانيات التاريخية  ، Diachronicفبدأ
انصب جهــد
بالجراماتيكا المقارنة  ،وانتهــى إلى إقامة مبادئ علم اللسانيات الحقيقي  ،كما
ّ
دي سوسير النظــري على استخدامه ل ــظاهرة ملفتــة االنتباه تمثّلـت في " المقابالت " أو
" الثنائيات"  Dichotomiesالتي أقـامها في صرح الحقل اللغـوي  ،كثنــائية الــدال
و المــدلـول  ،و محــوري التعاقـب و الت ـزامن إلخ .1
كما استطاع أن يفـ ّـرق بيـن ثالث مصطلحـات في دراسة اللغــة ؛ ّأولها اللغة

أن هـذا المصطلح يشير إلى ظاهرة إنســانية لـها
 Languageأو الملكة اللغوية حيث يرى ّ

أشكـال كبيـرة و متضاربة تنتمـي إلى مجال فردي  ،و آخر اجتمـاعي  ،و الثـاني اللسان

عامــة يحتوي الجانب الفردي  ،و الجانب االجتمـاعي يش ّكل نظاماً
 Langueفهــو ظاهرة ّ
1
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أمــا المصطلح الثالث الكالم  Paroleفهــو انت ــاج
متعارفاً عليه داخل مجتمع ّ
محددّ ،
ـادة التي يبنـى منهـا اللسان. 1
المـ ّ

ومن بين النتائج التي توصل إليهــا سوسير من خالل دراسته للغــة ّأنهــا تتكـ ـ ّـون

تسمـى بالعــالمـات اللســانية ( )Signesحيــث تتكـ ّـون
من وحــدات أساسية متـ ـوافقة بينهــا ّ

من عنصـ ـرين اثنيــن صـورة سمعية تتمثّل في السلسلـة الصــوتية المدركـة بالسمع ومفهــوم

السمات الداللــية التي تحيل إليها الكلمة  ،فالعالمـة اللسانية عنده ٌّ
كل
يتمـ ـثّل في مجمــوع ّ
متكام ٌل(الصورة السمعية  +المفهوم).2

وقد قام باستبدال مصطلحي المفهوم و الصورة السمعية بمصطلحي
الــدال Signifiantو المــدلول  .3 Signifieونادى باعتباطية هــذه العالمة اللسانية ،
أن فكرة أخت  Soeurال تربطها ّأية عالقة داخلية مع تعاقب األصوات.
و دليله في ذلك ّ
و هناك ثنــائيات أخرى كالعـ ــالقات التركـيــبية ، Syntagmatic Relatios
و العالقات الترابطية  ، Paradigmatic Relationsو القيمة اللغ ــوية ، La Valeur
و السيمياء و اللسان  ،و الشكل و اللسانيات السكونية  ،و اللسانيات التط ـ ّـورية .4
 -2فيــــــــــــــــــالم مثيـــــــــــزيــوس (: )Vilèm Mathesius
مؤسس "مدرسة ب ـراغ اللسانية"  ،و هو واح ــد من أل ـ ــمع العلــماء في اللسانيات
حيث نشـر ن ـ ـ ــداءه األول لم ــنهج جـ ــدي ـد غير تاريـخي لد ارس ـ ـ ـة اللــغة بعن ـوان " حول
1

2

3
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كم ــوني ـ ــة الظ ـواهـ ـ ـ ـ ـر اللغ ــوية " " On the potentiaty the phenomena of
" language

1

.

و من إسهاماته في الدراسات اللسانية تمييزه بين مصطلحي الموضوع ، Theme
و الخبر  Rhemeحيث يرى أن الجملة تنقسم إلى قسمين :الموضوع و الذي يــد ّل على
ألنـه غالـباً ما يذكـر في الجمل السابقة  ،و الخبر يــد ّل على حقيقة
شيء يدركـه السامع ّ

أن الموضـوع هـو االسم الذي تخبر به الجملة .2
جــديــدة تتعـلّق بالموضـوع المذكــور ؛ أي ّ

كمــا ق ــام فيـــــــــالم مثيــــزيـوس « بتطـوير منظـور الجمـلة الوظــيفي ( Perspective

طبقه على اللغة التشيــكية و اللغـة االنجـليـ ـزية ،
 ، ) Functional Sentenceو ّ

و بع

اللغ ــات األوربـ ــية الم ـع ـ ــروف ــة » .3

 -3نيــــــــــكـــــــوالي تـــروبتســـــكـوي (: )Pince Nicolai Trubetzkoy
يعــد من أب ــرز أقطـاب "مدرسة ب ـراغ الـوظيفية"  ،و قد ب ـ ـ ــرع في ميــدان الصـوتي ــات
الوظيفيـة أو الفنــولــوجــيا من خــالل " مب ــادئ الفنـ ــولـوجـيا " .
ـخضت هـذه الـ ــدراسة عـن
حيـث درس حـ ـوالي مــائتـي نـظــام فـنــولــوجــي  ،وقــد تم ّ
ت ـ ــأليفه لك ــتاب أطلق عليـه اسـم " الفن ــول ـ ــوجيا " رّكـ ـ ـ ـ ــز فيــه على دراسة الف ــونـيم
 Phonemeباعتبــاره المحــور األساسي في عـلـم الفنـولوجـيا  ،إذ يمـثّــل أصغـر وح ــدة
فـنــولوجـ ــية فـي اللـسـان المدروس .4
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بالسمــات المم ّـيزة Distinactive features
و من أهـم انجــازاته أيضاً ما أسـماه ّ

طبــقها علـى التحل ــيل الصـيــاتي  ، Phonological Analysisو « قــد ط ّـبقـها
حيث ّ

جـاكبســـون علـى الصرف  ،و أف ــاد مـنها علم ــاء الدالل ــة  ،والسي ــما في نظـريـة الـحقــول
الداللـ ــية .1 » Semanticficlds
و يعـد كتــابه "مبـ ــادئ الفن ــولوجيا " المصـدر األســاسي إليضاح منــهجه الوظيــفي في
د ارســة األص ـوات  ،فــقد أولــى اهتمــاماً كبي ـ اًر بالعــالقات االستبـ ــدالية بين األصوات ،
تمي ــز اح ــداهـا عــن األخ ــرى .2
ف ـوازن بيــنهـا معتــمداً علــى ّ
السمــات التــي ّ
إلـى جانــب الــوظيفية التمــييزية اكتشـافه لــوظيفة أخ ــرى و هــي الــوظيفة الم ـ ـ ــحددة
السمــات فــوق المقطع ــية
 Demarcative Fuctionالنــاشئة عن استخ ــدام ّ

 Suprasegmental Featuresالتي تتـعـ ـلّق بســلسـ ــلة صــياتـيــة مك ـ ّـونة م ــن صــوتي ـ ــن
فأك ــثر كالنـ ــبر  ، Sressو النغ ـ ـ ـ ــمة  ، Toneو الـط ــول .3 Length

هذا و تطـ ّـرق إلى دراسة مختلف أنـ ـواع التـّضاد الفنولــوجي يـحـدد من خاللـها تع ـريف ًا
علمي ـاً لمصطـلح الفونيــم  ، Phonemeفتنـاول التّضــاد الســالب Privative
 ، Oppositionو التّ ـضـ ــاد الت ــدريجي  ، Gradual Oppositionو التّض ــاد المتك ـ ــافئ
 Equipollent Oppositionإلخ .4
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إلـى غير ذلك من اإلنج ــازات التي قام ب ــها تـروبتـســـــــــكــــــــوي في حقل الفنــولــوجـيا
هـذا المصطلح الــذي يت ـطــابق مـع المصطــلح األمريـ ـكــي الح ــالي عـلم الفــونيــمات
. Phonemics
 -4رومـــــان جـــاكبســـــــــــون (: )Roma Jakobson
يعـد علـماً من أعـ ـ ــالم مدرســة "ب ـراغ الوظيفية" حيث اهــتم مـنذ صغـره باللـغة
و اللهجـات و الفلكل ـ ــور  ،اتّسمــت بحــوثه الصـوتية و الصــرفية و اإلنشائية بمخ ــا
خضمها عنــده أهـم المنطلقـات األساسية لعـالقة البحث اللس ــاني
البنــيوية التي تبل ــورت في
ّ

ـطوري التــاريخي .
الـوصفـي بالتعــاقبي الت ّ

ـت التي تقــوم على ستـة عنــاصر و هي :1
و هــو صـاحب نظ ـرية وظائف اللغــة السـ ّ

 -1المرســل . Destinateur

 -5المرسـل إلـيه . Destinataire
 -0الرســالـة . Message
 -3مقتضـى الـحــال أو السـياق. Contexte
 -2شف ـرة االتصال . Contacte
وقـد استعان رومــان جـاكبســـون فـي تحـديـده لوظـائف اللغـة بالنـموذج الـذي يستعمله
ـح
مهندسـوا اإلعـالم و االتصال في توضيحهم لـدورة الـخطاب أو الت ـواصل  ،كمـا ّأنه أل ّ
علـى الطـابع الـوظيفي للغـة البــد أن يشمـل الحــالة اآلنية و التـاريخية مــعاً .

 - 5اندريــــــــــــــــــــــه مـــارتـيـنـي (: ) André Martinet
من أشهر اللسانيين الفرنسيين المعاصرين  ،شارك في أعمـال نشـاطـات "نـادي بـراغ
اللسـاني" ،و تابع تط ّـور نظرية الرياضيـات اللغـوية ( الغلوسيماتيـك )Glossematics
1
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«ساهم في إ ازلــة الفصــل بين علــم األصـوات  Phoneticsالمنســوب إلى العلــوم  ،و بين
علــم األصـوات الـوظيفي  Phonologالمنســوب إلى الد ارسـات اإلنـسـانية  ،ألنــه عـ ّـد

األص ـوات نــوع ـاً من الــصوتيــات الوظيــفية ».1

و من أهم المصطلحات اللسانية التي جاء بها اندريه مارتني عقب دراسته لمجموعة
من اللغات التقطيع المزدوج ). Articulation ( double
و يطلق هـذا المصطلح اللساني على التنظيم اللغوي لإلنســان  ،فهو إحدى
تتميز بهـا اللغـة البشرية عـن غيرها من الوسائـل التعبيـرية األخرى ،
الخصائص التي ّ

حيث يتـم فيه تحليـل الوحــدات اللغويـة إلى مستوييـن :

 -1التقطيــع األولـي  :يتك ّـون من وحدات دال ــة ( مونيمات . )Monèmes

يتكون من وحدات غير دالـة ( وحـ ــدات صوتية ) تتمثّل أصغرها
 -5التقطــيع الثــانوي ّ :
في الحروف ( فونيمات . )Phonèmes

2

يعد أعظم عمل لــه في
التغيـ ـرات الصوتيـة " الذي ّ
و قـد ورد في مؤلفه " اقتصاد ّ

الفنــولــوجيا الزم ــانية االقتصاد اللغوي ( « ، )L'économic Linguistiqueهـو النتيجة
المتحصل عليها من خالل عملية االتصال اللغوي  ،و تتمثّـل في تبليغ معاني كثيـرة بأقــل
ّ
جهـد عضلـي و لغــوي ممكـن ». 3

بأن الوظيفــة األساسية للغة هي التواصل  ،فقد
و لم ــا كانت المدرسة الوظيفيــة تــرى ّ

اهتمت بهذا الجانب ( االقتصاد اللغوي ) باعتباره من أهم المبادئ التي ترت ــكز عليها في
التحلي ــل اللغــوي .
1
2

3
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قســم ان ــدريه مــارتني الجملة إلى قسميــن في تحليـ ــله اللغ ــوي :1
كما ّ

الرك ــن اإلسن ــادي  )Le Pyntagme Prédicatif( :األساس الذي يبنى عليــه
التركيب ،و يتألف من عنصريــن المسند إليه  Prédicatيحــمل مضمــون الكــالم ،
و المس ــند  ،وقد أطلــق عليــه مارتيــني مصطلح المنج ــز . Actualisateur

يسمـ ـي ـ ــه إلح ـ ـ ــاق  Expansionو ه ــو قري ـ ــب مـ ـ ــن
 -5م ــا زاد عــن الركــن اإلســنادي :و ّ
مصطلح الفضلة عند العـ ــرب.
 -6لـــــــــــــــــــــويس هلمســــــلف (:)Luis Hjelmslev
من مؤســسي مدرسـة "كــوبنهـاغن" بالــدنمـارك  ،صاحب النــظرية البنيــوية التحل ــيلي ـ ـ ـة
الشهيـ ـرة (الرياضيات اللغــوية  ،)Glossematicsو يع ــود لــه الفضل في إنش ــاء هـ ـ ـ ــذه
النـظرية مــع أولـــدل  Hanjorgen Uldanحيـن اقترحـا تسمية النظـرية الجدي ــدة بعـلـم
التميز عـن مدرســة "ب ـ ـراغ" جعلتــهم
أن رغبــتهم في
ّ
الفــونيمات  Phonèmaticsإالّ ّ

يـخلــقون مصطلحاً آخــر للنظرية و هــو الغ ــلوسيماتي ــك .2

و كان مــيل هـذه النظريـة إلى استعمــال مصطلحــات قديــمة بمعـ ٍ
ـان جــديـدة
« فمصطلح غلوسيــماتيك  Glossematicsمشتق مــن الكلمة االغريقية  glossaالتي
تعنــي اللغــة  ،وتهتم الغلــوسيماتيك بد ارســة الغلــوسيمات  Glossemes؛ أي الوح ــدات
النحويــة الصغرى التي ال تقبــل التجزئة  ،و تنقــسم بدورهــا إلى قسميــن :وحــدات التعبير ،
و تــدعى " سـ ـوانم "  ، Cenemesووحــدات المحتـوى و تدع ــى " مضاميــن "
.3 » Pleremes

1
2
3
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و مـن المصطلحـات اللسانيـة التي تنــاولهــا هيلمســـلف في نظ ـريتـه :1
-

مستوى التعبي ـ ــر Expression Plane

_ النص Text

-

مستوى المضمـون Content Plane

_ المتغ ــير Variant

-

النــظام System

– النمط Schma

-

التحلــيـ ـل Analysis

 -التحفيز Catalysi

حيث قـام باستبـدال ثنائــية اللغــة و الـكالم عنـد دي سوسير بثنـائية أخــرى أطلق
عليــها النمط  Schmaو النص  ، Textأو االستعمــال  ، Usageو ثنائيـة ال ـدال
و الم ــدلـول بثنـائيـة مستوى التعبيــر  Expression Planeو مستوى المحتــوى
 Content Planeتربطهــما عالقـة لغــوية .2 Linguistic Sign
أن هيـلمســـلف و أتباعه لم يط ّـوروا نظريتهـم الغلوسيماتيكيــة في ات ـجــاه بل ــورة
إالّ ّ

ميس ـ ـرة لتفسـيــر اللغـة  ،بـل مـا فعلــوه هــو تطويــر و تعقـيـد المصطلحـات مـع ندرة
ألسنيــة ّ
في ش ــرح أفــكارهم ،األمـ ــر الذي أبقــاها في زاويــة الغمــو

و اإلهمــال .

 -3ليـــــــــونارد بــــلــــــــومفــيلد (: )Leonard Blomfield
يع ـ ـ ــد الممثّـ ــل الرئيسـي " للمدرسة الوصفية األمريكية "  ،ألّ ــف كتــابـ ـ ـ ـاً بعن ـوان
" مدخـل إلى دراسة اللغـة "  ، Introduction the study of languageويعتبر كتابـه
هــذا المصدر األســاسي في اللـسـانيات الوصفيــة  ،و قـد اتبـع في دراسته للغـة المنــهج
المــادي  Materialisticأو اآلل ــي  Mechanisticال ــذي يفســر الســلوك البشـ ــري .3

1
2
3
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وقـد تناول أصحاب هذه المدرسة مصطلحات عديدة تدخل في السلوك اإلنساني
والتي قاموا بشرحه ـا و ترجمته ــا إلى لغ ــة تتضمـ ــن ح ــاالت فيـ ـزيولوجية مث ــل مصطلح
اإلرادة  ،الشعور ،و الفكـ ـرة  ،واالنفعال إلخ  ،كمــا نجــد في دراسات بـلـــومفيـــلد اللغـوية
مصطلحــات مثـل المثيــر  Stimulusو االستج ــابة  Responseو المثيــر البــدلي
 Substitute Stimulusو االستجــابة البــدلية .1 Substitute Response
و يعت ــبر التوزيــع  Distributionهـو منطق التحليل اللساني في المدرسة األمريكية
الوصفية  ،و التوزيع مفهوم مرتبط بالموضوع الذي توجد فيه الكلمات أي كل ما يحيط
فتتحدد كل كلمة بالموضوع الذي تظهر فيه داخل الجملة .2
بها يميناً و شماالً ،
ّ
يعبـ ـر عنـ ـ ـه التوزيعيـ ــون بمصطلح Le
و نجـ ـد مصطلـح المورفيم ّ Morfphème
 ، Monèmeو مصطلح مؤلف  Consitituantيطلق عند التوزيعيين على كل مورفيم .
فمصطلح المورفيم هو مصطلح ترتيبي عند التوزيعيين يشمل كل الوحدات التي تدل على
معنى نحوي .
 -8نعــــــــــــــــــــوم تشـوـمســـكي (: )Avran Noam Chomsky
واضع النحو التوليدي التحويلي Transformtional Generative Grammar
من خالل مؤلفه " البنى التركيبية "  Syntactic Structureحيث اتبع في دراسته للغة
منهجاً أطلق عليه القواعد التوليدية التحويلية .3

1
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ويطلق مصطلح النحو التوليدي  Generative Grammarعند تشومسكي على
تطبق على معجم محدود من الوحدات  ،فتولّد مجموعة
« طائفة من القواعد التي ّ
(إما محدودة أو غير محدودة) من االئتالفات المكونة من عدد محدود من الوحدات بحيث

بأنه سليم في صوغه في اللغة التي يصفها
يمكن بهذه القواعد أن نصف كل ائتالف ّ
النحو» . 1و هنا يظهر مصطلح آخر و هو مصطلح السالمة النحوية

Well

. formedness
و قد ترتب عند هذا المنهج المستعمل في دراسته للغة استخدام مصطلحات مثل
المتحدث المثالي  Ideal speaker hearerيفترضه اللساني اعتماداً على حدسه
ميز تشومسكي بين
 ، Intuitionوكفايته اللغوية  ، Linguistic Competenceوهنا ّ
مصطلحين لسانيين هما الكفاءة  Competenceو األداء  ، Performonceفالكفاءة

تتمثّل في المعرفة اللغوية الباطنية للفرد  ،أما األداء فهو االستعمال الفعلي للغة في
المواقف الحقيقية. 2
ميز تشومسكي بين نوعين من البنى ؛ بنية عميقة  Deep Structureهي
كما ّ

األصـ ــل و أسـ ـ ــاس الت ـ ــركيب تمثّـ ــل المستوى المجــرد للبني ــة  ،و بني ــة سطحيـ ــة Surface
 Strutureهي الجملة الناتجة عن التغيرات التي تحدث للجملة العميقة .3

مرت دراسته اللغوية بمراحل
لقد اتّسمت أعمال تشومسكي بالتوسع و التعمق  ،فقد ّ

تميزت كل مرحلة بتطورها عن األخرى مما أدى إلى ظهور تصورات
معينة حيث ّ

1
2
3
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و مفاهيم عديدة  ،و ال يسعنا أن نذكرها كلها ،لكن ال بد أن نشير إلى أن القواعد
التوليدية التحويلية قد بلغت ذروة عالمية لم تبلغها النظريات اللسانية األخرى .

تصورات غربيـــة حول المصطلح و عالقتــــه بمدلــوله :
رغم االهتمام الكبير الذي أواله أولئك اللسانيون الغرب بالمصطلحات اللسانية التي
أبدعوا في وضعها في مجال أبحاثهم اللسانية و اللغوية  ،إالّ أنهم طرحوا عدة قضايا
تخص المصطلح و عالقته بالمفهوم الذي يحمله بشكل عام  ،فتعددت آراؤهم  ،و تباينت
وجهات نظرهم .
فمنهم من يرجع العالقة بين المصطلح و مدلوله إلى التقاليد التي تشيع في اللغة ،
وينفي وجود عالقة طبيعية بينهما  ،و هذا ما نجده عند مــــاييه  ،و هناك من يرى أن
ارتباط المصطلح بمفهومه الذي يحمله يدخل بطريقة محددة في نظام القواعد بحيث
يستوحي المستمع عند وضعه للمصطلح الصحيح نظاماً لبنية لغوية معينة  ،و هذه النظرة
يمثلها تشومسكي .1
و هناك من يرى أن اشكالية وضع المصطلح هي اشكالية منهج ال غير  ،و يميل
إلى هذا الرأي فيلش  « ،فالمصطلحات في نظ ـره تشكل دالئ ــل على عالقات معينـ ــة بيـ ــن
اللفظ و مدلوله  ،والبد عند وضع المصطلح من تحديد الرابط الذي يربط اللفظ بالمفه ــوم ،
كما ينبغي أن يكون العمل المصطلحي قائماً على منهج واضح المعالم .2
وقد أسس فيلش لمنهج مستقل في وضع المصطلحات  ،وهو منهج وظيفي تبنى
عليه المصطلحات بحسب الوظيفة التي يمارسها المصطلح  ،و تتضح معالم هذا االتجاه
من خالل موقف فيلش من « مصطلحي الماضي و المضارع الذين اختلف المنهج في
1
2
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بنائهما  ،فبني األول منهما باعتبار الزمن الذي يتم فيه الحدث  ،و بني الثاني باعتبار
عنصر المشابهة لالسم». 1
لكن توجد مصطلحات أخرى تتجاوز المنهج الوظيفي إلى مناهج أخرى متعددة
تفرضها الوظائف التي تقوم بها تلك المصطلحات لتبنى عليها  .ذلك ألن وضع
حده ال يكفي
المصطلح يرتكز في تحديده إلى عدد من المحددات والمنهج الوظيفي و ّ
لذلك .
لقد تعددت اآلراء و التصورات حول وضع المصطلح  ،و ربطه بالمفهوم الذي
يناسبه  ،و هذا ما نلحظه أيضاً عند الدارسين اللغويين العرب لما حاولوا نقل تصورات
و مفاهيم هذا العلم الجديد  Linguistiqueو الذي اختلفت فيه الترجمات حول وضع
مقابل عربي لهذا المصطلح األجنبي .

1
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المبحث الثاني  :المصطلح اللساني في الدراسات اللغوية العربية الحديثة :
لقــد شهــدت علوم اللـغة في الد ارسـات اللغويـة الغربيـة حركــات نهــوض و تجديــد
أن اللسانيات واحـ ــدة مـن تلـك العل ــوم التي ب ــرزت لـدى األوربييـن  ،و اتّخـذت
و الشك ّ
أشكاالً متعـ ّـددة  ،و سلـكت مسالـك جـديدة علـى الدرس اللغـوي السـائـد في الد ارسـات
الغربيـة .
فاللســانيات ضرب جـديد مـن ضـروب الد ارسـات اللغـوية  ،و قـد أدرك اللسـانيون
العـرب المحـدثون أهـمية هـذا العـلـم  ،و ضـرورة اإللمـام بأسـبابه إلمـاماً واسـعاً  ،و اإلحـاطة
بنتـائجه إحـاطة شـاملة بغــية تـقويم العـمل اللغـوي العـربي القـديم  ،فـاختلفت المـشارب
ممـا ان ـج ّـر عـن هـذا االختالف تبـاين في ترجـمة
واالتّجـاهـات التـي ّ
تبنــت هـذا العـلـم الجـديد ّ
المصطـلح الحـامل لعـنـوان هــذا العـلم ( .) Linguistique

و عـلى حـ ّـد قـول أحـد البـاحثيـن فقـد بـلغت المصطلــحات المع ـربة و المتـرجمة لهــذا
الـعـلـم ثــالثـة و عش ـرين مصطلـحـاً منه ــا  :علـم اللغــة و عـ ــلم اللســان و عـلم اللغــويات ،
و عــلم اللغــة العـام و األلسني ــة و اللسنيــات و اللسـانــيات و الدراسات اللغـوية و غيرها .1
وقــد كـان االختــالف قــائماً حــول تسمية هـذا العـلم مما أدى إلـى االشتــغال بعن ـوانه
أك ــثر مـن مضمـونه  ،حيث تــوجد الكثيــر مـن المـؤلـفات الع ـربية تــدور مـواضيعـها حــول
شـرح المصطلـح أكـثر ممـا تــدور حـول مـا تندرج تـحته من مفـاهيم .

انتشـــــار المصطلـح اللســــاني في الوطـــن العـــربي :
1
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إن تعـ ـ ّـدد المصطلحـات ارجـ ـع إلـى تع ـ ـ ّـدد البيــئـ ـات المنشغ ــلة بالـ ــدرس اللغـ ــوي ،
ّ
و عــدم التنسيــق بينــها إلـى جـانب تعـ ّـدد التــرجمـات  ،و ع ــدم التـواصل بينـها في مختـلف
األقطــار الع ـربية .
ففــي ســوريـا و فلــسطيــن يط ـلـقـون علــيه ( األلسن ــية ) و ( عــلم اللســانة ) للدالل ـ ـ ــة
علـى الحــرفة وهــذا فـي لبـ ــنان ،و فـي مصـر و العـ ـراق يطـلقــون عليـه ( علـم اللغـة ) ،
وهنــاك مـن يطـلـق عليــه اسم ( عـلـم اللسـ ــان ) و ه ــذا في الم ــغرب  ،أم ــا فـي الج ـزائر
فكــان شـائعاً بمصطلـح اللســانيات. 1
فكــانت التـرجمـات تقتـرب أحيـاناً و تبتــعد أحيـاناً أخـرى وفقـاً لوجهـة نـظر كـل
متـرجم ،وثقـافته و مـدى معـرفته لطبيـعة الحـقل العـلـمي المخصص لـه هـذا المصطلـح ،
و الكاشف عـن حـدوده و أبعـاده .
إذ نجــد عبـد الــواحد وافـي قـد استـخدم مصطلـح ( علـم اللغـة ) في كتـابه "علـم اللغـة"
سنـة  ، 6471كـما استخـدم مصطلـح ( فقـه اللغـة ) في كتـابه " فقـه اللغـة "  ،و قــد أقـ ّـر

بمبـدأ التسـوية بيـن المصطلـحين  .كـما ي ـق ّـر رمضــان عبـد التــواب بحتمــية التسـوية بيـن

( فقـه اللغـة ) و ( عـلم اللغـة ) .2

1
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ـسك محمــود الســعران بمصطلـح ( عـلم اللغـة ) فـي كتــابه " علـم اللغـة
و قـد تم ّ

مقـدمة للقــارئ الع ـربي "  ،و كـذا الحــال بالنــسبة لكــمال بشــر  ،و هــما يرفضـان مصطـلح

( فقـه اللغــة ) ألنــه أطلــق فـي القــديم و الحــديث عـلى مبــاحث ليـست من عــلم اللغــة
الحــديث في شــيء ،كـما استــخدم مصطـلح ( األلسني ــة ) مـن طـرف اوغستيــن مـرمـرجي
الـدوميـنــكي بفلسطــين عــام  6484فـي كتـابه " المعجمــية الع ـربية عـلى ضـوء الثنــائية
و األلسنيـة الســامية "  ،و كتــابه " هـل العـربية منطقــة أبــحاث ثنــائية ألسنيــة " عـام
.1 6474
و يــرى محـمد رشــاد الحمـزاوي أن مصطـلح ( األلسني ــة ) فـي بــداية األمــر است ــعمل
مقــابالً لمصطـلـح (  ، ) Dialectologieفـلم يـظهــر بمعنــى األلسني ــة أو اللســانيـات أو
اللس ــنيـات إالّ فــي حـوالـي السبعي ــنات مـن القــرن العــشريـن ليــد ّل عــلى العـلم الجــديـد فــهمـاً
ومضــمونـاً نظ ـريـاً و تطبيـقيـاً  ،و قـد ظـهـر ذلـك عنــد أنيـــس فريـحة  ،و ريــمون طـــحـان
سنـة  6441بعنـ ـوان ( األلسنيـ ــة ) بلبـ ـنـان  ،و كـذلـك عنــد ميـــشـال زكـــريـاء فـي كتــابه
" األلسني ـ ــة و عــلم اللغـة الحـديـث " سنـة  ، 6482و بعــد ذلك ظه ــر مصطلـح
( ألسني ــات ) مم ــاثـالً لصيـغة لغــويـات  ،و قــد ظهــر فـي المغــرب مصطلـح ( اللسـني ــات )
لكـ ــنه سـرعــان مـا اخـتفـى ليـ ــح ّل مح ـل ــه مصطـلح ( اللس ــانيــات )  ،و ك ـ ــان ذلـك فـي
الجـ ازئـر سن ــة . 26441

1

 -ينظر محمود فهمي حجازي  ،البحث اللغوي  .ص . 06 – 02

2

 المرجع نفسه  .ص. 0674

الفصل الثاني

المصطلح اللساني في األدبيات الغربية و العربية

و قــد أورد عبــد الســـالم المســـدي فـي كتــابه " ق ــامـ ــوس اللســانيـات " مصطلـحات
( عــلم اللغـة ) التـي استخــدمهـا العـلمــاء اللغ ــويـون المحــدثـون  ،و هـي كاآلت ــي :1
 -6الالنغــويستي ــك

 -0فقه اللغـة

 -8عـلم اللغـ ـة

 -7عـلم اللغـة الحديث

 -0عـلم اللغة العـام

 -1عـلم اللغـة العـام الحديث

 -4عـلم فقـه اللغـة

 -8عـلم اللـغـات

 -4عـلم اللغات الـعــام

 -62عـلــوم اللغـ ــة

 -66عـلـم اللـسان

 -60عـلم اللسـان البشري

 -68عــلم اللسـانة

 -67الدراسات اللغـوية الحديثة

 -60النظـر اللغـوي

 -61عـلـم اللغـويـات الحديث

 -64الدراسات اللغـوية المعـاصـرة

 -68اللغـ ــويات الجديدة

 -64اللغــويـات

 -02األلسنيــة

 -06األلسني ــات

 -00اللسنيـ ــات

 -08اللســانيــات
1
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و قــد كــان لمصطلـح علـم اللغـة أو عـلـم اللغــة الحـديـث أو عـلـم اللغـة العـام
انتشــا اًر كبيـ اًر وواســعاً فـي كلــيات اآلداب بمصــر  ،كمــا انتشــر مصطـلـح اللغــويـات فـي
كلــيات جـامعـة األزهــر .أمــا لبنــان فقـد شهــدت انتشــا اًر لمصطـلح األلسنيــة  ،وذلــك بفـضل
بعـض البـاحثيـن كـأحمـد مختـار عمــر  ،و بـالنسبـة لــدول المغــرب فقــد لقـيت انتشــا اًر واســعاً
لمصطـلح اللسـانيـات . 1
و يعــود هــذا التعـ ّـدد فـي المصطـلحات إلـى اختــالف المتــرجميـن و النــاقليـن للغــات
المختــلفة إلـى اللغــة الع ـربية .
و قــد اقتبــس عبـد الــواحد وافـي الكثيــر مـن المصطلحـات اللســانية فـي كتـابه " علـم
اللغـة " إلـى جـانب تـرجمتـها تـرجمـة صحـيحة كعـلم اللهـجـات و عــلم المفــردات و عـلـم
الداللــة و عـلـم البنيــة و ع ــلم األســاليـب و عـلــم أصـول الكـلمـات و عـلـم االجتمــاع اللغــوي
و عــلم النفـس اللغــوي و عـلـم اللغــة و غــير ذلـك  ،و كذلـك فعــل ابــراهيم أنيــس فـي
كتــابه "األصـ ـوات اللغــوية " عــام  ، 6474و تــمام حــسان فـي كتـابه " منـاهج البحـث فـي
اللغـة " عــام ، 6400و عبــد الرحمـان أيــوب في كتــابه " أص ـوات اللغــة " عــام ، 6418
و كــمال بــشر فـي كتــابه " عـلم اللغـة العــام " عــام  ، 6442و محمــود فهمــي حجــازي
فـي كتبــه "عـلم اللغـة بيـن الت ـراث و المنــاهج الحــديثة " عــام  ،6442و " عــلم اللغـة
الع ـربية " عــام  ،6448و " مــدخل إلـى عـلم اللغـة " عــام . 6448
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و قــد عمـد معـظم ه ـؤالء البـاحثين إلـى ذكــر المصطـلح بـلفــظه األجنبي ن ـحـو
الالنغــويستــيك و السيــمانتيــك و الســانتيـكس و غــيرها  ،و هــذا مـا نجــده عنــد محمـد
منــدور فـي تـرجمته لكتـاب " عـلـم اللسـان " لمــايــيه ع ــام  ، 6471و تــرجمـات أخــرى
ككتــاب " اللغــة " لفنــدريس عــام  ، 6402و " اللغــة بيـن الفــرد و المجتــمع " ليــاسبـرز
عــام  ، 6407و " اللغــة و المجتــمع " للويــس عــام  ، 6404و " دور الكــلمة " ألولمـان
عــام  6410و " دروس فـي علـم األص ـوات الع ـربية " لكــانتينــو عــام  6411و غ ـير
ذلــك . 1

مــؤلفـات عـــربية فـي المصطـلح اللســاني :
لقــد أدى االهتــمام بالــدرس اللســاني الع ـربي الحــديث إلــى بــروز العــديـد من المــؤلفـات
و الكتــب المعــالجة ألهــم القضـايـا و الج ـوانب التــي تمــس هــذا الم ـجـال  ،و يمــكن أن
نشيــر إلــى أهـم المــؤلفـات العـربية التـي تـحمـل مصطــلح " عــلم اللغــة " الــذي يــرى الكثيــر
مـن البــاحثيـن ّأنــه ينســجم مـع أســماء مـن الــد ارسـات الحــديثـة مثــل عــلم النفـ ــس و عــلم
االجتـماع و عــلم األحــياء إلخ  ،إلـى جـانب ّأنــه يعـ ّـبر عــن مضمــون المصطـلح األجنبـي

 ، linguistiqueو مـن بيــن هاتـه المــؤلفـات :2
 -عــلي عبــد ال ـواحد وافــي

 :علم اللغـة . 6410

 -محمــود السع ـران

 :علم اللغـة ( مقـدمة للقارئ الع ـربي) . 6410
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 -كم ـ ـ ــال بشــر

 :د ارســات فـي عــلم اللغـة . 6414

 -محم ــود فهمي حجــازي

 :عـلـم اللغــة الع ـربية .6448

 -تـوفيـق محمد شاهيـن

 :عـلم اللغـة العــام . 6482

 -نــايف ح ــزمـا

 :أضـ ـواء عـلى الدراسـات اللغـوية المعـاصرة . 6448

 -عــلي محمد الق ــاسمـي

 :عـلم اللغـة و صنـاعة المعجـم . 6440

 -عبــد الصبــور شاهيـن

 :فـي عـلم اللغـة العـام . 6482

 -رمضـان عبـد الت ـ ـواب

 :المدخــل إلـى عـلم اللغـة . 6480

 -محمد حسـن عبـد العـزي ــز

 :مـدخـل إلـى عـلم اللغـة . 6440

 -أحمـد سليـمان يـاقـوت

 :فـي عـلم اللغـة التقـابلـي . 6440

 -محمد عـلي الخـ ــولي

 :مدخـل إلـى عـلم اللغــة . 0222

 -شــحدة فــارغ و آخــرون

 :مقـدمة في اللغـويات المعــاصرة . 0222

إلـى جـانب بعــض المــؤلـفات التــي ظهــرت فـي اآلون ــة األخـ ــيرة و التــي تحــمل
عنـ ـوان " اللســانيــات "  ،و مــن أهم ــها :1
 محــمد الحنــاش1

 :البنــائية فـي اللســاني ــات . 6482

 -عاطف فضل محمد  ،مقدمة في اللسانيات .ص . 18
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 -مـ ــازن الـ ـ ــوعر

 :قضـايا أساسية فـي علم اللسانيات الحديث . 6488

 -س ــامي ع ــياد و آخـرون

 :معجــم اللســانيات الحــديث . 6444

 -مصطفى حــركــات

 :اللســانيـات العــامة و قضـايا اللغـة الع ـربية . 6448

 -فــوزي الشــايب

 :محــاضرات في اللسانيـات . 6444

 -عبـد القــادر عبــد الجـليــل

 :عـلم اللسـانيـات الحــديثة . 0220

كمــا تــركــز اهتــمام البــاحثيــن المحــدثين عـلى التــأليـف و التــرجمة فــي مــوضــوعـات
( فقــه اللغــة ) و ( عــلم اللغــة ) و التــي قــدمت خدمـة جليــلة رائـ ـدة للغ ـة العربيـة أفــاد
منــها ال ــدرس اللغ ـ ــوي العربي الحــديث بشــكل كبيـر  ،و مــن بيــن تلـك المؤلف ـات التي
ستكون سببـاً فـي صنع تــاريخ جـديد ألصحابهـا في الساحة العربية:1
 ابـــــــــراهيـم أنيــس : -األص ـوات اللغـوية .

 -دالل ـ ـ ــة األلفـ ــاظ .

 -عــلم اللغــة الع ــام ( األصـ ـوات ) .

 -في اللهــجات الع ـربية .

 -مستقبــل اللغــة الع ـ ـربية المشتــركة .

 -مـن أسـ ـرار اللغــة .

 اللغــة بيــن القــومية العــالمية . ابــراهيـم الســامرائي :1
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ـطور اللغــوي التــاريخي .
 -التـ ّ

 -التــوزع اللغــوي الجغ ـرافي .

 -د ارســات فـي اللغـ ـ ــة .

 -الع ـ ـربية بيـن أمس ــها و حــاضرها .

 -مق ــدمة فـي تــاريخ الع ـربية .

 -مبــاحث لــغوية .

 أحمــد حسيـن أحمد شــرف الديــن : اللغــة الع ـربية فــي عصــور مـا قبـل اإلســالم . لهجــات اليمن قدي ــماً و حديــثاً . أحمد أبو الفرج : المعاجم اللغوية في ضوء علم اللغة الحديث  – .مقدمة لدراسة فقه اللغةو ت ـوالت الكتــابات و التأليــفات فـي مجــال عــلم اللغــة الحــديث حيث ظهرت مجمـوعة
أخـ ــرى مـن البـاحثين  ،و التــي تعــد أعمــالهم مـن أحسـن مـا ألّــف فـي الد ارسـات اللغــوية
الحــديثة  ،ومنــهم :1
 أحمــد مخــتار عمــر: البحث عنـد العــرب مـع د ارسـة لقضيـة التــأثير و التأثر . البحـث اللغــوي عنـد الهنــود و أث ـره عـلى اللغــوييـن العــرب .1
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 -دراسة الصـوت اللغــوي

 -مـن قضايـا اللغــة و النـحو .

 أمـــــين الخـــولي : مشكــالت حيـاتـنا اللغــوية . تـــمام حســـان : -األصــول .

– مناهج البحث فـي اللغــة  – .اللغــة الع ـربي معنــاهـا و مبنــاهــا .

 -اللغــة بيـن المعــيارية و الـوصفية .

 -اللغــة و المجتمـع (م  .لويس ) مترجم .

 محمــود فهمي حجــازي : أسس علم اللغــة الع ـربية مدخل تـاريخي في ضـوء الت ـراث و اللغــات الســامية . -مـدخـل إلـى عـلم اللغــة .

 -المعجــمات الح ــديثة .

 محمــــود الســعران : -عـلم الل ــغة رأي و منــهج

 -علــم اللغـة مق ــدمة للقــارئ العـ ـربي .

 ميـــــشال زكـريـاء : األلسنيــة التــوليدية التحــويلية و قـواعد اللغـة الع ـربية . األلسنيــة ( علـم اللغـة الحـديث ) . مبـاحث فـي النـظرية األلسنيــة و تعلــيم اللغــة .01
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و هــكذا لقــي الدرس اللســاني الع ـربي اتّســاعاً و انتشــا اًر ليشمــل كــافة األقطــار
الع ـربية بعــدما كــان مقتص ـ اًر عـلى مصـر تقـ ـريباً  ،فب ــرزت اللســانيات كعلم مستقــل بنفســه،
ليدرس في الجــامعات و المــؤسسـ ات و المعــاهد العــلمية  ،كمـا انتشــرت مـوضــوعات
ّ
أن الــدارسيـن اعتــرف ـوا
اللســانيات في العــديـد من الـرسائـل و المجــالت اللســانية  ،إالّ ّ

بالتقصي ــر و التــأخر عــن ركـب اللسـانيات الحـديثة  ،و خـاصة فيـما يخص وضـع
المصطـلحات و ضبطـها .
و هنـا يشيـر عبـد الرحمــان الحــاج صـالح إلـى هذه النقطــة قائـالً  « :يتصف البحث
العـلمي في اللغـة الع ـربية في زمـاننـا هــذا بصفـات ج ّـد سلبيــة  ،باإلضــافة إلـى مـا يعــرفه
تطبـق عـلى البحــوث اللغــوية بنجــاح تــام في البــلدان
العصــر مـن تكنـولوجـيا حــديثة ّ

ال ـراقية ،و يعــرف كـل واحــد البطء ال ــذي يسي ــر بــه وضـع المصطـلحـات و إق ـرارها ،
و حــرفية هــذا العمــل و فرديـته  ،و مشكــل ذيــوع هــذه المصطلحـات في االستعمـال ». 1

فقــد طرحـت ع ّـدة قضـايـا عديــدة و متنـوعة تمـس جـانب المصطلحـات  ،و خـاصة فيـما
يتعـلّق بالمصطـلح اللسـاني الـذي بـات يشغــل أذهــان البـاحثين اللغــوييـن باعتــباره مشكــل
المشــاكل فـي الـدرس اللســاني الحـديث  ،ألن المصطلح فـي األصل أداة لتع ـريف مـا
ـحول هــو نفســه إلـى غــاية تحتــاج إلـى تع ـريف .
تحتـه ،فمــا بـالك إذا ت ّ
و هنـا تتجــلى اإلشكــالية التـي وقــع فيـها اللســانيــون العــرب مــن خـالل التــرجمـات
العــديدة الـتي ســاقـوها للمصطلح األجنبـي  ، Linguistiqeو كــذا بالنسبـة للمصطلحـات
اللســانية األخـرى الت ــي تنــدرج ضمـن مجــال اللسـانيات  ،وهـنـا نتســاءل مـا هـي األسبــاب
1
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التـي أدت إلـى تعـ ّـدد المصطـلح اللســاني لهــذا العــلم ؟ و هــل كــان هذا التع ّـدد
االصطالحي ضرورياً لعـلم واحـد ؟ و ما موقـف المجـامع اللغـوية العـربية من هـذه
القضية.
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المبحث األول  :واقــــع المصطلح اللســــــاني في الكتــابـــات العــــــــــربية:
إن االهتــمام بالقضـايـا الحقيـقية التـي تتع ـلّق بإشكـالية المصطلـح اللسـاني  ،يتطلّب
ّ

الضي ــق الـذي أصبحت علـيه ح ــال الد ارســات اللغــوية
مـ ّـنا ال ــوقـوف و النظــر من الثــقب
ّ
الع ـربية الحــديــثة .

إذ تعــانـي الكـتابة فـي العـلـوم الحــديثة باللــغة الع ـربية نق ــصاً فـي المصطــلحات
الع ـربية ،فنـجد المنشغلي ــن بهــذه العـلـوم انصرفوا إلـى استعــمال المصطلـح األجنبــي ،أمـا
الكتــابة في عـلم اللغـة الحــديث بالع ـربية تعــاني من مشكلتــين عويصتيـن تمثــلتا فـي :1
 -1كثرة المصطلـحات فـي العـلـوم التي تــدرس مستــويات اللغـة المــعروفة مـن صوت
الملحــة
و صـرف و نــحو و داللـة  ،إلـى جانـب الــتراكم االصطالحـي المـواكب للحــاجة
ّ
إلـى التعبيــر عـن مفـاهيم و تصـ ّـورات جــديدة بعبــارات اصطالحـية م ـوازية لــعدد مـن

العـبارات الـتي تتــوفر فــي لـغات الحـضارات األخــرى  ،حيث تـدخل إلـى الع ـربية
مصطلــحات دون أن تت ـوافر لــها ش ــروط المصطـلح  ،م ّـمـا يــلحق حــاالت كثي ـرة مـن
التصــادم و التعــارض  ،و مستخـدميها بعضهـم البعـض .

 -2تشــابك المصطـلح الت ـراثي للـد ارسـات القــديمة  ،و المصطـلح الجــديـد  ،ممـا أدى إلـى
اشتــداد الص ـراع بيـن أنصـار القــديم الذي ــن يــؤثــرون المصطلـح الت ـ ارثـي  ،و أنصـار الجديـد
الـذيـن يــميلـون إلـى المصطلـح الجــديد  ،و اختــالط المفــاهيم  ،و عــدم تحــديـدهـا .
هنــا يتــبيـن لنــا أن الكـتـابة فـي عـلـم اللــغة الحــديث تشــكو مـن بــطء فـي عمــلية تــوحيـد
المصطـلح اللســاني  ،ممـا أدى إلـى حــدوث فــوضى عــارمة تــعج بالمصطـلح اللســاني ،

1
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«فصــار دأب الــد ارســات ال لس ــانية  ،و الســيما فـي السنـ ـوات األخـ ــيرة التعبي ــر عـن " أزمة "
فـي المصطـلح اللس ــاني  ،أو اإلشــارة علــى ّأنــه عقـبــة  ،أو الج ــأر بالش ــكوى مــن واقـعـ ــه

و استخــدامه عنــد البــاحثيـن » .1

أن هــذا المصطـلح قــد فقــد أهــم خصيصــة مـن خصــائص االصطــالح
و معنـى ذلـك ّ

سمــي
ـوحــد و عــدم التـ ّ
و هــي ضــرورة بنــائه عـلى االتّـف ــاق و الت ـ ّ
ـعدد  ،و التــي بســببهــا ّ
المصطلح مصطـلحـاً .2

فحيـن نسـتـقرئ واقـع المصطـلح اللس ـاني نجـده غـير م ٍ
ـرض  ،وهــذا ارجـع إلـى
إشكالـية ترجمــة المصطـلحات التـي اقت ـرنت بعــدم وجـود منهجيـ ــة دقيقة إلــى جــانب العفــوية
التي قـادت إلـى كثيـر مـن التشــتّت و االضط ـراب ـ

فــــــــوضى المصطلـح اللـــــــــــــسـاني :
أن اللسـانيـات الحــديثة عـلـم جــديد ظهـر فـي حقـل الد ارسـات اللغــوية الع ـربية،
معـلــوم ّ

فإن مفـاهيمـه االصطـالحيـة وافــدة عليـنا أيضـاً  ،إالّ ّأنـه قــد اختلف حـول تسميـة
و بالت ــالي ّ
أي ج ٍ
ـهاز مفـاهيمـي خـاص.
هـذا العـلم مـع أنهـا أهـم وحـ ــدة اصطالحـية أسـاسية فـي ّ

أن أول مظهــر مــن مظاهر اكـتمـال العـلــوم
فعبـد السـالم المسـدي يشيــر إلـى ّ

أن الد ارسـة
و استقـاللها  ،و تكـامل رصيـدها الفنـي هـو فـرزهـا لمنظـومة اصطالحيـة  ،إال ّ

الع ـربية لعـلم اللغـة ال ازلــت بعـيدة عـن تحقيـق هـذه الغــاية  ،و ال ي ـزال التــأليف المعجمـي

فـي المصطلـحات الحـديثة لهــذا العـلم فـي طــور التـكويـن إذا مـا قــورن بما صـدر و يصـدر
مـن معجـمات و مــوسوعات بغــير اللغـة الع ـربية.3
1
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و نتيــجة لهـذا الــوضع ظهـرت حــركة التـرجمة منـذ الستينــات مـن هـذا القرن حـاملة
معهـا زخماً هـائالً مـن المصطـلحات النـاتجـة عـن التـط ّور المـذهل الـذي تشهــده اللسـانيات،
الع ـربية دون غــيرها مـن لـغـات العـالم. 1

و قــد اعتبــر هـذا التـضخم الهـائل في المصطلـحات ال ـوافدة و تـ ـراكمهـا المشكـلة
األولى التـي ت ـواجه اللسـانييـن  ،إذ يعــاني المصطـلح اللسـاني الــيوم مـن « التضخـم
و صعــوبات فـي الصيـاغة  ،فمصطـلح  Synchronicمث ـالً وضعـت له مقـابالت ع ـربية
كثيـرة منهـا ( :متـزامن  ،تـزامني  ،وصفـي  ،متعـاصر  ،متـواقت  ،آنـي  ،ثـابت ،
سنكـروني ،مسـتقـر  ،أفقـي » .2
كذلـك نفس الشيء بالنسبـة لمصطـلح  ، Diachronicفقــد وضعـت له مقـابالت
ع ـربية عـديــدة منـها ( :تط ّـوري  ،متعاقب  ،تعـاقبي  ،تـاريخي  ،زمـاني  ،تعـاقبية )  ،كمـا

نجــد لمصطـلح  Affricteمقـابالً عنـد محـمد الخــولي هـو االنفجـاري االحتــكاكي  ،و عنـد
محـمد رشـاد الحمـزاوي شـديد  ،أمـا عـند أحمد مختـار عمـر فيقـابله مـزجي  ،مـرّكب ،
شـديـد ،رخ ــو .3

كمـا يعـاني الـدارسـون مـن كيفيــة التعبيـر عـن المصطـلح ال ـواحد في اللغـة الع ـربية ،
فمثـالً مصطـلح (فنـولوجي ) منـهم مـن أبقـاه و عـ ّـربه إلـى (فنــولـوجيا )  ،و منهـم مـن ع ّـبر

عـنه بمصطـلح ( عـلم الفـونيمـات ). 4

1

2

3
4
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تمـت بط ـريقة
فقـد كـانت حــركة التـرجمة فـي الـوطن الع ـربي واسـعة النطــاق غـير ّأنهـا ّ

عش ـوائية فــردية  ،حيث يــلجأ كل بــاحث إلـى اقت ـراح قـائمة المصطلـحات بشكـل فــردي
دون االعتمــاد فـي ذلـك عـلى ط ـريقة أو منهجـية مــدروسـة في وضـع المصطـلحـات .
و كـان من نتيــجة ذلـك « استعمـال المصطـلح في أكثـر مـن مفه ــوم أو اطـالق أكــثر مـن
مصطلـح عـلى المفهــوم الـ ـواحـد » .1
فاللســانيـات العـ ـربية تعــاني مـن مشـكالت تـع ّـدد المصطـلحات  ،و هــذا مـن شـأنه أن
يقـف عـائقـاً أمـام مـسار تقـدم العــلم  ،و يــؤدي إلـى القطــيعة الثـقـافية و العـلمـية بـين مشــرق
الــوطن الع ـربي  ،و مغـ ـربه .

مشكــــــــــالت وضـع المصطلــح اللســــــــــــــاني :
يعــاني المصطلـح اللســاني فـي الد ارســات اللغــوية الحــديثة مـن عقب ـات و صعــوبات
عـديدة تمثـلت في تعـ ّـدد التــرجمات للمصطـلح ال ـ ـ ـواحد في اللغـة األم  « ،و ه ــذا مـن
شــأنه أن يجـعل االتّصــال و متـابعة العـلـوم أم ـ اًر عسيـ اًر  ،كمـا يستهـلك مـن إمكــانات اللغــة
الع ـربية مـا يمـكن أن يستــغل فـي بنــاء مصطـلحـات أخـرى » .2

ـإن مشكـلة وضـع المصطـلح اللســاني تعــود إلى عــدم
و حسـب أحمـد مختــار عمـر فـ ّ

االنضبـاط و التحــكم مـن قـبل االتّجــاهـات المـكلـفة بصـوغ المصطلح  ،كـما يشــير فـي
أن أهـم المشكـالت التـي
بحـث له بعنـوان " المصطلح األلسني و ضبط المنهجية " إلـى ّ

يعـاني منـها المصطلـح اللسـاني تتمثّــل فـي :3

1
2

3
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أوالً  :ما انحـدر إلـى المصطـلحـات األلسنـية الحدـيثة مـن مشكـالت عـن المصطلـحات
القــديمة التـي لم يــراع فـي وضعـها المـواصفـات الضـرورية  ،فجــاءت مختلفـة من عـ ّـدة
جــهات .مثل :
أ  -استــخدام المصطـلح ال ـواحد فـي أك ــثر مـن مفه ــوم .
ب -إطـالق أكــثر من مصطـلح عـلى المفهــوم ال ـواحد .
و مــثال ذلـك وجــود مصطـلحـات مـخالفة لمـا اتّفــق علــيه في المصطـلح الت ـراثي ،
كتقســيم االسم إلـى منصـرف و غـيـر منصـرف  ،و قــد وضـع لهــذا النــوع مصطـلح
 ، Triptoteو تــرجمه اللغــويـون بـ( ثــالوث إعـ ـرابي )  ،و تـرجمه عبـد الصبــور شــاهين
ب ـ ( ذو األح ـوال اإلع ـرابية الثــالثة ) و (المتص ّـرف)  ،و هــذا األخيـر له فـي التـراث

الع ـربي داللـة أخــرى  ،و تـ ــرجم المســدي مصطـلح  Diptoteب ـ ( ثنــائي الصــرف ) ،

و تــرجمـه عبــد الصب ـور شــاهين ب ــ( ذو حــالتين اع ـرابيتيـن ) ( غيــر متص ّـرف ) . 1
ثـانيـاً  :مـا يتحـمـله المصطـلح اللسـاني العــربي الحـديـث مـن مشكـالت تتعـلق
بالمصـطلح العلـمي بـوجه عــام  .مثـل :
تعـ ّـدد مصــادر وضع المصطـلح ( مجـامع لغـوية و علميـة  ،و هـيئـات و منظمـات
و اتحـادات علمـية و مهنيـة و صنـاعية )  ،و افتقـار عنـصر التنسيـق بينـها  ،بال ــرغم مـن
وج ــود مـا يسـمى بمكتـب تنسيـق التعريـب في العـالم العـربي بالربـاط .
فعـلى الــرغم مـن تأسيـس العـديـد مـن المجـامع اللغـويـة و الهـيئـات العلمـية  ،و عـلى
أرسـها مكتـب تنسيـق التعـريب  ،و تنظـيم الكثيــر مـن مـؤتـمرات التع ـريب  ،و النـدوات
1
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تتخبـط فـي
اللسـانية و المصطلحـية  ،إالّ أن الد ارســات اللسانيـة في العــالم الع ـربي ال ازلــت ّ

مشكـلة وضع المصطـلح اللـساني المــالئم للمصطلح األجنبـي  ،و يتجـلّى ذلـك في
التّـضارب االصطـالحي بشكـل واضـح في المنتـديـات و المــؤتمـرات اللسـانية .
فمعظـم الـدارسيـن صـار يفضـل مـا استعمـله هـو أو مـا ابتدعـه دون االلتفـات إلـى
ت ــوحيد المصطلحـات أو م ـ ارعـاة شيــوعها أو مـوافقتـها لخصـائص الع ـربية  ،و يظهــر ذلـك
لـدى الــدارسيـن المحـدثيـن  ،و خاصة العـائديــن مـن الـد ارســة فـي الـدول األجنبيـة  ،فغـاب
ـوحـدة واضحــة المعــالم .1
التنسيــق بينـهم  ،وافتقــروا إلــى منهجـية مـ ّ
ثالـثاً  :مـا ينتقـل إلى اللغـة العـربية مـن مشكـالت تتعـلق باللغـة و اللغـات المنقـول عنـها
المصطـلح  .مث ـالً المصطـلحـان  Phonetics ، Phonologyكمـا يشيــر أحمد مختـار
ترددهــما في علـم اللغــة
عمـر في بحثـه ّأنهـما اتّــخذا عـ ّـدة تفـسيـرات عـلى الـرغم مـن كـثرة ّ
االنجـليــزي  ،فوقع التبـاين حــول مفهـوم هـذين المصطلحيـن  ،لينتـقل هـذا االختـالف إلـى
الـد ارسـات اللغـوية الع ـربية  ،فاستعمــل اللســانيـون العــرب مفهـوم هـذين المصطلحـين ٌّ
كل
حسب د ارسـته و ممـارسته األلسنيــة دون م ـراعاة البــعد الداللـي للمصطلحيـن .2
إلـى جـانب هـاته المشكـالت يمكـن أن نضيـف أسبـابـاً أخــرى تـؤكـد أزمة و إشكـال
المصطلـح اللسـاني الحـديـث :3
أ -لج ــوء كثيـر مـن اللسـانييـن إلـى المصطـلح األجنبي وحــده حيث يسعفـهـم بمـا يبتغــون،
أو إلـى المصطلح األجنبـي و إلـى جـواره مـرادفـه بلفـظ ع ـربي تــو ّخيـ ـاً للـدقّة  ،و أمـاناً من
اللبـس و الغمـوض .
1
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ب -عــدم التقـ ّـيد فـي معــرفة داللـة المصطـلح بيـن الدرس اللسـاني القـديـم و الدرس اللسـاني

الحـديث  ،فمثـالً مصطلـح  Point of Articulationيقـابلـه  :مــكان النطـق  ،نقطـة
النطـق ،مخــرج النطـق  ،فالمقـابل الثــاني ملتـزم فيـه المقـابل الت ـراثي  ،أمـا المقـابالن األول

و الثــاني فملتــزم فيهـما التــرجمـة .
ج -االفتقار إلـى ال ّـدقـة فـي وضع المصطـلح لعـدم فهـم مـا يعــبر عنـه .
ممـا يــؤدي إلـى اللبـس بيـن المعنـى القــديـم
د -استخــدام مصطلحـات قـديمة بمعنـى جـديــد ّ

و الجـديـد .

ه -قص ـور المصطلح ال ـذي يـوضع موضع التطبـيـق و االست ـعمال على تـأدية مفهــومـه
تعدد
مما يـؤدي إلـى البحـث عن مصطلح آخـر يقـوم مقامه  ،و هذا يؤدي بالضرورة إلى ّ
المقابالت للمفهوم الـواحد .
كمـا تشيـر بعـض المـؤلـفات إلـى أنه مـن المشكـالت التـي صـاحبت وضـع المصطلح
اللســاني تــداخل مصطلحـات اللسـانيـات مـع العـلـوم األخــرى  ،و بخـاصة « ّأن ــه ظــهرت

فـي اآلونــة األخي ـرة مجــاالت لع ـلـوم اللغــة تستعــين بالعـلــوم األخــرى مـن مثـل عـلم اللغـة
االجتمــاعي  ،وعـلم اللغـة النفسـي  ،وعـلـم اللغـة الفـ ـيزيـائي  ،وعـلم اللغــة الحــاسـوبي،
وغــيرهـا » .1
و يمكــن أن نمثــل لذلـك بمصطلح  Coordinateالــذي يـقـابله بالع ـربية مصطلح
( معطــوف) أو ( احــدائية )  ،و هــو لفـظ ريـاضي انتــقل إلـى اللسـانيين عــن طريـق النحــو
العــالقي .2 Realation Grammar
كما أن لغياب تــدريس علم المصطلح في الجامعات العربيـة أثـر واضح في تغييــب
دور الطــالب عـن اإلسهــام في إقـ ـرار المصطلحـات رغم الــدعـوات و النــداءات التي كثــرت
1
2
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حـول ضـرورة االهتـمام بـهذا العـلم و تـدريسه في الجـامعات و المـعاهد العلمـية العـربية
المتخصصة  ،فقـد كانت معظـم الــدراسات حـول البحث في المصطلحـات ،ووضع
منهجيـات لتـوحـيدها قـائمة في أروقة المجـامع و الهيئات دون أن تنتقل إلـى قـاعات
التدريس الختبـار مــدى قـدرتهـا على االستـقـرار و الشيــوع .1
و المصطلـح اللســاني لعـلم اللسـانيـات يعـ ّـد البــؤرة و الن ـواة التـي تش ّكــلت منهـا
ـدعم
الفــوضى التــي تعـ ّـم الـد ارسـات اللغــوية الع ـربية الحــديثة  ،و أفـضل مــثال يمكــن أن نـ ّ
بــه هــذه الــوجهـة كتــاب دي سـوسير "" Course deLinguistique Généraleالــذي
يعـ ّـد ثــوب الــدراسة العلميـة للغـة .
فقــد ت ّـمت تــرجمتـه إلـى العـربيـة خمـس م ـرات  ،تحمـل كـل تـرجمة عن ـوانـاً يختـلف عـن

بـاقي التـرجمات  ،فهنــاك التـرجمة التــونسيـة التـي قــام بـها كـل من صــالح القــرمادي

ومحمد عجـينة و محـد الشـاوش  ،و صـدرت سنـة  1195بعن ـوان " دروس في األلسنيــة
العــامة "  ،ثـم التــرجمة الســورية التـي أنجــزها كـل مـن يــوسف غــازي و مجــيد نصر اهلل
سنة  1190بعن ـوان " محاضرات في األلسنيــة العــامة "  ،ثــم التـرجمة المصريـة التـي
أنجــزها أحمــد نع ـيم الك ـراعين سنــة  1195بعن ـوان "فصــول في عـلـم اللغـة الــعام"،
و التـرجمة الع ـراقية من طـرف يـوئيل يـوسف عـزيـز سنة  1195بعنـوان"علـم اللغـة العـام"

2

إن صعــوبة تــرجمة دي
و فـي هــذا الصـدد يشيــر يوئيـل يـوسف عـزيز قـائالً ّ «:

سـوسير ت كـمن في المصطـلحـات اللغــوية الكثيـرة  ،فمـازال عـلـم اللغـة حـديث العهـد فـي

1
2
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الع ـربية  ،لـم يتبلـور كثيـر من مصطلـحاته التـي دخـلت العـربية  ،لــذا أريـت أن أثبـت
المصطـلح باإلنجـليزية جنبـاً مـع الكلمـة الع ـربية » .1
ثـم تأتي التــرجمة األخي ـرة و هـي التــرجمة المغ ـربية من قبـل عبد القـادر القنيــني سنـة
 1197بعن ـوان " محاضرات في علم اللغة الع ــام " .
فلـو كـان عنصر التنسـيق متـوفـ اًر « بيـن هـؤالء العـلماء التّجـهت الـجـهود إلـى تـرجمة
ال عـما يـرافق هذه التـرجمـات
ال مـن خمس تـرجمـات لكتاب واحــد  .فض ً
خمسـة كتب  ،بـد ً
من تعـ ّـدد في المصطلحـات المقـابلة للمصطلحـات الـواردة في الكـتاب المتـرجم ». 2
و فـي ظــل هــذا التعـ ّـدد المصطلحــي نجــد محمـود فهمــي حـجـازي يــرى أن بنــاء
أن استخــدام هــذه
المصطـلح اللســاني مستــمر علـى نـحو االطّ ـراد و الخــالف المحــدود  ،و ّ
المصطـلحـات المطّ ــردة سيح ــسم الخــالفـات المحــدودة فـي المصطـلحات مـع ّأنـه أشــار إلـى

ريــمون طـحان قــد استعمـل مصطلحيـن مختلفيــن للتعبيــر عـن مفهـوم واحــد  ،فقــال :
العـلـوم اللغــوية و العــلوم األلسنيـة  ،و أطلــق مصطلـح األلسنيــة ذو األصـل المشــرقي علـى
عـلـم اللهـجـات  ،و قــد جنــح أحمـد مختـار عمـر في البحـث الذي سبـق ذكـره إلـى تفضيـل
أن
مصطـلح األلسنيـة علـى مصطـلح اللسـانيات  ،و أطلـقه علـى عـلم اللغـة بالــرغم من ّ

علـم اللغـة و األلسنيــة ليــسا بمت ـرادفين. 3

فمحــمود فهــمي حجــازي هنـا يستبع ــد فكـ ـرة تــوحيـد المصطـلح و يـ ّـدعـي االط ـراد ،
و قــلة الخــالف في المصطـلح اللســاني .
1

 -فيرديناند دي سوسير  ،علم اللغة العام  .ص. 1

3

 -ينظـر وليـد محمد السراقبي  «،فوضى المصطلح اللساني » .
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لمسمــيات هــذا الـعـلم حمــلت
فبسبـب هــذا االضط ـراب و الخــلط المصطـلحي
ّ

اللســانيات الع ـربية كــل دوافــع التشــتّت االصطــالحي بيــن كـل المــؤسسات و الهيئات
المعنيـة بضبـط المصطـلح  ،كمـا يمكـن أن نعــيد هــذا االضط ـراب في صيــاغة المصطـلح
اللسـاني إلـى الطـريقـة المتّب ــعة من قبــل المــؤسسـات و المجــامع و الهيــئات التــي تهتــم
ـاء علـى تــرجمة المعنــى ،أو
بــوضع المصطلحــات  ،فالكلمــة ال ـواحدة يمكــن أن تصـاغ بنـ ً
ـاء علـى نقـل اللفظـة األجنبيـة إلـى اللغــة الع ـربية مع إخضـاعهـا
ـاء علـى التع ـريف  ،أو بنـ ً
بنـ ً
إلـى الق ـواعد الع ـربية .

و هنــا سعــت المجــامع الع ـربية و مختلف الهيئات المختصة إلى فك ـرة تــوحــيد
المصطـلحات التـي من شأنهـا أن تحســم كثيـ ـ اًر من الخــالفـات الناشـئة بيـن العلـماء نتيجـة
هــذا التشـتّت االصطالحـي .
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المبحث الثاني  :دعوات توحيد المصطلح اللساني و جهود المجامع العربية :
لقد أدى تعدد المصطلح اللساني لعلم اللسانيات  ،واختالف المراد بها إلى درجة
االضطراب في شتى مجاالت البحث العلمي و اللغوي  ،واهمال كثير من قضاياها  ،والى
غموض يسود كثي ار من جوانب البحث « غير أنه البد أن نالحــظ فيـما يخـص العربيـة أن
الذي أك ــد عليه علماؤنا بإلحاح في الوقت الحاضر هو احتياجاتها إلى المصطلحات
العلمية  ،و أصبح هذا مشكل المشاكل عند كل المجمعيين في كل الميادين »  1ـ
ومن الطبيعي أن تكون مشكلة المصطلح اللساني مزدوجة لدينــا  ،فالمضمـون ليس
من إ بداعنـا  ،و المصطلح ليس من لغتنــا  ،ومع ذلك يمكـن التغلب على المشكـلة العلمية
بالبحث و التعمــق في التخصص ـ
ويشير الدارسـون بقولهـم  « :إذا تعددت المصطلحات الدالــة على مضمون واحــد ،
فإن صراعهـا من أجل البقاء قـد يؤدي بهــا جميــعاً فـال يجـدي كثيـ ار إذا حدث  ،و إذا كـان
األمـر كذلك  ،فإن توحـيد الجهـود المصطلحيـة من شأنه أن يـحفظ الطـاقـات فـال يبددها ،
و يسهـل النظـر فـال تقف أمامه عثـرة » .2
و من أجـل حـل هذه المشكلة تأسست المجامع العربية  ،و اضطـلعت مـؤسسات
علمية بمهـمة رصـد المصطلحات المتعـددة المفهوم الواحد من أجـل اختيـار أنسبهـا
و أقربها .

1

2

 عبد الرحمان الحاج صالح « ،البحث اللغوي و أصالة الفكر العربي »  ،مجلة الثقافة  .ع ، 62أفريل – ماي. 5701
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 المــؤسسات المجمعيـة و دورهــا في وضع المصطلحات و نشرهـــا :لقــد شهـدت الحضــارة اإلسالميـة العربية في بداية عصر النهضـة في أوربـا ت ارجـعاً
و تشتـتاَ دام قرونـاً مـن الزمـن أعقب ـتها نهضة مجــددة ظهـرت إشعـاعـاتها األولـى في مصـ ـر
و الشــام و الع ـ ـراق  ،أي ـن الح نــور اللغ ـ ـة العربيـة م ــن جـ ــديد في سمـاء الب ـ ـالد العربيـ ــة ،
و اتصـلت بلغــات حضـارات العـالم الحـديـث  ،و بدأت تظـهر مـن جـديد مؤسـسات مجمعـية
تمثـلت في مختـلف المجـامع اللغـوية و الهيــئات العـلـمية تأخـذ عـلى عـاتقـها مهـمات صعبـة
في نشـر العـلـوم و المعـارف  ،و تسـعى إلـى إحـياء اللغـة العربيـة و تنميـتهـا لتسـتوعب
حصيـلة الفـكر اإلنسـاني المـعاصر ،ومـن بينـها :

 -1المجمـع العـلـمي العربـي بدمـشق :
يعــد أول مجـمع عـلمي يقـوم في األقطــار العربيـة  ،تأسـس عــام  ، 5757و قــد كـان
أول رئيـس تـولى هـذا المجمع األســتاذ محـمد كرد عـلي  ،واليـه يرجـع الفضـل في تأسيسـه ،
و قـد قـام هـذا المجمـع علـى فريقيـن اثنين أعضـاء عامليـن  ،وأعضـاء شرف مـؤازرين ،
فبـدأ األولون سبعـة  ،ثم ضم ـوا إليهم بعـد أشهـر ثـامناً  ،و منـهم عبد القادر المغربي ،
وعيـسى اسكنـدر المعـلـوف  ،أمــا الثـانـون فــكانوا عـشرة انتخبهم األولــون في أول جلـسة
عقــدوها في  17جويــلية .15757

1
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و كــان نشــوء هـذا المجمع ضـرورة استدعـتــها مســيرة التع ـريب في الوطـن العربي
التي صـاحبتـها حركــة التحريـر من االستعمار األجنبـي  ،وكــان من بيـن المهـام التي
وكــلت لــه :1
-5

النظــر في اللغـة العربيـة و أوضـاعها العصريــة  ،و نشــر آدابــها و إحيـاء
مخطـوطاتها  ،وتعريـب ما ينقصـها من كتـب العلـوم و الصنـاعات  ،والفـنون عن
اللغـات العربيـة  ،و تأليف ما يحتـاج إليـه من الكتب مختـلفة المـواضيع علـى نمـط
جــديد .

-6

جمع اآلثــار القــديمة من تمـاثيل و أدوات و نقــود و كتـابـات  ،وخـاصة ما كان
منهـا عربيـاً  ،و تأسيس متـحف لـها.

-1

جمـع المخــطوطات القديـمة و المطــبوعات العربية و الغربيـة  ،و إنش ــاء مكتبـة
عـامة لهـا.

-1

إصدار مجلــة تنشـر فيهـا أعمـال و أفكار المجمـع  ،و تربـط بينـه و بين المجـامع
والجـامعات و المؤسـسات العلمـية المختـلفة .
حيث وزعــت هــذه المهـام علـى لــجان من أعضـاء هـذا المجمـع  ،وقــد مـر المجـمع

بــأدوار و تسميــات متـعــددة إلـى أن تـم التــوحــيد بي ــنه و بيـن مجمـع اللغـة العربيـة
بالــقاهرة.
و صدر مـرسـوم رقـم  5511لسنـة  5727بإنشــاء مجمـع اللغـة العربيـة المتــحدة ،
ليصبـح اسم المــجمع منــذ ذلـك التـاريخ مجـمع اللغـة العربية بدمـشق .2

1

 -ينظر شوقي ضيف  ،مجمع اللغة العربية في خمسين عاما .ص .57

2

 ينظر محمد علي الزركان  ،الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث  .ص . 55206
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وقــد تمثـلت الجهــود التـي قــام بـهـا مجـمع دمـشق فـي تعريـب العـلـوم التـي تدرس فـي
الجـامعات السـورية  ،وذلـك بتـوفـير الـمصطـلحات التـي قـامت بحـمل مفـاهيـم العل ـوم
المختـلفة ،واخضـاعهـا لالستـعمـال اليـومـي منــذ الــيوم األول لـوالدتـهـا  ،ممـا يتـيح
للمتـخصصين الحـكم عليـها  ،والمـضـي باستعـمالها أو رفضـها  ،و اسـتبـدال غيـرها بهـا .1
وقــد كــان المجـمع ينجـز في كـل جلسـة لـه عــدداً غيـر قليـل ممـا تحتــاج إليـه مصـالـح
الحكــومة من أوضـاع و ت ـراكيب  ،و قــد طـبع من أجــل ذلــك علـى نفقـة ديـوان المعـارف
سنـة  " 5757رسـالة لـغويـة في الرتـب و األلقـاب  ،و مـا يقـابلـها من العربـي الفصيـح
مبنيـة علـى الرتــب و األلقـاب في مصر" ألحـمد تيمــور  ،و قـد أشـار المجـمع إلـى مـا كـان
يكلــفه وضـع المصطـلـحات من م ـراجعـات في الكتـب القــديمة ثـم مداوالتها فيـها .2
كـما كـان لمجـلـة المجـمع دور فـي وضـع المصطـلح العـلـمي حيث كـانت تنشـر فيـها
البحـوث اللغــوية و األدبيـة ألعضـاء المجمـع في مختـلف األغـ ـراض  ،و التـي تنـاولت
م ـواضيع اللغـة و المصطلـحات العـلـمية  ،و مـن بيـن النـاشريـن لمخـتلف المصطـلحات فـي
هـذه المجـلـة « أميـن المعـلوف فـي أسمـاء النجـوم  ،و جمــيل الخ ــاني في عـلـم الطبيـعة ،
و داود الشــلبي في الج ـواهر  ،و مــرشد خــاطر و حسنــي سبــح في الطـب  ،و صـالح
الديـن الكـواكبـي في الكيـمـياء  ،ومصطفى الشـهـابي في عـلـوم الز ارعـة  ،و الم ـواليد الثــالثة
و مصطلـحاتهـا » .3

 -1ينظر مصطفى طاهر الحيادرة  ،من قضايا المصطلح اللغوي العربي( الكتاب األول ) .ص . 521 – 521
2
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و ألن الجــهود المصطلـحية التـي بذلـها أصحـاب هــذا المجـمع كـانت قليـلة إال أنــهم
استطـاع ـوا أن يطبـقـ وا التع ـريب في التـعلـيم العــالي ال ألنــهم انطلـقـوا من مقـ اررات مجمعيـة،
بـل لشــعورهم الــوطني و القــومي الــذي دعــاهم لذلـك .

 -2مجمع اللغــة العربيـــة بالقــاهـرة :
شهــد عـام  5876إنشــاء المجــمع اللغــوي للوضع و التع ـ ـريب  ،و قــد ضـم نخبـة مـن
عـلـماء مصر آن ــذاك  ،و لك ـنــه عـطــل بعد ســنوات  ،و بقـي يت ــعثــر فـي مسيـ ـرته إلـى عــام
 5716حيث أنشئ مجــمع اللـغة العربيــة الملـكي  ،و فـي عــام  5718أبــدل إل ــى مجمـع
ف ـؤاد األول للغـة العربيـة ثـم أصبــح تاب ـعـاً لــو ازرة المعـارف العمـومية .1
و قــد حـددت أه ــدافه فـ ــي :2
-5

الحفــاظ علـى اللغـة العربيـة و تمكينــها من التعبيــر تعبي ـ اًر سائغــاً عن متطلبـ ــات
العلــوم  ،و الفنـون الغربيــة  ،و التكنــولــوجيا المعـاصرة .

-6

وضــع المعـاجـم الســديـدة  ،و التنبيــه علـى مـا ينـب ــو عن العربيــة مـن األلفــاظ
و الصيــغ .

-1

العنــاية باللهجــات العربيــة الحدي ــثة  ،بدراست ــها د ارسـة عـلـمية فـي مصر و غـيـرها
مــن أقطـار البـلدان العربي ــة .
و قــد اتــخذ المجـمع لنفــسه مج ــلة علـمية تتشكــل من أربعــة أب ـواب رئيـ ــسة أولـ ــها

المصطـلحـات المتن ــوعة التـي ي ــقرها المجمـع  ،و الب ــاب الث ــاني مخصص للقـ ـ اررات
اللغ ــوية التــي يصـدرهـا المجمـع بقـصد التــوســع في اللغــة  ،و الـبــاب الثــالث للبح ــوث
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و الــد ارسـات اللغـويــة المستفي ـ ضة  ،ومــا يتبع ــها من د ارس ــات و بحــوث أدبيــة  ،و البـ ــاب
الرابع يضــم ت ـراجم مفصلـ ــة ألعضـاء المجمــع منــذ نشأته إلـى اليــوم .1
وقــد توســع نشــاط المجمع فـي نشـر المصطلحات  ،فتــوزعت ل ـجـانه العلمــية ،
وانكــبت علــى وضع المصطلحـات العـلـمية حيث استطــاع أن ينــجز مصطلـحــات بعـض
الفــروع  ،و تحقيــق بعض معجــمات فـي الفلــسفـة و مختـلف العـلـوم  ،و قـد أق ــر المجمع
سنــة  5787نهجـ ـاً علمــياً في الترج ــمة و التعري ــب للمصطلح ــات العلميــة الغربيـة  ،و ممــا
جــاء فيــه :2
-5

وضــع المقــابل االنـجلـيــزي أو الف ـرنسي بــإزاء المصطلــح العرب ــي  ،مـع االستضــاءة

باألصل الالتيــني أو اإلغريــقي إن وج ــد  ،ومـع مـ ـراعاة أن يتفـق المصطـلح العربـي مع
المدل ــول الع ــلمي للمصطلح األجنبـي دون تقـيـيد بالداللــة اللفظيــة .
-6

إيــثار األلـ ــفاظ غـير الشـائعة ألداء المصطلحـات العلـمية .

-1

التع ـريب عنـد الحــاجة الملــحة  ،و ذلـك إذا كـان المصطلـح يعــود إلى أصل يونــاني
أو التي ــني أو ش ــاع استع ــماله دولـ ــياً أو كــان منس ــوبـاً إلـى عـلـم عـرف بـه بيـن العلــماء.

-1

عـ ُّـد المصطلـح المع ــرب عربـي ـ ـاً  ،و إخضــاعه لق ـواعد اللغـة في االشتقــاق و غيـره.

-1

يكتــب اســم الـ ــعلم األجن ــبي  ،و ك ــذلك المصطلـح المع ــرب بالصـورة التـي ينط ـقـان
بهــا في لغتـهما .
وقــد اتخــذ هــذا المجمــع منـذ تأسيــسه فك ـرة تــوحيد المصطـلحات العلــمية شــعا اًر لــه ،

حتــى يع ــيد للعــرب وحــدتهم العلــمية  ،كـما روع ــي في األعـضــاء العامل ــين بهــذا المجـمع
حــين إنش ــائه أن يضــم إلــيهم عـلمـاء لـ ــغوييـن مـن مختـلف البــلدان العربيــة  ،و إلــى جانــب
1
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ذلـك لـم يت ــردد في إرســاله مـا يقـ ــره من مصطـلحــات إلـى الهيئــات العلمــية في ال ــداخل
و الخ ـ ــارج  ،و يرحــب بمـا تبدي ــه من مالحظـ ــات .

 -3المجمــع العلـــــمي العــــــــــــــراقـي :
مــهد تأسيــس مجمع دمشــق السبي ــل إلـى تأسيــس مجــامع لغ ــوية علم ــية في أقطــار
عربيــة أخــرى  ،و كــانت في الع ـراق أول مح ــاولة لتأسي ــس مج ــمع علــمي سنــة ، 5765
و ف ــي سنــة  5762شك ــلت و ازرة المع ــارف العراقيــة لج ــنة و ازري ــة و حــولتهـا إلــى مجمــع
أطلق عليـ ــه " المجمــع العلــمي العـ ـ ـ ـراقي "  ،و وضعــت لـه الو ازرة اعت ـمـاداً مالـ ـ ًـيا  ،و كــان

ذلــك بعن ــاية وزي ــر الم ــعارف  ،و هم ــة مديـ ــر المعـارف الع ــام س ــاطح الحصــري  ،و ق ــد
حــدد له ــذا المجمـع منه ـجـاً ي ــدعـى " تعلــيمات لجن ــة االصطالحات العلمــية في و ازرة
المعـ ــارف " . 1
ويضـم المجمـع الع ـراقي لجــاناً للمصطلحــات العلمية للمعــاجم و التأليف و الن ــشر
و الترجــمة  ،و تحقـي ــق المخط ــوطات  ،و ك ــان لهــذه الل ــجان أث ــر كبي ــر فــي نش ــاط
المجــمع و استـم ـ ارره .
و ق ــد استه ــدف المجــمع منــذ نش ــأته « جــعل العربيــة واف ـ ــية بمطـ ــالب الحضــارة
المعــاصرة  ،كــما استهــدف أيض ـاً العن ــاية بأدب الع ــرب و ت ــاريخهم و حضــارتهم ،
وحف ــظ المخطــوطات و الوث ــائق الن ــادرة و النش ــر و الت ـ ـراث  ،و التش ــجيــع والترج ــمة
و التأليف في العل ـ ــوم و اآلداب و الفن ـ ــون ». 2

1
2

 ينظر محمد علي الزركان  ،الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث  .ص . 501 -محمود فهمي حجازي  ،البحث اللغوي  .ص. 527

02

الفصل الثالث

فوضى المصطلح في الدرس اللساني العربي

و مـن أهم األعمــال التـي يــبذلهـا المجمـع العـ ـراقي « رعاية المصطلحــات و العن ــاية
بــها  ،وتــوجــيه مجهــوده و نش ــاطه إلـى تــوسيـع أفقـهـا  ،و تثبي ــتها و نش ــرها بالنــقل
والتعـريب و االشتق ــاق » . 1

 -القــــواعد العـــامة للجــــــان المجمع في وضع المصطلحـات :

2

 -5تفضيـل المصطلـح الع ـربي علـى المعــرب ،وعـدم اللجــوء إلى تعريـب المصطلح إال
إذا تـعذر وجــود مصطلـح عربـي .
 -6أن يستفــاد من األلفــاظ الع ـربية القديـمة المماتة لـوضع المصطلـحات شـرط أال يكــون
المصطلـح م ـ ـن األلفـ ـ ـاظ المتـداولـ ـة المعـ ــروفة حتـى ال يقـ ـ ـع اللـ ـبس بي ـ ــن المعـنى اللغ ـ ـ ــوي
و داللتــه االصطالحــية .
 -1إدراج مصطـلح واحــد فقــط في مقـابل كـل مصطـلح أجنبـي ذي مفهــوم واحــد .
 -1تجن ــب استعمــال اللفـظ العـربي الواح ــد ألك ــثر من دالل ــة اصطالحــية واحــدة .
 - 1تجنــب النحـت ألنــه ليـس من طبيعـة العربيـة  ،و ال يــوحي بداللت ــه للســامع  ،كــما
أن ــه ال يخضــع لق ـواعد ثـابتة  ،و لــذا كــانت مسمــوعاتـه في العربية ن ــادرة .
فالمجمــع الع ـراقي منــذ نشأتــه ْأول ـ ـ ــى جانب ـاً كبيـ اًر للمصطلـ ــحات العـلـمية  ،واهت ــم

بوضـع المصطـلحــات من مختــلف العـلــوم  ،فك ــانت لـه مصطـلحـات فـي الصنـاعة ،

و مصطلــحات في هــندسة سـ ــكك الح ــديـد و ال ــري و الطيـ ـران  ،و مصطـل ــحات في
اإللكـ ـ ــترون و عـلــوم الفضــاء و مصطـلحـات الفي ـزيـاء و عل ــم الغ ـاـبـات و األحـ ــياء  :كمـا
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نش ــر مصطلحات عـمــال الغــزل و النسيــج  ،و مصطلحــات هندســة إس ــالة المــاء ،
و مصطلــحات التشريــح و غيـ ــرها .1
ويحــرص المجمـع أال يــنفـرد بـ ـ ـرأي أو يـ ــقر قـ ـ ار اًر حـتى ي ــقف عـلـى اآلراء المختــلفة
ح ــول كــل مصطلـح قـبل اتخ ــاذ ق ـ ارره فــيه لتك ــون مصطلـحاته سبب ـاً مـن أسبــاب جــمع
الشـمل  ،و التوحــيد بيــن األقطــار العـ ـربية .2
فلم ي ــكن المجــمع يت ــردد فـي االطالع عــلى جمــيع اآلراء لمختــلف الهيــئات ،
و المجــامع اللغ ــوية األخ ــرى مـن خــالل ما تصــدره كــتبها و مجــالتها  ،فكــان حريــصاً
عـلى أن تــكون ق ـ ارراته مــوحــدة مع الق ـ اررات األخــرى .

 -4مــجمع اللغــــــــــــة العــــربية األردنـــــــــــــــي :
يــرجع تأـس ـيس ه ــذا المجـمع إلى سنة  5725حـين تشـكـلت «اللجـنة األردنـية للتــعريب
و التــرجمة و النــشر تنفــيذاً للقـ ـرار الــذي اتـ ــخذه مؤتـمر التعـريب األول المنعــقد في الربــاط
في شــهر آف ـريل عــام . 3» 5725
و كــان لــهذه اللجــنة جـهد مشك ــور في النهضــة اللغــوية و العـلمــية باألردن ،
واستمــرت هــذه

اللجــنة بأعــمالها حـتى

تأسـس مجـمع اللغـة األردني سنة

.45702
و أصــدر العــدد األول مـن مجــلته فــي ين ــاير ســنة  ، 5708و يش ــكل لج ــان ـاً علمـية
لألصــول و التــعريب و المصطـلحـات و الترجمـة و الت ـراث .
وقــد اتضـحت جهـوده هــو األخـر عـلى النهـوض باللـغة الع ـربية و م ـواكبتهـا للنهوض
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بالــعلــوم و اآلداب و الفن ــون  ،ووضـع المصطلحــات العـلـمية و الفنــية  ،واحـي ـ ــاء نفـائس
التـراث .
و كــان مـن أهــم المشـاريع التـي قــام بـها المـجـمع تع ـريب العـلــوم في الجــامعـات
و تعـ ـ ـريب المصـطلحـات  ،فقــد عمـل عـلى وضـع معـجم الـريـاضيات  ،كــما أصــدر
المـجمع كتـابيـن فـي أعـمـاله التع ـ ـريبية يتنــاول أولــهما تع ـريب رمــوز وحــدات النظ ــام
الدولــي و مصطلحـاتها  ،و يتنــاول الثــاني مصطلحـات التجــارة واالقتــصاد و المصارف .1
ومـن بيـن المصطلــحات التـي أقــرها المجـمع  ،وأصــدرهـا مصطلـحـات الز ارعــة
و ســالح الـالسـ ـلـكي و النقــل و التمويــن و األرص ــاد الجــويــة و الم ـواصفـات و التقـيـيس.

-

منهجــــــــــــــــــية المـجمع فــي وضع المصطلـــح :2

-5

أن يكــون المقــابل الع ـ ـربي معــب اًر تعبيـ ـ اًر دقــيقاً علــى المصطلح األجنبي .

-6

أن يكــون المقــابل العـ ـربي معــب اًر عـن الوظيفة التـي يــدل عليــها المصطلـح
األجنبي .

-1

أن يكــون المقــابل العـ ـربي للمصطـلح األجنبي ع ـربيـاً ت ـراثياً كـلما كــان ذلـك ممكـناً .

-1

أن يكــون المقــابل العـ ـربي للمصطـلح األجنبي هـو المصطلـح األجنبي مـع تحـويــر
يجعـل لـه جـرسـاً عربيـاً .

-1

أن يكــون المقــابل العـ ـربي للمصطـلح األجنبي هـو نفسـه إذا كــان مـن الشـيوع
و الذي ــوع.
وقـد انضـم المجـمع األردنـي منـذ سنـته األول ــى إلـى اتحــاد المجـامع العربيــة .

-5اتـــحـــاد المجــامع اللغــوية و العـلمـــية العـــربية :
1
2

 ينظر شوقي ضيف  ،مجمع اللغة العربية في خمسين عاما .ص. 52 ينظر محمد علي الزركان  ،الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث  .ص . 57807
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نشــأت فك ـرة قـيـام اتحــاد المجـامع اللغــوية و العلـمــية الع ـربية سن ـ ــة  5712ح ــين
دعـت إلــيها اإلدارة العــامة للثقــافة بالجــامعة الع ـربية في لــقاء نظــم بدمشــق  ،و فـي سنــة
 5705تكـ ـ ــون ه ــذا االت ـ ــحاد مـن المجــامع الثـالثــة القــائمة مجـمع دمــشق و مـجمع القــاهرة
و المج ــمع الع ـراقي .1
لينضـم فيــما بعـد إلـى هـذا االتح ــاد مجمـع اللغـة العـ ـربية األردنـي .
و مـن أهـم األهــداف التي سعــى إلـى تحــقيقها هـذا االتح ــاد تنظيــم االتصــال بين
المجــامع اللغــوية العلمــية الع ـربية  ،و تنسيــق جهــودها في األمــور المتصـلــة باللــغة
العربيـة و بتـراثها اللغــوي و العلـمي  ،و العـمل علـى ت ــوحيد المصطلـحــات العلمـية
و الفنــية و الحضـاريـة و نشـرها .

 - 6مكــتب تنسيــــــــــــق التعـــــــــــــــريب :
تـأسـس المك ــتب الــدائم لتنسي ــق التع ـريب في ال ـ ــوطن العـ ـربي ليكون مق ــره الــربـاط ،
و تشــرف علـيه المنـظمة الع ـربية للتـربية و الثـقافـة و العـلـوم حيث وافــق المجلــس التنفيــذي
للمنظ ــمة علـى نظــامه الـداخــلي و الئحتــه الذيْــن حــددا أهـدافـه و هيكـلـه التنظيـمي
و ميـزانيـته .2
و يقـوم مكـتب تنسيــق ال تع ـريب بالتخطــيط لمعجمــاته عـن طـريق االنطالق مـن
المعجـمات الحـديـثة للمصطلـحات الغ ـربية  ،ثـم عـن طري ــق البحـث عـن المف ــردات
المنـاسبة لـها في اللغــة العربيـة .3

1
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و مـن بيـن المجهــودات التي عـالجهـا مكتب تنسيــق التعـ ـريب قضــية صــالحية اللغـة
الع ـربية للتـدريس الجــامعي ضمـن بحــث بعن ـوان " اللــغة الع ـربية و تحـديـات العصـر" حيث
ذكــر أن اللغـة العـ ـربية صـالحة للتــدريس الجــامعي في العل ــوم الحديــثة  ،لكــن يلــزم في
هـذا التدريــس االستعانة بلغــة أجنبيــة .1
و قــد ط ـرح العتــبات التـي تعــثر فيـها التـدريس العلــمي بال ــلغة العربيــة حيث لخـصهــا
في: 2
-5

عــدم وجــود الم ـ ارجـع العلمـية باللغــة العـ ـربيـة .

-6

نقـص المصطلحــات العلميـة و التقنيــة العربيــة و اختــالفها بين الـدول العربيـة .

 -1ضعـف األســاتذة و الطـالب الجــامعيين الدارسيــن للـمواد العلميـة في اللغــة العربيــة.
 -1تقص ــير الجـامعـات في ميــدان البحث العـلـمي  ،وع ــدم تعــاونها علـى اختـيـار المنـاهج
و الكتـب المــدرسية .
و مـن بيـن الح ــلول التي اقتــرحها لتـ ـجـاوز هــذه العقبــات :3
 -5تكــوين المكتبـة العلمـية بتــرجمة الكتـب .
 -6العـمل علـى تعـ ـريب المصطـلحـات تمـاشيـاً مع تـطـور العلــم .
 -1ت ــوحيد الكتـب الجــامعية في الــدول الع ـربية .
 -1تشكــل لجــنة مـن الجـامعـات تش ــرف علـى ترجـمة البحــوث إلــى لغـة عربيــة سليــمة .

1
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هــذا وقــد انتبــه المك ــتب إلـى مشكــلة المصطلحــات العلميــة التي يع ــاني منـها
اللغــويــون الع ــرب  ،فكــرس جهـ ـوده للبحث عـن حل ــول منــاسبة للح ــد مـن هــذه المشكـ ــلة ،
حيث نظم عام  5785ندوة تـوحيـد منهـجيات وضع المصطلحات العلمية أقــر فيهـا
المبادئ األساسية في اختيار المصطلحات العلمية ووضعها ومن بينـها :1
 -5ضرورة وجـود مناسبة أو مشاركـة بين مـدلـول المصطلح اللغـوي و مدلـوله
االصطـالحي  ،وال يشتـرط في المصطلح أن يستوعب كل معناه العلمي .
 -6وضع مصطلح واحـد للمفـهــوم العـلمي الـواحد ذي المضمـون ال ـواحد في الحـقل
الـواحد.
 -1استق ـراء التـراث الع ـربي و إحياؤه  ،وخاصة ما استقر منه من مصطلحـات علميـة
عـربية صالحـة لالستعمـال الحـديث .
 -1استخـدام الوسائل اللغـوية في تـوليد المصطلحات العلميـة الجديدة باألفضلية طبقاً
للترتيب اآلتي  :التراث فالتوليــد(لما فيه من مجـاز واشتقـاق و تعـريب و نحت ) .
 -1التعريب عند الحاجة  ،و تفضيل الكلمات العربية الفصيحة الشائعة على الكلمات
المعربة .
إلـ ــى جانـب المــجامع اللغــوية األخــرى التي ســاهمت في الحــفاظ على أصــالة اللغــة
العربي ــة  ،و إح ــياء ت ـراثها القــديم  ،واعط ــائه صبغــة جـدي ــدة و ك ــذا االهت ــمام بمصطــلحات
مختــلف العلـ ــوم و تع ـريبها  ،نجــد مجمـع اللغـة العربيـة بالســودان الـذي تأسـس سنة
 ،5771و تمثلــت أنشطتــه في إقـ ــامة دورات تدريبيـ ــة للمذيعي ـ ــن و المذي ــعات  ،وأيــضاً
المجــمع الج ـ ـزائري للغــة العـ ـربية  ،و مجمع اللغـة العربية الفلسطيني و مجمع اللغـة
العربية الل ـيــبي .
1

 ينظر مصطفى طاهر الحيادرة  ،من قضايا المصطلح اللغوي العربي ( الكتاب األول ) .ص.50586

الفصل الثالث

فوضى المصطلح في الدرس اللساني العربي

وال شــك أن التقاء أعضــاء المجــامع العربيــة  ،و اتصــالهم يس ــاهم في توح ـ ـيد
المصطلحـات  ،و تق ــارب آرائهــم حــول المصطلحــات المختلف فيــها  ،س ـواء أكــان هـذا
تحت إش ـراف مكتـب تنسيــق التع ـريب أم في مؤت ــمر مجمـع اللغــة الع ـربية الذي يعقــد
سنويـ ـاً بالقــاهرة  ،و يضم أعضــاء العربية كلــها دون اقتص ــار على أعضــاء المجــامع في
الدول العربيــة التي تــوجد بـها مجــامع لغـوية . 1

 الجهـود الفـــردية في تــــــوحـــــيد المصطلحات :وال نن ــكر الجه ـ ــود الفــردية التـي قــام بـهـا العـدي ــد من العـلـماء من مختـلف البــلدان
الع ـ ـربية في مجــال المصطلحات و تــوحيــدها  ،فكـ ــانت الب ــدايـات في مصـر مـع
الطـهطــاوي و الشـــذياق و رفــاقهما الذيــن كــانت لــهم اتـصــاالت مـع الغ ــرب أين نش ـطـت
حـ ـركة التألي ــف و تـ ــرجمة الكتـب األجنبيــة .2
كما تنــوعت الجهــود المصطلحـية الحـديــثة من بينـها البحث فـي مشك ــالت
المصطلحات اللغــوية  ،و ك ــان ذلــك فــي ســوريا و لبن ــان و ت ــونس و غ ــيرها من خ ــالل
نخ ــبة مـن العـلـماء المحدثيــن مـن بينـم عــــلي عبد الواحـــد وافـــــي و محمـد منــــدور
و تــمام حـــسان

و محمـــــود الســعران و عبـد الســـالم المســدي و محمـد رشـــاد

الحمــزاوي  ،حيث ت ــركــزت ج ــل بح ــوثهم علـى د ارســة األلفــاظ و المصطلحـ ــات العـ ـربية
القدي ــمة منـها و الحديــثة ،و ربط ــها بالمصطلحـات األجنبيــة الحــاملة لمخت ــلف العـلــوم ،
إلـى جـانب وضع مع ــاجم و منظ ــومات مصطلحــية تجمع ــها  ،و كــذا البحث في
مشكــالتهـا  ،و السعي إلى توحـيـدها بشتـى الطـرق و الوسائـل .
1
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و قـد شـاعت فكـرة تـوحيد المصطلحـات في العصر الحديث  ،فأخـذ العلـمـاء
المحــدثون يطلـقون علـى هذه الفــكرة ( التوحيد المعياري)  ،فنــجد علي القاسمي يقدم
تعريـفاً لهذه اللفظــة حيث يقــول  «:يعني التــوحيد المعيــاري بصـورة عــامة  :تخصيص
مصطلح واحــد للمفهــوم العـلمـي الواحــد  ،وذلك بالتخـلص من التـرادف و االشت ـراك
اللفظي  ،و كـل ما يــؤدي إلى الغمـوض و االلتبـاس في اللغـة العلمـية و التقنيـة » .1
فعلـي القـاسمي تبنـى هذه الفكـرة و عـالجهـا بكثير من الدقة  ،هدفـه في ذلـك الـوصول إلى
تقييس المصطلح و تحقيق توحــيده .
و يبقــى المصطلح اللســاني مشكــلة من المشــاكل التي وقــعت فيــها المجــامع اللغـوية
العربيــة  ،لكنــه من الضروري السعـي إلى معــالجة هـذه المشكلة التـي عصفــت باللسانيــات
و مصطلـحـاتها حتى تس ــلم لنــا اللســانيات ارفــداً من رواف ــد النهضــة العلمية الحديثة ،
و من بين الحل ــول المقترحــة للحــد مـن مشكـلة المصطلـح اللســاني :2
 -5العمـل علـى اإلكــثار من اللقـاءات العلميـة بيــن القائمين بتدريــس الم ـواد العـلمية .
 -6إنشــاء المؤسـسات الخــاصة بالترجمـة و التع ـريب لنقــل الفكر األجنبي إلـى اللغة
العربية .
 -1االهتمـام باللغــات األجنبيـة في الم ـراحل كلــها  ،و ربــط هـذه اللغــات في التعــليم
الع ــالي بدراسة الم ـواد العلمـية و ذلك بتخصيص ســاعـات معــينة لتدريس الم ـواد العلمية .
 -1إث ـراء اللغــة العربيــة في حـقل المصطلحات العلمية بإصــدار المعــاجم العلمية
الموحـدة  ،و المجـاالت العلمية المتخصصة .
1
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الفصل الثالث

فوضى المصطلح في الدرس اللساني العربي

 -1استعمــال الشائع عن المجـامع اللغــوية من المصطلحات  ،و السيــما مـا كــان وارداً
في المعاجم اللســانية الحديــثة .
-2

الك ـف عن محاوالت التســابق عن وضــع المصطلحــات  ،و العــودة إلـى الدرس

اللســاني القديــم في العربية لالستفــادة من جهــود القدماء .
 -0إنشــاء مكــانز المصطلحـات العلميــة عامــة و اللســانية خاصـة في المجـامـ ــع اللغويـ ـ ــة
و الجــامعات  ،وربطـها بالشبكـة العالميــة لالتصــاالت .
 -8االهتمــام بتدريس " علـم المصطلـح " ضمن الدراسات اللســانية  ،و توظيفـه فـي
توحــيد الجهــود و تنسيــق المصطلحــات الشـائعة .
 -7المبـادرة إلـى تأســيس جمعــية علمــية تعنــى بالمصطـلح العــلمي  ،والسيــما
المصطلحــات اللســانية بإش ـراف اتح ــاد مجــامع اللغــة العربيــة .
 -57قبــول ما يصـدر عن المجــامع اللغــوية من مصطلحات ،و ما تعتم ــده الجــامعات
و المؤسســات  ،و وضعـه بيـن أيــدي الدارسين و الطلبـة .
وال شــك أن المســاهمة في توحـيـد المصطلح اللساني  ،وخـاصة إذا تمــت بطريــقة
مــوحــدة و مشتــركة ستقضي حتــماً على اللبس و الغمــوض  ،وتسه ــل على الدارس ،
و تضـع ركــيزة للغ ــة مشت ــركة في النـدوات و المؤتمـ ـرات و اللقــاءات العلميـ ــة ،فقــد أصبح
ت ــوحيد المصطلحات غـاية يسعى إلى تحقيقــها العــلماء ،ألن تـعاملهم مع المصلـح ال ـواحد
للمفهــوم ال ـواحد من شـأنه أن ييســر عليـهم عمليـة الت ـواصل في العــلوم التــي يتـداولونها .
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خاتمة

خاتمـــــــــــة
لقد اتّسم موضوعنا بمعالجة أهم قضية من القضايا اللسانية المطروحة في الدرس
اللغوي العربي الحديث  ،و هي قضية إشكالية المصطلح اللساني في الكتابات العربية
الحديثة  ،و كان من بين النتائج المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة :
 أن علم المصطلح أظهر العلوم اللسانية و أكثرها أهمية باعتباره القاسم المشتركبين العلوم كلها  ،حيث لقي العمل المصطلحي مكانته في شتّى الميادين و المجاالت،
تفجـرت به المعارف و العلوم .
فكان مساي اًر لمختلف
التطورات الحاصلة  ،والتقدم الذي ّ
ّ
 -أن اللسانيات علم جديد برز لدى األوربيين و اتخذ أشكاالً متعددة  ،وسلك مسالك

جديدة ،و يتجلى ذلك من خالل دراساتهم و بحوثهم المنجزة في حقل الدراسات اللسانية

بالتنوع المدرسي و المنهجي و التحليلي  ،أين حظي المصطلح
تميزت
و اللغوية  ،والتي ّ
ّ
اللساني بمكانته بين تلك الدراسات .
 -أن اللسانيات العربية شهدت حركة ترجمة حثيثة خلّفت وراءها زخماً هائالً من

التطور الذي عرفته اللسانيات الغربية و مختلف
المصطلحات اللسانية الناتجة عن
ّ
مدارسها  ،إذ نجد للمصطلح األجنبي الواحد مقابالت عديدة  ،وكان عنوان هذا العلم
توصلنا إلى أن المصطلحات المترجمة
أوضح مثال لهذا التعدد االصطالحي حيث
ّ
و المعربة لهذا المصطلح األجنبي قد بلغت عدداً كبي اًر منها علم اللغة و علم اللسان
و اللغويات و األلسنية و اللسانيات و غيرها  ،و معظمها يمثّل عناويناً لمختلف المؤلفات
العربية .

تبين
 -من خالل استقرائنا لواقع المصطلح اللساني عند الكتاب و اللسانيين العرب ّ

لنا ّأنهم قد وقعوا في مشكلة التعدد المصطلحي للمفهوم المفهوم الواحد ،و يمكن أن نعتبر
ذلك نتيجة عدم التصور الصحيح و الحقيقي للسانيات علماً و منهجاً  ،و كذا غياب
68

خاتمة
الفعال بين أوساط المترجمين إلى جانب الطابع العفوي الذي يسم دراساتهم
التنسيق ّ
و بحوثهم .
 أن المجامع العربية و الهيئات العلمية و اللغوية المتخصصة لم تقف مكتوفةاأليدي أمام هذه المشكلة  ،فقد حرص أعضاء هذه المجامع و المؤسسات مجتمعين على
توحيد المصطلحات  ،و ذلك لتضييق الفجوة القائمة بينهم  ،و التمكن من االتّصال
ببعضهم البعض أثناء اقتراحهم للمصطلحات ووضعها  ،حيث أصبحت قضية توحيد
المصطلحات غايةً و هدفاً تضعه المجامع و المؤسسات نصب أعينها للوصول إلى

تحقيقه .

68

قائمة المصادر و المراجع

قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكريـــــــم (رواية ورش). الكــــــــــــــتب : -1أحمد مومن ،اللسانيات النشأة و التطور .ط .2:بن عكنون ،الجزائر :ديوان
المطبوعات الجامعية . 2002 ،
 -2بوطارن محمد الهادي  .لخلف نوال و آخرون  ،المصطلحات اللسانية و البالغية
واألسلوبية و الشعرية(انطالقا من التراث العربي و الدراسات الحديثة)  .ط :بال  .دار
الكتاب الحديث .2008 ،
 -3ابن جني ( أبو الفتح عثمان ) ،الخصائص .تحقيق علي النجار .ط .2:دار الكتب
المصرية  ،ت  :بال .ج. 2-1:
-4حلمي خليل  ،دراسات في اللغة و المعاجم .ط .1:بيروت  ،لبنان :دار النهضة
العربية للطباعة و النشر.1998 ،
 -5خالد األشهب ،المصطلح العربي البنية والتمثيل .ط . 1:اربد  ،األردن :عالم الكتب
الحديث .2011 ،
 -6بن زروق نصر الدين  ،دروس و محاضرات في اللسانيات العامة  .ط . 1:األبيار،
الجزائر :دار كنوز الحكمة .2011 ،
 -7السعيد شنوقة  ،مدخل إلى المدارس اللسانية .ط .1:القاهرة ،مصر :المكتبة األزهرية
للنشر .2008 ،
 -8سميح أبو مغلي  ،تعريب األلفاظ و المصطلحات و أثره في اللغة و األدب  .ط.1:
األردن  :دار البداية للنشر و التوزيع .2011 ،
88

قائمة المصادر و المراجع
 -9سمير شريف استيتيه :اللسانيات (المجال و الوظيفة و المنهج )  .ط .1:اربد ،
عمان ،األدن :عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع  .جدا ار للكتاب العالمي للنشر
و التوزيع . 2005 ،
 -10سناني سناني  ،في المعجمية و المصطلحية  .ط :بال  .اربد  ،األردن  :عالم
الكتب الحديث .2012 ،
 -11الشاهد البوشيخي  ،نظرات في المصطلح و المنهج -دراسة مصطلحية( -)2ط.3:
فاس ،المغرب :مطبعة آنفو.2004 ،
 -12شرف الدين الراجحي  ،سامي عيا حنا  ،مبادئ علم اللسانيات الحديث .تقديم
عبده الراجحي  .ط:بال  .االسكندرية  ،مصر :دار المعرفة الجامعية  ،ت:بال .
 -13شفيقة العلوي  ،محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة .ط .1:بيروت  ،لبنان:
أبحاث للنشر و الترجمة و التوزيع 2004. ،
 -14شوقي ضيف  ،مجمع اللغة العربية في خمسين عاما  . 1984 -1934ط.1:
جمهورية مصر العربية 1984. ،
 -15عاطف فضل محمد  ،مقدمة في اللسانيات  .ط . 1:عمان  ،األردن  :دار
المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة 2011.،
 -16عبد الحميد السيد  ،دراسات في اللسانيات العربية ( السيميائية – نظرية العامل –
ظاهرة التعليق في األفعال القلبية – اعتراضات ابن هشام – أزمة المصطلح
اللساني)  .ط . 1:عمان  ،االردن  :دار حموراني للنشر و التوزيع .2008.
 -17عبد الرزاق جعنيد  ،المصطلح النقدي قضايا و اشكاالت .ط 1:اربد  ،األردن :
عالم الكتب الحديث .2011،
 -18عبد الصبور شاهين  ،في علم اللغة العام  .ط . 6:بيروت  ،لبنان  :مؤسسة
الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع .1993 ،
89

قائمة المصادر و المراجع
 -19عبد الكريم مجاهد  ،علم اللسان العربي فقه اللغة العربية .ط :بال  .األردن :دار
أسامة للنشر و التوزيع 2009. .
 -20عزت محمد جاد ،نظرية المصطلح النقدي .ط :بال  .مطابع الهيئة المصرية
العامة للكتاب 2002. ،
 -21عمار ساسي  ،المصطلح في اللسان العربي من آلية الفهم إلى أداة الصناعة.
ط .1:اربد  ،األردن :عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع . 2009 ،
 -22غازي مختار طليمات  ،في علم اللغة  .ط . 2:دمشق  :دار طالس للدراسات
و الترجمة و النشر .2000 ،
 -23فعاليات الندوة المهداة لألستاذ الدكتور محمد سويسي (قرطاج  8نوفمبر ،)2005
التعريب و إحياء العلوم العربية .ط :بال .تونس  :بيت الحكمة .ت :بال .
 -24فيرديناند دي سوسير  ،علم اللغة العام  .ترجمة يوئيل يوسف عزيز .مراجعة مالك
يوسف الطلبي  .ط :بال .األعظمية  ،بغداد  :دار آفاق عربية .1985 ،
 -25ماريا تيري از كابري  ،المصطلحية النظرية و المنهجية و التطبيقات  .ترجمة محمد
أمطوش  .ط . 1:اربد  ،األردن  :عالم الكتب الحديث .2012 ،
 -26مجمع اللغة العربية  ،المعجم الوسيط .،ط .4:جمهورية مصر العربية :مكتبة
الشروق الدولية2004. ،
 -27محمد الديداوي  ،الترجمة و التعريب بين اللغة البيانية و اللغة الحاسوبية  .ط. 1:
الدار البيضاء  ،المغرب  :المركز الثقافي العربي للنشر 2002. ،
 -28محمد علي الزركان  ،الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث .ط :بال.
منشورات اتحاد الكتاب العرب 2008. ،

90

قائمة المصادر و المراجع
 -29محمد علي عبد الكريم الرديني  ،فصول في علم اللغة العام  .ط :بال  .عين مليلة،
الجزائر  :دار هدى للطباعة و النشر و التوزيع 2007.،
 -30محمد محمد يونس علي  ،مدخل إلى اللسانيات  .ط . 1:بنغازي  ،ليبيا  :دار
الكتب الوطنية .2004 ،
 -31محمد مرتضى الحسيني الزبي ـدي ،تاج الع ـ ـروس من جواهر القام ـ ـ ـ ـ ـ ـوس  .تحقيـ ـق
حسين نصار .الكويت  :مطبعة حكومة  . 1969 ،ج . 6:
 -32محمود السعران ،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي .ط . 2:مصر  :دار الفكر
العربي1990. ،
 -33محمود عبد اهلل جفال  ،المصطلح اللغوي عند ابن جني في كتاب الخصائص
و مصادره و داللته  .ط :بال  .الجامعة األردنية .كلية اآلداب  ،ت :بال.
 -34محمود عكاشة  ،علم اللغة مدخل نظري في اللغة العربية .ط .1:القاهرة  ،مصر:
دار النشر للجامعات 2006. ،
 -35محمود فهمي حجازي  ،البحث اللغوي  .ط :بال  .القاهرة  ،مصر  :دار غريب
للطباعة و النشر و التوزيع  ،ت :بال .
 -36مصطفى طاهر الحيادرة  ،من قضايا المصطلح اللغوي العربي (الكتاب األول
و الثاني) .ط 1:اربد  ،األردن  :عالم الكتب الحديث . 2003 ،
 -37نادية رمضان النجار  ،فصول في الدرس اللغوي بين القدماء و المحدثين .مراجعة
و تقديم عبده الراجحي .ط .1:االسكندرية  :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
2006.
 -38نور الهدى لوشن  ،مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي  .ط :بال .
األ ازريطة  ،االسكندرية  ،مصر  :المكتبة الجامعية 2001. ،
91

قائمة المصادر و المراجع
 -39وفاء كامل فايد  ،المجامع العربية و قضايا اللغة ( )1من النشأة إلى أواخر القرن
العشرين  .ط :بال  .عالم الكتب الحديث 2004. ،
 -40وليد ابراهيم الحاج  ،اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة  .ط . 1:االردن  :دار
البداية ناشرون و موزعون .2007 ،
 -41هادي نهر  ،علم الداللة التطبيقي في التراث العربي القديم  .تقديم علي الحمد.
ط .1:األردن  :دار األمل للنشر و التوزيع 2007. ،
 -42هنري بيجوان  .فيليب توارون  ،المعنى في علم المصطلحات  .ترجمة ريتا هاطر.
ط.1:بيروت  ،لبنان  :المنظمة العربية للترجمة .2009 ،
 -43ياسين أبو الهيجاء  ،مظاهر التجديد النحوي لدى مجمع اللغة العربية في القاهرة
حتى عام  . 1984ط . 1:اربد  ،عمان  ،األردن  :عالم الكتب الحديث ،
.2008
الدوريات : -44أحمد مختار عمر « ،المصطلح األلسني و ضبط المنهجية » .مجلة عالم الفكر ،
الكويت  :دار و ازرة االعالم ،م، 20 :ع ، 3:اكتوبر-نوفمبر-ديسمبر.1989
 -45عبد الرحمان الحاج صالح  «،البحث اللغوي  ،وأصالة الفكر العربي » .مجلة
الثقافة ،ع ، 26:آفريل-ماي.1975
 -46محمد أحمد قدور  «،اللسانيات و المصطلح » .مجلة مجمع اللغة العربية ،
دمشق ،م ،8:ج.4:
 -47وليد محمد السراقبي  «،فوضى المصطلح اللساني » .مجلة مجمع اللغة العربية .
دمشق  ،م ، 3:ج.2:
 الملتقيــــــــــــات :92

قائمة المصادر و المراجع
 -48بوطارن محمد الهادي .أحمد مدور  «،قراءة لقاموس المصطلحات اللسانية
(فرنسي -عربي) »  .الملتقى الدولي األول في المصطلح النقدي يومي10-09
مارس  . 2011ورقلة :جامعة قاصدي مرباح .
 المواقع اإللكترونية : -49علي القاسمي  «،علم المصطلح أسسه النظرية و تطبيقاته العملية » .اإلثنين 21
نوفمبر ."www.atida.org/makal "، 2012
 -50فؤاد الطائي  «،اللسانيات و الترجمة » .األربعاء  11مارس ،1213
"."www.foadtaee.blogfa.com

93

الفهرس التحليلي

الفهـــــرس التــحليـــلي
مقدمة............................................................................................................ :أ-ب-ج
الفصل األول :علم المصطلح بين النشأة و التطــور1.................................................
المبحث األول :نشأة و مفهـوم علم المصطلح2 ................................................
 علم المصطلح في األدبيات الغربيـة9...................................................... علم المصطلح في األدبيات العربي ـ ـة8..................................................... -1المصطلح في الت ـراث العربـي8.....................................................
 -2المصطلح في الدرس العربي الحديث11.......................................
المبحث الثاني :تطور علم المصطلـح19............................................................
 مراحل تطور علم المصطلح11............................................................... اتجاهات العمل المصطلحي11............................................................... - 1االتجاه اللساني االصطالحـي11................................................
 - 2االتجاه المبني على الترجـمة14.................................................
 - 3االتجاه المؤسس على التخطيط اللغوي14.................................
 وسائل توليد المصطلح ووضع ـه22.........................................................أوال :المجاز و النقـل22.....................................................................
49

الفهرس التحليلي
ثانيا :االشتقاق 23................................................................................
 - 1االشتقاق األصغر(الصغير) أو االشتقاق العـام29...............
 -2االشتقاق األكـبـر29..............................................................
 -3االشتقـاق الكـبير29..............................................................
ثالثا :النـحـت و التركيب21.........................................................
رابعا :االقت ارض اللـغـوي21..................................................................
الفصل الثاني :المصطلح اللساني في األدبيات الغربية و العربية22............................
المبحث األول :المصطلح اللساني في الدراسات اللسانية الغربيـة03..................
 في مصطلح اللسانيـات31....................................................................... المصطلحات اللسانية السائدة في الدراسـات اللغوية الغربية39................. -1فيرديناند دي سوسير39...............................................................
 -2فيالم ميثزيوس31........................................................................
 -3نيكوالي تروبتسكـوي31................................................................
 -9رومان جاكبس ـ ـون34...................................................................
 -9اندريه مارتيني 34........................................................................
 -1لويس هلمس ـلف91......................................................................
 -1ليونارد بلومفيـلد 92......................................................................
49

الفهرس التحليلي
 -8نعوم تشومسكـ ـ ـي93.....................................................................
 تصورات غربية حول المصطلح و عالقت ـه بمدلول ـ ـه99..............................المبحث الثاني :المصطلح اللساني في الدراسات اللغوية العربية الحديثــة74.....
 انتشار المصطلح اللساني في الوطن العرب ـي91....................................... مؤلفات عربية في المصطلح اللساني92................................................. مؤلفات عربية في موضوعات فقه اللغة و علم اللغة99..........................الفصل الثالث :فوضى المصطلح في الدرس اللساني العربي92...................................
المبحث األول :واقع المصطلح اللساني في الكتابات العربية03..........................
 فوضى المصطلح اللساني11................................................................... مشكالت وضع المصطلح اللساني13......................................................المبحث الثاني :دعوات توحيد المصطلح اللساني و جهود المجامع العربي43...
 المؤسسات المجمعية في وضع المصطلحات و نشرها11........................ -1المجمع العلمي العربي بدم ـشق11..............................................
 -2مجمع اللغة العربية بالقاه ـرة19...................................................
 -3المجمع العلمي العراق ـ ـي11.........................................................
-

القواعد العامة للجـ ـان المجمع في وضع المصطلحات11...........

 -9مجمع اللغة العربي ـ ـة18...............................................................
41

الفهرس التحليلي
-

منهجي ـة المجمع في وضع المصطلح14....................................

 -9اتحاد المجامع اللغوية و العلميـة العربي ـة14.................................
 -1مكتب تنسيـ ـق التعريـ ـب88...........................................................
 الجهـود الفرديـ ـة في توحـيد المصطلحـات83.................................خاتمـــــة81..................................................................................................................... :
قائمة المصــادر و المراجــع88....................................................................................... :
الفهرس التحليــــلي49.................................................................................................... :

41

