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ــــةــــــمقدمـــــ
      

إن فهم كل علم من العلوم قديمها وحديثها مرهون بفهم المصطلحات الحاملة الناقلة       
لما   وعاء   اإلفهام عنوان العلم الذي يعد   ولى المصطلحات بالفهم و ألفكاره و تصوراته ، وأ

 لما فيه من أفكار. موسوما   و إطارا   يتضمنه من موضوعات ،

 لم الغربي نطل  ام باعتبارها نافذة مفتوحة على العو اللسانيات واحدة من تلك العل وتعد       
ضافاته العلمن خاللها لنط   العربي  سمية و المعرفية ، وألن حاجة الدر لع على ابداعاته ،وا 

لهذا العلم للدخول إلى عتبة المعرفة المعاصرة و مستلزماتها، واكتشاف عالقات هذا العلم 
ى، فقد حظيت هذه الدراسة الجديدة بالبحوث و الدراسات المكثفة وخاصة بالعلوم األخر 

 .على مستوى المصطلحات 

 بتكاراتاالبالمتغيرات و  هميته في ظرف يعج  أفأصبح البحث في المصطلحات يأخذ      
على مستوى مصطلحاتها  التي ال تتوقف ، حيث تشهد اللسانيات العربية اليوم اضطرابا  

فقد كان تركيزنا في هذه الدراسة على معالجة قضية ملفتة االنتباه تمثلت في  اللسانية لذلك
أفضل عينة عنوان هذا العلم  الفوضى التي تعصف بالمصطلح اللساني ، وقد كان

 نستطيع أن نوضح بها هذه القضية .

و يعود اختيارنا لهذا الموضوع إلى سببين اثنين ؛ أولهما علمي من حيث قيمة      
ع في حقل الدراسات اللغوية ، وانتمائه إلى مجال علوم اللغة بحيث يعالج الموضو 

   الموضوع قضية لسانية بحتة تتعل ق بمصطلح اللسانيات الذي يعد جامعا  لشت ى العلوم 
و أساسها الذي تنطلق منه ، و ثانيهما سبب ذاتي يتمث ل في الرغبة الجانحة و الميل 

التي تفتح أمام الطالب الباحث المجال الواسع للتوغل الكبير إلى مثل هذه الموضوعات 
  . إلى عالم اللغة
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فقد تبادر في أذهاننا أن نطرح السؤال اآلتي :كيف عالج  الموضوع  وبناء على أهمية  
 وتعامل الكتاب العرب مع قضية فوضى المصطلح اللساني ؟ 

كان ال بد من وضع  وحتى نجيب على هذا السؤال المطروح ،ونلم بموضوع الدراسة 
 خطة ترسم لنا هذا البحث وهي كاآلتي:        

.علمالمصطلحبينالنشأةوالتطور الفصلاألول:

   .المبحث األول : نشأة و مفهوم علم المصطلح       

 . المبحث الثاني : تطور علم المصطلح      

 . بيةالمصطلح اللساني في األدبيات الغربية و العر  صلالثاني:فال

 . المبحث األول: المصطلح اللساني في الدراسات اللسانية الغربية      

  .المبحث الثاني : المصطلح اللساني في الدراسات اللغوية العربية الحديثة       

 . فيالدرساللسانيالعربيفوضىالمصطلح صلالثالث:الف

 . ات العربيةالمبحث األول : واقع المصطلح اللساني في الكتاب      

                                                                                                                                 .المبحث الثاني : دعوات توحيد المصطلح اللساني و جهود المجامع العربية       

 عرجنا فيـه على موضوع لم المصطلح ،دراسة ع ولنا في الفصل األول حيث تنا     
ثم تحدثنا عن  نشأة هذا العلم مع محاولة ألخذ بعض التعريفات العامة لعلم المصطلح ، 

 ازدهاره في الدول الغربية و العربية . العـوامل المساعدة فيو هذا العلم تطور 

المصطلح اللساني في األدبيات  فيه فنتناوللنتطرق بعدها إلى الفصل الثاني       
 من خالله  نتقليث وقفنا على المصطلح العلمي لنالعربية في مبحثين اثنين، ح و الغربية
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لى المصطلح اللساني مشيرين في ذلك إلى البدايات األولى لمصطلح اللسانيات عند إ
بية ، أما سات اللغوية الغر الغرب مع رصدنا لبعض المصطلحات اللسانية السائدة في الدرا

       لمصطلح اللساني في الدرستحليلنا فيه لفقد كان  الجزء الثاني من هذا الفصل
العربي الحديث حيث ذكرنا فيه الترجمات العديدة التي سيقت لهذا المصطلح اللساني مع 

 اإلشارة إلى بعض المؤلفات العربية الحاملة لعنوان هذا العلم .

ي في الدرس اللسان األخير عن فوضى المصطلح  ولنتحدث في الفصل الثالث       
األول محاولة لرصد واقع المصطلح اللساني في  العربي في مبحثين اثنين ، فكان

ما أالمتسببة في حدوث هذه الفوضى ،  شكاالتبات العربية من خالل طرح بعض اإلالكتا
اح جملة من الحلول لهذه الظاهرة اللغوية باقتر  فكان معالجا   من هذا الفصل الثانيالقسم 
 في توحيد المصطلحات العلمية بعامة و المصطلح اللساني بخاصة . ثلتالتي تم

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 .

اعتمدنا على جملة من المراجع  سات السابقة حول هذا الموضوع ،فقدأما عن الدرا     
من قضايا المصطلح اللغوي "كتاب من أهمها كان  و، التي كانت خير دليل لهذه الدراسة 

الجهود اللغوية في المصطلح العلمي "كتاب  لمصطفى طاهر الحيادرة، و كذا "عربيال
مواجهتنا ألي ين أساسيين نعود إليهما أثناء مرجع باعتبارهما لمحمد علي الزركان "الحديث

ي جاء بها كما كانت دراستنا لهذه القضية بلورة لألفكار الت، غموض يصيب الدراسة 
 إليها في كتابيهما . ار يهذين الباحثين مع طرح لبعض القضايا التي لم يش

ي و ال شك أن قلة الكتابات في هذا الموضوع كانت من أبرز الصعوبات الت      
ة الحصول على المراجع واجهتنا خالل فترة إنجاز هذا البحث مما أدى إلى صعوب

        ومهما يكن فقد تمك نا من إنجاز هذا العمل بفضل المساعدات العلمية  المناسبة .
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و منهجيته و المعنوية التي قدمت لنا من طرف األستاذ المشرف و الذي حاولنا بتوجيهاته 
 في زمام البحث . المتقيد بها أن نتحكم

المشرف علينا    نا ألستاذأن نتقدم بجزيل الشكر و التقدير وال يسعنا في األخير إال      
على كل المجهودات الجبارة و المعلومات عبد العزيز كعواش الدكتور  و مرشدنا دائما  

ال  و القيمة التي زودنا بها كما نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث .
أن نشكر كل طلبة الدفعة في التخصصات الثالث سائلين اهلل لهم و لنا  طبعا   ننسى

 التوفيق و الس داد.

             المستعان واهلل                                                                
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 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 

بذلك يكون »الختراعات ومصطلحات ، و مسميات لكل علم من العلوم أو اختراع من ا
طارا موسوما في تحصيلها  المصطلح مفتاحا لتعليمية العلوم ، واللغات ،والمعارف كلها، وا 

 . 1«من غير انحراٍف مقصوٍد ، وال اجحاٍف مردوٍد 

فالمصطلح هو الحاصل للمضمون العلمي في اللغة ، وأداة التعامل مع المعرفة ،       
المصطلحات هي عالمات » لومات، وبمعنى آخروأساس التواصل في مجتمع المع

   المعرفة، وسمات تعرف بها العلوم، وهي ألوان مختلفة مفتوحة تنتظم بها الحياة سكونًا 
 .  2«و حركًة ، وتتعارف بها األجيال ، وتتحاور بها الحضارات ، وتتقدم بها األمم

 سبيل إلى تحليل  فال سبيل إلى استيعاب أّي علم دون فهم المصطلحات ، وال      
وتعليل ظواهر أّي علم دون فقه المصطلحات ، وهنا يكمن دورها في بيان ومعرفة العلوم 
إذ في المصطلحات البسيطة الصغيرة تسكن صغار العلم وجزئياته،  وفي المصطلحات 
  المركبة تختزن كبار العلم و كلياته، وفي األنساق المصطلحية العامة تتمثل أشجار 

 ا ــوم ، و أجهزتهـــم العلــة لمعاجـلعلوم ، وأشكال بنائها، ومن تلك األنساق المتضمنمفاهيم ا

 نــصادقي  علمهم واــسمّ  إذ ديثــالح لــأه درّ  وهلل ، اــرؤيته الصــاستخ نــيمك المصطلحية

                                                           

 
عالم ردن : ، األ، . اربد  1طلح في اللسان العربي من آلية الفهم إلى أداة الصناعة . ط : عمار ساسي ، المص  - 1

 . 4. ص  2002،  الكتب الحديث للنشر و التوزيع 
 . 5 -4المرجع نفسه . ص   - 2
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 .1"علم المصطلح" أو "علم الحديث"

 انـفك ،( المصطلح) اءـاألسم مـبعل رضاأل فوق ةــاالنساني ةــــالمعرف ةـــبداي وكانت      
ظهر هو علم المصطلح ، فمنذ الخلق األول لإلنسان ووجوده على سطح  علم أول

. يقول اهلل  2األرض وهو يعلم بأسماء األشياء الموجودة في الكون بقدرة الخالق عز وجل
 ﴿ تعالى :                     ﴾3. 

 الســـــريـع فـي التــــــعاونمع التـــطور الحــاصل فـي العلـــــوم والتكــنولـــــوجيــا ، و النــــــمو و       
التــــبادل الدولـي فـي الســلع  و الخـدمـات المــعرفيــة ، وارتــــفاع المــــردود االقــــتصادي لـــجأ و 

و تـــــطويـر علـــــــم       لمتــــخصصون و اللـــــــغويـــون المــــعــجميــون إلــــى وضــــــع العلـــمــاء ا
جـــــديــد أطــــلقوا علــيه علـــــم المــــصطلـــحاـت أو المـــصطلــــحية الــــذي يـــمكـن أن نــقول عـنه : 

 ة التي تــعــبــراللــغوـيو األلــفاظ  ن المــفاهيـــم العـــلميـة العلم الـذي يـبـحث فـي العــالقــة بــيــ» 
 .4«عــنــها

يــة ، و حقــل فـــهـو علــم مــشتـرك بــيـن علــوم الـلـــغة و المـــنطق و اإلعــــالم       
      لتــقــنيـات ، ، و يـــهـّم هــــــذا  العــلــم المتخصصين فــي العــلــــوم  و االتخـصص العلــمي

   و المتــــرجــميـــــن العامــليـن فـي اإلعـالميــات ، وكـل مــن لـه عــالقـة باالتـصـاالت المهنيــة 
 .5و التعـاون العلــمي

                                                           
. فاس ، المغرب :  3ط:  –( 2دراسة مصطلحية) –ينظر الشاهد البوشيخي ، نظرات في المصطلح و المنهج   - 1

 . 15. ص  2004مطبعة آنفو ، 
 . 4ينظر عمار ساسي ، المصطلح في اللسان العربي . ص   - 2
 . 31البقرة :   - 3
محمد علي الزركان ، الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث . ط : بال . منشورات اتحاد كتاب العرب ،   - 4

 . 454. ص  1221
 المرجع نفسه .  - 5
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وهـــذا ما نلــحظه عــند البــاحثيـن الــروس لـمـّا كـانوا ينــعتـونه بعلـم العلـوم ، و يتناول        
 : 1ـــصطلح جــوانب ثــالثة متــصلة بالبــحث العلـــمي و هـــيعلم الم

م المــتداخــلة كـعالقات يــبحث علـم المــصطلح أواًل فـي العـالقـات بـيـن الـمفــاهيــ       
لكـل و الجــزء التـي تتـبــلور فـي وضــع الـمـصطلحـات المــصّنـفة الـتي و النــوع و ا الجـنس
ـن تــــلك المـــفاهـــيــم ، وبــهــذا المـعــنى يـكــون عـلــم المـصطلـح فـــرعًا خـاصًا مـن علـــم تعـّبـر ع

 المــنـطق و عــلــم الوجــود. 

أّمــا الــجانـب الثــانـي فـيــبــحث  فـــيـه عـلــم المــصـطــلح عـــن العــالقــات القــــائـــمـة  بـــيـــن       
و هنــا فــي بــنـية مــن العـلــوم ،ها غـويـة ، ووســائـل وضــعـها وأنــظـمـة تــمثـــيــلـصـطـلحات اللــالمـ

، وعـلـم  (Lexcologyيصــبـح عـلــم المــصطـلـح فــرعًا خـاصًا مــن فـروع عـلـم المـعجم )
 (.Semasiologyلــفـــاظ)تــطــــور دالالت األ

امــة المـــؤديــة إلــى ث عــــلــم المــصـطــلـح فــي الجــانــب الثــالــث فــي الطــرق الـعــيــبـــحو         
 ي لـغة طبيـعـية بـذاتها .ــصـرف النــظــر عـــن التــطــبيـقـات الـعــلـمـية فبـ للــغة العـلمـيةـلـق اخ

ـطـــلـح هــــــو عـلـم مــشتــرك بــيـــن عـــلــــوم اللــــغـة و هــــــنا يمــكـن القــول أن عــلــم المـــصـ       
و المـــنـطق و الــوجـود و الــمعـرفــة و اإلعــالمــيات ، ألن كــل هــذه العــلـوم  و غــــيرهـا 

 . تـتـنــاول التــنظــيم الّشــكـلي للــعــالقــة المــعقـــدة بــيــن المــفــهوم و المـصطـلح

 عــلم المــصطلح  فـي األدبــيات الغــربيــة: 

نـظـرًا لألهــمية الكـبـيرة التي أوالهـا العــلمـاء و اللغــويـون المتـخصصون للمـصطلحات،        
لـى جـانـب التـطـور المـتسـارع الـذي عـرفـتـه مـخـتـلف التـقنـيـات ، و الـتطـور الـسـريع للـتقـانــة  وا 

ألـــزما بـتسـميـة المــفاهــيــم الـجــديـدة و تــوحـيـدها كــان نشـوء عــلــم المــصـطـلح فــي زمـــن الـذيـن 
                                                           

: ردن. اربد ، األ 1. ط :  ) الكتاب األول (لغوي العربيهر الحيادرة ، من قضايا المصطلح الينظر مصطفى طا  - 1
 . 23 - 22. ص 2003لم الكتب الحديث ، عا
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-D.S.Lotte   (1250د. س لـــــــوتالــروسـي  »مــتأّخـر عـلـى يــــد كــل مـن الّسـوفيــاتي 
 wuster فـوستـر و األلـمـانـي ،1« ة الـــروسيـة فـي المـصـطلـحيـةمـبـتـكــر المــدرسـ( 1211

 اـلم يل األسـاسـوالممث ،ة يصر العـة يـحلللمصـطمـؤسـس ـبر كتالذي يعـ (1898-1977)
 هــنظريت هاــفي رضـع التي وراهللدكتــ هأطروحتــ اللخ نــم كـوذل ، افيّنــ بمدرسة سّمي
   .2 للمصطلحيـــة العــامة

 لتسمية ميدانية دراسة»  بأّنه المصطلح علم للتقييس العالمية المنظمة ّعرفت قد و      
عـــتــبـار وظـــيـفــــتهـا ــن الـنـشـاط اـلبــشـــري بــاالـتــي تـنـتــمي إلـى ميـاديـــن مختـصة مـ المفاهيم

الــدراســـة النســقـية » . وفـي مـفـهـوم آخـر لــه يـقـول أحـد البـاحثـيـن هـو: 3«االجـتماعية 
 .4«لتسـمية المفـاهيــم التـي تنـتـمي إلـى ميـادـين مخـتصـة مــن الـتجــربـة اإلنـسانـيـة 

العـلـم الـذي يـحكـم نـظام » فـي اآلونـة األخيــرة قبـل وفـاتـه بأّنـه: فــوستـروعـّرفـه        
سـم "التـكـويـن ـه اأطـلق عـلي ، كما اعــتـبره مـبـدأ« المعجم المخـتص بـعلـم مـن العـلـوم 

نـشاء مــا ينبـغي أن يـكون " إذ إعلـم المـصطلـحات عـنده يعـني "الـواعـي للـــغـة"  أي أن 
 . 5يعمـل بـوعي بفـضـل التـدّخـل فـي الـوقـائـع الطـبـيعـية بـهــدف تـغـــييـر مـجراهـا

لمصطلحات ويـذكر بعض الباحثين في مؤلـفـاتـهم أّن مفـردة عـلـم ا       
(Terminologyتسـم )ة ـعرفـة مـم أو دراسـلـا عـهـد بـصـد يقــقـنى ، فـددة المعــتعـة مـيــ

م ـلـه عـذي يقصد بـم الـعاجـم المـلــردة عـفـع مـارب مـتقـا تـهـلـا يجعـذا مـه صطلحات ، وـالم

                                                           
 ،. اربد  1ترجمة محمد أمطوش . ط :ماريا تيريزا كابري ، المصطلحية النظرية و المنهجية و التطبيقات .   - 1

 . 2. ص  2012ردن : عالم الكتب الحديث ، األ
 المرجع نفسه. - 2
 . 12. ص  )الكتاب األول(مصطفى طاهر الحيادرة ، من قضايا المصطلح اللغوي العربي  - 3
 المرجع نفسه .   - 4
. بيروت ،  1ينظر هنري بيجوان ، فيليب توارون ، المعنى في علم المصطلحات . ترجمة ريتا خاطر . ط:   - 5

 . 42. ص  2002جمة ، المنظمة العربية للتر   :لبنان
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 ردة ــفـوردت م »د ـق عجمية ، وــداخل المـالم عجم أوـمـة الـرفـة معـدراس وأ
Terminology)زـتـيرد شوـوتفـكريستيان كضل ـفـية أواًل بـمانـاأللـــــــ( بChristian 

Gotfried Schutz) 1747-1832، ) ـالصـرار بـم اإلقـليت( فةTerminologschع )ام ـ
 سـنافـت (Terminologieة أن )ـزيـيـلـجـــي االنــد فـجــك نـــعد ذلـبو ،  1411

(Nomenclature) ـعمـم استــت 1101ة ـنـي سـوف نافة .ـص( الTerminologieف )ي ـ
ر ـصطلحات غيـال مـعمـي استـراف فـسو اإلـي و هـجالـى سـمعنـن بـكـية لـرنسـفـغة الـلـال
 .1« ةـهومـمف

       العـلمـية قـيمـته كـامـل أعـطاه حـين المصطلحات علم wehle1837 ويـهل عـّرف و      

 . 2«وضوعات التاريخ الطبيعي ـف مـي وصـتعملة فـسـحات مـصطلـن المـظام مـن »ه  :ـأنّ ـب

ا ـنـجب هـه يـين أنّ ـد الباحثـر أحـذكـث يــديـالها الحـعمـتـي اسـف Terminologyة ـلمـوك       
 :3هي تعنيـذه الكلمة ، فـعاٍن لهـن ثالثة مـيز بيـميـالت

 مع و وصف و معالجة و تقديم المصطلحات. مجموعة تطبيقات و مناهج تستعمل لج  -أ

ير العالقات ـرورية لتفسـدمات المنطقية و الحجج و الخالصات الضـموعة من المقـمج -ب
 صطلحات .ـيم و المــين المفاهـب

 دراسة مفردات مجال معرفي ما . -ج

ذي ــم الــعلــال»  : هــأنّ ــصطلح بـم المــلـــع  Gouadec  كـــــــواديـكّرف ـــــا يعـمـك       
م ـعلـها بالــاتــورها و عالقــتط ها وـعمالها ودالالتـاستو نها ــويــصطلحات، وتكــدرس المـــي

                                                           
.  2011ردن : عالم الكتب الحديث ، . اربد ، األ 1ة و التمثيل . ط: خالد األشهب ، المصطلح العربي البني  - 1

 . 12ص 
 . نفسه المرجع  - 2
 . 20المرجع نفسه . ص   - 3
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 حدوداً ـم عمالــتال االسجيث يكون مـات حـيينعالتو مجموعة من ــوه ،درك أو المتصورــالم
 . 1«خاصاً  أو

 حتوتاد ــد ، فقـم الجديـعلـذا الــهـوا بــنـعن ـذيـن الـًا مـأيض Felber فيلبر ويعد       
  حي ، ـطلـصــس المـقييـو الت  يمي ،ـظـمي و التنـه العلـقيـشـل المصطلحي بـمـالع» ه ـباحثـم

فات ـواصـــداد المـــعا  لحية ، و ــق المصطــرائــادئ و الطــيد المبــوحـن تــه مـمنـا يتضــو م
ن ـجال مـذا المـي هـير فـضل كبـف برـيلــلفا ــ، كم2«صطلحيــيق المــــتوثـــة و الـــطلحيــالمص

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

 .3رمـيـــــوتــــاألنف

ارسة ـمـد أّن مـنا نجـجديد ، فإنّ ـم الـلــذا العـــول هـــي أصــظر فــنا النعـحن إذا أمــو ن       
اك مختصون اهتموا بتسمية ـان هنـد كـقــل ، فـي األصـديمة فــمارسة قــي مــلم هـــهذا الع

،  Lavoisirيــوازيــالفال ــشر أمثــثامن عــرن الــي القــلمية فــالمفاهيم الع
 Linnéي ــــينـلياء ، أو ـيمـي الكـزة فـالل األعمال المنجــمن خ   Bertheletيــولــرتـيــوب

رورة ــر بضـرن التاسع عشــي القـتمام فـــها زاد االــوم النباتات و الحيوانات ، كمـفي عل
ين في ـرف النباتيــة من طــدوات دوليــّكلت نــي إذ تشــل علمــقــل حــع المصطلحات لكــوض

 .11224يائيين في ـــيمـو الك 1112ماء الحيوانات في ـو عل ، 1264

 ،رب القدامىــا العــاؤنـه علمــبق إليــد ســلم المصطلح( قـم )عــلــذا العــه نكر أنّ ــو ال ن       
ذا ــــى هـت علـملـتــد اشــا قـهــد أنّ ـجـنا نــة ، فإنّ ـديمــعربية القــات الــي المؤلفــظر فــنا النـقــإذا دقــف

 ن .ـرادفيـــما متـهـبوصف " اصطالح"و " مصطلح "ي ـالل لفظتـن خــلم مــالع
                                                           

 .20ص. التمثيل و البنية العربي المصطلح ، األشهب خالد  - 1
 . 23. ص  )الكتاب األول(، من قضايا المصطلح اللغوي العربي مصطفى طاهر الحيادرة  - 2
 المرجع نفسه .  - 3
  . 2 – 1ينظر ماريا تيريزا كابري ، المصطلحية النظرية و المنهجية و التطبيقات . ص   - 4
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 ة :ـــــربيــعـات الـــي األدبيــــطلح فـلم المصــــع

  المصطلح في التراث العربي : -1

ر ــسايـة يـلغــي الــد فــديـال جــعمــى استــة إلـربيــلغة العــت الـلـقــتــنالم اــئ اإلســجيـد مــعــب      
شأت العلوم الدينية منفردة بمصطلحات خاصة بها ، وأصبح ــالمي ، فنــدين اإلسـم الـفاهيــم
م من العلوم العربية مصطلحاته التي استقلت في مؤلفات و معاجم خاصة ، فكان ـلـل عـكـل
و األدب و ــحـذا للنــــ، وك 1«الم ــلم الكــث وعــير و الحديــذلك للتفســ، وكصطلحاتهـفقه مـلل »

يمياء مصطلحات خاصة بها ، و قد ـكالب و ـــروض و الطــعـالغة و الـو الب  نقدــو ال
 .اللغة علوم  شتراكها في كونها منتشترك هذه العلوم في بعض المصطلحات نظرًا الا 

جم" ، و لفظ "مصطلح" حيث ظ "معـخدم لفـن ااستـديث أول مـماء الحـتبر علـــد ُاعــو ق      
" ة في مصطلح الحديثـاأللفي"ثل ـاتهم مـاوين بعض مؤلفـظهر لفظ "مصطلح" في عن

 للحافظ "نخبة الفكر في مصطلح األثر" ، وكتاب ه  106المتوفى سنة  عراقيـن الـللزي
 الزيـنــة فــي المصطلحات" . و كـذا كـتاب 2ه  152 نةـالمتوفى س قالنيـبن حجر العس

، حـيث تحدث فـيه عـن   ألبـي هشـام أحمـد بـن حمـدان الــرازي " إلسالميـــة الـعربيـةا
 . 3اللغـويةتـطـور الـصـلة بين المصطلحات الـشـرعـية و 

ذي ــلح ، و اـصطلــبة المـتـعـم بـهـمامـتــوا ااهــين أولـذـن الـم يـوارزمــالخ جدــا نـمـك      
" إلى تصنيف يكون جامعًا لمفاتيح مفتاح العلوم"ه ـتابير في مقدمة كه الحاجة كما يشـتــدع

                                                           
بال . عالم ( من النشأة إلى أواخر القرن العشرين . ط : 1وفاء كامل فايد ، المجامع العربية و قضايا اللغة)  - 1

 . 140. ص  2004الكتب الحديث ، 
 ،  2012نوفمبر  21االثنين « لية صطلح أسسه النظرية و تطبيقاته العمعلم الم »ينظر علي القاسمي   - 2

" www.atida.org/makal . " 
 تهنحو مشروع تعريب المصطلح العلمي من ترجم -ينظر عمار ساسي ، صناعة المصطلح في اللسان العربي   - 3

 . 12.ص  2012ردن : عالم الكتب الحديث ، . اربد ، األ 1ط :  –إلى صناعته 



 علم المصطلح بين النشأة والتطور                 الفصل األول                        

 

2 

 

ن ـم  اءــلمـعـن الـم ة ـبقـل طــن كـيـما ب متضّمنا ات ، ــل الصناعـــــأوائ العلوم و
 .1و االصطالحات التي خلت منها الكتب الحاصرة لعلم اللغة ات ، ــواضعــالم

م ـــــضم أهـــذي يــتابه الــة كـدمـــقـي مــصطلح فــية المـمــن أهـــع ويــنــاالتهف ـشـما يكـك      
ي ـه فــتاج بـا يحـر مـثـأك إنّ » ر : ـذكـيث يـها حـفــعريـره و تـداولة في عصـات المتـالمصطلح

نــلوم الــالع لكل علم إّن ــطالح ، فـتباه االصـو ااشـذة هـاتـة إلى األسـروَّجــنون المــة ، و الفــمدوَّ
هتـيّسر للشــك ال يتــذلـم بـلـعـم يـــاته إذا لــالحـطـاص مه ــهـفـياًل ، وال إلى داء سبــارع فيه إلى االا
 .  2« دليالً 

ل ـن أصـــثه عــديـند حــطالح عـظة االصــدم لفــخـتـد اســق ّنيـن جـابضًا ـجد أيـون     
 ،لــأمـضل تـــى فــحوج إلــــم مـوضع  ذاـــه» ول : ـــيقــ؟ ف طالحـي أم اصــهام هــــلأ اا   :ةــغــلـال
 .  3«طالح ــع و اصـواضــي تــا هـمــغة إنّ ـلـل الــلى أّن أصـــظر عــل النــثر أهــأك ر أنّ ــغي

ة العربي ننـة وسـه اللغـي فقــاحبي فـالص" شهورــتابه المــي كـف ارســن فـــابرد ـــما أفـك      
ّميه ـلى ما يسـق عـذا ما ينطبـ" ، وهيةــماء اإلسالمــاألس"اب ـاه بـمّ ـًا خاصاًّ سـابـب "ي كالمهاف

  4.ـياعـــات اسمين لغوي وصنـصطلحــاظ المـعل أللفـيث جـ" حةـالميـفاظ اإلسـاأللون "ـالدارس

            ات ، ــصطلحــوضع المــموا بــتـن ااهــذيـن الـيـن بــم ارسـن فـابلى أّن ــل عـذا دليـــــهو       
 ية .ـالمــاظ اإلسـفـــصطلحات واأللـــلق بالمــتعــما يـــاصة فيــو خ

                                                           
ردن : عالم الكتب الحديث ، . اربد ، األ 1ا و اشكاالت . ط : ينظر عبد الرزاق جعنيد ، المصطلح النقدي قضاي  - 1

 . 1. ص  2011
 . «لية علم المصطلح أسسه النظرية و تطبيقاته العم »ينظر علي القاسمي   - 2
ت : بال.    ،. دار الكتب المصرية  2: بو الفتح عثمان ابن جني ، الخصائص . تحقيق محمد علي النجار . ط أ  - 3

 . 4. ص  1ج : 
        ائص و مصدره و داللته . ينظر محمود عبد اهلل جفال ، المصطلح اللغوي عند ابن جني في كتاب الخص - 4

 . 60ص  ، ت :بال .لية اآلداب الجامعة األردنية . ك .ط : بال
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 "شرح عمدة الحافظ  و عّدة الاّلفظ " حة في كتابطالح صريــظة اصـا وردت لفـكم       
ل 1«حة ـريـصفة الـو الصــي االصطالح هـل فـاسم الفاع» قول : ـذي يـال الكـن مـالب ى ـ. وا 
 :" إذ يشير قائالً ال يخلو من لفظة "مصطلح ـلدونالبن خجد كتاب المقدمة ـؤالء نــب هـجان
 . 2« ل البيان ــر الذوق في مصطلح أهـالفصل الواحد و الخمسون في تفسي» 

طالح  في اللغة ، فإّننا نجد أنها كلمة ـف االصـب إلى تعريـا أن نذهـو إذا أردن      
يط " ـجم الوسـعـي " مــاءت فــد جــي )َصَلَح( ،)َصُلَح( ، وقـالثــوي الثـغــتقة من األصل اللمش

زوال الفســـاد ، و اإلتـــيان بـمـا هــــو نـافــع ، و يـقال :  ااصطلـح القــوم أي زال ما بمعنى 
 . 3 ـقــوابــينهم مــن خـــالٍف ، وعـــلى األمـــر: تعــارفوا عليــه و اتّــفـ

ن اصطالحاتهم على تعريف العلماء و اللغويو  ستمدالمعاني اهذه  نـــو م     
             :4"ذه اللفظة هو معجم" تاج العروســ، فأول معجٍم لغوٍي تناول هاالصطالح

ي ــعلو يذهب « . صوصة على أمٍر مخصوٍص ـفة مخـــــاق طائــاالصطالح ااتفو  »
ى تسمية ــلــوم عـــاق قــن ااتفــارة عــــعب» ه : ـأنّ ــه االصطالحي بـــريفـــي تعـــف الجرجاني
االصطالح فــي كتب و مــؤلفات ف عرّ ـــما يــك  .5«ن موضعه األولـــنقل عــاسم يـــالشيء ب

                                                           
 . 42 – 41. ص  )الكتاب األول(مصطفى طاهر الحيادرة ، من قضايا المصطلح اللغوي العربي - 1
 « .علم المصطلح أسسه النظرية و تطبيقاته العملية » علي القاسمي  - 2
 .2004مكتبة الشروق الدولية ، :  . جمهورية مصر العربية 4مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط  . ط:  ينظر - 3

 . مادة )ص. ل .ح(. 520ص
من جواهر القاموس . تحقيق حسين نصار . الكويت : مطبعة  محمد مرتضى الحسني الزبيدي ، تاج العروس - 4

 . مادة )ص . ل . ح ( . 551ص . 6: ج  . 1262حكومة ، 
. نقاًل عن خالد األشهب ، المصطلح  21ص  . 1225، التعريفات ، بيروت ، لبنان : دار الكتب العلمية   - 5

  14العربي البنية و التمثيل . ص.
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راج ـــخإ»  ر :ــآخطائفة عــلـى وضٍع للفـظ بإزاء  المـعنى .أو بمــعنى  تفاقاخــرى : أ
 . 1«لغــوي إلـى معنى آخـــر لبيــــــــــان المراد  ن معنىـــم يءـــالش

ين في أصول المصطلح ، و مصادره ــباحثـن و الــند الدارسيــوم عــالحظ اليـن المـو م      
      عية ـعلوم الطبيــتهم للاي دراسـرب فــاء العــلمــّرون أّن عــاألحرى يقــبرون أو بــأّنهم يعت

ملون مصطلحات في غير ــعـوا يستــانـد كـــيرها قــغاء و الطب و ـيـيزياء و الكيمـم الفو ــو عل
ه ــحات الفقـصطلـمشرعية و ـصطلحات الــم للمـهـعماالتــعنا إلى استــا إذا رجــالعربية ، غير أّنن

 الم . ـوي العربي بعد اإلسـكر اللغـبثقت من الفـد انــا قـهـا أنّ جدهـا نـنـًا فإنّ ــوم العربية قديمــلــوع

ج ـهـلى نــاروا عـضًا ســم أيـهــين ، فــحدثـين المــالدارس ح عنـصطلــم المــعل فـخــي لمو       
 قدم العلمي من خالل اهتمامهم بموضوع المصطلحات .ـي التـوطًا فـطعوا شـق، و دامىــالق

  ث :ــحديـعربي الـدرس الـي الـصطلح فــالم -2

يدة دقد عرفت اللغة العربية في العصر الحديث  و منذ فجر النهضة تجارب عل       
باستخدامها لغة العلوم ، و ذلك كان في مصر و الشام و تونس و المغرب  حيث عكف 

وضع معاجم لمصطلحات العلوم،  » العديد من الباحثين و المترجمين المتخصصين على 
 .2« الترجمات من اللغات المختلفة كثرت و 

صص في ترجمة المصطلحات ـذي تخـ، وال اويـطـهـة الطـاعـرفجد الشيخ ـإذ ن       
    " قالئد المفاخر في غريب عوائد األوائل ه ـابـي أول كتـرا فـغيـعجمًا صـع مـالغربية يض
دياق ــللشسية و مصطلحاتهما . كما ـرنـية و الفـعربـين الـغتـن اللـه بيـع فيـجمـي "و األواخر

                                                           
المغرب : ، . الدار البيضاء  1محمد الديداوي ، الترجمة و التعريب بين اللغة البيانية و اللغة الحاسوبية . ط:   - 1

 . 52. ص  2002المركز الثقافي للنشر ، 
 . 140( . ص 1ة و قضايا اللغة )وفاء كامل فايد ، المجامع العربي  - 2
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صر ـي عـاش فـد عـقـة ، فــاريـحضـية و الـلمـات العـصطلحـمـع الــر في وضـكبيدور 
          ات ـترعــى المخـلــلع عـا ، و اطــوربى أـتقل إلـم انـام ، ثــر و الشـصـي مـهضة فـالن

مي ـصطلح العلضايا المــي قــيره فـــط غـحـم يـما لـاط بــدة ، فأحـديــية الجـربــرات الغــكـبتـو الم
 .1ي ذلك الوقت ف

ن ــم " المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم و الحديث" تاب ـد كـعـكما ي      
اضرات التي ألقاها ــيه المحــعت فــذي جمــوضوع ، و الــذا المــي هـفت فـــتي ألّ ــكتب الـم الــأه

  اًل :ـــير قائــربية بالقاهرة ، حيث يشــالعدراسات ــد الــى طالب معهــعل يــمصطفى الشهاب
فأرجو أن تنبه هذه المحاضرات الموجزة طالب المعهد على االهتمام بقضية  »

ا الضادية ـــــنـل لغتـعـاول جـحـدما نــنــيلنا عـرض سبـــضية تعتــم قـــالمصطلحات  ألّنها أه
 . 2«ـاة العصرية ات الحيـاجـح نــبير عـي و للتعـالـة للتعليم العـالحـضرية صـالم

ح و دوره ــطلـصـمـلل رة ـيـبـية كـمـولي أهـــر يـو اآلخــه ديـالم المسـبد الســعد ــجـو ن       
سلك يتوسل به ـن مــيس مــل:» ه ـرى أنّ ـها ، إذ يـدراكإها و ـوم و ضبطـصيل العلـفي تح

ام ـم مقــن العلـوم مــة حتى لكأّنها تقير ألفاظه االصطالحيـلم غــنطق العـاإلنسان إلى م
  ارف ـــ، ومضامين قدره من يقين المعدوال ليست مدلوالته إاّل محاور العلم ذاته ــهاز الـج

الّسـجل  مصطلح فـي كل فــّن توّضـح أنّ األقوال، فــإذا استبــان خطـر ال و حقيق
 . 3«لـم ســوره الجامع و حصنه المانع االصطالحي هــو الكشــف المفهــومـي الــذي يـقيم للــع

وم ـــى ظهور مجامع لغوية و علمية تقـل المصطلحي إلـت حاجة العمـكما دع       
ها ، دها و توحيداكل تعدّ ـمش لّ ـحيصها  ، وحـها و تمـات، و دراستـوضع المصطلحـب

                                                           
 . 42،  4ينظر محمد علي الزركان ، الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث . ص  - 1
 . 4المرجع نفسه . ص  - 2
 . 5شكاالت . ص إجعنيد ، المصطلح النقدي قضايا و عبد الرزاق  - 3
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ي المجمع العلمــرة ، و ة بالقاهة العربيـ، كمجمع اللغةدقّ ـعنها بر وتطويع اللغة العربية لتعبّ 
 ق التعريب . ـو المجمع العلمي العراقي ، و مكتب تنسي  ،بدمشق يبالعر 

ة ــاسيـا األســن القضايــم ارة ــحضـاظ الـفــات و ألـي المصطلحــًا فـث أيضــحـح البـبـأص      
ة ـضـيـن قــددة مــحـب مــول جواناـنــتــاث تـحــوم أبـيــى الـو إل م دّ ــقـية ، إذ تُ ـعـجامــل الـرسائـلل
ت "المصطلحات عند الرازي" ، و "المصطلحات عند ـاولـنــل تــنها رسائــحات ، ومـطلـصــالم

ى ــلــية عــعــجامـل الـرسائـذه الــــركز هــث تـيـح  رابي" ،ــفـد الـنـات عـطلحـابن سينا "، و "المص
 .  1اـاريخهـن تـنب مـي جواـبحث فـم في الـسهـية ، و تـربـمات العــالكل

ة ـيـة العربـميـلـد العــاهـعـعات و المـامـي الجـح فـصطلـم المـلـس عـدريـتـام بـتمـر االهــكثـف     
جعل الدارسين و العلماء و المتخصصين متابعة سير العلم في تقدمه   ا، ممّ خصصةـالمت

 .ارهـــــــــــو ازده

 

                                                           
  صر : دار غريب للطباعة  و النشر و التوزيع ،م ،لبحث اللغوي . ط: بال . القاهرة محمود فهمي حجازي ، ا - 1

 .  14بال . ص ت:
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 المبحث الثاني: تطور علم المصطلح :

الحـاجـات المتـزايدة إلـى التـواصل بيـن الـدول النــاطقــة و  ، نتيـجة للـتـطور المتنـامي      
لـم   باللــغات المختــلفة ، و التبادل العـلـمي و التـقني و التـجـاري للخـدمـات المعـرفيـة يـشهـد عـ

مــًا ـلانتشــارًا واسـعـًا ، و علـى نطـاٍق عمــومٍي ، حتـى صــار ع المصطـلح اليــوم تطـورًا  و
، حــيث ازدادت وتــيرة االهــتمـام بوضــع أبـعـاده و لــه خصـوصيـّاته اتــه قائمـًا بـذ

و المترجمــين المتـخصصيـن  ــوحيـدهـا مـن قـبل التقـنيـيـنم الجديـدة ، و تو للعـلـالمصطــلحات 
 الـعلـوم .  في مخــتلف

 4091وربــــا ، حـيـث صــدر مـا بيـــن عــامي الهــتـمـام جـلّيــًا فـي دول أو يـظــهـر هـذا ا    
 41المــصـّور للمـصـطـلحـات التقــنيـة فــي  Schlomannمعــجم شــلـومــان  4091و 

ـراء إذ لم يرتب المصطلحات مجلدًا، و بـسّت لـــغات علــى أيـــدي فـريــٍق دولــٍي مــن الخبـ
ة بينها ، بحيث يساهم ساس المفاهيم ، و العالقات القائمألفبائيًا ، و إّنما رتبها على أ

 4094كما شهد عام  ، مدلول المصطلح و تفسيرهتصنيف المفاهيم ذاته في توضيح 
 .1وسترفلألستاذة ي، وخاصة الهندسة الكهربائ"حيد الدولي للغات الهندسيةالتو "صدور كتاب

في أكاديمية العلوم ، و بطلٍب من االّتحاد السوفياتي ممثاًل  4091و في عام      
لجمعيات ) اللجنة التقنية للمصطلحات ( ضمن االّتحاد العالمي  تشّكلت السوفياتية

( ، و بعد الحرب العالمية الثانية حّلت محّل لجنة التقنيات ISAالمقاييس الوطنية )
  ( المتخصصة في وضع مبادئ  93 دة تسّمى ) اللجنة التقنيةللمصطلحات لجنة جدي

                                                           
 . 151 – 153محمد علي الزركان ، الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث . ص ينظر   - 1
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 (I.S.O) المعياري للتوحيد العلمية المنظمة ضمن تندرج وهي ، تنسيقها و المصطلحات

 .1تتخذ جنيف مقراًّ لها التي 

لتزداد حركة التطور تدريجياًّ بتأسيــس مركز المعلومات الدولي للمصطلحات في       
و الذي ترمي  ، 4034عام و الحكومة النمساوية ، و ذلك كان  ليونيسكو ون مع ابتعافيّنا

 : 2أهدافه إلى

حات ، ووضع المصطلحات تشجيع البحوث العلمية في النظرية العامة لعلم المصطل  -4
 و توثيقها.

توثيق المعلومات المتعلقة بالمصطلحات و المؤسسات القطرية و الدولية ، و الخبراء   -9
 و المشروعات .

 نسيق التعاون الدولي في حقل المصطلحات و تبادلها ، و تبادل المعلومات عنها .ت  -9
 بحث امكانات التعاون بين بنوك المصطلحات ، و أسس تبادل المعلومات عنها.   -1

حّل مشكالتها المنهجية من مركز على البحث في المصطلحات ، و قد عمل الو       
حيث كانت أول ندوة له حول التعاون الدولي  ندوات عالمية عقده لعدة مؤتمرات وخالل 
ذلك ــا كّــ ركز في فينــم المـنظّ ، و  4035التي نّظـمت في فيّنا عام قل المصطلحات ـفي ح

  دواتــــذه النـــر هــآخـــة ، و لحات الدوليــك المصطو ــاألول لبنـر ـالمؤتم 4030ان ـفي نيس
وم ــلــة العــاديميـع أكـور بالتعاون مـركز المذكــمها المــدوة التي نظّ ـــــؤتمرات هي النــو الم

                                                           
  . 151 ص.  العلمي المصطلح في اللغوية الجهود ، الزركان علي محمد ينظر  - 1
 . نفسه المرجع - 2
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ة ــمشكالت النظريـلبحث ال 4030و في أواخر شهر تشرين الثاني ــياتية في موسكــوفــالس
 د ــة لتوحيــدوليـظمة الـراك مع المنـتــان ذلك باالشـــك م المصطلحات، وـــة في علــوالمنهجي

 التطبيقي اللغة لعلم الدولية الجمعية و المصطلحات لتوثيق يالدول المركز و المصطلحات

و نظرًا للتطور الملحوظ الذي يشهده علم المصطلح يرى أحد  .1مكتب تنسيق التعريب  و
 :    2الباحثين أّنه يمكن أن نمّيز بين أربع مراحل لهذا التطور

 مرحلة النصوصحيث ظهرت في هذه ال ( : 0391 – 0391مرحلــــة األصـول )       

تمّيزت هذه المرحلة بوضع آليات منهجيات عمل كما   لوت، و  فوستراألولى النظرية ل
 مصطلحي تأخذ  بعين االعتبار الخصوصية المنظمة للمصطلحيات .

حيث تشهد هذه المرحلة تطورًا في ( :  0391 –0391مرحلة الهيكــلة )      
ما بدأت تظهر فيها أبناك المعطيات حيث بنيت الحاسوبيات الثقيلة  ، و تقنيات التوثيق ك

 أسس المصطلحية التي تتموقع في مسار توحيد اللغة .

ورًا كبيرًا و التي لعبت فيها المصطلحية د( :  0391 – 0391ـب ) مرحلـــة التشـعــ     
      ور عدة مشاريع تهتم بهذا المجال.في مسار تحديث و عصرنة لغة المجتمع ، وذلك  بظه

و التي تـــشهد ظهور توجـــهات جديدة ، ( :  0391رحلة اآلفــــــــــاق الكــبـرى  ) مـنذ م
ِامــرة  تحت فمن جهة كانت الحاسوبيات في قمة تحولها ، و من جهة ثانية أصبحت

                                                           
 . 150 – 151 ص.  العلمي المصطلح في اللغوية الجهود ، الزركان علي محمد ينظر   - 1
 . 1و التطبيقات . ص  ينظر ماريا تيريزا كابري ، المصطلحية النظرية و المنهجية   - 2
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المصطلحيين وسائل عمل و موارد أحسن مالءمة لحاجياتهم ، كما بدأت تظهر صناعات 
حية فيها جسرًا أساسيًا ، باإلضافة إلى خلق شبكات دولية تجمع اللغة ، و تبوأت المصطل

 مختلف البلدان ذات االهتمام بالمشاكل المشتركة .

ج و ــــــود مناهــــكما تسجل بعض األبحاث و الدراسات اليوم في علم المصطلحات وج
 اتجاهات فكرية تبّنت العمل المصطلحي ، و هي :

 ي االصطالحـــــي :  االّتجــــــاه اللســــــان  -0
تمثله ثالث و علم المصطلح الحديث ، ية لتطور هذا االتجاه النواة األصل يعتبر      

 مدارس : 
، و التي أرست مالمح هذا العلم الجديد و األسس المنهجية  فوستريمثلها ا : ــمدرسة فينّ 

مدخاًل عاماًّ  لالصطالح التطبيقي ، حيث أّلف فوستر عددًا من الكتب و المقاالت تعدّ 
( لآليزو 93 ) اللجنة التقنية  القاموسي االصطالحي ، كما ساهمت العمللالصطالح ، و 

(ISO( واالنفوتيرم ، )INFOTERMفي فيّنـــا على توسيع أفكار ) باحثين بفضل فوستــر 
 .Picht 19851، و بيشت  4011أمثال فيلبـــــر 

قنيين و العلماء لتوحيد مصطلحات علومهم حاجة الت» و قد جاءت هذه المدرسة من      
بهدف ضمان التواصل المهني ، و نقل المعارف بين المتخصصين ، و بالنسبة لهذه 

 .2 «صطلحات المدرسة يشكل التوثيق ركنًا أساسيًا ألنه في النصوص التقنية توجد الم

                                                           
 . 99ينظر خالد األشهب ، المصطلح العربي البنية و التمثيل . ص  - 1
 . 41 – 43زا كابري ، المصطلحية النظرية و المنهجية و التطبيقات . ص ــــا تيريـــماري  - 2
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درسة براغ ، انبثقت عن م Drozd 4039دروزد تمثلها أعمال  مدرسـة بــــــراغ :     
اللسانية الوظيفية ، و التي تهتم بالوصف الوظيفي للغات التخصص ، هذه األخيرة تعتبر 

لوب الجمالي و األسلوب الصحافي ، ــاليب ُاخرى كاألسـكأسلوب مهني يتعايش جنب أس
  و تطّورت هذه المدرسة كرديٍف لوضعية تعدد اللغات في البلد ، و تهتم بالتوحيد اللغوي 

 .1لحية بالمصطو 

، و التي  لــــــــــوت ، و Caplyginكابليجين تمثلها أعمال  مدرسة موسكـــو:     
، حيث انشغلت بتطبيق نظرياته االصطالحية على اللغة الروسية ، فوستر اهتّمت بأعمال

 .2ةبالتوحيد االصطالحي لهذه اللغة وفقـــــًا لمبادئ تــــّم  وصفها بكثير من الدقّـكما اهتمت 

هي ة ، و رئيس إّن الناظر في هذه المدارس الثالث يجدها تلتقي في نقطة هامة و     
ذه المدارس تأثير على ــــوية لالصطالح ، كما أّن لهـــاشتراكها في مقاربة لسانية لغ

تها النسقية لالصطالح ة ، وعلى مقاربـيــونـكفـــرانــالكتابات النظرية االصطالحية الف
                                       . 3المعلوماتي

باإلضـافة إلى اشتـراكها في نشــاط مصطلحي واحــد ، وهو توحــيد التصــورات       
الذهنيـــة و المصطلحات ، و توفير منهجيات و توجيهات تساهم في تنظيمها و ضبطــــــــها 

  و نشرها بشكل موّحد . 

                                                           
 . 41. ص  التطبيقات و المنهجية و النظرية المصطلحية ، كابري تيريــــزا ماريـــا  - 1
 . 99ألشهب ، المصطلح العربي البنية و التمثيل . ص ينظر خالد ا  - 2
 المرجع نفسه .   - 3
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 :  االّتجاه المبنـي على الترجمــــة -9
ّتجاه األكثر أهمية في تطور األنشطة االصطالحية في العالم الناطق يعد هذا اال      

ة ، ـــمكاتب الترجم بإنشــاءر صلة ـــك و كندا و بلجيكا ، كما يعد األكثــبيــبالفرنسية و الكي
ددة اللغات ) لجنة المجموعة نجزت في الهيئات الدولية المتعأو منبع األعمال التي 

  .(رهاــــيكية و غيـــمكتب الترجمة للحكومة الكندية و مكتب الترجمة الكيب ية و الفاو وــورباأل
 الكيــبيـك في مهمة عالقة هي الترجمة و االصطالح بين العالقة أنّ  إلى يشار و      
نواة المصطلحيين الذين كانوا أساس نشاط اصطالحي فريد  الستينات في تكّونت إّنه حيث

 .1من خالل األهمية التي أعطيت له  من نوعه
 االّتجاه المؤسس على التخطيط اللغوي :  -9

بالمشاريع اللغوية التي  رتبطاّتجاه في بداية السبعينات ، حيث كان ظهور هذا اال     
وقد حظيت المصطلحية في هذه المشاريع بمكانة مهمة ،       كانت تنفذ في الكـيـبيـك ، 

إعداد مستوحــاة من نظرية سية المكانة التي تعود لها طور لفرنعطاء اإبهدف و الكيبيك 
ـدان تمّثل حالة لغوية متشابهة. المناول االجتماعية المصطلحية المطبقة حالّيـــًا في عّدة بلــ

، و التطّور خرى إلى تشجيع اللغة الوطنية أى النشاط االصطالحي في بلــدان كما يسع
ــّور ـــر علــى تطـــث لجــان المصطلحيــــة تسهـــــاليــزيــــا حيـو م ندونيسياإاالقتصادي ، كما في 

 ـ2المفـــردات التـقـنــيـة و العلميــة الموّجهة للتعليم 
علم المصطلح في الدول العربية ، فقد ارتبط بأسيس وتكوين أّمـا عن تّطور         

 ( ، و مجمع القاهرة  4040مجامع متعددة للغة العربية ، كمجمع دمشق )تأسس : 
                                                           

. ماريـا تيـريــزا كابري ، المصطلحية  91 – 99ينظر: خالد األشهب ، المصطلح العربي البنية و التمثيل . ص   - 1
 . 40النظرية و المنهجية و التطبيقات . ص 

 المرجع نفسه .  - 2
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( ، ومجمع األردن ) تأسس :  4011، و المجمع العراقي ) تأسس : (  4099)تأسس : 
( ، و مجمع الجزائر) تأسس  4033( ، و األكاديمية المغربية ) تأسست :  4031
        ( ،  4009( ، و المجمع التونسي للعلوم و اآلداب و الفنون ) تأسس :  4011

   ،(  4001( ، و المجمع الفلسطيني ) تأسس :  4009سوداني) تأسس : و المجمع ال
( ، و جميع هذه المجامع منضوية تحت "اّتحاد  4001و المجمع الليبي ) تأسس : 

 . 1المجامع اللغوية العلمية العربية " 
الجديــــدة ، أيـــن ازدادت العنايـــة و التركيــــز أكثر على المصطلحات الحديثـــة للعلــوم      

نشئ مكتب تنسيق أكما » العربية بلغات مختلفة ،  و التي كانت معظمها وافدة إلى
       التعريب لمتابعة المصطلحات الوافدة ، و تشجيع األبحاث التي تعالج هذه القضية

 .2« و نشرها على صفحات المجلــة التي يصدرها ، و هي مجلــة اللسان العربي 
نشاء هذه المجامع دور واضح في تنمية الدعوة لحّل المعضلة التي و قد كان إل      

تواجه المصطلحات ، و نقل العلوم األجنبية إلى العربية ، و السبل الكفيلة بذلك ، و عقد 
قرار األنسب منها ، و نشر األبحاث و المقاالت إالمصطلحات ، و الدورات الختيار 

  . 3المجلــة المختلفة في مجال المصطلحات على أعداد 
و كان من بين المجهودات التي بذلت في سبيل وضع المصطلحات و ضبطها ما       

لتوحيد منهجيات وضع  4014قام به مكتب تنسيق التعريب بالـّرباط حين عقد ندوة عام 

                                                           
.   9949ردن : عالم الكتب الحديث ، . اربد ، األ 4و المصطلحية . ط:  ي ، في المعجميةسناني سنانينظر   - 1

 . 91ص 
 . 09.ص  )الكتاب األول(مصطفى طاهر الحيادرة ، من قضايا المصطلح اللغوي العربي  - 2
 المرجع نفسه .  - 3
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ر مـــاـدة المصطلح ، حيـــث أشيـــر في هــذه النــــدوة إلى مبـــادئ أســـاسيــة فــــي ثمانـــي عشـــــ
 :1و منها 

ضرورة وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بين مدلول المصطلح اللغوي ، و مدلوله   -4
 االصطالحي ، وال يشترط في المصطلح أن يستوعب كل معناه العلمي .

 وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذي المضمون الواحد في الحقل الواحد .  -9
 ـي ، و السيما ما استــــــقر من مصطلحات علمية عربية صالحــةاستــــقراء التراث العربـ
 لالستعمال الحديــث .

لعــربـي ، و تـــــوحيــــده بمنهجيــــة مــوحــــــدة لـوضــع المصطلـــح العـــلـمي ا رارـــــــيتّم اإلقــــل      
     ،  4000ة العــربية بــدمشق عام شـــاعته مـن خـالل النــدوة التــي أقامهــا مجمع اللغــو إ

           و التـــي جمـــعت فيــها األســـس و المــبادئ لتــصبح كــّلها فـــي متــناول الدارســين 
 و المـؤلفيـن.

      ةـــة العلميـــدام الترجمــي استخـلت فــتمثرى ـــود أخــذه الجهود ، جهـــو صاحبت ه     
في هذا العصر في معركة الوجود  االجتهادباعتبارها بابًا من أبواب  و االهتمام بها

 .  2«الحضاري التي تفرضها العولمة بثورة المعلومات و تقنيات االتصال الحديثة 
 نطاق في قطرية و قومية رسمية مؤسسات األخيرة الخمس السنوات في بها فعنيت  

  الثقــافـــة و التربيــة و العالي التعلــيم وزارات و ــومالعلـ و الثقافـة و للتربيــة العربيـة المنظمة
 

                                                           
، التعريب و إحياء العلوم  (9995نوفمبر  1)قرطاج  ينظر فعاليات الندوة المهداة لألستاذ الدكتور محمد سويسي  - 1

 . 01ص  ط: بال .تونس : بيت الحكمة . العربية .
. األردن : دار البداية ناشرون و موزعون ،  4وليد ابراهيم الحاج ، اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة . ط :   - 2

 . 990. ص  9993
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 .1و المجالس العلمية في البلدان العربية 
و ألّن اللغة العربية تتمّيز بثروتها اللغوية ، فإنها تخدم و تسهل عملية الترجمة      

و النحت  كاالشتقاقبشكل كبير ، و ذلك من خالل آليات و طرق توليد المصطلحات ، 
ة ، و مختلف ــيـية و اللغو ها المجامع العلمــوالتعريب وغيرها ، و التي لجأت إلى استخدام

 .الهيئات العلمية المتخصصة للغة العربية 
 وســائـــل توليـــــــــد المصطلح ووضعـــه : 

لحـــات طـصـلقــــد أصبــح مــن واجـــب العـلمــاء الدارسيــن و المتخصصين أن يبتــكروا م     
لــى ــديـــدة التـي انصبــّت عـــك المفـاهيـــم و التصـــورات الجـب تلـــــديـــدة تستــــوعـــو مسّميـــات ج

اد آليــــات و طــــرق ـــــن ايجــة ، فـــكـان ال بـــــد مـربيــة مـــن كـّل الــلغات المخـــتـلفـالــلغة الع
طيع ـختصة ، حتى تستـمية المـلــات العــوية و الهيئـــة و اللغــلميها المجامع العــتلجـــأ إلي

ن ـــن بيــحة ، ومـــورة واضــــّورات بصــــم و التصـــر عن تلك المفاهيــّــــ ة أن تعبـــيـغة العربــالل
 ات :ــــك اآلليــــتل

 أواًل: المجاز و النقل : 
       وضع له لوجود عالقة بين محّل الحقيقةالمجاز هو انتقال اللفظ إلى غير ما      

طلحات العربية ، ذلك و محّل المجاز ، و قد استعمله علماء العرب بكثرة في توليد المص
ال يحدث على المستوى الشكلي لأللفاظ ، و إّنما يكون في معانيها ، حيث ألّن التطور 

معاٍن قديمة متعارف كانت تدّل على  تكتسب األلفاظ معاٍن اصطالحية جديدة بعدما
 :2ـة اآلتيـالطرائق الثالثـــة  بإحدىعليها، و يتّم هذا التطّور 

                                                           
 . 05كتور محمد سويسي ، التعريب و إحياء العلوم العربية . ص ينظر فعاليات الندوة المهداة لألستاذ الد  - 1
 . 39ينظر سناني سناني ، في المعجمية و المصطلحية . ص   - 2
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 ت خاصة .ـة بعد أن كانـــــإعطاء األلفاظ دالالت عام -4
 ة .ـــت عامـة بعد أن كانــإعطاء األلفاظ دالالت خاص -9
الداللي البــد من وجــود قرينـة بين المعنـى الجديــد و المعنــى  في حالة االنتقال -9

    القديــم. 
إّن نقل األلفاظ من معانيها القديمة إلى معاٍن علمية جديــدة وسيــلة ناجحة من       

وسائـل التنمية اللغوية ، و قـد استغّل العلمـاء العرب هذه الوسيـلة لتوفـير األلفـاظ الدالــة 
روض ـــــم و العلــوم الحديثـة ، فظهــرت  مصطلحـات النـحو و الصـرف و العــالمفاهي على

 ـ 1وأسماء الحركات وغيرها دغــام و اإلعراب و اإل
  : االشتقـــــــاقاُ : ــثاني

ة استخـراج لفظ من لفظ ، أو ليعمـ» أّن االشتقـاق هـو ى تشير بعض المؤلفات إل      
 ر الذي و القياـس هـو األساس الـذي تبنـى عليـه العمليـة ، وهــو المبــرّ  من أخــرى ، يغةص

 . 2« ًا بـهــتستـند عليـــه مثـل هــذه العملية االشتقاقيـة كي يصبح المشتـــق مقبـــواًل معترف
فاالشتقاق يلعب دورًا كبيرًا في بناء المصطلحات باعتباره وسيلـة أخرى مـن وسائـل       
االتكاء على ما ال حصر له من صيغ معيارية » خالل  من ية اللغوية ، و ذلك التنم

، فهو يمثل الطريق األمثل لتوليد األلفاظّ بما يجعل اللغة العربية 3«قابلة للقياس عليها 
 قــــادرة على مواكبة التـــطّور و االرتقــاء و التجديــد ، و يعمل  على معـرفة أصول األلفاظ ، 

                                                           
 . 491. ص )الكتاب األول(ينظر مصطفى طاهر الحيادرة ، من قضايا المصطلح اللغوي العربي   - 1
 .51. ص 9999ئة المصرية العامة للكتاب ، مع الهيعزت محمد جاد ، نظرية المصطلح النقدي . ط: بال . مجا - 2
 . 55. ص المرجع نفسه   - 3
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 .1ابها من تطّورو ما أص
وقد توّسعت أبحاث العلماء في اللغة من خالل دراستهم و تركيزهم على أنواع       

 االشتقاق : 
و يراد بــه أخــذ صيغـة مـن أخرى االشتقاق األصغر )الصغير( أو االشتقاق العام :  -0

علــى معنــى  مادةً أصليًة ، و هيئة تركيب لهــا ، ليدل بالثــانيةو مع اتفاقهـمـا معنًى ، 
ـع منهـا إلى األصل بزيادة مفيـدة ، و طريقـة معرفتـه تقليب تصاريف الكـلمة حتـى يرج

         ركيبكتـ» ، و مثاله 2 اً فـــًا غالـبــحرو  وأصيغة هي أصل الصيغ داللة اطّـراد ، 
، و سالم و  و يسلم ة فـي تصرفـه  و، نحو سلمــه معنى السالمـــك تأخـذ منـــفإنّ  ،)س ل م(

 . 3« ان ، و سلمى و السالمة ، و السليم : اللديغ ، أطلق عليه تفاؤاًل بالسالمة ـــسلم
    و قد أطلـــق عليــه عـلـماء اللغـة المحدثــــــون فـي دراسـاتهـم اللغـوية االشتقــــاق العـــام ،       

 الفعـل و المصـدر ، واسم الفاعــلو هو  االشتقـاق المطـــرد قياسـًا نحصل بواسطـته علـى 

 و الصفة المشبهـة ،و اسم الزمـان و اسم المكـان ،واسم اآللـــــة و اسم الهيـــئة واسم المــــرة ،

، و لكل منهـا داللـة فـي أوزان معروفة  على صيغ و و كلها تشتق من المادة بناءً 
 .   4موضعه

 أن تأخـذ أصـاًل مـن األصول الثالثية،» ه : : يعّرفه ابن جني بقولاالشتقـاق األكبـــر-2

                                                           
ردن : دار . األ 4ينظر هادي نهر ، علم الداللة التطبيقي في التراث العربي القديم . تقديم علي الحمد . ط :   - 1

  . 511. ص  9993األمل للنشر و التوزيع ، 
 . 510ص  المرجع نفسه .  - 2
 . 491. ص  9. دار الكتب المصرية . ت : بال . ج : 9جني ، الخصائص . تحقيق علي النجار . ط : ابن   - 3
         للنشر ردن : دار أسامةلعربية . ط : بال . األعبد الكريم مجاهد ، علم اللسان العربي فقه اللغة ا  ينظر  - 4

 .915. ص  9990 ،و التوزيع
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فتعقد عليه و على تقاليبه الستـّة معنًى واحــدًا تجتمع التراكـيب السّتة و مـا يتصّرف كل 
      [ رّد بلطـف الصنعة و التأويــل، و إن تباعد شيء مــن ذلك ]عنــهٍد منها عليه ــواح

 .1 «إليــه 
 يب ـــلــتقك ـــن ذلـــفم» ن االشتقــاق ــــوع مـــذا النـــديــدة لهـة عـثلـمأ يــن جنــابرب ــويض      

للقـوة و الشـدة . منهـا ) َجبـــرُت العـظم ، و الفقيـر ( إذا  -أين وقعــــت  -)ج ب ر( فـهي
( بل ُمجرّ و شددت منهـما ، و الجبـُر : الملـك لقّوتـه و تقويتـه لغيره. ومنهـا ) رج قـّويتهـــــمـا

ه ــــــراب ألنّ ــــــــاشتـّدت شكيمتــه، و منه الج وجّرسته األمــور و نّجــدته ، فقــويت مّنــته ،  إذا
 .2« فيــه ظ ما ــــــــيحف

و قـد اشتغـل المحدثــون بالبحـث عـن فكـرة المعنـى الجامـع فـي الكلمـات المتفقـة فـي       
للتقاليب في االشتقاـق األكبـر الذي يجعـل  ابن جنـيعلـى صيغ  الحرفيـن األولين معتمديـن

 .3معنـى عـامـاًّ جاـمعـاًّ 
و هنـاك مـن يطلق عليـه االشتقـاق األكبـر ، و يعّرفه أحد االشتقـاق الكبيــر:  -9

انتـزاع كلمة مـن كلـمة بتغييـر فـي بعض أحرفهمـا مع تشابـه بينهـما في » الباحثين بقوـله : 
، و في مخـارج األحـرف المغيرة أو صفـاتها فيهـما عنـى و اتفـاق في األحرف الثـابتة الم

 . و مثـاله هديل  و هدير، و زجا و زجر، وهذى وهـذر ، وطـم و طـما. 4«معـًا 
 هـو الذي»  اإلبـدال إلـى قريـب االشتقـاق مـن النـوع هـذا أنّ  اللغـة علـمـاء يرى و  

 الحـرف بقلـب يـكون أو يقـاربـه ال ربمـا و ، مخرجـاً  يقـاربه قد آخر ـرفح مـكان حـرف إقامة

                                                           
 . 491ابن جني ، الخصائص . ص  - 1
 المرجع نفسه . - 2
 . 959عبد الكريم مجاهد ، علم اللسان العربي و فقه اللغة العربية . ص ينظر   - 3
 . 951ص . المرجع نفسه   - 4
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 . 1«نفسـه لفـظًا آخر علـى معنـى إحـالته علـيه 
فاالشتقـاق هـو ميزة و خاصيـة مـن خصائـص اللغـة العربيـة ، و يعد الطريـقة       

 المعانـي المختلفـة .  المألـوفة في صوغ المصطلـحات ، و تـوليد األلفاظ الدالـة علـى
 ثالثـــًا : النحـت و التـركيب : 

    المصطلحات و يمثـالن وسيـلة أخرى مـن وسائـل نمـو اللغـة ، و طريـقة حسنـة تكثـر بهـا  
 و األلفــاظ الجـديــدة .

لمتيـن فالنحت هــو العمليـة اللغـوية التـي يتّم فيهـا تركيب كلمـة بانتـزاع حروفهـا مـن ك      
فأكثـر لتـدّل على معنـى ما ُانتزعـت منـه ، و هـو ضرب مـن االشتقـاق ، حتى إّن بعضهـم 

أقيسـة التصريف فيـه ال تجـيز اشتقـاق كلمـة مـن إاّل أّن االشتقاق الكّبار يطلق عليه 
     ضبر ،ر" مـن ضبط و ــضطب ـد "ـــل الشـديـجرب للرّ ـــــول العـــكلمتيـن فأكثـر، و مثاله ق

 .2و الصدم  دــــن الصلــ" م دمـالصل و "
بمــفردهــا الكلمة  ؤديــال ت» ث ــرى بحيـــو إضـافة كلـمة إلى كلـمة أخـب فهــا التركـيـــأمّ      

 مزـجي،وقـد استعـمل بنوعيه اإلضافـي وال المعنـى المـراد إاّل إذا أضيفت إلى كـلمة أخــرى ،
 .  3« ـل بصــورة أكبــر ، و لـم يلـــجأ إلـى الثــاني إاّل نــــادرًا لــكن األول ُاستعمـ

النحـت و التركــيب منتـــشرة بشـكل كبيــر ، فكــان اللجــوء إليــها و لــم تكن وسيــلة       
 قليــاًل، و كــان عــدد مـن األلفــاظ المنـــحوتـة و المـــركبة فيــها قليــل .

  االقتراض اللغـــــــــوي :رابعـــًا : 
                                                           

 .  955. العربية اللغة فقه و العربي اللسان علم ، مجاهد الكريم عبد  - 1
 . 950. ص المرجع نفسه   - 2
 . 39طلحية . ص سناني سناني ، في المعجمية و المص  - 3
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يعتـــبر االقتـراض اللغــوي مـن طـرائق نـّمـو اللـــغة و تطّورهـا ، فهـو وسيـــلة تكتـسب     
اللـغة بــــواسطتهـا مـزيــدًا مـن المفـردات ، و رافـــدًا يمـــّدهـا بــأّي جـديـد مـن األلفـاظ و المـعـاني 

 أخـرى ، و قدخـال أو استعـارة ألفـاظ أو غيــرها مـن لغـة إلى هـو يعنـي إدو  ، و األساليب
ـرضة " األلـفاظ تعـلى األلفــاظ المقريب "، و العــرب لفـظ " تعــاء العلـم  علـيه  أطلـق

د و المحـــدث ــو المولّــــ  كمــا استـعملـــوا اصطـالحات أخـــرى لــذلـك ، كالـّدخــيــــل  ،المعـّربة"
 .1رها و غي

الصـوتيــــة د ــــة كانت تخضـع للقـواعـــــرضة و المعـّربـم األلــفاظ و الكلمـات المقتـمعظ      
إّن الكلمـات » و الصرفية و النحـوية و هـذا ما يشيـر إليه أحد البـاحثين حيـن يقـول : 

لمعـجم إلى ألفـاظهم  الغربيـة ، التـي وقعـت فعّربـوها بألسنتـهم، و حّولــوها عـن ألفـاظ ا
تصبح عربيـة ، فيجــري عليـها مـن األحكـام مـا يجـري عـلى تلـك ، فتـتــــوارد عليـها عالمــات 

 ىــاإلعـــراب  إاّل فـي بعـض األحـــوال ، و تعّرف بأل ، و تضاف و يضاف إليــها ،  تثّنـ
هل اللغـة فـي الكــلمة المعــّربة ، ، و تذّكر و تؤّنث ، و فـوق ذلــك كـّله تصـّرف أو تجـمع 

  .2 «و إعمـالهم مباضع االشــتقـاق في بنيــتها 
و حديــثًا ، عرفتـه العربيــة قانون عــام عرفته كّل اللغــات قديـــمًا » فاالقـــتراض اللغــوي      

 فتـه في العصــر الجاهـلي ، و في العصــر العباسي ، و في العصـر الحديـث ، كما عر 
 اللغات األخــرى التي اّتصلت بالعربيـة ، و اقتــرضت منـها آالف الكلمـات مثـــل الفــارسيــة 

 علـومها، و اإلسالمية بالحضـارة يّتصـل فيــما الحديـثة األوربية اللغـات بعض و بل والتركية

                                                           
األردن : دار البداية  .4سميح ابو مغلي ، تعريب األلفاظ و المصطلحات و أثره في اللغة و األدب . ط: ينظر   - 1

 . 14. ص  9944للنشر و التوزيع ، 
 . 935عبد الكريم مجاهد ، علم اللسان العربي فقه اللغة العربية . ص   - 2
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 . 1« و بعــض الفلســفات اإلسالميــــة و غيــرها
 . ها منـــاالً ـسر لتنميـــة ألفــاظها و أقربــالطريقــة األيــــلة و ية العربيـة الوسوهـو بالنسبة للغ     
إّن العمل المصطلحي عمــل ال ينتهي ، بل هــو عمل مستــمّر مرافـــق لتطــّور العـــلـم      

المرحلة في  الثقافة في العالـم ، و هذا التطـّور مستمّر دون تـوقف ، بـل يـزداد تســـارعاً و 
 ل بالكشوف و اإلنجازات العلمية .الحاضرة من هذا العصر الحاف

ريــب المديــر السابـق لمعــهد األبحـاث و الدراسـات للتعغــزال األخـضر حيث يصـرح       
مصطلح جديــد في جميــع  3999يطرح كل سنة ما يربـو علـى  »في المغــــرب قائــاًل : 

 9599مصطلحـا كل يوم ، و نضع نحن العـرب ما يقـارب  99ل العلـوم كل سنة أي بمعد
ــراكم في السنــوات ـــالت ، و كـم سيتــمصطلح ، فــكم مـن مصطلحات نضع لـها مقاب

 .2! «المقبــلة 
ومن هنـا يمكــن القـول أن علم المصطلح هـو بحث علمي ، و تقني يعنى بدراسة      

ـذه الدراسـات المعّمقة للمصطلحــات و من خالل ه ،المصطلحات العلمية و التقنيـة 
  الجديـــدة ،  تبادرت لدى العـلماء و الدارسين عّدة تســاؤالت حـول تسمية المفاهيم العلمـية

و شحنــها بمصطلحــات تنـاسبـها ، و من بيـن تلـك التسـاؤالت : كيف يمكن و ضع تسميـة 
 ا إلـى لغـة أخــرى دون استعــانة بتسميته األصلية؟ لمفهوم ما ؟ و كيـف يمكـن نقل مفهـوم م

 في وواقعه اللساني المصطلح حول يدور الذي الالحــق الفصل في سنعالجـه ما هذا و
 الدراسـات الغربية و العربية .

                  
                                                           

.بيروت ، لبنان : دار النهضة العربية للطباعة و النشر ،  4و المعاجم . ط :حلمي خليل ، دراسات في اللغة  - 1
 . 194. ص  4001

        . 00و إحياء العلوم العربية . ص  فعاليات الندوة المهداة للدكتور محمد سويسي ، التعريب - 2
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 المبحث األول :المصطلح اللساني في الدراسات اللسانية الغربية:

          إّن ابتكار المصطلح العلمي و ابتداعه يقترن بالضرورة باكتشاف مضمونه     
و ابتداعه ، و كل من كان حريصًا على اكتشاف مفهوم علمي ، كان حريصًا بالقدر 

كان اكتشاف العلوم ووضع النظريات  اـنفسه على أن يبتدع له مصطلحًا علميًا . و لم
ف ، فإّن وضع المصطلحات العلمية مرتبط بالنشاط العقلي لإلنسان الذي ال يعرف التوقّ 

 سيضل مستمّرًا دون توّقف .

فما »إذ يمّثل المصطلح العلمي في الميادين العلمية كّلها الحالة العملية لمضمونه ،       
ي التعامل المصطلحات العلمية التي يتناولونها فلها كتاب معلوم من و من أمة إاّل 

،  1«األخرى  عالقاتها السلمية مع األممراب و العبادة و اإلحتو  االجتماعي و االقتصادي 
     و مصطلحات الطب   فكانت مصطلحات العلوم المختلفة ، كالصناعة و الزراعة ،

    حات الهندسة و الكهرباء ، ومصطل و الحيوان والفيزياء ، و علوم النبات  و الصيدلة 
 و أنواعها و غيرها . لكترون ، و حتى مصطلحات األمرا و اإل

        و يعد المصطلح اللساني واحدًا من تلك المصطلحات التي شغلت اهتمام اللغويين         
  و الباحثين في الميادين اللسانية المختلفة ، باعتباره مصطلحًا قرين التجديد واالبتكار ، 

 . 2و بابًا من أبواب الكشوف العلمية 

                                                           
 .بد ،  عمان : عالم الكتب الحديث. ار  1سمير شريف استيتيه ، اللسانيات) المجال و الوظيفة و المنهج ( . ط:   - 1

 . 033. ص  5332لنشر و التوزيع ، جدارا للكتاب العالمي ل
 . 3. ص  ) الكتاب األول(ينظر مصطفى طاهر الحيادرة ، من قضايا المصطلح اللغوي العربي  - 2
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الدراسات اللسانية الحديثة معها زخمًا هائاًل من قد جلبت البحوث و  و        
المصطلحات الجديدة نتيجة بروز علم جديد في مواطن أوربا عرف باسم اللسانيات 

Linguistique))انية س، وهو علم استطاع أن يفر  وجوده على كل ميادين المعرفة اإلن 

 لنضجه، الالزم التطّور يتطّور لم أّنه إالّ  ، اللغة هي و العلمي اإلنتاج آلية في يبحث ألنه

 .أصحابه  هو لم تكتمل صورته النهائية كما يريدها ل

ال يزال في أفقه الكثير من المسائل األساسية التي اقترحها بع  » فهذا العلم       
          ، و لكنها تنتظر زمنًا و جهدًا لتجليتها ، علمائها لبحثها، و رسم طرائق بحثها 

 . 1«و الوصول فيها إلى كلمة علم 

و هذه الدراسة الجديدة للغة ، و على حسب رأي بع  الباحثين لم تح  في       
       وفرة التآليف و التصانيف لهــا ،أمريكا و روسيا بانتشار يسمح ب ومواطنها في أوربا 

 . 2الحلقات و المؤتمرات التي تناقش مسائلها  و جمعيات و على تعــدد ال

 في مصطلح اللسانيات 

المصطلحات األوربية المقابلة ( علم اللغة ، و Linguisticsيعود مصطلح )
(Linguistiqueبالفرنسية ،و )(Linguistics ) باإليطالية إلى(الكلمة الالتينيةLingua )

                                                           
. ص  1993. القاهرة ، مصر : دار الفكر العربي ،  5محمود السعران ، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي . ط :   - 1

55 . 
 لمرجع نفسه . ا  - 2
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ة في النصف الثاني من ـــالها في اللغات األوربيـــمبمعنى اللسان أو اللغة ، وقد شاع استع
 .1 53دم علم اللغة في القرن  ــــ، وتحدد معناها بتق 19القرن 

( Linguistiqueإلى أن أول استعمال لكلمة لسانيات )  Monninمونان و يشير       
ر رينــــوافقد استعملهـا  ( ،Linguisteأّمـا كلمـة لساني ).1300ن في سنة كا

Rainwouard  2في مؤلفـه " مختارات من أشعار الجوالة"   1311سنة.  

 Grammarو قد استعمـل مصطلح اللسانيــات مـرادفًا لمصطلح النحـو )      
( تارة و اللسانيات Historical Grammarقال النحو التاريخي )ي( ، فGrammaireأو

 يقال النحو الوصفي  ( تارة أخرى ، وHistorical Linguisticsالتاريخية )

(Descriptive Grammar( أحيانًا و اللسانيات الوصفية )Desriptive Linguistics) 

 . 3أخرى إلخأحيانًا     

بأّنـه  ( (Linguisticsو قد عّرفت دائرة المعارف البريطانية مصطلح علم اللغة        
القرن التاسع عشر . كما عّرفتـه الدراسة العلمية للغة ، و هــذه الكلمة ُاستعملت في أواسط 

   الموســوعة األمريكيـة بنفس المفهـوم ، و قد عّممته و طّبقـته على )فقه اللغة( بقــولها : 
  ، فوقعت في اللبس ،" Linguistics" و في القرن العشريـن سّميت هـذه الدراسـة نفسـها 

 .4ة و أوقعتنـا فيه إذ جعلت علم اللغة استمرارًا لفقه اللغـ

                                                           
 ،: دار النشر للجامعات، مصررة . القاه 1ينظر محمود عكاشة ، علم اللغة ندخل نظري في اللغة العربية . ط:   - 1

 . 9ص    .5331
 .2ص. 5332لمطبوعات الجامعية ، ديوان ا :الجزائر. 5سانيات النشأة و التطور . ط: أحمد مومن ، اللل ينظر   - 2

 . 3. ص المرجع نفسه 3 -  
مة و النشر ، . دمشق : دار طالس للدراسات و الترج 5ينظر غازي مختار طليمات ، في علم اللغة . ط:   - 4

 . 11 – 12. ص  5333
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أن يزيل اللبس ، و لكّنـــــه لم يبلغ  Lommelلــــــــــــــومل و قد حاول العالم اللساني       
الغاية إذ ألحق علم اللغة بفقه اللـغة ، و جعله أداة علمية من أدواته و فرعًا مستقـــاًل من 

 . 1فروعـــه

 دلّ و التي تـ (Philology)و هـو  و قد وضع األوربيــــون مقابـاًل لمصطلح فقـه اللغـة      
الكالم ، و المعنى الكلّـي  ىن( بمعLogs( بمعنى الصـداقة ، و )Philosعلى معنييـن )

 .2الكالم أو اللغة الذي يدفع إلى فقههـا أو علمهـا  : حبّ هـو

ة المصطلح فهمــًا خاصـاًّ ، فالـكلمـذا على أن األوربييـن قد فهمـوا هــ و هـذا يدلّ       
 :3اغريقية األصل ، وهي  تعني 

 معرفة األدب الجميل ، و دراسة نصوصه . -1
 دراسة لغـة معينة ، و تحليل نصوصها تحليـاًل نقديــًا . -5
الدراسة الشكلية للنصوص في المخطوطات المختلفة التي انتهت إلـى الدراسات  -0

 العربية .
    

فقــــد رّتبـــــت ترتيبــــًا تاريخيــــًا  Linguistiqueأّمــا المعــــــاني التي حــّددت لمصطلح        
  :4و هي

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

                                                           
 . 11. ص اللغة علم في ، طليمات مختار زيغا ينظر  - 1
 . بيروت ، لبنان : مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر 1ينظر عبد الصبور شاهين ، في علم اللغة العام . ط :  - 2
 . 2. ص  1990و التوزيع ،       
 .  1المرجع نفسه . ص   - 3
 . 3ص .نفسه المرجع  - 4
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مفهوم دي العلم الحديث الذي موضوعه اللغـة في ذاتها ، و لذاتها ) و هـو  -5
 (.سوسير

بين المصطلحين فقه اللغة و علم اللغة ؛ فقه اللغة  و من هنــا يتبّين الفرق الواضح      
(Philology يهتم بدراسة اللغـــات إلى جانب دراسة الثقافة و التاريخ و التقاليد و النتاج )

( فيهتم بدراسة اللغـة نفسهــا مع Linguistiqueالعلمي لهذه اللغات . أّما علم اللغـــة )
وقة أكثـر من المكتـوبة ، وقد يتّــجه أحيانًا بإشارات عابرة تركيزه الشديــد على اللغــات المنطـ

 إلـى قيم ثقافية و تاريخية لتلك اللغـات .

حّل محّل مصطلحات قديمة مبهمة مثل : » و نجد أيضًا أّن مصطلح علم اللغة قد       
(Sciences of language   ،  Linguistics ، Sciences» )1 . 

السائد  وهـ (Linguistique)إلى اليوم صار مصطلح اللسانيات  و منذ الستينات و      
 عالمّيًا باعتباره علمًا للسان البشري و ظواهـــره .

 المصطلحات اللسانية السائدة في الدراسات اللغوية الغربيـــــة :

اعتمدنــا في هــذا الجانب أن نذكر بع  المصطلحات اللسانية التي شاعـــت في       
 ــات اللغوية التـــي تبّنـــاها عــدد غير قليـل من العلمـــاء اللســانييـن الغـرب مـــن خـــــاللالدراسـ

 .تأسيـــسهم لعـــّدة مــدارس و اتجاهات لســـانية 

                                                           
     تقديم عبده الراجحي . وعة لدرس اللغوي بين القدماء و المحدثين . مراجنادية رمضان النجار، فصول في ا  - 1

 . 01. ص  5331مصر : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ،  ،االسكندرية  .1ط : 
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( Scienceمتخذة من العلمية ) 53بدأت اللســانيــات تشّق طريقهـا في بداية القــرن       
عالم اللغـة  فيــــرديناد دي سوسيرو التحليـــل تــزامنت مع نشاط مّتجهــًا لها في الدرس 
 اللسانيـات .  السوسيري الملقب بأبي

 (:Mongin Ferdinand Desaussureفيــــــردينـاند دي سوسيــــــــــر) -1
أهم اسم في البحـث اللغــوي المعاصر  فيــردينــاند دي سوسيريعد العالم اللغوي        
منهجـــًا ،  صــار علــى يــده  " البنيــويةـــ" رائــد علم اللغة الحديث ، و يرتبط اسمه ب باعتباره

 موضــوع علم اللغــــة الوحـــيد و الصحــيح هــو اللغـة معتبرة بــذاتها و من أجل ذاتــــــــها.
       
كان األول في التمييز و كانـت جّل أعماله منصّبة علـى اللسانيــات التــاريخية ، ف      

، فبدأ  Diachronic،و اللسانيات التاريخية  Synchronicبين اللسانيات التزامنيـــــــة 
بالجراماتيكا المقارنة ، وانتهــى إلى إقامة مبادئ علم اللسانيات الحقيقي ، كما انصّب جهــد     

  في " المقابالت " أو مّثلـت استخدامه لـــظاهرة ملفتــة االنتباه ت ىالنظــري عل دي سوسير
        التي أقـامها في صرح الحقل اللغـوي ، كثنــائية الــدال  Dichotomies" الثنائيات" 

  .1و المــدلـول ، و محــوري التعاقـب و التــزامن إلخ 
       
 اللغةدراسة اللغــة ؛ أّولها  كما استطاع أن يفــّرق بيـن ثالث مصطلحـات في      

Language  أو الملكة اللغوية حيث يرى أّن هـذا المصطلح يشير إلى ظاهرة إنســانية لـها
أشكـال كبيـرة و متضاربة تنتمـي إلى مجال فردي ، و آخر اجتمـاعي ، و الثـاني اللسان 

Langue  فهــو ظاهرة عاّمــة يحتوي الجانب الفردي ، و الجانب االجتمـاعي يشّكل نظامًا
                                                           

فيـرديناند دوسوسير ، علم اللغة .  133ينظر: شرف الدين الراجحي ، مبادئ في علم اللسانيات الحديث . ص   - 1
بغداد : دار آفاق  ،سف المطلبي . ط: بال . األعظمية . ترجمة يوئيل يوسف عزيز . مراجعة مالك يو  العام

 . 9. ص 1932عربية ، 
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فهــو انتـــاج  Paroleيه داخل مجتمع محّدد، أّمــا المصطلح الثالث  الكالم متعارفًا عل
 . 1المــاّدة التي يبنـى منهـا اللسان

من خالل دراسته للغــة أّنهــا تتكــــّون  سوسيرمن بين النتائج التي توصل إليهــا و        
ــّون ( حيــث تتكSignesللســانية )من وحــدات أساسية متـــوافقة بينهــا تسّمـى بالعــالمـات ا

مفهــوم ـة الصــوتية المدركـة بالسمع و رين اثنيــن صـورة سمعية تتمّثل في السلسلمن عنصـــ
الداللــية التي تحيل إليها الكلمة ، فالعالمـة اللسانية عنده كلٌّ يتمـــّثل في مجمــوع الّسمات 

 .2المفهوم( + متكامٌل)الصورة السمعية

وقد قام باستبدال مصطلحي المفهوم و الصورة السمعية بمصطلحي        
    ونادى باعتباطية هــذه العالمة اللسانية ، .Signifie 3و المــدلول   Signifiantالــدال

  .عالقة داخلية مع تعاقب األصواتال تربطها أّية  Soeurو دليله في ذلك أّن فكرة أخت 

      ،  Syntagmatic Relatiosكالعــــالقات التركـيــبية هناك ثنــائيات أخرى و        
،  La Valeur، و القيمة اللغـــوية   Paradigmatic Relationsو العالقات الترابطية 

 .4و السيمياء و اللسان ، و الشكل و اللسانيات السكونية ، و اللسانيات التطـــّورية 

 ( :Vilèm Mathesiusــوس )فيــــــــــــــــــالم مثيـــــــــــزي -2

ع العلــماء في اللسانيات ، و هو واحـــد من ألـــــم "مدرسة بــراغ اللسانية"مؤسس        
ة اللــغة بعنــوان " حول ــــخي لدراســـد غير تاريـــنهج جــــديـر  نـــــــداءه األول لمــنش حيث 

                                                           
. السعيد شنوقة ، مدخل إلى المدارس  139ينظر: شرف الدين الراجحي ، مبادئ علم اللسانيات الحديث . ص   - 1

 . 25 - 21. ص  5333زهرية للنشر ، المكتبة األ. القاهرة، مصر :  1اللسانية . ط : 
. االبيار ، الجزائر :دار كنوز  1بن زروق نصر الدين ، دروس ومحاضرات في اللسانيات العامة .ط: ينظر  - 2

 . 11.ص 5311الحكمة ،
 . 13. صالمرجع نفسه  - 3
 . 102، 100، 159اللسانيات النشأة و التطور . ص ،نظر أحمد مومن ي  - 4
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 On the potentiaty the phenomena of"   " ر اللغـــويةـــــــــكمـــونيـــــة الظــواه
language   "1 .  

،  Themeفي الدراسات اللسانية تمييزه بين مصطلحي الموضوع  سهاماتهإو من       
 على  ي يــدلّ ذحيث يرى أن الجملة تنقسم إلى قسمين :الموضوع و ال Rhemeو الخبر 

 ل السابقة ، و الخبر يــدّل على حقيقةشيء يدركـه السامع ألّنـه غالـبًا ما يذكـر في الجم
 . 2جــديــدة تتعـّلق بالموضـوع المذكــور ؛ أي أّن الموضـوع هـو االسم الذي تخبر به الجملة 

 Perspectiveبتطـوير منظـور الجمـلة الوظــيفي )»  فيـــــــــالم مثيــــزيـوسكمــا قـــام       
Sentence   Functional  ) ، و طّبقه على اللغة التشيــكية و اللغـة االنجـليـــزية ،    

 .3« و بع  اللغـــات األوربــــية المــعـــــروفـــة 
 

 :( Pince Nicolai Trubetzkoyي تـــروبتســـــكـوي )نيــــــــــكـــــــوال -3
، و قد بـــــــرع في ميــدان الصـوتيـــات  "مدرسة بــراغ الـوظيفية"يعــد من أبـــرز أقطـاب        

 الوظيفيـة أو الفنــولــوجــيا من خــالل " مبـــادئ الفنــــولـوجـيا " .
فـنــولــوجــي ، وقــد تمـّخضت هـذه الــــدراسة عـن ظــام حيـث درس حـــوالي مــائتـي نـ       

تـــــأليفه لكـــتاب أطلق عليـه اسـم " الفنـــولـــــوجيا " رّكــــــــــز فيــه على دراسة الفـــونـيم 
Phoneme  في عـلـم الفنـولوجـيا ، إذ يمـثّـــل أصغـر وحـــدة باعتبــاره المحــور األساسي

 .4جــــية فـي اللـسـان المدروس فـنــولو 

                                                           
 .109. ص التطور و النشأة اللسانيات ، مومن دأحم ينظر  - 1
 .109ص .  نفسه المرجع   - 2
 . 133ص  .المرجع نفسه    - 3
 . 33- 33ينظر بن زروق نصر الدين ، دروس و محاضرات في اللسانيات العامة . ص   - 4
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 Distinactive featuresما أسـماه بالّسمــات الممـّيزة و من أهـم انجــازاته أيضًا        
 قــد طـّبقـها» ، و  Phonological Analysisحيث طّبــقها علـى التحلـــيل الصـيــاتي 

لـــة ، والسيـــما في نظـريـة الـحقــول علـى الصرف ، و أفـــاد مـنها علمـــاء الدال جـاكبســـون
 .Semanticficlds   »1الداللــــية 

المصـدر األســاسي إليضاح منــهجه الوظيــفي في و يعـد كتــابه "مبــــادئ الفنـــولوجيا "       
صوات  ، دراســة األصــوات ، فــقد أولــى اهتمــامًا كبيــرًا بالعــالقات االستبــــدالية بين األ

 .2فــوازن بيــنهـا معتــمدًا علــى الّسمــات التــي تّميـــز احـــداهـا عــن األخـــرى 
      
ى و هــي الــوظيفة المـــــــحددة إلـى جانــب الــوظيفية التمــييزية اكتشـافه لــوظيفة أخـــر       

Demarcative Fuction   فــوق المقطعـــية النــاشئة عن استخـــدام الّسمــات 
Suprasegmental Features  التي تتـعـــّلق بســلســــلة صــياتـيــة مكـــّونة مـــن صــوتيـــــن 

 .Length 3، و الـطـــول  Tone، و النغـــــــــمة  Sressكالنــــبر فأكـــثر 
       
لــوجي يـحـدد من خاللـها تعــريفًا هذا و تطــّرق إلى دراسة مختلف أنـــواع التــّضاد الفنو       

 Privative، فتنـاول الّتضــاد الســالب   Phonemeعلميــًا لمصطـلح الفونيــم 
Opposition  و التّــضــــاد التـــدريجي ،Gradual Opposition  المتكـــــافئ ، و الّتضـــاد

Equipollent Opposition   4إلخ. 

                                                           
 .31ص .5333الوطنية ،  دار الكتبليبيا :  ،. بنغازي  1ل إلى اللسانيات . ط:محمد محمد يونس علي ، مدخ  - 1
 . 33صالمرجع نفسه .  - 2
 . 31. ص المرجع نفسه  - 3
 . 133اللسانيات النشأة و التطور . ص  ،ينظر أحمد مومن   - 4
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في حقل الفنــولــوجـيا  تـروبتـســـــــــكــــــــوينجـــازات التي قام بـــها إلـى غير ذلك من اإل       
هـذا المصطلح الــذي يتــطــابق مـع المصطــلح األمريـــكــي الحـــالي عـلم الفــونيــمات 

Phonemics . 
 ( :Roma Jakobsonرومـــــان جـــاكبســـــــــــون ) -4

         حيث اهــتم مـنذ صغـره باللـغة  "بــراغ الوظيفية"ـــالم مدرســة من أعـــ ـماً يعـد عل        
و اللهجـات و الفلكلـــــور ، اّتسمــت بحــوثه الصـوتية و الصــرفية و اإلنشائية بمخـــا  
البنــيوية التي تبلـــورت في خضّمها عنــده أهـم المنطلقـات األساسية لعـالقة البحث اللســـاني 

 وصفـي بالتعــاقبي التـطّوري التــاريخي .الـ
 :1الســّت التي تقــوم على ستـة عنــاصر و هي و هــو صـاحب نظــرية وظائف اللغــة       

 . Destinateurالمرســل  -1
 . Destinataireالمرسـل إلـيه  -5
 . Messageالرســالـة  -0
 . Contexteمقتضـى الـحــال أو السـياق -3
 . Contacteشفــرة االتصال  -2

فـي تحـديـده لوظـائف اللغـة بالنـموذج الـذي يستعمله رومــان جـاكبســـون وقـد استعان      
مهندسـوا اإلعـالم و االتصال في توضيحهم لـدورة الـخطاب أو التــواصل ، كمـا أّنه ألـّح 

 ـعًا .علـى الطـابع الـوظيفي للغـة البــد أن يشمـل الحــالة اآلنية و التـاريخية مـ
 
 ( : André Martinetاندريــــــــــــــــــــــه مـــارتـيـنـي ) - 5

نـادي بـراغ "من أشهر اللسانيين الفرنسيين المعاصرين ، شارك في أعمـال نشـاطـات       
( Glossematicsالرياضيـات اللغـوية ) الغلوسيماتيـك  تطـّور نظرية و تابع  "،اللسـاني

                                                           
 . 31ينظر السعيد شنوقة ، مدخل إلى المدارس اللسانية . ص   - 1
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المنســوب إلى العلــوم ، و بين  Phoneticsالفصــل بين علــم األصـوات  ساهم في إزالــة»
الدراسـات اإلنـسـانية ، ألنــه عــّد  لمنســوب إلىا Phonologعلــم األصـوات الـوظيفي 

 .1«األصــوات نــوعــًا من الــصوتيــات الوظيــفية 
جموعة بها اندريه مارتني عقب دراسته لم و من أهم المصطلحات اللسانية التي جاء      

 . Articulation ( double)من اللغات التقطيع المزدوج 
فهو إحدى  ،ي على التنظيم اللغوي لإلنســان و يطلق هـذا المصطلح اللسان       

الخصائص التي تتمّيز بهـا اللغـة البشرية عـن غيرها من الوسائـل التعبيـرية األخرى ، 
 يه تحليـل الوحــدات اللغويـة إلى مستوييـن : حيث يتـم ف

 ( .Monèmesالتقطيــع األولـي : يتكـّون من وحدات دالـــة ) مونيمات  -1
التقطــيع الثــانوي : يتكّون من وحدات غير دالـة ) وحــــدات صوتية ( تتمّثل أصغرها  -5

 2( .Phonèmesفي الحروف ) فونيمات 
عمل لــه في أعظم  قتصاد التغّيـــرات الصوتيـة " الذي يعدّ " او قـد ورد  في مؤلفه        

هـو النتيجة »  ( ، L'économic Linguistiqueاالقتصاد اللغوي )الفنــولــوجيا الزمـــانية 
المتحّصل عليها من خالل عملية االتصال اللغوي ، و تتمثّـل في تبليغ معاني كثيـرة بأقــل 

 . 3«جهـد عضلـي و لغــوي ممكـن 
و لمـــا كانت المدرسة الوظيفيــة تــرى بأّن الوظيفــة األساسية للغة هي التواصل ، فقد       

اهتمت بهذا الجانب ) االقتصاد اللغوي ( باعتباره من أهم المبادئ التي ترتـــكز عليها في 
 التحليـــل اللغــوي .

                                                           
 . 35. ص اللسانية المدارس إلى مدخل ، شنوقة السعيد  - 1
 . شفيقة العلوي ، محاضرات 93بن زروق نصر الدين ، دروس و محاضرات في اللسانيات العامة . ص  ينظر:   - 2

 .19. ص 5333،  . بيروت ، لبنان : أبحاث للنشر و الترجمة و التوزيع 1في المدارس اللسانية المعاصرة. ط: 
بالغية و األسلوبية و الشعرية)انطالقا لخلف نوال و آخرون ، المصطلحات اللسانية و ال بوطارن محمد الهادي ،  - 3

 . 123ص .5333من التراث العربي و الدراسات الحديثة( . ط: بال . دار الكتاب الحديث ، 
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 :1في تحليــــله اللغـــوي كما قّســم انـــدريه مــارتني الجملة إلى قسميــن       
( األساس الذي يبنى عليــه Le Pyntagme Prédicatif) : الركـــن اإلسنـــادي -1

         يحــمل مضمــون الكــالم ،  Prédicatالتركيب، و يتألف من عنصريــن المسند إليه 
 . Actualisateurو المســـند ، وقد أطلــق عليــه مارتيــني مصطلح المنجـــز 

 ــــــن هـــو قريـــــب مو  Expansionـــاق ـــيـــــه إلحــــمـــا زاد عــن الركــن اإلســنادي :و يسمّ  -5

 مصطلح الفضلة عند العــــرب.

 (:Luis Hjelmslevلـــــــــــــــــــــويس هلمســــــلف ) -6
  ةــــــة البنيــوية التحلـــيليمن مؤســسي مدرسـة "كــوبنهـاغن" بالــدنمـارك ، صاحب النــظري      

  ــذهــــــ(، و يعـــود لــه الفضل في إنشـــاء هGlossematicsالشهيـــرة  )الرياضيات اللغــوية 
اقترحـا تسمية النظـرية الجديـــدة بعـلـم  حيـن Hanjorgen Uldanأولـــدل النـظرية مــع 

علتــهم ج "التمّيز عـن مدرســة "بــــراغ يإاّل أّن رغبــتهم ف Phonèmaticsالفــونيمات 
 .2يـخلــقون مصطلحًا آخــر للنظرية و هــو الغـــلوسيماتيـــك 

        و كان مــيل هـذه النظريـة إلى استعمــال مصطلحــات قديــمة بمعــاٍن جــديـدة       
التي  glossaمشتق مــن الكلمة االغريقية  Glossematicsفمصطلح غلوسيــماتيك » 

؛ أي الوحـــدات  Glossemesتعنــي اللغــة ، وتهتم الغلــوسيماتيك بدراســة الغلــوسيمات 
النحويــة الصغرى التي ال تقبــل التجزئة ، و تنقــسم بدورهــا إلى قسميــن :وحــدات التعبير ، 

ـن " ، ووحــدات المحتـوى و تدعـــى " مضاميـ Cenemesو تــدعى " ســـوانم " 
Pleremes  »3. 

                                                           
 . 93ينظر: بن زروق نصر الدين ، دروس و محاضرات في اللسانيات العامة . ص  - 1
 . 123 -123اللسانيات النشأة و التطور . ص   ،ينظر أحمد مومن   - 2
 . 113. ص المرجع نفسه   - 3
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 :1في نظــريتـه  هيلمســـلفو مـن المصطلحـات اللسانيـة التي تنــاولهــا       
 Textالنص   _          Plane Expression  ـرــمستوى التعبيــ -
 Variantالمتغـــير  _             Content Plane ون ـمستوى المضم -
 Schmaالنمط   –                                Systemالنــظام  -
 Catalysiالتحفيز   -                              Analysisل ـــالتحلــي    -
بثنـائية أخــرى أطلق دي سوسير حيث قـام باستبـدال ثنائــية اللغــة و الـكالم عنـد       

       دال، و ثنائيـة الــ Usage، أو االستعمــال   Textو النص Schmaعليــها النمط 
  و مستوى المحتــوى Expression Planeو المـــدلـول بثنـائيـة مستوى التعبيــر 

Content Plane  2تربطهــما عالقـة لغــوية Linguistic Sign.   
م يطـّوروا نظريتهـم الغلوسيماتيكيــة في اتــجــاه بلـــورة و أتباعه ل هيـلمســـلفإاّل أّن        

ـــرة لتفسـيــر اللغـة ، بـل مـا فعلــوه هــو تطويــر و تعقـيـد المصطلحـات مـع ندرة ألسنيــة ميسّ 
 في شـــرح أفــكارهم، األمــــر الذي أبقــاها في زاويــة الغمــو  و اإلهمــال .

 
  ( :Leonard Blomfieldليـــــــــونارد بــــلــــــــومفــيلد ) -3

 سـي " للمدرسة الوصفية األمريكية " ، ألّـــف كتــابـــــــًا بعنــوانيعـــــــد الممثّـــــل الرئي
، ويعتبر كتابـه  Introduction the study of language" مدخـل إلى دراسة اللغـة " 

هــذا المصدر األســاسي في اللـسـانيات الوصفيــة ، و قـد اتبـع في دراسته للغـة المنــهج 
     .3الـــذي يفســر الســلوك البشــــري   Mechanisticأو اآللـــي   Materialisticالمــادي 

                                                           
 113ص.التطور و النشأة اللسانيات ، مومن أحمد ينظر  - 1
 المرجع نفسه .   - 2
 . 190 -195. ص  المرجع نفسه   - 3
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مصطلحات عديدة تدخل في السلوك اإلنساني أصحاب هذه المدرسة  وقـد  تناول       
مصطلح و ترجمتهـــا إلى لغـــة تتضمــــن حـــاالت فيـــزيولوجية مثـــل  اــقاموا بشرحهوالتي 

اللغـوية  بـلـــومفيـــلد، كمــا نجــد في دراسات الفكـــرة ،  واالنفعال إلخ اإلرادة ،  الشعور، و 
و المثيــر البــدلي  Responseو االستجـــابة  Stimulusمصطلحــات مثـل المثيــر 

Substitute Stimulus  تجــابة البــدلية و االسSubstitute Response 1. 

هـو منطق التحليل اللساني في المدرسة األمريكية  Distributionو يعتـــبر التوزيــع       
الوصفية ، و التوزيع مفهوم مرتبط بالموضوع الذي توجد فيه الكلمات أي كل ما يحيط 

 .2بها يمينًا و شمااًل ، فتتحّدد كل كلمة بالموضوع الذي تظهر فيه داخل الجملة 

 Le بمصطلح ـونـــالتوزيعي هـــــعن رـــيعبّ  Morfphème المورفيم حـمصطل دـــنج و      

Monème  و مصطلح مؤلف ،Consitituant  . يطلق عند التوزيعيين على كل مورفيم
فمصطلح المورفيم هو مصطلح ترتيبي عند التوزيعيين يشمل كل الوحدات التي تدل على 

 معنى نحوي .

 ( : Avran Noam Chomskyنعــــــــــــــــــــوم تشـوـمســـكي ) -8
 Transformtional Generative Grammarواضع النحو التوليدي التحويلي       

حيث اتبع في دراسته للغة  Syntactic Structureمن خالل مؤلفه " البنى التركيبية " 
 .3منهجًا أطلق عليه القواعد التوليدية التحويلية 

                                                           
 . 032محمود السعران ، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي . ص ينظر  - 1
 . 02صرة. ص ينظر شفيقة العلوي ، محاضرات في المدارس اللسانية المعا  - 2
 .535اللسانيات النشأة و التطور . ص   ،ينظر أحمد مومن   - 3
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على  تشومسكيعند  Generative Grammarويطلق مصطلح النحو التوليدي       
      طائفة من القواعد التي تطّبق على معجم محدود من الوحدات ، فتوّلد مجموعة  »

 محدودة أو غير محدودة( من االئتالفات المكونة من عدد محدود من الوحدات بحيث)إما 
قواعد أن نصف كل ائتالف بأّنه سليم في صوغه في اللغة التي يصفها يمكن بهذه ال

 Wellمصطلح آخر و هو مصطلح السالمة النحوية . و هنا يظهر  1«النحو
formedness . 

دام مصطلحات مثل و قد ترتب عند هذا المنهج المستعمل في دراسته للغة استخ      
يفترضه اللساني اعتمادًا على حدسه  speaker hearer  Idealالمتحدث المثالي

Intuition  وكفايته اللغوية ،Competence Linguistic بين  تشومسكيمّيز  ، وهنا
، فالكفاءة  Performonceو األداء   Competenceمصطلحين لسانيين هما الكفاءة 

تتمّثل في المعرفة اللغوية الباطنية للفرد ، أما األداء فهو االستعمال الفعلي للغة في 
 . 2المواقف الحقيقية

     
هي  Deep Structureكما مّيز تشومسكي بين نوعين من البنى ؛ بنية عميقة       

  Surface األصــــل و أســــــاس التـــــركيب تمثّــــل المستوى المجــرد للبنيـــة ، و بنيـــة سطحيــــة
 Struture  3هي الجملة الناتجة عن التغيرات التي تحدث للجملة العميقة. 

وية بمراحل بالتوسع و التعمق ، فقد مّرت دراسته اللغ تشومسكيلقد اّتسمت أعمال      
       معينة حيث تمّيزت كل مرحلة بتطورها عن األخرى مما أدى إلى ظهور تصورات 
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، لكن ال بد أن نشير إلى أن القواعد كلهامفاهيم عديدة ، و ال يسعنا أن نذكرها  و
 التوليدية التحويلية قد بلغت ذروة عالمية لم تبلغها النظريات اللسانية األخرى .

 
 حول المصطلح و عالقتــــه بمدلــوله : تصورات غربيـــة

أولئك اللسانيون الغرب بالمصطلحات اللسانية التي  والهالذي أ رغم االهتمام الكبير      
في مجال أبحاثهم اللسانية و اللغوية ، إاّل أنهم طرحوا عدة قضايا أبدعوا في وضعها 

ددت آراؤهم ، و تباينت تخص المصطلح و عالقته بالمفهوم الذي يحمله بشكل عام ، فتع
 وجهات نظرهم .

فمنهم من يرجع العالقة بين المصطلح و مدلوله إلى التقاليد التي تشيع في اللغة ،      
، و هناك من يرى أن  مــــاييهوينفي وجود عالقة طبيعية بينهما ، و هذا ما نجده عند 

م القواعد بحيث المصطلح بمفهومه الذي يحمله يدخل بطريقة محددة في نظاارتباط 
يستوحي المستمع عند وضعه للمصطلح الصحيح نظامًا لبنية لغوية معينة ، و هذه النظرة 

 .1تشومسكي يمثلها 
و هناك من يرى أن اشكالية وضع المصطلح هي اشكالية منهج ال غير ، و يميل      

 عينــــة بيــــن فالمصطلحات في نظــره تشكل دالئـــل على عالقات م» فيلش ، إلى هذا الرأي 
 اللفظ و مدلوله ، والبد عند وضع المصطلح من تحديد الرابط الذي يربط اللفظ بالمفهـــوم ،

 .2كما ينبغي أن يكون العمل المصطلحي قائمًا على منهج واضح المعالم  
وظيفي تبنى ج هلمنهج مستقل في وضع المصطلحات ، وهو من فيلشوقد أسس      

الوظيفة التي يمارسها المصطلح ، و تتضح معالم هذا االتجاه ب عليه المصطلحات بحس
مصطلحي الماضي و المضارع الذين اختلف المنهج في » من خالل موقف فيلش من 
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باعتبار  الثاني األول منهما باعتبار الزمن الذي يتم فيه الحدث ، و بنيبنائهما ، فبني 
  . 1«عنصر المشابهة لالسم

 أخرى تتجاوز المنهج الوظيفي إلى مناهج أخرى متعددة لكن توجد مصطلحات     
تفرضها الوظائف التي تقوم بها تلك المصطلحات لتبنى عليها . ذلك ألن وضع 

منهج الوظيفي و حّده ال يكفي عدد من المحددات والالمصطلح يرتكز في تحديده إلى 
 .ك لذل

طه بالمفهوم الذي لقد تعددت اآلراء و التصورات حول وضع المصطلح ، و رب     
   حاولوا نقل تصورات يناسبه ، و هذا ما نلحظه أيضًا عند الدارسين اللغويين العرب لما 

و الذي اختلفت فيه الترجمات حول وضع  Linguistiqueو مفاهيم هذا العلم الجديد 
   مقابل عربي لهذا المصطلح األجنبي .
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 المبحث الثاني : المصطلح اللساني في الدراسات اللغوية العربية الحديثة :

لقــد شهــدت علوم اللـغة في الدراسـات اللغويـة الغربيـة حركــات نهــوض و تجديــد             
و الشك أّن اللسانيات واحــــدة مـن تلـك العلـــوم التي بـــرزت لـدى األوربييـن ، و اّتخـذت 

كااًل متعــّددة ، و سلـكت مسالـك جـديدة علـى الدرس اللغـوي السـائـد في الدراسـات أش
 الغربيـة .

فاللســانيات ضرب جـديد مـن ضـروب الدراسـات اللغـوية ، و قـد أدرك اللسـانيون       
، و اإلحـاطة  بأسـبابه إلمـامًا واسـعاً العـرب المحـدثون أهـمية هـذا العـلـم ، و ضـرورة اإللمـام 

بنتـائجه إحـاطة شـاملة بغــية تـقويم العـمل اللغـوي العـربي القـديم ، فـاختلفت المـشارب  
االّتجـاهـات التـي تبّنــت هـذا العـلـم الجـديد مّمـا انــجـّر عـن هـذا االختالف تبـاين في ترجـمة و 

 (.  Linguistiqueالمصطـلح الحـامل لعـنـوان هــذا العـلم )

ــربة و المتـرجمة لهــذا عو عـلى حــّد قـول أحـد البـاحثيـن فقـد بـلغت المصطلــحات الم      
ثــالثـة و عشــرين مصطلـحـًا منهـــا : علـم اللغــة و عــــلم اللســان و عـلم اللغــويات ،   الـعـلـم 

 .1ــيات و الدراسات اللغـوية و غيرها و عــلم اللغــة العـام و األلسنيـــة و اللسنيــات و اللسـان

وقــد كـان االختــالف قــائمًا حــول تسمية هـذا العـلم مما أدى إلـى االشتــغال بعنــوانه        
أكـــثر مـن مضمـونه ، حيث تــوجد الكثيــر مـن المـؤلـفات العــربية تــدور مـواضيعـها حــول 

 حـول مـا تندرج تـحته من مفـاهيم .شـرح المصطلـح أكـثر ممـا تــدور 

 طـــن العـــربي :و انتشـــــار المصطلـح اللســــاني في ال 
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       ، ـويــاللغـ بالــــدرس المنشغـــلة اتـــالبيــئ ــّددـــتع إلـى عــراجـ المصطلحـات ـّددـتعــ إنّ       

عـــدم التـواصل بينـها في مختـلف  وات ، و عــدم التنسيــق بينــها إلـى جـانب تعــّدد التــرجمـ
 األقطــار العــربية .

عــلم اللســانة ( للداللـــــــة ففــي ســوريـا و فلــسطيــن يطــلـقـون علــيه ) األلسنـــية ( و )       
( ،  علـى الحــرفة وهــذا فـي لبــــنان ،و فـي مصـر و العـــراق يطـلقــون عليـه ) علـم اللغـة 

وهنــاك مـن يطـلـق عليــه اسم ) عـلـم اللســــان ( و هـــذا في المـــغرب ، أمـــا فـي الجــزائر 
 . 1بمصطلـح اللســانيات ـائعاً فكــان ش

فكــانت التـرجمـات تقتـرب أحيـانًا و تبتــعد أحيـانًا أخـرى وفقـًا لوجهـة نـظر كـل         
ـرفته لطبيـعة الحـقل العـلـمي المخصص لـه هـذا المصطلـح ،   متـرجم ،وثقـافته و مـدى مع

 و الكاشف عـن حـدوده و أبعـاده .

 لغـة ( في كتـابه "علـم اللغـة"قـد استـخدم مصطلـح ) علـم ال عبـد الــواحد وافـينجــد إذ      
" ، و قــد أقــّر ، كـما استخـدم مصطلـح ) فقـه اللغـة ( في كتـابه " فقـه اللغـة  6471سنـة 

بحتمــية التسـوية بيـن    رمضــان عبـد التــواب. كـما يــقـّر بمبـدأ التسـوية بيـن المصطلـحين 
 .2) فقـه اللغـة ( و ) عـلم اللغـة ( 

                                                           
، لنشر و التوزيعللطباعة و محمود فهمي حجازي ، البحث اللغوي . ط: بال . القاهرة ، مصر : دار غريب  ينظر  - 1
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بمصطلـح ) عـلم اللغـة ( فـي كتــابه " علـم اللغـة  محمــود الســعرانو قـد تمـّسك       
، و هــما يرفضـان مصطـلح   لكــمال بشــرـربي " ، و كـذا الحــال بالنــسبة مقـدمة للقــارئ العـ

) فقـه اللغــة ( ألنــه أطلــق فـي القــديم و الحــديث عـلى مبــاحث ليـست من عــلم اللغــة 
 وغستيــن مـرمـرجياطـرف كـما استــخدم مصطـلح ) األلسنيـــة ( مـن  ،الحــديث في شــيء

    ي كتـابه " المعجمــية العــربية عـلى ضـوء الثنــائية فـ 6484عــام بفلسطــين  ـنــكيالـدومي
و األلسنيـة الســامية " ، و كتــابه " هـل العـربية منطقــة أبــحاث ثنــائية ألسنيــة " عـام  

6474 1.  

بــداية األمــر استـــعمل أن مصطـلح ) األلسنيـــة ( فـي  محـمد رشــاد الحمـزاويو يــرى       
أو  ( ، فـلم يـظهــر بمعنــى األلسنيـــة أو اللســانيـات Dialectologieمقــاباًل لمصطـلـح ) 

اللســـنيـات إاّل فــي حـوالـي السبعيـــنات مـن القــرن العــشريـن ليــدّل عــلى العـلم الجــديـد فــهمـًا  
 ريــمون طـــحـان، و  أنيـــس فريـحةـًا ، و قـد ظـهـر ذلـك عنــد نظــريـًا و تطبيـقيمضــمونـًا و 

        فـي كتــابه   ميـــشـال زكـــريـاءبعنـــوان ) األلسنيــــة ( بلبـــنـان ، و كـذلـك عنــد  6441سنـة 
       ، و بعــد ذلك ظهـــر مصطلـح      6482" األلسنيـــــة و عــلم اللغـة الحـديـث " سنـة 

) ألسنيـــات ( ممـــاثـاًل لصيـغة لغــويـات ، و قــد ظهــر فـي المغــرب مصطلـح ) اللسـنيـــات ( 
اخـتفـى ليــــحّل محــلـــه مصطـلح ) اللســـانيــات ( ، و كـــــان ذلـك فـي لكــــنه سـرعــان مـا 

 . 64412الجـزائـر سنـــة 
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فـي كتــابه " قـــامــــوس اللســانيـات " مصطلـحات     الم المســـديعبــد الســـو قــد أورد       
 :1ون المحــدثـون ، و هـي كاآلتـــي ) عــلم اللغـة ( التـي استخــدمهـا العـلمــاء اللغـــويـ

 فقه اللغـة   -0                               الالنغــويستيـــك  -6

 عـلم اللغـة الحديث  -7                      ة              ــعـلم اللغـ  -8

 عـلم اللغـة العـام الحديث   -1ة العـام                               عـلم اللغ  -0

 عـلم اللـغـات    -8                        عـلم فقـه اللغـة          -4

 عـلــوم اللغــــة   -62 ــام                           ات الـععـلم اللغ  -4

 عـلم اللسـان البشري   -60                              عـلـم اللـسان    -66

 الدراسات اللغـوية الحديثة   -67                             عــلم اللسـانة     -68

 عـلـم اللغـويـات الحديث  -61غـوي                             النظـر الل  -60

 اللغــــويات الجديدة  -68ة المعـاصـرة                الدراسات اللغـوي  -64

 األلسنيــة  -02                             اللغــويـات       -64
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أو عـلـم اللغــة الحـديـث أو عـلـم اللغـة العـام   علـم اللغـة و قــد كــان لمصطلـح       
انتشــارًا كبيـرًا وواســعًا فـي كلــيات اآلداب بمصــر ، كمــا انتشــر مصطـلـح اللغــويـات فـي 
كلــيات جـامعـة األزهــر. أمــا لبنــان فقـد شهــدت انتشــارًا لمصطـلح األلسنيــة ، وذلــك بفـضل 

عـض البـاحثيـن كـأحمـد مختـار عمــر ، و بـالنسبـة لــدول المغــرب فقــد لقـيت انتشــارًا واســعًا ب
 . 1لمصطـلح اللسـانيـات 

ـات و يعــود هــذا التعــّدد فـي المصطـلحات إلـى اختــالف المتــرجميـن و النــاقليـن للغـ     
 المختــلفة إلـى اللغــة العــربية .

الكثيــر مـن المصطلحـات اللســانية فـي كتـابه " علـم عبـد الــواحد وافـي و قــد اقتبــس      
" إلـى جـانب تـرجمتـها تـرجمـة صحـيحة كعـلم اللهـجـات و عــلم المفــردات و عـلـم  اللغـة

م االجتمــاع اللغــوي الداللــة و عـلـم البنيــة و عـــلم األســاليـب و عـلــم أصـول الكـلمـات و عـلـ
فـي  ابــراهيم أنيــس، و كذلـك فعــل غــير ذلـك  وو عــلم النفـس اللغــوي و عـلـم اللغــة 

فـي كتـابه " منـاهج البحـث فـي  تــمام حــسانو  ، 6474"األصـــوات اللغــوية " عــام  هكتــاب
،  6418ـابه " أصــوات اللغــة " عــام في كتـ عبــد الرحمـان أيــوب، و   6400ماللغـة " عــا

 محمــود فهمــي حجــازي، و  6442فـي كتــابه " عـلم اللغـة العــام " عــام  كــمال بــشرو 
، و " عــلم اللغـة 6442فـي كتبــه "عـلم اللغـة بيـن التــراث و المنــاهج الحــديثة " عــام 

  2. 6448ى عـلم اللغـة " عــام ، و " مــدخل إلـ6448العــربية " عــام 

                                                           
 .  22ينظر محمود فهمي حجازي ، البحث اللغوي . ص - 1
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إلـى ذكــر المصطـلح بـلفــظه األجنبي نــحـو و قــد عمـد معـظم هــؤالء البـاحثين       
الالنغــويستــيك و السيــمانتيــك و الســانتيـكس و غــيرها ، و هــذا مـا نجــده عنــد محمـد 

، و تــرجمـات أخــرى  6471عـــام يه ــــاي" لممنــدور فـي تـرجمته لكتـاب " عـلـم اللسـان 
 ليــاسبـرز، و " اللغــة بيـن الفــرد و المجتــمع "  6402عــام  لفنــدريسككتــاب " اللغــة " 

 ألولمـان ، و " دور الكــلمة " 6404عــام  للويــس ، و " اللغــة و المجتــمع " 6407عــام 
  ريغــ و  6411عــام  لكــانتينــوــوات العــربية " و " دروس فـي علـم األص 6410عــام 
 . 1 ذلــك

 المصطـلح اللســاني : فـي مــؤلفـات عـــربية 

االهتــمام بالــدرس اللســاني العــربي الحــديث إلــى بــروز العــديـد من المــؤلفـات  لقــد أدى     
ب التــي تمــس هــذا المــجـال ، و يمــكن أن و الكتــب المعــالجة ألهــم القضـايـا و الجــوان

نشيــر إلــى أهـم المــؤلفـات العـربية التـي تـحمـل مصطــلح " عــلم اللغــة " الــذي يــرى الكثيــر 
ـلم و عـمـن البــاحثيـن أّنــه ينســجم مـع أســماء مـن الــدراسـات الحــديثـة مثــل عــلم النفــــس 

االجتـماع و عــلم األحــياء إلخ ، إلـى جـانب أّنــه يعــّبر عــن مضمــون المصطـلح األجنبـي 
linguistique  2، و مـن بيــن هاتـه المــؤلفـات: 

 .  6410عــلي عبــد الــواحد وافــي      : علم اللغـة  -

 . 6410( العــربي للقارئ مقـدمة)  اللغـة علممحمــود السعــران             :  -
                                                           

 .62ص « . اللسانيات و المصطلح » ينظر محمد أحمد قدور ،    - 1

          التوزيع  . عمان ، األردن : دار المسيرة للنشر و 6عاطف فضل محمد ، مقدمة في اللسانيات  . ط :  - 2
 . 08. ص 0266 ،و الطباعة
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 .  6414ــال بشــر                : دراســات فـي عــلم اللغـة كمـــــ -

 .6448محمـــود فهمي حجــازي       : عـلـم اللغــة العــربية  -

 . 6482تـوفيـق محمد شاهيـن         : عـلم اللغـة العــام  -

 . 6448ـات اللغـوية المعـاصرة ــزمـا                : أضـــواء عـلى الدراسنــايف حـ -

 .  6440ي        : عـلم اللغـة و صنـاعة المعجـم ـعــلي محمد القـــاسم -

 .  6482ن        : فـي عـلم اللغـة العـام ـعبــد الصبــور شاهي -

 . 6480مدخــل إلـى عـلم اللغـة الــواب        : ـرمضـان عبـد التـ -

 .  6440مـدخـل إلـى عـلم اللغـة  د العـزيـــز    :ـمحمد حسـن عب -

 . 6440أحمـد سليـمان يـاقـوت        : فـي عـلم اللغـة التقـابلـي  -

 .  0222محمد عـلي الخــــولي         : مدخـل إلـى عـلم اللغــة  -

 . 0222شــحدة فــارغ و آخــرون       : مقـدمة في اللغـويات المعــاصرة  -

مــؤلـفات التــي ظهــرت فـي اآلونـــة األخــــيرة و التــي تحــمل البعــض نب ـاإلـى ج      
 :1عنـــوان " اللســانيــات " ، و مــن أهمـــها 

 . 6482محــمد الحنــاش              : البنــائية فـي اللســانيـــات  -
                                                           

 . 18عاطف فضل محمد ، مقدمة في اللسانيات  .ص  - 1
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 . 6488ث مــــازن الــــــوعر               : قضـايا أساسية فـي علم اللسانيات الحدي -

 . 6444ســـامي عـــياد و آخـرون      : معجــم اللســانيات الحــديث  -

 .  6448مصطفى حــركــات           : اللســانيـات العــامة و قضـايا اللغـة العــربية  -

 . 6444فــوزي الشــايب               : محــاضرات في اللسانيـات  -

 . 0220: عـلم اللسـانيـات الحــديثة  عبـد القــادر عبــد الجـليــل     -

 كمــا تــركــز اهتــمام البــاحثيــن المحــدثين عـلى التــأليـف و التــرجمة فــي مــوضــوعـات         

أفــاد  ة ـة العربيــدة للغـــرائ قــدمت خدمـة جليــلة ) فقــه اللغــة ( و ) عــلم اللغــة ( و التــي
 التي           ات ــك المؤلفــن تلـبي الحــديث بشــكل كبيـر ، و مــن العربي ــويـــاللغ منــها الـــدرس

 : 1ستكون  سببـًا فـي صنع تــاريخ جـديد ألصحابهـا في الساحة العربية

 ابـــــــــراهيـم أنيــس : -

 .داللـــــــة األلفــــاظ  -                      .األصــوات اللغـوية   -

 .في اللهــجات العــربية  -          .ــلم اللغــة العـــام ) األصـــوات ( ع -

 .مـن أســـرار اللغــة  -         .مستقبــل اللغــة العــــربية المشتــركة  -

 .اللغــة بيــن القــومية  العــالمية  -

 ابــراهيـم الســامرائي : -
                                                           

 . 71 – 70ينظر محمد علي عبد الكريم الرديني ، فصول في علم اللغة العام . ص - 1
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 .التــوزع اللغــوي الجغــرافي  -              .التــطّور اللغــوي التــاريخي   -

 .العــــربية بيـن أمســـها و حــاضرها  -.                   دراســات فـي اللغــــــة   -

 .مبــاحث لــغوية  -              .ة  يمقـــدمة فـي تــاريخ العــرب -

 أحمــد حسيـن أحمد شــرف الديــن : -

 .ـا قبـل اإلســالم اللغــة العــربية فــي عصــور م  -

 .لهجــات اليمن قديـــمًا و حديــثًا  -

 أحمد أبو الفرج : -

 مقدمة لدراسة فقه اللغة  –المعاجم اللغوية في ضوء علم اللغة الحديث .   -

و تــوالت الكتــابات و التأليــفات فـي مجــال عــلم اللغــة الحــديث حيث ظهرت مجمـوعة   
              و التــي تعــد أعمــالهم مـن أحسـن مـا ألّــف فـي الدراسـات اللغــويةأخــــرى مـن البـاحثين ، 

 : 1الحــديثة ، ومنــهم 

 أحمــد مخــتار عمــر: -

 البحث عنـد العــرب مـع دراسـة لقضيـة التــأثير و التأثر . -

 . البحـث اللغــوي عنـد الهنــود و أثــره عـلى اللغــوييـن العــرب -
                                                           

 . 00،  74،  71اللغة العام . ص  ينظر محمد علي عبد الكريم الرديني ، فصول في علم - 1
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 مـن قضايـا اللغــة و النـحو . -دراسة الصـوت اللغــوي               -

 أمـــــين الخـــولي :  -

 مشكــالت حيـاتـنا اللغــوية .  -

 تـــمام حســـان :  -

 اللغــة العــربي معنــاهـا و مبنــاهــا . –   . اللغــة فـي البحث مناهج –   األصــول .      -

 اللغــة و المجتمـع )م . لويس ( مترجم .  -يـن المعــيارية و الـوصفية .    اللغــة ب -

 محمــود فهمي حجــازي : -

 أسس علم اللغــة العــربية مدخل تـاريخي في ضـوء التــراث و اللغــات الســامية . -

 المعجــمات الحـــديثة .  -مـدخـل إلـى عـلم اللغــة .              -

 ـود الســعران : محمـــ -

 علــم اللغـة مقـــدمة للقــارئ العـــربي .  -   عـلم اللـــغة رأي و منــهج           -

 ميـــــشال زكـريـاء : -

 التــوليدية التحــويلية و قـواعد اللغـة العــربية . األلسنيــة -

 األلسنيــة ) علـم اللغـة الحـديث ( .  -

 أللسنيــة و تعلــيم اللغــة .مبـاحث فـي النـظرية ا -
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ليشمــل كــافة األقطــار و هــكذا لقــي الدرس اللســاني العــربي اّتســاعًا و انتشــارًا      
العــربية بعــدما كــان مقتصــرًا عـلى مصـر تقـــريبًا ، فبـــرزت اللســانيات كعلم مستقــل بنفســه، 

ات و المعــاهد العــلمية ، كمـا انتشــرت مـوضــوعات ليدّرس في الجــامعات و المــؤسسـ
ارسيـن اعتــرفــوا المجــالت اللســانية ، إاّل أّن الــد و اللســانيات في العــديـد من الـرسائـل

ضـع و التــأخر عــن ركـب اللسـانيات الحـديثة ، و خـاصة فيـما يخص  و بالتقصيـــر
 و ضبطـها .المصطـلحات 

يتصف البحث  »هنـا يشيـر عبـد الرحمــان الحــاج صـالح إلـى هذه النقطــة قائـاًل : و       
، باإلضــافة إلـى مـا يعــرفه ي اللغـة العــربية في زمـاننـا هــذا بصفـات جـّد سلبيــة العـلمي ف

البــلدان  العصــر مـن تكنـولوجـيا حــديثة تطّبـق عـلى البحــوث اللغــوية بنجــاح تــام في
      ، إقــرارها و  المصطـلحـات وضـع بــه يسيـــر الـــذي البطء واحــد كـل يعــرف و الــراقية،

     .  1« االستعمـال في المصطلحـات هــذه ذيــوع مشكــل و ، فرديـته و العمــل هــذا حــرفية و

لمصطلحـات ، و خـاصة فيـما فقــد طرحـت عـّدة قضـايـا عديــدة و متنـوعة تمـس جـانب ا 
اللغــوييـن باعتــباره مشكــل يتعـّلق بالمصطـلح اللسـاني الـذي بـات يشغــل أذهــان البـاحثين 
األصل أداة لتعــريف مـا  المشــاكل فـي الـدرس اللســاني الحـديث ، ألن المصطلح فـي

 .تــاج إلـى تعــريف فمــا بـالك إذا تـحّول هــو نفســه إلـى غــاية تح تحتـه،

و هنـا تتجــلى اإلشكــالية التـي وقــع فيـها اللســانيــون العــرب مــن خـالل التــرجمـات      
، و كــذا بالنسبـة للمصطلحـات  Linguistiqeالعــديدة الـتي ســاقـوها للمصطلح األجنبـي 

 يات ، وهـنـا نتســاءل مـا هـي األسبــاباللســانية األخـرى التـــي تنــدرج ضمـن مجــال  اللسـان
                                                           

 "."www.foadtaee.blogfa.com ،6068مارس  66األربعاء «. اللسانيات و الترجمة » فؤاد الطائي ، - 1
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؟ و هــل كــان هذا التعـّدد التـي أدت إلـى تعــّدد المصطـلح اللســاني لهــذا العــلم 
االصطالحي ضروريًا لعـلم واحـد ؟ و ما موقـف المجـامع اللغـوية العـربية من هـذه 

 القضية. 



 

 

                     في المصطلح فوضى:  الثالث الفصل
 العربي اللساني الدرس

 

 الكتابات في اللساني المصطلح واقع:  األول المبحث
 العربية

 اللساني  المصطلح توحيد دعوات:  الثاني المبحث

 العربية المجامع جهود و
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 المبحث األول : واقــــع المصطلح اللســــــاني في الكتــابـــات العــــــــــربية:

ق بإشكـالية المصطلـح اللسـاني ، يتطّلب بالقضـايـا الحقيـقية التـي تتعــلّ هتــمام إّن اال     
ـات اللغــوية مــّنا الـــوقـوف و النظــر من الثــقب الضّيـــق الـذي أصبحت علـيه حـــال الدراسـ

 العــربية الحــديــثة .

ـصًا فـي المصطــلحات إذ تعــانـي الكـتابة فـي العـلـوم الحــديثة باللــغة العــربية نقــ     
إلـى استعــمال المصطلـح األجنبــي، أمـا  د المنشغليـــن بهــذه العـلـوم انصرفوافنـج العــربية،

 :1العــربية تعــاني من مشكلتــين عويصتيـن تمثــلتا فـي يث ببة في عـلم اللغـة الحــدالكتــا

   مستــويات اللغـة المــعروفة مـن صوت كثرة المصطلـحات فـي العـلـوم التي تــدرس   -1
ــة و صـرف و نــحو و داللـة ، إلـى جانـب الــتراكم االصطالحـي المـواكب للحــاجة الملحّ 

تصــّورات جــديدة بعبــارات اصطالحـية مــوازية لــعدد مـن إلـى التعبيــر عـن مفـاهيم و 
فــي لـغات الحـضارات األخــرى ، حيث تـدخل إلـى العــربية العـبارات الـتي تتــوفر 

مصطلــحات دون أن تتــوافر لــها شـــروط المصطـلح ، مـّمـا يــلحق حــاالت كثيــرة مـن 
 ميها بعضهـم البعـض .التصــادم و التعــارض ، و مستخـد

تشــابك المصطـلح التــراثي للـدراسـات القــديمة ، و المصطـلح الجــديـد ، ممـا أدى إلـى   -2
 ، و أنصـار الجديـد اشتــداد الصــراع بيـن أنصـار القــديم الذيـــن يــؤثــرون المصطلـح التــراثـي

 .هـا ـدتحــدي ط المفــاهيم ، و عــدمـالالـذيـن يــميلـون إلـى المصطلـح الجــديد ، و اختـ
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 ، 
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لســـانية ، و الســيما فـي السنـــوات األخــــيرة التعبيـــر عـن " أزمة " دأب الــدراســات الفصــار »
 فـي المصطـلح اللســـاني ، أو اإلشــارة علــى أّنــه عقـبــة ، أو الجـــأر بالشـــكوى مــن واقـعــــه 

 .1 «و استخــدامه عنــد البــاحثيـن 
قــد أهــم خصيصــة مـن خصــائص االصطــالح و معنـى ذلـك أّن هــذا المصطـلح قــد ف      

و هــي ضــرورة بنــائه عـلى االتّـفـــاق و التـــوّحــد و عــدم التــعّدد ، و التــي بســببهــا سّمــي 
 .2المصطلح مصطـلحـًا 

ي نجـده غـير مـرٍض ، وهــذا راجـع إلـى انع المصطـلح اللســواقـن نسـتـقرئ فحيـ      
ترجمــة المصطـلحات التـي اقتــرنت بعــدم وجـود منهجيــــة دقيقة إلــى جــانب العفــوية ة إشكالـي

 التي قـادت إلـى كثيـر مـن التشــّتت و االضطــراب ـ
 :فــــــــوضى المصطلـح اللـــــــــــــسـاني 

 دراسـات اللغــوية العــربية،لمعـلــوم أّن اللسـانيـات الحــديثة عـلـم جــديد ظهـر فـي حقـل ا      
يضـًا ، إاّل أّنـه قــد اختلف حـول تسميـة و بالتـــالي فإّن مفـاهيمـه االصطـالحيـة وافــدة عليـنا أ

 وحــــدة اصطالحـية أسـاسية فـي أّي جـهاٍز مفـاهيمـي خـاص.هـذا العـلم مـع أنهـا أهـم 
أول مظهــر مــن مظاهر اكـتمـال العـلــوم        فعبـد السـالم المسـدي يشيــر إلـى أّن      

، إال أّن الدراسـة و استقـاللها ، و تكـامل رصيـدها الفنـي هـو فـرزهـا لمنظـومة اصطالحيـة 
العــربية لعـلم اللغـة ال زالــت بعـيدة عـن تحقيـق هـذه الغــاية ، و ال يــزال التــأليف المعجمـي 

 ثة لهــذا العـلم فـي طــور التـكويـن إذا مـا قــورن بما صـدر و يصـدر فـي المصطلـحات الحـدي
 .3العــربية اللغـة بغــير مــوسوعات و معجـمات مـن
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 حـاملة القرن هـذا مـن الستينــات منـذ التـرجمة حــركة ظهـرت الــوضع لهـذا نتيــجة و      
 ،انياتاللسـ  تشهــده ذيـال لالمـذه ّورالتـط ـنع النـاتجـة اتالمصطـلح نمـ هـائالً  اً زخم معهـا

 . 1العــربية دون غــيرها مـن لـغـات العـالم
و قــد اعتبــر هـذا التـضخم الهـائل في المصطلـحات الــوافدة و تـــراكمهـا المشكـلة      

التضخـم        »األولى التـي تــواجه اللسـانييـن ، إذ يعــاني المصطـلح اللسـاني الــيوم مـن 
مثــاًل وضعـت له مقـابالت عــربية  Synchronicو صعــوبات فـي الصيـاغة ، فمصطـلح 

)متـزامن ، تـزامني ، وصفـي ، متعـاصر ، متـواقت ، آنـي ، ثـابت ، :كثيـرة منهـا 
 .2 «سنكـروني، مسـتقـر ، أفقـي 

ــد وضعـت له مقـابالت ، فق Diachronicكذلـك نفس الشيء بالنسبـة لمصطـلح      
، متعاقب ، تعـاقبي ، تـاريخي ، زمـاني ، تعـاقبية ( ، كمـا تطـّوري )عــربية عـديــدة منـها : 

مقـاباًل عنـد محـمد الخــولي  هـو االنفجـاري االحتــكاكي ، و عنـد  Affricteنجــد لمصطـلح 
مـر فيقـابله مـزجي ، مـرّكب ، محـمد رشـاد الحمـزاوي شـديد ، أمـا عـند أحمد مختـار ع

 .3شـديـد، رخـــو 
مـن كيفيــة التعبيـر عـن المصطـلح الــواحد في اللغـة العــربية ، كمـا يعـاني الـدارسـون      

 فمثـاًل مصطـلح )فنـولوجي ( منـهم مـن أبقـاه و عــّربه إلـى )فنــولـوجيا ( ، و منهـم مـن عـّبر 
 . 4الفـونيمـات (عـنه بمصطـلح ) عـلم 
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فقـد كـانت حــركة التـرجمة فـي الـوطن العــربي واسـعة النطــاق غـير أّنهـا تّمـت بطــريقة      
عشــوائية فــردية ، حيث يــلجأ كل بــاحث إلـى اقتــراح قـائمة المصطلـحات بشكـل فــردي 

في وضـع المصطـلحـات .      دون االعتمــاد فـي ذلـك عـلى طــريقة أو منهجـية مــدروسـة 
 استعمـال المصطـلح في أكثـر مـن مفهـــوم أو اطـالق أكــثر مـن  »و كـان من نتيــجة ذلـك 

   .1 «مصطلـح عـلى المفهــوم الـــواحـد 
فاللســانيـات العـــربية تعــاني مـن مشـكالت تـعـّدد المصطـلحات ، و هــذا مـن شـأنه أن      

ـًا أمـام مـسار تقـدم العــلم ، و يــؤدي إلـى القطــيعة الثـقـافية و العـلمـية بـين مشــرق يقـف عـائق
 الــوطن العــربي ، و مغـــربه .

 مشكــــــــــالت وضـع المصطلــح اللســــــــــــــاني : 
ات و صعــوبات يعــاني المصطلـح اللســاني فـي الدراســات اللغــوية الحــديثة مـن عقبــ     

مـن  هـــذا و »األم ،  عـديدة تمثـلت في تعــّدد التــرجمات للمصطـلح الــــــواحد في اللغـة 
و متـابعة العـلـوم أمــرًا عسيـرًا ، كمـا يستهـلك مـن إمكــانات اللغــة  شــأنه أن يجـعل االّتصــال

  . 2 «أخـرى العــربية مـا يمـكن أن يستــغل فـي بنــاء مصطـلحـات 
       

مـد مختــار عمـر فــإّن مشكـلة وضـع المصطـلح اللســاني تعــود إلى عــدم حسـب أح و      
االنضبـاط و التحــكم مـن قـبل االّتجــاهـات المـكلـفة بصـوغ المصطلح ، كـما يشــير فـي 

م المشكـالت التـي بحـث له بعنـوان " المصطلح األلسني و ضبط المنهجية " إلـى أّن أهـ
 : 3يعـاني منـها المصطلـح اللسـاني تتمثّــل فـي 
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ن مشكـالت عـن المصطلـحات لمصطـلحـات األلسنـية الحدـيثة مـما انحـدر إلـى ا: أواًل 
، فجــاءت مختلفـة من عــّدة  التـي لم يــراع فـي وضعـها المـواصفـات الضـرورية القــديمة
 : مثل .جــهات

 ـخدام المصطـلح الــواحد فـي أكـــثر مـن مفهـــوم .استـ -أ 

 طـالق أكــثر من مصطـلح عـلى المفهــوم الــواحد . إ -ب

و مــثال ذلـك وجــود مصطـلحـات مـخالفة لمـا اّتفــق علــيه في المصطـلح التــراثي ،       
النــوع مصطـلح  ـر منصـرف ، و قــد وضـع لهــذايكتقســيم االسم إلـى منصـرف و غـ

Triptote  عـــرابي ( ، و تـرجمه عبـد الصبــور شــاهين تــرجمه اللغــويـون بـ) ثــالوث إ، و
بــ ) ذو األحــوال اإلعــرابية الثــالثة ( و )المتصـّرف( ، و هــذا األخيـر له فـي التـراث 

بــ ) ثنــائي الصــرف ( ،     Diptoteالعــربي داللـة أخــرى ، و تــــرجم المســدي مصطـلح 
 . 1ر شــاهين بـــ) ذو حــالتين اعــرابيتيـن ( ) غيــر متصـّرف ( و و تــرجمـه عبــد الصبــ

ثـانيـًا : مـا يتحـمـله المصطـلح اللسـاني العــربي الحـديـث مـن مشكـالت تتعـلق 
 . مثـل :بالمصـطلح العلـمي بـوجه عــام 

وضع المصطـلح ) مجـامع لغـوية و علميـة ، و هـيئـات و منظمـات    تعــّدد مصــادر     
بالـــرغم مـن  نسيـق بينـها ، ة و مهنيـة و صنـاعية ( ، و افتقـار عنـصر التيو اتحـادات علمـ

 وجـــود مـا يسـمى بمكتـب تنسيـق التعريـب في العـالم العـربي بالربـاط .

عـديـد مـن المجـامع اللغـويـة و الهـيئـات العلمـية ، و عـلى فعـلى الــرغم مـن تأسيـس ال     
رأسـها مكتـب تنسيـق التعـريب ، و تنظـيم الكثيــر مـن مـؤتـمرات التعــريب ، و النـدوات 
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العــالم العــربي الزالــت تتخّبـط فـي  في اللسـانية و المصطلحـية ، إاّل أن الدراســات اللسانيـة
صطـلح اللـساني المــالئم للمصطلح األجنبـي ، و يتجـّلى ذلـك في مشكـلة وضع الم

 التّـضارب االصطـالحي بشكـل واضـح في المنتـديـات و المــؤتمـرات اللسـانية .

و مـا ابتدعـه دون االلتفـات إلـى صـار يفضـل مـا استعمـله هـو أ فمعظـم الـدارسيـن     
 يــوعها أو مـوافقتـها لخصـائص العــربية ، و يظهــر ذلـك تـــوحيد المصطلحـات أو مــراعـاة ش

 فغـاب ، األجنبيـة الـدول فـي الـدراســة مـن العـائديــن خاصة و ، المحـدثيـن الــدارسيـن لـدى

 .1التنسيــق بينـهم ، وافتقــروا إلــى منهجـية مــوّحـدة واضحــة المعــالم 

العـربية مـن مشكـالت تتعـلق باللغـة و اللغـات المنقـول عنـها  ثالـثًا : مـا ينتقـل إلى اللغـة
كمـا يشيــر أحمد مختـار  Phonology  ،Phonetics. مثــاًل المصطـلحـان المصطـلح 

اللغــة  عمـر في بحثـه أّنهـما اتّــخذا عــّدة تفـسيـرات عـلى الـرغم مـن كـثرة ترّددهــما في علـم
هـذا االختـالف إلـى قع التبـاين حــول مفهـوم هـذين المصطلحيـن ، لينتـقل االنجـليــزي ، فو 

الـدراسـات اللغـوية العــربية ، فاستعمــل اللســانيـون العــرب مفهـوم هـذين المصطلحـين كلٌّ 
  . 2حسب دراسـته و ممـارسته األلسنيــة دون مــراعاة البــعد الداللـي للمصطلحيـن 

يمكـن أن نضيـف أسبـابـًا أخــرى تـؤكـد أزمة و إشكـال انب هـاته المشكـالت إلـى جـ     
 : 3المصطلـح اللسـاني الحـديـث 

لجـــوء كثيـر مـن اللسـانييـن إلـى المصطـلح األجنبي وحــده حيث يسعفـهـم بمـا يبتغــون،  - أ
ّخيـــًا للـدّقة ، و أمـانًا من أو إلـى المصطلح األجنبـي و إلـى جـواره مـرادفـه بلفـظ عــربي تــو 

 اللبـس و الغمـوض .
                                                           

 . 7ص« . اللسانيات و المصطلح »  ،محمد أحمد قدور  ظرين  - 1
 . 17 ص« . المصطلح األلسني و ضبط المنهجية »  ،ينظر أحمد مختـار عمر  - 2
 . 481 -481ينظر عبد الحميد مصطفى السيد، دراسات في اللسانيات العربية . ص  - 3
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عــدم التقــّيد فـي معــرفة داللـة المصطـلح بيـن الدرس اللسـاني القـديـم و الدرس اللسـاني  - ب
يقـابلـه : مــكان النطـق ، نقطـة  Point of Articulationالحـديث ، فمثـاًل مصطلـح 

        األول المقـابالنملتـزم فيـه المقـابل التــراثي ، أمـا  لثــانيفالمقـابل ا النطـق، مخــرج النطـق ،
 فملتــزم فيهـما التــرجمـة .الثــاني  و
 االفتقار إلـى الـّدقـة فـي وضع المصطـلح لعـدم فهـم مـا يعــبر عنـه . -ج
 المعنـى القــديـم استخــدام مصطلحـات قـديمة بمعنـى جـديــد مّمـا يــؤدي إلـى اللبـس بيـن  -د

 و الجـديـد .
 هـعمال على تـأدية مفهــومــق و االستـيـوضع موضع التطبـذي يــور المصطلح الــقص -ه
مما يـؤدي إلـى البحـث عن مصطلح آخـر يقـوم مقامه ، و هذا يؤدي بالضرورة إلى تعّدد  

 المقابالت للمفهوم الـواحد .

مـن المشكـالت التـي صـاحبت وضـع المصطلح  هـى أنكمـا تشيـر بعـض المـؤلـفات إل     
أّنـــه ظــهرت  »اللســاني تــداخل مصطلحـات اللسـانيـات مـع العـلـوم األخــرى ، و بخـاصة 

ـرى مـن مثـل عـلم اللغـة األخـاللغــة تستعــين بالعـلــوم لعــلـوم فـي اآلونــة األخيــرة مجــاالت 
ائي ، وعـلم اللغــة الحــاسـوبي، يزيـللغـة النفسـي ، وعـلـم اللغـة الفـــمــاعي ، وعـلم ااالجت

   .1 «غــيرهـا و 

الــذي يـقـابله بالعــربية مصطلح     Coordinateو يمكــن أن نمثــل لذلـك بمصطلح      
ق النحــو ، و هــو لفـظ ريـاضي انتــقل إلـى اللسـانيين عــن طريـ احــدائية ( أو ) ) معطــوف(

 .Realation Grammar 2العــالقي 

كما أن لغياب تــدريس علم المصطلح في الجامعات العربيـة أثـر واضح في تغييــب      
دور الطــالب عـن اإلسهــام في إقـــرار المصطلحـات رغم الــدعـوات و النــداءات التي كثــرت 

                                                           
 . 111. ص )الكتاب األول( مصطفى طاهر الحيادرة ، من قضايا المصطلح اللغوي العربي  - 1
 المرجع نفسه .  - 2
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في الجـامعات و المـعاهد العلمـية العـربية حـول ضـرورة االهتـمام بـهذا العـلم و تـدريسه 
، فقـد كانت معظـم الــدراسات حـول البحث في المصطلحـات ،ووضع المتخصصة 

منهجيـات لتـوحـيدها قـائمة في أروقة المجـامع و الهيئات دون أن تنتقل إلـى قـاعات 
 .1التدريس الختبـار مــدى قـدرتهـا على االستـقـرار و الشيــوع 

و المصطلـح اللســاني لعـلم اللسـانيـات يعــّد البــؤرة و النــواة التـي تشّكــلت منهـا      
 الفــوضى التــي تعــّم الـدراسـات اللغــوية العــربية الحــديثة ، و أفـضل مــثال يمكــن أن نــدّعم 

 الــذي"  Course deLinguistique Générale" سـوسير دي كتــاب الــوجهـة هــذه بــه

 يعــّد ثــوب الــدراسة العلميـة للغـة .

ـلف عـن تحمـل كـل تـرجمة عنــوانـًا يخت تـه إلـى العـربيـة خمـس مــرات ،فقــد تـّمت تــرجم     
، فهنــاك التـرجمة التــونسيـة التـي قــام بـها كـل من صــالح القــرمادي    ماتبـاقي التـرج

بعنــوان " دروس في األلسنيــة  1195د الشـاوش ، و صـدرت سنـة ومحمد عجـينة و محـ
العــامة " ، ثـم التــرجمة الســورية التـي أنجــزها كـل مـن يــوسف غــازي و مجــيد نصر اهلل 

بعنــوان " محاضرات في األلسنيــة العــامة " ، ثــم التـرجمة المصريـة التـي  1190سنة 
        صــول في عـلـم اللغـة الــعام"،فبعنــوان " 1195لكــراعين سنــة يم اأنجــزها أحمــد نعــ

 2" العـام اللغـة علـم"وانبعنـ 1195 ةسن زعـزيـ وسفيـ وئيليـ طـرف من ةالعــراقي رجمةالتـ و

إّن صعــوبة تــرجمة دي  »و فـي هــذا الصـدد يشيــر يوئيـل يـوسف عـزيز قـائاًل :     
كـمن في المصطـلحـات اللغــوية الكثيـرة ، فمـازال عـلـم اللغـة حـديث العهـد فـي تسـوسير 

                                                           
 . 06مصطفى طاهر الحيادرة ، من قضايا المصطلح اللغوي العربي )الكتاب الثاني ( . صينظر   - 1
 « .اللسانيات و الترجمة » فؤاد الطائي ، ينظر  - 2
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العــربية ، لـم يتبلـور كثيـر من مصطلـحاته التـي دخـلت العـربية ، لــذا رأيـت أن أثبـت 
 .1 «المصطـلح باإلنجـليزية جنبـًا مـع الكلمـة العــربية 

سنـة  عبد القـادر القنيــنيو هـي التــرجمة المغــربية من قبـل ثـم تأتي التــرجمة األخيــرة      
 بعنــوان " محاضرات في علم اللغة العـــام " . 1197

بيـن هـؤالء العـلماء الّتجـهت الـجـهود إلـى تـرجمة  »فلـو كـان عنصر التنسـيق متـوفـرًا      
ضاًل عـما يـرافق هذه التـرجمـات خمسـة كتب ، بـداًل مـن خمس تـرجمـات لكتاب واحــد . ف

 . 2«من تعــّدد في المصطلحـات المقـابلة للمصطلحـات الـواردة في الكـتاب المتـرجم 

أن بنــاء يــرى  محمـود فهمــي حـجـازيو فـي ظــل هــذا التعــّدد المصطلحــي نجــد      
ف المحــدود ، و أّن استخــدام هــذه المصطـلح اللســاني مستــمر علـى نـحو االّطــراد و الخــال

المصطـلحـات المّطـــردة سيحـــسم الخــالفـات المحــدودة فـي المصطـلحات مـع أّنـه أشــار إلـى 
قــد استعمـل مصطلحيـن مختلفيــن للتعبيــر عـن مفهـوم واحــد ، فقــال :  ريــمون طـحان

و أطلــق مصطلـح األلسنيــة ذو األصـل المشــرقي علـى العـلـوم اللغــوية و العــلوم األلسنيـة ، 
ذي سبـق ذكـره إلـى تفضيـل في البحـث ال جنــح أحمـد مختـار عمـرقــد  وعـلـم اللهـجـات ، 

مصطـلح األلسنيـة علـى مصطـلح اللسـانيات ، و أطلـقه علـى عـلم اللغـة بالــرغم من أّن 
 . 3متــرادفينبليــسا األلسنيــة  وعلـم اللغـة 

   هنـا يستبعـــد فكـــرة تــوحيـد المصطـلح و يــّدعـي االطــراد ،  فمحــمود فهــمي حجــازي     
 و قــلة الخــالف في المصطـلح اللســاني .

                                                           
 . 1فيرديناند دي سوسير ، علم اللغة العام . ص  - 1
 . 59من قضايا المصطلح اللغوي العربي ) الكتاب الثاني(  . ص مصطفى طاهر الحيادرة ،  - 2
 « .فوضى المصطلح اللساني » ينظـر وليـد محمد السراقبي ،  - 3
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الخــلط المصطـلحي لمسّمــيات هــذا الـعـلم حمــلت  وفبسبـب هــذا االضطــراب      
ـل دوافــع التشــّتت االصطــالحي بيــن كـل المــؤسسات و الهيئات اللســانيات العــربية كـ

في صيــاغة المصطـلح المعنيـة بضبـط المصطـلح ، كمـا يمكـن أن نعــيد هــذا االضطــراب 
إلـى الطـريقـة المّتبـــعة من قبــل المــؤسسـات و المجــامع و الهيــئات التــي تهتــم اللسـاني 

بنــاًء علـى تــرجمة المعنــى، أو ، فالكلمــة الــواحدة يمكــن أن تصـاغ لحــات بــوضع  المصط
بنــاًء علـى التعــريف ، أو بنــاًء علـى نقـل اللفظـة األجنبيـة إلـى اللغــة العــربية مع إخضـاعهـا 

 إلـى القــواعد العــربية .

تــوحــيد يئات المختصة إلى فكــرة و هنــا سعــت المجــامع العــربية و مختلف اله     
نهـا أن تحســم كثيـــرًا من الخــالفـات الناشـئة بيـن العلـماء نتيجـة المصطـلحات التـي من شأ
  . هــذا التشـّتت االصطالحـي 
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 المبحث الثاني : دعوات توحيد المصطلح اللساني و جهود المجامع العربية :

د المصطلح اللساني لعلم اللسانيات ، واختالف المراد بها إلى درجة لقد أدى تعد        
لى جاالت البحث العلمي و اللغوي ، وا  االضطراب في شتى م همال كثير من قضاياها ، وا 

غير أن ه البد أن نالحــظ فيـما يخـص العربيـة أن  »ث غموض يسود كثيرا من جوانب البح
ــد عليه علماؤنا بإلحاح في الوقت الحاضر هو احتياجاتها إلى المصطلحات الذي أك  

 ـ  1 «العلمية ، و أصبح هذا مشكل المشاكل عند كل المجمعيين في كل الميادين 

لدينــا ، فالمضمـون ليس وجة ومن الطبيعي أن تكون مشكلة المصطلح اللساني مزد      
بداعنـا ، و المصطلح ليس من لغتنــا ، ومع ذلك يمكـن التغلب على المشكـلة العلمية من إ

 بالبحث و التعمــق في التخصص ـ 

دت المصطلحات الدالــة على مضمون واحــد ، إذا تعد   »ويشير الدارسـون بقولهـم :       
، و إذا كـان بهــا جميــعًا فـال يجـدي كثيـرا إذا حدث  فإن  صراعهـا من أجل البقاء قـد يؤدي

ك ، فإن  توحـيد الجهـود المصطلحيـة من شأنه أن يـحفظ الطـاقـات فـال يبد دها ، األمـر كذل
 .2 «و يسه ـل النظـر فـال تقف أمامه عثـرة 

ات و من أجـل حـل  هذه المشكلة تأسست المجامع العربية ، و اضطـلعت مـؤسس      
       علمية بمهـمة رصـد المصطلحات المتعـددة المفهوم الواحد من أجـل اختيـار أنسبهـا

 و أقربها .

                                                           
ماي  –، أفريل  62، مجلة الثقافة . ع« البحث اللغوي و أصالة الفكر العربي »عبد الرحمان الحاج صالح ،  - 1

5701 . 
 . 186 – 185شريف استيتيه ،اللسانيات ) المجال و الوظيفة و المنهج ( . ص  سمير - 2
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 و دورهــا في وضع المصطلحات و نشرهـــا : المــؤسسات المجمعيـة  -

لقــد شهـدت الحضــارة اإلسالميـة العربية في بداية عصر النهضـة في أوربـا تراجـعًا         
 ر     ـــشعـاعـاتها األولـى في مصرت إـتها نهضة مجــد دة ظهــن أعقبـن الزمــتَا دام قرونـًا مو تشت  

   ، ـةـــالعربي الدـــالبـ سمـاء في ــديدــج ـنــم العربيـة ةــــاللغ نــور الح نــأي ، ــراقــالع و ـامـالش و

 تظـهر مـن جـديد مؤسـسات مجمعـية و ات صـلت بلغــات حضـارات العـالم الحـديـث ، و بدأت 

 صعبـة مهـم ات عـاتقـها عـلى تأخـذ العـلـمية الهيــئات و اللغـوية المجـامع مختـلف في تمثـ لت

في نشـر العـلـوم و المعـارف ، و تسـعى إلـى إحـياء اللغـة العربيـة و تنميـتهـا لتسـتوعب 
 ا :بينـه مـنو ـلة الفـكر اإلنسـاني المـعاصر، يحص

 المجمـع العـلـمي العربـي بدمـشق :  -1
، و قــد كـان  5757يعــد أول مجـمع عـلمي يقـوم في األقطــار العربيـة ، تأسـس عــام       

ليـه يرجـع الفضـل في تأسيسـه ،  أول رئيـس تـولى هـذا المجمع األســتاذ محـمد كرد عـلي ، وا 
ين أعضـاء عامليـن ، وأعضـاء شرف مـؤازرين ، و قـد قـام هـذا المجمـع علـى فريقيـن اثن

ــوا إليهم بعـد أشهـر ثـامنًا ، و منـهم عبد القادر المغربي ، فبـدأ  األولون سبعـة ، ثم ضم  
ــا الثـانـون فــكانوا عـشرة  األولــون في أول جلـسة  نتخبهماوعيـسى اسكنـدر المعـلـوف ، أم 

 .57571جويــلية  17ها في و عقــد
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و كــان نشــوء هـذا المجمع ضـرورة استدعـتــها مســيرة التعــريب في الوطـن العربي       
األجنبـي ، وكــان من بيـن المهـام التي  ستعماراحبتـها حركــة التحريـر من االالتي صـ

 :1وك ــلت لــه 
يـاء أوضـاعها العصريــة ، و نشــر آدابــها و إحالنظــر في اللغـة العربيـة و   -5

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 .
جمع اآلثــار القــديمة من تمـاثيل و أدوات و نقــود و كتـابـات ، وخـاصة ما كان   -6

  .يـًا ، و تأسيس متـحف لـهامنهـا عرب
و الغربيـة ، و إنشـــاء مكتبـة جمـع المخــطوطات القديـمة و المطــبوعات العربية   -1

 عـامة لهـا.
  المجـامع بين و بينـه تربـط و ، المجمـع أفكار و أعمـال فيهـا تنشـر مجلــة صدارإ  -1

 الجـامعات و المؤسـسات العلمـية المختـلفة .و 
 المجـمع مـر   وقــد،   المجمـع هـذا أعضـاء من لــجان علـى المهـام هــذه ز عــتو  حيث      

جمـع اللغـة العربيـة إلـى أن تـم  التــوحــيد بيـــنه و بيـن م متـعــددةو تسميــات  بــأدوار 
 .بالــقاهرة

متـ ـحدة ، بإنشــاء مجمـع اللغـة العربيـة ال 5727لسنـة  5511و صدر مـرسـوم رقـم      
 .2ع اللغـة العربية بدمـشق مليصبـح اسم المــجمع منــذ ذلـك التـاريخ مجـ
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العـلـوم التـي تدرس فـي  مـشق فـي تعريـبوقــد تمثـ لت الجهــود التـي قــام بـهـا مجـمع د     
وم الجـامعات السـورية ، وذلـك بتـوفـير الـمصطـلحات التـي قـامت بحـمل مفـاهيـم العلــ

ح خضـاعهـا لالستـعمـال اليـومـي منــذ الــيوم األول لـوالدتـهـا ، ممـا يتـيوا  ،المختـلفة 
 . 1المـضـي  باستعـمالها أو رفضـها ، و اسـتبـدال غيـرها بهـا للمتـخص صين الحـكم عليـها ، و 

تحتــاج إليـه مصـالـح وقــد كــان المجـمع ينجـز في ك ـل جلسـة لـه عــددًا غيـر قليـل مم ـا       
الحكــومة من أوضـاع و تــراكيب ، و قــد طـبع من أجــل ذلــك علـى نفقـة ديـوان المعـارف 

" رسـالة لـغويـة في الرتـب و األلقـاب ، و مـا يقـابلـها من العربـي الفصيـح  5757سنـة 
أشـار المجـمع إلـى مـا كـان مبنيـة علـى الرتــب و األلقـاب في مصر" ألحـمد تيمــور ، و قـد 

 .2يكل ــفه وضـع المصطـلـحات من مــراجعـات في الكتـب القــديمة ثـم مداوالتها فيـها 

شـر فيـها المصطـلح العـلـمي حيث كـانت تن ضـعكـما كـان لمجـلـة المجـمع دور فـي و      
ـراض ، و التـي تنـاولت البحـوث اللغــوية و األدبيـة ألعضـاء المجمـع في مختـلف األغــ

مــواضيع اللغـة و المصطلـحات العـلـمية ، و مـن بيـن النـاشريـن لمخـتلف المصطـلحات فـي 
 أميـن المعـلوف فـي أسمـاء النجـوم ، و جمــيل الخـــاني في عـلـم الطبيـعة ،  »هـذه المجـلـة 

سبــح في الطـب ، و صـالح  و داود الشــلبي في الجــواهر ، و مــرشد خــاطر و حسنــي
 مصطفى الشـهـابي في عـلـوم الزراعـة ، و المــواليد الثــالثة يـمـياء ، و الديـن الكـواكبـي في الك

   .3 «و مصطلـحاتهـا 
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و ألن  الجــهود المصطلـحية التـي بذلـها أصحـاب هــذا المجـمع كـانت قليـلة إال  أنــهم      
وا التعــريب في التـعلـيم العــالي ال ألنــهم انطلـقـوا من مقـرارات مجمعيـة، استطـاعــوا أن يطبـ قـ

 بـل لشــعورهم الــوطني و القــومي الــذي دعــاهم لذلـك .

   مجمع اللغــة العربيـــة بالقــاهـرة : -2
خبـة مـن ، و قــد ضـم  نالمجــمع اللغــوي للوضع و التعــــريب نشــاء إ 5876عـام شهــد      

 عـلـماء مصر آنـــذاك ، و لكــنــه عـط ــل بعد ســنوات ، و بقـي يتـــعثـ ـر فـي مسيـــرته إلـى عــام
مجمـع أبــدل إلـــى  5718حيث أنشئ مجــمع اللـغة العربيــة الملـكي ، و فـي عــام  5716

 .1ـارف العمـومية فــؤاد األول للغـة العربيـة ثـم أصبــح تابــعـًا لــوزارة المع
 : 2و قــد حـد دت أهـــدافه فــــي      

الحفــاظ علـى اللغـة العربيـة و تمكينــها من التعبيــر تعبيــرًا سائغــاً  عن متطل بــــات   -5
 العلــوم ، و الفنـون الغربيــة ، و التكنــولــوجيا المعـاصرة .

مـا ينـبـــو عن العربيــة مـن األلفــاظ         علـى وضــع المعـاجـم الس ــديـدة ، و التنبيــه   -6
 و الصيــغ .

العنــاية باللهجــات العربيــة الحديـــثة ، بدراستـــها دراسـة عـلـمية فـي مصر و غـيـرها   -1
 مــن أقطـار البـلدان العربيـــة .

لــــها و قــد اتـ ـخذ المجـمع لنفــسه مجـــلة علـمية تتشك ــل من أرب       عــة أبــواب رئيــــسة أو 
المصطـلحـات المتنـــوعة التـي يـــقر ها المجمـع ، و البـــاب الثـــاني مخصص للقـــرارات 
    اللغـــوية التــي يصـدرهـا المجمـع بقـصد التــوس ــع في اللغــة ، و الـبــاب الثــالث للبحـــوث 
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ضة ، ومــا يتبعـــها من دراســـات و بحــوث أدبيــة ، و البــــاب و الــدراسـات اللغـويــة المستفيــ
لــــة ألعضـاء المجمــع منــذ نشأته إلـى اليــوم   .1الرابع يضــم  تــراجم مفص 

، فتــوز عت لــجـانه العلمــية ،  ــع نشــاط المجمع فـي نشـر المصطلحاتوقــد توس       
ت العـلـمية حيث استطــاع أن ينــجز مصطلـحــات بعـض وانكــبت علــى وضع المصطلحـا

الفــروع ، و تحقيــق بعض معجــمات فـي الفلــسفـة و مختـلف العـلـوم ، و قـد أقـــر  المجمع 
ــا  5787سنــة  نهجـــًا علمــيًا في الترجـــمة و التعريـــب للمصطلحـــات العلميــة الغربيـة ، و مم 

 : 2جــاء فيــه 
ع االستضــاءة المصطلــح العربـــي ، مـ وضــع المقــابل االنـجلـيــزي أو الفــرنسي بــإزاء  -5

باألصل الالتيــني أو اإلغريــقي إن وجـــد ، ومـع مـــراعاة أن يت فـق المصطـلح العربـي مع 
 المدلـــول العـــلمي للمصطلح األجنبـي دون تقـيـيد بالداللــة اللفظيــة .

 ـثار األلــــفاظ غـير الشـائعة ألداء المصطلحـات العلـمية .يـإ  -6
ة ، و ذلـك إذا كـان المصطلـح يعــود إلى أصل يونــاني  عنـدالتعــريب   -1 الحــاجة الملــح 

 أو التيـــني أو شـــاع استعـــماله دولــــيًا أو كــان منســـوبـًا إلـى عـلـم عـرف بـه بيـن العلــماء.
 صطلـح المعـــر ب عربـيــــًا ، و إخضــاعه لقــواعد اللغـة في االشتقــاق و غيـره.مالعــدُّ   -1
الــــعلم األجنـــبي ، و كـــذلك المصطلـح المعـــر ب بالصـورة التـي ينطــقـان يكتــب اســم   -1

 بهــا في لغتـهما .

المصطـلحات العلــمية شــعارًا لــه ،  وقــد اتخــذ هــذا المجمــع منـذ تأسيــسه فكــرة تــوحيد     
العاملـــين بهــذا المجـمع حتــى يعـــيد للعــرب وحــدتهم العلــمية ، كـما روعـــي في األعـضــاء 

حــين إنشـــائه أن يضــم  إلــيهم عـلمـاء لــــغوييـن مـن مختـلف البــلدان العربيــة ، و إلــى جانــب 
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   في إرســاله مـا يقــــر ه من مصطـلحــات إلـى الهيئــات العلمــية في الـــداخل ذلـك لـم يتـــرد د 
ــب بمـا تبديـــه من مالحظــــات .  و الخـــــارج ، و يرح 

 المجمــع العلـــــمي العــــــــــــــراقـي : -3
في أقطــار علمـــية  سيــس مجــامع لغـــوية ـس مجمع دمشــق السبيـــل إلـى تأمــه د تأسيـ     

،  5765عربيــة أخــرى ، و كــانت في العــراق أول محـــاولة لتأسيـــس مجـــمع علــمي سنــة 
ـــلت وزارة المعـــارف العراقيــة لجـــنة  وزاريـــة  5762و فـــي سنــة  لتهـا إلــى مجمــع  شك   و حــو 

 ــراقي " ، و وضعــت لـه الوزارة اعتــمـادًا مالــــًيا ، و كــانأطلق عليــــه " المجمــع العلــمي العـــــ
ـــة مديــــر المعـارف العـــام  ، و قـــد  ســـاطح الحصــريذلــك بعنـــاية وزيـــر المـــعارف ، و هم 

رة حــد د لهـــذا المجمـع منهــجـًا يـــدعـى " تعلــيمات لجنـــة االصطالحات العلمــية في  وزا
 . 1المعــــارف " 

    ويضـم  المجمـع العــراقي لجــانًا للمصطلحــات العلمية للمعــاجم و التأليف و النـــشر     
كبيـــر فــي نشـــاط  ــرــق المخطـــوطات ، و كـــان لهــذه اللـــجان أثـيو الترجــمة ، و تحقـ
 المجــمع و استـمــراره .

ة بمطــــالب الحضــارة افـــــيجــعل العربيــة و  »المجــمع منــذ نشـــأته و قـــد استهـــدف      
المعــاصرة ، كــما استهــدف أيضــًا العنـــاية بأدب العـــرب و تـــاريخهم  و حضــارتهم ،  

جـــمة    التر و وحفـــظ  المخطــوطات و الوثـــائق النـــادرة  و النشـــر و التــــراث ، و التشـــجيــع 
 . 2«و التأليف في العلـــــوم و اآلداب و الفنـــــون 
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رعاية المصطلحــات و العنـــاية  »و مـن أهم األعمــال التـي يــبذلهـا المجمـع العـــراقي      
بــها ، وتــوجــيه مجهــوده و نشـــاطه إلـى تــوسيـع أفقـهـا ، و تثبيـــتها و نشـــرها بالنــقل  

 . 1 «تعـريب و االشتقـــاق الو 
 2القــــواعد العـــامة للجــــــان المجمع في وضع المصطلحـات : -
تفضيـل المصطلـح العــربي علـى المعــر ب ،وعـدم اللجــوء إلى تعريـب المصطلح إال   -5

 إذا تـعذ ر وجــود مصطلـح عربـي .
 يكــون أال   شـرط المصطلـحات وضعلـ المماتة القديـمة العــربية األلفــاظ من يستفــاد أن -6

        ـويـــــاللغـ المعـنى ـنــــبي بســـالل عــــيقـ ال حتـى ــروفةــالمع ةـــالمتـداول اظــــاأللفـ نــــم المصطلـح
 و داللتــه  االصطالحــية .

 أجنبـي ذي مفهــوم واحــد .إدراج مصطـلح واحــد فقــط في مقـابل كـل مصطـلح  -1
 ـــب استعمــال اللفـظ العـربي الواحـــد ألكـــثر من داللـــة اصطالحــية واحــدة .تجن   -1
 كــما ، للســامع بداللتـــه يــوحي ال و ، العربيـة طبيعـة من ليـس ألنــه النحـت تجن ــب  - 1

 رة .أن ـــه ال يخضــع لقــواعد ثـابتة ، و لــذا كــانت مسمــوعاتـه في العربية نـــاد
      
اهتـــم  و ، فالمجمــع العــراقي منــذ نشأتــه أْولـــــــى جانبــًا كبيـرًا للمصطلــــحات العـلـمية       

بوضـع المصطـلحــات من مختــلف العـلــوم ، فكـــانت لـه مصطـلحـات فـي الصنـاعة ،      
الطيـــران ، و مصطـلـــحات في  و مصطلــحات في هــندسة ســــكك الحـــديـد و الـــري  و

و مصطـلحـات الفيــزيـاء و علـــم الغــاـبـات و األحــــياء : كمـا اإللكــــــترون و عـلــوم الفضــاء 

                                                           
 . 507محمد علي الزركان ، الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث . ص   - 1
 . 581المرجع نفسه . ص  - 2
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ــال مصطلحات نشـــر       الغــزل و النسيــج ، و مصطلحــات هندســة إســـالة المــاء ،  عـم 
 .1غيــــرها  وو مصطلــحات التشريــح 

المختــلفة ويحــرص المجمـع أال  يــنفـرد بـــــرأي أو يــــقر  قـــرارًا حـتى يـــقف عـلـى اآلراء       
حـــول كــل مصطلـح قـبل ات خـــاذ قــراره فــيه لتكـــون مصطلـحاته سببــًا مـن أسبــاب جــمع 

                                                                                                                     . 2ل ، و التوحــيد بيــن األقطــار العـــربية الشـم
       الهيــئات ،فلم يـــكن المجــمع يتـــرد د فـي االطالع عــلى جمــيع اآلراء لمختــلف       
ــدره كــتبها و مجــال تها ، فكــان حريــصًا ن خــالل ما تصلمجــامع اللغـــوية األخـــرى مـو ا

ــدة مع القــرارات األخــرى .  عـلى أن تــكون قــراراته مــوح 
   مــجمع اللغــــــــــــة العــــربية األردنـــــــــــــــي : -4

 ــعريبللت  يةاألردنـة نـاللج»ـلت تشـكين ـح 5725ة سنى إلـذا المجـمع هــيس ـســأتيــرجع       

ـــخذه مؤتـمر التعـريب األول المنعــقد في الربــاط  و التــرجمة و النــشر تنفــيذًا للقـــرار الــذي اتـ 
  . 3« 5725في شــهر آفــريل عــام 

و كــان لــهذه اللجــنة جـهد مشكـــور في النهضــة اللغــوية و العـلمــية باألردن ،             
            ة سني تأسـس مجـمع اللغـة األردن اللجــنة بأعــمالها حـتى هــذهواستمــر ت 

57024. 
، و يشـــك ل لجـــانــًا علمـية  5708و أصــدر العــدد األول مـن مجــل ته فــي ينـــاير ســنة       

 لألصــول و التــعريب و المصطـلحـات و الترجمـة و التــراث .
 ضللنهو  ــواكبتهـام و العــربية غةباللـ وضالنهـ عـلى راألخـ هــو ودهـجه ـحتات ض وقــد      

                                                           
 . 670(. ص5ينظر وفاء كامل فايد ، المجامع العربية و قضايا اللغة)  - 1
 . 672المرجع نفسه . ص   - 2
 . 391حديث . صمحمد علي الزركان ، الجهود اللغوية في المصطلح العلمي ال  - 3

 . 51ينظر شوقي ضيف ، مجمع اللغة العربية في خمسين عاما. ص   - 4
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حـيـــــاء ، الفنــية و العـلـمية المصطلحــات ووضـع ، الفنـــون و اآلداب و بالــعلــوم نفـائس  وا 
 التـراث .

ي الجــامعـات      و كــان مـن أهــم المشـاريع التـي قــام بـها المـجـمع تعــريب العـلــوم ف      
و تعـــــريب المصـطلحـات ، فقــد عمـل عـلى وضـع معـجم الـريـاضيات ، كــما أصــدر 
لــهما تعــريب رمــوز وحــدات النظـــام  المـجمع كتـابيـن فـي أعـمـاله التعــــريبية يتنــاول أو 

 . 1رة واالقتــصاد و المصارف ـاتها ، و يتنــاول الثــاني مصطلحـات التجــاو مصطلح الدولــي
ومـن بيـن المصطلــحات التـي أقــر ها المجـمع ، وأصــدرهـا مصطلـحـات الزراعــة             

 و ســالح الـالســـلـكي  و النقــل و التمويــن و األرصـــاد الجــوي ــة و المــواصفـات و التقـيـيس. 
 :2وضع المصطلـــح  منهجــــــــــــــــــية المـجمع فــي -
 أن يكــون المقــابل العــــربي معــب رًا تعبيـــرًا دقــيقًا علــى المصطلح األجنبي .  -5
ــدل  عليــها المصطلـح    أن يكــون المقــابل العـــربي معــب رًا عـن الوظيفة التـي ي  -6

 األجنبي .
 ًا تــراثيًا كـل ما كــان ذلـك ممكـنًا .للمصطـلح األجنبي عــربيـ العـــربي المقــابل يكــون أن  -1
هـو المصطلـح األجنبي مـع تحـويــر  األجنبي للمصطـلح العـــربي المقــابلأن يكــون   -1

 يجعـل لـه جـرسـًا عربيـًا .
        هـو نفسـه إذا كــان مـن الشـيوع األجنبي للمصطـلح العـــربي المقــابل يكــون أن  -1

 و الذيـــوع.
 ات حــاد المجـامع العربيــة .إلـى وقـد انضـم  المجـمع األردنـي منـذ سنـته األولـــى       

 اتـــحـــاد المجــامع اللغــوية و العـلمـــية العـــربية :-5
                                                           

 . 52ص. عاما خمسين في العربية اللغة مجمع ، ضيف شوقي ينظر  - 1
 . 578محمد علي الزركان ، الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث . ص  ينظر  - 2
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حـــين  5712نشــأت فكــرة قـيـام ات حــاد المجـامع اللغــوية و العلـمــية العــربية سنـــــة       
ها اإلدارة العــامة للثقــافة بالجــامعة العــربية في لــقاء نظ ــم بدمشــق ، و فـي سنــة دعـت إلــي
ــــحاد مـن المجــامع الثـالثــة القــائمة مجـمع دمــشق و مـجمع القــاهرة  5705 ن هـــذا االتـ  تكــــــو 

 .1و المجـــمع العــراقي 
 الت حـــاد مجمـع اللغـة العـــربية األردنـي .لينضـم  فيــما بعـد إلـى هـذا ا      
التي سعــى إلـى تحــقيقها هـذا االت حـــاد تنظيــم االت صــال بين  و مـن أهـم األهــداف      

المت صـلــة باللــغة  المجــامع اللغــوية العلمــية العــربية ، و تنسيــق جهــودها في األمــور
غــوي و العلـمي ، و العـمل علـى تـــوحيد المصطلـحــات العلمـية        العربيـة و بتـراثها الل

 و الفنــية و الحضـاريـة و نشـرها .
  مكــتب تنسيــــــــــــق التعـــــــــــــــريب :  - 6

بـاط ،    مقـــر ه الـ ـريب في الـــــوطن العـــربي ليكون تـأسـس المكـــتب الــدائم لتنسيـــق التعـ       ـر 
علـيه المنـظمة العــربية للتـربية و الثـقافـة و العـلـوم حيث وافــق المجلــس التنفيــذي و تشــرف 
       ــن حــد دا أهـدافـه و هيكـلـه التنظيـمي حتــه الذيْـ ة علـى نظــامه الـداخــلي و الئللمنظـــم

 .2ميـزانيـته و 
تعــريب بالتخطــيط لمعجمــاته عـن طـريق االنطالق مـن و يقـوم مكـتب تنسيــق ال      

المعجـمات الحـديـثة للمصطلـحات الغــربية ، ثـم عـن طريـــق البحـث عـن المفـــردات 
 . 3المنـاسبة لـها في اللغــة العربيـة 

                                                           
 . 50في خمسين عاما. صينظر شوقي ضيف ، مجمع اللغة العربية   - 1

 
 .175ينظر محمد علي الزركان ، الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث . ص   - 2
 . 570ينظر محمود فهمي حجازي ، البحث اللغوي . ص  - 3
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اللغـة  و مـن بيـن المجهــودات التي عـالجهـا مكتب تنسيــق التعـــريب قضــية صــالحية      
العــربية للتـدريس الجــامعي ضمـن بحــث بعنــوان " اللــغة العــربية و تحـديـات العصـر" حيث 
ذكــر أن اللغـة العـــربية صـالحة للتــدريس الجــامعي في العلـــوم الحديــثة ، لكــن يلــزم في 

 . 1هـذا التدريــس االستعانة بلغــة أجنبيــة 
هــا رح العتــبات التـي تعــث ر فيـها التـدريس و قــد طــ       العلــمي بالـــلغة العربيــة حيث لخـص 

 : 2في
 عــدم وجــود المــراجـع العلمـية باللغــة العـــربيـة .   -5
 بين الـدول العربيـة . نقـص المصطلحــات العلميـة و التقنيــة العربيــة و اختــالفها   -6
  الدارسيــن للـمواد العلميـة في اللغــة العربيــة.الب الجــامعيين ضعـف األســاتذة و الطـ -1
، وعـــدم تعــاونها علـى اختـيـار المنـاهج تقصـــير الجـامعـات في ميــدان البحث العـلـمي  -1

 و الكتـب المــدرسية .
      

 :3ل التي اقتــرحها لتـــجـاوز هــذه العقبــات و و مـن بيـن الحـــل 
 ين المكتبـة العلمـية بتــرجمة الكتـب .تكــو  -5
 العـمل علـى تعـــريب المصطـلحـات تمـاشيـًا مع تـطـو ر العلــم . -6
 تـــوحيد الكتـب الجــامعية في الــدول العــربية . -1
 تشكــل لجــنة مـن الجـامعـات تشـــرف علـى ترجـمة البحــوث إلــى لغـة عربيــة سليــمة . -1

                                                           
 . 586 – 585( . ص5ينظر وفاء كامل فايد ، المجامع العربية و قضايا اللغة)  - 1

 . 581 – 586المرجع نفسه . ص  - 2
 . 581. ص المرجع نفسه    -3
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انتبــه المكـــتب إلـى مشكــلة المصطلحــات العلميــة التي يعـــاني منـها  قــدهــذا و      
للحـــد  مـن هــذه المشكــــلة ، ده للبحث عـن حلـــول منــاسبة و اللغــويــون العـــرب ، فكــر س جهـــ

ندوة تـوحيـد منهـجيات وضع المصطلحات العلمية أقــر  فيهـا  5785حيث نظم عام 
 :1األساسية في اختيار المصطلحات العلمية ووضعها ومن بينـها  المبادئ

ضرورة وجـود مناسبة أو مشاركـة بين مـدلـول المصطلح اللغـوي و مدلـوله  -5
 االصطـالحي ، وال يشتـرط في المصطلح أن يستوعب كل معناه العلمي .

الحـقل  وضع مصطلح واحـد للمفـهــوم العـلمي الـواحد ذي المضمـون الــواحد في -6
 الـواحد.

استقــراء التـراث العــربي و إحياؤه ، وخاصة ما استقر منه من مصطلحـات علميـة  -1
 عـربية صالحـة لالستعمـال الحـديث .

استخـدام الوسائل اللغـوية في تـوليد المصطلحات العلميـة الجديدة باألفضلية طبقًا   -1
 از واشتقـاق و تعـريب و نحت ( .للترتيب اآلتي : التراث فالتوليــد)لما فيه من مجـ

التعريب عند الحاجة ، و تفضيل الكلمات العربية الفصيحة الشائعة على الكلمات   -1
 المعربة .

إلــــى جانـب المــجامع اللغــوية األخــرى التي ســاهمت في الحــفاظ على أصــالة اللغــة       
عو  العربيـــة ، و إحـــياء تــراثها القــديم ، طـــائه صبغــة جـديـــدة و كـــذا االهتـــمام بمصطــلحات ا 

و تعــريبها ، نجــد مجمـع اللغـة العربيـة بالســودان الـذي تأسـس سنة مختــلف العلــــوم 
، و تمث لــت أنشطتــه في إقــــامة دورات تدريبيــــة للمذيعيـــــن و المذيـــعات ، وأيــضًا 5771

، و مجمع اللغـة العربية الفلسطيني و مجمع اللغـة  ـزائري للغــة العـــربية المجــمع الجـــ
  اللــيــبي .العربية 

                                                           
  .505ينظر مصطفى طاهر الحيادرة ، من قضايا المصطلح اللغوي العربي  ) الكتاب األول ( .ص  - 1
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 ديتوحــــ في يســـاهم اتصــالهم و ، العربيــة المجــامع أعضــاء التقاء أن شــك وال          
 هـذا أكــان ســواء ، فيــها المختلف المصطلحــات حــول آرائهــم تقـــارب و ، المصطلحـات

 يعقــد الذي العــربية اللغــة مجمـع مؤتـــمر في أم التعــريب تنسيــق مكتـب إشــراف تحت
 في المجــامع أعضــاء على اقتصـــار دون ك لــها العربية أعضــاء يضم   و ، بالقــاهرة سنويـــاً 
 .  1 لغـوية مجــامع هابـ تــوجد التي العربيــة الدول

  هـود الفـــردية في تــــــوحـــــيد المصطلحات :الج -
وال ننـــكر الجهـــــود الفــردية التـي قــام بـهـا العـديـــد من العـلـماء من مختـلف البــلدان       

فكــــانت البـــدايـات في مصـر مـع مجــال المصطلحات و تــوحيــدها ، العــــربية في 
و رفــاقهما الذيــن كــانت لــهم اتـصــاالت مـع الغـــرب أين نشــطـت  اقالشـــذيو  الطـهطــاوي

 .2الكتـب األجنبيــة تــــرجمة ركة التأليـــف  و حـــ
تنــو عت الجهــود المصطلحـية الحـديــثة من بينـها البحث فـي مشكـــالت كما       

لبنـــان و تـــونس و غـــيرها من خـــالل  المصطلحات اللغــوية ، و كـــان ذلــك فــي ســوريا و
         محمـد منــــدورو   عــــلي عبد الواحـــد وافـــــينخـــبة مـن العـلـماء المحدثيــن مـن بينـم 

 محمـد رشـــادو  عبـد الســـالم المســديو  محمـــــود الســعرانو   تــمام حـــسانو 
جـــل  بحـــوثهم علـى دراســة األلفــاظ و المصطلحــــات العـــربية ، حيث تـــرك ــزت  الحمــزاوي

و ربطـــها بالمصطلحـات األجنبيــة الحــاملة لمختـــلف العـلــوم ، ،القديـــمة منـها و الحديــثة 
و كــذا البحث في  و منظـــومات مصطلحــية تجمعـــها ،معـــاجم  إلـى جـانب وضع

 ـدها بشتـ ى الطـرق و الوسائـل .يلسعي إلى توحـو ا مشكــالتهـا ،

                                                           
 . 582 – 581ص .( 5)اللغة قضايا و العربية المجامع ، فايد كامل وفاء ينظر - 1
 . 511.ص  الكتاب األول ( )ينظر مصطفى طاهر الحيادرة ، من قضايا المصطلح اللغوي العربي - 2
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و قـد شـاعت فكـرة تـوحيد المصطلحـات في العصر الحديث ، فأخـذ العلـمـاء      
يقدم  علي القاسميالمحــدثون يطلـقون علـى هذه الفــكرة ) التوحيد المعياري( ، فنــجد 

المعيــاري بصـورة عــامة : تخصيص يعني التــوحيد  »تعريـفًا لهذه اللفظــة حيث يقــول :
،  وذلك بالتخـلص من التـرادف و االشتــراك مصطلح واحــد للمفهــوم العـلمـي الواحــد 

 .1 «اللفظي ، و كـل ما يــؤدي إلى الغمـوض و االلتبـاس في اللغـة العلمـية و التقنيـة 
ق ة ، هدفـه في ذلـك الـوصول إلى تبنـى هذه الفكـرة و عـالجهـا بكثير من الدفعلـي القـاسمي 

 تقييس المصطلح و تحقيق توحــيده .
فيــها المجــامع اللغـوية  و يبقــى المصطلح اللســاني مشكــلة من المشــاكل التي وقــعت      

العربيــة ، لكنــه من الضروري السعـي إلى معــالجة هـذه المشكلة التـي عصفــت باللسانيــات 
                         فـــد النهضــة العلمية الحديثة ،تها حتى تســـلم لنــا اللســانيات رافــدًا من رواو مصطلـحـا

   :2من بين الحلـــول المقترحــة للحــد  مـن مشكـلة المصطلـح اللســاني و 
 العـلمية .العمـل علـى اإلكــثار من اللقـاءات العلميـة بيــن القائمين بتدريــس المــواد  -5
التعــريب لنقــل الفكر األجنبي إلـى اللغة  وإنشــاء المؤسـسات الخــاصة بالترجمـة  -6

 العربية .
ربــط هـذه اللغــات في التعــليم  و نبيـة في المــراحل كلــها ،االهتمـام باللغــات األج -1

 دريس المــواد العلمية .العـــالي بدراسة المــواد العلمـية و ذلك بتخصيص ســاعـات معــينة لت
إثــراء اللغــة العربيــة في حـقل المصطلحات العلمية بإصــدار المعــاجم العلمية  -1

ـدة ، و المجـاالت العلمية المتخصصة .  الموح 
                                                           

 . 11. ص) الكتاب الثاني ( العربي اللغوي المصطلح قضايا من ، الحيادرة طاهر مصطفى  - 1
جامع العربية و قضايا . وفاء كامل فايد ، الم 56ص .« اللسانيات و المصطلح » ، أحمد قــدورمحمد  ينظر :  - 2

 . 577 – 587ص .(5اللغة)
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استعمــال الشائع عن المجـامع اللغــوية من المصطلحات ، و السيــما مـا كــان واردًا  -1
 ـثة .في المعاجم اللســانية الحديـ

 ف عن محاوالت التســابق عن وضــع المصطلحــات ، و العــودة إلـى الدرسالكــ  -2
 اللســاني القديــم في العربية لالستفــادة من جهــود القدماء .

 إنشــاء مكــانز المصطلحـات العلميــة عامــة و اللســانية خاصـة في المجـامــــع اللغويــــــة -0
 ها بالشبكـة العالميــة لالت صــاالت .و الجــامعات ، وربطـ 
توظيفـه فـي  واالهتمــام بتدريس " علـم المصطلـح " ضمن الدراسات اللســانية ،  -8

 توحــيد الجهــود و تنسيــق المصطلحــات الشـائعة .
المبـادرة إلـى تأســيس جمعــية علمــية تعنــى بالمصطـلح العــلمي ، والسيــما  -7

 ســانية بإشــراف ات حـــاد مجــامع اللغــة العربيــة .المصطلحــات الل
  ،و ما تعتمـــده الجــامعاتقبــول ما يصـدر عن المجــامع اللغــوية من مصطلحات   -57

 و المؤسســات ، و وضعـه بيـن أيــدي الدارسين و الطلبـة .
       

ــت بطريــقة وال شــك أن المســاهمة في توحـيـد المصطلح اللساني ، و        خـاصة إذا تم 
ــدة     و مشتــركة ستقضي حتــمًا على اللبس و الغمــوض ، وتسه ـــل على الدارس ،  مــوح 

فقــد أصبح ــرات و اللقــاءات العلميــــة ،و تضـع ركــيزة للغـــة  مشتـــركة في النـدوات و المؤتمـ
،ألن تـعاملهم مع المصلـح الــواحد عــلماء تـــوحيد المصطلحات غـاية يسعى إلى تحقيقــها ال

 للمفهــوم الــواحد من شـأنه أن ييس ــر عليـهم عمليـة التــواصل في العــلوم التــي يتـداولونها .
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 خاتمـــــــــــة
لقد اّتسم 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 :

أكثرها أهمية باعتباره القاسم المشترك  ومصطلح أظهر العلوم اللسانية أن علم  ال -     
، نته في شّتى الميادين و المجاالتبين العلوم كلها ، حيث لقي العمل المصطلحي مكا

 رت به المعارف و العلوم .ـفكان مسايرًا لمختلف التطّورات الحاصلة ، والتقدم الذي تفجّ 

رز لدى األوربيين و اتخذ أشكااًل متعددة ، وسلك مسالك أن اللسانيات علم جديد ب -     
يتجلى ذلك من خالل دراساتهم و بحوثهم المنجزة في حقل الدراسات اللسانية    وجديدة ،

و اللغوية ، والتي تمّيزت بالتنّوع المدرسي و المنهجي و التحليلي ، أين حظي المصطلح 
 اللساني بمكانته بين تلك الدراسات .

ن اللسانيات العربية شهدت حركة ترجمة حثيثة خّلفت وراءها زخمًا هائاًل من أ -     
سانيات الغربية و مختلف المصطلحات اللسانية الناتجة عن التطّور الذي عرفته الل

إذ نجد للمصطلح األجنبي الواحد مقابالت عديدة ، وكان عنوان هذا العلم  مدارسها ،
     االصطالحي حيث توّصلنا إلى أن المصطلحات المترجمة  أوضح مثال لهذا التعدد

    و المعربة لهذا المصطلح األجنبي قد بلغت عددًا كبيرًا منها علم اللغة و علم اللسان 
و اللغويات و األلسنية و اللسانيات و غيرها ، و معظمها يمّثل عناوينًا لمختلف المؤلفات 

 العربية .

لواقع المصطلح اللساني عند الكتاب و اللسانيين العرب تبّين  من خالل استقرائنا -     
لنا أّنهم قد وقعوا في مشكلة التعدد المصطلحي للمفهوم المفهوم الواحد، و يمكن أن نعتبر 
ذلك نتيجة عدم التصور الصحيح و الحقيقي للسانيات علمًا و منهجًا ، و كذا غياب 
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     جانب الطابع العفوي الذي يسم دراساتهم  التنسيق الفّعال بين أوساط المترجمين إلى
 و بحوثهم .

أن المجامع العربية و الهيئات العلمية و اللغوية المتخصصة لم تقف مكتوفة  -    
األيدي أمام هذه المشكلة ، فقد حرص أعضاء هذه المجامع و المؤسسات مجتمعين على 

، و التمكن من االّتصال  توحيد المصطلحات ، و ذلك لتضييق الفجوة القائمة بينهم
ببعضهم البعض أثناء اقتراحهم للمصطلحات  ووضعها ، حيث أصبحت قضية توحيد 
المصطلحات غايًة و هدفًا تضعه المجامع و المؤسسات نصب أعينها للوصول إلى 

  تحقيقه .
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