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ىل كـــل أ ساتذة قسم الآداب و انلغــــة امعربية        أ تقــــدم ابمشكر اجلزيل ا 

دارة امقسم و امعاملني ىل ا          و عٌلل املكتبة عىل لك ما قدموه ،و ا 

. يل من مساعدة   

ين بلب ما اكتس به  م يل يــد امعون، و أ مــــدَّ ىل من قدَّ    كٌل أ تقـــــدم ابمشكر ا 

من عمل ومعرفة ومل يبخل عًلَّ ابمنصح وامتوجيه واملتابعــــــة ل جنـــــاز هــذا 

امعمــــــــل  

" دميلــة فرحـي" ال س تاذة املرشفـــة 

 ".س ناين س ناين "كتورو ادل ، " مني مالويال  " ادلكتورو 

 

 

 
 

 شكر و عرفان
 



  

  

 
  

  

 

  

    

  



:   مقدمـــــــة

 

 العشر�نخاصة في أواخر القرن و  ، رةالساحة الف�ر�ة المعاص إن المتأمل في  
 � الحقولمختلف  في ،األجنب#ة اللغات لمصطلحات العلم#ة الوافدة منل ا�بیر  ازخمیلح

المعرفي و  العلمي المتزاید، و �ذا التقدم الحضار1 الثقافياالختراع  من ذلك المعرف#ة
 من أبرز و أهم ما سعت إل#ه المجامع اللغو#ة العر;#ةف�ان  . الراكض على مستو5 الغرب

من المعاییر مجموعة  دیحدت فتم بذلك ،العلم#ة من ترجمة و تعر�ب لتلك المصطلحات
         الدخولو  هو اللحاق Cالر�ب الحضار1  �له من ذلكالهدف و ،لص#اغة المصطلح

  .التطور التكنولوجيو عصر العولمة  في

 Cاتتالتي علم#ة، تلك المصطلحات اللسان#ة،في هذه المصطلحات ال النتCاهل الفتالو 
 او اتفاق اا �انت اللغة اصطالحو لمّ  ،و انشغالهم  الیوم ذو1 االختصاص اهتمام مصب

، ِلحٍد لها مطرد عنه نمو  نتج و هذا ما، هاو تعر�ب إلى ترجمتها فقد سارعوا ،و مواضعة
عن هذا  ، فنتجیتعسر على الدارس أو القارO الناشئ تتCعها نظرا لتراكمات المصطلح#ة 

  .  االصطالح ما أسماه Cعض الدارسین Cالترادف االصطالحي للمصطلح األجنبي الواحد

االصطالح#ة للمصطلح اللساني Cصفة منفردة خذت الترادفات أ هذا المنطلRو من  
 في اخت#ار المصطلحات الدالة و المطاCقة للمفهوم القار للمصطلح مسارات متعددة

  .األجنبي، مما صعب توحیدها

لمصطلحات العلم#ة على مستو5 الوطن ل العلمي و نظرا التساع رقعة الCحث
، و في توحید سائل ص#اغتهاالCحث في و : أبرزها  عدیدة اتجاهات ظهرتقد فالعر;ي ، 

المصطلح  تعدد�ان لCحیث في زمننا الحاضر،  ترجمتها، إذ ُتعد من أهم االتجاهات
     توحیده  حولضرورة حتم#ة لإلشادة Cالمجهودات المبذولة العر;ي في جم#ع حقوله،

 اللسان#ة المصطلحاتخاصة منها استئصال جذور تعدد#ة المصطلح و و ، ةالعر;# الCالد في
 .مترادفة للمصطلح الواحد#طلR علیها اسم المصطلحات ال التي Cات و 

 

  

 أ



:   مقدمـــــــة

 

 الترادف االصطالحي: حثنا الموسوم بــC موضوع أن #شدّ  و لزاما �ان من الضرور1 ف
       ف#ه  ینضو1  دراسته و معالجة ماإلى   مما دفعنا اهتمامنا، في اللسان�ات العر��ة

تلك الهفوات  ه منعنتفاد#ا لما قد ینجر و  الدرس اللغو1 من إش�االت محاولة منا إثراء 
 ةعلم# خطةمرتكزة على ، و التي لم تكن  و المتعصCة الناتجة عن الترجمات الحرة

       #ةالساع ،من قبل المجامع اللغو#ة العر;#ة امصادق علیه ةقدب ممنهجة ومضبوطة
ن بها و�ذا امتصاص أید1 العابثیمن  ص#انتهاو  اللغة بإح#اء تراثها لىع افظةحإلى الم

  .ظاهرة التعدد المصطلحي

هل الترادف  :راودتنا Cعض اإلش�االت و التساؤالت حول هذا الموضوع أهمها ولهذا
تفشي  دواعي و ما ظاهرة في اللغة العر��ة أم ال؟ ُ�مثل االصطالحي للمصطلح اللساني
ما مد5 تأثیرها على الدرس اللغو1 و  للحد منها؟ الCاحثینهذه الظاهرة Cالرغم من محاولة 

و لإلجاCة  ؟التي ینCغي اتخاذهاالالزمة  و الحلول هي اإلجراءات و ما العر;ي الحدیث؟
  مقدمة  علىمادة الCحث في خطة منهج#ة احتوت عملنا على تبو�ب عن هذه التساؤالت 
  .و فصلین و خاتمة 

 الترادف مفاه#م إلى المصطلحيالترادف  :تطرقنا في الفصل األول الموسوم بـ 
، ثم تناولنا المصطلح اللغو1 مفاه#م و أCعاد، وأخیرا �ان لزاما منا معرفة آل#ات واتجاهات

  . ص#اغة المصطلح العلمي 

   تعرضنا اللسان�ات و الترادف االصطالحي: و في الفصل الثاني الذ1 عنوناه بــ
ذا بدا#ات ظهورها،ثم تطرقنا إلى الترادف اللسان#ات العلم الحدیث ، من مفهوم لها و � إلى

 االصطالحي و أثره في تعدد المصطلح العلمي، و Cعدها المصطلح اللساني بین التعدد
 وضع المصطلح العلمي وأخیراالمجامع اللغو#ة و دورها في  ف#هوالتوحید، �ما تناولنا 

مجموعة  مثلخاتمة تُ و قد احتو5 على .نماذج من المصطلحات اللسان#ة المترادفةاقتراح 
  .من الخالصات و النتائج التي توصلنا إلیها من خالل الCحث

  

 ب



:   مقدمـــــــة

 

 نجازنا لهذا الCحث نذ�ر المنهج الوصفيالمناهج التي اعتمدنا علیها في إ و من
�ما استفدنا  ،اللذان قمنا بتطب#قهما في الجانب النظر1 من الفصل األول المنهج التار�خيو 

         #قابلهاات األجنب#ة Cما Cحیث قمنا Cمقابلة Cعض المصطلح من المنهج التقابلي؛
 الفصل الثاني  الجانب التطب#قي من ، فيالمنهج المقارن  �ذا وترجمات Cاللغة العر;#ة  من

  .لطب#عة الCحث نظرا

فقد اتكأ الCحث على مجموعة من المصادر      أّما ف#ما یخص المصادر والمراجع،
 :�ان لها الدور الCارز و الكبیر في إثرائه أهمهماو التي  و المراجع

 Cأجزائه  ، مصطفى طاهر الح#ادرة: ـ ل" قضا#ا المصطلح اللغو1 العر;يمن "�تاب -
 . الثالث       

 " المجامع العر;#ة و قضا#ا اللغة من النشأة إلى أواخر القرن العشر�ن" �تاب  -
 . وفاء �امل فاید: ـ ـل       

 .دمحم علي الزر�ان: ـ لـ" للمصطلح العلمي الحدیث اللغو#ةالجهود " �تاب -
  :منها ةعلى ثالثاعتمدنا اللسان#ة فقد  و المعاجم القوام#س من ناح#ةو  

   . عبد السالم المسد1: لــ " قاموس اللسان#ات"  -
  . منذر الع#اشيلمترجم ا: ـ ل " القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان"  -
  .مCارك مCارك :لــ "  المصطلحات األلسن#ةمعجم "  -

فهي قلیلة منها  ،هذا طر�C Rحثنا و ف#ما یتعلC RالصعوCات التي اعترضت
، و �ذا صعوCة ضdC الموضوع و حصره في الرؤ5 التار�خ#ة عبر األزمنة االختالف

  .الCحث ف#ه مجالالتساع نظرا 

  

 ج



  

  

  

  أ
ولالفصل 

        ييييــــــــــــــــاملصطلحاملصطلحاملصطلحاملصطلح    رادفرادفرادفرادفــــال�ال�ال�ال�
    

        ال�ــــرادف مفاهمي واجت�اه�اتال�ــــرادف مفاهمي واجت�اه�اتال�ــــرادف مفاهمي واجت�اه�اتال�ــــرادف مفاهمي واجت�اه�ات    :  :  :  :  ٔ�والٔ�والٔ�والٔ�وال

        املصطلح ا)لغوي مفاهمي ؤ�بعاداملصطلح ا)لغوي مفاهمي ؤ�بعاداملصطلح ا)لغوي مفاهمي ؤ�بعاداملصطلح ا)لغوي مفاهمي ؤ�بعاد    : : : : "نیا"نیا"نیا"نیا

-لیات صیاغ    : : : : "لثا"لثا"لثا"لثا -لیات صیاغ� -لیات صیاغ� -لیات صیاغ�         ة املصطلح العلمية املصطلح العلمية املصطلح العلمية املصطلح العلمي....�
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  :تجاهاتم وااه�مف:  الترادف : أوال
  :لترادفاتعر!ف  -01
  :في اللغة 1-1

 عَ  ِ تَ  امَ  :الردف « )ردف(مادة  )ه170ت( الفراهید& :لـ  "معجم العین"ورد في 
اء قال جَ 2ُ  ى، وَ افَ دَ الرُّ : عُ 2الجمف،وَ ادُ رَ التَ  وَ هُ فَ  يءٍ شَ  فَ لْ خَ  شيءٌ  ا عَ تَ تَ ا ذَ إِ ، و فهُ دْ ا فهو رِ شیئً 
ه فُ ردِ یُ  وَ  ،كَ فُ دِ تَ رْ یَ  ،وَ  كَ فَ لْ ه خَ فُ دِ رْ الذ8 تَ : كَ 2فُ دِ و رَ  اًض عْ  َ   عَ تْ هم یَ عُض أ8  َ  ؛ىافَ دَ رُ  ومُ القَ 
 Fِب رْ مَ  عُ وِض وهو مَ :دافُ والرِّ  ،هُ نْ مِ  مُ ظَ عْ أَ  رهم أمٌ لَ  َف دِ قد رَ  وم أمرٌ القَ  ِ  زلَ نَ و  كَ یرُ غَ 
  )1(.»... دفِ الرِّ 

        منظورالبن  "لسان العرب" يف ءفي اللغة Fما جا"الترادف ":والمراد بـ
          عَ  ِ تَ  ءٍ يْ شَ  لُّ Fُ وَ  ءُ يْ الشَّ  عَ  ِ ا تَ مَ :دفالرِّ  «):ردف( في مادة )هـ711- هـ630(
 فَ رادَ تَ وَ  .ىدافَ الرُّ  عُ مْ الجَ ، وَ فُ ادُ رَ هو التَّ ، فَ ءٍ يْ شَ  فَ لْ خَ  ءٍ يْ ع شَ ا َ تَ ا تَ ٕاذَ ه، وَ فُ دْ هو رِ فَ ا،ئً یْ شَ 

   )2(.» عُ ا ُ تَ التَّ  فُ ادُ رَ التَّ ا وَ ًض عْ  َ  هُ ُض عْ ع  َ  ِ تَ : ءُ يْ الشَّ 

: دفاً رِ  -فهدَ رَ  «: فقد ورد الترادف  أنه مجمع اللغة العر,�ة: لـ ا في معجم الوسS2أمّ 
و في التنزUل  ،هُ مَ هَ دَ : أمرٌ  هُ ف لَ ال َردِ قَ ، و 2ُ َدَهمهُ : أمرٌ  ، و َرَدَفهُ عهُ  ِ تَ  وَ  هُ فَ لْ ب خَ Fِ رَ 

≅ ö:العزUز è% # |¤tã βr& tβθ ä3tƒ t∃ ÏŠu‘ Νä3s9 âÙ÷èt/ “Ï% ©!$# šχθ è=É∨÷ètGó¡n@ 〈∩∠⊄∪)3(
      الى وَ تَ : فَ دَ رْ أَ  

$< øŒÎ) tβθèW‹ÉótGó¡n@ öΝä3−/u‘ z:و في التنزUل العزUز. عَ ا َ تَ و تَ  yftF ó™$$ sù öΝà6s9 ’ÎoΤ r& Νä.‘‰ÏϑãΒ 7#ø9r' Î/ 

z ÏiΒ Ïπ s3Í×‾≈ n=yϑø9 $# šÏùÏŠó÷ß∆ ∩∪  〈 )4(
ب Fِ رَ : النفُ ) دفتَ ارْ (ه فَ لْ  ه خَ Fَ رْ أَ  ه وَ فَ دْ رِ  هُ لَ عَ ا جَ النً فُ  

ا مَ هُ نَ یْ بَ  انَ ان Fَ متَ لِ فت الكَ ادَ رَ اآلخر و تَ  فَ لْ هما خَ دُ حَ أَ  َب Fِ ا رَ عَ ا َ تَ ا تَ ادفَ رَ ه، وتَ  َ احِ َص  فَ لْ خَ 

                                       
    ،)د [(، الكتب العلم2ةتحقی\ عبد الحمید هنداو8، دار  ،معجم العین ،)الخلیل بن أحمد الفراهید8(الفراهید8  -)1(

  . 112ص ، 2ج، )ردف(مادة  ،)د ت(،  بیروت     
    ،لسان العرب، )جمال الدین أبو الفضل دمحم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن ح قة بن منظور(ربن منظو ا -)2(

  .1625ص، 3مج ،)ردف(مادة ،)د ت( القاهرة،دار المعارف،      
  .72 اآل2ة ، النمل -)3(
   .09األنفال ، اآل2ة  -)4(
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ف ادُ رَ عنى ، و Fذلك تَ حدا مَ تَ ظًا و تَ فْ ا لَ فَ لِ تَ خْ أن تَ : متینلِ الكَ  فَ ادُ رَ تَ  -)رادفالتَّ . (رادفتَّ ال
  )1(.» اتمَ لِ الكَ 

  :في االصطالح - 1-2
      عدیدة من قبل العلماءمفاه2م اتخذ الترادف في جان ه االصطالحي 

لفاg المختلفة على معنى في قالب واحد أال و هو داللة األFونها تصب  ، المتخصصین
           تحمل داللة واحدة F2من في حروف الكلمات و لكنها االختالفن إ أ8واحد؛ 

تعرUفات ل عض من العلماء نذFر منهم على سبیل أن ندرج  ارتأینافي االستعمال، لهذا 
داللة األلفاg على معنى واحد أو داللة  «:الذ8 قال عنه )هـ384ت( الرماني المثال

  )2(.»األلفاg المختلفة على المعنى الواحد 

األلفاg المفردة «  :فقد قال عنه )هـ606ت( فخر الدین الراز& اإلمام و من جهته   
رزنا تحوا «:قال بهذا التعرUف فقد لكنه لم F2تف) 3(»  اعت ار واحد الدالة على شيء واحد

، فل2سا مترادفین، وmوحدة االعت ار عن المت اینین Fالسیف فراد عن االسم والحدَ  اإل
       خر أحدهما على الذات واآل:  اعت ارUنعلى شيء واحد لكن  رم، فإنهما داللصاوا

خر، Fاإلنسان اآلعلى الصفة؛ والفرق بینه وmین التوFید أن أحد المترادفین 2فید ما أفاده 
     وال شر، وفي التوFید 2فید الثاني تقو2ة األول؛ والفرق بینه وmین التا ع أن التا ع وحده 

و بین  بهذا نجده قد فرق بین االسم و الحدّ  نطشان،. عطشان: ال 2فید شیئا Fقولنا
   )4(.» ، و بین التوFید، و بین التا عیناینالمت 

                                       
  .     351ص ،1ج م،1985ه،1405، 3[، مطا ع الدار الهندس2ة ، معجم الوس�:ال مجمع اللغة العر2mة، -)1(
    ، تحقی\ فتح هللا صالح علي  األلفا= المترادفة المتقار,ة المعنى ،)الحسن علي بن ع2سى الرماني أبو( الرماني -)2(

   . 7ص ، م1987، ـــ ه1407 ،، المنصورة 1دار الوفاء للط اعة و النشر و التوزUع، [ المصر8،     
  بیروت،     ،)د [(، دار الجیل ، المزهر في علوم اللغة و أنواعها،)عبد الرحمن جالل الدین السیوطي(السیوطي -)3(

  .403، 402، ص 1ج ،)د ت(لبنان،      
  .403،  402، ص ر نفسه المصد -)4(
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المترادف ما  «:حیث قال فعرفه بدوره  )م1413-هـ816(الشر!ف الجرجاني أّما
    الترادف هو ع ارة عن االتحاد  «خر لهوmتعرUف آ ،)F «)1ان معناه واحدا، وأسماؤه Fثیرة

  )2(.» اعت ار واحد توالي األلفاg المفردة الدالة على شيء : وقیل في المفهوم

       "دور الكلمة في اللغة"في Fتا ه  Stephen. Ullmann ست�فن أولمان اأمّ 
المترادفات ألفاg متحدة المعنى و قابلة للت ادل  «إن قال عنه -Dمال دمحم Bشرترجمة  -

داخل الس2اق دون  بینها ن األلفاg التي تقبل الت ادل ف2ما؛أ8 إ)3(» ف2ما بینها في س2اق
، تلك التي نطل\ علیها األلفاg للمخاطب إ2صالهتغییر في المعنى المراد  إحداث

 ر!مون لو,لون  و D Claude. Bermainnلود جرمانو قال عنها . المترادفة
Raymond. Leblanc تابیهماF في " La sémantique" "في علم  «إن" علم الداللة

الكلمتان اللتان تق الن " : تعرUف ضی\ محدود للترادف و هو إلىالداللة نلجأ عادة 
        ذلك في Fل الس2اقات أو االستعماالت ، و ل2س في تعبیر بینهما، و  الت ادل ف2ما

  )4(.» "أو استعمال دون تعبیر أو استعمال آخر

  :والنفي اإلثBاتالترادف بین  -20

الدارسین اللغوUین، فمنهم من أقر جهات نظر مختلفة بین و  شهد الترادف منذ القدم
و منهم من أنFر وجوده في العر2mة، و قال عنه االسم  ،بوجوده، و أعطى أدلته في ذلك

  .هذا إال صفة للمسمى الواحد واحد و ال وجود للتعدد، و ما

                                       
     ،) د [( مFت ة لبنان، ساحة رUاض الصلح، ،التعر!فات، )علي بن دمحم السید الشرUف الجرجاني(الجرجاني -)1(

  .58ص ،م 1985، لبنان بیروت،     
  ، الرUاض، 1، دار ابن خزUمة للنشر و التوزUع،، [فقه اللغة مفهومه موضوعاته قضا�اهدمحم إبراه2م الحمد،  -)2(

  197م، ص2005هــ ،1426 السعود2ة ،      
           ، م1975،  النبرة ،  )د [(، ترجمة Fمال دمحم  شر، مFت ة الش اب ،دور الكلمة في اللغة، ست2فن أولمان -)3(

  .110ص      
  بنغاز8، لیب2ا،    ،1، ترجمة نور الهد� لوشن، دار الكتب الوطن2ة ، [علم الداللةFلود جرمان، رUمون لوmلون ،  -)4(

  .61م، ص  1997     



يـــــرادف المصطلحــــــــالت                                                            :الفصل األول  

 

 
8 

    لمجموعة  ، ارتأینا أن نسرد  عض اآلراءف2ه ختالف وجهات النظرو نظرا  ال
        من القدامى  معارض لهو  المضمار، و الواقعة  بین مؤUدهذا حول  من العلماء
  .و المحدثین

  :القدامـى -2-1

 موضوع الترادف، و في الحدیث عنه منذ بدأت أولى جهودهم  اهتم علماء العر2mة
وشرح جمع ألفاظها و تصن2فها و ترتیبها و وضع أسس و قواعد اللغة العر2mة،  في

    بینهم، حول أصالة الترادف  الف ف2ماین دب الخذلك الح ، و منذهاتمعانیها و دالال
     ه، و منهم من أنFره في العر2mة ، فمنهم من أثبته فیها، و غالى في الدفاع عن موقف

  .قوعه عقال و نقالأقر  عدم و و 

غالوا في وجوده، نذFر تلك الحادثة التي جرت بین من الذین حاولوا إث اته، و و 
) ه370ت( ابن خالو�هو)ه376ت(الفارسي عليأبو :العر2mة هماعالمین FبیرUن في 

، حیث نقل آنذاكفي مجلس من أعظم مجالس العر2mة في األدب والعلم 
Fنت  مجلس سیف الدولة  «:قوله أبي علي الفارسيحFا2ة عن  )ه855ت(السیوطي

أحف� للسیف خمسین اسما  :ابن خالو�هن أهل اللغة و فیهم م حلب، و  حضرة جماعة 
فأین : ابن خالو�هقال ، ما أحف� له إال اسما واحدا، وهو السیف :وقال أبو عليفت سم 

وFأن الشیخ ال 2فرق بین : هذه صفات: أبو عليFذا ؟ فقال  المهند والصارم وFذا و
  )1(.»االسم والصفة 

   حد  إلىفقد Fان أصحاب هذا االتجاه 2فتخرون  معرفتهم  األلفاg المترادفة 
Fذا ،و )2(» جمعت لألسد خمسمائة اسم و للح2ة مئتین «:2قول ابن خالو�ه الت اهي، فهذا

         یزUد من أسماء الدواهي ما جمع) ــه356-ــه284(األصفهاني حمزة بن حسن
    أصمعي  2ا « :لألصمعيأن هارون الرشید قال : رو8  عن أرmعمائة، و من ذلك ما

                                       
  .318ص، 1ج ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السیوطي  -)1(
  ، شرFة أبناء شرUف األنصار8 للط اعة و النشر و التوزUع،    فقه اللغة مناهله و مسائلهدمحم أسعد النادر8،  -)2(

  .299م، ص2005هــ،1425بیروت ، لبنان ،  ،1المFت ة العصرUة ، [     
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أمیر المؤمنین، أال أكون Fذلك و قد حفظت  2ا: إن الغرUب عندك لغیر غرUب، ف2قول
  )1(.»للحجر س عین اسما

     و غیرهم  الت اهي و التفاخر و الغلو  حف� األسماء المترادفة لم F2تف هؤالء  
هرعوا  التألیف في موضوع المشترك                ، بل في مجالس العلم واألدب

، حیث أشار  )ـه346ت(ابن جنيالمعنو8، و من أصحاب هذا االتجاه من Fتب ف2ه 
له على وقوع استدل من خال"  اب استعمال الحروف  عضها مFان  عض"إل2ه في 

  )2(.» وجدت في اللغة من الفن شیئا Fثیرا ال F2اد 2حا[  ه «: الترادف  قوله

        رضي هللا عنه  الشافعي اإلمام، و  المبردFل من  :Fما أقر وجوده قد2ما  
و في شرح القصائد " الوقف:"في األنBا ر& ابن و ...عرmي له  صر  العر2mةو هو 

      ماله اسمان  الروض المسلوف في:"في الفیروز آBاد&مجد الدین و  ...الجاهل2ات
  )3(..".إلى ألوف

 أBا هر!رةأن  «الترادف قصصا و أحادیث للبرهنة على رأیهم، منهاو یرو8 أصحاب 
      لقي النبي صلى هللا عل2ه و سلم، و قد وقعت من یده السFین، فقال له ناولني

 لمراد بهذا اللف�، فFرر له القولا 2منة و 2سرة و لم 2فهم ماأبو هر!رة السFین، فالتفت 
أو تسمى عندFم : له نعم، فقال: فقیل" المد2ة ترUد:"ثان2ة و ثالثة و هو 2فعل ذلك ثم قال

  )4(.» سFینا؟، ثم قال وهللا لم أكن سمعتها إال یومئذ

مجال إلنFاره  هذا ما خلص إل2ه الفرU\ األول و الذ8 أقر بوجود الترادف ، و أنه ال
  . القسS الوافر في اللغة العر2mة ىألنه 2حض

  

                                       
  .299، ص فقه اللغة مناهله و مسائلهدمحم أسعد النادر8،  -)1(
  ،           )د [(، تحقی\ علي النجار،دار الكتب المصرUة للنشر،  الخصائص، )أبو الفتح عثمان بن جني( ابن جني -)2(

  .130، ص 2،ج)د ت(     
  .226، ص نظر!ة و تطب�قاالمشترك اللغو&  ،توفی\ دمحم شاهین  ،ینظر -)3(
  .153م، ص 2003، مFت ة األنجلو المصرUة ،القاهرة ، مصر ، عر,�ةفي اللهجات ال، إبراه2م أن2س -)4(
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و رفضه رفضا  و نفاه و الذ8 أنFر وجود الترادف في العر2mة الفر!T الثاني امّ أ
 أبو العBاس أحمد بن، و )ـه231ت( أبو عبد هللا دمحم بن ز!اد األعرابي :تامًا، منهم
 ابنو        )ـه330ت( بن جعفر بن درستو�ههللا عبد وأبو دمحم، )ـه291ت(�حي ثعلب

   ، و أخیرا )ـه388ت(الخطابيو ،)ـه377ت(الفارسيو أبو علي ، )ـه369ت(فارس
  ".الفروق اللغو�ة" في Fتا ه ) ـه400ت(هالل العسDر&  أبو

            أنه ال یوجد لفظان مترادفان إال و بینهما فرق  «:Fان مجمل Fالمهمو 
        رتـام، و ال اـFالحس: ه من عملهـــــفي المعنى، Fما في أسماء السیف ف عض أسمائ

، و  عضها من لونه Fاألب2ض، أما موضوع و  عضها ینسب لبلده، Fالمهند و ال2ماني
  )1(.»غیر فهو السیف فقS ال: اآللة

   للمشترك المعنو8 من مبدأ أن اللغة توق2ف2ة النشأة  إنFارهمFما أنهم ینطلقون في 
الشاهد على أن اختالف الع ارات و األسماء یوجب  «:أبو هالل العسDر& إذ 2قول 

، و إذا أشیر إلى الشيء اإلشارةFلمة تدل على معنى داللة  االسماختالف المعاني ، أن 
   مرة واحدة فعرف، فاإلشارة إل2ه ثان2ة و ثالثة غیر مفیدة، وواضع اللغة ح2Fم ال 2أتي 

إل2ه في األول  رأشی ث إلى خالف مافیها  ما ال 2فید، فإن أشیر منه في الثاني و الثال
    عاني، و عین Fان ذلك صوا ا، فهذا یدل على أن Fل اسمین یجرUان على معنى من الم

ها 2قتضي خالف ما 2قتض2ه اآلخر       احدة، فإن Fل واحد منمن األع2ان في لغة و 
، و إل2ه  ذهب المحققون من العلماء ى هذاال ال 2حتاج إل2ه، و إلضٕاال لكان الثاني فو 

$`]%〉〉〉〉 °4 9e≅ä3Ï9 $oΨù=yèy_ öΝä3ΖÏΒ Zπtã÷�Å :تفسیر قوله تعالى في دالمبر أشار  yγ÷ΨÏΒ uρ 
)2( 

فعطف : قال

  )3(.»  ألن الشرعة ألول الشيء و المنهاج لمعظمه و متسعه شرعة على منهاج

" فعل"أهل اللغة أو عامتهم یزعمون أن  «  :لهذا 2قولون للذین 2قرون  الترادف  أن  
  و أدیر بي دیر بي ،: ن لمعنى واحد، و قولهمبهمز، و  غیر همزة  قد یجیئا" أفعل"و 

                                       
  .230،229، صالمشترك اللغو& نظر!ة و تطب�قاتوفی\ دمحم شاهین،  -)1(
  .42المائدة ، اآل2ة  -)2(
  ،  )د [( ، تحقی\ دمحم إبراه2م سل2م،دار العلم و الثقافة للنشر و التوزUع، الفروق اللغو�ة، أبو الهالل العسFر8  -)3(

  .22، ص ) د ت(القاهرة ،      
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    ومخالف للحFمة والصواب، وال یجوز قول فاسد في الق2اس و العقل  و هو. من ذلك
أن F2ون لفظان مختلفان لمعنى واحد، إال أن یجيء أحدهما في لغة قوم واآلخر في لغة 

   ثعلب، و قد ذFر  ولغة هند2ة هالعرب والعجم أو في روم2غیرهم، Fما یجيء في لغة 
     معنى  "أفعلت"و  "فعلت"أن أدیر بي لغة فأصاب في ذلك، وخالف من یزعم أن 

ال اء و إما  األلف واحد، و األصل في هذا قد ُدْرَت و هو الفعل الالزم ثم ینقل إما  
  )1(.» بي أو َأَدْرت، فهذا الق2اس قد دیر: ف2قال

 معنى  لعَ فْ عل وأَ فَ ال F2ون  «":شرح الفص�ح" في درستو�هFما جاء على لسان  
فأما من لغة  ؛واحد، Fما لم F2ونا على بناء واحد، إال أن یجيء ذلك في لغتین مختلفتین

     واحدة فمحال أن یختلف اللفظان والمعنى واحد Fما 2ظن Fثیر من اللغوUین 
نما سمعوا العرب تتكلم بذلك على ط اعها وما في نفوسها من معانیها إ والنحوUین، و 

        فها، ولم 2عرف السامعون لذلك العلة ر المختلفة، وعلى ما جرت  ه عادتها وتعا
     ، وتأولوا على العرب هذا التأوUل من ذات أنهما  معنى واحد اف2ه والفروق؛ فظنو 

  )2(.»أنفسهم 

ختالف اللف� و المعنى واحد، نظرا ، أنه ال وجود المن خالل قوله هذا یتضح 
  یجعلها تحمل دالالت مختلفة، و أن  و هذا ما ، gللفروق اللغو2ة الموجودة بین األلفا

من معاني مختلفة حسب  تحمله نفوسهم  سمعوه عن العرب Fان نتیجة ط اعهم، و ما ما
ف2ه و الفروق التي Fانت بین   جرت عل2ه العادات، و السامع آنذاك لم 2عرف العلة ما

gر& ، و قد نهج نهجه  األلفاDتا ا سماه أبو هالل العسF حیث "  الفروق اللغو�ة" و ألف
     العلم : ضمنه ثالثین  ا ا في الفرق بین معان تقارmت حتى أشFل الفرق بینهما نحو

  .السخ:و  الغضب، و الذDاءو  الفطنة، و المعرفةو 

       و قد اعترف العلماء القدامى من منFر8 الترادف حین تناولوا مسألة الفروق 
        لهم  الفروق الدق2قة بین  عض األلفاg، التي 2ظن أنها بین األلفاg ، و جه

            مترادفة، و أن عدم معرفتهم بتلك المعاني المتفاوتة ل2س دل2ال على اتحادها

                                       
  .386، ص1، جالمزهر في علوم اللغة و أنواعهاالسیوطي،  -)1(
  .385،384، ص  المرجع نفسه -)2(
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       ابن األعرابيیبرر إطالق لف� الترادف علیها، حیث نقل عن  في المعنى، و هذا ال
Fل حرفین أوقعتهما العرب على معنى واحد، في Fل واحد منهما  « :إذ أنه Fان یر� أن

      معنى ل2س في صاح ه، رmما عرفناه فأخبرنا  ه ، ورmما غمض، فلم نلزم العرب 
 )1(.» جهله

 ال حث  بین األلفاg الموجودة الفروق الدق2قةاستخراج   وااهتم ولهذا نجدهم قد
بذلك یتفاخرون  ، وهممن غموض أسرار وما تحو2ه من الكلمات والكشف عما تحمله تلك

      الفارسي أبو علي، فهذا و األدب أصحاب الترادف في مجالس العلم أهل و على
إطالق لف� االسم         مناظره علىنجده ینFر  ابن خالو�ه الذ8 أشرنا إل2ه في مناظرته مع

      ابن فارسوالصفات،Fما نجد  ، وهذا في التفرU\ بین األسماء المهند والصارمعلى 
أن الشيء 2سمى  األسماء « :إنFار الترادف ثعلبذ8 صرح بإت اعه مذهب أستاذه ال

، وما  عد السیفوهو  ، ولكن االسم واحد الحسامو ،المهندو ،السیف :المختلفة؛ نحو
یذهب  ثم نراه یذFر الفروق بین األلفاg دون إهمال تفسیر ما )2(.»األلقاب صفات من 
    : أال تر� أنا نقول ).جلس(في  معنى ل2س )قعد(ن في إ: ونحن نقول«  : قوله إل2ه،
  لناس  و نقول )عن الح�ضِ  المرأةُ  تِ دَ عَ قَ (و  )دُ قعِ والمُ  أخذه المق�مُ (و، )قام ثم قعد( 

فF2ون القعود عن ق2ام، والجلوس  ،)ا فجلسDان مضطجعً ( :ثم نقول ،)عدٌ قَ (:من الخوارج
   فالجلوس ارتفاع عما هو دونه )المرتفع : َس لْ الجَ (نعن حالة هي دون الجلوس؛ أل

  )3(.» وعلى هذا یجر8 ال اب Fله

    : ل2س منها اسم و ال صفة إال و معناه غیر معنى اآلخر، قالوا: و قال آخرون 
         نام، و رقد، و  جلسو  قعد، و انطلTو  ذهبو  مضى: و Fذلك األفعال نحو

وهو  ، و Fذلك القول ف2ما سواه، و بهذا نقول؛ جلسمعنى ل2س في  قعد ؛ ففيهجعو 
 معنى غیرُ  ة أنه لو Fان لكل لفظ«  :أبي العBاس أحمد بن �حي ثعلب خنامذهب شی

: "ال ر!ب ف�ه "ع ارة؛ وذلك أنا نقول فينعبر عن شيء  غیر  معنى األخر� لما أمFن أن
                                       

  ، 1، دار وائل للنشر و التوزUع ، [)العر,�ةدراسة في داللة الكلمة ( جدل اللفc و المعنىمهد8 أسعد عرار،  -)1(
  .  72م، ص2002عمان ، األردن ،      

  .80، 79ص  المرجع نفسه ، -)2(
  .200، ص  قضا�اه-موضوعاته- فقه اللغة مفهومه ،دمحم بن إبراه2م الحمد -)3(
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 الشك خطأ؛ فلما  غیر الشك لكانت الع ارة عن معنى الرUبُ  ؛ فلو Fان الرUبُ ال شك ف�ه
ما 2أتي الشاعر  األمین المختلف نإ و : قالوا. لم أن المعنى واحدبهذا عن هذا عُ ُعبَِّر 

  :Fقوله لغةللمعنى الواحد في مFان واحد تأكیدا وم ا
  * وهند أتي من دونها النأe والBعد*

  )1(.»... جلسمعنى ل2س في  قعدإن في : نحن نقولو . هو الBعد أeفالن: قالوا

  :المحدثون  -2-2

          إلى علماء اللغة المحدثین، و موقفهم من الترادف وجدنا انتقلنا و إذا ما
  .معینةمن ینFره، و من 2قر  ه، و لكن وف\ شرو[ و حدود 

المجمع  إلىمن خالل ال حث الذ8 قدمه  )م1949-م1881(الجارم يعلفنجد 
نFاره ولكن ال تجوز الترادف موجود، وال سبیل إل« إن: م1935اللغو8  القاهرة سنة 

   )2(.»صفات  نما هي إالم الغة في ذلك، الن  عض ما 2ظن أنها مترادفات 
ه دمن ناح2ة اإلنFار واإلث ات، فهو 2قر بوجو  نه یجمع بین آراء القدامىلنا أ یتجلى

ذFرنا في الحوار أن صفات Fما سب\ و  عدن ال عض منه 2ُ دون الم الغة ف2ه، وUنفي أل
  .Fر هذا األخیر للترادفنالم أبي علي الفارسي وخالو�ه  ابنالذ8 دار بین 

        الذ8 أشار إلى أن المحدثین  )م1977- م1906(أن�سإبراه�م ا الدFتور أمّ 
   وقوع الترادف في أ8 لغة من لغات ال شر على إمFان«  :من علماء اللغات یجمعون 

بل إن الواقع المشاهد أن Fل لغة تشتمل على  عض تلك الكلمات المترادفة، ولكنهم 
     ن بین الكلمتین إن 2قال أ2شترطون شروطا معینة، ال بد من تحققها حتى 2مFن 

        2قر بوقوع الترادف في أ8 لغة من اللغات ولكن ل2س في Fل الكلمات  فهو )3(؛» ترادفا
قول أن هناك ة ال بد من تحققها حتى ننی عضها، Fما أنهم وضعوا شروطا مع بل في

  .ترادف بین الكلمتین

                                       
  .404، ص1، جالمزهر في علوم اللغة و أنواعهاالسیوطي،  -)1(
  . 305،  304، ص  فقه اللغة مناهله و مسائله ،دمحم أسعد النادر8  -)2(
  .154، صفي اللهجات العر,�ة، إبراه2م أن2س -)3(
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ن بین إومن بین هذه الشرو[ التي أوجب العلماء تحققها حتى 2مFن أن 2قال 
  :تينلخصها Fاآل إبراه�م أن�سالكلمتین ترادفا Fما ذFر الدFتور 

  أن العرmي  فإذا تبین لنا بدلیل قو8 . امااالتفاق في المعنى بین الكلمتین اتفاقا ت « -1
     : قلنا حینئذ " قعد" من Fلمة  2ستفیدشیئا ال  " جلس" Fان 2فهم حقا من Fلمة 

  .ل2س بینهما ترادف
مجموعة  أو واحدة أ8 أن تكون الكلمتان تنتم2ان إلى لهجة في البیئة اللغو2ة؛ االتحاد -2

  )1(.» ...منسجمة من اللهجات
       إلى المترادفات ینظرون إلیها فالمحدثون حین ینظرون  :االتحاد في العصر « -3

     عهد خاص وزمن معین ثم نق2س Fلماته  Fلمات وردت في نقش قد2م یرجعفي 
وأمثاله یرون للسیف ونحوه  ابن خالو�هما جعل  المس2ح2ة مثال، هذاإلى العهود 
ة   .أسماء ِعدَّ

 "الجثل"فحین نقارب بین،خرصوتي للف� اآلأال F2ون أحد اللفظین نتیجة تطور  -4
أصال، واألخر�  معنى النمل، نلح� أن إحد� الكلمتین 2مFن أن تعتبر  "لالجف"و

  )2(.»تطور لها 

فإنه لم ینف وقوع الترادف  )م2001-م1930(التوابرمضان عبد ا الدFتور أمّ 
ورغم ما یوجد بین لفظة مترادفة وأخر� من فروق أح2انا فإننا ال 2صح أن ننFر « : ف2قول

ن إحساس الناطقین  اللغة، Fان 2عامل هذه األلفاg معاملة إالترادف مع من أنFره جملة، ف
       قوله یتضح لنا من خالل  )3(.»المترادف، فنراهم 2فسرون اللفظة منها  األخر� 

       أنه ال ینFر الترادف  الرغم ما یوجد من فروق أح2انا بین اللفظة المترادفة  هذا
ال 2مFن أن ننFر الترادف جملة، فإن الناط\  اللغة 2شعر وFأنه  أ2ضا 2قولو واألخر�، 

  .2عامل األلفاg معاملة المترادف، ونراهم 2فسرون اللفظة منها  األخر� 

                                       
  . 305،  304، ص  فقه اللغة مناهله و مسائلهدمحم أسعد النادر8،  -)1(
    تحقی\ فتح هللا صالح علي ،األلفا= المترادفة المتقار,ة المعنى،)الحسن علي بن ع2سى الرماني أبو(الرماني -)2(

   . 21ص  المصر8،     
          هـ 1420القاهرة،  ،6والتوزUع [ ، مFت ة الخانجي للط اعة والنشرفصول في فقه العر,�ةرمضان عبد التواب،  -)3(

  .316،315ص  م1999        
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الترادف موجود إذا نظرنا « إن :یر�  )م1921-(دمحم Dمال BشرFما نجد الدFتور 
العر2mة قد2مها وحدیثها  نظرة عامة، وmدون تحدید منهج معین، وأ2ضا إذا نظرنا إلى اللغة

ن إأ8 ؛ )U«)1ج  عض األمثلة أو إخراجها منه ولكن من الجائز تخر  ...دون تحدید الفترة
  .من المترادفات ُتعدإخراج  عض الكلمات التي ال الترادف موجود، و لكن ین غي 

 اعتبره آفة منیت بها« الذ8  دمحم المBاركومن المحدثین الذین أنFروا وجود الترادف 
، وطالب  الرجوع إلى ما تحمله األلفاg من معان دق2قة نحطا[االالعر2mة في عصور 

     یر�  ؛ فهو)2(»الح2اة العلم2ة التي نع2ش فیها تصور المشاعر واألحاس2س وتناسب 
حیث طالب  العودة إلى األلفاg التي تحمل معاني  في الترادف آفة منیت العر2mة بها

   دق2قة تصور أو تصف المشاعر واألحاس2س الصادقة والتي تتماشى وتناسب الح2اة 
  .التي نع2ش فیها

فنجده 2ساند الذین لم 2قروا  )م1931-م1858(أحمد مختار عمرا الدFتور أمّ 
الترادف غیر موجود على اإلطالق، وذلك إذا Fان «إن  :بوجود الترادف حیث نراه 2قول

المقصود  ه التطاب\ التام الذ8 2سمح  الت ادل بین اللفظین في جم2ع الس2اقات دون فرق 
mال المعنى األساسي واإلضافي واألسلوFوالنفسي يبین اللفظتین في جم2ع أش   

8 واحد، وخالل غو واإل2حائي،  شر[ أن F2ون اللفظان داخل لغة واحدة، وفي مستو� ل
  )3(.»لوقوع الترادف  ةِعدَّ  وmین أبناء الجماعة اللغو2ة الواحدة، فله شرو[فترة زمن2ة واحدة،

   التطاب\ و  ،هناك تطاب\ تام Fان نف2ا مطلقا، وٕان الترادف بدوره Fذلك ینفي فهو
دون فرق بین اللفظین في جم2ع  ،الت ادل بین اللفظین في جم2ع الس2اقات  التام، 2سمح

     سواء Fان أساسي أو إضافي ، أو من الجانب األسلوmي و النفسي  أشFال المعنى،
      Fما 2شتر[ أن F2ون اللفظان داخل لغة واحدة، وفي مستو� لغو8 ، اإل2حائيو 

                                       
   ، ترجمة Fمال دمحم  شر، الكلمة في اللغةدور ست2فن أولمان،  ، نقال عنفي اللغة دور الكلمةدمحم Fمال  شر،  -)1(

  .111ص  م1975 النبرة ،  ،الش اب مFت ة     
    ،الرمانينقال عن  ،321 - 318، ص 3، دار الفFر العرmي، [ فقه اللغة و خصائص العر,�ةدمحم الم ارك،  -)2( 

  .22، صاأللفا= المترادفة المتقار,ة المعنى     

  .228، 227م، ص 1998، القاهرة،  5، عالم الكتب ،[الداللةعلم أحمد عمر مختار،  -)3(
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      ك ذل إلىوما  واحد، وخالل فترة زمن2ة واحدة، وmین أبناء الجماعة اللغو2ة الواحدة،
  .ترادفال من شرو[ حتى یتحق\

  :المصطلح اللغو& مفاه�م و أBعاد: اثان�

      من المصطلحات العلم2ة المترجمة منها  هائال القد شهدت اللغة العر2mة زخم
و الغرض منها الت ادل المعرفي، و Fذا مواك ة الرFب  الغر2mة،والمعرmة الوافدة من الدول 

  ؟أ عادههي  هو المصطلح و ما الحضار8 في م2ادین عدة فما

  :مفهوم المصطلح – 01

             المصطلح اللغو8 مفتاح العلوم، و لو اله لما Fان هناك ت ادل  2عدُّ 
األخر�، فالت ادل المعرفي أساس معرفي؛ إذ بواسطته یتم االطالع و االنفتاح على العلوم 

  ؟ إذا هو المصطلح تطور األمم على جم2ع األصعدة، فما

  :في اللغة - 1-1

و حدیثا  جم العر2mة قد2مااهذا حسب المععرف المصطلح تعرUفات لغو2ة متعددة، و 
الحُ  « ):ح ل ص(مادة  الفراهید&: ـل "معجم العین"فنجده في      نق2ض الطالح : الصَّ

ْلحُ      . تصالُح القوم بینهم: و رجل صالح في نفسه و ُمصلٌح في أعماله و أموره،و الصُّ
  )1(.» نهر  م2سان: أحسنُت إلیها، و الٍّصْلحُ : و أصلحت إلى الدا ة

مادة  أن Fلمة المصطلح من البن منظور "لسان العرب" د أ2ضا في معجم وور   
الحُ  «:)ح ل ص( ضد الفساد، 2َْصلُح و2ْصَلُح صالًحا وُصُلوًحا، والجمُع ُصَلَحاُء : الصَّ

لحُ  اإلفسادصالُح نق2ض وَصُلوٌح، واإل       لم تصالُح القوم بینهم و الصلُح، السِّ : والصَّ
لُحوا، وتصالُحوا، وتصالحوا، واّصالِ    )2(. » وا مشّددة الصادحُ وقد اصطحوا وصالُحا واصَّ

َصلَح، ِصالَحا «:أن المصطلح: جاء في معجم الوسS2معاجم الحدیثة فقد في الا أمّ 
     ) أْصَلحَ (َصَلح فهو صب2ح،: َحا، و ُصُلَحا، َصال)َصُلح( وُصلوَحا، زال عنه الفساد

                                       
  .402ص  ،2ج ،)ح ل ص(مادة ، معجم العین، الفراهید8 - )1(
    . 2479ص  ،28، ج4ج،)ح ل ص(مادة  ،لسان العرب ،ابن منظور - )2(
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    أو ذات بینهماأزال فساده وmینهما،:فع،والشيءهو صالح نافي عمله أو أمره، أتى  ما 
  :وشقاق وفي التنزUل العزUزما بینهما من عداوة أو 

﴿  (#θ à)̈?$$ sù ©!$# (#θ ßsÎ=ô¹r& uρ |N#sŒ öΝà6ÏΖ÷�t/ ((  من خالفزال ما بینهم  :صطلح القوما)1(.﴾))

اصطلحوا، واالصطالح مصدر اصطلح ) تصالحوا(  تعارفوا عل2ه واتفقوا :على األمرو 
   )2(.» واتفاق طائفة على شيء مخصوص، ولكل على اصطالحاته

  : في االصطالح -1-2

اتفاق ع ارة عن  «:أنه المصطلح ) هـ 812 - ـهـ 740(  الشر!ف الجرجانيعّرف 
Fما أورد تعرUفات  )3(.» األول عن موضعهعلى تسم2ة الشيء  اسم ما ینقل ] مقو [ قام 

االصطالح إخراج اللف� من معنى لغو8 إلى آخر لمناس ة بینهما،  «: أخر� وهي Fاآلتي
االصطالح إخراج : طائفة على وضع اللف� بإزاء المعنى، وقیل اتفاق: وقیل االصطالح

االصطالح لف� معین بین قوم : الشيء عن معنى لغو8 إلى معنى آخر لب2ان المراد، وقیل
   )4(.» معینین

هو الكلمات المتف\ على استخدامها بین أصحاب «:  قوله رفاعة الطهطاو& فه عرّ و 
   )5( .» لتخصص الواحد، للتعبیر عن المفاه2م العلم2ة لذلك التخصصا

فقد أشار إلى تعرUف  )م1940(المولود في الدDتور محمود فهمي حجاز& ا أمّ 
المصطلح  «:، وFذا الضوا S التي ین غي أن F2ون علیها المصطلح ف2قول لمصطلحا

  أال F2ون ع ارة طوUلة تصف الشيءو العلمي ین غي أن F2ون لفظا أو ترFی ا، 

          ه، ول2س من الضرور8 أن 2حمل المصطلح Fل صفات المفهوم الذ8 یدل وتوحي 
       لك المفهوم، ول2س عل2ه، فالمصطلح 2حمل صفة واحدة على األقل من صفات ذ

                                       
  .01األنفال، اآل2ة، –)1(  
  .         540، 539، ص2،ج1ج ،م1985ه،3،1405،[مطا ع الدار الهندس2ة ، الوس�: المعجممجمع اللغة العر2mة، – )2( 
  .  27م، ص 2004، التعر!فاتالجرجاني،  – )3( 
  . 27المرجع نفسه، ص   – )4( 
  القاهرة،          ،1، مFت ة اآلداب، [المصطلح عند رفاعة  الطهطاو& بین الترجمة والتعر!بإ2مان السعید جالل،  – )5( 

  .40م، ص 2006       
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البدا2ة Fل الصفات، و مضي الوقت یتضاءل األصل مل المصطلح من من الممFن أن 2ح
   )1(.» اللغو8، لتص ح الداللة العرف2ة االصطالح2ة داللة م اشرة عن المفهوم Fله

            اته ال یختلف  عضها لمصطلح في تعرUفاأن  ،مما سب\ لنا التقد2م ف2ه
           تفاق قوم على تسم2ة الشيء  اسم ما ینتقل عن موضعه عض، فهو ا عن

داللة  ةأ8 إعطاء اللفظ ؛األول، وهو إخراج اللف� من معنى لغو8 إلى آخر لمناس ة بینهما
على      هو الكلمات المتف\  الطهطاو& غیر داللتها األصل2ة  االتفاق، Fما قال عنه 

  . استخدامها بین أصحاب التخصص الواحد، لتعبیر عن المفاه2م العلم2ة لذلك التخصص

" Terminus" الالتیني  «للغات األورو2mة فیرجع المصطلح إلى األصل ا في اأمّ 
" Term" و الفرنس2ة" Terme" ومنها اشتقت Fلمة ، )2(» معنى الحد أو المد� أو النها2ة

البرتغال2ة " Termo" االس ان2ة،و  "Termino" اإل2طال2ة، و " Tormine" األنجلیزUة، و 
عنصر (  و ،)الكلمة(ن مفاه2م یب. م13ابتداء من القرن وقد تراوحت داللتها المختلفة،  «

      )السیئة من منظور ما  أو الحالة الحسنة ( و ،)حد المعنى( و ، )القض2ة المنطق2ة
وحدة "في االستعمال األندلسي على لتدل )أجل الدفع المالي( ، و )الحد في الفضاء(  و

          )3( .» "األساس2ة، ومزودة  معنى محددمعجم2ة موظفة ضمن إحد� الوظائف الترFیب2ة 

       فالمصطلح عموما ع ارة عن عالمة لغو2ة خاصة تقوم على رFنین أساسیین 
أو حدها عن مفهومها  لمضمونياال سبیل إلى فصل دالها التعبیر8 عن مدلولها  «

 (Sens )واآلخر المعنى  (Dénomination )أو التسم2ة  (Forme )الشFل : أحدهما
" التعرUف "  أو "التحدید" یوحدهما  ... (Concept )أو التصور  (Notion )أو المفهوم 

Définition)(أ8 الوصف اللفظي للمتصور الذهني ؛«. )4(   

  : علم المصطلح -02

                                       
  . 15، دار غرUب للط اعة والنشر والتوزUع،د[، دت، ص األسس اللغو�ة لعلم المصطلحمحمود فهمي حجاز8،  – )1( 
  ، 1، الدار العر2mة للعلوم ناشرون، [إشDال�ة المصطلح في الخطاب النقد& العر,ي الجدیدیوسف وغل2سي،  – )2( 

  . 22م، ص  2008هــ ،  1429بیروت،       
  .  23، 22، ص المرجع نفسه  – )3( 
  .28، 27، ص إشDال�ة المصطلح في الخطاب النقد& العر,ي الجدیدیوسف وغل2سي،  – )4( 
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حقل المعرفة الذ8 2عالج تكوUن  « "Terminologie"علم المصطلح  2ُعد
   )1(.» التصورات، وتسوUتها سواء في موضوع حقل خاص أو في جملة حقول المواض2ع

حقل من أحدث أفرع علم اللغة التطب2قي یتناول األسس العلم2ة لوضع  «و المواض2ع هنا
العلم الذ8 ی حث في العالقة بین المفاه2م العلم2ة  « :هوأو  ،)2(» المصطلحات وتوحیدها

ألنه  ؛والمصطلحات اللغو2ة التي تعبر عنها، وهو علم ل2س Fالعلوم األخر� المستقلة
اللغة، والمنط\، واإلعالم2ة    م یرتكز في مبناه ومحتواه على علوم عدة أبرزهما علو 

المعرفة، وحقول التخصص العلمي ، وعلم الوجود، وعلم )اإللكترون2ةالحاس ات  علم(
من ثالثین2ات  ابتداء –وتشیر الدراسات إلى أن علم المصطلح قد تطور  )3(.» المختلفة

 .Eugen أوغین فوسترحیث 2عد المهندس النمساو8  «تطورا مذهال،  -القرن الماضي
Wuster  )1898مؤسس علم المصطلح المعاصر والممثل األساسي  ما ، )م1977-م

من رسالته الجامع2ة الشهیرة التي ناقشتها بجامعة فیینا  انطالقا، فیینا2سمى مدرسة 
    حول التوحید الدولي للمصطلحات في مجال الهندسة الكهرmائ2ة  م1931ونشرها عام 

ة مرFز المعلومات الدولي الذ8 تولى إدار  .Fepler Hهلموث فلبرثم واصل جهوده َخلفُه 
تعاون بین الحFومة ال  م1971م حین تم تأس2سه عا (Infoterm)في علم المصطلح 
  . في تأس2س هذا العلم أسهمتإلى مدارس وهیئات   إضافة  ،)4( » النمساو2ة والیونسFو

لعلم المصطلح أهم2ة  الغة من خالل  ا ف2ما یخص الوطن العرmي فقد أعطيأمّ 
      ، ومجمع القاهرةم1919مجمع دمش\  «: إنشاء مجامع اللغة العر2mة، ومنها

    ،  والمجمع السعود8 م1976ن ا، ومجمع عمم1947، ومجمع  غداد م1932
، ومFتب تنسی\ م1970وٕاتحاد المجامع العر2mة ...  م1986، ومجمع الجزائر م1983

من دور رUاد8 في هذا ). اللسان العرmي( ، وما لمجلته الرائدة مm1969ا[ الر  التعرUب 
       التي یدیرها  م1985الشأن، والجمع2ة المعجم2ة التونس2ة ومجلتها  المعجم2ة 

                                       
  . 28، ص  المرجع نفسه – )1( 
  .  19، ص األسس اللغو�ة لعلم المصطلحمحمود فهمي حجاز8،  – )2( 
    ، مطا ع2[، المعجم علم اللغة وصناعة، و انظر Fذلك علي القاسمي، 6،ص  مقدمة في علم المصطلح – )3( 

    في الخطاب إشDال�ة المصطلح نقال عن یوسف وغل2سي،  ،)ل(م، ص 1991جامعة الملك سعود، الرUاض،      
  . 28، ص  النقد& العر,ي الجدید     

  . 28، صإشDال�ة المصطلح في الخطاب النقد& العر,ي الجدیدیوسف وغل2سي،  – )4( 
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وممارسة،     االمتمیز تنظیر " االصطالحي" صاحب النشا[  دمحم رشاد الحمزاو&  الدDتور
Sتین في هذا الشأن  دون أن نغمUتورهما               ح\ شخصین علمیتین جزائرDالد 

الذ8 " مشروع الذخیرة اللغو2ة" رئ2س المجمع الجزائر8 صاحب  عبد الرحمان حاج صالح
 ارFته المجامع الغو2ة العر2mة، وصاحب الفصل المشهود على معهد العلوم اللسان2ة 

عبد  الدDتورو       ) اللسان2ات" ( الراحلة"  ومجلتهم 1966والصوت2ة بجامعة الجزائر 
 - م1998(              رئ2س المجلس األعلى للغة العر2mة في الجزائر المالك مرتاض

   )1(.» "اللغة العر2mة" ومدیر مجلة ) م2001

  : مقتض�ات المصطلح -03

  : المتصور والمفهوم -3-1

المفهوم  اعت ارهما قامت  عض الدراسات اللسان2ة والمصطلح2ة بدمج  المتصور مع 
،وهذا الخلS طرح مشFلة في النظرUات المصطلح2ة مما ینتج عنه إعادة النظر اواحد شیئا
فت المنظمة الدول2ة للتقی2س المسألة على أساس التمییز بینهما،  حیث عرّ  هذه في

وحدة فFرUة مFونة من تجرUد  عض الخصائص  «:نهالمفهوم على أ (ISO)المصطلحي 
          أرنست Dاسیرووذهب  )2( » (ISO 1087 )المشترFة لمجموعة من األش2اء 

                 أن المتصور هو فعل إدراكي  النس ة إلى المتصورات القائمة  «إلى 
  العلوم المجردة مثلا المتصورات القائمة على الفعل الفFر8 فهي تخص على التجرmة، أمّ 

الرUاض2ات ولذلك  فالمتصور هو صورة ذهن2ة ال شFل لها في اللسان عFس المفهوم  
            )3(.» الذ8 هو صورة ذهن2ة 2مFن تحوUلها إلى مصطلح، ومن ثمة تسمیتها لسان2ا

فالمفهوم إذا یتناسب مع المصطلح عن طرU\ التعادل الداللي الذ8 2قع  «ومن هنا
   )4(.» إسقاطه من البن2ة الذهن2ة التصورUة إلى البن2ة اللسان2ة التواصل2ة

                                       
  .  31، 30، ص  المصطلح في الخطاب النقد& العر,ي الجدیدإشDال�ة یوسف وغل2سي،  – )1( 
  . 53م،ص 2013هـ،  1434، الرmا[، 1، دار اإل2مان، [المصطلح اللساني وتأس�س المفهومخل2فة الم2ساو8، – )2( 
  . 54، 53، ص  المصطلح اللساني وتأس�س المفهومخل2فة الم2ساو8، – )3( 
  . 57، ص  اللساني وتأس�س المفهومالمصطلح خل2فة الم2ساو8، – )4( 
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           . وما 2شیر إل2ه من مدلول) مفهومال(وعندما ندق\ النظر في مصطلح 
            فرد2ة وقد 2مثل شیئا هو تمثیل عقلي لألش2اء ال «:2عرفه  قوله فیلبرجد ن

               )1(.» لتي تتوافر فیها صفات مشترFةاوحدا، أو مجموعة من األش2اء الفرد2ة 
  : تعرUفات عدة للمفهوم نذFر منها رساج. جFما قدم 

    بتجرUد رد2ة في العالم الخارجي والداخلي المفهوم بناء عقلي لتصنیف الموضوعات الف «-
  . قل2ال Fان أو Fثیرا عشوائي   
    المفهوم وحدة فFرUة منعFسة في تجم2ع الموضوعات الفرد2ة عامة التي ترت S  عضها  -

   )2( .» ب عض  سمات مشترFة   

  : الحدّ  -3-2

    الفصل بین شیئین، فقد جاء  : أنه تكاد المعاجم اللغو2ة تجمع على تعرUف الحدّ 
الفصل بین شیئین لئال یختلS أحدهما  «):الحدّ ( أن  البن منظور " لسان العرب" في 

 اآلخر، أو لئال یتعد� أحدهما على اآلخر، وجمعه حدود، وفصل ما بین Fل شیئین حد 
   )3(.»حد Fل شيء منتهاه ألنه یرده و2منعه عن التماد8 و... بینهما 

األول المنع : الحاء والدال أصالن "حدّ " «:البن فارس "مقای2س اللغة"في  ءوجا
        الحاجز بین الشیئین، وفالن محدود، إذا Fان ممنوعا : فالحدوثاني طرف الشيء، 

ال للبواب َحّداد، لمْنعِه الناس            Fأنه قد ُمِنع الّرزَق، و2ق "إنه لُمَحارٌف محدود"و
   )4(.»من الدخول

                                       
  ، 1، عالم الكتب الحدیث، ارmد، األردن، [من قضا�ا المصطلح اللغو& العر,يمصطفى طاهر الح2ادرة ،  – )1( 

  . 25، ص 1ج م، 2003هــ، 1424      
  . 26ص  ،1، جالمرجع نفسه – )2( 
  .  799، ص)د ح(، مادة لسان العربابن منظور،  – )3( 
  ، تحقی\ عبد السالم هارون، دار الجیل،    مقای�س اللغة، )الحسین أحمد بن فارس بن زFرUا أبو(أحمد بن فارس –) 4( 

  .  03،ص2مج  ،)د ت(، 1[      



يـــــرادف المصطلحــــــــالت                                                            :الفصل األول  

 

 
22 

یختلف  أنهو الدال على حق2قة الشيء، وال یجوز  «:اجيالزجFما قال عنه 
تضاد وتنافر، ألن ذلك یدعو إلى فساد المحدود وخطأ من 2حده، ولكن رmما  اختالف

   )1(.»ذلك إلى تضاد المحدود حسب اختالف ما یوجد منه وال یدعواختلفت ألفاظه على 
: المنع، وفي االصطالحفي اللغة  «:الحد" التعرUفات"Fتا ه يف الجرجانيونجده Fذلك عند 

  . )2(»قول 2شتمل على ما  ه االشتراك وعلى ما  ه االمت2از

    یتبین لنا جل2ا من خالل هذه التعرUفات اللغو2ة واالصطالح2ة أن الحد ع ارة 
  اخت2ارفهو الذ8 2سهم ف2ه . عن الفصل بین الشیئین، Fما أنه الحاجز المانع بین الشیئین

  .س واضحة Fاملة لمتطل ات المصطلحات األساس2ةالمصطلحات قائمة على أس

  : التعر!ف -3-3

للتعرUف أثر واضح في توض2ح معاني المصطلحات، من أجل استخدامها في شتى 
     العلوم، إذ  ه F2ون الفهم الجید للمصطلحات، وFذا التعامل معها وتوظ2فها دون ل س 

  . أو غموض

ع ارة عن ذFر شيء تستلزم معرفته معرفة شيء آخر  «:الجرجانيفالتعرUف لد� 
هو أن F2ون : ، أما األول"التعر!ف اللفظي"و،"يالتعر!ف الحق�ق": Fما یذFر له نوعین

حق2قة ما وضع اللف� بإزائه من حیث هي، ف2عرف  غیرها، وأما الثاني، فهو أن F2ون 
: لك المعنى Fقولكاللف� واضح الداللة على معنى ف2ُفسر بلف� أوضح داللة على ذ

الغَضْنَفر األسد، ول2س هذا تعرUفا غیر حق2ق2ا یراد  ه إفادة تصور غیر حاصل، إنما 
  )3(.» المراد تعیین ما وضع له لف� الَغَضْنَفر من بین سائر المعاني

                                       
  .  74، ص التعر!فاتالزجاجي ، نقال عن الجرجاني،  – )1( 
  .74، ص التعر!فاتالجرجاني ،  – )2( 
  . 56المرجع نفسه، ص  –) 3( 
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:        هعلى أنّ  فهوهو من الدارسین المحدثین 2عرّ  عبد الرحمان بدو& ا ضونجد أ2
مجموع الصفات التي F2ون مفهوم الشيء ممیزا عما عداه، وهو إذن والشيء المعروف  «

   )1(.» إذ هما تعبیران أحدهما موجز واآلخر مفصل عن شيء واحد  الذات ؛سواء

تعطي للتعرUف تعرUفا  السوفیتیینا الموسوعة التي وضعتها لجنة من العلماء أمّ 
           التعرUف منهج منطقي 2مFن من تمییز أو إیجاد أو بناء نوع  «:نصه Fاآلتي

و تخص2ص معنى مصطلح أ ،ص2اغة معنى مصطلح وارد  شFل جدیدمن األش2اء، و 
و2مFن  مساعدة التعرUفات العاد2ة إدراج مصطلحات جدیدة في العلم ... موجود في العلم 

أهم2ة المصطلحات الجدیدة من جهة لشرح تعبیرات األكثر تعقیدا من جهة، و لتقلیل ال
   )2( .» ...أخر� 

         وزUادة على ما تقدم من توض2ح لمعنى التعرUف، ین غي أن تتوافر شرو[ 
  : في التعرUف المصطلحي أهمها

 . تحدید المجال المعرفي للمصطلح « -
 . تحدید عالقة المصطلح  المصطلحات األخر� المتعلقة  ه -
 . تعرUف المصطلح مفهوم2ا -
أ8 البدء بتعیین  ؛العام من المفهوم لتحدید المصطلح، ول2س من المعنى االنطالق -

 ) 3(.»المفهوم لتسم2ة مصطلح ما
، فهو المنارة التي یتجلى بها غموض ول س اFبیر  امما سب\ یتضح أن للتعرUف دور 

عل2ه فهم المصطلحات  ، حتى ال یلت سةلمصطلحات العلم2ة للدارس والمتلقي  صفة عاما
  .و2قع في متاهات المعرفة المتراكمة

   

                                       
  ،    423،424، ص )د ت(، المؤسسة العر2mة للدراسات و النشر بیروت،الموسوعة الفلسف�ةعبد الرحمان بدو8،  – )1( 

  . 36، ص قضا�ا المصطلح اللغو& العر,ي مننقال عن مصطفى طاهر الح2ادرة،        
  .  36، ص 1،جقضا�ا المصطلح اللغو& العر,ي منمصطفى طاهر الح2ادرة،  – )2( 
  م،ص               4،2000، 75، مجلة مجمع دمش\، م )المنهج والمصطلح( المختص  العلمي المعجمجواد سماعنة،  – )3( 

  .  37، ص 1،جاللغو& العر,ي قضا�ا المصطلحمن ، نقال عن مصطفى طاهر ح2ادرة ، 979        
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04-  :Bالمصطلح ترجمةضوا:  

Fان من الضرور8 أن F2ون لترجمة و تعرUب المصطلحات العلم2ة ، ضوا S ین غي 
حتى ال F2ون هناك خروج  ،على من 2شتغل في هذا االختصاص مراعاتها و االلتزام بها

مصطلح العلمي ، فهي  مثا ة قواعد ال  ین غي الح2اد عنها عن المقای2س العلم2ة لترجمة ال
  :أهمهامن و 

      وجود عالقة بین المعني األصلي و المعنى الجدید، و ال 2شتر[ أن تكون    -
 .هذه العالقة قد و صلت إلى حد المطا قة، بل F2تفي  أدناها

أ8  المدلول قبل  أن یراعي في وضع المصطلح االهتمام  المعنى قبل اللف� ؛  -
 .الدال

 ...2ستحسن أال 2صطلح بلف� واحد لتأد2ة معان علم2ة مختلفة -
 .2ستحسن أال 2صطلح  ألفاg مختلفة للمعنى العلمي الواحد -
 .2فضل المصطلح العرmي على غیره ما أمFن إل2ه سب2ال -
 .2ستحسن تجنب النحت ما أمFن،ألن العر2mة لغة اشتقاق2ة -
     ال ترادف في المصطلح العلمي الدقی\ في اللسان العرmي، إذ أن ذلك F2رس   -

 .ازدواج2ة في المصطلحات2ة
 .2قوم وضع المصطلح على الداللة و الوظ2فة و القصد -
ال اشتراك في المصطلح العلمي الدقی\ في اللسان العرmي إذ أن ذاك F2رس  -

 .االزدواج2ة الدالل2ة في المصطلح2ة
العلمي ال تفارق الداللة اللغو2ة األصل2ة الداللة االصطالح2ة  في المصطلح -

  ) 1(. الفرع2ة

  

  

   
                                       

  نحو مشروع تعر!ب المصطلح العلمي من ترجمته ( صناعة المصطلح في اللسان العر,ي،  عمار ساسي ینظر، - )1(
  .97، 96ص  م،2012،  1[  ،عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزUع ، إرmد، األردن،)إلى صناعته     
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  : وأقسامه أسسه علم المصطلح -05
  : المصطلح علم أقسام -5-1

  :قسم الغرmیون علم المصطلح إلى قسمین        

  :علم المصطلح العام -5-1-1

العامة لعلم المصطلح تحدیدا  أو النظرUة مجاالت علم المصطلح العام فوسترحدد 
    المصطلح العام طب2عة المفاه2م، وخصائص المفاه2م، وعالقات  یتناول علم «

      ، وطب2عة )التعرUف والشرح(المفاه2م، ونظم المفاه2م، ووصف المفاه2م 
... المصطلحات، ومFونات المصطلحات وعالقاتها الممFنة، واختصارات المصطلحات 

غو2ة وأنما[ الكلمات والمصطلحات، وتوحید لالدائم والواضح للرموز الوالتخص2ص 
المفاه2م والمصطلحات، و مفات2ح المصطلحات الدول2ة، وتدوUن المصطلحات، ومعجمات 

، وهذه القضا2ا المنهج2ة ال ترت S معجمات المصطلحات ومناهج إعداد...المصطلحات،
  )1(.» م المصطلح العامبلغة مفردة أو  موضوع  عینه، ولذا فهي من عل

  :علم المصطلح الخاص -5-1-2

ا علم المصطلح الخاص فیتضمن تلك القواعد الخاصة  المصطلحات في لغة أمّ  «
Fما یتناول ... أو اللغة األلمان2ة  ،أو اللغة الفرنس2ة ،اللغة العر2mة :مفردة مثل

وهو موضوع  خل التخصص الواحد لها سماتها وقضا2اها،االمصطلحات العلم2ة في د
  غة الواحدة، ومن شأن ال حث ل حث یدخل في علم المصطلح الخاص متجاوزا حدود ال

ثر8 ال حث المصطلح العام نظرUات وتطب2قات ت في علم المصطلح الخاص أن 2قدم لعلم
  )2(.» والتطبی\ على مستو� عالمي

  

  

                                       
  . 20، 19، ص األسس اللغو�ة لعلم المصطلحمحمود فهمي حجاز8 ، – )1( 
  . 20المرجع نفسه، ص  – )2( 
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  : أسس علم المصطلح -5-2

  : أهم ما 2عتمد عل2ه علم المصطلح في م ادئه األولى على عدة جوانب أهمهاإن 
دق2قا، محاوال  ینطل\ العمل في علم المصطلح من المفاه2م  عد تحدیدها تحدیدا « -

  . إیجاد المصطلحات الدق2قة الدالة علیها
2قتصر علم المصطلح في ال حث على المفردات التي تعبر عن المفاه2م  -

 . المنشودة
ی حث الحالة المعاصرة لنظم المفاه2م وتحدید عالقاتها القائمة، وU حث لها  -

 . مصطلحات دالة متمیزة
تتكون المصطلحات عن طرU\ االتفاق، وU حث علم المصطلح الوسائل الكفیلة  -

 .بتكوUن هذه المصطلحات وتوحید المصطلحات المتعددة للمفهوم الواحد
 . ع2ارUةیتجاوز علم المصطلح الوصف2ة إلى الم -
علم المصطلح جزء من التنم2ة اللغو2ة، وله من هذا الجانب أهمیته في تنم2ة  -

اللغات الوطن2ة الكبر� في دول إفرUق2ا وآس2ا لتص ح واف2ة لمتطل ات االتصال 
 . العلمي والتقني

 . یهتم علم المصطلح  الكلمة المFتو ة ولها عنده المFانة األولى -
- Uونات المصطلح وFتضمن التوحید المع2ار8 2قوم علم المصطلح بتحدید ق2مة م

 )1( .»للمصطلحات

  

  

  

  

 

                                       
  . 26، 25، 24، ص األسس اللغو�ة لعلم المصطلحمحمود فهمي حجاز8 ،  – )1( 
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  : العلمي آل�ات ص�اغة المصطلح: ثالثا

8 مراعاتها وأخذها غو لین غي على ال احث ال مصطلح العلمي آل2ات 2صاغ بها، لذالل
  : وهي  عین االعت ار،

   Connotation:اإلح�اء-01

أ8  «ص2اغة المصطلح العلمي، 2عني لد� ال عض إح2اء التراث؛اإلح2اء في   
      بتعاث اللف� القد2م و محاكاة معناه العلمي الموروث  معنى علمي حدیث 2ضاه2ه ا

مجابهة الحاضر  اللجوء إلى الماضي، للتعبیر  الحدود  -بتعبیر آخر -و هو
االصطالح2ة التراث2ة عن المفاه2م الحدیثة من  اب أفضل2ة العودة إلى التراث الستكناه 

   )1(.»مصطلحاته و االستفادة منها في التعبیر عن أغراضنا المستجدة

، لما یزخر  ه من مصطلحات العرmيفقد دعت المجامع اللغو2ة إلى إح2اء التراث 
             تكاد تنافس الدراسات اللغو2ة الحدیثة ف2ما توصلت إل2ه، و نظرا لما وصل 
من مصطلحات علم2ة وافرة ، فقد لجأ العلماء العرب إلى التراث ل2أخذوا من مصطلحاته 

رSm العلوم ما یتالءم في وضع مؤلفاتهم فمنهم من 2حرص على هذا النهج محاولة منهم 
    و لقد حرصنا في هذا العمل  «:الطیب DBوشأصولها القد2مة  حیث 2قول  الحدیثة 

على رSm الصلة بین الماضي و الحاضر و القد2م و الحدیث إ2مانا منا  أن ال حدیث  ال 
2قنع بنفسه و ال یتطور أو یتجدد مع الزمن، فانطلقنا من المفاه2م قد2م و ال فضل لقد2م 

            القد2مة و المصطلحات القد2مة، و لم نغیر منها إال ما قد یوقع في الغموض 
و حاولنا إنارة المفاه2م القد2مة  المفاه2م الحدیثة،  غا2ة الت سS2 الممFن .. و االلت اس

و حتى ال یت2ه ...بین فقه اللغة القد2م و علم اللغة الحدیثحتى ال 2شعر القار©  القط2عة 
   )2(.» و مصطلحاتها العدیدة المتجددة في النظرUات الحدیثة المتشع ة

                                       
  ، م، س،لماذا أهمل المصطلح التراثيو علي القاسمي،  ،105، ص المصطلح النقد& عبد السالم المسد8 ، – )1(

  .85، صالجدید إشDال�ة المصطلح في الخطاب النقد& العر,ي، نقالن عن یوسف وغل2سي، 36،ص       
  .             123،ص1ج م،2003، 1،عالم الكتب الحدیث، [ح اللغو& العر,يمن قضا�ا المصطلمصطفى طاهر الح2ادرة، – )2(
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المصطلح القد2م لمفهوم  تمح2ض لف�أن  «أحمد المتوDل الدDتوروقد رأ� 
المصطلح الحدیث ل2ست  العمل2ة الم2سورة على اإلطالق ، و أن ما 2مFن أن یتوخى 

إلى مخاطر 2مFن أن تص ح  -في خضم التطبی\ الفعلي - من فوائد غال ا -نظرUا -منها
 اعثا وجیها على تجنب استخدام المصطلح القد2م في عمل2ة الترجمة تجن ا F2اد F2ون 

    تقدم ذFره أن هناك من یؤUد فFرة إح2اء التراث  و بهذا F2ون على حسب ما )F«.)1ل2ا
و إعادة  عثه من جدید ، حتى ال یندثر و یتالشى ، و منهم من یخالف هذا الرأ8 و یر� 

، لذا ین غي الحرص Fل ، و قد ینقلب إلى الضد ی\ الفعليمخاطر أثناء التطبف2ه 
  .الحرص في إح2اء المصطلح القد2م

  Etymologie :االشتقاق -02

الش\، أخذ ش\ الشيء، واشتقاق  « )ق ق ش( االشتقاق في اللغة، من مادة  
     ة من المرتجل، واشتقاق الكالم األخذ ف2ه 2مینا وشماال، واشتقاق الحرفنالشيء بن2ا

   )2(.»ومن الحرف أخذه منه

االشتقاق أخذ ص2غة من أخر�  « "شرح التسهیل " ا في االصطالح، فقد جاء فيأمّ 
لیدل  الثان2ة على معنى األصل، بزUادة  رFیب،ا معنى ومادة أصل2ة، وهیئة تممع اتفاقه

   )F...«. )3ضارب من ضرب یدة ألجلها اختلفا حروفا أو هیئة؛مف
نزع لف� من آخر  شر[ مناسبتهما معنى وترFی ا  «هو أ2ضا الجرجانيقال عنه  و

   )4(.» ومغایرتهما في الص2غة
  : أقسام االشتقاق -2-1

  : ینقسم االشتقاق إلى ثالثة أقسام وهي Fاآلتي
ب في الحروف هو أن F2ون بین اللفظین تناسُ  «:االشتقاق الصغیر -2-1-1

  . ضرب من الضرب: والترتیب نحو
                                       

  )  المناظرة( ،مجلة اللسان�ات الوظ�ف�ة نموذجا –استثمار المصطلح التراثي في اللسان�ات الحدیثة أحمد المتوFل، – )1(
  .86، صإشDال�ة المصطلح في الخطاب  النقد& العر,ي الجدید ،، نقال عن یوسف وغل2سي52،م،س، ص       

  .  2302، ص 2، ج)ق ق ش( ، مادة لسان العربابن منظور،  – )2(
  . 346، ص 1، جالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسیوطي،  – )3(
  .   26، ص التعر!فاتالجرجاني،  – )4(
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ب في اللف� والمعنى هو أن F2ون بین اللفظین تناسُ :االشتقاق الكبیر -2-1-2
   .حبذ من الجذب: دون الترتیب نحو

: ب في المخرج نحون F2ون بین اللفظین تناسُ هو أ:االشتقاق األكبر -2-1-3
   )1(.» نع\ من الهن\

  Sculpture: النحت -03
َنِحت النجار : والقشر، والنحتالنحت هو النشر  «أن  "لسان العرب" ورد في معجم 

   )2(.» نتَحَنْت ْنِحُتها وUَْنَحُتها َنْحًتا فإخشب، َنَحَت الخش ة، ونحوها یَ ال

$ tβθçGÅs÷Ζs?uρ tΑ :وجاء في قوله تعالى t6 Éfø9 $# $ Y?θ ã‹ç/ 〈 ( 
 (#θ: ، وقوله تعالى)3(  çΡ%x.uρ 

tβθ çGÅs÷Ζtƒ z ÏΒ ÉΑ$ t6 Ågø: $# $ �?θ ã‹ç/ š ÏΖÏΒ#u 〈 .)4(   

فالنحت هو أن تنحت من الكلمتین فأكثر  «االصطالحي ا ف2ما یخص الجانبأمّ 
Fلمة تدل على المعنى الذ8 نحتت منه، Fما ینحت النجار خشبتین فیجعلهما واحدة 

أو لغرض تعرUض،لغرض المفاجأة أو الكتا ة أو المثل، مما ف2ه اعت ار مجاز8 طرUف أو 
المنحوت على ما Fانت تدل عل2ه  وUدل )5( .» السهولة اللفظ2ة واالختصار واالختزال

اسب انتزاع Fلمة من Fلمتین أو أكثر، على أن F2ون هناك تن «الكلمة نفسها، وهو أ2ضا 
  . )6(» اللف� والمعنى بین المنحوت والمنحوت منه، في

 :في  اب أسماه " الصاحبي"  ه في Fتا أ2ضا) ـه395 - (ابن فارسFما تحدث عنه 
  وهو جنس من االختصار وذلك ،العرب تنحت من Fلمتین Fلمة واحدة  إن « النحت

                                       
  . 26، ص  التعر!فاتالجرجاني،  – )1( 
  . 4363، ص 49ج )  ت ح ن( ،مادة لسان العرب منظور،ابن  – )2( 
  . 74األعراف ، اآل2ة  – )3( 
  . 82الحجر ، اآل2ة  – )4( 
  م،   2001هـ، 1422، 3، مFت ة وه ة للط اعة والنشر، عابدین،[عوامل تنم�ة اللغة العر,�ةتوفی\ دمحم شاهین،  – )5( 

  .  113ص        
  م،    2004، عالم الكتب، العر,�ة وقضا�ا اللغة من النشأة إلى أواخر القرن العشر!ن المجامعوفاء Fامل فاید،  – )6( 

  . 250ص        
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     وهما عبد شمس،  حیث أخذ العین وال اء  )1(» منسوب إلى اسمین" رجل ع شمي"
     . وأسقS الدال والسین، فهي من الكلمتین Fلمة" شمس" وأخذ الشین والم2م من " عبد" من

 في Fتا ه العین مستدل في ذلك الفراهید&الخلیل ابن أحمد وUرجع النحت إلى 
  .  أمثلة، Fما أنشد الخلیل

   .أقول لها ودمِع العین َجاٍر           ألم َتْحُزْنِك َحْ�علُة المناد& « 

كثر أن األش2اء الزائدة على ثالثة أحرف فأا في نوهذا مذهب" حي على: " ومFان قوله
لْدم" وفي " ض2طرٌ " منحوت، مثل قول العرب للرجل الشدید  ْلد" إنه " الصَّ          " الصَّ

    )2(.» "الّصْدم" و 

ماء في بناء ألفاظهم ولكن صورة من الصور التي استغلها القد  «والنحت قد2ما Fان 
اللجوء إلیها Fان قل2ال فهي لم تنتشر بینهم Fما نشر االشتقاق والمجاز بل Fانت في عدد 

gهو أن تنزع  «أن النحت  عبد الواحد وافي يلعوقال عنه  )3(.» محصور من األلفا
أصوات Fلمة من Fلمتین فأكثر ومن جملة للداللة على معنى مرFب من معاني األصول 

    عض الحروف األصل2ة المFونة للكلمة  انتزاعن النحت إ أ8 ؛)4(»التي انتزعها منها 
  : في اللغة العر2mة، أهمها هFما أنه اتخذ عدة وجو . أو الجملة للداللة على معنى مرFب

 "حوقل"و "حمدل"و " سمل": حت من جملة للداللة على التحدث بهذه الجملة، نحون « -1
  .ª، وال حول وال قوة إال  اªإذا قال  اسم هللا، والحمد 

للنسب إلى هذا  "مرFب إضافي" نحت من َعَلم مؤلف من مضاف ومضاف إل2ه  -2
 ... ع مشي وعبدر8  : سبب ما، نحو العلم أو للداللة على االتصال  ه

                                       
         في فقه اللغة العر,�ة ومسائلها وسنن العرب الصاحبي،)أبو الحسین أحمد بن فارس بن زFرUا(ابن فارس – )1( 

  . 210، 209م، ص 1997هــ، 1814بیروت، لبنان،  ،1، دار الكتب العلم2ة، [Dالمها      
  . 210، ص  الصاحبي في فقه اللغة العر,�ة ومسائلها وسنن العرب في Dالمهاابن فارس،  – )2( 
  ،   )نظرة في مشDالت التعر!ب اللغو& المعاصر(من قضا�ا المصطلح اللغو& العر,ي، مصطفى طاهر الح2ادرة،  – )3( 

  . 164، ص 3م، ج2003، 1، [عالم الكتب الحدیث      
  . 144م، ص 2004، مصر، 3، نهضة مصر للط اعة والنشر والتوزUع، [فقه اللغةعلي عبد الواحد وافي،  – )4( 
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نحت Fلمة من أصلین مستقلین أو من أصول مستقلة للداللة على معنى مرFب  -3
  )1(.» في صورة ما من معاني هذین األصلیین أو هذه األصول

  : ا من ناح2ة التقس2م فینقسم النحت في اللغة إلى أرmعة أقسام وهيأمّ 
إذ قال آلخر " جعفل: " وهو أن تنحت من الجملة فعال نحو :النحت الفعلي « -1

 . جعلت فداءك
وهو أن تنحت من Fلمة واحدة تدل على صفة  معناها أو  أشد  :النحت الوصفي -2

 . یرللرجل الشدید من ض S وض" ِضَ ْطر : "منه نحو
       " جمد" من "جلمود" نحت من Fلمتین اسما نحووهو أن ت :االسميالنحت  -3

  ."جلد" و
     " طبرسان" : وهو أن تنسب شیئا أو شخصا إلى بلدتي نحو :النحت النسبي -4

 )2( .»"خوارزم" و 

  Métaphore: المجاز -04

" جاَز، َیُجوزُ " أما المجاز فمأخوذ منو  «: البن فارس " الصاحبي" جاء في Fتاب 
  . هذا هو األصل" جاز بنا فالن، وجاز علینا فارس:" إذا أسّن ماض2ًا تقول

عندنا دارهم َوضع : ( وتقول ،أ8 َیْنَفذ وال ُیَرٌد وال 2ُْمَنع؛" یجوز أن تفعل Fذا" : ثم تقول
إن هذه وٕان لم تكن وازنة فهي تجوز مجازها :  أ8) وازنه وأخر� تُجوُز َجَواَز الواِزَنة

    أ8 إن الكالم الحق2قي 2مضي لسننه؛ " مجاز"  :وجوازها لقرmها منها فهذا تأوUل قولنا 
وقد F2ون غیره یجوز جوازه لقرmه منه، إال أن ف2ه من تشب2ه واستعارة  ال 2عترض عل2ه

   )3( .»ما ل2س في األول  وFفّ 

                                       
  . 144، ص  فقه اللغةعلي عبد الواحد وافي،  – )1( 
  هــ،    1420، القاهرة، 6للط اعة والنشر والتوزUع، [ ، مFت ة الخانجي، فصول في فقه العر,�ةرمضان عبد التواب – )2( 

  .  302، ص 302م، ص 1999      
  . 150، 149، ص الصاحبي في فقه اللغة العر,�ة ومسائلها وسنن العرب في Dالمهاابن فارس،  – )3(
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 فFل Fلمة أرUد بها غیر  « المجاز) هـ471ت ( عبد القاهر الجرجانيو قال عنه 
في Fتب و بهذا F2ون المجاز  )1(»األول اضعها لمالحظة بین في وضع و له ما وقعت 

   Uنة مانعة في غیر ما وضع له، لعالقة مع قر  هو اللف� المستعمل  «ال الغة العر2mة 
   )2(.» من إرادة الحق2قة

   فاللف� 2شمل المهمل والمستعمل و الموضوع ف2ما وضع له أو في غیر ما وضع 
له وقوله المستعمل قید أول یخرج المهمل و الموضوع لمعنى قبل أن 2ستعمل ف2ه فال 

Fذلك قوله في غیر ما وضع له قید  ، F2ون مجازًا Fما ال F2ون  حق2قة لعدم االستعمال 
  :حدهما مجاز لغو8 ومجاز عقلي أوهناك نوعان للمجاز  ،ثاٍن یخرج الحق2قة

 :المجاز اللغو&   - أ
استعمال الكلمة أو الجملة في غیر معناها الحق2قي لعالقة مع قرUنة  «و هو      

   )3(.»مانعة من إرادة المعنى الحق2قي 
 :المجاز العقلي   -  ب

          عند المتكلم من الحFم ف2ه لضرب  الكالم الُمفاُد  ه خالف ما «وهو   
ال قل، و شفى الطبیب أنبت الر2mع : من التأول، إفادة للخالف ، ال بواسطة وضع Fقولك 

حیث عرف المجاز العقلي  الزمخشر& ي Fالم ، و Fذا ف المرUض، و Fسا الخل2فة الكع ة
       عنه قال  Fما )4(.» أن 2ُْسَنَد الفعُل إلى شيء یتل َُّس  الذ8 هو الحق2قة له:  قوله

     بها أن جملة أخرجت الحFم الُمفاَد  «: و َحّده) هـ471ت ( عبد القاهر الجرجاني
  )5(.» عن موضعه من العقل لضرب من التأول

  

                                       
  ، قرأه و عل\  Bالغةأسرار ال، )عبد القاهر بن عبد الرحمن بن دمحم الجرجاني النحو8 ( عبد القاهر الجرجاني  –)1(

  .351م ،ص 1991هـ، 1412، 1عل2ه أبو فهر محمود دمحم شاكر، دار المدني بجدة، [      
  ،   1، المط عة التونس2ة، [موجز الBالغة، )اإلمام الشیخ سید8 دمحم الطاهر ابن عاشور( الطاهر ابن عاشور –)2(

  . 35م، ص 1932هـ ،1351تونس،       
  .60م، ص1992هــ،1412، القاهرة 3، دار الفFر العرmي،[الBالغة االصطالح�ةعبده عبد العزUز قلقل2ة،  – )3(
       اإل�ضاح، )جالل الدین أبو عبد هللا دمحم ابن قاضي ابن دمحم عبد الرحمن القزوUني( الخطیب القزوUني – )4(

  .31، 30، ص )د ت(بیروت، لبنان، ) د [(كتب العلم2ة،، دار ال"المعاني و الب�ان و البد�ع" علم الBالغة  في      
  .385 ، صأسرار الBالغةعبد القاهر الجرجاني،  -  )5(
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 Génération: التولید -05

     الصبي حین: الولید «: )د ل و(في المعاجم اللغو2ة أنه من مادة عرف التولید 
یولد، و2قال غالم مولوُد، وجارUة مولودة، أ8 حین ولدته أمه، وتوالدوا أF 8ثروا، َوَوَلَد 

   )1(.» عضهم  عضا

ل الفعل عن فاعله بتوسS فعل آخر FحرFة صهو أن 2ح «:فالتولید: اصطالحا اأمّ 
،  معنى تحصیل شيء من آخر، وفي مجال اللغة هو تحصیل )2(» المفتاح  حرFة الید

       و2عني ابتكار Fلمة جدیدة غیر موجودة «Fلمة من Fلمة أخر� أسب\ منها وصفا، 
     في اللغة القد2مة وال في اللغة الحدیثة،  معناها أو مدلولها، أما جذورها و مادتها ال 
  . ووسائل التولید هي االشتقاق  أنواعه والمجاز  أقسامه )3(» في العر2mة حتما فهي

ومما أجمعت عل2ه اإلحصاءات التي قامت بها على عینات مت اینة االختصاصات 
فمن  «: مؤسسات لغو2ة على ارتفاع نس ة المولد فیها التي وضعتها ،من المصطلحات

مصطلحا ) 270( لتي وضعها مجمع القاهرة وال الغةمجموع مصطلحات االلكترون2ات ا
التي وضعها المجمع  مصطلحا مولدا، وفي مصطلحات السFك الحدید) 167(نجد 
ممطار  ،مF حة، مرعد:مصطلحا مولدا منها) 66(مصطلحا نجد) 235(ي وال الغة العراق

الوضع إلى تولید ونحت وتعرUب  طرائ\ الحمزاو&  الدDتوروقد قسم . ..القفة، قطار،
          وتدخیل، و اختصار إلى ما هو عرmي وما هو مقترض، فFانت نس ة العرmي 

     ع المصطلح أما نحن فقد قسمنا طرائ\ وض %4.5ترض ونس ة المق %95.5هي 
   )4(.» ...تراض وتولید، واق إلى ترجمة

و بهذا 2عتبر التولید آل2ة من آل2ات ص2اغة المصطلح العلمي حسب ما أوردته 
  .الدراسات اللغو2ة

  

                                       
  . 4914، ص 55، ج ) د ل و( ، مادة لسان العربابن منظور،  – )1(
  . 61، ص التعر!فاتالشرUف الجرجاني،  – )2(
  . 127م، ص 1994، دمش\، 1للط اعة  والنشر والتوزUع، [، األهالي التعر!ب والتنم�ة اللغو�ةممدوح خسارة،  – )3(
  .  129المرجع نفسه ، ص  – )4(
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 Emprunt: الدخیل -06

ودخل  ،الدخول نق2ض الخروجو  «)ل دخ(من مادة لغو8 الدخیل حسب حده ال 2ُعد
ل، ودخل  ه، ودخیل الرجل، الذ8 یداخله في أم      وره Fلها فهو یدخل دخوال وتدخَّ

الُمداِخُل  الم اطن، وفالن دخیل في بني فالن، إذا : ْخُلُل والٌدْخَلُل، Fلهدخیل، والدخیل والد
والدخیل وأدخلت في Fالم العرب ول2ست منه Fان من غیرهم قتدخل فیهم، وFلمة دخیل، 

ما دخل في العر2mة  «:أ2ضا والدخیل )1(.» و8ّ وألف التأس2سالحرُف الذ8 بین حرف والر 
ناطقون بها أو هو Fل Fلمة دخلت لغة العرب، واستعملها ال... من مفردات أجنب2ة 

   )2(.»"الدخیل" الكلمات المعرmة بـ  يالخفاجي 2سم و... ول2ست في األصل منها

 Alaguetred: تراضاالق -07

من  «:على أنه) ق ر ض(البن منظور مادة  "لسان العرب" في  تراضقاالورد 
   )3( .»، قطعهرضهوققرض القرض، القطع، َقَرَضُه   الكسر، قرضا 

   Fما أنه طرUقة من طرق وضع أو ص2اغة المصطلح العلمي  حیث یلجأ إلیها المعرب 
، على Fلمة مقابلة نا وFتبنا القد2مةتفي معجما  عد العجز عن العثور لحيأو المصط

ترضت العر2mة من غیرها من اللغات األجنب2ة قد2ما مصطلح أو الكلمة األجنب2ة، وقد اقلل
         مصطلح  «وحدیثا ما احتاجت إل2ه مما لم تجد له مقا ال عر2mا، Fما أن 

على األلفاg  تراض یدلواالق .)4(» ترض 2عني المعرب اللفظي والدخیلتراض، أو المقاالق
 g2ة سواء حورت تلك األلفاmما  المواءمة الص2غالداخلة على اللغة العرF 2ة، أو  قیتmالعر

لعصر الحدیث حیث أن األلفاg عمل2ة التعرUب في ا هFما أن. هي في لغتها األصل
وهي الفFرة  والنحو2ة والدالل2ة، ،والصرف2ة ،لمظاهر التعرUب الصوت2ة أخضعتترضة المق

  .السیوطي و ،الجوال�قي و يابن جنو ،سیبو�ه و ،الفراهید& :نفسها عند القدماء أبرزهم

                                       
  .  1342، 1341، ص 16، ج)دخ ل( ، مادة لسان العربابن منظور،  – )1(
  . 147، ص عوامل تنم�ة اللغة العر,�ةتوفی\ دمحم شاهین،  – )2(
  . 3588، ص، 41، ج )رض ق( ، مادة لسان العربابن منظور،  – )3( 
  . 159، ص التعر!ب والتنم�ة اللغو�ةممدوح خسارة،  – )4( 



يـــــرادف المصطلحــــــــالت                                                            :الفصل األول  

 

 
35 

تراض أن اللغات ال تتطاب\ في مفرداتها تماما فلكل لغة قاموسها اجة إلى االقوFانت الح 
  : تراضعلماء اللغوUین بین صنفین من االقالخاص، وقد میز ال

   وهو أن تنقل الدلیل تاما Fما هو في اللغة المنقول منها : تراض المعجمي التاماالق -1
 . المفردة علم األدو2ة :و زUادة أو نقص، نحوأالدال وما 2عمل من مدلول دون تغییر  أ8 

 أ8 أخذ المعنى أو المفهوم  ؛لمدلول دون الدالاو2قصد  ه نقل  :تراض الداللياالق -2
  )1(.»وUتم من خالل الترجمة الحرف2ة ؛المعجمي، ووضع مصطلح عرmي لداللة عل2ه 

  Arabisation:التعر!ب -08

      ة معان، منها تكلم أحد ب بتشدید الراء، و2طل\ على عدّ مصدر عرَّ : التعرUب
             قوم واحتجاجه لهم، ومنها معنى اإل انة، والتهذیب، واإلكثار من شرب  عن

          ابن منظورو اإلعراب معنى واحد وهو اإل انة واإلفصاح إذ 2قول ... والتشذیب  الَعرَب،
عنه لسانه وعرب أ8 أ ان اإلعراب والتعرUب معناهما واحد، وهو اإل انة، 2قال أعرب 

   )2( ...وأفصح 

فقد استعمل لثالثة معان تنطل\ من مفهومه  « :ا التعرUب  معناه االصطالحيأمّ 
اللغو8 الذ8 تطور خالل رحلته الطوUلة عبر القرون، وFان محددا  استعمال العرب للف� 

وهو نقل  ؛ثم تطور واستعمل  معنى الترجمةر الزمن األجنبي بتغییر أو بدونه على ما م
 )3(.»في مFان اآلخر فFرة من لغة إلى أخر�، فأص ح اللفظان مترادفین 2ستعمل الواحد

ا نقل العلوم و اآلداب من اللغات معان عدیدة أشهره « ArabisationوللتعرUب 
  )4(.» یزال سیل التعرUب مستمًرا األجنب2ة إلى اللغة العر2mة ، و ما

                                       
  عمان،   ) د [(، عالم الكتب الحدیث،قاموس العر,�ة مقای�س الفصاحة إلى ضغو� الحداثةالحبیب النصراو8،  – )1( 

  . 284، 260، 259م، ص 2011األردن،        
  . 2865، ص 4مج  ،) بع ر ( مادة لسان العرب،ینظر، ابن منظور،  – )2( 
  ، منشورات Fل2ة الدعوة اإلسالم2ة، الجماهیرUة   دور مجامع اللغة العر,�ة في التعر!بإبراه2م الحاج یوسف،  – )3( 

  .  35، 34،ص ) د ت(العظمي، طرابلس،       
  م،ص           2009الجزائر العاصمة،)د [(،، الدار الوطن2ة للكتاب، درارUةمعجم مصطلحات األدبدمحم بوزواو8، -  )4( 

        104.  
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هذا  ىأن تتفوه العرب  الكلمة األعجم2ة على منهاجها، وعل « :و2عرف أ2ضا على
(   : المعنى أط قت معظم Fتب اللغة، فقد وفدت على العرب القدامى Fلمات أعجم2ة مثل

( فعرmوه       إلى) إشمائیل( اسم العلم ، و )دینار( فعرmوها إلى ) دینارUوس( أو ) دین آر
ووردت على العرب المعاصرUن Fلمات ) فنجان( فعرmوها إلى ) بنFان( وFلمة ) إسماعیل

( إلى        فعرmوها (Télévision )و ) برجوازUة( فعرmوها إلى  (Bourgois )مثل 
 من تمیزا له) التعرUب اللفظي(  اسموقد أطل\ على هذا المفهوم من التعرUب  ،)تلفزUون 

في المشرق العرmي  أ2ة حال فإن التعرUب بلفظه 2طل\ ىوعل )1(» ق2ة مفهومات التعرUب
وضع المصطلح العلمي العرmي، أما في المغرب العرmي فأكثر ما یراد  فأكثر ما 2قصد بها

تة في المشرق إدارUة في هFذا تكون مسألة التعرUب لغو2ة  حبها تعرUب اإلدارة والتعل2م و 
  . المغرب

التعل2م  بهذا المفهوم هو وضع المصطلح العرmي من أهم مستلزمات تعرUب والتعرUب
جاد المصطلح العلمي العرmي المقابل للمصطلح العلمي الس2ما الجامعي والعالي، إلی

  . األجنبي، وذلك أن اللغة العلم2ة تعتمد مفصل2ا على المصطلح العلمي

  Traduction: الترجمة -09

تحتل المقام األول عندما تتعل\ بترجمة  االعلوم، Fونه نقلللترجمة دور Fبیر في 
الرجُم القتل، وقد ورد في القرآن  «): م ج ر(فالترجمة في اللغة من مادة  ،المصطلحات

     الرجم القتل في غیر موضع من Fتاب هللا عز وجل، والرجم اللعن ومنه الش2طان 
د ترجمه وترجم المفسر، وق: والترجمان. الرج2م، والرجم الظن، الرمي  الحجارة أو الكالم

   )2(.» ترجم Fالمه إذ فسره بلسان آخر، والجمع التراجم عنه، و2قال قد
إبدال لفظة  أخر� تقوم مقامها بخالف  «:هي و2قول  عضهم أن الترجمة

   ین غي  فالمترجم ،ولعل هذا المدلول أقرب إلى عمل2ة ترجمة المصطلحات )3(»التفسیر

                                       
  . 15، ص التعر!ب والتنم�ة اللغو�ةممدوح خسارة،  – )1( 
  .  1603، 1602، 1601ص  ،18ج  ،) م رج( ، مادة لسان العربابن منظور،  – )2( 
  .  104، 103، ص التعر!ب والتنم�ة اللغو�ةممدوح خسارة ،  – )3( 
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            ارعا في اللغة المنقولة والمنقولة إلیها، وأن F2ون ملما  الموضوع  F2ون  أن
  . یترجمه، لF2ون مترجما، أ8 لكي یترجم البد من معرفة لغتین وموضوع الكالم الذ8 

أنها وسیلة أساس2ة للتعرUف  العلوم  «:من بینهما إنFارهافلترجمة أهم2ة ال 2مFن 
 وال 2مFن االستغناء. ج2ه والتعل2موالتكنولوج2ا، Fما أنها عنصر أساسي في عمل2ة التو 

ة في العالم، وهي بدورها وسیلة اك ة الحرFة الفFرUة و الثقاف2عنها ألنها أداة 2مFننا بها مو 
   )1(.»هاتعصرن وغناء اللغة، وتطورها إل

      الثقافات  المعارف و على لإلطالعوmهذا تكون الترجمة السبیل الوحید 
      و اللحاق  الرFب الحضار8  و هذا لمواك ة عصر التطور و التكنولوج2ا، ،األخر� 

  .ال شرUة جم2ع مجاالت الح2اة في
  

  : ف2ما سب\ ذFره ومجمل القول       
فقد أخذ تعرUفات  االصطالحي في جان ه في حده اللغو8 هو التتا ع ، أما ن الترادفإ -

  "األلفاg المفردة الدالة على شيء واحد  اعت ار واحد" أنه قال عنه الراز8  ؛ حیث متعددة
  اللف�  في اختالف ؛ أF"8ان معناه واحد و أسماؤه Fثیرةما " قال عنه أ2ضا الجرجاني و

     فمنهم عدمه مناختالف في اآلراء حول وجوده  بدوره شهد ، Fماو اتفاق في المعنى
  .قد2ما  أم حدیثا و ینف2ه سواء Fان  ه، و منهم من ینFر  2قر  هیثبته و  من

     الجرجاني  بتعرUفات متعددة؛ حیث قال عنه حظي هو أ2ضاالمصطلح فقد  عن اأمّ  -
           "األولم2ة الشيء  اسم ما ینقل عن موضعه ع ارة عن اتفاق قوم على تس"هو 

  ."إخراج اللف� من معنى لغو8 إلى آخر لمناس ة بینهما"Fذلك هو و 
وم المتصور و المفه :مراعاتها و هي اللغو8  ن للمصطلح مقتض2ات ین غي على الدارسإ -

 .عمل2ة وضع المصطلح العلمي وهما ضرورUان في. و الحّد، و التعرUف
  
 
  

                                       
  .114، ص صناعة المصطلح في اللسان العر,يساسي، عمار  – )1( 
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العام ؛ فهو یتناول  علم المصطلح :، و من أقسامه او أسس العلم المصطلح أقسام أن Fما -
      و نظمها، و وصف تلك المفاه2م لمفاه2م و خصائصه، و عالقاتها Fل من طب2عة ا

المصطلحات  إلى غیر ذلك، أما علم المصطلح ، و Fذا طب2عة )التعرUف و الشرح( 
الخاص فیتضمن تلك القواعد الخاصة  المصطلحات في لغة مفردة مثل اللغة العر2mة، 

  ...اللغة الفرنس2ة
أهم2ة  الغة و Fذا الدقة إعطاؤها  اللغو8  ن للمصطلح آل2ات لص2اغته یجب على الدارسإ -

ومن بین هذه . جمة المصطلحات العلم2ةو أخذها  عین االعت ار أثناء عمل2ة تر  التامة،
 .الخ...الترجمةو  االشتقاق، النحت، التولید، التعرUب، االقتراض: اآلل2ات

مختلفة للمصطلحات اللسان2ة مما ترجمات من  في الفصل الثاني سنلحظهو هذا ما 
العرmي، و التي  ات مصب على مستو� الوطن أد� إلى الترادف االصطالحي للمصطلح 

  .و اهتمام المختصین الیوم انشغال



 

  

  

  

  الفصل الثاين


    ا�لسانیات و الرتادف �صطال
ا�لسانیات و الرتادف �صطال
ا�لسانیات و الرتادف �صطال
ا�لسانیات و الرتادف �صطال

        

        ا�لسانیات العمل احلدیثا�لسانیات العمل احلدیثا�لسانیات العمل احلدیثا�لسانیات العمل احلدیث        ::::    ٔ�والٔ�والٔ�والٔ�وال


 الرتادف �صطالالرتادف �صطالالرتادف �صطالالرتادف �صطال        : : : : #نیا#نیا#نیا#نیا 
 
 
        املصطلح العلمياملصطلح العلمياملصطلح العلمياملصطلح العلمي    و ٔ�)ره يف تعددو ٔ�)ره يف تعددو ٔ�)ره يف تعددو ٔ�)ره يف تعدد

        اين العريب بني التعدد و التوح-داين العريب بني التعدد و التوح-داين العريب بني التعدد و التوح-داين العريب بني التعدد و التوح-داملصطلح ا�لساملصطلح ا�لساملصطلح ا�لساملصطلح ا�لس        : : : : #لثا#لثا#لثا#لثا

                                            العلميالعلميالعلميالعلمياملصطلح املصطلح املصطلح املصطلح     وضعوضعوضعوضع    ا:امع ا�لغویة و دورها يفا:امع ا�لغویة و دورها يفا:امع ا�لغویة و دورها يفا:امع ا�لغویة و دورها يف        : : : : رابعارابعارابعارابعا

  ةةةةCCCCمناذج من املصطل<ات ا�لسانیة املرتادفمناذج من املصطل<ات ا�لسانیة املرتادفمناذج من املصطل<ات ا�لسانیة املرتادفمناذج من املصطل<ات ا�لسانیة املرتادف: : : : >امسا>امسا>امسا>امسا
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 :اللسان�ات العلم الحدیث: أوال

لغات  بها تنفردإن أهم ما �شغل الدراسات اللغو�ة الحدیثة، تلك الخصائص التي 
العالم ، و هذا ما أد/ إلى ظهور علم جدید �قوم بدراسة ما تتمیز )ه هذه اللغات       

من جانبها الصوتي، الصرفي، التر2یبي، الداللي، 2ما ساعد في ظهور هذا العلم اللغة 
  .السنس2ر4ت�ة، إنه العلم الذ6 نال اهتمام الدارسین اللغو4ین أال وهو علم اللسان�ات

 :ان�اتمفهوم اللس -01
 

 :في اللغة  - 1-1

:      اللسان «):ن  س ل( أن اللسان�ات من مادة  الفراهید&: لـ "معجم العین" ورد في 
ما ینطGُ، ُیَذ2ّر و ُیؤنث، واأللسن ب�ان التأنیث في عدده، و األلسن�ة في التذ2یر، و َلَسَن 

من قوله  )1(»الكالم: و اللسان.نِ َبیَُّن اللَّس: فالُن فالنًا َیْلُسُنه أ6 أخذه بلسانه، و َرجل َلِسن

$! :تعالى tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r& ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) Èβ$ |¡Î=Î/ ÏµÏΒ öθs% šÎit7 ãŠÏ9 öΝçλ m; ( ‘≅ ÅÒãŠsù ª!$#  tΒ â!$ t±o„ 

“Ï‰ôγtƒ uρ  tΒ â !$t±o„ 4 uθ èδuρ â“ƒÍ“yèø9 $# ÞΟ‹Å3ysø9 $# ∩⊆∪ 〈.)2(
  

اللسان، جارحة الكالم        «) ن س ل( مادة:البن منظور"  لسان العرب" 2ما جاء في
و اللسان الِمْقَوُل ، یذ2ر و یؤنث، و الجمع ألسنة، و إن أردت )اللسان اللغة أنثَت �قال 

الرسالة، و اللَّسن إذا 2ان : فالن یتكلم بلسان قومه، و اللَّسُن )2سِر الالم، اللغة و اللسانُ 
  )3(.»َسَنُه، َناَطَقُه الكالم و اللغة ، ال: ذا ب�ان و فصاحة و اللِّْسنُ 

  

  

  

  

                                                           
  .84، 83، ص 4،ج)ن س ل( ، مادة.تاب العینالفراهید6 ،  - )1(
  .04 اآل�ة إبراه�م ، - )2(
  .4030، 4029، ص، 5، مج )ن  س ل( ، مادةلسان العربابن منظور،  - )3(
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 :في االصطالح  - 1-2
أنها العلم الذ6 یدرس اللغة اإلنسان�ة  «:تعر4فات عدیدة من أهمها اتخذت اللسان�ات

دراسة علم�ة تقوم على الوصف و معاینة الوقائع )عیدا عن النزعة التعل�م�ة و األح2ام 
   )1(.»المع�ار4ة

اصطالحا على 2ل )حث موضوعه دراسة "  Science"العلم  «: و�قصد )العلم هنا
طائفة معینة من الظواهر لب�ان حق�قتها و عناصرها و نشأتها و تطورها ، و وظائفها   

       التي ترhطها )عضها ب)عض و التي ترhطها )غیرها و 2شف القوانین الخاضعة لها 
  )2(.»في مختلف نواحیها

  

 :اللسان�ات و بدا�ات الظهور  -02
 

  )حیث عرفت الدراسات اللسان�ة ؛ علوم اللغة مطلع القرن العشر4ن تطورا 2بیرا   
               .في الغرب توسعًا و نضجًا حتى صارت محk أنظار الدارسین اللغو4ین

بدا�ة ظهور اللسان�ات عامة إلى القرن الثامن عشر حین اكتشف اللغة  :ترجع و
ساس للمقارنة العلم�ة و اكتشاف شجرة اللغات م ؛ )حیث أخذت أ1786السنس2ر4ت�ة عام 

و غیرهما من علماء " بوب و شلیجل"الهند�ة األورو�hة، و بروز المنهج المقارن على ید 
اللغة، لكشف صالت التشا)ه و القرhى بین لغة و أخر/، ثم ظهر المنهج التار4خي سنة 

ا من ناح�ة أنظمتها م الذ6 اهتم بتار4خ اللغات، و ب�ان أثر الزمان في تطوره1876
الصوت�ة ، و الدالل�ة، و النحو�ة ، دون التحیز إلى لغة معینة ، لكن سرعان ما ظهر  
في مطلع القرن العشر4ن المنهج الوصفي، الذ6 ُعني بدراسة الظواهر اللغو�ة في فترة 

زمن�ة معینة )الوصف العلمي )عیدا عن األح2ام المس)قة أو معاییر الخطأ              
  .و الصواب

                                                           
   .15م، ص 2008، دمشG،3، دار الف2ر، rاللسان�اتم7ادئ أحمد دمحم قدور،  - )1(
  ،              2004، القاهرة، مصر، أبر4ل، 9، نهضة مصر للط)اعة و النشر، rعلم اللغةعلي عبد الواحد وافي،  - )2(

  .24ص       
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ثم ظهر في منتصف القرن العشر4ن منهج جدید هو المنهج التقابلي  
"Contrastive  "   الذ6 یرصد عالقات الت)این و المخالفة بین لغة و أخر/ ال تنتم�ان

  )1(. إلى أسرة واحدة، لب�ان عناصر االختالف لدارسي اللغات األجنب�ة

  

"             سوسیر& فردیناند د" وال بد من اإلشارة إلى أهم أعالم اللسان�ات وهو
"Ferdinand. Desaussure) "1857صاحب الكتاب الشهیر  ) م1913-م
الذLes cours de linguistique général ( 6(" محاضرات في اللسان�ات العامة"

   و قد عرض ف�ه مجموعة من الثنائ�ات 2اللسان  «ضم أبرز م)اد� اللسان�ات الحدیثة 
   و الكالم، اللغة و الكالم، الدال و المدلول، التزامن والتعاقب في الدرس؛ أ6 الوصف    

و التأر4خ، و االستبدال و النظم في المحور الشاقولي، والمحور األفقي؛ أ6 الفرق بین 
ت اللغو�ة الغائ)ة عنه و التي تمثل المجموعات اللغو�ة الحاضرة في الس�اق و المجموعا

لمن أخذ  د& سوسیرالرصید اللساني للمجتمع، و غیر ذلك من الثنائ�ات، و قد أوحى 
عنه و قرأ محاضراته التي دونت )عد وفاته )الكثیر من األف2ار الرائدة             

�ة الرمز     2البنیو�ة، والس�م�ائ�ة ، والجغراف�ة اللغو�ة، والمنهج الوصفي، و اعت)اط
   )2(.»اللغو�ة ، و نحو ذلك 

  

م2انة  -اللسان�ات –أّما على مستو/ الوطن العرhي فقد 2ان لظهور هذا العلم 
           صالح القرماد&الدارسین 2بیر االهتمام )ه ؛ )حیث قال عنه  ىخاصة، فقد أول

أمر حدیث . إن االهتمام )األلسن�ة في هذه الد�ار، و في العالم العرhي )صورة عامة «
     العهد نسب�ا، إذ ال ن2اد نجد منه أمرا  یذ2ر قبل الستین�ات سواء في میدان التدر4س 

فلم �2ن لهذا العلم آنذاك خطة واضحة و ال برنامج شامل �سیر على هد�ه . أو ال)حث
و ما ظهر في هذا . تحتضنه و ترعاه و تسهر على نشره علم�ة الدارس و ال مؤسسة 

  .المیدان إنما 2ان في ش2ل م)ادرات فرد�ة قلیلة منعزلة
   

                                                           
   .02، 01، ص 4،ج81، مجلة اللغة العر�hة، دمشG، دت، مجاللسان�ات و المصطلح،أحمد قدور،  ینظر - )1(

  .02،03، ص اللسان�ات و المصطلح أحمد قدور،  - )2(



اللسان�ات و الترادف االصطالحي                                                  :الفصل الثاني  

 

 

43 

و لم �غب عن أصحابها ضرورة االستعانة )الترجمة في مرحلة أولى من مراحل 
)1(.»تر2یز هذا العلم

  

ـمحاضرات لهذا فقد سارعوا إلى ترجمة مصطلحات هذا العلم،و 2ان بدا�ة ب 
 " Les cours de linguistique général:"حیث جمعت وأطلG علیها عنوانسوسیر

          صالح القرماد&ترجمة  : و ترجمت هذه األخیرة إلى ترجمات عدیدة نذ2ر منها
"                :م  التي عنونها بـ1985الصادرة سنة  دمحم الشاوش، و دمحم عجینةو 

عن الدار العر�hة للكتاب و هي ترجمة تونس�ة أما الترجمة  ،" العامةدروس في األلسن�ة 
"                  :م المعنونة بـ1985سنة  أحمد نع�م الكراعین: المصر4ة ف2انت لـ

عن دار المعرفة الجامع�ة )اإلس2ندر4ة، ثم تلتها الترجمة " لعاما فصول في علم اللغة
یوئیل یوسف  :عن دار آفاق اللغة العر�hة لـ"ة العامعلم اللغ:"م )عنوان1985العراق�ة سنة 

م الصادرة عن المؤسسة الجزائر4ة للط)اعة 1986و )عدها الترجمة السور4ة سنة  عزCز
      محاضرات " ، و مجید نصرو التي 2انت )عنوانیوسف غاز& من   التي أنجزها 2ل

محاضرات "م )عنوان1987سنة  القنینيقادر لعبد الأخیرا ترجمة و  " العامةفي األلسن�ة 
  . عن دار إفر4ق�ا الشرق )الدار الب�ضاء"  في علم اللسان العام

      

و من هنا أخذت اللسان�ات منحى االهتمام الواسع من ترجمة، و تعر4ب و اشتقاق         
        علمي،2ما أص)حت مجاال لل)حثو مجاز و غیرها من آل�ات ص�اغة المصطلح ال

  . الدراسة و التنظیر في الوطن العرhي و 
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ، تعر4ب، صالح القرماد6 و آخرون، الدار العر�hة للكتاب، دروس في األلسن�ة العامةفردینا ند6 سوسیر،  -)1(

  .08م، ص 1985تونس،      
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  :الترادف االصطالحي و أثره في تعدد المصطلح العلمي: ثان�ا 

األجنب�ة   لغاتمن المصطلحات العلم�ة الوافدة من ال ا2بیر  اشهدت اللغة العر�hة زخم 
ف2ان من أبرز و أهم ما سعت إل�ه المجامع اللغو�ة العر�hة من ترجمة و تعر4ب لتلك 
المصطلحات ، و هذا للحاق )الر2ب الحضار6 و الدخول في عصر العولمة و التطور 
التكنولوجي، فحددت )عض اآلل�ات لص�اغة المصطلح ، مع مراعاة إح�اء )عض 

نتج عن هذا االصطالح ما أسماه )عض الدارسین )الترادف المصطلحات التراث�ة العر�hة، ف
   .صطالحي للمصطلح األجنبي الواحداال

  :الترادف االصطالحي للمصطلح اللساني في الوطن العرFي  -01

هي محاولة  ،اللغو6 التوصل إلیها الدارس حاول2ان من أبرز و أهم النتائج التي      
 فعمل على تأصیل ما أنجزه الغرب :6 ق )الر2ب الحضار6 على المستو/ الف2ر اللحو 

  اللغو�ةالتنسیG الفّعال بین المجامع  )حیث ترتب عن عدم ؛بواسطة الترجمة و التعر4ب 
في المصطلحات م جماعات، 2ثرة المترادفات 2ذا بین أوساr المترجمین أفراد 2انوا أو 

لغو�ة و م2تب  العر�hة مقابل المصطلح األجنبي الواحد ، و على الرغم من إنشاء مجامع
              )التعر4ب،و الندوات اللسان�ة  د من المؤتمرات الخاصةالتنسیG )الرhاr و تنظ�م العدی

و المصطلح�ة، فإن المصطلح اللساني العرhي ال یزال �عاني من الضعف؛ نظرا لتطور 
       فإن 2ل من �شتغل  «، و على هذا 1اللسان�ة الغر�hةالذ6 تشهده مفاه�م النظر4ات 
    إلى الصرامة االصطالح�ة شتكي من افتقاد هذا العلم في مجال اللسان�ات العر�hة ، �

  في تحدید متصوراته، 

  

  

                                                           
 2015ف�فر6  28الثقافات، عتیدة، ، جمع�ة الترجمة العر�hة و حوار المصطلح اللسانيخالد ال�عبود6 ،  ،ینظر -)1(

  .01، ص  13:00 ،س
http://www.atida.org/index.php?option=com_content&view=article&id=205:2013-03-30-

09-32-00&catid=29:-2010&Itemid=6.    
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فخالفا لأل)حاث اللسان�ة العر�hة المواك)ة للنهضة العلم�ة و التطور التكنولوجي، من حیث 
فإن ...ستحدثةاإلنتاج العلمي، ومن حیث إیجاد االصطالحات الدق�قة للمتصورات الم

الدراسات اللسان�ة في العالم العرhي الزالت تتخ)k في مش2لة وضع المصطلح اللساني 
   )1(.»المالئم

العمل�ة االصطالح�ة ل�ست في متناول الجم�ع؛ ألن الوقوف علیها ل�س )األمر  إنّ 
الهین، فالفهم الدقیG و الجید للمصطلحات �2سبها المفهوم المناسب لها، و هذا �ستدعي 
أو )األحر/ یتطلب من الدارس اللغو6 الوقوف على أسرار اللغات، ووضع القواعد العلم�ة 

و 2ذا انتقاء المستو/  «عاتها في عمل�ة التفجیر االصطالح�ة و المنهج�ة التي ین)غي مرا 
       األكثر داللة و عمقا في عمل�ة الوضع، مع توض�ح المخزون المعجمي المتطور 
في أ6 قالب اصطالحي، و ب�ان بؤرة االرتكاز على الجزء األكثر أهم�ة في مفهومه 

وحتى  )2(.»اهات متعددة للمصطلح اللغو6، ذلك أن للمفهوم الواسع مشار2ة في تنم�ة اتج
أن �قوم بدراسة )ه ال �قع المترجم أو الواضع للمصطلح في الخلk بین المفاه�م، یجدر 

دق�قة و شاملة للمصطلحات، مع اإلحاطة )2ل الجوانب التي تح�k )المصطلحات المراد 
ها، و 2ذلك ترجمتها عن طرG4 فك شفراتها واستخراج المفاه�م الدالة و الموضوعة أساسا ل

  .مراعاة انتقاء التسم�ة المعطاة له، حتى ال �2ون هناك تداخل في المفاه�م

فالمفهوم الواحد و الحق�قي للمصطلح األجنبي الواحد أثناء عمل�ة االصطالح       
أو المواضعة ال یدخله في تعدد�ة المفاه�م، و االختالف في التسم�ة للمفهوم الواحد یدخله 

ادفات االصطالح�ة للمفهوم المصطلحي، و رغم سعي الدارسین اللغو4ین ف�ما �سمى )المر 
للوصول قدر اإلم2ان إلى المصطلح العلمي الدال و المفهوم المنطبG على عنوانه تمام 

  .االنط)اق إال أنهم �قعون دائما في عمل�ة التعدد المصطلحي

                                                           
     .01، ص  13:00  س ،المصطلح اللسانيخالد ال�عبود6 ،  - )1(
    ،)أسسه و عالقاته و إش.ال�ا ته 7حوث في المصطلح اللغو& ( تراثنا االصطالحي دمحم ذنون یونس الفتحي ،  - )2(

      r ،158، ص 2013، بیروت، لبنان، 1دار الكتب العلم�ة.  
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و المنتد�ات اللسان�ة الحي )ش2ل )ارز في المؤتمرات و یتجلى التضارب االصط
      العر�hة ؛ حیث نجد 2ل دارس لغو6 یخاطب المختصین )مصطلح خاص )ه قام 
في ص�اغته )مجهوده الفرد6، و هذا نتیجة لعدم التنسیG ، و 2ذا عدم إت)اع منهج�ة 

           المسد& عبد السالم والسبب في ذلك فقد یرجعه  ،واضحة في عمل�ة الترجمة
بین التیني و س2سوني لتي ینهل منها علماء العرب الیوم اختالف الیناب�ع ا «إلى 

     وجرماني و سالفي، و طب�عة الجدة المتجددة التي تكسو المعرفة اللسان�ة المعاصرة 
       و تراكیب األدوات التعر4ف�ة و المفردات االصطالح�ة مما �قتض�ه تزاوج مادة العلم 

ثم طفرة الوضع المفهومي و ما ینشأ عنه  هو الظاهرة اللغو�ة في شيء واحد و موضوعه 
      من تولید مطرد للمصطلح الفني )حسب توالي المدارس اللسان�ة و تكاثر المناهج 

2ل ذلك قد تضافر، فعّقد . التي یتوّسل 2ل حزب من المنتصر4ن للنظرة الواحدة أح�انا
           الف أقرب منه إلى التسو�ة المصطلح اللساني، فجعله إلى االستعصاء و التخ

  . )1(»و التماثل 

إّن حر2ة الترجمة في اللسان�ات على مستو/ األقطار العر�hة، تمیزت )العشوائ�ة   
)حیث أص)ح 2ل )احث أو دارس �ضع قائمة  -الترجمة الفرد�ة للمصطلحات اللسان�ة -

   ، و هو في ذلك �عتمد من المصطلحات دون اللجوء إلى الطر4قة العلم�ة الممنهجة 
على المعاجم اللغو�ة، التي بدورها تعمل على تقد�م الجانب اللغو6 للكلمات دون تحدید 
الداللة الكاملة التي تحتو6 علیها النظر4ة، و بهذا تكون المؤتمرات و المنتد�ات قائمة 

  .على التفرد في ترجمة المصطلحات و تعر4بها

النظر4ة، و هذا بدوره نتج عنه تفرد في الحموالت  و لذا  قد نجد االختالف �2ون 
غالب�ة ال)احثین إلى وضع معاجم لسان�ة متعددة تختلف في )عض الحاالت من مترجم 

لى المصطلحات األجنبي ، و هو ما أد/ 2ذلك بدوره إفي رؤ4ته للمصطلح  إلى آخر
وضى في التراكم 6 أحدث فو خیر دلیل على هذا العلم الحدیث الذ المتعددة المترادفة،

في 2تا)ه الموسوم  عبد السالم المسد&حیث عّد لها اللسان�ات ؛  أال وهو  المصطلحي

                                                           
   م، 1984، الدار العر�hة للكتاب، تونس، )عرFي فرنسي، فرنسي عرFي(قاموس اللسان�اتعبد السالم المسد6 ،  - )1(

  .54ص      
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الالنغو�ست�ك ، فقه  « :ما یناهز العشر4ن مصطلح نذ2ر منها " قاموس اللسان�ات:" بــ
ت  اللغة ، علم اللغة ، علم اللغة الحدیث ، علوم اللغة ، علوم اللسان ، األلسن�ة ، األلسن�ا

المعاصرة ، اللغو�ات ، علم اللسان ال)شر6 الحدیثة ، الدراسات اللغو�ة الدراسات اللغو�ة 
  )1(.»... اللسان�ات،

وٕان 2ان هذا العلم في حد ذاته عرف ترجمات متعددة و مترادفة، فما القول      
على تلك المصطلحات التي تصب 2لها في هذا العلم؟ و سنحاول اإلجا)ة عل�ه        

Gفي الجانب اإلجرائي الالح.  

  :عالقة الترادف 7التعدد المصطلحي  -02

د المصطلح العرhي مش2الت في التعدد المصطلحي، الذ6 )ات معضلة شهِ   
الدارسین اللغو4ین محاولة منهم لتفاد6 تلك التعدد�ة، و التي أص)ح �طلG علیها ال)عض 

مقابلة المصطلح األجنبي )مترادفین عرhیین  «)المصطلحات المترادفة؛ )حیث یجد
صح�حین، و 2الهما على مستو/ واحد من الشیوع، )حیث یتعذر تفصیل أحدهما      
على اآلخر، و مقابلة المصطلح األجنبي )مترادفین عرhیین ، �2ون أحدهما واف�ا )الغرض      

2ون ذلك ضرور4ا     و بینهما تكامل؛ )حیث �2مل أحدهما اآلخر فیدعمه )الشرح وقد �
، ف2ان لهذا التعدد ضوا)k ین)غي مراعاتها )2(»في الفترة التي تسبG ثبوت المصطلح 

فالتوحید المع�ار6 �قتضي التخلص       «لجعل المصطلح موحد على مستو/ القطر العرhي، 
  . )3(»من االزدواج�ة )مقابلة 2ل مفهوم بلف� واحد في أ6 نمk من أنماr الترادف 

الترادف االصطالحي للمصطلحات العر�hة و خاصة المصطلح        فقض�ة
اللساني، أخذت اتجاهات و مسارات متعددة بین الدارسین، فمنهم من قال عنها أنها         

مترادفة ، و منهم من قال عنها )أنها ل�ست مترادفة ، و منهم من أدلى برأ�ه ال إلى هؤالء 
   .و ال إلى هؤالء

                                                           
  .72، ص  قاموس اللسان�اتعبد السالم المسد6 ،  - )1(
  ، حول�ات اآلداب و العلوم االجتماع�ة، 2ل�ة    توحید ترجمة المصطلح في الوطن العرFيفر4د عوض حیدر،  - )2(

  .61م،ص2002، 22دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر،ع      
  .62، ص  Fيتوحید ترجمة المصطلح في الوطن العر فر4د عوض حیدر،  - )3(
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ال یر/ ضیرا من وجود مقا)الت مترادفة في مواجهة المصطلح  : فالفرKC األول 
الذ6 دافع عن الترادف في مقدمة معجمه، دمحم شرف األجنبي الواحد، من هؤالء الد2تور 

و هم ال �عفون من الترادف لغة من  جمیل المالئ.ة، و  دمحم یوسف حسنو الد2تور 
  .اللغات

الذ6 یر/ أن المصطلح العلمي  فهميحسن حسین و منه  :الفرKC الثانيأّما 
ین)غي أن یترجم )مقابل عرhي واحد دقیG في داللته على المعنى؛ فاللغة تحتمل الترادف        

     في مجال ، و ال تحتمله في المجاالت العلم�ة المحضة، و ال)حث �میل إلى رأ6 
التوحید برأ6          ُ�عرب عن موقفه من الترادف و الد.تور أحمد شفیKالفرG4، لكن هذا 

أسأل نفسي موقفا من الترادف أو التوحید من حین    :" ال إلى هؤالء، و ال إلى هؤالء ف�قول
آلخر، فأجدني ال من أنصار الترادف و ال من مؤ4د6 التشدد المطلG في قض�ة 

  )1(.،و �سوغ وجود الترادف بتعدد الص�غ للمعنى الواحد "التوحید

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

                                                           
  . 62، ص توحید ترجمة المصطلح في الوطن العرFي ینظر، فر4د عوض حیدر،  - )1(
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  :المصطلح اللساني العرFي بین التعدد و التوحید: ثالثا

المتأمل في المصطلحات العلم�ة یر/ )أنها تتمیز )میزة أال و هي تعدد  إنّ 
المصطلح العرhي للمصطلح األجنبي الواحد، ف2ان لهذا التعدد أس)اب عدیدة ، ال �م2ن 

حصرها في مسألة واحدة فهي مختلفة )اختالف الدارسین و ال)احثین، مما صعب      
، )الرغم من إنشاء م2اتب التنسیG و هذا  على المجامع اللغو�ة العر�hة من توحیدها

لتوحید  و تنسیG الجهود المجمع�ة و 2ذا الفرد�ة ، للخروج من أزمة تعدد�ة المصطلح 
  : على مستو/ الوطن العرhي، و من بین مش2الت تعدد المصطلح و توحیده ما یلي

 :مش.الت تعدد المصطلح العلمي في الوطن العرFي  -01

یر/ )عض الدارسین أن مش2لة تعدد المصطلح العلمي على مستو/ ال)الد العر�hة 
تكمن في ص�اغة المصطلح، و2ذا في عمل�ة االصطالح عل�ه ، و هذه اإلش2ال�ة        

ال تقتصر على اللغة العر�hة فحسب بل تعدتها إلى جم�ع اللغات الح�ة، و إذا ما أمعنا 
،و م2اتب التنسیG محاولة منهما توحید المصطلح،و هذا النظر في جهود المجامع اللغو�ة

تفاد�ا للتعدد الذ6 أحدث تراكمات مصطلح�ة للمصطلح الواحد، إال أن هذه المحاوالت     
              لم تجد نفعا ،نتیجة للجهود الفرد�ة في ترجمة المصطلح األجنبي المتناثرة 

مه، و من بین المحاوالت نجد           وهناك، و تعصب 2ل واحد للمصطلح الذ6 ترجهنا 
 جمیل المالئ.ة، و محاوالت إبراه�م مد.ور، و محاوالت جمیل صلی7امحاوالت  «

 محمود فهمي حجاز& ، ومحاوالت أنور الخطیب، و محاوالت أحمد عمارومحاوالت 
  .)1(» عبد الرحمن حاج صالحومحاوالت 

  : لعرhي الحدیث نذ2ر ما یليومن أهم المش2الت التي واجهت المصطلح اللغو6 ا

  

  

                                                           
    نظرة في مش.الت تعرCب المصطلح اللغو&  (من قضا�ا المصطلح اللغو& العرFيمصطفى طاهر الح�ادرة ،  - )1(

  .16، 15،ص  3م، ج 2003هــ، 1424،ارhد، األردن، 1عالم الكتب الحدیث، r ،) المعاصر     
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  :ة التعددلمش.  - 1-1

عد مش2لة التعدد المصطلحي من أبرز المشاكل التي تشغل الدارس اللغو6      تُ 
دول الفي هذا العصر ، نظرا لما ینتجه الغرب من المصطلحات العلم�ة و الوافدة على 

العر�hة مما أد/ إلى الترجمة العشوائ�ة ، و4رجع السبب في ذلك  إلى ظهور العدید      
لتطور إلى امن النظر4ات في شتى المجاالت و التخصصات، وهذا راجع أ�ضا بدوره 

التكنولوجي، و محاولة من البلدان العر�hة ترجمة ما أنتجه الغرب أد/ لما �سمى )التعدد 
ظر إل�ه وفG اعت)ار4ن؛ أحدهما تعدد الدالالت أو المفاه�م التي یوردها ین «و هذا األخیر 

.   تعدد األلفا� الدالة على مفهوم واحد: أو �ستخدمها الدارسون للمصطلح الواحد، و اآلخر
    )1(»و قد تكون الفوارق )س�طة، )حیث �ظن ال)احث أو القار� أنها ال تحمل فارقا یذ2ر

فا� مختلفة للمصطلح األجنبي الواحد داخل البلد العرhي الواحد و هذا یؤد6  إلى وجود أل
صوت فرعي، و ألوفون       : بـ Allophone « :و من أمثلة ذلك ظاهرة التعر4ب نحو

و عضو الوحدة الصوت�ة، و بدیل صوتي أو لفظي، و متغیر صوتي ، و عضو        
على مفهوم المصطلح بدقة من الفون�م، و هذه المصطلحات جم�عها ال ترقى للداللة 

استخدام قاصر ألنه ل�س مصطلحا في األصل بل هو أحد " صوت فرعي"فاستخدم
   )2(.» ...التعر4فات المحتملة غیر المحددة للمصطلح

)الفونولوج�ا، أو علم : الذ6 ُعّرب  بـ Phonology «2ما نجده أ�ضا مع مصطلح
     لم األصوات التش2یلي وصواتة األصوات اللغو�ة الوظ�في  والمستو/ الفونولوجي، ع

و علم علم وظائف األصوات و صوتم�ة، و علم التش2یل الصوتي، و النطق�ات، و 
إلى أن �ستخدم له أكثر من مقابل عرhي عند المعّرب الواحد بل تعد/ ذلك . الفون�مات
" یيو مرة )المنهج الصوت�مصوتولوج�ا، و مرة )الصوتولوجي،:"عضهم �عرhه مرة بـفوجدنا )

   )3(.»...ووجدنا آخر �عرhها مرة )التش2یل الصوتي، و مرة أخر/ )الصوت�ات

                                                           
  نظرة في توحید المصطلح و استخدام التقن�ات ( من قضا�ا المصطلح اللغو& العرFيمصطفى طاهر الح�ادرة ،  -)1(

  .42ص ، 2م،ج 2003هــ، 1424، ارhد، األردن، 1، عالم الكتب الحدیث، r)الحدیثة لتطوCره      
    نظرة في مش.الت تعرCب المصطلح اللغو&  (،من قضا�ا المصطلح اللغو& العرFيمصطفى طاهر الح�ادرة ، _  )2(

  .121، ص 3،ج) المعاصر     
  .123،122المرجع نفسه ، ص _   )3(
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مش2لة استخدام المصطلح          «و هذا التعدد أد/ بدوره إلى مش2لة أال وهي
" Phonology"والص�غة األجنب�ة،و)الرجوع إلى مدلول المصطلح في أصله، نجد أن �قابل

هو علم النظم الصوت�ة، إال أن علم المصطلح �حبذ أن �2ون المصطلح )أقل الكلمات 
   )1(.»فإن استطعنا أن نجد له مقا)الت �حقG ذلك فذلك أولى 

إلى أن بدا هذا التعدد  «2ما تجاوز أمر التعدد عند الدارسین اللغو4ین المختلفین
  vowelفي مصطلح  إبراه�م أن�سالد.تور عند العالم الواحد، على نحو ما نجده عند 

" و �ستخدم في 2تا)ه" أصوات اللین" مصطلح " األصوات اللغو�ة" ف�ستخدم لها في 2تا)ه
و هذا التعدد قد �2ون راجع إلى االختالف          )2(.»الحر2ات" مصطلح" أسرار اللغة

في وجهات النظر إلى المصطلحات، حیث ُنظر إل�ه من زاو�ة التراث، و من زاو�ة علم 
أنف�ة، و غنة، وصوت متصف )الغنة  « سعد مصلوحاللغة الحدیث ، و من ذلك استخدام 

  )Nasality "«.)3"في مقابل 

ختالف الثقافات التي یتأثر بها، أو ینقل ا :من أبرز أس)اب تعدد المصطلحات
منها واضعو المصطلحات و ناقلوها، فالذین �أخذون من الثقافة الفرنس�ة یلتزمون منهجا 
معینا یختلف عن منهج أولئك الذین �أخذون من الثقافة االنجلیز4ة ، و خیر شاهد في ذلك 

ومن األس)اب الكامنة وراء تعدد المصطلحات، عدم وضوح المفهوم . د& سوسیر2تاب 
عند المترجمین وضوحه في أذهان و اضع�ه ، أو تعدد الجوانب التي ینظرون منها      

إلى المصطلح ، و من العق)ات التي تدخل في هذا اإلطار، تلك النزعة الفرد�ة السائدة 
ا وضعه، و ما یراه مناس)ا، مع أن غیره قد بین العلماء؛ إذ �سعى 2ل منهم إلى إث)ات م

  )4(. و رhما �عود ذلك إلى تأثره بثقافة معینة. �2ون انسب منه

  

                                                           
    نظرة في مش.الت تعرCب المصطلح اللغو&  (،من قضا�ا المصطلح اللغو& العرFيمصطفى طاهر الح�ادرة ،   - )1(

  .124،، ص 3،ج) المعاصر     
  .125،124المرجع نفسه ، ص  - )2(
  .125المرجع نفسه، ص  - )3(
  نظرة في توحید المصطلح و استخدام التقن�ات ( من قضا�ا المصطلح اللغو& العرFيطاهر الح�ادرة ،  ینظر، -)4(

  .56، 55 ص ،2ج،)الحدیثة لتطوCره      
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 :و عدم الدقة الل7س  - 1-2
و عدم الدقة 2ذلك من أهم مش2الت تعدد المصطلح اللغو6 )حیث  الل)س ظاهرة دعتُ 

، فقد استخدم " Sonority "مصطلح «نجدها )ارزة في العدید من المصطلحات و من ذلك
"  رفاعة و7اكال ، و استخدم له "قوة اإلسماع"مصطلح مقابل لها و هو تمام حسان

فنالح� عدم ". جهور4ة"رمز& ال7عل7.ي، و الخولي، و 7سام بر.ة، و استخدم لها "الرنین
تعني الوضوح السمعي ال قوة   "  Sonority" الدقة في هذه المصطلحات؛ إذ أن 

الوضوح من غیر قوة اإلسماع، 2ما أن الجهور4ة قد تؤد6 أح�انا اإلسماع ؛ فقد �حدث 
ات المتعددة التي �عتورها ومن ذلك الكثیر و العدید من المصطلح )1(.»إلى عدم الوضوح 

  .و عدم الدقة الل)س
  

 :أوجه تعدد المصطلح اللساني  - 1-3

اللسان�ات العر�hة و هي ناجمة    تعدد المصطلح اللساني میزة اختصت بها دع�ُ    
 - تعدد�ة المصطلح -تر2ت )حیث ،أ6 استخدام المرادفات )2ثرة؛عن تفشي ظاهرة الترادف
  :في)صمات سلب�ة، تمثلت 

  :استخدام اللف� الواحد في أكثر من مفهوم، و من ذلك«   -1
    مرة و مقابل " Voicing"مقابل المصطلح األنجلیز6 " إجهار" المصطلح العرhي  - أ

  .مرة أخر/ "  Sonrization"المصطلح اإلنجلیز6 
      مقابل المصطلحین  رمز& 7عل7.يالذ6 استخدمه " ص�غة"المصطلح العرhي  - ب

  . " Form ، Modality"االنجلیز4ین  
   استخدام أكثر من لف� للمفهوم الواحد، و هذا النوع من التعدد�ة أكثر شیوعا   -2

 :وأعمG أثرا من النوع السابG،و األمثلة ف�ه تتجاوز المیئات، و من ذلك    
االسم الذ6 �طلG على حقل الدراسات اللغو�ة الحدیثة، و الذ6 تعددت في اآلراء   - أ

     علم اللغة، و اللسان�ات، و األلسن�ة : و تنازعت حوله و جهات النظر لتشمل
  ...و علم اللسان

                                                           
    نظرة في مش.الت تعرCب المصطلح اللغو&  ( من قضا�ا المصطلح اللغو& العرFي مصطفى طاهر الح�ادرة ، - )1(

  .126، ص 3،ج)المعاصر     



اللسان�ات و الترادف االصطالحي                                                  :الفصل الثاني  

 

 

53 

متزامن ، تزامن : وضعت له المقا)الت العر�hة" Synchronic"المصطلح  - ب 
  ...وصفي متعاصر، متواقت، آني، ثابت، سن2روني، مستقر، أفقي

و �ستعمل عادة مقابل المصطلح السابG للداللة     " Diachronic"المصطلح  - جـ    
تطور6، تعاقبي، متعاقب، تار4خي : على تعدد األزمنة و قد استعمل له المصطلحات

  )1(.» ...د�اكرونيزماني، 

 Allophone"و یرت)k )ه مصطلحان آخران هما" Phoneme"المصطلح  -د  
  )2(:ت)اینت ف�ه المقا)الت العر�hة على النحو التالي "Phoneو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  مجلة 2ل�ة دار            ، )أثارها السلب�ة ووسائل القضاء علیها( التعدد�ة في المصطلح اللغو& أحمد مختار عمر،  - )1(

  . 08،07، ص 23م ، ع1998هـ ، 1419القاهرة ،  العلوم ،      
  .09،08، ص التعدد�ة في المصطلح اللغو& أحمد مختار عمر،  - )2(
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  المصدر  Phonème Allophone  Phone  الرقم
دراسة الصوت اللغو6   فون   ألوفون   فون�م  01

معجم المصطلحات 
  اللغو�ة

قاموس اللسان�ات ،   صوت  صوتم تعاملي  صوتم  02
دروس في علم 

  األصوات العر�hة
  //  _  _  توتم/ صوتم   03
  //  _  _  فون�م�ة/  فون�م   04
صوت / صوت�م   05

  مجرد
متغیر / ألوفون 
  صوتي

/ صوت لغو6 
  صوت 2المي

معجم علم اللغة 
  النظر6 

معجم علم اللغة   صوت 2المي  ألفون   فون�م  06
  الحدیث

  المصطلح اللساني  _  بد صوت�ة  صوت�ة  07
  مفات�ح األلسن�ة  _  _  صوتم  08
/ فون�م/مستصوب  09

  الف� وحدة صوت�ة
_  

  بدل صوتي
_  

صوت / اصاتة
  محصل

  مجلة الف2ر العرhي
  المعجم الموحد

قاموس علم اللغة   فون   بدیل صوتي  فون�م  10
  الحدیث

  
اللذان اختلف وجهات النظر         "LexicographyوLexicology "المصطلحان  -هــ

)1(» ...في مفهومها سواء في اللغات األورو�hة أو اللغة العر�hة
                      

                                                           
  .09، ص التعدد�ة في المصطلح اللغو& أحمد مختار عمر،  - )1(
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المعجم   7عل7.ي  العاید  المصطلح
  الموحد

معجم   الخولي  المسد&
مصطلحات 
علم اللغة 

  الحدیث

حلمي 
  خلیل

نجیب   الودغیر& 
  عارف

Lexicography صناعة   المعاجم�ة
  المعجم

  

صناعة 
  المعاجم

  معجم�ات

صناعة   قاموس�ة
  المعاجم

صناعة 
  المعجم

  

علم 
  المعاجم

  التطب�قي

صناعة فن 
  المعاجم

علم 
الصناعة 
  القاموس�ة

علم 
  المعاجم

Lexicology  علم   المعجم�ة
  المفردات

دراسة 
  المفردات

علم متن 
  اللغة

علم   المعجم�ة
  المفردات

دراسة 
  المفردات

علم 
المعاجم 
  النظر6 

علم 
المعاجم 

علم دراسة 
  األلفا�

علم 
  األلفا�

55
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 في وضع المصطلح اللساني موم فهناك من الدارسین اللغو4ین من ساهمواوعلى الع     
ٕاطالقها على متصور و یهاجم إح�اء األلفا� القد�مة  عبد السالم المسد&حیث نر/ 

ذو6 النظر فینزعون صوب  را ما یتجاذب المیراث االصطالحيو 2ثی « :مستحدث قائال
)المدلول اللساني یتوار/ حینا خلف مه في غیر معناه المدقG، فإذا إح�اء اللف� واستخدا

من الض)اب تعتم صورته و یتسلل أح�انا أخر/ وعل�ه مسحة  المفهوم النحو6،
أعلى هو�ة اللف� : االصطالح�ة فتتال)س القضا�ا و �عسر حسم الجدل بین المختصین

      )قوله هذا ال یدعو  المسد& فعبد السالم )1(.»یتحاورون أم على مضمون الداللة 
و إطالقها على متصورات مستحدثة أثناء العمل�ة إلى إح�اء األلفا� التراث�ة القد�مة 

  .االصطالح�ة حتى ال یتوار/ المدلول اللساني خلف المفهوم النحو6 

فهو 2ذلك �حذر من استخدام المقا)الت العر�hة الواردة     عبد القادر الفهر& أّما 
زداد وت : بدوره یهاجم اللجوء إلى الترجمة ، قائال رشاد الحمزاو& ، و2ذا  في التراث

القض�ة تشع)ا عندما ننظر إلى األسالیب الفن�ة التي ترجمت بها هذه المصطلحات، 2ما 
أن  اللجوء إلى الترجمة في نظره یثیر قض�ة المطا)قة بین المصطلح اللغو6             

  .و الواقع، و قض�ة الترادف بین اللغات

غو6 السعي لتحقیG     وللحد من قض�ة التعدد�ة )سلب�اتها، یتوجب على الدارس الل 
  :ما �أتي

 .توثیG الروا)k بین اللغو4ین العرب، و فتح قنوات لالتصال بینهم   -1
 االلتزام )المواصفات العلم�ة لوضع المصطلح و أهمهما تخص�ص اللف� الواحد    -2

 .المقابل العرhي الواحد للمفهوم الواحد، و تجنب الترادف و االشتراك اللفظيأو      
  )2(. االتفاق على وسائل محددة لض)k المنهج�ة و توحید المصطلح  -3

  

  

  

                                                           
  .  56،55، ص قاموس اللسان�اتعبد السالم المسد6 ،  – )1(

.                16،15،14، ص التعدد�ة في المصطلح ینظر، أحمد مختار عمر،  – ) 2)  
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 :مش.الت توحید المصطلح العلمي في الوطن العرFي  -02

تسعى الدراسات اللغو�ة العر�hة الحدیثة جاهدة إلى توحید المصطلح العرhي الذ6   
في السعي  ا2بیر  ا، ف2ان للمجامع اللغو�ة دور  ظل یتخ)k في أزمة الفوضى المصطلح�ة

إلى توحیدها في الوطن العرhي، و مع 2ل ذلك فقد )اتت 2ل المحاوالت )الفشل نظرا 
نشاء م2تب للتنسیG و التعصب المصطلحي، و )الرغم من إلمتناثرة اللجهود الفرد�ة 

)الرhاr إال أن ذلك بدوره لم یوفي )الغرض المطلوب نوعا ما ، ف2ان هدفهم هو المسعى 
صطلحات العلم�ة من أجل الحفا� علیها و عدم تشتتها، حتى �منح الوحید لتوحید الم

عمل�ة  -للمصطلح نوعا من االستقرار و الشیوع، و 2ذا الدقة و المصداق�ة، 2ما أنها
الحل الوحید في مواجهة التعدد المصطلحي على مستو/ الوطن  -توحید المصطلحات

    تفرد الشيء أو اللف� لتمیزها  العرhي؛ و التوحید لد/ اللغو4ین �حمل داللة تشیر إلى
فإنها تشیر إلى تخص�ص لفظة واحدة للداللة « عن غیرها، أما في مجال المصطلحات 

     على المفهوم الواحد، )حیث ال �شار )اللفظة الواحدة ألكثر من مفهوم، و ال �شار 
  )1(.» إلى المفهوم الواحد )أكثر من لفظة

ولقد شغلت قض�ة توحید المصطلحات العلم�ة المجامع اللغو�ة العر�hة؛ )حیث قام 
مجموعة من الدارسین و ال)احثین )الدعوة إلى توحید المصطلح المعرب للخروج        

من فوضى تعدد المصطلحات، ووضع حد لها و في هذا الصدد فقد تضارhت اآلراء      
أول من ن)ه  «و2ان.لبلوغ غا�ة التوحید المصطلحيفي الوسائل التي یجب التوّسل بها 

"... نلینو"هو المستشرق اال�طالي  - الحمزاو& 2ما �شیر  -إلى قض�ة التوحید في المجمع
  :؛ مما أد/ )المجمع إلى اتخاذ قرار4ن في الموضوععلي الجارموأیده في ذلك 

     االصطالحات العلم�ة و الفن�ة یجب أن �قتصر فیها على اسم واحد خاص -1
  .لكل معنى  
  
  

                                                           
  نظرة في توحید المصطلح و استخدام التقن�ات   ( من قضا�ا المصطلح اللغو& العرFيمصطفى طاهر الح�ادرة ،  – )1(

  .09، ص 2،ج) لتطوCره الحدیثة      
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  هناك خاص للمعنى الخاص، فإذا لم �2ن في شؤون الح�اة العامة یختار اللف� ال -2
  )1(.»لف� خاص أتي )المعنى العام و یخصص )الوصف أو اإلضافة     

الشعور )ضرورة توحید المصطلحات العلم�ة أص)ح هدفا �سعى إل�ه الدارس  إنّ 
          اللغو6 إلرسائه و تحق�قه ألنه مجال من مجاالت العلوم التي تحقG التواصل 
    بین الدارسین، و )اعت)ار التواصل یرتكز إلى االنطالق من فهم واحد لتلك 

اة توحید المصطلحات نصب أعین المصطلحات، فإن ذلك �ستلزم )الضرورة مراع
فالمصطلحات العلم�ة تقرب المسافة بین ال)احثین، و توفر المجهود و تصرفه  «الدارسین،

  )2(.»2له إلى صم�م ال)حث بدل أن �ض�ع في حواش�ه، و تز4ل 2ثیرا من أس)اب الخالف 
بین 2ما أن توحید المصطلحات �ساهم )ش2ل 2بیر في حسم 2ثیر من الخالفات القائمة 

التي رأتها  و 2ان من أهم الم)اد� .العلماء )سب االختالف في المصطلحات و دالالتها
   :ندوة توحید منهج�ات وضع المصطلح العلمي العرhي

 وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذ6 المضمون الواحد في الحقل   « -1
 .الواحد     

   للمصطلح الواحد في الحقل الواحد، و تفضیل اللف�   تجنب تعدد الدالالت  -2
 .المختص على اللف� المشترك    

 استقراء و إح�اء التراث العرhي و خاصة ما استعمل منه و ما استقر منه          -3
  مصطلحات علم�ة عر�hة صالحة لالستعمال الحدیث و ما ورد ف�ه من ألفا� من      
 .معرhة      

 مراعاة التقر4ب بین المصطلحات العر�hة والعلم�ة لتسهیل المقابلة بینها للمشتغلین     -4
  .)العلم و الدارسین     

  
 

 استخدام الوسائل اللغو�ة في تولید المصطلحات العلم�ة الجدیدة )األفضل�ة ط)قا   -5
                                                           

  نظرة في توحید المصطلح و استخدام التقن�ات   ( من قضا�ا المصطلح اللغو& العرFيمصطفى طاهر الح�ادرة ،  - )1(
                  .64، ص 2،ج) لتطوCره الحدیثة      

  نظرة في توحید المصطلح و استخدام التقن�ات   ( ،من قضا�ا المصطلح اللغو& العرFيمصطفى طاهر الح�ادرة ،  - )2(
  .11، ص 2ج )لتطوCره الحدیثة      
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 ).)ما ف�ه من مجاز و اشتقاق و تعر4ب و نحت( التراث فالتولید: التالي للترتیب        

 مراعاة اتفاق المصطلح العرhي مع المدلول العلمي للمصطلح األجنبي دون تقید   -6
)1(.»)الداللة اللفظ�ة للمصطلح األجنبي        

 

إضافة إلى ما تقدم ذ2ره فإن المجامع اللغو�ة العر�hة تسعى جاهدة إلى توحید 
رئ�س  خلیل مردمو في هذا الصدد قال المصطلحات العلم�ة على جم�ع األقطار العر�hة، 

 Gي بدمشhو قد حاول مجمعنا معالجة مش2لة وضع المصطلحات العلم�ة  «المجمع العر
    صال ب)عض العلماء خارج سور4ة للتعاون معهم  و توحیدها ، ولم �أل جهدا في االت

ش2لها و استقر رأ�ه على ضرورة وضع معجم لغو6  على... في ال)حث عن المصطلحات
ال �2ون واف�ا  و أنه.. جامع، حدیث في ترتی)ه و سعة مادته و استجابته لمطالب العصر

بنجاحه ما لم تتعاون في وضعه األقطار العر�hة الختالف الكلمات المولدة )اختالف 
األقطار و ما لم �حشد العرب جم�ع إم2ان�اتهم لتوحید المصطلحات و إال وقعت ال)الد 

  .)2(»في البلبلة 

و مهما �2ن من شيء، فإن األمة العر�hة في أمس الحاجة إلى توحید المصطلح 
العلمي؛ ألن هذا النهج من شأنه أن یوحد و �قرب بین شعوhها سبل التفاهم و التعامل   

  .في المجال المعرفي و الف2ر6 ، الذ6 هو أساس التطور الحضار6 و التكنولوجي

  

  

 

  

  

                                                           
  ، دار تو)قال للنشر، الدار  ) نماذج تر.یب�ة و دالل�ة( اللسان�ات و اللغة العر�Fةعبد القادر الفاسي الفهر6 ،  – )1(

      r ، 189،188، ص  2ت، ج ، المغرب ، د4الب�ضاء.  
  م ، ص   1998،  ، منشورات اتحاد الكتابالجهود اللغو�ة للمصطلح العلمي الحدیث  دمحم علي الزر2ان ، - )2(

     124 ،125  .  
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  :المجامع اللغو�ة و دورها في وضع المصطلح العلمي: را7عا

إذا ما تأملنا في الواقع العرhي من جانب التحصیل المعرفي، نجده �ستقطب العدید   
من المعارف في شتى المجاالت التي ال حصر لها، ف2ان من الضرور6 الدعوة إلى إنشاء 
المجامع اللغو�ة العر�hة ، وذلك في الرhع األخیر من القرن التاسع عشر، و هي ع)ارة 

تعنى بترجمة و تعر4ب المصطلحات في مجاالت المعرفة  عن مؤسسات لغو�ة و علم�ة
اإلنسان�ة ، والهدف منها مواك)ة عصر التطور، و التكنولوج�ا، و االنفتاح على حضارات 

الشعوب ، و لهذا سارع المف2رون العرب إلى ترجمة مصطلحات تلك العلوم الوافدة     
    .العلوم ثمارها القصو/ و مصطلحات . مفات�ح العلوم مصطلحاتها «من الغرب؛ ألن

    و ل�س  .یتمیز 2ل واحد منها عما سواهحقائقها المعرف�ة و عنوان ما )ه فهي مجمع 
    )1(.»من مسلك یتوّسل )ه اإلنسان إلى منطG العلم غیر ألفاظه االصطالح�ة 

لد/ المجامع اللغو�ة و خاصة اللسان�ات        ا2بیر  افقد 2ان لترجمة العلوم دور 
التي تزخر )مصطلحات لسان�ة 2ثیرة، و هذا راجع لظهور العدید من النظر4ات في هذا 

  .  التخصص

2بیر من اللغو4ین        المصطلح اللساني �حتاج إلى تعاون عدد  إنّ 
اللغو6 في الدول المتخصصین ، و هذا ما یتم في المجامع اللغو�ة و مراكز ال)حث 

المتقدمة، فالمصطلحات العلم�ة 2ثیرة، و التخصصات متعددة، و مهمة وضع 
المصطلحات العلم�ة ل�ست )العمل�ة ال�سیرة فهي تحتاج إلى أشخاص ذو6 الخبرة و الُدرhة 
على ترجمة المصطلحات ، و لهذا قامت قي دول العالم مؤسسات 2بر/ تعنى )قضا�ا 

  .المصطلحات

  

  

  

                                                           
. 11، ص قاموس اللسان�ات عبد السالم المسد6 ،  -) 1)  
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في إنشاء عدة مؤسسات عر�hة متخصصة تعنى  اوافر  اللدول العر�hة حظ فقد 2ان
عرفت أكثر الدول العر�hة مجامع و مؤسسات لغو�ة «)القضا�ا اللغو�ة المعاصرة، )حیث 

Gة بدمش�hو أشهرها مجمع )م1919/ه1337 أنشئ(و علم�ة، أقدمها مجمع اللغة العر ،
،ثم المجمع العلمي العراقي ب)غداد    )م1934/ه1351 أنشئ(اللغة العر�hة )القاهرة 

،و أحدثها مجمع اللغة العر�hة األردني، أما اتحاد المجامع )م1950/ه1367 أنشئ(
بهدف التنسیG بین الجهود       ) م1970/ه1390(اللغو�ة العلم�ة العر�hة فقد تأسس

طن     التي تقوم بها هذه المجامع، و قر4ب من هذا عمل م2تب تنسیG التعر4ب في الو 
م )اعت)اره 1961العرhي ، و قد تأسس في الرhاr تنفیذا لتوص�ة مؤتمر التعر4ب األول 

  )1(.»م2ت)ا دائما �قوم )التنسیG بین جهود الدول العرhي في میدان التعر4ب

لهذا ارتأینا عرض لمحة وجیزة لما تتعرض إل�ه هذه المجامع في ترجمتها للمصطلح 
  :تسعى إلى تحق�قها و هي على اآلتياف التي العلمي، و 2ذا جملة من األهد

01-  Kة بدمش�Fمجمع اللغة العر: 

ُ�عدُّ هذا المجمع من أول المجامع اللغو�ة العلم�ة في ال)الد العر�hة ، )ظهوره عام       
م، وقد 2ان لهذا الظهور ضرورة دعت إلیها حر2ة التعر4ب في الوطن العرhي 1919

    و قد أكل إل�ه النظر  «آنذاك، و التي صاحبتها حر2ة التحرر من االستعمار األجنبي
      اعها العصر4ة، و نشر آدابها و إح�اء مخطوطاتها، و تعر4ب في اللغة العر�hة و أوض

      ما ینقصها من 2تب العلوم و الصناعات و الفنون من اللغات األورو�hة، و تألیف 
و عني أ�ضا بجمع اآلثار  ،ما تحتاج إل�ه من الكتب المختلفة المواض�ع على نمk جدید

ة، و تأس�س دار 2تب لها، و بإصدار مجلة القد�مة و بجمع الكتب المخطوطة و المطبوع
   )2(.» خاصة )ه تنشر فیها أعماله و أف2اره

  

                                                           
.106،105، دار غر4ب للط)اعة و النشر و التوز4ع، القاهرة ، دت، ص ، ال7حث اللغو& محمود فهمي حجاز6  -) 1) 

  م  2004، 1،عالم الكتب،القرن العشرCنالمجامع العر�Fة و قضا�ا اللغة من النشأة إلى أواخر وفاء 2امل فاید، - )2(
  . 06، 05،ص        



اللسان�ات و الترادف االصطالحي                                                  :الفصل الثاني  

 

 

62 

ومازال هذا  «و التراث العرhي  2ما 2ان له العدید من اإلصدارات حفاظا للغة 
بوجه  –المجمع �عمل لخدمة اللغة العر�hة حتى اآلن و4نشر مجلته التي �حرص فیها 

على نشر التراث العرhي والتعر4ف )ه ونقده، و2ذلك على وضع المصطلحات  –خاص 
   )1(.»وتنق�حها وعرض أف2ار علماء العر�hة

فقد نشر األمیر « :و من بین النشاطات التي قام بها المجمع في نشر المصطلحات
ضمنه طائفة من المصطلحات " أسماء ن)اتات مشهورة"مصطفى الشهابي مقاال )عنوان 

2ما نشر )حثا ضم ف�ه طائفة من المصطلحات الخاصة ...ة )أسماء الن)اتاتالخاص
أخطاء شائعة في ألفا� العلوم ")األلفا� ونشر له مجمع اللغة العر�hة بدمشG 2تا)ا )عنوان 

م، و2ان له فضل 2بیر في عمل معاجم المصطلحات 1964في عام  "الزراع�ة والن)ات�ة
  )2(.» العلم�ة التي س)قت اإلشارة إل�ه

ا مصطلحات وضعوها وألفاظ« العرhي بدمشG مجلة المجمع ومن الذین نشروا في
 الد.تور، و" وأسماء النجوم الن)ات "نشر مصطلحات في أمین المعلوف الد.تور :حققوها

الد.تور مرشد  و ،"الجواهر "في الد.تور داود الشلبيو، "علم الطب�عة"في  جمیل الخاني
            الد.تور صالح الدین الكواكبيو، "الطب" في  الد.تور حسن س7حو ،خاطر
مصطلحات حددت لكلمات "« تحت عنوان ، ووضع أ�ضا )حث)3(»"الك�م�اء"في 

2ما أضاف  .طائفة من المصطلحات في مختلف العلوم والشؤون العامة"إفرنج�ة
المصطلحات الطب�ة الحدیثة )اللغتین اإلنجلیز4ة والفرنس�ة على أسماء أعضاء اإلنسان 

 بن أبو الحسین أحمدالتي صنفها  "مقالة أسماء أعضاء اإلنسان"التي وردت في مخطوطة
 ونشر التحقیG في مجلة الد.تور ف�صل دبدوبوحققها  ) ـه395 (المتوفى عام فارس

  )4(.»رhي بدمشG المجمع العلمي الع

  

                                                           
  . 06، ص المجامع العر�Fة و قضا�ا اللغة من النشأة إلى أواخر القرن العشرCنوفاء 2امل فاید،  - )1(

.201، ص المرجع نفسه -) 2)  

  (3 .124،صالجهود اللغو�ة للمصطلح العلمي الحدیث دمحم علي الزر2ان، –)

  .124، صالمجامع العر�Fة و قضا�ا اللغة من النشأة إلى أواخر القرن العشرCنوفاء 2امل فاید،  - )4(
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خدم فقد  «،  فمجمع اللغة العر�hة بدمشG على الرغم من جهوده المصطلح�ة القلیلة
مقررات ألنهم انطلقوا من  ، الأعضاؤه التعر4ب )مفهومه العام في مؤلفاتهم الجامع�ة 

   التعل�م العالي ل�2ون عمل�ا في تعر4باللشعورهم الوطني والقومي )ضرورة   بل مجمع�ة
  .)1(»ال نظر4ا وقد 2ان )الفعل 2ذلك 

وhهذا �2ون المجمع  2ما تقدم أنه قام بجهود 2بیرة ألجل تنم�ة اللغة و ترقیتها      
  . في جم�ع الح�اة اإلنسان�ة 

 :مجمع اللغة العر�Fة 7القاهرة -02

�عّد مجمع اللغة العر�hة )مصر من أقدم المجامع اللغو�ة ظهورا و ذلك سنة      

          م، )حیث ر2ز جم اهتمامه في ترق�ة و رعا�ة اللغة العر�hة و ذلك بإنشاء 1934

م، و 2ان 1892عام  توفیK ال7.ر& المجمع اللغو6 للوضع و التعر4ب برئاسة السید " «

و 2ان حر4صا   على أن .  الشیخ دمحم محمود الشنق�طيو  دمحم عبده اإلماممن أعضائه 

و لم .تها العلم�ة و الحضار4ة الحدیثةتحو6 ذخائر تفي )2ل احت�اجا یثبت أن اللغة العر�hة

من األلفا� قدر ل)عضها ا أغراضه و أن �عرض لطائفة �عقد إال عدة جلسات أن �حدد فیه

  )2(.»م 1922الح�اة و عطل )ضع سنوات ثم أعید و )قي إلى ما )عد عام 

الذ6 أشتهر بنسبته      " مجمع دار الكتب"  «م أنشئ في مصر1917وفي سنة 
...       ، و قد أقترح أن یتكون من ثمان�ة و عشر4ن عضواأحمد لطفي السیدإلى 2اتب سره 

رئ�سا لهذا المجمع، و 2ان من أعضائه           -شیخ األزهر -سل�م ال7شر& و اختیر 
ائفة من األلفا� ، و قد وضع طحفني ناصف، و حمزة فتح هللاو  إلس.ندر& اأحمد 

  )3(.»الستعمالها في الح�اة العامة، و لكن معظمها 2ان یتسم )الغرا)ة، فلم �قدر لها ال)قاء

  

  
                                                           

   .125، 124م، ص1998، الجهود اللغو�ة للمصطلح العلمي الحدیث دمحم علي الزر2ان، - )1(
  .05، 04ص، المجامع العر�Fة و قضا�ا اللغة من النشأة إلى أواخر القرن العشرCنوفاء 2امل فاید،  - )2(

.05ص ، المرجع نفسه -) 3)  
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المعجم "و ،"2المعجم الوس�k" :التي قام بها وهي إنجاز المعاجم هأهم أعمالمن  و
وأقرها ،  من المصطلحات 2ثیراناقش  «2ما  ."معجم ألفا� القرآن الكر4م"و ،"الوجیز

           ف�ساعد بذلك  ، لكي �طلع علیها القراء العربمحاضره ومجلته وسجلها في 
  : وخصص للمصطلحات التي أقرها مجلدات مستقلة .على استخدامها وشیوعها

مجموعة المصطلحات العلم�ة و الفن�ة التي أقرها في الدورات " م1942فنشر عام
  )1(.»"الست األولى

2ان للمجمع العدید من النشاطات التي تخدم اللغة العر�hة على مستو/ الوطن  لقد
العرhي، سع�ا منه للتقدم و الرقي، و 2ذا إعطاء للوطن العرhي م2انة �ستحقها بین األمم 

التطور  و خاصة أمام الدول الغر�hة التي أص)حت تنظر إلى آفاق )عیدة المد/ في
    .  التكنولوجي و الحضار6 

 : ع اللغة العر�Fة األردنيمجم -03
 

الشع)ة األولى للترجمة " «2ان هذا المجمع في بدا�ة تكو4نه یتمثل في لجنة تسمى  
مهمتها حل المشاكل اللغو�ة التي ظهرت عقب تكو4ن الح2ومة         " و التألیف

الجدیدة ، و هذه المشاكل تكمن في �2ف�ة جعل اللغة العر�hة لغة رسم�ة للدولة بدال      
    من اللغة التر�2ة، )ما في ذلك استبدال المصطلحات التر�2ة السائدة )مصطلحات     

عر�hة ، و هو الهدف الذ6 من أجله أسست هذه اللجة ، 2ما أن من مهمات هذه اللجنة  
2ما أسندت الح2ومة رئاستها ... نشر الثقافة العر�hة بین المواطنین بدال من الثقافة التر�2ة

: ، و ظلت المعارف العامة تزاول أعمالها وهي)م1953ت-م1876و( علي دمحم .ردإلى 
ألیف، و الترجمة و تأس�س دار لآلثار، و العنا�ة          )الم2ت)ات، و المعارف، و الت

  )2(.»الس�ما دار الكتب الظاهر4ة 

 

                                                           
  .192، صالمجامع العر�Fة و قضا�ا اللغة من النشأة إلى أواخر القرن العشرCنوفاء 2امل فاید،  –) 1(
  ، منشورات 2ل�ة الدعوة اإلسالم�ة، الجماهیر4ة   دور مجامع اللغة العر�Fة في التعرCبإبراه�م الحاج یوسف ،  -  )2(

  .19، 18م ، ص 1999 العظمى، طرابلس ،     
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مجلة المجمع العلمي  نشرت «لغو6 أردني مجمع قبل وضع اللبنات األولى ل و      
 Gمجمع علمي في شرق ( تحت عنوان  م1924عام خبرا في المجلد الرا)ع الصادر بدمش
بتأس�س أصدر أمره   سمو األمیر عبد هللاجاءتنا نشرة ما آلها أن " جاء ف�ه) األردن

سماحة رص�فنا  وانتخب رئ�سا له ،عاصمة شرق األردن العرhي مجمع علمي في عمان
      رضا توفیK: ، وأما أعضاؤه فهم العلماءو2یل الشؤون الشرع�ة  الشیخ سعید الكرمي

مهام  تحدد و، رشید 7قدونس دمحم الشرCقي، و رص�فنا  الشیخ مصطفى الغالیینيو
و إنشاء دار ... ضرات اوٕالقاء المح ونشر المدارس، ، المجمع بإح�اء اللغة العر�hة

  )1(.»مجلة شهر4ة  الكتب، و إصدار

2ما 2ان بدا�ة لتأس�س المجمع األردني في وزارة التر�hة و التعل�م األردن�ة           
تنفیذا للقرار الذ6 اتخذه مؤتمر التعر4ب " اللجنة األردن�ة للتعر4ب و الترجمة و النشر"  «

م، فقد 2ان من جملة قراراته إنشاء شع)ة 1961األول المنعقد في الرhاr في شهر عام 
4ب في 2ل بلد عرhي، ترت)k )الم2تب الدائم لتنسیG التعر4ب                 وطن�ة للتعر 

rاhة األردني ... في الر�hواستمرت هذه اللجنة )أعمالها حتى صدر قانون مجمع اللغة العر
م، و )موجب هذا القانون )اشر المجمع مهامه ابتداء               1976لسنة  40رقم 
  )2(.» م01/10/1976من 

  :نذ2ر ما یلي الكبیر أبرز وأهم األعمال التي أوالها المجمع االهتمام ومن
       تعر4ب المصطلحات األجنب�ة المستعملة في مختلف الوزارات و الدوائر  «  -1

 .و المؤسسات في األردن ووضع المقا)الت العر�hة لها
      عالم معالجة أس)اب الضعف في اللغة العر�hة و التعاون مع أجهزة  وزارة  اإل  -2

 .في اإلذاعة و التلفزة و الصحف
المشار2ة في جملة تعر4ب التعل�م العلمي الجامعي فتبنى المجمع مشروعا محددا   -3

في السنة  ضمن إم2اناته الماد�ة المحددة، �قضي بترجمة الكتب العلم�ة التي تدرس
 .األولى من الجامعة األردن�ة

                                                           
  .193، ص الجهود اللغو�ة للمصطلح العلمي الحدیث دمحم علي الزر2ان ، - )1(
  .193، ص المرجع نفسه - )2(
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م، و قد انضم هذا المجمع 1978صدر العدد األول من مجلته في عام  و قد  -4
  . )1(»الناشئ منذ سنته األولى اتحاد المجامع العر�hة 

   أّما عن أهم األهداف التي �سعى المجمع لتحق�قها وهي مسعى المجامع اللغو�ة     

  :العر�hة 22ل تتمثل في 
واكب متطل)ات اآلداب و العلوم    الحفا� على سالمة اللغة العر�hة و جعلها ت «  -1

 .و الفنون الحدیثة
      توحید مصطلحات العلوم و اآلداب و الفنون، و وضع المعاجم و المشار2ة  -2

في ذلك مع وزارة التر�hة و التعل�م و المؤسسات العلم�ة و اللغو�ة و الثقاف�ة داخل 
 .و خارجه األردن

  )2(.»م و اآلداب و الفنون إح�اء التراث العرhي و اإلسالمي في العلو   -3

  :العراقيمجمع اللغة العر�Fة  -04

و قد ن)عت  «2انت في أول العهد الف�صلي ،  إنشاء مجمع لغو6 )العراق ف2رةإّن    
لجنة الترجمة      " هذه الف2رة من وزارة المعارف ، التي حاولت إنشاء مجمع )اسم

م، و مهمة هذه اللجنة تعر4ب الكلمات األجنب�ة ووضع 1921-ه1340"والتعر4ب
مصطلحات لها، لكن هذه الف2رة تعذر تنفیذها ، و تكّون هذا المجمع برئاسة         

  ، 2ما ش2لت له لجنة االصطالحات العلم�ة )م1845ت  -م1877و(الّرصافي معرف
   و هي العمل على إصالح اللغة و توس�عها      : التي أصدرت تعل�مات بنیت فیها مهمتها

   )3(.»و النهوض بها إلى مستو/ العلم و األدب الرف�ع الذ6 یناسب العصر الحاضر 

  

       

                                                           
  .194،195،  ص الجهود اللغو�ة للمصطلح العلمي الحدیث دمحم علي الزر2ان ، - )1(
  .196، ص  المرجع نفسه - )2(
  .26، ص دور مجامع اللغة العر�Fة في التعرCب إبراه�م الحاج یوسف ،  - )3(
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و لقد شهد المجمع العراقي 2غیره من المجامع اللغو�ة العر�hة بدا�ات و مراحل 
م حاول المعهد العلمي ب)غداد و هو الناد6 األدبي المؤسس 1925ففي سنة  «لتأس�س، 

م أن یؤسس مجمعا لغو�ا فدعا جماعة من رجال العلم و األدب     1925)العراق سنة 
م، فعرض علیهم ف2رة إنشاء المجمع               1925إلى اجتماع عقدوه في داره سنة 

م ارتأت وزارة المعارف العراق�ة تأس�س لجنة لمؤازرة المؤلفین   1945، وفي سنة  اللغو6 
و استمرت في عملها        " لجنة التألیف و النشر" و المترجمین و الناشر4ن، دعتها

  جمع العلمي العراقي بتار4خم حین أصدرت اإلدارة الملك�ة بتأس�س الم1947حتى سنة
  )1(.»م 1947تشر4ن الثاني  26

و من المهام التي نص علیها هي العنا�ة )سالمة اللغة العر�hة و العمل على جعلها 
  :واف�ة لمطالب العلوم و الفنون و شؤون الح�اة الحاضرة ، و 2ان من أعماله بإیجاز

 .2ان ینظم موسمًا 2ل عام إللقاء المحاضرات «  -
 .م1950اصدر مجلته ابتداء من سنة   -
 .نشر آثار السلف نشرا علم�ا دق�قا -منذ نشأته – جعل وحده  -
أولى المجمع المصطلحات العلم�ة و الفن�ة عنا�ة خاصة، و قصر منذ عدة سنین   -

الدولة و من المؤسسات العلم�ة  من دواو4نمعظم جلساته على دراسة ما یرد عل�ه منها 
شر في أجزاء مجلته القواعد التي �سیر علیها في اخت�ار المصطلحات 2ما ن... في الخارج

 .)2(»و الطر4قة التي یت)عها في وضع المصطلح

ـــى تغیـــرات 2ثیـــرة    ـــه تعـــرض إل ـــه مـــن األمـــور  «وممـــا �الحـــ� أن نتیجـــة مـــا طـــرأ عل�
جمـــع ، و عنـــدما توســـعت الداخل�ــة و المجمع�ـــة و األمـــور الس�اســ�ة التـــي تســـ�طر علــى الم

و أعمالــه )ســبب إدمــاج المجــامع الثالثــة فــي مجمــع واحــد ، �حمــل مــا تر4ــد تحق�قــه          أهدافــه 
مــــن أهــــداف ، فأصــــ)ح المجمــــع یهــــتم )اللغــــات الــــثالث ، و هــــي اللغــــة العر�hــــة ، و اللغــــة      

   )3(.»الكرد�ة ، و اللغة السر4ال�ة 

                                                           
.178، 177، 176، ص  الجهود اللغو�ة للمصطلح العلمي الحدیث دمحم علي الزر2ان ، -) 1)  

  .179، ص  المرجع نفسه - )2(
  .29، 28ص  دور مجامع اللغة العر�Fة في التعرCب،إبراه�م الحاج یوسف ،  - )3(
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  :و من أهدافه التي سعى إلى تحق�قها ما یلي
 .الثالث 2ما ذ2راالهتمام )اللغات  «  -
 .إح�اء التراث العرhي اإلسالمي في العلوم و اآلداب و الفنون   -
 .العنا�ة بدراسة تار4خ العراق و حضارته و تراثه  -
ــــــــوم و اآلداب              - ــــــــي العل ــــــــألیف ف نشــــــــر ال)حــــــــوث األصــــــــل�ة و تشــــــــج�ع الترجمــــــــة والت

 )1(.»الفنون و 
  

 :الجهود الفرد�ة و الجماع�ة -05
 

مجامع اللغة العر�hة ، هناك جهود فرد�ة و جهود           إلى جانب جهود 
جماع�ة ، من مؤسسات و االتحادات و الجمع�ات، و 2لها تسعى جاهدة إلى ص�انة اللغة 

و تطو4رها، على جم�ع المستو�ات و المجاالت الثقاف�ة و اآلداب و الفنون          العر�hة
رة في مجال الترجمة و التعر4ب ، و تألیف ؛ )حیث قامت بإنجازات جد )اهو التكنولوج�ا

الكتب و المعاجم التي ساعدت في تطور اللغة العر�hة من رقي و ازدهار بین الدول 
األفراد و الجماعات 2انت         غیر أن تلك االنجازات التي قام بها  «األخر/، 

      ال ترت)k بینها را)طة تجعلها منسقة، موحدة و منظمة ، بل �ستقل )عضها م)عثرة،
    عن )عضها اآلخر، وذلك )سبب ُ)عد السعة بین األقال�م العر�hة، واستقالل 2ل إقل�م 

  و ما یتكبده المتنقل بینها من صعو)ات مختلفة، منها صعو)ة المواصالت  ،اآلخر عن
  )2(.» لما بینها من فروق س�اس�ة و بیئ�ةبینها من حواجز؛ نظرا  و ما

  

        و من هنا یتجلى لنا ما في طر4قة الترجمة و التعر4ب ووضع المصطلح  
 Gألن ما تمت ترجمته أو تعر4)ه في منطقة من هذه  «من ت)اینات 2ثیرة بین هذه المناط

لثقاف�ة المناطG الواسعة ، یتكرر عمله في منطقة أخر/ ؛ أضف إلى ذلك المشارب ا
المختلفة  التي أثرت في 2ل منها، األمر الذ6 جعل المصطلح الواحد ُیْنَقل إلى العر�hة 

                                                           
  .29ص  مجامع اللغة العر�Fة في التعرCب ،دور إبراه�م الحاج یوسف ،  - )1(
  .319ص  ،المرجع نفسه  - )2(



اللسان�ات و الترادف االصطالحي                                                  :الفصل الثاني  

 

 

69 

      ز4ة، و من ینقل عن طرG4 ثالث قنوات أو أكثر، حیث هناك من ینقل من اإلنجلی
  )1(.»الخ ...و من ینقل من اال�طال�ة ، و من ینقل من الفارس�ة من الفرنس�ة 

  

و بهذا فإن تعدد الترجمات و اختالفها من منطقة إلى أخر/ ، یؤد6 )الضرورة    
فقد ش2لت 2ل دولة  « :علي القاسميإلى تعدد المصطلحات، و في هذا المضمار �قول 

و ه2ذا ... عر�hة معجما لغو�ا أو لجنة للترجمة و التعر4ب بوضع المصطلحات العلم�ة
و إنما نجد 2ذالك ... تعمل منفصلة عشرات السنینالكثیرة  ظهرت مجامع لغو�ة عر�hة 

و لما 2انت ... و الجامعات العر�hة و معاهد التعل�م العالي... معاهد التعر4ب و مراكزها
hمتعددة ي تواجه صعو)ات س�اس�ة و تقن�ة عمل�ة النشر ، و توز4ع الكتب في الوطن العر

  )2(.»فقد أص)حت ازدواج�ة المصطلحات مسألة ال مهرب منها 
  

 Gعن الجهود الكثیرة التي تبذل من خالل         « علي القاسميو )عد أن عل
الترجمة و التعر4ب و وضع المعاجم ، تحدث أ�ضا عما یتعلG بتكرار )عض األعمال 

التي تم الق�ام بها في منطقة من هذه المناطG؛ نتیجة ما تواجهه هذه األعمال           
فالمصطلح الذ6 یترجم في مصر من االنجلیز4ة، قد یترجم مرة  « :من صعو)ات قائال

أخر/، في العراق، و مرة ثالثة من الفرنس�ة في المغرب، و ه2ذا تظهر ثالث مصطلحات 
  )3(.»أو أكثر للمفهوم الواحد 

لقد حظیت اللغة العر�hة بجهود فرد�ة و جماع�ة من تألیف للمعاجم و القوام�س  
لحات المولدة وثبتها، وٕاح�اء المصطلحات التراث�ة، ولهذا وذلك من أجل حصر المصط

أثرت الدرس اللغو6 قد�ما و حدیثا نذ2ر من بینها المعاجم التي فقد ظهرت مجموعة من 
تاج اللغة و صحاح " ، و)ه170ت( الخلیل بن أحمد الفراهید&: لـ" معجم العین" :قد�ما

  البن فارس" مقای�س اللغة"و"المجمل في اللغة" ، و)ه393ت(للجوهر& " العر�hة

                                                           
  .119، ص  دور مجامع اللغة العر�Fة في التعرCبإبراه�م الحاج یوسف ،  -)1(
    نقال عن إبراه�م ، 19،ص/أ6 النار/ 32، مجلة الف�صل مش.الت التعرCب في الوطن العرFي ،علي القاسمي - )2(

  .320، 319ص  ،مجامع اللغة العر�Fة في التعرCبدور الحاج یوسف،      
   نقال عن إبراه�م  20- 19،ص/أ6 النار/ 32، مجلة الف�صل مش.الت التعرCب في الوطن العرFي، علي القاسمي - )3(

  .320ص  ،دور مجامع اللغة العر�Fة في التعرCبالحاج یوسف،       



اللسان�ات و الترادف االصطالحي                                                  :الفصل الثاني  

 

 

70 

) ه538ت( للزمخشر& " أساس ال)الغة"، و)ه429ت(للثعالبي، وفقه اللغة ) ه395ت(
   ).ه817(للفیروز آ7اد&" القاموس المح�k"، و )ه711ت(البن منظور" لسان العرب" و

: ة نذ2ر منهاأّما حدیثا و في عصر النهضة )التحدید، فقد ظهرت 2تب متعدد
"kالمح� kو " مح�"kالدلیل " ، و )م1883ت -م1819(7طرس ال7ستاني: لـ " قطر المح�

نجعة الرائد      " ،و )م1956ت -م1882(رشید عط�ة: لـ" إلى مرادف العامي و الدخیل
                     )1(. )م1906ت -م1847(إبراه�م ال�ازجي: لـ" و شرعة الوارد في المترادف و المتوارد

:    لـ" قاموس اللسان�ات: " وقد ظهرت معاجم و قوام�س لغو�ة حدیثة العهد نحو
القاموس " و ،م7ارك م7ارك :لـ" معجم المصطلحات األلسن�ة"، و عبد السالم المسد&

، و غیرها من المعاجم اللغو�ة         منذر الع�اشي: لـ "الموسوعي الجدید لعلوم اللسان
إلى نتیجة سلب�ة  �ة ، لكن هذا الغناء االیجابي أد/ترجمة و تعر4ب أغنت اللغة العرhمن 

وهذا حسب الدارسین اللغو4ین إلى تشتت القار� العرhي، و 2ذا ال)احث و وضعه أمام 
تراكمات هائلة من المصطلحات العلم�ة، في حیرة بین هذا و ذاك مما صعب عل�ه 

بین ما �2ون مطابG تمام الط)اق للمصطلح  اخت�ار و تفضیل مصطلح على اآلخر
 .المترجم، و بین ما هو قر4ب منه ، و بین ما هو )عید 2ل ال)عد عن المفهوم 

   من ترجمات متعددة و مترادفة للمصطلح األجنبي الواحد الحظهوهذا ما سن     
  :من خالل الجدول اآلتي

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .323، 322ص  العر�Fة في التعرCب،دور مجامع اللغة ، إبراه�م الحاج یوسف ،  ینظر - )1(
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  :نماذج من المصطلحات اللسان�ة المترادفة: خامسا
  : المصطلحات 7الفرنس�ة و ما �قابلها من مرادفات عر�Fة عند .ل من -01

  .عبد السالم المسد&، و م7ارك م7ارك، و منذر الع�اشي                   

  الترتیب

  األبجد&
  الرقم

  

  المصطلح األجنبي

  7الفرنس�ة
  )3(منذر الع�اشي  )2(م7ارك م7ارك  )1(عبد السالم المسد&

  
  
A  
 

01  Apocope مجزوم، مرخم  حذف، جزم  بتر  

02  Aphémie  ُّعي  Gفقدان النط  Gفقد النط  

03  Allophone بدیل صوتي  متغیر لفظي  صوتم تعاملي  

04  Apophonie 

إبدال األصوات   تناوب حر2ي
،تناوب األصوات، 

  تعاقب األصوات

ابدال الصوائت، 
  تعاقب األصوات

  
  
B  

01  Babillage الثغثغة، المناغاة  /  ثغثغة  

02  Base  
جذر 2لمة،قاعدة   الجذر، األصل  أساس

  ، أساس

03  Bilinguise  ثنائ�ة اللغة  /  ازدواج�ة  

04  Binaire   ّثنائي - مزدوج،    تقابل ثنائي  ضعفي  
05  Bilabial  شفو6   شفافي  شفو6 مزدوج  

                                                           
  م ، ص   1984، الدار العر�hة ، للكتاب ، ) عرFي فرنسي،فرنسي عرFي(قاموس اللسان�اتعبد السالم المسد6 ،  - )1(

  .244إلى  240من        
  النشر،       ، دار الف2ر اللبناني للط)اعة و ) عرFي، انجلیز&، فرنسي(معجم المصطلحات األلسن�ةم)ارك م)ارك ،  - )2(

        r1 ، 37إلى  20م ، ص من 1995، بیروت.  
  ، ترجمة منذر الع�اشي، الدار    القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان أوزوالد د�2رو، جان مار6 ستشا�فر،  - )3(

      r ،703إلى  701م ، ص من  2007،  2الب�ضاء.  
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  .236إلى  225ص من ،) عرFي فرنسي،فرنسي عرFي(قاموس اللسان�ات عبد السالم المسد6 ، - )1(
  .81إلى 51، ص من ) عرFي، انجلیز&، فرنسي(معجم المصطلحات األلسن�ةم)ارك م)ارك ،  - )2(
  .709إلى  703ص من  القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان ،أوزوالد د�2رو ، جان مار6 ستشا�فر،  - )3(

  الترتیب

  األبجد&
  الرقم

  

  المصطلح األجنبي

  7الفرنس�ة
  )3(منذر الع�اشي  )2(م7ارك م7ارك  )1(عبد السالم المسد&

  

  

C 

 

01  Code kِشرعةُ   قانون   نم  

02  Cluster تراكم  عنقود صوتي  تكتل  

03  Coalescence 
دمج،اندماج   مصوت مزدوج  مزج صوتي

  صوتین

04  Concordance Gتواف  Gتصاحب، تالزم  مطا)قة، تواف  

05  Concret ملموس، واقعي  اسم ذات، اسم عین  محسوس  

06 Consonne 
حرف،صامت،   حرف

  صامت أساسي
  صامت

  

  

D  

01  Dénotatif 
تعییني،ذاتي   داللي  مرجعي

  الداللة ، اشار6 

02  Domaine  إطار ، حقل  حقل،مجال  مجال  

03  Durée  مدة، طول، 2م�ة  مدة، 2م�ة  د�مومة  

04  Déictique  
برهاني ضمني،   اشار6   حدوثي

  اشار6، حدوثي

05  Diachronie  تعاقب�ة  تعاقب، تعاقبي  زمان�ة  

 

E  

  

 

01  Epenthèse 
إقحام، زائدة داخل�ة   إقحام الصوت  وصل حشو6 

  ، حشو

02 Emphase 
مغاالة، تفخ�م،   تو2ید  تفخ�م ، م)الغة

  بدل تأكید6 
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  الترتیب

  األبجد&

  الرقم

  

  المصطلح األجنبي

  7الفرنس�ة
  )3(منذر الع�اشي  )2(م7ارك م7ارك  )1(عبد السالم المسد&

  

E 

 

03  Elision 
حذف، اختزال،   ترخ�م تعاملي

rترخ�م، إسقا  
حذف، ترخ�م، إدغام 

rإسقا ،  

04  Ecart فجوة، ابتعاد، انز4اح  فارق   عدول  

05  Enclitique 
موصول، الحG،   مدمجة الصقة  مجلوب، نبر6ّ 

  موصول )ما قبله

  

  

F 

01  Factif 
تحو4لي، تعبیر6،   صیرور6 

  حالة تحول
/  

02  Factitif  /ناصب مفعولین  ناصب المفعولین  إلى مفعولین معَّد  

03  Flexion  
إعراب، تصر4ف،   تصرف ،تحول  إعراب

  تحول، تغّیر

  

G 

 

01  Graphème 
حرف، مجرد،   رْوسم

أصغر وحدة 
  2تاب�ة ، تماثل

  أصغر وحدة 2تاب�ة

02  Génotexte البن�ة العم�قة للنص  بن�ة النص العم�قة  بن�ة النشوء   

 

H 

  

01 Harmonie 
إ�قاع، تناغم،   تناغم

Gتآلف، تواف  
تناغم، تألیف، 
  انسجام، إ�قاع

02 Hapax épie 
اختزال، إسقاr،   تفر4د أدائي

  حذف
  تش2یل المصطلح

                                                           
  .225إلى  217ص من  ،) عرFي فرنسي،فرنسي عرFي(قاموس اللسان�ات المسد6 ،عبد السالم  - )1(
  .      126إلى  98، ص) عرFي، انجلیز&، فرنسي(معجم المصطلحات األلسن�ةم)ارك م)ارك ،  - )2(
  .713إلى  709ص من  القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان ، أوزوالد د�2رو ، جان مار6 ستشا�فر، - )3(
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  . 211إلى  207ص من   ،) عرFي فرنسي،فرنسي عرFي(قاموس اللسان�ات عبد السالم المسد6 ، - )1(
  .166إلى 136،  ص من ) عرFي، انجلیز&، فرنسي(معجم المصطلحات األلسن�ة م)ارك م)ارك ، - )2(
  .718إلى  715ص من  القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان ،أوزوالد د�2رو ، جان مار6 ستشا�فر،  - )3(

  الترتیب

  األبجد&
  الرقم

  

  المصطلح األجنبي

  7الفرنس�ة
  )3(منذر الع�اشي  )2(م7ارك م7ارك  )1(عبد السالم المسد&

  

 

  

I 

 

01  Itératif  6تكرار6، تكرر6   تكرار6   تكرار  

02  Icône Gإ�قونة، مثیلة  رمز معبر  مطاب  

03  Implication 
تضمین، عالقة   تضمین  استلزام

  تضمین�ة

04  Indéterminé 
ن2رة، غیر   مبهم

  مّعرف
  غیر معین، غیر محدد

05  Indicatif 
اشار6، ص�غة 

  الفعل
ص�غة اخ)ار6 

  أو دالل�ة
ص�غة دالل�ة، ص�غة 

  .اخ)ار6، دال على

J  

  

01  Jonc tif الحمة  kh2لمة وصل  مساعد للر  

02  Jonction  2لمة وصل  وصل  لحام  

K 01  Kernel 
  /  أصل، جذر  نواة

  

L 

  

 

01 Lexème 
مفردة مجردة ، وحدة   مفردة مجردة  مأصل

  جذر4ة

02 Labiopalatale  6شفو6 حن2ي  شفو6 حلقي  شفو6 غاز  

03 Lexicologie علم المعاجممعجم�ة،   عالم المفردات  ُمعجم�ة  
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  . 203إلى  194ص من   ،) عرFي فرنسي،فرنسي عرFي(قاموس اللسان�ات عبد السالم المسد6 ، - )1(
  .228إلى 184، ص من ) عرFي، انجلیز&، فرنسي(معجم المصطلحات األلسن�ةم)ارك م)ارك ،  - )2(
  .726إلى  721ص من  لعلوم اللسان ،القاموس الموسوعي الجدید أوزوالد د�2رو ، جان مار6 ستشا�فر،  - )3(

  الترتیب

  األبجد&

  الرقم

  

  المصطلح األجنبي

  7الفرنس�ة
  )3(منذر الع�اشي  )2(م7ارك م7ارك  )1(عبد السالم المسد&

  

M 

 

01  Modus 
موقف،  ص�غة،  /  موقف�ة

  طر4قة

02  Monème وحدة لغو�ة صغر/   وحدة لغو�ة صغر/   لفظم  

03  Mutation 
تغییر، إبدال،   إبدال تغییر  انقالب

  انتقال، تحول

N  

  

01  Nasalisation 
إضفاء الخ�شوم�ة، 

  إدغام )الغنة
  /  ُغّنة

02  Norme  مع�ار  ق�اس، مع�ار، قاعدة  مع�ار ،k(ضا  

  

O 

01  Oblique حالة غیر م)اشرة  غیر م)اشر  مائل، مفعول محول  

02 Occlusif 
حا)س، ساد6   إنفجار6، احتكاكي  شدید،انسداد6

  انفجار6 

03  Opérateur 
عامل رkh في   م2ون، عامل رkh  نجاز6 إ

  الجملة

  

P 

  

 

01 Parataxe 
إرداف، وصف   تجاور، إرداف  اقتران تضمیني

  التواز6 

02 Phonétique 
صوتي، علم   صوتي، صوت�ات

  األصوات
  علم األصوات

03 Plérème 
الوحدة المضمون�ة،   م2ون داللي  َمْضَمن

م2ون داللي ، 
  مشترك داللي
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  الترتیب

  األبجد&

  الرقم

  

  المصطلح األجنبي

  7الفرنس�ة
  )3(منذر الع�اشي  )2(م7ارك م7ارك  )1(عبد السالم المسد&

  
  
R  

01  Radical 
أصل ثابت،   أصلي، ط)قي

صوت لهو6، 
  حنجر6 

  جذر 2لمة

02  Rang 
رت)ة،موضع،   مرت)ة

  موقع�ه
  رت)ة

03  Récursif 
تكرار6، مم2ن   تكرار، قذفي  ترداد6، قذفي

  التكرار
  
  
  
  
S  

01  Schéma 
بن�ة، نسG، رسم   نمk، رسم ب�اني

  ب�اني
  ترس�مة، رسم ب�اني

02  Sélectif  
سمة انتقائ�ة،   انتقائي

  اخت�ار4ة
  انتقائي، انتخابي

03  Sème  
أصغر وحدة معنو�ة،   وحدة دالل�ة  َمْعَنم

  معني، معن�ة

04  Sémiologie  
علم الرموز،   عالم�ة

  الرمز4ة
  علم االشارة

05  Séquence  تتا)ع  تتا)ع  وصلة  

06  Synchronie آن�ة، تزامن�ة  تزامن، تعاصر  آن�ة  

07 
Synonyme 

 
  ترادف  مرادف  مرادف

                                                           
  .188إلى  180ص من   ،) عرFي فرنسي،فرنسي عرFي(قاموس اللسان�ات عبد السالم المسد6 ، - )1(
  .282إلى  247،  ص من ) عرFي، انجلیز&، فرنسي(معجم المصطلحات األلسن�ة م)ارك م)ارك ، - )2(
  .734إلى  729ص من  الموسوعي الجدید لعلوم اللسان ،القاموس أوزوالد د�2رو ، جان مار6 ستشا�فر،  - )3(
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 :لجدولل قراءة -02

إذا ما تأملنا في جدول المصطلحات اللسان�ة و ما �قابلها من ترجمات عر�hة 
  :مترادفة نستخلص ما یلي

   ن لكل مصطلح أجنبي �قابله ترجمات متعددة مختلفة في ألفاظها متفقة أ -01
)الترادف المصطلحي؛ )حیث نجد 2ل مصطلح أجنبي في معانیها،و هذا ما أطلG عل�ه 

 " Apocope "مصطلح: نحو -و نقصد )متعددة هنا العدد- واحد �قابله ترجمات متعددة
، و عند "وجزم حذف،"، و م)ارك م)ارك )معنى" بتر" فهو عند عبد السالم المسد6 �عني

                                                           
  . 179إلى  172ص من   ،) عرFي فرنسي، فرنسي عرFي(قاموس اللسان�ات عبد السالم المسد6 ، - )1(
  .309إلى 288،  ص من ) عرFي، انجلیز&، فرنسي(معجم المصطلحات األلسن�ة م)ارك م)ارك ، - )2(
  .737إلى 735ص من  القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان ، فر،أوزوالد د�2رو ، جان مار6 ستشا� - )3(

  الترتیب

  األبجد&
  الرقم

  

  المصطلح األجنبي

  7الفرنس�ة
  )3(منذر الع�اشي  )2(م7ارك م7ارك  )1(عبد السالم المسد&

  

T 

 

01  Terminologie 
علم المصطلحات،   علم المصطلحات  مصطلح�ة

مجموعة 
  المصطلحات

02  Thématique موضوعاتي  ساقي  مضموني، مضمون�ه  

03  Topique 
موضوع الكالم،   مدار

  الخبر
  مدار6، انتمائي

V  

  

01  Valence 
استخدام، استخدام 

واحد، استخدام ثنائي 
  ،استخدام ثالثي

  تكافؤ  قوة الفعل، تكافؤ

02  Var bale  
2المي، لغو6،   فعلي، لفظي

  شفهي، فعلي
  2المي، لغو6، فعلي

Z 01  Zéro  عدم�ة ، تقدیر  منعدم  /  
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لغو�ا فإننا نجدها  و هذه الترجمات إذا ما نظرنا إلیها "مجزوم،و مرخم" منذر الع�اشي
تشترك معظمها في الداللة أال وهي القطع، و نحن نعلم أن البتر، و الجزم و القطع ألفا� 

      نجده  " Sémiologie" و2ذلك مصطلح .ذات داللة واحدة ومختلفة في ألفاظها
   ، و عند الع�اشي " علم الرموز، الرمزCة"، و عند م)ارك " عالم�ة" السالم عبد عند

  ".علم اإلشارة"
            -Synchronie" )2ثرة نمتداوال انآخر ان ما أخذنا مصطلحوٕاذا 

Diachronie" آن�ة ": دول أعاله نحوجورد في ال ما ،منها متعددةترجمات  ا، فقد أخذ- 
عند م)ارك م)ارك،  "تعاقب، تعاقبي -تزامن، تعاصر"، و عبد السالم المسد6عند  "زمان�ة

و قد ورد في  و منها ما لم نورده ،عند منذر الع�اشي "تعاقب�ة - تزامن�ةآن�ة ، "و 
لد/ خیرة حمر العین    في  "التعاقب أوالتطور  - التواقت أوالتزامن " : 2تا)ات أخر/ 

لد/ 2مال  )التعاقبي( التوالد& – التزامني" ، و"جدل الحداثة في نقد الشعر العرhي"2تابها 
جم مصطلحات علم اللغة مع"في  "تارCخي -تزامني" ،و"المقنعةالرؤ� "أبو دیب في 

 )1(. "المعجم الموحد لمصطلحات اللسان�ات"في" تارCخي، زماني- آني، قرار& "،و"الحدیث
فهذه الترجمات المتعددة للمصطلح األجنبي الواحد 2لها تحمل داللة واحدة مرت)طة )اآلن�ة 
التي هي و صف الظاهرة في حالتها المستقرة و أما الزمان�ة في وصف للظاهرة في حالة 

  .التطور ؛ أ6 عبر الزمن 
ي للمصطلح األجنب طلG عل�ه )عض الدارسین )الترادف المصطلحي فهذا التعدد أُ  
  .الواحد

       عل�ه  امتفق ایجد هناك اصطالح المتأمل في هذه المصطلحات إنّ   -02
   و ترجم " Var bale" ،و" تكرار& " إلى فقد ترجم"  Itératif ":في )عض الترجمات نحو

لد/ 2ل من عبد السالم المسد6، و م)ارك م)ارك، ومنذر الع�اشي، و السؤال " فعلي"  إلى
هذا االتفاق و االختالف في ترجمة )عض المصطلحات المطروح إلى ماذا یرجع 

إلى الیناب�ع التي تنهل منها علماء  «رhما �عود هذا االختالف  عنه األجنب�ة؟ لإلجا)ة
  " المتجددة" و س2سوني و جرماني و سالفي ، و طب�عة الجدة  ب بین التینيالعر 

                                                           
  . 142، 141، صإش.ال�ة المصطلح في الخطاب النقد& العرFي الجدیدینظر، یوسف وغل�سي ،  - )1(
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التعر4ف�ة و المفردات التي تكسو المعرفة اللسان�ة المعاصرة، و تراكب األدوات    

العلم و موضوعه في شيء واحد هو الظاهرة  االصطالح�ة مما �قتض�ه تزاوج مادة

 .   )1(»اللغو�ة، ثم طفرة الوضع المفهومي  و ما ینشأ عنه من تولید مطرد للمصطلح الفني 

            وضع المصطلحات العلم�ة الحدیثة « عمل�ة  علي الزر.ان2ما یرجع      
    من خالل اللغتین المس�طرتین في األقطار العر�hة و هما الفرنس�ة ) تعر4)ا أو ترجمة( 

      قد تكون نتیجة ، و )2(» و دعمتا الحضور األجنبي االستعمار6 ن2لیز4ة رافقتا و اإل
و الع2س ) الفرنس�ة(إلى اللغة ) اإلنجلیز4ة: (من اللغة األم نحوإلى ترجمة المصطلح 

لح مفهوم آخر غیر المفهوم الذ6 وضع له أساسا؛ )معنى عندما �أخذ ف�أخذ المصط
المصطلح بلغة من اللغات بترجمته فهنا تكون الترجمة ) مشرقي أو مغرhي(  المترجم
        فالمصطلح الذ6 یترجم في مصر من االنجلیز4ة، قد یترجم مرة أخر/ « مختلفة

ثر كو ه2ذا تظهر مصطلحات أو أ في المغربالعراق، و مرة ثالثة من الفرنس�ة في 
إلى التعدد المصطلحي، 2ما یؤد6 بدوره  )الضرورة وهذا ما یؤد6)3(» للمفهوم الواحد

 . للمصطلح الواحد الترادف المصطلحي: 2ذلك إلى ما أسماه )عض الدارسین بـ
       نالح� أ�ضا )عض الدارسین ممن تعصبوا لمصطلحات قاموا -03

    األمر تفاقما دوران المعرفة اللغو�ة بین متصورات مستحدثة  مما ازداد )ه« بترجمتها، 
و مفاه�م متوارثة، و 2ثیرا ما یتجاذب المیراث االصطالحي ذو6 النظر فینزعون صوب 
إح�اء اللف� و استخدامه في غیر معناه المدقG ، فإذا )المدلول اللساني یتوار/ حینا خلف 

عل�ه مسحة من الض)اب تّعتم صورته  المفهوم النحو6، و یتسلل أح�انا أخر6 و
�ه فإن هذا التعصب أد/ إلى التبدد لوع )4(.»...االصطالح�ة فتتال)س القضا�ا

و ما شهده  -اللسان�ات  –االصطالحي بین العلماء العرب و خیر دلیل على هذا العلم 
 " )اللسان�ات: "من ترجمات متعددة مترادفة في الوطن العرhي فمنهم من یر/ تسمیته بـ

                                                           
  .55، ص قاموس اللسان�ات عبد السالم المسد6 ،  - )1(
  .05، ص 1998، الحدیثالجهود اللغو�ة في وضع المصطلح العلمي دمحم علي الزر2ان ،  - )2(
  .320، ص دور مجامع اللغة العرFي في التعرCب إبراه�م الحاج یوسف ،  - )3(
  .56، 55، ص  المرجع نفسه - )4(
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"    األلسن�ة"، و ال)عض اآلخر �فضل اسم " علم اللغة"و منهم من �حبذ أن �طلG عل�ه    
 .و غیرها من التسم�ات التي سبG ذ2رها 

فوضى : "إّن عمل�ة 2هذه ینتج عنها ما �سم�ه الدارسون اللغو4ون الیوم بـ   
توحید المصطلح "ید و هو ، و هي بدورها ت)قى حائال أمام المسعى الوح"المصطلحات

  " .العلمي على مستو/ القطر العرhي
2ما نالح� أ�ضا أن القار� أو ال)احث المبتد�  یتعامل مع مفهومین  -04

مختلفین للمصطلح الواحد ال مفهوم واحد، و هذا ما أطلG عل�ه الدارسین )الترادف 
لمقابلة مفهوم استعمال مصطلحین أو أكثر  « :�عرَّف الترادف )أنه المصطلحي؛ )حیث 

واحد، وهو منبوذ في اللغات العلم�ة وترجماتها مخافة أن �عتبر القار� )أن المترجم 
  .یتعامل مع مفهومین مختلفین ال مفهوم واحد

وقد لجأ مصنفو المعاجم اللسان�ة الثنائ�ة والمتعددة اللغات )2ثرة إلى المرادفات 
دون التمییز بین دالالتها ) االنجلیز6 نسي أو الفر (العر�hة لمقابلة المفهوم اللساني األجنبي 

وٕا�حاءاتها، ممَّا �صعب معه اخت�ار المتـلقي للمصطلح المناسب، وٕان صّح هذا اإلجراء 
أح�انا )المعجم اللغو6 العام الذ6 تختلف ف�ه دالالت المدخل المعجمي )اختالف الس�اقات 

العامة )غض الواردة ف�ه؛ فإنه ال �صلح )المعجم المتخصص لكون المصطلح �أخذ داللته 
  )1(.» النظر عن تموقعه )س�اق خاص

و جعلها  «في هذا هو السعي من أجل توحید المصطلحات اللسان�ة  القول صفوةو 
معتمدة في الوطن العرhي 2قرار رسمي ال �م2ن المساس )ه في جم�ع المؤسسات   

ه في جم�ع نحو إلزام المصطلح اللساني بدعوة أقل طو)او�ةالعر�hة، مع إلزام�ة 
المؤسسات  العر�hة ، و 2ذا احترام المصطلحات الموحدة و عدم الخروج عنها ؛ و هذا ما 

   أنه ال سبیل إلى بناء معجم موحد للسان�ات في مقاله  خالد ال�عبود&أدلى )ه الد2تور 

                                                           
،س  2015ف�فر6  28، جمع�ة الترجمة العر�hة و حوار الثقافات، عتیدة، المصطلح اللسانيخالد ال�عبود6 ،  - )1(

 .11،ص  13:00
http://www.atida.org/index.php?option=com_content&view=article&id=205:2013-03-30-

09-32-00&catid=29:-2010&Itemid=6.    
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بین أوساr  هتصاص، وتتداول مصطلحاته وتعر4فاتفي العر�hة إذا لم �حض بثقة أهل االخ
ین بهذا الحقل العلمي، ونشیر إلى أهم�ة تذییل هذا المعجم ببیبلیوغراف�ا شاملة المهتم

     وللمعاجم اللغو�ة والعلم�ة والقطاع�ة المعتمدة  ،للمصنفات المؤلفة في الحقل اللساني
 .في بناء المعجم

  

2ما ندعو إلى ضرورة تعم�م نشره )عد إنجازه على الجامعات العر�hة والمؤسسات 
المختصة والمعاهد المصطلح�ة، ودور الترجمة، ودور النشر مخافـة أن ی)قى  العلم�ة

وال شك أن انتشار المعجم بین أوساr اللسانیین سیتأتى .المعجم حب�س رفوف الم2ت)ات
من خالل تعو�ض الدعوة إلى تنفیذ قرار س�اسي �قضي بإلزام�ة المصطلح اللساني بدعوة 

     ة )أن ال تجیز أ6 أطروحة، أو )حثمعات العر�hأقل طو)او�ة، تصبو نحو إلزام الجا
في اللسان�ات ال �حترم أصحابها المصطلحات الموحدة، وٕالزام دور النشر، ورؤساء تحر4ر 

   )1(.» عن المصطلحات الموحدة شزالتي تن ،عدم نشر المقاالتالمجالت العلم�ة )

  :أهمهاخالصة بمما سبG ذ2ره في هذا الفصل �م2ن الخروج    

العلم الذ6 یدرس اللغة اإلنسان�ة دراسة ")مفهومها االصطالحي تعد  اللسان�ات نإ  -
علم�ة تقوم على الوصف و معاینة الوقائع )عیدا عن النزعة التعل�م�ة و األح2ام 

ترجع بدا�ة ظهورها إلى القرن الثامن عشر حین اكتشف اللغة السنس2ر4ت�ة  ، و"المع�ار4ة
      فضل السبG في رواج هذا العلم بذ2ائه ال)اهر    سوسیرد& : 2ما 2ان لـ .م1786عام 

محاضرات في اللسان�ات "من خالل محاضراته التي قام بتقد�مها على طلبته )عنوان 
 ".العامة
 الیوم ت معضلة الدارسین اللغو4ین ، أص)حت)ا تي، الإن مش2لة تعدد المصطلحات -

مقابلة  "الدارس ة؛ )حیث یجد)المصطلحات المتعددة المترادف ال)عض ا�طلG علیه
          المصطلح األجنبي )مترادفین عرhیین صح�حین، و 2الهما على مستو/ واحد 

الشیوع، )حیث یتعذر تفصیل أحدهما على اآلخر، ف2ان لهذا التعدد ضوا)k ین)غي  من
فالتوحید المع�ار6 �قتضي  "، الوطن العرhيمراعاتها لجعل المصطلح موحد على مستو/ 

  ."تخلص من االزدواج�ة )مقابلة 2ل مفهوم بلف� واحد في أ6 نمk من أنماr الترادفال
                                                           

  .09ص المصطلح اللساني، خالد ال�عبود6 ،  -)1(
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      فقض�ة الترادف االصطالحي للمصطلحات العر�hة و خاصة المصطلح      
        اللساني، أخذت اتجاهات و مسارات متعددة بین الدارسین، فمنهم من قال عنها أنها 
مترادفة ، و منهم من قال عنها )أنها ل�ست مترادفة ، و منهم من أدلى برأ�ه ال إلى هؤالء 

ال یر/ ضیرا من وجود مقا)الت مترادفة في مواجهة  "و ال إلى هؤالء ، فالفرG4 األول 
في  الذ6 دافع عن الترادف الد.تور دمحم شرفالمصطلح األجنبي الواحد، من هؤالء 

هم ال �عفون من ، و جمیل المالئ2ة و  دمحم یوسف حسنالد2تور  مقدمة معجمه، و
أن  الذ6 یر/  حسن حسین فهميأما الفرG4 الثاني و منه .الترادف لغة من اللغات

فاللغة  على المعنى المصطلح العلمي ین)غي أن یترجم )مقابل عرhي واحد دقیG في داللته 
الد.تور تحتمله في المجاالت العلم�ة المحضة، لكن  تحتمل الترادف في مجال ، و ال

ال إلى هؤالء، و ال إلى هؤالء  ُ�عرب عن موقفه من الترادف و التوحید برأ6 شفیK أحمد
أسأل نفسي موقفا من الترادف أو التوحید من حین آلخر، فأجدني ال من أنصار :" ف�قول

و �سوغ وجود الترادف بتعدد " التوحید الترادف و ال من مؤ4د6 التشدد المطلG في قض�ة
  .الص�غ للمعنى الواحد

أّما مش2الت تعدد المصطلح العلمي على مستو/ ال)الد العر�hة، رhما تكمن        -
في ص�اغة المصطلح، و2ذا في عمل�ة االصطالح عل�ه ، و هذه اإلش2ال�ة ال تقتصر 

اختالف الثقافات �ة، و 2ذا على اللغة العر�hة فحسب بل تعدتها إلى جم�ع اللغات الح
التي یتأثر بها، أو ینقل منها واضعو المصطلحات و ناقلوها، فالذین �أخذون من الثقافة 
الفرنس�ة یلتزمون منهجا معینا یختلف عن منهج أولئك الذین �أخذون من الثقافة 

 . االنجلیز4ة
ن  لمترجمین وضوحه في أذهاومن األس)اب أ�ضا عدم وضوح المفهوم عند ا    

و إذا ما أمعنا النظر      ، أو تعدد الجوانب التي ینظرون منها إلى المصطلح،واضع�ه
في جهود المجامع اللغو�ة ، و م2اتب التنسیG محاولة منهما توحید المصطلح، فإننا      

ال ن2اد وجود للتوحید المصطلحي إال ل)عض المصطلحات ، 2ما أن التعدد أحدث 
ا ، نتیجة للجهود        الواحد، و هذه المحاوالت لم تجد نفع تراكمات مصطلح�ة للمصطلح

، و الجهود الجماع�ة في ترجمة المصطلح المتناثرة هنا و هناك، و تعصب 2ل الفرد�ة
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واحد للمصطلح الذ6 ترجمه، ف2ان لزاما ال)حث عن خطة منهج�ة و مضبوطة في ترجمة 
 .العرhي و )التالي توحیدهاو تعر4ب المصطلحات العلم�ة  على مستو/ الوطن 

أّما ف�ما یخص المجامع اللغو�ة العر�hة التي هي ع)ارة عن مؤسسات لغو�ة         -
فقد  و علم�ة تعنى بترجمة و تعر4ب المصطلحات في مجاالت المعرفة اإلنسان�ة ،

الحظنا أنها تسعى مسعى واحد أال و هو الحفا� على اللغة العر�hة و ص�انتها ، والهدف  
اك)ة عصر التطور، و التكنولوج�ا، و االنفتاح على حضارات الشعوب ، لهذا سارع مو 

مفات�ح العلوم  "المف2رون العرب إلى ترجمة مصطلحات تلك العلوم الوافدة من الغرب؛ ألن
فهي مجمع حقائقها المعرف�ة و عنوان . و مصطلحات العلوم ثمارها القصو/  .مصطلحاتها

  .عما سواه )ه  یتمیز 2ل واحد منهاما 
أخیر و من خالل النماذج التطب�ق�ة التي قمنا )عرضها الحظنا أن هناك العدید     -

من المصطلحات المتعددة المترادفة للمصطلح الواحد؛ و هذا حسب آراء )عض الدارسین 
أنه �عود إلى اختالف المشارب؛ نظرا للحق)ة االستعمار4ة آنذاك، فمنهم من �أخذ 

الفرنس�ة،و منهم من �أخذها )اللغة االنجلیز4ة وغیرها من اللغات، 2ما المصطلحات )اللغة 
یرجعها ال)عض إلى تعصب المترجمین ل)عض ما ترجموه، فمنهم من یر/ العودة        
إلى إح�اء التراث العرhي ، و منهم من یر/ )عدم العودة إل�ه و ین)غي مواك)ة العصر      

ثة       ال �قع القار� في الخلk بین المفاه�م المتوار و انتقاء  المصطلحات الحدیثة حتى 
 . و المفاه�م المستحدثة
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  القولخالصة 
   الترادف االصطالحي للمصطلحات العر��ة و خاصة المصطلح  ن قض�ةإ •

خذت اتجاهات و مسارات متعددة بین الدارسین، فمنهم من قال عنها أنها أ اللساني،
     من قال عنها  ل�ست مترادفة ، و منهم من أدلى برأ�ه ال إلى هؤالءمترادفة ، و منهم 

ال یر7 ضیرا من وجود مقا6الت مترادفة في مواجهة " و ال إلى هؤالء ، فالفر23 األول
أما الفر23 الثاني  . المصطلح األجنبي الواحد، و هم ال �عفون من الترادف لغة من اللغات

        ن یترجم 6مقابل عر�ي واحد دقی2 في داللته یر7 أن المصطلح العلمي ین6غي أ
، و ال تحتمله في المجاالت العلم�ة ى؛ فاللغة تحتمل الترادف في مجالعلى المعن
أسأل نفسي :" و التوحید ف�قول ُ�عرب عن موقفه من الترادف ف أما الفر23 الثالثالمحضة، 

            ال من أنصار الترادف  موقفا من الترادف أو التوحید من حین آلخر، فأجدني
، و �سوغ وجود الترادف بتعدد الص�غ "و ال من مؤ3دD التشدد المطل2 في قض�ة التوحید

 .للمعنى الواحد
للمصطلح  االصطالحي تفشي ظاهرة الترادفالتي ساعدت على  الدواعي عن اأمّ  •

 : منها ال �مJن حصرها هي متعددة، فحد منهال6احثین ال6الرغم من محاولة ا اللساني 
  .، نظرا للحق6ة االستعمار3ة آنذاكالوطن العر�ي في المشارب المعرف�ة اختالف -
     و موحدة على مستو7 الوطن العر�ي مضبوطة علم�ة خطة منهج�ة إت6اععدم  -

  .عمل�ة الترجمة أثناء     
          المترجمین  بین أوساO هنا وهناك الجماع�ة المتناثرةرد�ة و Jثرة الجهود الف -

    المصطلحات ما نتج عنه تلكم، للمصطلح الذD ترجمه  اممنه Jل واحدتعصب و     
  .للمصطلح الواحد ةالمترادف    

    العر�ي الوطن على مستو7 مشJلة االزدواج�ة الواقعة في جم�ع حقول المصطلح  -
 .استخدام مصطلحین عر�یین أو أكثر للتعبیر عن مفهوم واحد عنهامما نتج     
على الدرس اللغوD العر�ي الحدیث، فقد  المصطلحي الترادف یرتأثمد7  ا عنأمّ  •

 الیوم اللغو3ین شغلوهي -فوضى المصطلحات - برز في مشJلة تعدد المصطلحات
مقابلة المصطلح األجنبي " ؛ أD"  المصطلحات المترادفة "حیث أطل2 علیها ال6عض اسم

6مترادفین عر�یین صح�حین، و Jالهما على مستو7 واحد من الشیوع، 6حیث یتعذر 
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تفصیل أحدهما على اآلخر، فJان لهذا التعدد ضواV6 ین6غي مراعاتها لجعل المصطلح 
فالتوحید المع�ارD �قتضي التخلص من االزدواج�ة " موحد على مستو7 الوطن العر�ي، 

J الترادف6مقابلة Oمن أنما Vنم Dواحد في أ Xل مفهوم بلف."  
السعي من أجل  و هيالحلول التي ین6غي اتخاذها  اإلجراءات و ف�ما یخص و •

الهدف  المسعى الوحید و و هوتوحید تلك المصطلحات على مستو7 الوطن العر�ي، 
Dاتب التنسی2  ، 6الرغم من المجهوداتالتحقی2صعب  6ات المنشود الذJالمجمع�ة و م

  : المصطلحي تعددالو للقضاء على آفة ،  المبذولة
   معتمدة في الوطن العر�ي  جعلها ین6غي وضع خطة منهج�ة علم�ة دق�قة موحدة و -

المصطلح �ع المؤسسات العر��ة، مع إلزام�ة Jقرار رسمي ال �مJن المساس 6ه في جم
 .العر��ةه في جم�ع المؤسسات نحو إلزام اللساني بدعوة أقل طو6او�ة

، و Jذا الحد من عمل�ة الترجمة ااحترام المصطلحات الموحدة و عدم الخروج عنه -
 .ا للغة العر��ةحفاظ، احترام المقای�س المعتمدة لها معالمتعص6ة  الفرد�ة

  توحید ترجمة المصطلح 6اخت�ار مصطلح عر�ي واحد من المصطلحات العر��ة  -
 .مقابل المصطلح األجنبي الواحدأD المترادفة للمفهوم الواحد؛ 

ترجمة 6عمل�ة  ةو الدق�ق ةالجید المعرفة ،في هذا المجال ین6غي على الدارسJما  •
 مترادفةمن مصطلحات متعددة و  هایترتب عن ما6 مع العلم ،العلم�ة تلك المصطلحات

 أثناء عمل�ة الناشئ  القار]  لد7 األمرألنها قد تؤدD إلى إل6اس ، تداخل المفاه�مل تفاد�ا
  .توظ�فها
العلم�ة  في المجهودات المبذولة لتوحید المصطلحات وأخیرا إذا ما أمعنا النظر •

المجامع اللغو�ة سعى إلیها محاوالت تأن هناك  على مستو7 الوطن العر�ي، یتبین لنا
و Jذا توحیده         تعدد�ةال لفX هاجس من العلمي المصطلح من أجل فك قیود العر��ة

، و السؤال  الواقعلكن ینقصها التجسید الصارم على أرض  على مستو7 الوطن العر�ي،
 :المطروح

    ؟  في ترجمته و تعر63ه الجهود الفرد�ة رهین - اللسان�ات -هل سی6قى هذا العلم       
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  :ملخص
        

   ترجمة اختالف مش�لة؛أ�  الترادف االصطالحي في اللسان�ات العر	�ةیتناول ال�حث قض�ة 

، مما تولد عنه مصطلحات على مستو) الوطن العر&ي بین الدارسینالمصطلح اللساني  و وضع

 المصطلحة ص�اغالمعاییر المعتمدة ل، بدا�ة �عرض للمفاه�م مع إبراز  الواحد  مترادفة للمصطلح 

  .العلمي

 إبراز ، و �ذاتوحیدهیتعرض ال�حث لمش�لة تعدد المصطلح العر&ي مع اقتراح سبل  �ما

 �الرغم من محاولة المجامع اللغو�ة العر&�ة من توحیدها االصطالحياآلثار الناتجة عن الترادف 

   ترجمتهاو ب�ان اختالف وجهات النظر في  ،مترادفةلثم اقتراح نماذج من المصطلحات اللسان�ة ا

فوضى  ظاهرة و یختتم ال�حث �اقتراح خطة عمل�ة موحدة على مستو) الوطن العر&ي للحد من

  .للمصطلح األجنبي الواحد مش�لة الترادف المصطلحيو �ذا  ،المصطلحات
  

Résumé :         

 

   Notre étude traite de la problématique de la synonymie terminologique 

en linguistique arabe. Autrement dit, nous nous intéressons aux variantes 

d’un seul concept linguistique qui résultent de leur traduction et de leur 

formulation par les linguistes arabes. Nous commençons par la 

présentation des concepts adoptés en mettant à l’exergue les différents 

critères qui permettent la reformulation d’un concept scientifique. 

  

   Notre travail exposera le problème de la synonymie dans la terminologie 

linguistique en proposant des pistes de remédiations. Aussi, nous 

montrerons les effets de cette synonymie malgré les tentatives d’unification 

entreprises par les cercles de la linguistique arabe. Des exemples de 

concepts linguistiques seront traités et pour lesquels nous exposerons les 

différentes perspectives de leur traduction. L’étude sera clôturée par la 

proposition  d’un plan opérationnel unifié  afin de résoudre le problème de 

la synonymie terminologique résultant de la traduction des concepts 

étrangers et  par voie de conséquence mettre fin à ce chaos 

terminologique.  

 

  


