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    إهداء                                                      

  

 إلى :أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا        

 برجاح و الصّ ـــــــ إلى من عّلمني النّ 

 ولم يمهله القدر ألرتوي من حنانه

 ... أبي

 أملك في الوجود ــــــــ إلى أعّز ما

 عّلمتني اإلصرار على العمل     أّمي الغالّية  من

 عاب بدعمهم و محبّتهمــــــــ إلى من دلّلوا لي طريق الصّ 

 إبراهيم  –إسماعيل    –يوسف   –أحمد  –مختار   –إخوتي : بن عمر  

 خديجة  –فضيلة   –زكّية   –ــــــــ إلى أخواتي : جميلة  

 : ى المستقبل المشرق  ، كتاكيت العائلة  ــــــــ إل

 عائشة –عماد   –محّمد   –خولة    –مريم  

 خديجة  –فعة خاصة يمينة  ــــــــ إلى زميالتي في الدّ 

 ــــــــ إلى كلّ من عّلمني حرفـا

 فـاطمة                                                                                         

     

 



 مـــقـــدّمــة
 

 أ
 

لني و خامت النبّيني بـــــــــــــــــــــــســــــــــــم هللا الّرمحــــــــان الـــــــــّرحيــــــــــــــم والّصالة و الّسالم على أشرف املرس       
 حمّمد صّلى هللا عليه و على آله وصحبه أمجعني و من تبعهم إىل يوم الّدين . و بعد : 

ة اهتماما كبريا ، و لعّل ذلك يرجع إىل نذ القدمي ابلّدراسات املصطلحيّ لقد اهتّم العرب م      
إدراكهم املبّكر ألمهّية املصطلح يف كونه الرّكيزة األساسّية  اّليت يتأّسس عليها العلم ، و تتحّدد بذلك 

 ة منة املصطلحيّ و العلوم أصبحت اإلشكاليّ ته ، و لكن مع تزايد املعارف معامله و يكتسب شرعيّ 
 يت طرحت نفسها على أرض الواقع .أهّم اإلشكاالت  الّ 

يت تتناول املصطلحات يف الّلغة العربّية ، وسعيا الّ ة غويّ و انطالقا من رغبة يف املسامهة يف األحباث اللّ 
إىل الّتخفيف  و لو بقليل من الّنقص اّلذي تعاين منه املكتبة العربّية يف هذا احلقل . أييت هذا البحث 

يت تقف حائال عند وضع هد متواضع حياول اإلجابة عن اإلشكالّية الّتالّية : ماهي األسباب الّ نتاج ج
يت ُأخذ منها ؟ يت ُوضع فيها ؟ أم الّلغة  الّ ة ؟ هل اإلشكالّية تكمن يف الّلغة الّ غة العربيّ املصطلح يف اللّ 

 و كيف تعامل العلماء العرب ، أو ينبغي أن يتعاملوا مع وضع املصطلح؟
إنّ احلديث عن املصطلح هو احلديث عن فحواه و معناه داخل أّي لسان ،لذلك جند الكثري      

من العلماء على اختالف مشارهبم قد أولوا عناية كربى هلذا املصطلح ،و ذلك إّما بتعريفه أو بطريقة 
 عرضه و توظيفه داخل أّي حقل من احلقول املعرفّية .

رغبة  "ةّةّوضعّاملصطلحاتّيفّالل غةّالعربيّ إشكاليّ "و من خالل ما تقّدم كان موضوع حبثنا      
 يت حالت دون تيسري وضع املصطلح يف الّلغة العربّية .يف الوقوف على األسباب الّ 

ة و ثالثة فصول مث خامتوللوصول إىل األهداف املتوّخاة قّسمنا البحث بعد املقّدمة إىل مدخل      
ا له عالقة ابملصطلح و ذلك من خالل حتديد ة مّ صناه لتحديد املفاهيم األوليّ فقد خصّ  أّمااملدخل

ا الفصل مفـــهومه ، و الفرق بينه و بني املفهوم و الّتعريف ، و الفرق بينه و بني االصطالح ، أمّ 
ّالتّ ل فومسناه األوّ  ّمن ّالعريب ّابملصطلح ّادحااةة ّإ ى ثنا يف ثالثة عناصر : حتدّ ا فيه إىل تطرّقنا 

اين للحديث ّصص العنصر الثّ العنصر  األّول عن نشأة املصطلح العلمي و دواعي االهتمام به ، و خُ 
 صا للحديث عن الث خمصّ ليكون العنصر الثّ  يف وضع املصطلحالقدماء جهود العلماء العرب  عن

 .احملدثني يف وضع املصطلح  العلماء جهود 
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: األّول قّدمنا ، فقد اندرج حتته عنصران ابملصطلحّيفّالل غةّالعربي ةاملوسوم اين و ثّ أّما الفصل ال    
عريب ،و أخريا حت ،مثّ التّ فيه طرائق وضع املصطلح يف الّلغة العربّية بدءا ابالشتقاق ، مثّ اجملاز ، مثّ النّ 

 مجة . و الثّاين تناولنا فيه صور املصطلح العر ي .التّ 
ّالعربي ةاملعنون و اندرج حتت الفصل الثّالث     ّالل غة ّيف ّاملصطلحات عنصران : أّوهلما ّبوضع

. و اثنيهما أسباب الفوضى املصطلحّية يف اثي و واقعه الرّاهن فكري العر ي التّ املصطلح يف إطار التّ 
 . ة وضع املصطلح يف الّلغة العربّيةالّلغة العربّية بُغية الوقوف على إشكاليّ 

 و ذيّلنا البحث خبامتة دّوّّن فيها جممل النّتائج املتوّصل إليها من خالل هذه الّدراسة .
و ملعاجلة هذه الّدراسة خلصنا إىل تطبيق املنهج الوصفي األنسب لطبيعة البحث كوننا نصف         

 وضع املصطلح يف الوطن العر ي . 
وقد كان اعتمادّن يف هذه الّدراسة على جمموعة من املراجع أمّهها: من قضااي املصطلح الّلغوي         

، األسس الّلغويّة لعلم املصطلح حملمود فهمي حجازي، الّلغة العربّية و  العر ي ملصطفى طاهر احليادرة
ح أسسه الّنظريّة و تطبيقاته التعريب يف العصر احلديث لعبد الكرمي خليفة ، مقّدمة يف علم املصطل

العملّية لعلي القامسي، إشكالّية املصطلح يف اخلطاب الّنقدي العر ي اجلديد ليوسف وغليسي، 
 املصطلحات العلمّية يف الّلغة العربّية لألمري مصطفى الّشها ي. 

رها صعوبة أّما عن الّصعوابت اّليت واجهتين يف هذا البحث و هي و إن مل تكن يف حقيقة أم       
و لكّنين أعّدها كذلك هي كثرة املصادر و املراجع اّليت تناولت املصطلح العر ي ، حيث تعّذر علّي ،

 .اإلملام هبا كّلها 
ويف األخري ال أّدعي أّنين بلغت كّل ما سعيت إىل حتقيقه، أو أّنين أتيت ابجلديد يف هذا العمل        

ضالت وضع املصطلح يف الّلغة العربّية على أمل اإلسهام يف املتواضع بقدر ما هو حماولة يف فهم مع
 حّلها و الّتعّمق فيها يف حبوث أوسع، إن شاء هللا عليه توّكلت و إليه أنيب.

  م2017أفريل  15ه املوافق ل :  1438رجب18الّسبت  :تلمسان يوم                          

   العرا يفاطمة                                                                           
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 متهيد:
ة املختحفة؛ ذلك ساني  ني والباحثني يف امليادين الح  غوي  غوي قدرا كبريا من اهتمام الح  طصلح  الح  يشغل امل   

جديد واالبتكار، فما من حبث لساين وقف صاحبه عحى جديد أن  املطصلح  يف هذه امليادين قرين الت  
غوي طصلح  الح  ة املإال  فت  انفذة ملطصلح  أو جمموعة من املطصلححات اجلديدة، وهنا تكمن أمهي  

ة تظهر مشكحة مطصاحبة ذي تربز به هذه األمهي  ة. وابلقدر ال  ابعتباره اباب من أبواب الكشوف العحمي  
ة وما يطصحب ذلك من مطصلححات جديدة جيعل شوف العحمي  سارع اهلائل يف الكهلا حيث إن  الت  

ف ا أن يتوق  زمانه، وإم   ف عنيقف عحى كل  جديد فال يتخح   ا أن يتابع وامتحان فإم   ص حمل  املتخطص  
يدي أ؛ فهي تضع بني  هوج  دوجة الت  ز من هنا كانت وظيفة عحم املطصلح  م . و هف عجحة منو  فتتوق  

ظري طصاهتم، وجتعل أمرهم الن  يت يطصنعون هبا مطصلححات ختطص  ة ال  ظري  طصني األطر الن  العحماء املتخطص  
 1. لبيقي يف متابعة كل  جديد ميسوراوالت  

، وهو دعامة لغة العحماء. وقد أليفراسة والبحث والت  ه أساس الد  ة املطصلح  إىل أن  وترجع أمهي  
مية إىل دمن أجحه، فمن إحياء لحمطصلححات الق بعةلت فيه جهود كبرية، واختحفت األساليب املت  بُذ  

، كان أسرع وأكرب بكثري يقاع العطصرقد م اإلنساين وسرعة إال  أن  الت  استحداث مطصلححات جديدة، إ
 2. من كل  جهد مبذول

 :  مفهوم املصطلح -1
لحفعل )اصلح ( من مادة )َصُحَ ( وداللة هذه الكحمة يف  : املطصلح  مطصدر ميمي  لغة -أ

 3. ة حتد د أبهنا ضد  الفساداملعاجم العربي  

                                                           
، 2003هـ/1434 ،د ط،ااي املطصلح  الحغوي العريب، "مطصلفى طاهر احليادرة"، عامل الكتب احلديث، الكتاب األول، إربد، األردنينظر: من قض  1
 .7ص
املعهد الوطين لحتعحيم العايل  ، يطصدرها"حممد عبد املنعم خفاجي"يف الغة العربية، سالمية من مقال: املطصلح  العحمي : جمحة احلضارة اإل ينظر  2

 .98م، ص1998هـ / نوفمرب 1419، شعبان 05عدد:اللححضارة اإلسالمية، وهران، 

 .1/653، م2009هـ / 1430 ط،د الحغة وصحاح العربية، "إمساعيل بن مح اد اجلوهري"، دار احلديث، القاهرة، الطص حاح اتج  3
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وُصحوحا. وَيطصُحُ  صالحا   ُ طصحَ الُح ضد  الفساد، صح  يَ "الطص   وقد ورد يف لسان العرب أن  
حوا وصاحلوا تطصاحل القوم بينهم. وقد اصلح : حطص  ال ك. وتيء يطصح  لك أي هو من اببوهذا الش  

ححوا وتطصاحلوا واص احلوا..."ص  او 
1  

ني بني املعني   ، و فاقاالت   ينتع ( ص.ل.حة )املاد  ة عحى أن  حروف هذه لعربي  طصوص اودل ت الن  
 2. فاقهمإال  ابت   تقارب داليل، فإصالح الفساد بني القوم ال يتم  

ففضال عن كون داللة  وضوحااملعىن أكثر  ة )َصُحَ ( يف املعجم الوسيط جند أن  ظر إىل ماد  ابلن   و
 3 أخرى ميكن إمجاهلا يف: الح( ضد  "الفساد" فقد ذكرت معان)الطص  

 َأصحَ  يف عمحه أو أمره: أتى مبا هو صاحل وانفع. -1
 عداوة وشقاق.أصح  ما بينهما: أزال ما بينهما من  -2
ولكل  عحم  فاق طائفة عحى شيء خمطصوص،االصلالح )مطصدر لحفعل اصلح (: ات   -3

 . اصلالحاته
اين أن  وضع املطصلححات يكون وفقا ملا ينفع مستعمحيها مع مراعاة ل والث  نفهم من املعىن األو  

طصت فيه كحمة الث فقد ختطص  ات كل  لغة، ونظام وضعها هلذه املطصلححات. أما املعىن الث  خطصوصي  
خطص ص الواحد )اصلالح( مع تكو ن العحوم لتعين الكحمات املت فق عحى استخدامها بني أصحاب الت  

 4.صخطص  ة لذلك الت  عبري عن املفاهيم العحمي  لحت  
 كثر استعماال األفعال: َأصحُحوا، واأل عةقرآن الكرمي بطصيغ متنو  الووردت مادة )َصُحَ ( يف 

اجملال لسردها كح ها. ومن أمثحة األفعال  ات، وال يكف  وغريها كثري من ذلك املطصادر واملشتق   ، أصح   
 .5﴾امَ هُ نَـ يـ  وا بَـ حُ ح  ص  أَ وا فَ حُ تَـ تَـ اقـ   نيَ ن  م  املؤ   نَ م   ان  تَ فَ ائطَ  إن  وَ ﴿نذكر قوله تعاىل: 

                                                           
رة، ــــــــث، القاهـــــ. وينظر: القاموس احمليط، "الفريوز أابدي"، دار احلدي8/267، د.ت، 1لسان العرب، "ابن منظور"، دار صادر، بريوت، لبنان، ط  1

 .1/320، 2008هـ / 1429د ط  ،

 .07م، ص1995د ط ،األسس الحغوية لعحم املطصلح ، "حممود فهمي حجازي"، دار غريب،   2
 .1/520م، 2004، 4الحغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، مطصر، ط معاملعجم الوسيط، جم  3
 .05م، ص1988، 2املطصلححات العحمية يف الحغة العربية، "األمري مطصلفى الشهايب"، ملبوعات جمم ع الحغة العربية، بدمشق، ط  4

 .08سورة احلجرات، اآلية:  5
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﴾م  كُ ن  ي  بَـ  اتَ ا ذَ حوُ ح  ص  وا هللا َوأَ قُ اتـ  فَ ﴿ذلك قوله تعاىل: و ك
 يف يل      ح  ص  وأَ ﴿قوله تعاىل:  و1

   2﴾يت  ري  ذُ 
يف أصل الكحمة يعين الطص ح  لكن مع تلو ر العحوم زاد من خالل ما سبق يتّب  لنا أن  املطصلح  

 االختالف فيه بني العحماء .
د االختطصاصات، فكل  د واضعيه، وبتعد  دت تعريفات املطصلح  بتعد  : لقد تعد  اصطالحا -ب

عريفات عريفات، ومن هذه الت  ة مشرتكة بني كل  الت  هناك مسات جوهري   طصه؛ إال  أن  عر فه حسب ختطص  يُ 
يء ة الش  فاق قوم عحى تسمي  : "االصلالح عبارة عن ات  أن   ه( ذهب إىل القول816رجاين )تجند اجل

ل يفظ من معىن لغوي إىل معىن آخر لبيان املراد. وقل وإخراج الح  ابسم ما ينتقل عن موضوعه األو  
 .  3ننياالصلالح لفظ معني  بني قوم معي  

 كش اف اصلالحات الفنون والعحوم( أن    تهه( يف )موسوع1191هانوي )تيذكر الت   و
يء  ابسم بعد نقحه عن ة الش  فاق قوم عحى تسمي  ، وهو عبارة عن ات  "االصلالح هو العرف اخلاص  

تهما يف هبعموم واخلطصوص، أو ملشاركتهما يف أمر أو مشال وذلك ملناسبة بينهما كالموضعه األو  
 . 4وصف"

د، وحطصحت ة شيء حمد  عحى ماهي   اللةفاملطصلح  هو "مفردة صيغت وفق خطصائص الح غة لحد  
   .5ني"فاق املختطص  عحى ات  
ة، أو سمي  ت  ه تحك العالقة القائمة بني املفهوم والعر فه يف قوله: "أبن  " يُ يدليف عبجند "عبد الح   و
 .6اللة عحى مفهوم عحمي أو تقين أو حضاري يف جمال حمد د"ابلد   ة ختتص  هو تسمي   مبعىن أدق  

                                                           
 .01: سورة األنفال، اآلية  1
 .15سورة األحقاف، اآلية،  2

 .44، ص1998، 4، دار الكتاب العريب، بريوت، ط"هيم األبياريإبرا"كتاب التعريفات، "الشريف اجلرجاين"، حتقيق:    3
، مكتبة لبنان، "عحي دحروج"، حتقيق: "رفيق العجم"موسوعة كش اف اصلالحات الفنون والعحوم، "حممد عحي التهانوي"، تقدمي وإشراف ومراجعة:   4
 .2/212، 1996، 1ط
 .94م، ص2009، 1املطصلح  يف الحسان العريب من آلية الفهم إىل أداة الطصناعة، "عم ار ساسي"، عامل الكتب احلديث، األردن، ط  5
: املنهجيات املطصلححية العربية يف العطصر احلديث يف ضوء النظرية العامة لعحم املطصلح ، "عبد الحليف عبيد"،  جمحة التعريب من مقال بعنوان  6

 .61، صم2004، ديسمرب 27دمشق، العدد 
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ة، ومعجم قلاعي يسهم يف املطصلح  لغة خاص  ":  أن  "عبد القادر الفاسي الفهري"يرى  و
، ولذلك استغرق فهمه واستعماله عحى من  ائه ورواجه أهل االختطصاص يف قلاع معريف  بنتشييد  معني 
  .1ذي هو أداة إلبالغه"ه دراية  ابلعحم ال  ليس ل

عبري عن معىن اذه لحت  فق العحماء عحى اخت  عن املطصلح : "هو لفظ ات   "هايبمطصلفى الش  "قال  و
ة أو مطصلح  من وجود مناسب ة" و"املطصلححات ال توجد ارجتاال والبد يف كل  من املعاين العحمي  

 وقال أيضا: "ومن الواض  أن   .2ة أو مشاهبة كبرية كانت أو صغرية بني مدلوله االصلالحي"مشارك
فاق العحماء عحى املطصلح  شرط ال غىن عنه، وال جيوز أن يوضع لحمعىن العحمي الواحد أكثر من ات  

   2ة"ة داء من أدواء لغتنا الضادي  البالد العربي  ف املطصلححات يف ة واحدة، واختاللفظة اصلالحي  

ذي تعارفوا اس اليوم لرياد هبا املعىن ال  كحمة )مطصلح ( تلحق يف أوساط الن    وميكننا القول أن  
ة عحى أن حتمل كحمة ما أو يف أعرافهم االجتماعي   غوي اخلاص  عحيه، وات فقوا عحيه يف استعماهلم الح  

 حت   اسيت تنتمي إليها. ويسري هذا املعىن اجلديد بني الن  غة ال  ذي وضعت له يف أصل الح  ال  معىن غري 
. وهذا املعىن غوي األساسي أو يكادنسى معه ذلك املعىن الح  يطصب  يف استعماهلم اليومي شيئا مألوفا يُ 

و املقطصود بقولنا فهاجلديد هو ما نقطصده عندما نقول )املعىن االصلالحي( أما ذلك املعىن األساسي 
  . 3غوي(")املعىن الح  

ابقة أن  املطصلح  ال يوضع إال  عندما يـُت فق عحيه، وبعبارة أخرى عريفات الس  يت ض  من خالل الت  
 ملطصلح . فإن صاحب االختطصاص هو الوحيد القادر عحى وضع ا

طصني يف عحم املطصلح  مت فقون عحى أن  أفضل أما "حممود فهمي حجازي" فريى أن  جل  املتخطص  
 مفهوم مفرد أو عبارة مرك بة استقر   ةة أو العبارة االصلالحي  تعريف لحمطصلح  هو "الكحمة االصلالحي  

 طصةه املتخطص  بري خاص ضي ق يف داللتمعناها أو ابألحرى استخدامها وحد د يف وضوح، وهو تع
                                                           

 .396م، ص1985تركيبية وداللية، "عبد القادر الفاسي الفهري"، الدار البيضاء، املغرب، د.ط، الحسانيات والحغة العربية، مناذج   1
 .07-06املطصلححات العحمية يف الحغة العربية، ص  2

 .08م، ص1990، 1: يف املطصلح  اإلسالمي، "إبراهيم الس امرائي"، دار احلداثة، ط ينظر  3
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 ام اخلاص  ظلن  اوواض  إىل أقطصى درجة ممكنة، وله ما يقابحه يف الح غات األخرى ويرد دائما يف سياق 
  1روري"ق بذلك وضوحه الض  مبطصلححات فرع حمد د فيتحق  

 :الفرق بني املفهوم والتعريف واملصطلح -2
يت ل األداة ال  واصل بني العحماء والد ارسني، كما ميث  من عناصر الت   ل املطصلح  عنطصرا مهماشك  يُ 

ق مقتضياهتا هلذه األداة حت تكون فاعحة أن تتحق   د هبا العحماء حطصيحة أحباثهم وجتارهبم. والبد  س  جيُ 
 2:ل هذه املقتضيات يفعل الوجه األمثل، وتتمث  

 :املفهوم-2-1
هامة: وفَ  و فـََهم اا،م  ه  فَـ  هُ مَ ـه  يء ابلقحب، فَ : مطصدر فَـَهَم، والفهم معرفتك الش  لغة-2-1-1

 3.مه شيئا بعد شيءعحمه. وتفه م الكالم: فه  
ة : من البديهي أن  املفاهيم تشك ل العنطصر األساس يف القضي  اصطالحا -2-1-2

ذي يعين أن  املفاهيم قد حبسب إدراكنا هلا، األمر ال  ة؛ إذ أن  املطصلححات رموز لحمفاهيم االصلالحي  
عد  اخللوة األوىل يف متاسكه كملحب ة املفهوم ميكن أن تُ حت قبل املطصلححات، فتسمي  جدت وتشك  وُ 

  4. سوسيولوجي وكيان قابل لالستعمال
 أن ة لحمطصلح  الفين  فات العام  ححمي" إذ يقول: "من الطص   تني "حممدي   عن هاتني اخلاص  يعرب   و

د يشري إىل جمموعة من جرينة، أو ابلت  أو صورا معي   ال أشياءيكون موجزا فهو يف حقيقته رمز ملفهوم ميث  
 .5األشياء هبا صفات مشرتكة"

ة، هني  ورة الذ  الكح يات بقوله: "هو الطص   ه( املفهوم يف795ي" )تفو ف "أبو البقاء الكعر  يُ  و
 6ضع إبزائها األلفاظ أو ال"وُ  اءَ وَ سَ 

                                                           
 .11األسس الحغوية لعحم املطصلح ، ص  1
 .25من قضااي املطصلح  الحغوي العريب، الكتاب األول، ص  2

 .11/235لسان العرب، مادة )ف،ه،م(،   3
 .188م، ص1999، 47نظرية املفاهيم يف عحم املطصلححات "ج. جاسر"، ترمجة: "جواد مساعنة"، العدد:  جمحة الحسان العريب من مقال بعنوان:  4

جمحة الحسان العريب من مقال بعنوان: دراسة معجمية حول املطصلح  الحساين وقاموس الحسانيات، "حممد ححمي هحيل"، مكتب تنسيق التعريب،   5
 .30-29م، ص1987، 28الرابط، العدد: 

د ط حممد املطصري"، مؤسسة الرسالة، بريوت، "، "ي"، حتقيق: "عدانن درويشفو طصلححات والفروق الححغوية، "أبو البقاء الكالكحيات، معجم يف امل  6
 . 842م، ص1998ه/1919
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ة تشري إىل جمموعة من املوضوعات أو اخلربات أو ة ذهني  بقوله: "عمحي  عر فه "وارن" ويف املقابل يُ 
ل أفرادا خمتحفني، وفكرا ه ميث  إىل موضوع واحد يف عالقته بغريه من املوضوعات، ويعترب املعىن كحي ا ألن  

 1ائدة يف هؤالء األفراد"فة الس  ل الطص  ه ميث  دا، ألن  جمر  
جريد انلالقا من ن ابلت  ه: "وحدة تفكري تتكو  يقول عن املفهوم أبن   "ليف عبيدعبد الح  "وجند 
 2يت تشرتك فيها جمموعة مواضيع"اخلطصائص ال  

فات الطص   نلقي هو جمموععريفات املتداولة لحمفهوم، قوهلم: "املفهوم معناه املومن أشهر الت  
ا عن املوضوعات هيز فظ حتديدا يكفي لتمييت ينلبق عحيها الح  يت حتد د املوضوعات ال  واخلطصائص ال  

  3"ىاألخر 
ز عحى )املفهوم( يرك   األو ل رى أن  نمن املفهوم واملطصلح ،  من خالل ما سبق من تعريفات لكل  

 ة.فظي  اللة الح  ز عحى الد  يرك   )املطصلح (اين، والث   ةهني  ورة الذ  الطص  
  :عريفالت  -2-2
سان ما ، وعرف الح   يء أي عحمه، وعر ف األمر، أي: أعحم به غريهالش   فَ رَ عَ :لغة-2-2-1

  4. ع مبين األحكامارُع: ما جعحه عحماء الش ر غوي، وعرَف الش  فظ حبسب وضعه الح  فهم من الح  يُ 
 :اصطالحا -2-2-2
عريف  العحوم، إذ ييس ر الت  عريف أثر ابرز يف توضي  معاين املطصلححات املستخدمة يف شت  لحت  
عامل معها، وتوظيفها دون لبس أو غموض، وميكن هبذه ي فهم املطصلححات، والت  عحى املتحق  

دراج مفاهيم جديدة يف العحم، وميكن تسجيل نتائج البحث، وميكن تبسيط األوصاف عريفات إالت  
 5. هكذا دة احلادثة يف العحم واملعق  

                                                           
 .17م، ص2008د ط ،حيىي زكرايء"، "حناش فضيحة"، وزارة الرتبية الوطنية، اجلزائر،  : "حممد بن تذةاإعداد األس املقاربة املفاهيمية(بناء املفاهيم )  1
 .62: املنهجيات املطصلححية العربية يف العطصر احلديث يف ضوء النظرية العامة لعحم املطصلح ، ص بعنوانجمحة التعريب من مقال   2

د دراسة معرفية ومناذج تلبيقية، "إبراهيم البيومي"، "أسامة حممد القفاش"، "السيد عمر"، املعهد العاملي لحفكر اإلسالمي، القاهرة،  –بناء املفاهيم   3
 .1/31م، 1998ه، 1418ط 
 .112-10/111ف(،  ر لسان العرب، مادة )ع  4

 .134م، ص1987، 6املوسوعة الفحسفية، إشراف: "روزنتال يودين"، ترمجة: "مسري كرم"، دار اللحيعة، بريوت، ط  5
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بارة عن ذكر شيء تستحزم معرفته معرفة شيء عريف ععريف بقوله: "الت  عر ف اجلرجاين الت  يُ  و
هو أن يكون  فظي  عريف الح  : "الت  فظي  ، ويقول يف الح  فظي  ح  وال مث يذكر له نوعني: احلقيقي   .1آخر"
ر بحفظ أوض  داللة عحى ذلك املعىن، كقولك: الغضنفر فس  اللة عحى معىن، فيُ فظ واض  الد  الح  

ا املراد تعيني ما وضع له لفظ حاصل، إمن  غري ر ا يراد به إفادة تطصو  عريف حقيقي  . وليس هذا الت  األسد
 2.الغضنفر من بني سائر املعاين"

ويسم ى أيضا يف كتب  définitionعريف عريف "الت  محن بدوي" فيقول عن الت  أم ا "عبد الر  
زا عما عداه، يء ممي  كو ن مفهوم الش  يت تُ فات ال  ارح هو جمموع الطص  ة القدمية: القول الش  املنلق العربي  

ل عن شيء واحد ان أحدمها موجز واآلخر مفطص  تعبري ف سواء، إذ مها يء املعر  وهو إذن والش  
  2ات"ابلذ  

حي عند "ولفجـــــــــانج نيــــــــدويب"مرتبط بتحديد مسات الت طصــــــــــــو ر )املفهوم( ، و الت عريف املطصلح
أو ابخلطصائص األساسي ة لحمسم ى ذات الطص حة الوثيقة بعمحي ة تعرف التطصو ر يف إطار منظومة تطصو ري ة 

 رات.معي نة ، بل و يحزم اختيار اخلطصائص املمي زة وفقا ملالءمتها منظومة الت طصو  
ة تطصف مفهوما ما بواسلة مفاهيم أخرى ذات عالقة " صيغة لفظي  :فيحرب توهو عند "هيحمو 

 3ة"، وحتد د موقعه من املنظومة املفاهيمي  يت تقع يف جمالهزة عن غريه من املفاهيم ال  ممي  
 عريف املطصلححي شروط، أبرزها:وينبغي أن يتوافر يف الت  

 حتديد اجملال املعريف لحمطصلح . -
 قة به.حتديد عالقة املطصلح  ابملطصلححات األخرى املتعح   -
 ا.تعريف املطصلح  مفهومي   -
 

                                                           
 .63-62كتاب التعريفات، ص ص   1
 .1/423د.ت، د ط ،املوسوعة الفحسفية، "عبد الرمحن بدوي"، املؤسسة العربية لحدراسات والنشر، بريوت،   2

 .979، صم2000، 04مساعنة"، العدد:  مع العحمي املختص )املنهج واملطصلح (، "جواد: جمحة جممع دمشق من مقال بعنوان: اجمل ينظر  3
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، أي البدء بتعيني املفهوم  امليس من املعىن الع املفهوم لتحديد املطصلح  واالنلالق من  -
 1ة مطصلح  ما.لتسمي  

اللة ز عحى الد  ة، واملطصلح  يرك  هني  ورة الذ  ز عحى الطص  املفهوم يرك   م يت ض  لنا أن  من خالل ما تقد  
 وحماولة ذكر تقدمي املعحومات عن شيء معني   لا االثنني معا من خالعريف فيجمعهما الت  . أم  ةفظي  الح  

   زه هبدف حتديده ووصفه.يت متي  خمتحف اخلطصائص ال  
 :الفرق بني املصطلح واالصطالح -3

عناه مب (االصلالح)مقابال لحفظ ( terminologie) جاء يف "معجم بول روبري" معىن لفظ 
املعرفة أو يف  ل يف ميدان من ميادينستعمَ ة تُ "جمموع مفردات خاص   معانيه العحمي، وجاء يف أو ل وأهم  

ا يت طصل ابملعىن العحمي ما يحي: مم   (terme )املقابل لكحمة(املطصلح  )جند يف شرح و  .2"ميدان مهين  
 .3اس"ة ال تستعمل يف الكالم العادي اجلاري عحى ألسنة الن  "كحمة من جمموع مفردات خاص  
العربي ة ومها مشتق تان من و )اصلالح( مرتادفتان يف الح غة  لح (استعمحت لفظتا )مطص

و إن  االستعمال و الش يـــــــــوع حكم بني )  املطصلح   (  ( أي  ات فق .  صح  )اصلح (ال ذي جذره )
ادف ، ولكن ه يف احلقيقة هناك اختالف بينهما . فاملطصلح  عبارة عحى وحدة  و )االصلالح (ابلرت 

دال و مدلول ، تتمث ل أمه يته يف معرفة الش يء الح غوي ال ذي ينبغي أن يتالءم مع املدلول مرك بة من 
احملد د سحفا ، أي  نبحث عن الد ال أو الت سمي ة الح غوية لحمدلول أو املفهوم . أم ا )االصلالح(فينلحق 

  3.من الد ال )الح فظ( إىل املدلول )املعىن ( ، أي نبحث لحش كل عحى معىن 
ادفني ويف حاجة إىل رت اد أن جنعل لفظ )االصلالح( ولفظ )املطصلح ( مه ملن الغّب لحغة الض  إن  

فظ ويف حاجة كذلك إىل مقابل دقيق لح( terminologie)مقابل واض  ودقيق لح فظ األجنيب 
(term))  االصلالح( ابل( حفظ الفرنسي . ففي مقابحة لفظterminologie) ( قد هنج العحماء

                                                           
 .980، صمع العحمي املختص )املنهج واملطصلح (جمحة جممع دمشق من مقال بعنوان: اجمل  1
مه:   2 ه، 1422، 1دار البيضاء، ط، ملبعة دار النجاح اجلديدة، ال"أمل العحمي"ينظر يف: االصلالح، "إدريس بن احلسن العحمي"، مجعه وقد 

 .15-14ص م، 2002

 .107، صم2012د ط ،يف الحسان العريب احلديث، "هشام اخلالدي"، دار الكتب العحمية، لبنان، ينظر: صناعة املطصلح  الطصويت   3
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ة العحوم، وذلك بطصياغة أمسائها بطصيغة املطصدر. ذي جرت عحيه العرب يف تسمي  ملنهج ال  نفس ا
 1.ةن معىن الفردي  ة، بينما )املطصلح ( يتضم  مولي  ن معىن الش  اد يتضم  فاملطصدر يف لغة الض  

 أن االصلالح كان إال   هو شائع و واالصلالح يلحق أحدمها بدل اآلخر عل  املطصلح ل و
 مل تورد كحمة مطصلح  فما سبب ذلك؟ ةأقدم ظهورا وأكثر رواجا، وقد يقول قائل إن  القواميس العربي  

يت تعمل عحى عدم إيراد صيغ مية منها وال  ىل ضوابط القواميس، والسيما القدبب بسيط يرجع إوالس  
فحو عمحت املعاجم عحى ذكر لحقياس.  يت ال ختضعة ال  اذ  ات امللردة إال  يف احلاالت الش  املشتق  
ة تستغين عن ذكر أمساء ات ألصب  حجمها أضعافا مضاعفة، ولذلك نرى أن  القواميس العربي  املشتق  

ردة. فأمساء الفاعحني من ة صارمة مل  ة. ألن  توليدها خيضع لقاعدة قياسي  واملفعولني القياسي   الفاعحني
اآلخر.  بلبدال حرف املضارعة ميما مضمومة، وكسر ما قالثي أتيت عحى صيغة املضارع إبغري الث  

الثي عحى صيغة املضارع إببدال حرف املضارعة ميما مضمومة، وفت  ما وأمساء املفعولني من غري الث  
استغنت القواميس عن ذكر كحمة مطصلح . كما استغنت عن ذكر   قبل اآلخر. فبهذه القاعدة امللردة

يت هلا صيغ طصغري، وغريها من األمور ال  سبة والت  ة واهليئة والن  ن واآللة واملر  مان واملكاكثري من أمساء الز  
  2. احمفوظة وقواعد مضبوطة حتكمه

 

                                                           
 .15-14، ص ص صلالحالاينظر: يف   1
حدراوة " سالة مقدمة لنيل شهادة املاجستريــــر -املطصلح  النحوي الكويف وأثره عحى النحاة احملدثني، "متام حسان" و"مهدي املخزومي" منوذجني  2
 .12-11ص ، م2004ن، "، دار اإلتقاعمر
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ُأساسيُّيُ  ُركيزة ُاملصطلح ُالُّشّكل ُالرّكائز ُمن ُمنُة ُتتضّمنه ُما ُتقدمي ُيف ُالعلوم ُإليها ُتستند يت
ُإىلُ ُالعلماء ُيسعى ُإذ ُالعلماء، ُبني ُللّتواصل ُاألقصر ُالّسبيل ُهي ُواملصطلحات ُالعاّمة، املفاهيم

1ُ.ُتطّورهاُترسيخهاُمنُأجلُضمانُالّتواصلُوتقّدمُالعلومُاللغويّةُو
ُ:املصطلح العلمي ودواعي االهتمام بهنشأة  -1

ُكانتُأّولُماُفاتُعلومُالعربيُّةُهوُمصنُّللمصطلحاتُالعلميُّلُإّنُاملوطنُاألوُّ ةُوالّشريعةُألّّنا
ُكالتُّةُحيثُألفتُالعلومُاإلسالميُّةُالعربيُّهضةُالعلميُّأليفُفيه،ُوهيُبدايةُالنُّع ينُابلتُّ فسريُواحلديثُة

2ُ.ُحنوهاُةُوالعربيُّوسائرُعلومُالّشريعةُوالّلغةُ
ُاللُُّفبمجيء ُانتقلت ُالعربيُّاإلسالم ُاللُّغة ُيف ُجديد ُاستعمال ُإىل ُالدُّة ُمفاهيم ُيساير ينُغة

ةُةُهبا،ُوأصبحُلكّلُعلمُمنُالعلومُالعربيُّةُمنفردةُمبصطلحاتُخاصُّينيُّاإلسالمي،ُفنشأتُالعلومُالدُّ
ُالُّ ُاستقلُّمصطلحاته ُمؤلُّيت ُيف ُخاصُّت ُومعاجم ُفات ُللفقه ُفكان ُللتُّة، ُوكذلك ُفسريمصطلحاته

ُالنُّ ُوكذا ُالكالم، ُوعلم ُوالنُّواحلديث، ُواألدب، ُوالطُّحو، ُ،والعروض، ُوالبالغة ُوالكيمياءُبُّقد، ،
ُكوّناُمنُمصطلحاتُخاصُّ ةُهبا،ُوقدُتشرتكُهذهُالعلومُيفُبعضُاملصطلحاتُنظراُالشرتاكهاُيف

3ُ.ُغةعلومُاللُّ
فظُيفُعناوينُبعضُستخدمُلفظُ)مصطلح(ُحيثُظهرُهذاُاللُّوي عّدُعلماءُاحلديثُأّولُمنُا

ُ"األلفيُّمؤلُّ ُمثل ُ)تفاهتم ُالعراقي ُللزّين ُاحلديث" ُمصطلح ُيف ُيف806ُة ُالفكر ُ"خنبة ُوكتاب ه(،
4ُه(852مصطلحُاألثر"ُللحافظُبنُحجرُالعسقالينُ)ت

ُالنُّ ُمنُتدبّر ُأتسيسُالفكرُاإلسالميُانطالقا القرآنُالكرميُُّصنيُاملؤّسسنيُلإلسالم:لقدُبدأ
ّصانُيتُيتكّونُمنهاُالنُّرة،ُوانطالقاُمنُأتسيسُاالصطالحُحولُمعاينُاأللفاظُالُّةُاملطهُّبويُّوالسّنةُالنُّ

وأنُُةةُبصورةُدقيقةُوتلقائيُّرعيُّقةُالشُّة،ُلتحديدُاحلقياملؤّسسان،ُوالُغرابةُأنُتربزُاملصطلحاتُالفقهيُّ
                                                           

 .11،ُص-الكتابُاألول-:ُمنُقضاايُاملصطلحُاللغويُالعريبُينظر1ُ

ُكليةُاآلدابُوالعلومُاإلنسانية،ُُ–رسالةُمقدمةُلنيلُشهادةُاملاجستريُ–ينظرُاملصطلحاتُالصوتيةُعندُالنحاةُواللغوينيُالعرب2ُُ "املهديُبوروبة"،
 .170م،ُص1998ه/1409جامعةُحلب،ُ

ُكاملُفايد"،ُعاملُالكتبُاحلديث،ُد.ط،3ُُ  .140م،ُص2004اجملامعُالعربيةُوقضاايُاللغةُمنُالنشأةُإىلُأواخرُالقرنُالعشرين،ُ"وفاء

 .250م،ُص2008بريوت،ُد.ط،ُية،ُ"عليُالقامسي"،ُمكتبةُلبنانُانشرون،ُالعملاملصطلحُأسسهُالنظريةوتطبيقاتهُ:ُمقدمةُيفُعلمُُينظر4ُ
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ُداخلُالنُّ ُتتفجر ُالُابطنيُللمنهجُالُّواهيُالضُّوالنُّّصنيُاحملّددينُلألوامر ُكما ُهللاُخللقه، ذيُاقتضاه
غرابةُأنُيكونُعلماءُالكالمُمنُأوائلُاملهتّمنيُبتأسيسُاملصطلحُيفُالفكرُالعريبُاإلسالمي،ُوأنُ

قافةُترىُمعاينُاأللفاظُأتخذُمساراتُجديدة،ُوترىُاملصطلحاتُتتوالدُوتتكاثرُداخلُحقولُالثُّ
1ُ.ُميادينُمعرفيةُخمتلفةُومتعّددةةُيفُعلومُُواإلسالميُّ

ُالُشكُّ ُأنُُّوممّا ُوُ املصطلحُالعلميُوُ ُفيه ُالعربيُّلدتُاللُّلدُم ْذ ُووضعتُغة ةُوقّعدتُقواعدها
ُةاُهوُوليدُانبهُيفُرحمُالعربيُّنُّأسسها،ُوهوُليسُببعيدُعنهاُوليسُوليدُاحلاضرُأوُوليدُالغرب،ُإ

2ُ.ُشأةلنُّةُخالصة،ُعريبُالوالدةُعريبُاعربيُُّدُ وأباي
ةُصافيةُوسارواُعلىُخطىُاثبتةُيفُإّنُالعربُالقدامىُقدُّنلواُالعلومُواملعارفُمنُمناهلُعربيُّ

ُاألمُّ ُمنُموطنها ُتلكُالعلوم ُوأخذوا ُلنشوءُ.ُميادينُالعلم ُسليمة ُحاضنة ُساعدُيفُهتيئة ُهذا كّل
ُأعجميُّ ُصيغة ُمنُأيّة ُويفُالوقتُذاتهُغريُخمتلفُاملصطلحُالعريبُخالصا ُمنُحيثُالدُّة اللةُعليه

ُالنُُّ.ُواملفهوم ُاحلاضنات ُتلك ُيف ُيولد ُحينما ُاللُّقيُّواملصطلح ُأفواه ُتتلّقفه ُخالفُغويُّة ُبال ني
واصلُبنيُةُاألوىل،ُحينماُمّدتُجسورُالتُّعريبُيفُالقرونُاهلجريُّةمجةُوالتُّعليه...وحىتُيفُعصورُالرتُّ

هناكُمشكلةُيفُدخولُمصطلحاتُجديدةُالعربُوالبلدانُاألخرىُمثلُاإلغريقُوالرومانُملُتكنُ
الُبصهرُتلكُاملصطلحاتُعريبُتكفُّةمجةُوالتُّالرتُُّةُمنُثقافاتُتلكُالبلدان،ُألنُّغةُالعربيُّاحتاجتهاُاللُّ
3ُ.ُةةُالعربيُّةُوجعلهاُصاحلةُاالستعمالُبنيُأبناءُاألمُّغةُالعربيُّيفُبوتقةُاللُّ

بق،ُوغريها.ُومنُالكعك،ُالّسميد،ُالطُُّوالب،ةُألفاظاُمثل:ُالدُّفقدُأخذُالعربُعنُالفارسيُّ
ةُأخذواُالقسطاس،ُالقّبان،ُوغريها.ُُجنبيل،ُاجلاموس،ُاملسك،ُوغريها.ُومنُاليواننيُّةُأخذوا:ُالزُّاهلنديُّ

ُالسُّ ُمن ُأخذوا ُزراعيُّراينيُّكما ُمصطلحات ُالعربيُّة ُمن ُوأخذوا ُالبّلوط، ُالفجل، ُالفّدان، ُمثل: ةُة
4ُ.ُةُأيضاواحلبشيُّ

                                                           
 .58،ُص541ُ،1997:ُجملةُاملنهلُالسعوديةُمنُمقالُبعنوان:ُمسألةُاملصطلحُبنيُاألمسُواليوم،ُ"عباسُأرحيلة"،ُالعدد:ُُينظر1ُ

 .38-37صُم،2002ُاجملمعُالعلميُالعراقي،ُد.طُ،ُ"غامنُقدوريُاحلمد"،ُمنشورات:ُاملدخلُإىلُعلمُاألصواتُالعربية،ُُينظر2ُ
 .101،ُص2013،ُديسمرب45ُ،ُ"حممدُحسنيُعليُزعني"،ُالعدد:ُ-قراءةُيفُأتصيلُاملفاهيم-جملةُالتعريبُمنُمقالُبعنوان:ُاملصطلحُاللغوي3ُ
:ُاملصطلحُيفُالرتاثُالعريبُاإلسالميُوطرائقُوضعه،ُ"إمساعيلُمغمويل"،ُجملةُفصليةُتصدرُعنُاحتادُالكتابُُجملةُالرتاثُالعريبُمنُمقالُبعنوان4ُ

 .20العرب،ُدمشق،ُص
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ُانتقلتُ عرُغوي،ُفلمُتعدُلغةُالشُّةُإىلُمستوىُجديدُمنُمستوايتُاالستعمالُاللُّالعربيُّوهبذا
ُأليف.فحسب،ُبلُأصبحتُأيضاُلغةُالتُّ

ةُاملعاينُاألصليُُّة،ُألنُّأليفُيدعوُإىلُاستحدااثتُدالليُّغةُيفُجمالُالتُّدخولُاللُُّيفُأنُُّوالُشكُّ
ُكثرياُكثريةُالدُّالُتعرّبُعنُاألفكارُاجلديدة،ُفكانُالبّدُمنُحتصيلُألفاظُُ الالتُمبتكرةُتبعدُقليالُأو

يتُخلعهاُالعلماءُعلىُبعضُالكلمات،ُأوُوّلدواُهلاُالالتُاجلديدةُالُّة.وهذهُالدُّعنُشقيقاهتاُاملعجميُّ
1ُ.ُةألفاظاُعلىُطريقةُالعربُهيُماُيعرّبُعنهُابملصطلحاتُالعلميُّ

ه(:ُ"أطلقواُعلىُتسميةُماُملُيكنُلهُيفُلغةُالعربُاسمُفصارواُيفُذلك255ُاجلاحظُ)تُيقول
2ُسلفاُلكّلُخلفُوقدوةُلكّلُاتبع"

ُ:القدماء يف وضع املصطلحالعلماء جهود  -2
ُكتبهمُومؤلُّملُيكنُاملصطلحُقضيُّ ُكبريةُتستوقفُالعلماءُسابقا،ُإذُجند فاهتمُتكادُختلوُمنُأيّةُة

ُتوقفُّ ُأو ُقضيُُّإشارة ُمنهجيُّعند ُوفق ُمعها ُتعاملوا ُالوقتُذاته ُيف ُولكّنهم ُاملصطلح. ُامسها اتُة
يتُينطلقونُمنهاُالختيارُمصطلحاهتم،ُيتُيؤلفونُفيها،ُواجلوانبُالُّخمتلفة،ُتنّوعتُبتنوّعُاجملاالتُالُّ

3ُ.ُيتُمّتُتقدميُاملصطلحُوفقهاورُالُّعتُتبعاُلذلكُالصُّوتنوُّ
ُاللُّ ُالكتب ُوالنُّغويُّففي ُشىّتُحويُّة ُبصور ُقّدمت ُقد ُاملصطلحات ُأّن ُجند ُالقدمية ُتنوُّة عتُ،

يتُكانُأسالفناُفات.ُوأظهرتُجانباُمنُاملعاانةُالُّوضوحاُوغموضا،ُودّقةُوإجيازا،ُوغريُذلكُمنُالصُّ
ُهللاُيعانوّنا ُالفراه4ُ.ُرمحهم ُأمحد ُبن ُاخلليل ُذا ُهلا175ُديُ)تيفهاهو ُحيّدد ُمل ُمفاهيم ُيورد ه(
تعبريهُعنُاسمُاجلمعُبقوله:ُ"فكّلُةمجاعةُيشبهُلفظهاُلفظُالواحدُجيوزُأنُتنعتهاُمصطلحاُمنُمثلُ

5ُبنعتُالواحدُكماُتقولُجيشُمقبلُوملُتقلُمقبلون"

                                                           
 .170:ُاملصطلحاتُالصوتيةُعندُالنحاةُوالغوينيُالعرب،ُ،ُصُينظر1ُ

 .1/139عبدُالسالمُهارون"،ُدارُاجليل،ُبريوت،ُد.ط،ُد.ت،ُالبيانُوالتبيني،ُ"اجلاحظ"،ُحتقيقُوشرح:ُ"2ُ
 .39منُقضاايُاملصطلحُاللغويُالعريب،ُالكتابُاألول،ُص3
 .14/267م،2ُ،2011ُإشكاليةُاملصطلحُاللغويُ)منهجياتُوتطّلعات(،ُ"مصطفىُطاهرُاحليادرة"،ُإربدُللبحوثُوالدراسات،ُالعدد:4ُُ

 .6/57م،1981ُاهيدي"،ُحتقيق:ُ"مهديُاملخزومي"ُورفيقه،ُدارُالّرشيد،ُالعراق،ُد.ط،ُكتابُالعني،ُ"اخلليلُبنُأمحدُالفُر5ُُ
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معجمهُإىلُُملُيكنُاملصطلحُهدفاُللخليلُيفُأثناءُأتليفهُمعجمهُ"العني"،ُإذُيشريُيفُمستهلُّ
ُالعربُوتسجيلها ُألفاظ ُإىلُرصد ُيسعى ُالعمل ُهذا ُأمحدُُأّن ُبن ُاخلليل ُألّفه ُما ُ"هذا ُيقول: إذ

ُتك ُما ُمع ُبُتُث ُأ ُحروف: ُمن ُعليه ُهللا ُرمحة ُالعربُُتُ ملُّالبصري ُكالم ُمدار ُفكان به،
وألفاظهم،ُفالُخيرجُمنهاُعنهُشيء،ُأرادُأنُتعرفُبهُالعربُيفُأشعارهاُوأمثاهلاُوخماطباهتا،ُفالُيشّذُ

1ُ".ُعنهُشيءُمنُذلك
مييزُبنيُيبدوُأحياانُحريصاُعلىُالتُُّ–كماُيشريُاملهرييُ–واملتتّبعُلعملُاخلليلُهذاُيلحظُأنّهُ

ُالرتُّالظُّ ُيف ُشاع ُملا ُخالفا ُمنها، ُواحد ُلكّل ُبتخصيصُمصطلح ُاملتقاربة ُالنُّواهر ُوميثلُاث حوي،
ُاملتضمُّ ُالكلمات ُبظاهرة ُلذلك ُعاملهريي ُميّيز ُ"فاخلليل ُيقول: ُمتجانسني، ُحلرفني ُطريقُنة ن

ُكماُهوُالشُّثقيلُاملتمثُّاالصطالحُبنيُظاهرةُالتُّ (ُوظاهرةُالتُّلةُيفُإدغامُاحلرفني، ضعيفُأنُيفُ)صلّ 
2ُقلُمّدُوالّتضعيفُترجيعُخيف"مييزُعندماُيقول:ُ"فالثُّيفُمثلُ)َصْلَصل(،ُويصرّحُمباُيوحيُهبذاُالتُّ

ُكماُيفُقوله:ُ"فالكلمُاسم180ُاُسيبويهُ)تأمُّ ه(ُفيقّدمُلناُبعضُاملصطلحاتُبذكرُأقسامها
ُكماُيفُقوله:ُ"فاالسمُرجلُوفرسُ وفعلُوحرفُجاءُملعىنُليسُابسمُوالُفعل".ُأوُمنُخاللُاألمثلة

3ُوحائط".

ُكماُهيُاحلالُيفُمفهومُمصطلحُثُُّو ةُحماوالتُمنُلدنهُيفُوضعُحّدُلبعضُاملصطلحات،
ُوملاُ) ُمضى، ُوبنيتُملا ُأ خذتُمنُلفظُأحداثُاألمساء ُالفعلُفأمثلة ُ"وأّما ُوذلكُبقوله: الفعل(،

ُكائنُملُينقطع" 4ُيكونُوملُيقع،ُوماُهو
ُ ُميكن ُلدرجة ُجّدا ُمتقاربة ُمصطلحات ُبني ُيفّرق ُسيبويه ُجند ُالعملُ–كما ُبداايت يف

ُمعاجلُ-حويالنُّ ُوذلكُعند ُاملصطلحنيُعنُاآلخر. ُيستغىنُأبحد ُإذُأن ُالكلم، ُأواخر ُألحوال ته
ُالكلمُمنُالعربيُّ ُاببُجماريُأواخر ُ"هذا ُوهيُجتريُعلىُثانيُّيقول: ُعلىُالّنصبُواجلّرُة، ُجمار: ة

                                                           
 .1/47كتابُالعني،1ُُُ
 .25،ُص27ُ،1988علىُهامشُاملصطلحُالنحويُيفُكتابُالعني،ُ"عبدُالقادرُاملهريي"،ُحولياتُاجلامعةُالتونسية،ُالعدد:2ُُ

 .3ُ،1988ُ،1/12،26:ُ"عبدُالسالمُهارون"،ُمكتبةُاخلاجني،ُالقاهرة،ُطُالكتاب،ُ"سيبويه"،ُحتقيق3

 .1/13الكتاب،4ُُ
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ُالثُّوالرُّ ُاجملاري ُ"وهذه ُبقوله: ُذلك ُعلى ُويعّلق ُوالوقف". ُوالكسر ُوالضّم ُوالفتح ُواجلزم، ةُمانيُّفع
ُفالنُّجيمعهنُيفُاللُّ ُوالكسرُفيهُضربُاللُُّصبُوالفتحُيففظُأربعةُأضرب: ُواجلّر فظُضربُواحد،

1ُواحد،ُوكذلكُالرّفعُوالضّم،ُواجلزمُوالوقف"
ُالُُّو ُمنُاإلجياز ُختلو ُاملصطلحُبعبارة ُيقّدم ُأساسيُّجنده ُبقوله:ُذيُهوُصفة ُيفُاملصطلح، ة

منُ،ُفإذاُأردتُفيهُُذيُجرىُجمرىُالفعلُاملضارعُيفُاملفعولُيفُاملعىن"هذاُاببُمنُاسمُالفاعلُالُّ
2ُاملعىنُماُأردتُيفُيفعلُكانُنكرةُمنّوان"

ُكاسمُالفاعلُوالفعلُاملضارعُواملفعولُفسيبويهُيستخدمُهناُعّدةُألفاظُحنويُّ ةُ)مصطلحات(
هُملُيضعُمصطلحاُخمتصراُداالُعلىُماُأرادُارس،ُفإنُّنوين،ُحماوالُبذلكُتقريبُاملفهومُللدُّكرةُوالتُّوالنُّ
ُ.3ُعبريُعنهُحتتُهذاُالبابالتُّ

ُكانُعليهاُوضعُاملصطلحُيفُبداايته،ُوالصُّورةُالُّوت ظهرُهذهُاألمثلةُوغريهاُالصُّ يتُعوابتُالُّيت
ذيُيريدونُوهمُيبحثونُعنُمصطلحُيفيُحبملُاملفهومُالُُّـُرمحهمُهللاـُكانتُتواجهُعلماءانُاألوائلُ

ُلهُيفصلهُعنُغريه،ُومينعُغريهُمنُالدُّ خولُفيه،ُأوُتقدميُاستعمالهُأوُاحلديثُعنه،ُأوُوضعُحّد
ُ.4ُتعريفُلهُيوضحُأبعاده

ُالنُّ ُاملصطلح ُمالمح ُاملربّد)تولكن ُمع ُأكرب ُبصورة ُتّتضح ُبدأت ُكتابه286ُحوي ُيف ه(
ةُوأوزانُاألمساءُويفردُهلاُعّدةُصفحاتُحتتُعنوانُ"هذاُاببُمعرفةُثُعنُاألبنيُّ"املقتضب"ُيتحدُّ

.ُوأيخذُبعدُذلكُبذكرُماُيعرتض5ُوكيفُتعرّبُهباُيفُأصلهاُوزوائدها"ُةُوتقطيعهاُابألفاعيلاألبنيُّ
اتُوماُميكنُأنُيبينُمنُصي ُابستعمالُاألفعالُاملختلفةُصحيحةُومعتّلة،ُدونُأنُةُمنُتغريُّاألبنيُّ

6ُ.ُتهُيفُبناءُمصطلحاتهيتعّرضُلذكرُمنهجيُّ

                                                           
 .1/13،ُالكتاب1ُُ
 .1/164نفسهُ،2ُ

 .39منُقضاايُاملصطلحُاللغويُالعريب،ُالكتابُاألول،ُص3
 .45نفسه،ُص4ُ
 .1/69ظيمة"،ُعاملُالكتب،ُبريوت،ُدُطُ،ُد.ت،ُ:ُاملقتضب،ُ"املربّد"،ُحترير:ُ"حممدُعبدُاخلالقُعُينظر5ُ

 .1/70نفسهُ،6ُُ
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ُ ُاألمساء ُ"أّما ُقال: ُعندما ُحتديدا ُأكثر ُبصورة ُاالسم ُقّدم ُحنو:ُوقد ُمعىن ُعلى ُواقعا ُكان فما
ُحرفُمنُ ُعليه ُدخل ُما ُكّل ُبواحدة، ُاألمساء ُذلكُوتعترب ُأشبه ُوما ُ،وعمرو، رجل،وفرسُ،وزيد

1ُحروفُاجلّرُفهوُاسم،ُوإنُامتنعُمنُذلكُفليسُابسم".
ُيفُالن384ُّوضّمنُالّرماينُ)ت ُ"احلدود ُكتابه ُمنُاملصطلحاتُالنُّه(م ُعددا ُوغريُحو" حوية

ويعمدُيفُهذاُُ-حويتُحيتاجُإليهاُيفُالنُّأنّهُيقّدمُلهُبقوله:ُ"اببُاحلّدُملعاينُاألمساءُالُّمعُ–حويةُالنُّ
هذاُالكتابُميثلُمرحلةُمتقّدمةُيفُهذاُاجملالُفقدُُالكتابُإىلُتقدميُاملصطلحاتُوحدودها،ُومباُأنُّ

ُكانتُيفُأغلبُاألحيانُغريُوافيةُبداللةُاملوجدانُأّنُهذهُاحلدودُالُّ صطلحُأوُيمييزهُعنُيتُيوردها
2ُ.ُغريه

ُمصطلحُ ُتقدميه ُمنها، ُاملراد ُأبداء ُالكتابُملُتكنُوافية ُاحلدودُيفُهذا ُعلىُأّن ومنُاألمثلة
ةُمنُومصطلحُ)اجلملة(ُبقوله:ُ"اجلملةُهيُاملبني3ُّ)البدل(ُبقوله:ُ"البدلُقولُيقّدرُيفُموضعُاألول"

ُكماُجندهُيوردُعدداُمنُاملصط حوُالبّتة،ُمنُيتُالُعالقةُهلاُابلنُّلحاتُالُّموضوعُوحممولُللفائدة".
قُالكتابُإىلُذيُدعاُحمقُّاألمرُال4ُُّ،ُق،ُواملستقيم،ُوالعارض،ُواحملّسن،ُوالقبيحقدير،ُواحملقُّمثل:ُالتُّ

حوُموادُالُالنُّيفُيتُحيتاجُإليهاُسالةُملعاينُاألمساءُالُّيتُسلكهاُاملؤلفُيفُهذهُالرُّ"احلدودُالُُّالقولُأبنُّ
5ُحوي"حو،ُوهيُأقربُإىلُمصطلحاتُاملنطقُمنهاُإىلُاملصطلحُالنُّالكثريُمنهاُيفُكتبُالنُّجندُ

ُكتابُ"مفاتيحُ ويشريُالدكتورُ"أمحدُمطلوب"ُيفُحديثهُعنُاملصطلحاتُالقدميةُمنُخالل
ُه(ُأّنُأوضحُماُيظهرُفيهاُمسألتان:387ُالعلوم"ُللخوارزميُ)ت

ُا ُوعلوم ُمصطلحاتُالفقه ُةمجيع ُأّن ُألّنُّلعربيُّاألوىل: ُأصيلة ُالعريبُبعدُة ُالفكر ُانبثقتُمن ا
ُرهُوتتقّدمُبتقّدمه.اإلسالم،ُوكانتُاملصطلحاتُتظهرُمعُظهورُالعلمُوتتطّورُبتطوُّ

                                                           
1
 .1/30ُ،ُُاملقتضبـ  

 .60ُمنُقضاايُاملصطلحُاللغويُالعريب،ُالكتابُاألول،ُص2
 .69م،ُص1984رسالتانُيفُاللغة،ُ"أبوُاحلسنُالرّماين"،ُحتقيق:ُ"إبراهيمُالسامرائي"،ُدارُالفكر،ُعّمانُ،ُدُطُ،3ُُ
 .73-72-68نفسه،ُصُص4ُ

 .66رسالتانُيفُاللغة،ُص5ُ
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ُالُّوالثُّ ُمعظمُمصطلحاتُالعلومُاجلديدة ُالعجم(ُعربيُّانية:أّن ُاخلوارزميُ)علوم ُفقدُيتُمسّاها ة،
ُالاستطاعُاملرتةمجونُواملؤلُّ ُمصطلحاتُعربيُّةمجةُوالتُّانيةُمنُعهدُالرتُّثُّفونُيفُاملرحلة ةُأليفُأنُيضعوا

1ُ.ُةةُاإلسالميُّذيُبدأُيزهرُيفُظّلُاحلضارةُالعربيُّحتّلُحمّلُالقدميةُأوُتدّلُعلىُالعلمُاجلديدُالُّ
ُكتبُالنُّإّنُاملصطلحاتُالنُّ حويني،ُفهوُيفّرقُحويةُعندُاخلوارزميُتشريُإىلُمفاهيمُخمتلفةُعن

ُ ُالرّفع ُالنُّبني ُوبني ُالنُّوالضّم، ُتفريق ُعن ُختتلف ُبطريقة ُوالفتح ُبعضُصب ُويستخدم ُهلا، حويني
ُيردُعندهمُمنُمثلُاستخدامهُمصطلحُ)اإلضجاع(ُاملصطلحاتُللدُّ اللةُعلىُمفاهيمُختتلفُعّما

اللةُعلىُماُوقعُيفُوسطُالكلمةُمنُاحلروفُحمرّكاُابلكسر،ُيقول:ُ"اإلضجاعُماُوقعُيفُأوساطُللدُّ
صُمصطلحُ)اجلّر(ُملاُيقعُيفُأعجازُاألفعالُاجملزومةُعندُاستقبالُألفُو:ُابءُاإلبل".ُوخيصُّالكلمُحن

ُعليهُأمرُالن2ُُّ،ُُالوصلُحنو:ُملُيذهبُالّرجل ُاستقّر ُهباُويرتكُما ُتتميّز ُعالمة ُاجلّر حوينيُمنُأّن
ُاألمساءُعنُاألفعال.

غة:ُأإهلامُهيُأمُصلُاللُّه(ُلفظةُاالصطالحُعندُحديثهُعنُأ392يستخدمُابنُجيّنُ)تُو
اُغةُإنُّظرُعلىُأّنُأصلُاللُّل،ُغريُأّنُأكثرُأهلُالنُّاصطالح؟ُيقول:ُ"هذاُموضعُحموجُإىلُفضلُأتمُّ

ُ.3هيُتواضعُواصطالح"
يتُهلاُدورُواضحُيفُإجيادُاملصطلحات،ُذلكُاجلانبُويتعّرضُإىلُجانبُمهّمُمنُاجلوانبُالُّ

ُالتُّ ُوأهُّهو ُيفُصريفُويوّضحُأثره ُأعينُيته ُالعلم ُالقبيلُمن ُ"وهذا ُبقوله: ُ"املنصف" ُلكتابه تقدميه
ة،ُوبهُتعرفُهُميزانُالعربيُّةُأمّتُحاجة،ُوهبمُإليهُأشّدُفاقة،ُألنُّصريف،ُحيتاجُإليهُةمجيعُأهلُالعربيُّالتُّ

ُكالمُالعربُمنُالزُّ اخلةُعليها،ُوالُيوصلُإىلُمعرفةُاالشتقاقُإاّلُبه،ُوقدُيؤخذُجزءُوائدُالدُّأصول
ُكبريُابلقياس،ُوالُيوصلُإىلُذلكُإالُّمنُطريقُالتُّاللُّمنُ ُ.4صريف"غة

ُ

                                                           
 .170،ُص1ُ،1987ينظر:ُحبوثُلغوية،ُ"أمحدُمطلوب"،ُدارُالفكر،ُعّمان،ُط1ُ
 .54ُم،ُص1ُ،1991:ُمفاتيحُالعلوم،ُ"اخلوارزمي"،ُحتقيق:ُ"جودتُفخرُالدين"،ُدارُاملناهل،ُبريوت،ُطُينظر2ُ
 .4ُ،1990،1/41اخلصائص،ُ"ابنُجيّن"،ُحتقيقي:ُ"حممدُعليُالنجار"،ُدارُالشؤونُالثقافية،ُبغداد،ُط3ُ

 .1ُ،1954ُ،1/2"إبراهيمُمصطفى"ُو"عبدُهللاُأمني"،ُمكتبةُالبايبُاحلليب،ُالقاهرة،ُطاملصنفُيفُالّتصريف،ُ"ابنُجيّن"،ُحتقيق:4ُُ
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ُالرتُّ ُوجلنا ُمهماُيفُعلمُاملصطلح،ُوحبثوهُإذا ُاملسلمنيُدورا اثُالعريبُالفلسفيُجندُللفالسفة
ُ"احلد" ُهو ُآخر ُوالُّوكثرتُمؤل1ُّابسم ُفيه ُحّيانُفاهتم ُبن ُجلابر ُاحلدود ُمنها: ُاالسم يتُمحلتُهذا

198ُ)ت ُورسالة ُ)ته( ُيف256ُالكندي ُواحلدود ُورسومها، ُاألشياء ُحدود ُيف ُبــ: ُاملوسومة ه(
ُ)تالنُّ ُللّرماين ُ)ت384حو ُسينا ُابن ُورسالة ُاألشياء428ُه( ُحدود ُيف ُبـ: ُكذلك ُاملوسومة ه(

ُكثرييتُقامتُاملرتةمجةُ"غواشون"ُبرتةمجتهاُإىلُالفرنسيُّورسومهاُوالُّ ُ.2ُة...وغريها
ُبُإّطالعُإنُّ ُيعقوب ُالفلسفةُفيلسوفُالعرب ُكتب ُمن ُترجم ُما ُعلى ُالكندي ُإسحاق ن
ةمجة،ُقصدُإصالحُماُفيهاُذيُجعلهُيعمدُإىلُإصالحُالفاسدُمنُهذهُالرتُّةُهوُالُّةُإىلُالعربيُّاليواننيُّ

ُكثريُهيُالُُّ-ةمجةأيُالرتُُّ–ة،ُلكّنهاُظمُالعربيُّمنُخللُملعرفتهُاجلّيدةُبقواعدُالنُّ يتُأطلعتهُأيضاُعلى
ُ.3ُرحُيفُرسالتهُاحلدودكرُوالشُّيتُخّصهاُابلذُّةُالُّةُغريُالعربيُّمنُاملصطلحاتُالعلميُّ

داولُاملعريفُمنُه(ُإىلُأتسيسُمصطلحاتُومفاهيمُجديدةُيفُالت339ُّوذهبُالفارايبُ)ت
ُانتقلتُإليهمُ]العرب[ُمنُأّمةُأخرى،ُ ُكانتُالفلسفة ُكتابهُ"احلروف"ُإذُجندهُيقول:ُ"فإذا خالل

يتُكانتُاألّمةُاألوىلُتعرّبُهباُعنُمعاينُالفلسفة،ُويعرفواُعنُاأللفاظُالُُّفإّنُعلىُأهلهاُأنُينظرواُإىل
ةُاألخرى.ُفإذاُعرفوهاُأخذواُتنيُهيُمنقولةُعنُاألمُّمعىنُمنُاملعاينُاملشرتكةُمعرفتهاُعندُاألمُُّأيُّ

ُيعرّبونُهباُعنُتلكُاملعاينُالعامُّمنُألفاظُأّمتهمُاأللفاظُالُّ ُكانوا هاُأمساءُتلكُيةُأبعياّناُفيجعلُويت
ُ.4ُُاملعاينُمنُمعاينُالفلسفة

ُ)تأمُّ ُسينا ُابن ُعلمي428ُّا ُلغة ُيبدع ُأن ُاستطاع ُفقد ُوتوليدهُه( ُوضعه ُخالل ُمن ة،
ُنتجُمنُاملعجمُالعلميُالذُّغةُملُأيتهُاعتباطا،ُوإنُّة.ُفاإلبداعُيفُاللُّللمصطلحاتُالعلميُّ ذيُُهينُالُّا
ة،ُة،ُاليواننيُّة؛ُفقدُأملُّبلغاتُخمتلفةُمثل:ُالفارسيُّلميُّذيُمّكنهُمنُأتسيسُلغةُعكانُميتلكه،ُهذاُالُّ

                                                           
1ُُ ُاملاجستريرسالةُم–ينظر:ُاملصطلحُالصويتُعندُابنُسينا ُكليةُاآلدابُوالعلومُاإلنسانية،ُجامعةُتلمسان،ُُ-قدمةُلنيلُشهادة "نصريةُشيادي"،

"جاسمُحممدُالعّبود"،ُدارُالكتبُالعلمية،ُُ-دراسةُيفُضوءُعلمُاللغةُاحلديث–.ُنقالُعن:ُمصطلحاتُالداللةُالعربية12ُم،ُص2010ه/1431
 .16م،ُص2007ه/1ُ،1428بريوت،ُلبنان،ُط

 .04صطلحُالصويتُعندُابنُسينا،ُصينظر:ُامل2ُ
 .145-144.ُنقالُعنُجملةُاحلضارةُاإلسالمية،ُص12:ُاملصطلحُالصويتُعندُابنُسينا،ُصُينظر3ُ

 .157م،ُص1970كتابُاحلروف،ُ"أبوُنصرُالفارايب"،ُحتقيق:ُ"حمسنُمهدي"،ُدارُاملشرق،ُبريوت،4ُُُ
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ُالثُّ ُنقل ُعلى ُالّلغاتُساعدته ُهلذه ُالفكريُّفدراسته ُتلكُالثُّروة ُيف ُالعربيُّة ُتنّوعهاُقافاتُإىل ُعلى ة
ُشّكلُقّوةُمعلوماتيُّ ة،ُوجديدُوافدُغويُّةُعنده،ُبنيُقدميُملفهومُاملصطلحُواأللفاظُاللُّويمايزها،ُوهذا

ُ.1ُةةُواليواننيُّالفارسيُّمنُ
ُفهيُأكربُمنُأنُيستوعبهاُإنُّ ُالقدماء، ُجهود ُالُنستطيعُأنُحنيطُبكّل ُالعجالة ُيفُهذه نا

ُأهُُّحبثُقصري،ُولكنُماُميكنُقوله:ُإنُّ ُالصُّهؤالءُالعلماءُوغريهمُأدركوا ددُيةُاملصطلح،ُويفُهذا
ُكتابهُ"كشافُاصطالحاتُالفنونُالعليقولُالتُّ املصطلحاتُُذيُةمجعُفيهُأهمُّوم"ُالُّهانويُيفُمقّدمة

نةُوالفنونُاملرّوجةُإىلُاألساتذةُهوُاملتداولةُيفُعصرهُوعرفها:ُ"إّنُأكثرُماُحيتاجُبهُيفُالعلومُاملدوُّ
ارعُفيهُإىلُاالهتداءُلكّلُعلمُاصطالحاته،ُوإذاُملُيعلمُبذلكُالُيتيّسرُللشُُّاشتباهُاالصطالح،ُفإنُّ

ُدليال" ُفهمه ُإىل ُوال 2ُسبيال ُالعلميُّ. ُاملفاهيم ُلنقل ُالعربُقصارىُجهدهم ُبذل ُطريقُكما ُعن ة
املصطلح،ُفحاولواُأوالُالعثورُعلىُاملقابلُالعريبُاملناسب،ُوملّاُملُجيدواُإىلُذلكُسبيالُترةمجواُوكآخرُ

3ُ.ُحّلُعرّبوا،ُوملُحيرجواُيفُفعلُذلك
ُ:ُاحملدثني يف وضع املصطلحالعلماء جهود  -3

ُكانتُاملصطلحاتُ األمرُُاُملُتكنُعائقاُيفُسبيلُالعلماءُفإنُّسمتُقدمياُأبّنُّةُقدُاتُّغويُّاللُّإذا
ُالعصرُأصبحتُوافدة،ُوصارُشأنُغويُّالعلومُاللُُّيفُالعصرُاحلديثُقدُاختلف،ُذلكُأنُّ ةُيفُهذا

غةُالُتقّلُعنُمعاانةُمصطلحاهتاُشأنُمصطلحاتُالعلومُاألخرىُوهذاُاألمرُجعلُمعاانةُعلماءُاللُّ
ُكانُاملطلوبُمنُالعلماءُاآلخرينُاختيارُتهمُأكربُمنُمسؤوليُّمسؤوليُُّبلُإنُّغريهم،ُ ةُغريهم،ُفإذا

غةُيسعونُخلدمةُلغتهمُوصوالُحلملُالعلومُعلماءُاللُُّواصلُبعلومهم،ُفإنُّمصطلحاتُختدمهمُيفُالتُّ
4ُ.ُبعةُأكرباألخرى.ُوهذاُجيعلُالتُّ

                                                           
ُوالتواصل1ُ ُالرتةمجة ُينظر: ُاالصطالحُودورُاملرتجم، ُعمليةُإلشكالية ُحتليلية ُدراسة ُالبيضاء،ُاملغرب،ُ. ُالدار ُالثقايفُالعريب، ُاملركز "حممدُالديداوي"،
 .73صم،1ُ،2000ط
 .71،ُُصنفسه2ُ
 .76،ُصُدارسةُحتليليةُعمليةُإلشكاليةُاملصطلحُودورُاملرتجم-الرتةمجةُوالتواصل3

 .275،ُصُإشكاليةُاملصطلحُاللغوي4
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غريُشأّناُيفُالعصورُاملاضيةُألسبابُُةُيفُالعصرُاحلديثُهلاُشأنُآخرواملصطلحاتُالعربيُّ
ُالظُّ ُاختالف ُأبرزها ُحالُعّدة، ُمن ُاملصطلحي ُالعمل ُانتقال ُ،و ُاملصطلح ُبصياغة ُاحمليطة روف

ُالُّنظريُوالدُّاالرجتالُإىلُحالُالتُّ ُاملصطلحات،ُوحتديدُالرُّراسة،ُووضعُاألطر وابطُبنيُيتُختضعُهلا
اُسبق،ُوهوُأّنُجّلُالعلومُاحلديثةُة،ُالُيقلُأثرهُعمُّالعربيُُّفظُواملفهوم.ُوثّةُأمرُآخرُيواجهُعلومنااللُّ

1ُ.ُيةُملاُينتجهُاآلخرون،ُبدالُمنُأنُتكونُرافدةُلهةُمتلقُّةُوافدة،ُفأصبحتُالعربيُّيفُالعربيُّ
ُهطاوي"يخُ"رفاعةُالطُّ،ُإذُجندُالشُّإّنُالعملُاملصطلحيُيفُمراحلهُاألوىلُقدُبدأُجبهودُأفراد

ُالُّ ُاملصطلحاتُالغربيُّذيُختّصصُيف ُيفُترةمجة ُاملفاخر ُ"قالئد ُكتابه ُأّول ُيف ُصغريا ُمعجما ُيضع ة
ُكماُفتحُ"أمحدُةُوالفرنسيُّغتنيُالعربيُّغريبُعوائدُاألوائلُواألواخر"ُجيمعُفيهُبنيُاللُّ ةُومصطلحاهتما.

جلها،ُوذلكُةُاملبذولةُمنُأغويُّةُواجلهودُاللُّدايق"ُآفاقاُلالهتمامُبوضعُاملصطلحاتُالعلميُّفارسُالشُّ
ُكبريا،ُفقدُعاشُيفُعهدُالنُّةُواحلضاريُّمنُخاللُاهتمامهُبوضعُاملصطلحاتُالعلميُّ هضةُيفُةُاهتماما

امُمّثُانتقلُإىلُأورابُواطّلعُعلىُماُعندُالقومُمنُخمرتعاتُومبتكراتُجديدة،ُفأحاطُمباُمصرُوالشُّ
2ُ.ُملُحيطُبهُغريهُيفُقضاايُاملصطلحُالعلميُيفُذلكُالوقت

ُ ُعلىُطالبُمعهدُالدُّ"مصطفىُالشُّأّما ُفقدُقامُجبمعُحماضراتُألقاها ةُراساتُالعربيُّهايب"
ُكتابُمسّاهُ"املصطلحاتُالعلميُّ ةُيفُالقدميُواحلديث"ُحيثُجندهُيقول:ُغةُالعربيُّةُيفُاللُّابلقاهرةُيف

ُأنُتُ  ُبقضيُّنبُّ "فأرجو ُاحملاضراتُاملوجزةُطالبُاملعهدُعلىُاالهتمام ُهذه ُاملصطلحاتُه ُأهمُّألّنُّة ُا
ُالضُّقضيُّ ُلغتنا ُجعل ُحناول ُعندما ُتعرتضُسبيلنا ُللتُُّةاديُّة ُصاحلة ُوللتُّاملضرية ُالعايل ُعنُعليم عبري

ُالعصريُّ ُو3ة"حاجاتُاحلياة ُأهمُُّ. ُمن ُهذا ُكتابه ُاملوضوعُخاللُالكتبُالُُّيعّد ُهذا ُأّلفتُيف يت
ُلُمنُالقرنُاحلايل.صفُاألوُّالنُّ

                                                           
ُالعربيةُاألردينُمنُمقالُبعنوان1ُ ُُجملةُجمّمعُاللغة ُالعدد: ُاحليادرة"، ُبنيُالتعريبُوالتغريب،ُ"مصطفىُطاهر ُالعربية م،69ُ،2005ُ:ُمصطلحاتنا

 .132ص
 .49-7م،ُص1998:ُاجلهودُاللغويةُيفُاملصطلحُالعلميُاحلديث،ُ"حممدُعليُالزركان"،ُاحتادُالكتابُالعربُ،ُدُطُ،ُُينظر2ُ

 .07صُنفسه،3ُ
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ُكبريةُللمصطلحُودورهُيفُحتصيلُالعلوم،ُإذُاآلخرُيويلُأهُّالمُاملسدي"ُهوُوجندُ"عبدُالسُّ ية
ُلغوايُّ ُمعجما ُوالعربيُّغتنيُالفرنسيُّسانُمزدوجُاملدخلُابللُّاللُُُّثنائيُّأعّد ُمبقدُّة ُله ُوقّدم ُيفُعلمُة، مة

ةُجريدُاالصطالحي،ُواجلهودُالعربيُّةُومراتبُالتُّةُاالصطالحيُّثُفيهاُعنُأعراضُالقضيُّدُّاملصطلحُحتَُ
ُكماُجندهُيقفُيفُالقضيُّاملصطلحُاللُّيفُ ةُاحلديثةُعلىُظاهرتني:ُاألوىلُاختالطُةُاالصطالحيُّساين،

ُاللُّالقضيُّ ُاحلضاريُّغويُّة ُابملعضلة ُويُ ة ُواجههُة. ُاملصطلحاتُوما ُوفود ُمن ُاليوم ُنواجهه ُما ُبني فّرق
ُالنُّالسُّ ُأنُيدعوُرّواد ُكانُمألوفا ُ"وإذا ُيقول: ُإىلُاقتفاءُلف، ُاملعاصرة أثرُاألجدادُيومُّنضواُهضة

ُحياضُالثُّ ُوالفارسيُّقافاتُاإلغريقيُّانهلنيُمن ُواهلنديُّة ُيُ ة ُفلم ُاللُُّمُْهُ قُْعُ ة، ُثبُّاملشكل ُوال طتهمُغوي،
وليدُواالستنباط،ُيغفلونُلونُبطرقُاإلحياءُوالتُّاد،ُوهمُيتوسُّة،ُفإّنُهؤالءُالروُّمعتقداتهُاالصطالحيُّ

ُا ُالعرب ُمواجهة ُبني ُاجلوهري ُالفارق ُاملتطوُّعن ُللحضارة ُومواجهةُليوم ُوغرهبا، ُاألرض ُشرق رة
ُاللُّ ُاملشكل ُابألمسُجاهبوا ُابألمس. ُللحضارات ُالقوُّاألجداد ُموقع ُمن ُوالتُّغوي ُاحلضارية ُفّوق

ُكّلُمركُّ اهرةُاألخرىُيفُنظرُاملسديُوالظ1ُُّ.ُبُنفسيُواليومُنواجههُمنُموقفُمنحدرفخلصواُمن
2ُ.ُرةةُاملتطوُّسانيُّماُانفكتُتتضاربُمعُحقائقُاملعرفةُاللُّةُراتُتصنيفيُّلُيفُتوارثُتصوُّتتمثُّ

ُممثُّ ُاللُّهذهُصورة ُللجهود ُالفرديُّغويُّلة ُالعربيُّة ُوليستُشاملةُغويُّةُيفُجمالُاملصطلحاتُاللُّة ة،
ُالُّ ُاجلهود ُوهذهُجلميع ُخاصة، ُحيتاجُدراسة ُاجلهود ُةمجيع ُرصد ُذلكُأّن ُاجملال، يتُقامتُيفُهذا

ُتتُّالدُّ ُإىلُالراسة ُواملنهجيُّجه ُاجلهود ُيفُالتُّوقوفُعلىُأبرز ُاملصطلحاتُاللُّاتُاملّتبعة ُةغويُّعاملُمع
ُكّلُجهدُعلىُحده. ُوليسُمعاجلة

ة،ُذلكُأّنُةُيفُالعملُاملصطلحيُهلاُميزهتاُعلىُاألعمالُالفرديُّاجلهودُاجلماعيُُّيفُأنُُّالُشكُّ
،ُوهذاُُصاتُالعاملنيُيفُهذاُاجملاليتُتتعاملُمعُاملصطلحاتُتراعيُتنوّعُختصُّساتُواجملامعُالُّاملؤسُّ

ساتُومنُهذهُاملؤس3ُُّ.ُفاتُماُقدُالُيتوفّرُيفُغريهاألمرُمنُشأنهُأنُينتجُمصطلحاُميتلكُمنُالصُّ
ُواجملامع:

                                                           
 .26،ُص1984قاموسُاللسانيات،ُ"عبدُالسالمُاملسدي"،ُالدارُالعربيةُللكتابُ،ُدُطُ،1ُُ
 .28نفسه،ُص2ُ

 .164منُقضاايُاملصطلحُاللغويُالعريب،ُالكتابُاألولُ،ُص3ُ
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ُاللُّجمم ُالعربيُّع ُالُّغة ُبدمشق ُالُّذيُاجتُّة ُإىلُتعريبُالعلوم يتُتدّرسُيفُاجلامعاتُهتُجهوده
ظرُيفُاثُومواكبةُاحلديث،ُوالنُّقاشاتُحولُموضوعاتُخمتلفةُمنُالرتُّورية،ُودارتُيفُجنباتهُالنُّالسُّ
تهُيفُمواجهةُعُمنُخطُّيتُاستخدمهاُالقدماء،ُوماُجيوزُاستخدامهُمنها.ُوجعلُاجملمُّةُالُّي ُواألبنيُّالصُّ

ُدوائرُودواوينُاحلكومة،ُومعاهدُالتُّ ُحيتاجونُإليهُمنُاأللفاظُاملصطلحاتُمراسلة ُما ُملعرفة دريس،
يتُتردُإليهُمراجعُموثوقة،ُمثلُوتعريبا.ُوقدُاعتمدُأعضاءُاجملّمعُيفُاختيارُمقابالتُلأللفاظُالُّوضعاُ

1ُ.ُغة،ُوغريهاحاح،ُوأساسُالبالغة،ُوهتذيبُاأللفاظُوفقهُاللُّاتجُالعروس،ُواملخّصص،ُوالصُّ
ُجملمُّ ُجهودكان ُالقاهرة ُمتأثُُّاع ُكان ُورمّبا ُاملصطلحات، ُجمال ُيف ُذلكُواضحة ُيف ببعضُرا

ُيتُقامُهباُعددُمنُاملستشرقنيالُُّهضة،ُويفُاجلهوديتُقامتُيفُبداايتُالنُّعوات،ُأوُاحملاوالتُالُّالدُّ
عُعدداُمنُاملبادئُيفُاختيارُاملصطلحُتقّدمُهباُأقّرُاجملمُُّهنريُفليش"ُوغريها.ُوُمنُمثلُ"نللينوُو

ُكتورُ"حممودُخمتار"،ُأبرزها:الدُّ
ُةُوتعاريفها.ُاجملّمعُومؤيمرهُمنُّنجُأوُأسلوبُلوضعُاملصطلحاتُالعلميُّااللتزامُمباُأقرّهُجملسُُ-
ةُصاحلةُلالستعمالُةُعربيُّاثُالعريبُوخاصةُماُاستقرُمنهُمنُمصطلحاتُعلميُّاحلفاظُعلىُالرتُُّ-

ُاحلديث.
ُالنُُّ- ُاملصطلحاتُالعلميُّمسايرة ُالتُّهجُالعلميُالعامليُيفُاختيار ُومراعاة قريبُبنيُاملصطلحاتُة،

2ُ.ُارسنيللدُُّةُلتسهيلُاملقابلةُبينهماُللمشتغلنيُابلعلمُوةُوالعامليُّالعربيُّ
ُخصوصيُّ ُعلى ُاحملافظة ُها ُأمرين ُبني ُاجلمع ُعلى ُحبرصُشديد ُتوحي ُاملبادئ ُاللُّهذه غةُة

ُة،ُومسايرةُالعلومُيفُاحلضاراتُاألخرى.العربيُّ
ُاملبادئُوالتُّ ُبوضع ُالقاهرة ُيكتفُجمّمع ُمل ُهذا ُأخذُومع ُبل ُاملصطلحات، ُبناء وصياتُيف

ُكاللُُّغةمكانهُيفُاختيارُاملصطلحاتُيفُخمتلفُفروعُاللُّ ُُاألصواتُ،ُوُةغويُّالفصائلُاللُُّهجاتُو،
3ُ.ُغةوعلمُاللُّ

                                                           
 .109م،ُص4ُ،1989:ُجملةُعاملُالفكرُمنُمقالُبعنوان:ُتعريبُاملصطلحُالعلميُ"إشكاليةُاملنهج"،ُ"قاسمُالسارة"،ُالعدد:ُُينظر1
 .165،ُصُمنُقضاايُاملصطلحُاللغويُالعريب،ُالكتابُاألّول2

 .166،ُصنفسه3
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ُالُّ ُاملختلفة،ُوطبعُوأنشئُجمّمعُبغداد ُمنُاملصطلحاتُيفُالعلوم ُكبرية ُواقرتحُأعدادا ذيُأقّر
1ُ.ُيتُيصدرهاةُالُّلىُصفحاتُاجمللُّةُععدداُمنُاجملموعاتُاملصطلحيُّ

ةُاملختلفة،ُوترجمُالكتبُعريبُيفُاجملاالتُالعلميُّةُاألردينُيفُالتُّغةُالعربيُّكماُنشطُجمّمعُاللُّ
ُكانتُحمدودةُجدُّغويُّوالعديدُمنُاملصطلحاتُيفُخمتلفُالعلوم،ُولكنُجهودهُيفُاملصطلحاتُاللُّ اُة

ُختتصُّ ُدراسة ُأيّة ُعنه ُيصدر ُيفُذلكُالبحثُاللُّغويُّابملصطلحاتُاللُُّفلم ُسواء ُالتُّة، أليفُغويُأم
2ُ.ُاملعجمي

ُإىلُجممُّ ُالعربيُّعُاللُّإضافة ُاستفادُمنُاجملامعُالسُّةُابلسُّغة ابقة،ُومّستُودان،ُوهوُجمّمعُفيت،
ُكانتُأهدافهُمماثلةُألهدافُبقيُّشاطُالعامُّجهودهُخمتلفُأناطُالنُّ 3ُ.ُةةُالعربيُّغويُّةُاجملامعُاللُّ،

ةُوتنميتها،ُوكانُاتبعاُغةُالعربيُّذيُحّددُأهدافهُابحملافظةُعلىُاللُّةُابجلزائرُالُّغةُالعربيُّوجمّمعُاللُّ
4ُ.ُةلرائسةُاجلمهوريُّ
ُذيُكانُيهدفُإىل:ةُالفلسطيينُالُّغةُالعربيُّعُاللُّوأيضاُجممُّ

ُة.ةُخاصُّهجةُالفلسطينيُّة،ُواللُّةُعامُّغةُالعربيُّاحلفاظُعلىُاللُُّ-
ُ.5ةُيفُفلسطنيهجاتُالعربيُّأطلسُلغويُللُّإنشاءُُ-

ُذيُيهدفُإىل:ييبُالُّةُاللُّغةُالعربيُّعُاللُّوجممُّ
ُةُوتطويرها.غةُالعربيُّاحملافظةُعلىُسالمةُاللُُّ-
ُالعملُعلىُتوحيدهاُيفُالوطنُالعريب.ُوُة،ةُواألدبيُّةُالفنيُّدراسةُاملصطلحاتُالعلميُُّ-
ُةُابحلضاراتُاألخرى.العربيُّاثُالعريبُوصالتُاحلضارةُدراسةُالرتُُّ-
6ُ.ُصةةُومتخصُّوضعُمعاجمُعامُُّ-

                                                           
 .13م،ُص1982:ُاملؤيمراتُوالندواتُاليتُعقدهتاُاملنظماتُواهليئاتُالعربيةُحولُالتعريبُاجلامعي،ُ"شكريُفيصل"،ُمؤيمرُالتعريب،ُدمشق،ُُينظر1
 .170قضاايُاملصطلحُاللغويُالعريب،ُالكتابُاألول،ُصُمن2

 .143:ُاجملامعُالعربيةُوقضياُاللغة"منُالنشأةُإىلُأواخرُالقرنُالعشرين"،ُص ينظر3ُ
 .270:ُمقدمةُيفُعلمُاملصطلحُأسسهُالنظريةُوتطبيقاتهُالعملية،ُص ينظر4ُ
 .255نفسهُ،ُص5ُ

 .256-255:ُمقدمةُيفُعلمُاملصطلحُأسسهُالنظريةُوتطبيقاتهُالعمليةُ،ُص ينظر6ُ
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ُاجملامعُالعربيُّاحتُّ ُالُّاد ُالدُّة ُعقدُجامعة ُللمجامعُالعربيُّولُالعربيُّذيُأنشئُنتيجة ُأّولُمؤيمر ةُة
ُكماُادُمنُأجلُتنسيقُالعملُوتنظيمُاالتُّةُيفُدمشق.ُقامُهذاُاالحتُّةُُوالعلميُّغويُّاللُّ صالُبنيُاجملامع

ُبض ُاملغربيُّأكادمييُُّمُّقام ُاململكة ُاجملمُّة ُطرابلس، ُجمّمع ُاجلزائة، ُدمشق،ُع ُجمّمع ُجانب ُإىل ري
ُعُاألردين.العراق،ُواجملمُّالقاهرة

ةُوإحيائها،ُغةُالعربيُّهوضُابللُّةُللنُّةُالعربيُّغويُّيتُقامتُهباُاجملامعُاللُّارةُالُّإىلُجانبُاجلهودُاجلبُّ
مةُ.ُوهوُمكتبُاتبعُملنظُّالّتعريبُائمُلتنسيققامُبهُاملكتبُالدُّذيُورُالفّعالُالُّالُميكنُجتاهلُالدُّ

ُة،ُيهدفُإىل:اجلامعةُالعربيُّ
ُتها.ةُوترقيُّغةُالعربيُّهوضُابللُّالنُُّ-
ُة.ةُواملعجميُّغويُّتشجيعُاألحباثُاللُُّ-
ُة.غةُالعربيُّةُابللُّقنيُّةُوالتُّراساتُاملتعلقةُمبشكالتُاملصطلحاتُالعلميُّالقيامُابلدُُّ-
1ُ.ُعريبإقامةُندواتُومؤيمراتُللتُُّ-

اُتسريُة،ُوإّنُّةُيفُالوطنُالعريبُمحلتُعبءُوضعُاملصطلحاتُالعلميُّةُوالعلميُّغويُّإّنُاجملامعُاللُّ
ةُمتقاربة.ُةُواحدةُتقريبا.ُوتستندُإىلُأسسُموضوعيُّاتُتقومُعلىُمبادئُعلميُّيفُذلكُوفقُمنهجيُّ

ةُباعُمنهجيُّكادُتكونُمشرتكةُبنيُهذهُاجملامع.ُولكنُاتُّوضعُاملصطلحاتُفيهاُتُيتُيتمُّريقةُالُّوالطُّ
ساؤلُماُيدفعناُللت2ُُّواحدةُمنُقبلُهذهُاجملامعُملُيعصمُمنُالوقوعُيفُمشكلةُتعّددُاملصطلحُالعلمي

 ةوصوره.ُُغةُالعربيُّعنُطرائقُوضعُاملصطلحُيفُاللُّ
 

                                                           
 .257مقدمةُيفُعلمُاملصطلحُأسسهُالنظريةُوتطبيقاتهُالعمليةُ،ُص1ُ

 .469-468اجلهودُاللغويةُيفُاملصطلحُالعلميُاحلديث،ُُص2ُ
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 ة:غة العربيّ أّواًل: طرائق وضع املصطلح يف اللّ 

غة ة يف ألفاظها ويف أساليبها. والل  غة احلي ة لغة انمي  ولذا فالل   .مو  احلياة ويدل  عليهاُيصاحب الن  
عبري أبلفاظ خاص ة عن كل  غة تُقاس بقدرهتا على الت  ة الل  ة هي إحدى الل غات احلي ة الن امي ة. وحيوي  العربي  

ويلة عرب العصور، ة يف مدارج حياهتا الط  غة العربي  جيول يف الفكر وما تتعامل به احلواس. وقد منت الل  ما 
ة، املنشور منها مور يف الكتب العربي  غواملفرتاكمت ألفاظ كثرية من املهجور وغري املستعمل 

ة احلاضرة ويوف ر هلا غة العربي  الل  م دع  ة، مم ا يُ ائه يف زوااي املكتبات واألقبي  واملخطوط، املعروف منها والت  
 .ستيعا  املستجد  الاإلمكاانت الواسعة ل

ف من مثانني ألف مادة. والعلماء يقولون: أن  واايت، تتأل  ة كما تنص  إحدى الر  غة العربي  فالل  
ا يت تعترب رصيًدا ضخًما لل  ة اهلائلة ال  فظي  روة الل  الف. وفضالً عن هذه الث  آاملستعمل منها عشرة  غة، فإّن 

ل يف حد  ذاهتا طرائق وضع املصطلح. يت متث  تها وال  تشمل يف طبيعة تكوينها على عناصر منو ها وحيوي  
 1ةمجة،... وغريها.عريب، والرت  حت، والت  ومن ذلك نذكر: االشتقاق، واجملاز، والن  

 االشتقاق: -1

ة على غة العربي  الل  ات غة، وهي من أهم  خصوصي  ة يف توليد الل  االشتقاق وسيلة هام  يعترب 
الشتقاق أثر ابرز يف ور يف تصاريفه حروف ذلك األصل. ولاإلطالق. فهو اقتطاع فرع من أصل يد

خذ مكانه بني العلماء، فألقوا الكتب أه قد ة وأكثر مصطلحاهتا. كما جند أن  اختيار جل  ألفاظ العربي  
 2فيه وفص لوا، ونظروا إليه ابعتبارات عد ة.

ة نزع لفظ من االشتقاق عند أهل العربي  »م( االشتقاق بقوله: 1883اين" )ت عر ف "البستويُ 
  غرييغة. وهو على ثالثة أنواع أحدمها الص  آخر بشرط مناسبتهما معًًن وتركيًبا ومغايرهتما يف الص  

                                                           
 .222م، ص.1986: اللغة العربية والتعريب يف العصر احلديث، "عبد الكرمي خليفة"، دار الفرقان، د.ط،  ينظر -1
ينظر: من قضااي املصطلح اللغوي العريب )نظرة يف مشكالت تعريب املصطلح اللغوي(، الكتا  الثالث، "مصطفى طاهر احليادرة"، عامل الكتب  -2

 .161م، ص.2003األردن، د.ط،  -احلديث، إربد
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 1.«الث األكرباين الكبري، والث  والث  

م من مدٍح معًًن يف غرٍض قصده املتكل   مل  من االسم الع   شتق  واالشتقاق عند أهل البديع: أن يُ 
 1أو هجاٍء وغري ذلك.

أبن ه انتزاع كلمة من كلمة أخرى، على أن يكون »" إ ى القول: يبهاوذهب "مصطفى الش  
الفعل املاضي )مسع(، واسم الفاعل  بينهما تناسب يف الل فظ واملعًن. فمن مصدر )الس مع( مثاًل يشتق  

 .2«واسم املفعول )مسموع(.... اخل ،)سامع(

ة غة العربي  ة يف الل  فاالشتقاق إذا ظاهرة أصلي  »كتور "حيدر علي نعمة" فعر فه قائاًل: أم ا الد  
ها يت افرتضال واملدلول ال  ة بني الد  حتدث ضمن منهج عملي تطبيقي يقوم على أساس العالقة الوضعي  

توليد لبعض األلفاظ من بعض، والر جوع هبا إ ى أصل واحد ة األوائل، وهو عبارة عن علماء العربي  
اجلديد، ويعود سبب  حيد د مادهتا ويوحي مبعناها املشرتك األصيل، مثلما يوحي مبعناها اخلاص  

ة تستطيع إثراء نفسها بزايدة مفرداهتا، ما ميك نها ة بكوّنا لغة اشتقاقي  غة العربي  االشتقاق إ ى طبيعة الل  
 .3«ن املستجد  من األفكار، واملستحدث من وسائل احلياةعبري عمن الت  

رف، والل غويني على حد  حو، والص  لقد انل االشتقاق حظًّا وافرًا من عناية العلماء )علماء الن  
ة يذكر فيها غة ويزو د كل  واحدة منها مبا يشبه أن يكون بطاقة شخصي  سواء( ألن ه يتناول مفردات الل  

 4يت مر ت هبا.وكيف صيغت؟ والت قلبات ال  من أين جاءت؟ ومىت 

 

 

 
                                                           

 .511م، مادة )شقق(، ص.1977، 1لبنان، ط -ينظر: حميط احمليط، "بطرس البستاين"، دار الكتب العلمية، بريوت -1
 .14، 13املصطلحات العلمية يف اللغة العربية، ص. -2
 .100، 99املغر ، ص. ،201جملة األستاذ من مقال بعنوان: ظاهرة االشتقاق، "حيدر علي النعمة"، العدد:  -3
 .195م، ص.2004/ه1425، 5العربية خصائصها ومساهتا، "عبد الغفار حامد هالل"، مكتبة وهبة، القاهرة، ط -4
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 ني:حويّ االشتقاق عند النّ  - أ

 مل هبذا أربعة أنواع: اسم الفاعلهو أخذ شيء من املصدر ليدل  على حدث وصاحبه فيش
 1مان واملكان واآللة فهي من اجلوامد.فضيل، أم ا أمساء الز  يغة املشب هة، اسم الت  اسم املفعول، الص  

 رفيني:االشتقاق عند الصّ  - ب

ات، واملقصود ابالرتباط هو أخذ شيء من غريه ليدل  على ذات وحدث له ارتباط بتلك الذ  
هبذا -صال ما سواء أكان على جهة الوقوع منها أو عليها أو فيها أو بواسطتها. واملشتق  هو ات  

مان، اسم املكان، فضيل، اسم الز  فة املشب هة، اسم الت  يشمل اسم الفاعل، اسم املفعول، الص   -حديدالت  
ابقة، وذلك أبن فة الس  اسم اآللة. واجلمود ضد  االشتقاق، واجلامد هو ما مل يؤخذ من غريه على الص  

هبذا  يدل  على ذات فقط، مثل: رجل، وفرس، أو معًن فقط، مثل: علم وشجاعة، وكأن  املشتق  
 2املعًن متفر ع عن اجلامد، فكأن ك تشق ه وتستخرج منه معًن األصل.

خر، فقد تكون مقرتانن وأحدمها طريق إ ى معرفة اآل»ة بعلم الصرف فهما الشتقاق صلة قوي  فل
ة إذا كان الوزن فيها أظهر من مادة االشتقاق معرفة وزن الكلمة طريق إ ى معرفة أصل مادهتا االشتقاقي  

بفتح الض اد والر اء  -مثل: االضطرا ، واالصطفاء، فُيفهم من الوزن "االفتعال" أن ه من ض ر    وص ف ا
فريق بني وقد تكون معرفة األصل االشتقاقي طريًقا ملعرفة الوزن والبناء وسبياًل للت   -والفاء والص اد

ا يف احلقيقة خمتلفة مثل: املناعة واجملاعة فهما من م ن ع  و زّنما إًذا فعالة ج اع  و  األوزان املتشاهبة مع أّن 
 3.«ومفعلة وهكذا

 

 

                                                           
 .19، 18، د.ت، ص.1ينظر: التبيان يف تصريف األمساء، "أمحد كحيل"، دار السعادة، ط -1
 .69، 68، ص. نفسه -2
 .127م، ص.1960/ه1379شق، د.ط، فقه اللغة، "حمم د املبارك"، جامعة دم -3
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 ني:عند الّلغويّ االشتقاق  -ج

ون إ ى أن  االشتقاق هو أخذ شيء من غريه مطلًقا، سواء دل  على ذات وحدث ذهب الل غوي  
ني، كما يشمل حنو: ني والص رفي  رفت عند الن حوي  يت عُ ات ال  املشتق   -عندهم -مًعا أو ال، فيشمل املشتق  

 ل غوي أعُّم من الصريف  والنحوي  ال استنسر من الن سر، واستحجر من احلجر. وهبذا يتبني  أن  االشتقاق
 1ة ابلغة.ذي يتمت ع بسمات هلا أمهي  وهو ال  

ة االشتقاق إال  أن  احلقيقة املت فق عليها أن ه يلعب دورًا كبريًا ومهما يكن من اختالف حول ماهي  
االت كاء على ة، وذلك من خالل ة الل غوي  نمي  يف بناء املصطلحات ابعتباره وسيلة أخرى من وسائل الت  

ريق األمثل لتوليد األلفاظ مبا جيعل ة قابلة للقياس عليها، فهو ميث ل الط  ما ال حصر له من صيغ معياري  
جديد، ويعمل على معرفة أصول األلفاظ وما طو ر واالرتقاء والت  ة قادرة على مواكبة الت  غة العربي  الل  

 2أصاهبا من تطو ر.

 األلفاظ حمكومة بشروط ثالثة ال مفر  منها، وهي كاآليت:ة بني وتكون العالقة االشتقاقي  

مثل: )ك.ت. ( ة(، ة األصلي  الثة يف الغالب )املاد  االشرتاك يف عدد من احلروف ال يتجاوز الث   -
 ة.ة للماد  اللة األصلي  سبة هلذه الكلمة فهي ترمز يف نفس الوقت للد  ابلن  

ذي تصب  فيه من خالل القالب ال  لرتتيب موح د  -يف خمتلف املشتقات -خضوع احلروف -
 ة للكلمة.اللة الوظيفي  كل والوزن أو الد  ذي يعطيها يف األخري الش  الكلمة، وال  

اشرتاك خمتلف األلفاظ يف حد  أدىن من املعًن املوح د أو تقاطعها يف قاسم داليل مشرتك، يقد ر  -
 3ة االشتقاق.على اجلذر األصلي ملاد  

                                                           
 .195العربية خصائصها ومساهتا، ص. -1
م، 2007، 1ينظر: علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب القدمي، "هادي ّنر"، تقدمي: "علي احلمد"، دار األمل للنشر والتوزيع، األردن، ط -2

 .588ص.
يد، "يوسف وغليسي"، الدار العربية للعلوم انشرون، لبنان، منشورات االختالف، اجلزائر، ينظر: إشكالية املصطلح يف اخلطا  النقدي العريب اجلد -3

 .81م، ص.2008، 1ط
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 غة، فاشتقاقليت تتوارد عليها الل  دة ا  الشتقاق املتعد  وص ل إ ى ألوان ان العلماء من الت  ك  مت وقد
 1فت عند العلماء ابالشتقاق الصغري، والكبري، واألكرب.ة ورد على صور عر األلفاظ العربي  

 االشتقاق الّصغري: ( أ

ة اني  ابلث  يب هلا، ليدل  ة، وهيئة تركة أصلي  فاقهما معًًن، وماد  ويُراد به أخذ صيغة من أخرى مع ات  
 األصل بزايدة مفيدة، وطريقة معرفته تقليب تصاريف الكلمة حىت يرجع منها إ ى صيغة هي على معًن
راد، أو حروفًا غالًبا، ومثاله: كرتكيب )س.ل.م(، فإن ك أتخذ منه معًن يغ داللة على اط  أصل الص  

ليم: الل ذيغ: أطلق عليه ة والس  المالس المة يف تصر فه، وحنو: سلم ويسلم، وسامل وسلمان، وسلمى والس  
 2المة.تفاؤالً ابلس  

ة االشتقاق العام، وهو االشتقاق املطرد غة احملدثون يف دراساهتم الل غوي  وقد أطلق عليه علماء الل  
فة املشب هة، واسم الزمان، واسم املكان، قياًسا حنصل بواسطته على الفعل واملصدر، واسم الفاعل والص  

ة بناءًا على صيغ وأوزان معروفة، ولكل  منها من املاد   ة، وكل ها تشتق  اهليئة، واسم املر   واسم اآللة، واسم
 3داللة يف موضعه.

 االشتقاق األكرب: ( ب

ت ة ه الس  بية فتعقد عليه وعلى تقالالثي  ول الث  أن أتخذ أصاًل من األص»عر فه ابن جّن  بقوله: يُ 
يتصر ف كل  واحد منها عليه، وإن تباعد شيء من ذلك ة، وما ت  اكيب الس  معًن واحًدا جتتمع الرت  

 4.«أويل إليهنعة والت  ]عنه[ رد  بلطف الص  

 -فمن ذلك تقليب )ج. .ر( فهي»وع من االشتقاق ويضر  ابن جّن  أمثلة عديدة هلذا الن  
: امللك دت منهما، واجلربُ لعظم، والفقري( إذا قو يتهما وشدد ة. منها )جربُت اة والش  للقو   -أين وقعت

                                                           
 .195ينظر: العربية خصائصها ومساهتا، ص. -1
 .2/134اخلصائص،  -2
 .245م، ص.2009دن، د.ط، ينظر: علم اللسان العريب وفقه اللغة العربية، "عبد الكرمي جماهد"، دار أسامة للنشر والتوزيع، األر  -3
 .2/134اخلصائص،  -4
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شتد ت شكيمته، القو ته وتقوي ته لغريه، ومنها )رجل جمر  ( إذا جر سته األمور وجن دته، فقويت من ته، و 
 1.«ومنه اجلرا  ألن ه حيفظ ما فيه

فقة يف احلرفني األو لني وقد اشتغل احملدثون ابلبحث عن فكرة املعًن اجلامع يف الكلمات املت  
 2قاليب معًن عاًما جامًعا.ذي جيعل للت  االشتقاق األكرب ال  معتمدين على صيغ ابن جّن  يف 

 ج( االشتقاق الكبري:

انتزاع كلمة من كلمة بتغيري يف بعض أحرفهما مع تشابه بينهما يف »عر فه أحد الباحثني بقوله: يُ 
ة أو صفاهتا فيهما مًعا. فاق يف األحرف الث  املعًن وات   ومثاله: هديل ابتة، ويف خمارج األحرف املغري 

، و ط م ، وط م ا ، وه ذ ى و ه ذ ر   3.«وهدير، و ز ج ا و ز ج ر 

ذي هو إقامة حرف مكان بدال ال  وع من االشتقاق قريب إ ى اإلغة أن  هذا الن  ويرى علماء الل  
ا ال يقاربه أو يكون بقلب احلرف نفسه لفظًا  آخر على معًن إحالته حرف آخر قد يقاربه خمرًجا، ورمب 

 4.عليه

 از:ـجـامل -2

يت كانت اعتمد العر  منذ العصر اإلسالمي األو ل على اجملاز، فتوس عوا يف معاين األلفاظ ال  
معروفة يف اجلاهلية، ونقلوا كثريًا منها من معناه األصلي إ ى معًن علمي جديد اقتضاه التغري  اجلذري 

ت ال   معانيها يف اإلسالم، كأن يكون املعًن ذي طرأ على حياهتم. لذلك فإن  كثريًا من األلفاظ تغري 
 الة، والز كاة، واحلج، والبيع... اخل.عاًما وخص ص يف اإلسالم كالص  

                                                           
 .2/135، اخلصائص  -1
 .250علم اللسان العريب وفقه اللغة العربية، ص. -2
 .254ص.نفسه ،، -3
 .255، ص.علم اللسان العريب وفقه اللغة العربية  -4
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حو، والعروض، ة، كالن  غوي  يت اقتضتها العلوم الل  ة ال  ويقال حنو ذلك يف االصطالحات الل غوي  
واملنع، والقلب، والر فع، قض، عر، واإلعرا ، واإلدغام، واإلعالل، واحلقيقة، واجملاز، والن  والش  

 1ويل.والن صب، واخلفض، واملديد والط  

فظة القدمية مبعناها القدمي، بل هو استخدام واستخدام اجملاز ال يعّن ابلضرورة استخدام الل  
فظة القدمية للداللة على مفهوم جديد يشرتك مع املفهوم القدمي يف جزء منه، ولسنا مم ن يد عي أن  الل  

ل رافًدا ال غًًن عنه ملواجهة سيل هي العلم يف ماضيه وحاضره ومستقبله إال  أّنا متث   علوم القدماء
 2املصطلحات الوافدة.

ة إم ا أن تستعمل عن طريق احلقيقة، وإم ا أن تستعمل عن طريق اجملاز. واجملاز غة العربي  إن  الل  
حقيق استعمااًل يف الغري ابلت  هو الكلمة املستعملة يف غري ما هي موضوعة له »عند علماء البيان: 

مانعٍة عن إرادة معناها يف ذلك النوع. واجملاز عند علماء البديع سبة إ ى نوع حقيقتها، مع قرينة ابلن  
هو عبارة عن جتو ز احلقيقة حبيث أييت املتكل م إ ى اسم موضوع ملعًن فيختصره، إم ا أبن جيعله مفرًدا 

 3.«وجوه االختصاربعد أن كان مرك ًبا، أو غري ذلك من 

كل  كلمة جزت هبا »وقد أشار "عبد القاهر اجلرجاين" إ ى ما يشري إليه هذا املصطلح بقوله: 
ما  ما وقعت له يف وضع الواضع إ ى ما مل توضع له، من غري أن تستأنف فيها وضًعا ملالحظة بني

 3.«ذي وضعت له يف وضع واضعها فهي جمازو ز هبا إليه. وبني أصلها ال  جت

 

                                                           
 .34م، ص.1984، 1ينظر: النحت يف اللغة العربية، "ّناد املوسى"، الرايض، ط -1
 .170قضااي املصطلح الل غوي العريب، )الكتا  الثالث(، ص.من  -2
 .304م، ص.1988، 1أسرار البالغة يف علم البيان، "عبد القاهر اجلرجاين"، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -3
 .304، ص.نفسه -3
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ة، إذ عر فه "علي غة العربي  رق يف صناعة املصطلح إلثراء الل  ات والط  عد  اجملاز من أهم  اآللي  ويُ 
نقل لفظ قائم حالًيا أو قدمي مُمات من معناه األصلي إ ى املعًن اجلديد لوجود  »القامسي" أبن ه: 

 1.«مشاهبة بني املعنيني أو املفهومني، القدمي واجلديد

لفظ ينقل املتكل م معناه األصلي املوضوع له، إ ى »الش هايب": مصطفى وهو على حد  قول "
 2.«معًن آخر بينه وبني املعًن األصلي عالقة

وس ع يف املعًن الل غوي لكلمة ما لتحميلها معًًن جديًدا، وقد مت  اعتماد هذه قصد به أيضا الت  ويُ 
 3ة.ة اإلسالمي  اآللية يف وضع كثري من مصطلحات العلوم الشرعي  

ة هامة يف توليد املصطلح العلمي. وقد أبدع وسيلة لغوي   »ريف بوشحدان": واجملاز حسب "الش  
العر  القدامى يف توليد مصطلحات للمفاهيم املستحدثة يف خمتلف العلوم، فلجأوا إ ى شحن كثري 

قد ظم، والن  والن  البالغة، والفصاحة، فوضعوا  ة بدالالت جديدة،من األلفاظ املتداولة يف حياهتم العام  
ذي نراه حو واألصوات والعروض والفقه، وغريها من العلوم والفنون. وال  ومئات املصطلحات يف الن  

ة، وهذا بعد أن يتعذ ر الوضع استثمار اجملاز أحسن استثمار يف جمال توليد املصطلحات العلمي  ضرورة 
 4.«ابالشتقاق

اللة ما وضعت له يف األصل مبعًن استعماهلا للد  اللة على غري واجملاز أيضا استعمال كلمة للد  
ه األو ل ، كما أن  غوي م اصطالحي يف جمال معريف، أو علمي حمد د ،حبيث تتجاوز معناها الل  على مفهو 

غة ابملصطلحات مول دة للمصطلح، استعملها الد ارسون للمصطلح قدميًا وحديثًا يف إثراء الل  طاقة 
ِ ال  لفصاحة  اجلديدة، فنقلوا مثال مفهوم ا ه وبقي خالصه إ ى مفهوم حسن وُ ذي أُزِيل  ر غ  كميزة للََّب 

                                                           
 .435مقدمة يف علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، ص. -1
 .16يف اللغة العربية، ص. املصطلحات العلمية -2
ديسمرب  3-2جملة خمرب املمارسات اللغوية يف اجلزائر، مقتطفات من امللتقى الوطّن حول املصطلح واملصطلحية، جملموعة أساتذة، جامعة تيزي وزو،  -3

 .420م، ص.2014
لح العريب، "الشريف بوشحدان"، منشورات خمرب اللسانيات واللغة جملة اللسانيات واللغة العربية من مقال بعنوان: اجملاز طاقة توليدية إضافية للمصط -4

 .9م، ص.2009، جوان 6العربية، عنابة، العدد: 
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د د وكة تؤمل اجلسم إ ى مفهوم الرت  خز بشيء دقيق كالش  و الهوم الشك  من الكالم وجودته، ونقلوا مف
 1واحلرية وعدم اليقني مم ا يؤمل الن فس والعقل.

الالت، وهذا ال ّنائي من الد   جهاز مطواع حتصل بفضله على عدد»فهو على هذا األساس 
غة يت هي سبيل حتج ر الل  ة ال  اللي  ة الد  غة ورواجها. وهو ضد  األحادي  ة الل  عد د هو عنوان على حيوي  الت  

 2.«ف حركتهاوتوق  

عبري قدم احلضاري والعلمي واستطاع الت  ة واستطاع مواكبة الت  غة العربي  وقد ساير اجملاز اتريخ الل  
 أبلفاظ قدمية، ارتبطت ابملعًن الوافد، أكثر من تعبريها عن املعًن األصلي، حىت   عن مفاهيم جديدة

 3هن إ ى أصلها إال  بعد البحث.صارت تلك اجملازات حقائق ال يرجع الذ  

طو ر ال ة، ذلك ألن  الت  لقد استعمل علماء العر  اجملاز بكثرة يف توليد املصطلحات العربي  

ا يكون يف معانيها، حيث تكتسب األلفاظ معاٍن كلي لألحيدث على املستوى الش   لفاظ، وإمن 

ر إبحدى طو  اصطالحية جديدة بعدما كانت تدل  على معاٍن قدمية متعارف عليها، ويتم  هذا الت  

 الثة اآلتية:رائق الث  الط  

   ة.ة بعد أن كانت خاص  إعطاء األلفاظ دالالت عام 

   ة.ة بعد أن كانت عام  إعطاء األلفاظ دالالت خاص 
   4اليل البد  من وجود قرينة بني املعًن  اجلديد واملعًن القدمي.يف حالة االنتقال الد 

 

                                                           
م، 2007ينظر: علم املصطلح لطلبة كليات الطب والعلوم الصحية، "حممد هيثم اخلي اط"، أكادمييا، أنرتانشيوانل، األردن، د.ط،  -1

 .191،192ص.
 .12العربية من مقال بعنوان: اجملال طاقة توليدية إضافية للمصطلح العريب، ص. جملة اللسانيات واللغة -2
 .14، ص. نفسه -3
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 حت:النّ  -3

ذي ذكره يف كتابه 'العني' ووض حه حت يرجع إ ى "اخلليل بن أمحد الفراهيدي" ال  مصطلح الن  
البسملة بعد ة أمثلة منها: "عبشمي"، ويعّن عبد مشس، و"عبقسي"، ويعّن عبد القيس، وأيضا 

 1ة يف توليد املصطلح وصياغته.غوي  اهرة الل  واحلوقلة...، وميكن استثمار هذه الظ  

العر  تنحت من كلمتني »حت، وقد عر فه بقوله: ه( من رو اد الن  395عد  "ابن فارس" )تويُ 
كلمة واحدة، وهو جنس من االختصار. وذلك رجل "عبشمي" منسو  إ ى امسني مها "عبد 

 2.«ومشس"

جوء إليها كان قلياًل، فهي يت استغل ها القدماء يف بناء ألفاظهم، ولكن الل  ور ال  حت من الص  والن  
مل تنتشر بينهم كما انتشر االشتقاق واجملاز، بل كانت يف عدد حمصور من األلفاظ. وهي وإن شك لت 

يت تتشك ل بواسطتها ظ ال  ة من األلفاغة العربي  غات األخرى، إال  أن  نصيب الل  رافًدا كبريًا من روافد الل  
 3حت يدخل أنواع الكالم العريب.قليل. ومع هذا فقد وجدان الن  

هو أخذ جزء من كلمة و وضعه مع جزء من كلمة  -كما سبقت اإلشارة إ ى ذلك  -حتوالن  
أو هو انتزاع كلمة من   4أخرى لتكوين كلمة جديدة. مثل: حنت كلمة "بسملة" من "بسم هللا"،

فظ واملعًن بني املنحوت واملنحوت منه، وال يلجأ إليها على أن يكون تناسب يف الل  كلمتني أو أكثر 
 5إال  عند االقتضاء، حنو: "برمائي" من "بر وماء"، فعمد إ ى اختزال لفظتني لرتكيب واحد.

                                                           
 .72ينظر: األسس اللغوية لعلم املصطلح، ص. -1
 .22العريب اإلسالمي وطرائق وضعه، ص.جملة الرتاث العريب من مقال بعنوان :املصطلح يف الرتاث  -2
 .127-126من قضااي املصطلح اللغوي العريب، الكتا  األول، ص  -3
 .47م، ص.2002، 1التعريب ونظرية التخطيط اللغوي، "سعد بن هادي القحطاين"، بريوت، ط -4
 .72م، ص.1996، 1مبادئ اللسانيات، "أمحد حمم د قد ور"، دار الفكر، دمشق، ط -5
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يت يتم فيها تركيب كلمة ابنتزاع حروفها من كلمتني فأكثر ة ال  ة الل غوي  حت إذن هو العملي  فالن  
 إن  بعضهم يطلق عليه االشتقاق لتدل  على معًن ما انتزعت منه، وهو ضر  من االشتقاق، حىت  

جل صريف فيه ال جتيز اشتقاق كلمة من كلمتني فأكثر، ومثاله قول العر  للر  ب ار، إال  أن  أقيسة الت  الكُ 
 1دم.لدم" من الص لد والص  ديد "ضطرب" من ضبط وضرب، و"الص  الش  

حت، فقد ينحت من كلمتني أو أكثر، وقد يتم  ابختيار حروف من دة تضبط الن  وليس مث ة قاع
يت تتشك ل منها الكلمة املنحوتة هي ذي يبدو أن  احلروف ال  كيب دون األخرى. وال  بعض كلمات الرت  

يت مت  ذي حنتت منه، ومع هذا البد  أن تكون العبارة ال  كيب ال  اللة على الرت  أظهر احلروف يف الد  
 2هن، قريبة املتناول.حت منها حاضرة يف الذ  الن  

وانتزاع احلروف من الكلمات لتكوين الكلمة املنحوتة خيضع إ ى قواعد حمد دة، فقد أيخذون 
من كل  كلمة فاءها وعينها مث ينسبون إ ى املنحوتة كقوهلم "عبشمي" من "عبد مشس" وقد يتجاوزون 

س"، ويف بعض املنحواتت من اجلمل جتاوزوا عن ةمجيع العني إ ى الال م مثل "عبقسي" من "عبد القي
" من أدام هللا عز ه"، وحيتاج الن   ليم، فكثريًا ما تكون حت إ ى الذ وق الس  أحرف بعض الكلم حنو "د م غر 

ة بكلمتني عربي تني أصلح وأدل  على املعًن من حنت كلمة عربية واحدة ميج ها ترةمجة الكلمة األعجمي  
 3ها املعًن.الذ وق ويستغلق في

حت، ولكن هم حيثون على ويت فق الل غوي ون القدامى واحملدثني على أن ه ال توجد قواعد حمد دة للن  
 مراعاة:

 أن يكون لكل  كلمة معًن خيتلف عن معًن الكلمة األخرى. -

 حت من الكلمات األكثر تداوالً واستعمااًل.أن يكون الن   -

                                                           
 .255م اللسان العريب وفقه اللغة العربية، ص.عل -1
 .269اللسانيات واللغة العربية، "عبد القادر الفاسي الفهري"، الكتا  الثاين، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، د.ط، د.ت، ص. -2
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، ليتيس ر االشتقاق من الكلمة ةة، اجملر دة واملزيدة واخلماسي  ة الر ابعي  مراعاة أوزان الكلمات العربي   -
املنحوتة فمثال: بسملة جاءت على وزن الر ابعي "ف  ع ل ل "، مم ا ييس ر االشتقاق منها، مع اإلبقاء 

 حت.على حروف الكلمة املنحوتة مرتبة بعد الن  

 به...ة ونسة من إفراد وتثني  أن تلّب  الكلمة املنحوتة حاجات العربي   -

امع، مراعاة االنسجام بني حروف الكلمة املنحوتة، لكي يقبلها الذ وق العريب، وال ينفر منها الس   -
 فيجب احلذر من وقوع الكلمة املنحوتة يف تنافر احلروف.

احت أن يعرف لغته جي دا وما اشتملت عليه من مصطلحات قدمية وحديثة، ويتمك ن منها  على الن   -
طيع أن يلجأ إليها أو اًل ويستمد  منها ما هو يف حاجة إليه من ألفاظ، كل  التمك ن، وهكذا يست
 1ة.قبل أن يلجأ إ ى لغة أجنبي  

ة فعلى سبيل املثال )حيوان برمائي(؛ حت حديثًا يف توليد املصطلحات العلمي  وقد استعمل الن  
آسيوي نسبة إ ى إفريقيا إفرو  هيندوأوريب نسبة إ ى اهلند وأورواب و واملاء، و أي حيوان يعيش يف الرب  

حت إذا كان املصطلح األجنّب مرك ًبا من كلمتني حنو: كهرومنزيل بدالً من كهرابئي وآسيا. ويصح  الن  
 منزيل، وكهرومغناطيسي بدالً من كهرابئي مغناطيسي.

بعدم ة ابلقاهرة أفىت غة العربي  حت يف حدود ضي قة، فإن  جممع الل  وإذا كان القدماء استعملوا الن  
عقيد، والفيصل واحلكم يف صوا  رورة، خشية الوقوع يف اإلسراف والت  حت إال  عند الض  جوء إ ى الن  الل  
ا هو العرف االجتماعي والذ وق الس  الن   عبري وتيسري الت  2ايف الص قيل.ليم، واملزاج الص  حت من عدمه إمن 

 3إ ى ست ة أنواع هي: -حتأي الن   -ابالختصار واإلجياز، وينقسم

 سيب:ت النّ حالنّ  - أ

                                                           
 .97-96؛ وينظر: إشكالية املصطلح يف اخلطا  النقدي العريب اجلديد، ص.435العلمية، ص.ينظر: علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته  -1
 .26جملة الرتاث العريب من مقال بعنوان :املصطلح يف الرتاث العريب اإلسالمي وطرائق وضعه، ص. -2
 .91-90ص. م،1992ي"، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د.ط، ڤحماضرات يف فقه اللغة، "زبري درا -3
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ا بشرط ة من امسني، مركبة تركيًبا إضافيًّ حت برتكيب صيغة نسبي  وع من الن  تقع صياغة هذا الن  
 أخذ حرفني أو لني من كل  اسم، مثل: "عبشمي" يف عبد مشس.

 

 

 ت اجلملي:حالنّ  - ب

على وزن ة كلمة حتل  حمل ها، ويكون فعل هذه الكلمة املنحوتة هو حنت من ةمجلة امسية أو فعلي  
"فعلل"، أم ا مصدرها فعلى وزن "فعللة" حنو، حوقل واحلوقلة من )ال حول وال قوة إال  ابهلل(، وهل ل 

 واهللهلة من )ال إله إال  هللا(.

 حت االمسي:النّ  -ج

هو أن تنحت من الكلمتني امسًا واحًدا، مثل بلحارث املنحوت من بّن احلارث. وعلى هذا 
غات األخرى مثل املعاصرة مصطلحات جديدة تكافئ شبيهاهتا يف الل   املنوال استحدثت يف لغتنا

 املنحوت من فقيه لغوي.(Philologue)غة، وفقلغوياملنحوت من فقه الل  (Philologie)فقلغة

 فيت:حت الصّ النّ  -د

 عب.قب والص  يتمي ز بعد ة أنواع منها: حنت صفة من لفظتني، مثل الص قعب املنحوتة من الص  

 لفعلي:حت االنّ  -ه

قد ينحت فعل من فعلني صرحيني، كبلطح املنحوت من بلط وبطح، وقد ينحت بزايدة حرف 
يف أو ل الفعل حنو، ب  ز ع ر  )الباء زائدة(، أو يف وسطه حنو، ب  ر ج م  )الراء زائدة(، أو يف آخره حنو، ب  ل س م  

 )امليم زائدة(.
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 ميزي:تّ حت الالنّ  -و

الكلمة  قيقة، وهو اختصار ميس  قدميًا، السيما يف العلوم الد  حت وع من الن  استعمل هذا الن  
عليها داللة  اليتنية الد  بة، ويكون يف األو ل حبرف أو حرفني من حروفها األولي  املفردة والعبارة املرك  

ة احل ي مينات(. كما يكون يف العبارة ابختزال ألفاظها اكتفاء واختزال هلا يف أدىن جزء منها )مثل تسمي  
غة املعاصرة لتسهيل معرفتها واستحضارها على شاكلة وع يف الل  ة، وقد شاع هذا الن   حروفها األولي  يف

ات واألحزا  ( وأمساء اجلمعي  UNESCOة حنو: )اليونسكو ولي  ة والد  مات الوطني  ترميز أمساء املنظ  
 ( وما شابه ذلك.FLNحنو: )ج.ت

 عريب:التّ  -4

أملته ضرورة االت صال ابألمم األخرى، وحاجة العر  إ ى ألفاظ  ةغة العربي  عريب قدمي ِقدم الل  الت  
يت حتت م استعارة الل فظ األجنّب من ةمجة ال  ة الرت  ة، وخاصة مع استعصاء عملي  ال وجود هلا يف اجلزيرة العربي  

غة لل  ة. فهو إدخال الل فظ األجنّب إ ى اغة العربي  ة ويتم  صقله ووضعه على مناهج وصيغ الل  لغته األصلي  
وزن من األوزان  فظ العريب سواء أمكن جعله علىة وإعطاءه حكم الل  ة أي كتابته حبروف عربي  العربي  
عريب ة هو الت  ة لألوزان العربي  ني من رأى أن  إخضاع املفردات األعجمي  فمن الل غوي  ة أم ال، العربي  

 1بعينه.

ى غات تسم  منها لغة من الل  ة ال تكاد تسلم ة عاملي  عريب ضمن ظاهرة لغوي  ويدخل الت  
غات األخذ والعطاء، ويستعري بعضها من بعض كلمات حيث تتبادل الل  (Emprunt)"االقرتاض" 

ة يصعب أدائها بغري أصوات تلك الكلمات، وإن حاولت ًنا يف لغاهتا األصلي  ي مفهوما معي   جاهزة تؤد  
ا لغة ما أن تنقل ذلك املفهوم الواحد مبعجمها احملل   أضاعت جانًبا معتربًا من املعًن، فكان لزاًما ي، رمب 

                                                           
دمشق،  ينظر: جملة الرتاث العريب من مقال بعنوان: اللغة العربية واالصطالح العلمي، "وليد سراج"، جملة فصلية تصدر عن إحتاد الكت ا  العر ، -1

 .41، نقالً عن: املصطلح اللساين "الفاسي الفهري"، ص.30م، ص.1991/ه1411، 42العدد: 
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ة عن ذلك املفهوم مع شيء من الت  عليها أن حتافظ على املعًن ابقرتاض احلروف األجنبي   حوير ة املعرب 
 1غة املنقول إليها.ذي تقتضيه الل  ويت ال  الص  

ها، فتعريب اسم أعجمي هو أن تتفوه به العر  على منهاج»يقول: ه( 911يوطي" )ت"فالس  
واملعر  هو ما استعملته العر  من األلفاظ املوضوعة ملعاٍن يف غري لغتها ومن بعض األمثلة نذكر: 

 2.«جنبيل، القرفة، وغري ذلكنجا ، الكعك، الز  رجس، الس  الن  

غات ة من الل  غة العربي  ذي تقرتضه الل  فظ ال  الل  »أم ا "علي القامسي" فقد عر فه على أن ه ذلك: 
ايدة فيه أو اإلنقاص منه، أو القلب أي ريف عن طريق الز  ويت، والص  وختضعه لنظامها الص  األخرى، 

ائقة العربي  ة تغيري الل  ة ببعض حروفه، وعملي  إبدال حروف عربي   ى ة تسم  فظ األجنّب لينسجم مع الذ 
 3.«عريبالت  

ة، وأن  غة العربي  لل  وذهب "عبد القادر املغريب" إ ى أن  التعريب طريقة من طرق إغناء مفردات ا
يت تطرأ غيريات ال  ة فهو يرى أن  الت  غة العربي  سبة إ ى نقاوة الل  ل حبال من األحوال خطرًا ابلن  ذلك ال ميث  

 4هو أال  تسب ب ضررًا لألسلو . غة من مرحلة إ ى أخرى أمر طبيعي، ولكن الش يء املهم  على الل  

ة، حبيث تصبح اقرتاض أو استعارة كلمات أجنبي  ة عريب هو عملي  وابختصار نقول إن  الت  
عبري عن معاين معي نة. ويف حاالت كثرية متر  املفردة املقرتضة ببعض مستخدمة بشكل منتظم للت  

ة، وهذا شائع يف غة العربي  ريف لل  ويت أو الص  ظام الص  رفية لكي تتناغم مع الن  وتية والص  عديالت الص  الت  
 غات كل ها.الل  

 

                                                           
 .87قدي العريب اجلديد، ص.إشكالية املصطلح يف اخلطا  الن -1
 .210-209، ص.2005املزهر، "جالل الدين السيوطي"، دار الفكر، بريوت، د.ط،  -2
 .270أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، ص. -مقدمة يف علم املصطلح -3
 .49-48التعريب ونظرية التخطيط اللغوي، ص. -4
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غة املقرتضة، ومثال ذلك حرف يت ال يوجد هلا مقابل يف الل  عديل يف األصوات ال  يتم  الت   وغالًبا ما
"V  1عبري عنه كما يف كلمة "فيديو".ة للت  ذي يستخدم احلرف "ف" يف العربي  ة ال  غة اإلجنليزي  " يف الل 

عريب ف الت  يُعر   .عريب عند القدماء نوعني: أحدمها صياغي واآلخر صويت، وكالمها اقتباسيوالت  
ة على ّنجها ة، بكونه ت لف ظ العر  بكلمة أعجمي  غوي  االقتباسيالصياغي عند "اجلوهري": العالمة الل  

ة ويت عند "سيبويه"، فهو أن تتكلم العر  ابلكلمة األعجمي  عريب االقتباسي الص  وأسلوهبا. أم ا الت  
 2مطلقا، قد يلحقوّنا أببنية كالمهم، وقد ال يلحقوّنا هبا.

عريب، فله شق ان؛ تعريب لفظي وتعريب أم ا الت  »أن يفص ل "حممد البطل" قائالً: يف هذا الش  و 
ة مع ما قد حيدث من زايدة أو غة العربي  عريب الل فظي هو نقل كلمة بلفظها األجنّب إ ى الل  فكري. فالت  

 نقصان أو حذف.

العصور، وهو يستهدف االصطالحي ر املفاهيم عرب عريب الفكري، فقد ظهر مع تطو  وأم ا الت  
ة بغية نشر لغة الض اد يف شىت  امليادين وجعلها لغة ة ملفاهيم أجنبي  ل يف وضع مصطلحات عربي  املتمث  
 3.«العلم

ة كما هو دون إحداث أي  غة العربي  ة إ ى الل  غة األجنبي  عريب هو نقل الل فظ )ومعناه( من الل  فالت  
غة ريف لل  ويت والص  ظامني الص  غيري فيه انسجاما مع الن  داث بعض الت  تغيري فيه )الد خيل(، أو مع إح

 4 (.ة )املعر  العربي  

 

                                                           
 .49-، صنفسه 1
، 34"إدريس بن احلسن العلمي"، الرابط، العدد:  -مفهوم التعريب -بعنوان: اللغة العربية يف مواجهة التعريبينظر: جملة اللسان العريب من مقال  -2

 .156-155م، ص.1990
 .96م، ص.2007، 1ينظر: فصول يف الرتةمجة والتعريب، "حممد البطل"، الشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، مصر، ط -3
 .420وية يف اجلزائر، مقتطفات من امللتقى الوطّن حول املصطلح واملصطلحية، ص.جملة خمرب املمارسات الل غ -4
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عريب عريب اجلزئي على الت  ويلجأ إليه حني يستعصي إجياد مقابل عريب مقنع، وهنا يفض ل الت  
يت اقرتح هلا الفهري ال  (Psycholinguistics)حت أحيااًن، مثل: سان من الن  الكل ي ألن ه أخف  على الل  

 1"سيكولسانيات".

 عريب وفق منحيني:وميكن إجراء الت  

ة كما هي دون تغيري فيها، وهو ما يعرف أيًضا ة إ ى العربي  نقل الكلمة األجنبي   .1
قحرة أي كتابة حروف لغة حبروف لغة أخرى، ولكي تكون الن  (Transliteration)ابلن َّق ح ر ة

ة منًعا لوجود عد ة أشكال االصطالح وح د العملي  صحيحة البد  من وجود مواصفات ت
 الواحد.

ة "االقرتاض ة مع إجراء تعديل وتغيري عليها. ويُطلق على العملي  ة إ ى العربي  نقل الكلمة األجنبي   .2
عبري عن مفاهيم جديدة مل يعهدها غات احلي ة ابستمرار للت  ة متارسها الل  غوي" وهي عملي  الل  
 2من قبل. غةاطقون بتلك الل  الن  

 3عريب مراعاة ما يلي:جوء إ ى الت  ويشرتط "أمحد مطلو " حني الل  

 عريب .يف الت   االقتصاد_  

 ة.ماعي  ة أو الس    على وزن عريب من األوزان القياسي  أن يكون املعر   -

 فظ العريب.وق العريب وجرس الل    الذ  أن يالءم جرس املعر   -

 ة.العربي  غة أن  ال يكون انفرًا عم ا أتلفه الل   -

يف أقصى  -ة( تشيعريب قد حتو ل لدى كثري من الكت ا  )موضة لغوي  كما أن نا ال ننكر أن  الت  
عريب شرطًا البد  منه يف جمال ة، ومع ذلك يظل  الت  قافة األجنبي  كلي إ ى الث  ابالنتسا  الش   -غاايهتا

                                                           
 .41ينظر: جملة الرتاث العريب من مقال بعنوان: اللغة العربية واالصطالح العلمي، ص. -1
 .31-30، ص. ينظر: جملة الرتاث العريب من مقال بعنوان: اللغة العربية واالصطالح العلمي -2
 .89طلح يف اخلطا  النقدي العريب اجلديد، ص.إشكالية املص -3
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ا إيتاًء لألكل املعريف، إن ه الوسيلة والوضع االصطالحي إذ هو أسهل الوسائل وأسرعه ةغوي  ة الل  نمي  الت  
 1الفريدة حني تعز  الوسائل وتضيق الس بل ويتعذ ر نقل املعرفة من لغة إ ى أخرى.

يتها ني املختص ني، ففريق منهم مؤي د، وذلك ألمه  عريب عرفت ردوًدا خمتلفة من الل غوي  وظاهرة الت  
ة من غة العربي  ق آخر، فهو معارض وذلك خوفًا على الل  ة. وأم ا فريغة العربي  صيد املعجمي لل  يف إثراء الر  

ثل يف عجزها على غة، ويتم  ا عن الل  عريب يعطي انطباًعا سلبيًّ جوء إ ى الت  فقد أصالتها وأيضا ألن  الل  
ة. وهلذه األسبا  يف رأيهم، جيب ة واملعاصرة مبصطلحات عربي  كنولوجي  عبري عن خمتلف املفاهيم الت  الت  

ة يت عرفت هبا منذ العصور اإلسالمي  اهتا ال  خيلة إلظهار إمكاني  ة من الكلمات الد  غة العربي  تطهري الل  
 األو ى.

ة قرارًا جُييز تعريب بعض األلفاظ، غة العربي  زاع قائًما إ ى أن أصدر جمم ع الل  وقد ظل  هذا الن  
يت يعجز عن إجياد مقابل ة ال  ة والعلمي  ي  عريب بال قيد، ويُفيد أن  املراد هو األلفاظ الفنولكن ه ال جُييز الت  

يت يتشد ق هبا مستعجمة زماننا من أبناء العر . وهلذا ة واأللفاظ ذات املعاين العادية ال  هلا، ال األدبي  
 2ة.ة والفني  عريب أمهية يف وضع املصطلحات العلمي  فإن  للت  

هلا تعريب املصطلح األجنّب، يت خيضع وابط والقواعد ال  وجاء "علي القامسي" مبجموعة من الض  
 ص أمه ها فيما أييت:وحيد وسنلخ  نتها توصيات ندوة الت  ة وتضم  وضعتها اجملامع العربي  

ة. ويقصد ترجيح ما سهل نطقه يف وضع األلفاظ املعربة عند اختالف نطقها يف اللغات األجنبي   -
( غة العربي  نطقان ابلل  (Fibrin)ة هلة نطقا، فمثاًل للكلمة اإلجنليزي  هنا اختيار الكلمة الس   ِين  ة، )ِفرب 

ِين(، فنختار يف هذه احلالة الن    طق األو ل ألن ه األيسر.و)ف اي  رب 

غيري ة ويصري مستساًغا نطًقا. وميكن أن يشمل هذا الت  يغة العربي  تغيري شكل املصطلح، ليوافق الص   -
فكان األو ل كلمة )فيلوسوفيا( صوته أو صيغته أو كليهما. وقد أتى "علي القامسي" مبثالني، 

                                                           
 .90، ص. طلح يف اخلطا  النقدي العريب اجلديدإشكالية املص -1
 .148األسس اللغوية لعلم املصطلح، ص. -2
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يت ة ال  اين فهو كلمة )برتيكس( اليوانني  بت بلفظ )فلسفة( على وزن "فعللة". أم ا الث  ر  يت عُ ة ال  اليوانني  
 حتو لت إ ى )بطريق(.

ة. يغة العربي  حت ليوافق الص  ة جيوز فيه االشتقاق والن  خضوع املصطلح عند تعريبه إ ى قواعد عربي   -
ومت  تعريبها إ ى )قرصان( وةمجعها )قراصنة( ومنها  (Corsaro)ة كلمة غة العربي  الل  فمثال اقرتضت 

 مصدر )قرصنة(. اشتق  

ة ويتم  ذلك ابالعتماد على أصلها الفصيح. غات األجنبي  يت حر فتها الل  ة ال  تصويب الكلمات العربي   -
يت أصلها ال  (Alcohol)ة ة العودة إ ى تراث الكلمة، وقد ضر  مثااًل بكلمونقصد من هذه العملي  

 ة.عريب )الغول( وهو مادة كيميائي  

ة نطقها وسرعة ، حرًصا على صح   خصوًصا املصطلحات عموًما،واملعر   منهاضبط شكل  -
 1أدائها.
 ةمجة:التّ  -5

واصل، جعلها تضطلع على مر  العصور سلوك لغوي ونشاط حضاري يهدف إ ى الت  ةمجة إن  الرت  
ية بذلك نقل املعرفة من أم ة إ ى أخرى، فأضحت عو ، متوخ  قايف بني الش  الث  بادل يف الت   بدور هام  

فع الوفري واخلري العميم، حيث نقلت غات املختلفة تعود عليها ابلن  واصل بني اجملتمعات ذات الل  قناة الت  
 األفكار واملعتقدات واالبتكارات واملخرتعات، وجعلت بذلك العامل ينفتح بعضه على بعض فأسهمت

 بقسط كبري يف االزدهار العلمي واحلضاري.

ا تفسري، ة عن عبري بلغة اثني  وهي الت   2تعر ض األقدمون إ ى مادة )ترةمجة( وشرحها أكثرهم أبّن 
غة املصدر أو األصل( إ ى عبري عنها بلغة أو ى، أي نقل املعاين من لغة االنطالق )الل  يت مت  الت  املعاين ال  

ة غة العربي  (. وهي يف هذا املقام نقل املصطلح األجنّب ابنتقاء لفظ من الل  غة اهلدفلغة الوصول )الل  

                                                           
 .421أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، ص. -مقدمة يف علم املصطلح -1
م، 2005، 1العريب، الدار البيضاء، املغر ، ط ينظر: منهاج املرتجم بني الكتابة واالصطالح واهلواية واالحرتاف، "حممد الديداوي"، املركز الثقايف -2

 .28ص.
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ة املصطلح منذ ي معناه ويغطي مفهومه. وهي الوسيلة املفضلة لدى املتعاملني مع قضي  يفرتض أن يؤد  
 1ة.ون بنقل العلوم إ ى العربي  أن بدأ العر  يهتم  

ا عملي  وميكن أن نتصور الرت   غة املصدر إ ى هبا نقل املعًن املراد ترةمجته من الل   ة يتم  ةمجة على أّن 
غة اهلدف وإدراك ثقافتها، حبيث ال ميكن حك م يف كلتيهما، واحرتام نظام الل  غة اهلدف، بشرط الت  الل  

 2ذي ظهر فيه.قايف ال  املراد ترةمجته إال  ابستحضار اجلو  الث   ص  فهم الن  

تهم بفعل احتكاكهم ابألمم األخرى، ها العر  يف جاهلي  ة نشاط قدمي، إذ عرفةمجة إ ى العربي  والرت  
 ة.ة وسياسي  ويف صدر اإلسالم برزت ابعتبارها حاجة ديني  

ةمجة، وشاهدان على ذلك عصر قل والرت  وقد عرف العصر العب اسي حركة نشيطة على مستوى الن  
م ني. فقد كانت دار احلكمة أاي  ابع اهلجري  الث والر  ةمجة الذ هّب يف عهد املأمون خالل القرنني الث  الرت  

ةمجة آنذاك على نقل أم هات الكتب إ ى مة لرتةمجة العلوم، وانصب ت الرت  ة منظ  سة علمي  املأمون أو ل مؤس  
بي ة، إضافة إ ى كتب الفلسفة فات الط  ة واملؤل  ة والفيزايئي  ضي  اي  ة يف اهلندسة والفلك والعلوم الر  غة العربي  الل  

ة، وظل ت هي ذي بنت عليه أورواب ّنضتها العلمي  ةمجات األساس ال  ة، فكانت هذه الرت  بيعة اليوانني  والط  
 ب  ات والكيمياء والط  ضي  اي  ت وتطبيقات الر  افد األساس لنظراي  وما أضافه العقل العريب إليها الر  

 3واجلغرافيا والفلسفة يف أورواب ألكثر من سبعة قرون.

ثُ ر  اجلدل حوهلا حديثًا العب   لقد كان املرتةمجون األوائل يف العصر اسي على دراية كافية مبفاهيم ك 
اهلدف"، فعلى رأي شيخ املرتةمجني "حنني بن إسحاق"، فإن  ما حيد د  ص  املصدر والن   ص  مثل: "الن  
ه قيق واملتمي ز للكلمات، ال  سلسل الد  ي، أي الت  كل املاد  املصدر" ليس الش   ص  معًن "الن   ذي مينحه إاي 

                                                           
، 8جملة املصطلح من مقال بعنوان: إشكالية ضبط املصطلح يف الوطن العريب، "عبد اخلالق رشيد"، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، العدد:  -1

 .137م، ص.2012
 .21مل الكتب احلديث، األردن ،د.ط ، د.ت، ص."سعيدة كحيل"، عا -دراسة حتليلية تطبيقية -ينظر: تعليمية الرتةمجة -2
 .15م، ص.1983الرتةمجة العلمية، "سليمان الواسطي"، بغداد، د.ط، م -3
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ة معرفة ملن يرتجم يت ُكتب من أجلها. كما أشار أيضا إ ى أمهي  حمتوايته والفائدة ال   بل األهم  املؤل ف 
 1ته.العمل حىت نتمك ن من ضبط نوعي  

الته مصدر وقد خالط اجلاحظ املرتةمجني واط لع على ما شاع من ترةمجات يف عصره، فكانت أتم  
غة املنقول واملنقول اس ابلل  ةمجان( أعلم الن  )الرت  وينبغي أن يكون »العديد من آرائه، ومن بينها قوله: 

 2.«إليها حىت  يكون فيهما سواء وغاية

غة غة املصدر إ ى املعًن املكافئ له يف الل  ةمجة بتعبري آخر هي نقل معًن املصطلح من الل  فالرت  
عليل يت ميكن الت  ال  يت هتدف إ ى نقل املعاين اللية ال  ة الد  ظري  اهلدف، وتعتمد ترةمجة املصطلحات على الن  

ة وفق نظام حنوي  يت ترتاص  يف منظومة أفقي  ة ال  الالت املباشرة للمفردات املعجمي  هلا ابلر جوع إ ى الد  
حمد د ال يتخط ى حدود اجلملة الواحدة فهي معي نة إذن ابملكافئ املعجمي  داخل سياق بنيوي  صريف ، 

 3قايف املوس ع.ظر عن السي اق الث  بغض  الن  

ة ذات مدلول مكافئ ملفهوم ة بوضع لفظة عربي  غة العربي  نقل مفهوم املصطلح إ ى الل   يتم  و 
صر ف والبيان يف ةمجيع األحوال، ق ة واألمانة والت  قل الد  غة املصدر. ويستوجب هذا الن  املصطلح يف الل  

غة اهلدف. رةمجته إ ى الل  عند ت ص  صر ف يف املعًن العام للن  باع ّنج تقريّب فيه وإن جاز الت  وال جيوز إت  
وجيوز أن يرتجم املصطلح أبكثر من كلمة ألن ه قد يكون مرك ب كذلك يف ةمجيع الل غات وخري دليل 

 4ة.غات اإللصاقي  حت يف الل  ة السيما املنحوتة من عد ة كلمات مبوجب قواعد الن  املصطلحات األجنبي  

                                                           
 .16م، ص.1989لغة الرايضيات يف العربية، "حممد سويسي"، دار القلم، تونس، د.ط،  -1
 .1/210البيان والتبيني،  -2
 .96-95فصول يف الرتةمجة والتعريب، ص. -3
 .83م، ص.2007، 1يم الرتةمجة، "حممد الديداوي"، املركز الثقايف العريب، املغر ، طمفاه -4
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ا يف لغة مصدر إ ى ما يقابله دالليًّ  ة أساسها استبدال مصطلح متخص ص، منةمجة هي عملي  فالرت  
واصل املتخص ص؛ أي نقل الغرض املعرب  عنه بكالم ]س[ يف لغة ]أ[ إ ى كالم لغة اهلدف لتمكني الت  

 1]ص[ يف لغة ] [.

غة اهلدف(، ة وهي )الل  اني  غة الث  غة املصدر( إ ى الل  فهي تعبري عم ا هو مكتو  يف لغة أو ى )هي الل  
عبري هذه على ة الت  عد ة أفكار بواسطة الكلمات. وتقوم عملي   أوعن فكرة واحدة  عبريفهي إذن الت  

 اين ومها:ل أن يتواجد دون الث  عنصرين مرتابطني ال اثلث هلما كما ال ميكن لألو  

غة اهلدف أي معًن يت تنطوي عليها الكلمات يف الل  ةمجة هو الفكرة ال  ة الرت  ل يف عملي  العنصر األو  
 تلك الكلمات.

كل هنا تركيبة غتني املصدر واهلدف. ونعّن ابلش  اين فهو شكل الكلمات يف الل  والعنصر الث  
 2غة.اجلمل وضرو  الفصاحة والبالغة من تقار  وتناقض وتواز وتقي د بقواعد الل  

ةمجة مبفهومها العام هي نقل املعلومات واألفكار من لغة أصل إ ى لغة هدف، وإذا  إذا كانت الرت  
غة املرتجم إليها، غوي للكلمة يف الل  ة تقف عند حدود البحث عن املقابل الل  ةمجة املعجمي  كانت الرت  

يت تتضم نها ة ختتلف عن ذلك كثريا، إذ تعتمد ابألساس على ترةمجة املفاهيم ال  ةمجة املصطلحي  فإن  الرت  
غة األجنّب إ ى الل  ةمجة هي نقل املصطلح الرت  »غة األصل، يقول "علي القامسي": املصطلحات يف الل  

 3.«ة ما يقابل معًن املصطلح األجنّبة مبعناه ال بلفظه، فيتخري  املرتجم من األلفاظ العربي  العربي  

 غة، بل حىت  ة ليس فقط داخل نفس الل  غوي  ة عن املعاجلة الل  وهبذا ختتلف املعاجلة املصطلحي  
ة يف معاجلتها حترتمه بعض املعاجم املختص   ةمجة من لغة إ ى أخرى. وهو ما ملق األمر ابلرت  عندما يتعل  

ماذج على ة والن  ةمجة املصطلحي  ة املباشرة عوض الرت  غوي  ةمجة الل  يت اعتمدت الرت  وترةمجتها للمصطلحات ال  
 (Injection)ذلك كثرية نذكر منها: ما يستعمل يف ثالث جماالت: مصطلح 

                                                           
 .113املصطلح يف اللسان العريب من آلية الفهم إ ى أداة الصناعة، ص. -1
 .25صناعة الرتةمجة وأصوهلا، موسوعة الرتةمجان احملرتف، دار الراتب اجلامعية، بريوت، لبنان، د.ط، د.ت، ص. -2
 .101 علم املصطلحأسسه النظرية وتطبيقاته العملية، ص.مقدمة يف -3
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   حقن وضخ  و زرق.ة لفظ: غوي العام، ويقابله يف العربي  يف اجملال الل 

   ويقابله كما جاء يف املعجم املوح د ملصطلحات علم الص  يف اجملال الط ، حة وجسم ّب 
 1اإلنسان لفظ: حقن.

   ات، وترجم فيه املصطلح كما ثبت يف املعجم املوح د ملصطلحات ضي  اي  يف جمال الر
 2طبيق املتباين.ات ب : الت  ضي  اي  الر  

ذي ميكنه فظ ال  اث على اختالف ختص صاهتا حبثًا عن الل  كتب الرت    تنقيب يفةمجة تستلزم ال  إن  الرت  
دوات على ضرورة ة، ولذلك فقد نص ت معظم الن  غة العربي  محل داللة املصطلح اجلديد املراد نقله إ ى الل  

 3عريب.اث العلمي العريب، والبحث يف ثناايه عم ا حيمله من مصطلحات تكفينا مئونة الت  إحياء الرت  

ذي اثي العريب "صا ح القرمادي"، ال  غوي الرت  صيد الل  ذين حبثوا يف الر  ارسني ال  مثال نقدمه عن الد  وخري 
"دروس يف علم (Cours de phonétique arabe)أقدم على ترةمجة كتا  "جان كانتينو" وعنوانه: 

لفرنسي فعاد إ ى ويت ااث إلجياد املقابل العريب للمصطلح الص  وذلك حني استقرى الرت  ة"أصوات العربي  
 Point)قة "مبخارج احلروف" خمشري املتعل  نصوص سيبويه ونصوص شرح ابن يعيش والز  

d’articulation) "و"اإلدغام(Assimilation) "و"اإلمالة(Inflexion) و"اإلبدال "

(Commutation).4 

نصوص ة من ة األوروبي  وتي  يت استعملها كمكافآت للمصطلحات الص  وقد وضع األلفاظ ال  
 حاة العر  القدامى بني قوسني إلبرازها ومنها:الن  

 )تقريب(Accommodation  

 )تغيري )اعتاللAltération  

                                                           
 .48، ص.  علم املصطلحأسسه النظرية وتطبيقاته العمليةمقدمة يف -1
 .49، ص. نفسه -2
م، 1998، 1"حممود فهمي حجازي"، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط -قضااي ومشكالت -ينظر: اللغة العربية يف العصر احلديث -3

 .49ص.
 .200، م ص.1966دروس يف علم أصوات العربية، "جان كانتينو"، ترةمجة: "صا ح القرمادي"، اجلامعة التونسية، تونس، د.ط، -4
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 أسلي( -طريف )ذولقيApicale .
1 

 مشد د( )حرف( -مضاعف -)مضع فGéminée (Consonne) 

  )ثنااي عليا(Incisives Supérieures 

 )إمالة(Inflexion  

 )جمهور(Sonore .
2 

ة ابملصطلحات استناًدا ةمجة اخلاص  ات الرت  سبة ل  "حممد رشاد احلمزاوي"، فقد حد د تقني  أم ا ابلن  
 3، كما يلي: يوداربلّن ة لفيناإ ى املدرسة الكندي  

 

 ةمجة املباشر::التّ  - أ

، بل إن  أو اصطالحي   غة اهلدف سواء لتوافق بنيوي  غة األصل إ ى الل  وهي تعّن الن قل من الل  
 غة املرتجم إليها.ة وهو انتج غالًبا عن ثغرات وفراغات توجد يف الل  معدوم مع العربي  وافق ذلك الت  

غة الل   غة املصدر إ ى نص  الل   ة حتويل كلمة من نص  وهي عبارة عن عملي   عريب(:االستعار: )التّ  -
 غة املرتجم إليها أن تعرب  عنها.اهلدف، وتستخدم يف حالة وجود مفاهيم جديدة ال ميكن لل  

غة املرتجم عنها وترتجم ة وذلك أبن أنخذ العبارة من الل  وهو نوع من االستعارة اخلاص   الّنسخ: -
 (Degré zéro)رجة الص فر ترةمجة مباشرة تستوجب إدخال استعمال جديد يبدو غريًبا، حنو: الد  

أكثر من  غة املرتجم إليها كلمات ذي تستعمل فيه الل  ابملعًن الفيزايئي وهو احلال ال   ضخيم:التّ  -
 غة املرتجم عنها.كلمات الل  

 ضخيم مع زايدة يف األلفاظ.وهي تشبه الت   ة:الّتحشيّ  -

                                                           
 .207-206، ص. دروس يف علم أصوات العربية -1
 .215 -211-207، ص. نفسه -2
، 53م، ص.1986، 1ها، "حممد رشاد احلمزاوي"، دار الغر  اإلسالمي، بريوت، طينظر: املنهجية العامة لرتةمجة املصطلحات وتوحيدها وتنميط -3

55. 
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 وهي حتتوي على: ة:ةمجة اجلاببيّ التّ  - ب
 غة األصل مع اعتماد تعبري خمتلف.عبري عن مصطلح الل  وهو الت  كافؤ: التّ  -

 ة معًن خاص بلغة أخرى.وهي اعتماد مقابل خاص من لغة ما لتأدي   املؤالفة: -

جديد والقطيعة بني املفاهيم القدمية واحلديثة ليستمد  مصطلحاته من املعاجم وهو يفيد الت   حوير:التّ  -
 (Enfilage)ة مفاهيم جديدة، حنو ترةمجة الن ظم ب  املقر رة، بل هو وضع املرتةمجني لتأدي  

ة علمي  ة اختيار املصطلحات الكانت هذه آليات وضع املصطلح العريب، وإت باعها يسه ل عملي  
 ة؟وطريقة وضعها. ولكن كيف تكون ُصو ر بناء هذه املصطلحات العربي  

 ا: صور املصطلح العريب:اثبيّ 

 خمتلفة، ومن بني هذه األشكال: اذ أشكالوضع أي  مصطلح يفرض علينا اخت   إن  

 استخدام الوصف: -1

 .األو ى ومرتبطة هباة موض حة ملعًن اني  ة من كلمتني تكون الث  يتكو ن املصطلح املوصوف عام  
اتج عن استخدام الوصف مصطلًحا موصوفًا أو مصطلًحا منعواًت، هذا يعّن أن  ى املصطلح الن  ويسم  

ة فإن  غة العربي  ة، أم ا يف الل  غة اإلجنليزي  وع من املصطلحات يتكو ن من صفة وموصوف يف الل  هذا الن  
ى أيضا املصطلح ب من شيئني، فقد يسم  يرتك   فة أتيت بعد املوصوف. ومل ا كان املصطلح املوصوفالص  

ة، ومن غة العربي  ا. واألمثلة على ذلك كثرية يف الل  املرك ب تركيًبا نعتًيا أو املصطلح املرك ب تركيًبا وصفيًّ 
ة" اتي  ، "الد اللة الذ  (Acte de langage)" "، "عمل لغوي  غوي  : "الفعل الل  1ذلك نذكر مثالً 

(Autonymie)  اق نص ي" املصاحب"، "سي   ص  اخلي"، "الن  الد  ياق ، "الس(Cotexte) احملتوايت" ،

                                                           
ة ية، جامعينظر: جملة دراسات إنسانية من مقال بعنوان: "من الفعل الل غوي إ ى الفعل اخلطايب"، "حسني نواين"، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماع1

 .40، ص.2002، 28اجلزائر، العدد 
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 La progression)و"التد رج احملوري"  (Les contenusPropositionnels)ة"اجلملي  

Thématique).1 

ة إيراد هذه فاملتأم ل يف هذه األمثلة جيد أن  أصحا  هذه املصطلحات مل يت فقوا بعد على كيفي  
 ة، فالبعض منها جاءت نكرة، والبعض اآلخر وردت معر فة ب  )ال(.ي  املقابالت العرب

يت طويالً يف بعض األحيان  وقد أيملصطلحات يتمي ز بتعد د األوصاف ، وع من اوقد جند هذا الن  
ذي قابلوه ب  "الفعل الل غوي األكرب" ، ال  (Mocro-acte de langage)كما هو احلال مع مصطلح 
(Les unités de codage)نيا"، وقد تطول أكثر؛ حنو مصطلح ة الد  يزي  مرت  : "الوحدات ال(Acte de 

langage indiret)  غري مباشر"،  ، "عمل لغوي(High front roundedvowel)   حركة علوي" 
 2أمامية مدو رة".

هرة يف ة ابلقاغة العربي  ع الل  م  ه جمنستنتج أن  واضعي هذه املصطلحات املرك بة مل يراعوا ما أقر  
تُفض ل الكلمة »ة يف مخسني عاما"، إذ جاء على لسانه: فه املعنون: "جمموعة القرارات العلمي  مؤلَّ 

الواحدة على كلمتني فأكثر، عند وضع اصطالح جديد، إذا أمكن ذلك، وإذا مل ميكن ذلك، تُفض ل 
 .3«ةةمجة احلرفي  الرت  

 استخدام اإلضافة: -2

ًدا إذا تكو ن من تكو ن من كلمتني )اسم + اسم(، أو معق  يكون املصطلح اإلضايف بسيطًا إذا 
ة، غة العربي  اجتة عن الوصف واردة بكثرة يف الل  ة الن  ثالث كلمات فأكثر، وإذا كانت املصطلحات العربي  

اجتة عن طريق اإلضافة؛ ومن األمثلة على ذلك: "حتليل سبة للمصطلحات الن  فاألمر نفسه ابلن  
ياغة" ، "إعادة الص  (Monologue)فس" ، "خماطبة الن  (Analyse du discours)اخلطا " 

                                                           
 .41، ص  ينظر: جملة دراسات إنسانية من مقال بعنوان: "من الفعل الل غوي إ ى الفعل اخلطايب -1
 .363م، ص.2005اللسانيات اجملال والوظيفة واملنهج، مسري الشريف استيتية، عامل الكتب احلديث، اململكة األردنية اهلامشية،  -2
م(، من مقال بعنوان: "يف الرتةمجة والتعريب وكتابة 1984-1934جملة جمم ع اللغة العربية ابلقاهرة، جمموعة القرارات العلمية يف مخسني عاما ) -3

 .175م، ص1984عالم األجنبية"، "حممد شوقي أمني"، "إبراهيم الرتزي"، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، القاهرة، األ
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(Reformulation) اخل. فإذا كانت هذه املصطلحات مرك بة من كلمتني اثنتني؛ مها املضاف ....
ا يف بعض األحيان قد تتعد ى إ ى أكثر من ذلك، حنو: "حتليل البنيات الل   ة" ساني  واملضاف إليه، فإّن 

(Analyse des structures linguistiques)  ميز املهيمن" ، "نوع الرت(Le type de codage 

dominant).1 

 تقييد املصطلح حبرف: -3

ة مقي دة إم ا حبرف من حروف اجلر  أو حبرف من حروف غة العربي  أتيت بعض املصطلحات يف الل  
ة، وهذا ما عرب  بي  غة العر وع من املصطلحات فهي ترد أيًضا بكثرة يف الل  العطف، وفيما خيص  هذا الن  

ة، ومن ذلك: املفعول به وفيه ورة كثرية يف املصطلحات العربي  وهذه الص  »عنه أحد الباحثني بقوله: 
ة مقي دة حبرف من حروف العطف جند: غة العربي  . فمن أمثلة املصطلحات الواردة يف الل  2«ومعه

 /Enonciation)لف ظ" ة الت  نظري  لف ظ أو ، "الت  (Cohérence et Cohésion)"االت ساق واالنسجام" 

Théorie de l’énonciation)  داويل للخطا " حليل الت  داولية أو الت  ، "الت(Pragmatique/ 

Analyse pragmatique du discours).3   ة مقي دة حبرف غة العربي  أم ا املصطلحات الواردة يف الل
، فنذكر على سبيل املثال: "قواعد الت   ، (Tours de parole)داول على الكالم" من حروف اجلر 

، "أتثري (Paraphrase)، "حماكاة بعبارة أخرى" (Destinataire)"املرسل إليه" و"املتحد ث إليه" 
 4.(Réplique)على جوا "  ، "رد  (Perlocutoire)ابلقول" 

 واحق:وابق واللّ إدخال السّ  -4

غات تتقاسم خصائص مشرتكة من قبيل وهذه الل  امية، غات الس  ة إ ى فصيلة الل  غة العربي  تنتمي الل  
ا ذات صرف ف علماء الص رف هذه الل  صن ِ ة وغلبة الص وامت فيها. ويُ الثي  اعتماد اجلذور الث   غات أبّن 

                                                           
 .42-41ينظر: جملة دراسة إنسانية، من مقال بعنوان: "من الفعل اللغوي إ ى الفعل اخلطايب"، ص. -1
 .365اللسانيات، اجملال والوظيفة واملنهج، ص. -2
 .96م، ص2007: املفاهيم األساسية يف حتليل اخلطا ، "فريدة موساوي"، عامل الكتب، اجلزائر،  ينظر -3
 .98املفاهيم األساسية يف حتليل اخلطا ، ص -4
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غري تسلسلي؛ معًن ذلك أن  بناء الكلمة فيها ال يتم  بطريقة خطي ة تعتمد إلصاق لواصق ابجلذر أو 
ا يتم  بناؤه بطريقة تراكمي  غات اهلندل  ابجلدع مثلما عليه األمر يف ال ة وأوربية ذات الص رف الس لس لي، وإمن 

 1عرب مراحل أو هلا اجلذر مث اجلدع مث الكلمة.

ذي تُبًن عليه ، ويف اجملال الص ريف األصل ال  2ة هو األصلغة العربي  يف الل   :(Racine)اجلذر (أ 
عبري عن معاٍن معي نة. وقد أيخذ ة للت  موضوعة الكلمة يتم  توسيعه بقواعد حمد دة ليتالءم مع صيغ صرفي  

. وقد أيخذ صورة أمساء وصفات كما يف: م ر ٌض، م رِيٌض،  ، مت  ار ض  ، مت  رَّض  ، م رَّض  صورة أفعال: م ر ض 
م ر ض ٌة، ممُ رِ ٌض، مت  رِيٌض... اخل.

3 

ة، حني يفرغ يف قالب من القوالب الص رفي   ريت أيخذها اجلذورة ال  هو الص  : (Coffre)اجلدع (ب 
قات ًقا من حتق  ة خاًما، يف حني يُعد  اجلدع حتق  ة صوتي  هو أن  اجلذر يعد  ماد   والفرق بني اجلذر واجلذع

 اجلذر.

 4جذر + قالب صريف = جدع.

كيّب، بني  وضعه الرت  أيخذ اجلدع وضع الكلمة حني ُتضاف إليه الصقة تُ : (Mot)الكلمة (ج 
ة أو كالفاعلي    ةحوي  لة على الز من أو على املعاين الن  الة ختتص  مبعًن من املعاين كالد  والال صقة صرفي  

ا غري مستقل  املفعولي   ة بذاهتا؛ إذ ال ميكن استعماهلا إال  إذا كيبي  ة الرت  احي  ة من الن  ة أو غريها، إال  أّن 
 5اندجمت مع غريها.

 Préfixeى سابقة )أو ابدئة( ائدة يف صدر الكلمة تسم  ز إضافة   Affixationقصد ابإللصاقيُ 
، ويغلب Infixeاى حشو ، أو يف وسطها وتسم  Suffixeة( عى الحقة )أو كاس، أو يف عجزها وتسم  

استعمال احلشو أي  لُّ قِ واحق يف صوغ الكلمات، وي  وابق والل  ة االعتماد على الس  غات األوروبي  على الل  
                                                           

ينظر: جملة مكتب تنسيق التعريب من مقال بعنوان: "علم املصطلح"، جمموعة أساتذة أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية، الرابط، د.ط،  -1
 .77م، ص2005

2-  ،)  .3/102لسان العر ، مادة )ج ذ ر 
 .80-79ينظر: جملة مكتب تنسيق التعريب من مقال بعنوان: "علم املصطلح"، ص -3
 81نفسه. ص -4
 .81ينظر: جملة مكتب تنسيق التعريب من مقال بعنوان: "علم املصطلح"، ص. -5
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واخل واحق والد  وابق والل  عمال الس  ة است، وميكن يف العربي  1غيري أو اإلضافةدخ ل يف قلب الكلمة ابلت  الت  
 ذا يتم  احلصول على قدر وفري من الكلمات.، وبطع كاملة تعرب  عن معًن لغوي  قاأو احلشو بشكل م  

ة وهي جمموعة من عشرة أحرف يف ة تستعملها يف زايدة البني  ة حروفًا خاص  وقد عرفت العربي  
 3ة نوعان مها:العربي  غة . والل واصق يف الل  2العبارة "سألتمونيها"

ات حيث تصبح جزًءا من بنيتها؛ من صدرها  يت تلحق املشتق  وهي ال   ة:الّلواصق االشتقاقيّ  ( أ
مان واملصادر امليمي ة كأحرف املضارعة، وامليم املبدوءة هبا أمساء الفاعلني واملفعولني وأمساء املكان والز  

يت تلحق أمساء اآللة، وهي مع احلركة أو حركة ما من غري الث الثي  أو ما زاد عن ثالثة، وامليم ال   املصوغة
اء ة مع الت  ناعي  يت تلحق املصادر الص  اء املشد دة ال  قبل اآلخر حيد دان داللة املشتق ، أو من عجزها، كالي  

 ة.يف اإلجنليزي   (ism)املربوطة وهي تقابل الال حقة 

 عترب  ائًدا عليها، وال تُ ز ما يت صل ابلكلمة من أدوات تفيد معًًن  فهيالّلواصق الّداللّية:  (  
وكيد ةمجًعا صحيًحا، والحقة الت   موالحقة العدد مثًن كان أ ،جزًءا من بنيتها، ومن ذلك سابقة الس ني

ة جلوًءا إ ى هذه ثر من العربي  ة( أكة )ومنها اإلجنليزي  غات األجنبي  قيلة. ولعل  الل  اخلفيفة والث   هأو نوان
 ة، ولكن ها فيها تكاد تشك ل جزًءا من بنية الكلمة.الل واصق الد اللي  

 حنت مصطلح من مصطلحني: -5

هو إشراك أو ضم  كلمتني أو مصطلحني للحصول على مصطلح جديد بقليل من احلذف أو 
ة يف املعاصرة على ّنج الفرنسي  ة طق، وقد سارت العربي  قص، حلاجة الوصل بينهما واستساغة للن  الن  

ا ة وتقني  وع، الستحداث ما احتاجت إليه من مصطلحات علمي  هذا الن   ة مل تكن موجودة لديها، وإمن 
 .4ة املخرتعات احلديثة يف شىت  املياديندفعها لذلك ضرورة تسمي  

                                                           
 .10-9اللغة العربية واالصطالح العلمي، ص. -1
 . 10نفسه ، ص  -2
 .270، 267م، ص.1986ينظر: العربية لغة العلوم والتقنية ، "عبد الصبور شاهني " ، دار االعتصام ، القاهرة د.ط ، -3
 .95حماضرات يف فقه اللغة، ص. -4
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ألخرى حت ال يلجأ إليه يف وضع املصطلحات إال  إذا تعذ رت كل  الوسائل اورغم كون الن  
ة، إال  أن نا ُنصادف بعض املصطلحات املنحوتة من قبيل غة العربي  ة بتوليد املصطلحات يف الل  اخلاص  

"عبشمي" ويعّن رجل ينتسب إ ى قبيلة "عبد مشس"، "بسملة" وهي منحوتة من "بسم هللا الرمحن 
 الرحيم"، "حوقلة" وهي مأخوذة من "ال حول وال قوة إال  ابهلل".

سبة لنقل املصطلحات ة، أم ا ابلن  غة العربي  يت هي من صميم الل  ل ق ابملصطلحات ال  هذا فيما يتع
حت، ومن األمثلة على ذلك ة، فقد ال نلمس فيها الن  غة العربي  ة إ ى الل  غات األجنبي  املنحوتة من الل  

 ""نقد نفساين  (Psychocriticism)"، "نقد اجتماعي  (Sociocriticism)نذكر: 
(Electroménager)  كهرومنزيل" ،"(Aéronaval)  1"."جوحبري 

 

  

                                                           
 .96، ص.حماضرات يف فقه اللغة -1
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 اي  و واعع  الّران::فكري العريب التّ أّواًل: املصطلح يف إطار التّ 

ُالتُّتُ  ُقراءة ُسًس ُبلع ُادجدسدُل رُحيس ءُعّد ُلم ُاام ي ُام  ُلمسًقبل ُااتتا ًاا ًا  ا ُسأيس
1ُاللدءُيفُخمقُالفارُالعريبُاامع صر.ا ُظحة ُالبدمي،ُفساونُالتُّ

ايفُجم لُايعُاامصطمح تُألط ُالعمس ءُالعربُالبدام ُلمسصطم ُنصسل ُمنُاالهقس م،ُفبدُ
ُبضلطُالعسمسُّ ُخ ص  ُبنوداا ُايعوا ُأّّنم ُلراي"، ُحقل ل ُ"حمسد ُاالصطاليسُّبّّي ُالوجه ُ  ُاتوجسهه   

ُيفُالصُّ ُاسةهر ُحتبسقُتواص ُمعريفُفّع ل، ُبغس  ُاامصطم ُيفُمنهجُحسح ، ُلم ُأنُسنشأ سأكسدهم
فقُمعُاامفهومُ ُتقُّخيقّصُبهُايده،ُيس ُسقوايعُجمسول ُمنُالل يثّيُاامقخّصصّيُلم ُتًسسُُّلمس ُّ

 ُاصطاليا ُخيقّصُبهُذلكُاامفهومُايده،ُاخيقمفُمنُخاللهُلنُاامويول ُله،ُاتصل ُهذهُالقًسسُّ
ُالُّببسُّ ُاامف هسم  ُ ُمصطمح هت  ُأسضا اخل صُّيتُحتس ُبداته  ُهب  ُالعربُالبدام ُمن2ُ  ُالعمس ء ُاجع  ،

الجقه دُمفقويا ،ُفبدُدافعواُلنُا ُآخرُيفُايعُاامصطمح تُاهوُتركهمُاببُالويوحُشرطا ُأي يسُ 
ُاالجقه دسُّاظحرسُّ ُاامعريفُاحملّددُ  ُاامخقّصّيُيفُاظحب  ُالعمس ء ُمن ُيفُط ئف  ُايصراه  ُيفُاإلصالح،  
ذيُسلحثونُلهُلنُ ُاامالئس ُامبقضس تُاظحب ُاامعريفُالًُّم ُااامنهيسُّ ُالاّلُالاسفسُّذيُمببداتهمُحجي دُالُّ

ُكّمه،ُألطوُ  ًُّاُاألالوسُّمصطمح ت،ُامبوجبُذلك  ُلنُاامصطم ُالاّليق،ُحذاُُ بقُاتتخيسُ  ُلمسصطم ُال
ًُّ ُكأنُساونُاايحا ُدقسبا ُمقوفرااُلم ُاالك نُاامصطم ُال ُلم ُشراطُاالصطالح، ققص دُ بقُج تًيا

واهرُهل ُاراتُيفُاامصطم ُايفُاامفهوم.ُامب ُأّنُهذهُالةُّالّمغويُاامنشود،ُامبوجبُذلكُنبدااُظواهرُالقُّ
ُ ُالعمس ُيىتُالُلالق  ُيفُيس قه  ُايعه  ُتعّّي ُفبد ُيفُاالصطالح"، ُ"الُمش ي  ُاامشهوتة ابامبول 

ُ.3تاونُمقن قض 

                                                           
 .30مل ي ُسأيسًس ُيفُالمً نس ت،ُ"للدُالًالمُاامًدي"،ُد.ط،ُد.ت،ُص.ُ-1
االتا ،ُجمم ُآف قُالثب ف ُاالتا ُمنُمب لُبعنوان:ُ"منُبنودُاإلصالحُيفُالتا ُاإليالم "،ُ"حمسدُحقل لُلراي"،ُمركزُمجعس ُاام جدُلمثب ف ُُ-2

 .15م،ُص.1998أكقوبر22ُ،23ُُاإلم تاتُالعربس ،ُالعدد
 .17التا ُاإليالم "،ُصسنةر:ُجمم ُآف قُالثب ف ُاالتا ُمنُمب لُبعنوان:ُ"منُبنودُاإلصالحُيفُُ-3
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ُاخل صُّ ُالعن صر ُهذه ُا ُابالصطالحُالُّحّن ُالعربُالبدام ُمتثُّيتُايعه  ُي تااُلعمس ء  ُديقوتاا
ُمع تفهمُيفُايعُاامصطمح تُاالقُّلمسه،ُ ُلمسه ُالبوانّيُاالبوالدُاليتُاأّيًوا ُاه ُمبث ب  ع م ُمعه 
،ُاُأّيًواُلمسهُمع تفهمُيفُايعُاامصطمح تُاُالّقع م ُمعه ُاُه ُمبث ب ُالبوانّيُاُالبوالدُلمسهُ
ا ُيفُايعًُقفسدُمنُالتُّنتاي تُاظحدسث ُيفُايعُاامصطم ،ُابذلكُميانن ُأنُتًقفسدُمنه ُالدُّاّليتُ

 ،ُايًبُم ُسقن يبُمعُغ ُالعربسُّراط،ُايًبُم تًس ُبهُخص ئصُالمُّاامصطم ،ُيًبُهذهُالشُّ
ُاامعرف ُاظحدسث ُام ُتًس ُبه.

انبعُمنُمسزتّيُ تسخ،ُاذلكُا ُالعريبُذاُلسقُحنً  يُلم ُمًقو ُالقُّّبنُأّنُالتُّسامنُهذاُس ق
ًُّقّي:ُاألاىلُأنُّأي يسُّ  بب ُله،ُامنهُايقط عُأنُسقواص ُمعُغريهُمنُهُان لىنُلم ُايقسع بُالّراافدُال

ا ُالعريبُ ،ُيس ُانقفتُلم ُالتُّلم ُمد ُاظحض تةُاللشرسُّاظحض تات،ُاي لدهُأسض ُلم ُالثّل تُ
ًُّسُّ ن،ُااامسزةُالثُّ ُافارًيُ  ُاتتخيسُ صف ُالعزل ُاظحض تسُّ  بب ،ُب ُُ ُأنّهُملُسانُجًرااُتع رهُمثرةُاظحض تاتُال

ُكمسقهُالف لم ُااتتخيهُالّص نع ُ.1ك نُيمب ُاص ُامنطمق؛ُأيُك نتُله

ببُةرُمنُالثُّبُمّن ُالوقوفُاالنُّ ُاامصطم ُسقطمُّقُإبشا لسُّيتُتقعمُّ ُالُّااالهقس مُابلبض ًيُاظحبسبسُّ
 ُاظحدسث ،ُحذُتع  يُالاق ب ُيفُالعمومُاظحدسث ُ ُالعربسُّغوسُّالمُّتاي تُذيُأصلحتُلمسهُي لُالدُّالضّسقُالُّ

 ُ.ُفف ُالوقتُالرّاهنُأصل ُااموتا ُاامصطمح ُالُسغط2ُّ  ُنبصا ُيفُاامصطمح تُالعربسُّغ ُالعربسُّابلمُّ
ًّس تُالُّ كبُ يلُلم ُهذهُاألخريةُأنُتً  سرُالّرُ،ُاابلقُّ* غ ُالعربسُّيتُتقسّسزُهب ُالمُّي ج ُالعصرُتغمُال

 ،ُاأنُتواجهُهذاُالرّكبُمنُخاللُحجي دُن لسُّوتةُالصُّاكذاُالثُُّالع ام ُُّ ُيفُالقبّدمُالعمس ُّاامعريفُاامقسثُّ
ُاامصطم ُيفُالوقتُ ًّدُلم ُأتضُالواقعُم دام ُلنُجي مصطمح تُتقس ش ُمعُالعصر،ُالانُهذا

ُ يل:الرّاهنُتعرقمهُلّدةُحشا لس تُاخس تاتُه ُك لقُّ

  
                                                           

 .33سنةر:ُمل ي ُسأيسًس ُيفُالمً نس ت،ُصُ-1
ُالعددُُ-2 ُالاوست، ًاتةُاإللالم، ،ُنوفس ر03ُسنةر:ُجمم ُل ملُالفارُمنُمب لُبعنوان:ُ"اامصطم ُاأللًينُايلطُاامنهيس "،ُ"أمحدُخمق تُلسر"،ُا

ُ.5م،ُص1989
 .49ُ-26سنةر:ُالفص ُاألالُمنُهذهُاامذكرة،ُصُ-*
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 ارخي : اخليار التّ  -1

 ُيفُالع ملُغ تُاإلنً نسُّغ تُاظحّس ُلسرااُاه ُالويسدةُمنُبّيُالمُّ ُأطولُالمُّغ ُالعربسُّعّدُالمُّحذُتُ 
هل ُأنُتلب ُلم ُقسدُاظحس ة.ُفهذاُُبُ قُ ُكُ يّتُ (ُالُّ ُاالعربسُّتسنسُّ ُاالاّلُ ُااإلغرسبسُّالبدميُ)األينُهب ُالف تيسُّ

ُالزُّ ُالعربسُّالع م  ُمن  ُالاّس  ُمين ُمعرفسُ   ُمصطمحسُّتراكسا  ُاذخرية ُغ مراا ُايقف دُ  ُابذلك ُه ئم ،  
ُكّ ُجدسدُأصح بُهذاُاخلس تُمنُجترب ُاألاائ ُايرصواُلم ُأص ل ُالعربسُّ  ُاهذاُم ُدفعهمُحىلُتفض

ُ.1مًقحد 

 جريدي: اخليار التّ  -2

واجهُمف هسمُبمغ تُاألقوامُاألخر ،ُاتُ ُحتقكُّغ ُالعربسُّحّنُاخقالطُالعربُبغريهمُجع ُمنُالمُّ
ُلمُّ ُفا نُالبّد ُمنُقل ، ُملُسألفه  ُالعربسُّاتصّوتاتُجدسدة  ُمنُتولسدُمصطمح تُملقارة،ُاايعُغ 

ُلمقُّ ُاالقصّوتاتُيىتُتواكبُالقُّألف ظُمًقحدث ، ُاهذاُعلريُلنُتمكُاامف هسم ُالعمس ُاامقً تع، طوت
ُكّ ُمصطم ُقدميل،ُحذُتفضُألس نُهذاُاالجتُّ هُهوُنبسضُاألاُّاالجتُّ ًّاواُباّ ُم ُهوُ ه ُأصس ُامت

ُجدسدُامًقحد .

 وفيق : اخليار التّ  -3

ُخيدمُايعُامبقضس تُالمُّلُاالثُّأسّيُاألاُّاس ن ديُابدجسعُبّيُالرُّ ُالعربسُّ  يُمب  ُاخلس تُغ   ،ُاهذا
ًااُابلّرًيدةُالعمسسُّ غريهمُ ُيفُالع ملُلفتةُطوسم ،ُاايقف دااُمنُ ُاالفارسُّلسسُغرسلا ُلنُالعربُفبدُامق 

ًاداه ُتوّهيا ُمب ُصّنفواُمنُمؤلف تُأدبسُّفرفعواُشعم ُالقُّ  ،ُام ُبّدمُاللشريُألكثرُمنُيلع ُقران،ُا
ُأحب  ُلمسسُّ ُمن ُتبنسُّأجراه ُمن ُاختلوه ُام  ُالعربسُّاك نتُالمُُّ، تُملقارة ، ُالُّغ  ُالول ء ُه  ذيُ 

                                                           
مس ُلمتبس ُاالعمومُسنةر:ُجمم ُاامن ظرةُاليتُتعىنُابامف هسمُااامن هج،ُمنُمب لُبعنوان:ُ"ام ذاُأمه ُاامصطم ُالتاث "،ُ"لم ُالب مس "،ُاامنةس ُاإليالُ-1

 .33م،ُص.1993،ُدسًس ر6ُاالثب ف ،ُحسًسًاو،ُالرابط،ُالعددُ
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ُاالشُّايقولبُتمكُاام دُّ ُالُّة ُفزخرتا  ُذلكُاامضسون، ُفسه ُاالفنونُُذيُانقةم مبصطمح تُالعموم
ُك نتُأثراه ُمعيسا ُاأبدله ُحنواا.ااآلدابُاأيحتُأغىنُالمُّ ُكس  غ تُمصطمح 

1ُ

ُالمُّ ُيف ُاامصطم  ُايع ُأّن ُسقلّّي ُهن  ُالعربسُّمن ُلسمسُّغ  ُيف ُبطء ُمن ُسشاو ُيدسثا  ُتويسدُ   
ُأد ُحىلُيدا ُفوي ُل تم ُتعّجُبه،ُفص تُدأبُالدُّ ًُُّتاي ت،ُااليسس اامصطم ،ُممّ  نواتُيفُال

ُالقُّ ُاامصطم األخرية ُيف ًم  ُأ ُلن ُابلشُّعلري ُادجأت ُأا ُلبل ، ُأنّه ُلم  ُاإلش تة ُأا ُااقعهُ، ُمن او 
ُاايقخدامهُلندُالل يثّي.ُ

ُأهمُّ سص ُمنُخص ئصُاالصطالحُاه ُيراتةُبن ئهُخصُُّامعىنُذلكُأّنُهذاُاامصطم ُقدُف  ب د 
اامصطم ُمصطمحا ،ُاهذاُم ُسدفعن ُلمحدس ُُ ًلله ُمسُّيتُبعّدد،ُاالُّوّيدُالدمُالقُّف قُاالقُّلم ُاالتُّ

ُ.2 غ ُالعربسُّ ُيفُالمُّلنُأيل بُالفوي ُاامصطمحسُّ

 ة.غة العربيّ ة يف اللّ ا: أسباب الفوضى املصطلحيّ اثنيّ 

 ُيفُاللح ُالعمس ،ُفهوُلممُسمقب ُمعُمجسعُ ُمهسُّ ُأي يسُّحّنُلممُاامصطم ُسشّا ُحشا لسُّ
يتُتعرّفه ،ُاتعطسه ُهوسقه ،ُلذلكُفهوُالُتعرفُاظحس ةُحاّلُبوجودُمصطمح هت ُالُّالعموم،ُب ُحّنُالعمومُ

،ُجيعمهُمقسسّ زااُلنُغريهُمنُصُالعمس ُداتااُتًيدًيُ له ،ُابذلكُحيقّ ُاامصطم ُمنُالنُّمُاامعرف ُاسرتُّسنةُّ
خ تجُهذهُاألخرية؛ُُ ُفإنّهُسّقيهُحىلغ ُالعربسُّصوص،ُأّم ُلنُااقعُاامصطم ُالعريبُاُايعهُيفُالمُّالنُّ

ُاالقُّأيُالتُّ ُحىلُالقُّمج  ُسّقيه ُممّ  ُاامصطمح تُعرسبُأكثر ُتًّلبُيفُتعّدد ُم  ُاهذا والدُمنُالّداخ ،
ُ.3 يلُتعّددُيفُاامف هسماابلقُّ

  

                                                           
 .34بعنوان:ُ"ام ذاُأمه ُاامصطم ُالتاث "،ُص.ُجمم ُاامن ظرةُاليتُتعىنُابامف هسمُااامن هج،ُمنُمب لُ-1
ًسع،ُلّس ن،ُاألتدن،ُطُ-2  .185-184م،ُص1ُ،2008سنةر:ُدتاي تُيفُالمً نس تُالعربس ،ُ"للدُاظحسسدُالًّسد"،ُداتُمحوتا يُلمنشرُاالقو
ُ.1/170سنةر:ُحبو ُادتاي تُيفُالمغ ُالعربس ،ُُ-3
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 التّعدد: -1

ُالقُّ ُمشام  ُاالّداتيّيُحّن ُالعمس ء ُط لتُأسض  ُب  ُفبط*، ُالبدمي ُالعصر ُلم  ُتبقصر ُمل عّدد
ًادُمنُحشا لسُّاالل يثّيُيفُ عّددُيفُهذاُ ،ُالانُالقُّغ ُالعربسُّ ُايعُاامصطم ُيفُالمُّالعصرُاظحدس ُممّ ُ

ُامنُخاللُالتُّالعصرُختّط ُالمُّ عّددُسنقب ُمنُلغ ُحىلُأخر ،ُفقعّددُمج ُأصل ُالقُّغ ُالوايدة،ُألنّه
ُالمُّ ُالمُّاامصطمح تُيف ُحىل ُيقسا  ُيسنقب  ُاامصدت ُحىلغ  ُابإلي ف  ُهذا ُاهلدف، ُاامتمجّيُغ  ُايقب ء

ُ.1لمسصطمح تُمنُلغ تُخمقمف ،ُممّ ُأنقجُمصطمح تُخمقمف ُلمسفهومُالوايد

ُك نتُاامشام ُاامقسثمُّ  ُمنُدالل ُأمهسُُّال ُلم ُمفهومُاايدُأق ُّ ُيفُتعّددُاامصطمح تُالدُّاتمّب 
ص،ُدالالتُالنُّفظُالوايدُلم ُمف هسمُمقعّددة،ُذلكُأّنُاامصطم ُهوُالعنصرُاألي سُيفُحتدسدُالمُّ

ُحتدسدُ ُيف ُاتبعا  ُال ُي ببا  ُساون ُاأن ُش ء، ُكّ  ُقل  ُاايحا  ُحمّدداا ُساون ُذلكُأن استّتبُلم 
ذيُسشريُحلسهُاامصطم ُمنُشأنهُ.ُاهذاُاخلالفُيفُاامفهومُالُّلغويُُّم ُمنُأّيُنصُّالالتُاامقحصُّالدُّ

ًُّ،ُذلكُأّنُاامقع ممّيُمعُءواص ُبّيُالعمس  ُالقُّأنُس عسقُلسمسُّ ع ُهذهُاامصطمح تُيسضطرانُحىلُال
ذسنُسًقخدموّن ،ُقل ُاألخذُمب ُسبدمهُلفهمُم ُحتسمهُهذهُاامصطمح تُمنُمدلوالتُلندُالعمس ءُالُّ

ّنُهذهُاخلالف تُأشّدُخطرااُمنُتعّددُ .ُااظحامُأبتُلغوسُّ ،ُأاُنةرًيُّهؤالءُالعمس ءُمنُيب ئقُلمسسُّ
حىلُأّنُتعّددُاأللف ظ،ُمعُم ُسقضسّنهُمنُحشا الت،ُميانُمرّدهُال ُلم ُمفهومُاايد،ُاأللف ظُالدُّ

ًه ُحذاُلرفن ُالّمفظُاآلخرُالُّ الالتُلمسفهومُالوايد،ُذيُحيس ُدالل ُهذاُالّمفظ.ُأّم ُأنُتقعّددُالدُّجت ا
ُالُلمسه.فظُالدُّيتُتًقعس ُالمُّيلس ُحىلُيّمهُحالُّبدتاي ُاامفهومُأاُايقنق جهُمنُاألحب  ُالُّالُفهوُم ُ

ُالنُّ ُهذا ُيف ُج ء ُممّ  ُالبول ُتعّددُميان ُمن ُأخطر ُالوايد ُاامصطم  ُمف هسم ُتعّدد ُأّن ص
ُالاّمُمنُاامصطمح تُيسضطّرانُحىلُاللح ُ اامصطمح تُلمسفهومُالوايد،ُألّنُاامقع ممّيُمعُهذا

                                                           

ًّدُاُ-* اُيفُمصطمح تُالنحوُاالصرفُاالقصرسفُاليتُسًقخدمه ُالعمس ءُمرةُلمدالل ُلم ُمفهومُاايد،ُاُمرةُتعددُاامصطم ُظهرُقدميا ُانمحةهُمقي
ُلمدالل ُلم ُمف هسمُمقعددةُأمث لُخمفُاألمحرُااخلمس ُبنُأمحدُاغريهم.

 .41سنةر:ُمنُقض ًيُاامصطم ُالمغويُالعريب،ُالاق بُالث  ي،ُص.ُ-1
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ُالصُّ ُالنُّلنُاامفهوم ُهذا ُأّن ُكس  ُيس عُلموقتُاادجهد، ُاامصطمح تُاهذا عّددُوعُمنُالقُّحس ُهلذه
1ُواص ُبّيُالعمس ء.س عسقُالقُّي

ُالمُّ ُمسدان ُدخ  ُمن ُمجسع ُأّن ُيف ُشك ُمن ُُافس  ُاخقالفُحبغ ، ُمًأل  ُأّن ُأسبن ُفسه   
ًمنُالقُّلعصطمح تُاتعّدده ُأصل ُظ هرةُمقاام ُكّ ُسومًُ تعُالعمس ُالُّ ،ُاخب ّص ُيفُ ذيُسقسّخض

ُلمُّاامشام ُابلنُُّااجم الت.ُاتقض لفُلنُالعدسدُمنُاامصطمح تُادجدسدةُيفُشىّتُ  ؛ُغ تُاامقمبسًُّل 
ُمث ُالمُّأيُتمكُالُّ ُغريه ، ُايعه ُالعربسُّيتُتق بعُم  ُالوافرُمنُغ  ُالّزخم ُمنُهذا ُسع  يُابيثوه  ُحذ  ؛

يتُحتق جُحىلُحجي دُبدس ُدالُمن يبُتقبلمهُاألذااق،ُحي ف ُحىلُأّنُاامف هسمُاامصطمح تُالوافدة،ُالُّ
ُحىلُأ ُقدُختقمفُمنُلغ  ُفه ُلسًتُابلضُّاأنةسقه  ُالمُّخر ، ُيفُمجسع ُمقط بب  ُفسدلولُراتة غ ت،

 ُتشّا ُحيد ُ هرةُالعمسسُّذيُسع ّرُلنهُسقل سنُمنُلغ ُحىلُأخر .ُاهذهُالةُّاامصطم ُأاُاامفهومُالُّ
2ُ.والبوم ُّعسدسنُالع امسُّص ل،ُأاُتل دلُاامعموم تُلم ُالصُّ ُاالتُّ ئا ُيفُلسمسُّعوابتُالشُّالصُّ

ُكمسق ُكمس تُامفهومُاايدُسُ حّنُايقخدام عّدُهدتااُلمّرصسدُاامعيس ُالعريبُّيُخمقمفقّيُأاُلّدة
 ُس ع  يُ ُاظحدسث ُتاشفُلسُّغوس ُالعربسُّ ُيفُايعُاامصطم ،ُفنةرةُاايدةُيفُاامصطمح تُالمُّاحشا لسُّ

ُيفُمصطمح ته ُتعّدد ُمن ُالعمم ُهذا ُالمُُّ.منه ُلمم ُمنه : ُكثرية ُلم ُذلك ُالمُّااألمثم  ُلمم ُغ ت،غ ،
ُالمُّاأللًنسُّ ُامسًُّ نسُّ ، ُ ت، ُاللح  ُمعيسسُّالصُّ  ُاامع جم، ُلمم ُمعيسسُّويت: ُامسُّ ت، ُاللح ُ ،  
ُاأليموبسُّاأليمويبُّ ُاألي لسب، ُلمم ُاأليموب، ُلمم ُا: ُغريُُ . ُظ هرة ُتعّد ُاامصطمح ت ُهذه كثرة
3ُ .صحسُّ

 ،ُاحّّن ُغ ُالعربسُّلمُّحّنُمث ُهذاُالقعّددُيفُاامف هسمُالواتدةُلمسصطم ُالوايدُلسسُمبصوتااُلم ُا
عّددُلندم ُتاونُاامصطمح تُ ُمبث ُهذاُالقُّغ ُالعربسُّرُالمُّغ تُاألخر ،ُاتقأثُّهوُظ هرةُش ئا ُيفُالمُّ
ُسقُّ ُأا ُحلسه ، ُسفد ُابلدُّممّ  ُالُّص  ُهذهُتاي ت ُلم  ُاألمثم  ُأبًر ُامن ُيواء، ُيّد ُلم  ُفسه  ُتبوم يت
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ُالمُّالةُّ ُ)فبه ُمصطم  ُاااجم التُالُّ هرة، ُغ ( ُ)لممُيت ُاامصطم ُمبصطم  ُاتتل طُهذا ُامد  سقن اهل ،
سن"ُلدمُغ (ُمنُجه ُااامصطم ُاألجنيبُ)الفسمولوجس (ُمنُجه ُأخر ،ُحذُسمحظُ"لص مُنوتُالدُّالمُّ
ُكّ ُمصطم ُمنُهذهُاامصطمح تُالثُّف قُلغوسُّاتُّ ُكّ ُسن ُلم ُمعىن الث ،ُالم ُم ُسدخ ُيفُتعرسف

ُالُسدخ  ُام  ُاامصطمح تُالثُّحبس ُأصل ُالا تُ.منه  الث ُمرةُابيقعس لُبُالوايدُسًقعس ُهذه
دانُأنُساونُذلكُفرسقُبسنه ُأاُبّيُبعضه ُما نُبعضه ُاآلخرُ،اُمرّةُاثنّس ُأاُاثلث ُابلقُّبعضه ُ

ُ.1 ُالا تبُأاُيفُذهنهاايحا ُيفُمنهيسُّ

ُ)القُّسر ُ"أمحدُقدُّ ُاإلط ت ُسنلغ ُااللقف تُحىلُالفرقُبّيات"ُيفُهذا ُأنّه ُالّمغوسُُّالدُّعّدد(  ُالل 
ُاألمرُمنُش ُاخل صُّ ُااالصطاليسُّالع مُّ ُكمس ُل مُّأ .ُاهذا ُكونه  ،ُتردُيفُنهُختمسصُاامصطم ُمن

ُكمس تُمش هب ُهل ،ُاسدخ ُيفُ ًةُغريُي ئع ُبّي ُكمس ُابت مًقوًيتُالاالمُلم ُتعّدده ،ُاحتوسمهُحىل
عّددُيفُ ؛ُحذُش عُمث ُهذاُالقُّاألجنلسُّهذاُالل بُاخقس تُمصطم ُاايدُامب بم ُلددُمنُاامصطمح تُ

ُكقلهم. ُاااماليقُالُّجّ ُمع جمُاامصطمح تُالّمغوسُّ ُيتُذّس ُهب ُالّداتيونُهب 

ُعّددُميانُتن الهُافقُصوتتّي:ونُمنُالقُّاهذاُالمُّ

ُاألجنلسُّ (1 ُاامصطمح ن ُالُّأنُساون ُاخقالفُاللنس ،ُ نُمشتك نُيفُاألص  ُمع ُمنه ذيُب نس 
 ُحتس ُمف هسمُاايدة،ُلم ُةرُحىلُمث ُهذهُاامصطمح ت؛ُحذُسةّنُبعضهمُأّنُّيفُالنُّاخيقمفُالعمس ءُ

ُكّ ُاايدُمنه ُحيس ُدالل ُختقمفُلنُسغ ُالُّالّرغمُمنُاخقالفُالصُّ يتُاتدتُلمسه .ُاسر ُآخرانُأّن
 2يتُحيسمه ُاآلخر.تمكُالُّ

اتادااُمنُاألاىل،ُُوتةُقدُتاونُأكثرتّيُخمقمفقّيُاهذهُالصُّأنُساونُاامصطمح نُمنُم دُّ (2
اُتلعا ُلذلك.سنةرُحلسه ُاامتمجونُابلقل تُأّّن ُمتادف ُيفُلغقه ُاألمُّ ،ُفسخق تُهل ُمصطمحا ُاايدا

3ُ
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ب ُعّدد،ُخ ص ُتمكُاامقعمُّميانن ُالبولُأنّهُيفُالعصرُاظحدس ُحي الُالعمس ءُمواجه ُظ هرةُالقُّ
عرسب،ُمج ُأاُالقُّالوايد(ُحّم ُلنُطرسقُالتُُّابامصطم ُاألجنيبُ)أيُلندم ُتقعّددُمصطمح تُاامفهوم

غ تُاامصدتُمنُجه ،ُااخقالفُخمفس ُأاُنةرةُالّداتسُمنُجه ُأخر ُي لتُالانُاخقالفُالمُّ
ُدانُيّ ُهلذهُاامشام .

ال ُلم ُمفهومُاايد،ُاذلكُلندم ُخيق تُالعمس ءُاتاسنُاامع انةُالا ر ُيفُتعّددُاأللف ظُالدُّ
ُكس ُختقمفُالداافعُاتاءُاخقس تُاالّداتيونُألف ظُ ُك نُغريهمُقدُاخق تُهل ُألف ظا ُأخر ، اامف هسم،

 ُل،ُاامصطمح تُالعربسُّعّددُهذهُحىلُحموتسّي؛ُاألاُّتنبًمُصوتُالقُُّاأللف ظُادجدسدةُمنُل ملُآلخر.ُا
ح تُالل ُلم ُلددُمنُاامصطماامب بم ُامصطم ُأجنيبُاايد،ُااآلخرُاخقس تُمصطم ُلريبُاايدُلمدُّ

1ُ .األجنلسُّ

ال ُلم ُاامفهومُالوايدُمشام ُتًّلبُفسه ُالعمس ء،ُفهن كُمنُسلداُأّنُتعّددُاامصطمح تُالدُّ
ُك نتُقدُايعتُاتيّيُمنُخيق تُمصطمح تُجدسدةُامف هسمُدانُأنُسنةرُحىلُاامصطمح تُالُّالدُّ يت

ُمنُشأّن  ُاسضعُمصطمح تُجدسدة ُالّداتيّي، ُمن ُغريه ُسمغ ُجهود ُي بب ، أنُتربكُات عسقُُهل 
ُاللح .

عّددُج ءُال ُلم ُمفهومُاايد،ُجيدُالّداتسُأّنُهذاُالقُّلندُالوقوفُلم ُتعّددُاامصطمح تُالدُّ
ُاايعُو ُاخق ته  ُمقعّددة، ُصوت ُاللنس ُُالم  ُيف ُاالخقالف ُساون ُفبد ُامصطمح هتم، اامصطمح ت

ُالُّااالتُّ ُالصُّف قُيفُادجذت ُاهذه ُاامصطم ، ُاذيُسلىنُمنه ُكثرية ُسقُّلشُّوتة ُم  ُكثرياا ُذلكُأنّه فقُسوع،
ُالُّ ُالع م ُاامعىن ُلم  ُالوايعون ُأا ُفسمياامتمجون ُاامصطم ، ُسفسده ُالُّئذي ُادجذت ُحىل ذيُسقضّسنُون

ُالع مُّالدُّ ُالُّ ،ُالانُاامصطمح تُختقمفُبعدُالل  ُاامصطمح ت،ُذلكُيفُاللنس  ُهذه يتُتويعُلمسه 
ُ ُاألجنيب ُاامصطم  ُخيق ت(Signifiance)مث  ُ"اخلويل"ُُلهُ، ُاسً اسه ُ)حدالل(، ُمصطم  "اامًدي"

،ُاستمجهُ"يعسدُلّموش"ُ(Signification)،ُاسً اسهُماقبُتنًسقُالقعرسبُ(Meaning)مبصطم ُ
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ُ)القُّ سدل (،ُاخيرجُدالل(،ُاخيق تُلهُ"للدُااممكُمراتض"ُمصطم ُ)القُّدلس (،ُاستمجهُآخرانُب ُ)القُّب 
1ُسّعين(.فسخق تُلهُاللب ل ُمصطم ُ)القُُّبعضهمُلنُهذاُادجذتُحىلُلفة ُاامعىن،

ال ُلم ُمفهومُاايدُيفُأغمبُاأليس نُسعودُحىلُميانُالبولُحّنُيلبُتعّددُاامصطمح تُالدُّ
ُكّ ُمصطمح ُحىلُمصطمح تهُاهذاُاخقالفُاامصطمح تُيفُاللنس ُااتُّ ف قه ُيفُادجذت،ُاحىلُتعّصب

ُالقُّ ُهذا ُامنُصوت ُاامتمجّي. ُلند ُأكثر ُنمسًه ُالّداتيّيُلم ُاالقتاضُعدُّم  ُأيد ُالقس د ُأسض ، د
ف ،ُذلكُأّنُاالقس دُاآلخرُلم ُاللن ءُالعريب،ُفبدُتشتكُأغمبُاامصطمح تُالوافدةُيفُهذهُالصُّ

ًالُبعضُالعمس ءُسرانُوتةُالُّف قُلم ُالصُّ ُلدمُاالتُّقضسُّ ًالتُق ئس ،ُام  يتُتنب ُهب ُاامصطمح تُم 
 ،ُالذاُتشسعُمث ُهذهُاامصطمح تُيفُدتاي هتم،ُأقربُحىلُالّدق ُالعمسسُّأّنُاألخذُابامصطم ُاألجنيبُ

ًالُق ئسا  ُ.2امعُأّنُالعمس ءُأخذااُسعريونُيفُاآلان ُاألخريةُلنُاالقتاضُفإّنُاألمرُم 

ُكّ ُم ُتبدمُأّنُمشام ُالقُّ ا ُالعريبُالبدمي،ُعّددُظ هرةُتعودُجذاته ُحىلُالتُّسلداُمنُخالل
اليظُ

 
ُالعصرُاظحدس .ُفعندُالبدم ء،ُ هرةُلندُالبدم ءُختقمفُلّس ُه ُلمسهُيفهذهُالةُُّأنُّالانُاام

ُالعربسُّاققصرتُلم ُالمُّ ُف لقُّغ  ُك نُيفُاامصطمح تُالعربسُّ ُفبط، ُحذاُ ُايفُاامف هسمُالعربسُّعّدد  ،ُهذا
 ُاألخر ،ُاهذاُم ُلسُّغ تُاألجنالمُّعّددُط لُاظحدس ،ُف لقُُّصر.ُأّم ُيفُالعحويُّثن ُلنُاامصطم ُالنُّحتدُّ

ُاالتتل كُيفُاامصطمح تُانقب ُحىلُالمُّ ُهذا ُألّن ُاامتمجونُاالل يثونُالعرب، ُالعربسُّأدتكه ُأّنُّغ  ُمب   ُ 
ُأمهسُّ ُاامشام  ُهلذه ُسعرياا ُمل ُالبدم ء ُأّن ُاناليظُأسض  ُالغرب. ُمن ُيفُالعتًقب ُلمومه  ُأّم  ُصر ،

ُالمُّ ُلمس ء ُي ال ُفبد ُالعربسُّاظحدس  ُغ  ُأن ُالُّ  ُاامشام  ُهذه ًاا ُاللح ُسقي ا ُت عسق ُتنفك ُال يت
ُكس ُصعبُيىتُالقُّغ تُاألجنلسُّاامصطمح ،ُفصعلتُلمسهمُنب ُالعمومُمنُالمُّ واص ُبسنهم،ُاهبذاُ ،

3ُ هرةُييرةُلثرةُيفُاجهُالعموم.تعّدُالةُّ

ُ
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 ة:ة الّلغويّ االزدواجيّ  -2

ًدااجسُّ ُاال ُنشأة ُاظحدس ُلن ًااسُّميان ُ ُمن ُاألاىلُيس ُ  ًدااجسُّقّي: ُاال ُحىل ُبوصفه ُسنةر  
 نس ُيس ُسنةرُحلسه ُبوصفه ُاصطاليا ُشأةُاألاىلُهل ،ُاالثُّغ ُنفًه ُمنذُالنُّ ،ُتافبتُالمُّظ هرةُلغوسُّ

تاي ت،ُلاّنهُملُّيُالعربُاغريُالعرب،ُمنذُبدءُهذهُالدُّسةهرُيفُدتاي تُالّمغوسُّأُُأاُمفهوما ُبدلغوًيُ 
لمسسُ سقُّ ُكقبُ"فريُجًون"ُمب لقهُالشُُّ ُحالُّمنُلهدخذُشاالُا ًدااجسُّقرسبُيّي  ُغوسُّ ُالمُّهريةُلنُاال

(Diglossia)ُ 1959ًُّين  ُال ُفض  ُاك نُله ُاش عُلد ُم، ُلل ُأنُانقشر ُمثُم  لقُيفُايقخدامه،
1ُ . تُاالجقس لسًُّ نسُّلمس ءُالمُّ

ًدااجسُّ ًدااجسُّ ُسبودانُحىلُتأسّي:ُأيدمه ُسر ُأ ُبوصفه ُظ هرةُلغوسُّحّنُاظحدس ُلنُاال  ُّنُاال
 ُاكقنهتُُاققضقهُظرافُخ صُّ  يُسراه ُتطّوتااُلغوًيُ غ ،ُاالثُّ ُمنذُبداًيتُالمُّغوسُّ هرةُالمُّجزءااُمنُالةُّ

ُغ ُيفُفتاتُمنُاتتخيه .المُّ

ُالفصح ُاالع مسُّاس لىنُلم ُالبولُاألاُّ ُمشام  ُلُأّن ُاالُأظّن ُاالُط تئ  ُلسًتُجدسدة أّنُ 
ُ ُالبولُبذلك، ُميانه ا ُأاُاألقدمّيُمنذُالنُّأيدا ُحىلُلهدُالبدم ء، ُاامشام  شأةُحذُتعودُجذاتُهذه

ًدااجسُّاألاىلُلمُّ  ُاحنُملُتانُمبث ُم ُه ُلمسهُغ .ُف لعصرُادج هم ُملُسانُمبنأ ُلنُمث ُهذهُاال
ُالمُّ ُاالخقالف ت ُيس ُتةهر ُالُّهيسُّالسوم، ُاالًُ  ُهذا ُمد  ُاي ئدة، ُيسنذاك ُك نتُق ئس  ااجُديت

ُك نُاالخقالفُبسنه ُقه،ُاحشا لسُّ ف لعربُملُساونواُسنطبونُهلي ُاايدة،ُاحّّن ُهلي تُلدسدةُط ام 
ذيُنزلُبمً نُلريبُملّي،ُاهوُلً نُقرسشُظ هرااُاشدسدااُيىتُلهدُقرسبُمنُتنزس ُالبرآنُالارميُالُّ

2ُالعربُاجسده .ُ ذيُتشّا ُمنُمج عُلغالُّ

ًم ُلمع مسُُّغ ،منُهن ُتلداُالفصح ،ُاه ُاامًقو ُاأللم ُلمُّ ًن ُمعه ،ُاقدُمتّانتُمال  ،ُامقوا
ُالقُّ ُالع مسُّمن ُلم  ُاامقسثُّغّمب ُابلمُّ ت ُالعربسُّم  ُالشُّهي ت ُخط ب ُشّامت ُيّي ُاامقعّددة ُقل ُ  عر

                                                           
ًدااجس ُالمغوس ُيفُالمغ ُالعربس "،ُ"لل سُاامصري"ُا"لس دُأبوُيًن"،ُالعددُ-1 م،8ُ،2014ُُجمم ُجمّسعُالمغ ُالعربس ُابلب هرةُمنُمب لُبعنوان:ُ"اال
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ُل دتُمرُّ ُلاّنه  ُاإليالم، ُبعد ُاخط بُالبرآن ًيفُالع مسُّاإليالم، ُ ُفتاجعتُأم م ُأخر ،  تُة
ُالمُّامدُّ ُاحنراف ُجرّاء ُه  ُمن ُأص به ُأا ُتغسري ُمن ُلمسه ُطرأ ُام  ُالعريب ُاالخقالطُتً ن ُبفع  طّوت

ُالنُّاااالخقالفُُا ُحىلُاجه  ُسًمم ُم  ُاهو ُاألخر ُالُّالنفق ح، ُيللا ُةر يتُتر ُالفصح ُابحنً ته 
منُحىلُنّدُسهّددُالفصح ُنفًه ُأاُ ُلنه ُلققحّولُمعُالزُّ ُهلي تُتايتُتنأ ُتدتجيسُ اجسها ُلقشاُّ
ُحم ًدااجسُّسلعثره  ُاال ُهذا ُالمغوسُّداثا ُالُّ  ُخمدان  ُابن ُسراه  ًمنهُ-يت ُ ُيف ُش لت ُلنُُ-اقد حتّوالا

ُالقُّ ُلغ  ُجُ الفصح  ُل س  ُافً داا ُبًلبُخم لطقهمُنزس  ُطلع ُأا ُمما  ُأا ُتايخ  ُصف  ُمن ُلمسه ل 
ُك نتُلغقهُمنُذلاألل جم،ُحذُاللعدُلنُالمُّ كًُ نُحّّن ُهوُمبخ لط ُالعيم،ُامنُخ لطُالعيمُأكثر

1ًُ نُاألصم ُأبعد...المُّ

يتُجعمتُ"ابنُمنةوت"ُسضعُمعيسهُالالريُ)لً نُالعرب(،ُحذُسبولُيفُهذاُمنُاأليل بُالُّ
ُاألاانُمنُاخقالفُاأللًن ُااأللوان،ُيىّتُ»مقه:ُمبدُّ ُتأسقهُقدُغمبُيفُهذا ُلبدُأصل ُاذلكُل س 

ُالنُّ ُاص ت ُمرداداا ُظحنا  ُسعّد ُالاالم ُيف ُابلعربسُّالّمحن ُطق ُاامع سب ُمن ُالنُّم  ُاتن فس ُيفُعداداا،  س
ًمنُأهمهُ ُاتف صحواُيفُغريُالعربسُّغ ُاألليسسُّمج تُيفُالمُّتص نسفُالتُّ  ،ُفيسعتُهذاُالاق بُيفُ

ُكس ُصنعُنوحُالفمكُاقومهُمنهُسًخران ُ.2«بغريُلغقهُسفخران،ُاصنعقه

ًدااجسُّ ُك نُأّالُمنُ ُبوصفه ُاصطاليا ،ُسعقبدُأّنُاألام  يُ"ك أّم ُخبصوصُاال ُكرمل خر" تل
ًدااجسُّحتدُّ ُاال ُالّمغوسُّ ُلن ُالفرنً ُّ  ُلان ُم تيّي"ُ ، ُالُُّ"السم ُابلفرنًسُّهو ُايع ُمصطم ُذي  

ًدااجسُّ 3ُ ُش ئع . ُماقوب ُالغ ُأخر ُل مسُّراعُبّيُلغ ُأدبسُّ،ُالرّفه ُأبنّهُالصُّ(Ladiglossia) ُاال

ُذائعا ُ ُفيعمه ُفرغًون" ُ"ش تل ُاألمرسا  ُج ء ُيىت ُاالنقش ت ُحمداد ُاامصطم  ُهذا اظّ 
هي تُ ،ُالرّفهُأبنّهُايعُمًقبّرُنًلسا ُتوجدُفسه،ُابإلي ف ُحىلُالمُّامقدااالا،ُيّيُنبمهُحىلُاإلجنمسزسُّ

ختقمفُلنه ُاه ُ ُمقعّددة(ُلغ ُيتُقدُتشقس ُلم ُهلي ُاايدة،ُأاُهلي تُحقمسسسُّغ ُ)الُّ ُلمُّئسًسُّالرُّ
                                                           

ًدااجس ُالّمغوس ُيفُالمغ ُالعربس "،ُص.ُ-1 -554،ُنبالاُلنُمبدم ُابنُخمدان،ُص.45سنةر:ُجمم ُجمّسعُالمغ ُالعربس ُابلب هرةُمنُمب لُبعنوان:ُ"اال
556. 
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 .193مبدم ُيفُلممُاامصطم ُأيًهُالنةرس ُاُتطلسب تهُالعسمس ،ُص.ُ-3
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اُمنُقوالدُالمُّ غ ُمبث ب ُهي ت(ُاهذهُالمُّمبّنن ُبشا ُمقبنُ)حذُغ للا ُم ُتاونُقوالده ُأكثرُتعبسدا
 ،ُالانُبس ُالّرمسسُّغ ُلنُطرسقُالتُّعلريُلنُأدبُحمتم،ُاسقّمُتعّممُهذهُالمُّنوعُتاق ُتًقخدمُايسم ُلمقُّ

ًدااجسُّلقس دسُّالُسًقخدمه ُأّيُقط عُمنُادجس ل ُيفُأي دسثهُاال  ُميانُأنُتاونُغوسُّ ُالمُّ .ُاهذهُاال
ُكس ُميانُأنُتاونُانجت ُلنُلغ ُاامصدتُاامأخوذُمنه .غ ُالعربسُّانجت ُلنُالمُّ 1ُ ُذاهت ،

ًدااجسُّ ُاال ُالّمغوسُّحّن ُتاحُس عرفُابلفصح ُلّيُلغوسُّنوُّت ُصراعُبّيُ  ُأاجدُم  ّيُلمً نُاايد،
ُايقمزم،ُفسس ُاالع مسُّ وتة،ُيمُأاُالصُّّي:ُاألّالُهوُالاق ب ،ُأاُالرُّبعدُاجودُمةهرسنُلغوسُّ ،ُاهوُم 

2ُوتُأاُاامش فه .ظُأاُالصُّااآلخرُهوُالقّمفُّ

ًدااجُالمُّ اتُلدسدة،ُل رُلصوته ُاامخقمف ،ُالم ُامقدادُمراي ُ ُظهرُمرُّيفُالعربسُُّغويُّحّنُاال
ُلم ُاخقالفُقل ئمهمُُاتطوُّ ُالعربُمجسعا  ًُّته ،ُحذُالُسعب ُأّن  ًُ نسُّا نس ُاالمُّمش تهبمُاتنّول هتمُال
ا،ُحذُاامعرافُأّنُهذاُالمُّهيسُّاالمُّ ُمشتكا ُاايدا  ًُ نُاامشتكُقدُبدأُسقشاُّ ،ُقدُتامسواُمجسعا ُلً انا

 ُلم ُأبعدُتبدسر،ُاملُسانُابلّرغمُمنُتقّسهُالمّوهُاتال ُبس نه،ُي ئغا ُلوسُّقل ُم ئيتُين ُمنُاللعث ُالنُّ
املُُ،عراءُلم ُاجهُاخلصوصلاّ ُالعرب،ُفهوُخط بُالفصح ءُااللمغ ءُمنهمُفبط،ُاالشُّأاُمسًوتااُ
ُلتكُهلي هتمُاامخقمف ُأاُهيرُألًنقهمُاامقل سن ،ُفس ُاصمن ُمنًُ نُاامشتكُدافعا ُقوًيُ سانُهذاُالمُّ

ُامقنوُّ ُاخمقمف  ُكثرية ُاه  ُالمُّهلي هتم، ُهذا ُسصطنعوا ُمل ُخريُدلس ُلم ُأّّنم ذيُاامشتكُالًُّ نُل ،
ُنزس ُاليبا .عرُلدسهم،ُالغ ُالقُّشّا ُلغ ُالشُّ

ًدااج ُلغوًيُ لوسُّعث ُالنُّهذاُسعينُأّنُالعربُقل ُاللُّ ُا ُكس ُتبّدم،ُلاّنهُلسسُ ُقدُل شوا ُاايحا ،
3ًُ نُالعريبُاامع صر.ذيُسشهدهُالمُّمبث ُهذهُاظحّدةُاالُمبث ُهذاُاالحنرافُالُّ

ًدااجسُّ ًدااجسُّيتُنعسشه ُا ُالُّف ال اُلال  ُاه ُختقمفُلنُي بب هت ُ ُالّمغوسُّلسومُتشّا ُّنطا ُجدسدا
ةُيىتُغدتُاألكثرُتدااالاُيفُخمقمفُاحمل ف ُ ُفسه ُلم ُالفصح ،ُاتًّمطه ُلمسه ُببوُّبطغس نُالع مسُّ

                                                           
 .194ةرس ُاُتطلسب تهُالعسمس ،ُص.مبدم ُيفُلممُاامصطم ُأيًهُالنُ-1
ًدااجس ُالمغوس ُيفُالمغ ُالعربس "،ُص.ُ-2  .47سنةر:ُجمم ُجمّسعُالمغ ُالعربس ُابلب هرةُمنُمب لُبعنوان:ُ"اال
 .49-48نفًه،ُص.ُ-3
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ايقخداما ُيفُمعةمُاامع تفُُاألبمغُااامن ي ُاااجم الت،ُايىتُغدتُاألكثرُانقش تااُااألايعُسأثريااُا
ُالُّ ذيُايقدل ُهذاُ ُلم ُالفصح ،ُاألمرُالُّ ُمعهُخطرااُيبسبسُ ذيُتايتُتشاُّاالعموم،ُحىلُاظحّد

ُالش ُاااليسحالل.منُالقُّفريُلقحرسرُالفصح ُاحنب ذه ُامح سقه ُالنُّ

ُكثريةُ،ُيّيُدخمُ  ُاظحدسث ،ُترجعُيفُجذاته ُحىلُبداًيتُالفقوحُاإليالمسُّهذهُالع مسُّ تُأمم
ُاالصطن عُ ُهذا ُبفع  ُفتكت ُاتدااهل ، ُلغقه ُاصطن ع ُحىل ُاايطّرت ُاإليالم، ُيف ُالعرب ُغري من

ُاحنرافسُ االقُّ ُأثراا ُيفُالمُّداال ُاايحا  ُمًقوًيتُالُّ  ُكّ  ُمش  ُالعريبُالفصس ، ُبداءاًُ ن ُامة هره ، مغ 
1ُعلري.صُاطرائقُالقُّلنُّاكسبُاانقه ءاُمبة هرُاخلط بُااسغُاالتُّويتُاالصُّشاس ُالصُّابلقُّ

ًدااجسُّ ُاال ُهذه ُمنُأخطرُاامش ك ُحّن ًّتُبشا ُخ صُاامصطم ُالعمس ،ُاتعّد  ُاظحدسث ُم
ُاألمُّالُّ ُتواجهه  ُالعربسُّيت ُتعدُّ  ُتعين ُاه  ُذاته ُيّد ُيف ُاامصطم  ُايع ُا ُالعشرسن، ُالبرن ُيف دُ 

ُاامصطمح تُالعربسُّ ُحىلُآخر. ُمنُقطر ُااخقالفه  ُالوايد ُلمسفهوم ُلغ تُ  ُيفُظهوت ُاخلطر اساسن
يتُه ُال ءُيفُالوطنُالعريبُممّ ُسهّددُايدتهُالب ئس ُأي يا ُلم ُايدةُلغقهُالُُّدة ُمقعدُّ ُلربسُّلمسسُّ

ُالعربسُّ ُاظحض تة ُاإليالمسُّاقوام ُقرانُلدسدة  ُمنذ ًدااجس2ُّ  ُاال ُسدخ ُيفُحط ت ُاممّ  ُالمُّ، ُُاغوسُّ  عّدُت ،
ُالمُّحشا لسُّ ُيف ُاامصطم  ُايع ُيف  ُ ُيلبُايعُالعربسُّغ  ُأّن ُحذ ُالعريب، ُامب بمه ُاألجنيب ُاامصطم   

يتُ ُالُّ ُسرجعُحىلُتعّددُاامب بالتُالعربسُّاامصطم ُاألجنيبُيفُاامرتل ُاألاىلُااامب ب ُالعريبُيفُاامرتل ُالث نسُّ
ترّتبُ ُيفُاامعيمُُات ويعُلمسصطم ُاألجنيبُالوايد.ُاسّقض ُهذاُأكثرُلندُحسرادُهذهُاامب بالتُالعربسُّ

ُألفل ئسُ  ُترتسلا  ُالفرنً  ُاامصطم  ُمثالا: ُأنخذ ُفمو ، (Pragmatique)ُُّالمُّال ُيف ُسب بمه ُالعربسُّذي  :ُغ 
،ُناليظُأّنُهذاُاامصطم ُقدُس رّتبُيفُاامعيمُالعريبُيًب3ُ "فعسُّ "،ُا"النُّتائعسُّ "،ُ"الذُّ"ال راغس تسُّ

ُ :ُالل ء،ُالذال،ُالنون.حيد ُاظحرافُالق لسُّ

                                                           
 .56م،ُص.1956مشاالتُالمغ ُالعربس ،ُ"حمسودُتسسوت"،ُماقل ُاآلدابُامطلعقه ،ُالب هرة،ُد.ط،ُُ-1
 .114-113سنةر:ُمبدم ُيفُلممُاامصطم ُأيًهُالنةرس ُاُتطلسب تهُالعسمس ُ،ُص.ُ-2
 تاتُااخلدم تُجمم ُدتاي تُأدبس ُمنُمب لُبعنوان:ُ"اامرجعس ُالّمغوس ُيفُالنةرس ُالقداالس "،ُ"للدُاظحمسمُبنُلسً "،ُمركزُاللصريةُلملحو ُاااليقشُ-3

 .9ص.ُم،2008،ُم ي01ُالقعّمسس ،ُادجزائر،ُالعددُ



وضع املصطلحات يف الّلغة العربّية                              :                   لثالفصل الثّا  

 

71 
 

ُك نُالب تئُأاُالّداتسُالعريبُسعرفُأّنُ صطم ُ"تداالس "ُمثالُهوُاامب ب ُالعريبُالويسدُمفإذا
 ء،ُ،ُفف ُي ل ُحذاُم ُدجأُحىلُأّيُمعيمُلريبُلملح ُلنهُيفُاببُالقُّ(Pragmatique)لمسصطم ُ

ُك نُااي ًُُّ-ذلكُاامعيمُاخق تُمصطمحا ُآخرُعفبدُالُسعثرُلمسهُحذا بدالُاُ- بب منُاامصطمح تُال
ذيُسلح ُلنهُحذاُملُسانُ ،ُهن ُسصعبُلم ُالل ي ُأنُسعثرُلم ُاامصطم ُالُّمنُمصطم ُتداالسُّ

1ُيتُايعتُهلذاُاامصطم ُاألجنيبُالوايد. ُالُّممس  ُال تفا ُباّ ُاامب بالتُالعربسُّ

 ة للمصطلح األجنيب الواحد:تعّدد املقابالت العربيّ  - أ

غ ُمنذُالب دمُتانُمشام ُاامصطم ُادالالتُايقعس لهُيدسث ُالعهدُب ُه ُمطراي ُيفُالمُُّمل
ُالمُّ ُالقُّابلقل ت ُايسم  ُاتطوُّغ  ُاامصطمح ت ُاجود ُاتتلط ُفط ام  ُالعموم، ُلن ُالعمومُعلري ُبنشأة ته 

دس ،ُفبدُايعُاامصطم ُيفُلصرانُاظحُيتُتعتضعّددُمنُأهّمُاامش ك ُالُّاتبّدمه .ُالعّ ُمشام ُالقُّ
ُسؤدُّ ُكمس ُممّ  يُحىلُالغسوضُاااللقل سُيفُذهنُالب تئُأاُأصل ُس ع ّرُلنُاامعىنُالوايدُأبكثرُمن

ُمًقخدمُهذهُاامصطمح ت.

ُكثرةُالتُّ ًُّغ ُالعربسُّادفُيفُالمُّحّن لبُيفُ ُأمرُمفهوم،ُفه ُتضّمُألدادااُه ئم ُمنُاامفرداتُاال
 ُادفُذلكُأّنُااجمهوداتُالعربسُّسعتسهُنوعُآخرُمنُالتُّذلكُلّدةُلوام ،ُغريُأّنُاامصطم ُالعمس ُ

ًّب ُابلبدتُالا يفُممّ ُسؤدُّ 2ُىلُظهوتُمب بالتُمقعّددةُلمسصطم ُاألجنيبُالوايد.حيُغريُمن

علريُلنُاامصطم ُ ُهوُايقعس لُمصطمحّيُاثنّيُأاُأكثرُلمقُّااامبصودُبقعّددُاامب بالتُالعربسُّ
ُ ُهذه ُاتقأًّم ُلندُتوظسفُمصطمح تُختقمفُمع نسه ُالبضسُّاألجنيبُالوايد، ُفأكثرُااليسس  ُأكثر  

ُقدُسقعّذتُلم ُأّيُ ُاظح ل  ُفف ُهذه ُمقعّددة، ُأسض  ُمف هسسه  ُجيع ُالب تئُسعقبدُأّن ُممّ  ُبسنه  فسس 
ُاامب بالتُالعربسُّ ُهذه ُباّ  ُببوله:ُابي ُأنُس م ّم ًي" ُ"حمسودُفهس ُيي  ُ ُلم ُهذا هذاُ» ،ُال ّر

                                                           
 .11ص.ُجمم ُدتاي تُأدبس ُمنُمب لُبعنوان:ُ"اامرجعس ُالّمغوس ُيفُالنةرس ُالقداالس "،ُُ-1
 .277مُ،ُص.1992لممُالتمج ُبّيُالنةرس ُاالقطلسق،"حمسدالدسداايُ"ُداتُاامع تفُلمطل ل ُاُالنشرُ،تونسُ،ُد.طُ،ُُ-2
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غ ُأنُساونُلاّ ُابي ُفردُأاُلاّ ُتُالمُّمُالب تئُبقعّددُيفُاامف هسم،ُفمسسُمنُاققص دًيُّعّددُس وهالقُّ
ُ.1«فئ ُصغريةُمنُالل يثّيُمصطمح هت ُاامقعّددةُااامفهومُالعمس ُاايد

ُك نتُظ هرةُالقُُّا لم ُمًقو ُالقُّحذا  ُن ُلُ فس ُابُ ُ،واص ُبّيُاامقخّصصّيعّددُهذهُتطرحُحشا الُا
ُعّددُالّمفة ُالُجم لُلهُيفُلممُاامصطم . ُغريُاامقخّصص؟ُاليسس ُأّنُالقُّابامقمبُّ

ُكثريةُيفُالمُّااألمثم ُلم ُاامب بالتُالعربسُّ  ،ُامنه ُغ ُالعربسُّ ُاامقعّددةُلمسصطم ُاألجنيبُالوايد
ًُُّ،دت :ُالصُّذيُايعتُلهُمب بالتُلربسُّالُّ(Préfixe)مثالُنذكر:ُمصطم ُ ُ بب ،ُالا يع .ال

ُب،ُاظحرك ُاامزداج .كُّوتُاامرُالصُُُُُُُُُّ(Diphtongue)م امصط

2ُس ث ،ُاامش هب .اإلدغ مُالقُُُُُُُُُُّ(Assimilation)امصطم 

ُ .ّسُس ،ُلوام ُصسغموتفسم،ُالويدةُالصوتسُُُُُُُُُُّ(Morphème)امصطم ُ

ُ. ياآلُ،،ُاامقزامنينارا ي،ُاثبت،ُمًقبرُّ(Synchronique)امصطم ُ

3ُوتُالّمغوي.ومت،ُالصُّالفونسم،ُالصُّ(Phonème)امصطم ُ

4ُ ُلمسصطم ُاألجنيبُالوايدُحىل:اميانُحتج عُأيل بُتعّددُاامب بالتُالعربسُّ

 اخقالفُاألذااقُلندُاايع ُاامصطمح ت. -

  ُلندُاامتمجّيُااامعرّبّي.غوسُّب ف ُالمُّاخقالفُمص دتُالثُّ -

  .ابجقه داهتمُاخل صُّالعس ُالفرديُمنُقل ُبعضُاامؤلفّيُاايقبالهلمُ -

 عرسب.مج ُاالقًُّ تُالع مم ُيفُيب ُالتُّبّسدُمب ُسصدتُمنُااجم معُااامؤيُّلدمُااللقزامُاالقُّ -

  ُاامقخّصص .نبصُاامع جمُالعربسُّ -

                                                           
 .228األيسُالمغوس ُلعممُاامصطم ،ُص.ُ-1
 .141م ُالمغويُالعريب،ُالاق بُالث ل ،ُص.منُقض ًيُاامصطُ-2
 .143-142نفًه،ُص.ُ-3
 .147م،ُص.22ُ،1983جمم ُالمً نُالعريبُمنُمب لُبعنوان:ُ"تعرسبُالعمومُاُايعُاامصطمح ت"،ُ"خضرُبنُلمس نُالبرش "،ُالعددُُ-4
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  .رُلمامس تُاألجنلسُّشاالقتاضُاامل  -

ُاخقالفُطرقُايعُاامصطمح ت. -

ذيُالُس رال ُيفُجمسمهُمسصطم ُالُّاجندُ"مصطف ُط هرُاظحس دتة"ُسقحد ُلنُالواقعُالرّاهنُل
ُكّ ُمفهومُمنُاامف هسمُالعمسسُّ ُلعممُاامصطم ،ُايفُمبدُّاامل دئُاألي يسُّ  ُبمفظُحمّددُاسدّلُمقه ُتفّرد
ًتُهذهُاامشام ُ)القُّ»لمسه،ُببوله:ُ  ،ُنقسي ُ ُاغريُاامعيسسُّعّدد(ُبشا ُااي ُيفُاأللس لُاامعيسسُّبر

ُ ُابخقس ت ُجه تُلدسدة ُاألجنيبُلبس م ُلمسصطم  ُكمس تُخمقمف  ُأّد ُحىلُاجود ُممّ  اامصطمح ت،
ُ.1« ُخمقمف ،ُاكذلكُيفُالبطرُالعريبُالوايد،ُب ُيىتُلندُاامعّربُالوايدالوايدُيفُأقط تُلربسُّ

 ة متعّددة:مقابل عريب واحد ملصطلحات أجنبيّ  - ب

ريبُاايد.ُفاثريااُم ُ ُمقعّددةُامقفرّق ُيفُمب ب ُل ُلمسسُّنبصدُبهُاشتاكُمصطمح تُأليسسُّ
ُالعربسُّ ُأجنلسُّأطمبتُالامس  ُمف هسم ُلّدة ُلم  ُالوايدة ُلمسسُّ  ُمنه ُ  ُاايد ُكّ  ُساون ُقد ُدقسب   

ُاألصمسُّ ُبمفظُخ صُيفُلغقه ُاغريُااي ُلد ُالب تئُالعريب،ُمويوما  ُجيع ُاامصطم ُغ مضا  ُممّ   
يُبويوحُاامعىنُدُُّؤذيُسقسقُلمسصطم ُالُّعلريُالدُّ ُلقسّدهُابلقُّفسضطرُاامثّبفُحىلُايقخدامُلغ ُأجنلسُّ

2ُذيُسبصده.الُّ

 هرةُمب تن ُابلةُّباثرةُُ ُظ هرةُالُتردّدةُمصطمح تُأجنلسُّحّنُايقخدامُمب ب ُلريبُاايدُلع
ًُّ ُكثريةُلمسصطم ُاألجنيبُالوايد،ُاحّّن ُيفُي التُقمسم ُجدُ  بب ُاامقسثُّال ا،ُُم ُيفُحسرادُمب بالتُلربس 

ًُّابلنُُّكس ُهوُاظح لُمثال لاّنه ُل دةاُُ(Contexte)يتُتب ب ُاامصطم ُاألجنيبُ ق"ُالُّسًل ُلامس ُ"ال

ُتُ  ُم  ُمصطم  ُامه : ُآخرسن، ُامصطمحّي ُلريب ُكسب ب  امصطم ُُ(Associative)ًقخدم
(Syntagmatic)ُُّال ُالعريب ُف امب ب  ُالعريبُ. ُاامب ب  ُأّم  ُ"اقتا ي" ُهو: ُاألّال ُس ن يبُاامصطم  ذي

ُكّ ُمنُ"اقتا ي"ُا"تركسيب"ُخمقمف ن،ُلذاُلمسصطم ُالثُّاامب ب ُ   يُفهو:ُ"تركسيب".ُاااماليظُأّنُمفهوم
وايل،ُمنُلم ُالقُُّ(Syntagmatic)اُ(Associative)علريُلنهس ُمبصطمحّيُخمقمفّيُمه :ُسنلغ ُالقُّ

                                                           
 .120سنةر:ُمنُقض ًيُاامصطم ُالمغويُالعريب،ُالاق بُالث ل ،ُص.ُ-1
 .61م،ُص1ُ،2001سنةر:ُيفُالقعرسب،ُ"حدتسسُبنُاظحًنُالعمس "،ُمطلع ُالني حُادجدسدة،ُالداتُاللسض ء،ُطُ-2
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ُذلكُسبّم ُمنُدتج ُألّن ُامصطمحّيُمقل سنّي، ُاايدة ُلربس  ُكمس  ُايقخدام ُالُجيًو ُالويوحُهن   
ُالمُّاسؤدُّ ُحىل ُكثرية ُي الت ُيف ُالُّي ُااللقل س ُحىل ُابإلي ف  ُاالغسوض، ُبّيُلس ُسبع ُأن ُميان ذي

ُالمُّ ُفإّن ُالعربسُّاامصطمح ت، ُلسًتُغ  ُالقُّ  ُلن ُلم ُل جزة ُب  ُمصطمح ت، ُمن ُسًقيّد ُلّس  علري
ئ ُّنّوه ُمن:ُالعاسُفبدُأثلقتُقدتهت ُلم ُذلكُااليسس ُامرانقه ُام ُتقسّقعُبهُمنُخص ئصُااي 

1ُاشقب ق،ُجم ً،ُحنت...ُاخل.

ًدااجسُّ ُا ُأّن ُمنه ُكس  ُاذلكُأليل بُلدسدة ُمنه  ُالُمفّر ُاامصطم ُالعمس ُالعريبُمشام   
 ُلغ ُاثنسُُّ  ُيس ُتًقعس ُاإلجنمسزسُّ ُمصطمح هت ُالعمسسُّيتُتًقب ُمنه ُالعربسُّ ُالُّغ تُاألجنلسُّتعّددُالمُّ

ُالعربسُّ ُيفُبعضُاألقط ت ُادجه تُالُّاالفرنًسُّ  ُتعّدد ُامنه  ُاآلخر، ُيفُبعضه  ُايعُُلسمسُّيتُتقوىّلُ   
ُك اجم معُالعربسُّ ّيُااألفرادُ ،ُااامعيسسُّ ،ُاادج مع تُااامع هدُالعمسسًُّ نسُّ ،ُااهلسئ تُالمُّاامصطم ُالعمس ،

ُك لتُّّيُاغريهم،ُامنه ُأيل بُلغوسُّمسسُّالعُ   ُغ ُالعربسُّدتُايفُالمُّغ ُاامصادفُااالشتاكُالّمفة ُيفُالمُّ 
ُالتُّ ُمصطمح ت ُاايع  ُحغف ل ُاأسض  ُالعمسسُّذاهت ، ُاامصطمح ت ُايع ُأثن ء ُالعريب ُالعمس   ُا 

2ُطلسقُاااليقعس ل. ُمويعُالقُّاظحدسث ،ُابإلي ف ُحىلُمشام ُايعُاامصطمح تُالعمسسُّ

ًدااجسُّ ًّتُاامثبُّغ ُالعربسُّ ُيفُالمُّ ُالّمغوسُّكس ُأّنُاال ُبمغ تُأجنلسُّلُّفّيُالعربُا ُم  ،ُذسنُدتيوا
يتُتعّمسوه ُمنطمبا ُيفُترمج ُاامصطمح ت.ُف لّداتسُغ ُالُّ ُسّقخذانُالمُّغ ُالعربسُّفعندم ُستمجونُحىلُالمُّ

ُالفرنًسُّابلمُّ ُترمج ُامصطم ُغ  ُمثالُسًقعس ُمصطم ُ"الفونسقسا "  (Phonétique)ُُخبالفُالّداتس
ُاإلجنمسزسُّابلمُّ ُالُّغ  ُترمج ُامصطم ُُذيُسًقعس ُمصطم   ُهن كُم ُُ(Phonetic)"الفوانتسك" تغمُأّن

ّيُسؤثّرُيملا ًُ نسُّاوسنُالعمس ُلمُّلذاُف خقالفُمص دتُالق3ُُّ ُاهوُ"لممُاألصوات".غ ُالعربسُّسب بمهُابلمُّ
ُالعربسُّ ُدجوء ُألّن ُايعه، ُمّث ُامن ُاامصطم  ُتويسد ُمرُّلم  ُاقتاضُاامصطم  ُحىل ُالمُّ  ُمن غ ُتّيُمرّة

ًدااجسُّ ُسبض ُحىلُمصطمحّيُلربسُّغ ُاإلجنمسزسُّامرّةُمنُالمُُّ ،الفرنًسُّ  ُيفُّيُامفهومُاايد،ُامنهُحىلُا

                                                           
 .229سنةر:ُاأليسُالمغوس ُلعممُاامصطم ،ُص.ُ-1
 .114سنةر:ُمبدم ُيفُلممُاامصطم ُأيًهُالنةرسّ ُاُتطلسب تهُالعسمس ،ُص.ُ-2
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ُ ُمث : ُتعينُابإلجنمسزسُُّ(Nitrogen)اامصطم   (Azote)ُُُّا"نتاجّي"ُابلفرنًس ًات" ُ"أ ُلنه  ُفنقج  
1ُ .غ ُالعربسُّابلمُّ

 ،ُيفُب ف ُاإلجنمسزسُّف امشرقُالعريبُسأثّرُابلثُّاااماليظُأّنُل امن ُالعريبُقدُلوتهُثب فقّيُخمقمفقّي؛ُ
ُابلثُّ ُالفرنًسُّيّيُاامغربُالعريبُسأثّر ًدااجسُّب فقّيُ)المُّمج ُلنُه تّيُالثُّ ُاالتُّب ف   ُغقّي(،ُق دتهُحىلُا

ً ُ ُمعّسن ُيفُترمج ُانب ُاامصطمح تُبّيُالّداتيّيُلعدمُاجودُمؤيُّ ُانجت ُلنُغس بُمنهيسُّلغوسُّ
2ُويسدُتفرضُمصطمح هت ُلم ُمجسعُالّداتيّي.ابلقُّاهسئ ُممزم ُ

قّيُمصدتااُلمسصطم ُسعّدُمشام ُأخر ُيفُسقلّّيُمنُخاللُم ُيلق،ُأّنُايقخدامُلغقّيُأجنلسُّ
ًدااجسُّالوطنُالعريب،ُيس ُسقشّقتُاامصطم ُبّيُلغقّيُاهذاُم ُسًسُّ  ،ُاهذاُحيد ُألنّن ُجندُ ُابال

ُالمُّ ُالثُّأّن ُيفُاامغربُال نسُّغ  ُلم ُالمُّ  ُالفرنًسُّعريبُتبقصر ُاامشرقُالعريبغ  ُأّم  ُفبط، ُالمُّ  ُفنيد غ ُ،
ًدااجسُّاإلجنمسزسُّ ُاقدُتاونُاال ُحيد ُيفُالمُّ ، ُكس  ُاامصدت، ُلمسصطم ُيفُلغ  ُاالجنمسزسُّ  ُأسنب ُ غ  ،

3ُ ُاإلجنمسز؟. ُأمُلنُاإلجنمسزسُّ ُاألمرساسُّاامصطم ُمنُاإلجنمسزسُّ

ّمفة ُيفُلغ ُاامصدتُصعوب ُأخر ُمنُصعوابتُنب ُاامصطمح تُادفُالشّا ُاالشتاكُاالتُّسُ 
 ،ُفف ُي ل ُاامتادف تُقدُالُسدتكُاامتجمُأّنُالّمفةّيُمتادف ن،ُأاُأّنُالّمفةّيُغ ُالعربسُّ ُحىلُالمُّالعمسسُّ

ًدااجسُّ ُاال ُتوجد ُهن  ُامن ُخمقمف ن، ُمتمج ن ُستمجهس  ُانيسُّاامتادفّي ُامن ُالعريب. ُاامصطم  ُيف  ُ 
ُسؤدُّ ُقد ُاامصدت ُاالشتاكُالّمفة ُيفُلغ  ُفإّن ُمبب بمّيُلربسُّأخر ، ُاامصطم ُالوايد ّيُيُحىلُترمج 

ُكّ ُمتجمُمبعىنُمعّّيُ ُمنُمع  يُالّمفظُخ ص ُحذاُملُسانُاامتمجونُلم ُلممُخمقمفّي،ُيس ُأيخذ
ُف لتُّ ُاامراد. ُابامعىن ُسؤدُّادف ُاامصدت ُلغ  ُيف ُالّمفة  ُااالشتاك ُاآلخر ُهو ُالصُّي ُنب ُحىل ُيف عوب 

                                                           
 .197،ُص.أيًهُالنةرس ُاُتطلسب تهُالعسمس ُُسنةر:ُمبدم ُيفُلممُاامصطم ُ-1
 .198نفًه،ُص.ُ-2
 .198،ُص.أيًهُالنةرس ُاُتطلسب تهُالعسمس ُسنةر:ُمبدم ُيفُلممُاامصطمحُ-3
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ُالمُّ ُالعراقس ُاتصل ُالتُّغ تُاألجنلسُّاامصطمح تُمنُهذه ُتزداد ُاهبذا ُأّاالاُمنُخاللُ  ُلًرية، مج 
1ُ ُتعّددُمش تبُاامتمجّي.تعّددُاامصطمح تُااثنسُ 

ًدااجسُّمُاابلقل تُالقُّايقن دااُلاّ ُم ُتبدُّ  ُخمبق ُمشام ُيفُايعُاامصطم ُيفُ ُالّمغوسُّعّددُااال
غ ُ ُبداته ُيفُايعُاامصطم ،ُحذُأّنُحنوُالمُّه ُتشّا ُحشا لسُّم ُجندُأّنُهذهُاألخريةُالمُوغ ُالعربسُّالمُّ

ُشّاالُحشا لسُّ ُلط ام  ُلم ُاامًقو ُالقُّاصرفه  ُيواء ُلمّداتسُالعريب، عمسس ُأاُلم ُمًقو ُايعُ 
ُكس ُأّنُمفرداتُالمُّ  ،ُدانُأنُغ ُالعربسُّيفُالمُّغ ُامعيس هت ُتبفُل ئبا ُيفُايعُاامصطم ُاامصطم ،

ُغ ُأسض .ّنس ُمشام ُتيمُالمُّ

 ة وعلومها:غة العربيّ اللّ  -3

ُالمُّ ُأّن ُالعربسُّالشّك ُاتن اهل ُغ  ُدتايقه  ُمن ُالبّد ُمشاالت، ُلّدة ُيفُالوقتُاظح ير ُتواجه  
ُمويولسُّ ُحشا لسُّبصوتة ُتشّا  ُألّّن  ُالمُّ  ُيف ُاامصطم  ُايع ُلند ُالعربسُّ  ُتمكُغ  ُيصر ُاميان ، 

2ُ يل:حوُالقُّاامشاالتُلم ُالنُّ

 غة وصرفها:مشكلة حنو اللّ  - أ

ُايقصع بُالدُّ ُمشام  ُالنُّتعّد ُاالصُّحوسُّتاي  ُالنُّرفسُّ  ُل مالُسلع ُلم  ُالمُّ ، ُمن ُاهن ُفوت غ ،
حوُغ ُاجوهره ،ُابّيُأي لسبُدتاي ُهذاُالنُّغ ،ُابلقل تهُجزءااُمنُطلسع ُالمُّالبّدُأنُنفّرقُبّيُحنوُالمُّ

ُالنُّاحننُنعقبدُأنُّرف.ُأاُالصُّ ل عُّتُاحوُاالّصرف،ُأييتُادجسودُيفُفوتُمنُالنُّهُيفُطمسع ُأيل بُهذا
ُكالمُالعربُاشعرهمُاخل يلُمنُالضُّحوسُّقدم ءُالنُّ راتة،ُاالقزامُّيُيفُيردُالبوالدُمنُغريُلريه ُلم 

ُكأّّن ُممّ ُحيّرمُاالجقه دُفسه.ُفبدُمجُّ  ُيفُعمسسسًُّ تُالقُّاامؤيُُّذيُأخذتُبهحوُاامع صرُالُّدُالنُّأقواهلم
3ُحو...ّيُدانُغريه ُمنُمداتسُالنُّ ُلم ُمدتي ُاللصرسُّاألقط تُالعربسُّ

ُُ
                                                           

 .183-182ص.ُأيًهُالنةرس ُاُتطلسب تهُالعسمس مبدم ُيفُلممُاامصطمحُ-1
 .214يفُالعصرُاظحدس ،ُص.سنةر:ُالمغ ُالعربس ُاالقعرسبُُ-2
 .215اامرجعُنفًه،ُص.ُ-3
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ُالنُّ ُاص ت ُادجسود، ُأاته ُلمقُّاهاذا ُايسم  ُال ُذاته، ُيف ُغ س  ُاأليف ُمع ُاامع  يُحو ُلن علري
ُاملُسًقطعُاامؤلفونُيفُالنُّ ُذاُقسس ُيفُااألي يسس، ُبش ء تًهس ُهذاُحوُمنُاامع صرسنُأنُأيتوا

حو،ُسب لُأسضا ُلنُالّصرفُمنُيس ُهوُقوامُذيُهوُمسزانُسألسفُالاالم،ُام ُسب لُلنُالنُّالعممُالُّ
ُغ .تُالمُّتطوُّ

ُكونُأص ُاالشقب قُمنُايمُاامعىنُالُمنُُل عُاامذهبُاللصريُّّتُافمس ذا،ُمثالا،ُسبقصرُلم ُ يف
1ُغ .معُطلسع ُالمُُّذلكُتض دُُّيًسد،ُايفيرسدُلم ُالقُّات؟ُاهذاُسعينُتبدميُالقُّايمُالذُّ

 غة ومفرداهتا:مشكلة معجمات اللّ  - ب

ُكالمُالعرب،ُغ ُالعربسُّ ُمعيس تُالمُّأّم ُقضسُّ  ُامفرداهت ،ُفإّنُاامع جمُملُتدّانُمجسعُم ُاتدُيف
ُكقبُاألدبُاداااسنُالشُّب ُملُتعق رُحاّلُالسًريُمنه.ُفأسنُاامعيس تُمنُهذاُالتُّ عرُا ُالضخمُمن

ًالتُحب ج ُحىلُمعيس تُتًقولبُالفصس ُاغريُالفصس ُلعمومُأبنواله ...؟ُف لعربسُّف تُاامؤلُّ  ُم 
ُكقبُالعربُااامًمسّيُالُّ  ُ ،ُاهن ُسأيتُأمهسُّذسنُألّفواُابلعربسُّاالبدميُاااموّلدُاالعريبُااامعّرب،ُممّ ُاتدُيف

ُاتتخي ُمعيم ُألف ظُالعربسُُّ ُّايع ُاامقطوُّسًقبص  ُامع نسه   ُ ُمنُخالل ُالعصوتُالنُّتة، ُال ر صوص،
ُادجهدُالضخمُحيق جُحىلُجتنسدُمجسعُط ق تُاألمُّ تخيسُّالقُّ  ُ ُالعربسُّ ُيىتُاققن ُاظح ير.ُاحّنُمث ُهذا

ُكلرية. ُافنسُّ تُم لسُّط ق،ُذاتُحما نسًُّ تُلم ُهذاُالنُّ ،ُتدلسه ُمؤيُّالّمغوسُّ  ُ

اجودُأنواعُمنُاامع جمُتاف ُُعوتُبضراتةحّنُاللح ُيفُمشام ُاامع جم،ُسبودانُيقسا ُحىلُالشُّ
ُالعربسُّلمُّ ُالع امسُّغ  ُلمحض تة ُمواكلقه  ُاابلقُّ  ُالُميانُ ، ُألنّه ُاإلبداعُااامش تك ، ُجم ل ُألبن ئن   يلُتوفر

ُابلمُّ ُحاّل ُاألمُّاإلبداع ُانعينُابلمُّغ  ُاألمُّ، ُالمُُّغ  ُالبومسُّهن  ُالقُّغ  ُاامعيم ُاامع جم ُهذه ُامن ُأاُ .  تخي 
2ُاالصطالي ،ُااامعيمُالع ديُ)الع م(ُااامعيمُالعمس .شوئ ،ُااامعيمُالنُّ

                                                           
 .216-215سنةر:ُالمغ ُالعربس ُاالقعرسبُيفُالعصرُاظحدس ،ُص.ُ-1
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ُسف ُجبسسعُاألغراضُالعمسسُّ ُحىلُمعيم ُم ّي  ُحب ج  ُاأللف ظُالعمسسُّحنّن  ُتعرفُفسه ُبطرسب ُ ،  
ُالشُّ ُلم ُتصوسر ُالعربسُّق دتة ُلغقن  ُحّن ُلمسه، ُسدّل ُسنطلقُلم ُم  ُص دقا  ُاامعّرفُتصوسراا  ُيفُهذاُ ء

ُالذُّ ُاغتُّالعصر،ُلصر ُحىلُاامصطمح تُالعمسسُّة ُاظح ج  ُالفض ء،ُشدسدة ُاالقُّزا ُفسشام ُبنسُّ  ُالذا ، 
ُ .غ ُالعربسُّايعُاامصطم ُيفُالم1ُُّاامصطمح تُه ُك ر ُمشاالهت ،ُاايعُمعيمُحيّدُمنُمشام 

 غة أي كتابتها:مشكلة رسم اللّ  -ج

ُالصُّ ُانبط ع ُيول ُس ث ت ُم  ُيفحّن ُااأليموبُادجدسد ُبّيُاأليموبُالبدمي ُاألدبسُُّم   ،ُالاق ب 
ُالنُّ ُلم  ُب  ُمشام ، ُساون ُال ُأنّه ُيسوسُّسعقبد ُلم  ُدلس  ُحنّه ُالمُّبسض، ُاتطوُّ  ُق متُغ  ُفبد ته .

 ُغ ُالعربسُّ ُحىلُالمُّاألجنلسُُّ تغع بريُاامتمج ُمنُالمُّ ُبداتُمهمُيفُحدخ لُالقُّح ف ُاااجمالتُاألدبسُّالصُّ
ُكثريةُالُسًقطسعُمتسسزه  غ .ُاحّنُالا تبُاظحدس ُسًقعسمه ُيفُلغقهُالمُُّخ حالُّمؤتُُّاظحدسث ،ُاه ُتع بري

اصط دُ»،ُا«ذتُالّرم دُيفُالعسون» ُدانُأنُسشعرُأبسّ ُغراب ُأاُايقهي ن،ُمث لُذلكُقوهلم:ُاألدبسُّ
ُ...ُاخل.«ق لُذلكُبصفقهُمًؤاالُا»،ُا«ك نُلمح د ُصد ُبعسد»،ُا«يفُاام ءُالعار

ُمنه .ُاحّنُع بريُالدُّه تهُالقُّامهس ُسانُمنُأمر،ُفبدُانً بتُ خسم ُحىلُلغقن ُاأصلحتُجزءاا
ُالمُّ ُالعربسُّقدتة ُالقُّغ  ُايقسع بُهذه ُلم  ُالقُّ  ُمن ُاغريه  ُممسُّع بري ُحيد  ُلقاون ُاامًقيدة زاهت ُع بري

ع بريُيفُيبُمث ُهذهُالقُّذُجندُبّيُالفسن ُاالفسن ،ُمنُسشُّتة.ُاحننُحاألصسم ُيفُمًريهت ُاظحّس ُاامقطوُّ
ُالمُّالاق ب ُاألدبسُّ نُاظحظُّغ ُالعمسسُّ ،ُفإّن ُسفق ُالل بُبنيوةُُ ُقدُببستُظحً  لنُالقّقلعُااامؤاخذةُممّ 

 ُلندُغ ُالعربسُّ ُالمُّ.ُاهن ُالبّدُمنُمرال ةُخصوصس2ُّلم ُمصرالسهُأم مُلغ ُالعمومُااامع تفُاامًقيدة
ُايعُاامصطم ُيىتُالُختمقُمشام ُلندُايعُهذاُاألخري.

ُأنُّايقن دُا ُنبول ُتبّدم ُم  ُلاّ  ُحشا لسُّا ُامع دج  ُايعُيّد ُإبما نن  ُاامصطم ُيفُالمُّه ُايع غ ُ 
عّددُ ُالفصسح .ُاتليّنُالقُّغ ُالعربسُّمبقضس تُالمُُّاُيتُالُتقن ىفزاهت ُاالُّ ،ُاذلكُمبرال ةُمس هت ُاممسُّالعربسُّ

                                                           
 .217-216سنةر:ُالمغ ُالعربس ُاالقعرسبُيفُالعصرُاظحدس ،ُص.ُ-1
 .215-214نفًه،ُصُ-2



وضع املصطلحات يف الّلغة العربّية                              :                   لثالفصل الثّا  

 

79 
 

ًدااجسُّ ُأنُالُساوانُلبل ُلندُايعُاامصطم ُيفُالمُّس ُإبما ّنااال ُالقُّالعربسُُّغ   وفسقُبسنهس ُ ُشرسط 
ُ .غ ُالعربسُّابّيُقوالدُالمُّ

ُ:ُاحللول املقتحة  للحّد م: الفوضى املصطلحية يف اللغة العربية اثلثا : 

غويُ،احىلُغسوضُتُاللح ُالعمس ُاُالمُّال ُجميطرابُيفُشىّتُحىلُاالدُاامصطم ُ ُتعدُّلبدُأدُُُُُّ
ُكثرياُمنُجوانبُاللح ُ ُُالُُّ ُأنُّالعربس ُُّالبدُأنُنالي ظُفس س ُخي صُُّهغريُأنُُّ،سًود دُلمسهُكُّذيُأ

ُحىلُاامصطمح تُالعمسسُّ ُمشا ُلمس ؤانُإبظح حُيفُالوقتُاظح يرُهوُايقس ج هت  ُاُأصل ُهذا ،ُ  
1ُ  » اامس دسنُّيُيفُك ُّعسُّاامش ك ُلندُك ُااجمسُّ

اامصطم ُُف امضس ونُلسسُمنُحبدالن  ُاُ           ُلدسن             م ُاامصطم ُمزداج            لسع ُأنُتاونُمشاامنُالطُّ
ُصُ خصُّعس  قُيفُالقُّاامشا م ُابللح ُاُالقُّهذهُغمبُلم ُمعُذلكُميا نُالقُُّاُلسسُمنُلغقن  ُ

صراله  ُمنُُال   ُلم ُمضسونُااي  دُ،ُفإنُّدتُاامصطمح تُالدُّحذاُتعدُّ « : اتي ونُببوهل ماسشريُالدُّ
ُكذلكُفإنُّأج ُاللب ءُق دُسؤدُّ ُك  نُاألم ر ،ُاُحذا  ُمنُشأنهُ،ُتوي سدُادجه ودُاامصطمحس ُّيُهب  ُمجس ع ُا

ًُُّده   ق  تُفالُسلدُّأنُس حفظُالطُّ 2ُ.لث رةُةييُرة رُف الُتبفُأم مهُه ُالنُّ،ُاس
منُيّدةُهذاُالويعُ،ُاُمنُهذهُُاُهذاُالُسقأّت ُحاّلُابتّل عُمجم ُمنُاظحمولُاُاامبتي تُاّليتُختّفف

ُاظحمولُنذكرُمثالُ:
اإلشا لّس ُيفُايعُاامصطمح تُيفُالّمغ ُالعربّس ُالُميانُأنُنبصره ُلم ُالّمغ ُاهلدفُأاُالّمغ ُ -

ُك نتُ ُلذلك ُالعربّس  ُالّمغ  ُيف ُاامصطم  ُايع ُيف ُآبخر ُأا ُبشا  ُسؤثّر ُفاالمه  ،ُ اامصدت
ُاإلي ط ُابلةّرافُاّليتُسنشأُفسه ُاامصطم ُيراتسّ ُلقف ديُايطرابُايعهُ.ُ

ًّرل ُيفُاي - عُاللدس ُالعريبُلمسب ب ُاألجنيبُبعدُدتاي ُاامصطم ُاألجنيبُدتاي         ُاافس         ُ،ُال
ُاامًقعس ُيفُ ُاالصطالي ُاخل ّص ُمعن ه ُ،ا ُالّدقسق ُمفهومه ُالعمس ُا ُالّقعّرفُحىلُمدلوله ا
يب ُاالخقص صُقل ُاإلقدامُلم ُايعُمصطم ُلريبُمب ب ُلهُ،ُذلكُأّنُالقّل طؤُاُاإلمه لُ

                                                           
1
،  26العدد ، "عبد الرحمان الحاج صالح ، "البحث اللغوي و أصالة الفكر العربي من مقال بعنوان :  مجلة الثقافة ينظر : 
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ُمنُسع ُسصل  ُالنده  ،ُ ُاألقالم ُا ُاأللًن ُلم  ُانقش ته ُا ،ُ ُاألجنيب ُاامصطم  ُايقخدام ّزً
 الّصعوب ُمبا نُحموهُ.

الّقنًس               قُبّيُادج مع تُيفُالّدال ُالوايدةُ،ُاُبّيُج مع تُالّدالُالعربّس ُاُااجم معُالّمغوسّ ُ،ُُ -
اُاتّل عُأيموبُالفرسقُيفُايعُاامصطمح تُ.ُُاُاامنّةس تُالعربّس ُاامعنّس ُبويعُاامصطمح تُ،

ًّمط ُ ُالفرسقُسقاّونُمنُمقخّصصّيُيفُالّمغ ُ،ُاُمقخّصصّيُيفُالّتمج ُ،ُاُمنحه ُال اُهذا
ًّمط ُالّمغوسّ ُ،ُمنُأج ُتويسدُاامصطم ُاُانقش تهُ. الّقنفسدسّ ُُ،ُحىلُج نبُال

1 
ثهمُتضّمُاامصطم ُاألجنيبُ،ُاُمب بمهُيّ ُاامؤلّفّيُاُالل يثّيُلم ُحلدادُقوائمُيفُآخرُحبُو -

ُيفُاظحبسب ُناليةهُيفُبعضُ ُ.ُاهذا ُاامصطمح تُاُدتايقه  ُتًه ُمق بع ُهذه العريبُيىّت
الاقبُ.ُفلعضُاامقخّصصّيُيفُخمقمفُالعمومُاامقنّول ُسبومونُبويعُاامصطمح تُاّليتُسعرّبوّن ُ

 يفُقوائمُخ ّص ُ.
ُابام - ُسلدأ ،ُ ُثن ئ ُالّمغ  ُاايداُسألسفُمعيم ُلربّس  ُمصطمح  ُاُسويعُمب بمه صطم ُاألجنيبُ،

خيق تهُاامعنّسونُ،ُبعدُايعُاأليسُاُاألالوًّيتُاّليتُيسقّمُمببقض ه ُاخقس تُمصطمح ُاايداُمنُ
 بّيُمجسعُمرادف تهُ.

ُك اجم معُالّمغوسّ ُاُبثّهُيفُالّدتاي تُاُايقعس لهُيفُ - قلولُم ُسصدتُلنُاهلسئ تُاُاامؤّيً ت
 تُ.الّتمج 

 االلقس دُلم ُمنهيّس ُاايدةُيفُايعُاامصطم ُ. -
ُالعربّس ُ - ُخلدم  ُاخلصوص ُاجه ُلم  ُاامصطمح  ُاللح  ُا ،ُ ُل ّم  ُالعمس  ُاللح  تشيسع

 العمسّس .
ذلكُساّرسُُترادفُيفُاامصطم ُالّمغويُالعمس ُالّدقسقُيفُالّمً نُالعريبُألنُُّالُاشتاكُاُال -

ًدااجّس ُالّداللّس ُيفُاامصطمحّس ُ.ُ  اال
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نشرُاامصطمح تُلم ُأايعُنط قُيفُااجم التُاُالداتًّيتُالعمسّس ُاامخقّص ُ،ُاُيفُمع جمُ -
 1سًريةُالّتتسبُ.ُ

لم ُم هّس ُاُطرسب ُايعهُاُأصولُتدتسسُمبس سُلممُاامصطم ُيفُادج مع ُالعربّس ُلموقوفُ -
ُتويسدهُبغس ُيلطهُ.

- ُ ُيفُأن ُااملثوث  ُالعمسّس  ُاأللف ظ ُلم  ُاايع  ُاّطالل  ُاامطّمعّي ُمن ُاامصطمح ت ُاايعوا ساون
 اامع جمُالعربّس ُايفُخمقمفُكقلن ُالعمسّس ُالبدمي ُ.

العن س ُابلّتمج تُاُقوالده ُاُتيمُخطّ ُقومّس ُاايدةُ،ُتلّّيُالّنة مُاّلذيُجيبُأنُنمقزمهُيفُ -
ُاُا ،ُ ُاألجنلّس  ُاامصطمح ت ُنب ُترمج  ُ،أي ُأسض  ُالّقعرسب ُلند ُنمقزمه  ُ ُموّيدة ُقوالد يع

 اامصطم ُاألجنيبُحىلُالعربّس ُبعدُتعرسبُصسغقهُاُأصواتهُ.
- ُُُ االتّف قُلم ُطرقُالويعُالّمغوسّ ُلمسصطمح تُ،ُاُمىتُنًقخدمُهذهُأاُتمكُ،ُاُمنُشراط

ُمقوائس ُموّيدا ُاامخقّص  ُالّمي ن ُلس  ُساون ُيىّت ،ُ ُمواصف هت  ُا ُمنه  ُمجعُكّ  ُسًّه  ،ُ  
منةوم تُمصطمحّس ُجتسعُبسنه ُلالق تُمفهومسّ     ُأّاالُاُلالق تُلغوسّ ُيفُادجذتُأاُالّصسغ ُ

 2أاُاالشقب قُأاُااجم ًُأاُالنحتُأاُالّقعرسبُأاُغريُذلكُافقُشراطُترال ُيفُكّ ُطرسب ُ.ُ
ُكّمه  -  ،ُدانُايقثن ءُ.ُتعرسبُالّقعمسمُيفُالّقخّصص تُمجسعه ُ،ُاُيفُادج مع تُالعربّس 
ُساونُ - ُم  ُببدت ُحذ ،ُ ُالّقلعّس  ُاإليً سُابلّنبصُا ُاُطرد ،ُ ُلغقه  ُا ُحىلُاألّم  ُاالنقس ء تعزسز

 االنقس ءُل لس ُتقحّبقُاألهدافُاُتقوّيدُاامصطمح تُاُتذّل ُالّصع بُ.
 االيقف دةُمنُلمومُالّمغ ُالعربّس ُيفُبموتةُاامصطم ُالعريبُاُصس غقهُ.ُ -

ُكلريُ،ُلسًتُحاّلُفرل ُيفُقضّس ُأك رُمنه ُ،ُه ُقضّس ُحّنُقضّس ُاامص طم ُلم ُم ُهل ُمنُشأن
أّمقن ُالعربّس ُ،ُاُلغقن ُاّليتُه ُلنوانُاجوده ُاامقسّسزُ،ُاُلنُساونُلاّ ُم ُنبومُبهُمنُجدا ُم ُملُ
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ُكّ ُااجم معُالّمغوسّ ُ،ُاُمنحه ُال ًّمط ُالّقنفسذسّ ُلم ُسقّمُتعرسبُالعمومُاُالّقعمسمُ،ُاُتويسدُادجهودُيف
1ُمجسعُاألقط تُالعربّس ُ.ُ

 

ُ

                                                           
 376اللسانيات المجال و الوظيفة و المنهج ،  1



                                                                                                 اخلـاتـمة  
 

84 
 

ة وهي قضيّ  ، غوي العريبة من القضااي املطروحة يف الّدرس اللّ لقد اّتسم موضوعنا مبعاجلة أهم قضيّ    
هذه تائج املتوّصل إليها من خالل ة، وكان من بني النّ غة العربيّ ة وضع املصطلحات يف اللّ إشكاليّ 

 راسة:الدّ 

ازدهار العلوم واّتساعها يف العصر احلديث جعل من العلماء احملدثني حباجة إىل مواكبة هذا  .1
ة،فكان غة العربيّ ة عند وضع املصطلح يف اللّ عريب ممّا خلق إشكاليّ ةمجة والتّ االزدهار من خالل التّ 

 غة.ة هذه اللّ لزاما من مراعاة خصوصيّ 
يت متّثل يف حّد ذاهتا طرائق طبيعتها على عناصر منّوها و حيويّتها والّ  ة تشمل يفغة العربيّ إّن اللّ  .2

 وضع املصطلح .
 ة يفرض علينا اّّتاذ و اتّباع صورا معّينة و حمّددة .غة العربيّ وضع أيّ مصطلح يف اللّ  .3
 .ةغة العربيّ اللّ وضع املصطلح يف غوية من أخطر املشاكل اليت تواجه ة اللّ االزدواجيّ يعترب التعّدد و  .4
ة خلق مشكلة يف وضع ة أو الفرنسيّ يت يتةمجون منها إىل اإلجنليزيّ غة الّ نقسام العلماء املتةمجني للّ ا .5

غة خصائص اللّ غة املصدر وجعلها تتناسب و ة، حّلها يكمن يف توحيد اللّ غة العربيّ املصطلح يف اللّ 
 ة.غة العربيّ لى وضع هذا املصطلح يف اللّ عاهلدف حّّت ال تؤثّر 

 ة.غة العربيّ ة ترةمجة و تعريب املصطلح ينبغي أن تتماشى مع خصائص اللّ عمليّ  .6
أداء لغته م و نه من فهمتكّ  من خالل عدمغوي لإلنسان العريب ، وذلك ابملستوى اللّ عدم االرتقاء  .7

وأساليبها خلق )حنوها و صرفها(وتركيبها  )معجماهتا(انحية مفرداهتاعلى املستوى املطلوب من 
 ة .غة العربيّ مّسك خبصائص وممّيزات اللّ مشكلة يف وضع املصطلح ، حّلها يكمن يف التّ 

 تعّصب بعض العلماء ملصطلحاهتم حال دون قدرهتم على توحيد هذه املصطلحات . .8
ة يتتّبع كّل مصطلح جديد زاد من حّدة إشكاليّ ن العلماء من وضع معجم موّحد عدم قدرة ومتكّ  .9

 وضع املصطلح يف اللغة العربية.
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يت اتّبعها العلماء القدامى يف وضع املصطلح متّثل دستورا، وهي مبثابة الّ  واملبادئإّن العناصر  .11
 .اّليت تعتضهاقوانني و قواعد ينبغي أن تستفيد منها الدراسات احلديثة لتخّطي املشاكل 

 نرجو أن يكون قد إذ حنن ننهي حبثنا هذا تائج املستخلصة من دراستنا. وهذه ةمجلة من النّ كانت     
 أجّددد أخطأت أو قّصرت. و املصطلح. ومعذرة إن كنت قأضاف ولو الّشيء القليل يف جمال وضع 

صح يت مل تتّدد يف إسداء النّ شكري وامتناين لكّل من مّد يل يد العون وعلى رأسهم األستاذة املشرفة الّ 
 اإلرشاد. وجيه والتّ  و
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 قــــــائـــــمة املصـــــــادر و املراجــــــــــع
 
 قراءة انفع برواية ورش القرآن الكرمي  :*
 الكتب : -أ 

   1أسرار البالغة يف علم البيان، "عبد القاهر اجلرجاين"، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -1
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 م.1995، األسس اللغوية لعلم املصطلح، "حممود فهمي حجازي"، دار غريب، د ط  -2
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 .د.ت
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 م،2000، 1الديداوي"، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط
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 م2007، 1ط مصر
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 م1992
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 ترمجة: "مسري كرم"، دار الطليعة دين"،املوسوعة الفلسفية، إشراف: "روزنتال يو  -68

 م1987، 6بريوت، ط
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Résumé :  

   Le prèsent travail a but de rèsoudre le problem de l utilisation de la 

terminologie en langue arabe .Touts les indicateurs linguistiques fait de langue 

arabe affirme que la problèmatique de plus en plus en augmentation en 

consèquence de la mondialisation ,et il est donc le jour pour identifier et 

dèterminer les raisons qui nous empèche de trouver une méthode parfaite pour le 

développementde la teminologie ,ainsi que proposer des solutions pour réduire  l 

expansoin cette problématique ; se sont les questions fréquents abodées dans ce 

travail . 

Mots  clés:Terminologie - Langue  Arabe - chaos terminological - situation  

Problématique  

Summary:  

   The present work aims to solve the problem of use terminology in Arabic 

language . All the linguistic indicators made of Arabic language asserts that the 

problematic increase as a result of globalization widespeard , and it is therefore 

the time to identify and determine the reasons that prevents us from finding a 

perfect  method for the development of terminology , As well as propose 

solutions to reduce the expantion of this problem ;these are the frequents asked 

questions in this work. 

Keywords:ـTerminologyـArabic language- chaos of terminology -  Problematic 

situation . 

ّص:امللخّ 

ذلك أّن مؤّشرات  إىل معاجلة مشكلة وضع املصطلحات يف الّلغة العربّية ،املذّكرة  هتدف هذه   
يف وضعه و من املتوّقع أن تزداد هذه اإلشكالّية حّدة يف ة وي العريب تؤّكد أّن مثّة إشكاليالواقع الّلغ

و اقرتاح  ا وضع ظّل تداعيات العوملة ، و لذلك كان الوقوف على األسباب اّليت حالت دون تيسري
 حلول للحّد من هذه اإلشكالّية من أهّم القضااي اّليت عوجلت يف هذه املذّكرة .

 .إشكالية الوضع–الفوضى املصطلحّية  –ة غة العربيّ اللّ  -املصطلح ة:الكلماتّاملفتاحيّ 

 


