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            ....واقع و #ٓفاقواقع و #ٓفاقواقع و #ٓفاقواقع و #ٓفاق....ٕاشاكلية املصطلح ا�لساين و �رمجته يف الوطن العريب ٕاشاكلية املصطلح ا�لساين و �رمجته يف الوطن العريب ٕاشاكلية املصطلح ا�لساين و �رمجته يف الوطن العريب ٕاشاكلية املصطلح ا�لساين و �رمجته يف الوطن العريب 

        فاطمة لوايتفاطمة لوايتفاطمة لوايتفاطمة لوايت

  -تلمسان– 8ح6ة بو5دة حبث املوطنة جبامعة ٔ#يب -كر بلقايد
   )CRSTDLA.(و التابعة ملركز البحث العلمي   و التقين لتطوCر ا�لغة العربية، @امعة اجلزا=ر

        ::::ملخصملخصملخصملخص

قد -رزت مشالك تلقي _دة مفاهمي _ىل صعيد متثلها و �رمجهتا و نقلها و تYٔصيلها و هو ما تعكسه بوضوح 

ية و التذبذب و غياب التqسpيق اnي يطبع kجهتادات kصطالحiة، والتعامل التقليدي الفوىض املصطلح 

  .و غياب الوعي 8ٕالشاكالت النظرية اليت يطرxا موضوع صياvة املصطلuات و توليدها. يف وضع املصطلuات

�لساين، يف هذه الورقة البحثية سوف �سpتعرض معاجلة قضية فوىض املصطلuات اليت تعصف 8ملصطلح ا  
�ظر qده و اليت يه ٔ#ساسا �ود ا�امع ا�لغوية اليت ال �زال تiعوائق توظيفه و�رمجته و املسامهة يف توح

  . التطبيق

        ::::اللكامت املف�احiةاللكامت املف�احiةاللكامت املف�احiةاللكامت املف�احiة

  .املصطلح، املصطلح ا�لساين، الرتمجة، �ود ا�امع ا�لغوية

   مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 qي ميارسه الناطقون هبا وردود ٔ#فعاهلم �سهم ا�لغة يف وضع الفكر وتوجهيه، وتؤ�ر من مث يف طبيعة الnشاط ا

وكام ٔ#ن لغة شعب جتسد م�طقه . ؤ#سلوب تواصلهم مع ا�ٓخرCن وتعاطهيم مع أ�مور يف سpياقاهتا ا�تلفة

حiث #ٔن ا�لغة تتطور _رب التارخي بتYٔثري مجمل الفا_لني . ؤ#سلوب تفكريه وتعكس خشصيته ورؤيته �لحياة

فاهمي من لغة ٕاىل ٔ#خرى 8لرتمجة و�رسpيخ اسpت»داªا يف ا�لغة الهدف يؤ�ر يف رؤية الناطقني هبا، فٕان نقل امل

الناطقني هبا �لعامل احمليط هبم، وبذل #ٓليات تفكريمه، فال تق�رص وظيفة ا�لغة عندها _ىل التعبري عن أ�غراض و 

طا ٔ#ساسpيا من رشوط التبليغ كام Cرى اجلر@اين يف تعريفاته وا-ن جين يف خصائصه، بل تتعداها لتصبح رش 

  حتقق الفكر

    ::::    املصطلحاملصطلحاملصطلحاملصطلح    _مل_مل_مل_مل    مفهوممفهوممفهوممفهوم    وووو    �شYٔة�شYٔة�شYٔة�شYٔة    - - - - 1

 العلوم، ٕاىل ظهور راجع ا هذا و معا¼هيا، و ٔ#لفاظها يف التقدم و التطور، لسpنة ا�لغات اكفة ختضع

 العلوم من _مل للك ومسميات ، مصطلuات ظهور  ٕاىل 8لرضورة يؤدي مما مسpمترة بصورة اجلديدة وا�رت_ات

 وٕاطارا لكها، وا�لغات، واملعارف ، العلوم لتعلميية مف�ا5ا وبذC Ãكون املصطلح" Ákرتا_ات  من اÁرتاع ٔ#و
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عامر السايس، املصطلح يف ا�لسان العريب ".(مردودٍ  ٕاحجاف وال ، مقصودٍ  احنراٍف  vري حتصيلها من يف موسوما

  ).4من #ٓلية الفهم ٕاىل ٔ#داة الصنا_ة، ص

) Lavoisier(" الفوازي" القرن الثامن عرش _ىل يد _لامء م6ل تعود بوادر �شYٔة هذا العمل ٕاىل

يف _مل النبات و احليوان، ٕالدراÜهم ٔ#مهية املسميات ) Linné(" ليiqه"يف الكميياء و )Bertholet("-رتويل"و

 .  .(Cabret M.T La terminologie méthodes et applications)8لqسpبة �لمفاهمي العلمية 

. رن العرشCن عرفت اéراسات املصطلحية م�uًا @ديداً _ىل املسpتويني النظري والتطبيقيوبزبوغ جفر الق   

ونظرا �لثورة التك�ولوجiة العارمة، مل يعد kهìم لهذا العمل يق�رص _ىل العلامء و ا�لغويني حفسب بل ام�د ٕاىل 

فiدراليات وم�ظامت دولية  التق�يني ٔ#يضًا، و �اك�رت أ�حباث وتنوعت يف هذا امليدان وظهرت بذÃ _دة

  .معلت _ىل تنظمي املصطلuات وتوحiدها وتîسري تداولها

 يف املركزية موقع الح�الñ ذا ٔ#مهية، #ٔمرا Cزال ال و اكن العلوم، من _مل ٔ#ي يف املصطلح عن احلديث ٕان

 معرفiة ٔ#داة صطلحامل من جعل املôشعبة، و الك6رية املفاهمي عن تó اéاò ا�ترصات عن والبحث العلوم، لك

 وتYٔطريها عوامل مشرتكة، وفق املعرفiة املفاهمي لتنظمي ووسpيõ. و�شا-اكهتا التصورات لضبط �شôت ªمة

  .معينة بôسمية

÷شهد تداÁال مع _لوم ٔ#خرى Üعمل ،  Interdisciplinaire ٕان _مل املصطلح هو _مل م�عدد kخ�صاصات 

  . الصعب تقدمي رؤية مو5دة خبصوصه ا�لغة واملنطق و_مل املعرفة، Ãn اكن من

فقد اخ�لفت ا�ٓراء حول ماهية _مل املصطلح، حiث جيرده البعض من الطابع العلمي 8لرمغ من ٔ#نه اكن السpباق 

ٕال-راز احلا@ة ٕاىل هذا العمل معتربا ٕا�ه وسpيõ فعاò لالتصال فقط، بþî يعتربه  البعض ا�ٓخر ذو الزن_ة ا�لسانية 

  .وهناك من Cراه مسpتقل رمغ تدا�Á مع خمتلف العلوم. مل ا�لسان ذو طابع لساين حمضفر_ا من فروع _

تعددت #ٔراء الغرب حول _مل املصطلح بتعدد املهمتني به، ولتقريب و�ات النظر بني ا�تلفني، وضعت 

ة جوانب هذا تعريفا اسpمتدته من Áربهتا يف جمال التقîiس، حيدد اكف) ISO" (ٕاCزو"املنظمة اéولية �لتقîiس 

  :العمل 8لرمغ من طابعه املق�ضب، مفاده

« Etude scientifique des notions et des termes en usage dans les 

langues de spécialité »  (Iso in lérat : 1995 :16  

  "اéراسة العلمية �لمفاهمي و املصطلuات املسpتعمõ يف لغات التخصص:" يعين
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د _لامء العرب فمل يمت حلد ا�ٓن اعìد �سمية مو5دة kسpتعامل يف العامل العريب فYٔما وضعية املصطلح عن

اخل، ...البحث kصطال�، _مل املصطلuات، املصطلحيات، _مل املصطلح، املصطلحية: لهذا العمل، حiث جند

  .#ٔما �سمية _مل املصطلح فهي الôسمية اليت ٔ#قرها مجمع ا�لغة العربية 8لقاهرة

 اليت واجلزء واللك والنوع Üعالقات اجلqس املتداõÁ املفاهمي بني العالقات يف ٔ#والً  ملصطلحا _مل يبحث

 من Áاصاً  فر_اً  املصطلح _مل Cكون املعىن وهبذا املفاهمي، تó عن اليت تعّرب  املصنّفة املصطلuات وضع يف ت�ôلور

  .الوجود _مل و _مل املنطق

 وضعها ووسائل ، ا�لغوية بني املصطلuات القامئة العالقات عن صطلحامل _مل فiه فiبحث الثاين اجلانب #ّٔما  

و_مل  )Lexcology(املعجم  _مل فروع من Áاصاً  فر_اً  املصطلح _مل العلوم، وهنا يصبح من بiqة يف متثيلها ؤ#نظمة

  ).Semasiology(تطور دالالت أ�لفاظ 

 عن النظر برصف العلمية ا�لغة ٕاىل Áلق ديةاملؤ  العامة الطرق يف الثالث اجلانب يف املصطلح _مل ويبحث

  . بذاهتا طبيعية لغة يف العلمية التطبيقات

 واملعرفة الوجود و املنطق ا�لغة و _لوم بني مشرتك _مل هو املصطلح _مل ٔ#ن القول ميكن وهنا

_يل . (واملصطلح املفهوم بني املعقدة �لعالقة الّشلكي التنظمي vريها ت�ôاول و العلوم هذه لك ٔ�ن وإال_المiات،

  . )19- 18ص" مقدمة يف _مل املصطلح"القامسي

 ؛ ؤ#كرثها #ٔمهية ، ا�لسانية العلوم ٔ#ظهر من وهو ، التطبيقي ا�لغة _مل ٔ#فرع ٔ#5د املصطلح _مل لهذا يعد

 ، العلمي التقدم وتوحiدها، ولكون املصطلuات لوضع العلمية أ�سس ي�ôاول ٔ�نّه ، لكها 8لعلوم الرتباطه

) فوسرت(واكن  . الوجود 5زي ٕاىل تó العلوم لتظهر ؛ مهنا بدّ  ال اليت املصطلuات من �بري قدر ٕاىل ٔ#حوج

 وبعمل 8ملنطق ا�لغة _مل Cربط جمال بYٔنه ، املعرفة بني فروع املصطلح _مل موضع العرشCن القرن يف 5ّدد قد

" يف املصطلح ولغة العمل" شمريªدي صاحل ال . (ا�تلفة الِعمل وبفروع ، املعلومات وبعمل ، الوجود

  ). 06ص

من هذا املنظور فاملصطلح ٕافراز �لمعرفة ؤ#داة لها يف الوقت نفسه ٕاذ ٔ#ن منو _امل املصطلح رهن -منو _امل 

ف�صبح املصطلuات مبثابة أ�دوات اليت يعمل هبا الفكر حمققا در@ة من ا&منو يف حقل معريف معني ؛ ٕاذ . املعرفة

ذÃ ٔ#ن �لمصطلuات ٔ#مهية عظمى يف بناء املعارف ، و ال . ن العمل بغري �ازه املصطلحيال ميكن ٔ#ن يتuدث ع

فاéارس . ميكن قiام  معرفة ٔ#و _مل دون وجود �سق من املصطلuات املتعالقة تعالقا حمكام مع �سق من املفاهمي

أ�ساسpية اليت Cر�كز _لهيا البناء ال ÷سpتطيع ٔ#ن يفهم _لام من العلوم  ٕاذا اكن @اهال مبصطلuاته ٔ�هنا يه القا_دة 
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فiكون . املعريف، بل لîس من مسó يتوسل به الباحث ٕاىل ٔ#ي معرفة  من املعارف vري جس� kصطال�

  . املصطلح 8لqسpبة �لباحث نقطة تواصل ثقايف ٔ#و حوار ثقايف م�عدد أ�طراف

  ::::    ا�لساينا�لساينا�لساينا�لساين    املصطلحاملصطلحاملصطلحاملصطلح- - - - 2

 وا5دة ا�لسانيات ٔ#نّ  الشك جتديد و و هنوض حراكت غربيةال ا�لغوية اéراسات يف ا�لغة _لوم شهدت لقد

 اéرس _ىل @ديدة مساÃ وسلكت ، م�عّددة واّختذت ٔ#شاكالً  ، أ�وربيني éى -رزت اليت العلوم تó من

   . اéراسات الغربية يف السائد ا�لغوي

 هذا ٔ#مهية احملدثون ا�لسانيون العرب ٔ#درك قد و ، ا�لغوية اéراسات رضوب من @ديد رضب فا�لسانيات

�اجئه و ، واسعاً  ٕاملاماً  بYٔسpبابه إالملام رضورة و ، العملqٕا5اطة إال5اطة ب õالعريب ا�لغوي العمل تقومي بغية شام 

 يف تباCن kخ�الف هذا عن اجنرّ  ممّا اجلديد العمل هذا تبqّت اليت املشارب وkّجتاهات فاخ�لفت ، القدمي

 ). linguistique(العمل  هذا نلعنوا احلامل �رمجة املصطلح

 مصطلuاً  وعرشCن ثالثة لهذا العمل املرتمجة و املعربة املصطلuات بلغت فقد الباح6ني #5ٔد قول 5دّ  _ىل و

 واéراسات وا�لسانيات وا�لسiqات أ�لسiqة و العام ا�لغة _مل ، و ا�لغو�ت _مل و ا�لسان _مل و ا�لغة _مل : مهنا

محد قدورمحمد . (vريها و ا�لغوية   ).08ص" ا�لسانيات و املصطلح" #ٔ

 تعّدد @انب ٕاىل بîهنا التqسpيق _دم ، و ا�لغوي é8رس املqشغõ الب4îات تعّدد ٕاىل جع املصطلuات را تعّدد ٕانّ 

 . العربية خمتلف أ�قطار يف بîهنا التواصل _دم و ، الرتجامت

 ، ويف لبنان يف وهذا احلرفة �5الò _ىل ) انةا�لس _مل ( و ) أ�لسiqة ( _ليه يطلقون فلسطني و سور� ففي

 ٔ#ما ، املغرب يف هذا و ) ا�لسان _مل ( امس _ليه يطلق من ، وهناك ) ا�لغة _مل ( _ليه يطلقون العراق و مرص

  .ا�لسانيات مبصطلح شائعاً  اجلزا=ر فاكن يف

 لطبيعة معرف�ه مدى و مرتمج، وثقاف�هلك  نظر لو�ة وفقاً  ٔ#خرى #ٔحiا7ً  ت8�عد و ٔ#حiا7ً  تقرتب الرتجامت فاكنت

  . ٔ#بعاده و 5دوده عن املصطلح، والاكشف هذا ñ ا�صص العلمي احلقل

 كام ، 1946 سpنة "ا�لغة _مل" كتابه يف ) ا�لغة _مل ( مصطلح اسpت»دم قد وايف الوا5د عبد جند ٕاذ

 يقرّ  كام . املصطلuني بني لôسويةا ٔ#قّر مببد#ٔ  وقد ، " ا�لغة فقه " كتابه يف ) ا�لغة فقه ( مصطلح اسpت»دم

" محمد _يل عبد الكرمي الرديين). (ا�لغة _مل ( و )       ا�لغة فقه(بني  الôسوية حبمتية التواب عبد رمضان

  ).38ص "فصول يق فقه ا�لغة العام
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 احلال كذاو  ، " العريب �لقارئ ا�لغة مقدمة _مل " كتابه يف ) ا�لغة _مل ( مبصطلح السعران محمود متّسك قد و

 لîست م�احث _ىل احلديث و القدمي يف ٔ#طلق ٔ�نه ) ا�لغة فقه (مصطلح  Cرفضان هام و ، =رش لكامل 8لqسpبة

 مرمر@ اéومiنيك اوغسpتني طرف من ) أ�لسiqة ( مصطلح اسpت»دم كام يشء، يف ا�لغة احلديث _مل من

 العربية هل " وكتابه ، " السامiة ئية وأ�لسiqةالثنا ضوء _ىل العربية املعجمية " كتابه يف  1937 _ام بفلسطني

 ) .38ص "البحث ا�لغوي"محمود فهمي جحازي. (1947_ام  " ٔ#لسiqة ثنائية ٔ#حباث م�طقة

ملصطلح  اسpتعمل مقابالً  أ�مر بداية يف ) أ�لسiqة ( مصطلح ٔ#ن امحلزاوي رشاد محمد Cرى و

)Dialectologie (ة مبعىن يظهر ، فملiqاتا�لس ٔ#و أ�لسiqبعينات حوايل يف ٕاالّ  انيات #ٔو ا�لسpالقرن من الس 

 رميون و ، فرحية #ٔنîس عند ذÃ ظهر قد و ، تطبيقiاً  و نظر�ً  فهامً ومضمو7ً  اجلديد العمل _ىل ليدلّ  العرشCن

 _مل و أ�لسiqة "كتابه         يف ز�ر�ء مîشال عند كذÃ و ، بلبنان ) أ�لسiqة ( بعنوان 1976 طuان سpنة

 يف ظهر قد و ، لغو�ت لصيغة مماثالً  ) ٔ#لسiqات (  مصطلح ظهر ذÃ بعد و ، 1980 سpنة " احلديث �لغةا

يف  ذÃ اكن و ، ) ا�لسانيات( مصطلح      حم� ليuلّ  اخ�فى ما رس_ان لك�ه) ا�لسiqات ( مصطلح املغرب

  ) .21ص "البحث ا�لغوي"محمود فهمي جحازي.( 1996 سpنة اجلزا=ر

 اسpت»دªا اليت ) ا�لغة _مل ( :مصطلuات  " ا�لسانيات قاموس " كتابه يف املسدي السالم بدع  ٔ#ورد قد و

" م�احث يف _مل ا�لغة وم�اجه البحث ا�لغوي"نور الهدى لوشن(اك�ٓيت  يه و ، احملدثون ا�لغويون العلامء

 ).34-33ص

 ا�لغة فقه -2الالنغو÷سiôك                                       -1

 احلديث ا�لغة _مل -4ا�لغة                                          _مل -3

 احلديث العام ا�لغة _مل -6العام                                     ا�لغة _مل -5

 ا�لغات _مل -8ا�لغة                                      فقه _مل -7

 ا�لغة _لوم -10               العام                   ا�لغات _مل -9

 ال8رشي ا�لسان _مل-12 ا�لسان                                      _مل -11

 احلديثة ا�لغوية اéراسات -14        ا�لسانة                              _مل -13

 يثاحلد ا�لغو�ت _مل -16ا�لغوي                                    النظر -15

 اجلديدة ا�لغو�ت-18 املعارصة                       ا�لغوية اéراسات-17

 أ�لسiqة-20 ا�لغو�ت                                       -19



واقع و #ٓفاق: اشاكلية املصطلح ا�لساين و �رمجته يف الوطن العريب: فاطمة لوايت فاطمة لوايت فاطمة لوايت فاطمة لوايت   

Cnplet/MEN     www.cnplet.net    Timsal N Tamazight N°7, Septembre 2016 

-6- 

 

 ا�لسiqات-22 أ�لسiqات                                     -21

  ا�لسانيات -23

 ا�ٓداب لكيات يف وواسعاً  �برياً  العام انôشاراً  ا�لغة _مل ٔ#و ثاحلدي ا�لغة _مل #ٔو ا�لغة _مل ملصطلح اكن وقد

 أ�لسiqة ملصطلح  انôشارا شهدت فقد لبنان ٔ#ما . أ�زهر @امعة يف لكيات ا�لغو�ت مصطلح انôرش كام مبرص،

، Ãمحد الباح6ني بفضل بعض وذHٔ بة و ، معر خمتارpسqول 8لé ت فقد املغربiشاراً  لقôحواسعاً ملصطل ان 

  )20ص" البحث ا�لغوي"محمود فهمي جحازي(ا�لسانيات

  . العربية ا�لغة ٕاىل �لغات ا�تلفة الناقلني و املرتمجني اخ�الف ٕاىل املصطلuات يف التعّدد هذا ويعود

 السانiôكس و والسJpنiôك حنو الالنغو÷سiôك أ�ج�يب بلفظه املصطلح ذ�ر ٕاىل الباح6ني هؤالء معظم معد وقد

 �رجامت و ، 1946 _ام ملاييه " ا�لسان _مل " لك�اب �رمجته يف محمد م�دور عند جنده ما هذا و ، vريها و

 و ا�لغة " و ، 1954 لياسربز _ام " وا�متع الفرد بني ا�لغة " و ، 1950_ام لف�در÷س " ا�لغة " #ٔخرى Üك�اب

 ٔ�وملان " اللكمة دور " و ، 1959 _ام �لو÷س " ا�متع

محد قدور (ذv  Ãري و 1966 _ام لاكنت�îو " العربية أ�صوات _مل يف دروس " و 1962 _ام ا�لسانيات "محمد #ٔ

  .10ص" و املصطلح

 حiث ، مضمونه من بعنوانه ٔ#كرث kشpتغال ٕاىل ٔ#دى مما العمل هذا �سمية حول قامئاً  kخ�الف اكن وقد

 من حتته تندرج ما حول تدور مما #ٔكرث املصطلح حول رشح مواضيعها تدور العربية املؤلفات من الك6ري تو@د

  .مفاهمي

        ::::تعدد املصطلح ا�لساينتعدد املصطلح ا�لساينتعدد املصطلح ا�لساينتعدد املصطلح ا�لساين- - - - 3333

#ٔن نتuدث عن وضعية املصطلح ا�لساين احلديث، فال بد ٔ#ن ننظر يف وضعية ا�لسانيات 8عتبارها العمل  

اnي يعمل _ىل تفسري الظواهر ا�لغوية وسpبل تطوCرها وجعلها مساCرة لKٔحباث اéولية، فاéرس ا�لساين، 

Cكون م�طورا ٔ#و مساCرا، جيب ٔ#ن Cكون مقار7 وموا�با للك القضا� املعرفiة _رب ممارسة تعريi8ة  ليك

و8لتايل القفز عن ذk Ãنفصام اnي  ميزي ا�لغات اليت . تتLاوز احلواجز الثقافiة، والفكرية، والعلمية

�جqكرت ما ت#ٔ óهتpس�.  

 حقل وشهد دي سوسري، فريدينان جميء مع Áاصة ة�بري  ثورة احلديث العرص يف ا�لسانيات شلكت لقد   

فه كام العام، مفهومه يف واملصطلح .اجلديدة واملفاهمي املصطلuات من كام هائال أ�لسiqة بوحسون،  ٔ#محد يعِرّ

 يف فكرية، و�سميهتا تصورات تYٔطري ٕاىل واملعجمية ا�لفظية دال&هتا تتLاور اللكامت مجمو_ة من #ٔو لكمة: "هو
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�جها اليت املفاهمي وضبط �شخيص _ىل وتقوى معني، ٕاطارqمعينة واملصطلح هبذا املعىن  حلظات يف ما ممارسة ت

=شري ". (هو اnي ÷سpتطيع إالمساك 8لعنارص املو5دة �لمفهوم وا&متكن من انتظاªا يف قالب لفظي 

  ). 84ص" مدÁل اىل _مل املصطلح ونقد النقد العريب احلديث"ا-رCر

 توظيفه يف احلرج من نو_اً  جيد ٕالينا وفدت اليت أ�خرى املصطلuات من كغريه ا�لساين املصطلح ٕان

 التعريب _ىل ومعمتداً  �ة، من والتوليد kشpتقاق بعيدًا عن العربية ا�لغة Áارج اجتاهاً  خيطو �ونه واسpتعامالته؛

ٕاشاكلية توليد املصطلح  ويتصدر البحث ا�لساين املباحث العلمية أ�خرى يف اح�وائه .#ٔخرى �ة من والرتمجة

  .العلمي واملصطلح ا�لساين é8ر@ة kوىل

–كام قد ٔ#رش7 ٕاليه –و قد جنم عن هذه العفوية والعشوائية يف وضع املصطلuات العلمية ا�لسانية مشلك #ٓخر 

هو تعدد املصطلح العلمي ا�لساين، حىت #ٔصبح لك لساين يتعصب ملصطلuات حمددة ÷سpتعملها وال يق�ل بديال 

  .  عهنا، مما جعل الفوىض و_دم kسpتقرار يعامن البحث ا�لساين

 يعاين ٕاذ ، ا�لسانيني توا@ه اليت أ�وىل املشلكة �رامكها و الوافدة املصطلuات يف الهائل التضخم هذا اعترب قد و

 ñ وضعت   م6الً    Synchronic مفصطلح التضخم و صعو8ت يف الصياvة ،"  اليوم ا�لساين املصطلح

 ،سpنكروين، Sبت ، #ٓين ، م�واقت ، م�عارص ، وصفي ، �زامين ، مزتامن(: مهنا ، كثرية عربية قابالتم

" عريب/قراءة لقاموس املصطلuات ا�لسانية ،فر�يس"بورطان محمد العادي، امحد مدور" .(ٔ#فقي ، مسpتقر

  ).364ص

Ãبة اليشء نفس كذpسqملصطلح 8لDiachronic  وضعت فقد ñ تطّوري( : مهنا _ديدة ة،عربي مقابالت ، 

 هو اخلويل محمد عند مقابالً   Affricteملصطلح  كام  جند ، ) تعاق�ية ، زماين ، Wرخيي ، تعاقيب ، م�عاقب

محد عند ٔ#ما ، شديد امحلزاوي رشاد محمد عند و ، kح�اكيك kنفLاري  .، مركّب ، مز@ فiقاب� معر خمتار #ٔ

   ).04ص" فوىض املصطلح ا�لساين"وليد محمد الرساقيب.(رخو شديد،

فاملطلع _ىل اéراسات ا�لسانية Cرى بوضوح ٔ#ن اخلطاب العلمي العريب مل ÷سpتقر بعد خبصوص �رمجة املصطلح  

العلمي، والس8ب يعود ٕاىل وجود اخ�الفات جوهرية بني الباح6ني kلسpنîني يف معلية ابداع وÁلق املصطلح 

k من هؤالء òبتعاد عن جمرد �رمجة ا�لفظ أ�ج�يب بتعريبهالعلمي ا�لساين، حماو  

، وهو 8empruntالقرتاض  دون املرا_اة الرشوط العلمية  ٔ#و اسpتعامل ما ÷سميه ا�تصون يف _مل الرتمجة 

ٔ#سلوب يضطر ٕاىل اعìده املرتمج العريب، وال جيد م�اصا م�ه ٔ#مام جعزه عن ٕاجياد مصطلح عريب ماك[ �لفظ 

وكقوهلم ٔ#يضا فJ يتعلق    DoublagدبلLة مقابل  و"   internet"ٔ#نرتنîت مقابل  : أ�ج�يب كقوهلم
  8ملصطلuات ا�لسانية 
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   Phonémeفونمي مقابل 

   Monémeمونمي مقابل 

   Phonologieفونولوجiا مقابل 

 Linguistique synchroniqueلسانيات سا¼كرونية 

يتجزٔ# من املصطلuات العلمية الك6رية و اليت ÷سعى ٕاىل  و vريها من املصطلuات ا�لسانية اليت تعد جزءا ال

  .توحiدها املرتمج العريب

ولعل اnي vدى هذا التداÁل وهذه الفوىض وهذا الôشôت يف حتديد املصطلح ا�لساين، _دم اسpتقراره عند  

عند الفر�سpيني #ٔم6ال الغربيني #ٔنفسهم، ٕاذ مازالت املفاهمي م�داõÁ عندمه، فاللكمة م6ال يف  ا�لسانيات احلديثة 

فال جعب ٕاذا و@د7 يف املعامج ". Morphéme"وعند ا�لغويني أ�مر�يني " Martinet" . "Monéme"مارتîين 

دراسات يف ا�لسانيات . (، لفاظم) معجم املصطلuات(و5دة داò /مونمي/مورفمي: العربية هذه الرتجامت �للكمة

  مي، مورفمية، رصفiة جمرة، ٔ#و مورف Monéme، �رمجة �لفظ )17التطبيقiة، ص

" Morphéme"، ٔ#و لكمة مفردة عنرص دال، و5دة داò �رمجة �لفظتني معا " Morphéme"رصفمي �رمجة �لفظة 

 ".     Monéme"و

هذا kضطراب يف وضعية املصطلح ميكن #ٔن يعود 8ٔ�ساس ٕاىل الطريقة املتبعة من طرف مجمو_ة من 

لفظة وا5دة ميكن #ٔن تصاغ بناء _ىل �رمجة / صوغ املصطلح، ف�درك #ٔن لكمةاملؤسسات ٔ#و ا�امع اليت تضطلع ب

املعىن ٔ#و بناء _ىل التعريف،ٔ#و بناء _ىل نقل ا�لفظة أ�ج�بية ٕاىل ا�لغة  ا�لغة العربية مع ٕاخضاعها �لصوت 

 .                    والنطق العريب

#ٔو kفرتاض، #ٔو التوليد، #ٔوkشpتقاق،  ٕاىل @انب هذا، جند من يعمتد _ىل #ٓليات مؤسسة م6ل النحت،

وهناك بعض اéارسني من يعود ٕاىل الن8ش يف املوروث العريب القدمي قصد العمل _ىل بعثه وٕاحiائه، والبحث 

فا�ٔ�يد #ٔن لك هذه احلسا8ت يف وضع هذا املصطلح ا�لساين احلديث #ٔ�ر . فiه كام ميكن ٔ#ن ÷سpتوعب احلديث

Á ة اليت ينطلق مهنا واضعو املصطلح=شلك سليب _ىل وضعيته منiات املعرفiالل الزن_ة الضيقة واخللف.  

        �ود ا�امع العربية يف توحiد املصطلح ا�لساين �ود ا�امع العربية يف توحiد املصطلح ا�لساين �ود ا�امع العربية يف توحiد املصطلح ا�لساين �ود ا�امع العربية يف توحiد املصطلح ا�لساين - - - - 4444

من الطبيعي #ٔن �كون مشلكة املصطلح ا�لساين مزدو@ة éينا، فاملضمون لîس من ٕابداعنا، واملصطلح 

  .    مية 8لبحث و التعمق يف التخصصلîس من لغتنا، ومع ذÃ ميكن التغلب _ىل املشلكة العل 
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ومن #ٔ@ل 5ل هذه املشلكة تYٔسست ا�امع العربية، واضطلعت مؤسسات _لمية مبهمة رصد املصطلuات 

  .املتعددة املفهوم الوا5د من ا@ل اخ�يار ٔ#�سpهبا و#ٔقرهبا

�ا دام قرو7 ôة العربية يف بداية عرص ا&هنضة �راجعا و �شiمن الزمن #ٔعق�هتا هنضة لقد شهدت احلضارة إالسالم

جمددة ظهرت ٕاشعا_اهتا أ�وىل يف مرص والشام والعراق، ٔ#Cن الح نور ا�لغة العربية من @ديد يف سامء البالد 

العربية، واتصلت بلغات حضارات العامل احلديث، وبد#ٔت تظهر من @ديد مؤسسات مجمعية متثلت يف خمتلف 

اتقها ªامت صعبة يف �رش العلوم و املعارف، و�سعى ٕاىل ٕاحiاء ا�لغة ا�امع ا�لغوية والهيYٓت العلمية تÁٔYذ _ىل _

ا�مع العريب بدمشق، مجمع ا�لغة العربية : العربية و�منيهتا لôسpتوعب حصيõ الفكر إال�ساين املعارص، ومن بîهنا

علمية العربية، مك�ب تqسpيق 8لقاهرة، ا�مع العلمي العرايق، مجمع ا�لغة العربية أ�ردين، احتاد ا�امع ا�لغوية وال 

  .التعريب 8لر8ط

 ، القدمي �راbا ٕاحiاء و ، ا�لغة العربية ٔ#صاò _ىل احلفاظ يف سامهت اليت أ�خرى ا�لغوية ا�امع @انب ٕاىل  

 8لسودان العربية ا�لغة مجمع جند ، تعرCهبا و العلوم مبصطلuات خمتلف kهìم كذا و @ديدة صبغة وٕاعطائه

 ؤ#يضاً ا�مع ، واملذيعات �لمذيعني تدريi8ة دورارت ٕاقامة يف ٔ#�شطته متثلت و ، 1993سpنة  ستYٔس اnي

  .  ا�لييب ا�لغة العربية مجمع و الفلسطيين العربية ا�لغة مجمع و ، العربية �لغة اجلزا=ري

 حول #ٓراهئم بوتقار  ، توحiد املصطلuات يف ÷سامه اتصاهلم و ، العربية ا�امع ٔ#عضاء التقاء ٔ#ن شك وال

 العربية ا�لغة مجمع مؤمتر يف ٔ#م التعريب تqسpيق مك�ب ٕارشاف هذا حتت ٔ#اكن سواء ، فهيا ا�تلف املصطلuات

 اليت العربية اéول يف ا�امع #ٔعضاء _ىل اق�صار دون لكها العربية ٔ#عضاء يضم و ، 8لقاهرة يعقد سpنو�ً  اnي

  )186-185امع العربية وقضا� ا�لغة، صوفاء اكمل فايد، ا�.(لغوية جمامع هبا تو@د

 السعي الرضوري من لك�ه ، ا�لغوية العربية ا�امع فهيا وقعت اليت املشالك من مشلكة ا�لساين املصطلح يبقى و

 روافد من رفداً  ا ا�لسانيات لنا �سمل حىت مصطلuاهتا �8لسانيات و عصفت اليت املشلكة هذه معاجلة ٕاىل

محد :( ا�لساين املصطلح مشلكة من �لuد املقرت5ة احللول بني ، ومن يثةاحلد العلمية ا&هنضة محمد #ٔ

  ).190-189ص" ا�لسانيات و املصطلح"قدور

  . العلمية املواد بتدر÷س القامئني بني العلمية ا�لقاءات من إالكثار _ىل العمل-1

  . ة العريبا�لغ ٕاىل أ�ج�يب الفكر لنقل التعريب و 8لرتمجة اخلاصة املؤسسات ٕا�شاء-2

 ذÃ و املوادالعلمية بدراسة التعلمي العايل يف ا�لغات هذه ربط و ، لكها املرا5ل يف أ�ج�بية �8لغات kهìم-3
  . العلمية املواد لتدر÷س معينة سا_ات بتخصيص

  . املتخصصة يةالعلم  العلمية املو5دة، وا�االت املعامج 8ٕصدار العلمية املصطلuات حقل يف العربية ا�لغة ٕا�راء-4
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  . احلديثة ا�لسانية املعامج واردًا يف اكن ما السJp و ، املصطلuات من ا�لغوية ا�امع عن الشائع اسpتعامل-5

 العربية يف القدمي اéرس ا�لساين ٕاىل العودة و ، املصطلuات وضع عن الôسابق حماوالت عن الكف-6
  . القدماء �ود من لالسpتفادة

 8لشpبكة وربطها ، اجلامعات ا�لغوية و ا�امع يف Áاصة ا�لسانية و _امة العلمية uاتاملصطل ماك¼ز ٕا�شاء-7
  . لالتصاالت العاملية

 تqسpيق و اجلهود يف توحiد توظيفه و ، ا�لسانية اéراسات مضن " املصطلح _مل " بتدر÷س kهìم-8
  . الشائعة املصطلuات

 جمامع احتاد 8ٕرشاف ا�لسانية والسJp املصطلuات ، العلمي لح8ملصط تعىن _لمية مجعية تYٔسîس ٕاىل املبادرة-9
  . العربية ا�لغة

 ٔ#يدي بني ووضعه ، املؤسسات اجلامعات و تعمتده ما ،و مصطلuات من ا�لغوية ا�امع عن يصدر ما ق�ول-10
  . الطلبة و اéارسني

 حìً  سpتقيض مشرتكة و مو5دة بطريقة متت ٕاذا وÁاصة ، ا�لساين املصطلح توحiد يف املسامهة ٔ#ن شك وال

 ا�لقاءات و واملؤمترات الندوات يف مشرتكة �لغة ركزية تضع ، و اéارس _ىل و�سهل ، الغموض و ا�ل8س _ىل

 الوا5د �لمفهوم املصلح مع تعاملهم ،ٔ�ن العلامء حتقiقها ٕاىل ÷سعى vاية املصطلuات ٔ#صبح توحiد ،فقد العلمية

  يتداولوهنا اليت العلوم يف التواصل معلية _لهيم يîرس #ٔن شYٔنه من الوا5د

   

        ااااخلخلخلخلامتة امتة امتة امتة 

 عن الناجتة ا�لسانية من املصطلuات هائالً  زخامً  وراءها Áلّفت ح6يثة �رمجة حركة شهدت العربية ا�لسانيات ٔ#ن

 ، _ديدة مقابالت الوا5د أ�ج�يب �لمصطلح جند ٕاذ ، خمتلف مدارسها و الغربية ا�لسانيات عرف�ه اnي التطّور

 املعربة املرتمجة و املصطلuات ٔ#ن ٕاىل توّصلنا حiث kصطال� التعدد لهذا م6ال العمل ٔ#وحض هذا عنوان نواك

 و ا�لسانيات و أ�لسiqة و ا�لغو�ت ا�لسان و و_مل  ا�لغة _مل مهنا �برياً  _دداً  بلغت قد أ�ج�يب املصطلح لهذا

  . ربيةاملؤلفات الع �تلف عناويناً  ميثّل معظمها و ، vريها

 مشلكة يف وقعوا قد ٔ#ّهنم تبّني لنا العرب ا�لسانيني و الك�اب عند ا�لساين املصطلح لواقع اسpتقرائنا Áالل من

واحلقiقي �لسانيات  الصحيح التصور _دم نLiôة نعترب ذÃ ٔ#ن ميكن و الوا5د، املفهوم �لمفهوم املصطلحي التعدد

#ٔوساط املرتمجني ٕاىل @انب الطابع العفوي اnي تôسم به دراساهتم _لامً ومهنLًا، وكذا غياب التqسpيق الفعال بني 

   .ؤ#حباbم
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