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  : المحاضرة الثانية 

 :شروط وضع المصطلح 

 ضرورة وجود مناسبة أو مشابهة بين مدلول المصطلح اللغوي والمدلول االصطالحي – 1

 وال يشترط في المصطلح أن يستوعب كل معناه العلمي.

 وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذي المضمون والحقل الواحد. – 2

لمصطلح واحد في الحقل الواحد ، وتفضيل اللفظ المختص على تجنب تعدد الدالالت  -3

 اللفظ المشترك.

استقرار و إحياء التراث العربي و خاصة ما استعمل منه أو استقر منه من المصطلحات  – 4

 العلمية العربية صالحة لالستعمال الحديث و ما ورد من ألفاظ معربة

ات العلمية الجديدة باألفضلية طبقا للترتيب استعمال الرسائل اللغوية في توليد المصطلح -5

 التالي: التراث فالتوليد ) مجاز و اشتقاق و تعريب و نحت(.

 تفضيل الكلمات العربية الفصيحة المتوارثة عن الكلمات المعربة. – 6

تجنب الكلمات العامية إال عند الحاجة، ويشترط أن تكون مشتركة بين اللهجات العربية،  – 7

 لى عاميتها بأن توضع بين قوسينوإن يشار إ

 هناك متطلبات أخرى عند وضع المصطلح:    

مراعاة قدرة األلفاظ المختارة على حمل المفاهيم المرادة والقدرة على أدائها بصورة  – 1

جيدة ومالئمة شرط دقة هذه األلفاظ المنتمية إليها، وأن تكون عالقة المصطلح بالمصطلحات 

 احد، واضحة للوضع ذهنيا لحظة اختيار اللفظ.المشتركة معه في حقل و

من األمور المؤثرة في اختيار اللفظ مراعاة الذوق العربي وهذا األمر يساعد على  – 2

 استقرار المصطلح وذيوعه بين المتخصصين.

البحث في الكتب العربية القديمة عن اصطالح متداول للداللة عن المعنى المقصود  – 3

ذه القاعدة أن يكون اللفظ الذي استعمله القدماء مطابقا للمعنى الجديد ترجمته، ويشترط في ه

 مثال: الجواهر

للمصطلح وظائف جوهرية ومهمة في كل لغة من اللغات فهو الكفيل بالتعبير عن      

المفاهيم وهو أداة التعامل مع المعارف ووسيلة للتواصل و حتى يتسنى له ذلك البد من التوفر 

 له وآليات وضوابط تحكمهعلى شروط توضع 

 : المحاضرة الثالثة 

 : المدارس الفكرية المعاصرة لعلم المصطلح 

 مدرسة فيينا: – 1   
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حاجة التقنيين والعلماء لتوحيد مصطلحات علومهم بهدف “جاءت هذه المدرسة من     

ضمان التواصل المهني، ونقل المعارف بين المتخصصين، وبالبنية لهذه المدرسة يشكل 

 وثيق ركنا أساسيا ألنه في النصوص التقنية توجد المصطلحاتالت

تنطلق هذه المدرسة المصطلحية من مؤسسها المهندس النمساوي فوستر المعروضة في     

 م بعنوان )التقييم الدولي للغة التقنية(. 1931أطروحته التي قدمها إلى جامعة برلين عام 

ظر إلى المصطلحات بوصفها وسيلة اتصال اتجاها فلسفيا حيث ين” فوستر ” ويتبنى    

البحث المصطلحي يجب أن ينطلق من دراسة تلك ” لصيقة بطبيعة المفاهيم، و لهذا فإن

المفاهيم والعالقات القائمة بينها و خصائصها ووصفها وتعريفها، ثم صياغة المصطلحات 

 التي تعبر عنها وتنميط المفاهيم والمصطلحات وتدويلها

 )حلقة براغ(: مدرسة براغ – 2

إن المصطلحات ” تتبنى هذه المدرسة المصطلحية توجها لسانيا يقوم على الفكرة القائلة:    

تشكل جزءا أو قطاعا خاصا من ألفاظ اللغة، ولهذا فإن البحث في الظاهرة المصطلحات البد 

 ”أن يستخدم وسائل لسانية بما فيها الوسائل المعجمية

لحية من مدرسة براغ اللسانية الوظيفية التي أرست نظريتها نمت هذه المدرسة المصط     

الذي أكد على الجانب ” فرديناند دي سوسير” اللغوية على أعمال اللغوي السويسري 

إن :”يقوم على الفكرة القائلة ” الوظيفي للغة، و تتبنى هذه المدرسة ) توجها لسانيا

 ةالمصطلحات تشكل جزءا أو قطاعا خاصا من ألفاظ اللغ

 المدرسة الروسية : – 3

انتجت هذه المدرسة اتجاها موضوعيا يضع في مركز ثقل المفهوم و عالقاته بالمفاهيم     

المجاورة ، وكذلك للمطابقة بين المفهوم و المصطلح و تخصيص المصطلحات للمفاهيم 

وتأثرت هذه المدرسة بمدرسة فيينا من حيث ضرورة تنميط المصطلحات و تقييسها 

 وتوحيدها، و تتبنى هذه المدرسة تطبقات للمصطلحات لموضوعاتها بدال من ترتيبها ألفبائيا

      

 : حاضرة الرابعةالم 

 واقع المصطلح العلمي:

ال يمكن أن تتحدد الجغرافية اللغوية إال بوجود مفاتيح اصطالحية تساعد على تحديد      

إن مفاتيح العلوم ” هي مفاتيح العلوم،هوية النسق الُمقال، فالمصطلحات كما هو معروف 

كل علم، تتجلى   مصطلحاتها، ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى، فالمصطلح هو جوهر

من خالل البعد التداولي له، شريطة ان يتميز بالعلمية المحضة   كينونته داخل الحقل اللساني

 المتميز بالدقة المطلقة.
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أصبح يعاني من فوضى تداولية جعلته غير قادر دخل المصطلح في أزمة صارخة حيث       

تبدأ أوال من البرنامج ” على االنضباط ، فمن أهم اإلشكاالت التي يعاني منها المصطلح

االصطالحي الذي يشرف على تمكين المصطلح وإبداعه، فضال عن االرتباط القائم بين اللغة 

 ” جم المختص أو االصطالحي(العامة المتداولة )المعجم العام(، واللغة المختصة )المع

ال يزال المصطلح الوراثي يعاني من تذبذبات قاعدية تدخله في دوامة التناقض أو      

التداخل، فغالبا ما يكون هنالك تضارب في االستعمال، فرغم االجتهادات التي قامت في 

رح آراء المشكلة بقيت قائمة، وربما لم تخرج ط” مجال المصطلح العلمي العربي، إال أن 

نظرية ولذلك ينبغي تجاوز الخطاب النظري المصطلحي إلى خطاب يعمل على إيجاد 

مصطلحا تزداد يوميا، وإن من يتتبع تلك  50مستوى األرضية الصحيحة للعيش مع 

المجهودات يجد الغلبة فيها لعمليات ترجمة المصطلحات أو تعريبها، ولذلك فقدت جوهرها 

وأمام بقاء مشكل المصطلح العلمي والذي …لة واإلبداعمن غايتها في بعث روح األصا

يطرح في كل اللقاءات العلمية والمتخصصة، فهل العربية عاجزة عن توظيف مصطلحاتها 

استيعاب المصطلحــات العلمية   األصيلة، أم غير مستعدة عن ارتجال الجديد، أو تضيق عن

تج عنه تزاحم همجي لالستعماالت، التكاثر العشوائي للمصطلح الوراثي ن الغربية الحديثة

فالمتلقي أصبح غير قادر على استيعاب الكم الهائل من المصطلحات، ففي كثير من األحيان 

يجد نفسه أمام قائمة طويلة من المفردات الموجهة لنفس المفهوم، مثل: علم اللغة العام نجد له 

الكتابة بلغة عربية متخصصة ، وعليه فإن …عدة مسميات: اللسانيات، األلسنية، علم اللسان

تعاني الكثير من العوز المصطلحي، حيث عمد علماء المصطلح إلى االستنساخ من 

 المصطلحات األجنبية، ويمكن تلخيص هذا الواقع المرير في نقطتين:

تراكم المصطلحات وكثرتها، فقد تتوارد إلى اللغة العربية كوكبة من المصطلحات -1

ميزات المصطلح وشروطه، وذلك جراء الحاجة الملحة للتعبير عن الهجينة، التي ال تحمل 

 المفاهيم الجديدة، فينتج عن هذا األخير تصادم وتعارض.

تشابك المصطلح التراثي والمصطلح الجديد، وبالتالي تنبثق الصراعات بين أنصار -2

ول السليم التراث وأنصار المعاصرة، فيحدث جدل عقيم يسبب اهتزازات مفاهيمية تمنع التدا

 والتلقي القاعدي للمصطلحات

هذا البطء الواضح في توحيد المصطلح العلمي نتج عنه ضعف اللغة العربية العلمية،       

حيث أصبحت شبه عاجزة عن توظيف المصطلحات األصيلة، بل أصبح االستنساخ هو المفر 

المجتمع العربي لتفرض  الوحيد الذي نلجأ عليه للتعبير عن المخترعات الجديدة التي ترد إلى

فقد أصبحنا نستعمل “عليه استعمال المصطلح األجنبي وإقحامه في القاموس العربي 

المصطلحات العلمية الغربية تبعا للوسائل التي تأتينا بأسمائها، فنبهر بمسماها ونبقى نستعملها 

 بالعصرنةونحن راضون عنها، وال نستعمل المصطلح العلمي العربي إن وجد، وهذا مباهاة 
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 ويمكن اختصار أهم مشكالت لوضع المصطلح وتوحيده في النقاط اآلتية:

 .)عدم استقرار المصطلح العربي ) الترادف ولربما التضاد 

 .صعوبة التنسيق في وضع المصطلح العلمي العربي 

 .تعدد مصادر المصطلحات 

 .ازدواجية المصطلح في اللغة المصدر 

 ربي.تعدد واضعي المصطلح في الوطن الع 

 .إغفال التراث العلمي العربي 

 إذا أمكن القول إن هذه الفوضى أفقدت المصطلح        ةعدم االستفادة من المصطلحات الجديد

خاصة مهمة جدا وهي التوحد واالتفاق وبذلك أصبح هشا، بل أصبح غير مستوعب السمه 

 .فالمصطلح إنما سمي مصطلحا ألنه يقوم على االتفاق المطلق بين واضعيه

 تمخضت هذه الدراسة عن جملة من النتائج أهمها: خاتمة: 

 .توارد المفاهيم اللغوية للفظ المصطلح في العديد من المعجم العربية لقديمة والحديثة 

 .اطلع العلماء على مفهوم معين وعلمي دقيق للمصطلح 

 .وضع العلماء جملة من الشروط لوضع المصطلح 

  العلوم.للمصطلح أهمية كبيرة، فهو مفتاح 

 .اهتمت المدارس على اختالفها بالمصطلح، وحددت معالمه العلمية الدقيقة 

 .البد من تقنين االستعمال المصطلحي حتى ال تحصل الفوضى التداولية 

 المرجع : 

 https://www.aqlamalhind.comنقال عن موقع 

 السنة السادسة . 2021/ أبريل. يونيو  2مجلة دراسات و مقاالت، العدد  
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