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 مقياس املصطلحية ) علم املصطلح(

 تمهيد

أخد الحديث عن املصطلح ودقته حيزا واسعا في الدراسات اللسانية على حد سواء، بوصفه أهم 

مفاتيح العلوم ،ولكونه أصبح يشكل لغة خاصة عند أهل النظر واالختصاص في مجال علمي معين 

عرفة ،بحيث ينقل املفاهيم الى األذهان ،وهو أيضا وسيلة تواصل بينهم في مختلف ميادين العلم وامل

 ويحدد املعاني بدقة دفعا لاللتباس واالضطراب والخلط.

 املصطلحات تمثل مفاتيح العلوم، وهي نواة 
ّ
وتجمع كّل الدراسات والبحوث املصطلحية على أن

وجودها، وال يمكن لها أن تؤسس مفاهيمها ومعارفها دون ضبط هذا الجهاز املصطلحي الذي 

س هوية كل علم من العلوم، بل تتفاضل العلوم بمدى تطور جهازها املصطلحي ومسايرته يؤس

للنظريات العلمية الخاصة به. فتتسم ظاهرة املصطلح بشموليتها لتخص كّل العلوم واملعارف، 

ها باللغة لصناعة مصطلحاتها، وهنا يكمن الدور اللساني في تأطير هذه الصناعة، 
ّ
ولكنها تتوسل كل

*تعريف علم املصطلح ونشأة املصطلحية ونموها د قوانينها الواضعة للمصطلح واملولدة له.وتحدي

 وتطورها     

 تعريف علم املصطلح ونشأة املصطلحية ونموها وتطورها  :املحاضرة األولى

، والنمو السريع في التعاون الدولي في الصناعة والتجارة ، ر الهائل في العلوم والتكنولوجيامع التطو 

واإلقدام على استخدام الحاسبات االلكترونية في خزن املصطلحات ومعالجتها وتنسيقها، لم تعد 

 ، ووضع مقابالتها في اللغات األخرى تفي 
ً
الطرق القديمة في جمع املصطلحات وترتيبها أبجديا

 بالحاجات املعاصرة ، ولهذا طور العلماء املختصون واللغويون ، واملعجميون ، واملناطقة عل
ً
ما

 أطلق عليه اسم: املصطلحية ) علم املصطلح(.
ً
 جديدا

العلم الذي يبحث في العالقة بين املفاهيم العلمية واملصطلحات “ ويمكن تعريفه بصورة عامة بـ

  “.اللغوية التي تعبر عنها

وهو علم مشترك بين علوم اللغة ، واملنطق وحقول التخصص العلمي ويهم هذا العلم املتخصصين 

وم والتقنيات ، واملترجمين ، والعاملين في اإلعالميات ، وكل من له عالقة باالتصاالت املهنية في العل

 والتعاون العلمي.

 جوانب علم املصطلح ومجاالته :

في حقيقة األمر تتناول املصطلحية جوانب ثالثة متصلة من البحث العلمي والدراسة املوضوعية 

 وهي: 

:
ً
الجزء(. والتي  -النوع، والكل –قات بين املفاهيم املتداخلة ) الجنس تبحث املصطلحية في العال أوال

تتثمل في صورة أنظمة املفاهيم التي تشكل األساس في وضع املصطلحات املصنفة التي تعبر عنها في 

 علم من العلوم

 :
ً
وع تبحث املصطلحية في املصطلحات اللغوية ، والعالقات القائمة بينها ، ووسائل وضعها، فر ثانيا

 علم األلفاظ أو املفردات ، وعلم تطور دالالت األلفاظ.
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:
ً
تبحث املصطلحية في الطرائق العامة املؤدية إلى خلق اللغة العلمية والتقنية بصرف النظر  ثالثا

 بين علم اللغة 
ً
 مشتركا

ً
عن التطبيقات العملية في لغة طبيعية بذاتها. وتصبح املصطلحية بذلك علما

 ،واإلعالميات ، واملوضوعات املتخصصة وكذلك علم املعرفة، والتصنيف، واملنطق والوجود 

فكل هذه العلوم تتناول في جانب من جوانبها التنظيم الشكلي للعالقة املعقدة بين املفهوم 

 واملصطلح. 

 

 املشكلة:

 التقّدم في املعرفة البشرّية والتكنولوجيا واالقتصاد يعتمد إلى حّد كبير على تبادل املع
ّ
لومات إن

 لتنظيم األفكار العلمّية  تستخدموتوثيقها . فاملفاهيم، التي نعّبر عنها باملصطلحات والرموز 
ً
، أساسا

 هذا التطور السريع فِي املعارف اإلنسانّية أّدى إلى صعوبة إيجاد 
ّ
وجميع املعلومات األخرى. غير أن

فاهيم العلمّية املتنامية وعدد مصطلحات كافية شافية ، إذ ال يوجد تطابق وال تناسب بين عدد امل

 املصطلحات التي تعّبر عنها. 

فعدد الجذور في أّية لغة ال يتجاوز اآلالف على حين يبلغ عدد املفاهيم املوجودة املاليين ، وهي في 

 ازدياد ونمو مضطردين. 

 ما يربو على أربعة ماليين مفهوم 
ً
 ، يوجد حاليا

ً
، على حين ال ففي حقل الهندسة الكهربائّية ، مثال

  يحتوي أكبر معجم ألّية لغة على أكثر من ستمائة ألف مدخل .

ه، تلجأ اللغات إلى التعبير عن املفاهيم الجديدة باملجاز واالشتراك اللفظّي وغيرهما من     
ّ
ولهذا كل

 الوسائل الصرفّية والداللّية. 

ولّي، خاّصة أن تصنيف املفاهيم وقد يقود ذلك إلى ارتباك واضطراب على املستَويين الوطنّي والد

 وطريقة التعبير عنها يختلفان من لغة إلى أخرى ما يؤّدي إلى صعوبة في تبادل املعلومات وتنميتها.

م في إيجاد املفاهيم أو تغييرها وفي وضع املصطلحات 
ّ
ولهذا، كان ال بّد من توحيد املبادئ التي تتحك

ملصطلح الحديث خالل القرن العشرين ،  وهو علم حديث املقابلة لها وتعديلها. ومن هنا نشأ علم ا

 النشأة وما زال في دور النمو والتكامل . 

 * شرع علماء األحياء والكيمياء بأوروبا في توحيد قواعد وضع املصطلحات على النظام العاملي .

 فصدر بين  •
ً
معجم شلومان املصور للمصطلحات  1928-1906نمت هذه الحركة تدريجيا

. وبست لغات . 16في  التقنية
ً
 مجلدا

تكمن أهمية هذا املعجم في أنَّ وضعه تم على أيدي فريق دولي من الخبراء ، وأنه لم يرتب  •

، وإنما ُرتب على أساس املفاهيم والعالقات القائمة بينها.
ً
 املصطلحات الفبائيا

الكهربائية( وخاصة الهندسة  الهندسية،م صدور كتاب )التوحيد الدولي للغات 1931*شهد عام 

 من أصول هذا العلم الجديد. وقد عد  فينا. الذياألستاذ بجامعة  فيستر، لألستاذ
ً
أرس ى كثيرا

 معظم اللغويين واملهندسين هذا الكتاب من املراجع الهامة في صنعتهم.

 في أكاديمية العلوم السوفيتية تشكلت 1936في سنة  •
ً
ال
َ
م وبطلب من االتحاد السوفيتي ُمَمث

 (ISAالعاملي لجمعيات املقاييس الوطنية  )االتحادلتقنية للمصطلحات( ضمن )اللجنة ا
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بعد الحرب العاملية حلت محل لجنة التقنيات للمصطلحات ، لجنة جديدة تسمى ) اللجنة  •

( املتخصصة في وضع مبادئ املصطلحات وتنسيقها ، وهي جزء من )املنظمة 37التقنية 

 لها ويتولى )املعهد النسماوي (التي ISOالعلمية للتوحيد املعياري 
ً
تتخذ جنيف مقرا

  للمقاييس( في فينا إمانة سر ) اللجنة التقنية(.

م ، وبتعاون بين اليونسكو والحكومة النمساوية ، تم تأسيس )مركز املعلومات الدولي 1971*في عام 

ة في جامعة فينا. للمصطلحات ( في فينا ، ويتولى إدارة املركز األستاذ هلموت فلبر أستاذ املصطلحي

 ومن أهداف هذا املركز ما يلي:

تشجيع البحوث العلمية في النظرية العامة للمصطلحية ،ووضع املصطلحات وتوثيقها ، وعقد  -1

 دورات تدريبية في هذا الحقل.

 امليدان.توثيق املعلومات املتعلقة باملصطلحات واملؤسسات القطرية والدولية العامة في هذا  -2

 التعاون الدولي في حقل املصطلحات وتبادلها، وتبادل املعلومات عنها.تنسيق  -3

وقد عقد هذا املركز  بينها.بحث إمكانات التعاون بين بنوك املصطلحات وأسس تبادل املعلومات  -4

 من املؤتمرات والندوات العاملية كان أولها : الندوة العاملية األولى حول التعاون الدولي في حقل 
ً
عددا

 م.1975طلحات التي عقدت في فينا سنة املص

وقد أظهرت بوضوح حاجة املنظمات الدولية للتعاون في تبادل املعلومات حول املصطلحات ورغبتها 

 الشديدة فيه .

 إلقبال عدد من املنظمات الدولية الكبرى على استخدام الحاسب االلكتروني في خزن     
ً
ونظرا

ق على أسس عاملية تيسر تبادل املعلومات ، نظم املركز في املصطلحات وتوثيقها ، وضرورة االتفا

  م املؤتمر األول لبنوك املصطلحات الدولية الذي كان يرمي إلى:1979فينا في نيسان 

إرساء مبادئ التعاون الدولي في حقل املصطلحات العلمية والتقنية وتبادلها وشروط هذا  -أ

 التعاون.

 تيسر إقامة بنوك جديدة للمصطلحات. تطوير مجموعة من األسس الهادية التي  -ب

اقتراحإعطاء فكرة واضحة عن املشكالت الرئيسة التي تواجه بنوك  -ج الحلول  املصطلحات، و

  فيها.

تشرين الثاني نظم مركز املعلومات الدولي للمصطلحات بالتعاون  30-27م في الفترة 1979* في عام 

املشكالت النظرية واملنهجية ، لبحث املعجمية  مع أكاديمية العلوم السوفيتية ندوة عاملية حول 

وحالتها الراهنة وإمكانات تطويرها، ومشكالت تنسيق املصطلحات وتوحيدها ، ومشكالت تعليم 

  املصطلحية ، وعالقة املصطلحية بالعلوم األخرى.

 وكان من أهم ما أوصت إليه الندوة في ختام اجتماعها ما يأتي:

ل اآلراء والخبرات على املستويين الوطني والعاملي لحل ضرورة تعميق التعاون وتباد -

 املشكالت النظرية واملنهجية في املصطلحية .

 ضرورة تطوير نموذج لبنك مصطلحات خاص بحقول محددة   -

 وضع وصف لواجبات العاملين في حقل املصطلحات وطبيعة أعمالهم  -
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أخذ حاجات األقطار النامية تجميع املناهج الجامعية املستعملة في تدريس املصطلحية مع  -

  في النظر.

من املؤتمرات التي كانت عن املصطلحية )الندوة العاملية حول مشكالت الترادف والتعريب  •

 م.1982في املصطلحية( التي عقدت في كندا في حزيران 

ثم الندوة الخاصة باملصطلحية في املؤتمر العاملي للمعجميين بجامعة اكسترا في أيلول  •

 م.1983

  

 

 املدارس املصطلحية :املحاضرة الثانية

                                    

  املدارس املصطلحية

 في املنطلقات واألهداف من 
ً
عرفت املقاربات النظرية واملنهجية للظاهرة املصطلحية اختالفا

 يرجع إلى التقاليد السائدة عند األم
ً
 هذا االختالف أيضا

ّ
م والشعوب في مدرسة ألخرى ، والظاهر أن

 تصور اللغة العلمية ومكوناتها ، وعموما يمكن أن نشير إلى أبرز املدارس املصطلحية وهي: 

:املدرسة األملانية 
ً
 النمساوية: –أوال

التي قّدمها إلى جامعة  تنطلق هذه املدرسة املصطلحّية في نظرّيتها من أطروحة النمساوّي فيستر

 ينظر م بعنوان ) التقييس 1931برلين عام 
ً
 فلسفّيا

ً
ى اتجاها

ّ
الدولّي للغة التقنّية(. وكان فيستر يتبن

صال لصيقة بطبيعة املفاهيم.
ّ
 إلى املصطلحات بوصفها وسيلة ات

  ويمكن إجمال التصور العام لهذه املدرسة في املبادئ اآلتية:

 في مصطلحات كل علم ، فتصنيف  -1
ً
 جوهريا

ً
 يعد النسق املفهومي نسقا

 بعد تصنيف املصطلحات. املفاهيم يأتي

د في  -2 حدَّ
ُ
 املفاهيم ت

ّ
النسق املفهومي نسق منطقي تخضع فيه املفاهيم لتسلسل بنيوي ، ذلك أن

 عالقة بعضها ببعض. 

وبحكم هذا املبدأ ُرفضت ظاهرتا املشترك اللفظي  املصطلح،الداللة األحادية خاصية أساسية في  -3

 توحيد املصطلح.وقامت باملقابل الدعوة إلى  والترادف،

 في النسق املصطلحي . -4
ً
 أساسيا

ً
 يحتل التعريف موقعا

 لكل عمل  -5
ً
 ضروريا

ً
وبموجب هذا املبدأ ينفتح علم املصلح على  مصطلحي،يشكل التوثيق شقا

 علم التصنيف وتقنياته.

 : املدرسة السوفيتية:
ً
 ثانيا

لثالث من القرن العشرين، شأنها شأن ترجع البدايات األولى للمدرسة السوفيتية إلى بداية العقد ا

  “.ديرزن” ، و “ كندلكي“ و“ لوط”ومن أشهر أعالمها  النمساوية. –املدرسة األملانية 

 ومن الثوابت املركزية لهذه املدرسة نذكر ما يلي:



5 
 

علم املصطلح تخصص معرفي تطبيقي من حيث كونه يبحث عن حلول ملشاكل تتصل بممارسة  -1

ومشكل  املصطلحات،ومن أهمها مشكلة توحيد  والتقنية،ملجاالت العلمية فعل االصطالح في ا

 التوليد.

وجوب العناية في أي عمل مصطلحي بتعيين املصطلح ومميزاته ، وتعريف املفهوم ، وتمييز النسق -2

 املصطلحي عن مدونة املصطلحات.

 يجب موضوع علم املصطلح ذو طابع لغوي ، ومن هنا فإن الحلول املمكنة لل -3
ً
مشاكل املذكورة آنفا

 لسانية ، مما يعني أن الطابع العام للتصور املقترح للظاهرة املصطلحية هو طابع 
ً
أن تكون حلوال

 لساني ، وهذا يقلص بطبيعة الحال من أهمية البعد الفلسفي .

  التوحيد املصطلحي نهج يجب أن تراعى فيه االعتبارات االجتماعية اللسانية. -4

:املد
ً
  رسة الفرنسية:ثالثا

يغلب على األبحاث املصطلحية للمدرسة الفرنسية الطابع اللساني واالجتماعي ، وقد ظهرت أولى 

“ و“ ديبوا“ و“ راي” ومن أعالمها البارزين “ كيلبير”مالمحها مع األعمال الرائدة للساني الفرنس ي 

تمثل الظاهرة املصطلحية  أما االختيارات العامة للمدرسة الفرنسية في“ . دوبيس ي“ ، و“ دوبوف

 فيمكن إجمالها في النقاط اآلتية:

 

 إنشاء نظرية لالشتقاق املعجمي خاصة بتوليد املصطلح ، برزت معاملها الرئيسة في أعمال كيلبير.  -1

البحث في داللة الحقول للكشف عن اآلليات املساعدة على وضع تصور قد يساهم في تصنيف  -2

 املصطلحات داخل أنساقها.

  االشتغال بخصائص التعريف املصطلحي في ضوء تعدد أنماطه. -3

: املدرسة التشكوسلوفاكية:
ً
 رابعا

انطلق البحث املصطلحي في هذه املدرسة مع بداية العقد الثالث من القرن العشرين ، إال أنه كان 

 موجها بغرضين اثنين :

 .  أولهما: الدفاع عن لغتين : اللغة التشيكية واللغة السالفية 

 ثانيهما :الحرص على استمرار ثقافتي الشعبين التشيكي والسالفي .

أكاديمية العلوم “ و” أكاديمية العلوم التشيكية ” وقد اتضحت هاتان الغايتان مع إنشاء 

 “.دروزد“، و” ككوريك ”ومن أبرز أعالم هذه املدرسة “ السلوفاكية

 هذه املدرسة فهي: أما أبرز املحاور التي تستأئر باهتمام الباحثين في

 التوحيد املصطلحي على الصعيدين الوطني والدولي. -1

وضع املشاكل املصطلحية في اإلطار اللساني البنيوي الوظيفي الذي أرست معامله مدرسة براغ  -2

   اللسانية.

تأكيد خصوصيات الوحدة املصطلحية والطبيعة الخاصة للعالقة القائمة بين املفهوم  -3

 والتسمية .
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: املدرسة الكندية 
ً
 الكيبيكية: –خامسا

تعد هذه املدرسة حديثة العهد باملدارس السابقة ، ذلك أن ميالدها يرجع إلى بداية العقد     

 السادس من القرن العشرين ، وتتميز هذه املدرسة بمزجها بين بعض مبادئ املدارس املصطلحية .

 “ .و بولنجي” روندو ”ومن أشهر روادها: 

 باآلتي:صها يمكن إجمالها أما خصائ

 للمفهوم موقع مركزي في البحث املصطلحي . -1

 مراعاة مشاكل الترتيب املصطلحي في التمييز بين الكلمات العامة واملصطلحات. -2

 العمل على بيان األسباب املوضوعية التي تحول دون وجود نمط واحد للتعريف. -3

  ادها االجتماعية واللسانية.وضع مسألة التوحيد املصطلحي في سياق أبع -4

: املدرسة البريطانية :
ً
 سادسا

تتميز املدرسة البريطانية عن كل املدارس التي تقدم ذكرها بإدراجها القضايا املصطلحية النظرية      

منها أو التطبيقية ضمن إطار مجموع القضايا التي تهم اللغات الخاصة ، ومن أهم محاورها نذكر ما 

 يأتي:

مام بأشكال الفروق بين املصطلحات وغيرها من كلمات اللغة العامة على جميع املستويات االهت -1

 اللغوية الداللية والصرفية منها بوجه خاص.

 البحث في أنساق املفاهيم . -2

  البحث في شبكات البنوك املصطلحية. -3

 

            : مفاهيم في علم املصطلح                             املحاضرة الثالثة

: املفهوم:
ً
 أوال

املفهوم واملصطلح :املفهوم فكرة أو صورة عقلية تتكون من خالل الخبرات املتتابعة التي يمر بها  -1

الفرد ، سواء كانت هذه الخبرات مباشرة أم غير مباشرة، فعلى سبيل املثال: يتكون املفهوم الصحيح 

في املراحل التعليمية املختلفة، ومن خالل أدائه " للصالة" من خالل خبرة املتعلم التي يكتسبها 

للصالة على الوجه الصحيح، وكذلك يتكون مفهوم "اإلنفاق في سبيل هللا " لدى املتعلم من خالل 

 املعرفة التي تقدم له في محتوى مناهج 

اقف الحياة املختلفة.   التربية اإلسالمية ومن خالل مو

لخصائص التي تميزه عن غيره، فمفهوم " الزكاة " ويتسم كل مفهوم بمجموعة من الصفات وا

يختلف مثال عن مفهوم " الحج ". كما يشترك جميع أفراد املفهوم في الصفات والخصائص التي 

تميزه عن غيره من املفاهيم األخرى، " فالركوع " مثال أحد أفراد مفهوم الصالة يختلف عن أحد 

 ا. أفراد مفهوم الحج " كالطواف مثال، ... وهكذ

 من “ التجريد والتعميم”وتعتبر خاصيتا 
ً
من أهم خصائص املفهوم، فمفهوم " اإلنفاق " مثال

املفاهيم غير املحسوسة ، ويتجسد فيما يبذل من مال في سبيل هللا وهو في الوقت نفسه مفهوم عام 

 يشمل: اإلنفاق باملال أو الجهد ، أو الوقت.    
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 امل
ّ
فهوم يركز على الصورة الذهنية، أما املصطلح فإنه يركز على يختلف املفهوم عن املصطلح في أن

 املفهوم أسبق من املصطلح، فكل مفهوم مصطلح، وليس 
ّ
الداللة اللفظية للمفهوم، كما أن

  العكس.

 املفهوم ليس هو املصطلح، وإنما هو مضمون وداللة هذا املصطلح في ذهن   
ّ
وينبغي التأكيد على أن

أو للمصطلح هو الداللة اللفظية للمفهوم. وعلى ذلك يمكن  للكلمة،التعريف ولهذا يعتبر  املتعلم،

القول بأن كلمة الصالة مثال ما هي إال مصطلح ملفهوم معين ينتج عن إدراك العناصر املشتركة بين 

الحقائق التي يوجد فيها التكبير، وقراءة القرآن، والقيام، والركوع، والسجود والتشهد والسالم، 

اقف:وكلمة "   الحج "مصطلح ملفهوم معين ينتج عن إدراكنا للعناصر املشتركة بين املو

كاإلحرام، والطواف حول الكعبة املشرفة، والسعي بين الصفا واملرة، والوقوف بعرفات، والنزول    

 التعرف 
ً
باملزدلفة، والرجم، والحلق أو التقصير...، فاملالحظ مع كلمتي )الصالة، والحج( أنه تم أوال

على أوجه الشبه واالختالف في خصائص كل كلمة، ثم تحديد الخصائص أو العناصر املتشابهة 

 الصالة ـ الحج(.)املفهوم ووضعها في مجموعات أو فئات أطلق عليها اسم 

 املعنى -2
ّ
عند  –صورة ذهنية ُوضع بإزائها لفظ ، واملفهوم  -عند اللغويين –بين املعنى واملفهوم: إن

  مكن حصوله في الذهن . وبعبارة أخرى ما ي -املناطقة

     
ّ
 من املعنى واملفهوم يشير إلى الصورة الحاصلة في الذهن ،غيرإن

ً
 كال

ّ
في كشافه “ التهانوي ” فإن

 الصورة مقصودة باللفظ ُسميت معنى، ومن “ يفرق بينهما من حيث القصد ، يقول:
ّ
فمن حيث أن

ا التمييز ال يجنبنا الوقوع في تداخل بين مصطلحي وهذ“ حيث أنها حاصلة في العقل ُسميت باملفهوم

 ،وليس كل مفهوم معنى.“ معنى“و“ مفهوم”
ً
  إذ يصبح بمقتضاه كل معنى مفهوما

: الكلمة واملصطلح:
ً
 ثانيا

 ” بل“كلمة” املفهومال يسمى اللفظ الذي يدل على    
ً
 ”  أو “اصطالحا

ً
ويمكننا التمييز بين “ مصطلحا

 ائق:الكلمة واملصطلح بعدة طر 

 ”،على حين أن للمصطلح “ معنى”األولى:أن نقول إنَّ للكلمة  
ً
 “.مفهوما

 الكلمة تنتمي إلى اللغة 
ّ
أي  املتخصصة،أما املصطلح فينتمي إلى اللغة  العامة،الثانية: أن نقول إن

 حسب السياق ، فإذا  معّين.اللغة العلمية أو التقنية ملجاٍل معرفي 
ً
 وخاصا

ً
وقد يكون اللفظ عاما

 شعرت بالعطش  ” قلنا : 

 “املاءفشربت    
ّ
 املاء :“ هنا ينتمي إلى اللغة العامة. أما إذا قلنا في درس الكيمياء “ املاء” لفظ  فإن

ّ
إن

هنا مصطلح ينتمي إلى اللغة ” املاء ” فلفظ ” يتكون من ذرتين من الهيدروجين وذرة من األوكسجين 

 العلمية الخاصة بالكيمياء.

ن نعّرِف املفهوم بدقة ما لم نحدد موقعه من النظام املفهومي للمجال العلمي الذي وال نستطيع أ  

 ينتمي إليه. فاملفاهيم تنتظم في أنظمة مفهومية 

مجردة فإنها تنتمي إلى اللغة “ الضوء األصفر” تعطيها معناها وتهبها دالالتها . فإذا ذكرنا عبارة    

 ملفهوم معين. “ فرالضوء األص” العامة . ولكن إذا أدخلنا 
ً
 أو مصطلحا

ً
في نظام معلوم أصبح رمزا

فعندما نضع الضوء األحمر والضوء األصفر والضوء األخضر في ترتيب معين وفي إطار معّين عند 
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 إلشارات املرور ، وصار لكل ضوء مفهومه الخاص به ، وتنتمي 
ٌ
تقاطع الطرق ، أصبح لدينا منظومة

ل مفهومي أكبر يمكن أن نطلق عليه اسم نظام املرور أو حقل هذه إلى نظام مفهومي أوسع أو حق

 املواصالت.  

:
ً
 اللغة العامة واللغة الخاصة: ثالثا

ويكمن الغرض الرئيس “. أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم“اللغة كما عّرفها ابن جني  

 والتعبير عن الحاج املعلومات،الستعماالت اللغة في التواصل اليومي، وتبادل 
ً
ات والرغبات. ونظرا

 اللغة تستعمل داخل املجتمع في بيئات متعددة ومن قبل جماعات ذات مستويات 
ّ
فإنها  متباينة،ألن

  تتأثر بتلك البيئات واملستويات. وينشأ عن ذلك التأثر أنواع لغوية متعددة تتمثل

اقية،في اللهجات اإلقليمية ) لغة الطبقة )ماعية االجت (، واملستوياتمغربية سعودية، مصرية، عر

اقية،  لغة الطبقة املتوسطة، لغة الطبقة الفقيرة، الخ(. الر

فإن جماعات معينة داخل  اليومي،وإضافة إلى استعمال اللغة لتحقيق الغرض العام في التواصل 

 فاألطباء، بها.تستعمل اللغة ألغراض خاصة  مشتركة،تجمعها اهتمامات علمية أو مهنية  املجتمع،

، يس
ً
  فتتأثر لغتهم بطبيعة مهنتهم وتصبح بينهم،تخدمون اللغة لتبادل املعلومات الطبية فيما مثال

لها خصوصيات تميزها عن اللغة العامة في املستويات الصوتية والصرفية والنحوية)التركيبية(     

ا من ليتمكنو  ومزاولتها،ويكتسب أهل املهنة لغتهم الخاصة أثناء تدربهم على املهنة  والداللية.

 التواصل بسهولة مع بقية أبناء املهنة.

 اللسانيون العرب ذلك منذ أمد طويل . فعندما تحدث املبارك بن األثير في كتابه     
َ
” وقد َعَرف

  عن اللفظ قّسمه إلى عام وخاص.“ النهاية في غريب الحديث واألثر

ملهنية يمكن تسميتها باللغة فاللغة التي تكثر فيها األلفاظ الخاصة أو املصطلحات العلمية وا  

ويسميها بعض اللغويين بلغة األغراض الخاصة لتمييزها عن اللغة العامة التي تستعمل  الخاصة.

ألغراض الحياة اليومية بمختلف جوانبها. ويسميها بعضهم اآلخر باللغة الِقطاعية ألنها تسخدم في 

ن من قطاعات الحياة  للغة الخاصة املصطلحات املتعلقة وتكثر في هذه ا املتعددة،قطاع معيَّ

ه الخاصة به. حوله.بالحقل العلمي الذي تدور 
ُ
  وبعبارة أخرى، لكل حقل علمي مصطلحات

 من األغراض . وتحدد أربعة   
ً
وكانت مدرسة براغ اللغوية تفضل الحديث عن الوظائف اللغوية بدال

 جه اآلتي:أنواع من اللغة ، ولكل نوع منها وظيفة مختلفة ، وهي على الو 

 اللغة اليومية : ذات وظيفة تواصلية -

 اللغة التقنية: ذات وظيفة عملّية تقنية -

 تقنية -اللغة العلمية: ذات وظيفة نظرية -

  اللغة األدبية: ذات وظيفة جمالية -

ويختص كل نوع من األنواع اللغوية بأسلوب معّين ، فللغة العامة أسلوب تواصلي ُيستعمل في    

ة اليومية بعمومها ، وللغة األدبية أسلوب جمالي ُيستخدم في الشعر والنثر الفني و التواصل في الحيا

ن به نتائج البحوث العلمية ، وللغة التقنية  دوَّ
ُ
بقية األجناس األدبية ، وللغة العلمية أسلوب عملي ت

صاغ به اإلرشادات والتعليمات املهنية. 
ُ
 أسلوب منهي ت
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فاللغة  التجريد،ة واللغة التقنية في مستوى التفكير ومستوى ويكمن الفرق بين اللغة العلمي   

 العلمية تميل أكثر إلى التنظير والتجريد من اللغة التقنية 

 العملية.التي تهتم بالتطبيقات 

 أهم خصائص اللغة الخاصة:

 ا -1
ّ
ر عن رغبات الفرد وتخيالته وانفعاالته ، فإن للغة املوضوعية: على حين أن اللغة العامة تعّبِ

الخاصة تعّبر عن مفاهيم األشياء والذوات الخارجية ، ومن هنا فإن اللغة العامة أقرب إلى الذات 

  على حين أن اللغة الخاصة أقرب إلى املوضوع.

الدقة:املصطلحات العلمية املستخدمة في اللغة الخاصة فإنها تخضع إلى نوع من التوليد  -2

يث يعبر املصطلح الواحد عن املفهوم الواحد في الحقل املقصود القائم على أسس معيارية ، بح

الواحد.وال يعبر عن املفهوم الواحد بأكثر من مصطلح واحد في الحقل العلمي الواحد. على حين ال 

 يسعى إلى كسر القوالب اللفظية  عنه؛تحتاج اللغة األدبية لذلك بل تبتعد 
ً
 النمطية،ألن الشعر مثال

 لأللفاظ.وابتكار استعماالت جديدة 

 اللغوية:البساطة والوضوح: تشمل البساطة والوضوح في النص العلمي جميع املستويات  -3

العلمي يحاول إبالغ  ثوغيرها. فالباحاملفرداتية ، والصرفية، والنحوية ،والداللية ،والبالغية ، 

 ة والبالغية.رسالته إلى املتلقي بطريقة بسيطة واضحة خالية من التعقيدات أو املحسنات البديعي

اإليجاز: تنضوي خصيصة اإليجاز تحت مبدأ االقتصاد في اللغة ، الذي يعني التعبير عن  -4

املضامين العلمية بأقل عدد من األلفاظ من غير اإلخالل باملعنى . ويخضع لخصيصة اإليجاز كل من 

  املصطلح والتعريف والنص.

: التعريف:
ً
 رابعا

 هناك ثالثة أنواع من التعريفات:

التعريف اللغوي:ويسميه البعض بالتعريف العالقي ، ألنه يوضح معنى الكلمة في سياقها اللغوي،  -1

نة للجملة . فكلمة  يختلف معناها في “ العين”أي من خالل عالقاتها مع األلفاظ األخرى املكّوِ

سياق  سببوذلك ب“ شرب املاء من عين جارية“ و“ نظر إلى حاله بعين العطف“ الجملتين اآلتيتين:

 كّلٍ منهما. 

التعريف املنطقي:ويسميه البعض بالتعريف الجوهري، ألنه يسعى إلى تحديد الخصائص  -2

فظ الذي يدل عليه .وهنا يمكن أن يصاغ التعريف املنطقي في 
ّ
الجوهرية للش يء أو الذات ، وليس لل

 واحد من قالبين هما:

“ حيوان ناطق“فصله. فعندما نعّرِف اإلنسان بأنهالتعريف بالحد: أي تحديد نوع الش يء املعرَّف و  -أ

يدل الشق األول من هذا التعريف على النوع الذي ينتمي إليه اإلنسان ، أما الشق الثاني ، وهو 

  النطق ، فبمثابة الفصل الذي يميز

اإلنسان عن بقية أفراد النوع الحيواني. وهذه الخصائص الجوهرية لإلنسان ، أي الحيوانية 

 والنطق.
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ذكر الخصائص الجوهرية وغير الجوهرية للش يء  -ب
ُ
عّرفنا  املعرَّف. فإذاالتعريف بالوصف: وفيه ت

  وينطق،اإلنسان بأنه حيوان منتصب يمش ي على رجلين ويسمع 
ً
نكون قد استخدمنا تعريفا

 بالوصف.

ا التعريف املصطلحي: الذي ال يعرف اللفظ وال يعرف الش يء الذي يدل عليه اللفظ، وإنم -3

 املفهوم أو التصور الحاصل في الذهن عن الش يء. 

ويتكون هذا التصور من الخصائص املنطقية والوجودية ملجموعة من األشياء . فالتصور الحاصل    

في أذهاننا عن السيارة ال يمثل سيارة مرسيدس زرقاء ، وال سيارة بيجو حمراء، وال سيارة بورش 

كة لجميع هذه السيارات املتعددة األشكال واألنواع مكشوفة ؛ وإنما يمثل الخصائص املشتر 

  واملحركات . وهذا ما يطلق عليه في علم املصطلح الحديث اسم املفهوم.

 

 : ملحق بمصطلحات علم املصطلح الرابعة املحاضرة

 معرفة مصطلحات العلم هي نصف 
ّ
وكان من أوائل األعمال التي أنجزتها اللجنة  العلم.يقال: إن

املختصة باملصطلحات في املنظمة العاملية للتقييس بجنيف إصدار توصيتها رقم  37م التقنية رق

م .وتولت املنظمة 1969سنة ” مصطلحات علم املصطلح ” في شكل كتيب يحمل عنوان  1087

العربية للمواصفات واملقاييس التابعة لجامعة الدول العربية ترجمة هذا الكتيب . وفيما يأتي 

 حات الخاصة بعلم املصطلح مجموعة من املصطل

غني 
ُ
مع تعريفاتها . جعلناها في هذه املحاضرة حتى يكون الطالب على دراية بهذه املصطلحات التي ت

 معرفته بعلم املصطلح.

 املفهوم الخاص )بميدان(: 

 مفهوم ينتمي بصفة أخص إلى ميدان معين أو ينفرد هذا امليدان باستعماله.

 املفهوم املقترض)من ميدان(:

 مفهوم يستعمل في ميدان ما في حين أنه ينتمي بصفة أخص إلى ميدان آخر. 

 املحتوى املفهومي:

 ما.مجموع السمات الداللية ملفهوم ما ُسمي بمصطلح 

 املقابلة:

ويسمى كل من هذين  واحد.خاصية مصطلحين من لغتين مختلفتين يطلقان على مفهوم 

 بالنسبة 
ً
  لآلخر.املصطلحين مقابال

 صطلح األحادي اللغة:علم امل

 دراسة في لغة واحدة ملفاهيم ميدان معين ولتسمياتها.

 علم املصطلح املتعدد اللغات:

دراسة املفاهيم املتعلقة بميدان معين في لغتين أو أكثر وكذلك دراسة تسمياتها قصد تجديد شبكة 

الت التامة أو الجزئية بين املقابالت التامة أو الجزئية لهذه املفاهيم وبالتالي تحديد شبكة املقاب

 مصطلحات أو تسميات اللغات املتواجدة . وهذه الدراسة تسمى علم املصطلح املقارن. 
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 البحث املصطلحي:

تقنية البحث عن املصطلحات املستعملة في امليادين املختصة وذلك قصد تزويد املستعملين      

 .بلفظ يمكنهم من االتصال فيما بينهم بشكل وظيفي و دقيق

 البحث املصطلحي امليداني:

  أي يتعلق بمجموع املصطلحات التي تنتمي إلى ميدان خاص. ما،بحث مصطلحي يتعلق بموضوع 

 الرصيد املصطلحي:

مجموع املصطلحات ومعلوماتها املستمدة من ميادين متعددة والتي تضعها مؤسسة مصطلحية    

 على ذمة املستعملين.

 التقييس املصطلحي:

 ملعنى الشامل توحيد املصطلحات املستعملة لدى مجموعة معينة من األشخاص. هو في ا-1  

هو عملية تقوم بمقتضاها هيئة رسمية بتفضيل مصطلح دون سواه ، وذلك بعد دراسة اللغات  -2

 املصطلحية التي تم إعدادها بدقة.

 لجنة العمل املصطلحي:

ِحين وكذلك من أخصائيين أحي    
َ
ل
َ
. وتتمثل مهمتهم األساسية في البحث لجنة مركبة من ُمصط

ً
انا

   املصطلحي.

 التحليل الداللي:

 دراسة املحتوى املفهومي أي معنى املصطلح.

 املعنى املجازي:

ومن النشيط إلى  املجرد،معنى وحدة داللية مشتملة على تحول داللي وخاصة من املحسوس إلى    

 الخامل.

 فرع علم )مجرد( (،مثال: فرع شجرة)محسوس

  لحق بمصطلحات علم املصطلحم

 اتساع املعنى :

 معنى جديد لوحدة لغوية ما يضاف إلى معناها األول . وقد يختفي املعنى األول من االستعمال.    

 املرادف:

 الترادف هو أن يدل مصطلحان أو أكثر في لغة ما على مفهوم واحد.

  ملحق بمصطلحات علم املصطلح

 املتجانس اللفظي:

الصوتي تجانس كتابي( أو )الكتابي ات اللفظية هي مصطلحات لها نفس الشكل املتجانس    

األم( وعلى )حرف  أخو )وخال على الوجه( )خال مثال:  مختلفة.الصوتي( لكن لها معان  التجانس)

 (.وعال)الفعلالجر( 

 السمة الداللية:
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ملفهوم سمكة هي:  إحدى الوحدات الداللية التي يتركب منها املفهوم. مثال السمات الداللية

  حيوان/ فقري/يعيش في املاء/ له زعانف.

  ملحق بمصطلحات علم املصطلح

 التحليل الشكلي:

 دراسة العناصر الصوتية والخطية والصرفية والتركيبية ملصطلح ما إلدراك ما بينها من عالقات.

 الزائدة:

حقة( أو يقيم في وسطها)حشو( مورفيم يلتصق ببداية الجزء الثابت للكلمة )سابقة( أو بنهايتها )ال 

  وذلك قصد تحوير معناها أو وظيفتها أو دورها.

)املورفيم(: هو أصغر وحدة لغوية مجردة لها معنى. فمثال كلمة )املزارع( تتألف من عدد من 

   املورفيمات: الـ "تعريف"، )ز رع( مورفيم معجمي يدل على "الزراعة، )ُمزارع( "اسم فاعل" 

 املشتق:

أو مصطلح يتشكل عن طريق زيادة ، انطالقا من جزء ثابت ، مثال : كلمة)معقول( مشتقة من كلمة  

  )َعِقل(

 األسرة اللفظية:

 كتاب، مكتب. كاتبة،كاتب،  مثال: مشترك،مجموعة من الكلمات لها جزء ثابت    

 النحت:

 اختصار متكون من عناصر مأخوذة من كلمات عبارة مركبة.

 الرمز:

 مثال. كم:كيلومتر. غيرها.ما بطريقة حرفية أو عددية أو تمثيل ملفهوم 

 بديل إمالئي:

 نطلق البديل اإلمالئي على أحد األشكال الكتابية ملصطلح ما: مثال: هذا:هاذا 

 يس:ياسين.

 نادر:

 كلمة أو شكل أو عبارة ال يمكن العثور إال على مثال واحد لها في مدونة محددة.   

 التوثيق:

صادر املكتوبة واملنطوقة املتعلقة بامليدان الذي هو بصدد الدرس ويطلق على عملية جمع امل  

  املصادر املجمعة اسم الوثائق.

 التحليل املصطلحي:

 تحليل غايته ضبط املفاهيم الخاصة بميدان معين ودراسة العالقات التي تربط بينها.  

 التحليل السياقي:

لك بضبط العناصر الداللية املتعلقة بهذا املصطلح ضبط املحتوى املفهومي ملصطلح في سياقه وذ  

 وتحليلها.

 املصدر:



13 
 

 هو كل وثيقة أو منظومة استخرجت منه معلومة مصطلحية.

 رمز االستعمال:

افية أو       تواترية، أو  اجتماعية، أو معلومة توضح قيمة استعمال مصطلح ما من وجهة نظر جغر

 داللية، أو تعليمية. زمنية، أو 

 جهوي:

معينة. ز استعمال جغرافي يسند إلى مصطلح أو إلى معنى خاص بجهة أو بجهات متعددة للغة رم  

 على ذلك: السمك املصبر)في املغرب(. مثال

 شعبي:

 املصطلح يستعمل فقط في األوساط الشعبية.   
ّ
 رمز استعمال اجتماعي يشير إلى أن

 دارج:

في املحادثات التي تجري في كل األوساط لكن رمز استعمال اجتماعي يشير إلى أن املصطلح يستعمل   

  ال يستعمل في مستوى لغوي رفيع.

 مهجور:

 رمز استعمال زمني يسند إلى مصطلح سقط من االستعمال منذ زمن بعيد.

 متقادم:

 املصطلح في طريقه إلى الخروج من االستعمال.  
ّ
 رمز استعمال زمني يشير إلى أن

 مستعمل :

 املصطلح ينتمي إلى لغة الزمن الحاضر.رمز استعمال زمني يشير إ
ّ
  لى أن

 مولد:

 املصطلح حديث الوضع. أو وقع اقتراضه من لغة أخرى منذ زمن   
ّ
رمز استعمال زمني يشير إلى أن

 تسند إلى كل استعمال جديد لكلمة موجودة في اللغة. قريب. كما

 مستهجن:

اقع املسمى في مظهر رمز استعمال داللي يسند إلى مصطلح ما يتضمن معنى مجاز     يقدم الو
ً
  سلبي.ا

 شائع:

 واحدة.رمز استعمال جغرافي يسند إلى مصطلح معروف من قبل أفراد مجموعة لغوية   

 معياري:

 ما يطلق على  سليمة،رمز استعمال اجتماعي يشير إلى أن املصطلح ينتمي إلى اللغة التي تعتبر    
ً
وغالبا

  م.هذا املصطلح تسمية االستعمال السلي

 

 

                                    املصطلحات وإعدادها وتوثيقها وضعالخامسة: املحاضرة   

نعني بوضع املصطلحات وإعدادها جميع الفعاليات املتصلة بجمع املصطلحات وتحليلها     

الخاصة  أو مقابالتها بلغة أخرى. وكذلك جمع املفاهيم ذاتها،ومعرفة مرادفاتها باللغة  وتنسيقها،



14 
 

 
ً
بحقل معين من حقول املعرفة ودراسة العالقة بين املفاهيم ، ثم وصف االستعمال املوجود فعال

 للتعبير عن املفهوم بمصطلح ما ، أو تخصيص مصطلح معين للمفهوم الواحد . 

 يمر إعداد املصطلحات املعيارية بثالث مراحل: 

أو بعبارة أخرى دراسة االستعمال  معين،دراسة نظام املصطلحات املعمول به حاليا في حقل  -1

 الفعلي للمصطلحات في ذلك الحقل وهي دراسة وصفية.

وهي عملية معيارية ترمي  للمصطلحات،أي تحسين االستعمال الفعلي  املصطلحات،تطوير نظام  -2

  :إلى وضع املصطلحات الدقيقة أمام املفاهيم 

 واملعاجم الداللية .  التصنيف،ملصنفة، وأنظمة وذلك هو األساس في إنتاج املصطلحات ا العلمية،

  املعيارية.نشر التوصيات الخاصة باملصطلحات املوحدة  -3

  التوحيد املعياري للمصطلحات:

 فهي ليست بالضرورة    أخرى،قد تختلف املفاهيم وأنظمتها من لغة إلى 

نه يتباين من لغة إلى أخرى . فمدلول املصطلح أو املفهوم الذي ُيَعبر ع اللغات،متطابقة في جميع 

أو تبادل املعلومات  االتصال،وهذه الظاهرة العلمية تشكل إحدى الصعوبات الشائكة في عملية 

 ينبني  والعاملي.على الصعيدين القومي 
ً
 معياريا

ً
ومن هنا كان ال بد من توحيد املصطلحات توحيدا

ومن  (.ى على املعاني وحقولها الدالليةبعبارة أخر  )أو على أساس االتفاق على املفاهيم وأنظمتها 

أجل ذلك يقوم املتخصصون بدراسات مقارنة للمعاني املختلفة للمفاهيم وأنظمة املفاهيم في 

 اللغات املختلفة.

وتضطلع بمهمة التوحيد املعياري للمصطلحات مؤسسات وطنية على املستوى القومي    

ستوى العاملي فتقوم )املنظمة العاملية للتوحيد أما امل اللغوية،كأكاديميات العلوم أو املجامع 

 في جنيف بهذه املهمة. املعياري(

ويعني التوحيد املعياري بصورة عامة تخصيص مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ، وذلك    

بالتخلص من الترادف ، واالشتراك اللفظي وكل ما يؤدي إلى الغموض أو االلتباس في اللغة العلمية 

 ية . والتقن

 يتم التوحيد املعياري بالخطوات اآلتية: 

 تثبيت معاني املصطلحات عن طريق تعريفها. -1

 للعالقات املنطقية أو الوجودية بين املفاهيم  -2
ً
 تثبيت موقع كل مفهوم في نظام املفاهيم طبقا

 تخصيص كل مفهوم بمصطلح واضح يتم اختياره بدقة من بين املترادفات املوجودة.-3

ع مصطلح جديد للمفهوم عندما يتعذر العثور على املصطلح املناسب من بين املترادفات وض -4

 املوجودة.

ولقد ساعدت أبحاث النظرية العامة للمصطلحات على التوصل إلى مبادئ أساسية تحكم وضع 

  املصطلحات.

 : 
ً
 ومن هذه املبادئ مثال
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بدال من االنطالق من املصطلحات للوصول إلى مبدأ االنطالق من املفاهيم والعالقات القائمة بينها  -

 املفاهيم.

 للسهولة في األداء و االستيعاب .  - 
ً
 مبدأ االقتصاد في اللغة عند وضع املصطلحات تحقيقا

مبدأ األخذ باالستعمال اللغوي وما جرى عليه العرف من املصطلحات ، وعدم تغييرها إال ألسباب  -

 وجيهة قوية.

وداللية تسخدمها اللغة من أجل توفير املصطلحات التي تعبر عن  وصرفية، ة،لفظيوهناك وسائل    

وهذه الوسائل هي: االشتقاق ، واملجاز ، والنحت ، والترجمة ،  الجديدة.املفاهيم العلمية والتقنية 

 والتعريب .

 ولكل وسيلة مجال معين تصلح في أكثر من غيرها وشروط تقتض ي استعمالها دون غيرها. 

ر اإلشارة إلى أن اللغة العربية تعد من أقدر اللغات على وضع املصطلحات وتوليدها وتجد  

وذلك للعالقة القائمة بين الصيغ الصرفية العربية واملفاهيم العامة  وتطويرها،واشتقاقها ونحتها 

 
ً
عال(ووز  وحدادة،يدل على الحرفة أو شبهها مثل نجارة وسباكة  ِفعالة()وزن في الوجود. فمثال

ُ
 ن )ف

ووزن )فعالن( يدل على تقلب واضطراب مثل:  وسعال. وكساح، صداع،يدل على املرض مثل: 

  غليان.

واعتزازنا بها بوصفها أقدم  املصطلحات،وعلى الرغم من هذه القدرة للغة العربية على مواكبة    

، العاملية، وأثراهااللغات 
ً
شكلة مصدرها قصور فإننا نعترف بأنها تواجه م عبارة،وأدقها  لفظا

وما زال عدد كبير من املعاهد العلمية في الوطن  والتقنية.وارتباك في مضمار املصطلحات العلمية 

 العربي يستعمل لغة أجنبية كاالنجليزية أو الفرنسية أو االيطالية لغة

ة في لتعليم العلوم ، والهندسة ، والطب . ويمكن أن نعزي النقص في املصطلحات العلمية والتقني

 الوطن العربي إلى ثالثة أسباب رئيسية هي: 

خالل أربعة قرون من الحكم العثماني والسيطرة األوروبية على البالد العربية ، لم تستخدم  -1

 من استمراريتها ونموها في هذين املجالين.
ً
 اللغة العربية في اإلدارة أو التعليم ، ففقدت شيئا

 لم تكن هنالك  املعاصرة،هضتنا العلمية وقبيل ن الطويلة،في تلك الفترة  -2

اختراعات أو اكتشافات أو أبحاث علمية رصينة في الوطن العربي لكي تسبغ مصطلحات عربية على   

ونحن نعلم أن املصطلحات العلمية والتقنية يضعها املخترعون  املكتشفات،املخترعات أو 

 واملكتشفون والعلماء والباحثون.

العلمية والتقنية الجديدة كل يوم من الدول الصناعية يجعل من العسير  إن تدفق املصطلحات -3

على العربية مجابهتها واستيعابها بالسرعة الالزمة إذ تقدر هذه املصطلحات الجديدة بخمسين 

 يوميا.
ً
 مصطلحا

كل هذه األسباب وغيرها تجعل من املصطلح العلمي مشكلة تنوء بثقلها على املشتغلين بالتخطيط 

 وي في وطننا العربي.اللغ
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  التوثيق في املصطلحية:

نعني بالتوثيق في حقل املصطلحية تجميع املعلومات املتعلقة باملصطلحات وتسجيلها ومعالجتها ،     

 ونشرها. ويتناول التوثيق ثالثة أصناف من املعلومات املتعلقة باملصطلحات وهي:

توثيق املعلومات عن املؤسسات  -3   اتتوثيق املصطلح -2    توثيق مصادر املصطلحات  -1

 املعجمية واملصطلحية.

  توثيق مصادر املصطلحات: -1

هذا النوع من التوثيق يقدم خدمات ال يستغنى عنها العاملون في حقل املصطلحات من باحثين   

 فهو يزودهم باملعلومات ومعجميين،

افية : عنوان املصدر ، واسم مؤلفه ،واسم الناشر  ،ومكان النشر ،وتاريخه ، وعدد األجزاء الببليوغر

 من سلسلة من املنشورات ، وأهم مصادر 
ً
، والطبعة ،وترتيب املصدر في السلسلة إن كان جزءا

 املصطلحات ما يأتي: 

 أدلة املبادئ التي تحكم وضع املصطلحات وتوحيدها -1

 املتخصصة املختلفةمعاجم املصطلحات املوحدة واملصطلحات العامية والتقنية في امليادين -2

 الكتب التي تبحث في علم املصطلح -3

 املجالت املتخصصة-4

 املقاالت واألبحاث املنشورة -5

 كما يمكن أن تحفظ على أشرطة ممغنطة. قوائم،ويمكن أن تنشر هذه املعلومات في كتب أو   

افية املعاجم  ومن أهم املنجزات في توثيق مصادر املصطلحات : ببليوغر

ونشرت اليونسكو املجلد األول منها “ فيستر” والتقنية املتخصصة التي أعدها األستاذ  العلمية  

 م . 1959م والثاني سنة 1955سنة 

افيا الترجمة واملعاجم للوطن العربي”وفي اللغة العربية نشر األستاذ عبد الرحيم الجلبي     “ ببليوغر

 م( . 1979)بغداد : دار الجاحظ ، 

افيا املعاجم املتخصصة نشرت في كما أعد املؤلف     باالشتراك مع األستاذ جواد حسني ببليوغر

  مجلة )اللسان العربي( في املجلد العشرين.

 توثيق املصطلحات: -2

والنوع الثاني من أنواع توثيق املعلومات املتعلقة باملصطلحات هو توثيق املصطلحات ذاتها ،    

أخرى جمع وتسجيل وتحليل املعلومات املصطلحية  وجميع الحقائق الضرورية عنها، أو بعبارة

املتعلقة باملفهوم العلمي واملصطلح الذي يعبر عنه ، وتعريفه ، والسياق الذي ورد فيه ، واملصدر 

 عليه ، أو مفضال، أو 
ً
الذي أستقيت املعلومات منه، وقيمة املصطلح)أي إذا كان موحدا ، أو مشتقا

 مقترحا، الخ(

 حات من حيث الوسيلة املتبعة إلى ثالثة أنواع: ينقسم توثيق املصطل

 وذلك باستخدام البطاقات أو الجذاذات التي ترتب في مجلدات -1
ً
 توثيق املصطلحات يدويا

 باستخدام )امليكروفيلم( و)امليكروفيش(  -2
ً
 توثيق املصطلحات ميكانكيا
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 باستخدام الحاسب االلكتروني في إنشا-3
ً
ء بنوك املعلومات) سيكون توثيق املصطلحات الكترونيا

 لنا حديث مفصل عن بنوك املعلومات في املحاضرات الالحقة(.

 توثيق املعلومات عن املؤسسات املعجمية واملصطلحية:  -3

يحتاج العاملون في حقل املصطلحات إلى املؤسسات العامة في ذات الحقل على املستويات الوطنية 

عات املعجمية واملصطلحية التي تقوم بها تلك املؤسسات والقومية والعلمية ، وإلى معرفة املشرو 

اقتصادا في النفقات ،  ليسهل عليهم تبادل الخبرات واملعلومات والتعاون فيما بينهم توفيرا للوقت و

 ي توثيق املعلومات اآلتية:ر ولهذا أصبح من الضرو 

 أسماء املؤسسات العلمية واملهنية واالتحادات التي تعنى باملصطلحات-1

 أسماء خبراء املصطلحات وعناوينهم واملؤسسات التي يعملون فيها-2

 املشروعات املعجمية واملصطلحية الجارية منها واملستقبلية واملشرفون عليها . -3

 

 مشكالت وضع املصطلحات وتوحيدها في الوطن العربي سادسة:املحاضرة ال

 سيكون محور الحديث في هذا املحاضرة عن  

 ة واملشكالت التنظيمية:املشكالت اللغوي 

 املشكالت اللغوية:

إن املشكالت اللغوية التي تواجه عملية توحيد املصطلحات العلمية في الوطن العربي تنقسم إلى 

 نوعين:

: مشكالت ناتجة عن اللغة العربية
ً
 أوال

: مشكالت ناتجة عن لغة 
ً
هذه أي اللغة األجنبية التي تستقي منها لغتنا العربية  املصدر،ثانيا

 املصطلحات.

: املشكالت الناتجة عن اللغة العربية:
ً
 أوال

 له في  العالم.إن العربية أقدم اللغات الحية في  
ّ
وعلى الرغم من أن ِقدم العربية له فوائده، فإن

 الوقت ذاته مشكالته . ومن هذه املشكالت ما يأتي: 

  االزدواجية: -1

” وقد تصدى اللغوي األمريكي املستعرب  أخرى.ات كبرى تعاني اللغة العربية ظاهرة لغوية تعانيها لغ

ص إلى تعريف االزدواجية بأنها:“ فرغسون 
ُ
 لدراسة هذه الظاهرة في أربع لغات خل

 توجد فيه ، باالضافة إلى اللهجات الرئيسة للغة )التي قد تشمل على لهجة ” 
ً
وضع مستقر نسبيا

، وهي مقننة بشكل متقن)إذ غالبا ما تكون واحدة أو لهجات إقليمية متعددة( لغة تختلف عنها 

 من قواعد اللهجات( وهذه اللغة بمثابة نوع راٍق ، تستخدم وسيلة للتعبير عن 
ً
قواعدها أكثر تعقيدا

م هذه اللغة عن طريق التربية الرسمية ، ولكن ال يستخدمها أي قطاع من 
ُّ
أدب محترم، ويتم تعل

 “الجماعة في أحاديثه االعتادية
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افية بجانب اللغة العربية  العربي،ن وفي الوط اقتصادية وجغر توجد عدة لهجات اجتماعية و

الفصحى. وبصورة عامة تعّد هذه اللهجات مفهومة ، وتعد اللغة الفصحى من عوامل التوحيد في 

 .
ً
 واجتماعيا

ً
 الوطن العربي لغويا

 ى . غير أن وجود لهجات أخرى يؤدي إلى تداخل بين هذه اللهجات واللغة الفصح

نيجة هذا  الفصحى. سيكون واللهجة )ب( باالضافة إلى اللغة  (،اللهجة )أ لدينا:فلو فرضنا أن 

 التداخل اللغوي ما يأتي:

ما هو مشترك بين  -4ما تنفرد به الفصحى -3ما تنفرد به اللهجة )ب(  -2 ما تنفرد به اللهجة )أ(  -1

 اللهجة )أ( و)ب( 

 ما هو مشترك بين اللهجة )ب( والفصحى -6ل فصحىواما هو مشترك بين اللهجة )أ( -5

 ما هو مشترك بين اللهجة)أ( واللهجة)ب( والفصحى. -7

وهي اللغة الوحيدة التي ُيدون بها تراث األمة  واألدب،وعلى الرغم من أن الفصحى هي لغة العلم    

صاغ فيها املصطلحات العلمية 
ُ
 املعجمي أو املؤلف قد ال  والتقنية،وت

ّ
يعثر على مقابل بالعربية إالأن

وقد يكون هذا  اإلقليمية.الفصحى ألحد املصطلحات فيضطر إلى استعمال مقابل من لهجته 

املقابل غير مفهوم للناطقين باللهجات األخرى، ألن الكلمات العامية ال تتمتع بالثبات الداللي النسبي 

دلوالتها من مكان آلخر، ومن زمان الذي تتميز به نظيراتها الفصيحة . فالكلمات العامية تختلف م

 بصورة أسرع وأكبر. آلخر،

  تعدد اللهجات الفصحى: -2

 توجد لهجات فصيحة تختلف فيما  العربي،إلى جانب اللهجات العامية في الوطن 

الصوتية والصرفية والنحوية والداللية. بيد أنَّ الفروق بين اللهجات  اللغوية:على جميع املستويات 

، وقد تنبه اللغويون الفصيحة طفي
ً
 وكيفا

ً
فة ال تقارن بالفروق بين اللهجات العامية التي تفوقها كما

  عفيها. ويستطيالعرب منذ القديم إلى وجود هذه اللهجات الفصيحة وكتبوا 
ّ
غير املتخصص أن

ذاع من إذاعات 
ُ
 بغداد،يلحظ الفروق الصوتية واللفظية بسهولة إذا استمع إلى نشرة أنباء واحدة ت

  والرباط، والقاهرة،
ً
وفي وضع النبر  (،إذ يختلف املذيعون في تلفظ األصوات )كصوت الجيم مثال

كما يختلف محرر هذه النشرات اإلخبارية في اختيار املفردات  الجمل،وفي تنغيم  املفردات،على 

 هذه الفروق ال تؤدي إلى حجب املعنى عن املستم مضطردة،والتعابير بصورة 
ّ
ع العربي على أن

.
ً
  مطلقا

ينصب اهتمامنا على الفروق اللفظية بين اللهجات  والتقنية،وفي مجال املصطلحات العلمية 

فإنه قد يختار كلمة تستعمل في  تقنية،علمية أو  فعندما يضع عالم مصري مصطلحات الفصيحة.

 كلمة في حين يقوم عالم جزائري بوضع مقابل آخر للمفهوم نفسه ُمست املصرية،الفصحى 
ً
خدما

ستعمل في العربية الفصحى 
ُ
وقد  فيها.ومن هنا نجد أنفسنا أمام ازدواجية غير مرغوب  الجزائرية.ت

 تؤدي هذه االزدواجية إلى صعوبة في فهم املطبوعات العلمية الصادة في بلد عربي ما.
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 ثراء العربية باملترادفات: -3

عد العربية من أغنى اللغات العاملية    
ُ
ولعل تعدد أسماء الَجَمل والسيف والجواد من  باملترادفات.ت

األمثلة املعروفة للجميع. ويمكن تفسير هذه الظاهرة بعمر اللغة العربية املديد الذي أتاح لأللفاظ 

 إلى جنب مع األلفاظ واملدلوالت الحديثة . كما أن اللغة العربية 
ً
واملدلوالت القديمة أن تعيش جنبا

 لعدد كبير من األقوام والشعوب املختلفة في أصقاع متباينة من العالم.هي أداة تعبير وتفكير 

اب أن يعبروا  األدبية،للمترادفات مزية في الكتابة  ن تكون أومن نافلة القول 
ّ
إذ يستطيع الكت

 أدبية  املتباينة،بواستطتها عن املعاني 
ً
وظاللها الهامشية ويزاوجوا بين املفردات ليرسموا صورا

ولكن املترادفات تعد نعمة ونقمة في آن واحد في مجال  الخطوط.أللوان رشيقة متناسقة ا

عملت للتفريق بين املفاهيم املتقاربة ، وهي نقمة 
ُ
املصطلحات العلمية والتقنية . فهي نعمة إذا است

 ذلك سيؤدي إلى اختالف االستعمال 
ّ
 للمفهوم التقني الواحد ، إذ إن

ً
إذا ُوضع عدد منها مقابال

 دده.وتع

عملت في معظم األحيان بدون تقييد أو تحديد في           
ُ
 املترادفات العربية قد است

ّ
ومما يؤَسف له أن

ففي مشروع ملعجم عربي موّحد ملصطلحات الحاسبات اآللية ،  العلمية.الداللة على املفاهيم 

إلى ثالثة مسارد أعدت في  أعدته املنظمة العربية للعلوم اإلدارية بجامعة الدول العربية باالستناد

بغداد والقاهرة والرباط نجد أمثلة عديدة من املترادفات التي استعملت للداللة على املفهوم التقني 

 نجد مقابل املصطلح اإلنجليزي)
ً
( املترادفات العربية الثالثة : فجوة ، و فسحة ، gapذاته .  فمثال

 اها األساس ي.وفرجة . وجميع هذه املترادفات صحيحة من حيث معن

  ثانيا: املشكالت الناتجة عن لغة املصدر:

 عن مشكالت  
ً
 بعض صعوبات وضع املصطلحات العلمية والتقنية في الوطن العربي ليس ناتجا

ّ
إن

  العربية،اللغة 
ً
في اللغة أو اللغات األجنبية التي تستقي منها لغتنا  -في حقيقة األمر –بل متأصال

 وسأطرح فيما يأتي بعض املشكالت التي تندرج في هذا الباب. والتقنّية.املصطلحات العلمية 

  تعدد مصادر املصطلحات التقنية: -1

 ولهذا فهي  العربي.تستخدم اللغة ُ الفرنسية لغة ثانية في أقطار املغرب 

 الدور.أما في أقطار املشرق العربي فإن اإلنجليزية هي التي تقوم بذلك  هناك.مصدر املصطلحات 

 من املصطلحات التي تشتمل على و 
ً
ستعمالن كثيرا

َ
على الرغم من أن اللغتين اإلنجليزية والفرنسية ت

أصول إغريقية والتينية مشتركة ، فإنهما تنتميان إلى فصيلتين لغويتين مختلفتين ، وتسخدمان 

 وسائل متباينة في التعبير.

 للمصط
ً
لحات التقنية في الوطن العربي تنتج ولهذا فإن استخدام لغتين أجنبيتين مختلفتين مصدرا

 عنه صعوبات تتمثل فيما يأتي:

عطي اإلنجليزية والفرنسية كلمتين مختلفتين للش يء الواحد أو املفهوم الواحد ،  •
ُ
عندما ت

وتلجأ العربية إلى اقتراض املصطلح مرتين ، مرة من اإلنجليزية ، وأخرى من الفرنسية فإننا 

 طلح ، أي إلى مصطلحين عربيين يدالن على الش يء ذاته . في املص ازدواجيةسننتهي إلى 
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عندما يوجد مصطلحان من فصيلة اشتقاقية واحدة باللغة اإلنجليزية وُيترجمان إلى  •

فإننا قد نحصل على مصطلحين عربيين ينتميان إلى فصيلة اشتقاقية واحدة  العربية،

 كذلك.

  ازدواجية املصطلح في لغة املصدر: -2

 ازدواجية املصطلح الواحد في اللغة  واحدة،ر العلماء العرب على لغة مصدر حتى لو اقتص
ّ
فإن

،م اإلنجليزية،العربية قد تنجم عن ازدواجية املصطلح في لغة املصدر. ففي حالة 
ً
قد يستعمل  ثال

 غير الذي يستعمله زمالؤهم البريطانيون للداللة على املفهوم الواحد.
ً
 األمريكيون مصطلحا

أحدهما بريطاني واآلخر أمريكي  واحد،ستعمل اثنان من املترجمين العرب كتابين في موضوع فإذا ا

 مختلفين للمفهوم الواحد.  عربيين مقابلينفإنهما قد يضعان  للمصطلحات،كمصدر 

  الترادف واالشتراك اللفظي في لغة املصدر: -3

من صعوبات نقل املصطلحات  يشكل الترادف واالشتراك اللفظي في لغة املصدر صعوبة أخرى 

ففي حال املترادفات ، قد ال يدرك املترجم أن اللفظين مترادفان  العربية.العلمية والتقنية إلى اللغة 

 أو أن اللفظين يترجمهما مترجمان مختلفان. ومن هنا تحث االزدواجية في املصطلح العربي .

قد يؤدي إلى ترجمة املصطلح الواحد ومن ناحية أخرى ، فإن االشتراك اللفظي في لغة املصدر 

بمقابلين عربيين مختلفين ، حيث يأخذ كل مترجم بمعنى معين من معاني اللفظ املشترك ، خاصة 

 إذا لم يكن املترجمون على علم باملعنى املراد.

  املشكالت التنظيمية:

 
ُ
طلق علية اسم إن النوع اآلخر من مشكالت توحيد املصطلحات التقنية في الوطن العربي هو ما أ

 : تثالثة مشكال وتندرج تحت هذا النوع  التنظيمية،املشكالت 

  تعدد واضعي املصطلحات في الوطن العربي -1

 التراث العلمي العربي واضعي املصطلحاتإغفال -2 

 عدم اختبار قبول الجمهور للمصطلح املوضوع-3

 تعدد واضعي املصطلحات في الوطن العربي: -1

 جهات وضع املصطلحات العربية باملؤسسات اآلتية: حيث يمكن إجمال 

 جامعة الدول العربية ومنظماتها املختلفة              املجامع اللغوية والعلمية العربية •

 االتحادات املهنية العربية ، مثل : اتحاد األطباء العرب ، واتحاد املهندسين العرب...الخ •

     الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي •

 منظمة األمم املتحدة ووكاالتها املختصة    •

 مؤسسات علمية أخرى   الدوريات من صحف ومجالت  واملعجميون  واملؤلفون،النشر، دور  •

 وال شك أن تعدد هذه الجهات يؤدي إلى صعوبة توحيد املصطلح.

 إغفال التراث العلمي العربي: -2

حثون املسلمون آالف املصطلحات العلمية لقد وضع العلماء واملخترعون واملكتشفون والبا 

ولكن هذه املصطلحات العربية ليست معروفة للباحثين املعاصرين وذلك  العربية،والتقنية باللغة 
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ومنها أن معظم كتب التراث ما زالت مخطوطة  واملعاصرة،منها االنقطاع بين التراث  كثيرة،ألسباب 

 بعد.ولم تنشر 

 طلحات الجديدة: عدم اختبار قبول املص -3

إقبالها على   استعمالها،هل تحظى املصطلحات العلمية والتقنية الجديدة بقبول الجماهير و

على حين  والكتب،فمعظم املصطلحات املوضوعة قد تبقى حبرا على ورق أي في بطون املعاجم 

 يستخدم الناس كلمات غيرها ويمكن رد هذه الظاهرة إلى أسباب عديدة أهمها: 

 يفي بالغرض ولكن واضعي املصطلحات ليسوا على * يحد
ً
ث أن الجمهور يستعملون فعليا مصطلحا

 علم به أو أنهم أهملوه لسبب أو آلخر وبعبارة

 من املصطلحات. أخرى: إن
ً
 ملا هو مستعمل فعال

ً
 املعجميين لم يجروا مسحا

وزيع واالنتشار وهكذا وهذه الكتب ال تحظى بالت الكتب،* إن مصطلحات املعجميين تبقى في بطون 

 يستمر الجمهور في استخدام كلمات مقترضة على غير نظام

 

 صناعة املصطلح :بعةلسااملحاضرة ا

 

 من خصائص اللغة بوجه عام قدرتها على التطور والنمو، وذلك     
ّ
يتفق علماء اللسانيات على أن

ة جديدة للتعبير عما باستخدام وسائل صرفية ونحوية لتوليد ألفاظ ومدلوالت وتراكيب لغوي

 اللغة العربية هي أطول اللغات العاملية 
ّ
يستجد من حاجات ومفاهيم في املجتمع . وإذا علمنا أن

أقدرها على النمو اللفظي والداللي ملا تتحلى به من خصائص اشتقاقية   ، و
ً
 ، وأثراها لفظا

ً
عمرا

فاهيم العلمية والتقنية الجديدة فريدة ، تأكد لنا أنَّ بوسع لغتنا العربية أن تعبر عن سيل امل

 من مفاهيم 
ً
 مفاجئا

ً
املتدفق باستمرار .وليست هذه املرة األولى التي تواجه فيها اللغة العربية تدفقا

إنسانية وعلمية لم تعهدها من قبل، بل حدث أكثر من مرة في تاريخها، فقد جاء اإلسالم بمفاهيم 

اقتصادية واجتماعية وعلمية جديدة ، واستجابت اللغة العربية لهذه املفاهيم  فلسفية ودينية و

بتوليد املصطلحات التي تعبر عن هذه املفاهيم كالصالة ،والوضوء ،والزكاة ،والخالفة واإلمامة 

،والحضانة ،والنفقة وغيرها ، وهي مصطلحات لم توجد في اللغة العربية من قبل بمدلولها الجديد . 

امللك بن مروان بتعريب الدواوين التي كانت بيزنطية في الشام  عبد وفي العصر األموي أمر الخليفة

وفارسية في العراق . وسرعان ما جادت العربية بمصطلحات جديدة في اإلدارة والسياسة واالقتصاد 

. فظهرت ألفاظ جديدة كالدينار والدرهم والبريد والديوان وغيرها. وفي العصر العباس ي أنشأ 

الرشيد دار الحكمة ببغداد لتنسيق عملية فلسفة اإلغريق والهنود  الخليفة املأمون بن هارون

بمصطلحات جديدة في  وسرعان ما زخرت اللغة العربية العربية.والفرس وعلومهم وآدابهم إلى اللغة 

الفلسفة واملنطق والرياضيات والكيمياء ، وغيرها ، وفي عصور ازدهار الحضارة العربية اإلسالمية 

 باملصطلح املالئم للتعبير عن مخترعاتهم كانت اللغة العر 
ً
َزِود العلماء املسلمين دوما

ُ
بية ت

ومكتشفاتهم ونظرياتهم في العلوم والفنون. وفي كل مرة تلجأ العربية إلى الوسائل اللغوية املقننة 

 الخاصة بالتطور اللغوي وصناعة املصطلح ونموه: ويمكن تلخيص هذه الوسائل بما يأتي: 
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 التعريب -النحت  –االشتقاق              

 مقدمة : التوليد في اللغة العربية:  

تدل ألفاظ اللغة على املفاهيم التي يتداولها الناطقون بتلك اللغة. ولكن عندما يظهر مفهوم جديد 

ر عن ذلك   من قبل فإن اللغة قادرة على إيجاد لفظ يعّبِ
ً
ويصطلح على عملية  املفهوم.لم يكن معروفا

 “ الوضع”  أو “التوليد” باسمك اللفظ إيجاد ذل
ً
 مجازيا

ً
ويمثل كل من هذين املصطلحين استعماال

 ، أبناؤها األلفاظ وبناتها الكلمات . وهكذا  من والدة الطفل الجديد، كما لو 
ً
كانت اللغة امرأة ولودا

ولتنا وأثناء فإنه يمكن القول : إن كلمات اللغة على نوعين: كلمات مألوفة في اللغة اكتسبناها في طف

 اسم 
ً
منا ، وكلمات مولدة بدافع الحاجة والضرورة ، ويطلق على هذه الكلمات املولدة أحيانا

ُّ
” تعل

ثة
َ
َحد

ُ
 “. امل

 أنواع التوليد:

 يقسم بعضهم التوليد إلى أربعة أنواع هي: 

 التوليد الصوتي -أ

إطالق عدد  يتم التوليد الصوتي بمحاكاة األصوات لوضع اسم جديد ، كما هو الحال في 

 على طائر معين.“ كوكو”من اللغات األوروبية اسم 

وهذا االسم جاء نتيجة ملحاكاة صوت الطائر. ويمكن أن نعد من هذا الباب في اللغة العربية، اسم 

هو محاكاة صوتية “ تأتأ”التي تشير إلى تلعثم املتكلم وتكراره حرف التاء عند النطق، فالفعل “ تأتأة”

  وتكرار حرف التاء.لظاهرة التلعثم 

 التوليد النحوي: -ب

يتم التوليد النحوي بإحداث كلمة جديدة من أصول لغوية قائمة على وزن صرفي معلوم، أو بضم  

“ بعد” كلمتين مألوفتين إلى بعض إلحداث لفظ جديد يدل على معنى جديد ، مثل ضم الكلمتين 

 “ .ربة البيت”لتوليد اسم “ بيت“و“ ربة”أو مثل ضم كلمتي “ بعد الظهر”لصياغة اسم “ ظهر“و

 التوليد الداللي)املجاز(:  -ج

” ليدل على “ عنق الزجاجة” كما في استخدام  جديد،هو نقل اللفظ من معناه األصلي إلى معنى 

يق للمرور  ويسميه بعضهم بالنقل املجازي أو املجاز.“ املوقف املحرج” أو “ املنفذ الّضِ

اقتراض لفظ من لغة أخرى للداللة على مفهوم جديد ، وال يعده بعضهم التوليد باالقتراض: هو  -د

 في لغة أخرى بإحدى صور التوليد الثالث السابقة ، ولم تلده اللغة 
َ
د ِ
ّ
من التوليد ألن اللفظ ُول

 املقترضة . 

: االشتقاق:
ً
   أوال

فمن  واملعنى. االشتقاق هو صياغة لفظة من لفظة أخرى على أن يكون هناك تناسب بين اللفظ   

 يشتق الفعل املاض ي
ً
، “كاتب” الفاعلواسم  ،“يكتب“والفعل املضارع ،“كتب“مصدر الكتابة مثال

 وهكذا. ويقسم الصرفيون االشتقاق إلى :  ،“توبمك“واسم املفعول 

 اشتقاق صغير: -أ
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ابق تظهر ففي املثال الس األصلية،وهو الذي تكون فيه جميع املشتقات متفقة في ترتيب حروفها 

  حب(  ت،ك، الحروف )

  بالترتيب نفسه في جميع املشتقات ، فال تسبق التاء الكاف وال الباء التاء .

 يسمى القلب(:)كبير اشتقاق  -ب

وهو الذي يكون فيه بين الكلمتين األصلية واملشتقة تناسب في اللفظ واملعنى دون االتفاق بينهما في  

بذ( من )جذب( . ويمكن القول: إن االشتقاق األكثر إنتاجية ترتيب الحروف األصلية كاشتقاق )ج

  وفاعلية في النمو املصطلحي هو االشتقاق الصغير .

وتكمن أهمية االشتقاق في أنه وسيلة مهمة من وسائل تنمية اللغة والتعبير عن املفاهيم الجديدة      

ردات اللغة املوجودة واملمكنة بتوليد كلمات جديدة من كلمات موجودة. فاملعاجم ال تضم جميع مف

 ألن املفاهيم ال متناهية في الوجود ، فإن  الوجود،
ً
. ونظرا

ً
وإنما تقتصر على بعض املستعمل فعال

 ال متناهية من أصول 
ً
د ألفاظا ِ

ّ
 يحتاج إلى وسيلة لسانية نستطيع بواسطتها أن نول

ً
التعبير لغويا

 اللغة املحدودة . 

فهو يؤدي إلى تنويع املعنى األصلي  االشتقاق.ذلك في اللغة العربية هي والوسيلة األساسية للقيام ب

من العالقات  لب، وغيرهاوالط والتعدية، واملطاوعة، كاملبالغة،ويضفي عليه خواص جديدة 

فالكلمة املشتقة من أخرى تحتفظ باملعنى األساس ي  املختلفة.املنطقية والوجودية بين املفاهيم 

مع زيادة تفيد خاصية داللية إضافية. فالفعل )كتب( يدل على الكتابة ، ويشتق للكلمة األصلية 

 منه الفعل )استكتب( الذي يدل على طلب الكتابة .

: النحت: 
ً
    ثانيا

 منه.هو انتزاع كلمة من كلمتين أو أكثر على أن يكون تناسب في اللفظ واملعنى بين املنحوت واملنحوت  

من “ الزمكان“من القرون الوسطى ،و” القروسطي “و من البر و املاء، ”البرمائي ”مثل املنحوت 

الزمان واملكان . ويختلف اللغويون العرب حول مكانة النحت في العربية ودوره في تطويرها وأهميته 

 في نمو مصطلحاتها . 

 من مفرداتها  -أ
ً
أفادت منه وأن عددا منهم من يرى أن العربية عرفت النحت منذ القديم و

وغيرها ألفاظ منحوتة ، وأنه البد من استخدام “ كأن“و“ لكن“و“ ليس:”يفية مثل الوظ

النحت خاصة في نقل املصطلحات األجنبية التي تشمل على السوابق واللواحق مثل: 

 وغيرهما.“ المائي“ ” السلكي”

منهم من يرى أن اللغة العربية ذات خصائص اشتقاقية وليست تركيبية كما هو الحال في   -ب

أوروبية وليس للنحت إال دور ضئيل في تاريخها الطويل واأللفاظ املنحوتة  -غات الهندوالل

” من بسم هللا الرحمن الرحيم ، و “ البسملة”  محدودة في عددها واستعمالها مثل:

من عبد شمس، ويرون عدم التوسع باستعماله في “ عبشمي“من الحمد هلل ، و“ الحمدلة

نه يتنافى مع الذوق العربي وألن املنحوت يطمس معنى توليد املصطلحات الجديدة أل 

املنحوت منه . وعلى كل حال فإن املجامع اللغوية في الوطن العربي أجازت النحت عندما 

 تلجئ الضرورة إليه.
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 أنواع النحت في اللغة العربية: 

 النحت الفعلي: -أ

 وفيه ُينتزع من الجملة فعل يدل على النطق بها أو على  

 املأخوذة من ال حول وال قوة إال باهلل . “ حوقل“املنتزعة من الحمد هلل ، و“ حمدل”ا في : مضمونها كم

 النحت النسبي:  -ب

التي تشير إلى النسبة إلى بلدتي “ طبرخزي ”وفيه ُينتسب شخص أو ش يء إلى مكانين ، كما في: 

، أو ينسب إلى اسم مكان أو قبيلة مركب تركيبا إضافيا 
ً
” مثل طبرستان وخوارزم معا

 املنحوتة من عبدشمس.“ عبشمي

 النحت الوصفي: -ج

وهو شديد الحافر املنحوتة من “ صلدم”وفيه تنتزع من كلمتين صفة تدل على معناهما ، كما في :  

 “ صدم“  ”صلد”

 النحت االسمي: -د

ر”املنحوتة من جلد وجمد ومثل “ جلمود”وفيه ينتزع اسم من كلمتين كما في:  
َ
نحوتة للبرد امل“ َحْبق

 من حب وقر.

 أصل الكلمات املنحوتة: 

اللتين دخلتا اللغة العربية عن “ تلفون “و“ تلغراف”كلمة أجنبية + كلمة أجنبية : كما في كلمتي  -1

 طريق االقتراض والتعريب .

 املنحوتة من زماني ومكاني“ زمكاني”في  عربية: كما عربية+كلمةكلمة  -2

املنحوتة من كهرباء التي عرفتها العربية قبل “ كهرمغناطيس ي”في  كلمة عربية +كلمة أجنبية : كما -3

 النهضة ، ومغناطيس ي املقترضة.

 شروط النحت: 

  مراعاة أوزان العربية. -1

 مراعاة االنسجام بين حروف الكلمة املنحوتة-2 

 طريقة النحت: 

 من خالل أمثلة النحت نالحظ ما يأتي: 

“ هيلل” في  امنها. كمة من جميع كلمات الجملة املنحوت عدم التقيد بأخذ الكلمة املنحوت -1

 منحوتة من جملة )ال إله إال هللا( 

أَل ”عدم التقيد بأخذ عدد من الحروف من كل كلمة ففي حين أخذت كلمة  -2
ْ
حرفا واحدا من “ َمش

حرفا أخذت ثالثة حروف من الكلمة األولى و “ َحسبَل ”كل كلمة من جملة )ما شاء هللا( نجد أن كلمة 

 واحدا من الكلمة

فلم تأخذ أي حرف في لفظ الجاللة في جملة )ما “ مشكن”الثانية من جملة )حسبي هللا(. أما كلمة 

 شاء هللا كان( 
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املأخوذة من جملة “ طبلق”عدم التقيد بترتيب الحروف األصلية للجملة املنحوت منها مثل  -3

 )أطال هللا بقاءك( 

  املنحوتة من )سبحان هللا(.“ َسْبَحَل “كنات األصلية مثلعدم االلتزام بالحركات والس -4

 

 صناعة املصطلح :ثامنةاملحاضرة ال

                           

 :التعريب

 للفظ )التعريب( عدة دالالت في االستعمال اللغوي الحديث  
ّ
فإنه في  والقديم،على الرغم من أن

 ، أو مع تغيرات نقل اللفظ األجنبي إلى اللغة “املصطلحية يعني:
ً
العربية دون تغيير ويسمى دخيال

 ”معينة ينسجم مع النظامين الصوتي والصرفي للغة العربية ويسمى اللفظ في هذه الحالة 
ً
با “ . ُمعرَّ

ب: أمثلة  ومن“والتلفون والنيتروجين،  األوكسجين،” :الدخيلمن أمثلة  الفلسفة، “املعرَّ

 ويطلق على التعريب بنوعيه أ“.والبنج
ً
 اسم االستعارة ، وهي عملية عرفتها اللغات عموما

ً
حيانا

حينما يعمد الناطقون بلغة ما إلى استعارة ألفاظ من لغة أخرى عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. 

وتطرأ على األلفاظ املستعارة تغييرات صوتية وصرفية لتنسجم مع بنية اللغة املستعيرة وتندمج فيها 

لهذا فقلما يوجد الدخيل الصرف ، مما حدا بغير املختصين باطالق ، ويسهل االشتقاق منها ، و 

 لفظي الدخيل واملعرب على اللفظ املستعار واستخدام هذين اللفظين وكأنهما مترادفان.

 قواعد تعريب املصطلح األجنبي: 

نتها ينبغي مراعاة بعض القواعد التي وضعتها املجامع العربية وتضم األجنبية،عند تعريب األلفاظ  

مر ذكر هذه التوصيات في محاضرة مراكز البحوث  توصيات ندوة توحيد منهجيات وضع املصطلح

 العلمي العربي ، وأهم هذه التوصيات: (في النظرية العامة لعلم املصطلح(

فإذا  األجنبية،ترجيح ما سهل نطقه في رسم األلفاظ املعربة عند اختالف نطقها في اللغات  -1

  االنجليزية، نطق الكلمة الواحدة باللغةُوجدت طريقتان ل
ً
ليب”مثال

ُ
نختار النطق “ تيوليب“و“ ت

 األول ألنه أيسر.

. وقد يشمل هذا التغيير أصوات  -2
ً
 للصيغة العربية ومستساغا

ً
افقا التغيير في شكله حتى يصبح مو

“ فلسفة”بت بلفظ اليونانية التي ُعرِّ “ فيلوسوفيا“ ومن أمثلة ذلك:كلمة كليهما،الكلمة أو صيغها أو 

 “. فعللة”على وزن 

خدم فيه توتس والنحت،ويجوز فيه االشتقاق  اللغة،اعتبار املصطلح عربيا يخضع لقواعد  -3

افقته للصيغة العربية. التي “ تلفون ”ومن أمثلة ذلك الكلمة املقترضة  أدوات البدء واإللحاق مع مو

َن يتلفن تلفنة “: فعلل”اشتق منها على وزن 
َ
ف
ْ
ل
َ
 . ت

ب منها خاصة ، بالشكل حرصا على صحة نطقها ودقة أدائها. -4  ضبط املصطلحات عامة ، واملعرَّ

 التعريب ومشكالته في الوطن العربي: 
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:الدالالت املختلفة للفظ التعريب:
ً
     أوال

دالالت رئيسة    بعد استقراء االستعمال اللغوي الحديث للفظ التعريب وجدنا لهذه الكلمة أربع  

 جملها فيما يأتي مرتبة من الخاص إلى العام: ن

التعريب هو نقل الكلمة األجنبية ومعناها إلى اللغة العربية كما هو دون تغيير فيها أو مع إجراء  -1

تغير وتعديل لينسجم نطقها مع النظامين الصوتي والصرفي للغة العربية لتتفق مع الذوق العام 

،  ولتيسير االشتقاق منها. للسامعين،
ً
وعند نقل اللفظ األجنبي كما هو إلى اللغة العربية يسمى دخيال

. ويطلق على هذه العملية برمتها االقتراض اللغوي أو االستعارة اللغوية 
ً
 وعند تغييره يسمى معربا

2- .
ً
 التعريب هو نقل معنى اللفظ األجنبي وهذا االستعمال يسمى حقيقة ترجمة وليس تعريبا

وقد استخدم لفظ  لكليهما.م اللغة العربية لغة لإلدارة أو التدريس أو التعريب هو استخدا -3

التعريب بهذا املعنى مع إقدام الدول األوربية وخاصة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا على استعمار البالد 

  واإلدارة.العربية أو فرض الحماية والوصاية عليها. وقامت هذه األقطار بفرض لغاتها في التدريس 

وهكذا  املذكورين.دها بدأت املطالبة بإحالل اللغة العربية محل اللغات األجنبية في املجالين وعن

 .
ً
 وحضاريا

ً
 أساسيا

ً
 يصبح التعريب بهذا املعنى اختيارا

التعريب هو اتخاذ قطر بأكمله اللغة العربية لغة حضارية له أي تصبح لغة التخاطب والكتابة  -4

 ة العربية االسالمية . السائدة فيه ، وتمثل الثقاف

وفي حقيقة األمر استخدم التعريب بهذا املعنى في صدر اإلسالم إبان الفتوحات اإلسالمية ، 

اقتصادية وسياسية   والتعريب بهذا املعنى عملية تمت نتيجة لتظافر عوامل ثقافية واجتماعية و

  ثانيا: هل التعريب ضرورة:

 على رب قائل :ِلَم التعريب أال نستطيع تدر  
ً
 واسعا

ً
يس العلوم واملعارف بلغة عاملية تفتح لنا بابا

التطور العلمي والتكنولوجي في العالم العربي، وتيسر لطالبنا دراستهم العالية في أوروبا وأمريكا ، 

وتسهل ألطبائنا وملهندسينا االطالع على ما ينشر من أبحاث ودراسات في ميدان تخصصهم ، وغيرها 

 للتعريب ضرورات سياسية من الفوائد املرجو 
ّ
ة من استخدام اللغة األجنبية. وحقيقة األمر فإن

اقتصادية وحضارية ونفسية وتربوية ولغوية.  واجتماعية و

 فمن الناحية السياسية -1

 ما لم تستكمل استقاللها االقتصادي  
ً
 كامال

ً
ويكون ذلك  والثقافي،ال يعد استقالل البالد استقالال

 ومية في مؤسساتها.باستخدام لغتها الق

 ومن الناحية االجتماعية -2

تقوم اللغة القومية بوظيفة أداة االتصال التي تربط بين أبناء األمة الواحدة في حاضرها ، وبين  

فاللغة القومية هي عنوان وحدة األمة وتماسكها ،وليس من املعقول أن    أجيالها السابقة والالحقة

ها ستكون قاصرة على نخبة من األمة وليس باستطاعة جميع أبناء تقوم لغة أجنبية بهذا الدور ألن

األمة على اختالف مستوياتهم االقتصادية واالجتماعية والفكرية اتقان هذه اللغة األجنبية 

 واستخدامها بطالقة كأداة اتصال وتفاهم في جميع األغراض الحياتية.

 ومن الناحية االقتصادية -3
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قطاعات الشعب لها وتعاونهم في سبيل  ادية على تفهم جميعتتوقف خطط التنمية االقتص 

تنفيذها ، وال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل املؤسسات التعليمية واإلعالمية كالصحافة واإلذاعة 

 محو األمية ، أي تعليم أبناء الشعب القراءة والكتابة وهي عملية 
ً
والتلفزة وهذا يتطلب أساسا

معروف أن محو األمية ال يتم باستخدام لغة أجنبية وإنما باستخدام صعبة تتطلب جهودا مركزة . و 

  اللغة الوطنية التي يستخدمها الناس وتشكل جزءا من ثقافتهم عليهم تعلمها.

 الحضارية:ومن الناحية  -4

ومن واجبهم تقديم العقيدة  اإلسالمية،نعلم أن العرب حملة مشعل حضارة عاملية هي الحضارة  

وجل أن يتخذ الدين  وكانت إرادة هللا عز  مكان،لى العالم أجمع خدمة لإلنسان في كل االسالمية إ

اإلسالمي من اللغة العربية لغة أساسية له. وعليه فإن اختيار هللا تعالى العربية لغة لدينه الحنيف. 

شر وكيف يستطيع العرب ن مكان،أضحى من واجب العرب تعليم العربية لغير الناطقين بها في كل 

  العربية بين غيرهم إذا أهملوها في ديارهم واستخدموا لغة أجنبية في مدارسهم ومعاهدهم

 ومن الناحية النفسية: -5

أشار علماء النفس إلى أن تلقين الطفل العلوم واملعارف بلغة أجنبية يخلق فيه عقدة النقص  

تخاطب بها مجتمعه وامتلك إلحساسه بأن اللغة التي يتحدث بها والداه وي باالنحطاط،والشعور 

وبالتالي فإن ثقافته التي تشكل اللغة أساسها  ناصيتها ليست مؤهلة لتوصيل املعارف أو العلوم.

  ليست على قدم املساواة مع الثقافة األجنبية التي تستعمل لغتها في التدريس.

 ومن الناحية التعليمية والتربوية: -6

ن يتلقون املادة العلمية بلغتهم يستوعبونها بصورة أعمق مما ثبت بالخبرة والتجربة أن الطلبة الذي 

 أطول.لو تلقوها بلغة أجنبية ويتذكرونها ملدة 

 ومن الناحية اللغوية: -7

 والتقنيات،فإننا نقض ي على اللغة العربية بالجمود فيما إذا رفضنا استخدامها في تدريس العلوم 

 لقانون اال 
ً
كل عضو يهمل “ستعمال واإلهمال املعروف والقائلفنمو اللغة وتطورها يسير وفقا

  “.يضعف ويضمر

: معوقات التعريب في الوطن العربي:
ً
 ثالثا

إذا قارنا الوضع الحالي للتعريب بما كان عليه صبيحة استقالل األقطار العربية لوجدنا أن هذه 

ية، ولكننا نالحظ األقطار خطت خطوات مهمة في تعزيز استقاللها الثقافي واستخدام لغتنا القوم

 أن التعريب يعترضه معوقات ، وهذه املعوقات تتعلق باملقومات األربع األساسية للعملية 
ً
أيضا

 التربوية وهي:

          لغة التدريس.-4الطالب  -3الكتاب -2األستاذ  -1

 ويمكن إجمال أهم هذه املعوقات باآلتي:     

فقد عمدت السلطات  العربية،املوضوعات باللغة عدم وجود أطر وطنية معربة للقيام بتدريس  -1

االستعمارية والفرنسية واالنجليزية إلى عرقلة تكوين أطر وطنية لتبقى إدارة البالد وتسيير شؤونها 
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وهكذا لم يكن في مقدور البالد املستقلة  ثانوية،ولم تسمح إال بتكوين أطر وطنية  بيد املستعمر.

  فوري لعدم وجود هذه األطر الوطنية.حديثا الدخول في مغامرة تعريب 

النقص في الكتاب املدرس ي، بل عدم وجود كتب مدرسية عربية لتدريس املوضوعات املختلفة في  -2

املراحل التعليمية املتباينة إبان استقالل البالد، فاملواد كانت تدرس باللغة األجنبية واملناهج 

 املدرسية املعتمدة هي األجنبية بعينها.

ناحية أخرى فإن الطالب غير املعرب يجعل من الصعب على املسؤول التربوي اتخاذ قرار  من -3

بالتعريب الشامل ، ألن هذا الطالب ال يستطيع مواصلة التعليم عند تغيير لغته فجأة ، ولهذا فالبد 

  من تبني التعريب من املراحل

 ب تخطيطا ووقتا .التعليمية الدنيا إلى املراحل التعليمية العليا ، وهذا يتطل

لعل لغة التعليم كانت العامل األساس في عرقلة التعريب وتبطيئها . فقد واجه العرب في القرن  -4

وكان  املتدفق.العشرين مشكلة توليد مصطلحات علمية وتقنية عربية لسيل املفاهيم الجديدة 

 عن عدم استخدام العربية في التعليم والت
ً
علم ألكثر من أربعة قرون ، تفاقم املشكلة ناجما أساسا

 عن التراجع العلمي الذي كانت تعانيه األمة العربية وانعدام البحث العلمي وتوقف حركة 
ً
فضال

بغزارة إبان   االختراع واالبتكار واالكتشاف وحتى املصطلحات العلمية العربية التي كانت مستعملة

 حت في عداد املفردات العربية املهملة.ازدهار الحضارة العربية اإلسالمية كانت قد اندثرت وأصب

  


