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 بسم هللا الّرحمن الّرحيم، والّصالة والّسالم عمى أشرف المرسمين وعمى آلو وصحبو :مقّدمة
ومن واله وتبعو بإحسان إلى يوم الّدين، أّما بعد؛ 

: لم يظير عمم المصطمح كعمم مستقّل بذاتو إاّل مؤّخرا، وقد ساعده في ذلك عامالن اثنان ىما
الّتقّدم الّسريع اّلذي تحّقق لمعموم والّتقنيات، وتمك الحاجات المتزايدة يوما بعد يوم لمّتواصل بين 

فيذا أمر طبيعّي؛ ألّن الّمغات تختمف من حيث الّسمات اّلتي تّتسم بيا، . الّشعوب بالّمغات المختمفة
ومن حيث درجة الّتقّدم؛ فكّمما ظيرت مسّميات جديدة لالختراعات اّلتي ُتبتكر في بمد معّين تطّمب 

ذلك نقل ىذه المفاىيم إلى لغات أخرى كي تبقى الّمغة الواحدة في اّتصال دائم مع غيرىا من 
. الّمغات

الغرض األساس من ظيور ىذا العمم ىو غرض تجارّي اقتصادّي يتمّثل في الّسعي إلى توحيد 
الّتسميات لما ُيستجّد من المنتوجات، وبالّتالي ظيرت عّدة مؤّسسات ُتعنى بقضّية الّتوحيد في العالم 

والمركز الّدولّي لإلعالم حول المصطمحات  (ISO)بأسره نحو المؤّسسة الّدولية لمّتنميط 
(INFOTERM .)

ىو توحيد تسميات الّسمع المختمفة، - في بداية األمر- ر ىذا العمم وظولكان اليدف األساس 
بين الّصيغ من ثّم انتقل إلى ميدان الّمغة؛ وأصبح يدّل عمى اختيار صيغة معّينة أو مصطمح ما 

ّنما بالّنظر إلى طرائق الوضع المعروفة من  الموضوعة لكّل مصطمح؛ وذلك ال يتّم عشوائًيا، وا 
وفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّن عممّية االنتقاء ىذه . إلخ...مجاز، اشتقاق، نحت، وترجمة

تقوم بيا ىيأة رسمية معّينة وىي تتمّثل في الوطن العربّي في مكتب تنسيق الّتعريب بالّرباط اّلذي 
. سيقيا في كامل القطر العربيّ تنأنشئ بغرض الّنظر في قضّية توحيد المصطمحات و

ولّما كان األمر كذلك، فقد حظي ميدان عمم المصطمح باىتمام كبير من قبل المعجمّيين 
والّمغوّيين بصفة عاّمة وذلك لسببين اثنين؛ يتمّثل األّول في كون ىذا العمم عمما متداخل  

؛ ألّنو يتقاطع مع عدد كبير من العموم، أّما الّثاني فيو يتمّثل (Interdisciplinaire)الّتخّصصات 
تمك المصطمحات اّلتي ُتستحَدث يومًيا بخصوص في كونو عمًما حديث الّنشأة، ظير لسّد الفجوة 

في شّتى حقول المعرفة، والسّيما في وقتنا الحالّي اّلذي ظيرت فيو ابتكارات عممية كثيرة لم تمس 
فقط ما يتعّمق باألرض والّنجوم والكواكب، بل تجاوزت كّل ذلك إلى ثورة في االّتصاالت 
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عصر انفجار المعمومات؛ مّما : والمعمومات والّتقنيات؛ فعصرنا ىذا تطّور كثيًرا وأصبح ُيمّقب بـ
. أّدى إلى ظيور مصطمحات جديدة كثيرة

يمانا مّني بضرورة البحث في المصطمحات بصفة عاّمة، والمصطمحات المتعّمقة بعمم  وا 
المصطمح بصفة خاّصة؛ أقدمُت عمى ىذا العمل ألسيم في قضّية توحيد المصطمحات في العالم 

المصطمحات بين الوضع واالستعمال في ميدان عمم ): العربّي؛ فجاء عنوان أطروحتي كالّتالي
 .(المصطمح دراسة وصفية تحميمية

 لعّل الّسبب الوحيد اّلذي جعمني أختار ىذا الموضوع عنوانا :الموضوع أسباب اختيار- 1
ألطروحة الّدكتوراه ىو كوني صادفت أثناء تدريسي في الجامعة في كثير من األحيان إشكالية عدم 

كما . إلى غير ذلك...توحيد المصطمحات في عّدة مجاالت كالّمسانّيات، الّسيميائّيات وعمم الّنفس
أّنني اّطمعُت عمى كثير من المذّكرات أو األطاريح اّلتي كان موضوعيا يدور حول المصطمح، 

فوجدت أّنيا توّصمت تقريًبا إلى نتيجة واحدة؛ وىي عدم الّتوحيد في المصطمحات؛ إذ إّن كّل باحث 
وما يبّرر أكثر ما أنا بصدد الحديث عنو ىو تمك . أو دارس يضع ما يحمو لو من مصطمحات

مقارنة معجم ): الّنتائج اّلتي توّصمُت إلييا من خالل إنجازي لمذّكرة الماجستير الموسومة بـ
؛ حيث توّصمُت إلى أّن الباحث الواحد قد ال (مصطمحات عمم الّنفس بعّينة من المؤّلفات الّسابقة لو

 .يتقّيد  بوضع مقابل عربّي واحد لممصطمح األجنبّي الواحد في كثير من الحاالت
، فقد ترجع األسباب اّلتي دفعتني الختيار ميدان علم المصطلح كمدّونة ألطروحتيأّما عن 

؛ إلى عدم وجود دليل ببميوغرافّي يحصي كّل األعمال الفردّية والجماعّية المؤّلفة في الوطن العربيّ 
إذ أصبح عمم المصطمح اليوم بحاجة ماّسة إلى مسح شامل لكّل ما ُكتب بالّمغة العربّية، سواء 

يجابياتو، وىذا ال يتحّقق فعال إاّل باالعتماد عمى  أكان مؤّلفا أم مترجما، وذلك لمّتنبيو إلى سمبياتو وا 
وال نغالي . الّدراسات الّمغوية الحديثة، واالّطالع عمى أىّم الكتب والمعاجم اّلتي ُأّلفت في ىذا المجال

إذا قمنا إّن مكتبتنا العربّية تفتقر إلى بحوث خاّصة بعمم المصطمح في حّد ذاتو، سواء أكانت بحوثا 
نظرّية أم تطبيقّية، وعمى خالف ذلك فقد حظيت عّدة تخّصصات أخرى بالعناية الفائقة من قبل 

الباحثين، بالّرغم من أّن مصطمحات عمم المصطمح ىي اّلتي ينبغي الّنظر فييا أّوال، ألّنو إذا كان 
في وضع ىذه المصطمحات، فكّل ما ُيقترح - في ىذا الميدان- ىناك اّتفاق بين المتخّصصين 
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ويوصى بو يؤخذ بعين االعتبار، أّما إذا حدث العكس فأكيد نجد فوضى مصطمحّية تعّم كّل 
. الميادين

 تتمّثل إشكالّية األطروحة في طرح القضّية العاّمة اّلتي يدور حوليا موضوع :اإلشكالّية- 2
ىل المصطمحات الخاّصة بميدان عمم المصطمح : البحث؛ واّلتي تمّس كّل عناصره؛ وىي كالّتالي

موّحدة ؟ أم ال ؟  
ىل استعمل المختّصون في عمم المصطمح نفس المقابالت العربّية الموجودة : وبعبارة أخرى 

سابًقا ؟ أم أّنيم فّضموا وضع مقابالت عربّية جديدة؟ 
ممحًقا اصطالحّيا وسّتة  (38)ولإلجابة عن ىذه اإلشكالّية حّددُت المدّونة في ثمانية وثالثين 

: قوائم اصطالحّية؛ وىي كالّتالي (06)
المنّظمة العربّية : ، معجم مفردات عمم المصطمح، تر1087مؤّسسة إيزو الّتوصية - 1

 .لممواصفات والمقاييس بتعاون مع المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم
األمانة الفّنية لمجنة عمم : ، معجم مفردات عمم المصطمح، تر(1087) مواصفة إيزو رقم -2

 .المصطمح الّتابعة لييأة المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية
 نيدوبيتي، الّتصّورية والّداللية مقارنة في المنيج وفحص في صالحية االستعمال في ولفجانج- 3

 .محّمد حممي ىميل: مجال المصطمحّية، تر
عصام : ، تر(المصطمحّية)كسنل وآخرون، المعجم المنيجّي لعمم المصطمحات -  رشل بوتن -4

. عمران
 .محّمد حممي ىميل: ىيمموت فيمبر، المصطمحّية في عالم اليوم، تر- 5
شكالية الوضع والّترجمة- 6  .عبد الغني أبو العزم، تطّور المصطمحات المعجمية والمعجماتية وا 

:   اّلتي سرُت عمييا في تحميمي ليذه المدّونة أذكر ما يمياإلشكالّيات الّثانويةومن 
 في القوائم االصطالحّية والممحقات االصطالحّيةمع  (معجم مفردات عمم المصطمح)شترك ي ىل -

أم أّن ذلك يختمف من قائمة اصطالحية ألخرى ومن ممحق المصطمحات األجنبّية؟ كبير من  عدد
 .اصطالحي آلخر
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إلى أّي مدى وّظف أصحاب القوائم االصطالحّية والممحقات االصطالحّية تمك المقابالت - 
. 1087اّلذي أعّدتو مؤّسسة إيزو الّتوصية  (معجم مفردات عمم المصطمح)العربّية المقترحة في 

ما طبيعة المقابالت العربّية المّتفق فييا؟ وما طبيعة المقابالت العربّية المختمف فييا؟ - 
أال يرجع ىذا الخمط إلى اختالف : وفي حالة إذا ما تحّقق ىذا األخير، نتساءل مّرة أخرى 

 الوسائل المعتمد عمييا في وضع المصطمحات في الّمغة العربّية؟
:  لإلجابة عن اإلشكالّية العاّمة انطمقُت من جممة من الفرضّيات؛ وأىّميا: الفرضّيات- 3
 ُيسيم عمم المصطمح في فيم كثير من القضايا المتعّمقة بوضع المصطمحات في الّمغة قد- 

  ؛العربّية
ما كلّ  الّنظر في طرائق ومنيجّيات وضع المصطمحات في الّمغة العربّية، كّمما أعاد المصطمحّيون - 

 ؛ ومستجّدات العصريةتماشأصبحت الّمغة العربية م
، شأنو شأن بقّية  يواجو عمم المصطمح مشاكل متعّمقة بتوحيد المصطمحات الخاّصة بوقد- 

 الميادين العممّية؛
 ؛ ترجع الفوضى المصطمحّية إلى الّترتيب المفيومي المعتمد عميو في معاجم عمم المصطمحقد- 
 من الغريب أن تكون بعض المصطمحات المستعممة في القوائم االصطالحّية والممحقات -

 ؛االصطالحّية غير موافية لشروط وضع المصطمحات في الّمغة العربية
حاجزا في عدم الوصول كّمما كانت  المقابالت العربّية لممصطمح األجنبّي الواحد تتعّددكّمما - 

 .إلى مصطمحات موّحدة
 يتمّثل المنيج المّتبع في ىذا البحث لموصول إلى الّنتائج اّلتي أصبو إلى تحقيقيا في :المنهج- 4

حصاء؛ فاإلحصاء يمّكننا من الوصول إلى نتائج  المنيج الوصفّي الّتحميمّي مدّعما بمقارنات وا 
وما ينبغي أن أشير إليو ىو أّنني . معّينة وبعدىا تأتي المقارنة بين ىذه الّنتائج ثّم تحميميا ووصفيا

استعنُت بالوصف والّتحميل والمقارنة في كّل الفصول، أّما اإلحصاء فاستعممتو في الجانب 
الّتطبيقّي فقط من البحث أي في الفصمين الّثالث والّرابع؛ وبالّتالي يكون اعتماد المنيج الوصفّي 

:  منيجا عمدة في ىذه األطروحة، وذلك من خالل المراحل الّتالية
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ليذا البحث، تأتي مرحمة الوصف؛ وفييا يتّم  تحديد المدّونة المناسبة  بعد: وصف الّظاهرة-أ
وصف القوائم االصطالحّية والممحقات االصطالحّية من عّدة زوايا كالّترتيب المعتمد عميو، 

 .ومنيجية وضع المصطمحات
 يتّم في ىذه المرحمة تحميل المصطمحات األجنبّية والمقابالت العربّية : تحليل الّظاهرة-ب

المستعممة في كّل من القوائم االصطالحّية والممحقات االصطالحّية، وذلك باالعتماد عمى ما 
 .استقرأتو من معطيات نظرّية

يكون الّتركيز في ىذه المرحمة عمى مدى موافقة االستعمال لموضع، وذلك : نقد الّظاهرة- ت
باالستعانة بآراء المعجمّيين والمصطمحّيين من جية، وبقرارات الييئات العاممة عمى وضع 

المصطمحات في الوطن العربّي من جية ثانية؛ وعمى رأسيا المجامع الّمغوّية ومكتب تنسيق 
  .الّتعريب بالّرباط

 في مدى توظيف القوائم االصطالحّية والممحقات االصطالحّية الّنظر:  الّتقعيد للّظاهرة-ث
، (ISO)؛ اّلذي أعّدتو مؤّسسة إيزو (معجم مفردات عمم المصطمح)لممصطمحات المقترحة في

ومحاولة رصد مدى توحيد المصطمحات المتعّمقة بيذا العمم المتمّثل في عمم  المصطمح اّلذي ُيعبَّر 
. عنو بعمم متداخل الّتخّصصات

 لقد اقتضت طبيعة الموضوع أن أقّسم بنية األطروحة إلى مقّدمة مع عناصرىا :بنية األطروحة- 5
 كّل ما يتعّمق بالّدراسة  الفصمين األّول والّثانيفصول؛ تناولُت في (04)لييا أربعة تاألساسّية، 

 ينتطبيقيأّما الفصالن الّثالث والّرابع فكانا ،  من الّناحية الّنظريةالمصطمحّية في أبعادىا المختمفة
معجم مفردات عمم ) لمقارنة المصطمحات بين الوضع واالستعمال؛ تمّثل الوضع في ماجعمتو

، في حين تمّثل االستعمال في القوائم 1087اّلذي أعّدتو مؤّسسة إيزو الّتوصية  (المصطمح
وىكذا توّزع البحث كّمو . االصطالحّية والممحقات االصطالحّية اّلتي ظيرت بعد صدور ىذا المعجم

: عمى الّنحو الّتالي
، وتناولُت فيو أىّم القضايا المّتصمة بالمصطمح، (ماىية المصطمح)عنونُتو بـ : الفصل األّول

حيث قّدمُت في البداية تعريفات لكّل من المصطمح واالصطالح، مع اإلشارة إلى الفرق الموجود 
بينيما، ثّم انتقمُت لمحديث عن تاريخ ظيور المصطمح وسماتو، وأخيرا تطّرقُت إلى ذكر أنواعو وقد 
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تصنيفات؛ الّصنف األّول كان باعتبار الّشكل، الّصنف الّثاني حسب  (04)صّنفتيا في أربعة 
المعنى، الّصنف الّثالث باعتبار األىمّية، أّما الّصنف الّرابع واألخير فكان وفق الّتخّصص، ويندرج 

ولقد أوردت كّل ىذه األنواع بالّتفصيل . ضمن كّل صنف من ىذه األصناف عّدة أصناف أخرى 
معجم )بغرض اعتمادىا مقياسا في الجانب الّتطبيقّي أثناء المقارنة بين المصطمحات المقترحة في 

. ، وتمك الموّظفة في كّل من القوائم االصطالحّية والممحقات االصطالحّية(مفردات عمم المصطمح
شكالية تحديد المؤّلفات الخاّصة بو)يحمل عنوان : الفصل الّثاني ؛ الحديث (عمم المصطمح وا 

تعريفو، نشأتو، أسباب ظيوره، مجاالتو، : عن ىذا العمم يستمزم إلقاء الّضوء عمى جوانب ميّمة مثل
بعد ذلك تحّدثُت عن الّنظرية العاّمة في عمم المصطمح، ثّم انتقمُت إلى ذكر مدارس عمم . وسماتو

ثّم تطّرقُت لمحديث عن أىّم الييئات . المصطمح وقد ُقّسمت إلى تقسيم وظائفّي وتقسيم جغرافيّ 
القائمة عمى وضع المصطمحات في الوطن العربّي من مجامع ومنّظمات ومعاىد البحوث؛ وذلك 

وىكذا ختمُت ىذا الفصل بالحديث . لكونيا توّفرت عمى بحوث مصطمحّية كثيرة تخدم موضوعي
صعوبات؛ وىي  (05)عن صعوبة تحديد المؤّلفات الخاّصة بعمم المصطمح وقد حّددُتيا في خمس 

، الخمط بين عمم المصطمح (Terminologie)تعّدد المقابالت العربّية لممصطمح : كالّتالي
وموضوعو، عمم المصطمح عمم متداخل الّتخّصصات، ترجمة خاطئة لعناوين بعض الكتب، وأخيرا 

. (الحديث)اقتران عمم المصطمح بكممة 
 (مقارنة معجم مفردات عمم المصطمح بالقوائم االصطالحّية): جاء معنونا بـ: الفصل الّثالث

والفرق الموجود  (الممحقات االصطالحّية)و (القوائم االصطالحّية)افتتحُتو بتعريف مصطمَحي 
قوائم اصطالحّية،  (06)بينيما، ثّم تحّدثُت عن العّينة المتعّمقة بيذا الفصل؛ وىي تتمّثل في سّت 

معجم )قمُت أّول األمر بوصفيا وتحميميا، ثّم قارنُت المصطمحات المستعممة فييا بتمك الواردة في 
ورّكزُت في البداية عمى المصطمحات األجنبّية المشتركة بينيما، ثّم بعد . (مفردات عمم المصطمح

ىذا اإلحصاء، قمُت بمقارنة أخرى لكن في ىذه المّرة ليس من حيث المصطمحات األجنبّية، بل 
من حيث المقابالت العربّية وىذا في شّقين؛ درسُت في الشّق األّول المقابالت العربّية المّتفقة بين 
المعجم والقوائم االصطالحّية، وتطّرقُت في الّشق الّثاني إلى المقابالت العربّية المختَمف فييا مع 

. إبداء رأيي فييا
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مدى توظيف مصطمحات مواصفة إيزو في الممحقات ):  َوَسْمُتو بـ:الفصل الّرابع
، بّينُت فيو نسبة المقابالت العربّية المّتفقة والمختمفة بين المواصفة والممحقات (االصطالحّية
ممحقا  (38)ولموصول إلى ذلك حّددُت عّينة ىذا الفصل في ثمانية وثالثين . االصطالحّية

اّلذي  (معجم مفردات عمم المصطمح)اصطالحّيا فيي بمثابة االستعمال، أّما الوضع فتمّثل في 
وبعد اإلحصائّيات اّلتي جمعُتيا وحّممُتيا قمُت في آخر الفصل . (1087)أعّدتو مواصفة إيزو رقم 

بتقديم نماذج عن المقابالت العربّية اّلتي جاءت مختمفة بين المواصفة والممحقات االصطالحّية، 
. ومن ثّم تحميميا ونقدىا

تضّمنت مجمل الّنتائج المتوّصل إلييا في ىذه الّدراسة؛ فكان البعض منيا متعّمقا بتمك : خاتمة
المقارنات اّلتي أقيمت حول مصطمحات عمم المصطمح، وتعّمق البعض اآلخر باقتراح الحمول 

. الممكنة لقضّية توحيد المصطمحات في الّمغة العربّية
  :ىذه األطروحة استعنُت ببعض البحوث الجامعّية؛ وأىّميا وإلنجاز: الّدراسات الّسابقة- 6
الّطاىر ميمة، مصطمحات الّرياضّيات في الّتعميم المتوّسط والّثانوي بالجزائر، بحث ماجستير، - 

 .1985: جامعة الجزائر، الجزائر
صالح بمعيد، دور المجامع والمؤّسسات العممّية في ترقية الّمغة العربّية، أطروحة دكتوراه، جامعة - 

 .1993: وّزو، الجزائر -مولولد معمري تيزي 
حميدي بن يوسف، المصطمح الّمسانّي بين الوضع واالستعمال؛ دراسة إحصائّية حول مدى - 

توظيف مصطمحات المعجم الموّحد لّمسانّيات من خالل الممحقات االصطالحّية، بحث ماجستير، 
 .2004-2003: جامعة الجزائر، الجزائر

جامعة يوسف مقران، دور المصطمحّيات في الّمسانّيات؛ دراسة إبستمولوجّية، أطروحة دكتوراه، - 
 .2011-07-13: وّزو، الجزائر -مولولد معمري تيزي 

نصيرة إيدير، دراسة مصطمحّية اجتماعّية لميدان االّتصاالت الّسمكية والاّلسمكية بالجزائر، - 
. 2013: ، الجزائر(قسم الّترجمة) 2جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه، 

محّمد أزىري، مصطمح القافية من األخفش األوسط إلى حازم القرطاجني؛ دراسة مصطمحّية، - 
 .م2014/ه1435: أطروحة دكتوراه، جامعة الّسمطان موالي سميمان، المغرب
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 أطروحة دكتوراه، حياة خميفاتي، المصطمح العممّي في الّمغة العربّية دراسة وصفّية تحميمّية،- 
 .2015:وّزو، الجزائر -جامعة مولولد معمري تيزي 

 أطروحة دكتوراه، كمال لعناني، معالجة المصطمحات العممّية في المعجم الّتاريخي لّمغة العربّية،- 
 2018:وّزو، الجزائر -جامعة مولولد معمري تيزي 

ىذه البحوث المنجزة حول قضّية المصطمحات في الّمغة العربّية  كثيرة جّدا يصعب إحصاؤىا؛ 
المصطمح، المصطمحّية، الوضع، االستعمال، : بالمفاىيم المصطمحّية المتعّمقة  تناولت
إلى غير ذلك من المصطمحات، وتوّصمت إلى نتائج قّيمة يمكن األخذ بيا والسّيما ...والّتوحيد

الختالف توّجياتيا العممّية من جية، واختالف الميادين العممية اّلتي تنتمي إلييا مصطمحات ىذه 
. البحوث

 إذا كانت البحوث الّسابقة ال تخرج عن كونيا :استدراك األطروحة على األعمال الّسابقة
وصفا لمواقع أو اقتراحا لبعض الحمول الممكنة بخصوص قضّية  وضع المصطمحات في الّمغة 
العربّية، أو توحيد المصطمحات في الوطن العربّي؛ فإّن عممنا ىذا يختمف عّما سبق ذكره من 

عمم )دراسات ألّنو يعالج مصطمحات حقل عممّي لم يكترث لو الباحثون العرب؛ ويتمّثل في 
ن ُوجدت دراسات حول مصطمحات ىذا العمم؛ فيي من الّناحية الّنظرّية فقط، (المصطمح ، فحّتى وا 

. أّما الّتطبيق عمييا فيو غائب في الّدراسات العربّية؛ وىذا ما سنحاول البحث فيو في ىذه الّدراسة
ّنما رجعُت :المصادر والمراجع- 7  وإلنجاز ىذه األطروحة لم أنطمق بطبيعة الحال من العدم، وا 

إلى مصادر ومراجع كثيرة ومتنّوعة؛ فمنيا ما ىو قديم وحديث، ومنيا ما ينتمي إلى عمم المصطمح 
ومنيا ما يتقاطع كثيرا مع ىذا العمم كالمؤّلفات الخاّصة بالمعجمية، عمم الّداللة، الّمسانّيات 

: وفي طميعة ىذه الكتب اعتمدُت عمى كتب عمي القاسمي وىي كثيرة جّدا نحو. إلخ...والمعمومّيات
كما . (عمم المصطمح أسسو الّنظرية وتطبيقاتو العممّية)، (المصطمحّية مقّدمة في عمم المصطمح)

لمجمع الّمغة العربّية بالقاىرة،  (مجموعة القرارات العممّية في خمسين عاما)ب استعنُت 
العربّية )لألمير مصطفى الّشيابي، و (المصطمحات العممّية في الّمغة العربّية في القديم والحديث)

. لعبد الّصبور شاىين (لغة العموم والّتقنية



 :مقّدمة

10 

 

ورجعُت أيضا إلى مجموعة من المعاجم اّلتي ساعدتني في تحديد مفاىيم المصطمحات، وفي 
لمفيروز آبادي،  (القاموس المحيط)البن منظور،  (لسان العرب)ك مقّدمتيا المعاجم الّمغوية  

كما استعنُت . لمّتيانوي  (موسوعة كّشاف اصطالحات الفنون والعموم)لمجرجاني، و (الّتعريفات)
ببعض األعمال المجمعّية القّيمة كالمعاجم الموّحدة الّصادرة عن مكتب تنسيق الّتعريب بالّرباط، 

ومّما رجعُت . (المعجم الوسيط)و (المعجم الوجيز): وما أصدره مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة نحو
لعبد  (قاموس الّمسانّيات مع مقّدمة في عمم المصطمح)ك إليو أيضا بعض المعاجم المختّصة 

أضف إلى ذلك بعض . لمحمزاوي  (المصطمحات الّمغوية الحديثة في الّمغة العربّية)الّسالم المسّدي و
 .الكتب بالّمغة األجنبّية اّلتي ساعدتني في فيم كثير من القضايا اّلتي اختمف فييا الباحثون العرب

 أّما ما اعترضني من عراقيل في ىذه الّدراسة فيمكن تمخيصيا في اّتساع المدّونة :الّصعوبات- 8
لكون عمم المصطمح يتقاطع مع عدد كبير من العموم؛ فأمام ىذا الوضع يستحيل اإللمام بجميع ما 

وباإلضافة إلى ذلك فيذا العمم لم يحظ بمعجم مختّص ُتجمع فيو كّل . ُكتب في ىذا الميدان
المصطمحات المتعّمقة بو؛ الّميّم إاّل بعض المشاريع المعجمّية اّلتي ُنشرت عمى شكل قوائم 

ولعّل أكبر صعوبة واجيتيا في . اصطالحّية أو ممحقات اصطالحّية ُذّيمت بيا بعض الكتب
معجم مفردات عمم )إنجازي ليذه األطروحة تمك المتعّمقة بالّترتيب المفيومّي المعتَمد عميو في 

، في حين كان ترتيب المصطمحات الموّظفة 1087اّلذي أعّدتو مؤّسسة إيزو الّتوصية  (المصطمح
وزيادة عن ذلك فالّمغات األجنبّية . في القوائم االصطالحّية والممحقات االصطالحّية ترتيبا ألفبائًيا

اّلتي ظيرت بيا مصطمحات القوائم االصطالحّية والممحقات االصطالحّية كانت مختمفة مع تمك 
. اّلتي جاءت بيا مصطمحات المعجم؛ مّما جعمني ألجأ إلى الّترجمة في كثير من األحيان

وبعد، فاهلل وحده أحمده وأشكره عمى أن يّسر لي إتمام ىذا العمل، كما أتوّجو بالّشكر الجزيل 
إلى األستاذ المشرف الّدكتور صالح بمعيد اّلذي لم يبخل عمّي بتوجيياتو القّيمة وآرائو البّناءة اّلتي 

. أنارت لي الّطريق، فمو مّني الّشكر والّتقدير والعرفان
كما ال يفوتني أن أتقّدم بالّشكر الجزيل إلى لجنة المناقشة الموّقرة برئيسيا والمشرف 

واألعضاء، والّشكر موصول أيضا إلى كّل من ساعدني بفكرة أو نصيحة من أساتذة مختّصين في 
. ميدان عمم المصطمح داخل الوطن وخارجو
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 قبل أن نشرع في تعريف المصطمح ينبغي أن نشير أّواًل إلى أّن ىذه الكممة لم يكن ليا :وطئةت
ّنما ورد ذكرىا بشكل آخر يتمّثل في      .(االصطالح)ذكر في المعاجم الّمغوية القديمة، وا 
فمفع مصطمح، من » : ولعّل ما يبّرر كالمنا ىذا ما عّبر عنو أحمد شفيق الخطيب بقولو

صمح أو صُمح صالًحا وصموًحا وصالحًة، بمفيومو الحالّي، لم يدخل المعاجم إاّل أواسط ىذا القرن 
فال ذكر لو في المعاجم الّتراثّية وال حّتى في الّطبعات الّثالث من المعجم الوسيط لمجمع الّمغة - 

وارًدا ضمنا من جممة مئات ألوف االشتقاقات " اصطمح"إاّل إذا اعتبرناه كاسم مفعول من - العربّية
 (المصطمح)، ىذا يعني أّن القدماء كانوا واعيين بمعنى كممة 1«الممكنة اّلتي ال توردىا المعاجم

 .(االصطالح)لكّنيم لم يذكروىا بيذه الّصيغة، بل استعمموا صيغة أخرػ تتمّثل في 
نجد عبد الجميل مرتاض  (مصطمح)عمى كممة  (اصطالح)ومن القائمين أيًضا بأسبقّية كممة 

إّن ظيور كممة اصطالح برزت قبل بروز كممة مصطمح ألّن نواميس الّطبيعة » : في قولو
واألشياء والحياة الّثقافّية والعممّية تقتضي دوًما أن يّتفق الّناس بعد أن يّتفقوا، وليس قبل أن يّتفقوا، 

ومن ثّم كان المصطمح وليد االصطالح ال بسبب االشتقاق وحسب، ولكن تماشًيا مع طبيعة 
يّتضح لنا من ىذا الكالم أّن صاحبو . 2«األشياء نفسيا وانسجاًما مع العادات الّتواصمّية بين الّناس

من جية، ومن جية أخرػ فيو ال يرجع  (مصطمح)عمى كممة  (اصطالح)يؤّكد عمى أسبقية كممة 
ىذه األسبقّية إلى ما لالشتقاق من أىّمية في توليد الّصيغ في الّمغة العربّية بدليل أّن االصطالح 

ّنما يعّمل ىذه األسبقّية بكون كممة االصطالح منسجمة أكثر مع (اصطمح)مصدر الفعل  ، وا 
 .العادات الّتواصمية بين الّناس

، فإّنو ينبغي أن نتطّرق أّواًل إلى تعريف (المصطمح)أسبق من لفع  (االصطالح)لّما كان لفع 
ما مفيوم االصطالح في الّمغة العربّية؟ وىل ىو مرادف لكممة : فنتساءل ونقول. االصطالح

 ؟ أم أّن ىناك اختالفات بينيما؟(مصطمح)

 
                                                 

، مكتب تنسيق الّتعريب، ع 1997:مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" حول توحيد المصطمحات العممّية" أحمد شفيق الخطيب –1
 .09، ص44

، جامعة أبو بكر 2002مارس : مجّمة المصطمح، الجزائر" اصطالح المصطمح في اّلمغة العربّية" عبد الجميل مرتاض – 2
 .13، ص 1تممسان، مخبر تحميمية إحصائّية في العموم اإلنسانّية،ع- بمقايد
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 :تعريف االصطالح: أّوال
ضمن معنى  (االصطالح)إّن المتصّفح لممعاجم العربّية القديمة يجد أّنيا أوردت لفع : لغة- 1

البن  (مقاييس الّمغة): واحد ال يخرج عن معنى الّصمح؛ ومن ىذه المعاجم نذكر عمى سبيل المثال
، وىذا ما نجده أيًضا 1فارس، حيث أّكد أّن الّصاد والاّلم والحاء أصل واحد يدّل عمى خالف الفساد

ِضدُّ الفساِد؛ َصَمح َيْصَمُح وَيْصُمُح َصاَلًحا : الّصالحُ » : (لسان العرب)عند ابن منظور في معجمو 
اِد، َقَمُبوا التَّاء َصاًدا ...َوُصُموًحا َدَة الصَّ الُحوا، مشدَّ َمُحوا وَتَصاَلُحوا واصَّ وقد اصطمحوا وَصاَلُحوا واصَّ

اِد ِبَمْعًنى واِحدٍ   في 3وباإلضافة إلى ما سبق ذكره، فقد أورد الفيروز آبادؼ. 2«وأْدَ ُموَىا في الصَّ
 .قاموسو المحيط وبالّصيغة االشتقاقية نفسيا أّن الّصالح ِضدُّ الفساد

يتبّين لنا من كّل الّتعاريف الّسابقة أّنيا تشترك في المعنى العاّم المتمّثل في الّصمح والّتصالح 
عمى اإلطالق، وكّل ما وجدناه في  (االصطالح)من جية، ومن جية أخرػ فيي تخمو من لفع 

اّلذؼ ورد ذكره عند ابن منظور لكّنو لم ُيشر إلى  (اصطمحوا)ىذا الّصدد ىو الفعل الماضي 
مصدره أؼ االصطالح؛ بل اكتفى بجعل ىذا الفعل مرادًفا لألفعال الّسابقة الّذكر، حيث جاءت 

 .كّميا بمعنى الّصمح والّتصالح
 (اصطمح)نستنتج مّما سبق أّن الباحثين العرب عمى حّق كبير حين ذىبوا إلى أّن كممتي 

لم يرد ذكرىما في المعاجم الّمغوّية القديمة، ولعّل ما يؤّكد ما نحن بصدد قولو ما عّبر  (مصطمح)و
لفع - في الجاىمّية وال في فجر اإلسالم- لم تعرف العرب » : عنو محّمد الّزكراوؼ بقولو

االصطالح ولفع المصطمح، بالمعنى اّلذؼ ليا في العمم المسّمى باسميما، فمذلك لم يقع ىذان 
، ومن األمثمة اّلتي ذكرىا الّزكراوؼ 4«الّمفظان بذلك المعنى في معجمات الّمغة العربّية المشيورة

                                                 
 .303، ص 3دت، دار الفكر، ج: دب. عبد الّسالم ىارون، دط:  ابن فارس، مقاييس الّمغة، تح–1
ص ل )ماّدة . 60، ص1، ج1997: بيروت. 1 أبو الفضل جمال الّدين محّمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط–2
 .(ح
. يوسف الّشيخ محّمد البقاعي، دط:  مجد الّدين محّمد بن يعقوب الفيروز آبادؼ، القاموس المحيط، ضبط وتوثيق–3

 .(ص ل ح)ماّدة . 208ٍم، دار الفكر، ص 1995/هٍ 1415: بيروت
، ص 52، مكتب تنسيق الّتعريب، ع 2001: مجّمة اّلمسان العربّي، الّرباط" في االصطالح والمصطمح" محّمد الّزكراوؼ –4

98. 
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جميرة : بخصوص ىذه القضّية نذكر المعاجم الّثالثة الّسابقة الّذكر ُمضيًفا إلييا معاجم أخرػ؛ نحو
 .ابن دريد وصحاح الجوىرؼ ومصباح الفّيومي

في المعاجم  (مصطمح)و (اصطالح)ومن الّدارسين اّلذين أشاروا أيًضا إلى عدم إيراد لفظي 
إّن القواميس القديمة، كما أىممت لفع » : القديمة، نجد عبد العمي الود يرؼ؛ إذ جاء عمى لسانو

ىذا يعني أّن الود يرؼ . 1«ألّن كاّل منيما صيغة مقيسة" اصطالح"أىممت كذلك لفع " مصطمح"
 .يرجع سبب عدم استعمال القدماء ليذين الّمفظين إلى كون صيغتييما قياسّية

في الّتراث  (اصطالح)وكممة  (مصطمح)ال ينبغي أن ُيفيم مّما سبق أّن عدم توظيف كممة 
العربّي يعني أّن القدامى أىمموا نيائيِّا المعنى المرتبط بيما؛ بل قد تفّطنوا إلى ذلك منذ وقت مبّكر 

فرأيناىم ...»: لكّنيم عّبروا عن ذلك بتسميات أخرػ لم تكن موّحدة، وقد جمعيا الّزكراوؼ في قولو
الّمفع، والّمقب واالسم والّتسمية والكممة والّمغة والعبارة والكالم، كّل أوالئك بمعنى : يقولون 

، فإذا كان الّزكراوؼ قد ذكر ىذه المرادفات بصيغة اإلفراد، فإّن بعض الباحثين 2«االصطالح
اآلخرين ذكروىا بصيغة الجمع، ومن ىؤالء نجد الباحث خيرػ قدرػ اّلذؼ يرػ أّن مرادفات 

( 36) والعبارات والّصيغ واأللقاب واألسماء والعرف وقد جاءت ظالكممات واأللفا» : المصطمح ىي
فيرػ  (الّصيغ)و (العبارات)وفيما يتعّمق بكممتي . 3«مّرة في كتاب شرح شرح الّنخبة لعمي القارػ 

ىذا الباحث أّنيما ُتستعمالن عند الحديث عن المصطمحات المرّكبة؛ أؼ تمك المصطمحات اّلتي 
 .تتكّون من أكثر من كممة

في عناوين المؤّلفات العربّية - إن صّح الّتعبير- وعمى العموم، ظير بعض ىذه المترادفات 
القديمة، أّما بعضيا اآلخر، فقد ورد ضمن متن الكتب الّتراثّية، وبالّنسبة ليذه األخيرة  يرػ محّمد 

لمنطق أرسطو  (هٍ 139ت )أّن أقدميا استعمااًل ورد في ترجمة ابن المقفع » حسن عبد العزيز 

                                                 
: الّدار البيضاء. 1 عبد العمي الود يرؼ، دراسات معجمّية؛ نحو قاموس عربي تاريخي وقضايا أخرػ، ط–1

 .219ٍم، مطبعة الّنجاح الجديدة، ص 2001/هٍ 1422
 .104ص " في االصطالح والمصطمح" محّمد الّزكراوؼ –2
، مركز 2008: القاىرة. 1 خيرػ قدرػ، الّنظرية العربّية في عمم المصطمح من خالل جيود عمماء مصطمح الحديث، ط–3

 .37الحضارة العربّية، ص 
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فالكممة . 1«ومن متاع صناعة المنطق أسماء عمى أمور مجيولة عند العاّمة: ...حيث قال
أؼ لصناعة المنطق  (أسماء)الموّظفة في ىذا القول بمعنى االصطالح أو المصطمح ىي كممة 

 .مصطمحات أو اصطالحات
أّما بخصوص ما ظير من ىذه الّتسميات أو المترادفات ضمن عناوين المؤّلفات العربّية 

كتاب المفردات )لمخوارزمي،  (مفاتيح العموم): القديمة؛ فنذكر عمى سبيل المثال ال الحصر ما يمي
مفتاح )ألبي حاتم الّرازؼ و( كتاب الّزينة في الكممات اإلسالمّية)ألبي القاسم الوزير،  (الّطبّية
 .إلخ...لمّسكاكي (العموم

بصيغة المصدر القياسّي لمفعل  (االصطالح) إّن أقدم تعريف وردت فيو كممة :اصطالحا- 2
، وىذا اّلذؼ نراه ىو ما ذىب (تاج العروس)لعّمو ظير عند الّزبيدؼ في معجمو الموسوم  (اصطمح)

ّنما فعل الّزبيدؼ ذلك ألّن من عادتو أن ينقل كالم شيخو » : إليو عبد العمي الود يرؼ في قولو وا 
في مادة صمح  (هٍ 12)فمّما قال ابن الّطّيب . ابن الّطّيب الفاسي في حاشيتو عمى القاموس بحذافيره

إلخ، نقل ذلك الّزبيدؼ من باب ...اّتفاق طائفة مخصوصة عمى أمر مخصوص: واصطالًحا
 يّتضح من ىذا الّتعريف أّن االصطالح حسب الّزبيدؼ يقوم عمى 2.«اإلحاطة واالحتياط ال  ير

 .مبدأ االّتفاق بين جماعة معّينة عمى شيء معّين
وىذا ما أَقرَّه أيًضا مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة في المعجم الوسيط، حيث جاء فيو ما 

. 3«االصطالح مصدُر اصطمح، اّتفاُق طائفة عمى شيء مخصوص، ولكّل عمم اصطالحاتو»:يمي
المتأّمل في ىذا القول يجد أّنو لم يقتصر فقط عمى شرط االّتفاق، بل أضاف شيًئا آخر يتمّثل في 
كون كّل عمم يستقّل بمجموعة مصطمحات خاّصة بو دون  يره من العموم، فر م عدم ذكر مجمع 

 .(االصطالح)، إاّل أّنيا ُذكرت بصيغة أخرػ وىي (المصطمح)الّمغة العربّية بالقاىرة لكممة 

                                                 
 .176، دار الياني، ص 2000.  محّمد حسن عبد العزيز، المصطمح العممّي عند العرب؛ تاريخو مصادره ونظرّيتو، دط–1
ديسمبر /هٍ 1420رمضان : مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" كممة مصطمح بين الّصواب والخطأ" عبد العمي الود يرؼ –2
 .15، ص 48، مكتب تنسيق الّتعريب، ع 1999 (كانون األّول)
 .566، ص 2 و1دت، دار الّدعوة، ج : القاىرة.  مجمع اّلمغة العربّية بالقاىرة، المعجم الوسيط، دط–3
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فمم يكتف بتقديم تعريف واحد لالصطالح، بل قّدم لنا  (هٍ 816ت )أّما الّشريف الجرجاني 
 :؛ وىي كالّتالي1مجموعة من الّتعريفات

 .عبارة عن اّتفاق قام عمى تسمية الّشيء باسم ما ينقل عن موضعو األّول: االصطالحُح - 

االصطالح اّتفاق : إخراج الّمفع من معنى لغوؼ إلى آخر لمناسبة بينيما، وقيل: االصطالحُح - 
االصطالح إخراج الّشيء عن معنى لغوؼ إلى معنى : طائفة عمى وضع الّمفع بإزاء المعنى، وقيل

 .االصطالح لفع معّين بين قوم معّينين: آخر لبيان المراد، وقيل

يّتضح لنا من خالل ىذه الّتعاريف اّلتي خّص بيا الجرجاني االصطالح أّنيا تدور في معنى 
واحد ىو اّتفاق فئة معّينة عمى وضع لفع معّين لمعنى بعينو مع اإلشارة إلى أّن االصطالح 

 .يختمف عن كممات الّمغة العاّمة
االصطالح » :  ىذا اّلذؼ ذىب إليو الجرجاني ىو عينو ما عّبر عنو الّتيانوؼ بقولو

Convention ىو العرف الخاّص، وىو عبارة عن اّتفاق قوم عمى تسمية شيء باسم بعد نقمو عن 
موضوعو األّول لمناسبة بينيما، كالعموم والخصوص أو لمشاركتيما في أمر أو مشابيتيما في 

 نفيم من كالم الّتيانوؼ أّنو رّكز أيًضا عمى شرط االّتفاق بين المتخّصصين، 2«.وصف أو  يرىا
إذ يستحيل الحديث عن االصطالح دون وجود ىذا الّشرط، وبعبارة أخرػ فاالصطالح عنده ال 

يتحّقق إاّل عندما يّتفق أىل الّتخّصص الواحد عمى داللة دقيقة لو؛ وىذا يعني أّنو يبتعد كّل البعد 
عن ألفاظ الّمغة العاّمة؛ فبينما كان مجّرد كممة عاّمة ينتقل إلى حّيز الّتخّصص أين ينفرد بداللة 

 .محّددة
: وعمى العموم، يمكن تمخيص معنى االصطالح فيما عّبر عنو يحي عبد الّرؤوف جبر بقولو

؛ وىذا ما نراه أيًضا ألّن االصطالح في الحقيقة ىو 3«لفع تتعارف عميو فئة بعينيا لمعنى بعينو» 

                                                 
 الّشريف أبو الحسن عمّي بن محّمد بن عمّي الُحسيني الجرجاني الحنفّي، الّتعريفات، وضع حواشيو وفيارسو محّمد باسل –1

 .32ٍم، دار الكتب العممّية، ص 2003/هٍ 1424: بيروت. 2عيون الّسرد، ط
ٍم، مكتبة 1996: بيروت. 1عمي دحروج، ط:  محّمد عمي الّتيانوؼ، موسوعة كّشاف اصطالحات الفنون والعموم، تح–2

 .212، ص 1لبنان ناشرون، ج
، مكتب 1992: مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" االصطالح مصادره ومشاكمو وطرق توليده" يحي عبد الّرؤوف جبر – 3

 .144، ص 36تنسيق الّتعريب، ع 
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اّل  الوضع؛ أؼ اّتفاق جماعة معّينة عمى إعطاء داللة محّددة لو ال تحتمل أكثر من معنى واحد، وا 
 .أصبح شأنو شأن أّية كممة من كممات الّمغة بصفة عاّمة

 
في  (مصطمح) لقد تبّين لنا مّما سبق أّن القدامى لم يستعمموا كممة :تعريف المصطمح: ثانيا

 .(اصطالح)كتاباتيم عمى اإلطالق، لكّنيم وّظفوا في مكانيا كممة أخرػ ىي 
، وقد أّكدت المعاجم الّمغوّية (اصطمح)المصطمح إذن في الّمغة العربّية ىو مصدر ميمي لمفعل 

الّدالة عمى ضّد الفساد لغة، وىي في  (ص ل ح)من مادة  (اصطمح)القديمة عمى أّن الفعل 
 .اصطالح عمماء الّمغة اّتفاق جماعة معّينة عمى معنى بعينو

لم يأت ذكرىا في المعاجم القديمة، إاّل أّن ما تحيل إليو من مفيوم  (مصطمح)ومع أّن كممة 
كما سبق أن تحّدثنا عن  (اصطالح)ُذكر مند زمن بعيد ولكن بصيغة مخالفة ليا تتمّثل في كممة 

وميما يكن األمر، فمعّل خير مثال عمى ما نحن بصدد قولو ما عّبر . ذلك في الّصفحات الّسابقة
ومن خالل تتّبع ىذا الّمفع في كتب الّتراث، نممس أّنو يغمب عمى » : عنو أحد الباحثين بقولو

فقد اسُتخدم المصطمحان وكأّنيما مترادفان " اصطالح"و" مصطمح"العمماء عدم الّتفريق بين كممتي 
، وىذا ما نجده أيًضا عند عبد الممك مرتاض؛ حيث يرػ أّن المصطمح في الّمغة العربّية 1«تماًما

نفيم من ىذين . 2« [ص ل ح]من تركيب « االصطالح»كان يطمق عميو في مبتدأ األمر »
الدّالة عمى الّصمح  (ص ل ح)كالىما من مادة  (اصطالح)و (مصطمح)الّتعريفين أّن لفظي 

 .والّتصالح لغة، واالّتفاق اصطالًحا
فقد تبّين لنا من خالل اّطالعنا عمى عدد - مصطمح واصطالح - وبخصوص ىذين الّمفظين 

كبير من الكتب والمقاالت اّلتي ُكتبت في ىذا الموضوع أّن مجموعة كبيرة من الباحثين يستعممون 
ترادف  (مصطمح)لمّداللة عمى معنى واحد؛ لكن ىل فعاًل كممة  (اصطالح)و (مصطمح)كممتي 

 ؟(اصطالح)تماًما كممة 
                                                 

كانون )دجنبر / هٍ 1424ذو القعدة : مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" المصطمح ومشكالت تحقيقو" إبراىيم كايد محمود – 1
 .09، ص (56)و (55)ٍم، مكتب تنسيق الّتعريب، عدد مزدوج 2003 (األّول

، المجمس األعمى لّمغة العربّية، 1999: مجّمة الّمغة العربّية، الجزائر" صناعة المصطمح في العربّية" عبد الممك مرتاض –2
 .12، ص 2ع
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إّن اإلجابة عن ىذا الّسؤال تتطّمب مّنا الّرجوع إلى عدد كبير من الباحثين اّلذين تناولوا ىذه 
ومع أّن ىذه الّدراسات كثيرة من حيث العدد، إاّل أّنيا ال تخرج في الحقيقة عن . القضّية بالّدراسة

 :أحد االّتجاىين الّتاليين
ودليميم في  (اصطالح)وكممة  (مصطمح)يقّر بوجود ترادف مطمق بين كممة : االّتجاه األّول

من جية، ومن جية أخرػ فقد ظير أّول األمر لفع  (ص ل ح)ذلك أّن كمييما من مادة 
يكاد يحجب » اّلذؼ  (مصطمح)، وبعد وقت معّين برز لفع آخر يتمّثل في لفع (اصطالح)

، وىذا بالفعل ما نراه أيًضا والسّيما في كتابات 1«بنفس المعنى" اصطالح"استعمال لفع 
، (اصطالح)يطغى عمى توظيف كممة  (مصطمح)المعاصرين؛ حيث الحظنا أّن توظيف كممة 

في  (مصطمح)حّصة األسد عند القدامى، أصبحت ىذه الحّصة لمفع  (اصطالح)فبينما أخذ لفع 
 .العصر الحديث

 اختمفت الحقبة الّزمنية اّلتي ظير فييا كّل من ىذين الّمفظين، لكن ر م ذلك فيما يصّبان في 
المصطمح »: قالب واحد، ولعّل أشير ما جاء بو ىذا االّتجاه يتمّخص في قول إبراىيم كايد محمود

واالصطالح شيء واحد ال فرق بينيما، فكالىما استخدما من قبل أىل االختصاص لمّداللة عمى 
، والّشيء 2«المفاىيم العممّية ليذا الّتخّصص أو ذاك، فسواء قمنا اصطالح أو مصطمح فاألمر واحد

مترادفتان في الّمغة « اصطالح»و« مصطمح»إّن كممتي » : نفسو نجده عند عمي القاسمي في قولو
ألّن المصطمح أو االصطالح يدّل عمى اّتفاق أصحاب تخّصص ما عمى استخدامو ...العربّية

وبعبارة موجزة يمكن القول إّن ىذا االّتجاه يؤمن بالّترادف . 3«لمّتعبير عن مفيوم عممّي محّدد
فإذا كان ىذا االّتجاه ال يفّرق بين ىذين الّمفظين، فما . (اصطالح)و (مصطمح)المطمق بين لفظي 

 ىو الّرأؼ اّلذؼ يتبّناه االّتجاه الّثاني؟

                                                 
الّدراسة المصطمحّية والعموم : أعمال النّدوة الّدولية بعنوان" مفيوم المصطمح ومنيج دراستو" أحمد الّشاوني بن عبد هللا –1

 .72، ص 1، ج1993 نوفمبر 25-24-23: اإلسالمية أّيام
 .10ص " المصطمح ومشكالت تحقيقو" إبراىيم كايد محمود – 2
-261، مكتبة لبنان ناشرون، ص 2008: بيروت. 1 عمي القاسمي، عمم المصطمح أسسو الّنظرية وتطبيقاتو العممّية، ط–3

262. 
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يتمّثل في فئة الباحثين اّلتي تستبعد نيائًيا الّترادف المطمق الموجود بين كممتي : االّتجاه الّثاني
من األخطاء الّشائعة سماعًا ألّنيا  (مصطمح)وحّجتيا في ذلك أّن كممة - مصطمح واصطالح- 
وىذا . يتعّدػ بيا« اصطمح»ال تصّح لداللتيا المستخدمة ليا إاّل مع حرف الّجر عمى، ألّن الفعل »

، وىي من باب الّتسمية «اصطالح»فال بّد من الّرجوع إلى كممة . يزيدىا بعًدا عن الّصواب
، ىذا يعني أّن أصحاب ىذا االّتجاه يرفضون رفًضا 1«بالمصدر، كاعتراف، بمعنى ما يعترف بو

، والعّمة في ذلك تكمن في كون كممة (المصطمح)و (االصطالح)قاطًعا وجود ترادف بين 
يمكن توظيفيا لوحدىا دون أن يختّل المعنى ألّن الفعل اّلذؼ اشتقت منو ىو الفعل  (اصطالح)

لوحدىا  (مصطمح)، في حين أّنو ال يجوز أن نستعمل في الّمغة العربّية كممة (اصطمح)المتعّدؼ 
: ؛ وبتعبير آخر فإّنو يجوز أن نقول(عمى)دون أن تقترن بكممة أخرػ أال وىي حرف الجّر 

 .(عمى)يتعّدػ بحرف الجّر  (اصطمح)لوحدىا ألّن الفعل  (مصطمح)ال كممة  (المصطمح عميو)
أّنو يرفض كممة - الّسابق الّذكر- ال ينبغي أن نفيم من كالم الباحث يحي عبد الّرؤوف جبر

ّنما أراد أن ينّبينا فقط إلى أّن استعمال ىذه الكممة ينبغي أن ُيرفق بحرف الجّر (مصطمح) ، وا 
اّل فمن يصّح استعماليا دون اقترانيا بذلك الحرف (عمى)  .وا 

نحن » : ومن أنصار ىذا االّتجاه أيًضا نجد الباحث عبد الّصبور شاىين اّلذؼ جاء عمى لسانو
معناىا المصدرّؼ، اّلذؼ يعني االّتفاق والمواصفة والّتعارف،  (اصطالح)نتذّوق في استعمالنا لكممة 
. 2«اإلنجميزية (Term)معناىا االسمي اّلذؼ يترجم كممة  (مصطمح)ونقصد في استعمالنا لكممة 

يّتضح من ىذا الّتعريف أّن صاحبو أراد أن يحيمنا إلى قضّية ميّمة تتمّثل في كون لفع 
معنى الّشمولّية؛ أؼ أّن  (االصطالح)يحمل معنى الفردّية فقط، في حين يتضّمن لفع  (المصطمح)

الباحثين اّتفقوا وتواضعوا وأجمعوا عمى إطالق مفيوم معّين عمى شيء معّين، وبعبارة أخرػ فإّن 
تحمل في طّياتيا نوًعا من الوعي، أؼ أّن الّدارسين كانوا واعيين وبالفعل ال  (االصطالح)كممة 

 .يتحّقق االّتفاق عمى أمر معّين في  ياب الوعي

                                                 
 .143ص " االصطالح مصادره ومشاكمو وطرق توليده"  يحي عبد اّلرؤوف جبر –1
 .119 عبد الّصبور شاىين، العرّبية لغُة العموم والّتقنّية، ص –2
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 (اصطالح)ومن االختالفات األخرػ اّلتي ذكرىا الباحثون حول الفرق الموجود بين كممتي 
مفردة من » في الّمغة العربّية نذكر إدريس بن الحسن الَعممّي اّلذؼ يرػ أّن المصطمح  (مصطمح)و

أؼ كممة من مجموع مفردات خاّصة ال تستعمل في الكالم العادؼ الجارؼ عمى ألسنة : االصطالح
 يتبّين لنا من خالل ىذا الّتعريف أّن ىذا الباحث قد ذىب بعيًدا في تفريقو بين لفظي 1.«الّناس

إن - ؛ حيث اعتبر المصطمح جزًءا من االصطالح، وبيذا يكون قد أخفق (اصطالح)و (مصطمح)
جميع  (االصطالح)ألّنو جمع بين العمم وموضوعو، وبتعبير أدّق فقد خّص بمفع - صّح الّتعبير

مفردة  (المصطمح)المفردات الخاّصة بميدان معّين من الميادين العممّية، في حين خّص بمفع 
 .واحدة من مفردات الحقل المعرفّي الواحد

وخير مثال عمى ما نحن بصدد قولو بخصوص رأينا المتمّثل في أّن الباحث إدريس بن الحسن 
بيذه الّطريقة ما جاء  (اصطالح)و (مصطمح)العممّي لم يكن عمى صواب حين فّرق بين كممتي 

فنحن في مقابمتنا لفع االصطالح بالّمفع الفرنسّي » : عمى لسان ىذا الباحث نفسو في موضع آخر
Terminologie إّنما نيجنا نفس المنيج اّلذؼ جرت عميو العرب في تسمية العموم وذلك بصيا ة 

، ىذا يعني أّن ىذا الباحث قابل المصطمح األجنبّي 2«أسمائيا بصيغة المصدر
(Terminologie)  في الّمغة العربّية؛ في حين وضع ( االصطالح)بمفع(Term)  لكممة
؛ ىذا ما جعمنا نحكم عمى أّنو جمع في تعريفو الّسابق بين العمم وموضوعو؛  وبالّتالي (المصطمح)

جعل االصطالح بمثابة العمم اّلذؼ يدرس المصطمحات، أّما المصطمح فيو موضوع ىذا العمم 
 (.Terminologie)اّلذؼ عّبر عنو بالّمغة الفرنسّية بكممة 

وميما يكن ما ذىب إليو إدريس بن الحسن العممّي بصفة خاّصة، وأصحاب ىذا االّتجاه بصفة 
إاّل أّن المتأّمل في  (مصطمح)و (اصطالح)عاّمة في عدم اعترافيم بوجود ترادف بين الّمفظين 

بدليل أّنو يطالع يومًيا ما - الكتابات المصطمحّية المعاصرة والسّيما المتخّصص في ىذا الميدان 
؛ ولعّل (اصطالح)وكممة  (مصطمح)يجد أّن الباحثين ال يفّرقون بين كممة - يتعّمق بيذا الّتخّصص

ليس ثمة حرج في استخدام المصطمحين » : ما يبّرر كالمنا ىذا ما عّبر عنو أحد الباحثين بقولو

                                                 
 .15ٍم، دار الّنجاح الجديدة، ص 2002: المغرب. 1 إدريس بن الحسن العممّي، في االصطالح، ط–1
 .15 المرجع نفسو، ص –2
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: ، ولكونيما مستعممين لدػ كثير من المعاصرين بمعنى(صمح)لكونيما يعودان إلى جذر واحد 
ولّما كان األمر كذلك، فإّنو ينبغي أن نشير إلى أّن . 1«اّتفاق طائفة مخصوصة عمى وضع شيء

 (اصطالح)في كتاباتيم، في حين ال ُتوّظف كممة  (مصطمح)الباحثين العرب يوّظفون كثيًرا كممة 
إاّل عند أقّمية من الباحثين من جية، ومن جية أخرػ فحّتى بالّنسبة ليذه الفئة القميمة فإّن الّسياق 

 .وحده ىو اّلذؼ يبّين ليم ما يجب استعمالو
إّن اصطالحنا عمى )» :  ولعّل أفضل مثال عمى ذلك ما نممسو في العبارة الّشييرة القائمة

( إّن اصطالحنا عمى اصطالح: )، وىو أولى وأفضل من أن نقول(مصطمح ما ضرورة في البحث
 يّتضح لنا من ىذه العبارة أّنو لتفادؼ الّتكرار فقد يمجأ الباحث إلى توظيف 2.«بيذا الّتكرار الّركيك

فإذا كان الباحث نفسو . عمى ىذه الكممة (اصطالح)حّتى ولو كان يفّضل كممة  (مصطمح)كممة 
تارة أخرػ؛ فيذا خير دليل عمى أّنيما يوّظفان في  (اصطالح)تارة، ولفع  (مصطمح)يستعمل لفع 

 .الّمغة العربّية بمعنى واحد
 

 لقد أجمع معظم الباحثين في الّدراسات المصطمحّية والمعجمّية :تاريخ ظيور المصطمح: ثالثا
لم تظير في الّمغة العربّية إاّل بعدما ظيرت أّول األمر عند الغربّيين؛  (مصطمح)عمى أّن كممة 

، وكان ذلك عمى يد الكاتب 1801ولعّل أّول ظيور ليذه الكممة في الّمغة الفرنسّية يرجع إلى سنة 
 (.Louis Sébastien Mercier, 1740-1814 )3الفرنسّي لويس سيباستيان مرسيي

قد تأّخر نوًعا ما عن الغرب، حيث لم  (مصطمح)أّما بالّنسبة لّمغة العربّية، فإّن ظيور كممة 
عمم مصطمح الحديث، : استعممت في نحو» تظير ىذه الكممة في المعاجم القديمة ولكّنيا 

اّلتي يصدرىا مجمع الّمغة العربّية في القاىرة والمجامع  (مجموعة المصطمحات العممّية والفنّية)و

                                                 
مجّمة اّلمسان العربّي، " بناء المصطمح وتعريبو في الّمسانّيات المعاصرة بين القديم والحديث" عاصم شحادة عمي –1

 .15، ص (64-63)، مكتب تنسيق الّتعريب، عدد مزدوج 2009:الّرباط
 .119 عبد اّلصبور شاىين، العربّية لغُة العموم والّتقنّية، ص –2
 .112ص " صناعة المصطمح في العربّية" عبد الممك مرتاض –3
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وفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّن أوائل الكتب المختّصة في عمم الحديث أو . 1«األخرػ 
ألبي حاتم بن حمدان  (الّزينة)رّبما تتمّثل في كتاب - إن صّح الّتعبير- المصطمح اإلسالمّي 

؛ ألّنو في الحقيقة عبارة عن كتاب أورد فيو صاحبو مجموعة ال بأس بيا من 2(هٍ 332ت)الّرازؼ 
ولعّل ما جعل الباحثين العرب يعتبرون . األلفاظ الواردة في القرآن الكريم أو الحديث الّنبوّؼ الّشريف

ما جاء في ىذا الكتاب بمثابة مصطمحات ىو كون الّرازؼ لم يكتف بذكر معاني ىذه األلفاظ لغوًيا 
  .فقط، بل ألحقيا بمعان اصطالحّية عمى حّد تعبير إدريس نقورؼ 

، بل ما ُذكر في (مصطمح)لمّرازؼ لم ترد في عنوانو كممة  (الّزينة)يّتضح مّما سبق أّن كتاب 
 .متنو عبارة عن مصطمحات لذا اعتبره الباحثون كأّول مصدر تنّبو إلى معنى ىذه الكممة

وباإلضافة إلى ذلك، فقد ظيرت بعض الكتب األخرػ وجاءت عناوينيا مقترنة بكممة 
ألبي  (المقترح في المصطمح): ؛ ومن ىذه العناوين نذكر عمى سبيل المثال ال الحصر(مصطمح)

البن فضل هللا العمرؼ ( الّتعريف بالمصطمح الّشريف)، (هٍ 567ت)منصور البروؼ الفقيو الّشافعي 
ت )البن القاصح ( مصطمح اإلشارات في القراءات الّثالثة عشر المروية عن الّثقات)، (هٍ 749ت)

وما يمكن مالحظتو من (. مصطمح)إلى  ير ذلك من العناوين اّلتي وردت فييا كممة ...(هٍ 801
 .خالل ىذه الكتب أّنيا من تصميم عمم الحديث أو المصطمح اإلسالمّي بصفة عاّمة

وبعد ذلك يأتي ما أخرجو مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة من قوائم اصطالحّية في مجاالت عممّية 
مجموعة ): مختمفة، وكان ذلك ضمن مجّمة مختّصة في المصطمحات أطمق عمييا اسم

 .1957، ويرجع تاريخ ظيور أّول عدد منيا إلى سنة (المصطمحات العممّية والفنّية
الييئة العربّية الوحيدة المتخّصصة في وضع »ونظًرا لكون مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة 

فمعّمو . 3«المصطمحات بطبيعة قانونيا األساسّي وأىدافيا الواضحة اّلتي لم تسبقيا إلييا ىيئة أخرػ 
في » إلى المعجم العربّي؛ ألّن ىذه الّمفظة لم ترد  (المصطمح)إذن أّول من بادر بإدخال كممة 

                                                 
« تحقيق تعريب الكممة األعجمّية» :  حامد صادق قنيني، دراسات في تأصيل المعّربات والمصطمح؛ من خالل دراسة–1

 .162دت، دار الجيل، ص : بيروت. ٍه، دط940البن كمال باشا المتوّفى 
 .59-85ص ،  إدريس نقورؼ، مدخل إلى عمم االصطالح– 2
م، دار الغرب 1986: بيروت. 1 محّمد رّشاد الحمزاوؼ، المنيجّية العاّمة لترجمة المصطمحات وتوحيدىا وتنميطيا، ط–3

 .18اإلسالمّي، ص 
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ا في المعجم - القديمة والحديثة- المعاجم العربّية  لمجمع الّمغة العربّية " الوجيز"الّميّم إاّل حديًثا جدِّ
 ر م استعمال المجمع لكممة المصطمح عّدة مّرات في مجموعة 1.«"الوسيط"اّلذؼ يتجاوز ُمَوّسَعو 

مصطمحاتو العممّية والفّنية، إاّل أّنو أ فل توظيفيا في المعجم الوسيط اّلذؼ يعتبر أيًضا من أىّم 
 .إنجازاتو والّسيما أّنو صدر قبل صدور المعجم الوجيز

أن ترػ الّنور وتبرز إلى حّيز الوجود إاّل بعدما نشر  (مصطمح)ىكذا إذن لم ُيكتب لكممة 
 (المعجم العربّي األساسيّ )م، ثّم تبعو 1980سنة »  (المعجم الوجيز)مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة 

وفيما يتعّمق بسبب عدم ورود . 2«1988الّصادر عن المنّظمة العربّية لمّتربّية والعموم والّثقافة سنة 
كممة المصطمح في المعاجم اّلتي ظيرت قبل المعجم الوجيز، فمعّل مرّد ذلك إلى كون ىذه المعاجم 
ال تسّجل جميع ألفاظ الّمغة من جية، ومن جية أخرػ فيذه المعاجم ال تذكر جميع صيغ المشتقات 

 فقد اكتفت المعاجم ،(اصطمح)اسم مفعول مشتق من الفعل  (ُمصطَمح)المّطردة، وما دامت كممة 
 .القديمة بذكر صيغة اصطمح

لفع أو رمز ُيّتفق عميو في العموم » : عمى أّنو (المعجم الوجيز)جاء تعريف المصطمح حسب 
المتأّمل جّيًدا في ىذا الّتعريف اّلذؼ وضعو المجمع . 3«والفنون لمّداللة عمى أداء معنى معّين

لممصطمح يجد أّن ىذا المعنى ُذكر في الّدراسات اّلتي سبقت ىذا المعجم لكن كان بصيغة 
 .تارة أخرػ  (اصطالحات)تارة وبصيغة  (اصطالح)

وباإلضافة إلى ذلك، فإّن ما جاء في ىذا القول يكاد يّتفق مع ما ورد ذكره عند عبد الّصبور 
الّمفع أو الّرمز اّلمغوؼ اّلذؼ يستخدم لمّداللة عمى مفيوم » شاىين اّلذؼ يرػ أّن المصطمح ىو 

فالمصطمح حسب ىذين الّتعريفين قد . 4«عممّي أو عممّي أو فّني أو أّؼ موضوع ذؼ طبيعة خاّصة
 لسانيات: يكون لفًظا أو رمًزا لغويِّا، وبالّنسبة لكون المصطمح لفًظا؛ فقد يأتي كممة واحدة نحو

(Linguistique ) ،لسانيات عاّمة:  وقد يتكّون من أكثر من كممة فيسّمى مصطمًحا مرّكًبا نحو 

                                                 
، مكتب تنسيق الّتعريب، 2001ديسمبر : مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" منيجّية بناء المصطمحات" أحمد شفيق الخطيب – 1
 .164، ص 52ع
 .217 عبد العمي الود يرؼ، دراسات معجمّية؛ نحو قاموس عربي تاريخي وقضايا أخرػ، ص –2
 .368ٍم، ص 1994/هٍ 1415:  دب.  مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة، المعجم الوجيز، طبعة خاّصة بوزارة الّتربية والّتعميم–3
 .118 عبد الّصبور شاىين، العربّية لغة العموم والّتقنّية، ص – 4
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(Linguistique générale) . أّما الحالة األخرػ الواردة ضمن ىذين الّتعريفين فيي تتمّثل في
 Chi ) (2ك): كون المصطمح رمًزا لغويِّا؛ وىذا يعني اختصار المصطمح إلى رمز معّين نحو

Square) 1اّلذؼ يعني قياس درجة المطابقة بين عّينتين . 
ر م كون ىذه العممّية المتمّثمة في االختصار مفيدة في صناعة المصطمحات في الّمغة العربّية، 

تؤّدؼ إلى إنتاج دليل صورّؼ جديد دون أّية » إاّل أّن كثيًرا من الباحثين يعتبرونيا قاصرة ألّنيا 
وزيادة عمى ذلك، فيذه المصطمحات يصعب فيم معانييا والسّيما لّما يتعّمق األمر . 2«عممّية داللّية

 .بالمصطمحات األجنبّية اّلتي ُتترجم حرفًيا إلى الّمغة العربّية؛ فقد ال تحيل إلى أّؼ معنى
ضمن مواد معجمو بالّنسبة لّمغة  (مصطمح)إذا كان المعجم الوجيز ىو أّول من أدخل كممة 

ا بالّنسبة لألوروبّيين، ورّبما كان الباحث كوبكي  العربّية، فإّن ىذه الكممة ظيرت في وقت مبّكر جدِّ
أّول من قّدم تعريًفا دقيًقا لممصطمح؛ إذ ال يزال إلى يومنا ىذا ُيذكر في الّدراسات المصطمحّية عمى 

أّنو أقدم تعريف أوروبي، ولعّل خير دليل عمى ما نحن بصدد قولو ما عّبر عنو محمود فيمي 
المصطمح كممة ليا في الّمغة : " أقدم تعريف أوروبي ليذه الكممة نّصو» : حجازؼ بقولو

المتخّصصة معنى محّدد وصيغة محّددة، وعندما يظير في الّمغة العادية يشعر المرء أّن ىذه 
يتحّدث ىذا الّتعريف عن العالقة الوثيقة بين المصطمح والّمغة . 3«"الكممة تنتمي إلى مجال محّدد

المتخّصصة؛ إذ بمجّرد ما يوظَّف ىذا المصطمح في الّمغة العاّمة ندرك أّنو ال ينتمي إلى مفردات 
الّمغة العادية، بل ىو يندرج ضمن مصطمحات حقل معرفّي معّين، وبتعبير آخر فيو ينتمي إلى 

 .الّمغة المتخّصصة

وما دام األمر كذلك، فإّنو ينبغي أن نشير في ىذا الّصدد إلى أّن جّل الباحثين في عمم 
عمى أّن مجال الّمغة العاّمة يتداخل كثيًرا مع مجال - إن صّح الّتعبير-المصطمح تكاد تّتفق آراؤىم 

مجال الّمغة العاّمة متداخل مع مجموعة » : الّمغة المتخّصصة؛ وىذا ما أّكده أحد الباحثين بقولو

                                                 
، دار الكتاب المصرؼ، 1998: القاىرة. 1 عبد المجيد سالمي ونور الّدين خالد، معجم مصطمحات عمم الّنفس، ط– 1

 .200ص
2  

– Alain Rey, La terminologie, noms et notions, que sais-je? P.U.F, Paris, 1979, P 71. 
 .11 محمود فيمي حجازؼ، األسس الّمغوية لعمم المصطمح، ص –3
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. 1«مجاالت الّمغة المتخّصصة، وال مانع من وجود وحدة لغوية تنتمي إلى المجالين عمى حّد سواء
فر م وجود بعض المصطمحات اّلتي تنتمي إلى أكثر من مجال إاّل أّنو ال ينبغي أن نفيم من ىذا 
الكالم أّن المصطمح لو داللة عاّمة أؼ أّنو يحتمل أكثر من معنى ألّن ىذا يجعمو يفقد أىّم سمة 

 .يتمّيز بيا أال وىي أحادية الّداللة في المجال العممّي الواحد
 

 إّن الّتعريف الجامع والمانع لممصطمح ال يمكن الوصول إليو إاّل بذكر :سمات المصطمح: رابعا
جميع الّسمات الخاّصة بو، ونظًرا لعدم وجود تعريف يشمل عمى كّل ىذه الخصائص اّلتي تجعل 

في بحثنا  (سمات المصطمح): المصطمح بعيًدا عن الكممة؛ ارتأينا أن ندرج ىذا العنصر المعنون بـ
أّوليما ىو وضع مفيوم واضح لممصطمح، وثانييما ىو التعّرف عمى جميع ىذه : لشيئين اثنين

الّسمات؛ والسّيما لّما نجد كّل باحث يرّكز في تعريفو لممصطمح عمى سمة واحدة أو اثنتين فقط؛ 
مّما يجعل القارغ  ير المتخّصص في ميدان عمم المصطمح يعتقد أّن ىؤالء الباحثين في اختالف 
 .كبير فيما بينيم؛ إن لم نقل إّن الباحث الواحد يختمف تعريفو من موضع آلخر، ومن كتاب آلخر

إّن أفضل تعريف لممصطمح ىو ذلك الّتعريف اّلذؼ يتوّفر عمى ذكر : كّل ىذا جعمنا نقول
جميع الّسمات اّلتي يتمّيز بيا المصطمح عن  يره من الكممات المتداولة في الّمغة العاّمة؛ ولعّل 

 :أىّم ىذه الّسمات ما يمي
 يّتفق الّمغويون عمى أّن االّتفاق من أىّم الّركائز الّتي ُيبنى عمييا المصطمح، :االّتفاق عميو- 1

نمط من اإلجماع الحاصل بين العمماء عمى اختيار ىذه الّصيغة دون » فاالّتفاق بيذا المعنى ىو 
فيذه الّسمة المتمّثمة في االّتفاق شرط أساسّي ينبغي توّفره . 2«تمك، أو تعديميا ألسباب لغوّية وفّنية

في المصطمح، لذا نجدىا مذكورة كثيًرا في الّتعريفات المرتبطة بالمصطمحات، إلى درجة أّنو 
 .يصعب عمينا العثور عمى تعريف يخمو من ىذه الّسمة

                                                 
1  

– Guy Rondeau: Introduction à la terminologie, Imprimerie le Lac-St-Jean, deuxième 

édition, Canada, 1984, P 24. 
، المطبعة والوراقة الوطنية، 2007: المغرب. 1 عبد الحي العباس، بناء المصطمح بين قيود المعجم وقمق االستعمال، ط–2

 .07ص
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ونظًرا إلجماع العمماء بخصوص ىذه القضّية فإّننا نكتفي بذكر بعض األقوال عمى سبيل 
العممي ىو لفع المصطمح » : المثال فقط، ولعّل أىّميا ما عّبر عنو األمير مصطفى الّشيابي بقولو

وىذا ما نجده أيًضا ضمن . 1«اّتفق العمماء عمى اّتخاذه لمّتعبير عن معنى من المعاني العممّية
رمز يّتفق » ؛ حيث عّرفت المصطمح عمى أّنو (ISO) إيزو توصيات المنّظمة الّدولية لمّتقييس

، 2«(الحروف)عميو لمّداللة عمى مفيوم، ويتكّون من أصوات مترابطة أو من صورىا الكتابّية 
 .االّتفاق إذن كما عّبر عنو الّشيابي في موضع آخر شرط ال  نى عنو

وما دام األمر كذلك، فالمصطمح لن يتحّقق وجوده إاّل عند اّتفاق مجموعة من العمماء عميو، 
ّنما وفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّن المقصود  بالعاِلم ىنا ال ينبغي أن نفيم منو أيِّا كان، وا 

وىذا ما ذىب إليو الّطاىر ميمة أيضا . ُيشترط فيو أن يكون متخّصًصا في مجال عممّي معّين
وىذا ما نراه . 3«فإّن داللة ىذا الّنوع من األلفاظ ال يفيميا إاّل المتخّصصون في ىذا الفرع» : بقولو

أيًضا ألّن المصطمح يتمّيز بداللتو الواحدة في مجال الّتخّصص ر م استخدامو في الّمغة العادية؛ 
تمنع من جية وجود الّترادف، ومن جية أخرػ فيي تمنع » فيذه الّسمة الممّيزة لو إذن ىي اّلتي 

ىذا يعني أّنو لوال اّتفاق الباحثين المتخّصصين في . 4«االلتباس اّلذؼ قد ينتج عن تعّدد المعاني
الحقل المعرفّي الواحد ألصبح لممصطمح الواحد عّدة مرادفات؛ وىذا يتناقض مع أىّم صفة ينبغي 

 .أن يّتصف بيا وىي الّداللة الواحدة في مجال الّتخّصص

 

 

 

                                                 
، دار صادر، 1995: بيروت. 3 األمير مصطفى الّشيابي، المصطمحات العممّية في الّمغة العربّية في القديم والحديث، ط–1

 .06ص 
المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس بتعاون مع : تر" معجم مفردات عمم المصطمح "1087 مؤّسسة إيزو الّتوصية – 2

، مطبعة الّنجاح 82/1983الّدورة المالية : ، المغرب22المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم، مجّمة الّمسان العربّي، ع
 .206الجديدة، ص 

 الّطاىر ميمة، مصطمحات الّرياضّيات في الّتعميم المتوّسط والّثانوّؼ بالجزائر، بحث ماجستير، جامعة الجزائر، معيد – 3
 .15، ص 1985: العموم الّمسانّية والّصوتية، الجزائر

4  
– Bernd Spillner: Terminologie et connotation, collection; étude de sémantique lexicale, 

Paris, 1994, P 57. 
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 يرػ أحد الباحثين أّن المصطمحات قد :وجوو عالالة  ين المعنن الّمغوّو والمعنن االصطالحيّ - 2
لفًظا لو معنى عاّم في الّمغة، ثّم يستخدم ىذا الّمفع نفسو ليدّل عمى معنى محّدد أو عممية » تكون 

، فالمصطمحات إذن حسب ىذا الّتعريف لم تنشأ من العدم، بل 1«محّددة في مجال من المجاالت
كانت أّول األمر عبارة عن مفردات من الّمغة العاّمة ثّم دخمت حّيز الّتخّصص؛ فأصبحت تدّل 

 أيضا؛ فالمصطمح عنده لفٌع منقوٌل من 2عمى معنى محّدد، وىذا ما ذىب إليو ممدوح محّمد خسارة
 .معناه الّمغوّؼ إلى معنى آخر، ُمتََّفق عميو بين طائفٍة مخصوصة

المتأّمل في ىذين الّتعريفين يجد أّنيما يشتركان في نقطة واحدة تتمّثل في كون المصطمحات 
منقولة من معانييا الّمغوية إلى معان اصطالحّية، لكّنيما أ فال شيًئا ميمِّا في ىذه القضّية وىو 

ضرورة وجود ولو أدنى عالقة بين المعنى الّمغوؼ والمعنى االصطالحّي؛ وىذا ما نجده عند 
ُيختار لوجو عالقة أو مالبسة بين المعنى » الباحث صالح بمعيد حين ذىب إلى أّن المصطمح 

المصطمحات ال »: ، والّشيء نفسو مذكور عند الّشيابي في قولو3«الّمغوّؼ والّداللة االصطالحّية
وال بّد في كّل مصطمح من وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابية، كبيرة كانت أو . توضع ارتجاال

ولتقريب الفكرة أكثر إلى أذىان الباحثين قّدم . 4«صغيرة، بين مدلولو الّمغوؼ ومدلولو االصطالحيّ 
اّلذؼ يفيد  (فّعال) عمى وزن (طّيار)اّلتي ىي مؤّنث  (طّيارة)لنا الّشيابي توضيًحا يتمّثل في كممة 

ُينعت بيا الفرس الحديد الفؤاد الماضي » المبالغة، والمعنى األصمّي أو الّمغوّؼ ليذه الكممة أّنيا 
، لكّنو اسُتعمل حديًثا لمّداللة عمى وسيمة من وسائل الّنقل أال وىي 5«عدّوه اّلذؼ يكاد يطير من شّدة

الّطائرة؛ وما جعمو يطمق تمك الكممة القديمة عمى ىذه األداة الحديثة ىو وجود شبو بين المعنى 
 .الّمغوّؼ القديم والمعنى االصطالحّي الحديث يتمّثل في الّطيران من جية، والّسرعة من جية ثانية

                                                 
الّرموز العممّية وطريقة أدائيا بالّمغة العربّية، : ندوة عّمان" المصطمح العممّي بين الّترجمة والّتعريب"  سيد رمضان ىدارة –1

ٍم، ص 1988ٍم، مطبعة قطب، 1987 (يناير)كانون الّثاني /هٍ 1407اّتحاد المجامع الّمغوية العممّية العربّية، جمادػ األولى 
40. 

2
، دار الفكر، ص 2013: دمشق. 2 ممدوح محّمد خسارة، عمم المصطمح وطرائق وضع المصطمحات في العربّية، ط- 

14. 

 .195، دار ىومة، ص 2010: الجزائر.  صالح بمعيد، مقاربات منياجية، دط– 3
 .06 األمير مصطفى الّشيابي، المصطمحات العممّية في الّمغة العربّية في القديم والحديث، ص – 4
 .06 المرجع نفسو، ص –5
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أىّم مبدأ يجب األخذ بو عند »  يرػ جميل المالئكة أّن : لو ما يقا مو في الّمغات األجن ّية-3
وضع مقابل عربّي لمصطمح أجنبّي ىو أن ُينظر إلى المدلول االصطالحّي لّمفع األجنبّي قبل 

ولعّل ما جعل ىذا الباحث . 1«معناه الّمغوّؼ، ومن ثّم يختار الّمفع العربّي المناسب لذلك المدلول
ىو كون المصطمحات في الّمغة العربّية لم ُيّتفق عمييا بعد،  (لّمفع العربّي المناسب)يستعمل عبارة 

تبقى  امضة إذا ما قصدنا بيا ما  (المصطمح العربيّ )ومادام األمر كذلك فإّن توظيفنا لكممة 
ُيترَجم عن الغرب مثاًل؛ ألّننا في ىذه الحالة نكون أمام عّدة مقابالت عربّية لممصطمح األجنبّي 

 .الواحد
، فإّن (المصطمح العربيّ )بداًل من  (المقابل العربيّ )إذا كان بعض الباحثين يفّضمون استعمال 

لكن بشرط تأدية المعنى الّدقيق، ومن - المصطمح العربيّ - ىناك من يؤّكد عمى صّحة ىذه العبارة 
إّن » : ىؤالء نذكر عمى سبيل المثال ال الحصر ما ذىب إليو الباحث عمرو أحمد عمرو بقولو

المصطمح العربّي الّناجح في مختمف الّتخّصصات ىو اّلذؼ يؤّدؼ المعنى الّدقيق لممصطمح 
، فالّشرط اّلذؼ 2«األجنبّي، وىو اّلذؼ يسيل رّده بالّترجمة العكسّية إلى أصمو دون مشّقة أو إبيام

وضعو ىذا الباحث لممصطمح العربّي يتمّثل في الوضوح والّدّقة، وىذا بطبيعة الحال ال يتأّتى إاّل 
مع مصطمحات الحقول المعرفّية اّلتي ظيرت فييا ىذه المصطمحات ألّول مّرة بالّمغة العربّية، وقد 
يدخل ضمنيا كّل ما يتعّمق بالّنحو، البال ة والعروض مثاًل، ولّما كانت مصطمحات ىذه العموم 

عربّية األصل ومّتفق عمييا من قبل الباحثين، فإّن تسميتيا بمصطمحات عربّية ال يثير أّؼ لبس أو 
ألّن الّتسميات المختمفة - إن صّح الّتعبير-  موض ألّن معانييا ثابتة وال تحتمل مرادفات أخرػ 

 .ىي نتيجة الّترجمة من لغات مختمفة
لّما كانت الّمغات المترَجم عنيا ىي سبب تعّدد المقابالت العربّية اّلتي توضع لممصطمح 

أن ال ُيْقَتَصَر دائًما في وضع مقابل عربّي لمصطمح أجنبّي عمى » األجنبّي الواحد، فإّنو ينبغي 

                                                 
ٍم، المجمع 1983تموز /هٍ 1403: مجّمة المجمع العممّي العراقّي، بغداد" المصطمح العممّي ووحدة الفكر"  جميل المالئكة –1

 .91-90،  ص 3، ج34العممّي العراقّي، مج 
، 1988/1989الّدورة المالية : مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط-" قضّية حائرة- المصطمح العربيّ " عمرو أحمد عمرو –2

 .156، ص 32مكتب تنسيق الّتعريب، ع 
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، ألّن المصطمحات لم تظير بمغة واحدة فقط، بل ظيرت بمغات مختمفة؛ 1«لغة أجنبّية واحدة
فالباحث مثاًل اّلذؼ يسعى إلى ترجمة مصطمحات الّتحميل الّنفسي ينبغي أن يكون مممِّا بالّمغة 

موند فرويد بالّمغة األلمانّية؛ سيگاأللمانّية، ألّن مصطمحات ىذا العمم أّول ما ظيرت كانت مع 
ليزّية مثاًل ال يتمّكن من فيم مصطمحات نگومن يتقن لغة أجنبّية واحدة فقط ولتكن الفرنسّية أو اإل

والّشيء نفسو يقال بالّنسبة لباحث يجيل الّمغة الفرنسّية ويحاول . الّتحميل الّنفسي فيًما صحيًحا
في الّمسانّيات، ألّن ىذه األخيرة ظيرت بالّمغة  (De Saussure)ترجمة مصطمحات دؼ سوسير

 .الفرنسّية
وخالصة القول، ينبغي عمى الباحث المصطمحّي أن يتقن أكثر من لغة أجنبّية واحدة، وىذا 

 .بصفة عاّمة- ميما كان تخّصصو-ينطبق أيًضا عمى الباحث 
وحدة معنوّية مؤّلفة من »  إّن المصطمح عند الغربّيين عبارة عن :كممة أو مجموعة كممات- 4

وىي تدّل عمى مفيوم ينتمي إلى  (مصطمح مرّكب)أو من عّدة كممات  (مصطمح بسيط)كممة 
بسيط إذا تكّون من كممة واحدة، :  نوعان  العرب3؛ فالمصطمح حسب ىؤالء الباحثين2«مجال معّين

 .ومرّكب إذا ترّكب من أكثر من كممة
الّصادر عن مكتب تنسيق  (المعجم الموّحد لمصطمحات الّمسانّيات)والّشيء نفسو نجده في 

كّل وحدة داّلة، بسيطة أو مرّكبة، تطمق عمى » الّتعريب، حيث ورد فيو تعريف المصطمح عمى أّنو 
فالمالَحع من خالل ىذين الّتعريفين . 4«مفيوم محّدد بشكل أحادؼ، داخل ميدان معرفّي معّين

أّنيما يرّكزان عمى كون المصطمح إّما بسيًطا أو مرّكًبا؛ لكن ىذا ال يعني أّنو ال يخرج عن ىذين 
الّنوعين، ألّن ىناك من الباحثين من نظر إلى المصطمح من زاوية أخرػ؛ فأضاف إلى ما سبق 

                                                 
 .103-102ص " المصطمح العممّي ووحدة الفكر" جميل المالئكة –1

2  
– Rachel Boutin-Quesnel et autres: Vocabulaire systématique de la terminologie, les 

publications du Québec, Québec, 2
eme

 éd, aout 1990, P 20. 
3

 :، وىم.Vocabulaire systématique de la terminologie :نقصد بيم المؤّلفين األربعة لكتاب-   
Rachel Boutin-Quesnel. 

Nycole Bélanger. 

Nada Kerpan. 

Louis-jean Rousseau. 
، مطبعة اّلنجاح الجديدة، 2002: الّدار البيضاء. 2 مكتب تنسيق الّتعريب، المعجم الموّحد لمصطمحات الّمسانيّات، ط–4

 .150ص
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قد يأخذ المصطمح » : في قولو( Sager) أنواًعا أخرػ، ولعّل أىّميا ما ورد عند الباحث ساجير
، ىذا يعني أّن 1«شكل أرقام، أو حروف أو رموز، كما يمكن أن يتأّلف من جميع ىذه العناصر

المصطمح حسب ىذا الّتعريف قد خرج عن نطاق ما ىو لغوّؼ إلى أشياء أخرػ كاألرقام والحروف 
 .والّرموز

اّلــذؼ تّم  (Developmental quotient)ومــن األمثمة عمــى ذلك نذكر المصطمــح المرّكــب
ن : )ثّم اخُتصــر بدوره إلــى (نسبــة الّنمــوّ ):  وىو ُيترجــم إلى الّمغة العربّية بـ(DQ)اختصــاره إلــى 

فإذا كان ىذا المختصر عبارة عن أخذ الحروف األوائل من المصطمح المرّكب المراد . 2(ن
،  از ثاني H2Oالماء : اختصاره، فإّن بعض المصطمحات األخرػ تأتي عمى شكل رموز نحو

 .إلخ...CO2أكسيد الكربون 
ىذا يعني أّن المصطمحات قد تأتي عمى شكل مختصرات أو عمى شكل رموز، وفي ىذا 

، ألّن ىذا 3الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّن الباحث صالح بمعيد يرػ أّن المختَصر يختمف عن الّرمز
األخير يعّبر عن مضمون معّين ويستعمل عادة في العموم الّدقيقة كالّرياضّيات والكيمياء، في حين 

 .ُتستخدم المختصرات في مختمف مجاالت الحياة
وما دام األمر كذلك، فالّرموز تّتصف بالخصوصّية والّثبات، أّما المختصرات فيي تّتصف 

ولعّل خير مثال عمى ذلك لّما نجد الباحث نفسو وفي الّصفحة نفسيا يستعمل . بالّشمولّية والّتغيير
 اّلذؼ وضعو حامد عبد 4(CAT)المصطمح : مختصًرا واحًدا لمّداللة عمى شيئين اثنين؛ نحو

 children’s apperception test  /اختبار تفّيم الموضوع لألطفال: الّسالم زىران لممصطمح
؛ College ability tests /اختبارات القدرات الجامعّية :من جية، ومن جية أخرػ لممصطمح

فيذا خير دليل عمى أّن المختصرات  ير قاّرة، فمو كانت كذلك لما ُعّبر بالمختَصر الواحد عن 
 .مصطمحين اثنين أو أكثر

                                                 
1  

– Juan,C,Sager: pour une approche fonctionnelle de la terminologie, travaux du centre de 

recherche en terminologie et traduction, université lumière, Lyon 2, 2000, P 12. 
 .148، عالم الكتب، ص 1987: بيروت. 2 حامد عبد الّسالم زىران، قاموس عمم الّنفس، ط– 2
 .90، دار ىومة، ص 2009: الجزائر. 4 صالح بمعيد، اّلمغة العربّية العممّية، ط–3
 .80 حامد عبد الّسالم زىران، المرجع الّسابق، ص –4
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وباإلضافة إلى كون المصطمح قد يأتي مختصًرا أو رمًزا، فإّنو في بعض األحيان قد يكون 
عمى شكل عبارة طويمة، وىنا تجدر اإلشارة إلى أّن المصطمح ينبغي أن يوضع في أقّل عدد ممكن 
من الكممات كّمما أمكن ذلك، وىذا ما ذكره مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة في مجموعة قراراتو العممّية؛ 

ل الكممة الواحدة عمى كممتين فأكثر، عند وضع اصطالح » : حيث عّبر عن ذلك بقولو ُتفضَّ
ل الّترجمة الحرفّية ذا لم يمكن ذلك ُتفضَّ فالمجمع يؤّكد في قراره ىذا . 1«جديد، إذا أمكن ذلك، وا 

عمى تفضيل الكممة الواحدة عمى الكممتين عند إمكانية ذلك، أّما في حالة تعّذر ذلك، فقد أجاز 
المجمع الّمجوء إلى الّترجمة الحرفّية اّلتي تعني نقل المصطمحات األجنبّية كما ىي إلى الّمغة 

الفونولوجيا، المورفولوجيا، : 2العربّية شرط كتابتيا بالحروف العربّية نحو المصطمحات الّتالية
 .إلخ...سنتاكس

ا، فقد يكون في كممة واحدة أو مرّكًبا من عّدة   يأتي المصطمح إذن في أشكال كثيرة جدِّ
كممات، كما يأتي أيًضا إّما مختصًرا أو رمًزا، وأخيًرا فإّنو قد يأتي معّرًبا، لكن ر م كّل ىذه األشكال 

إاّل أّنو ُيْسَتحَسن دائًما أن يأتي في كممة واحدة كّمما أمكن ذلك؛ ألّن المصطمح الواحد إذا كان 
مكّوًنا من عّدة كممات فإّن تركيبو في جممة معّينة قد يأخذ مساحة كبيرة؛ وبالّتالي قد يتعّذر الفيم 
عمى  ير المتخّصص في الميدان نتيجة عدم معرفتو لألركان األساسّية اّلتي تأّلفت منيا الجممة 

 .والسّيما إذا كان فييا الّتقديم والّتأخير
كّل ىذا يجعمنا نكّرر ونقول إّن أفضل تعريف لممصطمح من حيث عدد الكممات اّلتي يتكّون 

 .منيا ىو ذلك المصطمح اّلذؼ يتوّفر عمى أقّل عدد ممكن من الكممات كّمما أمكن ذلك
 إّن المصطمح ميما كان نوعو سواء أكان مفرًدا أم مرّكًبا :أحاوو الّواللة في مجال الّتخّصص- 5

لمّداللة عمى مفيوم معّين في المجال الواحد، وال يعبَّر عن ىذا » فإّنو ينبغي أن ال ُيستعَمل إاّل 
. 3«المفيوم في ذلك المجال إاّل بتمك الّتسمية، لتسمم الّتسميات المصطمحّية من االشتراك والّترادف

                                                 
: القاىرة. ، دط(1984-1934) مجمع اّلمغة العربّية بالقاىرة، مجموعة القرارات العممّية في خمسين عاًما – 1

 .175ٍم، الييأة العاّمة لشؤون المطابع األميرّية، ص 1984/هٍ 1404
 .75-74، مكتبة لبنان ناشرون، ص 2014: بيروت. 1  عمي القاسمي، صناعة المعجم الّتاريخّي ّلمغة العربّية، ط–2
مجّمة الّمسان العربّي، " دور الّتوثيق واإلعالم المصطمحّيين في تطوير المصطمحات العربّية وانتشارىا" عبد الّمطيف عبيد –3

 .113، ص 52مكتب تنسيق الّتعريب، ع 
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المصطمح حسب ىذا الّتعريف يتوّفر عمى سمتين اثنتين ال يمكن إلحداىما أن تتجّسد إاّل بظيور 
نظيرتيا، وبعبارة أخرػ فيما مرتبطتان ارتباًطا وثيًقا، فالّسمة األولى تتمّثل في أحادية الّداللة، أّما 

 .الّسمة الّثانية فيي متعّمقة بمجال الّتخّصص
المصطمح إذن ال بّد أن يتوّفر عمى داللة واحدة في المجال العممّي الواحد؛ فإذا احتمل أكثر 

من داللة فيذا يعني أّنو خرج من دائرة االختصاص ليشيع بين عاّمة الّناس؛ وبالّتالي يصبح مجّرد 
ولّما كانت مفردات الّمغة العاّمة تحتمل أكثر من معنى . كممة معّينة من كممات الّمغة العاّمة

وخاّصة لّما يتعّمق األمر بمغة كالّمغة العربّية اّلتي ُتنعت بأّنيا لغة ترادف، فقد حرص عمماء 
وجوب أن يكون لممصطمح معنى محّدد ال يمتبس بمعنى أّؼ مصطمح آخر في » المصطمحّية عمى 

فيذا الّنوع من األلفاظ ال يفيمو إاّل المتخّصصون في ذلك الحقل، وىنا ينبغي أن نشير . 1«حقمو
إلى أّن تحديد داللة المصطمحات اّلتي تنتمي إلى المجال العممّي الواحد ال تكون حسب ىؤالء 

، ألّن كّل حقل 2المتخّصصين أنفسيم، بل حسب مختمف المفاىيم اّلتي يحتوؼ عمييا ذلك المجال
 .معرفّي معّين يشمل عمى مجموعة من المصطمحات الخاّصة بو

ونظًرا لتعّدد ىذه الحقول المعرفّية، فالمصطمح إذن يظير في جميع ىذه المجاالت، ولّما كان 
يغّطي تقريًبا مجمل الّنشاط اإلنتاجّي لمفعل اإلنسانّي، ويشمل » األمر كذلك فقد أصبح المصطمح 

؛ لكن ىذا ال يعني أّن المصطمح الواحد قد نجده في كّل ىذه المجاالت، 3«الفنون والعموم والحرف
ّنما المقصود بذلك ىو أّن المصطمحات  ير مختّصة بعمم معّين، بل نجدىا في مختمف العموم؛  وا 
لكن كّل عمم لو مصطمحاتو اّلتي ينفرد بيا عن بقّية العموم األخرػ، وأىّم ما يمّيز المصطمحات في 

 .الّتخّصص العممي الواحد ىو أحادية الّداللة اّلتي يّتسم بيا المصطمح الواحد
 
 
 

                                                 
بحوث ودراسات ميداة )تّمام حّسان رائًدا لغوًيا :  محّمد حسن عبد العزيز، المصطمحات الّمغوية، كتاب تذكارؼ بعنوان– 1

 .295، عالم الكتب، ص 2002: القاىرة. 1، عبد الّرحمن حسن العارف، ط(من تالمذتو وأصدقائو
2  

– Guilbert (L): Lexicographie et terminologie, terminologie 76, P V-2. 
3  

– Robert Dubuc: Manuel pratique de la terminologie, 3
ème

 éd , Canada, 1992, P 16. 
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( Alain Rey) إّن المصطمحات حسب أالن رؼ :المصطمح وحوة في نطام من المفاىيم- 6
د بالعالقات المشتركة في مضمونيا، وال يدخل » سواء أكانت كممات أم مجموعة من الكممات ُتحدَّ

المقصود . 1«في ىذا الّتحديد مستوػ الّصيغ الّمغوية، وتعتبر فرًعا بالّنسبة لمجموع ألفاظ الّمغة
بالفرع في ىذا القول ىو أّؼ ميدان من الميادين العممّية، أّما بالّنسبة لمّصيغ الّمغوّية فإّن ىذا 

ّنما أراد  الباحث لم يقصد بيا العالقات الّصرفية والّنحوية اّلتي تربط بين مختمف ىذه األلفاظ، وا 
 .بيذه العالقات شيًئا آخر يتمّثل في البنى المفيومّية اّلتي تّتصف بيا ىذه المصطمحات

يّتضح لنا مّما سبق أّن المصطمح ال يتحّدد إاّل من خالل عالقتو بمجموعة المدلوالت المنتمية 
في عالقة مع كّل المصطمحات » إلى المجال العممّي الواحد، وبعبارة أخرػ فالمصطمح يكون 

األخرػ اّلتي تشّكل جزًءا من نفس مجال الّتخّصص كما تكّون معيا حقاًل تصّورًيا أو حقاًل 
ىذا يعني أّن الحقل المفيومّي لتخّصص معّين وليكن مثاًل الّرياضّيات ىو مجموع . 2«مفيوميِّا

المفاىيم اّلتي تشّكل ىذا الّتخّصص، فيذه المفاىيم تتكّون من تصّورات ذىنية تحيمنا إلى كّل ما 
يتعّمق بالّرياضّيات من جبر وىندسة وتحميل، وكذا جميع المعادالت والقوانين الخاّصة بيذا 

 .الّتخّصص المتمّثل في الّرياضّيات
لّما كانت المصطمحات ال تتحّدد إاّل وىي داخل الّنظام اّلذؼ يكّونو ذلك الّتخّصص، فإّن وضع 

وىذا . 3«مصطمح معّين بإزاء مفيوم معّين يعني إلحاقو بنظام محّدد من المفاىيم أو الّتصّورات» 
اّلذؼ تقّرره خصائص المفيوم  (المصطمح)إّن معنى » : ما ذىب إليو أيًضا عمي القاسمي بقولو

يعّبر عنو والعالقات القائمة بين ىذا المفيوم وبقّية المفاىيم في المنظومة المفيومّية لمحقل العممّي 
، وفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّن عمم المصطمح ييتّم بالمفيوم وتسمّيتو، 4«اّلذؼ ينتمي إليو

 . وىذا ما يجعمو يختمف عن الّمسانّيات اّلتي تقوم بدراسة الكممة من الّدال نحو المدلول
                                                 

1  
– Alain Rey: La terminologie: réflexions sur une pratique et sur sa théorie, terminologie 76, 

p V15. 
2

– Maria Térésa Cabré: la terminologie: théorie, méthode et applications, les presses de 

l’université d’Ottawa, Canada, 1998, P 174. 
 .296 محّمد حسن عبد العزيز، المصطمحات الّمغوية، ص –3
وقائع " العناصر المنطقّية والوجودّية في عمم المصطمح: عمم المصطمح بين عمم المنطق وعمم الّمغة" عمي القاسمي –4

عبد القادر الفاسي الفيرؼ وآخرون، : ، إعداد1987 أبريل 24 إلى 21الّندوة الّدولية األولى لجمعية اّلمسانّيات بالمغرب من 
 .183ص
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، وبتعبير 1«يكون مرتبًطا بمنظومة الّتصّورات اّلتي ينتمي إلييا» ىكذا إذن، فوجود المصطمح 
آخر فالمصطمحات ال تكون محّددة إاّل وىي داخل الّنظام، لكن ىنا ينبغي الّتنبيو إلى أّن الّنظام 
المقصود في ىذا المقام ىو الّنظام االصطالحّي اّلذؼ يقوم عمى أساس العالقات المشتركة بين 

 .مدلوالت ىذه المصطمحات
 قبل أن نتّطرق إلى ذكر أنواع المصطمحات ال بّد من الحديث أّواًل :أنواع المصطمحات: خامسا

عن الخمط القائم بين تسميات المصطمح في حّد ذاتيا؛ حيث ُيعبَّر عنو في الّمغة العربّية بعّدة 
المصطمح، المصطمح العممّي، المصطمح الّتقنّي، المصطمح المتخّصص، : مصطمحات نحو

فأمام ىذه المصطمحات المتعّددة لممفيوم الواحد لم . إلخ...المصطمح الخاّص والمصطمح المختّص 
يعد من الّسيل عمى الباحث  ير المتخّصص في الّدراسات المصطمحّية أن يمّيز بينيا أم أّنيا 

 .مجّرد مصطمحات مترادفة؟ كّل ىذا جعمنا نتطّرق في بداية األمر إلى الحديث عن ىذه اإلشكالية
بعد اّطالعنا عمى عدد كبير من المؤّلفات الخاّصة بعمم المصطمح بمختمف أنواعيا من كتب، 

معاجم، مقاالت ومحاضرات ألقيت في المؤتمرات والّندوات، توّصمنا إلى أّن الباحثين العرب 
، (المصطمح المتخّصص)وتارة أخرػ ( المصطمح العمميّ )تارة  (Terme)يطمقون عمى المصطمح 

لكن الّتعريف اّلذؼ ُيرَفق بكّل مصطمح من ىذه المصطمحات نجده ال يحمل أّية صفة إضافية 
تحيل إلى أّن ىذا المصطمح ُيصّنف ضمن العممّي أو ضمن المتخّصص؛ فمن الباحثين األوائل 
اّلذين استعمموا عبارة المصطمح العممّي بمعنى المصطمح بصفة عاّمة نذكر عمى سبيل المثال 

المصطمحات العممّية في الّمغة العربّية في القديم ): األمير مصطفى الّشيابي في كتابو المعنون بـ
ينافس مؤّلفات فيمبر - عمى حّد تعبير جواد حسني سماعنو-، حيث أصبح ىذا الكتاب (والحديث

(Filber) كما ُيعتبر مصدًرا أساسيِّا من مصادر البحث المصطمحّي 2الحديثة في المصطمحّية ،
 .في أّيامنا ىذه

                                                 
1  

– Myriam Bouveret: Néologie et terminologie, production de sens du terme, thèse de 

doctorat, Université de Paul Valery, Montpellier III, 1996, P 78. 
مجّمة الّمسان " منيجّيات وضع المصطمح العممّي العربّي وتوحيده؛ قراءة استيعابية نقدية ومقارنة" جواد حسني سماعنو – 2

 .127، ص 40، مكتب تنسيق الّتعريب، ع 1995: العربّي، الّرباط
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ىو لفٌع اّتفق » :  لقد أورد لنا الّشيابي ضمن ىذا الكتاب تعريًفا لممصطمح العممّي كالّتالي
فالّتصعيد مصطمح كيمياوؼ، والَيُيوَلى . العمماء عمى اّتخاذه لمّتعبير عن معنى من المعاني العممّية

ولعّل ما يؤّكد أكثر . 1«مصطمح فمسفّي، الجراحة مصطمح طّبي، والّتطعيم مصطمح زراعّي وىكذا
أّن المصطمح العممّي كان ُيطمق عمى كّل المصطمحات ميما كان العمم أو الحقل المعرفّي اّلذؼ 

إذا كّنا نقصد بالمصطمح العممّي كّل » : تنتمي إليو ىو قول عبد الّصبور شاىين المتمّثل فيما يمي
ما استعمل لمّداللة عمى معنى خاّص بالعموم اإلنسانّية أو الّطبيعّية، فإّن العموم الّدينّية داخمة في 

ىذا الّتحديد الشتماليا عمى كثير من المصطمحات اّلتي جاء بيا القرآن، أو قّررتيا الّسّنة، أو 
المصطمح ) يتبّين لنا من الّتعريفين الّسابقين أّن كممة .2«وضعيا المجتيدون من األئّمة والفقياء

ُتستعمل لمّداللة عمى المصطمح بصفة عاّمة في كّل الّتخّصصات دون استثناء، وىذا ما  (العمميّ 
: نجده فعاًل عند عدد كبير من الباحثين وعمى رأسيم الّشاىد البوشيخي اّلذؼ عّبر عن ذلك بقولو

تمك األلفاظ اّلتي تسّمي مفاىيَم معّينة، في أّؼ عمم من العموم، « المصطمحات العممّية»يقصد بـ »
العموم الّشرعّية، والعموم اإلنسانّية، والعموم المادّية؛ في أّؼ عصر من األعصار، : بأصنافيا الّثالثة

وفي أّؼ مصر من األمصار، ولدػ أّؼ اّتجاه من االّتجاىات، وفي أّؼ تخّصص من 
نستخمص من ىذا الكالم أّن المصطمح العممّي يطمق عمى جميع المصطمحات . 3«الّتخّصصات

وليس كما يعتقد البعض من أمثال الباحث محمود مختار اّلذؼ يرػ أّن المصطمح العممّي يعني 
، 4«الّمفع المحّدد والمخّصص المتعاَرف عميو بين العممّيين خاّصة والّدال عمى معنى واحد»

فالمتأّمل في ىذا القول يجد أّن المصطمح العممّي مقّيد بالمجاالت العممّية فقط، وىو تصّور خاطئ 
 .ال أساس لو من الّصحة عمى اإلطالق

ولعّل ما يبّرر صّحة ما ذىبنا إليو ىو تمك المؤّلفات األولى اّلتي ُوضعت من طرف كبار 
  :؛ نحو(المصطمح العمميّ )الّمغوّيين والمصطمحّيين وكانت عناوينيا متضّمنة لكممة 

                                                 
 .06 األمير مصطفى الّشيابي، المصطمحات العممّية في الّمغة العربّية في القديم والحديث، ص –1
 .122 عبد الّصبور شاىين، العربّية لغة العموم والّتقنية، ص –2
 .15ٍم، دار الّسالم، ص 20112/هٍ 1433: القاىرة. 2 الّشاىد البوشيخي، دراسات مصطمحّية، ط– 3
الّرموز العممّية وطريقة أدائيا بالّمغة : ندوة عّمان بعنوان" اّلمغة العممّية العربّية سماتيا ومفرداتيا ورموزىا"  محمود مختار– 4

 .25ٍم، مطبعة قطب، ص 1987 (يناير)كانون الّثاني /هٍ 1407جمادػ األولى : العربّية، عّمان
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 لألمير مصطفى الّشيابي؛  (المصطمحات العممّية في الّمغة العربّية في القديم والحديث)- 
 لمحّمد عمي الّزركان؛ (الجيود الّمغوّية في المصطمح العممّي الحديث)- 
لفايز  (معجم المصطمحات العممّية العربّية لمكندؼ والفارابي والخوارزمي وابن سينا والغزالي)- 

 الّداية؛
إلى  ير ...لمحّمد حسن عبد العزيز، (المصطمح العممّي عند العرب تاريخو مصادره نظريتو) - 
 . ذلك

؛ إاّل أّن (المصطمح العمميّ )ر م كثرة المؤّلفات العربّية اّلتي احتوت ضمن عناوينيا عمى كممة 
ّنما قصدوا بيا  مؤّلفييا لم يقصدوا بيا تمك المصطمحات المتعاَرف عمييا لدػ العممّيين فقط، وا 

جميع مصطمحات الحقول المعرفّية دون الّتركيز عمى بعض المجاالت فقط، وبعبارة أخرػ فكّل ما 
بصفة عاّمة  (المصطمح)كان ُيقصد بو  (المصطمح العمميّ ): جاء ضمن ىذه المؤّلفات معنوًنا بـ

 .ميما كان الّتخّصص العممّي اّلذؼ ينتمي إليو
 إذا كان ىؤالء الباحثين ال يمّيزون بين المصطمح بصفة عاّمة والمصطمح العممّي بصفة 

خاّصة، فيناك من الباحثين من عّرف لنا المصطمح العممّي أفضل تعريف والسّيما عند تبيانو أّن 
سبب تسمية المصطمحات بالعممّية ال يرجع إلى كونيا عممّية في حّد ذاتيا؛ وىذا الباحث ىو أحمد 

المصطمح العممّي ىو كّل لفظة أو كممة تدخل في نطاق » : الحّطاب اّلذؼ جاء عمى لسانو
. المعرفة العممّية واّلتي صا يا أو ابتكرىا أو اقتبسيا الباحثون والّدارسون لمّتعبير عن نتائج أعماليم

وىكذا، فإذا نعتت المصطمحات بالعممّية فذلك ليس راجًعا لكونيا عممّية في حّد ذاتيا ولكن 
المصطمحات العممّية حسب ىذا الباحث تشمل . 1«لمّظروف اّلتي تّمت فييا الّصيا ة أو االبتكار

جميع العموم شرط أن تّتسم بأحادّية الّداللة في مجال الّتخّصص من جية، ومن جية أخرػ 
 .فتسمّيتيا بالعممّية ليست نسبة إلى الّتخّصصات العممّية بل نسبة إلى ظروف صيا تيا أو ابتكارىا
يّتضح مّما سبق أّن بعض الباحثين يطمقون تسمية المصطمح العممّي عمى كّل المصطمحات 

المستعممة في مختمف الحقول المعرفّية، في حين نجد البعض اآلخر يقّيد المصطمح العممّي 

                                                 
مجّمة دراسات مصطمحّية، الّدار " المصطمحات العممّية وأىميتيا في الّترجمة؛ العموم الّطبيعّية نموذًجا" أحمد الحّطاب – 1

 .142، ص 3ٍم، مطبعة الّنجاح الجديدة، ع2003/هٍ 1424: المغرب- البيضاء
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لكن ر م ىذا االختالف في وجيات نظر الباحثين، إاّل أّن ىناك من يرػ . بالمجاالت العممّية فقط
وىذا ما نراه أيًضا . 1«تعبير المصطمح المتخّصص ُيفّضل عمى المصطمح العممّي أو الّتقنيّ » أّن 

ألّن المصطمح المتخّصص نجده في كّل العموم؛ فيو ال يمّس مجااًل عمميِّا محّدًدا دون  يره من 
بداًل من  (المصطمح المتخّصص)ولّما كان األمر كذلك فإّنو ُيستحَسن توظيف تسمية . المجاالت

 .الّتسميات األخرػ كي ال تختمط األمور وتتعّقد أكثر فأكثر
وعمى العموم، ميما كان المجال المعرفّي اّلذؼ تنتمي إليو المصطمحات، وميما اختمفت 

وجيات نظر الباحثين من حيث تصنيفيا تبًعا العتبارات كثيرة إاّل أّن ىذه األنواع ال تخرج في 
 :الحقيقة عن الّتصنيفات الّتالية

 إّن األساس المعّول عميو في تصنيف المصطمحات :تصنيف المصطمحات باعتبار الّشكل- 1
باعتبار الّشكل ىو الّنظر إلى المصطمح في حّد ذاتو، وبعبارة أخرػ يكون بالّتركيز عمى الييأة 

كعدد ونوع المورفيمات اّلتي يتكّون » الخارجية لممصطمح؛ فالّتصنيف ىنا يكون وفق عّدة اعتبارات 
، نفيم من ىذا الكالم أّن ىذا 2«...منيا إذا كان مرّكًبا، وطبيعة صيغتو االشتقاقّية إذا كان مشتّقا

الّتصنيف يتّم تبًعا العتبارين اثنين؛ يتمّثل األّول في عدد الكممات اّلتي يتكّون منيا المصطمح، فقد 
أّما . يكون مفرًدا إذا تكّون من كممة واحدة فقط، وقد يكون مرّكًبا إذا تكّون من كممتين أو أكثر

االعتبار الّثاني فيتمّثل في الّنظر إلى نوع ىذه المصطمحات من حيث االشتقاق مثاًل؛ فقد تكون 
 .مشتّقة وقد تكون جامدة

ولّما كان تصنيف المصطمحات باعتبار الّشكل يتّم وفق ىذين االعتبارين، فمعّل أنواع 
 :المصطمحات اّلتي تندرج ضمن ىذا الّتصنيف تتمّثل فيما يمي

 يعتبر االشتقاق بمثابة الوسيمة الّرئيسّية لتوليد المصطمحات في :جاموة/مصطمحات مشتّقة- 1-1
توّفر لممعجم العربّي ما » الّمغة العربّية، فيذه الوسيمة الّثرّية عمى حّد تعبير محّمد رّشاد الحمزاوؼ 

                                                 
- الّدار البيضاء. 1 محّمد الّديداوؼ، الّترجمة والّتواصل؛ دراسات تحميمية عممية إلشكالية االصطالح ودور المترجم، ط– 1

 .58، المركز الّثقافّي العربّي، ص 2000: المغرب
، مخبر تعميمية الّمغة 2013: مجّمة تعميميات، الجزائر" لغات الّتخّصص والمصطمحات العممّية"  نجوػ مغاوؼ – 2

 .233، ص (عدد خاّص ) 4والّنصوص، جامعة الّدكتور يحي فارس المدية ، دار الخمدونية، ع
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ولّما كان األمر كذلك فيذا يعني أّن عدد المصطمحات . 1« من مصطمحاتو%95يقرب من 
ا مقارنة بعدد المصطمحات المشتّقة؛ فمن ىذه األخيرة نذكر مثاًل  الجامدة في الّمغة العربّية قميل جدِّ

الّدالة عمى المرض حيث تّم توليد عدد كبير من المصطمحات الحديثة عن طريق  (ُفعال)صيغة 
ُرىاب، ُكساح، ُصداع، ُخواف، ُدوار، ُسعال، ُعصاب؛  لكن ما تجدر إليو : ىذه الّصيغة؛ نحو

ال تدّل دائًما عمى  (ُفعال)اإلشارة في ىذا الّصدد ىو أّن المصطمحات الموّلدة بفضل صيغة 
اّلتي  (ُعواء، ُصراخ، ُنباح، ُبكاء): المرض ، بل ىناك  من الكممات ما يدّل عمى شيء آخر مثل

تدّل عمى األصوات، وليس عمى المرض في حّد ذاتو، ولكن القدامى رّبما جمعوا إصدار األصوات 
مع المرض ألّن المريض يصدر في أ مب األحيان أصواًتا معّينة أو باألحرػ فاألصوات تدّل عمى 

 . (ُفعال)ىذه الكممات في صيغة واحدة ىي 
 (فعالن)ومن الّصيغ األخرػ اّلتي يمكن بيا توليد عدد كبير من المصطمحات نجد صيغة 

ومن ىذه الّصيغ أيًضا ما . فوران، ىيجان،  ميان، جريان: الّدالة عمى االضطراب والّتقّمب؛ نحو
 .إلخ...ِخياطة، حالقة، ِتجارة، ِفالحة: مثل (ِفعالة)يدّل عمى المين والِحرف وىي صيغة 

ألّنو ناتج عن عممّية  (مصطمح مشتقّ )كّل مصطمح من ىذه المصطمحات ُيطمق عميو 
فيي لم ُتولَّد . إلخ...الّذىب، الفّضة، الكبريت: أّما بعض المصطمحات األخرػ من قبيل. االشتقاق

بفضل عممّية االشتقاق وال يمكن أن نشتّق منيا مصطمحات أخرػ؛ وبالّتالي فيي مصطمحات 
وفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّن المصطمح الواحد يستحيل أن يكون مشتًقا وجامًدا في . جامدة

ّما أن يكون جامًدا فقط  .الوقت نفسو؛ فإّما أن يكون مشتّقا وا 
تتوّفر الّمغة العربّية إذن عمى مصطمحات جامدة وأخرػ مشتّقة، لكن الواردة بكثرة ىي 

المصطمحات المشتّقة، ولعّل مرّد ذلك إلى كون الّمغة العربّية لغة من الّمغات االشتقاقّية 
(Langues dérivationnelles)  من جية، ومن جية ثانية رّبما يرجع ذلك إلى كون االشتقاق
أيسر وسائل الوضع الّمفظّي وأكثرىا طواعية لتوليد االصطالحات العربّية، إضافة إلى فوائده »

                                                 
 .41 محّمد رّشاد الحمزاوؼ، المنيجية العاّمة لترجمة المصطمحات وتوحيدىا وتنميطيا؛ الميدان العربّي، ص – 1
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االشتقاق إذن أفضل وسيمة . 1«العظيمة في تصنيف ألفاظ المعجم وحصرىا في أسر لفظّية محّددة
لتوليد المصطمحات في اّلمغة العربّية، وىنا ينبغي أن نشير إلى أّن االشتقاق الّصغير ىو ما يفيدنا 
في ىذا المجال؛ ألّن األنواع األخرػ من االشتقاق المتمّثمة في االشتقاق الكبير، االشتقاق األكبر 
واالشتقاق الكّبار تسمح لنا بتوليد عدد محدود من المصطمحات؛ حيث يتمّثل االشتقاق الكبير في 

قضم )، ( نضخ/نضح ): أخذ كممة من أخرػ بتغيير حرف من حروفيما مع تشابو في المعنى نحو
، واالشتقاق األكبر ىو من وضع ابن جّني ويعني أن نأخذ أصاًل من األصول الّثالثية ( خضم/

أّما االشتقاق الكّبار فيو ما ُيعّبر عنو عند بعض . ونعقد عميو وعمى تقاليبو الّستة معنى واحدا
: الباحثين بالّنحت اّلذؼ يعني اختصار أو اختزال كممتين أو أكثر في كممة واحدة جديدة نحو

، في حين يسمح لنا االشتقاق الّصغير بتوليد (الحمد هلل)من  (الحمدلة)، و(بسم هللا)من  (البسممة)
عدد ال نيائي من المصطمحات أو الكممات؛ ألّن ىذا الّنوع من االشتقاق يكون بانتزاع كممة من 
أخرػ بتغيير في الّصيغة مع ضرورة اشتراك الكممتين في المعنى العاّم واالّتفاق في حروفيما 
 .األصمّية وبنفس الّترتيب؛ فيذا الّتغيير في الّصورة ىو ما يجعل الّمغة العربّية تنمو أكثر فأكثر

 ُيعّبر عن المصطمحات المختصرة في الّمغة العربّية بعّدة :مصطمحات مختصرة- 1-2
مصطمحات، وىي تختمف من باحث آلخر؛ فعمى سبيل المثال عّبر عنيا الّصادق خّشاب 

والمصطمحات االختزالّية أو  (Les abréviations)المختصرات : بتسميتين اثنتين ىما
 ألّنيا تكتفي 3(المختصرات الحرفّية) فقد أطمق عمييا كممة عبد الجميل بمحاجأّما . 2االختصارّية

 :فيي اختصار لمعبارة (SIDA)كممة : باألحرف األولى لمكممات اّلتي تدّل عمى مفيوم معّين نحو
Syndrome d’immuno-deficience acquis. 

:  مكتب تنسيق الّتعريب بالّرباط فيو اآلخر لم يتقّيد بتسمية واحدة، بل وضع ليا عبارتيأّما
المعجم الموّحد ) في (نحت أوائميّ ) و(المعجم الموّحد لمصطمحات الّمسانّيات) في (مختزل لفظيّ )

                                                 
، 1999: مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" المصطمحّية العربّية بين القديم والحديث؛ مشروع قراءة" جواد حسني سماعنو – 1

 .99، ص 49مكتب تنسيق الّتعريب، ع 
، عالم 2016: األردن. 1 الّصادق خّشاب، الّتعريب وصناعة المصطمحات، دراسة تطبيقية في القواعد واإلشكاالت، ط– 2

 .104الكتب الحديث، ص 
، المدرسة 1998دجنبر : مجّمة العموم والّتربية، المغرب" بعض إشكاليات توليد المصطمحات العممّية" عبد الجميل بمحاج – 3

 .28، ص 2العميا لألساتذة بفاس، مطبعة أنفوبرانت، ع
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 عددا كبيرا من المصطمحات 1الباحث أحمد كروموعمى العموم، فقد جمع . (لمصطمحات اإلعالم
االختزال، االختصار، االنتقاص، : اّلتي ُيعّبر بيا عن المصطمحات المختصرة؛ وىي كالّتالي

الحذف، االختزال الّمغوّؼ، االختزال بالقبض، االختزال باالنتقاص أو الُقطعة، اختزال بالّرمز، 
وما ينبغي أن نشير إليو في ىذا الّصدد ىو أّن ىذه . المصطمحات الّرمزّية والّرموز المصطمحّية

 ليست من وضعو بل قام بإحصائيا وجمعيا من الباحثين العرب؛ حيث كان يشير المصطمحات
اّلذؼ أسنده لمباحث  (L’acronyme)مصطمح : في أ مب األحيان إلى واضع ذلك المصطمح نحو

 .(نوع من االختصار)لخضر  زال وقد ترجمو بعبارة 
لقد ورد ضمن المصطمحات الّسابقة الّذكر ما يسّمى بالّرموز فسواء أكانت لغوّية أم  ير لغوّية 

يتحّقق . 2«تصمح أن تكون مصطمًحا ما دامت تقابل وحدة تصّورّية في اعتبار الواضع» فيي 
االختصار من ىذا المنظور عندما تكون تسمية معّينة أو مصطمح معّين  ير مكتوب بكامل 

 :، اّلذؼ اختصره الباحث صالح بمعيد من العبارة الّتالية3(أكاتاب)المختصر : حروفو مثل
Arab centre for arabisation, translation authorship & publication. 

 .اّلتي تعني المركز العربّي لمّتعريب والّترجمة والّتأليف والّنشر
 :4وعمى العموم، يأتي االختصار في الّمغة العربّية في عّدة أشكال؛ وىي كالّتالي

 
 
 

 
 

 
                                                 

1
شكاليات"أحمد كروم -   ، كّمية اآلداب والعموم 1998: المغرب- مجّمة دراسات، أكادير" الّنحت في الّمغة العربّية مظاىر وا 

 .96-91، ص 8اإلنسانّية، ع

، دار الياني 2000: دب.  محّمد حسن عبد العزيز، المصطمح العممّي عند العرب تاريخو مصادره نظريتو، دط– 2
 .11لمّطباعة، ص

 .181 صالح بمعيد، مقاربات منياجية، ص – 3
4

 .496 صالّنظرّية وتطبيقاتو العممّية، عمي القاسمي، عمم المصطمح أسسو-  
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  .أنواع االختصار: (01)الّشكل رالم 

ا في المصطمحات العربّية :مصطمحات مرّكبة- 1-3  المصطمحات المرّكبة ظاىرة شائعة جدِّ
الحديثة، دعت إلييا الحاجة الماّسة في ترجمة المصطمحات األجنبّية الوافدة إلينا بأعداد ىائمة 

؛ فيي (Les suffixes et les préfixes)والسّيما تمك المصطمحات المقترنة بالّسوابق والّمواحق 
 .ال تخّص مجااًل عممًيا دون آخر

والّتركيب في الّمغة العربّية لو أصول، تحّدث عنو أيًضا الّنحوّيون ويؤخذ من كالميم أّن 
فالّضابط الّشكمّي يتمّثل في ضرورة وجود كممتين . 1شكمّي، داللّي وصوتيّ : لممرّكب ثالثة ضوابط

                                                 
مجّمة الّمسان العربّي،  " المصطمح العممّي وصيا تو الّمغوية؛ المصطمح المرّكب نموذجا"سيف بن عبد الّرحمن العريفي -  1

 .38، ص 57، مكتب تنسيق الّتعريب، ع 2004حزيران /يونيو: الّرباط

 االختصار

 الُمختَصر الّرمز الُمختَزل

 مختزل منحوت مختزل ىجين مختزل األوائل رقم عالمة حرف

 رض

 روم.دؼ.سي حماس ع.م.ج س ٣ %
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الّضابط الّداللّي يعني أن . أو أكثر ألّنو يستحيل أن نتحّدث عن الّتركيب باستعمال كممة واحدة فقط
أّما الّضابط الّصوتّي فيتمّثل في احتفاظ المرّكب . يدّل ىذا المرّكب عمى شيء واحد ال أكثر وال أقلّ 

 .المصطمحّي بكّل الّصوامت والّصوائت
يمكن الّتمييز بيذا الّضابط األخير المتمّثل في الّصوتي بين الّتركيب والّنحت؛ حيث تحتفع 

 (ثاني أكسيد الكربون ): الكممة المرّكبة بجميع األصوات سواء أكانت صوائت أم صوامت نحو قولنا
الكربون، في حين ُتحذف +أكسيد+ثاني: كممات ىي (03)فيو مرّكب مصطمحّي مكّون من ثالث 

 المنحوت من عبارة (Somnambulism )1الّسرنمةمصطمح : بعض األصوات في الّنحت مثل
فالّنحت في الحقيقة يعني اختزال بعض األصوات، أّما الّتركيب فيحتفع بكّل . الّسير أثناء الّنوم

 .األصوات
الّتركيب المصطمحّي، : ُيعّبر عن المصطمح المرّكب في الّمغة العربّية بعّدة تسميات؛ نحو

، المسكوكات، 2المرّكبات المصطمحّية، المرّكب المصطمحّي، المصطمحات المرّكبة، الّضمائم
 .إلى  ير ذلك من الّتسمّيات...الّتركيب االصطالحّي،

ونظًرا لتعّدد ىذه المقابالت العربّية لممصطمح األجنبّي الواحد، فقد أّدػ بالبعض إلى الّتعبير 
الّتعبير )عن ىذا المصطمح بمصطمح آخر يختمف تماًما عّما ُذكر سابًقا وىو يتمّثل في 

، لكن ىذا (الّتركيب االصطالحيّ )ظنِّا منيم أّنو يدّل عمى نفس ما يدّل عميو  (االصطالحيّ 
الّتصّور خاطئ ليس في محّمو ألّن معنى الّتركيب االصطالحّي يأتي من حصيمة معاني الكممات 

المكّونة لو، في حين يختمف معنى الّتعبير االصطالحّي عن معاني الكممات المكّونة لو، ولعّل ىذا 
؛ حيث جاء فيو تعريف الّتعابير (المعجم الموّحد لمصطمحات الّتواصل الّمغوؼّ )ما ُذكر أيًضا في 

عبارات ال ُيستخَمص معناىا من معاني كمماتيا مفردة، بل من سياقيا » : االصطالحّية عمى أّنيا

                                                 
 .107، دار العمم لمماليين، ص 1979: بيروت. 3 فاخر عاقل، معجم عمم الّنفس، ط– 1
ومحّمد أزىرؼ، مصطمح القافية . 170، ص "دراسة نقدية: المعجم العربّي لعمم الّنفس المرضي"أحمد المطيمي : ُينظر – 2

" الّدراسة المفيومية تعريفيا وأنواعيا وعناصرىا المنيجية"وفريدة زمرد . 115من األخفش األوسط إلى حازم القرطاجني، ص
 .57ص
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وفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّن ىذا المعجم لم يكتف بذكر مصطمح . 1«الّثقافّي واالجتماعيّ 
 (.عبارات مسكوكة)الّتعابير االصطالحّية فقط، بل ذكر أمامو مصطمًحا آخر يرادفو ويتمّثل في 

 نذكر عمى سبيل المثال 2ومن األمثمة اّلتي قّدميا لنا عمي القاسمي عن الّتعابير االصطالحّية
قائم )، وكذا الّتعبير االصطالحّي (بصعوبة بالغة) اّلذؼ يعني (بشّق األنفس)الّتعبير االصطالحّي 

 (.متواصل بجدّ ) ومعناه (عمى قدم وساق
إذا كان بعض الباحثين العرب ال يمّيزون بين عبارتي الّتركيب االصطالحّي والّتعبير 
االصطالحّي ر م اختالف الكممة األولى لياتين العبارتين، فإّن القضّية تزداد تعقيًدا أمام 

الّتعابير االصطالحّية والّتعابير المصطمحّية، فيذان المصطمحان مختمفان ال يداّلن : مصطمحي
عمى الّشيء نفسو ر م اّلتشابو القائم في الكممات المكّونة ليما، وقد فّرق بينيما محّمد الّديداوؼ 

يقع الّتمييز بين اّلتعابير االصطالحّية، في الّمغة العاّمة ومنيا المتالزمات أؼ الّتعابير » : بقولو
اّلتي تتالزم عند االستعمال، والّتعابير المصطمحّية، وىي الّتعابير اّلتي تتمّيز بيا الّمغة 

االصطالحّية، أؼ المتخّصصة والمستعممة لمّتواصل في ميدان يستمزم الّتخّصص، ويكون نواة ىذه 
فالّتعابير االصطالحّية مرتبطة بالّمغة العاّمة، أّما . 3«األخيرة المصطمح العممّي المتخّصص

 .الّتعابير المصطمحّية فيي متعّمقة بمغات الّتخّصص
 من ىنا يّتضح جميِّا أّن الّتعبير االصطالحّي سواء أكان بصيغة اإلفراد أم بصيغة الجمع 

، فيو ال يدخل ضمن المصطمحات المرّكبة، أّما عبارتي الّتركيب (الّتعابير االصطالحّية)
ر م تعّدد واختالف . االصطالحّي والّتعابير المصطمحّية فيي تدخل ضمن المصطمحات المرّكبة

الّتسميات اّلتي ُتطمق عمى المصطمحات الموّلدة في الّمغة العربّية عن طريق وسيمة الّتركيب إاّل أّنيا 
تصّب في معنى واحد، ولتفادؼ الخمط بين البعض منيا وخاّصة تمك المتشابية إلى حّد بعيد فّضمنا 

                                                 
، مطبعة 2011: المغرب- الّدار البيضاء.  مكتب تنسيق الّتعريب، المعجم الموّحد لمصطمحات الّتواصل الّمغوؼ، دط– 1

 .77، ص 37: الّنجاح الجديدة، سمسمة المعاجم الموّحدة رقم
 .449 عمي القاسمي، عمم المصطمح أسسو الّنظرية وتطبيقاتو العممّية، ص – 2
دت، المركز الّثقافّي العربّي، ص : بيروت.  محّمد الّديداوؼ، الّترجمة والّتعريب بين الّمغة البيانية واّلمغة الحاسوبية، دط– 3

 (.53اليامش رقم ) 252
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المرّكبات )و (المصطمحات المرّكبة): أن نتقّيد في بحثنا ىذا بمصطمحين اثنين فقط؛ أال وىما
 .(المصطمحّية
( 03) في الّمغة العربّية حسب جواد حسني سماعنو إلى ثالث المرّكبات المصطمحّيةُتقّسم 

 .المرّكبات الّدخمية، المرّكبات المؤّشبة والمرّكبات العربّية األصيمة: مجموعات كبيرة وىي
 تتمثّــل المرّكبــات الّدخيمــة في الّنقل الحرفّي لمصطمحات أجنبّية :المرّكبات الّوخيمة- 1-3-1

مرّكبة كما ىي إلى الّمغة العربّية دون إدخــال أّيــة تعديالت عمييــا باستثناء كتابتيــا بالحروف 
ل ــ، إلكتروفي(Electron-Volt)فولــط - إلكتــرون : العربيــّة، ومن األمثمــة عمى ذلك

(Electrophil) إلكتروسكــوب ،(Electroscope)1 وكّميا عبارة عن مصطمحات كيميائّية؛ فيذا ،
الّنوع من المصطمحات المرّكبة المتمّثل في المرّكبات الّدخيمة يكثر استعمالو خاّصة في مجالي 

 .الفيزياء والكيمياء عمى حّد تعبير جواد حسني سماعنو
 اختمف الباحثون العرب في تسمية ىذا الّنوع من المرّكبات :المرّكبات المؤّشبة- 1-3-2

 وسّماه ،(المؤّشب)المصطمحّية، فعمى سبيل المثال أطمق عميو جواد حسني سماعنو مصطمح 
. (المرّكبات الخميطة): ، وىي عند عمي القاسمي تسّمى2(المزجي المختمط)محمود فيمي حجازؼ 

ما كان بعض ويقصد بو  (المقترض): أّما الباحث سيف بن عبد الّرحمن العريفي فعّبر عنو بـ
ونظًرا لكون ىذه المصطمحات تشمل عمى عنصر عربّي وآخر . أجزائو عربيِّا، وبعضيا أجنبًيا

أجنبّي فيي مستعممة بكثرة في عّدة مجاالت عممّية كالفيزياء والكيمياء ويقّل توظيفيا في مجاالت 
لمجمع  (معجم عمم الّنفس والّتربية)أخرػ كعمم الّنفس والّمسانّيات؛ ومن المصطمحات الواردة في 

، مجال (Clinical psychology)عمم الّنفس الكمينيكي :  مثاًل نجد3الّمغة العربّية بالقاىرة
، تقّدم أكاديمي (Normal school)، مدرسة الّنورمال  (Field psychology)سيكولوجي 

(Progress academic)...إلى  ير ذلك. 

                                                 
، المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة 1992: تونس.  مكتب تنسيق الّتعريب، المعجم الموّحد لمصطمحات الكيمياء، دط– 1

 .79-78، ص (5سمسمة المعاجم الموّحدة رقم )والعموم، 
 .84دت، دار  ريب، ص : دب. محمود فيمي حجازؼ، األسس الّمغوية لعمم المصطمح، دط– 2

، الييأة العاّمة لشؤون المطابع األميرية، 1984: القاىرة.  مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة، معجم عمم الّنفس والّتربية، دط– 3
 .عمى الّترتيب (83، 73، 66، 27)، الّصفحات 1ج
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 ُتعّرف المرّكبات العربّية األصيمة عمى أّنيا ما كانت :المرّكبات العربّية األصيمة- 1-3-3
المرّكب الفعمّي والمرّكب : عناصرىا كّميا كممات عربية، وىي تنقسم إلى قسمين اثنين، ىما

 .االسميّ 
كّل مرّكب لغوّؼ يتكّون من عنصرين أو »  ُيقصد بالمرّكب الفعمّي :المرّك  الفعميّ - 1-3-3-1

أكثر، ويكون مبدوءا بفعل أو يكون أساسو الّتركيبي فعميِّا، كأن يبدأ بأداة يتبعيا فعل، لمّتعبير عن 
فيذا الّنوع من المرّكبات المصطمحّية  ير شائع في اّلمغة العربّية، . 1«حدث مرتبط بزمن نحوؼّ 

، ُيخمد (charger)يشحن :  نحو2ويقّل استعمالو الّميّم إاّل في بعض المجاالت كالفيزياء
(amortir) يضيء ،(éclairer) يتنافر ،(repousser, refuser) يدور ،(Tourner) ما ؛

يالَحع في ىذه األمثمة ىو أّن بعضيا مبنية لممجيول نحو المثالين األّول والّثاني، في حين جاءت 
؛ لعّمو يعود عمى الّتّيار الكيربائّي (ىو)بقّية األفعال مبنّية لممعموم وىي مرتبطة بفاعل مستتر تقديره 

 .أو المغناطيس مثالً 
 ينقسم المرّكب االسمّي في الّمغة العربّية إلى عّدة أقسام؛ ولعّل :المرّك  االسميّ - 1-3-3-2

 :أىّميا ما يمي
 ّمصطمحين أو أكثر يكون » يتأّلف المرّكب االصطالحّي اإلضافّي من :  المرّك  ااإلافي

، وبعبارة أخرػ فالمرّكب 3«أّوليما مضاًفا مرتبًطا بالّثاني المضاف إليو بعالقة ىي عالقة اإلضافة
 :اإلضافّي يتكّون من مضاف ومضاف إليو وىو يأتي في عّدة أشكال

عمم المصطمح، عمم الّصرف، عمم : إذا تكّون من عنصرين فقط نحو: مرّك  إإلافي بسيط- 
 .إلخ...الّداللة، عمم المفردات

إذا تكّون من عنصرين؛ أحدىما عربّي واآلخر أجنبّي، وقد ظير ىذا : مرّك  إإلافي مؤّش - 
لفرج عبد  (معجم عمم الّنفس والّتحميل الّنفسيّ )الّنوع من المرّكبات المصطمحّية بصفة كبيرة في 

                                                 
: المغرب- مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" الّتركيب المصطمحّي طبيعتو الّنظرية وأنماطو الّتطبيقّية" جواد حسني سماعنو –1

 .46، مكتب تنسيق الّتعريب، ص 50، ع 2000ديسمبر 
ٍم، مطبعة المنّظمة 1989: تونس.  مكتب تنسيق الّتعريب، المعجم الموّحد لمصطمحات الفيزياء العاّمة والّنووية، دط– 2

 .عمى الّتوالي (256، 251، 143، 70، 44)العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم، الّصفحات 
 .45 جواد حسني سماعنو، المرجع الّسابق، ص –3
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فوبيا : القادر طو وزمالئو؛ ومن األمثمة عمى ذلك نذكر عمى سبيل المثال ال الحصر
 (.Algophobia)وفوبيا األلم  ( Bathophobia)األعماق
، وىو 1(مرّكب معّقد أو متراكب): أطمق عميو محّمد خالد الفجر اسم: مرّك  إإلافي معّقو- 

يشتمل عمى عّدة مورفيمات مصطمحّية وىو إّما مرّكب أو » أؼ  (مصطمح معّقد)في توصية إيزو 
اختبار الّذكاء المتحّرر من : ومن األمثمة عمى ذلك في المعجم الّسابق الّذكر. 2«مشتّق أو عبارة

 (.Culture-free intelligence test)أثر الّثقافة 
 ّالمعطوف والمعطوف :  يترّكب المرّكب العطفّي من كممتين اثنتين؛ ىما:المرّك  العطفي

 True-false)اختبار الّصحيح والخطأ : عميو ويكون بينيما حرف من حروف العطف، نحو

test) اختبار ورقة وقمم ،(Paper and pencil test.) 
 ّوىو  (المرّكب البياني)أو  (المرّكب الّنعتي) ُيعّبر عن المرّكب الوصفّي بـ : المرّك  الوصفي

 :ما تكّون من موصوف وصفة وقد يأتي في عّدة أشكال ولعّل أىّميا ما يمي
 .معاجم موّحدة، لسانّيات عاّمة: نحو مرّك  وصفي بسيط؛- 
  3أخّصائي نفسي في مجال األمراض العصبّية: مرّك  وصفي معّقو أو متراك ؛ نحو- 

(Neuropsychologist). 
المصطمح :  يتكّون إّما من موصوف معّرب وصفة عربّية؛ مثل:مرّك  وصفي مؤّش - 

، أو من موصوف عربّي وصفة معّربة كما ىو (Projective techniques)تكنيكات إسقاطّية  
 .(La néologie sémique) 4الّتوليد الّسيمي: الحال بالّنسبة لممصطمح الّتالي

                                                 
ٍم، دار الكتب الوطنية، 2012/هٍ 1434. 1 محّمد خالد الفجر، المصطمح بين الخوارزمي والّتيانوؼ، دراسة لغوية، ط– 1

 .125ص
المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس بتعاون مع : تر" معجم مفردات عمم المصطمح "1087 مؤّسسة إيزو الّتوصية –2

 .209المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم، ص 
 .36دت، دار الّنيضة العربّية، ص: بيروت. 1 فرج عبد القادر طو وآخرون، معجم عمم الّنفس والّتحميل الّنفسّي، ط–3
ٍم، 2013نونبر /هٍ 1435محّرم : المغربمجّمة مصطمحّيات، " رىانات الّتسمية في أبعادىا المصطمحّية" خالد اليعبودؼ –4

 .149، ص (5-4)مطبعة أميمة، عدد مزدوج 
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:  يتكّون من موصوف وصفة تتمّثل في مصطمح منحوت؛ نحو:مرّك  وصفي منحوت- 
فالموصوف ىنا يتمّثل في كممة المجال أّما ؛ (Psychomotor domain) 1المجال اّلنفسحركي

 .الحركي+ الّنفسي :  وىو منحوت منالّنفسحركيالمصطمح المنحوت فيو يتمّثل في 
المرّكب اإلسنادؼ ىو ما تكّون من عنصرين شرط أن تكون العالقة :  المرّك  ااسناوو

، إحساس (Superiority feeling)إحساس بالّتفّوق : الّرابطة بينيما ىي عالقة إسنادية نحو قولنا
 .(Security)باألمن 

وخالصة القول، المرّكبات المصطمحّية االسمّية ىي الّطا ية بكثرة في الّمغة العربّية عمى 
المرّكبات الفعمّية من جية، ومن جية ثانية فالمرّكبات المصطمحّية الوصفّية ىي المستعممة بكثرة 

ولتوضيح المعمومات أكثر . في اّلمغة العربّية وأقّميا استعمااًل ىي المرّكبات المصطمحّية العطفّية
بخصوص أنواع المرّكبات المصطمحّية المستعممة في الّمغة العربّية، يمكن تمخيصيا في الّشكل 

 :الّتالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
عالم الكتب، سمسمة .  صالح الّدين عرفة محمود، مقّومات المنيج الّدراسّي والّتنمية المتكاممة في مجتمع المعرفة، دط–1

 .225المنيج الّدراسّي، الكتاب األّول، ص 
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 .أنواع المرّكبات المصطمحّية: (02)                   الّشكل رالم 

ممّية- 1-4  ترجع تسمية المصطمحات الُجممية رّبما إلى الباحث محّمد أمطوش من :مصطمحات جُح
 ؛(المصطمحية الّنظرية والمنيجية والّتطبيقات: )ب المعنون ماريا تيريزا كا رو خالل ترجمتو لكتاب 
المصطمحات الُجممية مع قيمة نعتية أو ظرفية أو إضافية تسّمى عبارات » : حيث عّبر عنيا بقولو

ولعّل ما جعمو يطمق عمى ىذا الّنوع من المصطمحات . 1«مصطمحّية في أ مب أبحاث المصطمحّية

                                                 
، عالم الكتب 2012: األردن. محّمد أمطوش، دط:  ماريا تيريزا كابرؼ، المصطمحّية الّنظرية والمنيجية والّتطبيقات، تر– 1

 ((.1)اليامش ) 151الحديث، ص 

 المرّكبات المصطمحّية

 األصيمة الّدخيمة المؤّشبة/الخميطة

فولط -إلكترون 
(Electron-

volt) 

 مرّكب فعمي مرّكب اسمي

 عطفي وصفي إضافي

 (Damp (to))ُيخمد 

 إسنادؼ

عمم الّنفس 
 الكمينيكي

(Clinical 
psychology) 

 إحساس بالّتفّوق 
(Superiority 

feeling) 

 لسانيات عاّمة 
(General 

linguistics) 

اختبار الّصحيح 
 والخطأ

(True-false 

test) 

 عمم المصطمح 
(Terminology) 
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عبارات مصطمحية أو ُمصطمحات ُجممية ىو كون المصطمحات المرّكبة تركيًبا نعتًيا أو إضافًيا 
تفجير : تكثر فييا الكممات إذ تصل في بعض األحيان إلى حّد الجممة؛ وىذا ما سّماه المسّدؼ بـ

 . وىو أن ُيترَجم المصطمح الواحد بعبارة متعّددة الكممات1المصطمح
ومن الباحثين اّلذين تحّدثوا أيًضا عن الُمصطمحات الُجممية في الّمغة العربّية، نجد الباحث ادمحم 

اموحو اّلذؼ يقصد بيا تمك المصطمحات اّلتي تأتي عمى شكل جممة ألّنو في بعض األحيان 
يصعب إيجاد مصطمح مفرد أو مرّكب لمّتعبير عن مفيوم معّين؛ وبالّتالي يمكن في ىذه الحالة 

. تكّون جممة يغمب عمييا أن تأتي من نوع الجممة االسمّية» الّمجوء إلى استعمال عّدة مصطمحات 
وتسّمى ىذه المصطمحات الُجممية كذلك بـ العبارات المصطمحّية، أو الّتركيب االصطالحّي 

مقياس وكسمر لذكاء أطفال ما : ومن أمثمة المصطمحات الُجممية في الّمغة العربّية نذكر. 2«العبارؼّ 
مقياس وكذا   (Wechsler preschool and primary scale of intelligence)قبل المدرسة 

3وكسمر لذكاء الّراشدين والمراىقين
 Wechsler adult intelligence/ scale . 

 (المصطمحات الُجممية) بولعّل ما جعل ىؤالء الباحثين يسّمون ىذا الّنوع من المصطمحات 
ىو كون ىذه األخيرة ال ترقى إلى مستوػ الجممة ألّن العناصر  (المصطمحات المرّكبة)بداًل من 

المكّونة ليا قد تكون  ير مكتممة أو قد ال تتوّفر عمى المسند والمسند إليو؛ وبالّتالي ال تسّمى 
 .جممة؛ فميذا الّسبب رّبما فّرق الباحثون بين المصطمحات المرّكبة والمصطمحات الُجممية

 لقد صّنف الباحث عبد الّصبور شاىين المصطمحات :تصنيف المصطمحات باعتبار المعنن- 2
 : إلى صنفين اثنين ىما4باعتبار المعنى

 يتضّمن ىذا الّصنف المتمّثل في :مصطمحات تُحستعمل بمعناىا األصمّي في الّمغة- 2-1
المصطمحات المستعممة في الّمغة بمعناىا األصمّي كّل الكممات الموجودة أصاًل في الّتراث ثّم 

                                                 
، الّدار العربّية لمكتاب، ص 1984: دب.  عبد الّسالم المسّدؼ، قاموس الّمسانّيات مع مقّدمة في عمم المصطمح، دط–1

50. 
ٍم، 2013نونبر /هٍ 1435محّرم : المغرب- مجّمة مصطمحّيات، فاس" مفيوم المصطمح الّنحوؼ وخصائصو" ادمحم اموحو – 2

 .124، ص (5-4)مطبعة أميمة، عدد مزدوج 
3

 .431-430 فرج عبد القادر طو وآخرون، معجم عمم الّنفس والّتحميل الّنفسي، ص- 

 .124 عبد الّصبور شاىين، العربّية لغة العموم والّتقنية، ص – 4
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أصبحت ُتطمق عمى مصطمحات بعينيا دون أّؼ تغيير سواء أكان ذلك في الّصيغة أم في المعنى، 
وبتعبير آخر فيدخل ضمن ىذا الّصنف كّل الكممات المدّونة في المعاجم العاّمة ثّم ُنقمت كما ىي 

تحرير المعنى الوضعي األّول ليتالءم » إلى المعاجم المتخّصصة؛ فينا لسنا بحاجة إلى ضرورة 
 ولعّل .1«مع المفيوم الجديد المراد تسميتو بناء عمى عالقة المناسبة أو المشابية بين الّطرفين

الّسبب في ذلك يرجع إلى كون ىذا الّصنف من المصطمحات يجمع بين الّطابع الّمغوؼ 
الّنحاس، الّرصاص، الفّضة، : واالصطالحّي في آن واحد، ومن األمثمة عمى ذلك نذكر

إلخ، إذ كّميا تحمل نفس المعاني اّلتي ُوضعت ليا في الّمغة بصفة عاّمة لكّنيا أصبحت ...الّذىب
فيما بعد ُتستعمل كمصطمحات في حقول معرفية معّينة كالكيمياء مثال أو عموم األرض بصفة 

فبينما كانت مجّرد كممات عاّمة في الّمغة العاّمة أصبحت مصطمحات في الّمغة . خاّصة
 .المتخّصصة ور م ذلك احتفظت بالّداللة نفسيا

 فإذا كان الّصنف األّول :مصطمحات خرجت عن معناىا األصمّي إلن المعنن االصطالحيّ - 2-2
من المصطمحات باعتبار المعنى مقّيًدا بإبقاء المصطمحات بمعانييا األصمّية كما ىي في الّمغة، 

فإّن الّصنف الّثاني من المصطمحات حسب اعتبار المعنى دائًما ال يتقّيد بضرورة احتفاظ 
وىذا ما عّبر عنو عبد الّصبور . المصطمحات بالمعاني األصمّية اّلتي ُوضعت ليا في أّول األمر

 ولكن ىناك ألفاًظا خرجت عن معانييا األصمية لتدّل عمى معان اصطالحّية في »: شاىين بقولو
ة تنعقد تحت اّلمسان): بمعنى (الّضفدع): فنون مستحدثة، وذلك مثل  وما دام األمر كذلك، .2«(ُ دَّ

فيذه المصطمحات انتقمت من معانييا األصمّية القديمة إلى معان اصطالحّية جديدة، أؼ بينما 
كانت ألفاًظا في الّمغة العاّمة صارت مصطمحات في الّمغة المتخّصصة؛ لكن ىنا ينبغي أن نشير 

 .إلى أّن معاني ىذه المصطمحات تغّيرت ولم تبق كما كانت في الّمغة العاّمة
ال ُتبتَكر المصطمحات حسب ىذه الّطريقة إذن ، بل ُتستَمدُّ مباشرة من الّتراث، فيذا األخير 

لم تعد صالحة لالستعمال لزوال المدلول اّلذؼ تدّل » يزخر بعدد ىائل من المصطمحات اّلتي 

                                                 
 .233 نجوػ مغاوؼ، لغات الّتخّصص والمصطمحات العممّية، ص – 1
 .124 عبد الّصبور شاىين، العربّية لغة العموم والّتقنية، ص – 2
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ولعّل ىذا ما ذىب إليو أيًضا أستاذنا عبد الّرحمن . 1«عميو، ومن ثّم ينبغي إحياؤىا والعمل بيا
فاّلذؼ نرجوه ىو أن نعود إلى ما بادر إليو عمماؤنا في » : بقولو- رحمو هللا- الحاج صالح 

الماضي القريب، لمسح تراثنا، ألّننا سنجد فيو الكثير من األلفاظ اّلتي يمكن أن توافق بعض 
حيائو إذن أصبح أمًرا ضرورّيا لوضع تسميات .2«المفاىيم العممّية الحديثة  العودة إلى الّتراث وا 

جديدة ليذا الّزخم المصطمحّي اّلذؼ يفد إلينا من الغرب بأعداد ىائمة ال ُتحصى، وتتزايد يوًما بعد 
 .يوم مع مستجّدات العصر

حيائو تكاد تكون عمى حّد تعبير جميل المالئكة  ىذه الوسيمة المتمّثمة في الّمجوء إلى الّتراث وا 
 المستعممة اليوم لوضع المصطمحات الجديدة في الّمغات األوروبية؛ ولعّل خير مثال 3األداة الّرئيسّية

 القرمادؼ في آخر الكتاب صالح الممحق االصطالحّي اّلذؼ أورده ُيذكر في ىذا الّصدد ىو ذلك
 وقد رّكز فيو .(دروس في عمم أصوات العربّية): اّلذؼ قام بترجمتو عن جان كانتينو بعنوان

القرمادؼ كثيًرا عمى المصطمحات الّتراثية اّلتي بمغ عددىا حسب اإلحصائّيات اّلتي قّدميا لنا 
الباحث حميدؼ بن يوسف نصف العدد اإلجمالّي لمصطمحات المعجم أؼ حوالي مائة وخمسة 

 .مصطمًحا (135)وثالثين 
وفي سياق حديثنا دائًما عن المعنى االصطالحّي لممصطمح؛ فيناك من الباحثين من ينظر 

، وتبًعا لذلك فقد ُصّنفت 4إلى المصطمح من زاوية أخرػ تتمّثل في درجة االّتفاق واالصطالح عميو
 :أصناف رئيسّية، وىي كالّتالي (03)المصطمحات إلى ثالثة 

عّبر عصام عمران عن ىذا الّصنف من المصطمحات :  مصطمحات الوّية االصطالحّية
 مصطمح »وىو عنده يعني  (Terme privilégie)بتسمية أخرػ ىي مصطمح ذؼ امتياز 

                                                 
 حميدؼ بن يوسف، المصطمح الّمسانّي بين الوضع واالستعمال؛ دراسة إحصائية حول مدػ توظيف مصطمحات – 1

، ص 2004-2003: المعجم الموّحد لّمسانّيات من خالل الممحقات االصطالحّية، بحث ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر
08. 

مجّمة المجمع الجزائرّؼ لّمغة العربّية، " أدوات البحث العممّي في عمم المصطمح الحديث" عبد الّرحمن الحاج صالح – 2
 .15، الّسنة الّثالثة، ص 7ٍم، المؤّسسة الوطنّية لمفنون المطبعّية، ع2008جوان /هٍ 1429جمادػ الّثاني : الجزائر

تموز /هٍ 1403رمضان المبارك : مجّمة المجمع العممّي العراقي، بغداد" المصطمح العممّي ووحدة الفكر" جميل المالئكة – 3
 .98، ص 3، ج34ٍم ، مج 1983

 .232ص " لغات الّتخّصص والمصطمحات العممّية"  نجوػ مغاوؼ –4
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 يتمّثل ىذا الّنوع من المصطمحات في تمك .1«استعمالو مقّرر من قبل مؤّسسة ذات سمطة
 .المصطمحات اّلتي لقيت رّواًجا كبيًرا وترّسخت في االستعمال

وىي تمك المصطمحات اّلتي يترّدد المتخّصصون في :  مصطمحات إلعيفة االصطالحّية
استعماليا نظًرا لوجود مصطمحات أخرػ تنافسيا وقد تتغّمب عمييا؛ ىذا يعني أّن ىذا الّنوع من 

المصطمحات قد يحظى بالقبول من طرف بعض الباحثين لكّنو سرعان ما ُيرفض من قبل مجموعة 
مقارنة بالّنوع األّول المتمّثل في -  إن صّح الّتعبير–أخرػ من الباحثين؛ فاالستعمال ىنا ضّيق 

 .المصطمحات قوّية االصطالحّية
وُيقَصد بيا ما تّم اقتراحو من مصطمحات لكن ال تزال بعد :  مصطمحات مرّشحة لالصطالح

 .في مرحمة االختبار أؼ لم تدخل بعد إلى حّيز االستعمال
 قد ُتصّنف المصطمحات في الّمغة العربّية أيًضا وفق :تصنيف المصطمحات باعتبار األىمّية- 3

معيار آخر، أال وىو معيار األىمّية، وتبًعا لذلك فقد ُصّنفت المصطمحات حسب ىذا المبدأ إلى ما 
 :يمي
 لم يّتفق الباحثون العرب عمى تسمية واحدة ليذا الّنوع من :الفرعّية/المصطمحات األصمّية- 3-1

المصطمحات؛ فعمى سبيل المثال أطمق الباحث محّمد الّدرويش عمى المصطمحات األصمية تسمية 
أخرػ تتمّثل في المصطمحات األساسّية، وفي مكان المصطمحات الفرعّية استعمل عبارة أخرػ 

أّما الباحث درير حسن فيو يّتفق مع الباحث الّسابق الّذكر في . 2المصطمحات الّثانوية: ىي
توظيفو تسمية المصطمحات األساسّية بداًل من المصطمحات األصمّية، لكّنو يخالفو في الوقت نفسو 

المصطمحات المتعّمقة بيا، المشتّقة : في المصطمحات الفرعّية؛ حيث عّبر عنيا بعبارات أخرػ نحو
؛ والياء المقترنة بيذه الّتسميات تعود عمى المصطمحات األساسّية أؼ كأّنو أراد 3منيا والمرتبطة بيا

                                                 
عصام عمران، مجّمة الّمسان : ، تر" المصطمحّية–المعجم المنيجّي لعمم المصطمحات " كسنل وآخرون -  رشل بوتن –1

 .203، مكتب تنسيق الّتعريب، ص 1992: ، الّرباط36العربّي، ع
 .77د ت، منشورات فكر، ص : ، المممكة المغربية.  محّمد الّدرويش، لغة الّنظر ونّظار الّمغة، دط– 2
مجّمة حوليات كّمية " المصطمح اّلمسانّي نموذًجا: توحيد المصطمح العممّي في العالم العربيّ : مصطمحّيات"  درير حسن–3

ٍم، 1995/هٍ 1416: ، المغرب1993، فبراير 20-19" المغة العربية والبحث المساني"الّمغة العربّية، عدد خاّص بأعمال ندوة 
 .139، ص 6المطبعة والوراقة الوطنّية مّراكش، ع
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المصطمحات المتعّمقة بالمصطمحات األساسّية، أو المصطمحات المشتّقة من : أن يقول
المصطمحات األساسّية؛ ونظًرا لطول ىذا الكالم فقد اختصره بإضافة الياء العائدة عمى 

 .المصطمحات األساسّية لتفادؼ ىذا الّطول من جية، ومن جية ثانية لتفادؼ الّتكرار
: ولعّل أفضل تعريف لممصطمحات الفرعّية ىو ما عّبر عنو الّشاىد البوشيخي بقولو

المصطمح اّلذؼ يمّثل :  في تاريخنا(العموم والفنون والّصناعاتمصطمح  )مصطمح الفرع ىو ال»
سياميا الحضارؼ في  خالصة تفاعل األّمة مع الّتاريخ وفي الّتاريخ، المصطمح اّلذؼ يمّثل كسبيا وا 

المصطمح  » :، ثّم يواصل حديثو عن المصطمح الفرع في موضع آخر فيقول1«مختمف المجاالت
، وىذا حسب رأيو يكون 2«اّلذؼ تفّرع عمى المصطمح األصل، متوّلًدا من إقامة المصطمح األصل

 :إّما
 مستنبًطا من المصطمح األصل؛ -
 أو خادًما لممصطمح األصل؛ -
 .أو دائًرا في فمك المصطمح األصل -

يّتضح من كّل ما سبق أّن المصطمحات الفرعّية ال تكون إاّل بوجود المصطمحات األصمّية ألّن 
ىذه األخيرة ىي الّركيزة األساسّية اّلتي ُتبنى عمييا كّل المصطمحات الفرعّية؛ فيي ال تنشأ من 

: ولعّل ىذا ما عّبر عنو أيًضا سمير شريف استيتية بـ. العدم بل تتوّلد من المصطمحات األصمّية
تيّسر عمى العمماء والباحثين ابتكار مصطمحات متعّددة من »  وىي عبارة عن طريقة نزعة الّتقييو

وبتعبير آخر، فنزعة الّتقييد حسب ىذا الباحث تعني تفريع المصطمح األصمّي . 3«مصطمح واحد
 .الواحد إلى عّدة مصطمحات فرعّية

لحامد عبد  (قاموس عمم الّنفس)ومن األمثمة عمى ذلك نذكر عمى سبيل المثال ال الحصر 
 اختبار اّلذؼ اشتير كثيًرا بيذه الّظاىرة؛ حيث فّرع مثاًل من المصطمح األصمّي 4الّسالم زىران

                                                 
 .225ٍم، دار الّسالم، ص 2012/هٍ 1433: القاىرة. 2 الّشاىد البوشيخي، دراسات مصطمحّية، ط– 1
 .225 المرجع نفسو، ص –2
، عالم الكتب 2005: المممكة األردنية الياشمية. 1 سمير شريف استيتية، الّمسانّيات؛ المجال والوظيفة والمنيج، ط– 3

 .353الحديث، ص 
 .525 إلى 462 حامد عبد الّسالم زىران، قاموس عمم الّنفس، ص من – 4
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(Test): إلى ...اختبار القدرة، اختبار الدّقة: مصطمًحا فرعيِّا نحو (312) ثالثمائة واثني عشر
( 276) فّرع مائتين وسّتة وسبعين (Social )اجتماعيومن المصطمح األصمّي .  ير ذلك

والّشيء نفسو بالّنسبة لممصطمح . إلخ...نشاط اجتماعي، ىيأة اجتماعية: مصطمًحا فرعيِّا نحو
الّذات : مصطمًحا فرعيِّا نحو (222) اّلذؼ فّرع منو مائتين واثنين وعشرين (Self ) ذاتاألصمّي 

 .إلخ...العاّمة، حكم ذاتي، الّذات المثالّية، الّذات المنعكسة، الّتحّسن الّذاتي
 :1عّرف مصطفى اليعقوبي المصطمح المعّرف عمى أّنو: المصطمحات المعّرفة- 3-2
 .ما شرح معناه بمفع يرادفو أو يضاده- أ

ما شرح مفيومو بذكر جنسو العاّم لو وفصولو الّنوعية الممّيزة، أو ما اقتصر في شرحو عمى - ب
 .الّصفات الممّيزة فقط

 .ما حصرت صفات مفيومو الّداللية اّلتي تمّيزه عن مفيوم سواه- ت
 .ما اقتصر في بيان معناه عمى مجّرد إيراد األمثمة- ث

يّتضح مّما سبق أّن تعريف المصطمح يّتخذ عّدة أشكال؛ فقد يكون إّما بذكر مرادفو أو ضّده 
أو االقتصار عمى بعض الّصفات اّلتي تمّيزه عن  يره، وقد ُيكتفى في بعض األحيان بتقديم مثال 

وفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّنو ال ُيشترط إيراد جميع ىذه األشكال في تعريف . توضيحي
 .واحد، لكن كّمما كان الّتعريف واسًعا كّمما اّتضح المفيوم أكثر واقترب إلى األذىان

 وباإلضافة إلى ما سبق ذكره، فقد أشار القاسمي إلى عّدة أنواع أخرػ لمّتعريف لم يرد ذكرىا 
الّتعريف الّمغوّؼ، الّتعريف : أنواع كبرػ ىي (03)عند مصطفى اليعقوبي؛ حيث حصرىا في ثالثة 

المصطمحّي والّتعريف المنطقّي، ويندرج تحت كّل نوع عّدة أنواع أخرػ يمكن تمخيصيا في 
 :الّتخطيط الّتالي

 
 
 

                                                 
1

كانون )دجنبر /هٍ 1424ذو القعدة : مجّمة الّمسان العربّي، الممكمة المغربية" مفيوم المصطمح المعّرف" مصطفى اليعقوبي-  
 .34، ص (56 و55)ٍم، مطبعة الّنجاح الجديدة، عدد مزدوج 2003 (األّول
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  .أنواع الّتعريف: (03)الّشكل رالم 

 
ميما كان الّتخّصص - الّتعريف إذن شرط ال  نى عنو في كّل مصطمح من المصطمحات 

ولعّل ما يبّرر أكثر صّحة كالمنا ىذا ىو كون ىذا الّشرط مذكوًرا أيًضا - العممّي اّلذؼ ينتمي إليو
  »:في مجموعة القرارات العممّية اّلتي أعّدىا مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة؛ حيث عّبر عن ذلك بقولو

في شأن المصطمحات اّلتي يقّرىا المجمع، ال ُتعتبر صالحة لمّدخول في المعجم قبل أن توضع ليا 
 فإذا كان .1«الّتعاريف، وُتعرض عمى المجمع، حّتى يطمَأن إلى داللة المصطمح عمى موضوعو

المجمع يقّر في بداية األمر عدم صالحّية المصطمحات لمّدخول في المعجم إاّل بعد إلحاقيا 
 ال ُيعرض عمى مجمس المجمع وال عمى  »:بالّتعريف الخاّص بيا، فإّنو في موضع آخر يقول

، فالمصطمح حسب قرارات المجمع ال ُيعَرض عمى مجمسو 2«المؤتمر من الكممات إاّل ما تّم تعريفو
 .وال يدخل في المعجم إاّل إذا كان معّرًفا

                                                 
 .244، ص (1984-1934) مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة، مجموعة القرارات العممّية في خمسين عاًما – 1
 .247 المرجع نفسو، ص – 2

 الّتعريف

 الّتعريف المصطمحيّ  الّتعريف الّمغوؼّ  الّتعريف المنطقيّ 

 باالشتقاق بالمثال الّرسم الوصف الحدّ  بالمرادف بالّضد بالّسياق
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 وبيذا القرار اّلذؼ يمّح فيو المجمع عمى تعريف المصطمح يكون ضّد الباحثين اّلذين يرون أّن 
المصطمح تتحّدد داللتو بذكر ما يقابمو في الّمغات األجنبّية؛ والسّيما تمك المعاجم اّلتي تظير عمى 
شكل قوائم اصطالحّية مجّردة من الّتعريف، ففي ىذه الحالة قد تكون المصطمحات الواردة في ىذه 

المعاجم  امضة وخاّصة إذا كان المصطمح األجنبّي الواحد يعّبر عنو في الّمغة العربّية بعّدة 
مقابالت والعكس صحيح أؼ إذا كان المقابل العربّي الواحد قد ُوضع لعّدة مصطمحات أجنبّية؛ 

وبالّتالي يبقى الّتعريف ىو الوحيد القادر عمى إعطاء المعنى الّدقيق لممصطمح، وىذا ما ذىب إليو 
 أاّل ُيكتفى عند وضع المصطمح ببيان مقابمو من الّمغات األخرػ، بل  »:أيضا أحد الباحثين بقولو

 ولعّل أىمّية الّتعريف .1«ال بّد من إلحاقو بتعريف واضح المعالم، دقيق الّصيا ة لمفيوم المصطمح
اّلذؼ يتبّنى المصطمحات » تّتضح أكثر في المعاجم ألّن المعجم الّناجح كما يرػ صالح بمعيد ىو 

الحديثة، ويتبعيا بتعاريف دقيقة، تستند إلى مناىج مناسبة؛ بحيث ال يحتاج مستعمُمو إلى معجم 
 ر م ما لّمتعريف إذن من أىمّية بالغة في تحديد المعنى الّدقيق لممصطمح 2«.آخر إلتمام تعريفاتو

 .إاّل أّن معظم الباحثين ال يكترثون ليذا األمر
ولعّل خير مثال ُيذكر في ىذا الّصدد ىو تمك المعاجم الموّحدة الّصادرة عن مكتب تنسيق 

فإذا كان ىذا . الّتعريب بالّرباط؛ حيث في كثير من األحيان تّم إيراد مصطمحات خالية من الّتعريف
المكتب اّلذؼ أنشئ بغرض الّنظر في توحيد المصطمحات وتنسيقيا في الوطن العربّي ال تيّمو 

قضّية تعريف المصطمحات، فما بالنا بتمك المصطمحات المجّردة من الّتعريف اّلتي يضعيا الباحث 
 .المبتدغ حين يتصّدػ لوضع معجم في تخّصص معّين

من الباحثين اّلذين تطّرقوا إلى تعريف المصطمح الّضمنّي في : المصطمحات الإّلمنّية- 3-3
 المصطمح الّضمني »: الّمغة العربّية نذكر الباحث محّمد زكي خضر اّلذؼ عّبر عنو بقولو

(Entailed term) : ىو المصطمح اّلذؼ يرد تعريفو في مدخل مصطمحي آخر ضمن المعجم أو

                                                 
، 2013: ليبيا. 1، ط«م 1985-1932»  عبد الّرحمن حسن العارف، اّتجاىات الّدراسات الّمسانية المعاصرة في مصر – 1

 .268دار الكتاب الجديد المّتحدة، ص 
، المجمس األعمى لّمغة 2005شتاء : مجّمة الّمغة العربّية، الجزائر" معجم المبرق دراسة وصفية تحميمية" صالح بمعيد –2

 .299، ص 14العربّية، ع
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 يّتضح من ىذا الكالم أّن المصطمح الّضمنّي يقترب .1«القاموس أو مجموعة المصطمحات نفسيا
كثيًرا من المصطمح المعّرف ألّن كالىما يتعّمق بقضّية الّتعريف، لكن االختالف بينيما يكمن في 
كون الّتعريف المتعّمق بالمصطمح المعّرف ُيذكر مباشرة أمام المصطمح المراد تعريفو، في حين أّن 
الّتعريف الخاّص بالمصطمح الّضمنّي يرد في مكان آخر قد يكون تحت مدخل مصطمحّي آخر؛ 
وىنا تجدر اإلشارة إلى أّن ىذا المدخل المصطمحّي قد يكون بالّمغات األجنبّية إذا وّظف صاحب 

المعجم مصطمحين اثنين يختمفان في الّصيغة ويّتفقان في المعنى، كما قد يكون المدخل 
المصطمحّي بالّمغة العربّية اّلتي تطمق في كثير من األحيان عّدة تسميات لممفيوم الواحد وىو ما 

ُيعّبر عنو بالمقابالت العربّية؛ حيث تّتفق ىي األخرػ فيما يخّص المعنى ولكّنيا تختمف في 
 .الّصيغة

ومن المعاجم اّلتي استعانت كثيًرا بالمصطمح الّضمنّي نذكر عمى سبيل المثال معجم محّمد 
، حيث نجد مثال (المصطمحات الّمغوية الحديثة في اّلمغة العربّية): رّشاد الحمزاوؼ الموسوم بـ

ّنما يكتفي  (Voyelle ouverte )2حركة منفتحةمصطمح  ال يضع لو تعريفا في ىذا المكان وا 
وىذا يعني أّننا سنجد الّشرح المناسب ليذا - بين قوسين - (ُانظر حركة منغمقة)بوضع عبارة 

؛ فالمصطمح (حركة منغمقة)المصطمح ضمن المصطمح اّلذؼ وضعو بين قوسين وىو مصطمح 
 .(حركة منفتحة)الّضمنّي في ىذه الحالة يتمّثل في مصطمح 

وما وجدناه أيضا في ىذا المعجم ىو أّن الحمزاوؼ في بعض األحيان يوّظف أكثر من 
، 3(الحنك المّين)و (الحنك الّصمب): مصطمح ضمنّي واحد في الّصفحة الواحدة نحو مصطمحي

؛ ولعّل ىذا يعني نوًعا من (ُانظر الحنك)وكّل ما نجده تحت ىذين المصطمحين ىو عبارة 
االختصار أؼ بداًل أن يضع في كّل مّرة الّتعريف الخاّص بكّل مصطمح يكتفي بشرح مصطمح 

 .واحد شرًحا واسًعا، ثّم بالّنسبة لممصطمحات القريبة إليو يحيل فقط إلى مكان ورود ذلك المصطمح

                                                 
محّرم : مجّمة الّمسان العربّي، المممكة المغربية" خّطة مرجعية لمشروع مرصد الّمغة العربّية"  محّمد زكي خضر–1

 .156، ص 66، مطبعة الّنجاح الجديدة، ع2010 (كانون األّول)ديسمبر /هٍ 1432
. 1 محّمد رّشاد الحمزاوؼ، المصطمحات اّلمغوية الحديثة في الّمغة العربّية، معجم عربي أعجمي وأعجمي عربي، ط– 2

 .49، الّدار الّتونسية لمّنشر، ص 1987: تونس
 .55 المرجع نفسو، ص – 3
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المتأّمل جّيًدا في ىذه المصطمحات الّضمنّية الّسابقة الّذكر يجد أّن الحمزاوؼ كان يحيمنا إلى 
أّن الّتعريفات المناسبة ليا وردت في الّصفحات الّسابقة، لكّنو ال يتقّيد بيذا الّشرط دائًما حيث نجده 

ّنما يرد تعريفيا في الّصفحات الاّلحقة من  يستعمل مصطمحات ضمنّية لم يرد شرحيا مسبقا، وا 
اّلذؼ أحالنا فيو الحمزاوؼ إلى  (أقصى اّلمسان)المعجم؛ ومن ذلك مثاًل المصطمح الّضمني 

 (.ُانظر الّمسان)وذلك بوضعو عبارة  (الّمسان )مصطمح
ولعّل ما يؤاخذ عميو صاحب ىذا المعجم ىو أّنو ال يقّدم لنا رقم الّصفحة اّلتي يمكن الّرجوع 
إلييا لالستفادة من الّتعريف الخاّص بذلك المصطمح، فبيذه الّطريقة قد نستغرق وقتا كثيًرا في 

 .البحث عن الّصفحة اّلتي ورد فييا تعريف المصطمح اّلذؼ نحن بصدد البحث عنو
إذا كان الحمزاوؼ يحيمنا إلى مصطمحات عربّية ليا عالقة بالمصطمحات الّضمنّية، فإّن بعض 

الباحثين تكون إحالتيم إلى المصطمحات األجنبّية اّلتي يمكن أن نجد فييا الّشرح أو الّتعريف 
المالئم ليذه المصطمحات الّضمنّية، ومن ىؤالء مثاًل نذكر فرج عبد القادر طو وزمالئو  في تأليفيم 

: ، حيث نجد مثاًل المصطمح الّضمني(معجم عمم الّنفس والّتحميل الّنفسي): المعجمي المعنون بـ
: ُانظر: )لم ُيرَفق بالّتعريف بل ُوضعت تحتو مباشرة عبارة (Anomia )1فقوان ذاكرة األسماء

Amnesia) فقدان ) فكان بإمكانيم اإلحالة إلى المقابل العربّي ليذا المصطمح األجنبّي المتمّثل في
والسّيما أّن الّترتيب المّتبع في ىذا المعجم ىو الّترتيب حسب األلفبائية العربّية، لكّنيم  (الّذاكرة

 ىو ما (Amnesia)فّضموا اإلشارة إليو بمصطمح أجنبّي، ومن ال يعرف أّن المصطمح األجنبّي 
يجد صعوبة كبيرة في العثور عمى الّتعريف المناسب  (فقدان الّذاكرة): بُيقابل في الّمغة العربّية 

 .(فقدان ذاكرة األسماء)لممصطمح الّضمني المتمّثل في 
وخالصة القول، كي يستفيد القارغ أو الباحث بصفة عاّمة من المصطمحات الّضمنّية ال بّد أن 

تكون اإلحالة إلييا حسب الّترتيب المعتَمد عميو في المعجم من جية، ومن جية ثانية يجب أن 
ُترفق أيضا بالّصفحات اّلتي يمكن العودة إلييا لمحصول عمى الّتعريف المناسب لممصطمحات 

 .الّضمنّية بسيولة

                                                 
 .351فرج عبد القادر طو وآخرون، معجم عمم الّنفس والّتحميل الّنفسي، ص - 1
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معجم مفردات عمم )ُعّبر عن المصطمحات المترادفة في : المصطمحات المتراوفة- 3-4
 1(أشباه المترادفات) بتسمية أخرػ وىي 1087الّصادر عن مؤّسسة إيزو الّتوصية  (المصطمح

اّلتي تحمل معنى واحد بالّتقريب ولكّنيا تختمف في الّشكل الخارجّي؛ ولعّل سبب تسميتيا بأشباه 
المترادفات يرجع إلى كون الّمغة المصطمحّية ال تحتمل الّترادف عمى اإلطالق، إذ ينبغي أن يدّل 
اّل فقد أىّم سمة يتمّيز بيا عن مفردات الّمغة العاّمة أال  المصطمح الواحد عمى معنى واحد فقط وا 

االصطالحات » : وىي أحادية الّداللة؛ وىذا ما عّبر عنو أيًضا مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة بقولو
أؼ االقتصار . 2«العممّية والفنّية والّصناعية يجب أن يقتصر فييا عمى اسم واحد خاّص لكّل معنى

عمى تسمية واحدة لكّل معنى ىو القرار الّصادر عن المجمع، لكّنو لألسف لم يؤخذ بعين االعتبار 
من طرف الباحثين العرب؛ حيث أصبح المصطمح األجنبّي الواحد ُيترجم إلى اّلمغة العربّية بعّدة 

ما تشيده حمبة » وُيقصد بو  (االصطراع االصطالحيّ )مقابالت وىذا ما ُيعرف عند البعض بـ 
بعض المصطمحات من تسابق وتنافس بين أكثر من لفع وبين أكثر من كاتب، ومن ذلك لفع 

 Ambivalence.»3أمبيفاالنس 
لم ُيترجم ىذا المصطمح لدػ الباحثين العرب بترجمة واحدة ر م اّتفاق عدد كبير من مؤّلفات 

بل ُوضع لو عند آخرين عّدة مقابالت عربّية  (الّتناقض الوجدانيّ )عمم الّنفس عمى ترجمتو بـ 
اجتماع الّضّدين، : ؛ وىي كالّتاليمقابل عربيّ  (14)حصرىا أحمد المطيمي في حوالي أربعة عشر 

تساوؼ الّضّدين، تكافؤ الّضّدين، ثنائية المشاعر، ثنائية العواطف، ثنائية الميول، الّثنائية الوجدانية، 
اإلثنينية، تناوب المشاعر، ازدواج المعنى، االزدواج العاطفّي، االزدواجية الّنفسية، الّتناقض 

 .العاطفّي والّتضارب الوجدانيّ 

                                                 
المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس بتعاون مع : تر" معجم مفردات عمم المصطمح" 1087  مؤّسسة إيزو الّتوصية – 1

 .213المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم، ص 
 .236، ص (1984-1934) مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة، مجموعة القرارات العممّية في خمسين عاما – 2
أعمال ندوة قضايا المصطمح في اآلداب والعموم " المعجم العربّي لعمم الّنفس المرضّي؛ دراسة نقدية"  أحمد المطيمي–3

، كّمية اآلداب والعموم اإلنسانية بني ادمحم، 2000: ، المغرب2، ج2000 مارس 11-10-09اإلنسانية مكناس في 
 .172ص
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وجود أكثر من مصطمح لمّتعبير » المصطمحات المترادفة حسب ما سبق ذكره إذن تنشأ عند 
، وىذا في الحقيقة ال أساس لو من الّصحة في الّدراسات المصطمحّية ألّن 1«عن المفيوم نفسو

المصطمح الواحد إذا احتمل أكثر من معنى فيو يصبح مجّرد كممة عاّمة ُتسَتعَمل عند عاّمة 
الّناس، لكن الواقع يثبت العكس ومّرد ذلك إلى اختالف الّترجمة من باحث آلخر، ومن مترجم 
آلخر، وىنا تجدر اإلشارة إلى أّن ىذا االختالف ال يقع عمى مستوػ المعنى بل عمى مستوػ 

 .الّشكل، وبعبارة أخرػ فيذه الّترجمات تختمف فقط في الّصيغة
 ولّما كان األمر كذلك، فيي ال تقّمل من شأن المصطمح في حّد ذاتو بل توقعنا في فوضى 

كبيرة تجعمنا نتوّىم أّن كّل ىذه الّترجمات أو باألحرػ كّل ىذه المقابالت العربّية مترادفة لكن ممعن 
أّن الّترادف قد يحمل عمى معنى الّتقارب في المعنى ال الّتطابق، ومن ثّم لزم » الّنظر فييا يجد 

الّتدقيق في المعنى من حيث الّدرجة أو الحّدة أو الّتفّرد بميزات وخصائص تمّيز ىذه الحالة الّنفسية 
 ىذا يعني أّن الّترادف يكون نسبيا ال مطمًقا؛ مّما قد يجعل الكثير من ىذه المقابالت 2.«عن تمك

العربّية مختمفة تماًما عن المعنى األصمّي إن لم نقل إّنيا متناقضة، ويّتضح ىذا أكثر مع 
المصطمحات اّلتي يضعيا من يترجم عن لغة أجنبية ال يتقنيا إتقانا جّيًدا من جية، ومن جية 

 .أخرػ قد يكون  ير ممّم باّلمغة العربّية نفسيا
ومن أمثمة المصطمحات المترجمة بأكثر من مقابل عربّي نذكر مصطمح اّلمسانّيات 

(Linguistique)  ؛ أوردىا 3عربيِّا (23)اّلذؼ ذكر لو عبد الّسالم المسّدؼ ثالثة وعشرين مقاباًل
وآخر  (الاّلنغويستيك)عمى شكل قائمة متسمسمة، فكان المصطمح األّول فييا معّربا ىو مصطمح 

؛ ولعّل سبب بدايتو بالمصطمح المعّرب أّول األمر (الّمسانّيات)مصطمح فييا يتمّثل في مصطمح 
ىو كون ىذا المصطمح شأنو شأن بقّية المصطمحات المرتبطة بأّؼ تخّصص من الّتخّصصات 

                                                 
 .125ص " خّطة مرجعية لمشروع مرصد الّمغة العربّية"  محّمد زكي خضر– 1
 .173ص " المعجم العربّي لعمم الّنفس المرضّي؛ دراسة نقدية"  أحمد المطيمي –2
الاّلنغوستيك، فقو الّمغة، عمم اّلمغة، عمم الّمغة الحديث، عمم الّمغة العاّم، عمم :  تتمثل ىذه المقابالت العربّية فيما يمي–3

اّلمغة العاّم الحديث، عمم فقو الّمغة، عمم الّمغات، عمم الّمغات العاّم، عموم الّمغة، عمم الّمسان، عمم الّمسان البشرؼ، عمم 
الّمسانة، الّدراسات الّمغوية الحديثة، الّدراسات اّلمغوية المعاصرة، الّنظر الّمغوّؼ الحديث، عمم الّمغويات الحديث، الّمغويات 

عبد الّسالم المسّدؼ، قاموس الّمسانّيات مع مقّدمة في عمم ). الجديدة، الّمغويات، األلسنّية، األلسنّيات، الّمْسنّيات والّمسانّيات
 .72المصطمح،  ص 
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العممّية المختمفة، حيث لّما تظير ألّول مّرة ُيستحسن تعريبيا كي ال تختمط األمور عمى الباحثين 
مادام ىذا المصطمح  ريًبا ولم يدخل بعد حمبة االستعمال، ثّم بعد ذلك شرع في ذكر مصطمحات 
أخرػ رّبما كان ترتيبيا حسب ظيورىا عند أصحابيا، وىكذا إلى أن وصل إلى آخر مصطمح في 

، ولعّل ما جعمو يصّنفو في آخر المطاف ىو كونو (الّمسانّيات)ىذه القائمة وىو مصطمح 
المصطمح الوحيد المّتفق عميو لالستعمال فيما بعد، أؼ بعد مرور وقت طويل من ظيور المصطمح 

 (.Linguistique)الفرنسّي األصل 
فإذا كان المسّدؼ قد جمع لنا كّل المقابالت العربّية اّلتي ُترجم بيا المصطمح الّسابق الّذكر في 
تمك القائمة المذكورة أعاله، فإّن المعاجم الموّحدة ظيرت فييا المصطمحات المترادفة بشكل كبير، 

. وذلك ر م صدورىا من طرف مكتب تنسيق الّتعريب اّلذؼ يسعى دائًما إلى توحيد المصطمحات
فيذا يعني أّنو لم يحسم األمر فيما يخّص قضّية الّترادف بصفة نيائية؛ إذ ورد ضمن معاجمو ىذه 

كثير من المصطمحات اّلتي ُعّبر عنيا بأكثر من مقابل عربّي واحد؛ ومن ذلك مثاًل مصطمح 
(Lexicographie) (صناعة المعاجم)و( معجماتية: )اّلذؼ ُوضع لو مقابالن عربّيان اثنان ىما ،

 .(عمم المعجم)و (معجمية):  اّلذؼ ُعّبر عنو بـ1(Lexicologie)والّشيء نفسو بالّنسبة لممصطمح 
وباإلضافة إلى ذلك، فقد وصل عدد المقابالت العربّية اّلتي ُوضعت لممصطمح األجنبّي الواحد 

: اّلذؼ ُعّبر عنو بـ (Alvéolaire)مصطمح : مقابالت؛ نحو (03)ثالثة - في بعض األحيان- 
، ولعّل ما جعل المكتب يوّظف أكثر من مقابل عربّي لممصطمح 2(ِسْنخي)و (نطعي)، (ُنخروبي)

األجنبّي الواحد ىو كونو يضّم باحثين من المشرق العربّي وآخرين من المغرب العربّي، ونظًرا لكون 
كّل فئة من ىؤالء تترجم عن لغة مختمفة عن لغة الفئة األخرػ؛ فقد وقعوا في كثير من األحيان في 
عّدة اختالفات في الّترجمة؛ فأصبح المصطمح الواحد ُيعّبر عنو بأكثر من مقابل عربّي واحد، ولعّل 

ما يزيد الّطين بّمة ىو وضع مصطمحات جديدة حّتى بالّنسبة لممصطمحات اّلتي دخمت في 
االستعمال؛ وبالّتالي فالعدد اإلجمالّي لممقابالت العربّية الخاّصة بالمصطمح األجنبّي الواحد قد 

 .يتضاعف يوًما بعد يوم
                                                 

- ، الّدار البيضاء1سمسمة المعاجم الموّحدة رقم . 2 مكتب تنسيق الّتعريب، المعجم الموّحد لمصطمحات الّمسانّيات، ط– 1
 .85، مطبعة الّنجاح الجديدة، ص 2002: المغرب

 .11 المرجع نفسو، ص –2
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وقد تتعّقد األمور أكثر فأكثر مع المصطمحات الفرعّية حين ال ُيبقي صاحبيا عمى نفس 
اّلذؼ وضع لو حامد عبد الّسالم  (Discipline, Self)المصطمح الفرعّي : الّترجمة ليا؛ نحو

نظام ذاتي، ترويض ذاتي، انضباط ذاتي، ضبط » : مقابالت عربّية؛ وىي (06)زىران ستة 
فالمصطمح األساس في ىذه األمثمة يتمّثل في الّذات . 1«الّنفس، تيذيب الّذات وتأديب الّذات

(Self)  وبقي نفسو في كّل المصطمحات، لكن االختالف يكمن في الكممة المضافة إلى المصطمح
نظام، ترويض، : اّلتي جاءت ترجمتيا بصيغ مختمفة ىي (Discipline)األساس وىي كممة 

انضباط، ضبط، تيذيب وتأديب؛ فكأّن واضعيا كان مترّدًدا فذكر لنا جميع االحتماالت الممكنة 
وىذا ما يؤّدؼ إلى الفوضى المصطمحّية من جية، ومن جية أخرػ فاّلترادف ىنا ليس مطمًقا لذا 

ُيستحسن عمى الباحث أن يختار من بين ىذه المقابالت العربّية الّستة ما يتناسب تماًما مع 
المصطمح األجنبّي كي يتجّنب الوقوع في مثل ىذه المشاكل وىو ما ُيعّبر عنو عند بعض الباحثين 

 .بالّتضّخم المصطمحيّ 
 المصطمحات الغامضة ىي عكس المصطمحات المترادفة، فإذا :المصطمحات الغامإلة- 3-5

كانت ىذه األخيرة تدّل عمى معنى واحد ولكّنيا تختمف من حيث الّصيغة أو ما ُيعرف عند آخرين 
بالّشكل الخارجّي، فإّن المصطمحات الغامضة تختمف من حيث الّصيغة والمعنى مًعا؛ لذا ُيعّبر 

، ألّنيا تثير االلتباس وبالّتالي 2(المصطمحات المبيمة)عنيا عند بعض الباحثين بتسمية أخرػ ىي 
حينما يعّبر المصطمح عن أكثر من مفيوم » تؤّدؼ إلى الغموض حيث يحدث ىذا األخير 

، وىنا ينتابنا فعاًل القمق والسّيما أمام لغة كاّلمغة العربّية اّلتي ُتنعت بأّنيا لغة ترادف، لكن 3«واحد
لألسف لّما نذىب إلى أرض الواقع وخاّصة مع المصطمحات الحديثة نجد أّن الّمغة العربّية وكأّنيا 

 .تعاني من نقص كبير في المفردات حّتى تطمق المصطمح الواحد عمى عّدة مفاىيم
تنشــأ المصطمحــات الغامضــة إذن عندمــا ُيعبَّــر بالمقابــل العربــّي الواحــد عن عــّدة مصطمحــات 

محمــود الّسعــران لكــّل مــن .ُجعــَل مقابــال عنــد د» اّلــذؼ  (حركيــة)المقابــل العربــّي : أجنبّيــة؛ نحــو
                                                 

 .142، قاموس عمم الّنفس، ص حامد عبد الّسالم زىران – 1
المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس بتعاون مع : تر" معجم مفردات عمم المصطمح" 1087 مؤّسسة إيزو الّتوصية – 2

 .213المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم، ص 
 .125ص " خّطة مرجعية لمشروع مرصد الّمغة العربّية" محّمد زكي خضر – 3
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واألمثمة من ىذا . Evolutive»1 وDynamique وDiachronique وHistoriqueمصطمــح 
ا وخاّصة في المعاجم الموّحدة؛ ولنأخذ عمى سبيل المثال  المعجم الموّحد )القبيل كثيرة جدِّ

اّلذؼ عمد فيو مكتب تنسيق الّتعريب في كثير من األحيان إلى وضع مقابل  (لمصطمحات اإلعالم
عربّي واحد لعّدة مصطمحات أجنّبية وكأّن الّمغة العربّية فقيرة أو  ير قادرة عن الّتعبير عن ىذه 

 Catalogue ،Guide: 2المصطمحات، ومن ىذه األخيرة نذكر مثاًل المصطمحات الفرنسّية الّثالثة
بمقابل عربّي واحد  (المعجم الموّحد لمصطمحات اإلعالم) ّالتي ُعّبر عنيا في Guide Manuelو

 .(دليل): ىو
-والّشيء نفسو نجده أيًضا عند مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة؛ حيث عّبر في أكثر من موضع 

المقابل العربّي : عن عّدة مصطمحات أجنبّية بمقابل عربّي واحد؛ نحو- وفي المعجم الواحد
، (Aptitude):  ىي3ليزيةنگمصطمحات إ (03)ّالذؼ وضعو المجمع لثالثة  (استعداد)
(Disposition)و (Readiness) مصطمحين أجنبيين اثنين ىما (الّتنفيس) كما قابل بكممة :
(Abréaction)و ( Catharsis). 

وصفوة القول، فإّن وضع مقابل عربّي واحد لمّتعبير عن عّدة مصطمحات أجنبّية ىو ما يتسّبب 
أكثر في الفوضى المصطمحّية، لذا ينبغي عدم توظيف ىذا الّنوع من المصطمحات المتمّثل في 

المصطمحات الغامضة إاّل لمّضرورة لتفادؼ الوقوع في البمبمة وخاّصة أمام لغة كالّمغة العربّية اّلتي 
تزخر بثرائيا العريق، كما أّنيا تعتمد في وضع مصطمحاتيا كثيًرا عمى وسيمة االشتقاق اّلتي يمكن 

 .بيا توليد عدد كبير من المصطمحات
 
 

                                                 
، 2012مجّمة اآلداب والّمغات، " إشكالية المصطمح وتعّدد المفاىيم في الّدرس الّمغوّؼ الحديث" ناصرية بغدادؼ العرجى – 1
 .61، ص 9ع
، مطبعة 2012: المغرب. 2، ط(عربي- فرنسي- إنجميزؼ ) مكتب تنسيق الّتعريب، المعجم الموّحد لمصطمحات اإلعالم – 2

 .عمى الّتوالي (78-77-30)الّصفحات  (23): الّنجاح الجديدة، سمسمة المعاجم الموّحدة رقم
، 1، الييأة العاّمة لشؤون المطابع األميرية، ج1984:  مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة، معجم عمم الّنفس والّتربية، دط، دب–3

 .عمى الّتوالي (88-46-15)الّصفحات 



   ماىية المصطمح                                                         :األّولالفصـل 

64 

 

 بعدما تحّدثنا عن تصنيف المصطمحات باعتبار :تصنيف المصطمحات باعتبار الّتخّصص- 4
الّشكل والمعنى واألىّمية، نأتي في ىذا الّشّق من البحث لمحديث عن تصنيف المصطمحات حسب 
معيار آخر؛ أال وىو معيار الّتخّصص وىو ما ُيعّبر عنو عند آخرين بمعيار الحقول المعرفّية أو 
المجاالت العممّية اّلتي تنتمي إلييا المصطمحات، ولعّل ىذا المعيار ىو المعّول عميو كثيًرا في 

الّدراسات المصطمحّية ألّن المصطمحات وفق ىذا المعيار ُتصّنف تبًعا لمّتخّصص؛ حيث أصبحنا 
في وقتنا الحاضر ال نتحّدث إاّل عن الّتخّصص؛ فكّل تخّصص لديو مصطمحاتو الخاّصة بو، ولّما 

كان األمر كذلك فأصبح ُينظر إلى المصطمح من زاوية أخرػ تتمّثل في الّتخّصص، وعميو إذن 
 :يمكن أن ُتصّنف المصطمحات إلى

أّننا نقصد بيا  (المصطمحات العاّمة) ال ينبغي أن ُيفيم من عبارة :المصطمحات العاّمة- 4-1
ّنما نقصد بيا تمك  األلفاظ العاّمة أو تمك الكممات العاّمة اّلتي نتداوليا كثيًرا في حياتنا اليومية، وا 
 .المصطمحات اّلتي تنتمي إلى أكثر من حقل معرفّي واحد؛ فيي مشتركة بين عّدة مجاالت عممّية

، وىذا يعني أّن ىذا 1«يتداوليا عاّمة الّناس في حياتيم اليومّية»  المصطمحات العاّمة إذن 
الّنوع من المصطمحات ال يتقّيد بإطار الّتخّصص الواحد، بل يتجاوز ىذا األخير إلى عّدة 

في أكثر من مجال معرفّي لكّنيا في كّل مجال من ىذه » تخّصصات؛ مّما يسمح ليا بالّظيور 
المجاالت تتفّرد بداللة عممّية خاّصة، فكّل عمم ميما كان اختصاصو دقيًقا فيو يّتصل بعموم 

، فاالّتصال إذن بين مختمف ىذه العموم ىو رّبما ما جعل بعض الباحثين يطمقون عمى ىذا 2«أخرػ 
، (المصطمحات المشتركة)الّصنف من المصطمحات تسمية أخرػ  ير المصطمحات العاّمة وىي 

فكّمما خرج المصطمح عن الّتخّصص الواحد ليشمل عّدة تخّصصات ُسّمي مصطمًحا عاّما أو 
أؼ كّمما تقّمص عدد الحقول المعرفّية والعكس صحيح؛  (Terme commun)مصطمًحا مشترًكا 

اّلتي ينتمي إلييا المصطمح الواحد كّمما اقترب من الّتخّصص وخرج من الّنطاق العاّم إلى الّنطاق 
 .الخاّص 

                                                 
، 2007: بيروت.  محّمد ىيثم الخّياط وآخرون، عمم المصطمح لطمبة كّميات الّطب والعموم الّصحّية، طبعة عربّية– 1

 .63منّظمة الّصّحة العالمّية، ص 
 .234ص " لغات الّتخّصص والمصطمحات العممّية" نجوػ مغاوؼ – 2
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ما يتعّمق بأنماط الحياة »  ُيعّرف المصطمح الحضارّؼ عمى أّنو :المصطمحات الحإلارّية- 4-2
أّما محّمد ىيثم . 1«...وما يتعّمق بيا من أدوات ُتستعمل في البيت أو الّشارع أو العمل أو المدرسة

ترتبط بفكر أّمة من األمم وحضارتيا وخصوصّياتيا » الخّياط فيو يرػ أّن المصطمحات الحضارّية 
وبيذا تكون المصطمحات الحضارّية أوسع مجااًل عن . 2«...الّثقافية كالّشورػ واإلمامة والخالفة

ونظًرا الّتساعيا ىذا الكبير، فيي كما جاء عمى .  يرىا من أصناف المصطمحات الّسابقة الّذكر
أشّد خطًرا وأبمغ تأثيًرا عمى الّمغة منو، ألّنو يتغمغل في الّنسيج الّمغوؼ وينخر » : لسان أحد الباحثين

 .، والمثال اّلذؼ قّدمو لنا ىذا الباحث ىو الّمغة المالطية3«في جسم الّمغة حّتى يحيميا لغة مختمفة
 إّن المتأّمل في الّتعريفات الخاّصة بالمصطمحات الّتقنّية بصيغة :المصطمحات الّتقنّية- 4-3

الجمع أو المصطمح الّتقنّي بصيغة اإلفراد يجد أّن معظميا ال تخرج عن الّتعريفات المرتبطة 
ومن ىذه الّتعريفات نذكر عمى سبيل المثال ما جاء في توصية إيزو . بالمصطمح العممّي عاّمة
المصطمح الّتقنّي أو الخاّص ىو » من مواصفة إيزو، حيث ترػ أّن  (37)اّلتي أعّدتيا الّمجنة رقم 

فقد ُيقصد بو إذن . 4«مصطمح يقتصر استعمالو أو معناه عمى المختّصين في موضوع حقل معّين
 . أّؼ حقل معرفّي من حقول المعرفة العممّية بصفة عاّمة أو أّؼ فرع من فروع العمم

ر م عدم الّتمييز بين المصطمحات الّتقنية والمصطمحات بصفة عاّمة من طرف عدد كبير من 
الباحثين والّدارسين العرب، إاّل أّن ىناك من حاول أن يقّدم لنا تعريفات دقيقة، ومن ىؤالء مثاًل 

عبارة عن مجموعة من الّرموز الّمغوية اّلتي تدّل عمى » : نذكر ما عّبر عنو عمي القاسمي بقولو
عّرف لنا القاسمي من خالل كالمو ىذا . 5«مفاىيم تتعّمق بفرع من فروع العمم أو الّتكنولوجيا

                                                 
الّتعريب بين اإلضافة " رفيق البوحسيني: ، نقاًل عن68 أحمد بن محّمد الّضبيب، الّمغة العربّية في عصر العولمة، ص –1

، 29جامعة القرويين، ع -ٍم، كّمية اّلمغة العربّية بمراكش2012/هٍ 1433: مجّمة حوليات كّمية الّمغة العربّية، المغرب" والتآكل
 .185ص  (18)اليامش رقم 

 .63 محّمد ىيثم الخّياط وآخرون، عمم المصطمح لطمبة كّميات الّطب والعموم الّصحّية، ص – 2
 .68 أحمد بن محّمد الّضبيب، المرجع الّسابق، ص– 3
األمانة الفّنية لمجنة عمم : ، تر(عربي-فرنسي-إنجميزؼ " )معجم مفردات عمم المصطمح" (1087) مواصفة إيزو رقم – 4

، 1984: المممكة المغربية- المصطمح الّتابعة لييأة المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية، مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط
 .221، ص 24مكتب تنسيق الّتعريب، ع

 .193 عمي القاسمي، عمم المصطمح أسسو الّنظرية وتطبيقاتو العممّية، ص – 5
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المصطمحات الّتقنّية عمى أّنيا مجموعة من  الّرموز الّمغوّية، وىي بالفعل ما ُيعّول عميو كثيًرا في 
 .المجاالت الّتقنّية، كما وّسع نطاقيا لتشمل أيًضا الّتكنولوجيا

 يقترب تعريف القاسمي كثيًرا إلى ما نجده عند محّمد ىيثم الخّياط اّلذؼ يرػ أّن المصطمحات 
تعين ذوات مادية موجودة أو مستحدثة كالياتف والحاسوب واألقمار االصطناعّية » الّتقنية 
تتعّمق المصطمحات الّتقنّية إذن بمستجّدات الّتكنولوجيا الحديثة، ونظًرا لمّتطّور اليائل . 1«...و يرىا

والّسريع اّلذؼ يشيده ىذا المجال فيي في تطّور مستمّر؛ لذا وجب عمى المصطمحّي بالّدرجة 
األولى والمترجم بالّدرجة الّثانية أن يعمال سوًيا لمواكبة ىذا الّزخم المصطمحّي الوافد من المؤّسسات 

 .الغربّية نتيجة اختراعاتيا اّلتي ُتبتَكر يومًيا
وعمى العموم، يدخل ضمن ىذا الّتصنيف المتعّمق بالمجاالت العممّية اّلتي تنتمي إلييا 

المصطمحات كّل الّتخّصصات؛ فإذا كان الّتخّصص مثاًل ىو الّصوتيات ُسّميت مصطمحات ىذا 
ذا كان الّتخّصص ىو الفمسفة ُسّميت المصطمحات المرتبطة بيا بـ(مصطمحات صوتّية)العمم  : ، وا 

ونظًرا لكثرة ىذه الحقول المعرفّية ال يمكننا في ىذا . إلى  ير ذلك...(المصطمحات الفمسفّية)
منيا فقط،  (03)البحث أن نتطّرق إلى ذكر كّل ىذه األصناف؛ لذا اكتفينا بالحديث عن ثالثة 
 .تتمّثل في المصطمحات العاّمة، المصطمحات الحضارّية والمصطمحات الّتقنّية

ُتصّنف المصطمحات إذن وفق عّدة تصنيفات وىي تختمف من باحث آلخر، ولعّل الباحث 
المصطمح الحديث، والفّني، » : محّمد أمياوش ىو من قّدم لنا عدًدا كبيًرا من ىذه األصناف؛ ومنيا

والجديد، والقديم، والعممّي، والمبيم، والمصطنع، والّنقدّؼ، واألدبّي، واألجنبّي، والخاّص، والّنفسّي، 
 أّن بعضيا  لنا محّمد أمياوشيّتضح من الّتسمّيات اّلتي قّدميا. 2«والمبتكر، والمستحدث، والمتمّيز

المصَطمح المبَيم، وبعضيا اآلخر كان حسب معيار : ُوضع حسب معيار األىّمية؛ نحو
كما تندرج بعض ىذه األصناف ضمن . المصطمح الّنقدّؼ، األدبّي والّنفسيّ : الّتخّصص؛ مثل

وآخر معيار لتصنيف المصطمحات ىو معيار . المصطمح المصطنع والمتمّيز: معيار المعنى؛ نحو
الّشكل؛ فينا في ىذا القول ورد ذكر المصطمح القديم وبالّتالي فيو قد يندرج ضمن المصطمح 

                                                 
 .63 محّمد ىيثم الخّياط وآخرون، عمم المصطمح لطمبة كّميات الّطب والعموم الّصحّية، ص – 1
: إربد. 1 محّمد أمياوش، قضايا المصطمح في الّنقد اإلسالمّي الحديث الّدكتور نجيب الكيالني نموذجا، ط– 2

 .73ٍم، عالم الكتب الحديث، ص 2010/هٍ 1431
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المصطمح الحديث، الجديد، المبتكر والمستحَدث فقد تكون قد : الّتراثّي، أّما الّتسمّيات المتمّثمة في
ّما عن طريق الّتركيب فُتسّمى  ُوضعت إّما عن طريق االشتقاق فُتسّمى مصطمًحا مشتقِّا، وا 

وىنا تجدر اإلشارة إلى أّن الّتركيب يأتي في عّدة أشكال قد تصل إلى حّد الجممة . مصطمًحا مرّكًبا
أو ما ُيعّبر عنو بالّتعابير المصطمحّية، ونظًرا لطوليا والسّيما عند دخول ىذا الّنوع من 

المصطمحات في تركيب جممة معّينة يصعب عمى القارغ فيم المقصود، ففي ىذه الحالة قد يمجأ 
بعض الباحثين إلى وسيمة االختصار وىي نوع من االختزال أؼ تقميص العبارة الّطويمة إلى كممة 

 .(مصطمحات مختصرة)واحدة؛ فتسّمى المصطمحات اّلتي توضع بيذه الوسيمة 
أضف إلى ذلك أّنو إذا تعّذرت كّل ىذه الوسائل في إيجاد المصطمح المناسب يمكن اّلمجوء إلى 

 .(مصطمحات معّربة)الّتعريب؛ فتسّمى المصطمحات الّناتجة بفضل ىذه الوسيمة 
 :وخالصة القول، يمكن تمخيص أنواع المصطمحات اّلتي سبق ذكرىا بالّتخطيط الّتالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                 
 .أنواع المصطمحات: (04)رالم                          الّشكل

 

المصطمحات 

 باعتبار األىمّية باعتبار المعنى باعتبار الّتخّصص

 عاّمة حضارية

تستعمل 
بمعناىا 

األصمّي في 
 الّمغة

خرجت عن 
معناىا األصمّي 
إلى معنى 
 اصطالحي

 تقنية

 باعتبار الّشكل

/أصمية معّرفة ُجممية مرّكبة مختصرة مشتّقة  امضة ضمنية مترادفة
 فرعّية
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وىكذا إذن؛ تأتي المصطمحات في عّدة أصناف أو تسمّيات، ولكّل صنف من ىذه األصناف 
خصائص تمّيزه عن  يره من األصناف األخرػ؛ فيذا ما جعمنا نتطّرق في ىذا البحث إلى الحديث 

عن كّل ىذه األصناف وشرحيا عن طريق تقديم أمثمة؛ والغرض األساس من الّتفصيل فييا في 
اّلذؼ ىو موضوع - موضوع عمم المصطمح  (المصطمح)الجانب الّنظرّؼ من البحث ىو كون 

ونظًرا لكون المصطمح يأتي في عّدة أشكال، فكي ال تختمط عمينا األمور في الجانب - بحثنا
الّتطبيقّي من البحث فّضمنا الحديث عنيا في ىذا المقام من جية، ومن جية أخرػ فيذه األنواع قد 

 . تختمف تسمياتيا من باحث آلخر إن لم نقل عند الباحث الواحد



 

 :الفصــــــــل الّثاني
شكالية تحديد المؤّلفات  علم المصطلح وا 

 الخاّصة بو
 .تعريف علم المصطلح: أّوال

 .نشأة علم المصطلح وأسباب ظهوره: ثانيا

 .مجاالت علم المصطلح وسماتو: ثالثا

 .الّنظرية العاّمة في علم المصطلح: رابعا

 .مدارس علم المصطلح: خامسا

 . الهييات اللايمة علل ووض المصطلحات في الوطط العرريّ : سادسا

 .صعوبة تحديد مؤّلفات علم المصطلح: سابعا
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 قبل أف نتطّرؽ إلى تعريف عمـ المصطمح تجدر اإلشارة إلى أّف ىذا العمـ يعّبر عنو :توطئة
، لكّف (Terminology): ليزّية بػنگكفي الّمغة اإل (Terminologie): في اّلمغة الفرنسّية بػ

ليزّية لـ تكف نگالّترجمة العربّية ليذا المصطمح سكاء أكانت عف اّلمغة الفرنسّية أـ عف  الّمغة اإل
عمـ المصطمح، عمـ المصطمحات، عمـ االصطبلح، عمـ : مكّحدة، بل جاءت بصيغ مختمفة، نحك

 .إلى غير ذلؾ مف الّتسميات...الحّد، المصطمحّية، االصطبلحّية، المصطمحّيات، المصطمحاتّية
( Terminologie)الغرض مف الّتنبيو إلى اختبلؼ المقاببلت العربّية اّلتي ُترجـ بيا مصطمح 

إلى الّمغة العربّية ىك ككف الّتعريفات الخاّصة بيذا العمـ احتكت عمى ىذه المقاببلت، كلّما كانت 
كثيرة كمختمفة مف باحث آلخر ارتأينا أف ننّبو كلك بإشارة بسيطة إلى ىذه الّترجمات المختمفة؛ لكّننا 

، أّما تكظيف بقّية (عمـ المصطمح)سكؼ نتقّيد بترجمة كاحدة كىي - إف شاء هللا- في ىذا البحث 
المقاببلت العربّية فمف يككف الّميـّ إاّل إذا كردت في أقكاؿ مقتبسة أك مف باب اإلشارة إلى ىذه 

 .االختبلفات في الجانب الّتطبيقيّ 
تعّددت الّتعريفات اّلتي ُكضعت ليذا العمـ المتمّثل في عمـ : تعريف عمم المصطمح: أّوال

: ؛ كلعّل مف أىّميا ما عّبرت عنو المنّظمة العالمية لمّتقييس بقكليا(Terminologie)المصطمح 
دراسة ميدانية لتسمية المفاىيـ اّلتي تنتمي إلى مياديف مختّصة مف الّنشاط البشرّؼ باعتبار »

العمـ اّلذؼ ُيعنى بمنيجّيات جمع » ، كىك عند جكاد حسني سماعنو 1«ةكظيفتيا االجتماعيّ 
أّما . 2«كتصنيف المصطمحات، ككضع األلفاظ الحديثة كتكليدىا، كتقييس المصطمحات كنشرىا

دراسة األلفاظ الخاّصة بالعمـك كالّتقنيات بتجميعيا » عبد الّرحمف الحاج صالح فقد عّرفو عمى أّنو 
ما ُيبلَحع في ىذه الّتعريفات ىك أّنيا تشترؾ . 3«كرصدىا كتحميميا ككضع بعضيا عند االقتضاء

في معنى كاحد كىك أّف ىذا العمـ ُيعنى بدراسة المصطمحات المتعّمقة بمختمف المياديف العممّية 
الجمع، الّتصنيف : بصفة عاّمة، حيث تتـّ ىذه الّدراسة كفق مراحل عديدة يككف ترتيبيا كالّتالي

ـّ تأتي في األخير مرحمة الّنشر كي تصل إلى المستعمميف  .كالّتحميل، الكضع، الّتقييس ث
                                                 

، 2008يكنيك : المغرب- مجّمة الّمساف العربّي، الّرباط " المصطمح الّنحكّؼ قراءة في قضايا الّتعريف" عبد المالؾ اعكيش –1
 .47، ص 61مكتب تنسيق الّتعريب، ع

 .93ص " المصطمحّية العربّية بيف القديـ كالحديث مشركع قراءة" جكاد حسني سماعنو – 2
 .374ص ، 1، مكفـ لمّنشر، ج2007: الجزائر.  عبد الّرحمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في الّمسانّيات العربّية، دط– 3
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إذا كانت ىذه الّتعريفات قد قّدمت لنا كصًفا دقيقا عف كيفية إجراء ىذه الّدراسة اّلتي ُيعنى بيا 
عمـ المصطمح، فإّف بعض الباحثيف اكتفكا بتقديـ عبارة مكجزة عف ذلؾ، كمف ىؤالء نذكر مثبًل 

العمـ اّلذؼ يبحث في العبلقة بيف المفاىيـ العممّية » عمي القاسمي اّلذؼ عّرؼ ىذا العمـ عمى أّنو 
، يقترب ىذا المفيـك كثيًرا إلى ما عّبر عنو الباحث 1«كالمصطمحات الّمغكية اّلتي تعّبر عنيا

( Systématique)عمـ المصطمح ىك دراسة نظامّية » : بقكلو (Alain Rey)الفرنسّي أالف رؼ 
لممصطمحات اّلتي تشير إلى المفاىيـ أك الّتصّكرات كىي العناصر األساسّية اّلتي تمّيز ىذه 

ىذا يعني أّف الّتركيز في ىذا العمـ يككف حكؿ العبلقة القائمة بيف المصطمحات . 2«الّدراسة
كُيعنى أيًضا بدراسة عممية » : كمفاىيميا؛ كلعّل ىذا ما نجده أيًضا عند مختار درقاكؼ  في قكلو

 Le)، فالمفيـك 3«لتسمية المفاىيـ اّلتي تنتمي إلى مياديف مختّصة ككظيفّية مف الّنشاط البشرؼّ 

Concept)  إذف ىك مكضكع عمـ المصطمح، كالمركز اّلذؼ تدكر حكلو مباحث ىذا العمـ؛ كليذا
 (.Conceptology): سّمي عند محّمد حسف عبد العزيز بػ

كما ينبغي أف نشير إليو أيًضا ىك أّف عمـ المصطمح ىك فرع مف فركع الّمسانّيات الّتطبيقّية، 
لكف نظرّيتو ىي عكس نظرّية الّمسانّيات، حيث تيتـّ ىذه األخيرة بدراسة الكممة ابتداء مف الّداؿ 

كلتفادؼ . نحك المدلكؿ، في حيف ييتـّ عمـ  المصطمح بدراسة المصطمح مف المدلكؿ نحك الّداؿ
ل الّتعبير عف المدلكؿ في عمـ المصطمح بػ ، كأف ُيعبَّر : الخمط بيف ىذه المصطمحات ُيفضَّ المفيـك

 .عف الّداؿ بػ الّتسمّية أك المصطمح
؛ (المصطمح)يّتضح مّما سبق أّف المفيـك في عمـ المصطمح مكجكد قبل كجكد الّتسمّية 

كيف يمكف كضع تسمية لمفيـك : كبالّتالي الّسؤاؿ اّلذؼ يحاكؿ اإلجابة عنو ىذا العمـ ىك كالّتالي
 كيف يمكف نقل مفيـك ما إلى لغة أجنبّية دكف االستعانة بتسميتو األصميةا: ماا كبعبارة أخرػ 

 

                                                 
مجّمة الّمساف " الّنظرّية العاّمة لكضع المصطمحات كتكحيدىا كتكثيقيا: (عمـ المصطمحات)المصطمحّية " عمي القاسمي – 1

 .09، ص 1، ج18ٍـه، مكتب تنسيق الّتعريب، مج1980/قٍه 1400: المممكة المغربية- العربّي، الّرباط
2  

– Alain Rey: la terminologie; noms et notions , P 08.  
: بيركت. 1مختار درقاكؼ، طرائق تعريب المصطمح كصناعة الّتعريف في الّدرس الّمسانّي العربّي الحديث، ط – 3

 .07ٍـه، دار الكتب العممّية، ص 2017/قٍه 1438
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 :نشأة عمم المصطمح وأسباب ظيوره: ثانيا
يّتفق معظـ الباحثيف في الّدراسات المصطمحّية عمى أّف اإلرىاصات األكلى لعمـ : نشأتو- 1

عمى يد الغربّييف اّلذيف مف عاداتيـ االىتماـ  (18ؽ)المصطمح ترجع إلى نياية القرف الّثامف عشر 
جّيًدا بقضّية تأصيل الكممات كالمصطمحات المستعممة في لغتيـ؛ فأّكؿ ظيكر ليذا المصطمح 

 Christian )1كتفريد شيميگالمتمّثل في عمـ المصطمح كاف في أكركبا عمى يد الباحث كريستياف 

Gottfried Schuly) عند لكيس سيباستياف مرسيي 1801، ثـّ ظير في فرنسا سنة (Louis 

Sébastien Mercier.) 
سنة عمى ظيكره  (36)لترا فمـ يظير إاّل بعد مركر حكالي سّتة كثبلثيف نگأّما استعمالو في إ

كفي ىذا الّصدد . 1837سنة  (William Whewell)في فرنسا، ككاف ذلؾ عمى يد كيمياـ كيكاؿ 
بمعناه الحديث  (Terminologie)تجدر اإلشارة إلى أّف أّكؿ استعماؿ لكممة عمـ المصطمح 

 كاف مع كيمياـ كيكاؿ؛ فرغـ تأّخر ظيكره عند ىذا الباحث مقارنة بمف 2المتداكؿ لدػ المصطمحّييف
 .سبقو، إاّل أّف المعنى الحقيقّي ليذا العمـ لـ يبرز إلى الكجكد إاّل مع ىذا الباحث

  ظير عمـ المصطمح عند الغربّييف في كقت مبّكر، لكّنو لـ يتشّكل كعمـ خاّص كلـ يتحّدد 
، حيث ازدىر بكيفية مذىمة عمى حّد تعبير عبد الّرحمف الحاج 3مجالو العممّي بكضكح إاّل حديًثا

؛ ككاف ذلؾ عمى يد األلمانّي (20ؽ )في الّنصف الّثاني مف القرف العشريف - رحمو هللا- صالح 
حاكلت االستفادة مف عمـ المنطق »كىك أّكؿ مف كضع نظرّية  (Eugen Wüster)أكجيف فكستر 

، فيذه الّنظرّية اّلتي قاـ بكضعيا ىذا 4«كنظرّية المعرفة لحّل مشاكل الّتكاصل بيف أىل االختصاص
 : العاِلـ تتمّثل في

                                                 
 .280، ص 29، ع2008مجّمة العمـك اإلنسانّية، جكاف " الّتأسيس الّنظرّؼ لعمـ المصطمح" زىيرة قركؼ – 1
، دار ما بعد الحداثة، 2004: المغرب- فاس. 1 خالد اليعبكدؼ، المصطمحّية ككاقع العمل المصطمحّي بالعالـ العربّي، ط–2

 .34-33ص 
اإلشكاالت الّنظرّية كالمنيجّية، كتاب تأسيس القضّية :  عثماف بف طالب، عمـ المصطمح بيف المعجمّية كعمـ الّداللة–3

، المؤّسسة الكطنّية لمّترجمة كالّتحقيق كالّدراسات، 1989: بيت الحكمة. االصطبلحّية، عبد الّسبلـ المسّدؼ كآخركف، دط
 . 70-69ص 

، مكتب 1988: المغرب- محّمد حممي ىميل، مجّمة الّمساف العربّي، الّرباط: تر" المصطمحّية في عالـ اليـك"فيمبر .  ق–4
 .211، ص 30تنسيق الّتعريب، ع 
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 (.La théorie générale de la terminologie)الّنظرّية العاّمة لعمـ المصطمح 
كبيذه الّنظرّية استطاع فكستر أف يحرز مكانة مرمكقة في الّدراسات المصطمحّية كالسّيما بعد 

ٍـه؛ 1931سنة  (الّتكحيد الّدكلّي لمغات اليندسة، خاّصة اليندسة الكيربائّية): صدكره لمكتاب المكسـك
كاعتبركا فيستر مف المراجع الياّمة في صنعتيـ، » فيذا الكتاب عّده معظـ الّمغكّييف كالميندسيف 

كمف العمماء اّلذيف ساىمكا أيًضا في ظيكر ىذا العمـ إلى . 1«أكبر رّكاد عمـ المصطمح الحديث
( Caplygin( )1869-1942)، شابمجيف (Lotte( )1892-1950)الكجكد نذكر كّل مف لكط 

اّلذؼ أّلف عدًدا كبيًرا مف البحكث في ميداف عمـ المصطمح  (Helmut Felber)كىممكت فيمبر 
 .(دليل المصطمحّية):  بعنكاف1984كلعّل مف أشير كتبو ما صدر لو سنة 

 اختمف الباحثكف المشتغمكف في الّدراسات المصطمحّية حكؿ األسباب اّلتي أّدت :أسباب ظيوره- 2
الّتحّكؿ المنيجّي اّلذؼ » إلى ظيكر ىذا العمـ؛ فمنيـ مف أرجع أسباب نضج ىذا العمـ كتطّكره إلى 
 (قائمة المصطمحات )طرأ عمى طرح المسألة المصطمحّية، انطبلًقا مف تعكيض المفيـك القديـ 

؛ ىذا يعني أّف الّتحّكؿ اّلذؼ ينطمق مف المفيـك األّكؿ المتمّثل في  2«(نظاـ المصطمحات )بمفيـك 
إلى المفيـك الّثاني المتمّثل في الّنظاـ المصطمحّي قد ظير في نياية  (Nomenclature)القائمة  

إثر بداية مراجعة بعض المفاىيـ الّمسانّية، فبينما كاف ُينظر إلى  (19ؽ )القرف الّتاسع عشر 
مصطمحات حقل عممّي أّنيا مجّرد قكائـ أسماء تصنيفّية أصبح ُينظر إلى ىذه المصطمحات عمى 
أّنيا نظاـ متماسؾ مف القيـ الّداللّية اّلتي بيا ُيعرؼ بعضيا البعض مف خبلؿ الكظيفة األساسّية 

 .اّلتي تؤّدييا كالمتمّثمة في تسمية األشياء

ُيضاؼ إلى ما سبق ذكره، أّف سبب ظيكر ىذا العمـ يرجع بالّدرجة األكلى إلى تطّكر العمـك 
كالّتقنّيات ككذا اّتصاؿ الّمغات فيما بينيا، كمف القائميف بيذا الّرأؼ نذكر الباحث خالد اليعبكدؼ اّلذؼ 

كلعّل أىـّ أسباب ىذه الّطفرة تطّكر مفاىيـ العمـك كتفّرع ميادينيا كاّتجاىاتيا » : جاء عمى لسانو
كاختبلؼ مناىجيا كمقارباتيا، إضافة إلى اضطراد األبحاث في مجاالت تقنيات المعمكمات 

                                                 
 .267 عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو الّنظرّية كتطبيقاتو العممّية، ص – 1
 .69ص " اإلشكاالت الّنظرية كالمنيجّية: عمـ المصطمح بيف المعجمّية كعمـ الّداللة" عثماف بف طالب – 2
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 فالّطفرة في ىذا القكؿ تدّؿ عمى تطّكر ىذا العمـ المتمّثل في عمـ المصطمح ؛1«كالّتكاصل كتقّدميا
 .إلى اختصاص مستقّل بذاتو

اّلذؼ يرػ أّف ( Robert Dubuc)كمف الباحثيف القائميف بيذا الّرأؼ أيًضا نجد ركبير دكبكؾ 
ظيكر ىذا العمـ مرّده إلى الّتقّدـ الّسريع اّلذؼ تحّقق لمّتقنّيات مف جية، كمف جية ثانية إلى 

، فيذا أمر طبيعّي ألّف الّمغات تختمف 2الحاجات المتزايدة لمّتكاصل بيف الّشعكب بالّمغات المختمفة
فيما بينيا مف حيث الّسمات اّلتي تّتسـ بيا كمف حيث درجة الّتقّدـ، فكّمما ظيرت مسّميات جديدة 
لبلختراعات اّلتي ُتبتكر في بمد ُمعّيف تطّمب ذلؾ نقل ىذه المفاىيـ إلى لغات أخرػ كذلؾ إّما عف 

 .طريق الّتعريب أك الّترجمة كي تبقى الّمغة الكاحدة في اّتصاؿ دائـ مع غيرىا مف اّلمغات
إلى ىذه األسباب نظرة مغايرة تماًما لما سبق - رحمو هللا- نظر عبد الّرحمف الحاج صالح 
لـ ينشأ ىذا العمـ كما يظّف مف اىتماـ الّمسانّييف » : ذكره، كنستشف ذلؾ مف خبلؿ قكلو

فيذا لـ يحدث إاّل قميبًل إّنما كاف المنطمق في الكثير مف البمداف ىك اىتماـ . بالمصطمحات خاّصة
الحككمات بتكحيد الّتسمّيات اّلتي تطمق عمى ما تنتجو المصانع مف مصنكعات معّينة مف آالت 

، فالغرض مف ظيكر عمـ المصطمح حسب ىذا الباحث ىك غرض 3«كأجيزة كأدكات كقطع غيار
تجارّؼ اقتصادّؼ يتمّثل في الّسعي إلى تكحيد الّتسمّيات ِلما ُيستجّد يكمًيا مف المنتكجات لتفادؼ 

الخمط اّلذؼ بإمكانو أف يقع بيف تسمّياتيا؛ فقد ُتطمق تسمية معّينة عمى نكع معّيف مف اّلمباس في 
بمد ما، كُتنقل الّتسمية نفسيا إلى بمد آخر لمّداللة عمى شيء آخر كليكف مثبًل قطعة معّينة مف قطع 

 .غيار الّسّيارات أك الّشاحنات
مف ىنا ظيرت عّدة مؤّسسات ُتعنى بقضّية تكحيد ىذه الّتسمّيات في العالـ بأسره؛ كمف ىذه 

 :المؤّسسات نذكر
 (British standards institution)المؤّسسة البريطانّية لمّتنميط - 

 (ISO( :)International standards organisation)المؤّسسة الّدكلّية لمّتنميط - 

                                                 
 .07، ص1ـ، مطبعة أميمة، ع2011شتنبر : المغرب- مجّمة مصطمحّيات، فاس" معالـ مصطمحّيات" خالد اليعبكدؼ –1
، 5، مطابع البكغاز، مج 1996أبريل : عبد الّرحيـ حزؿ، مجّمة ترجماف، المغرب: تر" ما المصطمحّيةا" ركبير دكبكؾ – 2
 .47، ص 1ع
 .374، ص 1 عبد الّرحمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في الّمسانّيات العربّية، ج– 3
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 (.INFOTERM)المركز الّدكلّي لئلعبلـ حكؿ المصطمحات - 

 (.AFNOR)الجمعية الفرنسّية لمّتنميط - 
 

 :مجاالت عمم المصطمح وسماتو: ثالثا

ييتـّ عمـ المصطمح بثبلثة جكانب مّتصمة مف البحث العممّي كالّدراسة المكضكعّية، : مجاالتو- 1
 :كىي تتمّثل فيما يمي

 يبحث عمـ المصطمح في العبلقات القائمة بيف المفاىيـ المتداخمة نحك عبلقة الجزء بالكّل -أ
فيذا الّصنف مف العبلقات ىك اّلذؼ يشّكل األساس في كضع المصطمحات . كالجنس بالّنكع

؛ لذا ينبغي تحديد المفيـك الكاحد بدّقة متناىية كي ال  المصّنفة اّلتي تعّبر عنيا في عمـ مف العمـك
إّف » : يختمط مع بقّية المفاىيـ المتشابكة معو، كلعّل ىذا ما عّبر عنو محمكد فيمي حجازؼ بقكلو

؛ يّتضح 1«تحديًدا دقيقا، كيقّنف ليا مصطمحاتيا- في المقاـ األّكؿ- عمـ المصطمح يحّدد المفاىيـ 
مف ىذا الكبلـ أّف األساس اّلذؼ يعّكؿ عميو في عمـ المصطمح ال يتمّثل في المصطمحات نفسيا، 
بل في المفاىيـ المحّددة تحديًدا دقيقا، كبيذا يختمف ىذا العمـ عف بقّية الّدراسات الّمغكّية األخرػ 
اّلتي تنطمق أساًسا مف الّداؿ لمكصكؿ إلى المدلكؿ حسب مصطمحات دؼ سكسير، أّما في عمـ 

 .المصطمح فاالنطبلؽ فيو يككف مف المفيـك نحك الّتسمية
يبحث عمـ المصطمح في المصطمحات الّمغكّية كالعبلقات القائمة فيما بينيا، ككذا كسائل - ب

ـّ تكليد عدد ال ...كضعيا مف اشتقاؽ أك تركيب أك نحت إلى غير ذلؾ مف الكسائل اّلتي بفضميا يت
كمف مباحث ىذا العمـ أيًضا أّنو يبحث في أنظمة تمثيل المصطمحات في . نيائي مف المصطمحات

؛ فيذا األخير يحيمنا إلى أّف عمـ المصطمح فرع خاّص مف فركع عمـ األلفاظ أك  بنية عمـ مف العمـك
 (.Semasiology )2كعمـ تطّكر دالالت األلفاظ (Lexicology)المفردات 

البحث في الّطرؽ العاّمة اّلتي تؤّدؼ إلى خمق الّمغة العممّية كالّتقنّية بصرؼ الّنظر عف - ج
كبيذا يصبح عمـ المصطمح عمًما متداخل االختصاصات . الّتطبيقات العممّية في لغة طبيعّية بذاتيا

                                                 
 .25 محمكد فيمي حجازؼ، األسس الّمغكّية لعمـ المصطمح، ص –1
، 1985: الجميكرّية العراقّية. ، دط(169) عمي القاسمي، المصطمحّية مقّدمة في عمـ المصطمح، المكسكعة الّصغيرة –2

 .19ص
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؛ نحك عمـ الّمغة، المنطق، الكجكد، اإلعبلمّيات، المكضكعات : ألّنو يتفاعل مع عّدة عمـك
 .المتخّصصة كعمـ المعرفة

كّل عمـ مف ىذه العمـك يتناكؿ في جانب مف جكانبو عمى حّد تعبير عمي القاسمي الّتنظيـ 
الّشكمّي لمعبلقة المعّقدة بيف المفيـك كالمصطمح، كلعّل ما يزيد في تعقيد كتشابؾ العبلقة الّرابطة 
بيف المفيـك كالمصطمح ىك ككف ىذه العبلقة تجمع بيف شيئيف ليسا مف طبيعة كاحدة؛ فالمفيـك 

 .شيء معنكّؼ مممكس، في حيف يككف المصطمح ماّديا كيمكف تجسيده عمى أرض الكاقع
ىذه ىي المجاالت الكبرػ اّلتي يبحث فييا عمـ المصطمح بصفة عاّمة، لكف ىنا تجدر اإلشارة 
إلى أّف بعض الباحثيف أضافكا بعض المجاالت األخرػ لكّنيا في الحقيقة ال تدخل ضمف مجاالت 
ّنما تعتبر مف الّسمات اّلتي يّتسـ بيا عمـ المصطمح؛ لذا ُيستحسف الفصل بينيما ألّف  ىذا العمـ، كا 
المجاالت تختمف عف الّسمات؛ فاألكلى تعني ما يبحث فيو عمـ المصطمح، أّما الّثانية فيي تتمّثل 

 .في الممّيزات اّلتي تجعل عمـ المصطمح يختمف عف غيره مف العمـك
؛ (عمـ المصطمح)بمعنى  (المصطمحّية) كباإلضافة إلى ما سبق ذكره، ىناؾ مف يستعمل 

كبالّتالي يعتقد أّف مجاالت المصطمحّية ىي نفسيا مجاالت عمـ المصطمح، كىذا غير صحيح ألّف 
؛ كإلزالة ىذا الغمكض نستعيف بالّترسيمة اّلتي قّدميا لنا (عمـ المصطمح)أعـّ مف  (المصطمحّية)

 :1عمي القاسمي؛ كىي كالّتالي
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 .279 طمح أسسو الّنظرّية كتطبيقاتو العممّية، صصعمي القاسمي، عمـ الـ– 1
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 .مجاالت المصطمحّية: (05)الّشكل رقم 
، (Wüster) مف الباحثيف اّلذيف تطّرقكا إلى ذكر سمات عمـ المصطمح نجد فكستر : سماتو- 2

كذلؾ في أكاخر حياتو عندما عّرؼ ىذا العمـ عمى أّنو العمـ اّلذؼ يحكـ نظاـ المعجـ المختّص؛ 
 :نقاط؛ كىي كالّتالي (05)فحّدد ىذه الّسمات في خمس 

 المصطمحّية

 صناعة المصطمح عمـ المصطمح البحث المصطمحيّ 

دراسة 
 المفاىيـ

تحديد  الّتقييس
 مصطمحاتيا

تاريخ عمـ 
 المصطمح

المدارس  الّتكثيق
 المصطمحّية

 تحرير
ترتيب كتعريف )

 (المصطمحات

 نشر
نشر المعجـ المختّص )

 (كرقّيا أك إلكتركنيًّا

 حصر
بحث في مصطمحات )

 (مجاؿ عمميّ 

 الّتدريب
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 تتمّثل الّسمة األكلى مف سمات عمـ المصطمح في ككف ىذا العمـ يبحث في : الّسمة األولى-2-1
 1المفاىيـ لمكصكؿ إلى المصطمحات اّلتي تعّبر عنيا، كمف القائميف بيذا الّرأؼ نذكر خالد اليعبكدؼ

ليرتبط بعد ذلؾ بالمصطمحات  (Concepts)اّلذؼ يرػ أّف ىذا العمـ ينطمق مف المفاىيـ 
(Terms  .) 

كبعبارة أخرػ - أؼ المصطمحات- المفاىيـ إذف في ىذا العمـ مكجكدة قبل كجكد الّتسمّيات 
ـّ بالمفيـك كتسميتو كىذا ما يمّيزه عف الّمسانّيات اّلتي تدرس الكممة انطبلًقا مف  فعمـ المصطمح ييت

 .الّداؿ نحك المدلكؿ
كلّما كاف األمر كذلؾ، فإّف الّسؤاؿ اّلذؼ يطرح نفسو في الّدراسات المصطمحّية ىك حكؿ 

، 2«مفيـك المصطمح اّلذؼ ينبغي تحديده بكضكح، قبل معرفة الّصيغة الّمغكّية اّلتي يظير فييا»
فالمفيـك ىك ما يعّبر عنو في الّدراسات الّمغكية بالمدلكؿ، أّما الّصيغة الّمغكّية فيي تعني الّتسمية 

 .في الّدراسات المصطمحّية كيقابميا الّداؿ في الّدراسات الّمغكّية
يّتضح مّما سبق أّف المفيـك كالّتسمية مصطمحاف مف المصطمحات الخاّصة بعمـ المصطمح، 

في الّدراسات الّمغكّية ىذا مف جية، كمف جية - عمى الّتكالي-كىما يعّبراف عف المدلكؿ كالّداؿ 
أخرػ فاالنتقاؿ يككف مف الّداؿ نحك المدلكؿ في اّلمسانّيات، في حيف يككف مف المفيـك نحك 

كبعبارة أخرػ فإّف المفاىيـ في عمـ المصطمح مكجكدة قبل الّتسمية في الّدراسات المصطمحّية، 
أؼ - كجكد الّتسمّيات؛ لذا أخذ المصطمحّيكف عمى عاتقيـ مسألة البحث في الّتسمّيات 

 .ال في المفاىيـ- المصطمحات
فكستر ضمف سمات عمـ المصطمح الخمسة   تتعّمق الّسمة الّثانية اّلتي ذكرىا:الّسمة الّثانية- 2-2

بالمنيج المّتبع في ىذا العمـ كىك يتمّثل في المنيج الكصفّي، حيث تّتضح قيمة الكصف 
حيف يعتمد المصطمحّي إلى كصف تمؾ المصطمحّيات اّلتي ترفض » المصطمحّي بصفة جمّية 

، كمف األمثمة عمى ذلؾ مصطمحات 3«إجراء عممّية الّتقييس عمى منظكماتيا نظًرا لعدـ استمراريتيا

                                                 
 .39 خالد اليعبكدؼ، المصطمحّية ككاقع العمل المصطمحّي بالعالـ العربّي، ص –1

2  
– Guy Rondeau, Introduction à la terminologie, P 19. 

 .46 خالد اليعبكدؼ، المصطمحّية ككاقع العمل المصطمحّي بالعالـ العربّي، ص – 3
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الحرفّييف المتعّرضة لمّتطّكر بصفة دائمة، كالّشيء نفسو يقاؿ عف المصطمحات المرّكبة اّلتي ال 
 .تقبل الّتجزئة دكف تغيير في المعنى

فالمفيـك . عاـّ كخاّص : لممنيج في الّدراسة المصطمحّية حسب الّشاىد البكشيخي مفيكماف
ـّ لممنيج عند ىذا الباحث ىك  طريقة البحث المييمنة المؤّطرة لممجيكد البحثّي المصطمحّي » العا

، أّما المفيـك الخاّص لممنيج في 1«كّمو، القائمة عمى رؤية معّينة في الّتحميل كالّتعميل كاليدؼ
طريقة البحث المفّصمة المطّبقة عمى كّل مصطمح مف المصطمحات » الّدراسة المصطمحّية فيك 

يّتضح مف ىذيف . 2«المدركسة، في إطار منيج مف مناىج الّدراسة المصطمحّية بالمفيـك العاـّ 
ـّ لممنيج المّتبع في ىذا العمـ يتعّمق بالبحث المصطمحّي بصفة عاّمة؛ في  الّتعريفيف أّف المفيـك العا

حيف ُيقصد بالمفيـك الخاّص لممنيج في الّدراسة المصطمحّية طريقة البحث اّلتي يمكف تطبيقيا 
عمى كّل مصطمح مف مصطمحات البحث المصطمحّي، كبعبارة أخرػ فيك يعني طريقة البحث 

 .المطّبقة عمى المصطمح الكاحد مف المصطمحات المراد دراستيا في حقل عممّي معّيف
. العممّية، المنيجّية كالّتكاممية: ؛ كىي3دعائـ (03)يقـك منيج الّدراسة المصطمحّية عمى ثبلثة 

أّما الّتكاممية فأساسيا ىك الّتنسيق . فالعممّية تتدّرج مف االستيعاب إلى الّتحميل كالّتعميل فالّتركيب
ا في مجاؿ البحثفألّف ىذا األخير مف أىـّ أكجو الّتعاك  . كلو أىمّية كبيرة جدًّ

كباإلضافة إلى ىذه الّدعائـ الّثبلثة اّلتي يقـك عمييا منيج الّدراسة المصطمحّية، فإّف ىذا المنيج 
اإلحصاء، : أركاف أساسّية؛ كىي (05)كجكد خمسة -  عمى حّد تعبير الّشاىد البكشيخي –يتطّمب 

 .الّدراسة المعجمّية، الّدراسة الّنّصية، الّدراسة المفيكمّية كأخيًرا يأتي العرض المصطمحيّ 
 مف سمات عمـ المصطمح أيًضا أّنو ييدؼ إلى الّتقييس، حيث يعّبر عف :الّسمة الّثالثة- 2-3

: كفي اّلمغة الفرنسّية بػ (Standardisation): ليزّية بػنگىذا األخير في اّلمغة اإل

                                                 
 .48ـ، دار الّسبلـ، ص 2012/ق1433: القاىرة. 1 الّشاىد البكشيخي، دراسات مصطمحّية، ط– 1
 .48نفسو، ص المرجع  – 2
، جامعة الّسمطاف -دراسة مصطمحية -  محّمد أزىرؼ، مصطمح القافية مف األخفش األكسط إلى حاـز القرطاجني – 3

 .50-49،  ص 1: ـ، مطبعة ندير، سمسمة األطركحات الجامعية رقـ2014/ق1435: مكالؼ سميماف بني مبلؿ، المغرب
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(Normalisation)المكاصفة، :  نحك1، فيذا المصطمح ُترجـ إلى اّلمغة العربّية بعّدة مقاببلت
كفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّف بعض الباحثيف يفّرقكف في عمـ . الّتعيير، المعايرة كالّتنميط

 :؛ كىي2مصطمحات متداخمة (03)المصطمح بيف ثبلثة 
كُيعنى باعتماد المعايير أك المقاييس اّلتي تساؽ  (Standardisation )الّتقييس أو المعيرة- 

 .كفقيا المصطمحات

ييتـّ بكضع المصطمحات الجديدة لمّتعبير عف المفاىيـ المستحدثة  (Normalisation )الّتنميط- 
 .كفق المعايير أك المقاييس المّتفق عمييا في عممية الّتقييس

يعني تكحيد المعايير كالمبادغ كالمنيجّيات اّلتي تصاغ كفقيا : (Unification )الّتوحيد- 
المصطمحات مف جية، كمف جية أخرػ فيك يدّؿ عمى اختيار مصطمح كاحد مف بيف عّدة 

 .مترادفات لمّتعبير عف مفيـك معّيف
مفيـك تجارؼ اقتصادؼ » بصفة عاّمة إلى  (الّتقييس)يرجع أصل ىذا المصطمح المتمّثل في 

مفاده التزاـ الّسمع كالبضائع المرّكجة كطنيًّا كدكليًّا بمقاييس منيا ما ىك صّحي كصناعّي، كمنيا ما 
ىذا يعني أّف الغرض األساس الذؼ مف أجمو ظير ىذا المصطمح ىك تكحيد . 3«ىك كّمّي كتجارؼّ 

كبتعبير آخر فيك مصطمح . الّتسمّيات الخاّصة بما ُيستجّد يكمًيا مف منتكجات بأنكاعيا المختمفة
 في 1873مأخكذ مف لغة الّصناعة كيعكد ظيكره حسب محّمد رّشاد الحمزاكؼ إلى سنة 

اختيار صيغة أك »ليزّية كالفرنسّية، ثـّ دخل ميداف الّمغة فيما بعد كأصبح ُيطمق عمى نگاإل
استعماؿ مصطمح أك تعبير معّيف دكف غيره مف الّصيغ أك االستعماالت أك المصطمحات 

كالّتعبيرات المكجكدة في ميداف معّيف مف الّمغة العممّية أك لغة الكبلـ كذلؾ باالعتماد بالخصكص 
عمى مقاييس كأسس تعتبر شرط الكفاية نظًرا إلى أّف شرط اّلمزـك متكّفر في طرؽ الكضع كمناىج 

                                                 
أعماؿ مؤتمر الّتعريب " الّتقييس منيج إلى تكحيد المصطمح العممّي العربّي مقاربة لغكية إحصائية" محّمد رّشاد الحمزاكؼ –1

: ، الخرطـك1994-02-01 إلى 1994-01-25: الّسابع إلقرار مشاريع المعاجـ كنظـ الكتابة العربّية العممّية األّياـ مف
 .20، مطبعة ديديكك، ص 1995

2
 .305 عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو الّنظرية كتطبيقاتو العممّية، ص -
، كّميتي اآلداب 1999صيف : مجّمة العمـك اإلنسانّية، البحريف" إشكالية المصطمح إشكالّيات" محّمد رّشاد الحمزاكؼ – 3

 .152، ص 2كالّتربية، جامعة البحريف، ع
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، فبينما كاف ُيستخَدـ لمّداللة عمى ضبط معيار الماّدة المكضكعة مف حيث ما تّتصف بو 1«الّترجمة
مف متانة كجكدة مثبًل أصبح ُيستعمل في الّدراسات الّمغكية بصفة عاّمة كفي عمـ المصطمح بصفة 
ـّ إاّل بعد عممّية االنتقاء  خاّصة لمّداللة عمى تكحيد الّتسميات أك باألحرػ المصطمحات كذلؾ ال يت

 .مف بيف الّصيغ المكضكعة لكّل مصطمح مف المصطمحات
الّتقييس الّمغكّؼ، أّما في الّدرس المصطمحي فُيعّبر : الّتقييس إذف في الّدرس الّمغكّؼ ُيعّبر عنو بػ

كضع » اّلذؼ يعني  (Normalisation terminologique) الّتقييس المصطمحيّ : عنو بػ
أك مكاصفات  (Vocabularies)تصّكرات مقّيسة مع مصطمحاتيا كعرضيا في ىيئة مسارد 

(Standards»)2 . أّما عمي القاسمي فقد حّدده في معنييف اثنيف؛ يتمّثل المعنى األّكؿ في تكحيد
المصطمحات المستعممة لدػ مجمكعة معّينة مف األشخاص، أّما المعنى الّثاني فيك تفضيل 

ـّ إعدادىا بدّقة،  مصطمح دكف غيره مف المصطمحات، كذلؾ بعد دراسة الممفات المصطمحّية اّلتي ت
كالمقصكد بيذه الممفات ىك تمؾ القكائـ االصطبلحّية اّلتي ُجمعت فييا جميع المقاببلت العربّية 

الدّالة عمى المصطمح األجنبّي الكاحد، كىنا ينبغي أف نشير إلى أّف ىذا العمل يتـّ مف طرؼ ىيأة 
يبمغ عدد األعضاء اّلتي . في جنيف (ISO)رسمّية معّينة كالمنّظمة العالمية لمّتكحيد المعيارؼ 

بصفة أعضاء  (14)عضًكا؛ منيـ أربعة عشر  (44)تتكّكف منيا ىذه المنّظمة أربعة كأربعيف 
كما ينتمي إلى ىذه المنّظمة . آخريف بصفة أعضاء مراقبيف أك مبلحظيف (30)أصمّييف، كثبلثيف 
منّظمة دكلية متخّصصة في ىذا الميداف اّلذؼ ىك عمـ المصطمح بمجاالتو  (38)ثمانية كثبلثكف 

 .المختمفة
 تتمّثل الّسمة الّرابعة مف سمات عمـ المصطمح في ككف ىذا العمـ يجمع بيف :الّسمة الّرابعة- 2-4

. 3«عمـ المصطمح عمـ بيف الّمغات» : العديد مف الّمغات، كىذا ما عّبر عنو عمي القاسمي بقكلو
نفيـ مف ىذا الكبلـ أّف ىذا العمـ ال يختّص بمغة معّينة، بل بجميع الّمغات المتكاجدة في العالـ ألّف 

 .عمـ المصطمح في تطّكر مستمّر يتماشى مع المستجّدات

                                                 
 .130، دار الغرب اإلسبلمّي، ص 1986: بيركت.  محّمد رّشاد الحمزاكؼ، العربّية كالحداثة أك الفصاحة فصاحات، دط–1
 .214محّمد حممي ىميل، ص : تر" المصطمحّية في عالـ اليـك"فيمبر .  ق– 2
 .271 عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو الّنظرّية كتطبيقاتو العممّية، ص –3
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كلّما كاف األمر كذلؾ، فظيكر أّؼ مصطمح مف المصطمحات المتعّمقة بالّتكنكلكجيا الحديثة 
ـّ نقل ىذا المفيـك إلى الّمغات األخرػ؛  ـّ يت مثبًل في بمد معّيف يككف بالّمغة الّرسمّية لذلؾ البمد ث

كبالّتالي يخرج مف الّنطاؽ المحّمي إلى الّنطاؽ العالمّي، لذا يمكف أف نعّرؼ ىذا العمـ المتمّثل في 
 .، فيك عمـ متفّتح عمى العالـ(عمـ عبر الّمغات)عمـ المصطمح عمى أّنو 

 كلعّل ما يبّرر أكثر ىذا الّتفّتح ىك ككف مكضكع عمـ المصطمح يتمّثل في المصطمح، كىذا 
أف يككف لو ما يقابمو في - كما سبق أف تحّدثنا عف ذلؾ في الفصل األّكؿ- األخير مف سماتو

الّمغات األخرػ؛ ألّف المصطمح لّما يظير ألّكؿ مّرة قد نجد صعكبة في كضع ما يناسبو لذا يمجأ 
ـّ بعد مركر الكقت يمكف إيجاد المصطمح المبلئـ  المصطمحّيكف إلى أسيل كسيمة كىي الّتعريب، ث
كذلؾ بعدما يككف مترَجما إلى عّدة لغات أخرػ؛ فإذا كاف الباحث المصطمحّي العربّي مثبًل ال يتقف 

تمؾ الّمغة اّلتي ظير بيا ىذا المصطمح أّكؿ األمر، فيك ال يتمّكف مف ترجمتو في الكقت اّلذؼ 
ظير فيو إاّل بعدما ُيترَجـ إلى لغات أخرػ قد يككف متمّكنا منيا، كفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة 
إلى أّف ىذا الّنكع مف الّترجمة اّلذؼ ال يككف مباشرة مف الّمغة األصل اّلتي ظير فييا المصطمح 
ألّكؿ كىمة قد يعطي لنا ترجمات غير كاضحة إف لـ تكف متناقضة تماًما لؤلصل؛ لذا كجب عند 
 .ذكر ىذه الّترجمات أف نضع أماميا دائًما ما يقابميا في الّمغات األخرػ كي ُيفيـ المقصكد منيا

رّبما مف أىـّ  (عمًما عبر الّمغات)مف ىنا تصبح ىذه الّسمة المتمّثمة في ككف عمـ المصطمح 
الّسمات الخاّصة بيذا العمـ، لذا كجب عمى المصطمحّي أك المترجـ بصفة عاّمة أف يككف متقًنا 

لعدد كبير مف الّمغات كي يتمّكف مف ترجمة ما ُيستجّد مف مصطمحات شّتى الحقكؿ المعرفّية اّلتي 
يتزايد عددىا يكًما بعد يكٍـه كخاّصة في كقتنا الحالي أيف أصبح الّتخّصص الكاحد يتفّرع بدكره إلى 

 .عّدة تخّصصات فرعّية
 آخر سمة مف الّسمات الخاّصة بعمـ المصطمح تتمّثل في ككف ىذا العمـ :الّسمة الخامسة- 2-5

يختّص بالّمغة المكتكبة، كبيذه الّسمة يختمف عف البحكث الّمغكّية بصفة عاّمة كالّمسانّيات 
أّما عمـ المصطمح . كالّصكتّيات مثبًل، حيث تعطى األكلكّية في ىذه العمـك لممنطكؽ عمى المكتكب

ألّف ىذه المصطمحات ُتستخدـ في » فيجعل المصطمحات إذف في شكميا المكتكب مجااًل لعممو 
. المقاـ األّكؿ في المطبكعات العممّية المختمفة، كتستخدـ في مرحمة تالية في الّتكاصل المنطكؽ 
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، 1«كعمى المستكػ الّدكلّي ىناؾ مجاؿ كبير لتكحيد المصطمحات عمى المستكػ المكتكب
فالمصطمحات لّما تظير ألّكؿ مّرة دائًما تككف ضمف مؤّلف معّيف؛ قد يككف في معجـ أك مكسكعة 

ـّ قد يناؿ ىذا المصطمح شيرة كُيستعَمل في . إلخ...أك كتاب أك مقاؿ منشكر في مجّمة معّينة ث
ّما في الّتكاصل مع  المقاـ الّثاني إّما مف طرؼ باحثيف آخريف في بحكثيـ أك كتاباتيـ المتنّكعة، كا 
اآلخريف كليكف مثبًل األستاذ مع طمبتو أك رجاؿ اإلعبلـ في نقل األخبار لآلخريف، كىنا أيًضا قد 

ّما بالّنطق سكاء أكاف ذلؾ مباشرة عمى القنكات  يككف ىذا الّتكاصل إّما كتابيًّا أؼ في جريدة معّينة كا 
 (.CD)الّتمفزيكنّية أـ ُيسّجل في أشرطة مضغكطة 

كلعّل ما يبّرر أكثر ضركرة ارتباط عمـ المصطمح بالّمغة المكتكبة ىك أّف المصطمح لّما يبرز 
إلى الكجكد ألّكؿ مّرة قد يجد الباحثكف صعكبة كبيرة في الّتأقمـ معو، كىذا ما يؤّدؼ بالبعض منيـ 

 . إلى كتابتو بطريقة خاطئة أك ترجمتو بكيفية غير سميمة ال تتماشى كاألصل اّلذؼ ُكضع فيو
إذا كّنا نصادؼ مشاكل جّمة فيما يخّص ىذا الّنكع مف المصطمحات اّلذؼ كاف أّكؿ ظيكر لو 

عف طريق الكتابة أؼ كارد ضمف الكتب أك المعاجـ المطبكعة، فما بالنا بالمصطمحات اّلتي 
ُتعرض عمى مسامعنا فقط دكف معرفة الّصيغة اّلتي ُتكَتب بيا كالسّيما إذا كاف مف ألقى عمينا ىذه 
المصطمحات لديو عيب مف عيكب الكبلـ أك يتكّمـ بميجة مختمفة عف ليجتنا؛ كلتكف مثبًل تأديات 

 . مختمفة لمفكنيـ الكاحد نحك القاؼ اّلتي ُتنطق بكيفيات مختمفة في الّمغة العربّية
رغـ ما لممنطكؽ مف أىّمية في فيـ بعض المصطمحات الحديثة اّلتي يصعب عمينا الّتمّفع بيا 
كالسّيما الّطكيمة منيا، إاّل أّف لمّصيغ المكتكبة اّلتي تظير بيا المصطمحات أىّمية كبرػ ألّنيا غير 
ـّ إلى العاَلـ بأسره؛ مف ىنا  مرتبطة بالبمد الكاحد فقط بل تتعّداه إلى جميع بمداف القطر الكاحد كمف ث

 .كجب إعطاء األكلكّية لممكتكب في عمـ المصطمح عمى المنطكؽ 
ىذه ىي إذف الّسمات الخمس اّلتي حّددىا الباحث فكستر لعمـ المصطمح، كىي متكاممة فيما 

بينيا، كلعّل ذكره ليا بيذا الّترتيب يرجع إلى درجة األىّمية اّلتي تحظى بيا كّل سمة مف ىذه 
الّسمات؛ لذا ذكر االنطبلؽ مف المفاىيـ كصكاًل إلى المصطمحات اّلتي تعّبر عنيا في المقاـ 

ـّ يمييا المنيج المّتبع في ىذا العمـ كىك يتمّثل في المنيج الكصفّي، كبعد ذلؾ يأتي اليدؼ  األّكؿ، ث
                                                 

 .26 محمكد فيمي حجازؼ، األسس الّمغكّية لعمـ المصطمح، ص –1
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ثـّ في المقاـ ما قبل األخير ذكر أّنو عمـ عبر الّمغات أؼ . مف ىذا العمـ كىك الّتقييس كالّتنميط
يجمع بيف عّدة لغات كىذه الّسمة ترتبط كثيًرا بالّسمة األخيرة المتمّثمة في ككف عمـ المصطمح 

يختّص بالّمغة المكتكبة؛ ألّنو لـ يعد مف الّسيل االحتفاظ بالمصطمح المنطكؽ في الّمغة الكاحدة؛ 
 .فما بالنا بالّمغات المتكاجدة في جميع أنحاء العاَلـ

 
 لقد ظيرت عّدة نظرّيات في الّدراسات المصطمحّية، :الّنظرّية العاّمة في عمم المصطمح: رابعا

( Eugène Wüster)إاّل أّف الّنظرّية اّلتي عرفت تطّكًرا ممحكًظا ىي نظرّية أكجيف فكستر
 La théorie générale de la) (الّنظرّية العاّمة في عمـ المصطمح): المكسكمة بػ

terminologie) فبكضعو ليذه 1(1930)، حيث اقترح أّكؿ صياغة لمبادغ ىذه الّنظرّية عاـ ،
 .الّنظرّية يعتبر فكستر مؤّسس عمـ المصطمح الحديث

كباإلضافة إلى ىذه الّنظرّية اّلتي تبدك صالحة مبدئًيا لمعالجة كّل لغات العالـ، ىناؾ نظرّيات 
، نحك ما يسعى إلى تطبيقو المختّصكف في عمـ 2فرعّية مبلئمة لكّل لغة حسب خصكصّياتيا

أّما بالّنسبة لّمغة العربّية، فيي األخرػ قد بذلت . ليزّية مثبلً نگالمصطمح عمى اّلمغة الفرنسّية كاإل
مجيكدات جّبارة في ىذا الّشأف؛ كلعّل أىّميا ذلؾ المشركع اّلذؼ شرع فيو عبد الّرحمف الحاج صالح 

في مجاؿ المسح الّمغكؼ خاّصة أك ما ُيعّبر عنو بمشركع الّذخيرة الّمغكّية، ككذا ما - رحمو هللا- 
أضف إلى ذلؾ تمؾ المجيكدات اّلتي قاـ بيا محّمد . قاـ بو األخضر غزاؿ في المجاؿ المصطمحيّ 

: رّشاد الحمزاكؼ كالسّيما تمؾ المنيجّية الخاّصة بتنميط المصطمحات الكاردة ضمف مؤّلفو الّشيير
؛ حيث كما ىك (-الميداف العربي- المنيجّية العاّمة لترجمة المصطمحات كتكحيدىا كتنميطيا )

 .كاضح مف خبلؿ عنكانو ىذا قاـ بتطبيق ىذه المنيجّية عمى الّمغة العربّية
كمف الباحثيف العرب اّلذيف يؤمنكف بإمكانّية إنشاء نظرّية مصطمحّية عربّية نجد محّمد رّشاد 

مكضكعات المجمع الّمغكؼ القاىرؼ بإمكانيا أف تشّكل أسس نظرّية » الحمزاكؼ اّلذؼ يرػ أّف 

                                                 
1  – Marie-Claude L’homme : la terminologie; principes et techniques, les presses de 

l’université de Montréal (PUM), Canada, Aout 2004, P 24. 
 .85، ص 28مجّمة الّمساف العربّي، ع" عمـ المصطمحات كبنكؾ المعطيات" ليمى المسعكدؼ –2
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، فيذه المحاكالت المعتبرة اّلتي شرع فييا العمماء العرب قادرة مف دكف شّؾ عمى 1«مصطمحّية كّمية
كمف الّضركرة بمكاف الّسعي . عمى إرساء عمـ المصطمح العربيّ » حّد تعبير جكاد حسني سماعنو 

إلى بمكرة مبادغ ىذا العمـ كاستخبلصيا مّما يتكّفر لدينا مف أعماؿ نظرّية كتطبيقّية حكؿ المصطمح 
، لكف رغـ ىذه المجيكدات القّيمة في 2«العربّي، كا عادة صياغتيا في ضكء الحاجة إلى ىذا العمـ

الميداف العربّي؛ إاّل أّنيا ال تزاؿ بحاجة إلى بعض الكقت كي تصل إلى ما كصمت إليو نظرّية 
 .فكستر المصطمحّية

كلعّل مف األسباب اّلتي أّدت بفكستر إلى الّتفكير في ىذه الّنظرّية صعكبات الّتكاصل المينّي 
كلذلؾ يعتبر فكستر . عدـ الّدقة، كظكاىر الّتنّكع كاالشتراؾ الممّيزة لّمغات الّطبيعّية» الّناجمة عف 

، فكضع ىذه 3«المصطمحّية أداة عمل تسيـ بفّعالية في رفع الّمبس بالّتكاصل العممّي كالّتقنيّ 
 .الّنظرية حسب رأيو مف شأنو أف يرفع اّلمبس اّلذؼ قد يقع بيف الّناس كالسّيما أثناء الّتكاصل المينيّ 

 :تعالج الّنظرّية العاّمة لعمـ المصطمح كّل ما يتعّمق بػ
 طبيعة الّتصّكرات كما بينيا مف عبلقات. 

 أنظمة الّتصّكرات كخصائصيا كتعريفيا. 

 تخصيص كّل مصطمح بتصّكر بعينو أك العكس. 

 طبيعة المصطمحات كبنيتيا. 

 تدكيف المصطمحات إّما تقميديًّا أك آليًّا. 
كزيادة عّما قّدمو فكستر مف اجتيادات كمحاكالت مف أجل أف ترػ الّنظرّية العاّمة لعمـ 

 International Standardisation )4المصطمح الّنكر، فقد أسيمت المنّظمة الّدكلّية لمّتقييس

Organisation( )ISO)  إسياًما كبيًرا في تكريس ىذه الّنظرّية بجممة مف األدّلة اّلتي تشمل عمى

                                                 
 .122 خالد اليعبكدؼ، المصطمحّية ككاقع العمل المصطمحّي بالعالـ العربّي، ص – 1
شاعتو"  جكاد حسني سماعنو – 2  .309ص " تطكير منيجّية كضع المصطمح العربّي كبحث سبل نشر المصطمح المكّحد كا 
: المغرب- سناء شطرؼ، مجّمة مصطمحّيات، فاس: تر" نظرية البّكابات: المصطمحّية كالّمسانّيات" ماريا تيريزا كابرؼ – 3

 .193، ص 3-2ـ، مطبعة أميمة، عدد مزدكج 2012/ق1434محّرـ 
ـ، عالـ 2003/ق1424: األردف. 1 مصطفى طاىر الحيادرة، مف قضايا المصطمح الّمغكؼ العربّي، الكتاب األّكؿ، ط–4

 .22الكتب الحديث، ص 
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مقاييس كمكاصفات قامت باقتراحيا لمّتطبيق الفعمّي في المؤّسسات المصطمحّية الّدكلّية بصفة 
 .عاّمة

( 04)عمى شكل تكصيات في أربعة  (ISO)ظيرت ىذه األدّلة الّصادرة عف مؤّسسة إيزك 
 :1أصناؼ؛ كىي كالّتالي

  1087إيزك : 1الّصنف Rمعجـ مفردات عمـ المصطمح . 

  919إيزك : 2الّصنف Rدليل إلعداد المعاجـ المصّنفة . 

  704إيزك : 3الّصنف Rمبادغ الّتسمية . 

 . الّتكحيد الّدكلّي لمّتصّكرات كالمصطمحاتR 860إيزك            
  1149إيزك : 4الّصنف Rتصميـ المعاجـ المصّنفة المتعّددة الّمغات . 

 . تصميـ المعاجـ المصّنفة األحادية الّمغاتR... (*)إيزك
 . الّرمكز المستعممة في المعاجـISO 1951إيزك 
 . رمكز الّمغات كاألقطار كالّسمطات الحككميةR 639إيزك 

كنظًرا لكثرة األعماؿ المنجزة في ميداف عمـ المصطمح في البمداف المتقّدمة، سارعت الّدكؿ 
فعمى سبيل المثاؿ قامت ىيأة : العربّية بدكرىا إلى ترجمة بعض ىذه األعماؿ لمكاكبة ىذا الّتطّكر

الّصادر عف  (معجـ مفردات عمـ المصطمح)المكاصفات كالمقاييس العربّية الّسكرية بترجمة 
، كقد قاـ عمي القاسمي بمراجعة ىذه الّترجمة لنشرىا في 1969سنة  (1087)مكاصفة إيزك رقـ 

ألّف تكصية الّمجنة الّتقنية  (تجرؼ الّرياح بما ال تشتيي الّسفف ): مجّمة الّمساف العربّي لكف كما يقاؿ
 1979أعادت الّنظر في ىذا المعجـ في شكل مشركع جديد كلـ يتحّقق ذلؾ إاّل في سنة  (37)رقـ 

سنكات؛ ىذا ما جعل القاسمي يتأّخر في ترجمتو ليذا المعجـ  (10)أؼ بعد مركر حكالي عشر 
 (المصطمحّية، مقّدمة في عمـ المصطمح): اّلتي أكردىا ضمف الفصل الّسادس مف كتابو المعنكف 

 .كىك عبارة عف مكسكعة صغيرة

                                                 
األمانة الفّنية لمجنة عمـ المصطمح الّتابعة لييأة : تر" معجـ مفردات عمـ المصطمح "(1087) مكاصفة إيزك رقـ – 1

 .205المكاصفات كالمقاييس العربّية الّسكرية، ص 
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كباإلضافة إلى ترجمة ىذا المعجـ اّلذؼ يعّد بمثابة دليل ُيستند إليو لفيـ مصطمحات ىذا العمـ 
الّتعاكف العربّي في مجاؿ المصطمحات عمًما  )الجديد المتمّثل في عمـ المصطمح، فقد خرجت ندكة 

 1986جكيمية سنة  (10)إلى العاشر  (07)المنعقدة بتكنس في األّياـ مف الّسابع  (كتطبيًقا
ترجمة عدد مف الكثائق » القائمة بضركرة  (07)بمجمكعة مف الّتكصيات؛ مف بينيا الّتكصية رقـ 

األساسّية المتعّمقة بعمـ المصطمح، كاّلتي صدرت في البمداف المتقّدمة، لبلستيداء بيا في كضع 
صدار مطبكع يضـّ منيجّيات كضع المصطمحات المعتمدة شاعة تداكلو كا  . 1«المصطمح كتكثيق كا 

بحكث إلى الّمغة  (04)كتمبية لما جاء في ىذه الّتكصية قاـ بعض الّمغكييف العرب بترجمة أربعة 
العربّية مف بيف البحكث اّلتي أصدرىا المركز الّدكلّي لئلعبلـ حكؿ المصطمحات 

(INFOTERM)  كميّمتو الّتنسيق في كّل اإلنجازات االصطبلحّية 1971اّلذؼ مقّره بفيينا منذ 
 :كىذه البحكث األربعة ىي كالّتالي. عمى مستكػ العالـ

 ىذا العمل عبارة عف ترجمة مف ؛(أساس نظري لممعمومات: الّنظرّية العاّمة لممصطمحّية- )1
ليزّية إلى الّمغة العربّية، قاـ بيا كّل مف محّمد حممي ىميل كسعد مصمكح بمعيد نگالّمغة اإل

كعنكاف  (Helmut Felber) ىك ىيممكت فيمبر  ىذا البحث صاحب.الخرطـك الّدكلّي لّمغة العربّية
 :بحثو ىك كالّتالي

(The general theory of terminology: a theoretical basis for 

information) 

صاحب ىذا البحث ىك ىيممكت فيمبر : (اّلمغة الخاّصة ودورىا في االّتصال- الّمغة والمين- )2
كجاءت ترجمتو إلى الّمغة العربّية ثنائية؛ حيث اشترؾ فييا كّل مف محّمد حممي ىميل كسعد 

مصمكح بمعيد الخرطـك الّدكلّي لّمغة العربّية، كبالّنسبة لمّنسخة األصمّية ليذا البحث فقد كانت بالّمغة 
 : ليزّية كعنكانيا كالّتالينگاإل

( Language and the professions. The role of special language in 

communication) 

 

                                                 
 .202محّمد حممي ىميل، ص : تر" المصطمحّية في عالـ اليـك"فيمبر .  ق–1



شكالّية تحديد المؤّلفات الخاّصة بو                          :الفصػل الّثاني عمـ المصطمح كا 
 

88 

 

 مقارنة في المنيج وفحص في صالحّية االستعمال في مجال :الّتصّورية والّداللّية- )3
ىذا العمل عبارة عف ترجمة أحادية، قاـ بترجمتو إلى الّمغة العربّية باحث كاحد مف ؛ (المصطمحّية

ليذا البحث فيك  كبار المصطمحّييف العرب ىك محّمد حممي ىميل، أّما صاحب الّنسخة األصمّية
 :ليزّية؛ كىك بعنكافنگكقد كتبو أيًضا بالّمغة اإل (Nedobity)نيدكبيتي 

) Conceptology and semantics : a comparison of their methods and 

examination of their applicability in terminology(  

 صاحب ىذا العمل ،( أساس إلعداد المعاجم الّتعريفّية المصّنفة:الّنظرّية العاّمة لممصطمحّية- )4
 :ىك الباحث نيدكبيتي كالعنكاف األصمّي ليذا البحث ىك

) The general theory of terminology : a basis for the préparation of 

classified defining dictionaries (.  
 .ليزّية إلى الّمغة العربّية فقد قاـ بيا محّمد حممي ىميلنگأّما ترجمتو مف الّمغة اإل

المتأّمل في ىذه الّترجمات األربع يجد أّف الباحث محّمد حممي ىميل قد اشترؾ فييا كّميا، 
كزيادة عف ذلؾ فمو ترجمات أخرػ في ىذا الميداف دائًما، كمنيا عمى سبيل المثاؿ تمؾ المكسكمة 

، حيث قبل (H.Felber)كمؤّلفيا األصمّي ىك ىيممكت فيمبر  (المصطمحّية في عالـ اليـك): بػ
 نبذة مكجزة عف صاحب ىذا البحث المتمّثل 1الّشركع في ىذه الّترجمة قّدـ لنا محّمد حممي ىميل

ـّ انتقل إلى تقديـ بعض المبلحظات حكؿ مينة المصطمحّي اّلتي لـ تتحّدد معالميا بعد  في فيمبر، ث
ا مفادىا أّف نقل المصطمحات إلى الّمغة  في الكطف العربّي، كبعد ذلؾ أشار إلى نقطة ميّمة جدًّ

فإذا كاف ىذا الباحث يشتكي . العربّية بحقكليا المعرفّية المختمفة عمل مشّتت مجّزأ ينقصو الّتنسيق
مف ىذه القضّية في ىذا الكقت المبّكر، فإّف اإلشكالية تزداد حّدة يكًما بعد يـك كالسّيما في أّيامنا 
ىذه أيف كثرت الجيات المعنّية بكضع المصطمحات في الّمغة العربّية بما في ذلؾ المترجمكف 

كالمصطمحّيكف اّلذيف ينيمكف مف ثقافات متعّددة كأغمبيتيـ ال يتقنكف إتقاًنا جّيًدا إّما الّمغة العربّية في 
 .حّد ذاتيا أك تمؾ الّمغات اّلتي ينقمكف عنيا

 

 
                                                 

1
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 تقّسـ المدارس الخاّصة بعمـ المصطمح عّدة تقسيمات، كمف :مدارس عمم المصطمح: خامسا
 گيالباحثيف اّلذيف تطّرقكا إلى ىذه المسألة بنكع مف الّتفصيل نذكر عمى سبيل المثاؿ الباحث 

اّلذؼ أشارت إليو  (Pierre Auger)يير أكجير پ، ككذا الباحث (Guy Rondeau)ركندك 
ضمف كتابيا الّذؼ كانت الّنسخة األصمّية  (Maria Teresa Cabré)الباحثة ماريا تيريزا كابرؼ 

 Monique)انّية، كقد ترجمو إلى الّمغة الفرنسّية كّل مف مكنيؾ ككرميي سپبالّمغة اإلمنو 
cormier)  كجكف ىامبمي(John humbley)كجاء عنكانو بالّمغة الفرنسّية كالتّالي ، : 

                            La terminologie, théorie, méthode et applications 
، ميما اختمفت ىذه الّتقسيمات كتعّددت إاّل أّنيا في الحقيقة ال تخرج عف تقسيميف  كعمى العمـك

 :اثنيف؛ أال كىما
يتمّثل ىذا الّنكع مف الّتقسيـ في تمؾ المدارس المصطمحّية المقّسمة حسب : الّتقسيم الوظائفيّ - 1

؛ حيث قّسـ (Pierre Auger( )1988 )1مياميا الكظائفّية، كىك تقسيـ قاـ بو الباحث بيير أكجير
 :؛ كىي كالّتالي2تيارات مصطمحّية (03)مدارس عمـ المصطمح إلى ثبلثة 

 يسّمى ىذا الّتّيار تّيار لساني مصطمحي :المصطمحّية الموّجية نحو الّمسانّيات- 1-1
(Courant linguistico-terminologique) كيعتبر أّكؿ تّيار مصطمحّي كىك يجمع بيف ،

 :مدارس مف مدارس المصطمحّية أال كىي (03)ثبلث 
 أؼ المدرسة الّنمساكّية أك األلمانّية؛ (Ecole de Vienne) مدرسة فيينا • 
كيسّمييا البعض اآلخر المدرسة الّركسّية أك المدرسة  (Ecole de Prague)راغ پ مدرسة •

 الّسكفييتّية؛
 (.Ecole de Moscou)موسكو مدرسة •

                                                 
1 -Auger Pierre : la terminologie au Québec et dans le monde, de la naissance à la maturité, 

Actes du sixième colloque OLF-STQ de terminologie. L’ère nouvelle de la terminologie 

Québec, Gouvernement du Québec, 1988, PP 27-59. 
2  
– Maria Teresa Cabré: La terminologie, théorie, méthode et applications; les presses de 

l’université d’Ottawa, Armand Colin, Canada, 1998, P 37. 
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تشترؾ ىذه المدارس المصطمحّية الّثبلث في مقاربة لسانّية تتمّثل في اعتبار المصطمحّية 
، كليا دخل كبير في بناء األسس الّنظرّية في عمـ المصطمح، كما مّيدت 1ككسيمة تعبير كتكاصل

 .لظيكر تّيار آخر جديد يتمّثل في الّتّيار الّترجميّ 
 Courant) ُيطمق عمى ىذا الّتّيار اسـ تّيار ترجمي :المصطمحّية الموّجية نحو الّترجمة- 1-2

traductionnel) كقد أّثر ىذا الّتّيار تأثيًرا كبيًرا عمى تطّكر األنشطة المصطمحّية في العالـ ،
؛ فيك (Belgique)كبمجيكا  (Canada)، كندا (Québec)الّناطق بالفرنسّية كخاّصة في الكيبيؾ 

إذف منبع األعماؿ اّلتي أنجزتيا المنّظمات الّدكلّية المتعّددة الّمغات كالمجمكعة األكركبية، األمـ 
ليو يرجع الفضل في ظيكر بنكؾ المصطمحات. إلخ...المّتحدة كاليكنسكك  Banques de)2كا 

termes)؛ نحك : 
 ؛ (TERMIUM) بنؾ الحككمة الكندّية ترميـك •
 ؛ (EURODICAUTOM) بنؾ االّتحاد األكركبي •
 .إلى غير ذلؾ مف البنكؾ...(BTQ) بنؾ الحككمة الكيبيكّية •
 ُيعّبر عف ىذا الّتّيار حسب الّتعبير الكيبيكي :المصطمحّية الموّجية نحو الّتخطيط الّمغويّ - 1-3
، يرجع ظيكره إلى (Courant normalisateur, ou aménagiste)تّيار مقّنف أك تخطيطيّ : بػ

ـّ كثيًرا بمشاريع إعادة االعتبار لّمغات، فحسب ىذا الّتّيار يمكف ألّية لغة  الّسبعينّيات، كىك ييت
بالّتدخل المباشر كالمنتظـ كاالستراتيجي لمييئات المخّكلة ليذا » تعاني مف الخطر أف تتحّسف كذلؾ 

 مف ظيكر ىذا الّتّيار سالغرض األسا. 3«اليدؼ كقانكف مبلئـ كقرارات مخّصصة لتشجيع الّتغيير
أك ىذا الّنكع مف المصطمحّية المتمّثل في المصطمحّية المكّجية نحك الّتخطيط الّمغكؼ ىك تشجيع 

 .الّمغة الكطنّية كتطكير اقتصادىا كحالة أندكنيسيا كماليزيا تماًما

                                                 
1  
– Maria Teresa Cabré: La terminologie; théorie, et applications, p 38. 

2- Ibid, P 39. 
، عالـ الكتب 2012: األردف. 1محّمد أمطكش، ط:  ماريا تيريزا كابرؼ، المصطمحّية الّنظرّية كالمنيجّية كالّتطبيقات، تر– 3

 .19الحديث، ص 
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 ُتقّسـ المدارس المصطمحّية تقسيًما مف نكع آخر يتمّثل في الّتقسيـ :الّتقسيم الجغرافيّ - 2
اّلذؼ قّسميا إلى  (Guy Rondeau) ركندك گيالجغرافّي، كىك مف كضع الباحث المصطمحّي 

 :؛ كىي كالّتالي1مدارس مصطمحّية حسب أماكف ظيكرىا (06)سّت 
:  ُيعّبر عف ىذه المدرسة بتسميات أخرػ؛ نحك(:Ecole de Vienne )مدرسة فيينا- 2-1

 يرجع منطمقيا إلى الميندس الّنمساكؼ أكجيف فكستر. المدرسة الّنمساكّية أك المدرسة األلمانّية
(Eugène Wüster)  كقد عرضيا في ثنايا (. الّنظرّية العاّمة في عمـ المصطمح)صاحب

 .(الّتقييس الّدكلّي لّمغة الّتقنّية):  بعنكاف1931أطركحتو اّلتي قّدميا في جامعة برليف سنة 
كمف المبادغ األساسّية اّلتي رّكز عمييا في نظرّيتو ىذه اعتباره الّنظاـ المفيكمّي أمًرا أساسيًّا 

 اّلذؼ أصبح حاجة ممّحة لضبط المصطمحات 2في الّدراسة المصطمحّية المكّجية نحك الّتقييس
 (.20ؽ )كبداية القرف العشريف  (19ؽ )الّتقنّية الجديدة اّلتي ظيرت في أكاخر القرف الّتاسع عشر 

تعتبر ىذه المدرسة مف أكثر المدارس المصطمحّية نشاًطا، كلعّل الفضل في ذلؾ يرجع إلى 
اّلذؼ تأّسس بتعاكف بيف منّظمة  (INFOTERM)مركز المعمكمات الّدكلّي لممصطمحات 

 .1971كالحككمة الّنمساكّية سنة  (UNESCO)اليكنسكك 
 ىناؾ مف يطمق عمى ىذه المدرسة تسمية أخرػ، (:Ecole de Prague )راغپمدرسة - 2-2

، كىي مشتّقة مف مدرسة (Drozd)مف أكبر ممثمييا نجد دركزد . المدرسة الّتشيككسمكفاكّية: كىي
اّلتي ىي مياد عمـ » براغ الّمسانّية الكظيفّية؛ لذا رّكزت عمى البعد الكظيفّي لّمغة المختّصة 

المصطمح فدرست المصطمحات مف ىذه الّنكاحي معتبرة أّف المصطمح لو دكر كظيفّي في الّمغة 
، 3«المينية، كخاّصة في الكضعّيات المتعّددة األلسف اّلتي تحتاج إلى الّتكحيد المصطمحّي كتقييسو

 .كذلؾ مف أجل تسيير عممّية االّتصاؿ بيف األكاديمّيات العممّية الّتشيكّية كالّسبلفّية

                                                 
1

 -Guy Rondeau : Introduction à la terminologie, Imprimerie le Lac-St-Jean, 2
ème

 édition, 

Canada, 1984, P 38-45. 
، ط– 2  .45ـ، منشكرات االختبلؼ، ص 2013/ق1434: الجزائر. 1 خميفة الميساكؼ، المصطمح الّمساني كتأسيس المفيـك
 .46-45 المرجع نفسو، ص – 3
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 مف الباحثيف اّلذيف عّبركا عف ىذه المدرسة (:Ecole de Moscou )مدرسة موسكو- 2-3
، كقد 2، كىي عند ركندك تسّمى المدرسة الّسكفييتية1بيذه الّتسمية نجد الباحثة ماريا تيريزا كابرؼ 

المدرسة : ترجميا الباحثكف العرب بترجمات مختمفة؛ فعمى سبيل المثاؿ ترجميا عمي القاسمي بػ
كاليدؼ مف . المدرسة الّسكفييتية كمدرسة مكسكك: الّركسّية، كخميفة الميساكؼ بترجمتيف اثنتيف ىما

اإلشارة إلى ىذه الّتسميات المختمفة في الّصيغة ىك تنبيو القارغ إلى أّنيا تدّؿ كّميا عمى مدرسة 
 .كاحدة

ككابمجيف  (Lotte)لكط : 3يرجع ظيكر ىذه المدرسة إلى بداية الّثبلثينّيات، كمف أبرز أعبلميا
(Caplygin) دريزف : إلى جانب باحثيف آخريف مف أمثاؿ(Drezen) كاندلكي ،(Kandelaki )

 :مف أىـّ الّنقاط اّلتي ترّكز عمييا ىذه المدرسة ما يمي. إلخ...(Danilenko)كدانمنكك 
 . المفيـك كعبلقاتو بالمفاىيـ المجاكرة األخرػ •

 . المطابقة بيف المفيـك كالمصطمح•

 . تخصيص المصطمحات لممفاىيـ•
كباإلضافة إلى ذلؾ، فيي تنتيج طريقة فريدة مف نكعيا، إذ تتبّنى الّتطبيقات المصطمحّية بداًل 
مف الّتطبيقات المعجمية مف حيث ترتيب الماّدة، كبتعبير آخر فيي ال ترّتب المصطمحات ترتيًبا 

ّنما حسب مكضكعاتيا أك ما ُيعّبر عنو عند آخريف بالّنظاـ المفاىيمي أك أّف ىذا الّترتيب  ألفبائًيا كا 
، كمف 4«ككّل مجمكعة ليا عنكانيا المنيجيّ . عمى شكل مجمكعات كليست بصكرة إفرادية» يككف 

اّلذؼ قاـ عصاـ عمراف بترجمتو مف الّمغة  (المعجـ المنيجّي لعمـ المصطمحات)األمثمة عمى ذلؾ 
الّصادر عف  (معجـ مفردات عمـ المصطمح)الفرنسّية إلى الّمغة العربّية، كالّشيء نفسو بالّنسبة لػ 

 .1087الّتكصية - (ISO)مؤّسسة إيزك 
 مف أبرز العمماء المشّيديف (:Ecole Canado-Québécois )الكيبيكية/المدرسة الكندية- 2-4

، ينصّب اىتماميا (Boulanger)كبكلنجي  (Guy Rondeau) ركندك گيليذه المدرسة نجد 
                                                 

1  
– Maria Teresa Cabré: La terminologie; théorie, méthode et applications, P 38. 

2
- Guy Rondeau : Introduction à la terminologie, P 40. 

3
- Ibid, p 40 . 

:  مجّمة الّمساف العربّي، الّرباط"عمـ المصطمحات كمشركع لجعل العربّية لغة العمـك كالّتقنية"عصاـ عمراف  – 4
 .192ص  ، 37ٍـه، مكتب تنسيق الّتعريب، ع1993/قٍه 1413
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ليزّية ألّنيما لغتا ىذا نگحكؿ الّترجمة كالسّيما ما يتعّمق بترجمة المصطمحات بيف الفرنسّية كاإل
كنظًرا لكثرة البحكث العممّية المنجزة في مجالي الّترجمة كعمـ المصطمح، فقد أّثر ذلؾ إيجاًبا . البمد

عمى ىذا البمد؛ كبالّتالي أصبحت كندا مف أكائل الّدكؿ اّلتي بادرت إلى إنشاء بنؾ لممصطمحات، 
الكقائع ):  ككاف عنكانيا1973كما عمدت إلى إصدار دكرية متخّصصة في عمـ المصطمح سنة 

 .(المصطمحّية
يرّكز المنيج المعتمد عميو في ىذه المدرسة عمى الّدراسة المصطمحّية الّمسانّية ألّنيا تنظر في 

المفيـك كعبلقتو بالّتسمية كالّتمييز بينو كبيف الّمغة الخاّصة كالعاّمة، كىك ما جعميا تضفي » قضايا 
، كبذلؾ تجاكزت الّنظر إلى المصطمح في أبعاده 1«طابًعا اجتماعًيا عمى الّدراسة المصطمحّية

 .الّمسانّية إلى أبعاده الّتكاصمّية
 نشأت المدرسة الفرنسّية في الّسبعينّيات مف (:Ecole française)المدرسة الفرنسّية - 2-5

أّكؿ مف  (Louis Guilbert)لبير گ، كىنا تجدر اإلشارة إلى أّف لكيس (20ؽ )القرف العشريف 
( Alain Rey)أالف رؼ : ، كمف أعبلـ ىذه المدرسة نذكر أيًضا2ةفّكر في المصطمحّية الفرنسيّ 

؛ حيث رّكز ىؤالء الباحثيف جّل اىتماميـ حكؿ (Josette Rey-Debove)كجكزيت رؼ ديبكؼ 
االشتقاؽ المصطمحّي ككيفية تكليده كتعريفو كقياسو معتمديف في ذلؾ عمى مفيـك الحقل » قضّية 
ـّ 3«الّدالليّ  ، كذلؾ مف أجل الّنظر في كيفية تصنيف المصطمحات حسب الحقكؿ الّداللّية، كمف ث

 .محاكلة كضع الّتعريف المبلئـ لكّل مصطمح مف المصطمحات داخل نسقو المعرفّي الخاّص 
 :كمف المؤّسسات الّرسمّية اّلتي ُتعنى بالبحكث المصطمحّية ضمف ىذه المدرسة نجد

 (.L’association française de normalisation)الجمعّية الفرنسّية لمّتكحيد المعيارّؼ - 
 Le comité d’études des termes)الّمجنة الفرنسّية لدراسة المصطمحات الّتقنية- 

techniques.) 
 (.La société française des traducteurs)الجمعية الفرنسّية لممترجميف - 

                                                 
، ص – 1  .46 خميفة الميساكؼ، المصطمح الّمساني كتأسيس المفيـك

2  
– Guy Rondeau : Introduction à la terminologie, P 44. 

 .46 خميفة الميساكؼ، المرجع الّسابق، ص – 3



شكالّية تحديد المؤّلفات الخاّصة بو                          :الفصػل الّثاني عمـ المصطمح كا 
 

94 

 

ـّ تأسيس  كلغرض الّتنسيق بيف ىذه المؤّسسات حكؿ ما أنجزتو مف بحكث مصطمحّية ت
كلـ تفتتح  (L’association française de terminologie)الجمعّية الفرنسّية لممصطمحات 

، كذلؾ بعد انعقاد مؤتمر دكلّي في باريس 1967ىذه الجمعّية الجديدة نشاطاتيا إاّل في سنة 
 .لمناقشة قضايا المصطمحّية

 يعتبر جكف كارلكس ساجير (:Ecole Grande-Bretagne)مدرسة بريطانيا العظمى - 2-6
(Juan Carlos Sager)  مف أبرز أعبلـ المدرسة البريطانّية اّلتي ترتكز معظـ أعماليا حكؿ

كغير  (Le terme) مثل الّتمييز بيف  المصطمح 1المفاىيـ األساسّية المتعّمقة بعمـ المصطمح
في ىذا  (Guy Rondeau) ركندك گينفيـ مف تعبير الباحث (. Non-terme)المصطمح 

 Le)الكممة العاّمة، لكّنو بداًل أف يضع ليا المقابل الفرنسّي  (غير المصطمح)الّصدد أّنو يقصد بػ 

mot)  كضع في مكانيا عبارة(Non-terme)  ألفاظ ليعّبر بيا عّما ُيستعَمل في الّمغة العاّمة مف
 حكؿ  كما ترّكز أيًضا ىذه المدرسة عمى الّمغات المتخّصصة، كمؤّخًرا.أك كممات بصفة عاّمة

 .(Banques de termes)أنظمة الّتصنيف كبنكؾ المصطمحات 
عف المدرسة البريطانّية يرػ أّنو إذا كانت البحكث ( G.Rondeau)كفي خاتمة حديث ركندك 

الكيبيكية ُتصّنف مف منظكر لساني - الفرنسّية، الّتشيككسمكفاكية، الّسكفييتية كالكندية
(Perspective linguistique) فإّف البحكث البريطانّية ُتصّنف مف منظكر آخر كىك تعّدد ،

 (.Pluridisciplinaire )2الّتخّصصات
 :يمكف تمخيص مدارس عمـ المصطمح اّلتي مّر ذكرىا بالّتخطيط الّتالي

 
 
 
 

 

 

                                                 
1

– Guy Rondeau : Introduction à la terminologie, P 45. 
2 -Ibid,  P 45. 
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 .تقسيم المدارس في عمم المصطمح: (06)الّشكل رقم                    
( 03 )1 تعّددت مدارس عمـ المصطمح كاختمفت مشاربيا، لكف رغـ ذلؾ فإّف أشيرىا ثبلث

مدرسة براغ اّلتي تعتبر امتداًدا لمدرسة براغ الّمسانّية، حيث استفادت كثيًرا مّما قّدمو دؼ : فقط؛ كىي
المدرسة الّثانية ىي مدرسة فيينا اّلتي ظيرت عمى يد الميندس الّنمساكؼ . سكسير في الّمسانّيات

، أّما المدرسة الّثالثة فيي تتمّثل في المدرسة الّسكفييتية اّلتي تأّثرت كثيًرا (Wüster)فكستر 
 .بأعماؿ فكستير المصطمحّية؛ ما جعميا ترّكز بدرجة كبيرة عمى قضّية تكحيد المصطمحات

لعمـ المصطمح جانبيف اثنيف؛ أحدىما » تّتفق كّل ىذه المدارس في قضّية كاحدة تتمّثل في أّف 
 عممي ُيعنى بتكليد رنظرؼ يبحث في الّنظرّية العاّمة كالّنظرّية الخاّصة لعمـ المصطمح، كاآلخ

                                                 
يكنيك /ق1433شعباف : مجّمة الّمساف العربّي، الّرباط" مدخل إلى دراسة المصطمح الّنقدؼ العربيّ " فريد محّمد أمعضشك – 1
 .101، ص 69ـ، مكتب تنسيق الّتعريب، ع 2012 (حزيراف)
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 فالّركناف األساسّياف لعمـ المصطمح بصفة عاّمة يتمّثبلف في ؛1«المصطمحات كتكحيدىا كتكثيقيا
 .الّنظرّية العاّمة لعمـ المصطمح كالّنظرّية الخاّصة لعمـ المصطمح

تبحث الّنظرّية العاّمة لعمـ المصطمح في المفاىيـ كالمصطمحات اّلتي تعّبر عنيا، في حيف 
تقـك الّنظرّية الخاّصة لعمـ المصطمح بكصف المبادغ المتعّمقة بكضع المصطمحات في مختمف 

كىنا ينبغي أف نشير إلى أّف تطكير ىذه الّنظرّية الخاّصة . الحقكؿ المعرفّية كالّطب كالكيمياء مثبلً 
يتكّقف عمى مساىمة عّدة منّظمات دكلّية متخّصصة، كلعّل أىّميا منّظمة الّصحة العالمّية كالييأة 

 .إلخ...الّدكلية لمّتقنيات الكيربائّية
أّما بالّنسبة لممكضكعات اّلتي تبحث فييا الّنظرّية العاّمة لعمـ المصطمح فيي تتمّثل في كّل ما 
يتعّمق بطبيعة المفاىيـ، كتككينيا كخصائصيا كالعبلقات القائمة فيما بينيا، ككذا كيفية تخصيص 

ا لكّنيا  المصطمح لممفيـك كطبيعة المصطمحات ككضعيا؛ كعمى العمـك فيذه المكضكعات كثيرة جدًّ
 .ال تخرج في الكاقع عف الّثنائية المتمّثمة في المفاىيـ كالمصطمحات اّلتي تعّبر عنيا

، قاـ (الّنظرّية الخاّصة لعمـ المصطمح)ك (الّنظرّية العاّمة لعمـ المصطمح)كلتقريب مفيكمي 
الباحث جكاد حسني سماعنو بتطبيق ذلؾ عمى الكطف العربّي، فرأػ أّف الّنظرّية العاّمة لعمـ 

البحكث كالقرارات كالمناقشات اّلتي تتحّدث عف منيجية كضع » المصطمح يمكف أف يدخل فييا كّل 
كلّما كاف األمر كذلؾ، فقد يندرج ضمف ىذه البحكث عدد . 2«المصطمحات كمبادئيا كقكاعدىا

-1800)كناصف اليازجي  (1887-1804)ضخـ مف الّدراسات العربّية، كذلؾ بداية بالّشدياؽ 
إلى غير ذلؾ مف الباحثيف المشتغميف في ىذا الميداف، حّتى نصل إلى قرارات المجامع ...(1871

 .كالّندكات كمؤتمرات الّتعريب الخاّصة بمكتب تنسيق الّتعريب بالّرباط
أّما كاقع الّنظرّية الخاّصة لعمـ المصطمح في العاَلـ العربي فيمكف حصره في كّل ما يتعّمق 

اّلتي تتناكؿ حقبًل مصطمحًيا معّيًنا أك قائمة مف المصطمحات بالبحث كالّدرس » بالّدراسات 
حسب -، كيدخل ضمف ىذا الّنكع مف البحكث قائمة مف األسماء تكاد ال تنتيي 3«كالّتمحيص

                                                 
 .101ص ، "مدخل إلى دراسة المصطمح الّنقدؼ العربيّ " فريد محّمد أمعضشك –1
 .127ص " منيجيات كضع المصطمح العممّي العربّي كتكحيده قراءة استيعابية نقدية كمقارنة" جكاد حسني سماعنو –2
 .128المرجع نفسو، ص -  3
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كاألمير مصطفى الّشيابي في  (معجـ الحيكاف)كأميف المعمكؼ في - تعبير جكاد حسني سماعنو
 .إلخ...(المعجـ الّزراعي)

 
 تعّددت الّتسميات اّلتي :الييئات القائمة عمى ووض المصطمحات في الوطن العرريّ : سادسا

ُيعّبر بيا في اّلمغة العربّية عف المؤّسسات القائمة عمى كضع المصطمحات في الكطف العربّي، 
 :كلعّل أشيرىا ما يمي
  ّالييئات العربّية المختّصة بالعمل المصطمحي. 

 المؤّسسات اّلمغكية كالمعجمية كالمصطمحّية. 

  ّالمؤّسسات المعنية بكضع المصطمحات في الكطف العربي. 

 مجامع الّمغة العربّية/مؤّسسات. 
لـ يختمف الباحثكف العرب في تسمية ىذه المؤّسسات فحسب؛ بل اختمفكا أيًضا في كيفية 

تصنيفيا؛ فعمى سبيل المثاؿ صّنفيا محمكد فيمي حجازؼ حسب اليدؼ مف نشأتيا، فقّسميا إلى 
مؤّسسات ذات أىداؼ لغكّية، كمؤّسسات ذات أىداؼ عممّية أك تقنّية أك ثقافّية، كمؤّسسات ذات »

المؤّسسات ذات األىداؼ اّلمغكية يقصد بيا مجامع الّمغة العربّية، كبتعبير آخر . 1«أىداؼ تجارّية
فيي تشمل كّل المؤّسسات الّمغكية اّلتي ُتعنى بقضية كضع المصطمحات كتكحيدىا عمى أسس 

 .لغكّية كمنيجّية محّددة
ا في الكطف العربّي، كمف  أّما المؤّسسات ذات األىداؼ العممّية كالّتقنّية كالّثقافّية فيي كثيرة جدًّ
األمثمة عمى ذلؾ نذكر عمى سبيل المثاؿ ال الحصر أكاديمّية البحث العممّي بالقاىرة، المنّظمة 

كفيما يتعّمق بالمؤّسسات ذات . إلخ...العربّية لممكاصفات كالمقاييس، المجمس األعمى لمّثقافة بالقاىرة
أىداؼ تجارية فيدخل فييا كّل المؤّسسات اّلتي كاف غرضيا تجارًيا محًضا كفي مقّدمتيا دكر الّنشر 

 .الكبرػ 
إذا كاف محمكد فيمي حجازؼ قد صّنف المؤّسسات العاممة عمى كضع المصطمحات في الّمغة 
العربّية حسب األىداؼ اّلتي ُأنِشئت مف أجميا، فيناؾ مف صّنفيا إلى مؤّسسات رسمّية كمؤّسسات 

                                                 
 .54، دد، ص 1998: القاىرة.  محمكد فيمي حجازؼ، الّمغة العربّية في العصر الحديث قضايا كمشكبلت، دط–1



شكالّية تحديد المؤّلفات الخاّصة بو                          :الفصػل الّثاني عمـ المصطمح كا 
 

98 

 

، حيث تشمل المؤّسسات الّرسمية كّل ما يتعّمق بالمجامع الّمغكية، معاىد البحكث 1غير رسمّية
أّما المؤّسسات غير الّرسمية فيي تتمّثل في دكر الّنشر المتكاجدة في العالـ . كالمنّظمات العربّية

مجامع غير )العربّي كمختمف الجمعّيات كالمنتديات، كىي ما يعّبر عنو عند بعض الباحثيف بػ 
، فيي 2«تمؾ المجامع كالمحافل اّلتي قامت بنفسيا دكف أف تعّضدىا حككمات» كتعني  (رسمّية

تختمف عف المجامع الّرسمية اّلتي قامت برغبة مف الحككمات كسعت إلى تعضيدىا كتمكيميا؛ 
 .فأصبحت مزدىرة مقارنة بنظيرتيا اّلتي قامت مف العدـ إف صّح الّتعبير

المياد اّلذؼ أّسس لظيكر مجمع اّلمغة » لكف رغـ ذلؾ فقد شّكمت المجامع غير الّرسمية 
، فالفضل إذف في ظيكر المجامع الّرسمّية يرجع إلى المجامع غير الّرسمّية 3«العربّية بالقاىرة
 اّلذؼ أنشئ سنة 4(نادؼ دار العمـك)كمف األمثمة عمى ما نحف بصدد قكلو نذكر . بالّدرجة األكلى

 مف طرؼ خريجي ىذه الّدار ككاف عمى رأسيـ المرحـك حفنى ناصف بؾ، كيعتبر ىذا 1907
 (المجمع الّمغكّؼ الّثاني)الحدث حدًثا عظيًما في تاريخ الّثقافة العربّية، حيث أجمعكا عمى تسميتو 

 .1892اّلذؼ تعكد نشأتو إلى سنة  (مجمع البكرػ )كذلؾ بعد المجمع األّكؿ المتمّثل في 
 رغـ اختبلؼ الباحثيف في تصنيف المؤّسسات القائمة عمى كضع المصطمحات في الكطف 

 :العربّي كفق معايير متباينة، إاّل أّنيا ال تخرج في الكاقع عّما يمي
 قبل الّشركع في ذكر بعض الّنماذج لممجامع اّلمغكية ينبغي أف نشير أّكاًل إلى :المجامض اّلمغوّية- 1

دار الحكمة، بيت : ُترجمت إلى الّمغة العربّية بعّدة ترجمات نحك (Academy)أّف كممة مجمع 
كالكممة في أصميا يكنانية اسُتخدمت اسًما لركضة كاسعة األرجاء كاف . الحكمة، مجمع كأكاديمية

تدّؿ كممة  .يممكيا مكاطف أثيني قديـ يدعى أكاديمكس؛ فأطمقت كممة األكاديمّية عمى ىذا المكاف
جمعّية أك ىيأة متعاكنة منسجمة غرضيا تيذيب كترقية األدب » عند الغربّييف عمى أّنيا (مجمع)

                                                 
نكفمبر /ق1434محّرـ : المغرب-مجّمة مصطمحّيات، فاس" مشركع مصطمحّي لمكطف العربيّ " محّمد محّمد حممي ىميل – 1

 .22 ، ص 3-2ـ، مطبعة أميمة، عدد مزدكج 2012
: سكريا. 1 أحمد بف عبد الّرحمف بالخير، المعجـ الكسيط كالمعايير المعجمية الحديثة دراسة كصفية تحميمية، ط– 2

 .107ـ، دار الفرقد، ص 2013/ق1434
 .113 المرجع نفسو، ص – 3
ـ، دار الفكر العربّي، 1992/ق1413: القاىرة. 1 محّمد حسف عبد العزيز، الكضع الّمغكّؼ في الفصحى المعاصرة، ط–4

 .111ص 
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المتأّمل في ىذا الّتعريف يجده يّتفق كثيًرا مع ما ذكره . 1«كالعمـ كالفّف مجتمعة أك مقّسمة إلى شعب
 مؤّسسة لمّنيكض بالّمغة، أك 2أّف المجمع (ج ـ ع)المعجـ الكسيط فيما بعد؛ حيث كرد في مادة 

 .العمـك أك الفنكف كنحكىا
تمؾ الييأة اّلتي تشّكل في بمد ما مف عمماء » ُتطمق عمى  (مجمع اّلمغة)مف ىنا أصبحت كممة 

، 3«الّمغة كالباحثيف فييا لمعناية بشؤكف الّمغة في ذلؾ البمد، كىي في الغالب ىيأة حككمية رسمية
فالمجمع اّلمغكؼ إذف عبارة عف نكع مف األكاديمّية كلعّل أشيرىا تمؾ األكاديمّية الفرنسية اّلتي ترجع 

ا، كاليدؼ مف إنشائيا في بداية األمر ىك الّنظر 1935فكرة ظيكرىا إلى سنة   كىك زمف بعيد جدًّ
في اإلنتاج األدبّي، ثـّ أصبحت كظيفتيا لغكّية كذلؾ عند انتظاميا ضمف ىيئات المعيد العممّي 

 .الفرنسيّ 
 مف حيث أىدافيا كتككينيا 4المجامع الّمغكّية العربّية إذف أقرب إلى ىذه األكاديمّية الفرنسّية

كطريقة عمميا، فيي تعطي األكلكية لّمغة لذا كضعتيا في المقاـ األّكؿ، أّما ما يتعّمق بالبحث 
 .العممّي بصفة عاّمة فبل تكترث لو؛ إذ تتركو لمجامعات كمراكز البحكث العممّية

لغة قكمية » الغرض األساس اّلذؼ مف أجمو ظيرت ىذه المجامع يتمّثل في الّسعي إلى إعداد 
شاممة في مفرداتيا كاصطبلحاتيا االستعمالّية اّلتي تجرؼ مجرػ الكسائط في تأدية الغرض 

؛ ىذا يعني أّف الحفاظ عمى سبلمة اّلمغة العربّية كمحاكلة إيجاد الّتسميات لما ُيستجّد مف 5«العمميّ 
. مصطمحات ىي ما تحاكؿ المجامع الّمغكية تحقيقو بصفة عاّمة

ظيرت فكرة المجامع العربّية في ىذا الكقت المبّكر، لكف مع ذلؾ لـ تكف الّنشأة الفعمّية ليا إاّل 
 .؛ ككاف ذلؾ مع المجمع العممّي العراقيّ 1919في سنة 
 

                                                 
 .107 أحمد بف عبد الّرحمف بالخير، المعجـ الكسيط كالمعايير المعجمية الحديثة دراسة كصفية تحميمية، ص – 1
 .176، ص 2 ك 1دت، دار الّدعكة، ج : ، دب2 مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة، المعجـ الكسيط، ط– 2
 .234ـ، دار ابف كثير، ص 1987/ق1407:  بيركت.2 عبد الفّتاح المصرؼ، قطكؼ لغكّية، ط– 3
المصطمح العربّي الحديث كسائل كضعو كحصيمة تطبيقاتو في المؤّسسات العربّية المصطمحّية " محمكد فيمي حجازؼ – 4

 1994-01-25مف ): أعماؿ مؤتمر الّتعريب الّسابع إلقرار مشاريع المعاجـ كنظـ الكتابة العربّية العممّية األّياـ" المختصة
 .65، مطبعة ديديكك، ص 1995: ، الخرطـك(1994-02-01إلى 

، دار الجديد، ص 1997: بيركت. 2 الّشيخ عبد هللا العبليمي، مقّدمة لدرس لغة العرب ككيف نضع المعجـ الجديد، ط– 5
162. 
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 :وأىّم إنجازاتيا في ميدان المصطمحات المجامض الّمغوية العررّية- 2
 مف أكبر المجامع العربّية ّالتي ظيرت في الكطف العربّي، :مجمض الّمغة العررّية بدمشق- 2-1

حياء مخطكطاتيا  كمف غاياتو األساسّية الّنظر في الّمغة العربّية كأكضاعيا العصرّية كنشر آدابيا كا 
  .إلخ...كتعريب ما ينقصيا مف كتب العمـك كالّصناعات كالفنكف عف الّمغات الغربية

 مف أىـّ األىداؼ اّلتي يسعى إلى تحقيقيا ىذا المجمع :مجمض اّلمغة العررّية بالقاىرة- 2-2
المحافظة عمى سبلمة الّمغة العربّية كجعميا كافية بمطالب العمـك كالفنكف كمبلئمة لحاجات الحياة 
المعاصرة، أضف إلى ذلؾ مشركع إنجاز معجـ تاريخّي لّمغة العربّية، كما ييدؼ بصفة عاّمة إلى 
البحث في كّل ما لو عبلقة بتقّدـ الّمغة العربّية؛ كمف ذلؾ مثبًل مسألة تكحيد المصطمحات في الّمغة 

 .إلخ...العربّية
يّتفق معظـ الباحثيف العرب عمى أّف مجمع اّلمغة العربّية بالقاىرة ىك المجمع الكحيد اّلذؼ رّكز 
جّل أعمالو عمى الّنظر في قضّية المصطمحات، كمف ىؤالء نذكر محّمد رّشاد الحمزاكؼ اّلذؼ يرػ 

الييئة العربّية الكحيدة المتخّصصة في كضع المصطمحات بطبيعة قانكنيا » أّف المجمع ىك 
، كالّشيء نفسو نجده عند محّمد عمي 1«األساسّي كأىدافيا الكاضحة اّلتي لـ تسبقيا إلييا ىيئة أخرػ 

مجمع اّلمغة العربّية بالقاىرة ىك المجمع الكحيد الذؼ قصر عممو عمى الّمغة » : الّزركاف القائل
ّف المصطمحات اّلتي كضعيا كنشرىا ىذا المجمع كانت كثيرة كمتنّكعة  (...)كمصطمحاتيا  كا 

إّف المجمع يكاد يقف عمى : "تناكلت عمكًما حديثة متعّددة، حّتى قاؿ عنو بعض الباحثيف
كلعّل مف أىـّ إنجازاتو في ميداف المصطمحات تمؾ القكائـ االصطبلحّية . 2«"المصطمحات كّل كقتو

، حيث (مجمكعة المصطمحات العممّية كالفّنية): اّلتي نشرىا في أعداد متتالية مف مجّمتو المكسكمة
 .، كىي مجّمة مختّصة في المصطمحات فقط1957يرجع تاريخ ظيكر أّكؿ عدد منيا إلى سنة 

كباإلضافة إلى ىذه القكائـ االصطبلحّية اّلتي اشتير بيا المجمع، فقد أصدر بعد ذلؾ بعض 
معجـ عمـ )المعاجـ المختّصة كالّمغكية، فمف المعاجـ المختّصة نذكر عمى سبيل المثاؿ ال الحصر 

                                                 
، دار الغرب 1986: بيركت. 1 محّمد رّشاد الحمزاكؼ، المنيجية العاّمة لترجمة المصطمحات كتكحيدىا كتنميطيا، ط– 1

 .18اإلسبلمّي، ص 
، اّتحاد الكتاب العرب، ص 1998: دب. دط  محّمد عمي الّزركاف، الجيكد الّمغكّية في المصطمح العممّي الحديث،– 2

468. 
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، أّما المعجـ الّمغكؼ الّصادر مف طرؼ 1984اّلذؼ صدر الجزء األّكؿ منو سنة  (الّنفس كالّتربية
 .اّلذؼ أعيد طبعو أكثر مف مّرة (المعجـ الكسيط)المجمع نفسو فيتمّثل في 

مجمكعة ): كمف المؤّلفات األخرػ لممجمع كالقّيمة في ىذا المجاؿ دائًما نجد ما عنكنو بػ
؛ حيث يتضّمف ىذا المؤلَّف مجمكعة مف ((1984-1934)القرارات العممّية في خمسيف عاًما 

: القرارات كالقكاعد اّلتي يجب مراعاتيا أثناء كضع المصطمح العممّي، كمف ىذه القرارات مثبًل ما يمي
ذا لـ »  ُتفّضل الكممة الكاحدة عمى كممتيف فأكثر، عند كضع اصطبلح جديد، إذا أمكف ذلؾ، كا 

؛ فيذا القرار المتمّثل في تفضيل الكممة عمى الكممتيف عند 1«يمكف ذلؾ ُتفّضل الّترجمة الحرفّية
 .ترجمة المصطمحات األجنبّية إلى اّلمغة العربّية مف أىـّ القرارات اّلتي يرّكز عمييا ىذا المجمع

 لقد أكلى المجمع العممّي العراقّي المصطمحات العممّية كالفّنية :المجمض العممّي العراقيّ - 2-3
، كاقتصرت معظـ جمساتو عمى دراسة ما يصمو مف دكاكيف الّدكلة كمف المؤّسسات 2عناية خاّصة

العممّية في الخارج كعمى رأسيا اإلدارة الّثقافّية بجامعة الّدكؿ العربّية؛ فالّتركيز عمى قضّية 
المصطمحات ككّل ما يتعّمق بيا مف كضعيا كتثبيتيا كنشرىا مف أىـّ األعماؿ اّلتي أصّر المجمع 
عمى إنجازىا ألّف الحاجة إلى المصطمحات تزداد يكًما بعد يـك لمكاكبة المستجّدات؛ لذا أخذ عمى 

قرارىا  .عاتقو ىذه الميّمة فشرع في إعداد منيجية خاّصة بكضع المصطمحات كا 
 :كلعّل مف أىـّ القكاعد اّلتي يمّح عمييا ىذا المجمع كثيًرا ما يمي

تفضيل المصطمح العربّي عمى المعّرب، كعدـ الّمجكء إلى الّتعريب إاّل إذا تعّذر كجكد مصطمح - 
 .عربيّ 

 .االستفادة مف األلفاظ العربّية القديمة المماتة في تراثنا الّمغكّؼ لكضع المصطمحات- 

 .تجّنب الغريب الّنافر مف األلفاظ- 

 .عدـ استعماؿ الّمفع العربّي الكاحد ألكثر مف داللة اصطبلحّية كاحدة- 

 .تجّنب الّنحت ألّنو ليس مف طبيعة الّمغة العربّية- 

                                                 
: القاىرة. ، دط(1984-1934) مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة، مجمكعة القرارات العممّية في خمسيف عاما –1

 .175ـ، الييأة العاّمة لشؤكف المطابع األميرّية، ص 1984/ق1404
 .179 محّمد عمي الّزركاف، الجيكد الّمغكّية في المصطمح العممّي الحديث، ص – 2
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 يعتبر ىذا المجمع مف أحدث المجامع الّمغكية في الكطف :مجمض الّمغة العررّية األردنيّ - 2-4
قضايا أساسّية؛ تتمّثل القّضية األكلى في الّترجمة، كالّثانية في  (03)العربّي، كىك يجمع بيف ثبلث 

 .كضع المصطمح، أّما الّثالثة فيي تتعّمق بقضّية الّتعريب
يقـك المجمع بتنظيـ مؤتمرات سنكية كندكات عممّية بصفة منتظمة، كيصدر مجّمة دكرية ُتعرؼ 

، كقد صدر العدد األّكؿ منيا في كانكف الّثاني عاـ (مجّمة مجمع الّمغة العربّية األردنيّ )باسـ 
 . ككاف رئيس ىذا المجمع ىك عبد الكريـ خميفة1978

أّما بالّنسبة لمنيجية المجمع في كضعو لممصطمحات العممّية، فقد اّتخذ لنفسو منيًجا يتمّثل في 
 :1المنطمقات الّتالية

 .أف يعّبر المقابل العربّي تعبيًرا دقيًقا عف المصطمح األجنبيّ - 

 .أف يككف المقابل العربّي لممصطمح األجنبّي عربًيا تراثًيا كّمما أمكف ذلؾ- 

أف يككف المقابل العربّي لممصطمح األجنبّي ىك المصطمح األجنبّي نفسو مع تحكير يجعل لو -  
جرًسا عربًيا، كىذا يعني الّمجكء إلى تعريب المصطمح إذا تعّذرت كّل الكسائل األخرػ الخاّصة 

 .بكضع المصطمحات في الّمغة العربّية
ىذه ىي إذف المجامع األربعة األكائل اّلتي ظيرت في الكطف العربّي لمبحث كالّنظر في كيفية 
الحفاظ عمى سبلمة الّمغة العربّية كمحاكلة إيجاد المقاببلت العربّية المناسبة لممصطمحات األجنبّية 

 .كتكحيدىا كنشرىا في قكائـ اصطبلحّية أك معاجـ كمكسكعات كي يسيل تكظيفيا كتداكليا
 في كامل القطر العربّي تقريًبا، حيث ظير مجمع لغكّؼ 2كبعد ذلؾ تكالى ظيكر ىذه المجامع

، المجمع الجزائرّؼ لّمغة العربّية، مجمع الّمغة : في كّل بمد؛ نحك مجمع الّمغة العربّية بالخرطـك
 .العربّية الفمسطينّي، كمجمع الّمغة العربّية الّميبي

ظيرت عّدة منّظمات في الكطف العربّي تعمل في حقل المصطمحات، :  المنّظمات العررّية-3
كلكّننا نكتفي في ىذا المقاـ باإلشارة إلى منّظمتيف اثنتيف لما ليما مف عبلقة مباشرة بمكضكع 

 :بحثنا؛ أال كىما

                                                 
 .198 محّمد عمي الّزركاف، الجيكد الّمغكية في المصطمح العممّي الحديث، ص – 1
 .256-253 عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو الّنظرية كتطبيقاتو العممّية، ص – 2
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 الغرض األساس اّلذؼ :(مكتب تنسيق الّتعريب)المنّظمة العررّية لمّتررية والّثقافة والعموم - 3-1
مف أجمو برزت ىذه المنّظمة إلى الكجكد ىك الّتنسيق بيف جميع المؤّسسات أك الييئات القائمة عمى 

أّما بالّنسبة لؤلىداؼ اّلتي أنشئ مف أجميا ىذا . كضع المصطمح العممّي في الكطف العربيّ 
؛ يتمّثل اليدؼ األّكؿ في إغناء الّمغة العربّية 1المكتب، فقد لّخصيا عمي القاسمي في ىدفيف اثنيف

بالمصطمحات العممّية كالّتقنية، أّما اليدؼ الّثاني فيتعّمق بتنسيق ىذه المصطمحات مع ما ىك 
 .مستعَمل في بقّية األقطار العربّية كي يككف المصطمح العربّي مكّحًدا

 :، كىي كالّتالي2مراحل أساسّية (03)لقد مّر المكتب بثبلث 
ىي مرحمة إعداد قكائـ مصطمحّية بثبلث لغات : (1981-1961)المرحمة األولى - 

، كبيذه الّطريقة تمّكف المكتب مف إعداد مشركعات معجمّية في (ليزّية، الفرنسّية كالعربّيةنگاإل)
 .عّدة تخّصصات

اّتسمت ىذه المرحمة بإعادة الّنظر في تمؾ الّطريقة اّلتي : (1998-1982)المرحمة الّثانية - 
اّتبعيا المكتب في جمعو لممصطمحات كمعالجتيا، حيث اّتضح فيما بعد عدـ اّتباع منيجية عممّية 

دقيقة، فقاـ المكتب بالبحث عف حّل مناسب كبالّتالي عقد سمسمة مف الّندكات خاّصة بمنيجية 
ندكة تكحيد منيجّيات كضع ):  بعنكاف1981كضع المصطمحات؛ ككانت أكلى ىذه الّندكات سنة 

 .(المصطمحات العممّية الجديدة
أعّد المكتب في ىذه المرحمة عّدة مشركعات معجمّية : (حّتى اآلن-1998)المرحمة الّثالثة - 

 بالمغرب، 1998في مختمف حقكؿ المعرفة ثـّ عرضيا عمى مؤتمر الّتعريب الّثامف كالّتاسع سنة 
 . بسكريا2002كمؤتمر الّتعريب العاشر سنة 

ال ُتنشر ىذه المشاريع المعجمّية عمى شكل معاجـ إاّل بعد عرضيا عمى مؤتمرات الّتعريب، 
مؤتمرات؛ كاف أّكليا في الّرباط في الفترة ما بيف الّثالث  (10)حيث عقد المكتب أكثر مف عشرة 

فكاف انعقاده بعّماف في المممكة  (11)، أّما مؤتمر الّتعريب الحادؼ عشر 1961كالّسابع أبريل سنة 
إلى  (12)األردنّية الياشمية في مقّر مجمع اّلمغة العربّية األردنّي، كذلؾ في األّياـ مف الّثاني عشر 

                                                 
ديسمبر : مجّمة الّمساف العربّي، الّرباط" تجربة مكتب تنسيق الّتعريب في رصد المصطمحات كتكحيدىا" عمي القاسمي – 1
 .117، ص 62، مكتب تنسيق الّتعريب، ع 2008، (كانكف األّكؿ)
 .77 إلى 73ص مف " تجربة مكتب تنسيق الّتعريب في إعداد المصطمح العربّي كتكحيده كنشره" إسممك كلد سيدؼ أحمد – 2
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ثقافة المعمكمات في خدمة المصطمح ) ككاف عنكانو 2008مف شير أكتكبر  (16)الّسادس عشر 
غير عممية كغير » رغـ األىّمية البالغة ليذه المؤتمرات إاّل أّف ىناؾ مف يعتبرىا . (العممّي العربيّ 

، لكف ىذا 1«مجدية في الّتكّصل إلى مناقشة كافية لممصطمحات كال إلقرارىا مف قبل جيات مسؤكلة
ال يعني أّنيا قاصرة كّمًيا ألّف المعاجـ المكّحدة ما كانت لترػ الّنكر لكال إقرارىا مف طرؼ ىذه 

صادقت ىذه األخيرة إذف عمى عدد كبير مف المصطمحات في مختمف الحقكؿ العممّية، . المؤتمرات
ـّ قاـ المكتب بنشرىا عمى شكل معاجـ كأطمق عمييا اسـ   .(المعاجـ المكّحدة)ث

أّما فيما يتعّمق بطريقة كضع المصطمحات، فقد قاـ مكتب تنسيق الّتعريب بعقد عّدة ندكات 
ندكة تكحيد منيجيات كضع )لمّنظر في المبادغ األساسّية الختيار ىذه المصطمحات؛ كلعّل أىّميا 

المنيجيات المقترحة » ، كذلؾ بعدما تبّيف أّف 1981بالّرباط سنة  (المصطمحات العممّية الجديدة
ىذا يعني أّف . 2«سابًقا كانت غاية في الّتشّتت كاالضطراب، ما يعني أّنيا كانت بحاجة إلى دّقة

المكتب أعاد الّنظر في تمؾ المنيجيات الّسابقة لتسييل عممية تكحيد المصطمحات؛ ألّف تحقيق ىذا 
 .األخير ليس باألمر اليّيف إذ لـ يكف كفق منيجية كاحدة

الّتنسيق إذف أمر ضركرّؼ لمّتكّصل إلى مصطمحات مكّحدة في كامل القطر العربّي، كلتسييل 
ىذه الميّمة قاـ المكتب بكضع مجّمة متخّصصة في الّدراسات المعجمّية كالمصطمحّية ككاف 

ُتعنى بنشر األبحاث اّلمغكية كالّدراسات المتعّمقة » ، كىي مجّمة دكرية (الّمساف العربيّ ): عنكانيا
يرجع تاريخ ظيكر أّكؿ . 3«بقضايا المصطمح كالّترجمة كالّتعريب، كمشركعات معاجـ المصطمحات

عدًدا؛ حيث ُصدر  (70)، كقد كصل عددىا حالًيا إلى أكثر مف سبعيف 1964عدد منيا إلى سنة 
أّما بالّنسبة لطبيعة األعماؿ اّلتي ُتنشر فييا . 2016مف ىذه المجّمة سنة  (77)ك  (76)العدداف 

                                                 
مجّمة اّلمساف العربّي، " مرئيات مديرية المكاصفات كالمقاييس األردنية حكؿ مكضكع المصطمحات" مكتب تنسيق الّتعريب – 1

 .74، مكتب تنسيق الّتعريب، ص 27، ع 86/1987الّدكرة المالّية : الّرباط
: الجزائر. 1 الّسعيد بكطاجيف، الّترجمة كالمصطمحات؛ دراسة في إشكالية ترجمة المصطمح الّنقدؼ الجديد، ط–2

 .63ـ، منشكرات االختبلؼ، ص 2009/ق1430
دكر مكتب تنسيق الّتعريب في خدمة الّمغة العربّية كا غنائيا بالمصطمحات العممّية المكّحدة عمى " إسممك كلد سيدؼ أحمد – 3

 نكفمبر 08 إلى 06مف " مكانة الّمغة العربّية بيف الّمغات العالمّية"نصكص أعماؿ الّندكة الّدكلية حكؿ " مستكػ الكطف العربيّ 
 .303، منشكرات المجمس األعمى لّمغة العربّية، ص 2001: ، الجزائر2000
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فقد اعتادت المجّمة عمى تخصيص الجزء األّكؿ منيا لكّل ما يرتبط بالّدراسات الّمغكّية كخاّصة ما 
 .يتعّمق بالّمسانّيات، الّترجمة، الّتعريب، المعجمّية كعمـ المصطمح

، كىي في   أّما الجزء الّثاني منيا فقد كاف مخّصصا لنشر قكائـ مصطمحّية في مختمف العمـك
كىنا ينبغي أف نشير إلى أّف األعداد األخيرة مف المجّمة لـ . الحقيقة عبارة عف مشاريع معجمّية

تتقّيد كثيًرا بتخصيص الجزء الّثاني منيا لمقكائـ االصطبلحّية، كلعّل ىذا يرجع إلى ككف المكتب 
أصدر في ىذا الكقت عدًدا ال بأس بو مف المعاجـ المكّحدة؛ إذ كصل عدد المعاجـ المكّحدة 

معجًما، كآخر عدد تمّكننا مف  (40)الّصادرة مف طرؼ مكتب تنسيق الّتعريب إلى أكثر مف أربعيف 
المعجـ المكّحد لمصطمحات محك ):  ككاف بعنكاف2016الّصادر سنة  (41)تصّفحو ىك العدد 
كمّما ينبغي أف ُيعمـ ىك أّف البعض منيا أعيد طبعيا لممّرة الّثانية؛ ما يعني . (األّمية كتعميـ الكبار

أّف المجّمة لـ تعد في ىذه الفترة بحاجة إلى  قكائـ اصطبلحّية ألّف ىذه األخيرة كانت في بداية 
 .األمر

 المنّظمة العربّية لممكاصفات كالمقاييس ىي إحدػ : المنّظمة العررّية لممواصفات والمقاييس-3-2
يرجع الفضل الكبير في . المنّظمات الّتابعة لجامعة الّدكؿ العربّية، مقّرىا عّماف عاصمة األردف

عمى إنشاء المنّظمة » ظيكر ىذه المنّظمة إلى المجمس االقتصادّؼ لمجامعة العربّية اّلذؼ كافق 
أّما بالّنسبة . 1«ـ، كدعا الّدكؿ العربّية لمّتصديق عمييا1965العربّية لممكاصفات كالمقاييس سنة 

لؤلىداؼ اّلتي مف أجميا ُأنشئت ىذه المنّظمة فيي كّميا تدكر في محكر كاحد أال كىك المساىمة في 
، كمف ىنا 2«تكحيد المصطمحات الفّنية كطرؽ الفحص كالّتحميل كالقياس بيف الّدكؿ العربّية» 

نقاط أساسّية متمّثمة  (03)أصبح عمل المنّظمة العربّية لممكاصفات كالمقاييس يرتكز عمى ثبلث 
 :في

 كضع المصطمحات. 

 عمـ المصطمح. 

 تكثيق المصطمحات. 
                                                 

مجّمة الّمغة " تكحيد المصطمح اإلدارّؼ بيف الكضع كاالستعماؿ؛ معجـ المصطمحات اإلدارّية أنمكذًجا" بمكلي فرحات – 1
 .136-135، ص 20، المجمس األعمى لّمغة العربّية، ع 2008الّسداسي الّثاني : العربّية، الجزائر

 .448دراسة، ص -  محّمد عمي الّزركاف، الجيكد الّمغكية في المصطمح العممّي الحديث – 2
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ا  عدد الّمجاف الفّنية المعنّية بالمصطمحات في المنّظمة العربّية لممكاصفات كالمقاييس كثير جدًّ
لجنة فّنية، كلعّل أشير كأىـّ ىذه الّمجاف عمى اإلطبلؽ تمؾ الفّنية اّلتي رقميا  (30)يفكؽ الّثبلثيف 

؛ TC37/ISO: كىي متخّصصة في عمـ المصطمح كتقابل الّمجنة الّدكلية المعركفة باسـ (05)
تقييس طرائق كضع المصطمحات القياسّية العربّية كالّتنسيق فيما بينيا » ألّف مجاليا يتمّثل في 

الّمجنة ): كمف الّمجاف األخرػ ليذه المنّظمة نذكر عمى سبيل المثاؿ. 1«كبيف المصطمحات الّدكلية
، كما ىناؾ لجاف رقابة تتمّثل ميّمتيا األساسّية في (مصطمحات كتسميات كرمكز الكيمياء- الفرعية

 .الّسير عمى تطبيق القكانيف اّلتي تحمي الّمغة كالمصطمحات
كبخصكص أىـّ األعماؿ اّلتي قامت المنّظمة العربّية لممكاصفات كالمقاييس بإنجازىا فيمكف 

 1981حصرىا في الّطبعة الّثانية مف ذلؾ الكتّيب اّلذؼ أصدرتو األمانة العاّمة ليذه المنّظمة سنة 
، كفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّف 2(طريقة اختيار المصطمحات ككضعيا): ككاف بعنكاف

تكحيد )المبادغ الكاردة في ىذا الكتّيب تقترب كثيًرا إلى تمؾ الّتكصيات اّلتي خرجت بيا ندكة 
 .1981اّلتي عقدىا مكتب تنسيق الّتعريب بالّرباط سنة  (منيجيات كضع المصطمح العمميّ 

كباإلضافة إلى ىذا الكتّيب الّصغير الحجـ، فقد قامت المنّظمة العربّية لممكاصفات كالمقاييس 
إلى  (07) في الفترة الممتّدة مف 3بعقد ندكة الّتعاكف العربّي في مجاؿ المصطمحات عمًما كتطبيًقا

، ككاف ذلؾ في تكنس كبالّتعاكف مع كّل مف المعيد القكمّي لممكاصفات كالممكية 1986تمكز  (10)
. (أنفكتيـر)الّصناعية بتكنس، كالمنّظمة العربّية لمّتربية كالّثقافة كالعمـك كالمركز الّدكلي لممصطمحات 

المنيجية، : نقاط أساسية؛ ىي (03)كقد تمحكرت أعماؿ المشاركيف في ىذه الّندكة حكؿ ثبلث 
مشارًكا مف  (140)كما بمغ عدد ىؤالء المشاركيف حكالي مئة كأربعيف . الحكسبة كالّتكثيق، كالّتنسيق

عمـ المصطمح، المعجمّية، الّترجمة كبصفة عاّمة كّل ما يتعّمق بالّمغة، : تخّصصات مختمفة نحك
 .أضف إلى ذلؾ أعضاء المجامع الّمغكية

                                                 
 .449دراسة، ص -  محّمد عمي الّزركاف، الجيكد الّمغكية في المصطمح العممّي الحديث – 1
 .449 المرجع نفسو، ص – 2
: مجّمة الّمساف العربّي، الّرباط" نشاط مجامع الّمغة العربّية كالمؤّسسات العممّية كاألكاديمية" مكتب تنسيق الّتعريب بالّرباط – 3

 .269، ص 28، مكتب تنسيق الّتعريب، ع 1987
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 نظًرا لكثرة المعاىد اّلتي تشتغل في مجاؿ عمـ المصطمح بمختمف مكضكعاتو : معاىد البحوث-4
 معيد الّدراسات :إلى غير ذلؾ، سكؼ نكتفي باختيار نمكذجيف اثنيف، ىما...مف ترجمة كتعريب

 .كاألبحاث لمّتعريب بالّرباط كمعيد الّدراسات المصطمحّية بفاس
اليدؼ األساس مف إنشاء ىذا المعيد ىك : معيد الّدراسات واألبحاث لمّتعريب بالّرراط- 4-1

يجاد الحمكؿ البّلزمة لممشاكل الكبرػ المطركحة إّزاء عممية  محاكلة تكسيع كا غناء المتف الّمغكّؼ، كا 
 :1الّتعريب، إذ ترجع ىذه المشاكل في نظر العامميف في ىذا المعيد إلى الّنقاط الّتالية

 ضعف المتف المغكّؼ؛ 

 ضعف المعجـ العربّي؛ 

 مشكل العمل االصطبلحّي؛ 

  ّضعف الكتاب المدرسي. 
كإليجاد حمكؿ ليذه الّنقاط الّسالفة الّذكر عمد المعيد إلى اعتماد منيجية دقيقة كالسّيما بالّنسبة 
لمّنقطة المتعّمقة بالعمل االصطبلحّي، حيث أخذ الخبراء المشتغمكف في ىذا المعيد ىذه الميّمة 
عمى عاتقيـ كبحثكا كثيًرا في كيفية إيجاد طريقة تيّسر ليـ كضع مقاببلت عربّية لممصطمحات 

ناجحة ألّنيا تعتمد مراحل تسعة دقيقة لكضع المصطمح » األجنبّية المستجّدة؛ فكانت تجربتيـ 
، كنظًرا لكثرة ىذه المراحل فقد لّخصيا الباحث محّمد بف مكسى 2«حّتى يصبح جاىًزا لبلستعماؿ

 :؛ كىي كالّتالي3مراحل أساسّية (03)في ثبلث 
ىي مرحمة متعّمقة بدراسة المصطمحات كالبحث فييا مف حيث : مرحمة الّتحري والّتحقيق- أ

 .االشتقاؽ كالتحديد

تتمّثل في كضع الّردافات، كمفردىا الّردافة كىي عبارة عف قائمة مف األلفاظ : مرحمة الووض- ب
 .المرادفة لممصطمح الخاضع لمّدرس كالّتحميل مف حيث معناه كصنفو لتجّنب الّمبس كالغمكض

                                                 
دكر المؤّسسات الجامعّية في الّنيكض بقضايا الّتعريب؛ نمكذج معيد الّدراسات كاألبحاث لمّتعريب في " محّمد بف مكسى – 1

 .171-170ص " المغرب
أطركحة دكتكراه، جامعة مكلكلد معمرؼ تيزؼ .  صالح بمعيد، دكر المجامع كالمؤّسسات العممّية في ترقية الّمغة العربّية– 2

 .264، دار ىكمة، ص 2009: الجزائر. صالح بمعيد، مقاالت لغكية، دط: نقبًل عف. 1993كزك، نكقشت سنة 
 .175ص  المرجع الّسابق،  محّمد بف مكسى،– 3
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 ظُردافة ثقافية كُردافة عممّية؛ فالّثقافية منيا تجمع األلفا: كالرُّدافة حسب محّمد بف مكسى نكعاف
ـّ استخراجيا عادة مف قكاميس الّثقافة العاّمة، أّما الرُّدافة  ـّ، كيت المترادفة عمى أساس الّتشابو العا
العممّية فيي تجمع األلفاظ المترادفة عمى أساس الّتشابو الخاّص كُتستخرج مف القكاميس العممّية 

 .المتخّصصة كذلؾ حسب طبيعة المجاؿ اّلذؼ ينتمي إليو المصطمح المدركس
 ىي مرحمة المقارنة بيف خصائص المصطمحات في الّمغة العربّية مف جية، :مرحمة المقابمة- ج

 .ليزّية مف جية ثانيةنگكبيف الّمغات األجنبّية مف فرنسّية كا  
 لقد مّر ىذا المعيد بمرحمتيف أساسيتيف متمّيزتيف عف بعضيما البعض مف حيث الّتصّكر 

 كىي تتمّثل في تمؾ 1993 إلى سنة 1961؛ فالمرحمة األكلى تمتّد مف سنة 1كالمنيج كالّتطبيق
أّما المرحمة الّثانية فيي تمؾ الفترة . المرحمة اّلتي كاف فييا األستاذ أحمد األخضر غزاؿ مديًرا لو

 1993اّلتي كاف فييا مدير ىذا المعيد ىك األستاذ عبد القادر الفاسي الفيرؼ كىي تمتّد مف سنة 
 .2005إلى غاية 

إّف أعظـ إنجاز حّققو معيد الّدراسات كاألبحاث لمّتعريب ىك إنشاؤه لقاعدة المعطيات المعجمية 
، كذلؾ بمساعدة كّل مف اليكنسكك، برنامج األمـ المّتحدة لمّتنمية كالمنّظمة 1978 سنة 2 (معربي)

 .العربّية لمّتربية كالّثقافة كالعمـك
أداة عمل لممصطمحّييف، حيث إّف » ال يعتبر المعيد ىذه القاعدة بنًكا مصطمحيًّا بل ىي 

؛ ألّف المصطمح ال ُيقتبس مف مصدر كاحد بل 3«المعمكمات المخّزنة غير منتقاة كحشكية الّطابع
مف عّدة مصادر، كلعّل ما جعل أعضاء المعيد يتعّمدكف ىذا الحشك ىك الّتعّرؼ عمى جميع 

ـّ يتسّنى ليـ اختيار األفضل منيا كذلؾ بالّنظر  الّصيغ اّلتي كردت فييا ىذه المصطمحات، كمف ث
 .إلى االختبلفات المكجكدة فيما بينيا

                                                 
أعماؿ اليـك الّدراسّي " منيجية العمل االصطبلحّي في معيد الّدراسات كاألبحاث لمّتعريب بيف جيميف" محّمد الّراضي – 1

، جامعة محّمد الخامس 2008نكفمبر : تكريًما لؤلستاذ حمزة الّشريف الكتاني، الّرباط" منيجية العمل االصطبلحيّ "حكؿ 
 .17الّسكيس، ص 

قضايا المصطمح في اآلداب كالعمـك "أعماؿ ندكة " المصطمح العربّي كالّتقنيات المعمكماتية الحديثة" عبد هللا القفارؼ – 2
 .259، ص 2، إعداد عّز الّديف البكشيخي كمحّمد الكادؼ، ج2000: ، مكناس2000 مارس 11-10-9أّياـ " اإلنسانية

 .259 المرجع نفسو، ص – 3
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كثيقة مزّكدة بمعمكمات معجمّية مستقاة  (500000)تضـّ ىذه القاعدة أكثر مف خمسمائة ألف 
مجامع الّمغة العربّية كمكتب :  صادرة عف مؤّسسات عربّية معركفة نحك1مف معاجـ متخّصصة

( 03)أّما بالّنسبة لطبيعة البيانات المستعممة في ىذه القاعدة فيي تأتي في ثبلثة . تنسيق الّتعريب
بيانات مصطمحّية يدخل فييا كّل ما يتعّمق بالمصطمح كمقاببلتو في الّمغات األخرػ ككذا : أصناؼ

مجاؿ استعمالو، الّصنف الّثاني يتمّثل في البيانات الّتكثيقية نحك مصدر المصطمح، أّما الّصنف 
 .األخير مف ىذه البيانات فيك يتمّثل في البيانات الّمغكّية

 عبارة عف مؤّسسة عممّية مغربية تابعة لكّمية اآلداب : معيد الّدراسات المصطمحّية بفاس-4-2
 يتمّثل المشركع األىـّ اّلذؼ .ظير الميراز بجامعة سيدؼ دمحم بف عبد هللا بفاس- كالعمـك اإلنسانية

مف أجمو أنشئ ىذا المعيد في محاكلة إنجاز معجـ تاريخّي لممصطمحات العممّية العربّية، كذلؾ 
ُث فييا الكسائل، كُتَكثَُّف فييا » كفق  ُد فييا المناىج، كُتَحدَّ خّطة عممّية منيجّية متكاممة؛ ُتَرشَّ

ُق فييا األعماؿ؛ لتصّب في اّتجاه كاحد ُو فييا الّطاقات، كُتَنسَّ  فيذه الخطكة المتمّثمة 2«الجيكد، كُتَكجَّ
في كضع معجـ تاريخّي لممصطمحات العممّية العربّية يعتبرىا الّشاىد البكشيخي بمثابة الخطكة 

 .األكلى اّلتي تفتح لنا الّطريق إلى المعجـ الّتاريخّي لّمغة العربّية بصفة عاّمة
كمف الجيكد األخرػ ليذا المعيد نذكر تأسيسو لكحدة مصطمحات القرآف كالحديث كعمكميما 
لطمبة الّدراسات العميا المعّمقة، ككذا إنشاء كحدة القرآف كالحديث كعمكميما لطمبة الّدكتكراه، كبيذا 

 . يككف معيد الّدراسات المصطمحّية بفاس قد جمع بيف الّدراسات المصطمحّية كالّدراسات القرآنية
ال يممؾ ىذا المعيد ميزانية خاّصة بو، لكّنو في الحقيقة يممؾ شيًئا أىـّ مف ذلؾ بكثير كىك 

باحثيف متحّمسيف مرتبطيف بالجامعة أّكال، ك بعالـ البحكث كالّدراسات ارتباطا مباشرا » يتمّثل في 
كفعبًل قد تمّكف ىذا المعيد مف الّتغّمب عمى . 3«كثيقا، كىك ما تفتقده بعض المعاىد األخرػ 

                                                 
مجّمة الّمساف العربّي، " دكر الّتكثيق كاإلعبلـ المصطمحّييف في تطكير المصطمحات العربّية كانتشارىا" عبد الّمطيف عبيد – 1
 .118، ص 52ع
 .191 الّشاىد البكشيخي، دراسات مصطمحّية، ص – 2
فاس في الجمسة االفتتاحية الخاّصة - ظير الميراز- كممة السّيد عميد كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية " محّمد الّشاد – 3

ـ، 2003/ق1424: ، مجّمة دراسات مصطمحّية، المغرب2003 فبراير 26يـك " بندكة قضايا المصطمح في العمـك المادية
 .16، ص 3مطبعة الّنجاح الجديدة، ع
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الّصعكبات اّلتي كاجيتو بفضل ىؤالء الباحثيف كيّتضح ذلؾ جمًيا مف خبلؿ سمسمة الّندكات، 
 . كالّدكرات الّتدريبية، كاألّياـ الّدراسّية كالمدارسات العممّية اّلتي نّظميا المعيد

كلعّل ما يبّرر كبلمنا ىذا أكثر ىك ما عّبر عنو الباحث محّمد الّشاد كىك عميد كّمية اآلداب 
إّف انعقاد مثل ىذه » : بقكلو في إحدػ ىذه الّندكات- ظير الميراز فاس - كالعمـك اإلنسانّية 

الّندكات كاألرصدة اّلتي ستكفرىا مختمف المعاىد المختّصة، كعـز الباحثيف كانخراطيـ في مثل ىذه 
كأّكؿ ندكة نّظميا معيد الّدراسات المصطمحّية . 1«المشاريع ىك كحده الكفيل لمكاجية ىذه الّتحديات

، (الّدراسة المصطمحّية كالعمـك اإلسبلمّية): بفاس مباشرة بعد تأسيسو ىي ندكة دكلّية كانت بعنكاف
في األّياـ مف  الّثالث -  سايس فاس –كذلؾ بالّتعاكف مع شعبة الّدراسات اإلسبلمّية بكّمية اآلداب 

فإذا كاف ىذا المعيد قد تمّكف مف . 1993نكفمبر سنة  (25)إلى الخامس كالعشريف (23)كالعشريف
: تنظيـ أّكؿ ندكة لو في سنة تأسيسو، إاّل أّنو لـ يتمّكف مف إصدار أّكؿ عدد مف مجّمتو المكسكمة

؛ كلعّل مرّد 2001إاّل بعد مركر بعض الكقت، حيث يرجع ذلؾ إلى سنة  (دراسات مصطمحّية)
ذلؾ بالّدرجة األكلى إلى تمؾ الّصعكبات اّلتي تحّدثنا عنيا سابًقا كالمتمّثمة في افتقار المعيد لميزانية 

 .خاّصة بو
دليل ): ىكذا إذف تمّكف المعيد مف إنجاز عّدة أعماؿ متعّمقة بالّدراسات المصطمحّية؛ نحك

في الّسنة نفسيا،  (دليل الباحث الّناشئ في المصطمح)، 1993سنة  (معيد الّدراسات المصطمحّية
أضف إلى ذلؾ نشر بعض . 1996سنة  (الّدراسة المصطمحّية كالعمـك اإلسبلمّية)أعماؿ ندكة 

لفريد  (المصطمح األصكلّي عند الّشاطبي): األعماؿ لباحثيف متخّصصيف في ىذا المجاؿ؛ نحك
 (دراسات مصطمحّية)لفريدة زمرد،  (مفيـك الّتأكيل في القرآف الكريـ كالحديث الّشريف)األنصارؼ، 

إلى غير ذلؾ مف األعماؿ القّيمة المتعّمقة بالّدراسات المصطمحّية كمحاكلة ...لمّشاىد البكشيخي
 .ربطيا في كثير مف األحياف بالقرآف الكريـ كالحديث الّنبكؼ الّشريف

كخبلصة القكؿ، المنّظمات العربّية كمعاىد البحكث العاممة في حقل عمـ المصطمح كالّترجمة 
كالّتعريب كثيرة في الكطف العربّي، كليذا الّسبب يستحيل أف نتطّرؽ إلى ذكرىا كّميا في ىذا البحث؛ 

                                                 
فاس في الجمسة االفتتاحية الخاّصة - ظير الميراز- كممة السّيد عميد كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية " محّمد الّشاد – 1

 . 16، ص 2003 فبراير 26يـك " بندكة قضايا المصطمح في العمـك المادية
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مكتب تنسيق الّتعريب بالّرباط كالمنّظمة العربّية : لذا اكتفينا بالحديث عف منّظمتيف اثنتيف ىما
لممكاصفات كالمقاييس بعّماف، كما أشرنا فقط إلى معيديف اثنيف مف معاىد البحكث المتكاجدة في 

معيد الّدراسات كاألبحاث لمّتعريب بالّرباط كمعيد الّدراسات المصطمحّية بفاس : العالـ العربّي كىما
كلتكضيح المعمكمات أكثر، يمكف الّتمثيل لمييئات القائمة عمى كضع . المممكة المغربّية- 

 :المصطمحات في الكطف العربّي بالّترسيمة الّتالية
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 .الييئات القائمة عمى ووض المصطمحات في الوطن العرريّ : (07) الّشكل رقم       
ال ينبغي ىنا أف يفيـ القارغ أّف ىذه المنّظمات كالمعاىد ىي المتكاجدة فقط في الكطف العربّي، 

المؤّسسة الكطنّية لمّترجمة كالّتحقيق كالّدراسات ببيت : بل ىناؾ مؤّسسات كمراكز أخرػ نحك
، المركز الكطنّي لمّترجمة كالمصطمحات اّلذؼ أنشأتو كزارة الّتعميـ العالي كالبحث (تكنس)الحكمة 

 الييئات القائمة عمى كضع المصطمحات

 المنّظمات العربّية معاىد البحكث

معيد 
الّدراسات 
المصطمحّية 

 بفاس

معيد 
الّدراسات 
كاألبحاث 
لمّتعريب 
 بالّرباط

 إلخ

 المجامع الّمغكّية

 إلخ
 

مجمع 
الّمغة 
العربّية 
 بدمشق

مجمع 
الّمغة 
العربّية 
 بالقاىرة

المجمع 
 العراقيّ 

المجمع 
 األردنيّ 

المنّظمة 
العربّية 

لممكاصفات 
 كالمقاييس

المنّظمة 
العربّية 
لمّتربّية 
كالّثقافة 
 كالعمـك

 

 إلخ
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، مركز ترقية الّمغة العربّية ببكزريعة الّتابع لجامعة الجزائر، مركز تعريب 1980العممّي بالجزائر 
العمـك الّصحية بالككيت، مدرسة الممؾ فيد العميا لمّترجمة في طنجة، المدرسة العميا لمّترجمة في 

 .إلى غير ذلؾ مف المؤّسسات كالمراكز اّلتي تشتغل في الّدراسات المصطمحّية كالّترجمة...الجزائر
 

ا عمى الباحث في :صعوبة تحديد مؤّلفات عمم المصطمح: سابعا  إّنو لمف الّصعب جدًّ
 :الّدراسات المصطمحّية أف يتمّكف مف تحديد مؤّلفات عمـ المصطمح؛ كلعّل مرّد ذلؾ إلى ما يمي

 اختمف الباحثكف العرب في ترجمتيـ (:Terminologie) تعّدد المقابالت العررّية لممصطمح -1
إلى الّمغة العربّية؛ كمف ىؤالء نذكر عمى سبيل المثاؿ ال  (Terminologie)لممصطمح األجنبّي 

 اّلتي حاكلت حصر جميع المقاببلت العربّية ليذا المصطمح، فحّددتيا 1الحصر الباحثة زىيرة قركؼ 
 .االصطبلحّية- عمـ المصطمحّية- عمـ المصطمحات- المصطمحّية-  عمـ المصطمح:فيما يمي

أّما الباحث محّمد ثناء هللا الّندكؼ، فقد قاـ بجمع أكبر عدد ممكف مف ىذه المقاببلت العربّية، 
، "عمـ االصطبلح"، ك"عمـ المصطمح"فيناؾ ...»: كيّتضح ذلؾ جميًّا مف خبلؿ قكلو

، "المعجماتية المتخّصصة"، ك"المعجمية الخاّصة"، ك"الّدراسة المصطمحّية" ، ك"المصطمحّية"ك
، إلى غير ذلؾ مف المقاببلت اّلتي ُكضعت مف طرؼ الّدارسيف العرب لتكافئ ما "المصطمحاتية"ك

 إّف المتأّمل جّيًدا في ىذيف القكليف يجد أّف Terminology.»"2: "ُعرؼ عند الغربّييف باسـ
ليزّية لـ ُيترَجـ نگباّلمغة اإل (Terminology)بالّمغة الفرنسّية أك  (Terminologie)مصطمح 

ّنما كقع البعض منيـ في أخطاء ال ُتغتفر، كلعّل ما يزيد  عند كّل الباحثيف بترجمات صحيحة كا 
الّطيف بّمة ىك ككف أغمبية ىذه الّترجمات جاءت مرّكبة مف كممتيف كخاّصة تمؾ اّلتي احتكت عمى 

كصفة؛ حيث ابتعد المترِجـ في ىذه الحاالت كثيًرا عف الّترجمة الّصحيحة إف لـ  (معجمية)كممة 
عمـ )ك (عمـ المصطمح): نقل إّنو لـ يتمّكف حّتى مف الّتفريق بيف عمميف اثنيف مختمفيف؛ أال كىما

 (.أك صناعة المعاجـ )(المعجـ

                                                 
1

 .280ص " الّتأسيس الّنظرؼ لعمـ المصطمح" زىيرة قركؼ - 

سبتمبر /ق1432شكاؿ : المغرب- مجّمة مصطمحّيات، فاس" إشكالّيات المصطمحّية العربّية" محّمد ثناء هللا الّندكؼ – 2
 .14، ص 1، مطبعة أميمة، ع2011
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اّلتي استعمميا الباحث  (عمـ المصطمحّية): كمف الّترجمات اّلتي نراىا أيًضا خاطئة نذكر
كرقـ  (05) في متف مقالو كفي اليكامش كبالّضبط ضمف اليامشيف رقـ 1ناصرية بغدادؼ العرجي

، لكّنو أشار إلى أّف ىذه الّترجمة ليست ممًكا لو بل نقميا عف عبد الّسبلـ المسّدؼ في معجمو (14)
، كفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّف (قامكس الّمسانّيات مع مقّدمة في عمـ المصطمح): المكسـك

الباحث ناصرية بغدادؼ العرجي أخطأ في أخذه ليذه المعمكمة عف المسّدؼ؛ ألّف ىذا األخير لـ 
 (عمـ) فقط دكف إضافة كممة 2(المصطمحّية)بل كّظف في معجمو كممة  (عمـ المصطمحّية)يذكر 

إلييا؛ فالخطأ ىنا إذف ناتج عف عدـ نقمو حرفيًّا لما كرد في قامكس المسّدؼ، ألّف كممة 
مّرة أخرػ ألّف ىذا  (العمـ)في حّد ذاتيا تحمل معنى العمـ فبل داعي إلى زيادة كممة  (المصطمحّية)

يؤّدؼ إلى الحشك، كىك شيء غير مقبكؿ عمى اإلطبلؽ في الّمغة بصفة عاّمة، فما بالنا بالّمغة 
 .العممّية اّلتي ُتعنى كثيًرا بالمصطمحات
غير مطابقة لممعنى اّلذؼ يكحيو مصطمح  (عمـ المصطمحّية)إذا كانت الّترجمة المتمّثمة في 

(Terminologie) فيناؾ عّدة ترجمات أخرػ غير مقبكلة كمتناقضة تماًما لممعنى األصمّي ليذا ،
اّلتي ُتستعمل كمقابل عربّي لممصطمح  (مصطمحاتّية)المصطمح؛ كمف ىذه الّترجمات نذكر كممة 

، لكّنيا ُكضعت مف قبل الباحثيف اآلخريف كترجمة لممصطمح 3(Terminographie)األجنبّي 
، كمف ذلؾ مثبًل ما نجده عند الباحثة فّراح صباح، حيث ذكرت كممة (Terminologie)األجنبّي 

: ضمف المقاببلت اّلتي كضعيا الّدارسكف العرب لتكافئ ما ُيسّمى عند الغربّييف باسـ (مصطمحاتّية)
(Terminologie)4 ليست  (مصطمحاتّية)، كىنا ينبغي أف نشير إلى أّف ىذه الّترجمة المتمّثمة في

 .في محّميا ما دامت تدّؿ عمى شيء آخر عند الباحثيف المصطمحّييف

                                                 
، 2012مجّمة اآلداب كالّمغات، " إشكالية المصطمح كتعّدد المفاىيـ في الّدرس الّمغكّؼ الحديث" ناصرية بغدادؼ العرجي – 1
 .64-59، ص 9ع
 .22 عبد الّسبلـ المسّدؼ، قامكس الّمسانّيات مع مقّدمة في عمـ المصطمح، ص – 2
3

 .08ص " معالـ مصطمحيات"خالد اليعبكدؼ -  
مداخبلت الممتقى الكطنّي حكؿ لغة " اّلمغات المتخّصصة كالمصطمحات العممّية في القرية الككنية" فّراح صباح – 4

الّتخّصص، مجّمة تعميمّيات، مخبر تعميمّية الّمغة كالّنصكص بكّمية اآلداب كالّمغات كالعمـك اإلنسانّية كاالجتماعّية، جامعة 
 .210، ص 4ٍـه، ع2013 ماؼ 09 ك 08الجزائر، يكمي - يحي فارس المدية.د
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كباإلضافة إلى ىذا الخمط اّلذؼ كقعت فيو ىذه الباحثة، فقد جمعت في صفحات أخرػ مف 
كترجمة أخرػ غير سميمة متمّثمة في  (المصطمحّية)مداخمتيا بيف ترجمة سميمة متمّثمة في كممة 

؛ كلعّل ما يزيد الّطيف بّمة ىك ككنيا تذكر تمؾ الّترجمتيف مًعا في آف كاحد؛ (المصطمحاتّية)كممة 
إّف المثاؿ اّلذؼ تكّختو المصطمحّية كالمصطمحاتّية لكقت طكيل، كأصبح اليدؼ » : نحك قكليا

المنشكد في كّل الّثقافات اإلنسانّية ىك إقامة تطابق بيف الّتسمية الكاحدة مف جية كالمكضكع أك 
ـّ الّنظر » : كيتكّرر ذلؾ مباشرة في الفقرة المكالية حيف قالت. 1«المفيـك الكاحد مف جية أخرػ  كت

فالقارغ قد يظّف أّف . 2«"أكنكمازيكلكجي"إلى مجاالت المصطمحّية كالمصطمحاتّية مف منظكر 
كالسّيما لككف ىذه الباحثة كّررت ىذا الكبلـ في أكثر  (المصطمحاتّية)ترادؼ َتماًما  (المصطمحّية)

 .مف مكضع
كزيادة عّما سبق ذكره، فيناؾ ترجمات أخرػ ليذا المصطمح لـ يرد ذكرىا في القكليف 

 كىي ترجمة نجدىا مستعممة بكثرة عند الباحثيف 3(المصطمحّيات): الّسابقيف؛ كمف ذلؾ مثبلً 
كعنكاف - رئيس تحرير مجّمة مصطمحّيات- المغربّييف؛ كعمى رأسيـ المصطمحّي خالد اليعبكدؼ 

؛ فيذا يعني أّف (Terminologies)كتحتو مباشرة نجد بالّمغة الفرنسّية  (مصطمحّيات)مجّمتو ىك 
ألّف ىذه األخيرة ىي ترجمة لممصطمح األجنبّي  (مصطمحّية)ىي جمع كممة  (مصطمحّيات)كممة 

(Terminologies)4 ؛ كىي تعتبر مف الّترجمات المتداكلة كثيًرا عند الباحثيف المغربّييف كالسّيما
؛ فحّتى لك كاف صاحب المقاؿ (مصطمحّيات)بالّنسبة ألصحاب المقاالت اّلتي ُنشرت في مجّمة 

بصيغة الجمع، كمف ىؤالء نذكر  (مصطمحّيات)أك  (مصطمحّية)غير مغربي فإّنو يستعمل كممة 
عمى سبيل المثاؿ ال الحصر الباحث الجزائرّؼ يكسف مقراف اّلذؼ ترجـ بدكره مصطمح 

(Terminologies)  5كادؾگالكارد ضمف كتاب دانياؿ( Daniel Gouadec)  إلى الّمغة العربّية

                                                 
 .211ص " اّلمغات المتخّصصة كالمصطمحات العممّية في القرية الككنية"فّراح صباح -  1
 .211 المرجع نفسو، ص – 2
3

دت، المركز الّثقافي العربّي، ص : بيركت. محّمد الّديداكؼ، الّترجمة كالّتعريب بيف الّمغة البيانية كالّمغة الحاسكبّية، دط-  
 (.53)اليامش . 252

 .07ص " معالـ مصطمحّيات" خالد اليعبكدؼ – 4
5

- Daniel Gouadec, Terminologie, constitution des données, AFNOR, 1990, paris, P 12. 
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ىل اّتفاؽ أصحاب ىذه المقاالت عمى استعماؿ ترجمة كاحدة : ؛ فينا نتساءؿ1(المصطمحّيات)بػ 
ليذا المصطمح يدّؿ عمى بداية الّتكحيد في المصطمحاتا أـ أّف المجّمة فرضت عمييـ تكظيف ىذه 

 !الّترجمةا

بعد تصّفحنا لبعض الكتب الخاّصة بالّدراسات المصطمحّية تبّيف لنا أّنيا تستعمل أيًضا كممة 
يضع  (المصطمحّيات)كىك ما نجده عند عبد الجميل الككر حيث كّمما يذكر كممة  (مصطمحّيات)

، فيذا 2«(أؼ عمـ المصطمح)المصطمحّيات » : بيف قكسيف كالّتالي (عمـ المصطمح)أماميا كممة 
كمقابميف عربّييف لممصطمح األجنبّي  (عمـ المصطمح)ك (المصطمحّيات)دليل عمى أّنو يكّظف 

(Terminologies.) 
في الّمغة العربّية نذكر محّمد حممي ىميل، كذلؾ  (مصطمحّيات)كمف المستعمميف أيًضا لعبارة 
، كىنا (المصطمحّية في عالـ اليـك: )المعنكف بػ (H.Felber)في ترجمتو لبحث ىيممكت فيمبر 

رغـ . تجدر اإلشارة إلى أّف ىذا الباحث كّظفيا في ىذا البحث بمعنى أّنيا جمع لكممة مصطمحّية
شائعة االستعماؿ في  (عمـ المصطمح)ك (مصطمحّيات)ك (مصطمحّية)ككف الّترجمات المتمّثمة في 

عمـ ) بصيغة اإلفراد أك 3(عمـ الحدّ ): اّلمغة العربّية، إاّل أّف ىناؾ مف انفرد بترجمة أخرػ؛ أال كىي
بصيغة الجمع؛ كلعّل ما جعميـ يفّضمكف ىذه الّترجمة ىك ككف مصطمح  (الحدكد

(Terminologie)  باّلمغة الفرنسّية مكّكًنا مف عنصريف اثنيف؛ يتمّثل العنصر األّكؿ في كممة
(Terme)  المأخكذة مف الكممة البّلتينية(Terminus)  أّما العنصر الّثاني فيك (. الحدّ )اّلتي تعني

، كبالّتالي الجمع بيف ىذيف العنصريف (العمـ)اّلتي تعني  (Logos)يتمّثل في البّلحقة اإلغريقّية 
فكأّنو يعني في » : ؛ كىذا ما عّبر عنو عبد الممؾ مرتاض بقكلو(عمـ الحدّ )يعطي لنا مصطمح 

ىذا ما أّدػ . 4«الّمغات األكربية بعاّمة عمـ الحّد؛ أؼ العمـ اّلذؼ يستطيع كضع الحدكد لممفاىيـ
                                                 

1
/ قٍه 1434محّرـ : المغرب- مجّمة مصطمحّيات، فاس" ½المصطمح الّمسانّي العربّي بيف الّتكليد كالّتكحيد "يكسف مقراف -  

 .43، ص 3-2ـ، مطبعة أميمة، عدد مزدكج 2012نكفمبر 

، عالـ الكتب الحديث، 2013: األردف. 1 عبد الجميل الككر، ممحمة انتقاض الّمساف العربّي؛ لساف العرب الَقِمق، ط– 2
 .272ص

3
، المجمس األعمى لّمغة العربّية، 1999: مجّمة الّمغة العربّية، الجزائر" صناعة المصطمح في العربّية" عبد الممؾ مرتاض - 
 .11، ص2ع

 .11 المرجع نفسو، ص– 4
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كمقابميف عربّييف لممصطمح الفرنسّي  (عمـ الحدكد)أك  (عمـ الحدّ )بيؤالء الباحثيف إلى كضع 
(Terminologie.) 

إّف الغرض مف سرد جميع المقاببلت العربّية اّلتي ُكضعت لممصطمح األجنبّي 
(Terminologie)  ىك تنبيو القارغ أك الباحث إلى أّف ىذا المصطمح يظير في الّمغة العربّية

بعّدة ترجمات، لذا يجب عميو أف يككف حذًرا عند مطالعتو لمكتب كي يتمّكف مف معرفة ما ينتمي 
فعبًل إلى حقل عمـ المصطمح، ألّنو أماـ ىذا الخمط الكبير في المصطمحات ال يمكف لمباحث في 

 .الّدراسات المصطمحّية أف يقـك بحصر كّل المؤّلفات الخاّصة بعمـ المصطمح بسيكلة
في ثبلث  (Terminologie)لممصطمح كخبلصة القكؿ، يمكف حصر الّترجمات المختمفة 

مجمكعات؛ تتمّثل األكلى في الّترجمات الّسميمة، كالّثانية متعّمقة ببعض الّترجمات الغامضة؛  (03)
كسبب تسميتيا بيذه الػّتسمية ىك ككنيا مستعممة عند البعض لمعنى معّيف، في حيف ُتستعمل عند 
البعض اآلخر لمعنى  قد يككف مغايرا تماما لممعنى األّكؿ، أّما المجمكعة الّثالثة فيي تتمّثل في 

 :كلتكضيح المعمكمات أكثر يمكف تمخيصيا في الّترسيمة الّتالية. الّترجمات الخاطئة
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 (Terminologie)الّترجمات المختمفة لممصطمح : (08)          الّشكل رقم 
 تتمّثل اإلشكالّية الّثانية فيما يخّص صعكبة تحديد :الخمط بين عمم المصطمح وموووعو- 2

مؤّلفات عمـ المصطمح في ككف بعض الباحثيف ال يفّرقكف بيف العمـ كمكضكعو، كبعبارة أخرػ بيف 
كلعّل الّسبب في ذلؾ يرجع إلى شّدة . (Terme)كالمصطمح  (Terminologie)عمـ المصطمح 

 .تبلحميما، إذ ال كجكد ألّؼ عمـ دكف تكّفر عدد معّيف مف المصطمحات المحّددة تحديًدا دقيًقا
في دراسة األسس » يتمّثل - عمى حّد تعبير بشير إبرير-كنظًرا لككف مكضكع عمـ المصطمح 
، فإّف المصطمحات ىي األساس المعّكؿ عميو في عمـ 1«العممّية لكضع المصطمحات كتكحيدىا

بدراسة المصطمح في ذاتو، دراسة مكرفكلكجية مجّردة، كفي » المصطمح ألّف ىذا األخير ُيعنى 

                                                 
مارس : مجّمة الّتكاصل، الجزائر" عمـ المصطمح كأثره في بناء المعرفة كممارسة البحث في الّمغة كاألدب" بشير إبرير – 1

 .08، ص 25، ع2010

Terminologie 

 ترجمات غامضة ترجمات سممية ترجمات خاطئة

عمـ 
 المصطمح

عمـ 
 االصطبلح

عمـ 
 المصطمحات

قائمة 
 مصطمحات

عمـ 
 المصطمحّية

 المصطمحات

 مصطمحّية مصطمحّيات مصطمحاتّية

مسرد 
 مصطمحي

 الّدراسة المصطمحّية



شكالّية تحديد المؤّلفات الخاّصة بو                          :الفصػل الّثاني عمـ المصطمح كا 
 

118 

 

ىذا يعني أّف الّتركيز في عمـ المصطمح يككف حكؿ . 1«ارتباطو بالمفيـك اّلذؼ يعّبر عنو
كيفية صياغتيا تكحيدىا، تكثيقيا : المصطمحات بعينيا، كذلؾ بالّنظر إلييا مف زكايا متعّددة؛ نحك

 .كأخيًرا تأتي عممّية نشرىا كي تصبح في يد القارغ عمى شكل معاجـ أك مكسكعات
إّف الحدكد الفاصمة بيف عمـ المصطمح كمكضكعو المتمّثل في المصطمح أك المصطمحات 

بصيغة الجمع كاضحة تماـ الكضكح، لكف رغـ ذلؾ يبقى ىذا الفرؽ غامضا عند كثير مف الباحثيف 
كالّدارسيف سكاء أكانكا متخّصصيف في الّدراسات المصطمحّية أـ غير متخّصصيف؛ كمف ىؤالء 

نذكر مثبًل الباحث عاصـ شحادة عمي في حديثو عف صعكبة كضع تعريف دقيق لممصطمح، حيث 
ممعف الّنظر في ىذا . 2«مّما أّدػ إلى أف يصبح المصطمح عمًما قائًما بذاتو...»: جاء عمى لسانو

ىنا ليست في محّميا؛ بل كاف مف المفركض أف يضع صاحبيا  (المصطمح)القكؿ يجد أّف كممة 
ألّف الباحث عاصـ شحادة عمي مف خبلؿ كبلمو ىذا أراد أف يبّيف لنا أّف غياب  (عمـ المصطمح)

الّدقة في تعريف المصطمح لدػ كثير مف الباحثيف ىك ما أّدػ إلى فكضى كبيرة، كلعّل ىذه 
 .(عمـ المصطمح): األخيرة حسب كبلمو ىي ما أّدت إلى ظيكر ىذا العمـ المسّمى بػ

إذا كاف المتخّصصكف في ىذا الميداف يقعكف في ىذا الخمط فما بالنا بغير : كىنا نتساءؿ
 كىذا ما كجدناه فعبًل عند بعض الباحثيف مف أمثاؿ الباحثة نسيمة ربيعة جعفرؼ !المتخّصصيفا

 Terminologieفي الّمغة الفرنسّية كاإلنجميزّية لفع  (المصطمح)يقابل لفع » : القائمة
يّتضح مف كبلـ ىذه الباحثة أّنيا أخطأت في الّترجمة؛ حيث ما يقابل . Terminology» 3ك

، كما جعمنا (المصطمح)كليس  (عمـ المصطمح)ىذيف المصطمحيف األجنبييف في الّمغة العربّية ىك 
 Les)نحكـ عف ىذه الباحثة بالخطأ ىك ككنيا قابمت في صفحات أخرػ مف عمميا مصطمح 

Notions)  كىذا بطبيعة الحاؿ يعّقد المسألة أكثر ألّف الباحث المبتدغ لّما (. المصطمحات)بػ
ينيل مف مصادر كثيرة كمختمفة الّتخّصص قد ال ينتبو إلى مثل ىذه األخطاء كيكّررىا في بحثو، 

 .كلعّل ىذا ما جعل القضّية المصطمحّية تتأّزـ يكًما بعد يـك
                                                 

مجّمة الّمساف العربي، عدد " بناء المصطمح كتعريبو في الّمسانّيات المعاصرة بيف القديـ كالحديث"  عاصـ شحادة عمي– 1
 (.09)رقـ اليامش . 30، ص (64-63)مزدكج 

 .16المرجع نفسو، ص – 2
 .65 نسيمة ربيعة جعفرؼ، الّدليل المنيجّي لمّطالب في إعداد البحث العممّي، ص – 3
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ىك - المتمّثل في المصطمح- كمكضكعو  (عمـ المصطمح)نفيـ مّما سبق أّف الخمط القائـ بيف 
ناتج في أغمب األحياف عف كثرة المقاببلت العربّية اّلتي تكضع لممصطمح األجنبّي الكاحد كما ىك 

، كمف جية أخرػ فمعّل مرّد ذلؾ إلى عدـ  مف جية(Terminologie)الحاؿ بالّنسبة لممصطمح 
تقّيد بعض الباحثيف بالّترجمة الّصحيحة ليذا المصطمح، حيث أصبح كّل كاحد منيـ يترجـ حسب 

كلعّل أفضل دليل لتبرير ما نحف بصدد الحديث عنو لّما نجد الباحث الكاحد يضع . ما يحمك لو
عّدة مقاببلت عربّية لممصطمح األجنبّي الكاحد كما ىك الحاؿ بالّنسبة لمباحث عبد الّرحمف حسف 

، عمـ لو (Terminology)المصطمحّية أك المصطمح أك المصطمحات » : العارؼ مف خبلؿ قكلو
المتأّمل جّيًدا في ىذا القكؿ يجد أّف ىذا الباحث ترجـ المصطمح . 1«جذكره في تراث ىذه األّمة

كىي مذككرة عند كثير ( المصطمحية)ترجمة صحيحة تتمّثل في  (Terminology)ليزّؼ نگاإل
مف الباحثيف كالسّيما المغربّييف، لكّنو أضاؼ ترجمتيف غير صحيحتيف؛ تتمّثل األكلى في استعمالو 

، ككأّف (المصطمحات)بصيغة اإلفراد، في حيف ذكر الّثانية بصيغة الجمع أؼ  (المصطمح)كممة 
 .االنتقاؿ مف المفرد إلى الجمع يؤّدؼ إلى اختبلؼ في المعنى

كباإلضافة إلى مزج الباحث عبد الّرحمف حسف العارؼ بيف الّترجمة المقبكلة كغير المقبكلة في 
رغـ أّنو استيّمو  (Terminology)ىذا القكؿ، فإّنو لـ يتمّكف مف تقديـ تعريف صحيح لممصطمح 

إاّل أّف ما جاء بعد ىذه الكممة غير صحيح ألّف عمـ المصطمح لـ يظير كعمـ لو  (عمـ)بكممة 
 اّلذؼ أّسس (Wüster)أسسو كقكاعده إاّل في كقت متأّخر، ككاف ذلؾ عمى يد األستاذ فكستر 

 .مركزا لمبحث بالّنمسا
لدػ الباحث عبد الّرحمف حسف العارؼ  (المصطمح)إّف الخمط بيف عمـ المصطمح كمكضكعو 

أّدػ بو إلى الخمط مّرة أخرػ بيف تعريفو ليذا العمـ كتعريفو لممصطمح بصفة عاّمة؛ فكّل ما جاء 
 .في ىذا القكؿ ىك مجّرد تعريف لممصطمح اّلذؼ تكّغمت جذكره في تراث األّمة العربّية
إّف الحديث » : كالّشيء نفسو نجده عند الباحثة آمنة بمعمى حيث عّبرت في قكؿ معّيف بقكليا

 ذك أىمية كبرػ في العالـ بعد اّلذؼ عرفتو Terminologieعف المصطمح أك عمـ المصطمح 

                                                 
 .335، ص «1985-1932»  عبد الّرحمف حسف العارؼ، اّتجاىات الّدراسات الّمسانّية المعاصرة في مصر – 1
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يعّرؼ المصطمح عادة أّنو العمـ » : ، في حيف ذكرت في مكضع آخر1«البشرية مف تقّدـ في العمـك
يتبّيف لنا مف . 2«اّلذؼ يبحث في العبلقة بيف المفاىيـ العممّية، كاأللفاظ الّمغكّية اّلتي تعّبر عنيا

إذ كضعتيما كمقابميف  (عمـ المصطمح)ك (المصطمح)القكؿ األّكؿ أّف ىذه الباحثة لـ تفّرؽ بيف 
كىذا بطبيعة الحاؿ خطأ ألّف الفرؽ المكجكد بيف  (Terminologie)عربّييف لممصطمح األجنبّي 

ىك فرؽ بيف العمـ كمكضكعو؛ كبالّتالي يستحيل الّتساكؼ بينيما رغـ  (عمـ المصطمح)ك (المصطمح)
 .شّدة تقاربيما

كلعّل ما يبّرر كقكع ىذه الباحثة في الخطأ ىك تكرارىا لمّشيء نفسو في القكؿ الّثاني كضمف 
 (عمـ المصطمح)الّصفحة الكاحدة، فيذا دليل عمى أّنيا ال تمّيز بيف ىذيف المقابميف المتمّثميف في 

فالّترجمة . في حّد ذاتو، فمك كانت عمى دراية بذلؾ لما كّررت ذلؾ في الّصفحة نفسيا (المصطمح)ك
إذف ىي سبب ىذا الخمط الكاضح في المصطمحات، كبعبارة أخرػ فعمى الباحث أف يتأّكد مف 

مطابقة الّترجمة لممعنى األصمّي ألّف أّؼ خطأ في الّترجمة يؤّدؼ إلى خمط في المفاىيـ؛ كبالّتالي 
 .تعـّ الفكضى كال يمكف لمقارغ أف يفيـ ما ُيقاؿ أك ُيكتب في المقاالت أك الكتب

إذا كانت أغمبّية ىذه األخطاء ظيرت في مقاالت الباحثيف أك في كتبيـ، فإّف القضّية تتعّقد 
أكثر لّما نجد ىذا الخطأ كارًدا أيًضا في المعاجـ كما ىك الحاؿ بالّنسبة لقامكس المنيل اّلذؼ أخطأ 

، كنظًرا (مصطمح)إلى الّمغة العربّية بػ  (Terminologie)فيو سييل إدريس في ترجمة كممة 
لترجمتو الخاطئة فقد أّدػ بو األمر إلى الكقكع في خطأ مف نكع آخر يتمّثل في تقديـ تعريف 

كفي ىذا الّصدد تجدر . 3«(مجمكع اصطبلحات عمـ أك فّف أك بّحاثة)ُمْصَطَمح » : خاطئ كالّتالي
اإلشارة إلى أّف الخطأ الكارد في المعجـ يصعب قمعو أك تجّنبو بحّجة أّف المعجـ ىك أّكؿ كآخر 

 .شيء نرجع إليو لمتأّكد مف صّحة بعض المعمكمات
كقع فيو  (عمـ المصطمح)ك (المصطمح)كخبلصة القكؿ، الخطأ المتمّثل في عدـ الّتمييز بيف 

كثير مف الباحثيف ال يمكف ذكرىـ جميًعا في ىذا البحث، لذا اكتفينا بسرد بعض األخطاء فقط 
كنماذج كذلؾ تنبيًيا لمقارغ كي ينظر إلى األمكر بعيف ناقدة حّتى ال يقع ىك أيًضا في ىفكات مف 

                                                 
 .14، ص ENIEM (مرّكب كيرك منزلي بتيزؼ كزك نمكذًجا) آمنة بمعمى، المصطمح العممّي العربّي – 1
 .14 المرجع نفسو، ص – 2
 .1192، دار اآلداب، ص 1999: ، بيركت24 سييل إدريس، المنيل قامكس فرنسي عربي، ط– 3
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جية، كمف جية أخرػ أردنا أف ننّبو إلى أّف بعض الكتب اّلتي يككف عنكانيا مرتبًطا بكممة 
قد تندرج ضمف المؤّلفات الخاّصة بميداف عمـ المصطمح، في  (عمـ المصطمح)أك  (المصطمح)

حيف ال يمكف تصنيف بعضيا اآلخر ضمف ىذا الميداف؛ كالسّيما تمؾ الكتب الحاممة لكممة 
فقط ألّف ىذه األخيرة قد يقصد بيا صاحب الكتاب عمـ المصطمح في حّد ذاتو، كما  (المصطمح)

يمكف أف يقصد بيا مصطمحات حقل عممّي آخر بعيد عف حقل عمـ المصطمح؛ كّل ىذا يجعل 
 .الباحث المبتدغ ال يفّرؽ بيف ما ىك خاّص بعمـ المصطمح فعبًل كبيف ما ىك خارج عنو

 يكاد يّتفق معظـ المشتغميف في الّدراسة المصطمحّية :عمم المصطمح عمٌم متداخل الّتخّصصات- 3
عمى أّف أكبر صعكبة تقف في طريق الباحث اّلذؼ يتصّدػ لتحديد المؤّلفات المتعّمقة بعمـ 

المصطمح تتمّثل في الّدرجة األكلى في صعكبة تحديد مفيـك ىذا المصطمح في حّد ذاتو؛ كلعّل 
تداخل المصطمحّية مع الّتخّصصات اّلتي سبقتيا؛ كبالخصكص منيا » الّسبب في ذلؾ يرجع إلى 

كىذا ما نجده أيًضا عند المسّدؼ كلكف بتعبير آخر حيث يرػ . 1«عمـ الّداللة، كالّمفاظة كالمعجمّية
ينتسب سبللًيا إلى عمـك الّتأثيل فالقامكسّية فالمعجمّية، لكّنو فرع جنيني عف » أّف عمـ المصطمح 

عمـ الّداللة كتكأـ الحق لممصطمحّية بحيث يقـك منيا مقاـ المنّظر األصكلّي الّضابط لقكاعد الّنشأة 
( 03) كالّناظر في ىذيف الّتعريفيف يجد أّف عمـ المصطمح يتداخل كثيًرا مع ثبلثة 2.«كالّصيركرة

؛ أال كىي المعجمّية، عمـ الّداللة كأخيًرا عمـ المفردات حيث ُعّبَر عف ىذا األخير في أحد : عمـك
اّلذؼ ُيستعمل بكثرة عند الباحثيف المغربّييف لكّنو ال يدّؿ عمى  (الّمفاظة)القكليف الّسابقيف بمصطمح 
 . إلخ...المعجمية العاّمة الّنظرية، عمـ المفردات، معجمية: 3معنى كاحد بل قد ُيقصد بو

عمـك فقط يتداخل معيا عمـ  (03)إذا كاف المسّدؼ كعبد الّرحيـ حزؿ قد رّكزا عمى ثبلثة 
المصطمح، فإّف محّمد حممي ىميل قد ذىب بعيًدا ألّف عمـ المصطمح عنده ُيعتبر عمًما ممتزج 

                                                 
عبد الّرحيـ حزؿ، مجّمة ترجماف، جامعة عبد المالؾ الّسعدؼ، مدرسة الممؾ فيد : تر" ما المصطمحيةا" ركبير دكبكؾ – 1

 .47، مطابع البكغار، ص 1996أبريل : المغرب- ، طنجة1، ع5العميا لمّترجمة بطنجة، مج
، دار الكتاب الجديد المّتحدة، 2010: لبناف- ، بيركت1 عبد الّسبلـ المسّدؼ، مباحث تأسيسّية في الّمسانّيات، ط– 2

 .51ص
3

 .283 ك53، دار العمـ لممبلييف، ص 1990: بيركت.  رمزؼ بعمبكي، معجـ المصطمحات الّمغكية، دط- 
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؛ حصرىا في عشرة  (Interdisciplinary )1المعارؼ كىي  (10)كلو صمة كثيقة بعّدة عمـك
 :كالّتالي
 ؛(Linguistics)الّمسانّيات - 1

 ؛(Ontology)عمـ الكجكد - 2

 ؛(Information Science)عمـ المعمكمات - 3

 ؛(Classification and Documentation) الّتصنيف كالّتكثيق  -4

 ؛(LSP) لغة األىداؼ الخاّصة  -5

  المنطق؛ -6

 ؛(Lexicography) الُمعَجمّيات  -7

  الّمسانّيات االجتماعّية كاّلمسانّيات الّنفسّية؛ -8

 ؛(Computer Science)عمـ الكمبيكتر  -9

 (.Contrastive Lexicology)كالقامكسّيات الّتقابمّية  (Etymology)الّتأثيل -10

 :كخبلصة القكؿ، يمكف تمخيص العمـك اّلتي يتقاطع معيا عمـ المصطمح في الّشكل الّتالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
نكفمبر /قٍه 1434محّرـ : المغرب-مجّمة مصطمحّيات، فاس" مشركع مصطمحي لمكطف العربيّ " محّمد محّمد حممي ىميل – 1

 . 26، ص 3-2ٍـه، مطبعة أميمة، عدد مزدكج 2012
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 .عالقة عمم المصطمح بالعموم األخرر : (09)                     الّشكل رقم 

كالمبلحع ىنا أّنو كثيًرا ما يقع الخمط بيف ىذه العمـك لككنيا متشابكة كمتداخمة فيما بينيا، 
فيناؾ خمط » : فعمى سبيل المثاؿ عّبر خالد األشيب عف تداخل عمـ المصطمح بعمـ المعاجـ بقكلو

ـّ باليندسة الّمغكّية كالّترجمة ؛ 1«كعدـ فيـ لمحدكد الّنظرّية كالّتطبيقّية بينيما في األعماؿ اّلتي تيت
 .مّما يعني أّف ىذيف العمميف متشابكاف إلى درجة قد يستحيل الّتمييز بينيما

يمتبس عمـ » : كمف القائميف بيذا الّرأؼ أيًضا نذكر الباحث إدريس نقكرؼ اّلذؼ جاء عمى لسانو
االصطبلح بعمـ المعاجـ عند العرب إلى درجة يصعب معيا الّتفريق بيف االثنيف مثمما يصعب 

                                                 
 .26ٍـه، عالـ الكتب الحديث، ص 2011/قٍه 1432: األردف. 1 خالد األشيب، المصطمح العربّي البنية كالّتمثيل، ط– 1

عمـ 
 المصطمح

عمم المفيوم 
 (...المنطق، الكجكد، المنظكمات المفيكمية)

 العالماتعمم 
الّرمكز كالمختصرات العممّية )

 ...(كالّتقنية

 الحاسوبعمم 
المدّكنات الحاسكبّية، البنكؾ )

 ...(المصطمحّية، الّشابكة

 الّتوثيقعمم 
 ...(الّتصنيف المصطمّحي)

 صناعة المعجم
 ...(صناعة المعجـ المختّص الكرقّية كاإللكتركنّية)

 الّترجمة والّتعريبعمم 
 

 الّمغةعمم 
المجاز، االشتقاؽ، )

 ...(الّنحت
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فإذا كاف ىذا الباحث يشّبو شّدة الّترابط كالّتبلحـ بيف ىذيف العمميف . 1«الفصل بيف الّمفع كمعناه
يذىب مذىًبا آخر؛ إذ  (Louis Guilbert)يمبر گبصعكبة الفصل بيف الّمفع كالمعنى، فإّف لكيس 
كقد » : ، كىذا ما يراه أيًضا إبراىيـ بف مراد القائل2يرػ أّف عمـ المصطمح ىك امتداد لعمـ المعجـ

المكتسبة  (الكحدة المعجمية)إلى عمـ المعجـ ألّف مكّكنو األساسّي ىك  (العمـ)بّينا انتماء ىذا 
، كبتعبير 3«(الكحدة المعجمية المخّصصة)ك (الكحدة المعجمية )لخصائص عاّمة مشتركة بيف 

ـّ بدراسة المصطمح كىذا األخير ىك امتداد طبيعي لّمفظة الّمغكية  آخر، فإذا كاف عمـ المصطمح ييت
فإّنو مف الّطبيعي - عمى حّد تعبير الباحث سناني سناني - 4العاّمة اّلتي ىي عماد المعجـ العاـّ 

 .أف يككف عمـ المصطمح امتداًدا لعمـ المعجـ
المعجـ، إاّل رغـ ما ذىب إليو ىؤالء الباحثيف مف اعتبارىـ أّف عمـ المصطمح ينتمي إلى عمـ 

الحقكؿ المعجمية  أّف ىناؾ مف فّرؽ بيف ىذيف العمميف بدليل أّف المعجمية تتمّثل ميّمتيا في دراسة
، في حيف تنحصر ميّمة عمـ المصطمح في دراسة 5كالخصائص العاّمة لمكحدات المكّكنة لجداكليا

كبعبارة أخرػ يمكف القكؿ إّف العبلقة الّرابطة بيف المعجمية . جداكؿ خاّصة مف ىذا الّنظاـ العاـّ 
ـّ بالخاّص » كعمـ المصطمح ىي  ـّ يدخل في إطار عمـ 6«عبلقة الكّل بالجزء كالعا ؛ فكّل ما ىك عا

 .المعجـ، ككّل ما ىك خاّص يككف مف صميـ عمـ المصطمح
إذا كاف بعض الباحثيف ال يفّرقكف بيف عمـ المعجـ كعمـ المصطمح بسبب عبلقة الّتكامل 

الّرابطة بينيما، فإّف عمـ المصطمح تربطو عبلقات أيًضا مع عمـك أخرػ كلعّل أىّميا عمـ الّداللة، 
حيث يمتقياف في المكضكع المتمّثل في المفيـك بالّنسبة لعمـ المصطمح، كالمعنى أك الّداللة بالّنسبة 

                                                 
 .22ٍـه، دد، ص 14173ٍ/1997:  دب. 1 إدريس نقكرؼ، مدخل إلى عمـ االصطبلح، ط– 1

2
– Louis Guilbert, Lexicographie et terminologie, terminologie 76, PP.V 1-14. 

ٍـه، جمعية المعجمية العربّية 1992/قٍه 1412: مجّمة المعجمية، تكنس" المصطمحّية كعمـ المعجـ" إبراىيـ بف مراد – 3
 .16-15، ص 8بتكنس، ع

 .27، عالـ الكتب الحديث، ص 2012: األردف. 1 سناني سناني، في المعجمّية كالمصطمحّية، ط– 4
كتاب تأسيس القضّية " اإلشكاالت الّنظرية كالمنيجية: عمـ المصطمح بيف المعجمية كعمـ الّداللة" عثماف بف طالب –5

 .78االصطبلحّية، عبد الّسبلـ المسّدؼ كآخركف، ص 
عند ابف رشيق  (البياف كالّتفسير) يكسف الفيرؼ، إشكالية المصطمح في الّنقد العربّي مف خبلؿ مصطمح الّتكضيح – 6

 .18-17، مطبعة الخميج العربّي، ص 2013: تطكاف. 1القيركاني كالّسجمماسي، ط
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 في بداية األمر حيث رأػ أّف 1كىذا ما ذىب إليو أيًضا الباحث عامر الّزّناتي الجابرؼ . لعمـ الّداللة
المفيـك كالّداللة يّتفقاف مف حيث اليدؼ كالغاية، لكّنو سرعاف ما نّبو إلى أّنيما يختمفاف مف حيث 
المنيج المّتبع في كمييما، إذ يرّكز الّمغكّيكف عمى أىّمية الّسياؽ في تحديد معنى كممة معّينة، في 
حيف يستبعد المصطمحّيكف مسألة الّسياؽ نيائيًّا ألّف معنى المصطمح عند ىؤالء يتحّدد حسب 

 .خصائص المفيـك كبقّية المفاىيـ اّلتي تنتمي إلى الحقل العممي الكاحد
، فعبلقة عمـ المصطمح بعمـ الّداللة يمكف حصرىا في نقطتيف رئيسيتيف؛ تتعّمق  كعمى العمـك

المقاربة المفيكمية : كيقابمو عند الباحث يكسف مقراف 2الّنقطة األكلى بالمنيج األكنكماسيكلكجي
(Approche Onomasiologique) أّما خالد األشيب فقد كضع لو مقاببًل عربيًّا آخر يتمّثل ،

الّنقطة الّثانية فيي متعّمقة أّما . االنطبلؽ ىنا يككف مف المفيـك إلى الّتسميةفي مقاربة اسمية؛ 
: ؛ حيث ُيطَمق عمى ىذا المفيـك عند الباحث يكسف مقراف مصطمح3بالمنيج الّسيماسيكلكجي

:  في حيف ترجـ ىذا األخير خالد األشيب بػ(Approche Sémasiologique)المقاربة الّمفظية 
كبعبارة أخرػ يككف االنطبلؽ فيو مف ، ألّنيا تنطمق مف الكممة كتبحث عف معناىا (مقاربة معنكية)

كنظًرا لككف عمـ الّداللة يتأّسس عمى تكامل ىذيف المنيجيف، فإّف عمـ .  المفيـكالّتسمية نحك
كماداـ األمر كذلؾ فالعبلقة . المصطمح يستعمميما أيًضا في كصف كتحميل األنظمة المصطمحّية

 .الّرابطة بينيما ىي عبلقة تكامل كبلىما يكّمل اآلخر
عمى -أّما بالّنسبة لمعبلقات القائمة بيف عمـ المصطمح كالّمسانّيات، فيي عبلقة متعّددة األكجو 

فيي فارقة كمتداخمة في آف كاحد، لكف يجمع بينيا نكع مف - حّد تعبير الباحث يكسف مقراف
بحاجة ماّسة إلى - أك ما ُيعرؼ بعمـ المصطمح عند البعض- الّتعاكف المتبادؿ؛ فالمصطمحّية 
لمساعدتيا عمى ضبط منيجيا كتحميل بعض قضاياىا كخاّصة » عّدة فركع مف الّمسانّيات كذلؾ 

                                                 
مجّمة البحكث " إشكالية ترجمة المصطمح؛ مصطمح الّصبلة بيف العربّية كالعبرّية أنمكذًجا" عامر الّزناتي الجابرؼ – 1

 .340كالّدراسات القرآنية، ص 
2

- يكسف مقراف، دكر المصطمحّيات في الّمسانيات؛ دراسة إبستمكلكجّية، أطركحة دكتكراه، جامعة مكلكد معمرؼ بتيزؼ - 
 . 45، ص 2011: كّزك، قسـ األدب العربّي، الجزائر

3
خالد : ككذا. 105، ص 27، ع2011مجّمة الّتكاصل، جكاف " الّدرس المصطمحّي كالّمسانّيات"يكسف مقراف  :ُينظر-  

 .86األشيب، المصطمح العربّي البنية كالّتمثيل، ص 
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نستخمص . 1«في جانبيا الّتطبيقّي اّلذؼ يعتني بقضايا تسمية المصطمحات كضبط شكميا المعجميّ 
مف ىذا األخير أّف العبلقة الّرابطة بيف عمـ المصطمح كالمعجمية متشابكة كمتداخمة، كىذا بدييي 

 .ألّف المعجمية ُتصنَّف ضمف مجاالت الّمسانّيات الّتطبيقّية
كلعّل أفضل تعريف أشار فيو صاحبو إلى عّدة عمـك يتداخل معيا عمـ المصطمح يتمّثل في ما 

كبيذا يغدك عمـ االصطبلح جزًءا مف عمـك اّلمساف ككاحدا » : عّبر عنو الباحث إدريس نقكرؼ بقكلو
مف عمـك الّمغة كثيق الّصمة، بالعمـك المتخّصصة في دراسة الّمفع أك بعنصر مف عناصره؛ كبتمؾ 

كلكف . اّلتي تنفرد بدراسة المعنى بأنكاعو، فصمتو كبيرة بعمـ األصكات كبعممي الّنحك كالّصرؼ
فالباحث ىنا حصر لنا العمـك المتداخمة مع . 2«عبلقتو أكثق كأظير بعممي المكرفكلكجيا كالّداللة

ـّ إّما بدراسة الّمفع أك بدراسة المعنى بصفة عاّمة، فاكتفى  عمـ المصطمح في تمؾ العمـك اّلتي تيت
 .عمـ األصكات، الّصرؼ، الّنحك، عمـ المفردات كعمـ الّداللة: بتقديـ البعض منيا نحك

ّنما  ال ينبغي أف نفيـ مّما سبق أّف عمـ المصطمح تربطو عبلقة مع العمـك الّمغكّية فقط، كا 
يتداخل مع عمـك أخرػ ألّنو حقل متداخل الّتخّصصات كأىـّ ما يمّيزه ىك تعّقد الحقكؿ المعرفّية 

عمًما غامًضا غير كاضح المعالـ، كلعّل ىذا ما -إف صّح الّتعبير- المتداخمة معو حّتى أصبح 
كمّما يزيد في صعكبة تكضيح ىكية عمـ المصطمح أّنو يقع عمى » : عّبر عنو عمي القاسمي بقكلو

 كباإلضافة إلى ما سبق 3.«الحدكد الباىتة الّمكف غير الفاصمة تماًما بيف عمـ المنطق كعمـ الّمغة
 .إلخ...ذكره، فقد يتداخل عمـ المصطمح أيًضا مع المعمكماتية، المكانز كنظرية الّترجمة

 العبلقة الّرابطة بيف عمـ المصطمح كالمعمكميات شبيية إلى حّد بعيد بتمؾ العبلقة اّلتي تربط 
عمـ المصطمح بالّتكثيق؛ ألّف عمـ المصطمح غير قادر عمى إنجاز ميامو دكف االستعانة 

 مف جية، كمف جية أخرػ فيك يزّكد المعمكميات بالعناصر اّلتي تسمح ليا بإحداث 4بالمعمكميات

                                                 
، ص – 1  .40 خميفة الميساكؼ، المصطمح الّمسانّي كتأسيس المفيـك
 .14 إدريس نقكرؼ، مدخل إلى عمـ االصطبلح، ص – 2
ص " العناصر المنطقّية كالكجكدّية في عمـ المصطمح: عمـ المصطمح بيف عمـ المنطق كعمـ الّمغة" عمي القاسمي – 3

178. 
، منشكرات معيد الّدراسات كاألبحاث لمّتعريب 2008نكفمبر : الّرباط.  خالد األشيب، الكجيز في االصطبلح، دط– 4

 .05بالّرباط، ص 
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تطّكرات في مجاؿ الّذكاء االصطناعي بصفة خاّصة، كفي مجاؿ بناء األنظمة الخبيرة بصفة 
 .عاّمة

يّتضح مّما سبق أّف العبلقة اّلتي تربط بيف عمـ المصطمح كالمعمكمّيات كثيقة ألّنيما يشتركاف 
في المفاىيـ، كلّما كاف األمر كذلؾ فحضكر االصطبلح كما يرػ خالد األشيب أمر تستدعيو 

برامج الّترجمة اآللية، أك تمؾ المدعكمة بالحاسكب كفي المدّققات اإلمبلئّية، » الّضركرة في 
كاسترجاع المعمكمات، كالّتحرير المدعـك بالحاسكب، كبرامج قكاعد المعطيات اّلتي تـّ تطكيرىا في 

 أّما بالّنسبة لمعبلقة اّلتي 1.«الّمغات الّطبيعية كفي البرمجّيات أك األنظمة الخبيرة ذات أساس معرفيّ 
تربط عمـ المصطمح بنظرية الّترجمة فيي عبلقة متشابكة كيزداد ىذا الّتشابؾ كثافة كتعقيًدا حسب 

ىدؼ ىذيف العمميف . 2«كبل العمميف يستخدـ الّمغة ىدًفا كمضمكًنا ككسيمة» عمي القاسمي ألّف 
لغكؼ يكمف في كضع مادة لغكّية جديدة، كمضمكنيما لغكّؼ يتمّثل في المادة الّمغكّية، ككسيمتيما 

ـّ يقّدـ لنا الباحث . أيًضا لغكّية كىي تتجّسد مف خبلؿ استخداـ الّمغة في الّتعبير عف المضمكف  ث
نفسو مثبًل عف عمميف آخريف ىما الّتاريخ كالجغرافيا كي ينّبينا إلى أّف الّمغة ال ُتستخدـ في ىذيف 

 .العمميف إاّل ككسيمة فقط
كلعّل ما يؤّكد أكثر كجكد صمة قكية بيف نظرية الّترجمة كعمـ المصطمح ىك أّف مف سمات 

أف يككف لو ما يقابمو في الّمغات األخرػ؛ كىذا دليل - كما تحّدثنا عف ذلؾ سابًقا- المصطمح 
في الّتعامل مع المصطمحات؛ بكصفو المرآة اّلتي تعكس فيـ » قاطع عف مدػ أىّمية عمـ الّترجمة 

ـّ تنقمو إلى المتمقي في الّمغة اليدؼ، كىك يحمل كاّفة المفاىيـ  المصطمح في لغتو األـّ، ث
يحيمنا ىذا الّتعريف إلى الّتعاكف المتبادؿ بيف . 3«كالمضاميف اّلتي يدّؿ عمييا في أصل كضعو

المترجـ كالمصطمحّي، كبعبارة أخرػ فالمترجـ بحاجة إلى عمـ المصطمح كي يتمّكف مف معرفة 
قكاعد ىذا العمـ كطرائق كضع المصطمح، كالّشيء نفسو بالّنسبة لممصطمحّي اّلذؼ يتعّيف عميو أف 

 .يككف عمى دراية بكّل ما يتعّمق بعمـ الّترجمة مف قكاعد، كأصكؿ كطرائق

                                                 
 .11خالد األشيب، الكجيز في االصطبلح، ص -  1
 .293 عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو الّنظرية كتطبيقاتو العممّية، ص – 2
 .334ص " إشكالية ترجمة المصطمح؛ مصطمح الّصبلة بيف العربّية كالعبرية أنمكذًجا" عامر الّزّناتي الجابرؼ – 3
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كصفكة القكؿ، عمـ المصطمح عمـ متداخل الّتخّصصات أك عمـ عبر الّتخّصصات كما 
يرتضيو البعض، فرغـ ما أفاد بو ىذه العمـك كاستفاد منيا إاّل أّف ذلؾ قد ينعكس سمًبا عمى 

المصطمحات العممّية ألّف انتقاؿ ىذه األخيرة مف مجاؿ آلخر يسّبب االلتباس كبالّتالي تعـّ الفكضى 
المصطمحّية كالسّيما أماـ عمـ كعمـ المصطمح اّلذؼ يتمّيز بتداخل عّدة حقكؿ معرفّية سكاء أكانت 

 .عمكًما لغكّية كاجتماعّية كنفسّية أـ عمكًما تقنّية
أضف إلى ذلؾ تشابؾ كتداخل ىذه العمـك فيما بينيا، فأماـ ىذا الكضع لـ يعد مف الّسيل عمى 
غير المتخّصص في الّدراسات المصطمحّية أف يمّيز بيف ما ينتمي فعبًل إلى عمـ المصطمح كبيف 
ما يككف بعيًدا عنو؛ كبالّتالي يصادؼ مشاكل كثيرة في تحديد المؤّلفات المتعّمقة بعمـ المصطمح، 
كتتفاقـ حّدة ىذه اإلشكالية كخاّصة إذا كانت ىذه المؤّلفات مقاالت أك محاضرات ألّنو في ىذه 

الحالة قد يستحيل عمى الباحث فيـ ما كرد في ىذه المقاالت ألّنيا قد تككف مف تأليف باحثيف غير 
متخّصصيف في عمـ المصطمح، كنتيجة لذلؾ قد يكّظف أصحابيا مصطمحات غير كاضحة إف لـ 

 .نقل متناقضة كمتضاربة
 يتساءؿ متسائل ما عف : ترجمة خاطئة لعناوين بعض الكتب المختّصة في عمم المصطمح- 4

سبب تكظيفي ليذا العنصر في ىذا المقاـ مف البحثا كقد يتساءؿ أيًضا عف األسباب اّلتي 
جعمتني أرّكز عمى عنكاف الكتاب بالّذاتا كالجكاب كاضح تماـ الكضكح كال أظّف أّنو بحاجة إلى 

إجابات؛ ألّف العنكاف ميما كاف تخّصص الكتاب اّلذؼ كرد فيو يككف بمثابة مفتاح لمكتاب ككّل مف 
جية، كمف جية ثانية فإذا أخطأ المترجـ أك الباحث في ترجمة عنكاف كتاب ما نتيجة عدـ تحّكمو 

المعركؼ بتعّدد الحقكؿ المعرفّية اّلتي يتداخل معيا كقد تصل إلى الّتعقيد في - في ىذا الّتخّصص 
ا، ألّف صاحب ىذه - بعض األحياف فاألخطاء اّلتي ترد في ىذا الكتاب ُيحتَمل أف تككف كثيرة جدًّ

الّترجمة إذا أخطأ في ترجمة مصطمح معّيف مف المصطمحات اّلتي كرد ذكرىا في العنكاف أكيد 
يتكّرر ىذا الخطأ في صفحات الكتاب مراًرا، فإذا كاف ىذا المصطمح الخاطئ ىك مصطمح أساس 
معركؼ ككرد في عّدة مكاضع مف الكتاب، فما بالنا بتمؾ المصطمحات الفرعّية اّلتي تتفّرع عف ذلؾ 

المصطمح األساس كفي معظميا تأتي مرّكبة مف كممتيف أك أكثر، أضف إلى ذلؾ تركيب ىذه 
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المصطمحات المرّكبة في جمل كالسّيما إذا كانت طكيمة؛ فينا يستحيل أف يسَمـ ىذا الكتاب مف 
 .األخطاء

كالخطأ كما نعمـ ميما كاف نكعو فيك يضّر بصاحبو ألّنو يبقى في ىذا الكتاب مدػ الحياة كال 
يزكؿ بزكاؿ المؤلَّف كىذا بطبيعة الحاؿ إف قّل عدد ىذه األخطاء، أّما إذا كثر عددىا فيي تشّكه 

فسبب الّتركيز عمى ىذه . حتًما سمعة صاحب الّترجمة كخاّصة إذا كانت درجتو العممّية عالية
الّنقطة المتمّثمة في ترجمة عناكيف بعض الكتب المتعّمقة بعمـ المصطمح ترجمة خاطئة ىك الّتنبيو 
ا في البحكث المصطمحّية كىي تتعّمق في الحقيقة بقضّية ترجمة المصطمح  إلى قضّية ميّمة جدًّ

األجنبّي الكاحد إلى الّمغة العربّية بعّدة ترجمات مثمما ىك الحاؿ بالّنسبة لممصطمح 
(Terminologie) عمـ المصطمح، مصطمحّية، عمـ : اّلذؼ ُيعّبر عنو بعّدة مقاببلت نحك

البعض منيا صحيح كالبعض اآلخر خاطئ، كلنتصّكر مثبًل . إلخ...االصطبلح كمصطمحّيات
باحث معّيف كلسكء حّظو يختار مف ىذه الّترجمات ترجمة خاطئة كيستعمميا في العنكاف مباشرة، 

 فكيف سيككف الحاؿ بالّنسبة لبقّية المصطمحات اّلتي سيكّظفيا في المتفا
مف أخطر العناكيف اّلتي صادفتيا في المؤّلفات الخاّصة بعمـ المصطمح لعّميا تمؾ اّلتي تشمل 

؛ حيث ُتستعمل ىذه الكممة عند أكائل المصطمحّييف مف أمثاؿ جكاد (المصطمحّية)عمى كممة 
: كقد عّرفيا بقكلو (Terminographie)حسني عبد الّرحيـ سماعنو كترجمة لممصطمح األجنبّي 

ىي الجانب الّتطبيقّي المعنى بقكائـ المصطمحات كمعاجميا المتخّصصة ككحداتيا المصطمحّية »
فيذه ...»:  يقترب ىذا الّتعريف كثيًرا عّما نجده عند المسّدؼ في قكلو1.«كضًعا كاستقراء ككصًفا

عمـ ُيعنى بحصر كشكؼ االصطبلحات بحسب كّل فرع معرفّي فيك لذلؾ عمـ تصنيفّي تقريرّؼ 
المتأّمل في ىذيف الّتعريفيف يجد . 2«يعتمد الكصف كاإلحصاء مع سعي إلى الّتحميل الّتاريخيّ 

أّنيما يّتفقاف كثيًرا في تعريف المصطمحّية، لكّنيما يختمفاف في المصطمح األجنبّي المقابل ليا؛ 
، (Terminologie)في حيف كضع ليا المسّدؼ  (Terminographie)حيث كضع ليا سماعنو 

كفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّف المسّدؼ رّبما ىك مف لـ ُيكفَّق في المصطمح األجنبّي 
                                                 

شكالية الّتكحيد" جكاد حسني عبد الّرحيـ سماعنو – 1 مجّمة الّمساف " المصطمحّية العربّية المعاصرة؛ الّتبايف المنيجّي كا 
 .161، ص 37ٍـه، مكتب تنسيق الّتعريب، ع 1993/قٍه 1413: العربّي،  الّرباط

 .22 عبد الّسبلـ المسّدؼ، قامكس الّمسانّيات مع مقّدمة في عمـ المصطمح،  ص – 2
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 La)المكافق ليا ألّنو كقع في خطأ آخر مف ىذا القبيل يتمّثل في ترجمتو لممصطمح األجنبّي 

néologie) بعمـ المصطمح كلعّل ما يبّرر ىذا الخطأ أكثر ىك تكراره مّرتيف في الّصفحة نفسيا .
عمـ )، كلعّل ما جعل المسّدؼ يضع (الّتكليد)كما أّف المقابل العربّي الّصحيح ليذا المصطمح ىك 

ىك ككف ىذا األخير ُيعنى بتكليد المصطمحات،  (La néologie: )كمقابل عربّي لػ (المصطمح
( عمـ المصطمح)اّلذؼ يعني الّتكليد ليذا العمـ الجديد المتمّثل في  (La néologie)فاكتفى بكضع 

ـّ فقط بتكليد  ـّ أيًضا بقضّية الّتكليد، لكف ىنا ينبغي الّتنبيو إلى أّف عمـ المصطمح ال ييت لككنو ييت
 .كمصطمح أجنبّي لو (La néologie)المصطمحات لذا ال يصّح كضع 

( Terminographie)ُتستعمل عند بعض الباحثيف بمعنى  (المصطمحّية)إذا كانت كممة 
كما ىك الحاؿ مثبًل عند الباحث المغربّي  (Terminologie)فإّنيا ُتستعمل عند آخريف بمعنى 

كأماـ ىذا الكضع لـ يعد مف الّسيل عمى الباحث غير المتخّصص في الّدراسات . خالد اليعبكدؼ
في عنكانيا تنتمي فعبًل  (المصطمحّية)المصطمحّية أف يعرؼ إذا ما كانت تمؾ الكتب الحاممة لكممة 

 .إلى عمـ المصطمح
المعنكف  (Alain Rey)كمف األمثمة عمى ذلؾ نذكر عمى سبيل المثاؿ كتاب الباحث أالف رؼ 

فيذا العنكاف ترجمو إلى الّمغة العربّية محّمد  (La terminologie : noms et notions): بػ
ليذا العنكاف - في نظرنا-  كالّترجمة الّصحيحة 1(األسماء كالمفاىيـ: المصطمحّية): الّزكراكؼ بػ

، فما ييّمنا في ىذا الّصدد ىك الّشّق األّكؿ مف العنكاف (األسماء كالمفاىيـ: عمـ المصطمح): ىي
كالباحث اّلذؼ ال يرجع إلى (. المصطمحّية)اّلذؼ ترجمو بػ  (La terminologie)المتمّثل في 

 (المعجمّية)في ىذا العنكاف بمعنى  (المصطمحّية)العنكاف األصمّي ليذا الكتاب ال يعرؼ ىل كممة 
ألّنيا ترجمة لػ ( عمـ المصطمح)أـ أّنيا بمعنى  (Terminographie)ألّنيا ترجمة لػ 

(Terminologie) ؛ فينا يترّدد في تصنيفو أيصّنفو ضمف كتب المعجميةا أـ ضمف كتب عمـ
 المصطمحا

نجد كتاب ( المصطمحّية: )بػ (Terminologie)مف العناكيف اّلتي ُترجمت فييا أيًضا كممة 
 :اّلذؼ عنكانو (Maria Teresa Cabré)الباحثة ماريا تيريزا كابرؼ 

                                                 
شكالية الّتكحيد" جكاد حسني عبد الّرحيـ سماعنو –1  .11ص " المصطمحّية العربّية المعاصرة؛ الّتبايف المنيجّي كا 
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( La terminologie ; théorie, méthode et applications) 
المصطمحّية الّنظرية كالمنيجية ): حيث ترجمو إلى الّمغة العربّية محّمد أمطكش بما يمي

؛ فالّناظر جّيًدا في ىذا العنكاف المترَجـ يجد أّف صاحبو لـ يترجـ كما كرد في العنكاف (كالّتطبيقات
 La)األصمّي؛ ألّف ىذا األخير جاء عمى شكل عنكانيف؛ العنكاف األساسّي يتمّثل في 

terminologie) كالعنكاف الفرعّي ىك ما كّل ما أتى بعد كممة (المصطمحّية: )اّلذؼ ترجمو بػ ،
(La terminologie)  لكّنو لـ يكترث لذلؾ فترجمو عمى شكل عنكاف كاحد ككّل كلـ ُيراِع ما كرد

عمـ المصطمح؛ الّنظرية، المنيجية ): في األصل، حيث كاف ينبغي أف يككف العنكاف كالّتالي
 .(كالّتطبيقات

كباإلضافة إلى عناكيف بعض الكتب الخاّصة بعمـ المصطمح اّلتي تبدك لنا خاطئة، صادفنا 
أيًضا بعض الّنصكص ضمف ىذه الكتب كُترجَمت عناكينيا ترجمة خاطئة، كمف ذلؾ مثبًل نّص 

، حيث ترجمة إلى (La terminologie): المكسـك (Loic Depecker)يكير يپالباحث لكيؾ د
 .(المصطمحّية):  بػ1الّمغة العربّية خالد اليعبكدؼ

 :المعنكف بػ (Robrt Dubuc)كمف تمؾ الكتب نجد أيًضا كتاب ركبير ديبكؾ 
( Manuel pratique de terminologie) 
ما ):  بترجمة نّص مف ىذا الكتاب إلى الّمغة العربّية بعنكاف2كقد قاـ عبد الّرحيـ حزؿ

؛ المتأّمل فيما جاء في ىذا الّنص يجد أّنو يتحّدث عف عمـ المصطمح لكّنو لـ (المصطمحيةا
؛ فالقارغ ىنا إذا لـ يرجع إلى الّنّص األصمّي ال (المصطمحّية)يترجمو بيذه العبارة بل اختار كممة 

يعرؼ ىل يقصد صاحب الّترجمة بالمصطمحّية معنى المعجميةا أـ أّنو كّظفيا بمعنى عمـ 
 المصطمحا

ىذه االختبلفات في الّترجمة ليست مف حيث الّصيغة فقط، بل قد تختمف حّتى مف حيث 
المعنى؛ إذ بعضيا دقيق يفي بالغرض، كبعضيا اآلخر غامض يساىـ في الفكضى المصطمحّية 

إلى حّد بعيد، كلعّل ىذا األخير ما أّدػ ببعض الباحثيف إلى الخمط في ىذه المصطمحات؛ 

                                                 
 .121خالد اليعبكدؼ، ص : تر" المصطمحّية" لكيؾ ديبيكير – 1
 .47عبد الّرحيـ حزؿ، ص : تر" ما المصطمحّيةا"  ركبير دكبكؾ– 2
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بالمعنى نفسو تارة، كبمعنى مغاير تارة  (عمـ المصطمح)ك (المصطمحّية)فيستعممكف مصطمحي 
كمف الباحثيف اّلذيف استعممكا ىذيف المصطمحيف كأّنيما مترادفاف نذكر الباحث عمي . أخرػ 

كتحتو مباشرة  (المصطمحّية): القاسمي اّلذؼ عنكف مكسكعتو الّصغيرة بعنكاف رئيسي بارز ىك
كلعّل ما يثبت أكثر . (مقّدمة في عمـ المصطمح): يضع عنكاًنا فرعيًّا كبخّط غير بارز يتمّثل في

 (المصطمحّية)أّنو استعمميما بمعنى الّترادؼ ىك تكراره ليذا الّشيء في المتف؛ حيث كّمما يذكر 
كليذا طّكر » : ، كمف ذلؾ مثبًل ما عّبر عنو بقكلو(عمـ المصطمح)يضع أماميا بيف قكسيف 

عمـ )العمماء المختّصكف كالّمغكّيكف كالمعجمّيكف كالمناطقة عمًما جديًدا أطمق عميو اسـ المصطمحّية 
عمـ )أك  (المصطمحّية) اّلذؼ يرػ أّف 2كىذا ما نجده أيًضا عند إبراىيـ بف مراد. 1«(المصطمح
 .مبحث لسانّي حديث قد أّدػ إليو الّنظُر المعّمق في المصطمحات (المصطمح

بمعنى مختمف فنذكر عمى  (عمـ المصطمح)ك (المصطمحّية)أّما مف الباحثيف اّلذيف استعممكا 
كمقابل عربّي لممصطمح األجنبّي  (المصطمحّية)سبيل المثاؿ الباحثة كفاء صبحي اّلتي كضعت 

(Terminologie)لػ ( عمـ المصطمح)، ك(La néologie) مّرات  (03)، كقد كّررت ذلؾ ثبلث
في مقاليا؛ ممعف الّنظر في ىذيف المقابميف العربّييف الّمذيف اختارتيما ىذه الباحثة ليذيف 

لػ  (عمـ المصطمح)المصطمحيف األجنبّييف يجد أّنيما ال يفياف بالغرض، ألّنيا بداًل أف تضع 
(Terminologie) لػ ( المصطمحّية)ك(Terminographie)  كقعت في فكضى كبيرة كخاّصة

، فكاف يجدر بيا أف تضع ليذا المصطمح األجنبّي (Néologie)بػ  (عمـ المصطمح)عندما قابمت 
 .(عمـ المصطمح)بداًل مف  (الّتكليد)

،  كقعت ىذه الباحثة في عّدة أخطاء أثناء ربطيا بيف المقاببلت العربّية  كعمى العمـك
: كالّصحيح (Terminologie)لػ  (المصطمحّية): كمصطمحاتيا األجنبّية، كمف األمثمة عمى ذلؾ

كلعّل . (Terme: )كالّصحيح ىك( المصطمح)لػ  (Néologisme)، كما كضعت (عمـ المصطمح)
مصطمحات متضاربة ): ما يزيد الّطيف بّمة ذكرىا ليذه المصطمحات تحت عنكاف ىامشّي يتمّثل في

                                                 
 .17 عمي القاسمي، المصطمحّية مقّدمة في عمـ المصطمح، ص – 1
 .05ص " المصطمحّية كعمـ المعجـ" إبراىيـ بف مراد – 2
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؛ فبداًل أف تساىـ كلك بالّنزر القميل مف المعمكمات لمّتقميل مف ىذه الفكضى نجدىا (لمفاىيـ متقاربة
  .تقع في أخطاء كثيرة ال ُتغتفر

كما عّمت الفكضى في المصطمحات اّلتي كّظفتيا ىذه الباحثة عّمت الفكضى أيًضا في 
: الّتعاريف اّلتي أرفقتيا بيذه المصطمحات نحك تعريفيا لممصطمحّية اّلذؼ جاء كاآلتي

؛ 1«ىي كشكؼ اصطبلحّية تخّص كّل منيا بمجاؿ عممّي معّيف/Terminologie: المصطمحّية»
عمى اإلطبلؽ ألّف  (Terminologie)فيذا الّتعريف اّلذؼ كضعتو ىذه الباحثة ال يناسب مصطمح 

 .ىذا األخير يعني شيًئا آخر غير ما يعنيو ىذا الّتعريف
يّتضح مف كّل ما سبق أّف الفكضى اّلتي تعاني منيا ىذه المصطمحات ناجمة عف تقارب ىذه 

: المفاىيـ مف جية، كمف جية أخرػ فمرّدىا إلى عدـ الّدقة في الّترجمة، كفعبًل قد صدؽ مف قاؿ
كليس مف الّصعب أف . إّف أّؼ اختبلؼ دقيق في الّترجمة قد يؤّدؼ إلى سكء فيـ لممعنى األصميّ »

الّترجمة . 2«نتصّكر الّضرر اّلذؼ تؤّدؼ إليو الّترجمة الخاطئة في مشركع ما أك في بحث عمميّ 
الخاطئة إذف عكاقبيا كخيمة، لذا كجب عمى المترجـ أك الباحث بصفة عاّمة أف يككف دقيًقا في 

كضعو لممصطمحات ألّف أّؼ خطأ يظير في عممو سكاء أكاف تأليف كتاب معّيف أـ مجّرد مقاؿ أك 
 .محاضرة تتناقمو األجياؿ جيبًل بعد جيل

مف ىنا كانت الّضركرة ممّحة في الّتدقيق أكثر في المصطمحات كالسّيما لّما يتعّمق األمر 
ـّ الّتعامل كثيًرا مع المصطمحات، فأّؼ خطأ يظير في مصطمح معّيف  بالّدراسات المصطمحّية أيف يت

قد يغّير مجرػ البحث كّمو، لذا كاف الّتركيز في ىذا البحث عمى ىذه الّنقطة المتمّثمة في الّتنبيو 
إلى عناكيف بعض الكتب الخاّصة بعمـ المصطمح المترجمة ترجمة خاطئة ألّننا عادة نقرأ مف 

 العنكاف أؼ بمجّرد رؤية عنكاف معّيف نعرؼ ىل ىذا الكتاب ينتمي إلى حقل عمـ المصطمح أـ الا
                                                 

المصطمح )كتاب الممتقى الّدكلي األّكؿ " إشكالية تكليد المصطمح العممّي العربّي كتكحيد استعمالو" كفاء صبحي –1
: البميدة- سعد دحمب- ، جامعة 2004 مارس 16 ك 15: في العمـك اإلنسانّية بيف الّتراث كالحداثة يكمي (كالمصطمحّية

 (.445-444-439)، مخبر الّصكتيات العربّية الحديثة، الّصفحات 2005
مجّمة دراسات مصطمحّية، " فكضى المصطمحات في الكتابات العربّية األسباب كحمكؿ مقترحة"  محمكد إسماعيل صالح – 2

قٍه 1423 ذؼ الحّجة 26-25-24ٍـه، أعماؿ ندكة قضايا المصطمح في العمـك المادية أّياـ 2003/قٍه 1424: المغرب- فاس
ٍـه، تنظيـ معيد الّدراسات المصطمحّية بتعاكف مع المدرسة العميا لمّتكنكلكجيا بفاس، 2003 فبراير 28-27-26: المكافق لػ

 .118، ص 3ع
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كخبلصة القكؿ، ال بّد لمباحث المصطمحّي أف يدّقق الّنظر في عناكيف الكتب الحاممة لبعض 
نتيجة تقارب مفاىيميا مثمما ىك الحاؿ مع كممة - إف صّح الّتعبير- المصطمحات المتضاربة 

فإذا صادؼ الباحث ىذه . اّلتي ُكضعت في الّمغة العربّية لمّداللة عمى عّدة معاف (المصطمحّية)
الكممة في عنكاف كتاب معّيف عميو أف يرجع إلى الّنسخة األصمّية كي يعرؼ ىل ىي ترجمة 

ا ألّف ىذه (Terminographie)ا أـ ىي ترجمة لممصطمح (Terminologie)لممصطمح 
األخيرة ال تدّؿ عمى عمـ المصطمح بل عمى ما يتعّمق بالمعجمية؛ كبالّتالي فيذا الّنكع مف العناكيف 

 .ال يدخل ضمف المؤّلفات الخاّصة بعمـ المصطمح
كالسّيما  (عمـ المصطمح) إّف المتصّفح لمكتب المعنكنة بػ : اقتران عمم المصطمح بكممة الحديث-5

يجد أّف البعض منيا ينتمي فعبًل إلى حقل عمـ المصطمح؛ في حيف  (الحديث)تمؾ المقترنة بكممة 
كبعبارة أخرػ تكّصمنا بعد مطالعتنا كثيًرا . يجد أّف بعضيا اآلخر ليس مف صميـ عمـ المصطمح
 :حكؿ ىذا الحقل العممّي إلى كجكد معنييف مختمفيف ىما

 أؼ عمـ المصطمح في العصر الحديث :المصطمح الحديث+ عمـ = عمـ المصطمح الحديث - أ
 .(حديًثا)

 أؼ خاّص بعمـ الحديث، حيث ُيعتبر ىذا :مصطمح الحديث+ عمـ = عمـ مصطمح الحديث - ب
أّكؿ عمـ في الّثقافة العربّية اإلسبلمّية؛ ألّف إطبلؽ مصطمح عمـ كاف يعني عمـ الحديث، » األخير 

 كمّما ُعرؼ أيًضا عف 1«"الحديث الّنبكؼّ " "العمـ"بػ  (تقييد العمـ)فالخطيب البغدادؼ يقصد في كتابو 
كمف . 2«في مؤّلفاتيـ (مصطمح)كلفع  (معجـ)أّكؿ مف استخدـ لفع » عمماء الحديث أّنيـ كانكا 

ىك  -األمثمة اّلتي ذكرىا لنا عمي القاسمي حكؿ ىذه المؤّلفات نجد منظكمة أحمد بف فرج اإلشبيمي 
 في مصطمح الحديث، ككذا األلفية في مصطمح الحديث لمّزيف العراقيّ - مف القرف الّسابع اليجرؼ 

  .إلخ...(ق806صاحب ىذا المؤّلف ىك زيف الّديف عبد الّرحيـ بف الحسيف المتكفى سنة )
عمـ مصطمح )ك (عمـ المصطمح الحديث) الفرؽ المكجكد بيف ىاتيف العبارتيف المتمّثمتيف في 

كاضح جّدا، لكف رغـ ذلؾ ال يفّرؽ بينيما كثير مف الباحثيف، كلعّل الّسبب في ذلؾ يرجع  (الحديث

                                                 
 .13 خيرػ قدرػ، الّنظرية العربّية في عمـ المصطمح مف خبلؿ جيكد عمماء مصطمح الحديث،  ص – 1
 .262 عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو الّنظرية كتطبيقاتو العممّية، ص – 2
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إلى ككف الكممات اّلتي تتكّكف منيا ىاتيف العبارتيف نفسيا مع اختبلؼ طفيف في الكممة الّثانية 
ىذا . ، كتارة أخرػ معّرفا باإلضافة(الػ)اّلذؼ جاء تارة معّرًفا بػأداة الّتعريف (المصطمح)المتمّثمة في 

االختبلؼ البسيط بيف ىاتيف الكممتيف أّدػ إلى تغّير في المعنى؛ كىك رّبما ما لـ ينتبو إليو بعض 
في العنكاف يظّنكف أّنو ينتمي تماًما إلى ىذا  (عمـ المصطمح)الباحثيف، حيث بمجّرد رؤية كممة 

، لكّنو قد ال يككف كذلؾ خاّصة (Wüster)العمـ الجديد اّلذؼ أرسى قكاعده العالـ الّنمساكؼ فكستر 
اّلتي تحمل معنييف مختمفيف؛ أحدىما يدّؿ عمى ما يتعّمق فعبًل بحقل  (الحديث)عند اقترانو بكممة 

ا عف ىذا الحقل ألّنو يرتبط بعمـ الحديث  .عمـ المصطمح، أّما اآلخر فيك بعيد جدًّ
كتدخل ضمف حقل  (الحديث)كىي مقترنة بكممة  (عمـ المصطمح)مف العناكيف الحاممة لكممة 

نشكء ): عمـ المصطمح نذكر عمى سبيل المثاؿ ذلؾ العنكاف اليامشّي الّذؼ أسماه عمى القاسمي
كالمتأّمل جّيًدا فيما جاء . (16)كقد أدرجو ضمف الفصل الّسادس عشر (عمـ المصطمح الحديث

تحت ىذا العنكاف يجد أّنو ينتمي إلى عمـ المصطمح؛ حيث تحّدث فيو عف نشأة ىذا العمـ بدًءا مف 
ـّ يميو صدكر كتاب فكستر بعنكاف الّتكحيد ): صدكر معجـ شمكماف المصّكر لممصطمحات الّتقنية، ث

كبعد ذلؾ أشار إلى . 1931ككاف ذلؾ عاـ  (الّدكلي لمغات اليندسة، خاّصة اليندسة الكيربائّية
كفي األخير تحّدث عف رّكاد عمـ . (ISO)كيفية ظيكر كتشكيل المنّظمة العالمّية لمّتكحيد المعيارّؼ 
لُينيي  (Caplygin)شابمجيف ك (Lotte)المصطمح الحديث كرّكز حديثو عف الّسكفياتييف لكط 

كبلمو عف ىذه الّنشأة بالحديث عف تأسيس مركز المعمكمات الّدكلي لممصطمحات اّلذؼ تكّلى 
 (.H.Felder)إدارتو ىيممكت فيمبر 

يندرج ضمف عمـ  (نشكء عمـ المصطمح الحديث)كّل ما أتى تحت ىذا العنكاف المتمّثل في 
في صفحات أخرػ مف  (عمـ المصطمح الحديث)المصطمح، كقد كّرر عمي القاسمي حديثو عف 

العبلقة بيف عمـ : )المكسـك بػ (17)كتابو كمف ذلؾ مثبًل ما أكرده في الفصل الّسابع عشر
عمـ المصطمح الحديث عمـ جديد الّنشأة » : ، حيث جاء عمى لسانو(المصطمح كنظرية الّترجمة

شيد القرف العشريف مكلده، عمى الّرغـ مف أّف تكليد المصطمحات ذاتيا بدأ منذ أف شرع اإلنساف 
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المبلَحع في ىذا القكؿ يجد أّف صاحبو يبّرر سبب تسميتو ليذا . 1«في استعماؿ الّمغة أداة تكاصل
 .بككنو عمًما جديًدا أك عمًما ظير حديًثا (عمـ المصطمح الحديث): العمـ بػ

بمعنى ما يدخل في صميـ  (عمـ المصطمح الحديث)كمف الباحثيف اّلذيف استعممكا أيًضا عبارة 
كذلؾ ضمف مقالو - رحمو هللا- عمـ المصطمح نجد أستاذنا الكبير عبد الّرحمف الحاج صالح 

؛ حيث تحّدث فيو عف أىـّ األدكات (أدكات البحث العممّي في عمـ المصطمح الحديث): المعنكف 
اّلتي يستعيف بيا أىل االختصاص في عمـ المصطمح الحديث في أعماليـ العممّية، كقد لّخص ىذه 

الّطرائق كالمنيجيات العممّية اّلتي كضعيا أىل االختصاص لمضاعفة مردكد » األدكات في 
كما أشار إلى أّف ىذه . 2«أعماليـ ككذلؾ البرمجّيات المناسبة لمّتعامل مع الحاسكب كاألنترنت

األجيزة الحديثة لكحدىا غير كافية لتطكير المصطمح العممّي كالّتقنّي، بل ال بّد لتحقيق ىذا األخير 
أف ُيبنى عمى مبادغ عاّمة كلعّل أىّميا الّرجكع إلى االستعماؿ الكاسع كليس الّضّيق المتمّثل في 

استعماؿ مؤّسسة كاحدة، بل ينبغي أف يشمل كّل المؤّسسات المتكاجدة في البمد الكاحد أك باألحرػ 
 .في كّل البمداف العربّية

المستعممة عند كّل مف عبد الّرحمف  (عمـ المصطمح الحديث)إذا كانت العناكيف الحاممة لعبارة 
كعمي القاسمي ُتصّنف ضمف المؤّلفات الخاّصة بحقل عمـ المصطمح، - رحمو هللا- الحاج صالح 

فإّف بعض العناكيف األخرػ المتضّمنة ليذه العبارة ال يمكف تصنيفيا مع ما ىك مؤّلف في عمـ 
المصطمح، بل ال بّد مف تصنيفيا ضمف حقل آخر أال كىك عمـ الحديث ألّنيا تتحّدث عف 

: كمف ىذه األعماؿ نجد ما أّلفو الباحث خيرػ قدرػ بعنكاف. مصطمحات ىذا العمـ كالّصبلة، الّزكاة
، فرغـ كجكد عبارة (الّنظرية العربّية في عمـ المصطمح مف خبلؿ جيكد عمماء مصطمح الحديث)
في ىذا العنكاف إاّل أّنو ال ينتمي إلى المؤّلفات الخاّصة بيذا العمـ ألّف ىذا الكتاب  (عمـ المصطمح)

يتحّدث عف فضل عمماء مصطمح الحديث في تشكيل نظرية عربّية في عمـ المصطمح؛ كصاحب 
ٍـه مصطمحات عمميـ بمؤّلفات » ىذا الكتاب يرػ أّنو  ألّكؿ مّرة في تاريخ اإلنسانّية يفرد أصحاُب عم

                                                 
 .293 عمـ المصطمح أسسو الّنظرية كتطبيقاتو العممّية، ص عمي القاسمي، – 1
 .10ص " أدكات البحث العممّي في عمـ المصطمح الحديث" عبد الّرحمف الحاج صالح – 2
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بداًل مف  (عمـ مصطمح الحديث)، كمف ىنا جاءت تسمية 1«"عمـ مصطمح كذا"أطمقكا عمييا اسـ 
ألّف عمماء الحديث كما كرد في القكؿ الّسابق أفردكا مصطمحاتيـ بعمـ  (مصطمحات عمـ الحديث)

 .يدرس ىذه المصطمحات كيجعميا مادة لمّدراسة
مختمفتاف تماـ  (عمـ المصطمح الحديث)ك (عمـ مصطمح الحديث)يّتضح مّما سبق أّف عبارتي 

االختبلؼ؛ فاألكلى مستعممة عند عمماء الحديث أّما الّثانية فيي مستعممة عند المصطمحّييف بصفة 
عاّمة، كبعبارة أخرػ فاألكلى خاّصة بعمـ الحديث في حيف ترتبط الّثانية بمجاؿ آخر يتمّثل في عمـ 

مف ىنا كجب عمى الباحث المصطمحّي أف يفّرؽ بيف ىاتيف العبارتيف ألّنيما تحمبلف . المصطمح
معنييف مختمفيف، كما داـ األمر كذلؾ فعمى الباحث المتخّصص في الّدراسات المصطمحّية أف 

إذا كاف يقصد مف كبلمو ما  (عمـ المصطمح الحديث)يكّظف في بحثو العبارة الّثانية المتمّثمة في 
يتعّمق بعمـ المصطمح في العصر الحديث، ألّنو إذا لجأ إلى عناكيف كتب أك عناكيف مقاالت كردت 

قد ال يجد ما يخدـ مكضكعو نظًرا النتقالو مف ميداف عمـ  (عمـ مصطمح الحديث)فييا عبارة 
 .إلى ميداف آخر ىك عمـ الحديث- اّلذؼ ىك مكضكع بحثو- المصطمح 
 
 
 

                                                 
 .10 خيرػ قدرػ، الّنظرية العربّية في عمـ المصطمح مف خبلؿ جيكد عمماء مصطمح الحديث، ص – 1



 

 :الفصــــــــل الّثالث
بالقوائم  (معجم مفردات علم المصطلح)مقارنة 

 .االصطالحّية
 .تعريف القوائم االصطالحّية والملحقات االصطالحّية: أّوال

 .وضع القوائم االصطالحّية في ميدان علم المصطلح: ثانيا

 .وصف وتحليل القوائم االصطالحّية: ثالثا      

 .تحديد العّينة:       رابعا

معجــم مفردات علــم )المصطلحــات األجنبّية المشتركــة بين : خامسا
 .و القوائــم االصطالحّية (المصطلــح

مدى توظيف القوائم االصطالحّية للمقابالت العربّية المقترحة في     :      سادسا
 .(معجم مفردات علم المصطلح)

نسبة المقابالت العربّية المختلف فيها بين المعجم والقوائم :     سابعا
 .االصطالحّية
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 قبل الّشروع في الحديث عن القوائم االصطالحّية المنشورة في ميدان عمم المصطمح :توطئة
 القوائم والمقارنة فيما بينيا، يجدر بنا أّواًل أن نتطّرق إلى تعريف ىذا المصطمح المتمّثل في

، الُملحقات االصطالحّيةألّنو يتداخل كثيًرا مع مصطمح آخر قريب إليو وىو مصطمح االصطالحّية 
وبعد ذلك ننتقل إلى سرد ىذه القوائم االصطالحّية حسب تاريخ ظيورىا في المجاّلت، ثّم تأتي 

 .مرحمة الوصف والّتحميل والمقارنة فيما بينيا
إّن المتأّمل جّيًدا في المؤّلفات : تعريف القوائم االصطالحّية والُملحقات االصطالحّية: أّوال

العربّية والمترجمة عمى حّد سواء يجد أّن البعض منيا قد ُذّيل بقائمة من المصطمحات؛ وىذا ما 
، لكن ما ينبغي أن (ُممحقات اصطالحّية)وُيجمع عمى  (الُممحح االصطالحيّ )يعّبر عنو بمصطمح 

 الُممحقات االصطالحّية تختمف عن المالحح اّلتي نجدىا في نشير إليو في ىذا الّصدد ىو أنّ 
المذّكرات واألطروحات الجامعّية في كون الُممحقات االصطالحّية عبارة عن مسارد لممصطمحات 

 .بالّمغة األجنبّية مع ما يقابميا من ترجمات بالّمغة العربّية وعادة تكون مجّردة من الّتعاريف

فكثيًرا ما ُيستعمل في البحوث اّلتي ُتنجز من أجل نيل  (مالحح)اّلذؼ جمعو  (الُممحح)أّما 
درجة عممّية معّينة، فيي ال تتعّمح بالمصطمحات فقط، بل قد تكون أيًضا عبارة عن مدّونة اعتمد 
عمييا الباحث في بحثو، كأن تكون قصيدة طويمة، سورة قرآنّية طويمة، استبيانات، تراث شفوؼ، 

إلخ؛ وبعبارة أخرػ فالمالحح يوضع فييا كّل ما لو عالقة بالبحث ولكّنو طويل؛ ...صور توضيحّية
  .ألّنو إذا ُوضع في المتن قد يشّوه البحث بأكممو

فإّننا ال نستعمل  (المالحح)و (الُممحقات االصطالحّية)ونظرا لمفرق الموجود بين مصطمحي 
ومّما ينبغي أيضا أن . (الُممحقات االصطالحّية)بل مصطمح  (المالحح)في بحثنا ىذا مصطمح 

ُيعمم ىو أّن الُممحقات االصطالحّية اّلتي تحوؼ قوائم معّينة من المصطمحات ال ترد دائًما تحت 
 :ىذا االسم، بل قد تأتي  بتسميات أخرػ؛ نحو

 ؛ 1 قائمة مصطمحات، ثبت المصطمحات•

 

                                                 
، المنّظمة 2009ديسمبر : بيروت. 1ريتا خاطر، ط.  ىنرؼ بيجوان وفيميب توارون، المعنى في عمم المصطمحات، تر– 1

 .382 و380العربّية لمّترجمة، ص
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 ؛ 1 مجموعات مصطمحّية• 
 ؛2 مسرد• 
 ؛ 3 ُممحح أو ذيل•
 ؛ 4 َممَسنة•

 .إلى غير ذلك من الّتسميات...5 مسرد مصطمحي والمسرد المتخّصص•   
:  رغم اختالف ىذه الّتسميات وتعّددىا إاّل أّنيا في الواقع ال تخرج عن تسميتين اثنتين؛ ىما

مفردىا ُممحح )والُممحقات االصطالحّية  (مفردىا قائمة اصطالحّية)القوائم االصطالحّية 
الُممحقات )يرادف مصطمح ( القوائم االصطالحّية)ىل مصطمح : فينا نتساءل. (اصطالحي

ذا تبّين ىذا األخير فما ىي الحدود الفاصمة بينيما؟ وىل ىي (االصطالحّية ؟ أم أّنيما مختمفان؟ وا 
 فعاًل واضحة أم يكتنفيا الغموض؟

إّن اإلجابة عن ىذه الّتساؤالت تطّمبت مّنا الوقوف عمى عدد ال بأس بو من المؤّلفات بمختمف 
في - إلخ، حيث اّتضح لنا أّن ىذه القضّية ...أنواعيا من كتب، معاجم، مذّكرات، أطاريح ومجاّلت

 (القوائم االصطالحّية)مازالت غير واضحة المعالم ألّن الخمط بين مصطمحي - الحقيقة
يزداد يوًما بعد يوم، وتزداد المسألة تعقيًدا خاّصة لّما نجد الباحث  (الُممحقات االصطالحّية)و

. الواحد ال يتقّيد بالمصطمح الواحد، كما يعّبر عنيما في بعض األحيان بمصطمح آخر غير متداول
فإذا كانت ىذه القضّية لم ُتحَسم عند الباحث الواحد؛ فكيف سيكون األمر أمام تعّدد الباحثين 

 واختالف مشاربيم؟

                                                 
قضايا المصطمح في اآلداب والعموم : أعمال ندوة" المعجم والقاموس دراسة تطبيقية في عمم المصطمح" عمي القاسمي – 1

، كّمية اآلداب والعموم 2000: ، المغرب12: ، سمسمة الّندوات رقم2000 مارس 09/10/11اإلنسانية، مكناس في 
 .231، ص 2اإلنسانية، ج

، 36: المعمومات، سمسمة المعاجم الموّحدة رقم (تكنولوجيا) مكتب تنسيح الّتعريب، المعجم الموّحد لمصطمحات تقانة – 2
 .52، مطبعة الّنجاح الجديدة، ص 2011: المغرب

في المعجمية العربّية : مجّمة المعجمية الّتونسية، وقائع ندوة مائوية بعنوان" المصطمحّية وعمم المعجم" إبراىيم بن مراد – 3
 .15، جمعية المعجمية العربّية بتونس، دار الغرب اإلسالمّي، ص 1986 أفريل 17-16-15أّيام : المعاصرة، تونس

 .62 مكتب تنسيح الّتعريب، المعجم الموّحد لمصطمحات الّمسانّيات، ص – 4
 .214-213محّمد حممي ىميل، ص . تر" المصطمحّية في عالم اليوم"فيمبر . ه–5
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ال ينبغي أن ُيفيم من كالمنا ىذا أّن ىذه المسألة لم يبحث فييا الّدارسون، بل عمى العكس فقد 
بحثوا فييا كثيًرا وقّدموا تعريفات أو شروحات خاّصة بيا مع تقديم بعض األمثمة لتذليل الّصعوبات 

اّلتي قد تعترض فيم القارغ، ولعّل أفضل تعريف لمقوائم االصطالحّية ىو ما عّبر عنو عبد 
ُيقصد بقوائم المصطمحات تمك المجموعات من المصطمحات اّلتي يؤّلفيا » : الّصبور شاىين بقولو

المتخّصصون في المجاالت المختمفة، مرّتبة حسب موضوعاتيا ليسيل الّرجوع إلييا، في أغراض 
، فحسب ىذا الباحث تعتبر القوائم االصطالحّية بمثابة أّؼ نوع من أنواع 1«ةالّتوثيح، أو الّترجم

أّول استعمال ليا كان  المعاجم المختّصة بصفة عاّمة، وبيذا تكون فكرة ىذه القوائم قديمة؛ ولعلّ 
رس األمريكي، وذلك إثر مواجيتيم لمشكمة تتمّثل في صعوبة حصر نگعمى يد أمناء مكتبة الكو

كاّفة الموضوعات اّلتي تمثَّل في جميع المكتبات ومراكز الّتوثيح لتسييل العودة إلييا عند الّضرورة؛ 
 لتغّطي موضوعات (Thesaurus)فبرزت فكرة قوائم المصطمحات أو المكانز، اّلتي ُيطمح عمييا 

. إلخ...محّددة كاليندسة والكيمياء
البن سيده؛ لكّنو  (المخّصص)والمثال اّلذؼ قّدمو لنا عبد الّصبور شاىين في ىذا الّصدد ىو 

أشار إلى االختالف الموجود بين ىذا المعجم والقوائم االصطالحّية في كون ىذه األخيرة تكتفي 
بوضع ما يفّسر المراد من تمك األلفاظ أو المصطمحات، في حين يّتسم المخّصص البن سيده 

 .بحشد الكثير من الّشواىد واألمثمة والمرادفات
مجموعات )بمصطمح آخر يتمّثل في  (القوائم االصطالحّية)عّبر عمي القاسمي عن مصطمح 

 (اّلمسان العربيّ )في حقل من الحقول العممّية ُنشرت في أعداد مجّمة » وىي مستعممة  (مصطمحّية
اّلتي ُتعنى بنشر المقابالت العربّية اّلتي يضعيا األساتذة والباحثون لممصطمحات اإلنجميزّية 

مصطمحات الكيمياء الحيوّية أو مصطمحات : ، ومن األمثمة اّلتي قّدميا عمى ذلك2«والفرنسّية
الفيزياء الّنووّية، وعمى العموم يدخل فييا كّل ما يتعّمح من مصطمحات الحقل العممّي الواحد، وىي 

 .  بمثابة مشاريع معجمّية لكّنيا ُتنشر أّول األمر عمى شكل قوائم اصطالحّية

                                                 
 .384 عبد الّصبور شاىين، العربّية لغة العموم والّتقنية، ص – 1
 .232-231ص "  دراسة تطبيقّية في عمم المصطمح: المعجم والقاموس" عمي القاسمي – 2
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ونظًرا لعدم إرفاق ىذه القوائم بالّتعريفات الاّلزمة لممصطمحات الواردة فييا فيي ال ترقى إذن 
: إلى المعجم بمعنى الكممة، ومن القائمين بيذا الّرأؼ نذكر إبراىيم بن مراد اّلذؼ جاء عمى لسانو

إّن اكتفاء مؤّلفييا في الغالب بإيراد قوائم من المصطمحات األعجمّية المقابمة بمصطمحات عربّية »
الّتعريف إذن . 1«قد أفقدىا أىّم أركان المعجم وىو الّتعريف، فيي إذن ليست معاجم بالمعنى الّتامّ 

والسّيما المنحوتة منيا أو تمك اّلتي لم - شرط ال غنى عنو في المعجم؛ إذ كثير من المصطمحات 
مصطمح : ال ُيفيم معناىا إاّل بعد قراءة الّتعريف المرَفح بيا نحو- تدخل بعد إلى حمبة االستعمال

-Tirer) اّلذؼ يعني آلة الّتصوير، والّشيء نفسو مع المصطمح ُمستّمة (Diaphragme)سجاف 

à-part) مستاّلت، .ج» : اّلذؼ يستحيل فيم معناه لوال ذكر الّتعريف الخاّص بو والمتمّثل فيما يمي
من ىنا نفيم أّن الّتعريف ضرورّؼ لفيم معنى المصطمحات وال . 2«وىي نسخ إضافّية من األصل

شّك أّن أىمّيتو تزداد أكثر لّما يتعّمح األمر بمصطمحات اإلعالم واالّتصال اّلتي تتداخل وتتقاطع 
مع عّدة تخّصصات، وىذا ما ينطبح أيًضا عمى مصطمحات عمم المصطمح اّلتي لم تحع بعد 

 .بمعجم خاّص بيا
يطمح عمى كّل قائمة من المصطمحات  (القوائم االصطالحّية)يّتضح مّما سبح أّن مصطمح 

وىذه القوائم . األجنبّية مع ذكر ما يقابميا في الّمغة العربّية وال ُيشترط فييا أن تكون مزّودة بتعاريف
، ولعّل سبب (المعجمّية الّتونسّية)أو مجّمة  (الّمسان العربيّ )عادة ُتنشر في المجاّلت نحو مجّمة 

تسميتيا بالقائمة يرجع إلى كونيا مجّرد مجموعة من المصطمحات اّلتي جمعيا باحث معّين في 
تخّصص ما، وىي بذلك تختمف عن تمك المصطمحات اّلتي نجدىا في الكتب ولكّنيا توضع في 

، وىي عند عمر أوكان تسّمى (الُممحح)أو  (الّذيل): األخير؛ لذا يطمح عمييا البعض اسم
نسّمي مالسن قوائم جرد معجمّية تظير في نياية مؤلَّف ما » : ؛ وقد عّرفيا كالّتالي(مالسن)

 (الِممسن)مفردىا  (المالسن) و.3«وتعطي الئحة ألفبائية لكممات الِممفع المختّص اّلذؼ ىو مستعمل

                                                 
، 1993: بيروت. 1 إبراىيم بن مراد، المعجم العممّي العربّي المختص حّتى منتصف القرن الحادؼ عشر اليجرؼ، ط– 1

 .07دار الغرب اإلسالمّي، ص 
 .62 و 51 مكتب تنسيح الّتعريب، المعجم الموّحد لمصطمحات اإلعالم، ص– 2
، 52ع مكتب تنسيح الّتعريب،:  مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط"ما ليا وما عمييا: المعاجم الّمسانّية العربّية" عمر أوكان – 3

 .131ص
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وىي عبارة عن قاموس يتعّمح  (Glossaire)ترجمًة لممصطمح األجنبّي ىذا الباحث وقد استعمميا 
 .بالكممات الّنادرة أو غير المعروفة أو المصطمحات الّتقنّية في مجال معّين

ىي ما ُيعّبر عنو عند الباحثين اآلخرين بمصطمح   أّن المالسنعمر أوكان نفيم من كالم 
، وبالّنسبة لممصطمحات الواردة فيو قد تكون (ُممحح اصطالحي)ومفردىا  (الُممحقات االصطالحّية)

مستعممة فعاًل في متن ذلك الكتاب وىو ما ال نجده في القوائم االصطالحّية؛ فيذا وجو من أوجو 
 .االختالف بين الُممحقات االصطالحّية والقوائم االصطالحّية

ومن االختالفات األخرػ بين ىذين المصطمحين نجد ما يتعّمح بمكان ظيورىا؛ فالُممحقات 
االصطالحّية دائًما تأتي في الكتب وُيشترط فييا أن توضع في األخير، لذا ُيطمح عمييا اسم 

أّما القوائم االصطالحّية فيي ال ترد إاّل في المجاّلت، وىي مجّرد قائمة من المصطمحات . (ُممحح)
 .مع ما ُيرافقيا من مقابالت في الّمغات األخرػ 

المجاّلت إذن ىي المكان الوحيد المناسب لنشر القوائم االصطالحّية لكن ىذا ال يعني أّن كّل 
ما ُينشر فييا ُيعّبر عنو بيذه الّتسمية، ألّنيا مخّصصة أيًضا لممقاالت، حيث في بعض األحيان 
يمجأ صاحب المقال إلى وضع قائمة من المصطمحات في األخير؛ أؼ أّنو قد ُيذّيل مقالو ببعض 

فيذا الّنوع . المصطمحات المتعّمقة بموضوعو والسّيما إذا كانت حديثة أو نادًرا ما ُتوّظف في الّمغة
القوائم )من القوائم االصطالحّية اّلتي تظير في آخر المقاالت من المفروض ال ُيطمح عمييا اسم 

ألّنيا وردت بعد المتن ولم يكتف ( الُممحقات االصطالحّية)بل ُيعّبر عنيا باسم  (االصطالحّية
لكن عمى الّرغم من كون ىذا الكالم واضًحا ومنطقيِّا . صاحبيا بوضع قائمة فقط من المصطمحات

إاّل أّنو يبقى مجّرد رأينا الخاّص، ونظًرا لعدم وجود أدّلة تثبت ذلك فنحن أيًضا نعتبر كّل ما ُنشر 
في المجّمة قوائم اصطالحّية سواء أكانت بعد متن أم ال، وكّل ما ظير في آخر الكتب نصّنفو 

 .ضمن الُممحقات االصطالحّية
 (القوائم االصطالحّية)إذا كان الخمط قائًما بين الباحثين فيما يخّص توظيف مصطمحي 

رغم الحدود البّينة بينيما، فإّن المسألة تزداد تعقيًدا لّما نجد أغمبّية  (الُممحقات االصطالحّية)و
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 اّلذؼ ُترجم 1(Glossaire)مصطمح : الباحثين يوّظفون مصطمحات أخرػ لمّتعبير عن ذلك؛ نحو
: إلى الّمغة العربّية بعّدة مقابالت عربّية؛ البعض منيا ُيستعمل عند كثير من الباحثين مثل

 اّلتي انفرد 4(مبسط): ، أّما البعض اآلخر فُيوّظف عند فئة قميمة نحو كممة3(الِمْمَسَنة) و2(المسرد)
فرغم اختالف ىذه الّتسميات وتعّددىا إاّل أّنيا في . بوضعيا عمي القاسمي كترجمة ليذا المصطمح

الحقيقة تدّل في عموميا عمى المعاجم بمختمف أنواعيا، وما دام األمر كذلك فقد يدخل فييا كّل ما 
 .إلخ...القاموس، المعجم، الموسوعة، المعجم الموسوعّي، الّذخيرة والمكنز: يتعّمح بالمعجم؛ نحو

 
 تعتبر المنّظمة الّدولّية لمّتقييس :وضع القوائم االصطالحّية في ميدان علم المصطلح: ثانيا

أّول منّظمة بادرت بالّتأليف المعجمي في ميدان عمم المصطمح، حيث أصدرت  (ISO)إيزو 
عدًدا من الّتوصيات اّلتي تيدف إلى إرساء مبادغ - الّتابعة ليذه المنّظمة - 37الّمجنة الّتقنية رقم 

توحيد المفاىيم العممّية والمصطمحات الّمغوية عمى الّنطاق العالمّي؛ ولعّل من أىّم ىذه الّتوصيات 
مصطمحات عمم ): ، وقد أصدرتيا عمى شكل كتّيب بعنوان1087تمك الّتوصية اّلتي رقميا 

 .1969سنة  (المصطمح
 1983أّما بالّنسبة لتاريخ ظيور ىذه الّترجمة في مجّمة الّمسان العربّي، فقد يرجع إلى سنة 

، وقد ورد في (1087مؤّسسة إيزو الّتوصية - معجم مفردات عمم المصطمح): وكانت بعنوان
أّن معظم المصطمحات الواردة في ىذا المعجم تطابح ما في توصية إيزو ذات الّرقم » مقّدمتيا 

تتمّثل القائمة االصطالحّية األولى اّلتي ظيرت في عمم المصطمح في . 5« أؼ مبادغ الّتسمية704

                                                 
1

( Glossaire)، (Lexique: )المصطمحات األجنبّية (Le rober)لمعمم ذكر المعجم الفرنسّي روبير - 
 : لمزيد من المعمومات ينظر.مترادفة (Vocabulaire)و

Le rober, dictionnaire de la langue française, Paris, P (523-661-1183). 
 
 .72ص دت، مطبعة فاس بريس، : فاس- الّميدو. ، دط(مدخل نظرؼ ) محند الّركيك، المعجمية الّتفسيرية الّتأليفية – 2
، مكتب تنسيح 1991: المغرب- مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" مالحظات حول معجم الّمسانّيات" ليمى المسعودؼ –3

 .209 ص ،35 ع،الّتعريب
 .256، ص (169) عمي القاسمي، المصطمحّية مقّدمة في عمم المصطمح، الموسوعة الّصغيرة – 4
المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس بتعاون مع : تر" معجم مفردات عمم المصطمح "1087 مؤّسسة إيزو الّتوصية – 5

 .202المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم، ص 
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، وقد تّم نشرىا ضمن العدد الّثاني (معجم مفردات عمم المصطمح): ىذا المعجم الموسوم بـ
من مجّمة الّمسان العربّي، حيث قامت المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس  (22)والعشرين 

مكتب تنسيح )بترجمتيا إلى الّمغة العربّية وذلك بالّتعاون مع المنّظمة العربّية لمّتربّية والّثقافة والعموم 
 .(المغرب-الّتعريب بالّرباط

: بعنوان- في ميدان عمم المصطمح- وبعد مرور حوالي سنة من نشر أّول قائمة اصطالحّية 
، ظيرت ترجمة أخرػ ليذا المعجم وقامت بيا ىيأة المواصفات (معجم مفردات عمم المصطمح)

من مجّمة الّمسان العربّي،  (24) وتّم نشرىا ضمن العدد الّرابع والعشرين 1والمقاييس العربّية الّسورية
فيي إذن ثاني قائمة اصطالحّية ُوضعت في ميدان عمم المصطمح، ولكّنيا تختمف عن القائمة 

االصطالحّية األولى في عدد الّمغات اّلتي وردت بيا المصطمحات، فبينما كان عددىا لغتين في 
ليزّية والّمغة العربّية فقط، أصبح عددىا في القائمة نگالقائمة االصطالحّية األولى ىما الّمغة اإل

 .ليزّية، اّلمغة الفرنسّية والّمغة العربّيةنگلغات ىي الّمغة اإل (03)االصطالحّية الّثانية ثالث 
 وىكذا توالت القوائم االصطالحّية في الّصدور ودائًما ضمن مجّمة الّمسان العربّي وكّميا عبارة 

عن أعمال مترجمة؛ فالقائمة االصطالحّية الّثالثة تتمّثل في ترجمة محّمد حممي ىميل لبحث 
الّتصّورّية والّداللّية مقارنة في المنيج وفحص في صالحّية االستعمال في مجال ): ليزّؼ بعنواننگإ

 Wolfgang) نيدوبيتي نگالفگ المؤّلف األصمّي ليذا البحث ىو و،(المصطمحّية

Nedobity)، ضمن 1997أّما ترجمتو إلى الّمغة العربّية فقد كانت سنة . 1983 وقد ُنشر سنة 
 .من مجّمة الّمسان العربيّ  (29)العدد الّتاسع والعشرين 

 وبعد ىذا العمل الجّبار اّلذؼ قام بو محّمد حممي ىميل نصادف قائمة اصطالحّية أخرػ 
المؤّلف األصمّي ليذا العمل ىو  ؛(المصطمحّية في عالم اليوم): لممترجم نفسو وكانت بعنوان

من مجّمة  (30) ضمن العدد الّثالثين 1988، وقد ُنشر سنة (Helmut Felber)ىيمموت فيمبر 
ليزّية نگلمعنوان األصمّي ليذه القائمة االصطالحية فقد كان بالّمغة اإلأّما بالّنسبة . الّمسان العربيّ 
  (The terminology in today’s world infoterm): وىو كالّتالي

                                                 
األمانة الفنية لمجنة عمم المصطمح الّتابعة لييأة : تر" معجم مفردات عمم المصطمح "(1087) مواصفة إيزو رقم – 1

 (.243 إلى 203من )المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية، الّصفحات 



 بالقوائم االصطالحّية (معجم مفردات عمم المصطمح)مقارنة                  :الّثالثالفصـل 
 

146 

 

قوائم  (04)وىكذا يصل عدد القوائم االصطالحّية المنشورة في ميدان عمم المصطمح أربعة 
المنّظمة العربّية : اصطالحّية؛ فاألولى والّثانية ىما من وضع جيد جماعّي يتمّثل في منّظمتين ىما

وىيأة المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية، أّما  (مكتب تنسيح الّتعريب)لمّتربية والّثقافة والعموم 
 .الّثالثة والّرابعة فيما من وضع جيد فردّؼ يتمّثل في محّمد حممي ىميل

 إذا كانت فترة الّثمانينّيات لم تشيد تأليًفا لمعاجم عمم المصطمح، فإّن فترة الّتسعينّيات شيدت 
ظيور أّول معجم في ميدان عمم المصطمح لكّنو غير مؤلَّف تأليًفا عربيِّا بل ىو مترَجم من الّمغة 

؛ («المصطمحّية»المعجم المنيجّي لعمم المصطمحات ): الفرنسّية إلى الّمغة العربّية وجاء بعنوان
، (Rachel Boutin-Quesnel)كسنل - رشل بوتن: مؤّلفين ىم (04)وىو من تأليف أربعة 

جون روسو -ولويس (Nada Kerpan)ان پ، ندػ كير(Nycole Bélanger)نيكوال بمنجير 
(Louis-Jean Rousseau.)العنوان األصمّي ليذا المعجم كان بالّمغة الفرنسّية وىو كالّتالي  : 

(Vocabulaire systématique de la terminologie) .
1979ظيرت الّطبعة األولى من ىذا المعجم سنة 

، ولم ُيترجم إلى الّمغة العربّية إاّل في سنة 1
سنة من صدور الّنسخة األصمّية، وقد كانت ىذه  (13) أؼ بعد مرور حوالي ثالث عشرة 1992

الّترجمة عمى يد الباحث عصام عمران وتّم نشرىا في مجّمة الّمسان العربّي ضمن العدد الّسادس 
فيذه القائمة االصطالحّية ليست مجّرد قائمة من المصطمحات فقط، بل ىي عبارة . (36)والّثالثين 

عن ترجمة لمعجم مختّص في عمم المصطمح؛ وىو أّول عمل معجمّي مكتمل ُينشر في ىذا 
الميدان، وىو الوحيد في الوطن العربّي إلى يومنا ىذا ألّن كّل ما ُنشر قبل ىذا المعجم أو بعده 

كان مجّرد قوائم اصطالحّية أو ُممحقات اصطالحّية ُذّيمت بيا بعض الكتب المتعّمقة بعمم 
المصطمح أو تمك القريبة منو والسّيما تمك العموم اّلتي يتقاطع معيا كثيًرا كالمعجمّية، عمم الّداللة 

 .إلخ...والّمسانّيات
ُيعتبر ىذا المعجم المترَجم من طرف عصام عمران كقائمة اصطالحّية خامسة في ميدان عمم 

أّما . المصطمح ألّنو ُنشر في مجّمة الّمسان العربّي؛ وبالّتالي فيو ُيصّنف ضمن القوائم االصطالحّية
تطّور ): القائمة االصطالحّية الّسادسة فقد قام بوضعيا عبد الغني أبو العزم وىي بعنوان

                                                 
1  

– Rachel Boutin-Quesnel et autres, vocabulaire systématique de la terminologie, 2
ème

 éd, 1990, 

Québec-Canada, P9. 
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شكالية الوضع والّترجمة  2002، ُنشرت ىذه القائمة سنة (المصطمحات المعجمّية والمعجماتّية وا 
ضمن العدد األّول من مجّمة الّدراسات المعجمّية؛ ولعّل ما يمّيزىا عن القوائم الخمس الّسابقة الّذكر 
ىو كونيا غير مترجمة بل ىي من وضع باحث عربّي، كما أّنيا في الحقيقة ليست من صميم عمم 

 .المصطمح بل ىي تنتمي إلى عمم آخر قريب إليو وىو المعجمية
بعدما أنيى عبد الغني أبو العزم حديثو عن قضّية تطّور المصطمحات المعجمّية والمعجماتّية 
وكّل ما يتعّمح بإشكالية الوضع والّترجمة، عمد إلى وضع قائمة من المصطمحات المتعّمقة بيذا 

، ولعّل سبب تسميتو 1(رصيد لغوّؼ أّولّي لممصطمحات المعجمّية والمعجماتّية): الميدان وعنونيا بـ 
يرجع إلى عدم وجود قوائم اصطالحّية منشورة قبميا في ىذا المجال  (رصيد لغوّؼ أّولي)ليا بـ 

 .المتمّثل في المعجمّية
سنوات عمى القائمة االصطالحّية اّلتي وضعيا الباحث عبد  (06)وبعد مرور حوالي سّت 

الغني أبو العزم، تأتي قائمة اصطالحّية أخرػ قام بترجمتيا إلى الّمغة العربّية عمي القاسمي وكانت 
 وذلك ضمن العدد الواحد 2008، ظيرت ىذه القائمة سنة (تصنيف اإلنفوترم المصطمحي): بعنوان

 .من مجّمة الّمسان العربيّ  (61)والّستين 
استيّل القاسمي ىذه القائمة االصطالحّية بمقّدمة أشار فييا إلى أّن ىذه الّترجمة لم يقم بيا 

( INFOTERM) (اإلنفوترم)لوحده؛ بل كانت باالّتفاق مع مركز المعمومات الّدولّي لممصطمحّية 
أّما بالّنسبة لممصطمحات اّلتي وّظفيا القاسمي ىنا فيي تّتفح مع ما جاء في . الّنمسا- في فّينا

استعان عمي القاسمي في وضعو لمصطمحات ىذه القائمة االصطالحّية المعاجم الموّحدة؛ حيث 
المعجم الموّحد لمصطمحات الّمسانيات، والمعجم الموّحد لمصطمحات : بمعجمين اثنين؛ ىما

وذلك لتفادؼ الخمط القائم بين الباحثين فيما يخّص وضع المصطمحات في الّمغة المعموماتّية؛ 
 .العربّية

فّضل القاسمي الّرجوع إلى جيد جماعّي مجمعّي يتمّثل في مكتب تنسيح الّتعريب بالّرباط، كي 
ال ينفرد بترجمات غريبة أو خاطئة مثمما يفعل اآلخرون، وفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّن 

                                                 
شكالية الوضع والّترجمة" عبد الغني أبو العزم –1 مجّمة الّدراسات المعجمية، " تطّور المصطمحات المعجمية والمعجماتية وا 

 .55-22ص ، 1ع ، الجمعية المغربية لمّدراسات المعجمية،2002يناير : المغرب
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ىذا الباحث خبير في المعجمّية والمصطمحّية لكّنو يحاول دائًما أن يّتفح مع األغمبّية ألّنو من دعاة 
 .الّتوحيد المعيارّؼ لممصطمحات

 ظيور آخر قائمة اصطالحّية في ميدان عمم المصطمح، وذلك ضمن 2012وىكذا تشيد سنة 
، حيث قامت بترجمتو إلى الّمغة (نظرية البّوابات: المصطمحّية واّلمسانّيات): البحث الموسوم بـ

من مجّمة - عدد مزدوج-العربّية الباحثة سناء شطرؼ، وقد تّم نشره في العدد الّثاني والّثالث 
والّنسخة  (Maria Terésa Cabré) صاحبة ىذا البحث ىي ماريا تيريزا كابرؼ .(مصطمحّيات)

 وبيذه القائمة االصطالحّية يصل عدد القوائم االصطالحّية .انّيةسپاألصمّية كانت بالّمغة اإل
قوائم اصطالحّية؛ وىو عدد قميل جّدا والسّيما  (08)المنشورة في ميدان عمم المصطمح إلى ثمانية 

 .لكون عمم المصطمح عمًما متداخل الّتخّصصات، يتقاطع مع عّدة عموم
 

 بعدما تطّرقنا في العنصر الّسابح من ىذا البحث :وصف وتحليل القوائم االصطالحّية: ثالثا
إلى حصر جميع القوائم االصطالحّية اّلتي ُوضعت في الّمغة العربّية في ميدان عمم المصطمح 
وسردىا حسب تاريخ نشرىا في المجاّلت، نأتي اآلن إلى وصفيا وتحميميا، حيث نشير في كّل 

قائمة اصطالحّية إلى ما تمّيزت بو عن غيرىا من القوائم االصطالحّية، وىنا ينبغي أن نشير إلى 
أّننا ال نتوّقف عند الوصف والّتحميل بل البّد من نقدىا والسّيما إذا تبّين لنا فييا وجود بعض 

من أجل تصويبيا وتنبيو القارغ إلييا - إن صّح الّتعبير- الّترجمات الغامضة أو بعض األخطاء 
 .كي ال يقع ىو اآلخر فييا من جية، ومن جية ثانية لتفادؼ الفوضى المصطمحّية بصفة عاّمة

جاءت القائمة االصطالحّية األولى المنشورة في ميدان عمم : القائمة االصطالحّية األولى- 1
وىي ليست من وضع باحثين عرب، بل  (معجم مفردات عمم المصطمح): المصطمح بعنوان

ُترجمت إلى الّمغة العربّية بتعاون بين منّظمتين اثنتين؛ األولى ىي المنّظمة العربّية لممواصفات 
 .(مكتب تنسيح الّتعريب بالّرباط)والمقاييس؛ أّما الّثانية فيي المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم 
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، وجاءت 1مصطمًحا (95)ُيقّدر عدد المصطمحات الواردة في ىذه القائمة بخمسة وتسعين 
أّما بالّنسبة . ليزّيةنگمرّقمة من البداية حّتى الّنياية وبمغتين اثنتين ىما الّمغة العربّية والّمغة اإل

لمّترتيب المعَتمد عميو فيو يختمف تماًما عن الّترتيب األلفبائي المتداول كثيًرا في المعاجم، إذ يتمّثل 
وباإلضافة إلى ذلك، فقد ُزّودت مصطمحات ىذه القائمة . في ترتيب المصطمحات حسب مفاىيميا

بأمثمة كثيرة، حيث كّل مصطمح من ىذه المصطمحات ُمرفح بالمثال المناسب، وذلك لتقريب 
 .المفيوم أكثر إلى ذىن القارغ 

ولعّل ما ُيعاب عمى ىذا الّنوع من القوائم االصطالحّية ىو صعوبة البحث فييا العتمادىا عمى 
ترتيب المصطمحات وفح مفاىيميا، إذ يتوّجب عمينا تصّفح عّدة صفحات من المعجم أو من 

فيذه الّطريقة بطبيعة الحال . القائمة االصطالحّية كي نحصل عمى ما نحن بصدد البحث عنو
ا ألّنيا قد تجعمنا نستغرق وقًتا كثيًرا مقارنة بطريقة الّترتيب األلفبائي اّلتي تحيمنا مباشرة  عسيرة جدِّ

 .إلى مكان وجود المصطمح اّلذؼ نبحث عنو
وزيادة عّما سبح ذكره، فالّترتيب حسب المفاىيم يؤّدؼ إلى تكرار كثير من المصطمحات في 

المعجم، والسّيما لكون معظم المصطمحات الواردة في ىذه القائمة جاءت مرّكبة من أكثر من 
اّلذؼ  (المورفيم المصطمحيّ ) ومن المصطمحات المكّررة نذكر عمى سبيل المثال مصطمح كممة؛

 أّما .تكّرر مّرتين في الّصفحة الواحدة، فمو جاء الّتكرار في صفحات أخرػ لكان ذلك رّبما معقوالً 
المصطمحات المرّكبة فيي واردة بصفة كبيرة في المعجم؛ ومن األمثمة عمى ذلك المصطمح 

(Phonème)  وىي عبارة ( وحدة الّصوتم الكالمي)كممات متمّثمة في  (03)اّلذؼ ُترجم بثالث
كممات أو أكثر لكان إدخاليا  (03)ولو أتت كّل مصطمحات ىذه القائمة مرّكبة من ثالث . طويمة

يسّبب عدم الفيم وخاّصة إذا وّظفنا في الجممة الواحدة مصطمحين  (سياق معّين)في تركيب معّين 
مصطمحات مرّكبة؛ ألّننا في ىذه الحالة ال نعرف من أين يبدأ المصطمح؟ ومن أين  (03)أو ثالثة 

 .ينتيي؟  والّشيء نفسو بالّنسبة لممصطمحين اآلخرين

                                                 
1

المقابل )لكّنو ُذكر مّرتين؛ المّرة األولى مع المصطمح  (94) الّرقم األخير الوارد في ىذه القائمة االصطالحّية ىو - 
، ليذا يصل العدد اإلجمالّي لممصطمحات (سياق المصطمح)، أّما المّرة الّثانية فقد كانت مع المصطمح (الّترجمي األجنبيّ 

  .مصطمًحا (94)مصطمًحا بداًل من أربعة وتسعين  (95)الواردة في ىذه القائمة إلى خمسة وتسعين 
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 تتمّثل القائمة االصطالحّية الّثانية في ترجمة أخرػ لمقائمة :القائمة االصطالحّية الّثانية- 2
االصطالحّية األولى؛ فبينما كان المترجم في الّنسخة األولى ىو المنّظمة العربّية لممواصفات 

والمقاييس بتعاون مع المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم، أصبح المترجم في الّنسخة الّثانية 
االختالف في المترجم إذن ىو . منّظمة واحدة فقط؛ ىي ىيأة المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية

الّسبب الوحيد اّلذؼ جعمنا نعتبر القائمة االصطالحّية األولى مختمفة عن القائمة االصطالحية 
 .الّثانية؛ ألّن المترجم قد ال يضع مقابالت عربّية نفسيا

جاءت القائمة االصطالحّية األولى متشابية مع القائمة االصطالحّية الّثانية إلى حّد كبير؛ 
معجم ): حيث اسُتيّمت كّل منيما بقائمة لمّرموز المستعممة وتحتيا مباشرة عنوان المعجم كالّتالي

ثّم ُوضعت مقّدمة وفي أسفميا نجد سردا لممصطمحات الواردة في ىذا  (مفردات عمم المصطمح
المعجم دون أّؼ شيء يفصل بين المقّدمة وقائمة المصطمحات، وحّتى الّترتيب المعتمد عميو كان 

وباإلضافة إلى . نفسو مع القائمة االصطالحّية األولى أؼ ترتيب المصطمحات حسب المفاىيم
ذلك، فقد كان عدد المصطمحات اإلجمالّي ىو نفسو مع العدد المستعَمل في القائمة االصطالحّية 

مصطمًحا في الحقيقة، لكن الّرقم األخير الوارد فييما ىو  (95) وُيقّدر بخمسة وتسعين األولى،
  .ألّنو تكّرر مّرتين (94)

رغم اّتفاق ىاتين القائمتين في كثير من الّنقاط، إاّل أّن ىذا ال يعني أّنيما نسخة طبح األصل، 
بل عمى العكس انفردت القائمة االصطالحّية الّثانية بما يمّيزىا عن القائمة االصطالحّية األولى؛ 
ومن ذلك مثال إيراد المصطمحات في القائمة االصطالحّية الّثانية بطريقة منّظمة جّدا وواضحة، 

ليزية أّوال وتحتو المصطمح األجنبّي بالّمغة نگحيث كان ُيذكر فييا المصطمح األجنبّي بالّمغة اإل
 .الفرنسّية وأسفل ىذا األخير يأتي ذكر المقابل العربّي المناسب ثّم الّتعريفات واألمثمة

ولعّل ما يجعل القائمة االصطالحّية الّثانية ممّيزة أكثر ىو كون كثير من المصطمحات المرّكبة 
الواردة في القائمة االصطالحّية األولى جاءت في القائمة االصطالحّية الّثانية مفردة أو بكممة 

واحدة وىذا ما توصي بو المجامع الّمغوية فعاًل وعمى رأسيا مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة اّلذؼ نّص 
الكممة الواحدة عمى كممتين فأكثر، عند وضع » ضمن مجموعة قراراتو العممّية عمى تفضيل 
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ذا لم يمكن ذلك ُتفّضل الّترجمة الحرفّية ، فمجمع القاىرة إذن 1«اصطالح جديد، إذا أمكن ذلك، وا 
 .يفّضل الكممة الواحدة عمى كممتين أو أكثر عند ترجمة المصطمحات

وما دام األمر كذلك، فيبدو أّن مترجم القائمة االصطالحّية الّثانية ىو اّلذؼ طّبح كثيًرا ىذا 
 /مفاىيم وتعاريف): القرار مقارنة بالقائمة االصطالحّية األولى؛ ومن األمثمة عمى ذلك نذكر ما يمي

Concepts and definitions) ،(وحدة الّصوتم الكالمي/ Phoneme) مورفيم مصطمحي)و/ 
affix) ؛ فيذه المصطمحات جاءت كّميا مرّكبة في القائمة االصطالحّية األولى، في حين وردت

 /الّصوتم)، (Concept /الّتصّور): في القائمة االصطالحّية الّثانية بصيغة اإلفراد كالّتالي
(Phoneme) و(الّزائدة/ Affix) . وما ُيالحع في ىذه المصطمحات ىو أّنو حّتى بالّنسبة

لممصطمحات األجنبّية الواردة بصيغة الّتركيب في القائمة االصطالحّية األولى تّم اختصار البعض 
منيا إلى مصطمحات مفردة أؼ بكممة واحدة فقط مثمما ىو الحال بالّنسبة لممصطمح األجنبّي 

(Concepts and definitions)  اّلذؼ كان مرّكًبا في القائمة االصطالحّية األولى ثّم اخُتزل في
فأصبح مصطمًحا مفرًدا بعدما كان  (Concept)القائمة االصطالحّية الّثانية إلى كممة واحدة وىي 

 .مصطمًحا مرّكًبا
ليزّية بمصطمحات أخرػ في القائمة نگوباإلضافة إلى ظاىرة استبدال بعض المصطمحات اإل

االصطالحّية الّثانية، فإّن المقابالت العربّية الخاّصة بيا تغّيرت أيًضا، وىنا ينبغي أن نشير إلى 
ليزّية اّلتي تغّيرت، نگأّن ىذا الّتغيير لم يمس فقط المقابالت العربّية المتعّمقة بتمك المصطمحات اإل

بل إّنو قد مّس أيًضا بعض المقابالت العربّية األخرػ؛ حيث بينما كانت غامضة نوًعا ما في 
مصطمحي : القائمة االصطالحّية األولى حّمت مكانيا مقابالت عربّية أخرػ واضحة ودقيقة؛ نحو

في القائمة - عمى الّتوالي-؛ حيث ُوضع ليما(المقابل الّترجمي األجنبيّ )و (المجانسات)
؛ فاألّول كان مصطمحا بسيطا مكّونا (المقابل األجنبيّ )و (األلفاظ المشتركة): االصطالحّية الّثانية

من كممة واحدة فقط وأصبح مصطمحا مرّكبا، أّما المصطمح الّثاني فبينما كان مصطمحا مرّكبا 
معّقدا في القائمة االصطالحّية األولى تّم اختصاره في القائمة االصطالحّية الّثانية إلى كممتين 

 . فقط
                                                 

 .175، ص 1984-1934 مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة، مجموعة القرارات العممّية في خمسين عاما – 1
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وعمى العموم، معظم المصطمحات الموّظفة في القائمة االصطالحّية األولى أُعيد الّنظر فييا 
في القائمة االصطالحّية الّثانية، وىذا شيء إيجابي بطبيعة الحال ألّن ىذا العمل أتى كتكممة 

وتصحيح لمعمل األّول؛ لذا جاءت مصطمحات القائمة االصطالحّية الّثانية واضحة أكثر مقارنة بما 
 .كانت عميو في القائمة االصطالحّية األولى

 لقد وردت القائمة االصطالحّية الّثالثة ضمن البحث اّلذؼ قام :القائمة االصطالحّية الّثالثة- 3
الّتصّورية والّداللية مقارنة في المنيج ): بترجمتو محّمد حممي ىميل إلى اّلمغة العربّية وكان بعنوان
 .(وفحص في صالحية االستعمال في مجال المصطمحّية

: افتتح محّمد حممي ىميل ترجمتو ليذا البحث بنبذة موجزة عن المؤّلف األصمّي ليذا العمل وىو
اّلذؼ التحح بمركز المعمومات الّدولّي لممصطمحّية  (Wolfgang Nedobity)ولفجانج نيدوبيتي 

 . ولو عّدة دراسات في ميدان عمم المصطمح1980بفينا سنة  (اإلنفوترم)
وبعد ذلك انتقل إلى المقّدمة وىي في الحقيقة ليست من وضعو بل كتبيا نيدوبيتي، فكّل ما قام 
بو محّمد حممي ىميل ىو مجّرد ترجمتيا إلى الّمغة العربّية مع إضافة بعض المراجع العربّية اّلتي 

 .ساعدتو في الّترجمة
وىي عمم الّداللة، - عموم متداخمة فيما بينيا  (03)ولّما كان ىذا البحث يجمع بين ثالثة 

فقد كان محّمد حممي ىميل كّمما يذكر مصطمًحا معّيًنا من مصطمحات - المنطح وعمم المصطمح
، والّشيء نفسو بالّنسبة ألسماء العمم ليزّيةنگ اإلىذه العموم الّثالثة يضع أمامو ما يقابمو بالّمغة

وعناوين الكتب؛ وىذا ما يزيد من قيمة ىذا العمل، ألّن ىذه الّطريقة تساعدنا عمى الفيم أكثر 
 .وتمّكننا من الّرجوع إلى المصادر اّلتي اسُتقيت منيا مادة ىذا البحث

أّما بالّنسبة لممصطمحات اّلتي أوردىا محّمد حممي ىميل في آخر ىذا البحث فيي من صميم 
عمم المصطمح وال يدخل فييا ما ىو متعّمح بعمم الّداللة والمنطح، وما يبّرر صّحة كالمنا ىذا ىو 

كما أضفنا ُممحًقا باأللفاظ في حقل المصطمحّية بعد أن » : ما عّبر عنو محّمد حممي ىميل بقولو
فالمتأّمل في المصطمحات الواردة . 1«عّرفناىا واعتمدنا في ذلك عمى مراجع ذكرناىا في الممحح

                                                 
: تر" الّتصّورية والّداللية مقارنة في المنيج وفحص في صالحية االستعمال في مجال المصطمحّية"ولفجانج نيدوبيتي -  1

 .112، ص 29، مكتب تنسيح الّتعريب، ع86/1987الّدورة المالية : محّمد حممي ىميل، مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط
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ضمن ىذه القائمة االصطالحّية يجد أّن محّمد حممي ىميل كان يذكر دائًما المصطمح بالّمغة 
ليزّية عمى اليسار ومقابمو بالّمغة العربّية عمى اليمين ثّم تحتو مباشرة يضع الّتعريف الخاّص نگاإل

 .بيذا المصطمح
ىو كونيا ال تضّم  (مفردات مصطمحّية)ولعّل سبب َعْنَوَنتو ليذه القائمة االصطالحّية بـ 

مصطمحات فقط، بل تجمع بين الكممات والمصطمحات في الوقت نفسو، وىذا ما تبّين لنا بالفعل 
 /فئة)، (Genus /الجنس): عند تفّحص ىذه القائمة جّيًدا؛ حيث وجدنا بعض الكممات العاّمة؛ نحو

Class) و(الّنوع/ Species) . فرغم الحدود الفاصمة بين الكممة والمصطمح إاّل أّن ىذا الباحث قد
وقع في الخمط بينيما، ولعّل ما يؤاخذ عميو أكثر ىو إشارتو لمفرق الموجود بين الكممة والمصطمح 

وىي أّن الكممة » في المقّدمة، وذلك أثناء حديثو عن الحقيقة الغائبة عند كثير من الّمسانّيين 
عمادىا الّسياق أّما المصطمح فمو معنى محّدد يتّم إلحاقو بنظام محّدد من الّتصّورات ويظّل ىذا 

الكممة مقّيدة إذن دوًما بالّسياق في حين ال ُيشترط ىذا األخير في . 1«المعنى المحّدد لصيًقا بو
 .المصطمح ألّنو يتوّفر عمى داللة واحدة وواضحة إلى أقصى درجة ممكنة

( 25)المتأّمل في مصطمحات ىذه القائمة يجد أّن عددىا يقّدر بحوالي خمسة وعشرين 
مصطمًحا، وىو عدد قميل جّدا بمقارنتو مع العدد الموّظف في القائمة االصطالحّية الّسابقة الّذكر 

لكن رغم ذلك فيي ال تقّل أىّمية ألّنيا مرتبطة - 1087أؼ اّلتي وضعتيا مؤّسسة إيزو الّتوصية - 
بعمم المصطمح من جية، ومن جية ثانية مادامت القوائم االصطالحّية والممحقات االصطالحّية 

المنشورة في ميدان عمم المصطمح ُتعّد عمى األصابع فيي من دون شّك تفيد الباحث في الّدراسات 
 .المصطمحّية

 
 

                                                 
: تر" الّتصّورية والّداللية مقارنة في المنيج وفحص في صالحية االستعمال في مجال المصطمحّية" ولفجانج نيدوبيتي – 1

 .112-111محّمد حممي ىميل، ص 
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 ظيرت القائمة االصطالحّية الّرابعة المنشورة في ميدان عمم :القائمة االصطالحّية الّرابعة- 4
، وقد قام بترجمتو إلى (المصطمحّية في عالم اليوم):  المعنون بـليزؼ نگاإلالمصطمح ضمن البحث 

 .الّمغة العربّية الباحث الّسابح الّذكر محّمد حممي ىميل
  استيّل المترجم ىذه القائمة كالعادة بنبذة موجزة عن صاحب ىذا البحث المتمّثل في ىمموت 

عمم من أعالم المصطمحّية كتب عددا ىائاًل من البحوث في » وىو  (Helmut Felber)فيمبر 
، كما كان 1«1984دليل المصطمحّية اّلذؼ صدر عام : ىذا المجال وتّوج إسياماتو بالّسفر الّشامل

 .1971منذ سنة -  اإلنفوترم–رئيًسا لمركز المعمومات الّدولّي لممصطمحات 
وبعد ىذه الّنبذة الموجزة انتقل محّمد حممي ىميل إلى تقديم بعض المالحظات حول الّتوصيات 

 اّلتي أقيمت بتونس في (الّتعاون العربّي في مجال المصطمحات عمًما وتطبيًقا)الّصادرة عن ندوة 
 وكان تركيز محّمد حممي ىميل ىنا حول توصيتين .1986جويمية سنة  (10 إلى 07من )األّيام 

؛ فالّتوصية الّسابعة متعّمقة بترجمة عدد من (18)والّتوصية رقم  (7)الّتوصية رقم : اثنتين؛ ىما
فيي متعّمقة بإنشاء شبكة عربّية  (18)الوثائح األساسّية الخاّصة بعمم المصطمح، أّما الّتوصية رقم 

لإلعالم المصطمحّي وقيام المعيد القومّي لممواصفات والممكية الّصناعية بتونس بإجراء دراسة حول 
 .ىذا المشروع

ونظًرا إللحاحو الكبير عمى ىاتين الّتوصيتين، فقد تمّكن بالفعل من تحقيح ما نّصت عميو 
فقد قمنا بنقل أربعة  (07)أّما بالّنسبة لمّتوصية رقم » : ، وىذا ما عّبر عنو بقولو(07)الّتوصية رقم 

 :وىذه البحوث األربعة ىي كالّتالي. 2«من بحوث أنفوترم إلى العربّية
 .أساس نظرؼ لممعمومات: الّنظرية العاّمة لممصطمحّية- 

 .الّمغة الخاّصة ودورىا في االّتصال- الّمغة والمين- 

 .مقارنة في المنيج وفحص في صالحية االستعمال في مجال المصطمحّية: الّتصّورية والّداللية- 

 .أساس إلعداد المعاجم الّتعريفية المصّنفة: الّنظرية العاّمة لممصطمحّية- 

                                                 
 .201محّمد حممي ىميل، ص : تر" المصطمحّية في عالم اليوم" فيمبر.  ه– 1
 .202 المرجع نفسو، ص – 2
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اّلتي لم  (Terminologue)ولّما أنيى حديثو عن ىذه الّتوصيات أشار إلى مينة المصطمحّي 
إّن نقل المصطمحات في حقول » : حيث جاء عمى لسانوتتحّدد معالميا بعد في الوطن العربّي، 

فكّل ىذه األمور المتعّمقة . 1«المعرفة المختمفة في عالمنا العربّي عمل مشّتت مجّزأ وغير متناسح
بالعالم العربّي لم يرد ذكرىا في الّنسخة األصمّية من البحث، بل ىي إضافات قّدميا محّمد حممي 

ىميل في مقّدمة ترجمتو ليذا البحث، ولعّل مرّد ذلك إلى كونو يريد أن ينّبو القارغ إلى حّدة 
 .المشاكل اّلتي يعاني منيا المصطمحّي حين يتصّدػ لترجمة المصطمحات في الوطن العربيّ 

أّما بالّنسبة لترجمة ىذا البحث فقد كان محّمد حممي ىميل كّمما يذكر مصطمًحا معّيًنا يضع 
ومن أىّم الّنقاط .  لتسييل الّرجوع إلى الّنسخة األصمّيةليزّيةنگاإلأمامو بين قوسين ما يقابمو بالّمغة 

الّتقييس المصطمحّي، البحث المصطمحّي، : األساسّية اّلتي تطّرق إلييا صاحب ىذا البحث نذكر
 .الّتوثيح المصطمحّي، بنوك المصطمحات، شبكة المصطمحات وأخيًرا مصطمحات عمم المصطمح

، فبينما كان (معجم المصطمحات): جاءت القائمة االصطالحّية المرفقة بيذا البحث معنونة بـ
اختار ليا في ىذه القائمة عنوانا يتماشى  (مفردات مصطمحّية)عنوانيا في القائمة الّسابقة ىو 

فالباحث محّمد حممي ىميل ُوّفح ىنا . (معجم المصطمحات): والّدراسات المصطمحّية فأتى بصيغة
وبالفعل يمكن  (معجم)في اختيار العنوان المناسب، وجاءت صياغتو بكممتين اثنتين؛ األولى ىي 

إطالق ىذه الكممة عمى ما ورد في ىذه القائمة من مصطمحات ألّنو لم يكتف بوضع ما يقابميا 
بالّمغة األجنبّية فقط، بل زّودىا أيًضا بما يالئميا من تعريفات، وعمل كيذا يستحّح أن ُتطمح عميو 

؛ وىذا ما ورد فعاًل (المصطمحات)أّما الكممة الّثانية من ىذا العنوان فيي تتمّثل في . (معجم)كممة 
الّتصّورية والّداللية مقارنة ) بالمعنونة - في ىذه القائمة، في حين اشتممت القائمة الّسابقة الّذكر

عمى كممات عاّمة أؼ لم - (في المنيج وفحص في صالحية االستعمال في مجال المصطمحّية
: يتقّيد محّمد حممي ىميل بوضع المصطمحات فقط، وبيذا تكون القائمة االصطالحية الموسومة بـ

 .(مفردات مصطمحّية): أفضل من تمك المعنونة بـ (معجم المصطمحات)
أّما بالّنسبة لمعدد اإلجمالّي لممصطمحات الواردة في ىذه القائمة فيو يزيد عن العدد المستعمل 

مصطمحات؛ وبالّتالي أصبح  (09)في القائمة االصطالحّية األولى لمحّمد حممي ىميل بتسعة 
                                                 

 .204محّمد حممي ىميل، ص : تر" المصطمحّية في عالم اليوم" فيمبر.  ه– 1
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مصطمًحا وىو عدد قميل، لكن نظًرا لكونو يضّم المصطمحات فقط  (36)عددىا ُيقّدر بستة وثالثين 
فيو عدد ال بأس بو ألّن محّمد حممي ىميل ىنا قام بترجمة بحث صغير ولم يقم بترجمة كتاب 

 .بكاممو
والمالحظة الجديرة بالّذكر بخصوص طبيعة المصطمحات الموّظفة في ىذه القائمة 

االصطالحّية تتمّثل في ترجمة محّمد حممي ىميل لبعض المصطمحات بترجمتين اثنتين كما ىو 
وىو معّرب ( لكسيم: )اّلذؼ وضع لو مصطمحا معّرًبا (Lexeme)الحال بالّنسبة إلى مصطمح 

؛ ىذا عند ذكره (وحدة معجمية)تعريًبا كّميا، ثّم أضاف أمامو وبين قوسين مقابال عربّيا يتمّثل في 
أّما عند تكرار ىذا المصطمح أثناء الّتعريفات واألمثمة اّلتي قّدميا فقد كان يكتفي . لممّرة األولى

؛ (الّمكسيمات)وتارة أخرػ بصيغة الجمع  (الّمكسيم)بذكر المصطمح المعّرب؛ تارة بصيغة اإلفراد 
وكأّن المصطمح المعّرب ىو اّلذؼ يعّبر عن المعنى األصمّي أكثر من المقابل العربّي، ألّن ىذا 

األخير غير مّتفح عميو في الوطن العربّي، إذ ىو يتعّدد بتعّدد الّترجمات أو باألحرػ يتعّدد بتعّدد 
 .الّمغات اّلتي نستقي منيا المصطمح

ولعّل ما يمّيز ىذه القائمة االصطالحّية عّما سبح ذكره من القوائم االصطالحّية ىو وجود 
، والمقصود بالّترتيب المنظومّي ىنا ىو 1قائمة فييا لمّتفريح بين الّترتيبين المنظومّي واأللفبائيّ 

ترتيب المصطمحات حسب المفاىيم ويكون ذلك عمى شكل مجموعات؛ حيث كّل مجموعة يكون 
ليا عنوانيا العاّم ثّم يتفّرع عنيا عدد معّين من العناوين الفرعّية أو المصطمحات اّلتي تنتمي إلى 

 .تمك المجموعة
الخاّصة بالّترتيب المنظومّي والّترتيب - ولّما جاءت المصطمحات الواردة في ىذه القائمة 

 فقط، فقد أضاف ليا محّمد حممي ىميل جدوال آخر لممقابالت العربّية ليزّيةنگاإلباّلمغة - األلفبائيّ 
والمتأّمل في ىذا الجدول يجد أّن جميع المصطمحات الواردة فيو كانت مرّكبة من أكثر . المرافقة ليا

من كممتين، حيث وصل عدد الكممات اّلتي يتكّون منيا المصطمح المرّكب الواحد في بعض 
 :  كممات؛ نحو (05)األحيان إلى أكثر من خمس 

 
                                                 

 .216-215محّمد حممي ىميل، ص : تر" المصطمحّية في عالم اليوم"فيمبر .  ه–1
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 ( Single Lens Reflex /آالت تصوير عاكسة بعدسة واحدة )
 . 1(Underwater Cine Cameras /آالت لمّتصوير الّسينمائي تحت الماء)

ىذه المصطمحات اّلتي دّونيا محّمد حممي ىميل في ىذا الجدول غير متعّمقة بميدان عمم 
 .المصطمح لكّنو قّدم لنا ىذه األمثمة لتوضيح الفرق بين الّترتيب المنظومّي والّترتيب األلفبائيّ 

 تختمف القائمة االصطالحّية الخامسة عن بقّية القوائم :القائمة االصطالحّية الخامسة- 5
االصطالحّية في كونيا عبارة عن ترجمة لمعجم مختّص في ميدان عمم المصطمح، وىو يتمّثل في 

اّلذؼ قام بترجمتو إلى الّمغة العربّية عصام  («المصطمحّية»المعجم المنيجّي لعمم المصطمحات )
 .عمران، وىو فريد من نوعو ألّنو أّول معجم مكتمل ُنشر في ىذا الميدان إلى يومنا ىذا

؛ الفصل األّول يتحّدث عن كّل ما يتعّمح بعمم المصطمح 2فصول (04)يضّم ىذا المعجم أربعة 
(Terminologie) الفصل الّثاني يدور حول المفاىيم المصطمحّية ،(Terminographie) ،

 Répertoires lexicographique et)الفصل الّثالث مخّصص لّموائح المعجمّية والمصطمحّية 

terminologiques)  أّما الفصل الّرابع فقد تناول فيو قضّية الّتقييس(Normalisation.) 
إّن الّطريقة المعتَمد عمييا في ترتيب مواد ىذا المعجم تتمّثل في طريقة الّترتيب حسب 
المفاىيم، وىو ما ُيعّبر عنو عند محّمد حممي ىميل بالّترتيب المنظومّي، حيث يتّم إدراج 

وكّل مجموعة ليا عنوانيا .  عمى شكل مجموعات وليس بصورة إفرادية»مصطمحات المعجم 
 ورقمو (Terminologie)مصطمحّية : ، فعمى سبيل المثال عنوان الفصل األّول ىو3«المنيجيّ 

 :ثّم تحتو مباشرة تأتي عناوين فرعية ومرّقمة كالّتالي (1)ىو 
 
 
 
 

                                                 
 .217محّمد حممي ىميل، ص : تر" المصطمحّية في عالم اليوم"فيمبر .  ه– 1

2
 -  Rachel Boutin-Quesnel et autres, Vocabulaire systématique de la terminologie, PP 13-15. 

عصام عمران، مجّمة الّمسان :  تر" المصطمحّية–المعجم المنيجّي لعمم المصطمحات "كسنل وآخرون - رشل بوتن– 3
 .192العربّي،  ص 
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 Terminologie:                                              مصطمحّية -1
 Définition de la terminologie:          تعريف المصطمحّية 1-1

 Terminologie:                               مصطمحّية 1-1-1
 Terminologie:                               مصطمحّية 1-1-2
 Travail terminologiques:           عمل المصطمحّية 1-1-3

 
وىكذا تأتي بقّية المصطمحات الواردة في المعجم مرّقمة بيذا الّترقيم إلى آخر مصطمح ورد 

ورد مّرتين في الّصفحة  (Terminologie) والمتأّمل في ىذا المثال يجد أّن المصطمح .فيو
الواحدة وفي المكان نفسو لكن االختالف يكمن في الّتعريف المرفح بكّل منيما؛ فاألّول يعني دراسة 

أّما الّثاني فيو يعني مجموعة من المصطمحات . منيجية لتسمية المفاىيم في حقول االختصاصات
  .المخّصصة لحقل عممّي ما

ألّن الّنسخة األصمّية كانت - أّما بالّنسبة لّمغات المستعممة في ىذا المعجم فيي الّمغة الفرنسّية 
والّمغة العربّية، حيث كان المصطمح األجنبّي ُيذكر بالّمغة الفرنسّية عمى اليسار، ثّم - بيذه الّمغة

يميو عمى اليمين ما يقابمو في الّمغة العربّية وتحتو مباشرة تأتي الّتعريفات الاّلزمة لكّل مصطمح من 
ونظًرا العتماد نظام الّترتيب حسب المفاىيم، فالمعجم يتوّفر عمى عدد كبير من . ىذه المصطمحات

اّلذؼ تكّرر  (Terminographie) (الّتدوين المصطمحيّ )مصطمح : المصطمحات المكّررة؛ نحو
مّرات  (03)المكّرر ثالث  (Nomenclature) (مدونة)مّرتين، والّشيء نفسو بالّنسبة إلى مصطمح 

 .في المعجم
وباإلضافة إلى قضّية الّتكرار البارزة كثيًرا في ىذا المعجم، فقد لجأ صاحب الّترجمة في  كثير 
من األحيان إلى عدم الّتقّيد بالمقابل العربّي الواحد لممصطمح األجنبّي الواحد، ولعّل ما يؤّكد ذلك 

أكثر ىو بروزىا حّتى في عنوان المعجم، حيث لم يكتف عصام عمران بترجمة المصطمح األجنبّي 
(Terminologie)  (.المصطمحّية)و( عمم المصطمحات)بمقابل عربّي واحد، بل وضع لو 

والّظاىرة الممفتة لالنتباه في ىذا المعجم ىي طريقة الّتفريع المعتمد عمييا كثيًرا، حيث انطالًقا 
من المصطمح األساس الواحد يتّم تفريع عدد كبير من المصطمحات الفرعّية؛ كما ىو الحال مثال 



 بالقوائم االصطالحّية (معجم مفردات عمم المصطمح)مقارنة                  :الّثالثالفصـل 
 

159 

 

مصطمًحا؛  (17)اّلذؼ فّرع منو حوالي سبعة عشر  (Notion /مفيوم)مع المصطمح األساس 
 :نحو

 ؛(Notion empruntée  /مفيوم مستعار)-  
 ؛( Notion générique /مفيوم أساسيّ )-  
 ؛ (Notion spécifique  /مفيوم خاّص )-  
  .إلى غير ذلك من األمثمة...(Notion-clé  /مفيوم المفتاح) - 

 ليذا المعجم أىّمية كبيرة في ميدان عمم المصطمح، لكن مع ذلك فيو ال يخمو من بعض 
الّنقائص؛ ولعّل أّول ما يؤاخذ عميو صاحب ىذه الّترجمة ىو ترجمتو لمعنوان بكممة إضافية غير 

عمم )اّلتي وضعيا بين مزدوجتين أمام عبارة  (المصطمحّية)واردة في الّنسخة األصمّية وىي كممة 
لكن ( عمم المصطمحات)ترادف ( المصطمحّية)مباشرة؛ فالقارغ ىنا قد يظّن أّن  (المصطمحات

ىي في حّد ذاتيا تثير الغموض وااللتباس لكونيا  (المصطمحّية)الحقيقة تثبت غير ذلك ألّن كممة 
، في حين توّظف (Terminographie)تستعمل عند أغمبية الباحثين كترجمة لممصطمح األجنبّي 

 (.Terminologie)عند البعض اآلخر كترجمة لممصطمح األجنبّي 
، («المصطمحّية»المعجم المنيجّي لعمم المصطمحات ): المتأّمل في عنوان المعجم المترَجم بـ

قد يظّن أّن ىذا الحشو الوارد فيو موجود أيًضا في الّنسخة األصمّية ولكن ىذا ال أساس لو من 
 أّؼ »الّصحة، لذا ينبغي عمى الباحث بصفة عاّمة والمترجم بصفة خاّصة أن ينقل نقال أمينا ألّن 

وليس من الّصعب أن نتصّور . اختالف دقيح في الّترجمة قد يؤّدؼ إلى سوء فيم لممعنى األصميّ 
والخطأ ميما كان . 1«الّضرر اّلذؼ تؤّدؼ إليو الّترجمة الخاطئة في مشروع ما أو في بحث عممي

نوعو والسّيما إذا كان متعّمًقا بالّترجمة يجب أن ينتبو إليو القارغ كي ال ينقمو حرفًيا ألّن ىذا األخير 
يساىم في تعقيد الفوضى المصطمحّية أكثر فأكثر وخاّصة في وقتنا ىذا أين أصبح الباحث 

يستعمل كثيًرا شبكة األنترنيت، حيث قد يقع اختياره في بعض األحيان عمى مقال أو بحث لغير 
إتقانا جّيًدا - سواء أكانت العربّية أم أّية لغة أجنبّية أخرػ - متخّصص في الميدان أو ال يتقن الّمغة 
 .فينقل ما وجده دون فحص أو تمحيص

                                                 
 .118ص " فوضى المصطمحات في الكتابات العربّية األسباب وحمول مقترحة" محمود إسماعيل صالح – 1



 بالقوائم االصطالحّية (معجم مفردات عمم المصطمح)مقارنة                  :الّثالثالفصـل 
 

160 

 

وباإلضافة إلى ما سبح ذكره، فقد انفرد عصام عمران في ترجمتو ليذا المعجم بترجمات تبدو 
ومن . لنا غريبة والسّيما لكونيا مترجمة عند بعض الباحثين اّلذين سبقوه بترجمات واضحة ومقبولة

: نذكر عمى سبيل المثال ال الحصر (Glossaire)الّترجمات اّلتي ُوضعت لممصطمح األجنبّي 
، لكن رغم ذلك لم يتقّيد بيا عصام عمران بل فّضل وضع ترجمة أخرػ فوقع (الممسن)و (المسرد)

 (.Glossaire)وىي ال توحي بالّضرورة إلى مفيوم المصطمح  (معجم القديم)اختياره عمى عبارة 
: ولعّل ما يؤّكد أّنو انفرد فعاًل بترجمات مغايرة تماما لما وضعو غيره ىو ما عّبر عنو بقولو

خاّصة وأّن بعض مصطمحات ىذا البحث ال يتوافح مع المصطمحات الموّحدة لمعجم ...»
، فيذه الّسنة توافح سنة نشر  الّطبعة 1«1989الّمسانّيات اّلذؼ أصدره مكتب تنسيح الّتعريب سنة 

األولى من المعجم الموّحد لمصطمحات الّمسانّيات؛ وما دام ىذا الباحث لم يكترث لما وضعو مكتب 
من مصطمحات، فيذا يدّل حتًما عمى - رغم كونو جيدا جماعًيا مجمعًيا- تنسيح الّتعريب بالّرباط 

 .أّنو أراد أن يكون متمّيزا عن غيره؛ فوضع ما يحمو لو من مصطمحات
المعجم ): رغم ما وقع فيو عصام عمران من ىفوات أثناء ترجمتو ليذا المعجم الموسوم بـ

، إاّل أّن ىذا المعجم لو قيمة عممية كبيرة والسّيما لكونو («المصطمحّية»المنيجّي لعمم المصطمحات 
 .أّول معجم كامل يصل إلينا في ميدان عمم المصطمح

- الّسابقة الّذكر-  بعدما ُنشرت القوائم االصطالحّية الخمس:القائمة االصطالحّية الّسادسة- 6
تأتي قائمة اصطالحّية أخرػ لكّنيا لم ُتنشر في ىذه المجّمة بل في  (الّمسان العربيّ )في مجّمة 

، قام بوضعيا الباحث عبد الغني أبو العزم ضمن (الّدراسات المعجمّية)مجّمة أخرػ وىي مجّمة 
شكالية الوضع والّترجمة): بحثو الموسوم  . (تطّور المصطمحات المعجمّية والمعجماتية وا 

ولعّل ما يجعل ىذا العمل ممّيًزا عن غيره من األعمال الّسابقة ىو كون القائمة االصطالحّية 
اّلتي أرفقيا عبد الغني أبو العزم ببحثو ىذا لم يقم بترجمتيا عن لغات أخرػ بل وضعيا ىو بنفسو 
ّنما تنتمي إلى عمم  ىذا من جية، ومن جية أخرػ فيي ال تنتمي إلى عمم المصطمح في حّد ذاتو وا 

، (عمم المعاجم)أو  (المعجمّية)قريب جّدا إلى عمم المصطمح وىو ذلك العمم اّلذؼ ُيعّبر عنو بـ 

                                                 
اليامش . 192عصام عمران ص :  تر" المصطمحّية–المعجم المنيجّي لعمم المصطمحات "كسنل وآخرون - رشل بوتن– 1

 (.*)رقم  
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ونظًرا لمعالقة الّرابطة بين ىذين العممين فقد ورد ضمن مصطمحات ىذه القائمة االصطالحّية عدد 
 .ال بأس بو من المصطمحات الخاّصة بميدان عمم المصطمح

لقد أشار الباحث عبد الغني أبو العزم في مقّدمة بحثو ىذا إلى أّن البحوث المعجمّية المعاصرة 
تواجو إشكالية وضع المصطمحات المناسبة ليا، ولعّل مرّد ذلك إلى أّن الباحثين العرب لم يكترثوا 

لقضّية وضع معاجم خاّصة بالمعجمّية، فكّل ما ُنشر في ىذا المجال ىو مجّرد بعض 
المصطمحات اّلتي قد تطّرق إلييا المؤّلفون العرب في تأليفيم لبعض الكتب المتخّصصة في 

 إّن عمم »: وما يؤّكد أكثر صّحة كالمنا ىذا ىو ما عّبر عنو ىذا الباحث بقولو. المعجمّية
المعجماتية العربّية أكثر العموم اّلتي لم تيتم بوضع المصطمحات مع وجود تراث ضخم يتضّمن 

فرغم  (لسان العرب)والمثال اّلذؼ قّدمو لنا صاحب ىذا القول ىو . 1«قيمة عممّية ال يستيان بيا
غزارة مادتو العممّية إاّل أّنو لم يوّظف أّؼ مصطمح معجمّي الّميّم إاّل بعض المصطمحات المرتبطة 

 .بميدان الّنحو والّصرف أو الّصوتيات، لكن حّتى بالّنسبة لمصطمحات ىذه العموم فيي قميمة جّدا
رصيد ): جاءت القائمة االصطالحّية اّلتي أرفقيا عبد الغني أبو العزم ببحثو ىذا معنونة بـ

، وىي مرّتبة ترتيًبا ألفبائيا حسب الّمغة الفرنسّية (لغوؼ أّولي لممصطمحات المعجمّية والمعجماتّية
حيث كّمما ذكر مصطمحا أجنبيا بيذه الّمغة يضع أمامو ما يقابمو في اّلمغة العربّية، لكّنو لم يكترث 
لمّتعريفات لذا جاءت مصطمحات ىذه القائمة مجّردة من الّشروحات والّتعريفات اّلتي تزيل الّمبس 

 .والسّيما بالّنسبة لممصطمحات الحديثة اّلتي لم تتداوليا األلسن بعد
يقّدر العدد اإلجمالّي لممصطمحات الواردة في ىذه القائمة االصطالحّية بحوالي ألف وأربعمائة 

ا مقارنة بعدد المصطمحات الموّظفة في القوائم  (1411)وأحد عشر  مصطمحا، وىو عدد كبير جدِّ
الّسابقة الّذكر، وفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّن ىذا العدد في الحقيقة أكبر من ذلك؛ ألّن 

واضع ىذه المصطمحات لم يتقّيد بوضع مقابل عربّي واحد لممصطمح األجنبّي الواحد؛ ومن األمثمة 
مدونة، )و (Coordination /تنسيح، عطف)، (Contact /احتكاك، اّتصال): عمى ذلك نذكر

 فإذا كان عبد الغني أبو العزم قد ترجم كّل مصطمح من ىذه المصطمحات ،(Corpus /متن
بمقابمين عربيين اثنين، فإّنو قد وصل بو األمر في بعض األحيان إلى ترجمة المصطمح األجنبّي 

                                                 
شكالية الوضع والّترجمة"  عبد الغني أبو العزم – 1  .7ص " تطّور المصطمحات المعجمية والمعجماتية وا 
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اّلذؼ وضع  (Question)مقابالت عربّية مثمما ىو الحال بالّنسبة لممصطمح  (03)الواحد بثالثة 
وباإلضافة إلى ظاىرة تعّدد المقابالت العربّية لممصطمح األجنبّي . (سؤال، موضوع ومبحث): لو

الواحد البارزة بكثرة في ىذه القائمة االصطالحّية، فقد ُوّظفت في ىذه القائمة بعض المصطمحات 
لكّنو إلزالة ىذا الغموض أضاف أمامو شرحا مناسبا لو  (Infixes /دواخل)مصطمح : الغريبة نحو

، والّشيء نفسو بالّنسبة لمصطمح 1«ما يزاد في وسط الكممة ليغّير من معناىا» : يتمّثل فيما يمي
، 2«أسموب تحميل البيانات لمحصول عمى حّل أمثل» اّلذؼ وضع لو  (Optimalisation /أمثمية)

في حّد  (أمثمية)فموال إرفاقو بيذا الّتعريف َلَما َعِمْمنا أّنو قصد بو أسموب تحميل البيانات ألّن كممة 
 .ذاتيا تحمل عّدة معاٍن وبالّتالي ال ترقى إلى المصطمح بل ىي مجّرد كممة عاّمة

جاءت المصطمحات الواردة في ىذه القائمة االصطالحّية متنّوعة؛ البعض منيا مفردة والبعض 
مصطمحي : اآلخر مرّكبة، فمن المصطمحات المفردة ما ُوضع حسب طريقة الّتعريب؛ نحو

أّما بالّنسبة لممصطمحات المرّكبة فقد . (Archiffe /أرشيف)و (Anthropologie/أنتروبولوجية)
 Autorité /سمطة لغوية): جاءت ىي األخرػ في عّدة أشكال؛ فمنيا المرّكبة تركيًبا وصفًيا نحو

linguistique) و(سالمة معجمية/ Bainement lexicale)ومنيا المرّكبة تركيبا إضافيا مثل ، :
، ومنيا المرّكبة تركيًبا (Article Indéfini /أداة الّتنكير)و (Article défini /أداة الّتعريف)

 Archives/أرشيفات نّصية ): مؤّشبا أو ما ُيعّبر عنو عند آخرين بالمرّكبة تركيًبا مختمًطا؛ نحو

Textuelles) و(معجم إيتومولوجي/ Dictionnaire étymologique) . فإذا كانت كّل ىذه
المصطمحات جاءت متكّونة من كممتين اثنتين فإّن األمر بالّنسبة لبعض المصطمحات تجاوز ذلك 

خبير في عمم )اّلذؼ وضع لو عبارة  (Bibliographe)كممات؛ نحو مصطمح  (04)إلى أربع 
، فرغم طول ىذا المصطمح إاّل أّنو قد يكون مقبواًل والسّيما بمقارنتو مع بعض المصطمحات (الكتب

الغريبة ألّن الّدّقة والوضوح ىما ركنان أساسّيان البّد من توّفرىما في المصطمح كي يدخل حمبة 
اّل يبقى مجّرد حبر عمى ورق   .االستعمال وا 

                                                 
شكالية الوضع والّترجمة"  عبد الغني أبو العزم –1  .38ص " تطّور المصطمحات المعجمية والمعجماتية وا 
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ونظًرا لكون المصطمحات المرّكبة ىي الّطاغية في ىذه القائمة االصطالحّية، فقد نتج عنيا 
كثرة المصطمحات اّلتي ُوضعت عن طريح تفريع المصطمح األساس الواحد إلى عّدة مصطمحات 

مصطمًحا؛  (13)اّلذؼ تفّرع عنو حوالي ثالث عشرة  (معجم)فرعّية مثمما ىو الحال مع مصطمح 
 Dictionnaire /معجم مصطمحي)و (Dictionnaire spécialisé /معجم مختّص ): نحو

terminologique)...إلخ. 
وخالصة القول، تنتمي ىذه القائمة االصطالحّية إلى مجال الّدراسات المعجمّية ومع ذلك فيي 
تتوّفر عمى عدد ال بأس بو من المصطمحات المتعّمقة بعمم المصطمح، ولعّل ما يجعميا ممّيزة عّما 
سبقيا من قوائم اصطالحّية في ىذا الميدان ىو كثرة المصطمحات الواردة فييا من جية، ومن جية 

 .أخرػ فيي غير مترجمة عن لغات أخرػ بل قام بوضعيا باحث عربّي ىو عبد الغني أبو العزم
 جاءت القائمة االصطالحّية الّسابعة المنشورة في ميدان عمم :القائمة االصطالحّية الّسابعة -7

وقد قام بترجمتيا إلى اّلمغة العربّية عمي  (تصنيف اإلنفوترم المصطمحي): المصطمح بعنوان
ولعّل ما . (INFOTERM)القاسمي ولكن باالّتفاق مع مركز المعمومات الّدولّي لممصطمحّية 

يجعل ىذه القائمة ممّيزة عن غيرىا من القوائم االصطالحّية الّسابقة الّذكر ىو كون ىذه الّترجمة 
أقيمت عمى يد خبير في المعجمّية والمصطمحّية ىو عمي القاسمي ىذا من جية، ومن جية أخرػ 

فرغم مكانة ىذا الباحث العممّية إاّل أّنو استعان في وضعو لمصطمحات ىذه القائمة بالمعاجم 
 .الموّحدة كي ال يختمف عن غيره من الباحثين

لمّداللة عمى اإلضافات اّلتي ألحقيا بيذه القائمة؛ فعمى  [ ]استعمل القاسمي القوسين المعقوفين 
نافات)مصطمح : سبيل المثال وّظفيا عند تقديم الّتعريف المناسب لممصطمح نحو  /الصُّ

Nomenclature)  مجموعة الّتسميات اّلتي ُتعطى لألشياء المنتمية لمجال ] اّلذؼ عّرفو عمى أّنو
وفي بعض األحيان استعمل ىذين القوسين المعقوفين لزيادة المصطمح األجنبّي . 1 [معرفّي معّين

وباإلضافة إلى ذلك، فقد . الّدال عمى الّتصنيف [Taxonomy]مثمما ىو الحال بالّنسبة لممصطمح 
الّذكاء )اّلذؼ ألحقو بمصطمح  [الّروبو]وّظفيا أحياًنا أخرػ لممصطمحات المعّربة نحو مصطمح 

 .ولعّل الّسبب في ذلك ىو تقريب المفيوم أكثر إلى ذىن القارغ  (االصطناعي
                                                 

 .64ص " تصنيف اإلنفوترم المصطمحي " عمي القاسمي – 1
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نظًرا لمخمط الكبير اّلذؼ وقع فيو الباحثون فيما يخّص ترجمة المصطمح األجنبّي 
(Terminologie)  ( المصطمحّية)إلى الّمغة العربّية وخاّصة ما يتعّمح بالمقابل العربّي المتمّثل في

اّلذؼ يحمل أكثر من معنى، فقد أشار عمي القاسمي في مقّدمة ىذه القائمة االصطالحّية إلى أّنو 
، وصناعة المصطمح (Terminologie)عمم المصطمح : ليشمل" المصطمحّية"لفع » استعمل 

(Terminography»)1 ،؛ فالمصطمحّية ىنا مصطمح أعّم وأشمل مّما كانت عميو عند اآلخرين
؛ (صناعة المصطمح)و (عمم المصطمح): أؼ أصبحت تدّل عمى الجمع بين عممين اثنين؛ ىما

 :ويمكن الّتمثيل لذلك بالّترسيمة الّتالية
 

 
 
 
 
 
 

                  
 .فرعا المصطلحّية: (10)الّشكل رقم                            

 
نفيم من قول عمي القاسمي الّسابح الّذكر أّنو تراجع عّما كان عميو في بداية تأليفو، حيث جاء 

بخّط بارز وتحتو مباشرة  (المصطمحّية): كالّتالي- المتعّمح بعمم المصطمح- عنوان كتابو األّول 
، (عمم المصطمح)ترادف  (المصطمحّية)؛ فيذا يعني أّن (مقّدمة في عمم المصطمح)وبخّط رقيح 

الّنظرية العاّمة لوضع :  عمم المصطمحات/المصطمحّية): والّشيء نفسو نجده في مقال لو بعنوان
ىذا بالّنسبة لبعض العناوين، لكن األمر لم يتوّقف ىنا بل قد . (المصطمحات وتوحيدىا وتوثيقيا

تجاوز ذلك إلى المتن حيث نجده مثاًل وّظف ىذين المصطمحين معا وذلك أثناء حديثو عن تسمية 
                                                 

شكالية الوضع والّترجمة"  عبد الغني أبو العزم – 1  .63ص " تطّور المصطمحات المعجمية والمعجماتية وا 

 املصطلحّية

صناعة 
 المصطمح

عمم 
 المصطمح
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وليذا طّور العمماء المختّصون والّمغويون والمعجمّيون » : ىذا العمم الجديد، إذ جاء عمى لسانو
؛ فالقاسمي في البداية كان 1«(عمم المصطمح)والمناطقة عمما جديدا أطمح عميو اسم المصطمحّية 

لكّنو تفّطن إلى عدم صّحة ما  (عمم المصطمحات)أو  (عمم المصطمح)ترادف  (المصطمحّية)يعتبر 
 .ذىب إليو، فتراجع عن ذلك فيما نشره فيما بعد

يقّدر العدد اإلجمالّي لممصطمحات الواردة في ىذه القائمة االصطالحّية بحوالي مائة وسبعة 
مصطمحا وىو عدد ال بأس بو والسّيما لكونو يفوق بقميل عدد المصطمحات الموّظفة  (117)عشر 

أّما بالّنسبة لمّترتيب المعتمد . (1087)في القائمة االصطالحّية اّلتي أعّدتيا مؤّسسة إيزو الّتوصية 
عميو في ىذه القائمة اّلتي وضعيا عمي القاسمي فيو يختمف عن الّترتيب المستعمل في القوائم 
االصطالحّية الّسابقة؛ إذ يتمّثل في وضع أرقام قبل كّل مصطمح، ثّم يذكر المصطمح بالّمغة 

العربّية فقط دون ذكر ما يقابمو في الّمغات األخرػ، ونظًرا لعدم إيراد المصطمحات األجنبّية المرافقة 
ليا فإّننا لن نستطيع الحكم عن صّحة ما ورد في ىذه القائمة من مصطمحات؛ ألّن المصطمح 
األجنبّي الواحد قد ُيعّبر عنو بأكثر من مقابل عربّي واحد، وما دام األمر كذلك فيذا الّنوع من 

القوائم االصطالحّية ال يصمح كمدّونة لمّتطبيح عمييا ومرّد ذلك إلى أّن المقارنة بين المصطمحات 
 .فيما بينيا تكون وفح المصطمحات األجنبّية ألّن المصطمحات في الّمغة العربّية لم ُيّتفح عمييا بعد
المتأّمل في ىذه القائمة االصطالحّية يجد أّن صاحبيا كان يستعمل تحت كّل مصطمح عبارة 

ويقصد بيا ذكر الّتعريف المناسب لكّل مصطمح أو المجال اّلذؼ ُيستعمل فيو، لكّنو في  (الّنطاق)
بعض األحيان كان قد يكتفي بإحالة القارغ إلى مكان شرحو لذلك المصطمح كي ال يكون مكّرًرا، 

اّلذؼ لم  (الّتعددية الّمغوية)ومن األمثمة عمى ذلك نذكر عمى سبيل المثال ال الحصر مصطمح 
؛ فيذا يعني أّن الّشرح 2«مجتمع المعمومات: ُانظر كذلك» يشرحو، بل وضع تحتو مباشرة ما يمي 

، وبيذه الّطريقة قد تمّكن عمي القاسمي من (مجتمع المعمومات): سيأتي مع مصطمح آخر وىو
تفادؼ ظاىرة الّتكرار كثيًرا والسّيما إذا كانت الّتعريفات اّلتي سيقّدميا فيما بعد ىي نفسيا تماًما مع 

 .األولى

                                                 
 .17، ص (169) عمي القاسمي، المصطمحّية مقّدمة في عمم المصطمح، الموسوعة الّصغيرة – 1
 .69ص " تصنيف اإلنفوترم المصطمحي"  عمي القاسمي– 2
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أّما بخصوص طبيعة المصطمحات الموّظفة في ىذه القائمة االصطالحّية، فمعظميا 
مصطمح، في حين يقّدر عدد المصطمحات المفردة  (100)مصطمحات مرّكبة يفوق عددىا مائة 

مصطمًحا فقط، وىو عدد قميل جّدا لكن رغم ذلك فقد ورد ضمنيا بعض  (13)حوالي ثالثة عشر 
ولعّل ما جعمو يمجأ إلى الّتعريب . (األنترنيت)و (األرشيف): المصطمحات المعّربة نحو مصطمحي

في ىذه المصطمحات ىو كونيا ال تنقل إلينا المعنى األصمّي إذا ما ُترجمت إلى الّمغة العربّية، 
ليزؼ نگاإل نفّضل الّمجوء إلى تعريب المصطمح» : وىذا ما عّبر عنو أيًضا أحد الباحثين بقولو

فرغم إعطاء . 1«عمى ترجمتو، عندما نحّس بأّن الّترجمة العربّية ال تنقل إلينا روح المصطمح
األولوية لممصطمحات العربّية عمى المعّربة إاّل أّنو في بعض األحيان يجوز أن نعكس القضّية 

وُيفّضل المعّرب عمى المصطمح العربّي وذلك مع بعض المصطمحات الحديثة اّلتي ُتستعمل في 
كّل الّمغات األجنبّية بالّصيغة نفسيا ألّنيا مصطمحات عالمّية وخاّصة ما يتعّمح بالّتكنولوجيا 

 .إلخ...الحديثة كاألنترنيت، التويتر، الّشات، الفاكس
أّما المصطمحات المرّكبة فيي الّطاغية في ىذه القائمة االصطالحّية، لذا جاءت متنّوعة من 

، تركيب (صناعة المصطمح): ، تركيب إضافي مثل(المدارس المصطمحّية): تركيب وصفي نحو
وزيادة عمى ذلك فقد وردت بعض المصطمحات المرّكبة . (عمم المعمومات والّتوثيح): عطفي نحو

؛ 2(مجموعات البيانات المصطمحّية والمكتبات واألرشيفات)معّقدة مثمما ىو الحال مع مصطمح 
الوصف، اإلضافة، العطف والّتعريب، لذا : يجمع ىذا المصطمح بين عّدة أنواع من الّتركيب؛ ىي

 .مرّكب إضافي وصفي عطفي مؤّشب: نطمح عميو اسم
ولعّل ما يمّيز ىذا العمل عن كّل األعمال الّسابقة الّذكر ىو عدم توظيف صاحبيا لعّدة 

مقابالت عربّية لممصطمح األجنبّي الواحد، بل اكتفى باختيار مقابل عربّي واحد لكّل مصطمح 
فمو يحاول كّل باحث أن يسير وفح ىذا المسار لُحّمت رّبما قضّية الفوضى . أجنبّي واحد

المصطمحّية في أقرب وقت؛ ألّن ظاىرة الّتعّدد في المقابالت العربّية ىي اّلتي تعرقل مسألة توحيد 

                                                 
 .10 فرج عبد القادر طو وآخرون، معجم عمم الّنفس والّتحميل الّنفسي، ص – 1
 .67ص " تصنيف اإلنفوترم المصطمحي"  عمي القاسمي – 2
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المصطمحات وبالّتالي تجعميا تتعّقد وتتأّزم أكثر فأكثر والسّيما مع كثرة المترجمين اّلذين ينيمون من 
 .مصادر متنّوعة

 يرجع ظيور القائمة االصطالحّية الّثامنة في ميدان عمم : القائمة االصطالحّية الّثامنة-8
، وذلك ضمن البحث اّلذؼ قامت بترجمتو سناء شطرؼ إلى الّمغة العربّية 2012المصطمح إلى سنة 

ولعّل ما يمّيز ىذا العمل ىو كون . (نظرية البّوابات: المصطمحّية والّمسانّيات): وكان بعنوان
انّية، في حين جاءت األعمال الّسابقة الّذكر مترجمة إّما سپالّنسخة األصمّية لو كانت بالّمغة اإل

وزيادة عن ذلك، فيذا العمل اّلذؼ نحن بصدد الحديث . و الّمغة الفرنسّية أليزّيةنگاإل عن الّمغة
الّدراسات )أو مجّمة  (الّمسان العربيّ )عنو لم ُينشر في المجاّلت الّسابقة الّذكر المتمّثمة في مجّمة 

 /مصطمحّيات)بل ظير في مجّمة مختّصة في الّدراسات المصطمحّية وىي مجّمة  (المعجمية
Terminologies) المغرب- الّصادرة بفاس. 

بعدما أنيت سناء شطرؼ ترجمة ىذا البحث عمدت إلى وضع قائمة من المصطمحات في 
، فكما ىو ُمالحع من خالل ىذا (عربي-انيسپإ: ثبت المصطمحات): األخير وكانت معنونة بـ

أّما . انّيةسپالّمغة العربّية والّمغة اإل: العنوان جاءت مصطمحات ىذه القائمة بمغتين اثنتين فقط ىما
انّية، سپبالّنسبة لطريقة ترتيب ىذه المصطمحات فقد كانت ترتيًبا ألفبائًيا ولكن حسب الّمغة اإل

ونظًرا لكون لغة . انّي عمى اليسار، وعمى يمينو ُتذكر الّترجمة العربّيةسپحيث ُوضع المصطمح اإل
انّية وىي لغة ال يتقنيا كثير من الباحثين العرب، فقد كان من المفروض سپالمداخل ىي الّمغة اإل

ليزّية أو الفرنسّية لتسييل عممية البحث في نگأن تضيف ىذه الباحثة لغة أخرػ ولتكن مثال اإل
 .ىذه القائمة االصطالحّية

ُيقّدر العدد اإلجمالّي لممصطمحات الموّظفة في ىذه القائمة االصطالحّية بحوالي مائة وسبعة 
مصطمًحا، وىو عدد كبير مقارنة بالعدد الوارد في بعض القوائم االصطالحّية  (177)وسبعين 

األخرػ، فيذا العدد من دون شّك يفيد المتخّصص في الّدراسات المصطمحّية والسّيما لكون معظم 
 .المصطمحات اّلتي ذكرتيا سناء شطرؼ في ىذه القائمة ىي من صميم عمم المصطمح

أّما بالّنسبة لطبيعة ىذه المصطمحات، فقد جاءت في عّدة أشكال؛ فمنيا المصطمحات المرّكبة 
، ومنيا مصطمحات  (مدرسة فيينا)و (حمقة فيينا)، (الّطابع الّسيمازيولوجي)مصطمح : المؤّشبة نحو
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حيث تّم اختصار ىذا المصطمح إلى  (الّنظرّية العاّمة لممصطمحّية): مثل (رمزية)مختصرة 
، ومنيا أيًضا مصطمحات معّربة تعريًبا كّميا كما ىو الحال بالّنسبة إلى مصطمح (م.ع.ن)
وباإلضافة إلى ما سبح ذكره، فقد ترجمت سناء شطرؼ بعض المصطمحات بأكثر . (أنطولوجيا)

المعادالت : 1من ترجمة واحدة؛ ومن األمثمة عمى ذلك نذكر عمى سبيل المثال ال الحصر
لم تكتف الباحثة ىنا . (المورفيمات)والّصرفات  (المعجماتّية)المفيومّية، القاموسّية  (المكافئات)

بوضع مقابل عربّي واحد لممصطمح األجنبّي الواحد بل تجاوزتو إلى أكثر من مقابل عربّي، وكانت 
 .كّمما وضعت مقاباًل عربيِّا آخر إاّل ووضعتو بين قوسين

رغم أىمية المصطمحات الواردة في ىذه القائمة االصطالحّية إاّل أّن الباحث اّلذؼ ال يتقن الّمغة 
انّية ال يمكن أن يرجع إلى مثل ىذه القوائم االصطالحّية والسّيما لكونيا تفتقر إلى سپاإل

الّتعريفات، ولعّل ما يزيد في صعوبة الّتعامل مع ىذا الّنوع من المصطمحات لّما يتعّمح األمر 
بالّمغة العربّية اّلتي ُتنعت دائًما بالقصور في مجال المصطمحات؛ ألّننا في الحقيقة ال نممك ما 
يسّمى بالمصطمحات العربّية إاّل إذا تعّمح األمر بمصطمحات بعض العموم العربّية كالّصرف، 

أّما . أضف إلى ذلك مصطمحات القرآن الكريم والّسنة الّنبوية الّشريفة. الّنحو، البالغة والعروض
بالّنسبة لبقّية العموم األخرػ فمصطمحاتيا لم ُيّتفح عمييا بعد؛ إذ كّل باحث أو مترجم يضع ما 
يحمو لو من مصطمحات وكأّن القضّية شخصية فعاًل، فأمام ىذا الّزخم المصطمحّي يستحيل أن 

وقد ُيعّبر عنو  (المقابل العربيّ )وكّل ما يمكن توظيفو ىو  (المصطمح العربيّ )نستعمل كممة 
 .(المكافف العربيّ )و (المعاِدل العربيّ ): بتسميات أخرػ نحو

 
 
 
 
 

                                                 
 .209-208سناء شطرؼ، ص : تر" نظرّية البّوابات: المصطمحّية والّمسانّيات" ماريا تيريزا كابرؼ – 1
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 بعدما تطّرقنا في العنصر الّسابح إلى حصر جميع القوائم االصطالحّية :تحديد العّينة: رابعا
فقط وىو عدد  (08)المنشورة في ميدان عمم المصطمح، توّصمنا إلى أّن عدد ىذه القوائم ىو ثمانية 

ا يتمّثل في ضرورة إيراد - اّلذؼ وضعناه الختيار عّينة بحثنا ىذا- ونظرا لكون الّشرط . قميل جدِّ
ليزّية أو نگالمصطمحات األجنبّية المرافقة لممقابالت العربّية وذلك إّما بالّمغة الفرنسّية أو اإل

االثنتين معا، فقد أصبح عدد القوائم االصطالحّية اّلتي سنعتمد عمييا في ىذه الّدراسة أقّل من 
 .العدد اإلجمالّي ليا، والّسبب في ذلك يرجع إلى أّننا أقصينا منيا قائمتين اصطالحيتين اثنتين

تتمّثل القائمة االصطالحّية األولى في تمك القائمة اّلتي قام عمي القاسمي بترجمتيا إلى الّمغة 
، وما جعمنا لم نأخذىا بعين االعتبار في (تصنيف اإلنفوترم المصطمحي): العربّية وىي بعنوان

الّدراسة ىو كون المصطمحات األجنبّية غير واردة فييا، وىنا بطبيعة الحال ال يمكننا أن نعتمد 
عمم )عمى المقابالت العربّية فقط والسّيما أمام عمم متداخل الّتخّصصات كما ىو الحال بالّنسبة إلى

وباإلضافة إلى ذلك فقد وقع الباحثون العرب في خمط كبير بين المصطمحات وبالّتالي . (المصطمح
يصعب عمينا الحكم حول مدػ صّحتيا ألّنيا غير مرفقة بالمصطمحات األجنبّية، وتزداد القضّية 

 .حّدة لّما نعمم أّن المصطمح األجنبّي الواحد يترجم بعّدة مقابالت عربّية
أّما القائمة االصطالحّية الّثانية اّلتي أقصيناىا من دراستنا ىذه، فيي متمّثمة في تمك القائمة 

؛ فالّنسخة (نظرّية البّوابات: المصطمحّية والّمسانّيات): االصطالحّية الواردة ضمن البحث الموسوم بـ
 Maria Térésa)انّية وىي من تأليف ماريا تريزا كابرؼ  سپاألصمّية ليذا البحث كانت بالّمغة اإل

Cabré) أّما ترجمتيا إلى الّمغة العربّية فقد قامت بيا الباحثة سناء شطرؼ، ونظًرا لكون القائمة ،
انّية مع وضع ما سپاالصطالحّية المرفقة بيذا البحث وردت المصطمحات األجنبّية فييا بالّمغة اإل

يقابميا في الّمغة العربّية من مقابالت، فقد حذفناىا من عّينة الّدراسة والّسبب في ذلك يرجع إلى 
انّية من جية، ومن جية أخرػ فيي ال تتماشى والّشرط اّلذؼ وضعناه منذ سپعدم إتقاننا لّمغة اإل

البداية الختيار عّينة الّدراسة وىو يتمّثل في الّتركيز فقط عمى القوائم االصطالحّية اّلتي تكون فييا 
 .ليزّية أو بياتين الّمغتين مًعانگالمصطمحات األجنبّية إّما بالّمغة الفرنسّية أو اإل

وبعد إقصاء ىاتين القائمتين االصطالحيتين أصبح عدد القوائم االصطالحّية اّلتي سنعتمد 
يتمّثل الوضع في . قوائم اصطالحّية (06)عمييا في الجانب الّتطبيقّي من بحثنا ىذا يقّدر بسّت 
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: ىذه الّدراسة في القائمة االصطالحّية المنشورة ألّول مّرة في ميدان عمم المصطمح وىي بعنوان
: ، وقد قامت بترجمتيا إلى الّمغة العربّية منّظمتان اثنتان ىما(معجم مفردات عمم المصطمح)

مكتب تنسيح - المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس والمنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم 
وما جعمنا نعتبرىا بمثابة الوضع ىو كونيا أّول قائمة اصطالحّية ظيرت في - الّتعريب بالّرباط

ميدان عمم المصطمح، وزيادة عن ذلك فقد ترجمتيا إلى الّمغة العربّية منّظمتان اثنتان فيما إذن 
جيد جماعي ال فردؼ، أضف إلى ذلك أّن إحدػ ىذه المنّظمات ُتعنى بقضّية توحيد المصطمحات 

 ونقصد بيا المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة وتنسيقيا في كامل القطر العربّي من مشرقو إلى مغربو؛
  .(المممكة المغربّية)والعموم أؼ مكتب تنسيح الّتعريب اّلذؼ مقّره الّرباط 

أّما االستعمال إذن فيو يتمّثل في القوائم االصطالحّية الخمسة اّلتي جاءت بعد ىذه القائمة 
 :االصطالحّية، ولتوضيح القضّية أكثر ارتأينا أن نمّخصيا في الجدول الّتالي
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 القوائم االصطالحّية المنشورة في ميدان علم المصطلح: (01)الجدول رقم 

عنوان القائمة 
 االصطالحّية

 المترجم المؤّلف

اسم 
المجّلة 
اّلتي 

ُنشرت 
 فيها

سنة /العدد
 الّنشر

الّصفحات 
اّلتي وردت 
فيها القائمة 
 االصطالحّية

لغات القائمة 
 االصطالحّية

معجم مفردات عمم - 1
 المصطمح

مؤّسسة إيزو 
 1087الّتوصية 

المنّظمة العربّية 
لممواصفات والمقاييس 
بتعاون مع المنّظمة 

العربّية لمّتربية والّثقافة 
 والعموم

الّمسان 
 العربيّ 

 22ع 
1982-1983 

201-213 
مرفقة )ليزّية نگإ- عربّية

بالّشرح لكن غير مرّتبة 
 .(ترتيًبا ألفبائيا

معجم مفردات عمم - 2
 المصطمح

مواصفة إيزو رقم 
(1087) 

ىيأة المواصفات 
والمقاييس العربّية 

 الّسورية

الّمسان 
 العربيّ 

 24ع      
1984 

203-243 

-ليزّية نگإ- عربّية
مرفقة بالّشرح )فرنسّية 

لكن غير مرّتبة ترتيًبا 
 .(ألفبائيا
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 مقارنة الّتصورية والّداللية- 3
في المنيج وفحص في 

صالحية االستعمال في مجال 
 المصطمحّية 

 محّمد حممي ىميل ولفجانج نيدوبيتي
الّمسان 
 العربيّ 

 29ع 
1987 

111-125 
مرفقة )ليزّية نگإ- عربّية

بالّشرح لكن غير مرّتبة 
 .(ترتيًبا ألفبائيا

المصطمحّية في عالم - 4
 اليوم

 محّمد حممي ىميل ىيمموت فيمبر
الّمسان 
 العربيّ 

 30ع 
1988 

201-217 
مرفقة )ليزّية نگإ- عربّية

بالّشرح ومرّتبة ترتيًبا 
 .(ألفبائيا

المعجم المنيجّي لعمم - 5
«  المصطمحّية»المصطمحات 

كسنل -رشل بوتن
 وآخرون 

 عصام عمران
الّمسان 
 العربيّ 

 36ع 
1992 

191-207 
مرفقة )فرنسّية - عربّية

بالّشرح لكن غير مرّتبة 
 .(ترتيًبا ألفبائيا

تطّور المصطمحات - 6
المعجمّية والمعجماتّية 

شكالية الوضع والّترجمة  وا 

عبد الغني أبو 
 العزم

/ 
الّدراسات 
 المعجمّية

 1ع 
2002 

7-55      
مجّردة )عربّية - فرنسّية

من الّشرح لكن مرّتبة 
 .(ترتيًبا ألفبائيا
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يمّخص الجدول الّسابح الّذكر القوائم االصطالحّية المنشورة : (01)مالحظات حول الجدول رقم- 1
ولعّل ما . في ميدان عمم المصطمح وىي مرّتبة ترتيبا زمنًيا أؼ حسب تاريخ ظيورىا في المجاّلت

يمفت االنتباه فعال في ىذا الجدول ىو كون القائمة االصطالحّية األولى نفسيا مع القائمة 
االصطالحّية الّثانية لكّنيما تختمفان من حيث المترجم فقط، ونظًرا لكون ىذا األخير يتمّثل في 

منّظمتين اثنتين بالّنسبة لمقائمة االصطالحّية األولى ومنّظمة واحدة فقط بالّنسبة لمقائمة 
االصطالحّية الّثانية، وبحكم الوضع أسبح من االستعمال فقد اعتبرنا القائمة االصطالحّية األولى 

بمثابة الوضع، في حين أدرجنا القائمة االصطالحّية الّثانية ضمن االستعمال مع القوائم 
؛ وىكذا إذن فعممنا في ىذا الفصل ىو (01)االصطالحّية األربعة األخيرة الواردة في الجدول رقم 

عبارة عن مقارنة بين الوضع واالستعمال؛ حصرنا الوضع في قائمة اصطالحّية واحدة فقط وىي 
األولى حسب ترتيبيا في ىذا الجدول، أّما االستعمال فقد حّددناه في القوائم االصطالحّية الخمسة 

 (.01)األخيرة الواردة ضمن الجدول رقم 
المتأّمل في العمودين الّثاني والّثالث من الجدول الّسابح يجد أّن كّل القوائم االصطالحّية 

مترجمة من لغات أخرػ وغير مؤّلفة تأليًفا عربيِّا باستثناء القائمة االصطالحّية األخيرة فيي من 
وضع باحث عربّي ىو عبد الغني أبو العزم، وباإلضافة إلى كون ىذه القوائم االصطالحّية متنّوعة 
بين الّتأليف والّترجمة، فقد جاءت أيضا متنّوعة من حيث عدد المترجمين ليا، إذ ىناك جيود فردية 
كما ىو الحال بالّنسبة لكّل من محّمد حممي ىميل وعصام عمران، وىناك جيود جماعية مجمعية 

 .كالمنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس والمنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم
أّما العمود الّرابع من الجدول الّسابح فيو ُيظير لنا اسم المجّمة اّلتي ُنشرت فييا ىذه القوائم 

 - (الّمسان العربيّ )االصطالحّية، والمالَحع فيو ىو أّن كّل القوائم االصطالحّية منشورة في مجّمة 
وىي مجّمة تصدر عن مكتب تنسيح الّتعريب بالّرباط وُتعنى - باستثناء قائمة اصطالحّية واحدة

أّما . ليزّيةنگالعربّية، الفرنسّية واإل: كثيرا بقضايا المصطمح وُتنشر فييا البحوث بثالث لغات ىي
القائمة االصطالحّية األخيرة من ىذا الجدول فيي الوحيدة اّلتي ُنشرت في مجّمة أخرػ ىي مجّمة 

 .اّلتي تصدر عن الجمعية المغربية لمّدراسات المعجمية بالّرباط (الّدراسات المعجمّية)
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أّما بالّنسبة لّمغات اّلتي وردت بيا المصطمحات في ىذه القوائم االصطالحّية الّسّتة فقد كانت 
كّميا بمغتين فقط ما عدا القائمة االصطالحّية الّثانية المترجمة من طرف ىيأة المواصفات 

 (ليزّيةنگالعربّية، الفرنسّية واإل)والمقاييس العربّية الّسورية، إذ جاءت مصطمحاتيا بثالث لغات 
 .فيي تفيد القارغ في الوطن العربّي من مشرقو إلى مغربو

لم تأت بمغة واحدة  (01)رغم كون مصطمحات القوائم االصطالحّية الواردة في الجدول رقم 
فقط إاّل أّن عممية البحث فييا عن أّؼ مصطمح صعبة جّدا ومرّد ذلك إلى عدم إيرادىا وفح 

. الّترتيب األلفبائي بل جاءت مرّتبة حسب المفاىيم وىو ما ُيعرف عند آخرين بالّترتيب المنظومي
اّتبعت القوائم االصطالحّية المذكورة في الجدول الّسابح كّميا ىذا الّنوع من الّترتيب باستثناء 
قائمتين اصطالحيتين ىما القائمة االصطالحّية الّرابعة المترجمة عمى يد محّمد حممي ىميل، 

 .والقائمة االصطالحّية الّسادسة اّلتي قام بوضعيا عبد الغني أبو العزم
 

والقوائم  (معجم مفردات علم المصطلح)المصطلحات األجنبّية المشتركة بين : خامسا
المقارنة في ىذا العنصر من البحث تكون بين المصطمحات المستعممة في القوائم : االصطالحّية

اّلذؼ ىو من وضع مؤّسسة إيزو  (معجم مفردات عمم المصطمح)االصطالحّية وتمك الواردة في 
المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس ، أّما ترجمتو إلى الّمغة العربّية فقد قامت بيا 1087الّتوصية 

 والغرض .(أؼ مكتب تنسيح الّتعريب بالّرباط)بتعاون مع المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم 
األساس من إجراء ىذه المقارنة ىو معرفة إذا ما ُوّظفت تمك المصطمحات األجنبّية الواردة في 

 .في القوائم االصطالحّية اّلتي ظيرت بعد صدور ىذا المعجم (معجم مفردات عمم المصطمح)
معجم مفردات عمم ) وبعدما قمنا بإحصاء جميع المصطمحات األجنبّية المشتركة بين 

 : الّتالي (2)والقوائم االصطالحّية توّصمنا إلى الّنسب المئوية المدّونة في الجدول رقم  (المصطمح
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 . نسبة المصطلحات األجنبّية المشتركة بين القوائم االصطالحّية والمعجم: (02)الجدول رقم 

 عناوين القوائم االصطالحّية

عدد 
مصطمحات 
القائمة 

 االصطالحية

عدد المصطمحات 
األجنبّية المشتركة بين 

معجم مفردات عمم )
 والقائمة 1(المصطمح

 االصطالحّية

نسبة المصطمحات 
األجنبّية المشتركة 
قياًسا إلى العدد 

اإلجمالّي 
لممصطمحات الواردة 

 في المعجم
:            معجم مفردات عمم المصطمح- 1
 (1087مواصفة إيزو الّتوصية )

95 95 100 % 

المعجم المنيجّي لعمم - 2
 : «المصطمحّية»المصطمحات 

 (عصام عمران: تر)
190 35 36.84 % 

تطّور المصطمحات المعجمّية - 3
شكالية الوضع  والمعجماتّية وا 

 (عبد الغني أبو العزم): والّترجمة

 

1411 32 33.68 % 

 مقارنة في الّتصّورية والّداللية- 4
المنيج وفحص في صالحية 

 :االستعمال في مجال المصطمحّية

 (محّمد حممي ىميل: تر)

25 12 12.63 % 

 :المصطمحّية في عالم اليوم- 5

 (محّمد حممي ىميل: تر)
36 08 08.42 % 

 % 38.31 182 1757 المجموع

 
                                                 

1
، أّما ترجمتو إلى الّمغة العربّية فقد قامت بيا المنّظمة العربّية 1087 واضع ىذا المعجم ىو مؤّسسة إيزو الّتوصية - 

 .(أؼ مكتب تنسيح الّتعريب بالّرباط)لممواصفات والمقاييس بتعاون مع المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم 
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نسبة المصطمحات األجنبّية المشتركة  (02)يمّثل الجدول رقم : (02)تحليل نتائج الجدول رقم - 1
المترجم من طرف المنّظمة العربّية  (معجم مفردات عمم المصطمح)بين القوائم االصطالحّية و

 .لممواصفات والمقاييس بتعاون مع المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم
. قوائم اصطالحّية (05)يبّين لنا العمود األّول منو عناوين القوائم االصطالحّية وعددىا خمسة 

أّما العمود الّثاني من ىذا الجدول فيو ُيظير لنا عدد المصطمحات الواردة في كّل قائمة 
اصطالحّية، والمتأّمل في ىذا الجدول يجد أّن ىذا العدد يتفاوت من قائمة اصطالحّية إلى أخرػ، 

 .مجموعات (03)ويمكن تصنيف ىذا الّتفاوت في ثالث 
تتمّثل المجموعة األولى في القائمة االصطالحّية األولى وعدد المصطمحات الواردة فييا ىو 

، والّسبب في ذلك يرجع إلى كون (معجم مفردات عمم المصطمح)نفسو مع العدد الموّظف في 
الّنسخة األصمّية ليذا المعجم ىي نفسيا المستعممة في القائمة االصطالحّية األولى؛ االختالف 

 .بينيما يكمن فقط في المترجم
أّما المجموعة الّثانية فيي تّتسم بكون عدد مصطمحات القوائم االصطالحّية يفوق العدد 

اإلجمالّي لمصطمحات المعجم بكثير جّدا، ويظير ذلك جميا في القائمة االصطالحّية الّثانية اّلتي 
المعجم المنيجّي لعمم المصطمحات ): ىي عبارة عن ترجمة قام بيا عصام عمران وىي بعنوان

مصطمحا؛ فيو  (190)، حيث وصل عدد مصطمحاتيا إلى حوالي مائة وتسعين («المصطمحّية»
 .(معجم مفردات عمم المصطمح)يزيد بالّنصف تقريًبا عن العدد اإلجمالّي لممصطمحات الواردة في

ىو ذلك العدد الّضخم جّدا الوارد ضمن  (02)ولعّل ما يثير االنتباه حّقا في الجدول رقم 
القائمة االصطالحّية الّثالثة اّلتي قام بوضعيا عبد الغني أبو العزم، حيث تجاوز ىذا العدد األلف 

مصطمح، وىنا يجب أن نشير إلى أّن ىذا الكّم الكبير يرجع من دون  (400)بأكثر من أربعمائة 
شّك إلى سببين اثنين؛ يتمّثل الّسبب األّول في كون مصطمحات ىذه القائمة االصطالحّية غير 

أّما . مرفقة بالّتعريفات المناسبة ليا، مّما سمح لصاحب ىذه القائمة بتوظيف ىذا العدد الّضخم
الّسبب الّثاني فيتعّمح رّبما بالّتخّصص؛ إذ لو دخل كبير في ىذا العدد ألّن ىذه القائمة غير 

مختّصة بميدان عمم المصطمح فقط بل جمعت كّل المصطمحات المتعّمقة بميدان آخر يتقاطع مع 
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أضف إلى ذلك أّن واضع ىذه القائمة تحّدث في مقّدمتيا عن . (المعجمّية)عمم المصطمح وىو 
 .تطّور المصطمحات المعجمّية كما قام بربطيا بقضّية شائكة تتمّثل في إشكالية الوضع والّترجمة

أّما المجموعة الّثالثة فتدخل فييا القائمة االصطالحّية الّرابعة والخامسة ألّن عدد المصطمحات 
الواردة فييما أقّل بكثير من العدد اإلجمالّي لمصطمحات المعجم، إذ ال تتجاوز في بعض األحيان 

مصطمحات كما ىو الحال بالّنسبة إلى القائمة االصطالحّية الخامسة اّلتي قام  (10)عشرة 
بترجمتيا إلى الّمغة العربّية محّمد حممي ىميل، وىنا تجدر اإلشارة إلى أّن ىذا الّتفاوت في عدد 

المصطمحات الموّظفة في القوائم االصطالحّية قد يرجع إلى واضعييا بالّدرجة األولى ألّن كّل واحد 
منيم والّطريقة اّلتي اّتبعيا في جمعو ليذه المصطمحات؛ فيناك من أراد الوقوف عند المصطمحات 
األساسّية أو باألحرػ المصطمحات المفاتيح لعمم المصطمح فقط، في حين حاول البعض اآلخر 

حصر جميع المصطمحات الخاّصة بميدان عمم المصطمح؛ إن لم نقل أّنيم قد وّظفوا مصطمحات 
بعض العموم القريبة إلى ىذا العمم المتمّثل في عمم المصطمح، ونظرا لكونو عمما متداخل 

الّتخّصصات فكّل باحث حاول اإللمام بالمصطمحات القريبة إلى مجال تخّصصو؛ وبيذا جاء 
 .عددىا متفاوتا تفاوتا كبيًرا

فيو يبّين لنا عدد المصطمحات - الّسابح الّذكر - (02)أّما العمود الّثالث من الجدول رقم 
، فالّتركيز في ىذه (معجم مفردات عمم المصطمح)األجنبّية المشتركة بين القوائم االصطالحّية و

المرحمة من البحث ال يكون عمى المقابالت العربّية بل عمى تمك المصطمحات األجنبّية الموّظفة 
ليزّية فقط، وفي ىذا نگفي القوائم االصطالحّية والمعجم مًعا، وذلك بالّمغة الفرنسّية أو بالّمغة اإل

ليزّية ال يرجع إلى نگالّصدد تجدر اإلشارة إلى أّن اختيار المصطمح بالّمغة الفرنسّية أو بالّمغة اإل
إرادتنا بل إلى طبيعة الّمغة األجنبّية الموّظفة في القوائم االصطالحّية؛ فإذا كانت الّمغة الفرنسّية 

مثال ىي الّمغة األجنبّية اّلتي وردت بيا مصطمحات القائمة االصطالحّية فإّن المصطمحات 
ذا جاءت مصطمحات القائمة االصطالحّية بالّمغة  الفرنسّية ىي اّلتي تؤخذ بعين االعتبار، وا 

أّما إذا جاءت المصطمحات الواردة في . ليزّيةنگليزّية فالّتركيز يكون عمى المصطمحات اإلنگاإل
ليزّية مًعا ففي ىذه الحالة نأخذ بعين االعتبار نگالقائمة االصطالحّية بالّمغتين الفرنسّية واإل

معجم )ليزّية فقط ألّن الّمغة األجنبّية اّلتي وردت بيا المصطمحات الموّظفة في نگالمصطمحات اإل
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ليزّية وىذه الحالة وحيدة وتنطبح تماما عمى القائمة نگىي الّمغة اإل (مفردات عمم المصطمح
 .االصطالحّية األولى

فيو يمّثل الّنسب المئوية لممصطمحات األجنبّية  (02)أّما العمود الّرابع من الجدول رقم 
والقوائم االصطالحّية؛ وىي مرّتبة ترتيًبا تنازلًيا من  (معجم مفردات عمم المصطمح)المشتركة بين 

باستثناء  (%30)أعمى نسبة إلى أدنى نسبة، حيث تجاوزت كّل ىذه الّنسب الّثالثين بالمائة 
 .القائمة االصطالحّية الّرابعة والقائمة االصطالحّية الخامسة: قائمتين اصطالحيتين اثنتين ىما

وىكذا أصبحت الّنسبة المئوية العاّمة لممصطمحات األجنبّية المشتركة بين كّل من المعجم 
، وىذا يعني أّن حوالي % 38.31: بقميل؛ إذ تقدر بـ (1/3)والقوائم االصطالحّية تفوق الّثمث 

لم ( معجم مفردات عمم المصطمح)من المصطمحات اّلتي ورد ذكرىا في  (%60)سّتين بالمائة 
ُتستعمل في القوائم االصطالحّية، ولعّل مرّد ذلك إلى الّترتيب المعتمد عميو في ىذا المعجم والقوائم 

االصطالحّية عمى حّد سواء؛ إذ يتمّثل في الّترتيب حسب المفاىيم أؼ أّن المصطمحات في ىذا 
الّنوع من الّترتيب ال تأتي مرّتبة ترتيبا ألفبائًيا بل يتّم إدراجيا عمى شكل مجموعات وكّل مجموعة 

 .ُترفح بعنوان ليا
أضف إلى ذلك قضّية تفريع المصطمح األساس الواحد إلى عّدة مصطمحات فرعّية، ونظرا 
لكون كّل باحث يقوم بتفريع ما يحمو لو من مصطمحات انطالقا من المصطمح األساس الواحد، 

في عدد كبير  (معجم مفردات عمم المصطمح)فإّنو من الّصعب أن تشترك القوائم االصطالحّية مع 
 .من المصطمحات
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معجم مفردات )مدى توظيف القوائم االصطالحّية للمقابالت العربّية المقترحة في : سادسا
 بعدما قمنا في العنصر الّسابح من ىذا الفصل بمقارنة المصطمحات الموّظفة في :(علم المصطلح

بتمك الواردة في القوائم االصطالحّية بغية الّتوّصل إلى حصر  (معجم مفردات عمم المصطمح)
جميع المصطمحات األجنبّية المشتركة بينيما، سنشرع اآلن في إجراء مقارنة من حيث المقابالت 

 .العربّية المستعممة في كّل من المعجم والقوائم االصطالحّية
اّلذؼ قامت  (معجم مفردات عمم المصطمح): يتمّثل الوضع ىنا في ىذا المعجم الموسوم

، أّما االستعمال فيو يتعّمح بما ىو موّظف في القوائم 1087بوضعو مؤّسسة إيزو الّتوصية 
والغرض األساس من إجراء ىذه المقارنة ىو الّنظر في طبيعة . االصطالحّية من مصطمحات

 .المصطمحات الواردة في كّل من المعجم والقوائم االصطالحّية
 (معجم مفردات عمم المصطمح)وبعد القيام بإحصاء جميع المقابالت العربّية المشتركة بين 

 :؛ وىي كالّتالي(03)والقوائم االصطالحّية توّصمنا إلى الّنتائج المدّونة في الجدول رقم 
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 . نسبة المقابالت العربّية المشتركة بين القوائم االصطالحّية والمعجم: (03)الجدول رقم 

عناوين القوائم االصطالحّية 

عدد المصطمحات 
األجنبّية المشتركة 

 1بين المعجم
والقائمة 

االصطالحّية 

عدد المقابالت 
العربّية المشتركة 
بين المعجم 
والقائمة 

االصطالحّية 

نسبة المقابالت 
العربّية 

المشتركة قياًسا 
إلى العدد 
اإلجمالّي 

لممصطمحات 
األجنبّية 

المشتركة بين 
المعجم والقائمة 
االصطالحّية 

: معجم مفردات عمم المصطمح- 1
 (1087)مواصفة إيزو رقم 

95 70 73.68 % 

الّتصّورية والّداللية مقارنة في - 2
المنيج وفحص في صالحية 

 :االستعمال في مجال المصطمحّية
 (محّمد حممي ىميل: تر)

12 07 58.33 % 

المعجم المنيجّي لعمم - 3
 :«المصطمحّية»المصطمحات 

 (عصام عمران: تر)
35 16 45.71 % 

                                                 
1

، أّما (معجم مفردات عمم المصطمح):  بعنوان1087ما قامت بوضعو مؤّسسة إيزو الّتوصية  (المعجم)نقصد بكممة  -
ترجمتو إلى الّمغة العربّية ألّول مّرة فقد كانت عمى يد المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس بتعاون مع المنّظمة العربّية 

 .لمّتربية والّثقافة والعموم بالّرباط
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تطّور المصطمحات المعجمّية - 4
شكالية الوضع  والمعجماتّية وا 

 (عبد الغني أبو العزم): والّترجمة
32 14 43.75 % 

 :المصطمحّية في عالم اليوم- 5
 (محّمد حممي ىميل: تر)

08 02 25 % 

 % 49.29 109 182المجموع 
 

نسبة المقابالت العربّية المستعممة  (03) يبّين لنا الجدول رقم :(03)تحليل نتائج الجدول رقم - 1
والقوائم االصطالحّية، والجدول بيذه الّطريقة جاء مرّتًبا  (معجم مفردات عمم المصطمح)في كّل من 

ترتيًبا تنازليا من أكبر نسبة إلى أصغرىا، حيث ُيالَحع فيو أّن أعمى ىذه الّنسب ظيرت ضمن 
اّلذؼ قامت بترجمتو إلى  (معجم مفردات عمم المصطمح)القائمة االصطالحّية األولى المتمّثمة في 

الّمغة العربّية األمانة الفّنية لمجنة عمم المصطمح الّتابعة لييأة المواصفات والمقاييس العربّية 
ا بمقارنتيا مع بقّية الّنسب %73.68الّسورية، وقد وصمت ىذه الّنسبة إلى   وىي نسبة عالية جدِّ

األخرػ، ولعّل الّسبب في ذلك يرجع إلى أّن صاحب ىذه الّترجمة أخذ بعين االعتبار ما جاء في 
الّترجمة األولى ليذا المعجم، ألّن ىذه القائمة االصطالحّية عبارة عن ترجمة ثانية لممعجم نفسو، 
 .وبالّتالي ُأضيفت فيو بعض الّتعديالت فقط لذا لم يكن عدد المقابالت العربّية المختَمف فييا كثيًرا

: أّما أصغر ىذه الّنسب فقد ظيرت ضمن القائمة االصطالحّية الخامسة المعنونة بـ
 فقط وىي نسبة قميمة %25، حيث ُتقّدر بـخمسة وعشرين بالمائة (المصطمحّية في عالم اليوم)

، ولعّل الّسبب في ذلك يرجع إلى %73.68: وىي (03)بمقارنتيا مع أعمى نسبة في الجدول رقم 
معجم مفردات عمم )قّمة المصطمحات األجنبّية المشتركة بين ىذه القائمة االصطالحّية و

 .مصطمحات فقط وىو عدد ضئيل جّدا (08)، حيث وجدنا أّنيما يشتركان في ثمانية (المصطمح
 (معجم مفردات عمم المصطمح)أّما الّنسبة المئوية العاّمة لممقابالت العربّية المشتركة بين 

ا من الّنصف %49.29: والقوائم االصطالحّية فيي تقّدر بـ ؛ مّما يعني (1/2) وىي نسبة قريبة جدِّ
أّن المقابالت العربّية الموّظفة في القوائم االصطالحّية ليست نفسيا تماًما مع تمك المقترحة في 
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منيا فقط ىو المستعَمل في المعجم؛ وبالّتالي  (1/2)، بل الّنصف (معجم مفردات عمم المصطمح)
انفرد أصحاب القوائم االصطالحّية بمقابالت عربّية أخرػ لم يرد ذكرىا في المعجم مع أّن ىذا 

األخير مترجم من طرف منّظمتين اثنتين؛ األولى ىي المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس، أّما 
الّثانية فيي المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم أو المعروفة أيًضا باسم مكتب تنسيح الّتعريب 
بالّرباط، فرغم كون ىذا المكتب يسعى إلى توحيد المصطمحات في القطر العربّي وأخذ ىذا األمر 
عمى عاتقو منذ زمن بعيد إاّل أّن أصحاب ىذه القوائم االصطالحّية لم يكترثوا لذلك، وفّضموا وضع 
مقابالت عربّية أخرػ؛ فمو كان ىذا العدد قمياًل رّبما كانوا عمى حّح ألّنيم قد يكونوا صّححوا بعض 
األخطاء أو اليفوات اّلتي وردت في المعجم، أّما أن يكون عددىا كثيًرا جّدا وىو ما يعادل الّنصف 

من العدد اإلجمالّي الموّظف في القوائم االصطالحّية فيذا يكون مرّده بالّضرورة إلى عدم  (1/2)
حسم األمر بخصوص قضّية توحيد المصطمحات في القطر العربّي، وىذا يعني أّن المسألة بحاجة 

إلى مزيد من الوقت، لعّميا تصل في يوم من األّيام إلى الّتوحيد اّلذؼ لطالما انتظرناه وانتظرتو 
 .األّمة العربّية منذ وقت طويل

لقد تبّين لنا من : مالحظات حول المقابالت العربّية المّتفقة بين المعجم والقوائم االصطالحّية- 2
معجم مفردات عمم )الّسابح الّذكر أّن القوائم االصطالحّية تشترك مع  (03)خالل الجدول رقم 

 من المقابالت العربّية، وىنا ينبغي أن نشير إلى أّن ىذه %49.29: في نسبة تقّدر بـ (المصطمح
 (معجم مفردات عمم المصطمح)المقابالت العربّية اّلتي ورد ذكرىا في كّل من القوائم االصطالحّية و

بل فييا بعض - إن صّح الّتعبير- لم تكن متطابقة تماًما أؼ ليست صورة طبح األصل 
االختالفات الّطفيفة من حيث الّشكل أو الّصيغة لكّنيا غير مخّمة بالمعنى لذا اعتبرناىا من 

المقابالت العربّية المشتركة بين المعجم والقوائم االصطالحّية، ولعّل من أبرز ىذه االختالفات ما 
 :يمي
من المقابالت العربّية الواردة في القوائم االصطالحّية والمعجم مّتفقة : اختالف في الّصيغة- 2-1

من حيث المعنى ومختمفة من حيث الّشكل نذكر عمى سبيل المثال ال الحصر المصطمح األجنبّي 
(Graphical representation of a classification)  معجم مفردات )اّلذؼ ُوضعت لو في

، في حين ُوضع لو في القائمة االصطالحّية (تمثيل الّتصنيف بيانًيا: )العبارة الّتالية (عمم المصطمح
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؛ فيذا المقابل العربّي يقترب كثيًرا (الّتمثيل البيانّي لمّتصنيف)األولى مقاباًل عربيِّا آخر يتمّثل في 
من المقابل العربّي األّول المذكور في المعجم لكن حدثت فيو بعض الّتعديالت فقط من حيث 

 .الّصيغة وما دام المعنى لم يتغّير فيذا يعني أّنيما يداّلن عمى شيء واحد
ومن األمثمة األخرػ اّلتي ورد ذكرىا في القوائم االصطالحّية بيذه الّطريقة نذكر المصطمح 

: بـ( معجم مفردات عمم المصطمح)اّلذؼ قوبل في  (Equivalent characteristics)األجنبّي 
 في حين تغّير شكمو نوًعا ما في القوائم االصطالحّية، حيث ورد في القائمة 1(خصائص متكافئة)

؛ واالختالف كما ىو ُمالَحع في 2(خاصيات متكافئة): االصطالحّية األولى بصيغة أخرػ وىي
ىذا المثال يكمن في الكممة األولى المكّونة ليذا المقابل العربّي؛ فبينما كانت متمّثمة في المقابل 

أصبحت في المقابل العربّي الّثاني كممة أخرػ مرادفة ليا وىي  (خصائص)العربّي األّول في كممة 
، ونظًرا لكون ىاتين الكممتين ليما الجذر نفسو، فالمعنى لم يتغّير وبالّتالي فالمقابالن (خاصيات)

يداّلن عمى المعنى نفسو رغم ىذا الّتغيير  (خاصيات متكافئة)و (خصائص متكافئة)العربّيان 
 .الّطفيف من حيث الّصيغة اّلتي ورد بيا كّل واحد منيما

معجم مفردات عمم )المتأّمل في المقابالت العربّية المقترحة في : الّتعريف والّتنكير- 2-2
أو في تمك القوائم االصطالحّية بصفة عاّمة يجد أّن معظم المقابالت العربّية اّلتي تبّين  (المصطمح

لنا أّنيا مشتركة بين المعجم وىذه القوائم االصطالحّية ليست متطابقة تماًما، لكن ىنا ال ينبغي أن 
ّنما ما نوّد اإلشارة إليو  ُيفيم من كالمنا ىذا أّن ىذه المقابالت العربّية مختمفة من حيث المعنى، وا 

، في حين وردت مقابالت (ال)ىو كون بعض المقابالت العربّية جاءت مقترنة بأداة الّتعريف 
 .عربّية أخرػ مجّردة من أداة الّتعريف أؼ أّنيا جاءت نكرة

معجم مفردات )ونظًرا إليراد ىذه الّظاىرة بكثرة سواء أتعّمح األمر بالمقابالت العربّية الواردة في 
أم في تمك الموّظفة في القوائم االصطالحّية، فإّننا نكتفي في ىذا المقام بتقديم  (عمم المصطمح

                                                 
المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس بتعاون مع : تر" معجم مفردات عمم المصطمح "1087 مؤّسسة إيزو الّتوصية – 1

 .205المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم، ص 
األمانة الفّنية لمجنة عمم المصطمح الّتابعة لييأة : تر" معجم مفردات عمم المصطمح "(1087) مواصفة إيزو رقم – 2

 .218المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية، ص 
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 وىو 1(الّتعريف)اّلذؼ يقابمو في المعجم  (Definition)بعض األمثمة نحو المصطمح األجنبّي 
، في حين ورد ذكره في جميع القوائم االصطالحّية نكرة باستثناء القائمة (ال)معّرف بأداة الّتعريف 

المصطمحّية في عالم ): االصطالحّية اّلتي ترجميا محّمد حممي ىميل إلى الّمغة العربّية بعنوان
 في ىذه القائمة معّرفة بأداة 2(الّتعريف)؛ فيذا الباحث لم يتقّيد بصيغة واحدة؛ إذ وّظف كممة (اليوم

، فيذا الخمط إذن 3(تعريف): ، كما وّظفيا في قائمة اصطالحّية أخرػ نكرة كالّتالي(ال)الّتعريف 
موجود بكثرة في المقابالت العربّية الواردة في القوائم االصطالحّية رغم أّن القاعدة العاّمة اّلتي 

يجب األخذ بيا ىي الّتقّيد بطبيعة المصطمحات األجنبّية؛ فإذا كان المصطمح األجنبّي معّرفا ينبغي 
، (ال)عند وضع ما يقابمو في اّلمغة العربّية أن يكون ىو اآلخر معّرفا بأداة الّتعريف المتمّثمة في 

والعكس بطبيعة الحال صحيح أؼ أّنو إذا أتى المصطمح األجنبّي نكرة يجب أيًضا أن يكون مقابمو 
 .العربّي نكرة

معجم مفردات عمم ) لقد جاءت معظم المقابالت العربّية الموّظفة في :اإلفراد والجمع- 2-3
والقوائم االصطالحّية معا متنّوعة من حيث اإلفراد والجمع، فرغم كون المصطمح  (المصطمح

األجنبّي ىو األساس اّلذؼ يعّول عميو في وضع ىذه المقابالت العربّية إاّل أّن أصحاب القوائم 
االصطالحّية خالفوا المألوف ووضعوا مقابالت عربّية حسب ما يحمو ليم؛ لذا وردت تارة بصيغة 

 .اإلفراد وتارة أخرػ بصيغة الجمع
ومن األمثمة اّلتي جاءت فييا المقابالت العربّية المقترحة في المعجم بصيغة الجمع نذكر عمى 

وكذا ( مترادفات)اّلذؼ ُوضع لو  (Synonymous )ليزؼ نگاإلسبيل المثال ال الحصر المصطمح 
، في حين ورد ذكر ىذين (أشباه المترادفات: )المعّبر عنو بـ (Quasi-Synonymous)المصطمح 

 وعبد الغني أبو العزم بصيغة اإلفراد، حيث ُوضع  المقابمين العربّيين عند كّل من عصام عمران
ونظًرا إليراد . 4(شبو مرادف) الّثاني ليزؼ نگاإل، ولممصطمح (مرادف) األّول ليزؼ نگ اإللممصطمح

                                                 
 .206ص " معجم مفردات عمم المصطمح "1087 مؤّسسة إيزو الّتوصية – 1
 .214محّمد حممي ىميل، ص : تر" المصطمحية في عالم اليوم"فيمبر .  ه– 2
: تر" الّتصّورية والّداللية مقارنة في المنيج وفحص في صالحية االستعمال في مجال المصطمحّية" ولفجانج نيدوبيتي – 3

 .122، ص محّمد حممي ىميل
 .196 ص عصام عمران،: تر"  المصطمحّية -منيجّي لعمم المصطمحات  المجعالم" كسنل وآخرون -  رشل بوتن –4
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معجم )ىذين المصطمحين األجنبّيين بصيغة الجمع فالّصواب إذن ىنا ىو ما تّم اقتراحو في 
 .(مفردات عمم المصطمح

ولعّل ما يمفت االنتباه في بعض القوائم االصطالحّية ىو استعمال الّصيغة اإلفرادية والّصيغة 
 عمى ىذه القضّية كثيًرا ابالجمع لممقابل العربّي الواحد في آن واحد، ومن الباحثين اّلذين اعتمدو

ج /الحقة: )(Suffixe)، حيث وضع لممصطمح األجنبّي 1نجد الباحث عبد الغني أبو العزم
( معجم مفردات عمم المصطمح)، أّما (ج سوابح/سابقة : )(Préfixe)، ولممصطمح األجنبّي (لواحح

، فرغم كون صاحب ىذا المعجم تقّيد 2(الّسابقة): والّثاني بـ (الاّلحقة): فقد قابل المصطمح األّول بـ
بصيغة اإلفراد اّلتي جاء بيا المصطمحان األجنبّيان إاّل أّنو لم يكترث لمسألة الّتعريف والّتنكير 

غير  (ال)حيث وّظف ىذين المقابمين العربّيين بالّتعريف لكن األصّح بالّتنكير ألّن أداة الّتعريف 
 (.Préfixe)و (Suffixe)موجودة في المصطمحين األجنبّيين 

 :تعّدد المقابالت العربّية للمصطلح األجنبّي الواحد- 2-4
لم يكتف واضعو القوائم االصطالحّية بترجمة المصطمح األجنبّي الواحد بالمقابل العربّي 

الواحد، بل عمدوا إلى وضع أكثر من مقابل عربّي واحد، وفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّننا 
والقوائم االصطالحّية رّكزنا فقط  (معجم مفردات عمم المصطمح)أثناء المقارنة اّلتي قمنا بيا بين 

عمى المقابالت العربّية المشتركة ولم نأخذ بعين االعتبار المقابالت العربّية األخرػ اّلتي ُوضعت 
في  (Connotation)لممصطمح األجنبّي الواحد؛ فعمى سبيل المثال ُترجم المصطمح األجنبّي 

، في حين ورد في (القصد)و (الفحوػ ): بمقابمين عربيين اثنين ىما (معجم مفردات عمم المصطمح)
؛ فنحن ىنا عند حديثنا عن المقابالت العربّية (المفيوم)و (الفحوػ ): الّنسخة المعّدلة ليذا المعجم

ولم نكترث لممقابل  (الفحوػ )المشتركة أخذنا بعين االعتبار المقابل العربّي األّول المتمّثل في 
 .في الّنسخة الّثانية من ىذا المعجم (المفيوم)اّلذؼ حّل محّمو  (القصد)العربّي الّثاني المتمّثل في 

                                                 
شكالية الوضع والّترجمة "عبد الغني أبو العزم– 1  .46 و51ص" تطّور المصطمحات المعجمّية والمعجماتّية وا 
المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس بتعاون مع : تر" معجم مفردات عمم المصطمح "1087 مؤّسسة إيزو الّتوصية – 2

 .210 ص المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم،
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ونظًرا لعدم تقّيد كثير من الباحثين بوضع مقابل عربّي واحد لممصطمح األجنبّي الواحد، فإّننا 
سنكتفي في ىذا المقام من البحث باإلشارة إلى أبرز الحاالت اّلتي الحظناىا أثناء مقارنتنا 

 :والقوائم االصطالحّية، وىي كالّتالي (معجم مفردات عمم المصطمح)لممقابالت العربّية الواردة في 
ومن األمثمة اّلتي تندرج ضمن ىذه الحالة نذكر المصطمح :  مقابل عربّي ومصطلح معّرب

 في حين لم نجد 1(الفونم)ومصطمح معّرب ىو ( الّصوتم: )اّلذؼ ُوضع لو (Phoneme)األجنبّي 
والّشيء . (وحدة الّصوتم الكالمي): إاّل مقاباًل عربيِّا واحًدا وىو (معجم مفردات عمم المصطمح)في 

العنصر : )المترجم بمقابل عربّي ىو (Word element)ليزؼ نگنفسو نجده مع المصطمح اإل
- في الحالة األولى- ، فإذا كان المصطمح المعّرب (المورفم)ومصطمح معّرب ىو  (الكالميّ 

عبارة عن ( المورفم)فإّنو في الحالة الّثانية رغم كون  (Phoneme)كترجمة لـ  (الفونم)المتمّثل في 
بل ينطبح عمى  (Word element)مصطمح معّرب إاّل أّنو ال ينطبح تماًما عمى المصطمح 

ألّن المعّرب يعني نقل المصطمح األجنبّي إلى الّمغة  (Phoneme)مصطمح آخر يتمّثل في 
 .    العربّية كما ىو شرط كتابتو بالحروف العربّية

معجم )لقد ورد ضمن المقابالت العربّية المقترحة في :  مقابل عربّي ومصطلح مؤّشب
عّدة أمثمة تتماشى وىذه الحالة، ومن ذلك مثاًل المصطمح األجنبّي  (مفردات عمم المصطمح

(Stem; Root)  مورفيم )ومصطمح مؤّشب يتمّثل في ( الجذر)اّلذؼ ُوضع لو مقابل عربّي ىو
وجزء عربي ىو  (مورفيم)، فيذا األخير مكّون من جزء معّرب يتمّثل في 2(اصطالحي

وبالّتالي الجمع بينيما ُيعطي لنا ما ُيسّمى بالمصطمح المؤّشب وىناك من يسّميو  (اصطالحي)
 .    بالمصطمح اليجين أو المصطمح المختمط ألّنو يتكّون من جزأين مختمفين

 أّما بالّنسبة لمقوائم االصطالحّية فمم توّظف ىذا الّنوع من المصطمحات، إذ اكتفت كّميا بذكر 
معجم مفردات عمم )فيذه الّظاىرة إذن وردت بكثرة في . فقط (الجذر)المقابل العربّي المتمّثل في 

ولعّل ىذا يرجع إلى كون المقابالت العربّية المقترحة في ىذا المعجم ىي أّول ما ُوضع  (المصطمح
                                                 

األمانة الفّنية لمجنة عمم المصطمح الّتابعة لييأة : تر" معجم مفردات عمم المصطمح "(1087) مواصفة إيزو رقم –1
 .223المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية، ص 

المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس بتعاون مع : تر" معجم مفردات عمم المصطمح "1087 مؤّسسة إيزو الّتوصية –2
 .209المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم، ص 



 بالقوائم االصطالحّية (معجم مفردات عمم المصطمح)مقارنة                  :الّثالثالفصـل 
 

187 

 

في الّمغة العربّية في ميدان عمم المصطمح، ليذا رّبما انفرد بترجمات فريدة من نوعيا، كما جاءت 
معظم المقابالت العربّية الموّظفة فيو مرّكبة من أكثر من كممة، ولعّل مرّد ذلك إلى صعوبة ترجمة 

 .معنى المصطمح األجنبّي الواحد بكممة واحدة
 

لقد تبّين لنا من : المقابالت العربّية المختَلف فيها بين المعجم والقوائم االصطالحّية: سابعا
والقوائم  (معجم مفردات عمم المصطمح)خالل المقارنة اّلتي قمنا بيا في العنصر الّسابح بين 

االصطالحّية أّن الّنسبة العاّمة لممقابالت العربّية المشتركة بين ىذا المعجم والقوائم االصطالحّية 
، فيذا يعني أّن أصحاب القوائم االصطالحّية اختمفوا مع ىذا المعجم في نسبة % 49.29تقّدر بـ 
الّتالي يوّضح  (04) من المقابالت العربّية وىو ما يعادل الّنصف منيا، والجدول رقم % 50حوالي 

والقوائم  (معجم مفردات عمم المصطمح)لنا نسبة المقابالت العربّية المختَمف فييا بين 
 .االصطالحّية
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 .نسبة المقابالت العربّية المختلف فيها بين القوائم االصطالحّية والمعجم: (04)الجدول رقم 

 عناوين القوائم االصطالحّية

عدد 
المصطمحات 

األجنبّية المشتركة 
بين المعجم 
والقائمة 

 االصطالحّية

عدد 
المقابالت 

العربّية المختَمف 
فييا بين المعجم 

والقائمة 
 االصطالحّية

نسبة المقابالت 
العربّية المختَمف فييا 
قياًسا إلى العدد 

اإلجمالّي 
لممصطمحات 

األجنبّية المشتركة 
بين المعجم والقائمة 

 االصطالحّية
: المصطمحّية في عالم اليوم- 1
 (محّمد حممي ىميل: تر)

08 06 74 % 

تطّور المصطمحات المعجمّية - 2
شكالية الوضع  والمعجماتّية وا 

 (عبد الغني أبو العزم): والّترجمة
32 18 56.25 % 

المعجم المنيجّي لعمم - 2
 :«المصطمحّية»المصطمحات 

 (عصام عمران: تر)
35 19 54.28 % 

 : الّتصّورية والّداللية- 4
 (محّمد حممي ىميل: تر)

12 05 41.66 % 

 :معجم مفردات عمم المصطمح- 5

 (1087)مواصفة إيزو رقم 
95 25 26.31 % 

 % 50.7 73 182 المجموع
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نسبة المقابالت العربّية  (04)يمّخص لنا الجدول رقم : (04)تحليل نتائج الجدول رقم - 1
والقوائم االصطالحّية، فرغم اشتراك ىذا المعجم  (معجم مفردات عمم المصطمح)المختَمف فييا بين 

والقوائم االصطالحّية في عدد ال بأس بو من المصطمحات األجنبّية إاّل أّن المقابالت العربّية 
 .(معجم مفردات عمم المصطمح)المرفقة بيا لم تكن نفسيا في كّل القوائم االصطالحّية و

جاءت مرّتبة من أعمى نسبة إلى أدنى نسبة من حيث  (04)الّنتائج المدّونة في الجدول رقم 
 .(معجم مفردات عمم المصطمح)المقابالت العربّية المختَمف فييا بين القوائم االصطالحّية و

المتأّمل في الجدول الّسابح الّذكر يجد أّن أعمى نسبة فيو ُوجدت ضمن القائمة االصطالحّية 
، وىي نسبة (%75)وىي تقّدر بخمسة وسبعين بالمائة  (المصطمحّية في عالم اليوم): المعنونة بـ

ر إاّل بكون صاحب ىذه  عالية جّدا بمقارنتيا مع بقّية الّنسب األخرػ؛ وىذا بطبيعة الحال ال ُيفسَّ
القائمة االصطالحّية المتمّثل في محّمد حممي ىميل عمد في كثير من األحيان إلى ترجمة 

 .(معجم مفردات عمم المصطمح)مصطمحات عمم المصطمح بترجمات أخرػ غير تمك المقترحة في 
ىو أّن جميع القوائم  (04)وما ُيالحع أيًضا في اإلحصائيات الواردة في الجدول رقم 

( %50)االصطالحّية تجاوزت فييا نسبة المقابالت العربّية المختَمف فييا الخمسين بالمائة 
 المترجمة إلى الّمغة 1القائمة االصطالحّية الّرابعة: باستثناء قائمتين اصطالحيتين اثنتين ىما

العربّية عمى يد محّمد حممي ىميل، والقائمة االصطالحّية الخامسة اّلتي ىي في حقيقة األمر 
ولعّل ما يؤّكد أكثر أّن أصحاب ىذه القوائم . (معجم مفردات عمم المصطمح) لترجمة ثانية 

- االصطالحّية لم يوّظفوا المقابالت العربّية نفسيا المقترحة في المعجم ىو كون الّنسخة الّثانية 
المتمّثمة في الّترجمة اّلتي قامت بيا األمانة الفّنية لمجنة عمم المصطمح الّتابعة - من ىذا المعجم

لييأة المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية جاءت المقابالت العربّية الواردة فييا مختمفة بنسبة 
من مجموع المقابالت العربّية الموّظفة في  (1/4)، وىي نسبة تقارب الّربع %26.31: تقّدر بحوالي

 .(معجم مفردات عمم المصطمح)

                                                 
1

الّتصّورية والّداللية مقارنة في المنيج وفحص في ):  لقد وردت ىذه القائمة االصطالحّية ضمن البحث المعنون بـ- 
 .(Wolfgang Nedobity)ولفانج نيدوبيتي : والمؤّلف األصمّي لو ىو (صالحية االستعمال في مجال المصطمحّية
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 (معجم مفردات عمم المصطمح)أّما الّنسبة المئوية العاّمة لممقابالت العربّية المختَمف فييا بين 
من المقابالت  (1/2)، ومعنى ذلك أّن الّنصف % 50.7: والقوائم االصطالحّية فيي تقّدر بـ

معجم )العربّية المستعممة في القوائم االصطالحّية جاء مختمًفا لممقابالت العربّية المقترحة في 
 .(مفردات عمم المصطمح

نستخمص مّما سبح أّن واضعي القوائم االصطالحّية لم يتقّيدوا كثيًرا بالمقابالت العربّية 
فقط، مّما  (1/2)، حيث لم يستعمموا منيا إاّل الّنصف (معجم مفردات عمم المصطمح)الموّظفة في 

يعني أّن مسألة توحيد المصطمحات في الّمغة العربّية لم تتحّقح بعد والسّيما لّما يتعّمح األمر بعمم 
 .كعمم المصطمح اّلذؼ ينيل من عّدة عموم بحكم كونو عمما متداخل الّتخّصصات

لقد تبّين لنا من : نماذج عن المقابالت العربّية المختلفة بين المعجم والقوائم االصطالحّية- 2
خالل ما سبح أّن المقابالت العربّية الموّظفة في القوائم االصطالحّية مختمفة مع تمك المقترحة في 

( 1/2)، وىذا يعني أّن نصف %50.7: بنسبة عاّمة تقّدر بـ (معجم مفردات عمم المصطمح)
معجم )المقابالت العربّية المستعممة في القوائم االصطالحّية جاءت مختمفة مع نظيرتيا الواردة في 

، ونظًرا لكثرة المقابالت العربّية المختَمف فييا بين المعجم والقوائم (مفردات عمم المصطمح
( 05)االصطالحّية، فإّننا سنكتفي باإلشارة إلى بعض األمثمة ويمكن تمخيصيا في الجدول رقم 

 :كالّتالي
 أمثلة عن المقابالت العربّية المختَلف فيها : (05)الجدول رقم  
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      القوائم 
 االصطالحّية

 
 
 

المصطلح بالّلغة 
 ليزّيةنگإلا

معجم مفردات علم )
مؤّسسة : 1(المصطلح

 1087إيزو الّتوصية 

معجم مفردات علم )
مواصفة : (المصطلح
 (1087)إيزو رقم 

الّتصّورية 
: تر: والّداللية

محّمد حلمي 
 هليل

المصطلحّية في عالم 
محّمد حلمي : تر: اليوم
 هليل

المعجم )
المنهجّي لعلم 
المصطلحات 

(«المصطلحّية»
عصام .تر:  

 عمران

تطّور )
المصطلحات 

المعجمّية 
والمعجماتّية 

شكالية  وا 
الوضع 
: (والّترجمة

عبد الغني 
 أبو العزم

Concepts and 

definitions تصّورات وتعاريف مفاىيم وتعاريف / / / / 
Connotation 

intension (of a 

concept) 

 :؛ القصدػالفحو
 (ألّؼ مفيوم)

 :؛ المفيومػالفحو
 (ألّؼ تصّور)

/ / 
إدراك 

 (المفيوم)
 فيم

                                                 
1

ىو نفسو مع المعجم الوارد في الخانة الّثالثة من ىذا الجدول؛ االختالف الموجود بينيما يكمن في المترجم فقط، حيث كانت  (05) ىذا المعجم الوارد في الخانة الّثانية من الجدول رقم - 
أّما الّنسخة الّثانية من ىذا المعجم فقد . (أؼ مكتب تنسيح الّتعريب بالّرباط)الّنسخة األولى عمى يد المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس بتعاون مع المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم 

 .قامت بترجمتيا إلى الّمغة العربّية األمانة الفّنية لمجنة عمم المصطمح الّتابعة لييأة المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية
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Extension1 (by 

ressemblance) ; 

denotation 

 1االمتداد
 ؛ الّداللة(بالّشبو)

 1الماصدق
 ؛ اإلفراد(بالّشبو)

 / الماصدق
توسع 

 (المفيوم)
 المصدق

Terminology 2; 
Nomenclature 

 ،2المصطمحات - 
 الّتسميات

- المصطمحات،- 
 الّتسمية أو المخّصص

 

 مصطلحيّة- 

           (علم)

 المصطلحيّة- 

  التّسمية

مصطمحّية - 
 (مصطمحّيات.ج)

 المصطمحّية (عمم)- 

مسرد )مصطمحّية - 
 (مصطمحي

/ 

 مصطمحّية- 
 مدونة- 

 
 مصطمحّية-
مدونة - 

 اصطالحّية

Abbreviation المختصر المختصر / / 
 موجز 

 اصطالحي
 اختصار

Ultimate 

constituent (of a 

term); 
 
 

Morpheme; 

word element. 

 
المكّونة الّنيائية - 
 ،(لممصطمح)

الّصرفم، العنصر - 
 الّمفظي

 
المكّونة األخيرة - 
 ،(لممصطمح)

الّصرفم، العنصر - 
 (المورفم)الكالمي 

/ 
 
/ 

/ 
 
/ 

/ 

 
 بادئة- 

 
/ 

 
صيغم - 
وحدة )
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 (صرفية

Affix الّزائدة مورفيم مصطمحي / 
 
البوادغ )المزيدات 
 (والّمواحح

 زائدة زائدة

Prefix مقّدمة / / البادئة الّسابقة 
سابقة 

 (سوابح.ج)

Ending; 

termination 
 الّنيايات / اآلخر، الّنياية الخاتمة

حركة 
 اإلعراب

حركة 
 إعرابية

Homonymous 

(several terms) 

عّدة )المجانسات 
 (مصطمحات

 جناس / / األلفاظ المشتركة
مشترك 

 لفظي
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Foreign 

(translations) 

Equivalent; 

corresponding 

foreign term 

 (الّترجمي)المقابل 
 األجنبيّ 

  المقابل األجنبيّ 
 

/ 
 

/ 
 

 متعادل
/ 

 

Context (of a 

term) 

سياق 
 (المصطمح)

 سياق نّص  / / (المصطمح)سياق 
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بعض  (05)يمّثل العمود األّول من الجدول رقم : (05)مالحظات حول الجدول رقم - 2-1
 اّلتي تّم اختيارىا لمّتعميح عمييا في ىذه الّدراسة، وقد راعينا في ترتيبيا في 1المصطمحات األجنبّية

أّما بالّنسبة .  لتسييل ميّمة االىتداء إلييا2ىذا الجدول نفس الّترتيب المعتمد عميو في المعجم
لألسباب اّلتي جعمتنا نكتفي بيذه األمثمة دون غيرىا فيمكن حصرىا في سببين اثنين؛ يتمّثل األّول 

والقوائم  (معجم مفردات عمم المصطمح)في كثرة المقابالت العربّية المختَمف فييا بين 
االصطالحّية، أّما الّسبب الّثاني فيتمّثل في كون ىذه األمثمة اختمف فييا واضعو القوائم 

االصطالحّية كثيًرا من جية، ومن جية أخرػ فيي تنتمي فعاًل إلى مصطمحات عمم المصطمح؛ 
وبالّتالي فيي من المصطمحات المستعممة بكثرة لدػ الباحثين في الّدراسات المصطمحّية والعموم 

 .القريبة منيا
أّما بالّنسبة لبقّية األعمدة األخرػ فقد تّم فييا إيراد المقابالت العربّية المرفقة بتمك المصطمحات 

حسب  (05)األجنبّية كما ورد ذكرىا في القوائم االصطالحّية، حيث جاء ترتيبيا في الجدول رقم 
تاريخ نشر ىذه القوائم االصطالحّية وليس حسب أىّمية المقابالت العربّية الواردة فييا، وبعبارة 

أخرػ فيذا الّترتيب لم يكن حسب درجة استعمال الباحثين العرب ليذه المقابالت العربّية وال حسب 
ألّن البعض منيا جاء مغايًرا تماًما لممعنى األصمّي اّلذؼ يوحي إليو - إن صّح الّتعبير- صّحتيا 

 .المصطمح األجنبيّ 
معجم مفردات عمم )ولعّل أىّم االختالفات الموجودة بين المقابالت العربّية الموّظفة في 

 :والقوائم االصطالحّية عمى حّد سواء يمكن حصرىا في الّنقاط الّتالية (المصطمح
لقد توّصمنا من خالل مقارنتنا : تعّدد المقابالت العربّية للمصطلح األجنبّي الواحد- 2-1-1

والقوائم االصطالحّية معا إلى أّن  (معجم مفردات عمم المصطمح)لممقابالت العربّية الواردة في 
قضّية تعّدد المقابالت العربّية لممصطمح األجنبّي الواحد قد ظيرت بصفة بارزة، حيث وصل األمر 

مقابالت عربّية لممصطمح األجنبّي الواحد كما ىو الحال  (06)في بعض األحيان إلى وضع سّتة 
                                                 

1
 فقط ألّنيا الّمغة األجنبّية ليزّيةنگاإلبالّمغة  (05) اكتفينا في ذكرنا لممصطمحات األجنبّية المدونة في الجدول رقم - 

 .(معجم مفردات عمم المصطمح)الوحيدة اّلتي وردت بيا المصطمحات المقترحة في 

2
، 46، 37، 7، 4، 2: ىي كالّتالي (معجم مفردات عمم المصطمح) لمعمم فإّن أرقام ىذه المصطمحات كما ىي واردة في - 

59 ،62 ،64 ،65 ،90 ،94. 
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؛ والّتمثيل (Nomenclature)و (Ending; termination)بالّنسبة إلى المصطمحين األجنبّيين 
 :ليما يكون وفح الّترسيمتين الّتاليتين

 
 
 
 
 
 
 

    
 (.Ending; Termination)المقابالت العربّية المتعّلقة بالمصطلح : (11) الّشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 

 في الّلغة العربّية (Nomenclature)مقابالت المصطلح : (12)            الّشكل رقم 
 

ىذه المقابالت العربّية المتعّددة وخاّصة إذا كانت مختمفة المعنى قد تعرقل مسألة توحيد 
المصطمحات في اّلمغة العربّية ألّن كّل باحث أو مترجم يسعى إلى وضع مقابل عربّي جديد رغم 

 .وجود مقابالت عربّية واضحة ومتداولة بكثرة بين الّدارسين العرب

 الخاتمة

Ending; Termination 

حركة 
 إعرابّية

حركة 
 اإلعراب

 الّنياية الّنيايات اآلخر

 الّتسميات

Nomenclature 

مدّونة 
 اصطالحّية

الّتسمية أو  مدّونة
 المخّصص

 الّتسمية
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 تعّددت المقابالت العربّية اّلتي ُوضعت لممصطمح األجنبّي الواحد، لكن مع ذلك تبقى ىذه 
ا في الوقت نفسو، وىي متمّثمة  المسألة رّبما معقولة بمقارنتيا بمسألة أخرػ قريبة منيا وخطيرة جدِّ
في ظاىرة تعّدد المقابالت العربّية لممصطمح األجنبّي الواحد حّتى بالّنسبة لمباحث الواحد؛ ولعّل 

( 05)المصطمح األجنبّي الّرابع الوارد في الجدول رقم : خير مثال عمى ما نحن بصدد قولو
، حيث وضع لو محّمد حممي ىميل في القائمة االصطالحية (Terminology)والمتمّثل في 

، أّما في القائمة االصطالحّية 1(عمم المصطمحّية)و (مصطمحّية): الّثالثة مقابمين عربيين اثنين ىما
 :مقابالت عربّية، وىي (03)الّرابعة فقد وضع لو ثالثة 

  (مصطمحّيات.ج)مصطمحّية. 
 عمم المصطمحّية. 
  (مسرد مصطمحي)مصطمحّية. 

المتأّمل في ىذا المثال يجد أّن محّمد حممي ىميل لم يتقّيد بالمقابالت العربّية اّلتي أوردىا في 
أؼ - القائمة االصطالحّية الّثالثة بل أضاف إلييا في القائمة االصطالحّية اّلتي نشرىا فيما بعد 

مقاباًل عربيِّا آخر يتمّثل في - (05)في القائمة االصطالحّية الّرابعة حسب ترتيبيا في الجدول رقم 
 ليزؼ نگاإل، فالباحث محّمد حممي ىميل في ترجمتو لممصطمح (مسرد مصطمحي)
(Terminology)  لو أضاف مقاباًل عربيِّا واضًحا عّما كان عميو في المقابالت العربّية األولى

لكان ذلك مقبواًل ألّنو يكون قد ترجم ىذا المصطمح في بداية األمر بمقابالت عربّية غامضة ثّم 
بمجّرد فيمو أكثر لمموضوع قد يتدارك ذلك الّنقص ويصّححو فيما ينشره فيما بعد، لكن أن ُيبقي 
عمى المقابالت العربّية األولى ويضيف إلييا مقابالت عربّية أخرػ فيذه المسألة خطيرة لذا يجب 
االبتعاد عنيا كّمما أمكن ذلك ألّن عواقبيا وخيمة، وبعبارة أخرػ فاإلكثار من المقابالت العربّية 
لممصطمح األجنبّي الواحد يجعل المصطمح يفقد أىّم سمة يتمّيز بيا عن الكممة العاّمة أال وىي 

 .أحادية الّداللة، ألّن الّترادف غير مقبول عمى اإلطالق في المصطمحات

                                                 
: تر" الّتصّورية والّداللية مقارنة في المنيج وفحص في صالحية االستعمال في مجال المصطمحّية" ولفجانج نيدوبيتي – 1

 .124محّمد حممي ىميل، ص 
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إذا كان محّمد حممي ىميل قد عمد إلى وضع عّدة مقابالت عربّية لممصطمح األجنبّي الواحد 
من خالل األعمال المختمفة اّلتي قام بترجمتيا إلى الّمغة العربّية، فإّن بعض الباحثين اآلخرين قد 
قاموا بوضع أكثر من مقابل عربّي واحد لممصطمح األجنبّي الواحد في البحث الواحد أو المؤّلف 

الواحد كما ىو الحال عند عبد الغني أبو العزم اّلذؼ وضع مقابمين عربيين اثنين لممصطمح 
، والّشيء نفسو نجده عند مترجم القائمة 1(وحدة صرفّية)و( صيغم: )ىما (Morpheme)األجنبّي 

االصطالحّية الّثانية المتمّثل في األمانة الفّنية لمجنة عمم المصطمح الّتابعة لييأة المواصفات 
والمقاييس العربّية الّسورية، حيث قامت ىي األخرػ بوضع مقابمين عربّيين اثنين لممصطمح 

فإذا كان الباحث الواحد ال يتقّيد في البحث . 2(الّنياية)و( اآلخر: )يتمّثالن في (Ending)األجنبّي 
الواحد بوضع مقابل عربّي واحد لممصطمح األجنبّي الواحد، فإّن المسألة تتعّقد أكثر فأكثر خاّصة 
لّما نعمم أّن الجيود الجماعّية أيًضا لم تتقّيد بذلك مثمما ىو الحال عند ىيأة المواصفات والمقاييس 

 .العربّية الّسورية
المسألة إذن في غاية الخطورة ألّن العمل الجماعّي كان من المفروض أن يقّمل من حّدة ىذه 
القضّية ال أن يزيد الّطين بّمة؛ ألّن المقابالت العربّية إذا تعّددت واختمفت عند الباحث الواحد أو 

باألحرػ عند الباحثين اآلخرين فقد يعتقد البعض أّن المصطمح شأنو شأن الكممة العاّمة اّلتي تقبل 
 .الّترادف وال ُيفيم المعنى الواحد منيا إاّل عند إدخال تمك الكممة في سياق معّين

لقد تبّين لنا من خالل العنصر الّسابح الّذكر أّن : توظيف بعض الّترجمات الخاطئة- 2-1-2
المصطمح األجنبّي الواحد ُترجم إلى الّمغة العربّية في كثير من الحاالت بعّدة مقابالت عربّية، فيذا 
الّتعّدد في المقابالت العربّية رّبما سبب من األسباب اّلتي أّدت إلى ظيور بعض الّترجمات الخاطئة 

لذا يجب عدم توظيف عّدة مقابالت عربّية لممصطمح األجنبّي الواحد، - إن ّصح الّتعبير- 
وخاّصة إذا كان معنى المصطمح المراد ترجمتو غير غامض؛ ألّن ىذا الّتعّدد في بعض األحيان 
يؤّدؼ إلى توظيف مقابل عربّي صحيح وآخر خاطف مثمما ىو الحال عند محّمد حممي ىميل حين 

البوادغ )و( المزيدات: )بمقابمين عربّيين اثنين ىما (Affix )ليزؼ نگ اإلترجم المصطمح
                                                 

شكالية الوضع والّترجمة" عبد الغني أبو العزم – 1  .42ص " تطّور المصطمحات المعجمّية والمعجماتّية وا 
 األمانة الفّنية لمجنة عمم المصطمح الّتابعة لييأة : تر" معجم مفردات عمم المصطمح "(1087) مواصفة إيزو رقم – 2

 .232المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية، ص 
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ىو مقابل عربي صحيح وبتعبير آخر  (المزيدات)؛ فالمقابل العربّي األّول المتمّثل في 1(والّمواحح
؛ وبالّتالي 2«ما ُيزاد في وسط كممة لتعديل معناىا أو قيمتيا» فيو ترجمة مقبولة ألّنو يدّل عمى 

ألّن ىذا األخير ليس  (البوادغ والّمواحح)فيي تختمف عن المقابل العربّي الّثاني المتمّثل في 
ّنما يتكّون في الحقيقة من مصطمحين نگبترجمة صحيحة لممصطمح اإل ليزؼ الّسابح الّذكر وا 

لكن محّمد حممي ىميل ( سوابح)وجمعو ( سابقة)بمعنى  (Prefix/Préfixe)اثنين؛ األّول ىو 
بمعنى  (Suffix/Suffixe)، أّما الّثاني فيو (البوادغ)فّضل استعمال مقابل عربي آخر ىو 

 .(لواحح)وجمعو  (الحقة)
 (المزيدات)أؼ  -ونظًرا الختالف المعنى اّلذؼ يدّل عميو كّل من ىذين المقابمين العربّيين 

فالمقابل العربّي الّثاني اّلذؼ وضعو محّمد حممي ىميل كترجمة لممصطمح - (البوادغ والّمواحح)و
ىو ترجمة خاطئة ألّنو يدّل عمى إضافة بعض الحروف أو المقاطع إلى  (Affix )ليزؼ نگاإل

ّما بعد جذر الكممة فيسّمى (سابقة)جذر الكممة، وذلك إّما قبل ىذا الجذر فيسّمى  ، وىذا (الحقة)، وا 
اّلتي تدّل عمى إضافة حروف في  (Affix /المزيدات)بطبيعة الحال مختمف عن معنى كممة 

 ومن األمثمة اّلتي قّدميا لنا عبد الّسالم المسّدؼ بخصوص  وليس في البداية أو الّنياية؛3الوسط
اّلذؼ إذا أضيف إليو حرف معّين في الوسط تغّير معناه  (رمْ )الّزيادة في الوسط األصل الّثنائي 

رتم الّشيء إذا كسره، ويمكن أيًضا إضافة الجيم فيصبح : فنقول (رتم)إضافة الّتاء فيصبح : نحو
 ولّما كان األمر كذلك فالمقابل العربّي األّول المتمّثل .إلخ...رجم فالنا بمعنى قتمو: فنقول (رجم)

؛ لذا (البوادغ والّمواحح)يختمف مدلولو عن مدلول المقابل العربّي الّثاني المتمّثل في  (المزيدات)في 
ولتوضيح الفكرة أكثر نستعين . ُيستحسن حذف ىذا األخير واإلبقاء عمى المقابل العربّي األّول فقط

 :بالّترسيمة الّتالية
 
 

                                                 
 .213محّمد حممي ىميل، ص : تر" المصطمحّية في عالم اليوم"فيمبر .  ه–1
، دار اليمامة، ص 2007: تونس. 1عاّم، لغوؼ، وظيفي، ط (عربي-معجم فرنسي) أحمد العايد وآخرون، المجيب – 2

729. 
 .62 عبد الّسالم المسّدؼ، مباحث تأسيسّية في الّمسانّيات، ص – 3
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 .أنواع اّللواصق: (13)                        الّشكل رقم 
بخصوص المقابالت العربّية - الّسابح الّذكر - (05)ولعّل أكبر خطأ وارد في الجدول رقم 

: اّلذؼ ُترجم إلى الّمغة العربّية بـ (Terminology )ليزؼ نگ اإلالواردة فيو يتمّثل في المصطمح
خاطف  (المصطمحات)فالمقابل العربّي األّول المتمّثل في . (مسرد مصطمحي)و (المصطمحات)

يدّل  (Terminology)، في حين المصطمح (Terms) ىو ليزّيةنگاإلألّن ما يقابمو في الّمغة 
بدراسة المصطمح في ذاتو، دراسة مورفولوجية مجّردة، وفي ارتباطو » عمى العمم اّلذؼ ُيعنى 

، فالّتركيز إذن في عمم المصطمح يكون حول المصطمحات في حّد 1«بالمفيوم اّلذؼ يعّبر عنو
ىو  (Terminology)ذاتيا؛ مّما يعني أّن موضوع ىذا العمم المتمّثل في عمم المصطمح 

 .المصطمحات بعينيا
ىو ترجمة خاطئة  (المصطمحات)ولّما كان األمر كذلك، فالمقابل العربّي المتمّثل في 

، وبتعبير آخر فالخطأ ىنا يكمن في الخمط بين العمم (Terminology )ليزؼ نگ اإللممصطمح

                                                 
مجّمة الّمسان العربّي، اليامش " بناء المصطمح وتعريبو في الّمسانّيات المعاصرة بين القديم والحديث" عاصم شحادة عمي – 1

 .30، ص (09)رقم 

 البوادغ/الّسوابح
(Préfixes) 

 الّلواصق

تأتي في 
 آخر الكممة

تأتي في 
 بداية الكممة

 المزيدات
(Affixes) 

 الّمواحح
(Suffixes) 

تأتي في 
 وسط الكممة
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وفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّن ىذا الخمط وقع فيو كثير من الباحثين العرب؛ . وموضوعو
: ومن ىؤالء نذكر عمى سبيل المثال ال الحصر سييل إدريس في معجمو الّثنائي الّمغة الموسوم بـ

، فرغم قيمتو العممّية إاّل أّن صاحبو لم يتمّكن من ترجمة المصطمح الفرنسّي (المنيل)
(Terminologie) وىذا غير صحيح ألّن ما يقابمو في 1(مصطمح: )ترجمة صحيحة بل وضع لو 

، كما أّن العمم ال ُيترجم عمى اإلطالق باسم موضوعو ألّن العمم شيء (Terme)الّمغة الفرنسّية ىو 
وموضوعو شيء آخر، فالمعجمّي سييل إدريس بترجمتو ىذه كأّنو وضع العمم وموضوعو في منزلة 

 .واحدة، وىذا بطبيعة الحال ال أساس لو من الّصّحة
حسب الجدول  -(Terminology)أّما المقابل العربّي الّثاني اّلذؼ ُوضع لممصطمح األجنبّي 

وقد أدرجناه ضمن المصطمحات المترجمة ترجمة ( مسرد مصطمحي)فيو يتمّثل في - (05)رقم 
خاطئة؛ ولعّل مرّد ذلك إلى كون عمم المصطمح ليس مجّرد قائمة من المصطمحات فقط، بل زيادة 
عن ذلك فيو يبحث فيما يحكم ىذه المصطمحات من عالقات وقوانين، وبعبارة أخرػ فيو ينظر 

إلى المصطمحات من عّدة زوايا؛ نحو كيفية صياغتيا، توحيدىا، توثيقيا، ونشرىا في آخر المطاف 
اّل سوف تبقى مجّرد حبر عمى ورق   .عمى شكل معاجم أو موسوعات لتصبح قابمة لالستعمال وا 

الّسابح الّذكر نجد  (05)ومن الّترجمات األخرػ اّلتي تبدو لنا غير صحيحة في الجدول رقم 
، في حين ُوضع ليا (Prefix )ليزؼ نگ اإلاّلتي ُوضعت كمقابل عربّي لممصطمح (مقّدمة)كممة 

، والوحيد اّلذؼ انفرد بترجمة مخالفة ليا ىو (بادئة)أو  (سابقة)في بقّية القوائم االصطالحّية إّما 
: ، فيي كممة عاّمة ُتستخدم لمّداللة عمى عّدة أشياء كقولنا(مقّدمة) اّلذؼ وضع ليا 2عصام عمران

فمن ىذه الّناحية يمكن أن نقول . إلخ...مقّدمة بحث، مقّدمة معجم، مقّدمة كتاب، مقّدمة قطار
مقّدمة كممة معّينة أو جذر معّين لكّنيا قد ال تعني بالّضرورة تمك الحروف أو المقاطع اّلتي : أيًضا

ُتضاف إلى جذر الكممة في أّوليا، بل قد ُيفيم من ذلك مثاًل الكممة اّلتي تسبح ىذا الجذر وفي ىذه 
( Prefix )ليزؼ نگ اإلالحالة تغّير المعنى وبالّتالي يستحسن عدم توظيفيا كمقابل عربّي لممصطمح

                                                 
 .1192عربي، ص -  سييل إدريس، المنيل قاموس فرنسي–1
 .197عصام عمران، ص :  تر "المصطمحّية– المعجم المنيجّي لعمم المصطمحات "كسنل وآخرون -  رشل بوتن – 2
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: والسّيما لّما نعمم أّن ىذا المصطمح ُترجم إلى الّمغة العربّية بمقابالت عربّية واضحة ودقيقة نحو
 .(بادئة)و (سابقة)

وباإلضافة إلى ما سبح ذكره، فقد وقع أصحاب ىذه القوائم االصطالحّية في أخطاء أخرػ 
: لكّنيا ليست من حيث المعنى بل من حيث الّشكل ولعّل معظميا عبارة عن أخطاء مطبعّية نحو

 ليزؼ نگ اإل اّلتي وضعيا عبد الغني أبو العزم كمقابل عربّي لممصطمح1(المصدق)كممة 
(Extension) في حين ُذكرت ىذه الكممة في بعض القوائم االصطالحّية األخرػ بصيغة أخرػ ،

وىي الكممة الّصحيحة؛ فالخطأ المطبعّي ىنا إذن يتمّثل في عدم إضافة ألف المّد  (الماصدق)ىي 
 .لتمك الكممة (م)بعد حرف الميم  (ا)

ىذا الّنوع من األخطاء إذا انتبو إليو القارغ ال يؤّدؼ إلى مشاكل كبيرة مقارنة بتمك األخطاء 
المرتبطة بالمعنى؛ ألّن ىذه األخيرة قد تؤّدؼ في بعض األحيان إلى تشويو معنى المصطمح 
ذا كثرت عند الباحثين فسوف يؤّدؼ ذلك إلى خمح تضارب وتناقض في بعض  األصمّي وا 
المصطمحات؛ وبالّتالي تختمط المفاىيم وتتعّقد أكثر فأكثر ولعّل ىذا ما جعل قضّية توحيد 

 .المصطمحات العربّية ال تزال في بداية طريقيا
لقد توّصمنا من خالل :  اختالف الوسيلة المعتَمد عليها في وضع المقابالت العربّية-2-1-3

وتمك الموّظفة في  (معجم مفردات عمم المصطمح)مقارنتنا بين المقابالت العربّية المقترحة في 
القوائم االصطالحّية إلى أّن سبب اختالف المقابالت العربّية الواردة في كّل من المعجم والقوائم 

االصطالحّية قد يرجع في بعض األحيان إلى اختالف الوسائل المعتمد عمييا في وضع المقابالت 
اّلذؼ ُترجم في  (Nomenclature)العربّية، ومن األمثمة عمى ذلك نذكر المصطمح األجنبّي 

 وىو عبارة عن مرّكب عطفي والوسيمة 2(الّتسمية أو المخّصص): القائمة االصطالحّية الّثانية بـ 
، أّما معظم القوائم (Composition)المعتَمد عمييا في وضع ىذا المصطمح ىي الّتركيب 

االصطالحّية األخرػ فقد وضعت ليذا المصطمح األجنبّي مقابالت عربّية غير مرّكبة بل جاءت 
؛ فأصحاب ىذه القوائم االصطالحّية (مدّونة)و (الّتسمية)، (الّتسميات): بكممة واحدة فقط نحو

                                                 
شكالية الوضع والّترجمة" عبد الغني أبو العزم – 1  .35ص " تطّور المصطمحات المعجمّية والمعجماتّية وا 
األمانة الفّنية لمجنة عمم المصطمح الّتابعة لييأة : تر" معجم مفردات عمم المصطمح "(1087) مواصفة إيزو رقم –2

 .222المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية، ص 
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 ُتفّضل الكممة »: جاءت مصطمحاتيم متماشية تماًما مع قرار مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة القائل
ذا لم يمكن ذلك ُتفّضل  الواحدة عمى كممتين فأكثر، عند وضع اصطالح جديد، إذا أمكن ذلك، وا 

 فالمجمع القاىرّؼ يقّر بتفضيل الكممة الواحدة عمى الكممتين وىذا ما لم تأخذه .1«الّترجمة الحرفّية
 .بعين االعتبار ىيأة المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية رغم كونيا جيًدا جماعًيا

والقوائم  (معجم مفردات عمم المصطمح)المتأّمل جّيًدا في المقابالت العربّية المستعممة في 
االصطالحّية يجد أّن الوسيمة المعتَمد عمييا كثيًرا في وضعيا لممصطمحات تتمّثل بالّدرجة األولى 

معجم )في الّتركيب بأنواعو المختمفة؛ ومن المصطمحات اّلتي جاءت عمى شكل مرّكب إضافي في 
 المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس بتعاون مع المترَجم عمى يد (مفردات عمم المصطمح

اّلذؼ  (Quasi-synonymous) نجد المصطمح األجنبّي المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم؛
؛ فيذا المرّكب المصطمحّي مكّون من كممتين اثنتين ىما المضاف (أشباه المترادفات): ُترجم بـ

والمضاف إليو؛ ليذا سمّي ىذا الّنوع من الّتركيب تركيًبا إضافًيا ألّن العالقة الّرابطة بين الكممة 
األولى والّثانية من ىذا الّتركيب ىي عالقة اإلضافة، وفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّن ىذا 

الّنوع من المرّكبات المصطمحّية المتمّثل في المرّكب اإلضافّي لم يرد بكثرة مقارنة بالمرّكب 
 .الوصفيّ 

اّلذؼ يتكّون  (المرّكب البياني)ُيعّبر عن المرّكب الوصفّي في الّمغة العربّية بتسمية أخرػ ىي 
من كممتين تكون ثانيتيما موّضحة معنى األولى ومرتبطة بيا بعالقة تبيين بدال أو » بصفة عاّمة 

، ونظًرا لمجيء عدد كبير من المصطمحات الواردة في القوائم االصطالحّية 2«توكيدا أو صفة
بيذا الّنوع من الّتركيب، فإّننا سنكتفي بتقديم بعض األمثمة فقط،  (معجم مفردات عمم المصطمح)و

اّلذؼ ُوضع لو في القائمة االصطالحّية  (Homonymous)ليزؼ نگومن ذلك مثاًل المصطمح اإل
، أّما عبد الغني أبو العزم فقد (األلفاظ المشتركة- )(05)حسب ترتيبيا في الجدول رقم - الّثانية 

، فكالىما ينتمي إلى المصطمحات المرّكبة تركيًبا وصفًيا لكن المقابل (مشترك لفظي): وضع لو
 .العربّي األّول جاء بصيغة الجمع في حين ورد المقابل العربّي الّثاني بصيغة اإلفراد

                                                 
 .175، ص (1984-1934) مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة، مجموعة القرارات العممّية في خمسين عاًما – 1
 .45ص " الّتركيب المصطمحّي طبيعتو الّنظرية وأنماطو الّتطبيقّية" جواد حسني سماعنو – 2
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اّلذؼ ينتج بفضل  (المرّكب اإلسنادؼ)ومن األنواع األخرػ لممصطمحات المرّكبة نجد أيًضا 
 (الّتعريف باالمتداد): عالقة اإلسناد الّرابطة بين الكممتين المكّونتين ليذا الّتركيب، ومن أمثمة ذلك

(Definition by extension) 1(الّتعريف بالّسياق)و( Definition by Context.) 
وىو كّل ما تكّون من  (مرّكب عطفي)وباإلضافة إلى ما سبح ذكره، فيناك نوع آخر يسّمى 

وما ينبغي أن نشير إليو . كممتين اثنتين أو أكثر شرط أن تكون العالقة الّرابطة بينيما ىي العطف
في ىذا الموضع ىو أّن ىذا الّنوع المتمّثل في المرّكب العطفّي ال ُيستعمل كثيًرا في الّمغة العربّية، 
ولعّل مرّد ذلك إلى حرف العطف اّلذؼ يتوّسط بين تمك الكممتين ألّن ىذا الحرف كما يقول جواد 

شأنو شأن األدوات الّنحوية األخرػ اّلتي ال ُيعتّد بيا في الّتراكيب » : حسني سماعنو
الّسابح الّذكر مرّكبة تركيًبا عطفًيا  (05)، ومن األمثمة اّلتي جاءت في الجدول رقم 2«االصطالحّية

البوادغ )، و(Concepts and definitions /مفاىيم وتعاريف): نذكر عمى سبيل المثال
ومكّون - إن صّح الّتعبير-  فإذا كان المصطمح األّول عبارة عن ترجمة حرفّية ؛(Affix /والّمواحح

 فإّن ترجمتو إلى الّمغة العربّية ليزّيةنگاإلمن كممتين اثنتين يتوّسط بينيما حرف عطف في الّمغة 
ا بمقارنتيا مع المصطمح الّثاني اّلذؼ أتت ترجمتو إلى الّمغة  بيذه الّطريقة تبقى واضحة ومعقولة جدِّ

العربّية بكممتين اثنتين مع حرف عطف يتوّسط بينيما، ولعّل ما يجعل ىذا غير معقول عمى 
اإلطالق ىو كون صاحب ىذه الّترجمة المتمّثل في محّمد حممي ىميل قد وضع ليا أّول األمر 

؛ ىذا من جية ومن جية أخرػ فالمقابل العربّي المتمّثل في (المزيدات)مقاباًل عربيِّا يتمّثل في 
، في حين المقصود بالمصطمح (الّسوابح والّمواحح)غير صحيح ألّنو يعني  (البوادغ والّمواحح)

ما يضاف إلى جذر الكممة من حروف في الوسط وليس في بداية ىذا الجذر أو  (Affix)األجنبّي 
واإلبقاء  (البوادغ والّمواحح)في نيايتو، وبالّتالي ُيستحسن حذف ىذا المرّكب العطفّي المتمّثل في 

 .(المزيدات)عمى المقابل العربّي المتمّثل في 

                                                 
المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس بتعاون مع : تر" معجم مفردات عمم المصطمح "1087 مؤّسسة إيزو الّتوصية – 1

 .206المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم، ص 
 .46ص " الّتركيب المصطمحّي طبيعتو الّنظرية وأنماطو الّتطبيقّية" جواد حسني سماعنو – 2
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فإذا كانت المصطمحات المرّكبة الّسابقة الّذكر كّميا بسيطة بمعنى أّنيا مكّونة من كممتين فقط، 
؛ 1(مفيوم يتجاوز الحقل المعّين): فإّنو في بعض األحيان قد جاءت مكّونة من أكثر من ذلك نحو

كممات فيو إذن يدخل ضمن المصطمحات المرّكبة المعقّدة ألّن  (04)فيذا الّتركيب يتكّون من أربع 
ونظًرا . ىذا األخير يعني كّل ما تكّون من ثالث كممات فأكثر عمى حّد تعبير جواد حسني سماعنو
حدود » لعدم تحديد أقصى ما يصل إليو ىذا المرّكب المعّقد من كممات فقد ذىب البعض إلى أّن 

، لكن إذا سّممنا بما جاء في ىذا القول فقد يفيم البعض 2«المرّكب المصطمحّي غير منتيية نظرًيا
أّن ىذا الّنوع من المصطمحات المرّكبة قد يتجاوز الجممة وىذا تصّور ال أساس لو من الّصّحة في 
الحقيقة، لكن ما ينبغي الّتنبيو إليو فعاًل ىو أّن المصطمحات المرّكبة تزداد تعقيًدا كّمما تكّونت من 

 .عدد كبير من الكممات
يّتضح مّما سبح أّن جميع أنواع المرّكبات المصطمحّية اّلتي ورد ذكرىا في القوائم االصطالحّية 

مكّونة من عناصر لغوّية عربّية وقد ظيرت بنسب متفاوتة من نوع آلخر، لكن رغم كثرة ىذه 
المصطمحات المرّكبة اّلتي جاءت بكممات عربّية فقط، إاّل أّن ذلك لم يمنع من ظيور نوع آخر 

المرّكبات ): لمّتركيب يتمّثل في المصطمحات المرّكبة تركيًبا مؤّشًبا أو ما ُيعّبر عنو عند البعض بـ
، 3«الّتراكيب اّلتي يعتمد تأليفيا عمى عناصر لغوّية عربّية وأخرػ أجنبّية» وىي تعني  (المؤّشبة

( Affix)نذكر المصطمح األجنبّي - الّسابح الّذكر - (05)ومن األمثمة عمى ذلك في الجدول رقم 
وىو يدخل ضمن  (مورفيم مصطمحي): اّلذؼ ُوضع لو في القائمة االصطالحّية األولى

المصطمحات المرّكبة تركيًبا مؤّشًبا ألّنو يتكّون من عنصرين اثنين؛ العنصر األّول عبارة عن 
، أّما العنصر الّمغوّؼ الّثاني فيو عربّي يتمّثل في كممة (مورفيم)عنصر لغوّؼ أجنبّي يتمّثل في 

أّما . ، والجمع بين ىذين العنصرين الّمغوّيين يعطي لنا ما يسّمى بالمرّكب المؤّشب(مصطمحي)
ليزؼ المتمّثل نگواضعو القوائم االصطالحّية األخرػ فمم يعتمدوا في ترجمتيم ليذا المصطمح اإل

                                                 
المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس بتعاون مع : تر" معجم مفردات عمم المصطمح "1087 مؤّسسة إيزو الّتوصية – 1

 .205المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم، ص 
2  

– Martine Guilbert, la dérivation syntagmatique dans les vocabulaires scientifiques et 

techniques, Acte du stage de Saint-Cloud, Strasbourg, 1970, P 129. 
 .42ص " الّتركيب المصطمحي طبيعتو الّنظرية وأنماطو الّتطبيقية" جواد حسني سماعنو – 3
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عمى ىذا النّوع من الّتركيب بصفة خاّصة وال عمى وسيمة الّتركيب بصفة عاّمة، بل  (Affix)في 
 .(المزيدات)و (الّزائدة): تمّكنوا من ترجمتو بكممة واحدة فقط؛ فوضعوا لو

الوسيمة الُمعتَمد عمييا في وضع المصطمحات في الّمغة ومن االختالفات األخرػ فيما يخّص 
في آن  (المصطمح المؤّشب)و (المعّرب)اّلذؼ يقابمو عند آخرين  (الّتركيب المعّقد)العربّية نجد 

اّلذؼ ُترجم في القائمة  (Phoneme )ليزؼ نگ اإلواحد؛ ومن األمثمة عمى ذلك نذكر المصطمح
وىو مرّكب معّقد ألّنو يتكّون من أكثر من  (وحدة الّصوتم الكالميّ ): االصطالحّية األولى بـ

 (الّصوتم): كممتين، في حين ُترجم في القائمة االصطالحّية الّثانية بمقابمين عربّيين اثنين ىما
 (الّصوت)؛ فاألّول مصطمح مؤّشب ألّنو يتكّون من عنصر لغوّؼ عربّي يتمّثل في (الفونيم)و

أّما المقابل . اّلتي ُنقمت إلى الّمغة العربّية كما ىي (eme-)وعنصر لغوّؼ أجنبّي يتمّثل في الاّلحقة 
فيو معّرب والوسيمة المعتَمد عمييا في وضعو ىي الّتعريب،  (الفونيم)العربّي الّثاني المتمّثل في 

وىي طريقة توصف عند البعض بنوع من الكسل ألّنيا في الحقيقة ال تمّثل إاّل الّنقل الحرفّي اّلذؼ 
تمثيل حروف أبجدية لغة ما بأبجدية لغة أخرػ دون مراعاة الّنطح الحقيقّي » : ُيعّرف عمى أّنو

، فيذه الوسيمة المتمّثمة في الّتعريب ىي وسيمة ُيستعان بيا كثيًرا في حالة عدم العثور 1«لألصوات
عمى المصطمح األنسب وفي وقت قصير مقارنة بالوسائل األخرػ اّلتي تحتاج إلى وقت معّين 

إليجاد المصطمح المناسب، لكن رغم ذلك ال يجب اإلكثار منيا ألّن ذلك يجعمنا نستعمل 
مصطمحات أجنبّية مكتوبة فقط بالّمغة العربّية، وفي ىذه الحالة قد تتالشى العربّية شيًئا فشيًئا 

 الّمفع العربّي عمى »ومصيرىا الّزوال؛ ولعّل ىذا ما جعل مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة يفّضل 
؛ فالمجمع بقراره ىذا ال يمنع الّمجوء إلى توظيف المعّرب 2«المعّرب القديم، إاّل إذا اشتير المعّرب

نيائًيا بل ترك المجال مفتوًحا في بعض الحاالت الخاّصة كالحالة اّلتي يكون فييا استعمال المعّرب 
شائًعا؛ ففي ىذه الحالة يصعب قمعو ألّنو دخل حمبة االستعمال ويبقى واضًحا ومتداواًل بين الّناس 

 .رغم إمكانية استحداث لفع عربّي قديم موجود في الّتراث

                                                 
1  

– Jean Maillot, la traduction scientifique et technique, Ayrolle, Paris, 1969, P 176. 
 .188، ص (1984-1934) مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة، مجموعة القرارات العممّية في خمسين عاًما – 2
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قد ترجع معظم االختالفات : الّتعبير عن المصطلح األجنبّي الواحد بعّدة مصطلحات- 2-1-4
والقوائم االصطالحّية  (معجم مفردات عمم المصطمح)الموجودة في المقابالت العربّية الموّظفة في 

اّلتي ُنشرت بعده إلى إيراد المصطمح األجنبّي الواحد بعّدة مصطمحات، حيث في بعض األحيان 
 :تحمل المعنى نفسو لكّنو في حاالت أخرػ قد يكون المعنى مختمًفا تماًما؛ ومن ذلك مثال ما يمي

 Ultimate constituent (of a term); 

 Morpheme; 

 Word element. 

ُوضعت ىذه المصطمحات األجنبّية الّثالثة كمصطمح واحد ولكن معانييا مختمفة نوًعا ما؛ لذا 
مقابالت عربّية  (03)جاءت ترجمتيا إلى الّمغة العربّية في القائمة االصطالحّية األولى بثالثة 

- أّما بقّية القوائم االصطالحّية . (الّصرفم والعنصر الّمفظي)، (المكّونة الّنيائية لممصطمح): وىي
فمم توّظف من ىذه المصطمحات األجنبّية الّثالثة إاّل - باستثناء القائمة االصطالحّية الّثانية

بادئة : )، حيث ُوضع لو مقابالن عربّيان ىما(Morpheme)المصطمح الّثاني المتمّثل في 
 غير صحيح بدليل أّنو قد ُوّظف عند 1(بادئة)؛ فالمقابل العربّي المتمّثل في ( وحدة صرفّية/وصيغم

 /المورفيم)، في حين معنى (سوابح)وجمعيا  (سابقة)بعض الباحثين اآلخرين بمعنى 
Morpheme)  يختمف عن ذلك المعنى ألّنو عبارة عن أصغر وحدة داّلة، أّما المقابل العربّي

 فرغم كونو مصطمًحا مؤّشًبا ألّنو يتكّون من عنصر لغوّؼ عربّي مع 2(صيغم)الّثاني المتمّثل في 
وحدة )إاّل أّن معناه واضح والسّيما عندما أضيفت أمامو بين قوسين عبارة  (eme-)الحقة أجنبّية 

 .(صرفّية
المتأّمل في القائمتين االصطالحيتين األولى والّثانية يجد أّن الكثير من المصطمحات األجنبّية 

لم ترد بمصطمح واحد بل جاءت بأكثر من مصطمح أجنبّي واحد؛ ولعّل ىذا ما أّدػ بأصحاب 
القوائم االصطالحّية إلى وضع مقابل عربّي واحد ليا كما ىو الحال مثاًل مع المقابل العربّي 

:  اّلذؼ ُوضع لمصطمحين أجنبّيين اثنين ىما3(المورفيم المصطمحيّ )المتمّثل في 
                                                 

 .197عصام عمران، ص : تر" المصطمحّية– المعجم المنيجّي لعمم المصطمحات "كسنل وآخرون - رشل بوتن – 1
شكالية الوضع والّترجمة" عبد الغني أبو العزم – 2  .42ص " تطّور المصطمحات المعجمّية والمعجماتّية وا 
المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس بتعاون مع : تر" معجم مفردات عمم المصطمح "1087 مؤّسسة إيزو الّتوصية – 3

 .209المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم، ص 
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(Terminology morpheme) و(Affix)  وكأّن الّمغة العربّية تعاني فعاًل من نقص في
 .الكممات أو المصطمحات

معجم )بين القوائم االصطالحّية و- وباإلضافة إلى ما سبح ذكره فمعّل سبب االختالف الكبير 
من حيث المقابالت العربّية يرجع من دون شّك إلى وسيمة الّتركيب - (مفردات عمم المصطمح

(Composition)  اّلتي جاءت بيا حّتى المصطمحات األجنبّية؛ فإذا كان الباحثون العرب قد
اختمفوا في ترجمتيم لممصطمح األجنبّي الواحد المكّون من كممة واحدة فقط، فإّن المسألة تكون 
معّقدة عند توظيف مصطمحات أجنبّية مرّكبة بسيطة بمعنى ما تكّون من كممتين، وىكذا تزداد 

تعقيدا أكثر فأكثر كّمما تكّون المصطمح األجنبّي الواحد من عّدة كممات؛ ففي ىذه الحالة نكون أمام 
 .(المصطمح المرّكب المعّقد)أو  (المرّكب المعّقد)ما يسّمى بـ 

 



 
 :الفصــــــــل الّرابع

     مدى توظيف مصطلحات مواصفة إيزو في  
. الملحقات االصطالحّية

 .ووع الملحقات االصطالحّية في الوطط اللرريّ : أّوال

  .وصف وتحليل بلض الملحقات االصطالحّية: ثانيا

 .تحديد اللّينة: ثالثا

في الملحقات  (1087)مدى توظيف مصطلحات مواصفة إيزو رقم : رابلا
 .االصطالحّية

مدى توظيف الملحقات االصطالحّية للمقابالت اللررّية المقترحة في : خامسا
 (.1087)مواصفة إيزو رقم 

نسبــة المقابــالت اللرريـّـة المختلـف فيهـا بيط مواصفــة إيــزو رقم : سادسا
 .والملحقــات االصطالحّية (1087)
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 بعدما تطّرقنا في الفصل الّثالث من ىذا البحث إلى مقارنة المصطمحات الواردة ضمن :توطئة
مواصفة إيزو بتمك الموّظفة في القوائم االصطالحّية، نأتي في ىذا الفصل إلى إجراء مقارنة أخرػ 
بين المصطمحات وتكون في ىذه المّرة بين مصطمحات المواصفة وتمك المصطمحات المستعممة 

لكن قبل أن نشرع في ىذه المقارنة ال بّد أن نقوم أّواًل بسرد جميع . في الممحقات االصطالحّية
الممحقات االصطالحّية حسب تاريخ ظيورىا، وبعد ذلك تأتي مرحمتا الوصف والّتحميل لبعض 
الممحقات االصطالحّية، وأخيًرا نجرؼ مقارنة بين مواصفة إيزو والممحقات االصطالحّية، وىذا 

 .بطبيعة الحال ال يتّم إاّل بعد حصر العّينة المناسبة لمّدراسة
نظًرا لكون ميدان عمم المصطمح ميدانا : ووض االملحقت االالططلّحة  ف ااوطن االررفّ : أّوال

فقد تّم االّطالع عمى أكثر من مائة  (Domaine interdisciplinaire)متداخل الّتخّصصات 
كتابا؛ منيا ما ىو مختّص في عمم المصطمح في حّد ذاتو، ومنيا ما ينتمي إلى  (150)وخمسين 

تمك العموم القريبة إليو أو تمك اّلتي يتقاطع معيا كثيًرا نحو المعجمّية، عمم الّداللة، الّمسانّيات 
وفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّننا لم نأـخذ بعين االعتبار جميع الكتب . إلخ...والمعموماتّية 

المؤّلفة في الوطن العربّي، بل وقع اختيارنا عمى الكتب اّلتي تناولت ضمن إحدػ مباحثيا أو 
ّنما رّكزنا  فصوليا ما يتعّمق بقضايا عمم المصطمح، لكن حتّى في ىذه الحالة لم نعتمد عمييا كّميا وا 

وبعبارة أخرػ فقد أخذنا في الحسبان تمك الكتب . فقط عمى تمك الحاممة لمممحقات االصطالحّية
 .اّلتي جاءت مذّيمة بقائمة من المصطمحات في األخير

والغرض األساس من حصر جميع الكتب المتضّمنة لمممحقات االصطالحّية ىو دراسة ما ورد 
فييا من مصطمحات وذلك عن طريق إجراء مقارنة بينيا وبين مواصفة إيزو الّتوصية رقم 

، وىذا بطبيعة الحال ال يكون عمى جميع األصعدة بل عمى مستوػ الوضع  واالستعمال (1087)
 .فقط

 بعدما تصّفحنا جميع الكتب العربّية المتعّمقة :ققئلة ااكتب االقلمة اململحقت االالططلّحة- 1
بعمم المصطمح أو العموم القريبة إليو، توّصمنا إلى أّن عدد الكتب الحاممة لمممحقات االصطالحّية 

حصرنا ليذه الكتب ىو أّننا لم نقتصر ومّما ينبغي أن ُيعمم في . كتابا (52)يقّدر باثنين وخمسين 
عمى ما ىو متوّفر في مكتباتنا الجزائرّية فقط، بل قمنا بزيارة بعض الجامعات العربّية المتواجدة في 
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العالم العربّي كتونس، المغرب، األردن والقاىرة، كما استفدنا كثيًرا من بعض المكتبات القّيمة 
، (المغرب)التّابعة ليذه البمدان، وخاّصة مكتبة آل سعود ومكتبة مكتب تنسيق الّتعريب بالّرباط 

أضف إلى ذلك مكتبة مجمع الّمغة العربّية األردني اّلتي . مكتبة الجامعة األردنّية، وجامعة اليرموك
  .تتوّفر عمى كتب قّيمة وخاّصة الّنادرة منيا

ولعّل أّول ممحق اصطالحّي متضّمن لمصطمحات عمم المصطمح يرجع تاريخ ظيوره إلى سنة 
، وقد قام (دروس في عمم أصوات العربّية): ، وذلك ضمن كتاب جان كانتينو الموسوم بـ1966

 .بترجمتو إلى الّمغة العربّية صالح القرمادؼ
أّما آخر سنة توّقفنا عندىا بخصوص الكتب الحاممة لمممحقات االصطالحّية في ميدان عمم 

، وقد ظير فييا ممحقان اصطالحّيان اثنان؛ األّول ضمن 2018المصطمح فيي تتمّثل في سنة 
وىو عبارة عن كتاب مترجم،  (الّمغة العربّية الفصحى المعاصرة): كتاب ألفرد بيستون المعنون بـ

أّما الّثاني فيو عبارة عن كتاب مؤّلف تأليًفا . وقد قام بترجمتو إلى اّلمغة العربّية محّمد جواد الّنورؼ 
: عربيًّا ويتمّثل في ذلك الممحق االصطالحّي اّلذؼ ذّيل بو إيياب سعد شفطر كتابو الموسوم بـ

 .(المصطمحات الّداللية بين الّتراث وعمم الّمغة الحديث)
ممعن الّنظر بخصوص تاريخ ظيور أّول ممحق اصطالحّي وتاريخ ظيور آخر ممحق 

ُنشرت - في ميدان عمم المصطمح- اصطالحي، يجد أّن الكتب المتضّمنة لمممحقات االصطالحّية 
سنة، وىو ما يعادل كتاب واحد في الّسنة وىو عدد قميل  (53)في فترة زمنّية تحّدد بثالثة وخمسين 

ا والسّيما لكون ىذه الكتب تنتمي إلى عّدة عموم يتقاطع معيا عمم المصطمح  .جدًّ
وفيما يمي قائمة الكتب الحاممة لمممحقات االصطالحية في ميدان عمم المصطمح، وىي مرّتبة 

 .2018 إلى سنة 1966الّتالي حسب تاريخ نشرىا، وذلك من سنة  (06)في الجدول رقم 
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 .ققئلة ااكتب االقلمة اململحقت االالططلّحة االتلّمحة بلمم االالطمح: (06)ااجدول رقم 

 االترجم االؤّاف عنوان ااكتقب
بمد /دار ااّنشر

 ااّنشر
 /سنةااّنشر

 ااّطبلة

الفلقت 
االملق 

 االالططلفّ 
 القت االملق االالططلفّ 

عمم الّمغة؛ مقّدمة لمقارغ - 1
 العربيّ 

 / محمود الّسعران
دار النّيضة 

 (بيروت)العربّية 

 (دت)
                

 (دط)
353-380 

 ليزؼ نگإ- عربي
 (مجّرد من الّشرح)

دروس في عمم أصوات - 2
 العربّية

 صالح القرمادؼ جان كانتينو

مركز الّدراسات 
والبحوث 

االقتصادية 
واالجتماعية 

 (تونس)

1966 
 217-207 (دط)  

 عربي- فرنسي
 (مجّرد من الّشرح)

 جامعة طرابمس أحمد مختار عمر ماريو باؼ أسس عمم الّمغة- 3
1973 

 (دط)
289-313 

  عربي–ليزؼ نگإ
 (مجّرد من الّشرح)
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 مدخل إلى عمم الّمغة- 4
محمود فيمي 

 حجازؼ 
 دار الّثقافة /

1978 
 (1ط)

176-186 
  عربي–ليزؼ نگإ
 (مجّرد من الّشرح)

 أحمد الحمو أندريو مارتيني مبادغ الّمسانّيات العاّمة- 5
المطبعة الجديدة 

 (دمشق)

1984
-1985 

 (دط)
215-222 

عربي - ألماني- فرنسي
 (مجّرد من الّشرح)

 دروس في األلسنية العاّمة- 6
فردينان دؼ 

 سوسير

 صالح القرمادؼ
 محّمد الّشاوش
 محّمد عجينة

الّدار العربّية 
 لمكتاب

1985 
 (دط)

369-387 
 فرنسي -ليزؼ نگإ- عربي

 (مجّرد من الّشرح)

 بالمر.ف عمم الّداللة- 7
مجيد عبد الحميم 

 الماشطة
الجامعة 

 المستنصرية
1985 244-257 

 ليزؼ نگإ- عربي
 عربي-ليزؼ نگإ
 (مجّرد من الّشرح)

مقّدمة في : المصطمحّية- 8
 عمم المصطمح

 / عمي القاسمي
الجميورّية 

 العراقّية
1985 

 (1ط)
210-260 

عربي -فرنسي- ليزؼ نگإ
 (مرفق بالّشرح)

الّمغة العربّية والحاسوب - 9
 (دراسة بحثية)

 / / نبيل عمي
1988 

 (دط)
551-569 

 ليزؼ نگإ- عربي
 (مجّرد من الّشرح)
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 عمم الّمغة العامّ - 10
فردينان دؼ 

 سوسور
 بيت الموصل يوئيل يوسف عزيز

1988 
 (دط)

256-270 
مجّرد )ليزؼ نگإ- عربي

 (من الّشرح
مع )مدخل إلى األلسنّية - 11

 (تمارين تطبيقّية
بول فابر 

 كريستيان بايمون 
 طالل وىبو

المركز الّثقافّي 
 (بيروت)العربّي 

1992 
 (1ط)

237-241 
 عربي فقط

 (مجّرد من الّشرح)

في الّنحو )في الكممة - 12
 (العربّي وفي الّمسانّيات الحديثة

الّطّيب البّكوش 
وصالح 
 الماجرؼ 

/ 
دار الجنوب 

 (تونس)
1993 

 (دط)
115-145 

 فرنسي- عربي
 عربي- فرنسي

 (مجّرد من الّشرح)

الكممة دراسة لغوّية - 13
 معجمّية

 / حممي خميل
دار المعرفة 

الجامعّية 
 (إسكندرية)

1993 
 (2ط)

169-173 
  عربي–ليزؼ نگإ
 (مجّرد من الّشرح)

 مدخل إلى عمم اّلمغة- 14
محّمد عمي 

 الخولي
/ 

دار الفالح 
 (األردن)

1993 
 (دط)

216-220 
 عربي فقط 

 (مجّرد من الّشرح)

 نادر سراج أندريو مارتينيو وظيفة األلسن ودينامّيتيا- 15
دار المنتخب 

العربّي 
 (لبنان-بيروت)

1996 
 (1ط)

283-291 
293-301 

 عربي- فرنسي
 فرنسي- عربي

 (مجّرد من الّشرح)
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 / إبراىيم بن مراد مسائل في المعجم- 16
دار الغرب 
اإلسالمّي 

 (بيروت)

1997 
 (1ط)

262-270 
 فرنسي- عربي

 (مجّرد من الشرح)

 / إبراىيم بن مراد مقّدمة لنظرّية المعجم- 17
دار الغرب 
اإلسالمّي 

 (بيروت)

1997 
 (1ط)

185-213 
 ليزؼ نگإ- فرنسي- عربي

 (مجّرد من الّشرح)

دراسات في الّمغة - 18
 والمعاجم

 / حممي خميل
دار الّنيضة 

 (بيروت)العربّية 
1998 

 (1ط)
507-518 

 عربي- ليزؼ نگإ
 (مجّرد من الّشرح)

 عمم الّداللة- 19
أحمد مختار 

 عمر
/ 

عالم الكتب 
 (القاىرة)

1998 
 (5ط)

272-279 
 عربي- ليزؼ نگإ
 (مجّرد من الّشرح)

مدخل إلى عمم الّمغة - 20
 الّنّصي

فولفجانج ىاينو 
 من 
 ديتر فييفيجر+

فالح بن شبيب 
 العجمي

جامعة الممك 
 (الّرّياض)سعود 

1999 
 (دط)

451-459 
 عربي فقط

 (مجّرد من الّشرح)

 ميمكا إفيتش اّتجاىات البحث الّمسانيّ - 21
سعد عبد العزيز 

وفاء + مصطموح 
المجمس األعمى 

 لمّثقافة
2000 

 (دط)
475-493 

 عربي-ليزؼ نگإ
 (مجّرد من الّشرح)
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 كامل فايد

اللة - 22  (عمم المعنى)عمم الدِّ
محّمد عمي 

 الخولي
/ 

دار الفالح 
 (األردن)

2001 
 (1ط)

237-240 
 ليزؼ نگإ- عربي

 (مجّرد من الّشرح)
القضايا األساسّية في عمم - 23
 الّمغة

 سعيد حسن بحيرؼ  كالوس ىيشن
مؤّسسة المختار 

 (القاىرة)
2003 

 (1ط)
207-225 

 عربي-ألماني
 (مجّرد من الّشرح)

: المعاجم عبر الّثقافات- 24
 دراسات في المعجمّية

 ك ىارتمان.ر.ر
محّمد محّمد حممي 

 ىميل
مؤّسسة الكويت 

 لمّتقّدم العممي
2004 

 (1ط)
375-391 

 عربي-ليزؼ نگإ
 (مجّرد من الّشرح)

مقّدمة نظرّية : المعجمّية- 25
مصطمحاتيا / ومطّبقة

 ومفاىيميا

محّمد رّشاد 
 الحمزاوؼ 

/ 
مركز الّنشر 

الجامعي 
 (تونس)

2004 429-444 
 عربي-ليزؼ نگإ- فرنسي

 (مجّرد من الّشرح)

: عمم الّمغة المعاصر- 26
 مقّدمات وتطبيقات

يحي عبابنة 
 آمنة الزعبي+

/ 
دار الكتاب 

 (األردن)الّثقافي 
2005 

 (دط)
148-160 

 ليزؼ نگإ- عربي
 (مجّرد من الّشرح)

المصطمحات الّنحوية في - 27
الّتراث الّنحوؼ في ضوء عمم 

 االصطالح الحديث

إيناس كمال 
 الحديدؼ

/ 
دار الوفاء 

 (اإلسكندرية)
2006 

 (1ط)
199-211 

 عربي-ليزؼ نگإ
 (مجّرد من الّشرح)
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الكممة في الّمسانّيات - 28
 الحديثة

عبد الحميد عبد 
 الواحد

/ 
مكتب األدب 

المغربي 
 (تونس)

2007 
 (1ط)

259-262 
263-266 

 عربي- فرنسي
 فرنسي- عربي

 (مجّرد من الّشرح)

 / أحمد مومن الّمسانّيات الّنشأة والّتطّور- 29

ديوان 
المطبوعات 
الجامعّية 

 (الجزائر)

2007 
 (3ط)

285-298 
 عربي-ليزؼ نگإ
 (مجّرد من الّشرح)

المصطمحات المفاتيح في - 30
 الّمسانّيات

مارؼ نوال 
 غارؼ بريور

عبد القادر فييم 
 الّشيباني

 (الجزائر)
2007 

 (1ط)
10-111 

 عربي- فرنسي
 (مرفق بالّشرح)

: المعنى وظالل المعنى- 31
 أنظمة الّداللة في العربّية

محّمد محّمد 
 يونس عمي

/ 
دار المدار 
اإلسالمي 

 (لبنان)

2007 
 (2ط)

465-479 
 عربي فقط

 (مجّرد من الّشرح)

أسسو : عمم المصطمح- 32
 الّنظرّية وتطبيقاتو العممّية

 / عمي القاسمي
مكتبة لبنان 

 (لبنان)ناشرون 
2008 

 (1ط)
763-788 

 عربي-فرنسي- ليزؼ نگإ

 (مرفق بالّشرح) 
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 معجم دراسات الّترجمة- 33
مارك شتمويرث 

 مويرا كووػ 
 جمال الجزيرػ 

المركز القومّي 
لمّترجمة 

 (القاىرة)

2008 
 (1ط)

380-447 
 عربي- ليزؼ نگإ
 (مجّرد من الّشرح)

: الّترجمة والمصطمح- 34
دراسة في إشكالية ترجمة 
 المصطمح الّنقدؼ الجديد

الّسعيد 
 بوطاجين

/ 
منشورات 
االختالف 

 (الجزائر)

2009 
 (1ط)

218-224 
 عربي- فرنسي

 (مجّرد من الّشرح)

المعنى في عمم - 35
 المصطمحات

ىنرؼ بيجوان 
 وفيميب توارون 

 ريتا خاطر
المنّظمة العربّية 

 (لبنان)لمّترجمة 
2009 

 (1ط)
377-408 

 فرنسي- عربي
 (مرفق بالّشرح)

دراسات في عمم الّمغة - 36
 الّنفسي

 / داود عبده
دار جرير 

 (األردن)
2010 

 (1ط)
113-103 
115-122 

 ليزؼ نگإ- عربي
 عربي- ليزؼ نگإ
 (مجّرد من الّشرح)

المصطمح العممّي في - 37
الّمغة العربّية عمقو الّتراثي 

 وبعده المعاصر

رجاء وحيد 
 دويدرؼ 

/ 
دار الفكر 

 (دمشق)
2010 

 (1ط)
408-415 

 عربي- ليزؼ نگإ
 (مجّرد من الّشرح)
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، آفاق الّمسانّيات-  38
شيادات، - مراجعات- دراسات

تكريًما لألستاذ الّدكتور نياد 
  .الموسى

 مجموعة مؤّلفين
ىيثم : مراجعة
 سرحان

مركز دراسات 
 الوحدة العربّية

2011 
 (1ط)

543-560 
 عربي فقط

 (مجّرد من الّشرح)

الّتوليد المعجمّي في الّمغة - 39
 العربّية

 محّمد أمطوش أندرؼ  رومان
عالم الكتب 

الحديث 
 (األردن)

2012 
 (1ط)

239-248 
 عربي- فرنسي

 (مجّرد من الّشرح)

صناعة المصطمح - 40
الّصوتي في الّمسان العربّي 

 الحديث
 / ىشام خالدؼ

دار الكتب 
 (لبنان)العممّية 

2012 
 (1ط)

219-236 
 فرنسي- عربي

 (مجّرد من الّشرح)

عمم األصوات الّنحوؼ - 41
ومقوالت الّتكامل بين األصوات 

 والّنحو والّداللة

سمير شريف 
 استيتية

/ 
دار وائل 

 (األردن)
2012 

 (1ط)
852-819 
858-853 

 عربي فقط
 ليزؼ فقطنگإ
 (مجّرد من الّشرح)

عمم المصطمح مبادغ - 42
 وتقنيات

 ريما بركة كمود لوم- مارؼ 
المنّظمة العربّية 

 (لبنان)لمّترجمة 
2012 

 (1ط)
377-392 

 فرنسي- عربي
 (مرفق بالّشرح)
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: في المصطمح الّنقدؼ- 43
 دراسة ومعجم

 / أحمد مطموب
مكتبة لبنان 

 (لبنان)ناشرون 
2012 

 (1ط)
281-297 

 عربي فقط
 (مجّرد من الّشرح)

المعجمّية وعمم الّداللة - 44
 مفاىيم أساسّية: المعجمي

 ىدػ مقّنص آالن بولغير
المنّظمة العربّية 

 (لبنان)لمّترجمة 
2012 

 (1ط)
289-308 

 فرنسي- عربي
 (مرفق بالّشرح)

المفاىيم والمصطمحات -  45
 وا عادة الّصياغة

مانويل سيميوكو 
 نسيساو

 محّمد أمطوش
عالم الكتب 

الحديث 
 (األردن)

2012 
 (1ط)

229-240 
 عربي- فرنسي

 (مجّرد من الشرح)

الّنظرّيات الّمسانّية -  46
من الّنحو المقارن إلى : الكبرػ 

 الّذرائعّية

مارؼ آن بافو 
جورج إليا 

 سرفاتي
 محّمد الّراضي

المنّظمة العربّية 
 (لبنان)لمّترجمة 

2012 
 (1ط)

403 
 فرنسي- عربي

 (مرفق بالّشرح)

المصطمح الّمسانّي - 47
 وتأسيس المفيوم

 / خميفة الميساوؼ 
دار األمان 

 (المغرب)
2013 

 (1ط)
249-254 

 ليزؼ نگإ- فرنسي- عربي
 (مجّرد من الّشرح)

سوسير أو أصول - 48 
 البنيوّية

 جواد بنيس جورج مونان
مؤّسسة الّرحاب 

 (لبنان)الحديثة 

2015
-2016 

 (1ط)
111-123 

 عربي- فرنسي
 (مجّرد من الّشرح)
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 كتاب مدرسي: عمم الّداللة-49
مونيكا شقارتس 

 جينت شور
 سعيد حسن بحيرػ 

مكتبة زىراء 
 (القاىرة)الّشرق 

2016 
 (1ط)

304-316 
 عربي- ألماني

 (مرفق بالّشرح)

دراسة في : الكممة- 50
 الّمسانّيات المقاَرنة

محّمد اليادؼ 
 عّياد

/ 
مركز الّنشر 

الجامعّي 
 (تونس)

2017 
 (2ط)

743-753 
 عربي- فرنسي

 (مجّرد من الّشرح)

الّمغة العربّية الفصحى - 51
 المعاصرة

 محمود جواد الّنورؼ  ألفرد بيستون 
دار الكتب 

 (لبنان)العممّية 
2018 

 (1ط)
296-310 

 عربي-ليزؼ نگإ
 (مجّرد من الشرح)

المصطمحات الّداللية بين - 52
 الّتراث وعمم الّمغة الحديث

إيياب سعد 
 شفطر

/ 
عالم الكتب 

الحديث 
 (األردن)

2018 
 (1ط)

357-363 
 عربي فقط

 (مجّرد من الّشرح)
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الّسابق الّذكر جميع الكتب  (06)ُيظير لنا الجدول رقم : (06)لطلظقت لول ااجدول رقم - 2
الحاممة لمممحقات االصطالحّية المتعّمقة بميدان عمم المصطمح، وىي مرّتبة ترتيًبا زمنيًّا حسب 

 الّسنة 1966، حيث تعتبر سنة 2018 إلى سنة 1966تاريخ نشرىا، فكان الّترتيب إذن من سنة 
اّلتي ُنشر فييا أّول كتاب مذّيل بقائمة من المصطمحات في األخير وىو ذلك الكتاب اّلذؼ قام 

ومؤّلفو  (دروس في عمم أصوات العربّية): صالح القرمادؼ بترجمتو إلى الّمغة العربّية بعنوان
 فيي الّسنة ّالتي ظير فييا آخر الكتب الحاممة 2018أّما سنة . األصمّي ىو جان كانتينو

اّلمغة العربّية ): كتاب ألفرد بيستون الموسوم بـ: لمممحقات االصطالحّية وكان عددىا اثنان ىما
أّما الكتاب الّثاني . ، وقد ُترجم إلى الّمغة العربّية عمى يد محّمد جواد الّنورؼ (الفصحى المعاصرة

وىو من تأليف إيياب سعد  (المصطمحات الّداللية بين الّتراث وعمم الّمغة الحديث): فيو معنون بـ
 .شفطر

يجد أّننا خالفنا ىذا الّترتيب في حالة واحدة فقط، وىي تتمّثل في  (06)المتأّمل في الجدول رقم 
، فيو في الحقيقة ليس أّول (عمم الّمغة مقّدمة لمقارغ العربيّ ): كتاب محمود الّسعران المعنون بـ

 .كتاب ظير فيو ممحق اصطالحي، لكن نظًرا لعدم وجود تاريخ نشره فقد وضعناه في األّول
يمّخص لنا العمود األّول من ىذا الجدول عناوين الكتب المتضّمنة لمممحقات االصطالحّية 

الّمسانّيات، المعجمّية، عمم الّداللة، : وىي تنتمي إلى عّدة عموم يتقاطع معيا عمم المصطمح نحو
 اّلتي أضف إلى ذلك بعض الممحقات االصطالحّية. إلخ...عمم المفردات، عمم الّنحو، الّترجمة

ظيرت ضمن كتب عمم المصطمح؛ فيذا اّلتنّوع من حيث المجاالت اّلتي تنتمي إلييا ىذه الكتب 
من شأنو أن يجعل المدونة ثرية والسّيما لكون بعض ىذه الكتب قام بوضعيا كبار الباحثين 

البارزين كما ىو الحال بالّنسبة إلى عمي القاسمي في عمم المصطمح، محّمد رّشاد الحمزاوؼ في 
 .المعجمّية وأحمد مختار عمر في عمم الّداللة

أّما العمودان الّثاني والّثالث فيما ُيظيران لنا أسماء المؤّلفين والمترجمين؛ حيث توّصمنا بعد 
إحصاء جميع ىذه الكتب الحاممة لمممحقات االصطالحّية المتعّمقة بعمم المصطمح إلى أّن نسبة 
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 وىي أقّل بقميل من نسبة الكتب المؤّلفة تأليًفا عربيًّا؛ إذ تقّدر %44.23 تقّدر بـ 1الكتب المترجمة
 وىي نسبة تفوق الّنصف بقميل من مجموع الكتب الحاممة لمممحقات %53.84: ىذه األخيرة بنسبة

 .االصطالحّية
ولعّل الّسبب في ىذا الّتقارب الموجود بين نسبة الكتب المترجمة ونظيرتيا المؤّلفة تأليًفا عربيًّا 
يرجع إلى كون الكتب األولى اّلتي صدرت مباشرة بعد ظيور ىذا العمم المتمّثل في عمم المصطمح 
كانت مترجمة عن لغات أخرػ، ونظًرا لعدم وجود دليل أو معجم ُيستند إليو في الّترجمة، فقد عمد 

مترجمو ىذه الكتب إلى وضع ممحقات اصطالحّية في أواخر الكتب لتسييل الّرجوع إلى تمك 
المصطمحات المذكورة في المتن ىذا من جية، ومن جية أخرػ فقد قام المؤّلفون العرب أيًضا 

بتذييل كتبيم بقوائم من المصطمحات؛ والعّمة في ذلك ترجع من دون شّك إلى تمك الفوضى 
المصطمحّية التي عّمت تقريًبا مختمف حقول المعرفة، فخوًفا من الوقوع في تضارب فيما يخّص 

بعض المصطمحات والسّيما تمك الغامضة أو تمك اّلتي لم تترجم بعد إلى الّمغة العربّية قام أصحاب 
 .ىذه الكتب بوضع ممحقات اصطالحّية لتسييل ميّمة االىتداء إلييا

كّل ىذا جعل نسبة الكتب المترجمة تكاد تقترب من نسبة الكتب المؤّلفة تأليًفا عربيًّا؛ وىذا 
فيذه . شيء جّد إيجابي ألّن مصطمحات ميدان عمم المصطمح لم تحع بعد بمعجم خاّص بيا

الّنسبة إذن ال ُتفّسر إاّل بوجود وعي كبير لدػ المؤّلفين العرب ألّن قضّية المصطمحات الموّحدة ال 
تتعّمق بالفرد الواحد بقدر ما تتعّمق بتضافر الجيود؛ وبالّتالي ىذا الّتنّوع بخصوص الكتب المترجمة 

 .والكتب المؤّلفة تأليًفا عربيًّا من شأنو أن يضع حّدا لمفوضى المصطمحّية
وباإلضافة إلى مجيء الكتب الحاممة لمممحقات االصطالحّية متنّوعة من حيث الّتأليف 

والّترجمة، جاءت أيًضا متنّوعة ومتعّددة من حيث دور الّنشر، حيث يّتضح من خالل الجدول رقم 
لبنان، تونس، : الّسابق الّذكر أّن عّينة البحث تشمل عمى عدد كبير من البمدان العربّية نحو (06)

تمّثل ىذه البمدان . ليبيا، سوريا، العراق، اإلسكندرية، األردن، مصر، الّسعودية، الجزائر، المغرب
لبنان، سوريا، )، والمشرق العربّي (...الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب)المغرب العربّي 

                                                 
1

كتابا، في حين يقّدر عدد الكتب المؤّلفة تأليًفا عربيًّا بثمانية  (23)لمعمم فقد بمغ عدد الكتب المترجمة ثالثة وعشرين   -
 .كتب فقط (05)كتاًبا فالفارق بينيما إذن يكمن في خمسة  (28)وعشرين 



    مدػ توظيف مصطمحات مواصفة إيزو في الممحقات االصطالحّية         :الّرابعالفصـل 
 

224 

 

، فيذا الّتنّوع من شأنو أن يعّمم الفائدة وبالّتالي الّتوّصل إلى نتائج أكثر مصداقية (إلخ...العراق
 .بخصوص واقع استعمال مصطمحات عمم المصطمح في الوطن العربيّ 

أّما بالّنسبة لمغات الممحقات االصطالحّية اّلتي ُذّيمت بيا ىذه الكتب، فقد جاءت متنّوعة ىي 
 :مجموعات كالّتالي (03)األخرػ ومتعّددة ويمكن تصنيفيا بصفة عاّمة إلى ثالث 

- الّسابق الّذكر - (06)لم تأت الممحقات االصطالحّية الواردة في الجدول رقم : الة والدة
، واّلمغة الوحيدة اّلتي وردت بيا 1كتب (07)بمغة واحدة إاّل في عدد قميل فقط يتمّثل في سبعة 

مصطمحات ىذه الممحقات االصطالحّية ىي الّمغة العربّية فقط، ونظًرا لكون المصطمحات األجنبّية 
لم ُتترجم إلى الّمغة العربّية بمقابل عربّي واحد، فيذا الّنوع من الممحقات االصطالحّية يصعب فيو 

العثور عمى المصطمح اّلذؼ نحن بصدد البحث عنو من جية، ومن جية أخرػ ال نعرف 
المصطمحات األجنبّية المرافقة ليا؛ لذا ُيستحسن عدم إدخال ىذا الّنوع من الكتب الحاممة لمممحقات 

 .االصطالحّية في مدونة البحث
لقد جاءت معظم المصطمحات الواردة في الممحقات االصطالحّية المدونة في : التقن اثنتقن

بمغتين اثنتين، لكن ما ينبغي أن نشير إليو ىو أّن لغة المداخل مختمفة؛ حيث  (06)الجدول رقم 
من الممحقات . ليزّية، الفرنسّية واأللمانّيةنگالعربّية، اإل: لغات ىي (04)تراوحت بين أربع 

االصطالحّية اّلتي كانت لغة مداخميا ىي الّمغة العربّية نذكر عمى سبيل المثال ال الحصر الممحق 
 .(عمم الّمغة مقّدمة لمقارغ العربيّ ): االصطالحّي المرفق بكتاب محمود الّسعران الموسوم بـ
 ىي لغة مداخميا نجد مثاًل ذلك ليزّيةنگاإلومن الممحقات االصطالحّية اّلتي كانت فييا الّمغة 

. (مدخل إلى عمم الّمغة): الممحق االصطالحّي اّلذؼ ذّيل بو محمود فيمي حجازؼ كتابو المعنون بـ
ا  أّما الممحقات االصطالحّية اّلتي كانت لغة مداخميا ىي الّمغة الفرنسّية، فقد وردت بنسبة قريبة جدًّ

 ؛ ومن األمثمة عمى ليزّيةنگاإلمن نسبة الممحقات االصطالحّية اّلتي جاءت لغة مداخميا بالّمغة 
وظيفة األلسن ): الممحق االصطالحّي المرفق بكتاب أندريو مارتني الموسوم بـ: ذلك نجد
 .وقد قام بترجمتو إلى الّمغة العربّية نادر سراج (ودينامّيتيا

                                                 
1

عمى  (52، 43، 38، 31، 20، 14، 11: )ىي (06) ىذه الكتب الّسبعة ىي تمك الكتب اّلتي أرقاميا في الجدول رقم - 
 .الّتوالي
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 أو اّلمغة ليزّيةنگاإلإذا كان عدد الممحقات االصطالحّية اّلتي كانت لغة مداخميا ىي اّلمغة 
الفرنسّية كبيرا جّدا، فإّن األمر بالّنسبة لمممحقات االصطالحّية اّلتي جاءت مداخميا االصطالحّية 

بالّمغة األلمانّية ال يتجاوز ممحقين اثنين وىما يتمّثالن في الممحقين االصطالحيين المرفقين 
: بالكتابين الّمذين قام بترجمتيما إلى الّمغة العربّية سعيد حسن بحيرػ؛ فالكتاب األّول عنوانو

وىو من تأليف كالوس ىيشن، أّما الّثاني فيو من تأليف مونيكا  (القضايا األساسّية في عمم الّمغة)
 .(عمم الّداللة كتاب مدرسي): شقارتس وجينيت شور وىو بعنوان

يجد أّن عدد الكتب - الّسابق الّذكر - (06)المتأّمل في الجدول رقم : القت (03)ثطث 
لغات قميل مقارنة بعدد الكتب اّلتي وردت  (03)الحاممة لمممحقات االصطالحّية اّلتي جاءت بثالث 

مصطمحاتيا بمغتين اثنتين، فيذا العدد القميل ىو نفسو مع عدد الممحقات االصطالحّية اّلتي جاءت 
: كتب فقط، ومن أمثمة ذلك كتاب عمي القاسمي الموسوم بـ (07)بمغة واحدة وىو يقّدر بسبعة 

دروس في ): ، وكتاب فردينان دؼ سوسير المعنون بـ(المصطمحّية؛ مقّدمة في عمم المصطمح)
صالح القرمادؼ، :  بترجمتو إلى الّمغة العربّية مجموعة من الباحثين ىماّلذؼ قام (األلسنّية العاّمة

 .محّمد الّشاوش ومحّمد عجينة
وباإلضافة إلى الّتنّوع من حيث الّمغات اّلتي جاءت بيا مصطمحات ىذه الممحقات 

االصطالحّية، فقد كانت أيًضا متنّوعة من حيث عدد المسارد الموّظفة فييا، حيث تبّين لنا أّن 
معظم الممحقات االصطالحّية لم تكتف بالمسرد الواحد؛ وىذا من شأنو أن يذّلل الّصعوبات فيما 

 .يخّص عممّية البحث عن المصطمحات
ولعّل ما يمّيز أيًضا ىذه الممحقات االصطالحّية ىو كون البعض منيا لم تكن مجّرد قائمة من 

المصطمحات األجنبّية مع ذكر ما يقابميا بالّمغة العربّية، بل جاءت مرفقة بالّشرح وىذا شيء 
إيجابي يجعل منيا معاجم مختّصة؛ ألّن مصطمحات ىذا العمم المتمّثل في عمم المصطمح 

(Terminologie)  متقاربة ومتداخمة فيما بينيا وما يزيل الغموض وااللتباس اّلذؼ يكتنفيا ىو تمك
ومن الكتب الحاممة لمممحقات االصطالحّية اّلتي أضاف فييا . الّتعريفات أو الّشروحات المرفقة بيا

أصحابيا الّشرح المناسب لممصطمحات نذكر عمى سبيل المثال كتاب أالن بولغير المترَجم إلى 
، (المعجمّية وعمم الّداللة المعجمي، مفاىيم أساسّية): وىو بعنوانىدػ مقّنص الّمغة العربية عمى يد 
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اّلذؼ قام بترجمتو إلى الّمغة  ( من الّنحو المقارن إلى الّذرائعيةالّنظرّيات الّمسانّية الكبرػ )وكتاب 
( Marie-Anne Paveau)مارؼ آن بافو : المؤّلفان األصمّيان لو فيماالعربّية محّمد الّراضي، أّما 

 (.Georges-Elia Sarfati)وجورج إليا سرفاتي 
ولعّل ما جعل واضعي ىذه الممحقات االصطالحّية لم يكتفوا بذكر المصطمحات األجنبّية 
ومقابالتيا العربّية فقط ىو كون ىذه الكتب المذّيمة بالممحقات االصطالحّية ليست مؤّلفة تأليًفا 
عربيًّا بل ىي مترجمة عن لغات أخرػ، ألّنو في بعض األحيان قد ال يجد المترجم الكممات أو 
المصطمحات المناسبة، لذا يعمد إلى إرفاق المصطمحات ببعض الّتعريفات كي تكون واضحة 

 .المعالم
 

 نظًرا لكون بعض الممحقات االصطالحّية :والف وتلميل بلض االملحقت االالططلّحة: ثقنحق
ظيرت ضمن الكتب المختّصة في عمم المصطمح، والبعض اآلخر ظير في الكتب اّلتي تنتمي 

إلى بعض العموم القريبة إلى ىذا العمم؛ فإّننا نكتفي في ىذا العنصر بوصف وتحميل بعض 
الممحقات االصطالحّية اّلتي ورد ذكرىا ضمن كتب عمم المصطمح، وبعبارة أخرػ فيذا يعني أّننا 
لن نقوم بوصف وتحميل جميع الممحقات االصطالحّية الخاّصة بعمم المصطمح، بل نأخذ بعين 

أو إحدػ المقابالت  (عمم المصطمح)االعتبار بعض الكتب اّلتي احتوت في عناوينيا عمى كممة 
 .إلخ...المصطمحّية وعمم المصطمحات: ؛ نحو(Terminologie)العربّية المتعّمقة بمصطمح 

اّلتي سنقوم بعرضيا - الحاممة لمممحقات االصطالحّية- ولّما كان األمر كذلك، فعدد الكتب 
 :كتب فقط وىي كالّتالي (04)ودراستيا ُيقّدر بأربعة 

 .مقّدمة في عمم المصطمح لعمي القاسمي: المصطمحّية - أ

 .أسسو الّنظرّية وتطبيقاتو العممّية لعمي القاسمي: عمم المصطمح - ب

 .ريتا خاطر:  توارون، ترپفيليالمعنى في عمم المصطمحات لينرؼ بيجوان و - ت

 .ريما بركة: لوم، تر- مبادغ وتقنيات لمارؼ كمود: عمم المصطمح - ث
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 يرجع :(لحّدلة  ف عمم االالطمح: االالطملّحة)لن كتقب  :االملق االالططلّف األّول- 1
 وكان ذلك ضمن الموسوعة الّصغيرة لعمي 1985ظيور ىذا الممحق االصطالحّي إلى سنة 

أّما الّطبعة الّثانية من ىذا . (المصطمحّية؛ مقّدمة في عمم المصطمح): القاسمي اّلتي جاءت بعنوان
ورد ىذا الممحق  . أؼ بعد سنتين من ظيور الّطبعة األولى1987الكتاب فقد ظيرت سنة 

 .(مصطمحات عمم المصطمح): االصطالحّي في الفصل الّسادس من ىذا الكتاب وكان عنوانو
لم يأت ىذا الممحق االصطالحّي عمى شكل قائمة من المصطمحات فقط، بل استيّمو بمقّدمة 

( 37)أشار فييا إلى أّول عمل اصطالحّي ظير في ىذا المجال، وىو من إنجاز الّمجنة الّتقنّية رقم 
1969سنة  (ISO)المختّصة بالمصطمحات في المنّظمة الّدولية لمّتقييس 

، لكن مع الّتقّدم العممّي 1
وىي تتكّون من خبراء دائرة - وظيور المستجّدات قّررت الّمجنة الكندية االستشارية الّتابعة ليا 

إعداد مشروع توصية جديدة بشأن المصطمحات المتعّمقة بعمم المصطمح؛ - الّمغة الفرنسّية بكندا
 .1979وىذا ما تّم إنجازه فعاًل سنة 

المصطمحّية ): قام عمي القاسمي بتعديل ىذه الّتوصية الجديدة وقد ذّيل بيا كتابو الموسوم بـ
وألغراض ىذا الكتاب أقّدم فيما يمي ترجمة » : ، وىذا ما عّبر عنو بقولو(مقّدمة في عمم المصطمح

معّدلة لمشروع الّتوصية الجديدة عمما بأّن المداخل ُرّتبت بحسب المفاىيم، وأّن المقابالت اإلنكميزّية 
فالّترتيب المعتمد عميو في ىذا الممحق االصطالحّي ىو الّترتيب . 2«والفرنسّية ُوضعت أماميا

حسب المفاىيم، وىو يشبو تماًما ما قام بو عصام عمران أثناء ترجمتو لممعجم المنيجّي لعمم 
المصطمحات، لكن ىذا ال يعني أّن المصطمحات الواردة في كّل منيما ىي نفسيا، بل جاءت 

مختمفة ألّن طبيعة العمل المترَجم مختمفة؛ حيث قام عصام عمران بترجمة معجم فرنسّي من تأليف 
، في حين (Rachel Boutin-Quesnel)كسل - مجموعة من الباحثين عمى رأسيم رشل بوتن

قام عمي القاسمي بترجمة وتعديل الّتوصية الجديدة لمصطمحات عمم المصطمح؛ ىذا ما جعل 
 .المصطمحات الواردة فييما مختمفة

                                                 
 .210 عمي القاسمي، المصطمحّية مقّدمة في عمم المصطمح، ص –1
 .210 المرجع نفسو، ص – 2
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زّود عمي القاسمي المصطمحات اّلتي وّظفيا في ىذا الممحق االصطالحّي بالّتعريفات المناسبة 
ليا، وىي تختمف طوال وقصرا من مصطمح آلخر، ولعّل أّول مالحظة لفتت انتباىنا  بخصوص 

ىذه الّتعريفات ىي فيما يتعّمق بالّتعريف اّلذؼ أرفقو القاسمي بالمصطمح األجنبّي 
(Terminologie) فينا قّدم لنا مقابمين عربيين 1 عمم المصطمح/المصطمحّية: اّلذؼ ترجمو بـ ،

اثنين لكن وضع ليما تعريفا واحدا؛ فيذا دليل قاطع عمى أّن القاسمي في بداية تأليفو في ميدان 
، بل تفّطن إلى ذلك فيما أّلفو  بعد (عمم المصطمح)و (المصطمحّية)عمم المصطمح لم يفّرق بين 

ذلك، وىذا بطبيعة الحال أمر معقول في البداية؛ الميّم أّنو تراجع عن ذلك ونّبو إليو في أعمالو 
 . الاّلحقة

ممّعن الّنظر في المصطمحات الواردة في ىذا الممحق االصطالحّي يجد أّنيا  مزيج بين 
المصطمحات المفردة والمصطمحات المرّكبة، لّكنو لم يوّظف كثيرا المصطمحات المرّكبة كما ىو 
الحال بالّنسبة لمقوائم االصطالحّية اّلتي سبق أن تحّدثنا عنيا في الفصل الّثالث من ىذا البحث، 
فيذا يوحي إلى كون القاسمي أخذ بما نّصت عميو المجامع الّمغوية؛ حيث ُيفّضل دائما أن يرد 

ونظرا لعدم اعتماده عمى المصطمحات . المصطمح بأقّل عدد ممكن من الكممات كّمما أمكن ذلك
المرّكبة بِصفة كبيرة، فإّن عدد المصطمحات اّلتي قام بتفريعيا من المصطمح األساس الواحد ىو 

: ؛ نحو(معجم)مصطمحات من المصطمح األساس (09)قميل جّدا، ومن ذلك مثال تفريعو تسعة 
 .معجم لغوؼ، معجم محيط ومعجم موسوعي

سبب، : وباإلضافة إلى ما سبق ذكره، فقد وّظف القاسمي أحيانا بعض الكممات العاّمة مثل
فيذا يعني أّنو لم يوّظف فقط المصطمحات، ولعّل ىذا ما يؤاخذ . جزء، كّل، مالحظة، شاىد، طمب

كما لجأ إلى الّتكرار . عميو ألّن الكممة تحتمل عّدة معان، في حين المصطمح يتمّيز بأحادية الّداللة
 (قائمة)مصطمح : من غير قصد في بعض األحيان حيث كان يذكر المصطمح بصيغة اإلفراد نحو

 .(القوائم)ثّم يذكره في مكان آخر بصيغة الجمع أؼ 
ولعّل ما يمفت االنتباه في ىذا الممحق االصطالحّي ىو كون بعض المقابالت العربّية ُوضعت 

اّلذؼ وضعو  (نتيجة)ألكثر من مصطمح أجنبّي واحد مثمما ىو الحال بالّنسبة لممقابل العربّي 
                                                 

 .217ص   عمي القاسمي، المصطمحّية مقّدمة في عمم المصطمح،– 1
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وكأّن الّمغة العربّية فقيرة من حيث  (Propre)و (Effet): القاسمي لمصطمحين أجنبيين؛ ىما
 .المصطمحات، أليست ىي من ُنعتت بالّترادف رغم كون ىذا األخير غير مطمق بطبيعة الحال

وخالصة القول، انفرد عمي القاسمي في ممحقو االصطالحّي ىذا ببعض المصطمحات اّلتي 
تبدو لنا لموىمة األولى غير مقبولة وغير مستساغة، لكن رغم ذلك يبقى ليذا الممحق االصطالحّي 
ما يمّيزه ويجعمو عماًل فريًدا من نوعو ألّنو من وضع جيد فردؼ ال جماعي، أضف إلى ذلك أّنو 

 .أّول ممحق اصطالحّي ظير في ميدان عمم المصطمح
 :(أسسه ااّنظرية وتطبححقته االلمّحة: عمم االالطمح)لن كتقب : االملق االالططلّف ااّثقنف- 2

سنة عمى ظيور أّول ممحق اصطالحّي في ميدان عمم  (20)بعد مرور أكثر من عشرين 
 وذلك ضمن 2008المصطمح لعمي القاسمي، يظير ممحق اصطالحّي آخر لمباحث نفسو سنة 

، وما ينبغي أن نشير إليو في ىذا (عمم المصطمح أسسو الّنظرية وتطبيقاتو العممّية): كتابو المعنون 
الّصدد ىو أّن ىذا الممحق االصطالحّي ىو عبارة عن ترجمة لتمك الّتوصية اّلتي قامت بيا 

ونحن نعتمد ىنا » : ، وقد عّبر عن ذلك عمي القاسمي بقولو(ISO)المنّظمة العالمية لمّتقييس إيزو 
ترجمة الّتوصية اّلتي أنجزىا األستاذ الّدكتور عبد اّلمطيف عبيد لفائدة المعيد القومّي لممواصفات 

ومّما ينبغي أن ُيعمم ىو أّن . 1«والممكّية الّصناعية بتونس، مع مراجعتنا وتعديالتنا ليذه اّلترجمة
 .القاسمي ليس ىو اّلذؼ قام بيذه الّترجمة ألّول مّرة بل قام فقط بتعديميا ومراجعتيا

وزيادة عن ذلك، فيذا الممحق االصطالحّي سبق أن ذّيل بو القاسمي كتابا آخر قبل ىذا 
ولعّل ما يؤّكد كالمنا أكثر  (المصطمحّية مقّدمة في عمم المصطمح): الكتاب، ويتمّثل فيما عنونو بـ

مصطمحات عمم ): ىو كون عنوان ىذين الممحقين االصطالحيين ىو نفسو وقد جاء كالّتالي
، لكن رغم ذلك فممعن الّنظر فييما يجد أّنيما يختمفان كثيرا، وقد عّمل القاسمي سبب (المصطمح

الواردة في ىذه الّتوصية خالل » ىذا االختالف بذلك الّتطّور اّلذؼ مّس المصطمحات ومفاىيميا 
ّنما في الّمغة العربّية أيًضااإلنجميزيةعشر سنوات، ال في الّمغتين  ومن أوجو ىذا .  والفرنسّية فقط وا 

فرغم . 2«الّتطّور ما اشتممت عميو ىذه الّتوصية من مصطمحات المعالجة الحاسوبّية لممصطمحات

                                                 
 .764 عمي القاسمي، المصطمحية مقّدمة في عمم المصطمح، ص –1
 .764 عمي القاسمي، عمم المصطمح أسسو الّنظرية وتطبيقاتو العممّية، ص –2
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االختالفات الموجودة بين ىذين الممحقين االصطالحيين إاّل أّن القاسمي تقّيد بعنوان واحد ليما وىو 
 .(مصطمحات عمم المصطمح)يتمّثل في 

من االختالفات الواضحة أكثر بين ىذين الممحقين االصطالحيين نجد أّن الممحق 
االصطالحّي األّول تطّرق فيو القاسمي إلى ذكر ما يتعّمق بالجانب الّنظرّؼ أّواًل ثّم الجانب 

الّتطبيقّي، أؼ أّنو فصل بين ما ىو نظرّؼ في عمم المصطمح وبين ما ىو تطبيقّي؛ فأّول مصطمح 
وما يندرج فيو من  (موضوع عمم المصطمح)ثّم تحتو نجد  (عناصر نظرية)ورد فيو ىو 

مصطمحات متعّمقة بو، في حين لم ُتذكر كّل ىذه المصطمحات في الممحق االصطالحّي الّثاني، 
، وىنا تجدر (اّلمغة والواقع)ثّم تحتو مباشرة يأتي مصطمح  (الّنطاق): وأّول مصطمح وارد فيو ىو

لوحده كما فعل في الممحق االصطالحّي األّول  (الواقع)اإلشارة إلى أّن القاسمي لم يذكر مصطمح 
 .بل جاء مقترًنا بكممة الّمغة في الممحق االصطالحّي الّثاني

وباإلضافة إلى ذلك، فقد جاءت الّتعريفات في ىذين الممحقين االصطالحيين مختمفة، ومن 
حيث كان واضحا أكثر في الممحق  (Terme)ذلك مثال الّتعريف الخاّص بكممة المصطمح 

الوحدة » : االصطالحّي الّثاني ألّن تعريفو في الممحق االصطالّحي األّول جاء عمى أّنو
؛ فيذا يعني أّن الوحدة المصطمحّية مقّيدة فقط بعمم 1«المصطمحّية في أبحاث عمم المصطمح

المصطمح وال يمكن أن ترد في أّؼ حقل عممّي آخر، في حين يعتبر الّتعريف الوارد في الممحق 
االصطالحّي الّثاني أعّم ألّنو يتمّثل في تسمية عن طريق وحدة لغوية لمفيوم معّرف في لغة 

 .؛ فيو غير مقّيد بمجال معّين دون آخر ويصمح لكّل العموم والفنون 2اختصاص
االختالف الموجود بين الممحقين االصطالحيين اّلمذين قام عمي القاسمي بوضعيما في ميدان 

عمم المصطمح ال يكمن فقط في الّتعريفات المرفقة بالمصطمحات، بل يظير أيًضا فيما يتعّمق 
في الممحق االصطالحّي - مصطمحات  (09)بالمصطمحات الفرعّية؛ حيث تّم تفريع تسعة 

المفيوم المستعار، المفيوم الّشامل، : نحو (المفيوم)من المصطمح األساس المتمّثل في - الّثاني

                                                 
 .215 عمي القاسمي، المصطمحّية مقّدمة في عمم المصطمح، ص –1
 .771 عمي القاسمي، عمم المصطمح أسسو الّنظرية وتطبيقاتو العممّية، ص – 2
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( 04)إلخ، في حين لم ُيفرَّع منو في الممحق االصطالحّي األّول إاّل أربعة ...المفيوم المتناسق
 .المفيوم الخاّص، المفيوم المقترض، المفيوم الّرئيسي والمحتوػ المفيومي: فقط؛ وىي مصطمحات

ولعّل االختالف الكبير بين الممحقين االصطالحيين يتمّثل في تسمية ىذا العمم المعّبر عنو في 
، حيث وضع لو القاسمي في الممحق االصطالحّي األّول (Terminologie)ليّزية بـ نگالّمغة اإل

، لكّنو في الممحق االصطالحّي الّثاني (عمم المصطمح)و (المصطمحّية): مقابمين عربيين اثنين ىما
؛ ىذا يعني أّن القاسمي تراجع ىنا عن (عمم المصطمح)أبقى فقط عمى مقابل عربّي واحد ىو 

ظاىرة تعّدد المقابالت العربّية لممصطمح األجنبّي الواحد من جية، ومن جية أخرػ فقد أدرك أن 
يشوبيا الغموض وااللتباس ألّنيا ال تحمل معنى واحد فقط، بل يختمف معناىا  (المصطمحّية)كممة 

من باحث آلخر حيث أصبحت ُتستعمل عند البعض ترجمة لممصطمح األجنبّي 
(Terminographie)  في حين ُتوّظف عند البعض اآلخر ترجمة لممصطمح األجنبّي
(Terminologie.) 
 2009شيدت سنة : (االلنى  ف عمم االالطملقت)لن كتقب  :االملق االالططلّف ااّثقاث- 3

، وىو من تأليف ىنرؼ بيجوان (المعنى في عمم المصطمحات) :ظيور كتاب مترجم بعنوان
(Henri Béjoint)  توارون  پفيليو(Philippe Thoiron) عنوانو األصمّي كان بالّمغة ؛

 أّما ترجمتو إلى الّمغة العربّية فقد قامت .(Le Sens en terminologie): الفرنسّية وىو كالّتالي
جاء ىذا الكتاب مذّيال بممحق اصطالحّي مقّسم إلى قسمين؛ القسم األّول . بيا الباحثة ريتا خاطر

وىنا ينبغي أن  (ثبت المصطمحات)، أّما القسم الّثاني فيو يتعّمق بـ  (الّثبت اّلتعريفيّ )منو خاّص بـ 
 .نشير إلى أّن ىذا الّثبت يخمو من الّتعريفات بل ىو مجّرد قائمة من المصطمحات

رّتبت ريتا خاطر المصطمحات الواردة في الّثبت الّتعريفّي حسب الّترتيب األلفبائي لّمغة العربّية، 
حيث كانت تذكر أّوال المقابل العربّي وأمامو بين قوسين تضع المصطمح األجنبّي المرافق لو بالّمغة 

أّما فيما يتعّمق بعدد المصطمحات الموجودة في ىذا الّثبت . الفرنسّية، ثم يأتي الّتعريف المالئم لو
 .مصطمًحا وىو عدد قميل (25)الّتعريفّي فيو ُيقّدر بخمسة وعشرين 

أنطولوجّيات : جاءت مصطمحات الّثبت الّتعريفّي متنّوعة؛ منيا ما ىو معّرب نحو
(Ontologies)  وأيديوغرام(Idéogramme) ومنيا ما كان مرّكبا من أكثر من كممتين حيث ،
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كممات  (04)وصل عدد الكممات المكّونة لممرّكب االصطالحّي الواحد في بعض األحيان إلى أربع 
عمم : )اّلذؼ ترجمتو بـ (Socioterminologie)كما ىو الحال بالّنسبة لممصطمح األجنبّي 

عمم المصطمحات ): ، واألفضل ىنا لو ُترجم ىذا المصطمح بـ1(المصطمحات الّنظرّؼ االجتماعيّ 
تبدو لنا زائدة ال حاجة إلييا، لذا ( الّنظرؼ )ألّن كممة ( عمم المصطمح االجتماعيّ )أو  (االجتماعيّ 

 .ُيستحسن حذفيا لكون الّمغة المصطمحّية تتوّخى الّدّقة واالختصار
وباإلضافة إلى ذلك، فقد عّبرت ريتا خاطر أحيانا عن المصطمح األجنبّي الواحد بأكثر من 
مقابل عربّي واحد وكأّنيا مترّددة في اختيار المصطمح األنسب؛ ومن األمثمة عمى ذلك نذكر 

 قائمة /عمم المصطمحات الّنظرؼ : )اّلذؼ وضعت لو (Terminologie)المصطمح األجنبّي 
قد يصمح لكّل ( قائمة المصطمحات)، والمالَحع ىنا أّن المقابل العربّي المتمّثل في (المصطمحات

العموم وليس لعمم المصطمح فقط ىذا من جية، ومن جية أخرػ فعمم المصطمح ال يتقّيد بقائمة من 
المصطمحات فقط ألّنو يبحث في مسائل أخرػ كالعالقة القائمة بين المفاىيم والمصطمحات اّلتي 

وما دام األمر كذلك فيذه الّترجمة . إلخ...تعّبر عنيا، كما يبحث في توليد المصطمحات وتوحيدىا
ليست سميمة، وىذا يعني أّن المترجمة ريتا خاطر جمعت بين  (قائمة المصطمحات)المتمّثمة في 

 .ترجمة صحيحة وأخرػ غير مقبولة
ولعّل ما يمّيز ىذا الّثبت الّتعريفّي ىو إيراد بعض المصطمحات عمى شكل ثنائّيات، فيذه 

الّظاىرة ليا إيجابيات كثيرة ألّنيا تمّكن القارغ من فيم ما اسُتصعب عميو؛ إذ في كثير من األحيان 
ال نفيم معنى مصطمح ما لكن بيذه الّطريقة اّلتي تتجّسد فييا المصطمحات عمى شكل ثنائّيات 

يمكن الفيم أكثر وذلك بذكر المصطمح اآلخر اّلذؼ ُوضع معو كثنائية واحدة؛ ومن المصطمحات 
 Propriété)عارضة /خاصية ذاتية: 2الواردة في ىذا الّثبت الّتعريفّي عمى شكل ثنائّيات نذكر

Intrinsèque/extrinsèque) سيمة مكتسبة / وسيمة ذاتية(Sème Inbérent/Sème 

Afférent)؛ فالّثنائّيات إذن ليا أىمية كبيرة في تقريب المفاىيم إلى األذىان. 

                                                 
، المنّظمة العربّية 2009: بيروت. 1ريتا خاطر، ط:  ىنرؼ بيجوان وفيميب توارون، المعنى في عمم المصطمحات، تر–1

 .383لمّترجمة، ص 
 .382-381 المرجع نفسو، ص – 2
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أّما بالّنسبة لثبت المصطمحات فقد جاء ىو أيًضا مرّتبا وفق الّترتيب األلفبائّي العربّي، لكن 
العدد اإلجمالّي لممصطمحات الواردة فيو أكثر بكثير من العدد الوارد في الّثبت الّتعريفّي؛ إذ يقّدر 

وما تجدر اإلشارة إليو فيما يتعّمق بيذا القسم . مصطمحا (481)بحوالي أربعمائة وواحد وثمانين 
الّثاني من الممحق االصطالحّي ىو خمّوه من الّتعريفات؛ إذ ىو مجّرد قائمة من المصطمحات 

 .بمغتين ىما الّمغة العربّية والّمغة الفرنسّية وبخصوص لغة المداخل فيي الّمغة العربّية
ُرّتب كّل من الّثبت الّتعريفّي وثبت المصطمحات وفق الّترتيب األلفبائّي العربّي، وىذا شيء 

جميل بالّنسبة لّمغة العربّية، لكن ما دامت المصطمحات غير موّحدة في الّمغة العربّية يستحيل أن 
نصل إلى ما نحن بصدد البحث عنو في وقت قصير، ولعّل ىذا ما ُيعاب عميو ىذا الّنوع من 
الممحقات االصطالحّية المرّتبة ترتيًبا ألفبائيًّا عربيًّا؛ ألّن المصطمحات األجنبّية واضحة ومّتفق 

في حين ما يقابميا في الّمغة العربّية ال يزال غامًضا، فبداًل من الّتعبير - إن صّح الّتعبير- عمييا 
عن المصطمح األجنبّي الواحد بمقابل عربّي واحد أصبحنا نعّبر عنو بعّدة مقابالت عربّية وبالّتالي 

 بل يمكن إطالق ألّنيا لم تصل بعد إلى الّتوحيد؛ (المصطمحات العربّية)ال يحّق لنا استعمال عبارة 
ىذه العبارة عمى تمك المصطمحات الخاّصة مثال بالّنحو، الّصرف، البالغة والعروض؛ ألّن أّول 
ظيور ليا كان بالّمغة العربّية، في حين ما ُيستجّد من مصطمحات العموم اّلتي ظيرت حديًثا لم 
ُيترجم المصطمح األجنبّي الواحد فييا بمقابل عربّي واحد بل بعّدة مقابالت عربّية، وأمام ىذا 

 .(المصطمحات العربّية): الوضع يستحيل أن نطمق عمييا اسم
 لقد ترجمت ريما :(عمم االالطمح لبقدئ وتحنحقت)لن كتقب  :االملق االالططلّف ااّرابض- 4

عمم المصطمح مبادغ ):  كتابا في ميدان عمم المصطمح وجاء معنونا بـ2012بركة في سنة 
، وقد ألحقتو بمسردين (La terminologie : principes et techniques /وتقنيات

ظيرت . اصطالحيين؛ يتمّثل األّول في الّثبت الّتعريفّي، أّما الّثاني فيو متعّمق بثبت المصطمحات
 بالّمغة الفرنسّية ولم ُتترجم إلى الّمغة العربّية إاّل في 2004الّنسخة األصمّية من ىذا الكتاب سنة 

 Marie-Claude)كمود لوم -، والمؤّلف األصمّي ليذا الكتاب ىو مارؼ 2012سنة 

L’homme.) 
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( 35)اشتمل الّثبت الّتعريفّي عمى عدد قميل من المصطمحات يقّدر بحوالي خمسة وثالثين 
مصطمًحا وىو عدد  (244)مصطمًحا، أّما ثبت المصطمحات فيو يضّم مائتين وأربعة وأربعين 

كبير مقارنة بالعدد اإلجمالّي الوارد في الّثبت الّتعريفّي، ولعّل الّسبب في ذلك يرجع إلى كون 
إّن » : مصطمحات الّثبت الّتعريفّي مذكورة ضمن متن الكتاب وىذا ما عّبر عنو أحد الباحثين بقولو
أغمب الممحقات االصطالحّية ال تضّم إاّل المصطمحات الموجودة ضمن الكتاب المؤّلف أو 

أّما بالّنسبة لممصطمحات . 1«المترجم، ومن ثّم فإّن عددىا يكون قميال ميما بمغ حجم ذلك الكتاب
الواردة في ثبت المصطمحات فميس بالّضرورة أن يكون كّل ما ورد فيو من مصطمحات ُذكر في 

المتن، ليذا يكون عدد المصطمحات الموّظفة فيو دائًما أكبر من عدد المصطمحات المستعممة في 
 .الّثبت الّتعريفيّ 

أّما الّترتيب المعتمد عميو في ىذا الممحق االصطالحّي فيو يتمّثل في ترتيب المصطمحات 
وفق الّترتيب األلفبائّي العربّي، حيث كانت ريما بركة تذكر المقابالت العربّية عمى اليمين وما 

يرافقيا من مصطمحات باّلمغة الفرنسّية عمى اليسار؛ ىذا بالّنسبة لثبت المصطمحات أّما بخصوص 
الّثبت الّتعريفّي فقد كانت تضع المقابل العربّي أّوال وأمامو مباشرة وبين قوسين المصطمح اّلذؼ 

 .يقابمو باّلمغة الفرنسّية ثّم يأتي الّتعريف المناسب ليذا المصطمح
 المتأّمل في ىذا الممحق االصطالحّي يجد أّن المصطمحات جاءت متنّوعة من حيث اإلفراد 
والّتركيب، كما لجأت ريما بركة في بعض األحيان إلى طريقة الّتفريع؛ حيث تّم تفريع حوالي أربعة 

 Relation)عالقة استبدالية : ؛ نحو2(عالقة)مصطمحا من المصطمح األساس  (14)عشر 

paradigmatique)عالقة تضاد ،(Relation d’antonymies)عالقة تناقض ،(Relation 

d’opposition) وعالقة ظرفية(Relation circonstancielle)...لى جانب قضّية . إلخ وا 
الّتفريع المعتَمد عمييا في ىذا الممحق، فقد جاءت بعض المصطمحات مترجمة إلى الّمغة العربّية 

اّلذؼ ُوضع لو  (Ordinateur)بأكثر من مقابل عربّي كما ىو الحال بالّنسبة إلى مصطمح 
                                                 

 حميدؼ بن يوسف، المصطمح الّمساني بين الوضع واالستعمال؛ دراسة إحصائية حول مدػ توظيف مصطمحات – 1
 .35المعجم الموّحد لّمسانّيات من خالل الممحقات االصطالحّية، ص 

، المنّظمة العربّية لمّترجمة، ص 2012: بيروت. 1ريما بركة، ط: كمود لوم، عمم المصطمح مبادغ وتقنيات، تر- مارؼ – 2
387. 
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، والّشيء نفسو مع مصطمح (حاسوب)ومقابل عربّي ىو  (كمبيوتر)مصطمح معّرب ىو 
(Morphème)  ومقابال ( مورفيم)اّلذؼ وضعت لو ريما بركة مصطمًحا معّربا تعريبا كّميا يتمّثل في

 .وىو مرّكب تركيبا وصفًيا (وحدة بنيوية صغرػ )عربّيا ىو 
وباإلضافة إلى ما سبق ذكره، فقد وردت ضمن ىذا الممحق االصطالحّي بعض المصطمحات 

اّلذؼ ُوضع لو مقابالن عربّيان  (Vocabulaire)المصطمح : غير سميمة من حيث الّترجمة؛ نحو
ال تدّل  (مصطمحات)؛ فالّترجمة األخيرة المتمّثمة في (مصطمحات)و (مفردات): اثنان؛ ىما

بالّضرورة عمى مدلول ىذا المصطمح األجنبّي اّلذؼ ُيقصد بو األلفاظ بصفة عاّمة، ألّن المصطمح 
يتواجد في الّمغة المتخّصصة وليس في الّمغة العاّمة، كما أّنو يتضّمن داللة واحدة في المجال 
 .العممّي الواحد عمى غرار الكممة أو الّمفظة اّلتي تحتمل عّدة معان حسب الّسياق اّلذؼ ترد فيو

( Terminologie)ومن الّترجمات األخرػ اّلتي تبدو لنا أّنيا ليست في محّميا نذكر مصطمح 
وىي ترجمة غير سميمة، وما يؤّكد صّحة كالمنا ىذا ىو تكرار ىذا  (مصطمحات)اّلذؼ ترجمتو بـ 

الخطأ في مكان آخر؛ حيث ورد ذكره أّول األمر في الّثبت الّتعريفّي، ثّم تكّرر بالّصيغة نفسيا في 
لى جانب ذلك فقد وضعت لو ريما بركة تعريفا خاطئا حيث عّبرت عن ذلك  ثبت المصطمحات، وا 

مجموعة من المصطمحات الخاّصة بمجال تخّصص : (Terminologie)مصطمحات » : بقوليا
ال  (المصطمحات)فالمتأّمل في ىذا الّتعريف يجد أّن الباحثة ريما بركة عّرفت لنا . 1«معّين

ألّن ىذا األخير يدّل عمى العمم اّلذؼ ييتّم بدراسة  (Terminologie)المصطمح األجنبّي 
المصطمحات، وذلك بالّنظر إلى العالقة اّلتي تربط ىذه المصطمحات بالمفاىيم اّلتي تعّبر عنيا، 

 .إلخ...أضف إلى ذلك ما يتعّمق بمسائل أخرػ كوضع المصطمحات، الّتنسيق والّتوحيد
ونظًرا لكون الّتعريف يساىم في إيصال المعمومات إلى ذىن القارغ، إاّل أّنو في بعض األحيان 
قد يؤّدؼ إلى عكس ذلك وخاّصة لّما يتعّمق األمر بوضع تعريفات ال تتماشى والمصطمحات اّلتي 

ُوضعت من أجميا، لذا ينبغي عمى الباحث اّلذؼ يتصّدػ إلى إرفاق بعض المصطمحات بالّتعريفات 
. الاّلزمة أن يتحّرػ الّدّقة أكثر ألّن أّؼ خطأ من ىذا القبيل يصعب قمعو ويؤّدؼ إلى أخطاء أخرػ 
رغم ما وقعت فيو ريما بركة من ىفوات فيما يخّص ترجمتيا لممصطمحات الواردة في ىذا الممحق 

                                                 
 .380ريما بركة، ص : كمود لوم، عمم المصطمح مبادغ وتقنيات، تر- مارؼ – 1
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االصطالحّي اّلذؼ ذّيمت بو ىذا الكتاب، إاّل أّن ذلك ال يقّمل من قيمة ىذا العمل والسّيما لكونو 
يشمل عمى عّدة صفحات، كما أّن ىذا الميدان المتعّمق بعمم المصطمح ىو ميدان واسع جّدا ألّنو 

 .يتداخل مع عّدة تخّصصات فإّنو من الّصعب أن يتحّكم المترجم جّيدا في ذلك
ولعّل ما يزيد من أىّمية ىذا الممحق االصطالحّي ىو كونو مزّودا بالّتعريفات ألّن أغمبّية القوائم 

 .االصطالحّية أو الممحقات االصطالحّية تأتي مجّردة من الّتعريفات
 

بعدما قمنا في العنصر الّسابق بحصر جميع الكتب الحاممة لمممحقات : تلديد االّينة: ثقاثق
االصطالحّية المنشورة في ميدان عمم المصطمح، توّصمنا إلى أّن عدد الممحقات االصطالحّية يقّدر 

ممحقا اصطالحّيا؛ فيو عدد قميل جّدا مقارنة بما ُنشر من الكتب في ىذا  (52)باثنين وخمسين 
 .الميدان، وىو عدد كبير إذا ما قورن بعدد القوائم االصطالحّية المنشورة في مجال عمم المصطمح

ونظًرا لكوننا قد وضعنا شرطين أساسيين الختيار عّينة البحث، فإّن عدد ىذه الممحقات 
االصطالحّية ال يبقى بيذا العدد اّلذؼ توّصمنا إليو من خالل حصرنا لجميع الكتب المتضّمنة 

ّنما ينقص من دون شكّ   .لمممحقات االصطالحّية وا 
يتمّثل الّشرط األّول في الفترة الّزمنية اّلتي أخذناىا كمعيار الختيار كتاب ما من اآلخر، فيي 

 الّسنة اّلتي ظيرت فييا الّترجمة 1983؛ حيث تعتبر سنة 2018 إلى سنة 1985تمتّد من سنة 
وكان ذلك بتعاون بين المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس  (1087)األولى لمواصفة إيزو رقم 

وبعد مرور سنة عمى . (مكتب تنسيق الّتعريب بالّرباط)والمنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم 
نشر ىذه الّترجمة ظيرت ترجمة أخرػ ليذه المواصفة وكانت عمى يد ىيأة المواصفات والمقاييس 

ثّم تركنا سنة كاممة عمى ظيور تمك الّترجمتين كي يتمّكن الباحثون عمى األقّل من . العربّية الّسورية
 . كبداية لمعّينة ولم يكن اختيارنا عشوائًيا فقط1985االّطالع عمييا؛ فيذا ما جعمنا نختار سنة 

( 30) المتأّمل ليذه الفترة الّزمنية اّلتي ُأخذت منيا العّينة يجد أّنيا قد ُحّددت بأكثر من ثالثين 
وما جعمنا نختار كّل ىذه الفترة ىو قّمة الكتب العربّية الحاممة لمممحقات . سنة وىي فترة طويمة جّدا

 .االصطالحّية
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أّما الّشرط الّثاني فيما يخّص تحديد عّينة البحث فيو يتمّثل في ضرورة إيراد ما يرافق 
ليزّية أو الّمغتين نگالمقابالت العربّية من مصطمحات أجنبّية، وذلك إّما بالّمغة الفرنسّية أو الّمغة اإل

أّما - ليزّية والفرنسّيةنگاإل- يرجع الّسبب األّول في ذلك إلى إتقاننا لياتين الّمغتين فقط . مًعا
الّسبب الّثاني فيو يكمن في كون بعض الممحقات االصطالحّية وردت مصطمحاتيا إّما بمغة واحدة 
قد تكون عربّية أو أجنبّية فقط، وفي ىذه الحالة يصعب عمينا معرفة ما يقابل ىذه المصطمحات في 

اّلمغات األخرػ من جية، ومن جية أخرػ فقد جاءت مصطمحات بعض الممحقات االصطالحّية 
 .بمغة أجنبية أخرػ ال نتقنيا كاأللمانية مثالً 

بعد تطبيقنا لمّشرطين األساسيين المتمّثمين في طبيعة اّلمغة والفترة الّزمنية اّلتي تؤخذ منيا عّينة 
البحث، توّصمنا إلى إقصاء بعض الكتب الحاممة لمممحقات االصطالحّية الواردة في الجدول رقم 

 :، ومن ىذه األخيرة نذكر ما يمي(06)
 1، وكان عدد ىذه الكتب(1087) بعض الكتب اّلتي ظيرت قبل ظيور مواصفة إيزو رقم 
 .كتب (03)ثالثة 
وكان عددىا 2 الكتب اّلتي جاءت مصطمحات ممحقاتيا االصطالحّية بالّمغة العربّية فقط ،
 .كتب (07)سبعة 
والّسبب . ليزّيةنگ الكتب اّلتي ُذّيمت بمسردين اثنين؛ األّول بالّمغة العربّية والّثاني باّلمغة اإل

في عدم إدراجيا في عّينة البحث ىو كون المصطمحات اّلتي وردت في الممحق االصطالحّي 
جاءت بمغة واحدة فقط، حيث تمّثمت في المسرد األّول في اّلمغة العربّية، وفي المسرد الّثاني في 

عمم ): ليزّية، وكان عدد ىذه الكتب كتاًبا واحد فقط، وىو ذلك الكتاب الموسوم بـنگاّلمغة اإل
وىو من تأليف سمير شريف  (األصوات الّنحوؼ ومقوالت الّتكامل بين األصوات والّنحو والّداللة

 .استيتية

ليزّية نگ الكتب اّلتي جاءت مصطمحات ممحقاتيا االصطالحّية بمغة أجنبّية غير اإل
وقد قام سعيد والفرنسّية، وفي ىذه الحالة تمّثمت في الّمغة األلمانّية وعدد ىذه الكتب ىو اثنان؛ 

                                                 
1

 .الّسابق الّذكر (06)عمى الّتوالي من الجدول رقم  (4-3-2)ىذه الكتب الّثالثة ىي اّلتي أرقاميا -  
2

-43-38-31-20-14-11: )واّلتي أرقاميا كالّتالي (06 )ىذه الكتب السّبعة ىي تمك الكتب الواردة في الجدول رقم  - 
52.) 
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القضايا ):  األّول من تأليف كالوس ىيشن بعنوانحسن بحيرؼ بترجمتيما إلى الّمغة العربّية؛
: ، أّما الّثاني فيو من تأليف مونيكا شقارتس وجينيت شور وكان بعنوان(األساسّية في عمم الّمغة

 .(عمم الّداللة كتاب مدرسي)

 بعض الكتب اّلتي ىي من صميم عمم المصطمح، ولكن لألسف كّل المصطمحات الواردة 
ّنما ىي مجّرد مصطمحات عممّية  في ممحقاتيا االصطالحّية ال تنتمي إلى ميدان عمم المصطمح، وا 

يقّدر عدد ىذه الكتب بكتاب واحد فقط ويتمّثل في . إلخ...تنتمي إلى الفيزياء وعموم الّطبيعة والحياة
وىو من  (المصطمح العممّي في اّلمغة العربّية عمقو الّتراثي وبعده المعاصر): الكتاب المعنون بـ

 .تأليف رجاء وحيد دويدرؼ 
؛ وبالّتالي 1كتابا (14)وىكذا يصل عدد الكتب اّلتي أقصيناىا من عّينة البحث أربعة عشر 

اّلتي - في ميدان عمم المصطمح- يصبح العدد الّنيائّي لمكتب الحاممة لمممحقات االصطالحّية 
كتابا  وىو عدد قميل نوًعا ما بمقارنتو  (38)تدخل في العّينة المتعّمقة بالفصل الّرابع ثمانية وثالثين 

ولّما كان األمر كذلك فقد ال يعكس بالّضرورة ما ىو . مع ما ىو منشور من الكتب في ىذا الميدان
مستعمل في المصطمحات في القطر العربّي من مشرقو إلى مغربو؛ وبالّتالي الّنتائج اّلتي سنصل 
إلييا في ىذه الّدراسة ال يمكن اعتبارىا مطمقة، لكن رغم ذلك فيي تسمح لنا عمى األقّل بإعطاء 

لمحة عاّمة عن واقع استعمال مصطمحات عمم المصطمح في الممحقات االصطالحّية، وباألحرػ 
 .في الممحقات االصطالحّية (1087)مدػ توظيف المصطمحات المقترحة في مواصفة إيزو رقم 

 
 بعدما : ف االملحقت االالططلّحة (1087)لدى توظيف لالطملقت لواالفة إيزو رقم : رابلق

معجم مفردات )من ىذا البحث بمقارنة المصطمحات المقترحة في  (03)قمنا في الفصل الّثالث 
بتمك الموّظفة في القوائم االصطالحّية، سنقوم في ىذا الفصل بمقارنة أخرػ ولكن  (عمم المصطمح

 عمى يد منّظمتين اثنتين المترجمة- من ىذا المعجم - ػفي ىذه المّرة ال نعتمد عمى الّنسخة األول
، بل المنّظمة العربّية لممواصفات والمقاييس بتعاون مع المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم: ىما

                                                 
1

-41-38-37-31-23-20-14-11-4-3-2)ىذه الكتب اّلتي ال تدخل في عّينة البحث ىي تمك اّلتي أرقاميا –  
 .عمى الّتوالي (43-49-52
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نعتمد عمى الّنسخة الّثانية لكونيا منّقحة من جية، ومن جية أخرػ فالمصطمحات الواردة فييا 
 .ليزّيةنگالعربّية، الفرنسّية واإل: لغات ىي (03)جاءت بثالث 

ولعّل ما جعمنا نختار ىذه الّنسخة بدال من األولى ىو كون المصطمحات األجنبّية وردت فييا 
ليزّية؛ ىذا الّتنّوع في المصطمحات األجنبّية قد يساىم نگالفرنسّية واإل: بمغتين أجنبيتين اثنتين ىما

من دون شّك في تيسير عممية المقارنة والسّيما لكون بعض الممحقات االصطالحّية جاءت 
، في حين وردت مصطمحات البعض اآلخر من الممحقات 1مصطمحاتيا األجنبّية بالّمغة الفرنسّية

 .ليزّيةنگاالصطالحّية باّلمغة اإل
معجم مفردات عمم )المقارنة إذن في ىذا الفصل تكون بين مصطمحات الّنسخة الّثانية من 

والمصطمحات الموّظفة في الممحقات االصطالحّية، وبتعبير آخر فالوضع ىنا يتمّثل  (المصطمح
؛ وىو من وضع مواصفة (معجم مفردات عمم المصطمح): في مصطمحات ىذا المعجم الموسوم بـ

، وكانت ترجمتو إلى الّمغة العربّية عمى يد األمانة الفّنية لمجنة عمم المصطمح (1087)إيزو رقم 
أّما االستعمال فيو يتمّثل في الممحقات . الّتابعة لييأة المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية

 .ممحًقا اصطالحيًّا (38)االصطالحّية اّلتي ظيرت بعد ىذا المعجم وكان عددىا ثمانية وثالثين 
الغرض األساس من إجراء ىذه المقارنة ىو معرفة إذا ما ُوّظفت تمك المصطمحات األجنبّية 

في الممحقات االصطالحّية اّلتي ظيرت بعد صدور الّترجمة  (1087)الواردة في مواصفة إيزو رقم 
الّثانية ليذه المواصفة، ولمعرفة ذلك سنقوم بإحصاء جميع المصطمحات األجنبّية المشتركة بين 

 .والممحقات االصطالحّية (1087)مواصفة إيزو رقم 
( 1087)بعدما استخرجنا جميع المصطمحات األجنبّية المشتركة بين مواصفة إيزو رقم 

 :؛ وىي كالّتالي(07)والممحقات االصطالحّية توّصمنا إلى الّنتائج المدونة في الجدول رقم 
 

 
 

                                                 
1

لمعمم فقد واجيتنا صعوبات كثيرة في الفصل الّثالث ألّن المصطمحات األجنبّية الموّظفة في المعجم كانت بالّمغة -  
ليزّية فقط، في حين جاءت مصطمحات بعض القوائم االصطالحّية بمغة أخرػ ىي الّمغة الفرنسّية؛ فيذا ما جعمنا نگاإل

 .نترجم أّول األمر ىذه المصطمحات إلى الّمغة الفرنسّية
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 .االالطملقت األجنبّحة االشتركة بين لواالفة إيزو واالملحقت االالططلّحة: (07) ااجدول رقم 

عناوين الكتب الحاممة 
لمممحقات االصطالحّية 

العدد 
اإلجمالي 

لممصطمحات 
الواردة في 

الممحق 

عدد المصطمحات 
األجنبية المشتركة 
بين مواصفة إيزو 

( 1087)رقم 
والممحق 

االصطالحّي 

نسبة 
المصطمحات 

األجنبية 
المشتركة قياًسا 

إلى العدد 
اإلجمالي 

لممصطمحات 
الواردة في 

 1مواصفة إيزو
(1087 )

المصطمحات الّنحوية في الّتراث - 1
الّنحوؼ في ضوء عمم االصطالح 

 الحديث
187 45 47.36 % 

مقّدمة في عمم : المصطمحّية- 2
 المصطمح

192 34 35.78 % 

عمم المصطمح أسسو الّنظرية - 3
 وتطبيقاتو العممّية

138 31 32.63 % 

في الّنحو العربّي )في الكممة - 4
 (وفي الّمسانّيات الحديثة

355 28 29.47 % 

مقّدمة نظرية : المعجمية- 5
 ومطّبقة مصطمحاتيا ومفاىيميا

284 26 27.36 % 

 % 25.26 24 244 عمم المصطمح مبادغ وتقنيات- 6
                                                 

1
يقّدر  (1087)، اّلذؼ أعّدتو مواصفة إيزو رقم (معجم مفردات عمم المصطمح)العدد اإلجمالّي لممصطمحات الواردة في –  

 .مصطمًحا (95)بخمسة وتسعين 
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 % 24.21 23 481 المعنى في عمم المصطمحات- 7
 % 23.15 22  الكممة في الّمسانّيات الحديثة- 8
من : الّنظريات الّمسانية الكبرػ - 9

 الّنحو المقارن إلى الّذرائعية
782 22 23.15 % 

المصطمحات المفاتيح في - 10
 الّمسانّيات

128 19 20 % 

: تر/بالمر.ف: عمم الّداللة- 11
 مجيد عبد الحميم الماشطة

163 18 18.94 % 

الّمغة العربّية الفصحى - 12
 المعاصرة

275 18 18.94 % 

 % 17.89 17 558 عمم الّمغة، مقّدمة لمقارغ العربيّ - 13
دراسة في الّمسانّيات : الكممة- 14

 المقاَرنة
236 17 17.89 % 

المعجمية وعمم الّداللة - 15
 مفاىيم أساسية: المعجمي

212 17 17.89 % 

 % 17.89 17 474 وظيفة األلسن ودينامّيتيا- 16
 % 16.84 16 480 عمم الّمغة العامّ - 17
 % 16.84 16 1017 معجم دراسات الّترجمة- 18
المفاىيم والمصطمحات وا عادة - 19

 الّصياغة
256 16 16.84 % 

الّتوليد المعجمي في الّمغة - 20
 العربّية

274 15 15.78 % 

 % 15.78 15 66 مسائل في المعجم- 21
 % 15.78 15 159المصطمح الّمسانّي وتأسيس -22
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 المفيوم
 % 14.73 14 142 الكممة دراسة لغوية معجمية- 23
 % 14.73 14 212 مقّدمة لنظرية المعجم- 24
 % 13.68 13 352 اّتجاىات البحث الّمساني- 25
 % 13.68 13 164 دراسات في عمم الّمغة النفسيّ - 26
 % 13.68 13 194 دروس في األلسنية العاّمة- 27
صناعة المصطمح الّصوتي - 28

 في اّلمسان العربّي الحديث
401 13 13.68 % 

اللة-29  % 13.68 13 263 أحمد مختار عمر: عمم الدّ 
 % 13.68 13 339 الّنشأة والّتطّور: الّمسانّيات- 30
الّمغة العربّية والحاسوب - 31
 (دراسة بحثية)

438 13 13.68 % 

اللة - 32  % 12.63 12 77 (عمم المعنى)عمم الدّ 
 % 11.57 11 272 دراسات في الّمغة والمعاجم- 33
مقّدمات : عمم الّمغة المعاصر- 34

 وتطبيقات
370 11 11.57 % 

 % 11.57 11 220 مبادغ الّمسانّيات العاّمة- 35
: المعاجم عبر الّثقافات- 36

 دراسات في المعجمية
357 11 11.57 % 

دراسة : الّترجمة والمصطمح- 37
في إشكالية ترجمة المصطمح الّنقدؼ 

 الجديد
201 10 10.52 % 

 % 08.42 08 166 سوسير أو أصول البنيوية- 38
 % 18.38 580 9897 االجلوع
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الّسابق الّذكر نسبة المصطمحات  (07)يمثل الجدول رقم : (07)تلميل نتقئج ااجدول رقم - 1
اّلذؼ قامت  (معجم مفردات عمم المصطمح)األجنبّية المشتركة بين الممحقات االصطالحّية و

بترجمتو إلى الّمغة العربّية األمانة الفّنية لمجنة عمم المصطمح الّتابعة لييأة المواصفات والمقاييس 
 .العربّية الّسورية

ُيظير لنا العمود األّول منو عناوين الكتب الحاممة لمممحقات االصطالحّية وعددىا يقّدر 
كتابا، وىي موّزعة عمى مختمف الحقول المعرفّية اّلتي يتقاطع معيا عمم  (38)بثمانية وثالثين 

 .إلخ...المصطمح كالمعجمية، عمم الّداللة، الّنحو والّمسانّيات
أّما العمود الّثاني من ىذا الجدول فيو يبّين لنا عدد المصطمحات الواردة في كّل ممحق 

اصطالحّي، وفي ىذا الّصدد تجدر اإلشارة إلى أّن ىذا العدد يختمف من ممحق اصطالحّي إلى 
مصطمح كما ىو  (1000)آخر؛ حيث تجاوز عدد ىذه المصطمحات في بعض األحيان ألف 

 .(معجم دراسات الّترجمة)الحال بالّنسبة إلى الممحق االصطالحّي الوارد ضمن 
وعمى العموم، عدد المصطمحات الواردة في الممحقات االصطالحّية يفوق العدد اإلجمالّي 

بكثير جّدا باستثناء ممحقين اصطالحيين اثنين؛ يتمّثل  (معجم مفردات عمم المصطمح)لمصطمحات 
مسائل في ): األّول في ذلك الممحق االصطالحّي اّلذؼ ذّيل بو إبراىيم بن مراد كتابو المعنون بـ

( 66)، حيث يقّدر عدد المصطمحات الواردة في ىذا الممحق االصطالحّي بستة وسّتين (المعجم
مصطمًحا وقد ورد ذكره  (77)أّما الممحق االصطالحّي الّثاني فيو يضّم سبعة وسبعين . مصطمحا

 .(عمم الّداللة): ضمن كتاب محّمد عمي الخولي الموسوم بـ
فيو ُيظير لنا عدد المصطمحات - الّسالف الّذكر -(07)أّما العمود الّثالث من الجدول رقم 

 (.1087)األجنبية المشتركة بين الممحقات االصطالحّية ومواصفة إيزو رقم 
والمتأّمل في ىذا الجدول يجد أّن ىذا العدد يتفاوت من ممحق اصطالحّي إلى آخر؛ حيث 

ظير أكبر عدد من المصطمحات األجنبية المشتركة بين الممحقات االصطالحّية ومواصفة إيزو 
المصطمحات الّنحوية في الّتراث ):  المعنون بـ إيناس كمال الحديدؼضمن كتاب (1087)رقم 

أّما أصغر . مصطمًحا (45)وىو يقّدر بخمسة وأربعين  (الّنحوؼ في ضوء عمم االصطالح الحديث
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عدد فقد ظير ضمن الممحق االصطالحّي اّلذؼ ذّيل بو جواد بنيس الكتاب اّلذؼ ترجمو عن جورج 
 .(سوسير أو أصول البنيوية): مونان بعنوان

نسبة المصطمحات األجنبّية المشتركة  (07) يبّين لنا العمودان الّرابع واألخير من الجدول رقم 
والممحقات االصطالحّية، وذلك قياًسا إلى العدد اإلجمالّي  (1087)بين مواصفة إيزو رقم 

 .مصطمحا (95)وىو يقّدر بخمسة وتسعين  (1087)لممصطمحات الواردة في مواصفة إيزو رقم 
أّما بالّنسبة لمّترتيب المعتمد عميو في ىذا الجدول فيو يتمّثل في الّترتيب الّتنازلي أؼ من أعمى 

 باستثناء ممحق اصطالحّي واحد وىو %10نسبة إلى أدنى نسبة، حيث تجاوزت كّل ىذه الّنسب 
 .(سوسير أو أصول البنيوية): يتمّثل في ذلك الممحق االصطالحّي المرفق بالكتاب الموسوم بـ

معجم مفردات عمم )وىكذا، تبقى الّنسبة المئوية العاّمة لممصطمحات األجنبّية المشتركة بين 
: ؛ إذ تقّدر بـ(1/4)والممحقات االصطالحّية قميمة ألّنيا لم تصل حّتى إلى الّربع  (المصطمح

من المصطمحات المقترحة في مواصفة إيزو رقم  (%80)، مّما يعني أّن حوالي 18.38%
لم توّظف في الممحقات االصطالحّية، ولعّل مرّد ذلك إلى قّمة مصطمحات المواصفة اّلتي  (1087)

مصطمحا فقط، في حين بمغ عدد المصطمحات الواردة في الممحق  (95)تقّدر بخمسة وتسعين 
بكثير، حيث وصل في بعض األحيان إلى أكثر من  (100)االصطالحّي الواحد أكثر من المائة 

؛ إذ (معجم دراسات الّترجمة)األلف كما ىو الحال بالّنسبة إلى الممحق االصطالحّي الوارد ضمن 
مصطمًحا، وىو عدد ضخم  (1017)يقّدر عدد المصطمحات الموّظفة فيو حوالي ألف وسبعة عشر 

 .مّرات (10)بعشر  (1087)ألّنو يفوق ما ورد ذكره في مواصفة إيزو رقم 
مع الممحقات  (معجم مفردات عمم المصطمح)ولّما كان األمر كذلك، فإّنو يستحيل أن يتقاطع 

لكن رغم ذلك فالّنسبة المئوية العاّمة لممصطمحات . االصطالحّية في عدد كبير من المصطمحات
والممحقات االصطالحّية تبقى معقولة جّدا، ألّن  (1087)األجنبّية المشتركة بين مواصفة إيزو رقم 

الغرض من ىذه الّدراسة ىو معرفة إذا ما كان االستعمال مطابقا لموضع أم ال؟ وىذا ما سنتطّرق 
معجم مفردات )إليو في العنصر الموالي؛ حيث يتّم الّتركيز حول المقابالت العربّية المقترحة في 

 ومدػ توظيفيا في الممحقات االصطالحّية؟ (عمم المصطمح
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لدى توظيف االملحقت االالططلّحة املحقبطت االررّحة االحترلة  ف لواالفة إيزو : خقلسق
بعدما تطّرقنا في العنصر الّسابق من ىذا الفصل إلى مقارنة المصطمحات المقترحة : (1087)رقم 

بتمك اّلتي ورد ذكرىا في الممحقات االصطالحّية من أجل الوصول  (1087)في مواصفة إيزو رقم 
إلى حصر جميع المصطمحات األجنبّية المشتركة بين كّل من المواصفة والممحقات االصطالحّية، 

سنقوم في ىذا العنصر بمقارنة أخرػ ولكن في ىذه المّرة ال يكون الّتركيز حول المصطمحات 
 .األجنبّية بل عمى المقابالت العربّية في حّد ذاتيا

المصطمحات بين الوضع واالستعمال في ميدان عمم )ونظًرا لكون عنوان البحث يدور حول 
( معجم مفردات عمم المصطمح)؛ فالوضع ىنا يتمّثل في المقابالت العربّية المقترحة في (المصطمح

، وُترجم إلى الّمغة العربّية عمى يد األمانة الفّنية (1087)اّلذؼ قامت بوضعو مواصفة إيزو رقم 
لمجنة عمم المصطمح الّتابعة لييأة المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية، أّما االستعمال فيتمّثل في 

 .تمك المقابالت العربّية الموّظفة في الممحقات االصطالحّية
والغرض األساس من إجراء ىذه المقارنة ىو الّنظر في طبيعة المقابالت العربّية الواردة في كّل 

والممحقات االصطالحّية من جية، ومن جية أخرػ الّنظر في  (معجم مفردات عمم المصطمح)من 
مدػ تحقيق مبدأ الّتوحيد المعيارؼ لممصطمحات أم أّن قضّية توحيد المصطمحات في الّمغة العربّية 

 .لم ُيحسم أمرىا حّتى بالّنسبة ليذا العمم المتمّثل في عمم المصطمح
والممحقات  (1087)وبعد القيام بإحصاء جميع المقابالت العربّية المّتفقة بين مواصفة إيزو رقم 

 :؛ وىي كالّتالي(08 )االصطالحّية، توّصمنا إلى الّنتائج المدّونة في الجدول رقم 
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واالملحقت  (1087) نسبة االحقبطت االررّحة االّتفحة بين لواالفة إيزو رقم :(08)ااجدول رقم 
 :االالططلّحة

عناوين الكتب الحاممة لمممحقات 
 االصطالحّية

عدد 
المصطمحات 

األجنبّية 
المشتركة 

بين مواصفة 
إيزو رقم 

(1087 )
والممحق 

 االصطالحيّ 

عدد 
المقابالت 
العربّية 

المشتركة بين 
مواصفة إيزو 

( 1087)رقم 
والممحق 

 االصطالحيّ 

نسبة المقابالت 
العربّية المشتركة 
قياًسا إلى العدد 

اإلجمالي 
لممصطمحات 

األجنبّية المشتركة 
بين مواصفة إيزو 

( 1087)رقم 
والممحق 

 االصطالحيّ 
اللة - 1  % 75 09 12 (عمم المعنى)عمم الدّ 
 % 72.72 08 11 دراسات في الّمغة والمعاجم- 2

دراسات في : المعاجم عبر الّثقافات- 3
 المعجمية

11 08 72.72 % 

 % 72.22 13 18 الّمغة العربّية الفصحى المعاصرة- 4

 % 69.23 09 13 الّنشأة والّتطّور: الّمسانّيات- 5

 % 66.66 16 24 عمم المصطمح مبادغ وتقنيات- 6
 % 66.66 10 15 المصطمح الّمساني وتأسيس المفيوم- 7
 % 64.70 11 17 مقّدمة لمقارغ العربيّ : عمم الّمغة- 8
 % 63.15 12 19 المصطمحات المفاتيح في الّمسانّيات- 9

 % 61.53 08 13 اّتجاىات البحث الّمساني- 10
 % 61.53 08 13 دروس في األلسنية- 11
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صناعة المصطمح الّصوتي في الّمسان - 12
 العربّي الحديث

13 08 61.53 % 

اللة - 13  % 61.53 08 03 (أحمد مختار عمر)عمم الدّ 
 % 56.52 13 23 المعنى في عمم المصطمحات- 14
 % 54.54 06 11 مقّدمات وتطبيقات: عمم الّمغة المعاصر- 15
عبد ): الكممة في الّمسانّيات الحديثة- 16

 (الحميد عبد الواحد
22 12 54.54 % 

مقّدمة نظرية : المعجمية- 17
 مصطمحاتيا ومفاىيميا/ومطّبقة

26 14 53.84 % 

 % 53.33 08 15 الّتوليد المعجمّي في الّمغة العربّية- 18
دراسة في الّمسانّيات المقاَرنة : الكممة- 19
 (محّمد اليادؼ عّياد)

17 09 52.94 % 

مقّدمة في عمم المصطمح : المصطمحّية- 20
 (عمي القاسمي)

34 18 52.94 % 

دراسة في إشكالية : الّترجمة والمصطمح- 21
 ترجمة المصطمح الّنقدؼ الجديد

10 05 50 % 

مجيد عبد : تر/بالمر.ف): عمم الّداللة- 22
 (الحميم الماشطة

18 09 50 % 

المصطمحات الّنحوية في الّتراث الّنحوؼ - 23
 في ضوء عمم االصطالح الحديث

45 22 48.88 % 

في الّنحو العربّي وفي : في الكممة- 24
الّطّيب البّكوش وصالح ): الّمسانّيات الحديثة

 (القرمادؼ
28 13 46.42 % 

 % 46.15 06 13 دراسات في عمم الّمغة الّنفسي- 25
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 % 46.15 06 13 (دراسة بحثية)الّمغة العربّية والحاسوب - 26
أسسو الّنظرية وتطبيقاتو : عمم المصطمح- 27

 (عمي القاسمي)العممّية 
31 14 45.16 % 

 % 43.75 07 16 معجم دراسات الّترجمة- 28
حممي )الكممة دراسة لغوية معجمية - 29

 (خميل
14 06 42.85 % 

مفاىيم : المعجمية وعمم الّداللة المعجمي- 30
 (ىدػ مقّنص: تر/آالن بولغير)أساسية 

17 07 41.17 % 

 % 41.17 07 17 وظيفة األلسن ودينامّيتيا- 31
من الّنحو : الّنظرّيات الّمسانية الكبرػ - 32

 المقارن إلى الّذرائعية
22 09 40.90 % 

 % 37.5 03 08 سوسير أو أصول البنيوية- 33
: تر/فردينان دؼ سوسير)عمم الّمغة العاّم - 34

 (يوئيل يوسف عزيز
16 06 37.5 % 

 % 33.33 05 15 (إبراىيم بن مراد)مسائل في المعجم - 35
أندريو )مبادغ في الّمسانّيات العاّمة - 36

 (أحمد الحمو: تر/مارتيني
11 03 27.27 % 

  % 24 04 16 المفاىيم والمصطمحات وا عادة الّصياغة- 37
 % 07.14 01 14 (إبراىيم بن مراد): مقّدمة لنظرية المعجم- 38

 % 51.53 341 664 االجلوع
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نسبة المقابالت العربّية  (08)ُيظير لنا الجدول رقم : (08)تلميل نتقئج ااجدول رقم - 1
والممحقات االصطالحّية، فالّنتائج المدّونة فيو ُرّتبت  (1087)المشتركة بين مواصفة إيزو رقم 

 .ترتيبا تنازليا وذلك من أكبر نسبة إلى أصغر نسبة
المتأّمل في ىذا الجدول يجد أّن أعمى نسبة فيو ظيرت ضمن الممحق االصطالحّي اّلذؼ ذّيل 

؛ حيث وصمت فيو ىذه الّنسبة (عمم المعنى/عمم الّداللة ): بو محّمد عمي الخولي كتابو المعنون بـ
ا بمقارنتيا مع بقّية الّنسب األخرػ، ولعّل  (%75)إلى خمسة وسبعين بالمائة  وىي نسبة عالية جدًّ

 .مرّد ذلك إلى كون ىذا الكتاب غير مترجم عن الّمغات األخرػ بل ىو مؤّلف تأليًفا عربيًّا
وما يؤّكد صّحة كالمنا ىذا ىو كون أغمبية الممحقات االصطالحّية اّلتي تمت ىذا الممحق 
االصطالحّي كانت مؤّلفة أّول األمر بالّمغة العربّية ولم ُتترجم عن لغات أخرػ كما ىو الحال 

اّلذؼ ىو من وضع حممي خميل، وقد بمغت فيو  (دراسات في الّمغة والمعاجم)بالّنسبة إلى كتاب 
 وىي %72.72: حوالي (1087)نسبة المصطمحات األجنبّية المّتفقة بينو وبين مواصفة إيزو رقم 

 .نسبة قريبة جّدا إلى أعمى نسبة ظيرت في الجدول
الّسالف الّذكر، فقد ظيرت ضمن  (08)أّما بخصوص أدنى نسبة متواجدة في الجدول رقم 

وتقّدر  (مقّدمة لنظرية المعجم): الممحق االصطالحّي اّلذؼ ذّيل بو إبراىيم بن مراد كتابو الموسوم بـ
، ولعّل مرّد ذلك %10، وىي نسبة ضئيمة جّدا والسّيما لكونيا لم تصل حّتى إلى %07.14: بـ

 .إلى قّمة المصطمحات اّلتي أوردىا إبراىيم بن مراد في ممحقو االصطالحّي ىذا
جاءت ىذه الّنسب متفاوتة من ممحق اصطالحّي إلى آخر، لكن مع ذلك فالّنسبة المئوية 

والممحقات االصطالحّية قد  (1087)العاّمة لممقابالت العربّية المشتركة بين مواصفة إيزو رقم 
موّظف  (معجم مفردات عمم المصطمح)؛ مّما يعني أّن الّنصف مّما ىو مقترح في %51.53بمغت 

أيًضا في الممحقات االصطالحّية، وىذا شيء مقبول وخاّصة أمام لغة كالّمغة العربّية اّلتي ُتنَعت 
رغم حرص المعجميين عمى الّتقميل من عدد المقابالت العربّية اّلتي توضع لممصطمح . بالّترادف

األجنبّي الواحد، إاّل أّنيم لم يتمّكنوا من االبتعاد عنيا نيائًيا، ولعّل الّسبب في ذلك يرجع إلى كثرة 
 .وتداخل العموم اّلتي يتقاطع معيا عمم المصطمح
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لقد : لطلظقت لول االحقبطت االررّحة االّتفحة بين لواالفة إيزو واالملحقت االالططلّحة- 2
الّسابق الّذكر إلى أّن الممحقات  (08)توّصمنا من خالل الّنتائج المدّونة في الجدول رقم 

 من المقابالت %51.53في نسبة حوالي  (1087)االصطالحّية تشترك مع مواصفة إيزو رقم 
من  (1/2)وىذا يعني أّن واضعي الممحقات االصطالحّية تقّيدوا بحوالي الّنصف . العربّية

اّلذؼ أعّدتو مواصفة إيزو رقم  (معجم مفردات عمم المصطمح)المقابالت العربّية المقترحة في 
، بل (%100)، لكن ىذا ال يعني أّن الّتطابق في ىذه المقابالت العربّية كان مائة بالمائة (1087)

 .إلخ...اإلفراد والجمع، الّتعريف والّتنكير: ىناك بعض االختالفات الّطفيفة نحو
 :ولعّل من أبرز ىذه االختالفات ما يمي

المتأّمل في المقابالت العربّية المستعممة في كّل من : (ااوزن )اختطف  ف اااّلحلة - 2-1
والممحقات االصطالحّية يجد أّن معظميا مّتفقة من حيث المعنى  (1087)مواصفة إيزو رقم 

اّلذؼ  (Abbreviation/Abréviation)المصطمح األجنبّي : ومختمفة من حيث الوزن؛ نحو
، في حين احتفظت الممحقات االصطالحّية بالجذر نفسو (المختصر): ُوضع لو في المواصفة

: وبفضل عممية االشتقاق فقد ُوضعت لو مقابالت عربّية أخرػ مثل (خ ص ر)المتمّثل في 
اّلذؼ ورد ذكره في كثير من الممحقات االصطالحّية؛ نذكر منيا عمى سبيل المثال ال  (اختصار)

 كتابيا، والّشيء نفسو عند 1الحصر الممحق االصطالحّي اّلذؼ ذّيمت بو إيناس كمال الحديدؼ
يتمّثل  (معجم مفردات عمم المصطمح)؛ فبينما كان الوزن في 3 وعمي القاسمي2محّمد اليادؼ عّياد

 .(ِافتعال): أصبح في الممحقات االصطالحّية وزنا آخر ىو (الُمْفَتعل)في 
ومن األمثمة األخرػ اّلتي ورد ذكرىا بيذه الّطريقة في الممحقات االصطالحّية نذكر المصطمح 

: بـ( معجم مفردات عمم المصطمح)اّلذؼ قوبل في  (Homonymous/Homonymes)األجنبّي 
وىو مصطمح مرّكب تركيبا وصفًيا، في حين تمّكن أصحاب الممحقات  (األلفاظ المشتركة)

االصطالحّية من مقابمة ىذا المصطمح األجنبّي بكممة واحدة فقط مثمما جاء ذكره في الّمغتين 
                                                 

: اإلسكندرية. 1 إيناس كمال الحديدؼ، المصطمحات الّنحوية في الّتراث الّنحوؼ في ضوء عمم االصطالح الحديث، ط–1
 .199، دار الوفاء، ص 2006

 .743، مركز الّنشر الجامعي، ص 2017: تونس. 2 محّمد اليادؼ عّياد، الكممة دراسة في الّمسانّيات المقاَرنة، ط– 2
 .229 عمي القاسمي، المصطمحّية مقّدمة في عمم المصطمح، ص – 3
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، 2(مجانسة): ، وريما بركة1(الّتجانس): ليزّية والفرنسّية، فوضع لو مثاًل عمي القاسمينگاإل
، فالّشيء المشترك بين ىذه المقابالت العربّية الّثالثة يكمن في الجذر 3(مجانس): ومحّمد أمطوش

، فرغم االختالفات الّطفيفة الموجودة بين ىذه المقابالت العربّية إاّل أّنيا تشترك في (ج ن س)
المعنى العاّم، لذا صّنفنا ىذا الّنوع من المقابالت العربّية ضمن المقابالت العربّية المّتفقة بين 

 .والممحقات االصطالحّية (1087)مواصفة إيزو رقم 
وباإلضافة إلى ما سبق ذكره، فقد أدرجنا ضمن المقابالت العربّية المّتفقة بين المواصفة 

والممحقات االصطالحّية بعض المقابالت العربّية اّلتي تحمل المعنى نفسو ولكّنيا مختمفة من حيث 
 Ensemble de notions liées/  System of)الّشكل، ومن ذلك مثاًل المصطمح األجنبّي 

concepts) اّلذؼ ُوضع لو في الممحقات االصطالحّية ما يمي: 
  ؛(المصطمحّية مقّدمة في عمم المصطمح)عمي القاسمي عند : نظقم االفقهحم- 
 ؛(عمم المصطمح أسسو الّنظرية وتطبيقاتو العممّية)عمي القاسمي  عند :لنظولة االفقهحم- 
 .ريما بركة: ، تر(عمم المصطمح مبادغ وتقنيات)كمود لوم - عند مارؼ :نظقم لفهولف- 

 االختالف إذن بين ىذه المقابالت العربّية طفيف ويتمّثل في الكممة األولى المتمّثمة في 
؛ فالمعنى (ن ظ م)ونظًرا الحتفاظيما بالجذر نفسو المتمّثل في  (منظومة)ثّم تحّولت إلى  (نظام)

لم يتغّير، والّشيء نفسو مع الكممة الّثانية المكّونة لكّل مقابل عربّي من ىذه المقابالت العربّية وىي 
،  (مفيومي)، ثّم تحّولت عن طريق الّنسبة إلى (مفيوم)اّلتي ىي جمع  (مفاىيم)تتمّثل في كممة 

احتفظتا بالجذر نفسو فالمعنى واحد لذا اعتبرناىما  (مفيومي)و (مفاىيم)ونظًرا لكون الكممتان 
 .ضمن المقابالت العربّية المشتركة بين المواصفة والممحقات االصطالحّية

 

                                                 
 .773 عمي القاسمي، عمم المصطمح أسسو الّنظرية وتطبيقاتو العممّية، ص – 1
، المنّظمة العربّية لمّترجمة، ص 2012: لبنان. 1ريما بركة، ط: كمود لوم، عمم المصطمح مبادغ وتقنيات، تر- مارؼ – 2

 .389 و ص 380
، عالم 2012: األردن. 1محّمد أمطوش، ط:  مانويل سيميو كونسيساو، المفاىيم والمصطمحات وا عادة الّصياغة، تر– 3

 .235الكتب الحديث، ص 
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 من أبرز االختالفات الموجودة بين المقابالت العربّية المقترحة في :ااّتلريف وااّتنكير- 2-2
وتمك الموّظفة في الممحقات االصطالحّية نذكر االختالف في الّتعريف  (1087)مواصفة إيزو رقم 

عمى حّد  (1087)والّتنكير؛ إذ تبّين لنا أّن واضعي الممحقات االصطالحّية ومواصفة إيزو رقم 
سواء لم يكترثوا لمسألة الّتعريف والّتنكير، وبعبارة أخرػ فيم أىمموا القاعدة العاّمة اّلتي يجب األخذ 

بيا وىي تتمّثل في ضرورة الّتقّيد بطبيعة المصطمحات األجنبّية، فإذا كانت ىذه األخيرة معّرفة 
والّشيء نفسو . (الـ)ينبغي أن تكون المقابالت العربّية المرافقة ليا معّرفة بأداة الّتعريف المتمّثمة في 

. يقال عن قضّية الّتنكير، حيث إذا جاء المصطمح األجنبّي نكرة يجب أن يرافقو مقابال عربًيا نكرة
رغم وضوح ىذه القاعدة إاّل أّن أصحاب الممحقات االصطالحّية لم ينتبيوا كثيًرا إلى ىذه القاعدة، 

 .وبالّتالي أصبحوا يضعون ما يحمو ليم من مقابالت عربّية
: اّلذؼ جاء معّرفا في المواصفة أؼ (Terme)ومن األمثمة عمى ذلك نذكر المصطمح 

، والّشيء نفسو بالّنسبة 1، في حين ورد نكرة في بعض الممحقات االصطالحّية(المصطمح)
( الّتعريف(: )معجم مفردات عمم المصطمح)اّلذؼ ُوضع لو في  (Définition)لممصطمح األجنبّي 

: وىو معّرف بأداة الّتعريف، أّما الممحقات االصطالحّية فقد وّظفت ىذا المقابل العربّي نكرة كالّتالي
وىنا تجدر اإلشارة إلى أّن واضعي الممحقات االصطالحّية طّبقوا قاعدة الّتعريف . (تعريف)

ألّن المصطمحات  (معجم مفردات عمم المصطمح)والّتنكير، في حين لم تؤخذ بعين االعتبار في 
 .األجنبّية الواردة فيو كانت نكرة ولم تكن معّرفة

ولعّل ما يزيد الّطين بّمة لّما نجد الباحث الواحد يوّظف المقابالت العربّية تارة بالّتعريف وتارة 
(: Définition)أخرػ بالّتنكير كما ىو الحال عند عمي القاسمي حيث وضع لممصطمح األجنبّي 

في كتابو  (الّتعريف) و(المصطمحّية مقّدمة في عمم المصطمح) :في كتابو األّول الموسوم (تعريف)
؛ فالمقابل العربّي األّول نكرة (عمم المصطمح أسسو الّنظرية وتطبيقاتو العممّية): الّثاني المعنون 

والّثاني معّرف والّصحيح ىنا بطبيعة الحال ىو األّول ألّن األصل كما جاء ذكره في المصطمح 
 .األجنبّي وىو نكرة

                                                 
1

كمود لوم، عمم -وكذا مارؼ . 404ريتا خاطر، ص :  ىنرؼ بيجوان وفيميب توارون، المعنى في عمم المصطمحات، تر- 
 .390ريما بركة، ص : المصطمح مبادغ وتقنيات، تر
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معجم مفردات عمم ) لقد تبّين لنا من خالل المقارنة اّلتي قمنا بيا بين :اإل راد وااجلض- 2-3
والممحقات االصطالحّية أّن المقابالت العربّية الواردة في كّل منيا جاءت متنّوعة من  (المصطمح

حيث اإلفراد والجمع، وىذا رغم كون القاعدة المعمول بيا واضحة المعالم وىي تتمّثل في الّتقّيد 
بالّصيغة اّلتي جاءت بيا المصطمحات األجنبّية؛ فإذا وردت بصيغة اإلفراد ينبغي أن توضع ليا 

 .مقابالت عربّية بيذه الّصيغة، والّشيء نفسو بالّنسبة لصيغة الجمع
بصيغة  (معجم مفردات عمم المصطمح)من األمثمة حول المقابالت العربّية اّلتي جاءت في 

، (أشباه المترادفات)اّلذؼ ُوضع لو  (Quasi-Synonymes)الجمع نذكر مثال المصطمح األجنبّي 
عند محّمد  (شبو مرادف): في حين ورد ذكره في كّل الممحقات االصطالحّية بصيغة اإلفراد نحو

عمم المصطمح مبادغ ) :بعند ريما بركة في كتابيا الموسوم  (شبو مترادف) و1رّشاد الحمزاوؼ 
 (أشباه المرادفات) باستثناء ممحق اصطالحّي واحد ُذكر فيو بصيغة الجمع تتمّثل في (وتقنيات

االختالف ىنا ال يكمن . لريتا خاطر (المعنى في عمم المصطمحات)وىذا الممحق ورد ضمن كتاب 
في اإلفراد والجمع فقط بل حّتى الّصيغة اّلتي جاءت بيا مختمفة من حيث الّشكل، ونظًرا 

فاعتبرناىا من المقابالت العربّية المشتركة بين  (ر د ف)الحتفاظيا بالجذر نفسو المتمّثل في 
 .والممحقات االصطالحّية (معجم مفردات عمم المصطمح)

رغم اختالف واضعي الممحقات االصطالحّية في قضّية اإلفراد والجمع إاّل أّن معظميم وّظفوا 
المقابالت العربّية بصيغة اإلفراد باستثناء بعض الباحثين كما ىو الحال بالّنسبة إلى سعد عبد 

لممصطمح األجنبّي  (اّتجاىات البحث الّمساني)العزيز مصموح اّلذؼ وضع في كتابو 
(Morpheme)( :صرفيمات)ولممصطمح األجنبّي 2 ،(Affix)( :الّزوائد) ؛ فالمقابل العربّي األّول

، (زائدة)، والّثاني ُوضع لو (صرفيم)أو  (مورفيم)ُوضع لو في الممحقات االصطالحّية األخرػ إّما 
وبعض الممحقات االصطالحّية، أّما  (معجم مفردات عمم المصطمح)واألصّح ىنا ىو ما ُذكر في 

                                                 
، مركز الّنشر 2004: تونس. مصطمحاتيا ومفاىيميا، دط/ محّمد رّشاد الحمزاوؼ، المعجمية مقّدمة نظرية ومطّبقة– 1

 .440الجامعي، ص 
، المجمس 2000: دب. سعد عبد العزيز مصموح ووفاء كامل فايد، دط:  ميمكا إفيتش، اّتجاىات البحث الّمساني، تر– 2

 .485األعمى لمّثقافة، ص 
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سعد عبد العزيز مصموح فمم يتقّيد بالّصيغة اّلتي وردت فييا المصطمحات األجنبّية؛ فبدال أن 
 .يوّظفيا بصيغة اإلفراد قام بتوظيفيا بصيغة الجمع

نظًرا لمخمط القائم بين الباحثين بخصوص قضّية اإلفراد والجمع فقد فّضل البعض منيم 
ومن الباحثين اّلذين ذىبوا . استعمال الّصيغة اإلفرادية والّصيغة بالجمع معا لممقابل العربّي الواحد

ىذا المذىب نذكر عمى سبيل المثال ال الحصر محمود الّسعران وعبد الحميد عبد الواحد؛ ومن 
 : اّلتي قابميا الّسعران بصيغتي اإلفراد والجمع معا نجد1المصطمحات األجنبّية

 (Affix) : (.إضافات. ج)إضافة 
 (Prefix) : (.سوابق. ج)سابقة 
 (Suffix) : (.لواحق. ج)الحقة 

 تقّيد عبد الحميد عبد الواحد ىو اآلخر كثيرا في إيراده لممقابالت العربّية بصيغتي اإلفراد 
والجمع معا، إذ جاءت معظم المقابالت العربّية الواردة في ممحقو االصطالحّي بيذه الّطريقة، ولعّل 

الّدالة عمى الجمع، ومن األمثمة  (S)ما يمّيزه أيضا ىو وضعو أمام كّل مصطمح أجنبّي عالمة 
 :2عمى ذلك

  مكّونات - مكّون(Composant (S).) 
  صواتم - صوتم(Phonème (S).) 
 رموز - رمز(Symbole (S))...إلخ. 

( 1087) رغم اّتفاق مواصفة إيزو رقم :تلّدد االحقبطت االررّحة املالطمح األجنبّف ااوالد- 2-4
مع الممحقات االصطالحّية في عدد ال بأس بو من المقابالت العربّية، إاّل أّن بعض الباحثين لم 

يتقّيدوا بوضع مقابل عربّي واحد لممصطمح األجنبّي الواحد، لكّننا أثناء مقارنتنا لمصطمحات 
المواصفة بتمك الواردة في الممحقات االصطالحّية رّكزنا فقط عمى المقابالت العربّية المشتركة ولم 

 .نأخذ بعين االعتبار بقّية المقابالت العربّية
                                                 

-371-354)دت، دار الّنيضة العربّية، الّصفحات : لبنان.  محمود الّسعران، عمم الّمغة مقّدمة لمقارغ العربّي، دط– 1
 .عمى الّتوالي (375

-259)، مكتبة األدب المغربي، الّصفحات 2007: تونس. 1 عبد الحميد عبد الواحد، الكممة في الّمسانيات الحديثة، ط–2
 .عمى الّتوالي (261-262
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ونظرا إليراد ىذه الّظاىرة بكثرة سواء أتعّمق األمر بمصطمحات المواصفة أم بتمك الموّظفة في 
الممحقات االصطالحّية فإّننا سنقف عند بعض المصطمحات فقط، ومن ذلك مثال المصطمح 

، كما (الّنياية)و( اآلخر(: )معجم مفردات عمم المصطمح)اّلذؼ ُوضع لو في  (Ending)األجنبّي 
، (الخاتمة)و (الّنياية): ُوضع لو أيضا مقابالن عربّيان اثنان عند إيناس كمال الحديدؼ ىما

اشتركت مع الممحق االصطالحّي اّلذؼ ذّيمت بو  (1087)والمالَحع ىنا أّن مواصفة إيزو رقم 
، أّما المقابالن العربّيان (الّنياية)إيناس كمال الحديدؼ كتابيا في المقابل العربّي المتمّثل في 

 .فمم نأخذىما بعين االعتبار (الخاتمة)و (اآلخر)اآلخران أؼ 
لممصطمح  (معجم مفردات عمم المصطمح)إذا كان عدد المقابالت العربّية اّلتي ُوضعت في 

مقابالت  (04)األجنبّي الّسابق الّذكر اثنان، فإّنو في بعض األحيان قد وصل عددىا إلى أربعة 
المكّونة : )اّلذؼ ُوضع لو (Morpheme)عربّية كما ىو الحال بالّنسبة إلى المصطمح األجنبّي 
، في حين اكتفت مثال الباحثة إيناس  (األخيرة لممصطمح، الّصرفم، العنصر الكالمّي والمورفم

الوحدة )و (مورفيم): كمال الحديدؼ بوضع مقابمين عربيين اثنين فقط ليذا المصطمح وىما
 .(الّصرفية

تعّددت المقابالت العربّية اّلتي ُوضعت لممصطمح األجنبّي الواحد، ومع ذلك تبقى القضّية 
معقولة مقارنة ببعض المقابالت العربّية األخرػ اّلتي تثير الّمبس والغموض مثمما ىو الحال بالّنسبة 

: اّلذؼ قابمو محّمد جواد الّنورؼ بمقابمين عربيين اثنين ىما (Term)إلى المصطمح األجنبّي 
؛ فاألّول منيما صحيح لكن الّثاني بعيد كّل البعد عن معنى المصطمح ألّن اّلمفع 1(مصطمح ولفع)

 .في حّد ذاتو يحتمل عّدة معان وىذا ما ال ينبغي أن يتوّفر في المصطمح
وباإلضافة إلى ما سبق ذكره، تزداد المسألة تعقيدا أكثر فأكثر والسّيما لّما نجد الباحث الواحد 

اّلذؼ  (Concepts)المصطمح : مقابالت عربّية لممصطمح األجنبّي الواحد؛ نحو (06)يضع سّتة 
كما وصل . 2« حقائق فكرية، أفكار، تصّورات، مفاىيم، مدارك وكمّيات»: قابمو عصام نور الّدين بـ

مقابالت عربّية لممصطمح األجنبّي  (10)بو األمر في بعض األحيان إلى وضع أكثر من عشرة 
                                                 

، دار الكتب العممّية، ص 2018: لبنان. 1محّمد جواد الّنورؼ، ط:  ألفرد بيستون، الّمغة العربّية الفصحى المعاصرة، تر– 1
308. 

 .204، دار الفكر الّمبنانّي، ص 1996: بيروت. 1الفونولوجيا، ط-  عصام نور الّدين، عمم وظائف األصوات الّمغوية– 2
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الفونيم، صوتيم، صوت، صوتم، :  اّلذؼ وضع لو1(Phoneme)الواحد ومثال ذلك المصطمح 
 .فونيمة، صوت مجّرد، صوتية، مستصوت، الفع، وحدة أصواتية

في  (1087)وخالصة القول، رغم اشتراك الممحقات االصطالحّية مع مواصفة إيزو رقم 
من المقابالت  (1/2)في حوالي الّنصف  (معجم مفردات عمم المصطمح): معجميا الموسوم بـ

العربّية، إاّل أّن ىذه األخيرة ليست نفسيا المذكورة في كّل الممحقات االصطالحّية؛ فعمى سبيل 
المثال اشترك الممحق االصطالحّي اّلذؼ ذّيمت بو إيناس كمال الحديدؼ كتابيا في عّدة مقابالت 
عربّية، في حين لم يتطّرق إلييا أصحاب الممحقات االصطالحّية األخرػ، ومن ىذه المقابالت 

 Characteristics of)اّلذؼ وضعتو كمقابل عربّي لممصطمح األجنبّي  (خواص المنشأ): العربّية

Origin)و ،(خواص الغرض/ Characteristics of Perpose)...إلى غير ذلك من األمثمة. 
( 1087)وزيادة عّما سبق ذكره، فإّن عدد المقابالت العربّية المشتركة بين مواصفة إيزو رقم 

والممحقات االصطالحّية يتفاوت من ممحق اصطالحّي إلى آخر، ومن األمثمة عمى ذلك نذكر عمى 
، حيث تبّين (مقّدمة لنظرية المعجم): سبيل المثال ال الحصر إبراىيم بن مراد في كتابو المعنون بـ

في مقابل عربّي  (1087)لنا بعد المقارنة أّن ممحقو االصطالحّي اشترك مع مواصفة إيزو رقم 
، أّما بقّية المصطمحات (Affixe) وقد قابل بو المصطمح األجنبّي 2(زائدة)واحد يتمّثل في 

األجنبّية األخرػ فقد انفرد بوضع مقابالت عربّية ليا لم تستعمل عند اآلخرين؛ ومن ذلك مثاًل 
وىو ما لم يرد ذكره عمى اإلطالق في ( أّس : )اّلذؼ قابمو بـ (Radical)المصطمح األجنبّي 

 .الممحقات االصطالحّية األخرػ 
 
 
 
 

                                                 
 .195الفونولوجيا، ص -  عصام نور الّدين، عمم وظائف األصوات الّمغوية– 1
 .207، دار الغرب اإلسالمي، ص 1997: بيروت. 1 إبراىيم بن مراد، مقّدمة لنظرية المعجم، ط– 2
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واالملحقت  (1087)نسبة االحقبطت االررّحة االختَمف  يهق بين لواالفة إيزو رقم : سقدسق
لقد توّصمنا من خالل العنصر الّسابق من ىذا الفصل المتمّثل في الفصل الّرابع إلى : االالططلّحة

: في نسبة عاّمة تقّدر بـ (1087)أّن الممحقات االصطالحّية تشترك مع مواصفة إيزو رقم 
 من المقابالت العربّية؛ مّما يعني أّن واضعي الممحقات االصطالحّية اختمفوا مع 51.53%

 من المقابالت العربّية، وىي نسبة % 48.47: بنسبة تقّدر بحوالي (1087)مواصفة إيزو رقم 
ا من الخمسين بالمائة  ، وبتعبير آخر يمكن القول إّن أصحاب الممحقات (% 50)قريبة جدًّ

في عدد كبير من المقابالت العربّية وىو ما  (1087)االصطالحّية لم يّتفقوا مع مواصفة إيزو رقم 
 .يعادل الّنصف منيا تقريًبا

وكّل ممحق  (1087)ولتوضيح نسبة المقابالت العربّية المختَمف فييا بين مواصفة إيزو رقم 
، ارتأينا أن نمّخصيا في الجدول (38)اصطالحّي من الممحقات االصطالحّية الّثمانية والّثالثين 

الّتالي؛ وىي مرّتبة ترتيًبا تنازلًيا بمعنى أّن الّنسب المدّونة في ىذا الجدول كانت من  (09)رقم 
 .أعمى نسبة إلى أدنى نسبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    مدػ توظيف مصطمحات مواصفة إيزو في الممحقات االصطالحّية         :الّرابعالفصـل 
 

258 

 

االحقبطت االررّحة االختمفة بين االملحقت االالططلّحة ولواالفة إيزو رقم : (09) ااجدول رقم 
(1087). 

عناوين الكتب الحاممة لمممحقات 
 االصطالحّية

عدد 
المصطمحات 
األجنبّية 
المشتركة 

بين مواصفة 
إيزو رقم 

(1087 )
والممحق 
 االصطالحيّ 

عدد المقابالت 
العربّية المختَمف 
فييا بين مواصفة 

( 1087)إيزو رقم 
والممحق 
 االصطالحيّ 

نسبة 
المقابالت العربّية 
المختَمف فييا 
قياًسا إلى العدد 

اإلجمالي 
لممصطمحات 

األجنبّية المشتركة 
بين مواصفة إيزو 

( 1087)رقم 
والممحق 
 االصطالحيّ 

إبراىيم بن ): مقّدمة لنظرية المعجم- 1
 (مراد

14 13 92.85 % 

المفاىيم والمصطمحات وا عادة - 2
 الّصياغة

16 12 75 % 

: مبادغ في الّمسانّيات العاّمة- 3
 (أحمد الحمو: تر/أندريو مارتني)

11 08 72.72 % 

إبراىيم بن ): مسائل في المعجم- 4
 (مراد

15 10 66.66 % 

فردينان دؼ ): عمم الّمغة العامّ - 5
 (يوئيل يوسف عزيز: تر/سوسير

16 10 62.5 % 

 % 62.5 05 08 سوسير أو أصول البنيوية- 6
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الّنظرّيات الّمسانية الكبرػ؛ من - 7
 الّنحو المقارن إلى الّذرائعية

22 13 59.09 % 

 % 58.82 10 17 وظيفة األلسن ودينامّيتيا- 8
المعجمية وعمم الّداللة المعجمّي - 9

ىدػ : تر/آالن بولغير): مفاىيم أساسية
 (مقّنص

17 10 58.82 % 

: الكممة دراسة لغوية معجمية- 10
 (حممي خميل)

14 08 57.14 % 

 % 56.25 09 16 معجم دراسات الّترجمة- 11
عمم المصطمح أسسو الّنظرية - 12

 (عمي القاسمي): وتطبيقاتو العممّية
31 17 54.83 % 

الّمغة العربّية والحاسوب؛ دراسة - 13
 بحثية

13 07 53.84 % 

  %53.84 07 13 دراسات في عمم الّمغة الّنفسي- 14

في الكممة؛ في الّنحو العربّي - 15
الّطّيب ): وفي الّمسانّيات الحديثة

 (البّكوش وصالح القرمادؼ
28 15 53.57 % 

المصطمحات الّنحوية في الّتراث - 16
الّنحوؼ في ضوء عمم االصطالح 

 الحديث
45 23 51.11 % 

: تر/بالمر. ف): عمم الّداللة- 17
 (مجيد عبد الحميم الماشطة

18 09 49 % 

الّترجمة والمصطمح؛ دراسة في - 18
إشكالية ترجمة المصطمح الّنقدؼ 

10 05 50 % 
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 (الّسعيد بوطاجين): الجديد
المصطمحّية؛ مقّدمة في عمم - 19

 (عمي القاسمي): المصطمح
34 16 47.05 % 

الكممة؛ دراسة في الّمسانّيات - 20
 (محّمد اليادؼ عّياد): المقاَرنة

17 08 47.05 % 

 % 46.66 07 15 الّتوليد المعجمي في الّمغة العربّية- 21
المعجمية؛  مقّدمة نظرية - 22

 مصطمحاتيا ومفاىيميا/ومطّبقة
26 12 46.15 % 

: الكممة في الّمسانّيات الحديثة- 23
 (عبد الحميد عبد الواحد)

22 10 45.45 % 

عمم الّمغة المعاصر؛ مقّدمات - 24
 وتطبيقات

11 05 45.45 % 

 % 43.47 10 23 المعنى في عمم المصطمحات- 25
اللة- 26  (أحمد مختار عمر): عمم الدِّ

13 05 38.46 % 

صناعة المصطمح الّصوتي في - 27
 الّمسان العربّي الحديث

13 05 38.46 % 

فردينان دؼ )دروس في األلسنية؛ - 28
صالح القرمادؼ، محّمد : تر/سوسير

 (الّشاوش ومحّمد عجينة
13 05 38.46 % 

 % 38.46 05 13 اّتجاىات البحث الّمسانيّ - 29
المصطمحات المفاتيح في - 30

 الّمسانّيات
19 07 36.84 % 

 % 35.29 06 17 عمم الّمغة؛ مقّدمة لمقارغ العربيّ - 31
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المصطمح الّمساني وتأسيس - 32
 المفيوم

15 05 33.33 % 

 % 33.33 08 24 عمم المصطمح مبادغ وتقنيات- 33
 % 30.76 04 13 الّمسانّيات؛ الّنشأة والّتطّور- 34
 % 27.77 05 18 الّمغة العربّية الفصحى المعاصرة- 35
المعاجم عبر الّثقافات؛ دراسات - 36

 في المعجمية
11 03 27.27 % 

 % 27.27 03 11 دراسات في الّمغة والمعاجم- 37
محّمد ): عمم الّداللة؛ عمم المعنى- 38

 (عمي الخولي
12 03 25 % 

 % 48.46 323 664 االجلوع

 
نسبة المقابالت العربّية اّلتي  (09)يظير لنا الجدول رقم : (09 )تلميل نتقئج ااجدول رقم - 1

والممحقات االصطالحّية، وىي مرّتبة من أعمى  (1087)جاءت مختمفة بين مواصفة إيزو رقم 
 .نسبة إلى أدنى نسبة

يّتضح من خالل االّطالع عمى اإلحصائّيات المدّونة في ىذا الجدول أّن أعمى نسبة فيو 
مقّدمة لنظرية ): ظيرت ضمن الممحق االصطالحّي اّلذؼ ذّيل بو إبراىيم بن مراد كتابو المعنون بـ

وىي نسبة عالية جّدا إذا ما قورنت ببقّية الّنسب؛ ولعّل  (%92.85)حيث وصمت إلى  (المعجم
مرّد ذلك إلى كون عدد المصطمحات األجنبّية المشتركة بين ىذا الممحق ومواصفة إيزو قميل جّدا؛ 

مصطمحا فقط، وبالّتالي جاءت المقابالت العربّية كّميا مختمفة باستثناء  (14)إذ يقّدر بأربعة عشر 
اّلذؼ وضعو إبراىيم بن مراد كمقابل عربّي لممصطمح األجنبّي  (زائدة)مقابل عربّي واحد يتمّثل في 

(Affixe.) 
وعمى العموم، عدد الممحقات االصطالحّية اّلتي تجاوزت فييا نسبة المقابالت العربّية المختمفة 

ممحقا اصطالحّيا؛ وىو عدد أقّل نوعا ما  (16)يقّدر بسّتة عشر  (%50)فييا الخمسين بالمائة 
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 اّلتي لم تصل فييا نسبة المقابالت العربّية المختمفة فييا إلى 1من تمك الممحقات االصطالحّية
 (.%50)خمسين بالمائة 

( 1087)أّما بالّنسبة ألدنى نسبة من المقابالت العربّية المختَمف فييا بين مواصفة إيزو رقم 
والممحقات االصطالحّية فقد ُوجدت ضمن الممحق االصطالحّي اّلذؼ ذّيل بو محّمد عمي الخولي 

، وىذا (%25)وىي تقّدر بخمسة وعشرين بالمائة  (عمم المعنى/عمم الّداللة ): كتابو الموسوم بـ
من  (%75)يعني أّن محّمد عمي الخولي وّظف في ممحقو االصطالحّي خمسة وسبعين بالمائة 

اّلذؼ أعّدتو مواصفة إيزو رقم  (معجم مفردات عمم المصطمح)المقابالت العربّية المقترحة في 
وىذا شيء إيجابي لو كثر أمثالو لُحّمت إشكالية توحيد المصطمحات العربّية في أقرب  (1087)

 .وقت
( 1087)رغم تباين نسبة المقابالت العربّية اّلتي جاءت مختمفة بين مواصفة إيزو رقم 

والممحقات االصطالحّية إاّل أّن الّنسبة العاّمة لممقابالت العربّية المختمف فييا بين ىذا المعجم 
تقريًبا من المقابالت  (1/2)؛ مّما يعني أّن الّنصف (%48.46)والممحقات االصطالحّية تقّدر بـ 

معجم )العربّية المستعممة في الممحقات االصطالحّية كان مختمفا لممقابالت العربّية المقترحة في 
اّلذؼ قامت بترجمتو إلى الّمغة العربّية األمانة الفّنية لمجنة عمم المصطمح  (مفردات عمم المصطمح

 .الّتابعة لييأة المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية
معجم )وصفوة القول، انفرد أصحاب الممحقات االصطالحّية بمقابالت عربّية غير موّظفة في 

مّما ىو مقترح في ىذا المعجم،  (1/2)بنسبة كبيرة تقّدر بحوالي الّنصف  (مفردات عمم المصطمح
وىذا يعني أّن مسألة توحيد المصطمحات في الّمغة العربّية لم ُيحسم أمرىا بعد، وتبقى مجّرد حبر 
عمى ورق ويصعب تطبيقيا عمى أرض الواقع وذلك رغم كثرة المجيودات المبذولة بخصوص ىذه 
المسألة، ولعّل الّسبب في ذلك يرجع إلى تداخل العموم اّلتي يتقاطع معيا عمم المصطمح من جية، 

لى كثرة ىذه العموم وتعقيدىا من جية أخرػ   .وا 
 

                                                 
1

 .ممحقا اصطالحّيا (20) لمعمم يقّدر عدد ىذه الممحقات االصطالحّية بعشرين - 
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لقد توّصمنا : نلقذج عن االحقبطت االررّحة االختَمف  يهق بين االلجم واالملحقت االالططلّحة- 2
الّسابق الّذكر إلى أّن الّنسبة العاّمة لممقابالت  (09)من خالل الّنتائج المدّونة في الجدول رقم 

اّلذؼ أعّدتو  (معجم مفردات عمم المصطمح)العربّية المختَمف فييا بين الممحقات االصطالحّية و
وىذا يعني أّن واضعي الممحقات االصطالحّية لم . %48.46: تقّدر بـ (1087)مواصفة إيزو رقم 

في عدد ال بأس بو  (معجم مفردات عمم المصطمح)يتقّيدوا بتمك المقابالت العربّية المقترحة في 
ولّما كان األمر كذلك فإّن اإلشارة إلى كّل ىذه المقابالت . منيا (1/2)يتمّثل في حوالي الّنصف 

العربّية يتطّمب مّنا وقتا كثيًرا وجيًدا كبيرًا لذا سنكتفي بتقديم بعض األمثمة اّلتي جاءت فييا 
مختمفة مع تمك المستعممة في  (معجم مفردات عمم المصطمح)المقابالت العربّية الموّظفة في 

الممحقات االصطالحّية، ولتعميم الفائدة أكثر اخترنا من ىذه المقابالت العربّية تمك اّلتي اختمف 
 .فييا أيًضا واضعو الممحقات االصطالحّية

 :ولتيسير االىتداء إلييا فّضمنا تبسيطيا وتمخيصيا في الجداول الّتالية
 ف االلجم  (Comprehension)االحقبطت االررّحة االستللمة املالطمح األجنبّف - 2-1

، وقد (04)ىو  (1087)رقم ىذا المصطمح في مواصفة إيزو رقم : واالملحقت االالططلّحة
وصيغة واحدة فقط  (Intention)و (Connotation): ليزية ىمانگُوضعت لو صيغتان بالّمغة اإل

أّما ترجمتو إلى الّمغة العربّية فقد كانت بمقابمين . (Comprehension)بالّمغة الفرنسّية تتمّثل في 
أّما بالّنسبة لممقابالت العربّية الموّظفة . (المفيوم): والّثاني ىو (الفحوػ ): عربيين اثنين؛ األّول ىو

 :في الممحقات االصطالحّية فيمكن تمخيصيا في الجدول الّتالي
 (Comprehension)االحقبطت االررّحة االستللمة املالطمح األجنبّف : (10)ااجدول رقم 

عنوان ااكتقب االقلل اململق 
 االالططلفّ 

 اااّلفلة االحقبل االررفّ  القلب ااكتقب

المصطمحّية؛ مقّدمة في عمم - 1
 المصطمح

 224 فحوػ المفيوم عمي القاسمي

عمم المصطمح أسسو الّنظرية - 2
 وتطبيقاتو العممّية

 267 الّتضّمن عمي القاسمي
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 الكممة في الّمسانّيات الحديثة- 3
عبد الحميد عبد 

 الواحد
معان /معنى حاف

 حافة
259 

 32 الّداللة اإليحائية إبراىيم بن مراد مسائل في المعجم- 4
المصطمحات المفاتيح في - 5

 الّمسانّيات
 مارؼ نوال

 غارؼ بريور
 41 تعيين

المفاىيم والمصطمحات وا عادة - 6
 الّصياغة

مانويل 
 سيميوكونسيساو

 تضمين

 إيماء
232 

 284 تضمين أندريو مارتينيو وظيفة األلسن ودينامّيتيا- 7
 744 المعنى الحاف محّمد اليادؼ عّياد الكممة دراسة في الّمسانّيات المقارنة- 8

 المعنى في عمم المصطمحات- 9
 ىنرؼ بيجوان
 فيميب توارون 

 394 تضمين

في الكممة؛ في الّنحو العربّي - 10
 وفي الّمسانّيات الحديثة

 الّطّيب البّكوش

 صالح الماجرػ 
 119 حافات/حاّفة

المعجمية؛ مقّدمة نظرية - 11
 مصطمحاتيا ومفاىيميا/ومطّبقة

محّمد رّشاد 
 الحمزاوؼ 

 سعة/مفيومية

 تضمين
431 
432 

؛ دراسة في الّترجمة والمصطمح- 12
  إشكالية ترجمة المصطمح الّنقدؼ الجديد

 219 داللة حافة الّسعيد بوطاجين

المعجمية وعمم الّداللة المعجمّي - 13
 مفاىيم أساسية

 آالن بولغير
 حفاف

 معنى حاف
302 

المصطمح الّمساني وتأسيس - 14
 المفيوم

 249 تضمين خميفة الميساوؼ 
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المتأّمل في ىذا الجدول يجد أّن المصطمح : (10)تلميل نتقئج ااجدول رقم - 2-1-1
(Comprehension)  ُوضعت لو عّدة مقابالت عربّية في الممحقات االصطالحّية، حيث وصل

فحوػ المفيوم، الّتضّمن، معنى حاف، الّداللة : مقابال عربّيا، وىي  (14)عددىا إلى أربعة عشر 
 .اإليحائية، تعيين، تضمين، إيماء، حاّفة، مفيومية، سعة، داللة حاّفة، حفاف، معان حافة وحافات

وما ينبغي أن نشير إليو في ىذا الصدد ىو أّن واضعي الممحقات االصطالحية انفردوا 
الذؼ أعّدتو مواصفة  (معجم مفردات عمم المصطمح)بمقابالت عربية أخرػ غير تمك المقترحة في 

 (.المفيوم)و( الفحوػ : )، حيث ورد في ىذا المعجم مقابالن عربّيان اثنان ىما(1087)إيزو رقم 
وما يالحع أيضا في ىذا الجدول ىو أّن أصحاب الممحقات االصطالحّية لم يستعمموا 

المقابالت العربّية نفسيا بل اختمفوا كثيرا باستثناء بعض الباحثين اّلذين تقّيدوا بمقابل عربّي واحد 
ويقّدر عددىم بخمسة باحثين فقط، لكن حّتى في ىذه الحالة ىناك من أضاف  (تضمين)يتمّثل في 

وذلك ضمن  (إيماء)ليذا المقابل العربّي مقابال آخر نحو محّمد أمطوش اّلذؼ وضع لو أيضا 
. (المفاىيم والمصطمحات وا عادة الّصياغة): الكتاب اّلذؼ قام بترجمتو إلى الّمغة العربّية بعنوان

: والّشيء نفسو نجده عند محّمد رّشاد الحمزاوؼ اّلذؼ أضاف لو مقابمين عربيين آخرين ىما
 .(سعة)و (مفيومّية)

لعّل مرّد ىذا االختالف الكبير بخصوص المقابالت العربّية إلى اختالف الوسيمة اّلتي اعتمد 
، (تضمين)، (تعيين): عمييا ىؤالء الباحثين؛ فمنيم من فّضل أن تكون بكممة واحدة فقط نحو

بكممة  (Comprehension)إلخ، ومنيم من لم يتمّكن من ترجمة المصطمح األجنبّي ...(إيماء)
وكّميا  (داللة حافة)و (المعنى الحاف)، (الّداللة اإليحائية): واحدة فقّدم لنا مصطمحا مرّكبا مثل

 .(فحوػ المفيوم)مرّكبة تركيبا وصفيا، كما ورد مصطمح واحد مرّكب تركيبا إضافيا يتمّثل في 
إذا كانت الوسيمة المعتمد عمييا في وضع المصطمحات في الّمغة العربّية تختمف من باحث 

آلخر، فإّنيا قد تختمف أيضا حّتى بالّنسبة لمباحث الواحد مثمما ىو الحال عند عمي القاسمي اّلذؼ 
 مقّدمة في عمم المصطمحّية: )في كتابو األّول المعنون بـ (Comprehension)وضع لممصطمح 

، في حين لم يستعمل ذلك في كتابو (فحوػ المفيوم)مصطمحا مرّكبا تركيبا إضافيا ىو  (المصطمح
؛ ىذا يعني أّن القاسمي تراجع (الّتضّمن)الّثاني بل غّيره تماما ووضعو في كممة واحدة فقط ىي 
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عن وسيمة الّتركيب في صناعة المصطمحات وبالّتالي قد أخذ بعين االعتبار قرار المجمع القاىرؼ 
 ُتفّضل الكممة الواحدة عمى كممتين فأكثر، عند وضع اصطالح جديد، إذا أمكن ذلك، »: القائل

ذا لم يمكن ذلك تفّضل الّترجمة الحرفّية ولعّل ما يبّرر أكثر صّحة القرار المتمّثل في تفضيل . 1«وا 
الكممة الواحدة عمى الكممتين أو أكثر ىو كون المصطمح األجنبّي المتمّثل في 

(Comprehension)  كمقابل عربّي ليذا ( الّتضّمن)أتى بكممة واحدة لذا يستحسن استعمال
 .(فحوػ المفيوم)المصطمح بدال من 

 ف االلجم واالملحقت  (Morphème)االحقبطت االررّحة االستللمة املالطمح األجنبّف - 2-2
مقابالت عربّية  (04)أربعة  (1087)ُوضع ليذا المصطمح في مواصفة إيزو رقم : االالططلّحة

ولعّل الّسبب في . (المورفم)و (العنصر الكالميّ )، (الّصرفم)، (المكّونة األخيرة لممصطمح): ىي
ليزية نگىذا التعّدد يرجع إلى تعّدد المصطمحات األجنبّية اّلتي ُوضعت ليذا المصطمح بالّمغة اإل

 :مصطمحات؛ وىي كالّتالي (03)حيث وصل عددىا ثالثة 
 Ultimate constituent (of a term). 

 Morpheme. 

 Word element. 

والجدول رقم . (Morphème)أّما بالّمغة الفرنسية فقد ُذِكر لو مصطمح واحد فقط يتمّثل في 
يمّخص لنا المقابالت العربّية المستعممة في الممحقات االصطالحّية ليذا المصطمح؛ وىي  (11)

 :كالتّالي
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .175، ص (1984-1934) مجمع الّمغة العربّية بالقاىرة، مجموعة القرارات العممّية في خمسين عاما – 1
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 (Morphème)االحقبطت االررّحة االستللمة املالطمح األجنبّف : (11)ااجدول رقم 
عنوان ااكتقب االقلل اململق 

 االالططلفّ 
 القلب ااكتقب

االحقبل 
 االررفّ 

 اااّلفلة

المصطمحات الّنحوية في الّتراث - 1
الّنحوؼ في ضوء عمم االصطالح 

 الحديث
 إيناس كمال الحديدؼ

 مورفيم

 الوحدة الّصرفية
206 

المصطمحّية؛ مقّدمة في عمم - 2
 المصطمح

 225 المورفيم عمي القاسمي

عمم المصطمح أسسو الّنظرية - 3
 وتطبيقاتو العممّية

 775 الّصرفية الوحدة عمي القاسمي

في الكممة؛ في الّنحو العربّي وفي - 4
 الّمسانّيات الحديثة

 الّطّيب البّكوش

 صالح الماجرػ 
 139 صياغم/صيغم

؛ مقّدمة نظرية المعجمّية- 5
 مصطمحاتيا ومفاىيميا/ومطّبقة

 438 صرفم محّمد رّشاد الحمزاوؼ 

 عمم المصطمح مبادغ وتقنيات- 6

 كمود لوم- مارؼ  
 مورفيم

 وحدة بنيوية

 صغرػ 

391 

عبد الحميد عبد  الكممة في اّلمسانيات الحديثة- 7
 الواحد

 261 صياغم/صيغم

الّنظرّيات الّمسانية الكبرػ؛ من - 8
 الّنحو المقارن إلى الّذرائعية

 مارؼ آن بافو

 جورج إليا سرفاتي
 صرفية

 مورفيم
434 

المصطمحات المفاتيح في - 9
 الّمسانّيات

 مارؼ نوال

 غارؼ بريور

 لكسيم

 مورفيم

 صرفيم

66 
72 
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الّمغة العربّية الفصحى -  10
 المعاصرة

 303 وحدة صرفية ألفرد بيستون 

   367 مورفيم محمود الّسعران عمم الّمغة مقّدمة لمقارغ العربيّ - 11
الكممة دراسة في الّمسانّيات - 12

 المقاَرنة
 748 صيغم محّمد اليادؼ عّياد

 208 الوحدات الّصرفية إبراىيم بن مراد مقّدمة لنظرية المعجم- 13
 271 الوحدة الّصرفية إبراىيم بن مراد مسائل في المعجم- 14

 أندريو مارتيني مبادغ الّمسانّيات العاّمة- 15
 وحدة نحوية

 حرف معنى
219 

 نبيل عمي الّمغة العربّية والحاسوب- 16
 صرفيم

 مورفيم
560 

 485 صرفيمات ميمكا إفيتش اّتجاىات البحث الّمسانيّ - 17
 171 المورفيم حممي خميل الكممة دراسة لغوية معجمية- 18
 دراسات في عمم الّمغة الّنفسي- 19

 داود عبده
 وحدة صرفية

 مورفيم
119 

المعجمية وعمم الّداللة المعجمي - 20
 مفاىيم أساسية

 303 صيغم آالن بولغير

المعاجم عبر الّثقافات؛ دراسات - 21
 في المعجمية

 385 المورفيم ىارتمان.ك.ر.ر

 
تعّددت المقابالت العربّية اّلتي ُوضعت لممصطمح : (11)تلميل نتقئج ااجدول رقم - 2-2-1

مقابالت  (09)في الممحقات االصطالحّية، إذ وصل عددىا إلى تسعة  (Morphème)األجنبّي 
مورفيم، الوحدة الّصرفية، صيغم، صرفم، وحدة بنيوية صغرػ، صرفية، لكسيم، وحدة : عربّية ىي

: أضف إلى ذلك إيراد بعض المقابالت العربّية األخرػ بصيغة الجمع نحو. نحوية وحرف معنى
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صياغم، الوحدات الّصرفية وصرفيمات؛ وبالّتالي قد يعتبرىا البعض مختمفة عن المعنى اّلذؼ 
ُوضعت لو بصيغة اإلفراد خاّصة أّن بعض المقابالت العربّية لم تأت بوزن واحد مثمما ىو الحال 

صرفم، صرفيم وصرفية، فأمام ىذا الوضع ىناك من يجعل مثال : بالّنسبة لممقابالت العربّية الّتالية
 (.Morphème)ضمن ىذه الّصيغ ويعتبرىا مقابال عربّيا آخر لممصطمح األجنبّي  (صرفيمات)

لم يكتف واضعو الممحقات االصطالحّية باستعمال مقابل عربّي واحد لممصطمح األجنبّي 
الواحد في كثير من الحاالت، ومن ذلك مثاًل توظيف مقابمين عربيين اثنين كما ىو الحال عند 

، والّشيء نفسو بالّنسبة لنبيل عمي (الوحدة الّصرفية)و (مورفيم)إيناس كمال الحديدؼ اّلتي وضعت 
 .(مورفيم)و (وحدة صرفية)والّثاني استعمل  (مورفيم)و (صرفيم)وداود عبده؛ فاألّول وّظف 

المتأّمل في المقابالت العربّية اّلتي تعّددت حّتى بالّنسبة لمباحث الواحد يجد أّن كّل الباحثين 
وأضافوا إليو فقط مقابال عربّيا آخر باستثناء ممحق اصطالحّي  (مورفيم)تقّيدوا بالمصطمح المعّرب 

واحد يتمّثل في ذلك الممحق االصطالحّي اّلذؼ ذّيل بو أحمد الحمو الكتاب اّلذؼ ترجمو عن أندرؼ 
فيذا المترجم انفرد عّما ُذكر عند غيره من المقابالت . (مبادغ الّمسانّيات العاّمة): مارتني بعنوان

 .(حرف معنى)و (وحدة نحوية)العربّية؛ فوّظف 
ثالثة  (Morphème)باإلضافة إلى ما سبق ذكره، فيناك من وضع لممصطمح األجنبّي 

المتمّثل في عبد ( المصطمحات المفاتيح في الّمسانّيات)مقابالت عربّية نحو مترجم كتاب  (03)
القادر فييم الّشيباني، حيث ذكر لو مقابال عربّيا ومصطمحين معّربين؛ والّتوضيح أكثر يأتي في 

 :الّترسيمة الّتالية
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عند عبد ااحقدر  هحم  (Morphème)االحقبطت االررّحة املالطمح : (14)ااّشكل رقم 
 .ااّشيبقنف

 تعّددت المقابالت العربّية اّلتي ُوّظفت في الممحقات االصطالحّية حّتى بالّنسبة لمباحث 
اّلذؼ أعّدتو مواصفة إيزو رقم  (معجم مفردات عمم المصطمح)الواحد؛ وىذا ما لم يسمم منو أيضا 

مقابالت  (04)في ىذا المعجم أربعة  (Morphème)، حيث ُوضع لممصطمح األجنبّي (1087)
المكّونة األخيرة لممصطمح، الّصرفم، العنصر الكالمي والمورفم؛ فكان من المفروض : عربّية ىي

أن يقّل عدد ىذه المقابالت العربّية والسّيما لكونو مترجما عمى يد األمانة الفّنية لمجنة عمم 
 .المصطمح الّتابعة لييأة المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية

كان من شأن العمل الجماعي أن يضع حّدا ليذا التعّدد في المقابالت العربّية ال أن يشّجع 
اآلخرين عمى ذلك، ألّن المصطمح الواحد إذا تضّمن أكثر من داللة يفقد أىّم خاصية لو أال وىي 

 .أحادية الّداللة، وبالّتالي يصبح مجّرد لفع عامّ 
الّسابق الّذكر أّن أبرز االختالفات الموجودة بين ىذه المقابالت  (11)يّتضح من الجدول رقم 

العربّية يمكن أن يكون مرّدىا إلى اختالف الوسيمة المعتمد عمييا في وضعيا، ومن ىذه الوسائل 
 :ما يمي

اعتمد واضعو الممحقات االصطالحّية في وضعيم لممقابالت العربّية عمى وسيمة : ااّتلريب•
مصطمحا معّربا، ومن ىذه  (11)الّتعريب بكثرة، حيث ورد في الجدول الّسابق الّذكر أحد عشر 

متواترا عشر  (مورفيم)اّلذؼ ُذكر مّرة واحدة فقط، في حين جاء المصطمح  (لكسيم)األخيرة نجد 
وىذه المصطمحات تدخل كّميا ضمن المصطمحات المعّربة تعريبا كّميا ألّنيا ُنقمت إلى . مّرات (10)

 صرفيم

Morphème 
 

 مورفيم لكسيم
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المغة العربية عن لغات أخرػ كما ىي دون إجراء أّية تعديالت عمييا باستثناء كتابتيا بالحروف 
 .العربّية

لقد ورد ضمن الجدول الّسابق بعض المصطمحات المرّكبة وىي أقّل نوعا ما من : ااّتركيب•
مصطمحات وقد جاءت كّميا مرّكبة تركيبا  (09)المصطمحات المعّربة؛ إذ يقّدر عددىا بتسعة 

 .مّرات (06)اّلذؼ تواتر حوالي سّت  (الوحدة الّصرفّية): وصفيا؛ نحو
ولعّل ما يثير االنتباه فعال في المقابالت العربّية الواردة في الجدول الّسابق ىو إيراد بعض 

؛ وىي تمك المصطمحات اّلتي تتكّون من جزء عربّي أصيل وجزء (المختمطة)المصطمحات المؤّشبة 
مّرات، أّما المصطمح الّثاني  (04)، فالمصطمح األّول تواتر أربع (صرفم)و (صيغم): أجنبّي نحو
 .مّرات (03)فقد تواتر حوالي ثالث  (صرفم)المتمّثل في 

 ف  االلجم واالملحقت  (Mot-Sigle)االحقبطت االررّحة االستللمة املالطمح األجنبّف - 2-3
في مواصفة إيزو رقم - (Mot-Sigle)المتمّثل في - رقم ىذا المصطمح األجنبّي : االالططلّحة

ليزية بصيغة أخرػ ىي نگ، وقد ورد ذكره بالّمغة اإل(47)ىو سبعة وأربعون  (1087)
(Acronym) .(الّنحت الحرفيّ )و( المختزل الحرفيّ : )أّما المقابالت العربّية اّلتي ُوضعت لو فيي ،

 مختصر عن األصل »: ىو (1087)ومعنى ىذا المصطمح حسب ما ُذكر في مواصفة إيزو رقم 
يتكّون من الحروف أو المقاطع األولى من عّدة كممات ويستعمل كممة ممفوظة أؼ مصطمحا 

 .إلخ...؛ ومن األمثمة عمى ذلك إيزو، رادار، يونسكو1«مختصرا
أّما بالّنسبة لممقابالت العربّية الموّظفة ليذا المصطمح في الممحقات االصطالحّية فقد تّم  

 :تمخيصيا في الجدول الّتالي
 

 
 
 

                                                 
األمانة الفّنية لمجنة عمم المصطمح الّتابعة لييأة : ، معجم مفردات عمم المصطمح، تر(1087) مواصفة إيزو رقم – 1

 .230المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية، ص 
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 (Mot-Sigle)االحقبطت االررّحة االستللمة املالطمح األجنبّف : (12)ااجدول رقم 
عنوان ااكتقب االقلل اململق 

 االالططلفّ 
القلب 

 ااكتقب
 اااّلفلة االحقبل االررفّ 

المصطمحات الّنحوية في الّتراث - 1
 الّنحوؼ في ضوء عمم االصطالح الحديث

إيناس كمال 
 الحديدؼ

 الّرموز المرّكبة

 االختصارات
199 

المصطمحّية؛ مقّدمة في عمم - 2
 المصطمح

 231 نحت عمي القاسمي

عمم المصطمح أسسو الّنظرية - 3
 وتطبيقاتو العممّية

 عمي القاسمي

 المختزل

 مختزل األوائل

 المختزل الّنحتي

 المختزل المنحوت

774 

في الكممة؛ في الّنحو العربّي وفي - 4
 الّمسانّيات الحديثة

 الطّيب البّكوش

 صالح الماجرػ 
 143 صدائر/صديرة

 كمود لوم- مارؼ  عمم المصطمح مبادغ وتقنيات- 5

 لفع أوائمي

شكل مختصر 
بواسطة الحروف 

 االستياللية

403 
398 

عبد الحميد عبد  الكممة في الّمسانّيات الحديثة- 6
 الواحد

 262 فواتح الكممات

 283 كممة أوائمية أندريو مارتينيو وظيفة األلسن ودينامّيتيا- 7
 247 مختصر اسمي أندرؼ رومان الّتوليد المعجمّي في الّمغة العربّية- 8
المعجمّية وعمم الّداللة المعجمّي - 9

 مفاىيم أساسّية
 303 صدائر/صديرة أالن بولغير
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أّن المقابالت العربّية  (12)يّتضح من الجدول رقم : (12)تلميل نتقئج ااجدول رقم - 2-3-1
معجم )جاءت مختمفة مع تمك المقترحة في  (Mot-Sigle)اّلتي ُوضعت لممصطمح األجنبّي 

اّلذؼ أعّدتو مواصفة إيزو من جية، ومن جية أخرػ فيي مختمفة كثيرا  (مفردات عمم المصطمح
حّتى بالّنسبة لتمك المستعممة في الممحقات االصطالحّية؛ ُيستثنى منيا فقط المقابل العربّي المتمّثل 

اّلذؼ جاء مشتركا في ممحقين اصطالحيين اثنين؛ األّول ىو ما ذّيل بو  (صدائر/صديرة)في 
 في الّنحو العربّي وفي الّمسانّيات في الكممة؛): الطّيب البكوش وصالح الماجرػ كتابيما المعنون 

المعجمّية وعمم الّداللة )، والّثاني يتمّثل في الممحق االصطالحّي الوارد ضمن كتاب (الحديثة
 .(المعجمّي مفاىيم أساسية

مقابال عربّيا وكّميا تختمف عن  (13)ُوّظف في الممحقات االصطالحّية حوالي ثالثة عشر 
 (المختزل الحرفيّ ): ؛ وىما(معجم مفردات عمم المصطمح)المقابمين العربيين المقترحين في 

 .وكالىما يدخل ضمن المصطمحات المرّكبة تركيبا وصفيا (الّنحت الحرفيّ )و
وما يالحع أيضا في الجدول الّسابق الّذكر ىو أّن واضعي الممحقات االصطالحّية تمّكنوا من 

( 02)في كثير من الحاالت باستثناء اثنين  (Mot-Sigle)وضع مقابل عربّي واحد لممصطمح 
 (الّرموز المرّكبة): إيناس كمال الحديدؼ اّلتي وضعت مقابمين عربّيين اثنين ىما: منيم فقط؛ ىما

: مقابالت عربّية؛ ىي (04)والّثاني ىو عمي القاسمي اّلذؼ وّظف أربعة . (االختصارات)و
وكّميا مختمفة عن المقابل العربّي  (المختزل، مختزل األوائل، المختزل الّنحتي والمختزل المنحوت)

؛ (نحت)وىو يتمّثل في  ( مقّدمة في عمم المصطمحالمصطمحّية؛): اّلذؼ ذكره في كتابو الموسوم بـ
فبينما استعمل في كتابو األّول مقابال عربّيا واحدا وواضحا لجأ في كتابو الّثاني إلى توظيف أربعة 

فإذا كان كّل باحث يضع ما يحمو لو من مقابالت عربّية لممصطمح . مقابالت عربّية أخرػ  (04)
األجنبّي الواحد، فإّن مسألة توحيد المصطمحات في الّمغة العربّية تتأّزم وتتعّقد أكثر فأكثر وتبقى 

 .مجّرد حبر عمى ورق 
ولتفادؼ الوقوع في ىذه اإلشكالّية ينبغي عمى واضعي المصطمحات أن يختاروا مقابال عربّيا 
ذا بدا ليم ذلك غريبا أو غير واضح فال بأس أن يضيفوا  واحدا فقط لممصطمح األجنبّي الواحد، وا 
إلى جانبو تعريًفا بسيطا إلزالة الغموض؛ وىذا ما قامت بو ريما بركة حيث وضعت لممصطمح 
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(Mot-Sigle)  شكل مختصر »: ثّم أضافت إليو الّتعريف الّتالي( لفع أوائمي)مقابال عربّيا ىو 
؛ فالّتعريفات إذن ضرورية لرفع االلتباس من جية، ومن جية ثانية 1«بواسطة الحروف االستياللّية

 .فقد تساىم في اإلقالع عن قضّية تعّدد المقابالت العربّية لممصطمح األجنبّي الواحد
 ف االلجم  (Terminologie)االحقبطت االررّحة االستللمة املالطمح األجنبّف - 2-4

 :واالملحقت االالططلّحة
ليزية بـ نگ، ُيعّبر عنو بالّمغة اإل(38)ىو  (1087)رقم ىذا المصطمح في مواصفة إيزو رقم 

(Terminology) . وبالّمغة الفرنسّية بـ(Terminologie) . أّما ترجمتو إلى الّمغة العربّية فيي
وىي ترجمة سميمة مقارنة بما سيأتي ذكره في بعض الممحقات  (عمم المصطمح)تتمّثل في عبارة 

االصطالحّية، والجدول الّتالي يمّخص لنا المقابالت العربّية المستعممة في الممحقات االصطالحّية 
 :ليذا المصطمح؛ وىي كالّتالي

 (Terminologie)االحقبطت االررّحة االستللمة املالطمح األجنبّف : (13)ااجدول رقم 
عنوان ااكتقب االقلل اململق 

 االالططلفّ 
 اااّلفلة االحقبل االررفّ  القلب ااكتقب

المصطمحات الّنحوية في الّتراث - 1
الّنحوؼ في ضوء عمم االصطالح 

 الحديث
 إيناس كمال الحديدؼ

 عمم االصطالح

قائمة مصطمحات 
 (حقل ما)

210 

المصطمحّية؛ مقّدمة في عمم - 2
 المصطمح

 عمي القاسمي
 المصطمحّية

 عمم المصطمح
217 

عمم المصطمح أسسو الّنظرية - 3
 وتطبيقاتو العممّية

 عمي القاسمي
 عمم المصطمح

 (المجال)مصطمحات
771 

؛ مقّدمة نظرية المعجمّية- 4
 مصطمحاتيا ومفاىيميا/ ومطّبقة

 محّمد رّشاد الحمزاوؼ 
 عمم المصطمح

 مصطمحّية
443 

                                                 
 .398ريما بركة، ص : كمود لوم، عمم المصطمح مبادغ وتقنيات، تر-  مارؼ –1
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 كمود لوم- مارؼ  عمم المصطمح مبادغ وتقنيات- 5
 عمم المصطمح

 مصطمحات
387 
390 

الّنظرّيات الّمسانّية الكبرػ؛ من - 6
 الّنحو المقارن إلى الّذرائعية

 مارؼ آن بافو

 جورج إليا سرفاتي
 420 اصطالح

الكممة دراسة في الّمسانّيات - 7
 المقاَرنة

 752 مصطمحّية محّمد اليادؼ عّياد

 291 مصطمحّية أندريو مارتينيو وظيفة األلسن ودينامّيتيا- 8
 مقّدمة لنظرية المعجم- 9

 إبراىيم بن مراد
المعجمّية المختّصة 

 الّنظرية
100 

صناعة المصطمح الّصوتي - 10
 في الّمسان العربّي الحديث

 234 المصطمحّية ىشام خالدؼ

 دراسة الّترجمة والمصطمح؛- 11
في إشكالية ترجمة المصطمح النقدؼ 

  الجديد
 الّسعيد بوطاجين

 مصطمحّية

 عمم المصطمح
224 

المعجمّية وعمم الّداللة - 12
 المعجمّي مفاىيم أساسّية

 آالن بولغير
 مجموع مصطمحات

 عمم المصطمحات
307 

المعاجم عبر الّثقافات؛ - 13
 دراسات في المعجمّية

 389 المصطمحّية ىارتمان.ك.ر.ر

المصطمح الّمساني وتأسيس - 14
 المفيوم

 253 مصطمحّية خميفة الميساوؼ 

 
لقد توّصمنا من خالل ما سبق إلى أّن واضعي : (13)تلميل نتقئج ااجدول رقم - 2-4-1

الممحقات االصطالحّية وقعوا كثيرا في مسألة تعّدد المقابالت العربّية لممصطمح األجنبّي الواحد، 
ولعّل مرّد ذلك إلى تعّدد المقابالت العربّية اّلتي ُوضعت ليذا العمم المتمّثل في عمم المصطمح 
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(Terminologie) مقابالت عربّية مثمما ىو وارد  (10)فإذا كان العمم ُيترجم بعشر . في حّد ذاتو
فإّن االبتعاد عن توظيف عّدة مقابالت عربّية لممصطمح األجنبّي الواحد أمر  (13)في الجدول رقم 

 .يصعب تحقيقو بالّنسبة لممصطمحات األخرػ المتعّمقة بيذا العمم
المتأّمل في الجدول الّسابق الّذكر يجد أّن بعض المقابالت العربّية الواردة فيو غير سميمة 

 : تماما وىي كثيرة؛ ويمكن الّتمثيل ليا بالّترسيمة الّتالية
 

 
 
 
 
 

 
 (.Terminologie)ااّترجلقت ااخقطئة املالطمح : (15)               ااّشكل رقم 

 
 (مصطمحات المجال)، (قائمة مصطمحات حقل ما): المقابالت العربّية الّثالثة المتمّثمة في

( Terminologie)يستحيل أن تكون ترجمة مقبولة لممصطمح األجنبّي  (مجموع مصطمحات)و
 بمنيجّيات جمع وتصنيف المصطمحات، »ألّنو ليس مجّرد قائمة من المصطمحات، بل ُيعنى 

وما دام األمر كذلك، فيو يختمف . 1«ووضع األلفاظ الحديثة وتوليدىا وتقييس المصطمحات ونشرىا
 .(مجموع مصطمحات)أو  (قائمة مصطمحات)تماًما عّما ُيعّبر عنو بـ 

فيو يدخل ضمن المقابالت العربّية الغامضة ألّنو  (اصطالح)أّما المقابل العربّي المتمّثل في 
يثير االلتباس والسّيما لكونو قد ظير قبل ظيور ىذا العمم؛ فيو يدّل عمى شيء آخر غير عمم 

فإذا كان ىذا المقابل العربّي يثير الّمبس والغموض ألّنو يحمل . (Terminologie)المصطمح 
خاطئ بالّضرورة ألّن مفرده  (مصطمحات)أكثر من معنى، فإّن المقابل العربّي المتمّثل في 

                                                 
 .93ص " المصطمحّية العربّية بين القديم والحديث مشروع قراءة" جواد حسني سماعنو – 1

قائمة مصطمحات 
 (حقل ما)

Terminologie 

مجموع 
 مصطمحات

مصطمحات  اصطالح
 (المجال)

 مصطمحات
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وىو موضوع ىذا العمم المتمّثل في عمم  (Terme)ويقابمو في الّمغة الفرنسّية  (مصطمح)
المصطمح؛ وبالّتالي يستحيل أن ُيترَجم العمم باسم موضوعو، ألّننا في ىذه الحالة كأّننا وضعنا 

رغم الفرق الموجود بين عمم المصطمح . العمم وموضوعو في منزلة واحدة وىذا غير صحيح
بصيغة الجمع إاّل أّن الخمط  (المصطمحات)بصيغة اإلفراد أو  (المصطمح)وموضوعو المتمّثل في 

بينيما موجود بكثرة لدػ الباحثين العرب؛ إن لم نقل بين المعجميين أنفسيم كما ىو الحال عند 
، فرغم قيمة ىذا العمل الجّبار إاّل أّن صاحبو (المنيل): سييل إدريس في معجمو الّثنائي الموسوم بـ

عمم )أو  (عمم المصطمح) والّصحيح 1(مصطمح)بـ  (Terminologie)قد قابل المصطمح األجنبّي 
 .(المصطمحات

ىو في الحقيقة  (المصطمحّية)وباإلضافة إلى ما سبق ذكره فحّتى المقابل العربّي المتمّثل في 
ألّنو يدّل عمى شيء أكبر من ذلك، ولعّل ىذا ما ورد جمّيا عند  (عمم المصطمح)يختمف عن معنى 
، (Terminology)عمم المصطمح :  استعممنا لفع المصطمحّية ليشمل»: عمي القاسمي بقولو
، فالمصطمحّية إذن أعّم من عمم المصطمح لكن رغم 2«( Terminography)وصناعة المصطمح 

ذلك فقد جاء ىذا المقابل العربّي متواترا في الممحقات االصطالحّية أكثر من المقابل العربّي 
؛ وىذا بطبيعة الحال ال ُيفّسر إاّل بعدم وعي واضعي الممحقات (عمم المصطمح)المتمّثل في 

 .(عمم المصطمح)و (المصطمحّية)االصطالحّية وذلك رغم الحدود الفاصمة بين 
ولعّل أفضل وسيمة لتفادؼ الوقوع في ىذا الّنوع من المقابالت العربّية الغامضة ىو توظيف 
المصطمحات المرّكبة، ورغم كثرة الكممات اّلتي تتكّون منيا إاّل أّنيا قد تؤّدؼ المعنى بوضوح وال 

المعجمّية )يمكن أن ُيفيم منيا شيء آخر؛ ومن األمثمة عمى ذلك المقابل العربّي المتمّثل في 
 (.Terminologie)اّلذؼ قابل بو إبراىيم بن مراد المصطمح األجنبّي  (المختّصة الّنظرية

 
 

                                                 
 .1192، ص 24عربي، ط-  سييل إدريس، المنيل قاموس فرنسي– 1
 .63ص " تصنيف اإلنفوترم المصطمحي" عمي القاسمي – 2
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 (معجم مفردات عمم المصطمح)المقابالت العربّية اّلتي جاءت مختمفة بين : لطلظقت عقّلة- 3
والممحقات االصطالحّية معظميا ترجع إلى قضّية تعّدد المقابالت العربّية لممصطمح األجنبّي 

الواحد، وىذه القضّية في الحقيقة ىي وليدة اختالف الوسائل المعتَمد عمييا في وضع المصطمحات 
 :في الّمغة العربّية؛ وىي كالّتالي

اّلذؼ  (Translittération)ورد في حاالت قميمة جّدا نحو المصطمح األجنبّي : ااّنلت- 3-1
االستدالل )مصطمحا مرّكبا تركيبا عطفيا يتمّثل في  (معجم مفردات عمم المصطمح)ُوضع لو في 

، 2(نقحرة)، في حين وضع لو محّمد رّشاد الحمزاوؼ مصطمحا منحوتا يتمّثل في 1(الحرفّي أو الّنسخ
معجم مفردات )اّلذؼ ُوضع لو في  (Transcription)والّشيء نفسو بالّنسبة لممصطمح األجنبّي 

 (.نقصوة)، في حين قابمو الحمزاوؼ بمصطمح منحوت يتمّثل في (الّرسم الّصوتي: )(عمم المصطمح
اعتمد واضعو الممحقات االصطالحّية في وضع مصطمحاتيم عمى وسيمة : ااّتلريب- 3-2

معجم )الّتعريب بنسبة ال بأس بيا مقارنة بالّنحت، فمن المقابالت العربّية اّلتي جاءت مختمفة بين 
والممحقات االصطالحّية نتيجة ىذه الوسيمة المتمّثمة في الّتعريب نذكر  (مفردات عمم المصطمح

( Polysemous)و (Homonymous)عمى سبيل المثال ال الحصر المصطمحين األجنبّيين 
األلفاظ )مقابالن عربّيان يتمّثالن في  (معجم مفردات عمم المصطمح)الّمذين ُوضع ليما في 

عمم ) ، في حين اكتفى مثال أحمد عمر مختار في كتابو(المصطمح المتعّدد المعاني)و (المشتركة
؛ وىي تدخل ضمن المصطمحات المعّربة (بوليزمي)و (ىومونيمي) بتعريبيما فقط باستعمالو (الّداللة

 .تعريبا كّميا
معجم )معظم المقابالت العربّية الموّظفة في الممحقات االصطالحّية وفي : ااّتركيب- 3-3

كانت بفضل وسيمة الّتركيب ألّنو في بعض األحيان يصعب وضع مقابل  (مفردات عمم المصطمح
ومن . عربّي بكممة واحدة، وبالّتالي يتّم الّمجوء إلى تركيبيا بكممة أخرػ كي تؤّدؼ المعنى المطموب

 :3نذكر ما يمي (معجم مفردات عمم المصطمح)أنواع المرّكبات المصطمحّية الواردة مثاًل في 
                                                 

األمانة الفّنية لمجنة عمم المصطمح الّتابعة لييأة : تر" معجم مفردات عمم المصطمح "(1087) مواصفة إيزو رقم – 1
 .227المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية، ص 

 .444مصطمحاتيا ومفاىيميا، ص / محّمد رّشاد الحمزاوؼ، المعجمية مقّدمة نظرية ومطّبقة– 2
 .، عمى الّتوالي(221-226-220-242-221)، المرجع الّسابق، الّصفحات (1087) مواصفة إيزو رقم – 3
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 (.General  term)المصطمح العاّم : المصطمح المرّكب تركيبا وصفيا نحو -
 (Quasi-synonymous)أشباه المترادفات : المصطمح المرّكب تركيبا إضافيا مثل -
 (.Definition by context) (الّتعريف بالّسياق): المصطمح المرّكب تركيبا إسناديا نحو -
 (.Acronym)المختزل الحرفّي أو الّنحت الحرفّي : المصطمح المرّكب تركيبا عطفيا مثل -
وىو ما تكّون من جزء عربّي وآخر أجنبي : (مختمطا)المصطمح المرّكب تركيبا مؤّشبا  -

 (.Technical term)المصطمح الّتقني : نحو
وباإلضافة إلى ما سبق ذكره، فإّن قضّية تعّدد المقابالت العربّية لممصطمح األجنبّي الواحد ال 

يكون مرّدىا في كّل الحاالت إلى اختالف وسائل صناعة المصطمح، بل قد ترجع إلى شيء خطير 
 اّلذؼ وضع لممصطمح 1جّدا أال وىو الوقوع في األخطاء؛ ومن ذلك مثال الباحث الّسعيد بوطاجين

( أدوات اإللحاق)و( الّمواحق)، (الكواسع: )مقابالت عربّية ىي (03)ثالثة  (Préfixes)األجنبّي 
اّلذؼ وضع لو  (Suffixes)وكّميا ليست في محّميا، والّشيء نفسو بالّنسبة لممصطمح األجنبّي 

الخطأ اّلذؼ وقع (. الّصدور، الّسوابق وأدوات البدء: )مقابالت عربّية تتمّثل في (03)أيضا ثالثة 
فيو ىنا ىذا الباحث يتمّثل في كونو عكس القضّية تماما؛ إذ وضع المقابالت العربّية الخاّصة 

، وتمك المتعّمقة (Préfixes)كمقابالت عربّية لممصطمح األجنبّي  (Suffixes)بالمصطمح 
؛ فالّصواب إذن ىنا يكون (Suffixes)وضعيا لممصطمح األجنبّي  (Préfixes)بالمصطمح 

 :كالّتالي
 أدوات اإللحاق /الّمواحق/الكواسع(Suffixes.) 
 أدوات البدء /الّسوابق/الّصدور(Préfixes.) 

ومن األخطاء األخرػ اّلتي لفتت انتباىنا في ىذه الّدراسة نذكر ما ورد عند ىشام خالدؼ نحو 
عمم )اّلذؼ وضع لو مقابال عربّيا يتمّثل في  (Science néologique)المصطمح األجنبّي 

ألّن (. عمم المصطمح)وليس ( عمم الّتوليد: )وىو غير صحيح ألّن ما يقابمو مثال ىو (المصطمح
وزيادة عّما . (Science néologique)وليس  (Terminologie)ىذا األخير مقابمو األجنبّي ىو 

                                                 
1

 .224-222 الّسعيد بوطاجين، الّترجمة والمصطمح دراسة في إشكالية ترجمة المصطمح الّنقدؼ الجديد، ص - 
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والّصواب ىو ( الّنحت)بـ  (Composition)سبق ذكره فقد قابل ىشام خالدؼ المصطمح األجنبّي 
 .(الّتركيب)

وعمى العموم، األخطاء كثيرة في الّدراسات المصطمحّية ومعظميا وليدة الّترجمة، لكن ما تجدر 
اإلشارة إليو ىو الحذر في ىذا النّوع من األخطاء ألّن تكرارىا في البحوث الاّلحقة يؤّدؼ إلى 

ترسيخيا وصعوبة قمعيا؛ لذا يجب عمى كّل باحث صادف أّؼ خطأ أن ينّبو إليو كي ال يزيد في 
 .تعقيد مسألة توحيد المصطمحات في الّمغة العربّية

عمى واضعي المصطمحات أن يتجّنبوا قدر - المتمّثل في الّتوحيد- ولتحقيق ىذا اليدف 
 .اإلمكان توظيف عّدة مقابالت عربّية لممصطمح األجنبّي الواحد كّمما أمكن ذلك



 

 

 

 

 : خاتمـــــة
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 : ترّتبت عن ىذه الّدراسة مجموعة من الّنتائج يمكن تمخيصيا في الّنقاط الّتالية:خاتمة
 (معجم مفردات عمم المصطمح)بعد إحصائنا لجميع المصطمحات األجنبّية المشتركة بين - 1

والقوائم االصطالحّية تبّين لنا أّن الّنسبة المئوّية العاّمة لممصطمحات األجنبّية المشتركة بينيما تقّدر 
من  (%60)بقميل، وىذا يعني أّن حوالي سّتين بالمائة  (1/3) أي تفوق الّثمث %38.31: بـ

لم ُتستعمل في القوائم االصطالحّية  (معجم مفردات عمم المصطمح)المصطمحات الموّظفة في 
 :ويرجع ذلك إلى ما يمي

، (معجم مفردات عمم المصطمح) اختالف الّترتيب المعتَمد عميو؛ حيث كان حسب المفاىيم في •
 .في حين كان ترتيبا ألفبائيا في القوائم االصطالحّية

 تفريع المصطمح األساس الواحد إلى عّدة مصطمحات فرعّية، ونظرا لكون كّل باحث يقوم بتفريع •
ما يحمو لو من مصطمحات انطالقا من المصطمح األساس الواحد، فإّنو من الّصعب أن تشترك 

 القوائم االصطالحّية مع المعجم في عدد كبير من المصطمحات؛

والقوائم  (معجم مفردات عمم المصطمح)الّنسبة المئوّية العاّمة لممقابالت العربّية المشتركة بين - 2
؛ مّما يعني أّن (1/2) وىي نسبة قريبة جّدا من الّنصف %49.29: االصطالحّية تقّدر بحوالي

المقابالت العربّية المستعممة في القوائم االصطالحّية ليست نفسيا تماما مع تمك المقترحة في 
والجدير بالّذكر ىنا ىو أّن المقابالت العربّية اّلتي ورد ذكرىا في كّل من القوائم . المعجم

االصطالحّية والمعجم لم تكن متطابقة تماما؛ بل فييا بعض االختالفات الّطفيفة من حيث الّشكل 
 :لكّنيا غير مخّمة بالمعنى، ومن أبرز ىذه االختالفات ما يمي

أو معّرفة  (الـ)حيث جاءت بعض المقابالت العربّية مقترنة بأداة الّتعريف :  الّتعريف والّتنكير•
 باإلضافة، في حين جاءت مقابالت عربّية أخرى نكرة؛

رغم كون المصطمح األجنبّي ىو األساس اّلذي يعّول عميو في وضع المقابالت :  اإلفراد والجمع•
العربّية إاّل أّن أصحاب القوائم االصطالحّية خالفوا المألوف ووضعوا مقابالت عربّية حسب ما 

 يحمو ليم؛ لذا وردت تارة بصيغة اإلفراد وتارة أخرى بصيغة الجمع؛
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حيث عمد واضعو القوائم االصطالحّية إلى :  تعّدد المقابالت العربّية لممصطمح األجنبّي الواحد•
وضع أكثر من مقابل عربّي واحد لممصطمح األجنبّي الواحد، وفي ىذه الحالة لم نأخذ بعين 

ّنما رّكزنا فقط عمى المقابالت العربّية المشتركة؛  االعتبار بقّية المقابالت العربّية وا 

معجم مفردات عمم )بمغت الّنسبة المئوّية العاّمة لممقابالت العربّية المختَمف فييا بين - 3
من المقابالت  (1/2)، ومعنى ذلك أّن الّنصف %50.7والقوائم االصطالحّية حوالي  (المصطمح

العربّية المستعممة في القوائم االصطالحّية جاء مختمفا لممقابالت العربّية المقترحة في المعجم، وىذا 
ر إاّل بانفراد أصحاب القوائم االصطالحّية بمقابالت عربّية أخرى لم يرد ذكرىا في المعجم؛  ال ُيفسَّ

إّن اإلحصائّيات اّلتي قمنا بيا في الفصل الّرابع من خالل المقارنة بين المصطمحات الواردة  -4
وتمك المستعممة في الممحقات االصطالحّية أفضت إلى أّن الّنسبة  (1087)في مواصفة إيزو رقم 

: المئوّية العاّمة لممصطمحات األجنبّية المشتركة بين المواصفة والممحقات االصطالحّية تقّدر بـ
من المصطمحات المقترحة في مواصفة  (%80)، مّما يعني أّن حوالي ثمانين بالمائة 18.38%

إيزو لم توّظف في الممحقات االصطالحّية، ولعّل مرّد ذلك إلى قّمة مصطمحات المواصفة اّلتي 
مصطمًحا فقط، في حين وصل عددىا في بعض الممحقات  (95)تقّدر بخمسة وتسعين 

 مصطمح؛ (1000)االصطالحّية إلى أكثر من ألف 

اّتفق أصحاب الممحقات االصطالحّية مع مواصفة إيزو في نسبة مئوّية عاّمة تقّدر بحوالي  -5
مّما ىو مقترح في المواصفة  (1/2) من المقابالت العربّية، وىذا يعني أّن الّنصف 51.53%

مستعمل أيًضا في الممحقات االصطالحّية، لكن ىذا ال يعني أّنيا متطابقة تماما بل ىناك بعض 
االختالفات الّطفيفة من حيث الّشكل كاإلفراد والجمع، الّتعريف والّتنكير، وتعّدد المقابالت العربّية 

لممصطمح األجنبّي الواحد؛ حيث توّصمنا إلى أّن بعض الباحثين وقعوا في ىذه المسألة األخيرة في 
كثير من األحيان، لكّننا أثناء المقارنة بين المقابالت العربّية المقترحة في مواصفة إيزو بتمك 

المستعممة في الممحقات االصطالحّية رّكزنا فقط عمى المقابالت العربّية المشتركة ولم نأخذ بعين 
 االعتبار بقّية المقابالت العربّية؛

اختمف أصحاب الممحقات االصطالحّية مع مواصفة إيزو في نسبة مئوّية عاّمة تقّدر بـ  -6
، وىذا يدّل عمى أّن واضعي الممحقات االصطالحّية استعمموا مقابالت عربّية غير 48.46%
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؛ مّما يعني أّن مسألة توحيد (1/2)موّظفة في المواصفة وعددىا كبير جّدا يقّدر بحوالي الّنصف 
المصطمحات في الّمغة العربّية لم ُيحسم أمرىا بعد، وتبقى مجّرد حبر عمى ورق ويصعب تطبيقيا 

 عمى أرض الواقع وذلك رغم كثرة الجيود المبذولة بخصوص ىذه المسألة؛
وصفوة القول، الّنتيجة العاّمة اّلتي نخرج بيا في ىذا البحث ىي أّن أصحاب القوائم 

من المقابالت العربّية المقترحة في  (1/2)االصطالحّية والممحقات االصطالحّية استعمموا الّنصف 
، وىذا يعني أّنيم 1087اّلذي أعّدتو مؤّسسة إيزو الّتوصية رقم  (معجم مفردات عمم المصطمح)

بين - اختمفوا في الّنصف اآلخر، لكن رغم ذلك فالّنسبة المئوية العاّمة لممقابالت العربّية المشتركة 
تبقى -  (معجم مفردات عمم المصطمح)كّل من القوائم االصطالحّية والممحقات االصطالحّية و

 معقولة جّدا ألّن الغرض من ىذه الّدراسة ىو معرفة إذا ما كان االستعمال مطابقا لموضع أم ال ؟
ولعّل ما يزيد ىذه الّنتائج مصداقية كون المدّونة اّلتي اعتمدُت عمييا تغّطي فترة زمنّية ال بأس 

؛ فعامل الّزمن ىنا 2018 إلى 1985سنة، وذلك من سنة  (34)بيا تقّدر بحوالي أربعة وثالثين 
ميّم جّدا وضرورّي ألّنني في حقيقة األمر قمُت بتتّبع مسار ىذه المصطمحات ابتداء من مرور 

 ؛(معجم مفردات عمم المصطمح)سنة كاممة عمى ظيور الّنسخة الّثانية من 
إّن أّول ما تبادر إلى ذىني مباشرة بعدما توّصمت إلى عدم الّتوحيد في المصطمحات ىو 

ضرورة تأليف معاجم مختّصة في ميدان عمم المصطمح ولتكن جماعّية وفردّية وىذا ما سأسعى 
كما يجب أن تكون ىذه المعاجم مرّتبة ترتيبا ألفبائيا . إلى تحقيقو في القريب العاجل إن شاء هللا

وليس حسب المفاىيم ألّن ىذه األخيرة قد تجعمنا نتغاضى عمى كثير من المصطمحات من جية، 
 ومن جية أخرى فظاىرة الّتكرار واردة ضمن ىذا الّترتيب بكثرة؛

وأنا أصل إلى ختام بحثي ىذا أعي جّيدا أّن توحيد المصطمحات في ميدان عمم المصطمح 
شأنو شأن كّل الميادين العممّية األخرى، لكن ال بأس أن أنّبو أّوال إلى ضرورة االبتعاد قدر اإلمكان 

عن مسألة تعّدد المقابالت العربّية لممصطمح األجنبّي الواحد كّمما أمكن ذلك، وثانيا أخذ الحذر 
أثناء ترجمة مصطمحات ىذا العمم ألّنني صادفت أخطاء كثيرة في ىذا الميدان، واألخطاء تعّقد 
أكثر مسألة توحيد المصطمحات في الّمغة العربّية إن لم نقل قد تقضي عمييا نيائيا وىذا ما ال 

 ينبغي أن يحدث عمى اإلطالق؛
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ىذه ىي إذن تمك الّنتائج اّلتي توّصمت إلييا من خالل ىذا البحث، وما ىذه الّدراسة إاّل محاولة 
بسيطة لرصد واقع استعمال المصطمحات في ميدان عمم المصطمح، فإن تبّين لمقارئ نوع من 

الغموض أو القصور فأرجو أن يكون عممي ىذا البسيط تمييدا أو مفتاحا لبحوث أخرى إن شاء 
 .هللا
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 :مسرد المصطلحات
 

يشمل هذا المسرد االصطالحّي عمى مصطمحات ميدان عمم المصطمح الموّظفة في متن هذه 
األطروحة، ونظرا لتعّدد المقابالت العربّية اّلتي ُوضعت لكّل مصطمح من هذه المصطمحات، فقد 

اكتفينا باختيار الّشائع منها؛ فكان ترتيبها ترتيبا ألفبائّيا حسب الّمغة الفرنسّية في المسرد األّول، 
 .وترتيبا ألفبائّيا حسب الّمغة العربية في المسرد الّثاني

 
  (عربي- فرنسي ): أّوال

 
A 

 

                   Abréviations                           مختصرات                                         
 Affixes                    مزيدات                                                          

 AFNORالجمعية الفرنسّية لمّتنميط                                                            
 Approche onomasiologiqueمقاربة مفهومّية                                             

 Approche sémasiologique             مقاربة لفظّية                                    
 Article défini             أداة الّتعريف                                                     

 Article indéfini                                                                              أداة الّتنكير
 L’association française de normalisationالجمعّية الفرنسّية لمّتوحيد المعيارّي           

 
B 

 Banques de termes                                                      بنوك المصطمحات
 British Standards Institution                     المؤّسسة البريطانّية لمّتنميط              

 
C 
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 Comité d’études des termesالّمجنة الفرنسّية لدراسة المصطمحات الّتقنية                   
Techniques 

 Composition                    تركيب                                                     
 Concept             مفهوم                                                                  

 Corpus       مدّونة                                                                          
 Courant linguistico-terminologiqueتّيار لسانّي مصطمحّي                             

 Courant normalisateur, ou aménagisteتّيار مقّنن أو تخطيطّي                         
 Courant traductionnel            تّيار ترجمّي                                            

 

D 

 

 Définition par contexte            تعريف بالّسياق                                       
  Définition par extension          تعريف باالمتداد                                       

 Dictionnaire spécialisé                                                                   معجم مختّت 
 Dictionnaire terminologique   معجم مصطمحّي                                        

 Domaine interdisciplinaire                                         ميدان متداخل الّتخّصصات
 
E 

 

 Ecole Canado-Québécois                                            كيبيكية/مدرسة كندية
 Ecole de Moscouمدرسة موسكو                                                           

 Ecole de Pragueراغ                                                              پمدرسة 
 Ecole française             مدرسة فرنسّية                                                  

 Ecole Grande-Bretagneمدرسة بريطانيا العظمى                                          
 EURODICAUTOبنك االّتحاد األوروبي                                                    
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G                                                            

        

 Glossaireمسرد                                                                              

H          

                                                                                  Homonymesألفاظ مشتركة 

  I            
 Infixesدواخل                                                                                

 INFOTERMالمركز الّدولّي لإلعالم حول المصطمحات                                      

 International Standards Organisation     (:            ISO)المؤّسسة الّدولّية لمّتنميط 
 
L                

 

 Langues dérivationnelles                        لغات اشتقاقّية                             
                                                          Lexème وحدة معجمية                                                                       

              Lexicographie                                                   صناعة المعاجم
                                                    Lexicologie                                                                   عمم المفردات

                                                               Linguistique      لسانّيات                                                                 
     

M 
 

     Morphèmeوحدة صرفّية                                                                     
                                                                                                                              Morphème terminologiqueمورفيم مصطمحي                                            

                                                                           -sigle Mot                                                                               مختزل حرفي        
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N 

  sémique Néologie                                                        توليد سيمي     
 Normalisation                                                                                        تنميط 

                                                                           تقييس مصطمحيّ 
Normalisation terminologique  

 Notion-clé                                                                                مفهوم المفتاح    
 Notion empruntée                                                مفهوم مستعار                    

 Notion générique                                                                           مفهوم أساسيّ 
  Notion spécifique                                                               مفهوم خاّت          

 
                                                 P          

 Phonème                                                                       صوتم                 

 Préfixes                                                               سوابق              
 

                                    Q                                                   

 Quasi-synonymes                 أشباه المترادفات                                          

R     
 

  Racine/Radical                                                                          جذر  
 Répertoires lexicographique et terminologiques         لوائح معجمّية ومصطمحّية  

 

S     
 

 Sémasiologie                                                            عمم تطّور دالالت األلفاظ
 Société française des traducteurs                            الجمعية الفرنسّية لممترجمين    
 Socioterminologie                                         عمم المصطمح االجتماعي     
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 Standardisation                                                                             تقييس  
 Suffixes                                                              لواحق                 

 Synonymes                                                                                           مترادفات
 Systématique                                                                               نظامّية 

T 
 

 Terme                                                                                  مصطمح  
 Terme commun                              مصطمح عاّم أو مصطمح مشترك                 

   Terme impliciteمصطمح ضمنّي                                                          
 Terme privilégié                                        مصطمح ذو امتياز                
 Terminologie                                                    عمم المصطمح                    

 Terminologies                                                              مصطمحّيات    
 Terminologue                                                            مصطمحّي               

 Termium                                                              (بنك الحكومة الكندّية)ترميوم  
 Théorie générale de la terminologie                   نظرّية عاّمة في عمم المصطمح    

 Thesaurus                                                                         مكانز   
 Travail terminologique                                     عمل مصطمحّي             

                                           

  
                                                    U 

  
 Unification                                                                                 توحيد   

V                                          
  Vocabulaire                                                                       مفردات  
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 (فرنسي- عربي  ):                       ثانيا

 
                                              أ

 Article défini             أداة الّتعريف                                                     
 Article indéfini                                                                              أداة الّتنكير

 Quasi-synonymes                 أشباه المترادفات                                          
                                                                                  Homonymesألفاظ مشتركة 

   
                                             ب

 
 EURODICAUTOبنك االّتحاد األوروبي                                                    

 Banques de termes                                                      بنوك المصطمحات
 
 

                                             ت
 Composition                    تركيب                                                     

 Termium                                                              (بنك الحكومة الكندّية)ترميوم  
 Définition par extension          تعريف باالمتداد                                       
 Définition par contexte            تعريف بالّسياق                                       

 Standardisation                                                                             تقييس  
                                                                           تقييس مصطمحيّ 

Normalisation terminologique 
 Normalisation                                                                                        تنميط 

 Unification                                                                                 توحيد   
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 sémique Néologie                                                        توليد سيمي     
 Courant traductionnel            تّيار ترجمّي                                            

 Courant linguistico-terminologiqueتّيار لسانّي مصطمحّي                             
 Courant normalisateur, ou aménagisteتّيار مقّنن أو تخطيطّي                         

 
                                             ج

 
 Racine/Radical                                                                          جذر  

 AFNORالجمعية الفرنسّية لمّتنميط                                                            
 L’association française de normalisationالجمعّية الفرنسّية لمّتوحيد المعيارّي           

 Société française des traducteurs                            الجمعية الفرنسّية لممترجمين    
 

                                             د
 Infixesدواخل                                                                                

 
                                            س

 Préfixes                                                               سوابق              
                                           

 ص                                           
              Lexicographie                                                   صناعة المعاجم

 Phonème                                                                       صوتم                 
                                            

 ع                                            
 Sémasiologie                                                            عمم تطّور دالالت األلفاظ
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 Terminologie                                                    عمم المصطمح                    
 Socioterminologie                                         عمم المصطمح االجتماعي     

                                                    Lexicologie                                                                   عمم المفردات
 Travail terminologique                                     عمل مصطمحّي             

 
                                             ل

 Comité d’études des termesالّمجنة الفرنسّية لدراسة المصطمحات الّتقنية                   
                                                                Linguistique      لسانّيات                                                                 

 Langues dérivationnelles                        لغات اشتقاقّية                             
 Répertoires lexicographique et terminologiques         لوائح معجمّية ومصطمحّية  

 Suffixes                                                              لواحق                 
 

                                             م
 British Standards Institution                     المؤّسسة البريطانّية لمّتنميط              

 International Standards Organisation     (:            ISO)المؤّسسة الّدولّية لمّتنميط 

 Synonymes                                                                                           مترادفات

 -sigle Mot                                                                               مختزل حرفي        
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 Ecole de Pragueراغ                                                              پمدرسة 
 Ecole Grande-Bretagneمدرسة بريطانيا العظمى                                          
 Ecole française             مدرسة فرنسّية                                                  

 Ecole Canado-Québécois                                            كيبيكية/مدرسة كندية
 Ecole de Moscouمدرسة موسكو                                                           

  Corpus       مدّونة                                                                          
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                 INFOTERMالمركز الّدولّي لإلعالم حول المصطمحات                                      
 Affixes                    مزيدات                                                          

 Glossaireمسرد                                                                              

 Terme                                                                                  مصطمح  
 Terme privilégié                                        مصطمح ذو امتياز                

   Terme impliciteمصطمح ضمنّي                                                          
 Terme commun                              مصطمح عاّم أو مصطمح مشترك                 

 Terminologue                                                            مصطمحّي               
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 Dictionnaire spécialisé                                                                   معجم مختّت 
 Dictionnaire terminologique   معجم مصطمحّي                                        

  Vocabulaire                                                                       مفردات  
 Concept             مفهوم                                                                  

 Notion générique                                                                           مفهوم أساسيّ 
 Notion spécifique                                                               مفهوم خاّت          

 Notion empruntée                                                مفهوم مستعار                    
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 Approche sémasiologique             مقاربة لفظّية                                    
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 Systématique                                                                               نظامّية 

 Théorie générale de la terminologie                   نظرّية عاّمة في عمم المصطمح    
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، مجّمة حوليات كّمية 1993 فبراير 20-19" الّمغة العربّية والبحث الّمسانيّ "أعمال ندوة " نموذًجا

 عدد 6مٍه، المطبعة والوراقة الوطنّية مّراكش، ع1995/هٍه 1416: المغرب-الّمغة العربّية، مّراكش
. خاّص 
: مجّمة مصطمحّيات، المغرب" رىانات الّتسمية في أبعادىا المصطمحّية"خالد اليعبودي - 109
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. 5-4مٍه، مطبعة أميمة، عدد مزدوج 2013نونبر /هٍه 1435محّرم 
شتنبر /ه1432شّوال : مجّمة مصطمحّيات، المغرب" معالم مصطمحيات "-________110
 .1م، مطبعة أميمة، ع2011
عصام :  تر"المصطمحّية–المعجم المنيجّي لعمم المصطمحات "كسنل وآخرون -رشل بوتن- 111

 .36، مكتب تنسيق الّتعريب، ع1992: عمران، مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط
: مجّمة حوليات كّمية الّمغة العربّية، المغرب" الّتعريب بين اإلضافة والتآكل"رفيق البوحسيني - 112
. 29جامعة القرويين، ع -مٍه، كّمية الّمغة العربّية بمراكش2012/هٍه 1433
أبريل : عبد الّرحيم حزل، مجّمة ترجمان، المغرب: تر" ما المصطمحية؟" روبير دوبوك -113
. 1، ع5، مطابع البوغاز، مج1996
جوان : مجّمة العموم اإلنسانّية، الجزائر" الّتأسيس الّنظرّي لعمم المصطمح" زىيرة قروي -114
. 29، كّمية اآلداب والّمغات قسنطينة، ع 2008
الّرموز العممّية : ندوة عّمان" المصطمح العممّي بين الّترجمة والّتعريب" سيد رمضان ىدارة -115

وطريقة أدائيا بالّمغة العربّية، اّتحاد المجامع الّمغوّية العممّية العربّية، جمادى األولى 
 .مٍه، مطبعة قطب1987 (يناير)كانون الّثاني /هٍه 1407
المصطمح العممّي وصياغتو الّمغوّية؛ المصطمح المرّكب "سيف بن عبد الّرحمن العريفي - 116
. 57، مكتب تنسيق الّتعريب، ع2004حزيران /يونيو: مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" نموذجا
شتاء : مجّمة الّمغة العربّية، الجزائر" معجم المبرق؛ دراسة وصفية تحميمية"صالح بمعيد - 117
. 14، المجمس األعمى لّمغة العربّية، ع2005
" بناء المصطمح وتعريبو في الّمسانّيات المعاصرة بين القديم والحديث" عاصم شحادة عمي -118

. 64-63، مكتب تنسيق الّتعريب، عدد مزدوج 2009: مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط
إشكالية ترجمة المصطمح؛ مصطمح الّصالة بين العربّية والعبرّية "عامر الّزناتي الجابري  -119

 .، الّسنة الخامسة والّسادسة9مجّمة البحوث والّدراسات القرآنية، ع" أنموذًجا
: مجّمة المدّرس، المغرب" بعض إشكالّيات توليد المصطمحات العممّية"عبد الجميل بمحاج - 120

. 2، المدرسة العميا لألساتذة بفاس، مطبعة أنفوبرانت، ع1998دجنبر 
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: مجّمة المصطمح، الجزائر" اصطالح المصطمح في الّمغة العربّية"عبد الجميل مرتاض - 121
. 1تممسان، ع- ، مخبر تحميمّية إحصائّية في العموم اإلنسانّية، جامعة أبو بكر بمقايد2002مارس 
مجّمة المجمع " أدوات البحث العممّي في عمم المصطمح الحديث"عبد الّرحمن الحاج صالح - 122

مٍه، المؤّسسة الوطنّية لمفنون 2008جوان /هٍه 1429جمادى الّثاني : الجزائرّي لّمغة العربّية، الجزائر
. ، الّسنة الّثالثة7المطبعّية، ع

: مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" كممة مصطمح بين الّصواب والخطأ"عبد العمي الودغيري - 123
. 48، مكتب تنسيق الّتعريب، ع1999 (كانون األول)ديسمبر /هٍه 1420رمضان 
شكالية الوضع والّترجمة" عبد الغني أبو العزم -124 " تطّور المصطمحات المعجمّية والمعجماتّية وا 

. 1، الجمعّية المغربّية لمّدراسات المعجمّية، ع2002يناير : مجّمة الّدراسات المعجمّية، الّرباط
مجّمة الّمسان العربّي، " ما المصطمح؟ قراءة في الّدالالت واإلشكالّيات"عبد القادر عواد  -125
 .67 ع، مكتب تنسيق الّتعريب،2011: الّرباط
-1961)مؤتمرات الّتعريب في الوطن العربّي عمى مدى نصف قرن " عبد الكريم خميفة -126
كانون )ديسمبر/ه1432صفر : مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" مبادئ واّتجاىات وتوصّيات (2011
. 68م، مكتب تنسيق الّتعريب، ع2011 (األّول
دور الّتوثيق واإلعالم المصطمحّيين في تطوير المصطمحات العربّية "عبد الّمطيف عبيد - 127

. 52، مكتب تنسيق الّتعريب، ع2001: مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" وانتشارىا
قضايا "أعمال ندوة " المصطمح العربّي والّتقنيات المعموماتّية الحديثة"عبد هللا القفاري - 128

، إعداد 2000: ، مكناس2000 مارس 11-10-9أّيام " المصطمح في اآلداب والعموم اإلنسانّية
. 2، ج12: عّز الّدين البوشيخي ومحّمد الوادي، سمسمة الّندوات رقم

مجّمة الّمسان العربّي، " المصطمح الّنحوّي قراءة في قضايا الّتعريف"عبد المالك اعويش - 129
. 61، مكتب تنسيق الّتعريب، ع2008يونيو: الّرباط
، 1999: مجّمة الّمغة العربّية، الجزائر" صناعة المصطمح في العربّية" عبد الممك مرتاض -130

. 2المجمس األعمى لّمغة العربّية، ع
مجّمة الّمسان " عمم المصطمحات ومشروع لجعل العربّية لغة العموم والّتقنية"عصام عمران - 131
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  .37مٍه، مكتب تنسيق الّتعريب، ع1993/هٍه 1413: العربّي ، الّرباط
مجّمة " تجربة مكتب تنسيق الّتعريب في رصد المصطمحات وتوحيدىا" عمي القاسمي -132

. 62، ع 2008 (كانون األّول)ديسمبر : الّمسان العربّي، الّرباط
العناصر المنطقّية والوجودّية في : عمم المصطمح بين عمم المنطق وعمم الّمغة "-________133

 أبريل 24 إلى 21وقائع الّندوة الّدولية األولى لجمعّية الّمسانّيات بالمغرب من " عمم المصطمح
1987 .
الّنظرّية العاّمة لوضع المصطمحات : (عمم المصطمحات)المصطمحّية  "-________134

مٍه، مكتب تنسيق الّتعريب، 1980/هٍه 1400: مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" وتوحيدىا وتوثيقيا
. 1، ج18مج

قضايا : أعمال ندوة" المعجم والقاموس دراسة تطبيقّية في عمم المصطمح "-________135
، 2000: ، المغرب2000 مارس 09/10/11المصطمح في اآلداب والعموم اإلنسانّية بمكناس في 
. 2، ج12: كّمية اآلداب والعموم اإلنسانّية، سمسمة الّندوات رقم

: مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" ما ليا وما عمييا: المعاجم الّمسانّية العربّية"عمر أوكان - 136
. 52، مكتب تنسيق الّتعريب، ع2001
الّدورة : مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" قضّية حائرة- المصطمح العربيّ "عمرو أحمد عمرو - 137

. 32، مكتب تنسيق الّتعريب، ع1988/1989المالية 
مداخالت " الّمغات المتخّصصة والمصطمحات العممّية في القرية الكونية"فراح صباح - 138

مٍه، مجّمة تعميمّيات، مخبر 2013 ماي 09 و08الممتقى الوطني حول لغة الّتخّصص يومي 
يحي فارس .تعميمّية الّمغة والّنصوص بكّمية اآلداب والّمغات والعموم اإلنسانّية واالجتماعّية، جامعة د

. 4الجزائر، ع- المدية
مجّمة الّمسان العربّي، " مدخل إلى دراسة المصطمح الّنقدّي العربيّ " فريد محّمد أمعضشو -139
. 69م، مكتب تنسيق الّتعريب، ع2012 (حزيران)يونيو /ه1433شعبان : الّرباط
مجّمة دراسات " الّدراسة المفيومّية تعريفيا وأنواعيا وعناصرىا المنيجّية" فريدة زمرد -140

. 5مٍه، معيد الّدراسات المصطمحّية، ع2006/هٍه 1427: مصطمحّية، المغرب
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محّرم : خالد اليعبودي، مجّمة مصطمحّيات، المغرب: تر" المصطمحّية"لويك ديبيكير - 141
 .8بريس، ع- مٍه، مطبعة فاس2015نوفمبر /هٍه 1437
: مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" عمم المصطمحات وبنوك المعطيات" ليمى المسعودي -142
. 28، مكتب تنسيق الّتعريب، ع1987
، 1991: مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" مالحظات حول معجم الّمسانّيات "-________143

 .35مكتب تنسيق الّتعريب، ع
سناء شطري، مجّمة : تر" نظرية البّوابات: المصطمحّية والّمسانّيات"ماريا تيريزا كابري - 144

 .3-2م، مطبعة أميمة، عدد مزدوج 2012/ه1434محّرم : مصطمحّيات، المغرب
دور المؤّسسات الجامعّية في الّنيوض بقضايا الّتعريب؛ نموذج معيد "محّمد بن موسى - 145

، مكتب تنسيق 2011: مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" الّدراسات واألبحاث لمّتعريب في المغرب
. 67الّتعريب، ع

شّوال : مجّمة مصطمحّيات، المغرب" إشكالّيات المصطمحّية العربّية"محّمد ثناء هللا الّندوي - 146
. 1، مطبعة أميمة، ع2011سبتمبر /ه1432
منيجية العمل االصطالحّي في معيد الّدراسات واألبحاث لمّتعريب بين " الّراضي محّمد- 147
أعمال اليوم الّدراسّي حول منيجية العمل االصطالحّي تكريًما لألستاذ حمزة الّشريف " جيمين

، منشورات معيد الّدراسات واألبحاث لمّتعريب، جامعة محّمد 2008نوفمبر : الكّتاني، الّرباط
 .الخامس الّسويس

: مجّمة العموم اإلنسانّية، البحرين" إشكالّية المصطمح إشكالّيات"محّمد رّشاد الحمزاوي - 148
. 2، كّميتي اآلداب والّتربية جامعة البحرين، ع1999صيف 
" الّتقييس منيج إلى توحيد المصطمح العممّي العربّي مقاربة لغوّية إحصائّية "-________149

-25: أعمال مؤتمر الّتعريب الّسابع إلقرار مشاريع المعاجم ونظم الكتابة العربّية العممّية األّيام من
 .، مطبعة ديديكو1995: ، الخرطوم1994-02-01 إلى 01-1994

، مكتب 2001: مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" في االصطالح والمصطمح"محّمد الّزكراوي - 150
. 52تنسيق الّتعريب، ع
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مجّمة الّمسان العربّي، " خّطة مرجعّية لمشروع مرصد الّمغة العربّية"محّمد زّكي خضر - 151
. 66، مكتب تنسيق الّتعريب، ع2010 (كانون األّول)ديسمبر /هٍه 1432محّرم : المممكة المغربّية

فاس في - ظير الميراز-كممة السّيد عميد كّمية اآلداب والعموم اإلنسانّية "محّمد الّشاد - 152
، مجّمة 2003 فبراير 26يوم " الجمسة االفتتاحّية الخاّصة بندوة قضايا المصطمح في العموم الماّدية

. 3م، مطبعة الّنجاح الجديدة، ع2003/ه1424: دراسات مصطمحّية، المغرب
: مجّمة مصطمحّيات، المغرب" مشروع مصطمحي لموطن العربيّ "محّمد محّمد حممي ىميل - 153
. 3-2مٍه، مطبعة أميمة، عدد مزدوج 2012نوفمبر /هٍه 1434محّرم 
مجّمة " من جيود مجمع الّمغة العربّية بدمشق في وضع المصطمحات"محمود أحمد الّسيد - 154

. 62، مكتب تنسيق الّتعريب، ع2008ديسمبر : الّمسان العربّي ، الّرباط
فوضى المصطمحات في الكتابات العربّية األسباب وحمول "محمود إسماعيل صالح - 155
-25-24مجّمة دراسات مصطمحّية، أعمال ندوة قضايا المصطمح في العموم الماّدية أّيام " مقترحة

مٍه، تنظيم معيد الّدراسات 2003 فبراير 28-27-26: هٍه الموافق لـ1423 ذي الحّجة 26
. 3مٍه، ع2003/هٍه 1424: المصطمحّية بتعاون مع المدرسة العميا لمّتكنولوجيا بفاس، المغرب

المصطمح العربّي الحديث وسائل وضعو وحصيمة تطبيقاتو في "محمود فيمي حجازي - 156
أعمال مؤتمر الّتعريب الّسابع إلقرار مشاريع المعاجم " المؤّسسات العربّية المصطمحّية المختّصة

: ، الخرطوم(1994-02-01 إلى 1994-01-25من ): ونظم الكتابة العربّية العممّية، األّيام
. ، مطبعة ديديكو1995
الّرموز : ندوة عّمان بعنوان" الّمغة العممّية العربّية، سماتيا ومفرداتيا ورموزىا" محمود مختار -157

 (يناير)كانون الّثاني /هٍه 1407جمادى األولى : العممّية وطريقة أدائيا بالّمغة العربّية، عّمان
. مٍه، مطبعة قطب1987
ذو : مجّمة الّمسان العربّي، الممكمة المغربّية" مفيوم المصطمح المعّرف"مصطفى اليعقوبي - 158
 .56 و55مٍه، مكتب تنسيق الّتعريب، عدد مزدوج 2003 (كانون األّول)دجنبر /هٍه 1424القعدة 
مرئيات مديرّية المواصفات والمقاييس األردنّية حول موضوع "مكتب تنسيق الّتعريب - 159

، مكتب تنسيق الّتعريب، 86/1987الّدورة المالّية : مجّمة الّمسان العربّي، الّرباط" المصطمحات
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 .27ع
مجّمة الّمسان " نشاط مجامع الّمغة العربّية والمؤّسسات العممّية واألكاديمّية "-________160

 .28، مكتب تنسيق الّتعريب، ع1987: العربّي، الّرباط
األمانة الفّنية لمجنة عمم : تر" معجم مفردات عمم المصطمح "1087مؤّسسة إيزو الّتوصية - 161

: المصطمح الّتابعة لييأة المواصفات والمقاييس العربّية الّسورية، مجّمة الّمسان العربّي، المغرب
. 22، مطبعة الّنجاح الجديدة، ع82/1983الّدورة المالية 

المنّظمة العربّية : تر" معجم مفردات عمم المصطمح "(1087)مواصفة إيزو الّتوصية رقم - 162
لممواصفات والمقاييس بتعاون مع المنّظمة العربّية لمّتربية والّثقافة والعموم، مجّمة الّمسان العربّي، 

. 24، مطبعة الّنجاح الجديدة، ع1984: المغرب
" إشكالية المصطمح وتعّدد المفاىيم في الّدرس الّمغوي الحديث"ناصرية بغدادي العرجي - 163

. 9، ع2012مجّمة اآلداب والّمغات، 
مجّمة تعميمّيات، مداخالت الممتقى " لغات الّتخّصص والمصطمحات العممّية"نجوى مغاوي - 164

مٍه، مخبر تعميمّية الّمغة والّنصوص، 2013 ماي 09 و08الوطنّي حول لغة الّتخّصص يومي 
، كّمية اآلداب والّمغات والعموم اإلنسانّية واالجتماعّية، (الجزائر)جامعة الّدكتور يحي فارس المدية 

 .(عدد خاّص ) 4دار الخمدونّية، ع
محّمد حممي ىميل، مجّمة الّمسان العربّي، : تر" المصطمحّية في عالم اليوم" ىيمموت فيمبر -165
. 30، مكتب تنسيق الّتعريب، ع1988: الّرباط
كتاب الممتقى " إشكالية توليد المصطمح العممّي العربّي وتوحيد استعمالو"وفاء صبحي - 166

 16 و15: في العموم اإلنسانّية بين الّتراث والحداثة يومي" المصطمح والمصطمحّية"الّدولي األّول 
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 :                           ملّخص األطروحة

تتناول األطروحة موضوع المصطمحات بين الوضع واالستعمال في ميدان متداخل 
الّتخّصصات؛ أال وىو عمم المصطمح، وىو عمم حديث الّنشأة، لم يظير كعمم مستقّل بذاتو 

الّتقّدم الّسريع اّلذي تحّقق لمعموم : إاّل مؤّخرا، وقد ساعده في ذلك عامالن اثنان ىما
.  والّتقنيات، وتمك الحاجات المتزايدة يوما بعد يوم لمّتواصل بين الّشعوب بالّمغات المختمفة

 ظير ىذا العمم إذن لسّد الفجوة فيما يخّص تمك المصطمحات اّلتي ُتستحَدث يومًيا في 
شّتى حقول المعرفة، والسّيما في وقتنا الحالّي اّلذي ظيرت فيو ابتكارات عممية كثيرة لم تمس 

فقط ما يتعّمق باألرض والّنجوم والكواكب، بل تجاوزت كّل ذلك إلى ثورة في االّتصاالت 
عصر انفجار المعمومات؛ : والمعمومات والّتقنيات؛ فعصرنا ىذا تطّور كثيًرا وأصبح ُيمّقب بـ

.   مّما أّدى إلى ظيور مصطمحات جديدة كثيرة

ىو توحيد تسميات - في بداية األمر-  اليدف األساس اّلذي من أجمو ظير ىذا العمم 
الّسمع المختمفة، ثّم انتقل إلى ميدان الّمغة؛ وأصبح يدّل عمى اختيار صيغة معّينة أو 

ّنما بالّنظر  مصطمح ما بين مجموع الّصيغ الموضوعة لكّل مصطمح؛ وذلك ال يتّم عشوائًيا، وا 
وفي ىذا الّصدد . إلخ...إلى طرائق الوضع المعروفة من مجاز، اشتقاق، نحت، وترجمة

تجدر اإلشارة إلى أّن عممّية االنتقاء ىذه تقوم بيا ىيأة رسمية معّينة وىي تتمّثل في الوطن 
العربّي في مكتب تنسيق الّتعريب بالّرباط اّلذي أنشئ بغرض الّنظر في قضّية توحيد 

. المصطمحات وتنسيقيا في كامل القطر العربيّ 

 األسباب اّلتي دفعتني الختيار ميدان عمم المصطمح كمدّونة ألطروحتي كثيرة جّدا؛ لكن 
يمكن حصرىا في عدم وجود دليل ببميوغرافّي يحصي كّل األعمال الفردّية والجماعّية المؤّلفة 

؛ إذ أصبح عمم المصطمح اليوم بحاجة ماّسة إلى مسح شامل لكّل ما ُكتب في الوطن العربيّ 
يجابياتو، وىذا ال  بالّمغة العربّية، سواء أكان مؤّلفا أم مترجما، وذلك لمّتنبيو إلى سمبياتو وا 

يتحّقق فعال إاّل باالعتماد عمى الّدراسات الّمغوية الحديثة، واالّطالع عمى أىّم الكتب والمعاجم 
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وال نغالي إذا قمنا إّن مكتبتنا العربّية تفتقر إلى بحوث خاّصة بعمم . اّلتي ُأّلفت في ىذا المجال
المصطمح في حّد ذاتو، سواء أكانت بحوثا نظرّية أم تطبيقّية، وعمى خالف ذلك فقد حظيت 

عّدة تخّصصات أخرى بالعناية الفائقة من قبل الباحثين، بالّرغم من أّن مصطمحات عمم 
- المصطمح ىي اّلتي ينبغي الّنظر فييا أّوال، ألّنو إذا كان ىناك اّتفاق بين المتخّصصين 

فيما يخّص وضع ىذه المصطمحات، فكّل ما ُيقترح ويوصى بو يؤخذ بعين - في ىذا الميدان
. االعتبار، أّما إذا حدث العكس فأكيد نجد فوضى مصطمحّية تعّم كّل الميادين

تتمّثل إشكالّية األطروحة في طرح القضّية العاّمة اّلتي يدور حوليا موضوع البحث؛ 
ىل المصطمحات الخاّصة بميدان عمم المصطمح : واّلتي تمّس كّل عناصره؛ وىي كالّتالي

ىل استعمل المختّصون في عمم المصطمح نفس المقابالت : موّحدة   أم ال   وبعبارة أخرى 
العربّية الموجودة سابًقا   أم أّنيم فّضموا وضع مقابالت عربّية جديدة  

ممحًقا اصطالحّيا  (38)لإلجابة عن ىذه اإلشكالّية حّددُت المدّونة في ثمانية وثالثين 
 لممنيج المّتبع في ىذا البحث لموصول إلى الّنتائج أّما بالّنسبة. قوائم اصطالحّية (06)وسّتة 

حصاء؛ فاإلحصاء  اّلتي أصبو إلى تحقيقيا فيو المنيج الوصفّي الّتحميمّي مدّعما بمقارنات وا 
يمّكننا من الوصول إلى نتائج معّينة وبعدىا تأتي المقارنة بين ىذه الّنتائج ثّم تحميميا 

وما ينبغي أن أشير إليو ىو أّنني استعنُت بالوصف والّتحميل والمقارنة في كّل . ووصفيا
الفصول، أّما اإلحصاء فاستعممتو في الجانب الّتطبيقّي فقط من البحث أي في الفصمين 

 .الّثالث والّرابع؛ وبالّتالي يكون اعتماد المنيج الوصفّي منيجا عمدة في ىذه األطروحة

لبنية األطروحة فقد اقتضت طبيعة الموضوع أن أقّسميا إلى مقّدمة مع  أّما بالّنسبة
؛ (ماىية المصطمح)عنوانو : الفصل األّول. عناصرىا األساسّية، ويمييا أربعة فصول وخاتمة

عمم المصطمح )يحمل عنوان : الفصل الّثاني. وتناولُت فيو أىّم القضايا المّتصمة بالمصطمح
شكالية تحديد المؤّلفات الخاّصة بو ؛ فالحديث عن ىذا العمم يستمزم إلقاء الّضوء عمى (وا 

كما تطّرقت في نيايتو . تعريفو، نشأتو، أسباب ظيوره، مجاالتو، وسماتو: جوانب ميّمة مثل
. لمحديث عن صعوبة تحديد المؤّلفات الخاّصة بيذا العمم المتمّثل في عمم المصطمح
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مقارنة معجم مفردات عمم المصطمح بالقوائم ): وىكذا يأتي الفصل الّثالث معنونا بـ
( الممحقات االصطالحّية)و( القوائم االصطالحّية)افتتحُتو بتعريف مصطمَحي  (االصطالحّية

والفرق الموجود بينيما، ثّم تحّدثُت عن العّينة المتعّمقة بيذا الفصل؛ وىي تتمّثل في سّت 
قوائم اصطالحّية، قمُت أّول األمر بوصفيا وتحميميا، ثّم قارنُت المصطمحات  (06)

ورّكزُت في البداية عمى . (معجم مفردات عمم المصطمح)المستعممة فييا بتمك الواردة في 
المصطمحات األجنبّية المشتركة بينيما، ثّم بعد ىذا اإلحصاء، قمُت بمقارنة أخرى لكن في 
ىذه المّرة ليس من حيث المصطمحات األجنبّية، بل من حيث المقابالت العربّية وىذا في 

شّقين؛ درسُت في الشّق األّول المقابالت العربّية المّتفقة بين المعجم والقوائم االصطالحّية، 
. وتطّرقُت في الّشق الّثاني إلى المقابالت العربّية المختَمف فييا مع إبداء رأيي فييا

مدى توظيف مصطمحات مواصفة إيزو في ): أّما الفصل الّرابع واألخير فقد عنونُتو بـ
، بّينُت فيو نسبة المقابالت العربّية المّتفقة والمختمفة بين المواصفة (الممحقات االصطالحّية
ولموصول إلى ذلك حّددُت عّينة ىذا الفصل في ثمانية وثالثين . والممحقات االصطالحّية

معجم مفردات عمم )ممحقا اصطالحّيا فيي بمثابة االستعمال، أّما الوضع فتمّثل في  (38)
وبعد اإلحصائّيات اّلتي جمعُتيا وحّممُتيا . (1087)اّلذي أعّدتو مواصفة إيزو رقم  (المصطمح

قمُت في آخر الفصل بتقديم نماذج عن المقابالت العربّية اّلتي جاءت مختمفة بين المواصفة 
. والممحقات االصطالحّية، ومن ثّم تحميميا ونقدىا

ّنما استعنُت بمجموعة من  وإلنجاز ىذا البحث بطبيعة الحال لم أنطمق من العدم، وا 
 المصادر والمراجع اّلتي تناولت ىذا الموضوع، لكن رغم كثرتيا فيي تختمف عن ىذا البحث

عمم )ألّنو يعالج مصطمحات حقل عممّي لم يكترث لو الباحثون العرب؛ ويتمّثل في 
ن ُوجدت دراسات حول مصطمحات ىذا العمم؛ فيي من الّناحية الّنظرّية (المصطمح ، فحّتى وا 

فقط، أّما الّتطبيق عمييا فيو غائب في الّدراسات العربّية؛ وىذا ما سنحاول البحث فيو في 
. ىذه الّدراسة

: أّما الّنتائج اّلتي توّصمت إلييا فيمكن تمخيصيا فيما يمي
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معجم مفردات عمم ) بعد إحصائنا لجميع المصطمحات األجنبّية المشتركة بين 
من المصطمحات  (%60)أّن حوالي سّتين بالمائة والقوائم االصطالحّية تبّين لنا  (المصطمح

لم ُتستعمل في القوائم االصطالحّية ويرجع ذلك  (معجم مفردات عمم المصطمح)الموّظفة في 
  :إلى ما يمي

معجم مفردات عمم )اختالف الّترتيب المعتَمد عميو؛ حيث كان حسب المفاىيم في - 
 .، في حين كان ترتيبا ألفبائيا في القوائم االصطالحّية(المصطمح

تفريع المصطمح األساس الواحد إلى عّدة مصطمحات فرعّية، ونظرا لكون كّل باحث يقوم - 
بتفريع ما يحمو لو من مصطمحات انطالقا من المصطمح األساس الواحد، فإّنو من الّصعب 

 أن تشترك القوائم االصطالحّية مع المعجم في عدد كبير من المصطمحات؛

 (معجم مفردات عمم المصطمح)الّنسبة المئوّية العاّمة لممقابالت العربّية المشتركة بين - 
؛ مّما يعني أّن المقابالت العربّية (1/2)نسبة قريبة جّدا من الّنصف والقوائم االصطالحّية 

والجدير . المستعممة في القوائم االصطالحّية ليست نفسيا تماما مع تمك المقترحة في المعجم
بالّذكر ىنا ىو أّن المقابالت العربّية اّلتي ورد ذكرىا في كّل من القوائم االصطالحّية 

والمعجم لم تكن متطابقة تماما؛ بل فييا بعض االختالفات الّطفيفة من حيث الّشكل لكّنيا 
 :غير مخّمة بالمعنى، ومن أبرز ىذه االختالفات ما يمي

أو  (الـ)حيث جاءت بعض المقابالت العربّية مقترنة بأداة الّتعريف : الّتعريف والّتنكير- 
 معّرفة باإلضافة، في حين جاءت مقابالت عربّية أخرى نكرة؛

رغم كون المصطمح األجنبّي ىو األساس اّلذي يعّول عميو في وضع : اإلفراد والجمع- 
المقابالت العربّية إاّل أّن أصحاب القوائم االصطالحّية خالفوا المألوف ووضعوا مقابالت 

 عربّية حسب ما يحمو ليم؛ لذا وردت تارة بصيغة اإلفراد وتارة أخرى بصيغة الجمع؛
حيث عمد واضعو القوائم االصطالحّية : تعّدد المقابالت العربّية لممصطمح األجنبّي الواحد- 

إلى وضع أكثر من مقابل عربّي واحد لممصطمح األجنبّي الواحد، وفي ىذه الحالة لم نأخذ 
ّنما رّكزنا فقط عمى المقابالت العربّية المشتركة؛  بعين االعتبار بقّية المقابالت العربّية وا 
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أّما الّنتيجة العاّمة اّلتي يمكن أن نخرج بيا في ىذا البحث ىي أّن أصحاب القوائم 
من المقابالت العربّية  (1/2)االصطالحّية والممحقات االصطالحّية استعمموا الّنصف 

، 1087اّلذي أعّدتو مؤّسسة إيزو الّتوصية رقم  (معجم مفردات عمم المصطمح)المقترحة في 
وىذا يعني أّنيم اختمفوا في الّنصف اآلخر، لكن رغم ذلك فالّنسبة المئوية العاّمة لممقابالت 

معجم )بين كّل من القوائم االصطالحّية والممحقات االصطالحّية و- العربّية المشتركة 
تبقى معقولة جّدا ألّن الغرض من ىذه الّدراسة ىو معرفة إذا ما -  (مفردات عمم المصطمح

كان االستعمال مطابقا لموضع أم ال   

ولعّل ما يزيد ىذه الّنتائج مصداقية كون المدّونة اّلتي اعتمدُت عمييا تغّطي فترة زمنّية ال 
؛ فعامل 2018 إلى 1985سنة، وذلك من سنة  (34)بأس بيا تقّدر بحوالي أربعة وثالثين 

الّزمن ىنا ميّم جّدا وضرورّي ألّنني في حقيقة األمر قمُت بتتّبع مسار ىذه المصطمحات 
؛ (معجم مفردات عمم المصطمح)ابتداء من مرور سنة كاممة عمى ظيور الّنسخة الّثانية من 

وأنا أصل إلى ختام بحثي ىذا أعي جّيدا أّن توحيد المصطمحات في ميدان عمم 
المصطمح شأنو شأن كّل الميادين العممّية األخرى، لكن ال بأس أن أنّبو أّوال إلى ضرورة 

االبتعاد قدر اإلمكان عن مسألة تعّدد المقابالت العربّية لممصطمح األجنبّي الواحد كّمما أمكن 
ذلك، وثانيا أخذ الحذر أثناء ترجمة مصطمحات ىذا العمم ألّنني صادفت أخطاء كثيرة في 
ىذا الميدان، واألخطاء تعّقد أكثر مسألة توحيد المصطمحات في الّمغة العربّية إن لم نقل قد 

 .تقضي عمييا نيائيا وىذا ما ال ينبغي أن يحدث عمى اإلطالق
 

 

 

 
 



 تتناول ىذه األطروحة مصطلحات ميدان علم المصطلح في شكل دراسة مقارنة بين :ممّخص
اّلذي  (معجم مفردات علم المصطلح)الوضع واالستعمال؛ تمّثل الوضع في تلك المصطلحات الموّظفة في 

، أّما االستعمال تمّثل في المصطلحات الواردة ضمن القوائم 1087أعّدتو مؤّسسة إيزو الّتوصية 
 .االصطالحّية والملحقات االصطالحّية

عرضت األطروحة لجملة من المقارنات؛ فكانت حول المصطلحات األجنبّية تارة، وحول 
المقابالت العربّية تارة أخرى؛ لتستيدف بذلك البحث في مدى توظيف القوائم االصطالحّية والملحقات 

، ومحاولة رصد مدى توحيد ىذه (معجم مفردات علم المصطلح)االصطالحّية للمصطلحات المقترحة في 
 .المصطلحات

وتجدر اإلشارة إلى أّن توحيد المصطلحات في علم المصطلح ال يمكن تحقيقو إاّل باالبتعاد عن 
مسألة تعّدد المقابالت العربّية للمصطلح األجنبي الواحد، وأخذ الحذر أثناء ترجمة مصطلحات ىذا العلم 

 .اّلذي ُيعبَّر عنو بعلم متداخل الّتخّصصات

- الوضع- المصطلح األجنبيّ - المقابالت العربّية- علم المصطلح- المصطلحات: الكممات المفاتيح
 .الملحقات االصطالحّية- القوائم االصطالحّية- مؤّسسة إيزو- االستعمال

Résumé : Cette thèse traite les termes de la terminologie sous forme d’une étude 

comparative entre le statut et l’usage ; le statut consiste en les termes employés dans (le 

vocabulaire de terminologie) établi par la Fondation ISO recommandation 1087,  tandis que 

l’utilisation consiste en les termes contenus dans les listes terminologiques et les annexes 

terminologiques.  

La présente thèse aborde un certain nombre de comparaisons: elle concernait tantôt les  

termes étrangers  et tantôt les équivalents  en arabe, dans le but de rechercher dans quelle 

mesure les listes et les annexes terminologiques des termes proposés dans (le vocabulaire de 

la terminologie) étaient utilisées, et d’essayer de répertorier  le degré d’unification de ces 

termes. 

Il convient de noter que l'unification  des termes en terminologie ne peut être réalisée 

qu'en s'éloignant de la question des multiples équivalents  en arabe d'un même terme étranger 

et en prenant soin durant la traduction de la terminologie de cette science exprimée par une 

science interdisciplinaire. 

Mots-clés: termes, terminologie, correspondances en arabe, terminologie étrangère, statut, 

utilisation, lexique, Fondation ISO, listes terminologiques, annexes terminologiques. 
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