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التخصص:ّالمغةّكاألدبّ
 العربي



 
 :شكر وتقدير

فقد ثٌنى  -كأمتع بو  حفظو اهلل -عميّالقاسمي إلى األستاذ الدكتكربشكرم و كجتأ
عميَّ ًعطفو، كأعطاني مف كقتو، كتفضؿ باإلجابة عف كؿ سؤاؿ كٌجيتو لو عبر البريد 

كجٌدت فيو نعـٌ الصديؽ كاألستاذ المتكاضع تكاضع العمماء الكبار مقد ف، نياإللكترك 
  كالمرشد المكجو، فمو مني خالصي الشكر كالتقدير حفظو اهلل كأنعـ عميو.

ّبمعيد األستاذ الدكتكر ؿلتحية كالتقدير ألستاذم الجميكما أتكجو بخالص ا عمى  صالح
لعمـك العربية بشكؿ أعـٌ، حيث كاف معطاءن في كالي في بحثي ىذا، تكجيياتو التي أسداىا 

تقكيمو لمزاٌلت، كنصحو بالعدكؿ عف األخطاء التي كقعت فييا في أثناء كتابة البحث. 
ممو الذم يتٌمتع بو، كعمى إنسانٌيتو التي قد انطبع عمييا. حيث كالتقدير لو مكصكؿه عمى عً 

 لمصطمح كمشكبلتو.بيما قد استفدت، كعمى ضكئيما قد انطمقت في سبر غكر ا
جامعة بمية اآلداب ة بككأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أساتذتي األجبٌلء في قسـ المغة العربيٌ 

أتقدـ بالشكر ليـ جميعان عمى إثراء العقؿ بمناىميـ  - بتيزم كزك - مكلكد معمرم
 .كمشاربيـ بما ىك مفيد كعمميٌ 

ّ
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمة
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يف في القديـ كالحديث، ذلؾ ا مف تفكير المغكيٌ بيرن ا كة المصطمح حيزن قضيٌ  شغمتّلقد مقدمة:
 ،إلى جيؿو  المصطمح يضطمع بدكر كبير في تكاصؿ األجياؿ كنقؿ المعارؼ مف جيؿو  أفٌ 

كالحاجة إلى المصطمح ضركرة أدركيا العمماء  .كبيف أبناء الجيؿ الكاحد كتقريب المفاىيـ
ؼ عمـ المصطمح بأٌنو العمـ الذم يعر كزادكا عنايتيـ بو في العصر الحديث، ك  منذ القديـ

كلقد أدت كثرة  ر عنيايبحث في العبلقة بيف المفاىيـ العممٌية كاأللفاظ المغكٌية التي تعبٌ 
إبراز في  عمماء المغة األكركبييف المصطمحات كتطكر التقنيات الحاسكبية إلى لفت انتباه

 .دة كميقيسةػكيقيا مكحـ كفي كضع نظاـ لصكغ المصطمحات كتصنيفيا كتسػمعالـ ىذا العم
اا أمرن  أضحت ضركرة التكحيد المصطمحيك  ل إلى ظيكر الكثير مف األمر الذم أدٌ  ؛مشركعن

سات المصطمحٌية الساعٌية إلى جمع المصطمحات كتكحيدىا، كالمنظمة الدكلٌية المؤسٌ 
يينا، كمكتب المغة ػف( بINFOTERM) كمركز المعمكمات المصطمحٌية (ISO)لمتقييس 
ة بكيبيؾ كمكتب تنسيؽ التعريب بالرباط، كمجمع المغة ة التابع لمحككمة الكنديٌ يٌ الفرنس
إلى  ،كلقد عجمت ىذه االىتمامات المصطمحٌية عند الغرب خاصة ،ة بالقاىرةالعربيٌ 

النظرٌية العامة  كتيتـٌ  التعجيؿ بظيكر النظرية العامة كالخاصة في عمـ المصطمح.
ا لمعبلقات القائمة بيف المفاىيـ طبقن  ،المصطمحات بالمبادئ العامة التي تحكـ كضع

ة ػا، كفي حقكؿ المعرفة كافالعممٌية، كتعالج المشكبلت المشتركة بيف جميع المغات تقريبن 
بينما تقتصر النظرٌية الخاصة في عمـ المصطمح عمى دراسة المشكبلت المتعٌمقة 

مـ المصطمح عند الغرب إذا فالمبلحظ عمى عبمصطمحات حقؿ كاحد مف حقكؿ المعرفة. 
أٌنو بمغ درجة التنظير كالتطبيؽ، كقد تجمى ذلؾ بظيكر البنكؾ المصطمحٌية عندىـ عمى 

فمبلحظ عمييا أنيا مازلت تعيش أزمة فكضى  أما المصطمحٌية العربٌيةسبيؿ المثاؿ. 
المصطمح كعدـ القدرة عمى االتفاؽ عمى تسمية المفيـك بالمفظ المناسب لو، فأبسط مثاؿ 
عمى ذلؾ مصطمحات المشرؽ العربي تختمؼ اختبلفا كاضحا عف مصطمحات المغرب 

كمف بيف  .غ مرحمة التنظير كالتقعيدالعربي، كبالتالي اتسمت بالضعؼ كعدـ القدرة عمى بمك 
الميتميف العرب بيذا المكضكع د/عمي القاسمي الذم ألؼ كتابا شامبلن جامعنا كسمو بػ 

ّأسّ  ّالمصطمح ّالنَّّسّ )عمـ ّكتطبيقاتّ ظو ّري ة ّالعممي ة( ؿ حصيمة عمرو أفناه في الذم يمثٌ و
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ا في جٌؿ الندكات المصطمحٌية كالمعجمٌية العالمٌية، بٌية مشاركن ك مختمؼ الجامعات األكر 
مف خبلؿ  ،ا مف أعضاء مجامع المغة العربٌية، كميممنا بتراث ىذه األمة العربٌيةكعضكن 

سعى مف ات( الذم ألفو خير دليؿ عمى ذلؾ. كيمؤلفاتو العديدة كلعٌؿ )معجـ االستشياد
لتعريؼ بأسس عمـ إلى ا -ّو العممٌيةظرٌية كتطبيقاتي و النَّ سي عمـ المصطمح أسي  - كراء كتابو

ف مدل استفادة ىذا العمـ مف المصطمحيات يالمصطمح العربي كمبلمسة إشكاالتو كتبي
 الدكلٌية المتقدمة.

ٌف الفكرة األساسٌية مف كراء ىذا ا ى في استخبلص كتحميؿ كمناقشة القكانيف لبحث تتجمٌ كا 
اإلجرائٌية كالمبادئ المنيجٌية كاألصكؿ القكاعدٌية التي ينيض عمييا عمـ المصطمح في 

 الدراسة في ىذه عمي القاسمي فحرص ،سبيؿ صكغ نظرٌية مصطمحٌية عربٌية حديثة
ر الذم ينا بالتطكٌ استمياـ آراء القدامى كالمحدثيف. مستععمى بأبعادىا النظرٌية كالتطبيقٌية 

كالت التنظيرٌية ليذه عند أقدـ المحا ؼقك ف مف تقانة كمعمكماتٌية، فك يشيده القرف العشر 
تتبع تصكرات المسانييف المحدثيف في مقارباتيـ ليذه الكحدات اإلجرائٌية المحكرٌية المفاىيـ ك 

 في الدرس المصطمحي.
ٌف ىذه الدراسة جاءت لتستقصي كتستكنو فكرك  القاسمي المصطمحي كتيجيب عف إمكانٌية  ا 

، كبعد اطبلعي عمى بناء نظرٌية مصطمحٌية عربٌية حديثة في الدرس المساني العربي
نة بدأت تتجمٌ  ظريةّالنّ ى في ذىني فكرة عنكاف المكضكع، فكسمتو بالعنكاف التالي: المدكَّ

ّالمالمصطمحيّ  ـ  ّ)عم ّكتابو ّخالؿ ّمف ّالقاسمي ّعمي ّفكر ّفي ّالحديثة ّأس س وّة صطمح
 النَّظ ريَّةّكت ْطبيق ات وّالع م ميَّة(.

في  سببا صالحّبمعيدّالدكتكراألستاذ المشرؼ:  إشارةي ت لقد كان سببّاختيارّالمكضكع:
نة د/عمي القاسمي أعجبت بأفكاره كطريقة كبعد اطبلعي عمى مدكٌ  ،اختيارم لممكضكع

كانت دكاعي اختيارم لممكضكع ت نفسي أماـ عالـ كبير في عمـ المصطمح، فطرحو فكجدٌ 
 ة:ة كمكضكعيٌ ذاتيٌ 
 يمكف إيجازىا في النقاط التالية: األسبابّالذاتية:_ 1

  في معرفة ىذا العمـ الحديث؛ تية، كرغبلدراسات المصطمحيٌ إلى اميمي 
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 ة؛عطائو نصيبو مف الدراسمحاكلة إعجابي بشخصية د/عمي القاسمي ك إ 
  ٌيثة.تو المصطمحٌية الحدمحاكلة كشؼ نظري 

 كأذكر مف بينيا: األسبابّالمكضكعية:_ 2
  ٌ؛ة إلى ىذا النكع مف الدراساتافتقار المكتبة العربي 
  ٌ؛ةغياب الدراسات التي تناكلت فكر عمي القاسمي المصطمحي 
  ٌ؛ة العربٌيةمحاكلة الكشؼ عف سياسة التخطيط المصطمحي 
  ثبات أٌف لمعرب نظرٌية مصطمحٌية معاصرة.إمحاكلة 

ّال ّإشكالية ة، بعد الفكضى التي تأتي دراستي لفكر د/عمي القاسمي المصطمحيٌ بحث:
ضطراب في االد المفاىيـ كالتسميات ك عاشيا العالـ العربي في كضع المصطمحات، كتعدٌ 

 :فية الرئيسة لمبحث مف ىنا تتجمى اإلشكاليٌ  ،تكحيد المصطمح العربي
ّح ّمصطمحي ة ّنظري ة ّصياغة ّفي ّالقاسمي ّكفؽ ّمدل ّأم ّإلى ّقضيّ _ ّتعالج ةّديثة

ّدقيقةّصارمة ّد/عميّالقاسميّفيّ؟ المصطمحّمعالجة ّىيّاإلضافاتّالتيّقدميا كما

ّة؟مجاؿّالمصطمحيّ 
_ّماّىيّالمرجعياتّالتيّكافّيصدرّعنيا؟ّكأيفّيكمفّمشكؿّالمصطمحّالعربي؟ّكماّ

ّىيّعناصرّنظري توّالمصطمحي ة؟
 اضع بعض الفرضيات، نذكر بعضن ة، ال بٌد مف ك لئلجابة عف ىذه اإلشكاليٌ  الفرضيات:

 منيا:
  ٌلمتأليؼ المصطمحي؟ افكر عمي القاسمي المعجمي سببن  أال يعد 
 دراسات معجمٌية حديثة؟عف ف فكر لغكم قديـ، أـ عصدر القاسمي أي 
  في كضعو لكتاب عمـ  األيس اختبلؼ المترجميف في نقؿ المصطمحات، سببن

 المصطمح؟
  ،ة الحديثة؟تو المصطمحيٌ خراج نظريٌ ا  ك أليس مف الكاجب الكقكؼ عند فكره 
  ٌد بكتابو في سبيؿ صكغ نظرٌية مصطمحٌية عربٌية؟أال يمكف أف نتقي 
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ّالمتبع المنيج المعتمد السبيؿ الذم يضمف لسالكو الكصكؿ إلى األىداؼ  : يعدٌ المنيج
 ـ معوءد كجية الٌنظر، كمعمـك أٌنو لكؿ مكضكع منيجو الذم يتبلالمرجكة أك باألحرل يحدٌ 

، لذا سأعتمد المنيج الكصفي التحميمي كالتحميؿ الكصؼضكعي ذك كجية تعتمد عمى كمك 
 الذم يقـك عمى:

1. ّ ّالظاىرة: كسأحاكؿ في ىذه المرحمة أف أدٌقؽ في كصؼ الظاىرة كصؼ
 ؛المصطمحٌية كتحديد اآلراء المصطمحٌية القاسمٌية

اسمي، استنادان إلى ؿ الظاىرة المصطمحٌية عند د/عمي القإذ سأحمٌ تحميؿّالظاىرة:ّ .2
 ؛ما استقرأتو مف معطيات نظرٌية في الٌنظرٌية المصطمحٌية الحديثة

3. ّ ّالظاىرة: في ىذه المرحمة، رصد اآلراء، سكاءن المكافقة أك المخالفة  كسيتـٌ نقد
 ؛كمحاكلة التكفيؽ بيف اآلراء، كفتح آفاؽ آلراء جديدة

4. ّ ّلمظاىرة: ، كتقديـ يايرـك التكفيؽ بينرأم  سأحاكؿ جمع اآلراء، كاستخراجالتقعيد
ّة.جتياديٌ االة، كفتح آفاؽ لآلراء حجج تحاكؿ أف تثبت قيمتو العمميٌ 

 مت بنية البحث كما يمي:ة المطركحة، قسٌ لئلجابة عف اإلشكاليٌ  بنيةّالبحث:
ّ ة كالفرضٌيات، كالمنيج كالخطة المتٌبعة، كبعض النتائج شكاليٌ سأذكر فييا اإلمقدمة:

 يسبقيا فصؿ تمييدم. ،مت البحث إلى أربعة فصكؿالمتكقعة. كقد قسٌ 
تناكلت القاسميّككتابوّعمـّالمصطمحّ)كصؼّكتقكيـ(ّبػ:  فعنكنتوّالفصؿّالتمييدم:ا أمٌ 

كأردفتو  ،فيو دراسة الكتاب مف الناحٌية الشكمٌية كعرفت بالكاتب كدكافع تأليفو لمًكتاب
 شاممة. بتصكر محمد رشاد الحمزاكم لنظرٌية مصطمحٌية عربٌية

 ا فصكلو األربعة فكانت عمى النحك التالي:أمٌ 
ّاألكؿ: ّعميّّالفصؿ ّفكر ّفي ّالمصطمحي ّالمعرفي ّاإلطار ّكضبط ّالمفاىيـ تحديد

مع  ،في فكر عمي القاسمي ألسس المعرفٌية لمقضٌية المصطمحٌيةاعرضت فيو القاسمي:ّ
ثـ تحدثت لمصطمحات التي تعٌد مفاتيح البحث، كعرفت بعمـ المصطمح اتحديد كضبط 

ثـ تناكلت مراكز البحكث العربٌية كالغربٌية في  ،المدارس التي احتكتو و كأىـٌ نشأتعف 
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ا أك مخالفة، مع معقبنا عمى ىذه العناصر بالمناقشة تأييدن   النظرٌية العامة لعمـ المصطمح
 ؛خبلصة لمفصؿ

كتناكلت في ىذا الفصؿ عناصر الفصؿّالثاني:ّنقؿّالمصطمحاتّفيّفكرّعميّالقاسمي:ّ
ذلؾ  عمى معقبنا ،كالمتمثمة في الترجمة كالتعريب ،مح في فكر عمي القاسمينقؿ المصط

 ؛رض خبلصة لمفصؿمع ع ،بمناقشة كتحميؿ كاستكناه فكر القاسمي
ّالم ّاألسس ّالثالث: ّالقاسميّّساني ةالفصؿ ّعمي ّفكر ّفي ّالمصطمح ّلعمـ كالمفيكمي ة

ّالمصطمحات(: كضع يف مف عناصر كتضمف ىذا الفصؿ عنصريف ميمٌ  )كضع
ا العناصر المسانٌية فتمثمت في أمٌ  ،كالعناصر المفيكمٌية سانٌيةكىما العناصر الم ،المصطمح

ا العناصر المفيكمٌية أمٌ  ،)المجاز، االشتقاؽ، اإلبداؿ االقتراض المغكم، النحت كالتركيب(
يف كالتي ضٌمت )العبلقات المنطقٌية، العبلقات المنطقٌية ب ،فتمثمت في العناصر المنطقٌية

ثبلثة مفاىيـ أك أكثر( كالعناصر الكجكدٌية كتمثمت في )العبلقات الجزئٌية بيف مفيكميف 
قشة كالتحميؿ مع ا عمى ذلؾ بالمنابن معقٌ  ،كالعبلقات الجزئٌية بيف ثبلثة مفاىيـ أك أكثر(

 ؛عرض خبلصة لمفصؿ
ر : كخٌصصت ىذا الفصؿ لعناصالفصؿّالرابع:ّصناعةّالمصطمحّفيّفكرّعميّالقاسمي

كىي عناصر عممٌية متمثمة في التكثيؽ المصطمحي كما  ،الصناعة المصطمحٌية القاسمٌية
لمصطمحات اصنيؼ كبنكؾ يجب أف يتكٌفر عميو ىذا التكثيؽ مف كسائؿ بدءنا مف التٌ 

ليككف التكثيؽ  ،نة الحاسكبٌية، ككجكب كجكد معجـ تاريخي لمغة العربٌيةكلسانيات المدكٌ 
عناصر بعنصر التعريؼ كما لو مف دكر في تحديد المفيـك ، خاتمنا ىذه الاجيدن 

رأم القاسمي فييا مع مبرزيف  ،ر عرضنا ليا بالمناقشة كالتعقيبىي عناص المصطمحي.
 ؛خبلصة لمفصؿ

فحصرت فييا نتائج البحث، كأعقبت البحث بقائمة لممصادر كالمراجع كفيرس الخاتمةّّأما
 لممحتكيات.

ؼ المكتبات العربٌية بعنكاف )نظرٌية ك ال يكجد كتاب في رف حسب عمميّالدراساتّالسابقة:
ذ ظيكر ىذا العمـ في سبعينيات القرف الماضي، حاكؿ مؤلفكف نكم ،مصطمحٌية عربٌية(
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لكف لـ نجد  ،إلخ عرب أف يتناكلكا قضايا تتعمؽ بالمصطمح كالكضع كالنقؿ كالترجمة...
الدكتكر محمد رشاد الحمزاكم في ندكة  مف طرح مكضكع النظرٌية المصطمحٌية العربٌية إالٌ 

أكٌد فييا  ،( قٌدـ مداخمة بعنكاف: "في سبيؿ نظرٌية مصطمحٌية عربٌية ممكنة"1992عاـ )
ف كاف  اككضع تصكر  عدـ كجكد نظرٌية مصطمحٌية عربٌية لصكغ نظرٌية مصطمحٌية كا 

عامة مثؿ: نات التي تناكلت المصطمح بصفة ىناؾ بعض المدكٌ تصكرنا مكجزا. كرغـ ىذا 
دراسة  –أطركحة الدكتكراه لمقراف يكسؼ بعنكاف: )دكر المصطمحات في المسانيات 

ة في المغة ( بإشراؼ األستاذ الدكتكر صالح بمعيد ك)المصطمحات العمميٌ - بستمكلكجيةإ
ا مكضكعي أنا كحسب اطبلعي )مصطفى الشيابي(. أمٌ  ة في القديـ كالحديث( لػالعربيٌ 

فإٌني أٌدعي فضؿ السبؽ إلى كلذا طرؽ ىذا المكضكع أك أٌلؼ فيو، مـ أجد مف فاألكلي 
نة عمي القاسمي كالغكص في أفكاره، لذا سأعتمد عمى كتابو )عمـ المصطمح دراسة مدكٌ 

 أستقي منو المادة المعرفٌية. اأساسين  اة( مصدرن و العمميَّ و النظرٌية كتطبيقاتي سي أسي 
كىي مف طبيعة  ،لمشكبلت كالصعكباتمو بعض ايإٌف أم بحث تعترض سبّ:الصعكبات

تو العممٌية إذ يقتضي األمكر كسننيا، كمف بيف ىذه الصعكبات سعة المكضكع كغزارة مادٌ 
مٌما كلٌد  ،د أبكاب الكتاب كتنكعياالتحميؿ كالتمحيص كترجيح اآلراء. باإلضافة إلى تعدٌ 

 نة.بعض الصعكبة في التحكـ في المدكٌ 
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ّالفصؿّالتمييدم:
القاسميّككتابوّعمـّالمصطمحّ)كصؼّ

 كتقكيـ(
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الكتاب بعنكاف عمـ المصطمح أسسو الٌنظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، لممؤلؼ  إفٌ الجانبّالشكمي:ّ-1
باحث في المعجمٌية كالمصطمحٌية العربٌية الحديثة. أصدرتو مكتبة كىك  الدكتكر عمي القاسمي،

. 14سـ( بخط  21- سـ14.5حجـ )مقياس . كالكتاب مف 2008لبناف ناشركف. تاريخ اإلصدار 
( فصبلن 33كثبلثيف )ثبلثة ( أبكاب، تضـ 8)ثمانٌية ، كيشتمؿ عمى صفحة (821يقع الكتاب في )ك 

كييختـى الكتاب بػ )مصطمحات عمـ المصطمح( كتعريفاتيا التي كضعتيا المنظَّمة العالمٌية لمتقييس 
مكاصفة ، كقد خٌصيا بفصؿ كامؿ نظرنا ألىمٌيتيا كعنكنيا بػ "مفردات عمـ المصطمح: البجنيؼ

. كفي الكتاب إحاالت عمى مئات المراجع كالمصادر العربٌية 1(1990) 1087الدكلٌية إيزك 
كالعناكيف اإللكتركنٌية  كيمتاز الكتاب بكثرة األشكاؿ كالجداكؿ البيانٌية المختمفة ،كاإلنجميزٌية كالفرنسٌية

طبيقية، فمثبلن ىنالؾ جميع ، كاشتماؿ فصكلو عمى مبلحؽ تالعممٌية تلمعديد مف المؤٌسسات كالييئا
مقررات المجامع المغكٌية كالعممٌية العربٌية بخصكص كضع المصطمحات كترجمتيا كتعريبيا، كىنالؾ 
مخطكطة في عمـ المصطمح مف القرف العاشر اليجرم كضعيا الفقيو المصرم بدر الديف القرافي 

ت النظرٌية الخاصة لعمـ المصطمح كحٌققيا القاسمي، كيحكم كذلؾ دراسة أعٌدىا القاسمي عف تطبيقا
في مينة المحاماة، كترجمة لمتصنيؼ المصطمحي الذم كضعو مركز المعمكمات الدكلي 

( أنجزىا القاسمي بطمب مف المركز نفسو، كأيضن فة في لممصطمحيٌ  ا يحكم الكتاب يينا )االنفكتـر
ٌية في الرياضٌيات كالفيزياء الرمكز العممٌية التي كضعيا اتحاد المجامع المغكٌية العممٌية العرب

كالكيمٌياء. كبالتالي فالكتاب يعتبر مف بيف أكبر األعماؿ المصطمحٌية العربٌية، فيك يجمع بيف 
 النظرم كالتطبيقي.

ىك عمي بف الحاج محمد بف الحاج عيسى بف الحاج حسيف القاسمي، كلد التعريؼّبالكاتب:ّّ-2
كاتب كباحث عراقي مقيـ في المغرب منذ سنة  ،1942في محافظة القادسٌية في العراؽ سنة 

ة في ، تمقى تعميمو العالي في جامعاتو في العراؽ )جامعة بغداد( كلبناف )الجامعة األمريكيٌ 1978
( Sorbonne ( كفرنسا )السكربكف-oxford ة( كبريطانيا )أكسفكردبيركت، كجامعة بيركت العربيٌ 

ؿ عمى اإلجازة )مرتبة الشرؼ( في س في أكستف(، تحصٌ كالكاليات المتحدة األمريكٌية )جامعة تكسا
اآلداب، كليسانس في الحقكؽ، كماجستير في التربٌية، كدكتكراه الفمسفة في عمـ المغة التطبيقي؛ 

                                                           
 .764، مكتبة لبناف ناشركف، ص 2008عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، دط. لبناف:  -1
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كجامعة الرياض كجامعة  (Oston) مارس التعميـ في جامعة بغداد، كجامعة تكساس في أكستف
في بريطانيا  (ixterha) رل مثؿ جامعة أكسترمحمد الخامس بالرباط. كحاضر في جامعات أخ

في الفمبيف  (Mareway- city) في فنمندة كجامعة مراكم ستي (Tamebera) كجامعة تمبرة
كجامعة )دمشؽ( في سكرية، كما عمؿ مديران إلدارة التربٌية في المنظَّمة اإلسبلمٌية لمتربٌية كالعمـك 

ة كمديران ألمانة المجمس التنفيذم كالمؤتمر العاـ في المنظمة كالثقافة بالرباط، ثـ مديران إلدارة الثقاف
نفسيا، ثـ مديران لؤلمانة العامة التحاد جامعات العالـ اإلسبلمي، كيعمؿ حاليان مستشاران لمكتب 

ة ة بالقاىرة كفي مجمع المغة العربيٌ في مجمع المغة العربيٌ  مراسبلن  اتنسيؽ التعريب بالرباط، كعضكن 
ة في اتحاد المجامع المغكية المجمس العممي لييئة المعجـ التاريخي لمغة العربيٌ ب ابدمشؽ، كعضكن 

ة كالثقافة اإلسبلمٌية في الييئة االستشارية لممركز الككرم لمغة العربيٌ ب اة، كعضكن ة العربيٌ كالعمميٌ 
تقىّممكصفو بأنو ) الدكتكرّصالحّفضؿباحث متعدِّد االىتمامات، حتى إفَّ الناقد فيك سيكؿ. 
( حيف قاؿ: "تمتقي األضداد بتآلؼ عجيب في شخصٌية صديقي الدكتكر عمي القاسمي األضداد

ككتابتو، إذ ترل فيو عرامة العراقي كعنفو الفطرٌم معجكنة بدماثة المغربي كرقة حاشيتو كأمانة 
ثو مع العالـ المغكم المستقصي متناغمة مع خياؿ القٌصاص الكثٌاب، كغيرة العربي المتعصِّب لترا

 نفسؾى حياؿ نمكذج مدىش لعقؿ عمميٌ تفٌتح عقمو ككجدانو عمى عمـك الغرب كأجمؿ إبداعاتو. فتجد 
جٌبار كحٌس فني خبلؽ. كيكفي أف تعرؼ أنو يبدك لؾ شابان يافعان كقد أمضى عمره في الجامعات 

أنتج ما ينيؼ عمى سات القكمٌية كالدكلٌية، ك العربٌية كالغربٌية، كتمرَّس بالعمؿ الطكيؿ في المؤسٌ 
ة كست ترجمات سردٌية كعشركف كتابان في الفكر المغكٌم ا منيا خمس مجمكعات قصصيٌ ثبلثيف كتابن 

و مكسكعة مجٌسدة لممعرفة كاإلبداع، ترٌد لؾ الثقة في كفاءة اإلنساف العربي كالنقدم كالتربكم، فكأنٌ 
 ."1لعالـ مف حكلياكجبركت الشخصٌية العراقٌية القادرة عمى إعادة بناء الذات كا

: التربٌية كالتعميـ العالي، تعميـ العربٌية كمناىجيا، عمـ المصطمح، صناعة مجاالتّاالىتماـ .أ 
المعجـ، الترجمة كنظرياتيا، حقكؽ اإلنساف، التنمٌية البشرٌية، القصة القصيرة، الركاية، النقد 

 ؛األدبي المعاصر. التاريخ الفكرم
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 اإلسبانٌية كاأللمانٌية. ة ك رنسيٌ ة كالفيجيد اإلنجميزيٌ المغات:ّ .ب 
 :ةالدراساتّحكؿّأعمالوّالقصصيّ  .ج 
ّتحميمية ،عبد المالؾ أشيبكف ػ ّدراسة ّمع ّقصصية، ّمختارات ّالقاسمي: )بيركت: الدار  عمي

 ؛(2013البيضاء: الدار العربية لمعمـك كدار األماف، يصدر 
ائرّاألحزاف"ّلعميّالقاسميّبنيةّالنصّالقصصي:ّرؤيةّسرديةّفيّمجمكعةّ"دّك ،سكسف البياتي ػ

 ؛(2012: دار رؤية، )القاىرة
ّلعميّ ،فيصؿ غازم النعيمي ػ ّسابقة" ّ"حياة ّمجمكعة ّفي ّقراءة ّالنصّالقصصي: حس اسية

 ؛(2012ة لمعمـك ناشركف كدار األماف، )بيركت/ الدار البيضاء: الدار العربيٌ  القاسمي
ّاإبراىيـ أكلحياف،  ػ ّفي ّقراءة ّكالفقداف: ّالقصصيّ الكتابة ّالقاسميلتجربة ّعمي ّعند )الدار  ة

 ؛(2011البيضاء: دار الثقافة، 
)عٌماف:  التجربةّكالعالمة:ّقراءةّفيّمجمكعةّ)أكافّالرحيؿ(ّلعميّالقاسمي، محمد صابر عبيد ػ

 ؛(2011عالـ الكتب الحديث، 
ّدراساتّفيّاإلبداعّالقصصيّلدلّعميّالإدريس الكريكم،  ػ ّالقصيرة:  قاسميجمالياتّالقصة

 ؛(2010)الدار البيضاء: دار الثقافة، 
ّالرحبة، عبد المالؾ أشيبكف ػ ّالذاتي ّالتخييؿ ّعكالـ ّإلى ّالمحدكد ّالسيرة ّخطاب )فاس:  مف

 ؛(2008
 ؛(2007)الدار البيضاء: دار الثقافة،  سيرةّالفقدافعبد الرحيـ العبلـ،  ػ
 ؛(2007 ة: جائزة الشارقة لئلبداع)الشارق المعادؿّالبصرمّفيّالسردّالعربي، إحساف التميمي ػ
)القاىرة: دار رؤية لمنشر  الصكرةّالسرديةّفيّالركايةّكالقصةّكالسينما، شرؼ الديف ماجدكليف ػ

 ؛(2006كالتكزيع، 
  ؛(2006)الدار البيضاء: دار الثقافة،  القارئّكسياقاتّالنصػ لحسف حمامة، 

 لعمي القاسمي )كتاب معد لمطبع(. (حياةّسابقة) ة عفػ مصطفى شقيب، دراسة سايككلكجيٌ 
 نذكر منيا:: مؤلَّفاتوّبالعربيةّكاإلنجميزيةّ- .د 
 ؛(2013)بيركت: مكتبة لبناف ناشركف،  األعماؿّالقصصيةّالكاممةػ 
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 ؛(2012الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، بيركت/مرافئّالحبّالسبعةّركايةّػّ)ػػػ 
 ؛(2012)بيركت: مكتبة لبناف ناشركف،  يةّفيّالعالـّالعربالسياسةّالثقافيّ ػػ 

 ؛(2012)بيركت: مكتبة لبناف ناشركف،  ػػػّمعجـّاالستشياداتّالكجيزّلمطالب
 ؛(2012)الدار البيضاء: دار الثقافة،  صي ادّالآللئ:ّفيّالفكرّكاإلبداعّالمغربيػ 
(. )القاىرة: مجمة 2011. 2ترجمةػ )الرباط: منشكرات الزمف، ط ، ركاية ألىف اليتمىفأحالـّأنشتايفػ 

 ؛(2011.إبداع
 .2( ط2010ة لممكسكعات، )بيركت: الدار العربيٌ  العراؽّفيّالقمب:ّدراساتّفيّحضارةّالعراؽػ 

 ؛(2004)بيركت: المركز الثقافي العربي، : 1طصفحة. 712
ر )القاىرة: دا. 1ط. 2( ط2010ة )الدار البيضاء: دار الثقافة، ، مجمكعة قصصيٌ أكافّالرحيؿػ 

 ؛(2007ميريت، 
ّالمغكيّ ػ  ّالسياسة ّفي ّدراسات ّالعربي: ّالطفؿ ّلغة ّالنفسي ّالمغة ّكعمـ )بيركت: مكتبة لبناف ة

 ؛(2009ناشركف، 
 ؛(2009يركت: مكتبة لبناف ناشركف، )بةّكالتطبيؽّظريّ الترجمةّكأدكاتيا:ّدراساتّفيّالنّ ّػ
 ؛(2009البيضاء: دار الثقافة، )الدار  ةّالحريةّفيّاألدبّالعربيالنكرّكالعتمة:ّإشكاليّ ػ 

: )دمشؽ: 1. ط4( ط 2009ػ ترجمة )القاىرة: مكتبة األسرة، الكليمةّالمتنقمةىمنغكام،  ػ إرنست
: )القاىرة: دار ميريت 3(، ط2002: )الرباط، منشكرات الزمف، 2(، ط2001دار المدل 

  ؛(2006
 ؛صفحة 1039(، 2008)بيركت: مكتبة لبناف ناشركف،  معجـّاالستشياداتّالمكس عػ 
 ؛(2008: مكتبة لبناف ناشركف، )بيركت ةظريةّكتطبيقاتوّالعمميّ سوّالنّ عمـّالمصطمح:ّأ سّ ػ 

ّكالبحرىمنغكام،  ػ إرنست : )الرباط: 1. ط2( ط2008ترجمة )القاىرة: دار ميريت،  الشيخ
  ؛(2008منشكرات الزمف 

 ؛(2008افة، ة )الدار البيضاء: دار الثقمجمكعة قصصيٌ  ،حياةّسابقةػ 
:)القاىرة: دار 1. ط2( ط2008ة )الدار البيضاء: دار الثقافة، مجمكعة قصصيٌ ػّدكائرّاألحزاف،ّ

 ؛(2005ميريت 
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)القاىرة: دار األديب كامؿ الكيبلني  ةّكاإلعالفّالعالميحقكؽّاإلنسافّبيفّالشريعةّاإلسالميّ ػ 
 ؛(2001)الرباط: المعرفة لمجميع،  :1. ط2( ط2008

 ؛(2006)الدار البيضاء: دار الثقافة  ةاإلبداعّكالجنكف:ّدراساتّفيّطبيعةّالكتابةّاألدبيّ الحبّّكػ 
)بيركت: مكتبة  ةّمفّطيّالنسيافّلؤلذكياءّمفّالفتياتّكالفتيافعصفكرةّاألمير:ّقصةّعاطفيّ ػ 

 ؛( 2005لبناف،
 ؛(2004)الدار البيضاء: دار الثقافة،  مفاىيـّالعقؿّالعربيػ 

ياض: : )الر 2كط 1. ط3( ط2004بيركت: مكتبة لبناف ناشركف، صناعةّالمعجـّ)ػّعمـّالمغةّّك
ّ؛(1991، 1975جامعة الرياض، 

 ؛(2003)بيركت : مكتبة لبناف، ةّكالتطبيؽّظريّ ةّبيفّالنّ ةّالعربيّ ػّالمعجميّ 
 ؛(2003ة )الدار البيضاء: دار الثقافة، ػ مجمكعة قصصيٌ ػّصمتّالبحرّ

  ؛(2003ة )الدار البيضاء: دار الثقافة، كعة قصصيٌ ػ مجمػّرسالةّإلىّحبيبتيّ

ّمرافئّعمىّالشاطئّاآلخر:ّركائعّالقصصّاألمريكيّ  )بيركت/الدار البيضاء: أفريقيا ةّالمعاصرةّػ
ّ؛(2003الشرؽ، 

 ؛(2002)الرباط: المعرفة لمجميع،  ةالجامعةّكالتنميّ ػ 
 ؛(2002ف، : قراءات )الرباط: منشكرات الزممفّركائعّاألدبّالمغربيػ 
 ؛(2001)بيركت: مكتبة لبناف ناشركف،  معجـّاالستشياداتػ 

 ؛(1991)الرباط: اإليسيسكك، ةّلغيرّالناطقيفّبياّػّالتقنياتّالتربكيةّفيّتعميـّالعربيّ 
ّ ّاألساسي ّالعربي ّالمعجـ  (1347) المنسِّؽ (1991: 2ط ،1989)باريس: األلكسك/الركس، ػ

 ؛صفحة
ّػ  ّالمصطمح ّعمـ ّفي بغداد: المكسكعة : )1. ط2( ط1988القاىرة: مكتبة النيضة، )مقدمة

 ؛(1985الصغيرة، 
 ؛( ػ مترجمة عف جكلياف سيمكنز1984)بغداد: المكسكعة الصغيرة، ػّالقصةّالبكليسيةّ

 ؛( ػ مع آخريف1981 )بيركت: مكتبة لبناف،ػّمعجـّمصطمحاتّعمـّالمغةّالحديثّ

 (.1979 )الرياض: جامعة الرياض،طقيفّبالمغاتّاألخرلّةّلمناػّاتجاىاتّحديثةّفيّتعميـّالعربيّ 
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 ؛(1970)الككيت: دار القمـ، ػّمختبرّالمغةّ
 ؛مترجمة عف ىكلبرغ(ػ 1969)بغداد: مكتبة األعظمي، ػّمسرحيةّالفالحّالبائسّ

( ػ مع د. ماىر 1982،  1975، 1972، 1969)دمشؽ: دار الفكر،  ةػّتنظيـّالمكتبةّالمدرسيّ 
 ؛حمادة

- Linguistics and Bilingual Dictionaries ( Leiden: E. J. Brill, 1977, 
1981, 1983) 

- Modern Iraqi Short Stories (Baghdad: Ministry of Culture, 1969)ّ
 :البحكثّكالدراسات- .ق 

متعدِّد االىتمامات الفكرٌية كاألدبٌية كالمغكٌية، كلو عشرات البحكث كالدراسات كالمقاالت  *
لعربٌية كاإلنجميزٌية. كيبمغ مجمكع دراساتو كمقاالتو المغكٌية كالمعجمٌية كالمصطمحٌية في بالمغتيف ا
ّالعربيمجمة ) ( دراسة كمقالة، بالعربٌية كاإلنجميزٌية. كتتنكع 50( كحدىا خمسيف )المساف

مثمة مكضكعات بحكثو كدراساتو في حقكؿ ثقافٌية كعممٌية متعٌددة، كتينشر في أماكف متفرقة، كمف األ
 عمى ذلؾ:

ّاإللكتركنيػ " ّكالتعم ـ ّالمفتكحة )مارس  319( السعكدٌية، العدد الفيصؿ" في مجمة )الجامعة
2003) 

 (2001) 6( السعكدٌية، العدد تراث" في مجمة )بيفّيكسؼّبفّتاشفيفّكصالحّالديفّاأليكبيػ "
ّالماؿّفيّالثقافةّالعربيّ ػ "  (2001) 537دد ( السعكدٌية، العالمنيؿ" في مجمة )ةمفيـك
ّاإلسالميّ ػ " ّالعمارة ّالقديمةتجميات ّبغداد ّمدينة ّتخطيط ّفي ّكالفنكفّ" في كتاب: ة الحكمة

ّ(2000سبككاردت )مراكش: القبة الزرقاء،  : أعماؿ ندكة في ذكرل إبراىيـ تيتكالعريقةّةاإلسالميّ 
دعكةّ" في مجمة )فيّآرائوّةّفيّالعراؽّزمفّاإلماـّأبيّحنيفةّكأثرىاةّكالفكريّ الحياةّاالجتماعيّ ػ "

 (1998) 339( المغربية، العدد الحؽ
" تحقيؽ مخطكطة لمشيخ بدر الديف القرافي، إماـ تكاليّالمنحّفيّأسماءّثمارّالنخؿّكرتبةّالبمحػ "

ة بالرباط، في المالكٌية في مصر في القرف العاشر اليجرم، عيًثر عمى المخطكطة في الخزانة الممكيٌ 
 (2000) 49( العدد عربيالمسافّالمجمة )
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 (، األزىر الشريؼ بالقاىرة، العدداألزىر" في مجمة )منيجيةّاإلماـّالسيكطيّفيّالبحثّالمغكمػ "
11 (1993) 
 49 العدد (، اليكنسكك،التربيةّالجديدة" في مجمة )ووّكتطبيقاتّ سّ التعميـّالتطبيقيّالمستمر:ّأسّ ػ "
(1990 ) 

 ة مثؿ مجمة بٌية كالنقدٌية في أميات الدكريات األدبيٌ تينشر قصصو القصيرة كمقاالتو األد
ّاألدب( كجريدة )إبداعة، كمجمة )( المبنانيٌ اآلداب) ( القدس( المصريتيف، كجريدة )أخبار

 ؛ةالدكليٌ 
ّالثقافيّ كمجمة ) ّالثقافي( األردنٌية، كجريدة )عم افة، كمجمة )( التكنسيٌ ةالحياة ( العمـ

ّالعربالمغربٌية، كمجمة ) ّالشعبي ة( كمجمة )أكاف( الجزائرٌية، كمجمة )ي ةالمغة ( الثقافة
 ؛البحرينيتٍيف، كغيرىا

 :ةالندكاتّكالمؤتمراتّكالدكراتّالتدريبيّ ّ- .ك 
سبلمٌية كعربٌية متعدِّدة، كما شارؾ، بحيكـ كظيفتو في  ػ حاضر في مؤتمرات كندكات عالمٌية كا 

نظيـ مؤتمرات كزراء التربٌية كالتعميـ في العالـ المنظمة اإلسبلمٌية لمتربٌية كالعمـك كالثقافة، في ت
ة بيف عامي ة لكزراء الخارجيٌ ( كحضر المؤتمرات اإلسبلميٌ 2000ك 1982)اإلسبلمي بيف عامي 

، كتكلى بحكـ كظيفتو في المنظمة اإلسبلمٌية لمتربٌية كالعمـك كالثقافة، تنظيـ دكرات 1991ك 1982
 التدريسة، كالتربٌية اإلسبلمٌية، كمحك األمٌية، كطرائؽ تدريبٌية لمدرسي كمكجيي المغة العربيٌ 

كالتخطيط التربكم، في عدد مف الدكؿ األعضاء في المنظمة مثؿ: إندكنيسيا، كباكستاف، كبركنام 
دار السبلـ، كبنغبلدش كالسنغاؿ، كسيراليكف، كغامبيا، كالنيجر كمالي. كاضطمع بكضع مناىج تمؾ 

دارتيا فعميان؛ كما  أحيانا تكلىساتذة كالكتب كالكسائؿ، ك ألالدكرات التربكية كاختيار ا كتابة مناىجيا كا 
 ؛جامعات المغربٌية كالعربٌيةأشرؼ عمى كثير مف األطركحات لنيؿ دكتكراه الدكلة في عدد مف ال

تكلى بتكميؼ مف منظمة األمـ المتحدة مراجعة ترجمة بعض تقارير التنمٌية البشرٌية التي يصدرىا ك ػ 
 نامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة.البر 
 العضكي ة: .ز 
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دراسات معجمٌية إلى مؤتمراتيا قٌدـ قد ػ عضك جمعية المعجمييف األكركبٌية منذ تأسيسيا، ك 
 ؛ةكمصطمحيٌ 

 ؛ػ عضك جمعية "المستقبؿ" المغربٌية لمساعدة األطفاؿ المصابيف بالسرطاف
 ؛ػ الرباطالمسافّالعربيػ عضك سابؽ في ىيئة تحرير مجمة 

 ؛ػ القاىرةةالطفكلةّكالتنميّ عضك الييئة االستشارية لمجمة  ػ
 ؛ػ الرباطاإلسالـّاليـكػ عضك سابؽ في ىيئة تحرير مجمة 
 ؛ػ الرياضةالتربيّ ػ عضك سابؽ في ىيئة تحرير مجمة 

 ؛فاس ة.المصطمحيّ ػ عضك الييئة االستشارية لمجمة 
 ؛القاىرةلمترجمة كالمغات  جسكرػ عضك الييئة االستشارية لمجمة 
 الجزائر. -تيزم كزك  -ػ  غكيةملاممارساتّالػ عضك الييئة االستشارية لمجمة 

ّتأليؼّالكتاب:ّ-3 لقد كاف مف بيف دكافع تأليؼ كتاب )عمـ المصطمح أسسو الٌنظرٌية ك  دكافع
( الحاجة الماسة ليذا النكع مف الدراسة، فنظرنا لفكضى المصطمح العربٌي كعدـ ةكتطبيقاتو العمميٌ 

طمب استقرار البحث المصطمحي العربي، كافتقار المكتبة العربٌية إلى كتب كمؤلفيف مف ىذا النكع 
الدكتكر )جابر عصفكر( رئيس المجمس األعمى لمثقافة في مصر رئيس المركز القكمي لمترجمة مف 

لكتب صديقو الدكتكر )عمي القاسمي( أف يترجـ كتابان في عمـ المصطمح لينشره المجمس في سمسة ا
مة، كذلؾ لعدـ كجكد كتاب في المكضكع بالمغة العربيٌ  ة. فأجاب القاسمي أفَّ الكيتب المترجى

المختٌصة في عمـ المصطمح بالمغتيف اإلنجميزٌية كالفرنسٌية ال يتجاكز عددىا أصابع اليديف، كليس 
كتاب  ىنالؾ كتاب كاحد منيا يتناكؿ جكانب المكضكع جميعيا. كأضاؼ أنو سيعكؼ عمى تأليؼ

. كقد كفى القاسمي بكعده إذ صدر 1في عمـ المصطمح قد يستغرؽ إعداده خمسة أعكاـ أك أكثر
ّ".ةةّكتطبيقاتوّالعمميّ ظريّ عمـّالمصطمح:ّأسسوّالنّ " بعنكاف 2008الكتاب في بيركت عاـ 

كقد أيرسيت أسس عمـ المصطمح المعاصر في السبعينٌيات مف القرف العشريف، خبلؿ مؤتمرات 
نجمترا ككندا كسكيسرا تأسيس ية متبلحقة عقدىا عدد مف المصطمحييف العالمييف في النمسا كركسيا كا 
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ة ككاف الدكتكر القاسمي، عضك مجمعي المغة العربٌية في القاىرة كالكاليات المتحدة األمريكيٌ 
كدمشؽ، كاحدان مف أكلئؾ المصطمحييف، كشارؾ في معظـ المؤتمرات التي انعقدت بخصكص 

لمصطمح كالمعجمٌية. كىذا ما ساعده عمى إعداد الكتاب، إضافة إلى أنو درس جكانب مف قضٌية ا
عمـ المصطمح في أرقى الجامعات البريطانٌية كالفرنسٌية كاألمريكٌية، يقكؿ القاسمي: "كحيف كاف 
 كاتب ىذه الصفحات يدرس العمـك المغكٌية في الكاليات المتحدة األمريكٌية... فدرس عمى اثنيف مف
كبار عمماء المغة األمريكييف ليما جكالت مشيكدة في صناعة المعجمات كنقدىا كىما األستاذ 

و عمؿ خبيران في مكتب ، كأنٌ "1(Sleddكاألستاذ جيمس سمد ) (A.hill Archibaldىؿ ) .أرجبكلد أ
ا. تنسيؽ التعريب بالرباط المسؤكؿ عف تنسيؽ المصطمحات العممٌية كالتقنٌية العربٌية كتكحيدى

فالباحث عمي القاسمي عمى دراية ميدانٌية كشخصٌية بأكبر ركاد عمـ المصطمح الحديث، كبحكـ 
الغياب الكامؿ لمتنظير المصطمحي العربي، كمشكؿ المصطمح العممي العربي، كؿ ذلؾ شجع 
د/عمي القاسمي عمى تأليؼ كتابو القٌيـ، حيث بمكر فيو حصيمة كؿ ما يممؾ مف خبرة عممٌية 

ّعالمي.كتمٌرس 
مشكبلت المصطمح العممي ا خاصا مف كتابو ب: لقد أدرج الباحث بابن مشكؿّالمصطمحّالعربي -4

 العربي، كقد لخصيا فيما يمي:
 كيدرجيا كاآلتي:المحدداتّالسببي ة:ّ-أ

 : كيرجعيا الباحث إلى األسباب التالٌية: النقصّفيّالمصطمحاتّالعممي ةّالعربي ة .1
 ؛الـ العربٌية بكؿ الكسائؿ كالسبؿكبي، حيث سعى إلى طمس معتأثيرات االستعمار األكر  -
ل إلى ضعؼ الجمكد الذم سيطر عمى المجتمعات العربٌية عمى مستكل االختراع كاالبتكار، أدٌ  -

 ؛اإلنتاجٌية االصطبلحية
 ة.ا مف الدكؿ الصناعيٌ ؽ يكمين خـ المصطمحي كالذم يتدفٌ عدـ قدرة المغة العربٌية عمى مكاجية الزٌ  -

يشير الباحث إلى عدـ كجكد ىيئة لغكٌية  دّكاضطرابّالجياتّالكاضعةّلممصطمحات:تعدّ  .2
، كانعداـ التنسيؽ بينيا تتمكحدة تضطمع بكضع المصطمح، فقد تنكعت تمؾ الجيكد كتشتٌ 
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األفراد )كتاب، مترجمكف كتفرقيا بيف الجماعات )مجامع لغكٌية، جامعات، كزارات( ك 
 ؛معجميكف(

بع في الكضع يتأرجح بيف يرل الباحث أٌف المنيج المتٌ المتبعّفيّالكضع:ّاضطرابّالمنيجّ .3
يف: تيار )االقتراض كالتكليد( كمنذ النيضة العربٌية الحديثة تنازع حكلو تياراف مف المغكيٌ 

محافظ يدعك إلى التقٌيد باختيار األلفاظ العربٌية الفصيحة مقابؿ المصطمحات األجنبٌية ألٌف 
غة اشتقاقٌية. كتيار متحٌرر: مؤٌيد الستعارة المصطمحات بحيرِّية مف لغات المغة العربٌية ل

أخرل كاإلنجميزية كالفرنسٌية. كيضرب الباحث لنا مثاال بكممة )راديك( كالتي استعيرت 
ر أف نشتؽ منيا كممات أخرل بخبلؼ كممة )مذياع( بمفظيا مف لغة أجنبٌية، كالتي ال تييسٌ 

 .1ممات عديدة أخرل مف جذرىاننا مف اشتقاؽ كالتي تمكٌ 
ّالمحدداتّالمكضكعيّ  -ب كقبؿ أف يتطرؽ الباحث ليذه األسباب كضع شرطيف لمحكـ عمى ة:

 المصطمحات بأٌنيا جيدة كىما:
 ؛بمصطمح مستقؿٌ ينبغي تمثيؿ كؿ مفيـك أك شيء عممٌي  .أ 
 عدـ تمثيؿ المفيـك أك الشيء العممٌي الكاحد بأكثر مف مصطمح كاحد. .ب 

ى ىذيف الشرطيف يرل الباحث بأٌنو ال تكجد مصطمحات تقنٌية عربٌية مثالٌية يتحقؽ فييا كبالعكدة إل
 ىذاف الشرطاف، بؿ ىي أقرب ما تككف إلى الفكضى.

يرل الباحث بأٌف المشكبلت المغكٌية تتفرع إلى نكعيف، منيا ما ينتج عف المشكالتّالمغكي ة:ّ .1
 عف المغة المصدر أم المغة األجنبٌية. المغة األـ أم المغة العربٌية، كمنيا ما ينتج 

 كقد صٌنفيا الباحث إلى ثبلثة ظكاىر:المشكالتّالناتجةّعفّالمغةّالعربي ة:ّ .أّ
أم يعني كجكد عٌدة ليجات اجتماعٌية كاقتصادٌية كجغرافٌية بجانب االزدكاجي ةّالمغكي ة:ّّ-

االنفراد كاالشتراؾ المغة العربٌية الفصحى، كىذه الميجات تتعايش معيا كفؽ صكر شتى مف 
 ؛2فيما بينيا مف جية، كفيما بينيا كبيف المغة الفصحى مف جية ثانٌية
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ما بينيا  ففي عربيتنا الفصيحة تكجد ليجات فصيحة، تختمؼ فيدّليجاتّالفصحى:ّتعدّ ّ-
عمى جميع المستكيات المغكٌية: الصكتٌية كالصرفٌية كالنحكٌية كالداللٌية، كمثاؿ ذلؾ: يستطيع 

ص أف يمحظ ذلؾ كبسيكلة حيف يستمع إلى نشرة أنباء كاحدة تذاع مف إذاعات المتخصٌ 
ّ؛كالرباط ،القاىرة ،بغداد
ّبالمترادفات:ّ- ز لغتنا العربٌية الجميمة، ثراؤىا بالمترادفات، لكف ما يميٌ  لعؿٌ  ثراءّالعربي ة

ة في مجاؿ يا مف جية نعمة في مجاؿ الكتابة األدبٌية اإلبداعٌية، كنقمالباحث يرل بأنٌ 
 المصطمحات األدبٌية كالتقنٌية.

يرل الباحث بأٌف ىذه المغة يمكف أف تحدث بعض المشكالتّالناتجةّعفّالمغةّالمصدر:ّ .ب 
 ،التشكيش عمى عممٌية اقتراض المصطمحات كترجمتيا مف لغتيا األصمٌية إلى المغة العربٌية

 فيا الباحث إلى:كقد صنٌ 
يحدث ىذا عندما تعطي اإلنجميزية كالفرنسٌية كممتيف ّتعد دّمصادرّالمصطمحاتّالتقني ة:ّ-

مختمفتيف لممفيـك الكاحد، كحيف نقمو إلى المغة العربٌية يصبح عندنا مصطمحاف كاحد 
بالفرنسٌية كاآلخر اإلنجميزية، كبالتالي فاألمر سيؤكؿ إلى ازدكاجٌية في المغة األصؿ مثؿ: 

(Nitrogen( باإلنجميزية التي تعني )Azotبا )؛لفرنسٌية 
- ّ ّالمصدر ّلغة ّفي ّالمصطمح التي قد تؤدم إلى ازدكاجيتو في المغة العربٌية ازدكاجي ة

ا غير الذم يستعممو زمبلؤىـ البريطانٌيكف  ،فمثبل قد يستعمؿ العمماء األمريكٌيكف مصطمحن
( يطمقو الفزيائيكف األمريكيكف عمى الشيء الذم يسميو electronic tubeفتعبير )
. كعند تختمفاف معننى كمبننى (valveكtube ( فالكممتاف )elicttronic valveف )البريطانيك 
كالذم ( valeveالذم يعتمد المصدر األمريكي يأتي بتعبير )صماـ إلكتركني  الترجمة

 ؛( tubeيعتمد المصدر البريطاني سيترجـ بتعبير )أنبكبة إلكتركنية
 pompe aالمصطمحاف الفرنسياف )ؿ:ّالترادؼّكاالشتراؾّالمفظيّفيّلغةّالمصدر:ّمثا -

main(ك )pompe a bras ٌف عمى مفيـك كاحد، كعند ترجمتيما إلى العربٌية يترجـ ( يدال
األكؿ بػ "منفاخ يدكم" كالثاني بػ "منفاخ بالذراع". كذلؾ دكف إدراؾ أٌف ىذيف المصطمحيف 

 ؛ـٌ يجب كضع مقابؿ كاحد بالعربٌيةمترادفاف في المغة المصدر، كمف ث



 ــــــــــــــــالفصل التنهيدي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21 
 

 كقد قٌسميا الباحث إلى ثبلثة أنكاع، كىي:  المشكالتّالتنظيمي ةّكالمنيجي ة: -جػّ
 أجمميا المؤلؼ فيما يمي:تعد دّالجياتّالكاضعةّلممصطمح:ّ .1

 ؛امع المغكٌية كالعممٌية العربٌيةالمج 
 ؛جامعة الدكؿ العربٌية كمنٌظماتيا المتخٌصصة 
 مثؿ: اليكنسكك، كمنٌظمة الصٌحة منظمة األمـ المٌتحدة كككاالتيا الميتخصِّصة ،

 ؛إلخ العالمٌية...
  االتحادات المينٌية العربٌية، مثؿ: اتحاد األطباء العرب كاتحاد الميندسيف

 ؛العرب...إلخ
 ؛الجامعات كالكميات كمعاىد التعميـ العالي 
 ؛المؤلفكف كدكر النشر كالمعجميكف 
 ؛الدكريات مف الصحؼ كالمجبلت 
  ٌ1سات عالمٌية أخرلمؤس. 

2. ّ ّالعربي: ّالتراث يرل الباحث بأٌف التراث العربي غنٌي بمصطمحاتو كألفاظو إغفاؿ
 ة أسباب منيا:العممٌية، لكف ىذه المصطمحات غير معركفة لدل الباحثيف لعدٌ 

 ؛عة الحاصمة بيف التراث كالمعاصرةالقطي .1
خراج .2 يا إىماؿ المصادر التراثٌية المخطكطة كانعداـ االىتماـ بتحقيقيا كنشرىا كا 

 ؛ليستفيد منيا الباحثكف كالدارسكفز الكجكد إلى حيٌ 
كقد أرجع المؤلؼ ذلؾ إلى أسباب عديدة إىماؿّالجانبّالتداكليّلممصطمحّالمكضكع:ّّ.3

 منيا:
انعداـ المسح الشامؿ مف لدف المعجمييف كاألكاديمييف لما ىك مستعمؿ مف  .أ 

 ؛طمحات قبؿ كضع مصطمحاتيـ الحديدةالمص
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التي يقترحيا المعجميكف كالعمماء كبقاؤىا في بطكف الكتب  انحصار المصطمحات .ب 
مٌ إمٌ  ا بسبب ا بسبب انتشار األمٌية كانعداـ الكعي لدل أغمبٌية الجماىير العربٌية، كا 

 انعداـ سبؿ نشر ىذه الكتب كتكزيعيا عمى نطاؽ كاسع.
ّالجيكد(ّ-5 ّكتكحيد ّ)التنسيؽ 1ّالحمكؿ لعربي غاية الباحث مف تشخيص كاقع المصطمح ا:

كالكقكؼ عمى مشكبلتو كأسبابو، ىي الكصكؿ في الٌنياية إلى ضركرة تكافؿ الجيكد العربٌية 
كتكحيدىا في ميداف المصطمحات التقنٌية كالعممٌية، فقد نبو شخصٌيا الجيات المعنٌية في الكطف 

ممة العربي إلى خطكرة الكضع، فأككمت إلى مكتب تنسيؽ التعريب بالرباط ميمة كضع خطة متكا
لجمع المصطمحات العممٌية كالتقنٌية المكضكعة في شتى أقطار الكطف العربي كتنسيقيا كتقديميا 
في صيغة مشاريع معجمٌية إلى مؤتمرات التعريب التي تعقد بصكرة دكرٌية، كذلؾ بيدؼ دراستيا 

تككيف  ة إلىكتكحيدىا كتعميـ استعماليا في األقطار العربٌية، كما بادرت المجامع المغكٌية العربيٌ 
ة تنسيؽ جيكدىا في ميداف المصطمحات العممٌية كالتقنٌية، كيختـ الباحث حديثو اٌتحاد المجامع بغي

عف مشكبلت المصطمح العممي العربي بتفاؤؿ كاضح كبمستقبؿ مشرؽ لمغة العربٌية، كثقة بالغة في 
ٌننا لكا ثقكف أٌف العربٌية ستغدك لغة العمـ قدرتيا عمى مسايرة التطكر العممي كالتقانة، كذلؾ بقكلو: "كا 

". ىي إذنا مشكبلت مكضكعٌية كاضحة، كقد 2كالتكنكلكجيا كما ىي لغة الفكر كاألدب إف شاء اهلل
تناكليا بعض المختصيف بالدراسة، كمشكؿ المصطمح ليس كليد العصر الحالي، بؿ جذكره ضاربة 

كتابو أٌف مشكؿ المصطمح قديـ في  في أعماؽ التاريخ، حتى إٌف الباحث يصرح بنفسو في تمييد
 مف البحث المصطمحيٌ  غاياتو حديث في منيجو ككسائمو يقكؿ: "إٌف الدراسات التي تناكلت جكانب

قد ظيرت عمى أيدم النحاة العرب قبؿ زمف طكيؿ مف كالدة عمـ المصطمح الحديث في 
". فيذا 3يزاؿ تحت الصنع السبعينٌيات مف القرف الميبلدم العشريف. فيذا العمـ حديث النشأة ما

 ما يدؿ  مالعمـ شأنو شأف عمـ النفس كعمـ االجتماع، قديـ في غايتو حديث في منيجٌيتو ككسائمو. ك 
فعبل عمى قدـ القضٌية االصطبلحٌية ما بذؿ مف جيكد خبلؿ زمف بعيد في ضبط مصطمحات 
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جيكدا معتبرة في كضع  ذيف بذلكاكانت البداية بعمماء اإلسبلـ ال العمـك عمى اختبلفيا، كقد
كبعد أف دعت  المصطمحات، كذلؾ بعد ما اٌتسعت العمـك كتنكعت، يقكؿ محمد عابد الجابرم: "...

الحاجة إلى ابتكار جياز مفاىيمي اصطبلحي لكؿ مف النحك كالعركض كالفقو كأصكلو كالكبلـ 
لى ترجمة أك تعريب اصطبلحات العمـك المنقكلة عف  كالببلغة كالنقد األدبي كالتصكؼ مف جية، كا 

كلعٌؿ األقرب إلى الكاقع أف ننظر إلى مجامع المغة ". 1األكائؿ مف طب كتنجيـ ككيمياء كفمسفة....
بيا الشعكب خبلؿ نيضتيا كما يحصؿ مف تماٌس  مف خبلؿ المراحؿ المغكية كالفكرٌية التي تمرٌ 

ي العمـك كاآلداب كالفنكف. بيف لغتيا كلغات األمـ األخرل بكؿ ما كصمت إليو مف تطكر فكرم ف
كذلؾ ما حصؿ بالنسبة لمعرب المسمميف حيف خرجكا مف جزيرتيـ في سبيؿ نشر الدعكة 

ة، فنشأت عف ذلؾ أكضاع جديدة أماـ المغة العربٌية، ككاف عمييا أف تكاجو منذ عيد مبكر اإلسبلميٌ 
ـك كالمعارؼ، أك حتى تعميـ سات الدكلة، أك نقؿ العمصؿ بتعريب مؤسٌ دة سكاء فيما يتٌ قضايا متعدٌ 

سات تكاجو ىذه المتطمبات المغة العربٌية نفسيا. كيمكف اعتبار المحاكالت األكلى إلقامة مؤسٌ 
ّّلجنة)الجديدة أقدـ نكاة لمجامعنا المغكٌية. كأقدـ ىذه المؤسسات في تاريخنا ىي  التي الترجمة(

ىػ( في دمشؽ، كذلؾ لترجمة 85 ياف )تأنشأىا األمير األمكم خالد بف يزيد بف معاكية بف أبي سف
ا في العيكد  الكتب الكيميائٌية كنحكىا مف اليكنانٌية إلى العربٌية. كقد القت فكرة ىذه المؤٌسسة ركاجن
اإلسبلمٌية البٌلحقة، فإذا بالخمفاء يكلكف الترجمة كالنقؿ عناية فائقة، مثمما فعؿ الخميفة العباسي 

سة التي كصمت إلى ذركة ( ىذه المؤسٌ بيتّالحكمةع أسس )المنصكر، كىاركف الرشيد الذم كض
كبتفاؤؿ د/عمي القاسمي بأٌف المغة العربٌية ستصبح لغة تكنكلكجيا إف  .2ازدىارىا في عصر المأمكف

ف إلى اكتشاؼ عمـ يقباٌية الميشًرؽ فقد كاف العرب السشاء اهلل، يحيمنا إلى ماضي المغة العرب
. كالمتأمؿ في النيضة الغربٌية يجد أنيا قامت بترجمة أغمب كتب الكيمياء كالطب كغيرىا مف ا لعمـك

 جيابذة عمماء العربٌية إلى المغة البلتينٌية كنذكر ما يمي:

                                                           
 .9، ص 6، ع1996محمد عابد الجايرم، "حفريات في المصطمح التراثي" مجمة المناظرة، المغرب:  -1
، منشكرات مجمع المغة 1984. القاىرة، 1، ط1984-1934شكقي ضيؼ، مجمع المغة العربٌية خبلؿ خمسيف عاما  -2

 .112العربٌية ص 
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تينٌية كاأللمانٌية ق( في الكيمياء التي ترجمت إلى البل198رسائؿ جابر بف حياف )ت .1
 ؛كاإلنجميزٌية

 ؛ـ16ق( الذم نقؿ إلى البلتينٌية في ؽ236كتاب )حساب الجبر كالمقابمة( لمخكارزمي )ت .2
م ترجـ إلى ق( الذ311كتاب )الحاكم لصناعة الطب( ألبي بكر الرازم الطبيب )ت .3

 ؛ـ1486البلتينٌية عاـ 
ق( الذم ترجـ إلى 411كتاب )التصريؼ( لمطبيب األندلسي أبي القاسـ الزىراكم )ت .4

 ؛ـ1541ـ ثـ عاـ 1532بلتينٌية عاـ ال
ـ( كقد كاف المرجع 457في اختراؽ اآلفاؽ( لمشريؼ اإلدريسي )تكتاب )نزىة المشتاؽ  .5

كترجـ إلى  ـ(1866الجغرافي األكؿ في عصر النيضة، نشرت أجزاء منو في ليدف عاـ )
 ؛ـ1883اإليطالٌية عاـ 

ـ 1840ق( في األدكٌية، الذم ترجـ إلى البلتينٌية كاأللمانٌية عاـ 646مفردات ابف البيطار ) .6
. فالقاسمي بتفاؤلو يعيد لنا أمجاد عمماء المغة 1ـ1883ـ، كعاـ 1877كالفرنسٌية عاـ 

ما تفاؤلو ىذا سيكٌمؿ ا بعكدة عربيتنا إلى كاجية العالمٌية كربٌ العربٌية، كبالتالي فمنتفاءؿ جميعن 
بثمرة ىذا الكتاب كنظرٌية مصطمحٌية عربٌية حديثة شاممة كجامعة. كما يمكف أف نضيؼ 

 ي تطرؽ إلييا الباحث ما يمي:إلى جانب المشكبلت الت
قضٌية المصطمح، فكـ مف  انعداـ متابعة ما تخرج بو الندكات كالمؤتمرات مف نتائج حكؿ .1

 ما يمكف القياـ بو لكف عمى أرض الكاقع نبلحظ العكس؟ فمؤتمر عقد كدكَّ 
 ا لتدريس مادة المصطمحٌية في الجامعات العربٌية.ا تامن نبلحظ غيابن  .2

مف أكؿ المبادريف إلى الحديث عف النظرٌية المصطمحٌية  لعؿٌ محي ةّعربي ة:ّغيابّنظري ةّمصطّ-6
العربٌية محمد رشاد الحمزاكم، كذلؾ بمقاؿ شارؾ بو في ندكة )العربٌية كاستعماليا في تقنٌية 

مام عاـ  13إلى  10المعمكمات( كالتي نٌظمتيا مكتبة الممؾ عبد العزيز آؿ سعكد بالرياض مف 
مد رشاد الحمزاكم في فاتحة مقالو: "نطرح مكضكع الٌنظرٌية المصطمحٌية ـ. يقكؿ مح1992

ا، كلنستكشؼ مكاصفاتيا، كمعاييرىا الممكنة ا كحديثن العربٌية، لنفيـ كندرؾ أسباب غيابيا قديمن 
                                                           

 .18، ص 13، ع1976عائشة عبد الرحماف، "المغة العربٌية كعمـك العصر" مجمة المساف العربي، الرباط:  -1
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 ،اا كحديثن ". فالحمزاكم ىنا يرل غياب ىذه النظرٌية قديمن 1المستقبمٌية، ألٌننا في أشٌد الحاجة إلييا
ؿ استكشاؼ مكاصفاتيا، كقد قاـ بمسح لمحصيمة التراثٌية العربٌية القديمة كالحديثة لتبرير كيحاك 

ضركرة البحث عف نظرٌية مستمٌدة مف تراثنا الفكرم كالمكجكد في صمب المغة العربٌية كآدابيا. 
عمى الترجمة كالتي حظيت بمكانة بارزة في تراثنا  كعمى سبيؿ التمثيؿ ضرب الحمزاكم مثاالن 

لسريانٌية حيث قاؿ: "قاؿ لي أٌنو دعا زيد بف ثابت إلى تعمـ ا y العربي، إذ يركل عف الرسكؿ

، فأخاؼ أف يزيدكا عمٌي أك ينقصكا فتعٌمـ السريانيٌ : إنٌ yي النب ة. فتعٌممتيا في ي أكتب إلى قـك

ة مف الفارسٌية كالركميٌ  y". كيركل أيضا أٌف الخزرجي كاف يترجـ لمرسكؿ 2سبعة عشر يكما
الجاحظ مف خبلؿ حديثو عف الترجمة فكر ا ب. كاستشيد الحمزاكم أيضن 3كالقبطٌية كالحبشٌية
ث عف: "صعكبة ترجمة الشعر، كقيمة الترجمة، كشرائط الترجماف، كترجمة كتب كقضاياىا فتحدٌ 

في  ". إاٌل أٌف الجاحظ لـ يأت بنظرٌية لمترجمة، غير أف التراث كما يرل الحمزاكم قد زكدنا4الديف
مف  مستكل المصطمح كالمصطمحٌية كقضياىما بمؤلفات ذات صمة بالمصطمح كقضاياه، كلعؿٌ 

( لمخكارزمي )ت ق( ككتاب )التعريفات( لمشريؼ الجرجاني 387بينيا كتاب )مفاتيح العمـك
ق( ككتاب )كشاؼ 1094ق( ككتاب )الكمٌيات( ألبي البقاء الحسيني المغكم )ت816)ت

. كقد قاؿ فيو: "كلـ (ـ1745)عمي الفاركقي التيانكم كقد ألفو عاـ  اصطبلحات الفنكف( لمحمد
ا باصطبلحات العمـك المتداكلة بيف الناس كغيرىا، كقد كاف يختمج في صدرم أكاف أجد كتابن 

، كافين ا كافين التحصيؿ أف أؤلؼ كتابن  ا لممتعمـ مف الرجكع إلى األساتذة ا الصطبلحات جميع العمـك
مف حيث السند  ى حينئذ لممتعمـ بعد تحصيؿ العمـك العربٌية حاجة إلييا، إالٌ العالميف. كي ال يبق

المصطمحي الذم تكاصؿ حتى القرف الثامف عشر  ". كالمبلحظ عمى ىذا المدٌ 5اا كتطكعن عنيـ تبركن 
                                                           

 .17، ص 8، ع1992محمد رشاد الحمزاكم، "العربٌية كاستعماليا في تقنٌية المعمكمات" مجمة المعجمٌية، تكنس:  -1
، نقبل عف: ابف حجر 18، ص 8محمد رشاد الحمزاكم، "العربٌية كاستعماليا في تقنٌية المعمكمات" مجمة المعجمٌية، ع -2

 .561، ص 1، دار االحياء العربي، ج1910العسقبلني: اإلصابة في تمييز الصحابة، دط. بيركت: 
 .18المرجع نفسو، ص  -3
 ،، نقبل عف: الجاحظ18، ص 8ا في تقنٌية المعمكمات" مجمة المعجمٌية، عمحمد رشاد الحمزاكم، "العربٌية كاستعمالي -4

 .75/79، ص 1، ج1938الحيكاف دط. القاىرة: 
 .17، ص 1963التيانكم، كشاؼ اصطبلحات الفنكف، القاىرة:  -5
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الميبلدم، دليؿ عمى كجكد أرضٌية خصبة لبناء نظرٌية مصطمحٌية لـ يتنبو إلى ضركرة كضعيا 
. كلقد سعى المحدثكف مف العرب إلى االعتناء بالتراث فكقفكا 1ٌد تعبير الحمزاكمالتيانكم عمى ح

 :2منو ثبلثة مكاقؼ، تتمثؿ فيما يمي
الدراسات الغنائٌية التي تتحٌدث باإلطراء كالتمجيد عف النقمة كالنقؿ، دكف أف تزكدنا بنماذج  .1

 ؛كقكانيف محتممة قكاعدمطبقة كتجارب معتمدة لنصكص منقكلة، يمكف أف نستخمص منيا 
 ،كيدنا بالنصكص كاألعبلـ كالرسـكالدراسات االستشراقٌية التي سعت حسب اإلمكاف إلى تز  .2

 ؛ليكنانٌية إلى العربٌية أك العكسكالكثائؽ المتعمقة بتراثنا المترجـ مف ا
الدراسات العربٌية المسانٌية الحديثة، التي أخذت عمى نفسيا العكدة إلى النصكص الستقراء  .3

ا عمى مستكل المصطمح كالمصطمحٌية أمٌ ك  مراحؿ الترجمة، كمدارسيا كتجاربيا كطرقيا. أىـ
 :3فيرل الحمزاكم أٌننا نكاجو ثبلثة مكاقؼ ندرجيا كما يمي

أف تحيطنا الدراسات التفضيمٌية التي تفيدنا بثراء المعجـ المصطمحي العربي، مف دكف  .1
 ؛بمحتكاه كمناىجو كطرقو

عينٌية التي تسعى إلى تقييـ تراثنا عمى أسس عممٌية دقيقة، سكاء المؤلفات كالدراسات ال .2
 ؛تو أك بتكظيفو في العمـك الحديثةباعتبار ذا

الدراسات المسانٌية المعجمٌية المقارنة كالتنظيرٌية المخٌصصة ألثر المصطمحٌية التراثٌية  .3
مف النصكص، أك كتأثيرىا في المصطمحٌية العربٌية الحديثة، كذلؾ باالعتماد عمى عٌينات 

 ة لممصطمح العربي.نكعة، أك مبادرات تنظيرٌية حديثمؤلفات متخٌصصة قديمة مت
كيقكؿ محمد رشاد الحمزاكم: "نستخمص مف خبلؿ ىذه الجكلة السريعة في رحاب التراث كالدراسات 
المخٌصصة غياب نظرٌية مصطمحٌية عربٌية كمٌية شاممة، يمكف االعتماد عمييا لئلحاطة بقكاعد 
كقكانيف التراث الذم كاف يحكم في أجزائو كعناصره ذىنٌية تنظيرٌية محتممة، كاف مف الممكف 

                                                           
 .19، ص 8محمد رشاد الحمزاكم، "العربٌية كاستعماليا في تقنٌية المعمكمات" مجمة المعجمٌية، ع -1
 .19/20المرجع تفسو، ص  -2
 .21المرجع نفسو، ص  -3
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". فالمادة المكجكدة ثرٌية كمتنكعة لكٌنيا تككف ما يمكف أف ندعكه بالرسائؿ المفردة 1استكشافيا
أجزاء  الفراغات، كاستكماؿ الحمقات المفقكدة، لتككيف المحتاجة إلى إثرائيا برسائؿ أخرل لسدٌ 

 السمسمة الكاممة التي يمكف أف تستكحي منيا قكانيف نظرٌية مفيدة. 
ّالحمزاكمّالمستقبميّلنظري ةّمصطمحي ةّعربي ةّشاممة:ّ-7 كضع الحمزاكم  تصكرّمحمدّرشاد

ا أك باألحرل عناصر نظرٌية مصطمحٌية كمٌية لكضع المصطمح كتكحيده كمعالجتو معالجة تصكرن 
لفت األنظار كاالىتمامات إلى التفكير في بعث ذىنٌية عممٌية في ىذا  عصرٌية، كالغاية مف ذلؾ

 الميداف، كيقـك تصكره عمى النحك التالي:
ّ؛اّليذاّالعطاءّالمصطمحيّالمعاصرجّنأخذّمجمعّالمغةّالعربي ةّبالقاىرةّكعي نةّباعتبارهّنمكذّ-1
2-ّّ ّالترجمة: دعك بالضركرة إلى الترجمة ترجمات، كىي قابمة لمتحسيف كالمصطمحي منظاـ

اعتماد منيجيتيف في الترجمة مف الصعب أف يخير بينيما، كىما: الترجمة المباشرة كالترجمة غير 
المباشرة. كالحمزاكم يفضؿ الترجمة الجانبٌية التصاليا بذاتٌية المغة المترجـ إلييا. كىي أنكاع 

و نظاـ ف أف يحمٌ اختبلؼ الترجمات يمك)الترجمة بالتكافؤ، كالترجمة بالمؤالفة، كالترجمة بالتحكير(. ك 
 ؛التكحيد كالتقييس

ثـ يميو المجاز فالٌنحت ألٌنيا  باألفضمٌية؛ أم االبتداء باالشتقاؽ أكالن كضعّالمصطمحّيككفّّ-3
عند الضركرة  يك خارج عف العربٌية، فبل نستعممو إالٌ فا التعريب كسائؿ مف ذات العربٌية، أمٌ 

 ؛مشاكميا ظاـ التكحيد كالتقييس حؿٌ ارد، كسيتكلى نكاالعتراض عمى ىذه الكسائؿ ك 
: كيقصد بو استعماؿ األصكات العربٌية لنقؿ أصكات المغات األخرل كالحمزاكم النظاـّالصكتيّ-4

. 2يدعك إلى تتبع النظاـ الصكتي المكحد الذم كضعو إبراىيـ بف مراد كنشره في مجمة المعجمٌية
مى تجربة القدماء كالمحدثيف، مف خبلؿ نصكصيـ الطبٌية ألٌنو أشمؿ نظاـ عربي معركؼ اعتمد ع

 ؛كقد أقٌره المعيد القكمي لممكاصفات كالممكٌية الصناعٌية بتكنس

                                                           
 .25، ص 19، ص 8مكمات" مجمة المعجمٌية، عمحمد رشاد الحمزاكم، "العربٌية كاستعماليا في تقنٌية المع -1
. أك يمكف 29/59، ص 1، ع1985إبراىيـ بف مراد، "منيجٌية في تعريب األصكات األعجمٌية" مجمة المعجمٌية، تكنس: -2

 .315/348، دار الغرب اإلسبلمي، ص 1987العكدة إلى: كتابو "دراسات في المعجـ العربي" بيرت: 
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يستعمؿ خاصة في مجاؿ بنكؾ المعمكمات المخٌصصة لمعالجة المصطمحات نظاـّالحاسكب:ّّ-5
 ؛نٌيةالعممٌية كالتق

6-ّّ ّكالتقييس: ّالتكحيد ألنظمة السابقة كمقياسيا، كقد كضع لو أربعة الذم اعتبره ركيزة انظاـ
 مبادئ ىي:

 ؛مبدأّاالطرادّأكّالشيكعّأكّالحجةّالمغكي ةّ-
 ؛مبدأّاإليجازّأكّالحجةّالصرفي ةّ-
 ؛مبدأّالمالءمةّأكّحجةّاالستعماؿّ-
ةّالنماءّالمصطمحي.ّ-  مبدأّالتكليدّأكّحج 

ة كضع نظرٌية ؛ بغيإلييا يا المصطمحالحمزاكم لفت أنظار الميتميف العرب بقضا يريد ىذه رؤية
تشيد  ،: "لقد استمددناىا مف محاكالت عٌدة مما يدٌؿ عمى أٌنيا جماعٌية، يقكؿمصطمحٌية شاممة

بالجيكد المبذكلة التي تستحؽ أف ترعى كأف تستثمر لعمنا نكفؽ فييا إلى ما يجمع كيكحد، كيدعـ 
كر عممي عربي رح الحمزاكم نبلحظ أٌنو تصٌ ". كمف خبلؿ ط1العمـ كمراكزه في األقطار العربٌية

ف كاف تصٌكرنا مكجزنا، غير أٌنو كما سبؽ كأف ذكرنا يريد لكيميد  نظرٌية مصطمحٌية عربٌية شاممة، كا 
لفت االنتباه. كالسؤاؿ الذم يتبادر إلى األذىاف، ىؿ اٌطمع د/عمي القاسمي عمى ىذا المقاؿ كنسج 

ناصر تصكر الحمزاكم في بناء نظريتو؟ كؿ ىذا سنحاكؿ عمى منكالو كتابو؟ كىؿ التـز بنفس ع
اإلجابة عنو مف خبلؿ استكناه كتتبع فكر د/عمي القاسمي، مف خبلؿ كتابو عمـ المصطمح أسسو 

 النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية.
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إذ يمثؿ  كبػعمـ المصطمح أحد المداخؿ المشركعة لفيـ الثقافات كالعمـك كانتقاليا بيف الشعيعد 
إذ  ،البحثة باقتراح مشاريع لمفيمة ىذا العمـ اختزاؿ رؤية العالـ لؤلمـ كالباحثيف، كلذلؾ تيافتى 

ة حديثة، إذ أىلٍغزى الخطاب الحداثي نفسو برؤية بعض يحتاج الخطاب الحداثي الجتيادات مصطمحيٌ 
المصطمحات كتكضيح نحف مف يحتاج إلى تنظيـ مخابر لمفيمة  :لكف نستدرؾ قائميف ،الباحثيف

رؤل الباحثيف في تكليد المصطمحات كتكضيح انتقاليا بيف الثقافات، كتقديـ تكضيحات كمناقشات 
جراءاتيا العمميٌ ظرية المصطمحيٌ س لمنٌ كاضحة كحاسمة تؤسٌ  الدكتكر عمي القاسمي أحد  كيعدٌ  .ةة كا 
 ة(وّالعمميَّّةّكتطبيقاتّ ظريّ وّالنَّّسّ )عمـّالمصطمحّأسّ إذ اقترح كتابان أسماه ، الميتميف بيذه األفكار

كسمتي ىذا الفصؿ بيذا العنكاف أم لقد ، ك ة مصطمحية حديثةكىك كتاب ييدؼ إلى التأسيس لنظريٌ 
باجة يرتو األساس، فيذا الفصؿ بمثابة الدؤ ؛ ألٌنو يمثؿ صمب المكضكع كبي )تحديد المفيكمات(

سأحاكؿ في ىذا الفصؿ ك ، لمصطمحاتو بتحديد ابصفة عامة كعنكنتي  وبالنسبة لمقارئ كمتصفح
بتحديد المصطمحات المفاتيح في ىذا البحث. فالمكضكع  ،كضع القارئ الكريـ في صمب المكضكع

األفكار مستكحاة مف كتابو  أف يككف كصفا لما درسو د/عمي القاسمي، كجؿٌ  كالذم أتناكلو ال يعد
 .عض مؤلفاتو المرتبطة بالمكضكعة( كبة كتطبيقاتو العمميٌ ظريٌ و النَّ سي )عمـ المصطمح: أسي 

ّلمقضيّ األسسّالمعرفيّ ّ-1 ّالمصطمحيّ ة بمقدمة  عمي القاسمييبدأ ّ:فيّفكرّعميّالقاسميّةة
قدـ في المعرفة لتٌ لصمب المكضكع أال كىك عمـ المصطمح، فالباحث يقكؿ: "إٌف ا مختصرة، تميدٌ 

ذا كانت 1كبير عمى تكثيؽ المعمكمات كتبادليا ة كالتكنكلكجيا كاالقتصاد يعتمد إلى حدٌ البشريٌ  ". كا 
كلتنظيـ  ةة كاصفة ليا تكظؼ لمتعبير عف المضاميف العمميٌ المفاىيـ كما يتبعيا مف لغة صناعيٌ 

فالمبلحظ أٌف  .2اميف العمـكة كتكثيؽ العمـ كضبط الحدكد كنشر المعارؼ كمضاألفكار العمميٌ 
ر الرىيب لممعارؼ كبيف الكسائؿ المعتمدة لمتعبير عنيا، أك محاكلة بيف التطكٌ  اكاضحن  ىناؾ خمبلن 

ة ة كالرمكز السيميكلكجيٌ ة كبيف األشكاؿ المغكيٌ كصفيا، كال يكجد تكازف بيف المفاىيـ غير المتناىيٌ 
ة كفيؽ بيف المفاىيـ غير المتناىيٌ التٌ  يتـٌ  االتي ىي ألفاظ محدكدة كأشكاؿ متناىية. فكيؼ إذن 
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ة ة بيف المفاىيـ العمميٌ بط بطريقة نسقيٌ الرٌ  ة التي تتخذ لمتعبير عنيا؟ ككيؼ يتـٌ كاألشكاؿ المتناىيٌ 
ؿ مف قبؿ األفراد ذكرغـ الجيكد الكبيرة التي تيبرميز ليا؟ ؽ التٌ ائكطرؽ التعبير عنيا؟ أك طر 

ي، كتقييسو، كتكحيده فإٌف البحث العممي في ىذا الميداف المصطمح الفنٌ  ة إلعدادسات العمميٌ كالمؤسٌ 
بالبطء الذم ال ييتيح مكاكبة الركب كمسايرة الجيكد  ة أخرل، اتسـٌ ة كعمميٌ شأنو شأف مياديف ثقافيٌ 

. فالمتتبع ألدبٌيات البحث المصطمحي العربي يبلحظ أزمة حادة 1ة في كضع المصطمحاتالعالميٌ 
سات. كمف مظاىر ة التي تبذؿ مف قبؿ األفراد كالمؤسٌ رغـ الجيكد البحثيٌ ، طمحفي كضع المص
ل إلى فكضى كخمط في ا أدٌ س كالمبادئ حكؿ كيفية كضع المصطمح. ممٌ د األسٌ األزمة عدـ تكحٌ 

كرغـ الكعي الكاضح لدل بعضيـ باألبعاد النظرٌية كالمنيجٌية لممشكمة المغكٌية  ،استخداـ كثير منيا
مقى في الٌندكات بحكث كيي  مف بدليؿ ما يكتب ،زالت قائمة كبشكؿ حاد مصطمح مافأزمة ال

ة الشاممة كالتخطيط الٌمغكم في التعامؿ مع العدد الضخـ مف كالمؤتمرات: "غياب المنيجيٌ 
ة. كاالنفصاـ الكاضح بيف جدؿ الكعي التنظيرم المصطمحات األجنبٌية التي يتعيف نقميا إلى العربيٌ 

استعماؿ المصطمح الكاحد لمداللة عمى أكثر مف مفيـك كاحد )االشتراؾ( أك ف". 2تطبيقيكاإلجراء ال
يذىب الناقد عبد في ىذا المقاـ رادؼ(. ك جممة مف المصطمحات لمتعبير عف مفيـك كاحد )التٌ 

العزيز حمكدة، إلى "أٌف األزمة في التعاطي مع المصطمحات ليست أزمة مصطمح بقدر ما ىي 
". فالمصطمح الذم ال يشير إلى 3تتعمؽ بالكاقعيف الثقافييف كالحضارييف المتباينيفة أزمة مرجعيٌ 

ا داخؿ الكاقعيف الثقافي كالحضارم المذيف ارتبط ة مقٌيدة سيحدث ال محالة إرباكن دالالت معرفيٌ 
كفي ىذا الصدد يرل الدكتكر )يكسؼ مقراف( أٌف إحدل المشكبلت الجزئٌية التي تيدٌد  بيما.

 المساني العربي ىي: "عدـ تكفر المصطمحات العربٌية لتأدٌية كؿ ىذه المعاني العممٌيةالخطاب 
كذلؾ رغـ كؿ ما تبذلو المجامع المغكٌية مف مجيكدات لسٌد الفراغ ككاف يجب أف تكاكب المغة 
الركب الحضارم العممي مكاكبة تاٌمة ميما كاف األمر كميما كانت السرعة التي يسير عمييا ىذا 

                                                           
، دار طكبقاؿ، بيركت ص 1986. الدار البيضاء: 1عبد القادر الفاسي الفيرم، المسانيات كالمغة العربية، طينظر:  -1

358. 
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ا ليا ىـ الر  كب. فالمزامنة كالمسايرة المغكٌية الكاممة ىي مف أىـٌ شركط الٌتقدـ كأشٌد الناس احتياجن
ثراؤىا لك لـ يكف لدييـ مف كسائؿ  ـٌ ليـ إقامة معمكماتيـ كتطكيرىا كتحكيرىا كا  الباحثكف فكيؼ يت

الحؽ أٌف الفئة التعبير كمف أدكات لحصر األشياء كتصنيفيا كتجريدىا ما يكفي حاجاتيـ بذلؾ؟ ك 
القميمة مف الباحثيف الحقيقييف ال تقكل أبدنا عمى كضع اآلالؼ المؤلَّفة مف المصطمحات لمقابمة ما 
ذا كاف األمر كذلؾ فكيؼ يجكز لنا أف نيبقي البحث  كضعو غيرنا منيا في عشرات السنيف... كا 

ير المتثاًقؿ كال نبادر المغكم عمى ما ىك عميو اآلف مف بطء كفكضى؟ ككيؼ نتركو يسير ىذا الس
فاألستاذ )يكسؼ مقراف( ىنا  ".1إلى اٌتخاذ الكسائؿ الجبارة التي يجب اٌتخاذىا في مثؿ ىذه األحكاؿ

يرجع األزمة إلى عدـ تكفر مقاببلت عربٌية ليذا الكـ المصطمحي الغربي اليائؿ، رغـ جيكد 
يتطٌمب الكسائؿ البٌلزمة الجبارة  المجامع العربٌية في مسايرة ىذا الكـ المصطمحي، لكف كٌؿ ذلؾ

مف أف  ر الدكتكر عبد المالؾ مرتاض الباحثى كليذا يحذٌ  لمحٌد مف بطء كفكضى المصطمح.
عمؽ فيو كاستيعابو قبؿ أف يعٌممو في الكتابات ا كيدعك إلى التٌ يخضع لممصطمح خضكعان تامن 

تى الذيف يرٌكجكف لو في يقكؿ: "إٌف الكثير مف المصطمحات ال يفيمو ح ،العربٌية المعاصرة
كأماـ ىذه  ". فتحديد المصطمح ضركرة ال بٌد منيا حتى يمكف التعامؿ معو بكؿ سيكلة.2كتاباتيـ
تمجأ المغات إلى التعبير عف المفاىيـ الجديدة بالمجاز "بأٌنو:  ة يرل الدكتكر عمي القاسمياإلشكاليٌ 

. مف ىنا نشأ عمـ المصطمح الحديث 3لٌيةكاالشتراؾ المفظٌي كغيرىما مف الكسائؿ الصرفية كالٌدال
كالباحث في ىذا  كىك عمـ حديث النشأة كما زاؿ في دكر الٌنمك كالتكامؿ. ،خبلؿ القرف العشريف
ؽ ائؽ بطر ة الثانية تتعمٌ ؽ بالمفاىيـ، كالقضيٌ ة األكلى تتعمٌ ف القضيٌ ػتيتيف ميمٌ الطرح يثير قضيٌ 

ة ليا امتداداتيا، كأماـ ة باعتبارىا نظريٌ ماـ المصطمحيٌ التعبير عف ىذه المفاىيـ. كبالتالي نحف أ
 صناعة المصطمح باعتبارىا نتيجة فعمية لعمؿ نظرم كتنظيرم.

ّمصطمحّ-2 ّمفيـك ّالقاسمي:/تحديد ّد/عمي ّفكر ّفي المبلحظ عمى الدكتكر عمي ّاصطالح
ر عنيا التي تعبٌ عريؼ المغكم لكممة مصطمح بقدر اىتمامو بالمفاىيـ القاسمي أٌنو لـ ييتـ بالتٌ 
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ة في بعدىا المعرفي "ألٌننا إذا تحكمنا في ة االصطبلحيٌ ر لمقضيٌ س كينظٌ سٌ ؤ فيك ي ،المصطمحات
ر تبادؿ نتاج المفاىيـ فإٌف تكفير المصطمحات العممٌية كالتقنٌية الدقيقة، حتمان يصبح آلية تيسٌ إ

ذا كاف تحقيؽ التنميٌ المعمكمات، كنشر المعرفة العممٌية في مجتمع المعرفة القادر عمى  ة الشاممة. كا 
". كتحديد المصطمح يضع القارئ في 1األمر كذلؾ فإٌف أكؿ ما يجب القياـ بو ىك تحديد المفاىيـ

 صمب المكضكع، حيث إذا كرد ىذا المصطمح مجٌددان في المتف يككف القارئ قد تعرؼ عميو.
ّالقاسمييبيف  ّك)اصطالح(ٌف كممتي أ د/عمي االختبلؼ بيف الدارسيف ميما كاف  )مصطمح(

". كىما مشتقتاف مف )اصطمح( كجذره )صمح( 2ةف في المغة العربيٌ اف مترادفتيكالباحثيف؛ فإٌف الكممت
كال بأس  ،ةبالمصطمح مف الناحٌية المفيكميٌ  بمعنى اتفؽ. كلـ يتكسع في مفيكمو الٌمغكم ألٌنو اىتـٌ 
 ىنا أف أحاكؿ تعريفو لغة، لكي أكضح أكثر لمقارئ.

ّ-أ ّالم غكم: أكرد  كقد ،)صمح(مأخكذة مف مادة  )المصطمح(اللة الٌمغكية لمعنى إٌف الدٌ المفيـك
)الٌصاد كالبٌلـ، كالحاء أصؿ كاحد يٌدؿ عمى خبلؼ  )المقاييس(( في 395أحمد بف فارس )ت

". قاؿ األزىرم: "تصالح القـك بينيـ، كالصبلح نقيض الفساد كاالصطبلح نقيض اإلفساد 3الفساد
". كالمبلحظ عمى المعنييف تقارب داللي كاضح فإصبلح 4الح القـك كاٌصالحكا بمعنى كاحدكتص

ة دد قراءة لمحدكد الٌمغكية كاالصطبلحيٌ كسأضع في ىذا الصٌ  فاقيـ.إاٌل باتٌ  الفساد بيف القـك ال يتـٌ 
قة مف أصؿ مشت يجد أٌنياة لمفظة "اصطبلح"؛ فالمتأمؿ لتعريفات القدامى لمفظة كمشتقاتيا المغكيٌ 

 :5لغكم ىك: )صمح( عمى النحك التالي
 

                                                           
بعة ، مط2001عبد العمي الكدغيرم، دراسات معجمية: نحك قامكس عربي تاريخي كقضايا أخرل، دط. الدار البيضاء:  -1

 .215النجاح الجديدة، ص 
 .261، ص عمـ المصطمح أسسو الٌنظرية كتطبيقاتو العممٌيةعمي القاسمي،  -2
دار الجيؿ  1991. بيركت: 1أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا الرازم، مقاييس الٌمغة، تح: عبد السبلـ ىاركف، ط -3

 مادة )صمح(.
، ا -4 دار إحياء  1988. بيركت: 1بف منظكر، لساف العرب، تع: عمي شيرم، طأبك الفضؿ جماؿ الٌديف محٌمد بف مكـر

 التراث العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ماٌدة )صمح(.
، منشكرات دار 2006. المغرب: 1خالد اليعبكدم، آليات تكليد المصطمح كبناء المعاجـ المسانية الثنائية كالمتعٌددة، ط -5

 .06ما بعد الحداثة، ص 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول: ــــــــــــــــ

35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فاؽ مح كاالتٌ فالمبلحظ عمى ىذا المخطط االشتقاقي، ىك داللة ىذه المصطمحات عمى معاني: الصٌ 
، كما تحيؿ عمى نقيضيا كىك الفساد. كيتبيف ةا دالالت متقاربة القديمة، كىي أيضن بالمعاجـ العربيٌ 

ة لمفيـك االصطبلح مف داللتو المغكٌية إلى درجة جعمت ة االصطبلحيٌ أيضا "استنباط الدالل
ؿ ". ألٌف المتأمٌ 1المغكييف القدامى يدرجكف الداللتيف المغكٌية كاالصطبلحٌية معان بمصنفاتيـ المعجمية

كألٌف المصطمح أك . بيف المعنى المغكم كاالصطبلحي اكاضحن  في تصنيؼ المعجـ يبلحظ فصبلن 
فاؽ أصحاب تخٌصص ما عمى استخدامو لمتعبير عف مفيـك عممي عمى اتٌ  االصطبلح "يٌدؿ

يقكؿ: "كلكف بعضيـ ك ة حكؿ شيكع لفظ )مصطمح( ". كيكرد د/عمي القاسمي مسألة خبلفيٌ 2محٌدد
يحسب أٌف لفظ مصطمح خطأ شائع كأٌف المفظ الصحيح ىك اصطبلح، كيسكؽ لذلؾ ثبلثة أسباب 

 ىي:

                                                           
اليعبكدم، آليات تكليد المصطمح كبناء المعاجـ المسانية الثنائية كالمتعٌددة، نقبل عف: الزبيدم، تاج العركس مف خالد  -1

 ، مادة )ص ؿ ح(.6جكاىر القامكس، دط. مكتبة الحياة بيركت، ج
 .262عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسيسيو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -2
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 ؛استعممكا لفظ اصطبلح فقطإٌف المؤلفيف العرب القدماء  .1
 ؛ةإٌف لفظ مصطمح غير فصيح لمخالفتو قكاعد الٌمغة العربيٌ  .2
. 1ٌنما نجد فييا لفظ اصطبلح فقطا  ؿ لفظ مصطمح ك إٌف المعاجـ العربٌية التراثٌية لـ تسجٌ  .3

لـ يشر إلى  (كلكف بعضيـ)ؽ الٌنظر في ىذا القكؿ يجد أٌف الباحث استعمؿ لفظ كمف يدقٌ 
عمى كعي الباحث العممي كعدـ إثارة  كىذا يدؿٌ  ،يعطي إحالة لذلؾ صاحب القكؿ أك

فقط. ك ة فالباحث يريد تكضيح القضيٌ  ،ما يشكه صفة البحثالطرؼ اآلخر مف رٌد فعمي ربٌ 
دقيؽ في األمر كفي ميما كانت الحجج كاألسس التي يستند إلييا كؿ فريؽ: "فإٌف التٌ  وألنٌ 

ٌنيا تشتمؿ عمى لفظي مصطمح كاصطبلح بكصفيما المؤلفات العربية التراثٌية، يجد أ
كممة )مصطمح( ال  كيقكؿ الدكتكر عبد العمي الكدغيرم في ىذا الصدد: "... ."2مترادفيف

نة معنى اصطبلح كىذا ما جعؿ مف العمماء القدامى يستعممكف تختمؼ عنيا ألٌنيا مضمٌ 
كيكرد . "3معنى اآلخرمنيما متضمف ل المصطمح تارة كاالصطبلح تارة أخرل، ألٌف كبلن 

... شكاىد ميقنعة عمى استعماؿ المفظ في مختمؼ العمـك كالحديث كالفقو، كالٌمغة كاألدب
 كيضرب بعض األمثمة سآخذ منيا بعض الٌنماذج لمتكضيح: 

مف استعمؿ لفظ )معجـ( كلفظ مصطمح في مؤلفاتيـ. كمف ىذه  أكؿٌ  كاعمماء الحديث كان -
 ؛( في مصطمح الحديثق699ت رج اإلشبيمي )المؤلفات منظكمة أحمد بف ف

لػزيف الديف عبد الرحيـ بف ( ة في مصطمح الحديثاأللفيٌ )ا في: كما ظير لفظ مصطمح أيضن  -
 ؛ق(749)ت الحسيف

المعركؼ بػ ابف فضؿ اهلل  يىلشياب الديف أحمد بف يح (التعريؼ بالمصطمح الشريؼ)كتاب  -
 ؛(749) العمرم

 ؛(736لعبد الرزاؽ الكشاني )ت (ةاصطبلحات الصكفيٌ )كتاب  -

                                                           
 .262مصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص عمي القاسمي، عمـ ال -1
 .262االمرجع نفسو، ص  -2
 .223عبد العمي الكدغيرم، دراسات معجمٌية: نحك قامكس عربي تارخي كقضايا أخرل، ص  -3
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 .1ق(808البف خمدكف )ت (المقدمة)كتاب  -
ة، فسأحاكؿ تمخيص فكرة القاسمي في تعريفو ة االصطبلحيٌ ة، أما مف الناحيٌ ىذا مف الناحية المغكيٌ 

دت كتنكعت ككؿ تعريؼ يحمؿ فكر لممصطمح، ألٌف المبلحظ في تعريفات المصطمح قد تعدٌ 
 صاحبو.

أالحظ أٌف عمي القاسمي قد رجع في تعريؼ المصطمح إلى االصطالحيّلممصطمح:ّالتعريؼّّ-ب
فقد جمع في تعريفو بيف  ،العمماء المعاصريف عند ة، دكف أف ينسى تعريفوات الكتب التراثيٌ أمٌ 

قد أك التعميؽ عميو، كىذا إف دٌؿ لمنٌ  أحاط بالمصطمح دكف أف يترؾ لنا مجاالن ك  ،التراث كالحداثة
. يقكؿ الفكر المصطمحي قديما كحديثا عمى إٌنما يدؿ عمى تبحره كاطبلعو الكاسععمى شيء ف

داء د/عمي القاسمي: "كعرؼ الٌمغكٌيكف العرب القدامى المصطمح بأٌنو لفظ يتكاضع عميو القـك أل
". يقكؿ 2مدلكؿ معيف، أك أٌنو لفظ نقؿ مف الٌمغة العامة إلى المغة الخاصة لمتعبير عف معنى جديد

ة شيء باسـ ما، ينقؿ عف فاؽ قـك عمى تسميٌ ق(: "عبارة عف اتٌ 740)ت يؼ الجرجانيالشر 
ا دن بعض طرائؽ كضع المصطمح بقكلو مجدٌ بؽ الباحث عمى ىذا القكؿ بأٌنو يكحي ". كيعمٌ 3مكضعو

". كأعقب الباحث ىذا التعريؼ 4في تعريفو: "إخراج الٌمفظ مف معنى إلى آخر، لمناسبة بينيما
فاؽ القـك يقكؿ: "االصطبلح ىك اتٌ  (الكميات)ق( في كتابو 1094)ت البقاء الكفكم يبتعريؼ ألب

". 5خراج الشيء عف المعنى المغكم إلى معنى آخر لبياف المرادإعمى كضع الشيء، كقيؿ: 
"اتفاؽ طائفة  بػ (تاج العركس)ا آخر لممرتضى الزبيدم، في معجمو كيضيؼ الباحث تعريفن 

                                                           
 .263عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1
 .266المرجع نفسو، ص  -2
 ،. نقبل عف عمي بف محمد الجرجاني266ي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص عمي القاسم -3

 .28، دار الكتب العممية، ص 1983التعريفات، دط. بيركت: 
 .266المرجع نفسو، ص  -4
الكميات، تح:  نقبل عف: أبك البقاء الكفكم،. 266عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو العممية، ص  -5

 .129، مؤسسة الرسالة، ص 1992عدناف دركيش كمحمد المصرم، دمشؽ: 
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المبلحظ عمى ىذه التعريفات التي أدرجيا د/عمي القاسمي ك  ".1مخصكصة عمى أمر مخصكص
قو في ىذه االقتباسات فيك يدرج كما ييؤخذ عميو عدـ تعمٌ  ،فاؽ(أٌف كؿ تعريؼ منيا نجد لفظ )اتٌ 

عمؽ في المسألة بعض سأحاكؿ ىنا التٌ  ،كيعقب عميو مباشرة بقكؿ آخر يكافقو ىذا حسب فكره قكالن 
 الشيء.

ّالناسّّّكفّبيف:ّالمتكمـّ)اتفاؽ(ّيك فمصطمح ّمف ّمجمكعة ّكبيف ّبيني ّأك المخاطب،
ددّنفسياّالمغةّفماأكّبيفّدكلتيفّتتكمّ  ّالص  ّاليعبكدم:ّ.ّكفيّىذا ٌنو يمكف اعتبار إيقكؿّخالد

ّتعريفات المصطمح ترتكز عمى أساسيف:
 ؛فاؽ الحاصؿ )بيف المتكمـ/المتكمميف كالمخاطب/المخاطبيف( حكؿ المصطمح عميوأساس االتٌ  -
كيبلحظ  .2اا ثانين ا كتمؾ المكضكعة كضعن ا أكلي  مييز بيف الكممات المكضكعة كضعن كأساس التٌ  -

 فقد يككف التكافؽ بيف: ،فاؽ بيف القدامىؿ، تبايف درجات االتٌ بخصكص األساس األكٌ 
ؼ كؿ كاحد صاحبو ما في ضميره "االصطبلح ىك أف يعرٌ  مرسؿّكمتمؽّفقطّعندّالبعض:ّ-

". فاالصطبلح ىنا حسب فخر الديف الرازم يككف بيف شخصيف فقط 3ةاظ الكتابيٌ عف طريؽ األلف
  .عف طريؽ التدكيف أك نظاـ الكتابة

ّطابعّاالصطالحيّ ّ- ّ"المصطمحّالّيأخذ : ّبيفّالقـك ّحصؿ ّإذا ّإال  ة فاؽ قـك عمى تسميٌ ىك اتٌ ة
مى مصطمح يككف فاؽ قـك ع". كىنا االصطبلح يككف باتٌ 4كؿشيء باسـ ما ينقؿ عف مكضعو األ

ّلو التفكيض في االستعماؿ.
". فقد 5"االصطبلحات عرؼ خاص بكؿ طائفة مف أىؿ العمـ كقدّيككفّاالصطالحّبيفّطائفة:-

                                                           
. نقبل عف: الزبيدم، تاج العركس، تح: 267عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1

 مصطفى حجازم، دط. الككيت: دس مادة )صمح(.
 .7ناء المعاجـ الثنائية كالمتعٌددة المغات، ص خالد اليعبكدم، آليات تكليد المصطمح كب -2
خالد اليعبكدم، آليات تكليد المصطمح كبناء المعاجـ المسانية الثنائية كالمتعٌددة، نقبل عف: فخر الديف الرازم، المحصكؿ  -3

 .248، ص 1، جامعة محمد بف سعكد اإلسبلمية، ج1979في عمـ أصكؿ الفقو، تح: فياض العمكاني، دط. الرياض: 
 ،خالد اليعبكدم، آليات تكليد المصطمح كبناء المعاجـ المسانية الثنائية كالمتعٌددة، نقبل عف: الشريؼ الجرجاني -4

 .44، ص 1999عماف:  -مكتبة المعاجـ كالغريب كالمصطمحات  –التعريفات، دط. قرص ممغنط 
 .313، ص فخر الديف الرازم، المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو، تح: فياض العمكاني -5
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فمغة اختصاص المحاماة  ،بنكع مف تخٌصصات العمـ بمختمؼ أنكاعو افقد يككف المصطمح خاصن 
ٌف لكٌؿ حرفة أك إ" بػ معيدصالحّبغير لغة اختصاص مجاؿ الطب. كفي ىذا الصدد يعرفو الدكتكر 

كىك الذم يبحث  (مصطمح)نة، يطمؽ عمى مجمكعيا اسـ فٌف ألفاظان خاصة تٌدؿ عمى أمكر معيٌ 
في العبلقة بيف عمـك المغة كحقكؿ الٌتخصص العممٌي، مف حيث العبلقات القائمة ككسائؿ كصفيا 

ضح أٌف مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتٌ  ".1كأنظمة تمثيميا، كفي الٌطرؽ المؤٌدية إلى خمؽ الٌمغة العممٌية
ظرٌية العامة لعمـ المصطمح كىنا نجد تأثيرات النٌ  ،ةعف المفاىيـ كاألشياء الماديٌ  يعٌبر المصطمح

 التي تجعؿ المفاىيـ كاألشياء المادٌية منطمؽ البحث كتجعؿ المصطمحات كسيمة لمتعبير عنيا.
-ّّ ّالرازم: ّالديف ّفخر ّيقكؿ ّالناس: ّبيف ّيككف ٌناس اصطمحكا عمى جعؿ تمؾ الٌمفظة "الكقد

 ".    2المخصكصة معرفة لذلؾ الشئ المخصكص
ّّكّ- ّالرازم: ّالديف ّفخر ّيقكؿ ّقبيمتيف: ّبيف ّيككف حدل القبيمتيف عمى كضع اسـ إ"اتفاؽ قد

ا باالتفاؽ فاؽ كالتكاطؤ، إمٌ إاٌل باالتٌ  ". فمف كؿ ىذه التعريفات نستنتج أٌف المصطمح ال يتـٌ 3لمشيء
كيكضح خالد  خصص أك مصطمحات تككف مكجية لبلستعماؿ العاـ اليكمي.طمحات التٌ عمى مص
د بعنصر لـ تتقيٌ  أٌنيا بخصكص التعريفات التي ارتكزت في بنياتيا عمى األساس الثاني 4اليعبكدم

فاؽ، كبأم درجة مف درجاتو، مف ذلؾ ما نجده عند القرافي الذم يعتبر )االصطبلحات ىي االتٌ 
ة أـ الفنٌية، أـ ة أـ األدبيٌ ضكعة لمحقائؽ(، كلـ يحٌدد في تعريفو أيقصد الحقائؽ العمميٌ األلفاظ المك 

 يشمميا جميعان. 
 تعريؼ أحمد مطمكب بػ: د/عميّالقاسميّّأٌما التعريؼ الحداثي لممصطمح فقد أخذ

 ؛ةفاؽ العمماء عميو لمٌداللة عمى معنى مف المعاني العمميٌ اتٌ .1
 ؛كلىدة عف داللتو الٌمغكية األاختبلؼ داللتو الجدي.2

                                                           
صالح بمعيد، دكر المؤٌسسات الثقافية العربية في تنمية الٌمغة العربٌية، أطركحة لنيؿ درجة دكتكراه، إش: عبد الرحماف  -1

 . 181/182، ص 1992/1993حاج صالح، الجزائر: 
 .102، ص 1. طيراف: دس، دار الكتب العممية، ج2فخر الديف الرازم، التفسير الكبير كمفاتيح الغيب، ط -2
 .351المرجع نفسو، ص  -3
 . 7خالد اليعبكدم، آليات تكليد المصطمح كبناء المعاجـ الثنائية كالمتعٌددة المغات، ص  -4
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 ". 1كجكد مناسبة أك مشاركة أك مشابية بيف مدلكلو الجديد كمدلكلو الٌمغكم العاـ.3
كالمتتبع لقضايا المصطمح في التراث العربي يجد الكثير مف الكتب التي تناكلت إشكاالتو كمسائمو 

، كالحدكد، كالرسـك أك حدكد األشياء مفاتيح العمـك)ة تحت مسميات عٌدة، مثؿ: الٌنظرٌية كالتطبيقيٌ 
اإللماـ بقضايا  أفٌ  . كما(كرسكميا، كالمفردات، كالكٌميات، كاألسامي، كالمكاضعات كالمكافقات

كجابر بف حياف، كالصحارم األزدم  إاٌل بالرجكع إلى مؤلفات الخميؿ المصطمح في العربٌية ال يتـٌ 
 كالسيكطي كالكفكم...

ختاـ حديثو عف تداكؿ المصطمحيف أٌف المؤلفيف العرب القدامى  ح د/عمي القاسمي فيكيكضٌ 
عاء القائؿ بأٌف لفظ كيفٌند االدٌ  ،استعممكا لفظي )مصطمح، كاصطبلح( بكصفيما مترادفيف

ة، ألٌنو اسـ مفعكؿ مف الفعؿ )اصطمح( كىك فعؿ الـز ال فؽ كالقكاعد العربيٌ ال يتٌ  (مصطمح)
كا عميو( كأٌف اسـ الفاعؿ منو يحتاج إلى نائب فاعؿ ىك ل إال بحرؼ جٌر فنقكؿ )اصطمحيتعدٌ 

الجار كمجركر أك الظرؼ أك المصدر، كليذا ينبغي أٌف نقكؿ مصطمح عميو. كيكضح سبب ذلؾ؛ 
خفيؼ عندما يصبح اسـ المفعكؿ ة تجيز حذؼ الجار كالمجركر "منو" لمتٌ بأٌف قكاعد المغة العربيٌ 

 . 2ح فقطعممنا أك اسمنا ييسمى بو، فنقكؿ مصطم
في األخير، عدـ كركد لفظ )مصطمح( في المعاجـ العربٌية إاٌل في )المعجـ  عمي القاسميح كيكضٌ 

. فيرجع (ـ1989)ك)المعجـ العربي األساٌسي( سنة  (ـ1980)الكجيز( لمجمع الٌمغة العربٌية سنة 
ة جرت معاجـ العربيٌ الباحث سبب ذلؾ إلى أٌف المعاجـ العربٌية ال تسجؿ جميع ألفاظ الٌمغة كأٌف ال

عمى عدـ ذكر صيغ المشتقات المطردة. ككممة مصطمح اسـ مفعكؿ مشتؽ مف الفعؿ 
ت القدماء إلى عدـ دفعح في نفس السياؽ خالد اليعبكدم األسباب التي كيكضٌ  .3)اصطمح(

 ة إلىة، كمعاجميـ العامة كالخاصة ىك افتقاد العربيٌ في مصنفاتيـ العمميٌ  )مصطمح( استخداـ لفظ
ع مختمؼ االستعماالت بيا الٌمفظ منذ نشأتو كيتتبٌ  معجـ لغكم تاريخي يرصد المراحؿ التي يمرٌ 

                                                           
عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، نقبل عف: أحمد مطمكب، في المصطمح الٌنقدم، بغداد:  -1

 .267، المجمع العممي العراقي، ص 2002
 .273عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -2
 .263، ص المرجع نفسو -3
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فالعربٌية في الكقت الحالي  1ة.د المجاالت المعرفيٌ الالت التي عرفيا مع تكالي الحقب كبتعدٌ كالدٌ 
لما د كيكضح معالـ المصطمحات، فمك كاف ىناؾ معجـ تاريخي تفتقر إلى معجـ تاريخي يحدٌ 

فإٌف لكممة مصطمح مرادفات في الفكر العربي القديـ مف  ؛كسعأيثيرت ىذه القضٌية. كعمى سبيؿ التٌ 
 . 2مثؿ: لفظة )كممة( )مفردة( )مفتاح( )لفظ محدث(، اسـ صناعي

الدكتكر  فبيٌ ّتحديدّمفيكميّعمـّالمصطمحّكصناعةّالمصطمحّفيّفكرّد/عميّالقاسمي:ّ-3
ة ة كالغربيٌ يث كفي الدراسات العربيٌ دف المفيكميف في القديـ كالحعمي القاسمي المقصكد مف ىذي

ة التي ىي دراسة المصطمحات كتكثيقيا، قد يطمؽ عمييا عٌدة تسميات مثؿ: عمـ فالمصطمحيٌ 
كيمكف أف نستدٌؿ بجدكؿ  إلخ المصطمح، كعمـ االصطبلح، كعمـ المصطمحات كالمصطمحاتٌية...

أنػمػػاط مػف اخػتبلؼ الدارسيػف العػرب المحدثػػػيف في تبلؼ كضعو خالد اليعبكدم يبٌيف فيو اخ
  :(Terminologie) كضػػع مقابػؿ لمفيـك
ّالغربيّكماّيقابموّمفّ اسـّالباحث المفيـك

 مصطمحاتّعربية
ّالغربيّكماّيقابموّ المفيـك
 مفّمصطمحاتّعربية

 Terminologie Terminography 
 ػػػػػػ المصطمحية (1984المسدم )

 المصطمحية عمـ المصطمح (1993اعنة )سم
 ػػػػػػ عمـ المصطمحات (1993عصاـ عمراف )
 النظرية المصطمحية العامة (1998سماعنة )

 النظرية المصطمحيةالخاصة 

 ػػػػػػ

 عمـ المصطمحات (1999سماعنة )

 عمـ المصطمح )العاـ/ الخاص(
 المصطمحية

 ػػػػػػ

                                                           
 .9خالد اليعبكدم، آليات تكليد المصطمح كبناء المعاجـ الثنائية كالمتعٌددة المغات، ص  -1
 .11عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -2
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 المصطمحاتية  (1996حبلـ الجيبللي )
 طبلحية "اص

 المصطمحاتية

أرخصيص عبد السبلـ 
(1998) 

 ػػػػػػػ عمـ المصطمحات

 المصطمحية )تج فيمبر ( (1987ىميؿ )
 عمـ المصطمح 
 عمـ المصطمحية"

 التدكيف المصطمحي 

 1االصطبلحية المصطمحية (1995الحمزاكم )
حظ عدكؿ بعض الباحثيف ، كما نبلة المفيـك الكاحدسميات كتعٌددىا في تسميٌ نبلحظ اختبلؼ التٌ ف

لى د/عمي القاسمي إلى تكضيح القضيٌ  اىذا ما دع عف بعض المصطمحات بمركر السنيف. ة كا 
 التفريؽ بيف المصطمحات.

 ة في الدراسات الغربٌية شيئاف:قصد بالمصطمحيٌ يي المصطمحيةّفيّالد راساتّالغربي ةّالحديثة:ّّ-أ
ىك العمـ الذم يبحث في العبلقة بيف ك  (Terminology/Terminologie)عمـّالمصطمح:-1ّ

عمـ يبحث في المفاىيـ كخصائصيا  اعمـ المصطمح إذن فة كالمصطمحات الٌمغكية، المفاىيـ العمميٌ 
رات كالتعبير عف ىذه كفي نظـ المفاىيـ كعبلقاتيا بالمصطمحات. أم يبحث في إنشاء التصكٌ 

ا عمـ المصطمح( مرادفن رات. كما نبلحظ أٌف د/عمي القاسمي يستعمؿ مصطمح )التصكٌ 
عمـ الٌمغة كصناعة المعجـ(: "عمـ المصطمح أك )يقكؿ في مقدمة كتابو ك  ،ة()لممصطمحيٌ 
ة التي تعبر ة كاأللفاظ الٌمغكيٌ ة( عمـ حديث يبحث في العبلقة بيف المفاىيـ العمميٌ )المصطمحيٌ 

ات، كعمـ الكجكد كميٌ عنيا، كىك عمـ مشترؾ بيف عمـك عٌدة أبرزىا عمـ الٌمغة، كالمنطؽ كالمعم
فالمبلحظ عمى ىذا القكؿ اعتراؼ مف القاسمي  ".2ص العمميكعمـ المعرفة، كحقكؿ التخصٌ 

بحداثة ىذا العمـ فظيكره كما سبؽ ذكره يعكد إلى سبعينيات القرف الماضي، كيجمع بيف عٌدة 
 لكجكد كالمعرفة.عمـك متماسكة كمتكاممة فيما بينيا كعمـ المغة كالمنطؽ كالمعمكماتيات، كعمـ ا

                                                           
 //:www، مف مكقع: -الحدكد كاآلفاؽ  -طبيعة البحث المصطمحي بالعالـ العربي اليعبكدم،  خالد -1

atida.org/cv.php id=73.  :17/01/2013بتاريخ. 
 .11، مطابع جامعة الممؾ سعكد، ص 1991. السعكدية: 2عمي القاسمي، عمـ الٌمغة كصناعة المعجـ، ط -2
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( كىي العمؿ الذم ينصب ( Terminography/Terminorgaphieصناعةّالمصطمح:ّّ-2
عمى تكثيؽ المصطمحات، كتكثيؽ مصادرىا كالمعمكمات المتعٌمقة بيا، كنشرىا في شكؿ معاجـ 

أٌف المعجمي كالمصطمحي الفرنسي أالف رام  عمي القاسمي. كيؤكد 1ة أك كرقٌيةمختصة، إلكتركنيٌ 
(Alain reyمف األكائؿ الذيف ) وأشاركا إلى ىذا الفرؽ. في كتاب(la terminologie: Noms 

et Notions)  ٌف قد سبقكا إلى تبياف الفرؽ بيف عمـ المعجـ ييد الباحث أٌف المسانييف األمريككأك
(Lexicologie)  كصناعة المعجـ(Lexicography). 

بدراسة األلفاظ مف جميع الجكانب  لذم يختٌص كىك المجاؿ ا :(Lexicologie)المعجـّّعمـّ-أ
بدراسة األلفاظ مف  التي تيتـٌ  3ظرٌيةة النٌ أم المعجميٌ  .2ةة كالٌداللٌية كاألسمكبيٌ ة كالصرفيٌ الصكتيٌ 

 ؛ة التي تتألؼ منياة كالسياقيٌ حيٌ حيث اشتقاقيا كأبنيتيا كدالالتيا كمرادفاتيا، كالتعابير االصطبل
ّالمعجـّ-ب ؽ بجمع البيانات كاختيار : كىك الجانب الذم يتعمٌ (Lexicography) ّصناعة

. فمكضكع صناعة المعجـ ىك 4المداخؿ ككتابة المكاد كنشر الناتج الٌنيائي في شكؿ معجـ
ة تجمع مف مصادر كمف مستكيات ة مف حيث ىي مداخؿ معجميٌ البحث في الكحدات المعجميٌ 

. 5منيج في الترتيب كتعريؼ معٌيف ة ما، كمف حيث ىي مادة كتاب قد أٌلؼ بحسبلغكيٌ 
ع المرحمة الزمانٌية في ظيكر ىذه تتبٌ  عمي القاسميحظ عمى ىذه التعريفات أٌف كالمبل

ف كانكا السباقيف إلى التفريؽ بيف ييتكضيح كيؼ أٌف المسانييف األمريكالمصطمحات، فقاـ ب
كالمصطمحي الفرنسي ا أدل بالباحث المعجمي ممٌ  ،مصطمحي )عمـ المعجـ( ك)صناعة المعجـ(

إلى التفريؽ بيف عمـ المصطمح كصناعة المصطمح ألٌف ىذيف المصطمحيف يدخبلف  (أالف رام)
)عمـ المعجـ( ك)صناعة المعجـ(. كيكضح الباحث كأشمؿ منيما ىما في دائرة مصطمحيف أكسع 

ليس لو كجكد كمكقفو الفكرم مف التفريؽ بيف ىذه المصطمحات بقكلو: "كلكف ىذا التمييز  وجاىاتٌ 
دة أك مكحٌدة لمنشر، ال بٌد في الكاقع العممي فالمصطمحي الذم يضطمع بإعداد مصطمحات مكلٌ 

                                                           
 . 264ص ظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو الن -1
 .264، ص المرجع نفسو -2
 . 17، ص 1991. السعكدية: 2عمي القاسمي، عمـ الٌمغة كصناعة المعجـ، ط -3
 .264عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -4
 .8، دار الغرب االسبلمي، ص 1997إبراىيـ بف مراد، مقدمة لنظرية المعجـ، دط. تكنس:  ينظر: -5
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ا مف نظريات عمـ المصطمح. ككذلؾ المعجمي الذم يتكلى تصنيؼ معجـ مف أف يككف متمكنن 
ضح تٌ يك ". 1ا مف دراسة المفردات التي يشتمؿ عمييا معجمونن عاجـ، ينبغي لو أف يككف متمكِّ الم

يؤكد الشركط الكاجب تكفرىا في المصطمحي كالمعجمي كي  عمي القاسميٌف أمف ىذا القكؿ 
الٌ ا كمعجمين يككف مصطمحين  كيبمكر فكره  مييز لف يرل النكر عمى المستكل العممي.ىذا التٌ  ا، كا 
ة، كيؤكد أٌنو إذا كاف ىذا التفريؽ د التسميات في مجاؿ المصطمح كالمعجميٌ كمكقفو مف تعدٌ 

لنكعيف مف النشاط: )عمـ  ا شامبلن ة( اسمن ضركريان فإٌنني أفضؿ أف يككف لفظ )المصطمحيٌ 
. 2المصطمح( الذم يعنى بالجانب النظرم )كصناعة المصطمح( التي تعنى بالجانب التطبيقي

ىنا ك طبيقي، ة الحديثة التي تجمع بيف الجانب النظرم كالتٌ يد رأم الدراسات الغربيٌ فالباحث ىنا يؤٌ 
س غربي لو نقكؿ نظرية ألٌنيا تنطمؽ مف فكر مؤسٌ ، تو المصطمحٌية الحديثةجمى مبلمح نظريٌ تت

كحديثة ألٌف البحث في قضية المصطمح قضية حديثة  ،مجاؿ الريادة كالتجارب في عمـ المصطمح
ر ة العصر كأيضا باعتباره عاشىرعند العرب كما زالت قضيٌ  ىؤالء العمماء عف قرب  كعاصى

رأيو أيضا في ىذا  الٌندكات التي كانت تدكر حكؿ المصطمح كالمعجمٌية. كيؤكدكحضر أغمب 
المقاـ، بأٌف المتخٌصص في عمـ المصطمح ال يستطيع كضع المصطمحات أك تكحيدىا بمفرده 

ٌنما تكصى المؤٌسسات المعنيٌ  نة مف مصطمحييف، كلسانٌييف ة بإسناد ىذه المٌيمة إلى لجنة مككٌ كا 
ة المصطمحات مف لكي تضمف دقٌ  داف العممٌي الذم تتعمؽ بو المصطمحاتصيف في الميكمتخصٌ 
ة بأٌف قضيٌ عمي القاسمي ىنا يؤكد ك . 3ة كقبكليا مف قبؿ األكساط التي تستعممياة العمميٌ الٌناحيٌ 

نٌ افردي   االمصطمح ليست شأنن  كضع  ة تضافر كتكتؿ مجمكعة جيكد لكي يتـٌ ما ىي قضيٌ ، كا 
ة كضع المصطمح ة في قضيٌ ة المغكيٌ إلى دكر كجيكد المجامع العمميٌ المصطمح، كأيضا إشارة 

 ة.ة كالمصطمحيٌ المعجميٌ  يكتكحيده. كيخمص الباحث بكضع شكؿ يبيف فرعى 
 
 

                                                           
 .264عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو الٌنظرية كتطبيقاتو العممية، ص  -1
 .264، ص المرجع نفسو -2
 .264المرجع نفسو، ص  -3
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ّالمصطمحيةّّّّّّّّّّّّّّ
 

 عمـ المصطمح           صناعة المصطمح                                    
ؽ في ىذا الفصؿ إلى بدايات تطرٌ بؿ ؽ إلى تحديد المفاىيـ فقط، بالتطر  عمي القاسميلـ يكتؼ 

خضاع ظيكره إلى الترتيب إفي نفس الكقت  ة، محاكالن ظيكر المصطمح في الدراسات الغربيٌ 
ا لرأيو فإٌننا نجد في معجـ مفردات . كتدعيمن اف )تحديد المصطمحات(العنك يذا بي، لذا سميت ػمنالزٌ 

العربي الصادرة عف مكتب التنسيؽ كالتعريب تترادؼ عمـ المصطمح الذم تتضمنو مجمة المساف 
كتعرؼ بأٌنيا "حقؿ المعرفة  ،(Terminologyترجمة لكممة ) (عمـ المصطمح كالمصطمحٌية)كممتا 

". غير 1سكاء في حقؿ خاص أك في مجمؿ حقكؿ المكاضيع ،الذم يعالج تككيف المفاىيـ كتسمٌيتيا
ة ليست ىي عمـ المصطمح كأٌف بينيما فرقا كما بيف أٌف عبد السبلـ المسدم يرل بأٌف المصطمحيٌ 

ا إبراىيـ بف مراد فيشير إلى ىذيف . أمٌ 2(Lexicology, Lexicographyالمعجمٌية كالقامكسٌية )
ة، كقكاميا المصطمحات، كالتي المصطمحيف بما ىما فرعاف لمبحث كاحد، ىك المعجمٌية المختصٌ 

 :3تنقسـ إلى
  ٌة النظريٌ المعجمٌية المختص( ةTerminology كمكضكعيا البحث في الكحدات المعجمٌية )

ة مف حيث مككناتيا كمفاىيميا كقكاعد تكليدىا، كتساكم المعجمٌية النظرٌية المختصٌ 
(Lexicology)؛ 
 ( المعجمٌية المختصة التطبيقٌيةTereminography كمكضكعيا البحث في المصطمحات )

اف ذلؾ بتأليؼ المعاجـ العممٌية كالفنٌية مف حيث مناىج تقييسيا كتجميعيا، سكاء أك
نة أك بالتخزيف في الحكاسيب، كىي تساكم المعجمٌية التطبيقٌية ة المدكٌ المختصٌ 

(Lexicography .) 

                                                           
إنجميزم، عربي( المنظمة العربٌية لممكاصفات كالمقاييس  1087ـ المصطمح، مؤسسة إيزك )التكصٌيةمعجـ مفردات عم -1

 .201، ص 22مجمة المساف العربي، ع
 . 22، ص 1984عبد السبلـ المسدم، قامكس المسانيات مع مقدمة في عمـ المصطمح، دط. تكنس:  -2
 .101/102، دار الغرب اإلسبلمي، ص 1997ت: . بيرك 1إبراىيـ بف مراد، مقدمة لنظرٌية المعجـ، ط -3

 المعجمٌة

 

 علم المعجم                صناعة المعجم
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مف عمـ المصطمح العاـ  محمكد فيمي حجازم فيرل بأٌف عمـ المصطمح يشمؿ كبٌل الدكتكر أما 
ألٌف ليذه  ة كاسـ لمتكحيد المصطمحيأف نطمؽ المصطمحيٌ  ي. كرأي1كعمـ المصطمح الخاص

ف كيفٌية ألٌنو العمـ الذم يبيٌ  ،فؽ مع طبيعة ىذا العمـالتسمٌية سمات تجريدٌية تنظيرٌية، كىك ما يتٌ 
إال بكجكد مفاىيـ عممٌية كمصطمحات لغكٌية أم عمـ المصطمح  كضع المصطمح، كالكضع ال يتـٌ 

صناعة المصطمح كبالتالي فرأم القاسمي أرجح منو ؽ بكيب تتحقٌ صنيؼ كالتٌ كبكجكد التكثيؽ كالتٌ 
 لمصكاب كالٌدقة.

4-ّّ ّالحديث: ّالمصطمح ّعمـ كره ػع أصكؿ المصطمح كتطتتبٌ  عمي القاسمينبلحظ أٌف نشكء
رىاصات الٌنشأة إالمراحؿ التي قطعيا عمـ المصطمح الحديث. حيث ظيرت أكلى  ككقؼ عمى أىـٌ 

المصطمحات  كضع قكاعد إذ شرع ىؤالء العمماء في تكحيد باك مياء بأكر يلدل عمماء األحياء كالك
 طاؽ العالمي منذ القرف التاسع عشر. عمى النٌ 

ّفيّّ- ( لجنة المصطمحات العممٌية كالتقنٌية lotteس العالـ السكفياتي لكط )أسٌ  :(1933)عاـ
ـٌ ( أحد خبراء اليكنسككholmstromكبتشجيع مف ىكلمسترـك ) ،كمقرىا االتحاد السكفياتي ، ت

 .مكاؿ البلزمة لمنشرنشاء )دائرة المصطمحات الدكلٌية( كرصد األإ
ة بست لغات. المصكر لممصطمحات التقنيٌ  (معجـ شمكماف)صدر  (1928ك1906فيّعاـ:ّ)ّ-

ٌنما رتٌ كلـ يرتب المصطمحات ترتيبن   .بيا عمى أساس المفاىيـ كالعبلقات القائمة بينياا ألفبائيان كا 
-ّ(ّ ّعاـ  (فيسترػ )ر كتاب )التكحيد الٌدكلي لمغات اليندسة الكيربائٌية( لصد (:1931في
 .( كقد اعتبره معظـ المغكييف مف المراجع اليامة في صنعتيـwuster( )1977)ت
كبطمب مف االتحاد السكفياتي ممٌثبل  تشكمت المجنة الٌتقنٌية لممصطمحات (1936فيّعاـ:ّ)ّ-

 .(isaات المقاييس الكطنٌية ))االتحاد العالمي لجمعيٌ بأكاديمٌية العمـك السكفياتية، كذلؾ ضمف 
ّالعالمي ة:ّ- ّالحرب ( 37ت محؿ الٌمجنة السابقة لجنة جديدة تسمى الٌمجنة التقنٌية )حمٌ  بعد

( iso)المنظمة العالمٌية لمتكحيد المعيارم  مبادئ كتنسيقيا. كىي تابعة لػالصة في كضع المتخصٌ 
 .مقران لياكتتخذ مف مدينة جنيؼ السكيسرية 

                                                           
، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ص 1993محمكد فيمي حجازم، األسس المغكٌية لعمـ المصطمح، دط. القاىرة:  -1

20. 
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ـٌ ذلؾ بالتعاكف بيف اليكنسكك  .س مركز المعمكمات الدكلي لممصطمحاتتأسٌ  (1971)فيّّ- كت
ص في كىك متخصٌ  ،(felberكالحككمة النمساكية في فييٌنا، كتكلى إدارتو األستاذ ىممكت فمبر)

 أىداؼ ىذا المركز: عمـ المصطمح. كمف أىـٌ 
لعامة لعمـ المصطمح، ككضع المصطمحات كتكثيقيا ة في الٌنظرية اتشجيع البحكث العمميٌ  -1

 ؛كعقد دكرات تدريبية في ىذا الميداف
ة ة كالدكليٌ قة بالمصطمحات، كالخبراء كالمشركعات، كالمؤٌسسات القطريٌ تكثيؽ المعمكمات المتعمٌ  -2

 ؛العاممة في ىذا الحقؿ
ّ؛كمات عنياتنسيؽ التعاكف الدكلي في حقؿ المصطمحات كتبادليا، كتبادؿ المعم -3
 .1مكانات التعاكف بيف بنكؾ المصطمحات، كأسس تبادؿ المعمكمات بينياإبحث  -4

ة األكلى حكؿ دكة العالميٌ ليا: النٌ ة كاف أكٌ المؤتمرات كالٌندكات الدكليٌ  كقد كاف ليذا المركز عدد مف
تائج . كقد كاف مف ن(ـ1975)يينا عاـ فالتعاكف الدكلي في حقؿ المصطمحات التي نظمت في 

 .2ىذه الٌندكة قياـ المركز بإعداد دليؿو بأسماء المنٌظمات العاممة في حقؿ المصطمحات كأنشطتيا
 أضحت محؿٌ ىذه األخيرة، كالتي قتيا دة التي حقٌ ة كالنتائج الجيٌ ر نظاـ المعمكماتيٌ كقد كاف لتطكٌ 
فالمغة العربٌية  كالطب... كالرياضيات ،كلـ تكف انشغاالتيا المجاالت العممٌية فقط ،اىتماـ المغكييف

أيضا دخمت الحاسكب. كقد كاف إلقداـ المنٌظمات الدكلٌية عمى استخداـ الحاسكب في تخزيف 
. المؤتمر (1979) نظـ المركز في أفريؿحيث ، األثر الكبير المصطمحات، كتكثيقيا كمعالجتيا

كطف العرٌبي فيو. ككاف ىذا األكؿ لبنكؾ المصطمحات الدكلٌية، كقد كاف د/عمي القاسمي ممٌثبلن لم
 المؤتمر يرمي إلى:

 ؛إرساء مبادئ التعاكف الدكلٌي في حقؿ المصطمحات العممٌية كالتٌقنٌية كتبادليا -1
 ؛تطكير مجمكعة مف األسس اليادية التي تيٌسر إقامة بنكؾ جديدة لممصطمحات -2

                                                           
 feleber, international، نقبل عف268عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1

efforts to overcomedifficulties in technical communication a peperpresented to the 
thirdeuropeancongress on information systems and ntworks.  ، 

 M. krommer-benz, world ، نقبل عف:268عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -2
guide to terminologicalactivities 
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حات، كاقتراح الحمكؿ إعطاء فكرة كاضحة عف المشكبلت الرئيسة التي تكاجو بنكؾ المصطم -3
 سة في عمـ المصطمح أيضا:كمف المؤتمرات المؤسٌ ، ليا
كذلؾ بالتعاكف  ،(infotermنظـ مركز المعمكمات الدكلي لممصطمحات ) (1979)نكفمبرّفيّّ-

ة، ندكة عالمٌية حكؿ المشكبلت النظرٌية كالمنيجٌية في عمـ المصطمح ة العمـك السكفياتيٌ مع أكاديميٌ 
ة كحالتيا الراىنة، كمشكبلت قاء في مكسكك، ككاف مف أبرز اىتماماتو بحث المعجميٌ ككاف ىذا الم

تنسيؽ المصطمحات كتكحيدىا، كقضايا تعميـ المصطمحٌية في الجامعات، كعبلقة المصطمحٌية 
كقد أدرج الباحث المرجع الرئيسي لتكصيات ىذه الندكة بقكلو: نشرت خبلصة  ،بالعمـك األخرل

عمى اطبلع  . كىذا يدؿٌ 287/2881، ص 1، ج17مة الٌمساف العربي عدد كصيات في مجالتٌ 
سة لنشكء ىذا العمـ. كىذه المعمكمات قد ال الباحث الكاسع كاىتمامو الشديد بنتائج المؤتمرات المؤسٌ 

تكحي بأمانتو العممٌية، كأيضا يعطي مراجع جاىزة لمقارئ ك يجدىا القارئ في غير ىذا الكتاب، 
 ىذه المعطيات.عمى نجد باحثا يطمعنا قٌمما باشرة دكف بخؿو كشحو ألٌنو لمعكدة إلييا م

 سة أيضا:كمف المؤتمرات المؤسٌ  -
ـٌ انعقاد الٌندكة العالمٌية حكؿ مشكبلت الترادؼ كالتعريؼ في عمـ  :(1982)ّجانفيّ- ت

 .كقد عقدت في ككبيؾ بكندا ،المصطمح
-ّّ المصطمح التي عقدت عمى ىامش المؤتمر انعقاد الٌندكة الخاصة بعمـ  :(1983)سبتمبر

، نبلحظ أٌف الباحث لو عمي القاسميبإنجمترا، كقد شارؾ فييا  (أكستر)العالمي لممعجمييف بجامعة 
فضؿ حضكر المؤتمرات الميؤىٌسسة ليذا العمـ الجديد، كىذا يعطينا ثقة أكبر في محاكلة صكغ 

 ة. نظريتو المصطمحيٌ 
 ذا العمـ مف أمثاؿ:كقد ذكر الباحث بعض أعبلـ ى 
ـ( كقد كاف لكط كراء 1942ت caplygin) ـ( كشابمجيف1950ت lotteالسكفيتياف لكط ) -

( ككيستر holmstromتأسيس )لجنة المصطمحات العممٌية كالتقنٌية( كأدكيف ىكلمسترـك )
(wuster( كفمبر )felber.) 
5-ّّ ّالمصطمحّفيّفكرّعميّالقاسمي: لمصطمح بأٌنو: "العمـ يعرؼ الباحث عمـ اتعريؼّعمـ

                                                           
 .269عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1
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 ىنا يؤكد الباحثف". 1الذم يبحث في العبلقة بيف المفاىيـ العممٌية كاأللفاظ الٌمغكٌية التي تعبِّر عنيا
نشاط إنسانٌي، ككٌؿ مجاؿ مف مجاالت المعرفة يحتكم عمى مجمكعة كبيرة مف المفاىيـ  أٌف كؿٌ 

ف عمى عبلقة بمنظكمات الحقكؿ األخرل التي ترتبط فيما بينيا عمى ىيئة منظكمة متكاممة، كتكك 
"يتألؼ نظاـ المفاىيـ في  اكمنفتحة عمييا، كالمشكمة بمجمكعيا نظاـ المفاىيـ في الكجكد. إذن 

الكجكد مف مجمكع المنظكمات المفيكمٌية الخاصة بكؿ حقؿ مف حقكؿ المعرفة كمصطمحات كؿ 
 ".2لخاصة، كىي الناقمة لمضامينورة عف مضامينو كلغتو احقؿ عممي، أك مجاؿ معرفي ىي المعبٌ 

ر كؿ حقؿ عممي عمى مجمكعة حيث يتكفٌ  ،يربط الباحث في تعريفو المصطمح بالحقؿ العمميف
ر عف مفاىيمو لغكيان، كتيبىيف العبلقة بيف المفيـك كالمصطمح الذم كبيرة مف المصطمحات التي تعبٌ 

كمة مصطمحٌية تقابؿ المنظكمة حقؿ مف الحقكؿ منظ يعٌبر عنو. كبالتالي تؤلؼ مصطمحات كؿٌ 
 ط اآلتي:سأحاكؿ مقاربة ذلؾ بالمخطٌ  المفيكمٌية لذلؾ الحقؿ.

 
 
 
 
 
 
 

يا: ة أخرل أىمٌ عت كتعٌددت كتشعبت مجاالت المصطمح كامتداداتو في حقكؿ معرفيٌ كلذلؾ تنكٌ 
. كبالتالي 3مميالٌمسانيات، كالمنطؽ، كعمـ الكجكد، كعمـ المعرفة كالتكثيؽ، كحقكؿ التخصص الع

 يككف مكضكع عمـ المصطمح:

                                                           
 .269عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1
 .270، ص المرجع نفسو -2
 .270المرجع نفسو، ص  -3

منظومة  حقل علمي

 مصطلحية

 منظومة مفهومّية

أسس كجكدية 
 منطقٌية
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البحث في العبلقات بيف المفاىيـ المتداخمة )الجنس كالنكع، كالكؿ كالجزء( المتمثمة في صكرة -1
كبالتالي يككف عمـ المصطمح ، فةؿ األساس في كضع المصطمحات المصنٌ أنظمة مفاىيـ التي تشكٌ 

 ؛فرعان خاصان مف عمـ المنطؽ كعمـ الكجكد
ة كالعبلقات القائمة بينيا، ككسائؿ كضعيا كأنظمة تمثيميا في بحث في المصطمحات الٌمغكيٌ ال -2

كبالتالي يككف عمـ المصطمح فرعان خاصان مف فركع عمـ المعجـ  ،بنية عمـ مف العمـك
(lexicology) 1كعمـ تطكر دالالت األلفاظ (semasiology). 

ظر عف التطبيقات الٌمغة العممٌية كالتٌقنٌية بصرؼ النٌ البحث في الطرؽ العامة المؤدٌية إلى خمؽ  -3
كبالتالي يككف عمـ المصطمح عممان مشتركان بيف عمـك الٌمغة كالمنطؽ  ،العممٌية في لغة طبيعٌية بذاتيا

 صنيؼ كاإلعبلمٌيات كالمكضكعات المتخٌصصة.كالكجكد كالمعرفة كالتٌ 
ما كصؿ إلى عمـ المصطمح ككصؿ  قد حقؽٌ ك ح:ّمالمدارسّالفكري ةّالمعاصرةّفيّعمـّالمصطّ-6
مساره  فيكذلؾ بفضؿ مدارسو العممٌية التي احتكتو كطبعتو بطابعيا المنيجي، كأثرت  ،إليو

كتكجياتو، كأرست معالمو كقكاعده، كقد تبنى الباحث ثبلث مدارس فكرٌية معاصرة في عمـ 
 المصطمح: 

ّّ-أ ّفيينا: ( فقد قٌدـ أطركحتو إلى جامعة wusterر )كمؤٌسسيا الميندس الٌنمساكم فيستمدرسة
صاؿ جاىو فمسفٌيان، ينظر إلى المصطمحات بكصفيا كسيمة اتٌ كقد كاف اتٌ  (ـ1931)برليف عاـ 

لصيقة بطبيعة المفاىيـ، كليذا فإٌف البحث المصطمحي ينطمؽ مف دراسة المفاىيـ، كالعبلقات 
ر عنيا كتنظيميا لمصطمحات التي تعبٌ القائمة بينيا، كخصائصيا ككصفيا، كتعريفيا ثـ صياغة ا

. كيؤكد الباحث أٌف إدارة المصطمحات في منظمة اليكنسكك قد تبٌنت تكجيات المدرسة في 2كتداكليا
 أنشطتيا.

ّبراغ:ّ-ب ة في المسانيات، كالتي تأٌسست عمى كالتي ىي نتيجة إفراز لممدرسة الكظيفيٌ  مدرسة
ى الجانب الكظيفي لمغة، كقد تبٌنت اٌتجاىان لساني ا قكامو د عممبادئ الفكر السكسيرم، الذم كاف يؤكٌ 

                                                           
 .03سمي، عمـ الٌمغة كصناعة المعجـ، ص عمي القا -1
 .271، ص المرجع نفسو -2
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كالبحث في ظاىرة  ،ا منياا خاص  "أٌف المصطمحات تشكؿ جزءنا مف ألفاظ الٌمغة، أك قطاعن 
 .1ةؼ كسائؿ لسانٌية بما فييا الكسائؿ المعجميٌ المصطمحات يكظٌ 

كانتيجت  (لكط كشابمجيف)ف اسيف الرك اس ىذه المدرسة، الميندسكقد أسٌ المدرسةّالركسي ة:ّّ-جػ
مف: المفيـك كعبلقاتو بالمفاىيـ األخرل المجاكرة  يضع في الحسباف كبلٌ  ،لنفسيا منيجا مكضكعي ا

ليا، ثـ الٌنظر في المطابقة بيف المفيـك كالمصطمح كتنميط المصطمح كتكحيده، كما تتبنى 
كاف ترتيبيا لممصطمحات ترتيبا ة، كقد مف التطبيقات المعجميٌ  التطبيقات المصطمحٌية بدالن 

 مكضكعي ا.
كيخمص الباحث إلى أٌف أكثر ىذه المدارس نشاطن كحيكية، ىي مدرسة فيينا، كذلؾ بفضؿ )مركز 

 (.infotermالمعمكمات الٌدكلي لممصطمحات 
7-ّّ ّالمدارسّالغربي ة:  ة ماكلعؿ مف أىـ القضايا التي تناقشيا ىذه المدارس المصطمحيٌ قضايا

 يمي:
عدادىا جميع الفعمٌيات  عدادىا:اّ ال:ّكضعّالمصطمحاتّّكأّك يقصد الباحث بكضع المصطمحات كا 

ا إمٌ  ،كمعرفة مرادفاتيا المٌتصمة بجمع المصطمحات في حقؿ مف الحقكؿ العممٌية، كتحميميا كتنسيقيا
 بالمغة األـ أـ بمغة أجنبٌية أخرل، كأيضا محاكلة جمع المفاىيـ الخاصة بذلؾ الحقؿ، كدراسة

لمتعبير عف كٌؿ مفيـك بمصطمح  العبلقات القائمة بينيا، ثـ كصؼ ذلؾ االستعماؿ المكجكد فعبلن 
 كاحد أك تخصيص مصطمح معيف لممفيـك الكاحد.

 إعداد المصطمحات المعيارٌية بثبلث مراحؿ ىي: كيمرٌ 
ٌدراسة دراسة نظاـ المصطمحات المعمكؿ بيا حالٌيا في حقؿ عممي معٌيف أك بعبارة أخرل ال -1

 ؛الكصفٌية لبلستعماؿ الفعمي لممصطمحات في حقؿ ما
أم تحسيف االستعماؿ الفعمي لممصطمحات، ككضع المصطمح  ،تطكير نظاـ المصطمحات -2
 ؛قيؽ أماـ المفيـك العممي بتطكير االستعماؿالدٌ 
 كصيات الخاٌصة بالمصطمحات المكٌحدة المعيارٌية كتعميميا.نشر التٌ  -3
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النتائج التي حٌققتيا المصطمحٌية  مف أىـٌ ّأفٌ ّيؤكد الباحثةّالعامةّكالن ظريةّالخاصة:ّثانيا:ّالن ظريّ 
 ة في عمـ المصطمح.إنتاج ما يعرؼ بالٌنظرٌية العامة كالخاصٌ 

يرل الباحث بأٌنيا نظرٌية تعنى بالمبادئ العاٌمة التي تحكـ كضع المصطمحات أ:ّالن ظري ةّالعامة:ّ
ئمة بيف المفاىيـ العممٌية، كتقـك بمعالجة المشكبلت المشتركة بيف جميع كذلؾ طبقنا لمعبلقات القا

 ما يمي: . كتبحث في1الٌمغات تقريبنا
كمف أىـ مكضكعات البحث في الٌنظرٌية العاٌمة لعمـ المصطمح طبيعة المفاىيـ ّ:المفاىيـ:1

الشيء المخصكص ما بينيا، كطبيعة العبلقة بيف المفيـك ك  كتككينيا، كخصائصيا كالعبلقات في
، ككيفٌية تخصيص المصطمح لممفيـك كبالعكس، كطبيعة المصطمحات ككيفٌية  كتعريفات المفيـك

 تكليدىا كتكحيدىا.
ا بتحديد المبادئ  يرل الباحث بأٌف الٌنظرٌية العامة لعمـ المصطمح تيتـٌ :ّالكضعّكالتكحيد:2ّ أيضن

ىا، ككذلؾ تحديد طرائؽ االختيار بيف ة الكاجبة التطبيؽ في كضع المصطمحات كتكحيدالمصطمحيٌ 
يمي:  الشركط الكاجب تكفرىا في المصطمح الجٌيد ما بيف مفأٌف يؤكد الباحث ف ،المبادئ المتضاربة

. غير أٌف 2الٌدقة كاإليجاز كسيكلة المفظ، كقابمٌيتو لبلشتقاؽ، كصحتو لغكي ا كشيكعو في االستعماؿ
ّالقاسمي تكمف في: التضارب في ىذه الٌنقطة كما يؤكد د/عمي

-ّّ ّالمصطمح كبالتالي نككف أماـ تعٌدد  ،لبلشتقاؽ أم أٌف المصطمح الكاحد قد يككف قاببلن دق ة
 الكممات لممعنى الكاحد. كبيف أيضا:

الذم ينضكم تحت مبدأ االقتصاد في المغة مف جية، كبيف شيكعو اإليجازّكاالستعماؿّالشائع:ّّ-
حٌيا مف صديقو األستاذ )أحمد  د/عمي القاسمي مثاالن  في االستعماؿ مف جية أخرل. كيضرب

األخضر غزاؿ(: حيث كضع ىذا األخير مصطمح: )أفمؾ( كجمعيا )أفالؾ( كذلؾ عمى كزف )أرنب 
أرانب( كىذا لمٌتعبير عف القمر الصناعي الذم يدكر في الفضاء في فمؾ محٌدد، فالمبلحظ أٌف 

ا عي( لكف ىذا المصطمح األخير قد حٌقؽ شيكعن الكممة الجديدة ىي أكجز مف مصطمح )قمر صنا
كانتشارنا في االستعماؿ، كبالتالي يؤكد د/عمي القاسمي أٌف الٌنظرية العامة لعمـ المصطمح تبحث في 
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 استعمالو في المصطمح حياةف .1طرائؽ االختيار بيف المبادئ المتضاربة كترتيبيا حسب أىٌميتيا
 انطبلقا، كطبعا يككف ذلؾ أخرل جية مف عميو الطمب أك جية كطمبو مف جكدتو رىيف كاستعمالو

ا) ةالعربيٌ  في المصطمح سمي كقد .أمكف ما كشامؿ دقيؽ مصطمحي تكثيقي عمؿ مف ( مصطمحن
 استعمؿ إذا" وأنٌ  سبؽ اعمٌ  كينتج. عميو فاقيـكاتٌ  كتراضييـ تكاضعيـ أم عميو الناس الصطبلح

 االستعماؿ ذلؾ في األفراد ةبقيٌ  يتبعو لـ ثـ ما مفيـك عمى ةالللمدٌ  الفظن  ةالمغكيٌ  الجماعة أفراد أحد
 فٌ فإ لذلؾ، غير ال المغة ألفاظ مف لفظنا كيبقى ةالمصطمحيٌ  صفة عنو تزكؿ المصطمح ذلؾ فإف

 أىؿ أم باألمر المعنيكف يستعمميا ال مجامع ثٌـ أك لجاف أك أفراد يضعيا التي المصطمحات آالؼ
ٌنما اتػمصطمح تعدٌ  أف يمكف ال كالتقنيات ـكبالعم كالمشتغمكف االختصاص  أك مقترحات ىي كا 
 االستعماؿ يكجدها إذن  المصطمح. 2الفبلسفة يقكؿ كما "بالقكة مكجكدة" مصطمحات أك إمكانيات
، المفظ ىما الٌمذيف يفالرئيسيٌ  مكٌكنيو بيف العبلقة كيٌكثؽ كيبمكره، المتكاتر،  في يستقر كبذلؾ كالمفيـك

كفي ىذا المقاـ يقكؿ كتبادليا.  كنشرىا المعرفة كنقؿ الكاقع تصنيؼ في يتٌمثؿ ذمال بدكره قـك
يكسؼ مقراف: "إٌف المصطمحات ال تيفرض بكساطة ما تستصدره الييئات الحاًكمة مف المراسيـ 

". فيكسؼ مقراف يرل أف| شيكع المصطمح كتداكلو يكرسو 3كاألكامر، بقدر ما يكرِّسيا االستعماؿ
كىٌذه القضايا المنيجٌية عاٌمة ال ترتبط بمغة مفردة، أك بمكضكع  كال يفرض بالقكة. االستعماؿ،

كما نبلحظ مف خبلؿ ىذا الطرح أف د/عمي القاسمي ، كليذا فيي مف عمـ المصطمح العاـ ،بعينو
يا غير أٌنو لـ يركز ػز انشغالا مجاؿ كحيٌ حن ة العامة لعمـ المصطمح، كمكضٌ اكتفى بعرض النظريٌ 

 ف انتقد ىذه النظرية العامة.عمى م
مجمكعة مف الٌدارسيف عمى أٌف الٌنظرية العامة لعمـ  نقد النظرية العامة لعمـ المصطمح: لقد أثبت -

كذلؾ ببناء نظرٌية نقٌدية، كاالصطبلح في الٌنظرٌية النقٌدية ال يجب  ،المصطمح أضحت غير كافية
ٌنما ،ة(ربطو بالمسانيات )الٌنظرية كالتطبيقيٌ  قد يعالج انطبلقا مف نظرٌيات لسانٌية، أك نظرية  كا 

" إٌنيا النشاط المصطمحي الذم  :االتصاؿ، أك الٌنظرية المعرفٌية، كما يقكؿ سماعنة جكاد حسني
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ييدؼ إلى تدكيف المفاىيـ المصطمحٌية، بما في ذلؾ مكاقع المفاىيـ في أنظمتيا، كتدكيف البيانات 
صرنا لمفيـك ما أك لمجمكعة مف العبلقات التي تربط بيف المفيـك ا مختة التي تقٌدـ كصفن المصطمحيٌ 

ٌنما ". فالمصطمح كما يبلحظ ال يجب ربطو أك حصره في نظريٌ 1كالمفاىيـ األخرل ة كاحدة فقط، كا 
يككف بتكافؿ كالتحاـ نظريات أخرل في صكغو، يقكؿ خالد األشيب: "فالمصطمحات يجب أف 

كؿ فعاؿ نظريات مختمفة تيدؼ إلى تمثيؿ الطرؽ تكصؼ مف خبلؿ نسؽ متكامؿ يدمج بش
". كيكاصؿ خالد األشيب نقد الٌنظرية العامة لعمـ المصطمح 2الخاصة لمختمؼ مظاىر المصطمح

ة العامة كإغفاليا لتطكر ة مف تجاكز النكاقض التي شابت الٌنظريٌ ة النقديٌ كذلؾ بتمكف الٌنظريٌ 
اعتمادىا عمى السجؿ الميني لممصطمح، كاختزاؿ كظيفة ـ كالقيمة البراغماتٌية لممصطمح، ك ػالمفاىي

المصطمح في التسمٌية، أك في القيمة االتصالٌية في الخطاب الميني، كاالعتماد عمى الكصؼ 
قصائيا لممعطيات التجريبٌية، كعجزىا عف كصؼ التنكعات االصطبلحيٌ  ة في كؿ تعقيداتيا كا 

 . 3ةالتمثيمٌية كالكظيفيٌ 
فيا د/عمي القاسمي بأٌنيا "المبادئ التي تحكـ كضع يعرٌ فيّعمـّالمصطمح:ّّالنظري ةّالخاصةّ-ب

". فيذه 4المصطمح في حقكؿ المعرفة المتخٌصصة كالكيمياء، كاألحياء، كالطب، كغير ذلؾ
ف القكاعد الخاٌصة بالمصطمحات في لغة مفردة كالٌمغة العربٌية أك الٌمغة الٌنظرية، تتضمٌ 

/عمي القاسمي عمى دكر المنٌظمات الدكلٌية المتخٌصصة في تطكير ة...إلخ. كيؤكد دالفرنسيٌ 
 عمى أىـٌ  كيعطي مثاالن  ،حصر حقؿ االختصاصبالٌنظريات الخاصة لممصطمحات، كيككف ذلؾ 

ح . كلمٌ (منٌظمة الٌصحة العالمٌية، كالييئة الدكلٌية لمتقنٌيات الكيربائٌية، كغيرىما)ىذه المنظمات مثؿ: 
ظرٌية العامة كالنظرٌية الخاصة في عمـ المصطمح، أٌف ىذا فرقة بيف النٌ ى التٌ الباحث في تطرقو إل

الذم يتناكؿ دراسة طبيعة الٌمغة كنظاميا بصكرة  مييز بيف عمـ المغة العاـمييز بينيما يشبو التٌ التٌ 
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اه عامة، كعمـ الٌمغة الخاص الذم يعنى باالىتماـ بمغة معينة بالدرس كالتحميؿ. كنفس االتجاه تبن
األستاذ محمكد فيمي حجازم الذم يرل بأٌف الٌتمييز بيف عمـ المصطمح العاـ أك ما يسمى بالٌنظرية 
العامة لعمـ المصطمح، كعمـ المصطمح الخاص يشبو أك يكازم الٌتمييز بيٌف الٌمسانيات العامة أك 

ب آخر. ينضاؼ نظرٌية الٌمغة مف جانب آخر، كالمسانيات التطبيقٌية الخاصة بمغة كاحدة مف جان
ص الكاحد ليا سماتيا كقضاياىا، كىك مكضكع أٌف المصطمحات العممٌية في داخؿ التخصٌ  إلى ذلؾ

بحث يدخؿ في عمـ المصطمح الخاص متجاكزا حدكد الٌمغة الكاحدة، كمف شأف البحث في عمـ 
عمى ـ لعمـ المصطمح العاـ نظريات كتطبيقات تثرم البحث كالتطبيؽ المصطمح الخاص أف يقدٌ 

ع المسانيات ك كالمبلحظ عمى ىذا الرأم القائؿ بأٌف عمـ المصطمح فرع مف فر  .1مستكل عالمي
التطبيقٌية، ال يعني بالضركرة تشابو مكضكعاتو مع الٌمسانيات التطبيقٌية، بؿ ىناؾ فركؽ بينيما كقد 

صطمح أسسو عمـ الم)يٌنا في ح األستاذ عبد الٌمو لعبيدم نقبلن عف كتاب فمبر عف مدرسة كضٌ 
: "يمكف القكؿ بأٌف )عمـ وة في عمـ المصطمح( بأنٌ . كذلؾ في كتابو )مفاىيـ أساسيٌ (كنظريتو

كليذا تختمؼ المنطمقات األساسٌية لعمـ المصطمح  ةػمف فركع الٌمسانٌيات التطبيقيٌ  المصطمح( فرع
ؼ الٌمسانٌية الٌتطبيقٌية عف المنطمقات العامة لمبحكث الٌمسانٌية األساسٌية كلكٌنيا تٌتفؽ مع األىدا

 :2كيتضح ذلؾ مف الجكانب التٌالية
ّةالمسانيالبحكثّّعمـّالمصطمح

ّالمنطمؽ:ّ-1 ّالمفيـك
ينطمؽ العمؿ في عمـ المصطمح مف  -

ا، فيك المفاىيـ بعد تحديدىا تحديدنا دقيقن 
حٌدد ييبحث في المفيـك كما أشرنا سابقا، ك 

 .المفيـك الكاحد بشكؿ دقيؽ

ّ
بحث الٌمساني دراسة البنٌية يحاكؿ ال -

الٌمسانٌية كفييا الكممات أك األبنٌية الٌمغكٌية 
ّ.كيدرس دالالتيا

ّ

                                                           
 .20محمكد فيمي حجازم، األسس الٌمغكٌية لعمـ المصطمح، ص  -1
: البميدة، ص 2012الٌدراسات الٌمسانٌية،  عبد الٌمو لعبيدم، مفاىيـ أساسٌية في عمـ المصطمح، دط. منشكرات مخبر -2

74،75. 
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ّذك-2 ّالمصطمح ّتزامني:ّعمـ ّمنطؽ
(synchronique) 

ة، ال يبحث في تاريخ كؿ مفيـك أك تسميٌ  -
بؿ يبحث الحالة المعاصرة لنظـ المفاىيـ 

 .كيحٌدد العبلقة القائمة

 
 
متعٌددة، كالمنيج  لمسانيات مناىج -

 الكصفي، كالتاريخي، كالمقارف، كالٌتقابمي.

لكي ةّالمكتكب:-3 ّأك 
كفي مرحمة تالٌية  ،ييتـ بالكممة المكتكبة -

ّ.في التكاصؿ المنطكؽ

 
 .تنطمؽ مف الصيغة المنطكقة -
 

ّطريؽّّ-4 ّعف ّالمصطمحات تتككف

يبحث عف الكسيمة الكفيمة بتككيف ّفاؽ:االتّ 
كتكحيد المصطمحات ىذه المصطمحات، 
ّ.المتعٌددة لممفيـك الكاحد

 
 
 .دراسة لغكٌية تسجيمٌية، ككصؼ لمكاقع -

ّإلىّ -5 ّالكصفي ة ّالمصطمح ّعمـ يتجاكز
 المعيارية:

-ّّ ّمعيارم، أثمر ىذا الجيد بتأليؼ ىدفو
 عٌدد مف معجمات المصطمحات المقٌننة

 .كالتسميات المكٌحدة

 ارين الٌمسانيات العامة منيجيا ليس معيا -
 التطبيقٌية جانب مف المعيارية. 

 

ّالتنمي ةّّ-6 ّمف ّجزء ّالمصطمح عمـ
ّالم غكي ة:

يحاكؿ إيجاد كسائؿ لمكصكؿ بالٌمغات  -
الكطنٌية الكبرل إلى مستكل الٌتعبير الكامؿ 

ّ .عف حضارة العصر كعمكمو

 
 
تكتفي بكصؼ الكاقع القائـ في بنية ىذه  -

 .الٌمغات
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ّالّ-7 ّبالم غة ـ  ّييت ّفصحىّال ّمف عام ة
ّ.كدارجة

 .بيما معا تيتـٌ  -
 

ناتّالمصطمح:ّ-9 ّبتحديدّقيمةّمكك   يقـك
يتضمف الٌتكحيد المعيارٌم لممصطمح  -

ّ.كاختيار التسمٌية المناسبة المنشكدة

بيذا األمر، بؿ كاف مقصكرا  لـ تكف تيتـٌ  -
 .عمى صناعة المعجـ

نظريةّعمـّالمصطمحّعكسّنظري ةّّ-10ّ
ّالم سانيات:

بدراسة مصطمح عممي أك تقنٌي ما  ييتـٌ  -
 .اؿدٌ ػينطمؽ مف المدلكؿ لمكصكؿ إلى ال

، كالدٌ  اؿ يعرؼ المدلكؿ يعرؼ بالمفيـك
 .بالٌتسمٌية

بدراسة الكممة الٌمغكٌية انطبلقا مف  تيتـٌ  -
 اؿ كصكال لممدلكؿ.الدٌ 
 
 

 المخطط التالي:كيحاكؿ األستاذ عصاـ عمراف تكضيح العبلقة بيف الٌمسانيات كالمصطمح ب
 

 عمـّالمصطمحّّّّّّّّّّّّّّّّّالم سانيات:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 
 
 

 1شكؿ:ّيكضحّاتجاهّالدراسةّبيفّالم ساني اتّكعمـّالمصطمح
ـ المصطمح فقط ػظرية العاٌمة كالخاصة في عملـ يكتؼ بالتفريؽ بيف النٌ  عمي القاسميكنبلحظ أٌف 

ٌنما حاكؿ إفاد ة الميتـ بالمجاؿ المصطمحي بذكر مراكز البحكث في الٌنظرٌية العامة لعمـ كا 
 المصطمح.

                                                           
عصاـ عمراف، عمـ المصطمحات كمشركع جعؿ العربٌية لغة العمـك كالٌتقنٌية، مجمة المساف العربي، المغرب:  -1

 .170، ص 37،ع1993

 =ّّّ=ّ=الكممة
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يؤكد الباحث بأٌف المجامع العممٌية كالٌمغكٌية مراكزّالبحكثّفيّالن ظري ةّالعامةّلعمـّالمصطمح:ّّ-8
أٌف فضؿ  كالجامعات ىي األمكنة الطبيعٌية إلجراء البحكث في الٌنظرٌية العامة لعمـ المصطمح، إالٌ 

لعمماء النمساكييف كالجيككسمكفاكٌييف كالسكفييت، ككاف ذلؾ في ى الإالسبؽ في ىذا الميداف يعكد 
 :1جاءت مرٌتبة كاآلتي، ك مراكز البحكث الٌنصؼ األكؿ مف القرف العشريف. كذكر أىـٌ 

يث قاـ لقد بدأ الباحث بيذه المدرسة ألٌف ليا فضؿ الريادة في المجاؿ المصطمحي ح النمسا:ّ-1
( بالٌنمسا، كىذا wieselburg( بتأسيس مركز لمبحث في مدينة فيزلبكرغ )wusterاألستاذ فيستر )

البحكث التي أجراىا األستاذ  المركز مجٌيز بمكتبة كبيرة متخصِّصة في المصطمحات كمف أىـٌ 
تصنيؼ فيستر بنفسو بحثه بعنكاف: )التعبير عف عالـ اإلنساف بالكممات( كبحث آخر عنكانو: )

 ( مشكار البحث المصطمحي بالنمسا.felberالذكات كالمفاىيـ(. كبعد كفاتو كاصؿ تمميذه فمبر )
2-ّّ ّالجيكي ة: مف أىـٌ المدارس الفكرٌية في عمـ الٌمغة التي عمَّقت الدراسات  كتعدٌ الجميكري ة

ات عممٌية متعدِّدة المغكٌية، كانبثقت عنيا أبحاث عديدة في المعجمٌية كالمصطمحٌية، كقد عيقدت ندك 
حكؿ عمـ المصطمح، ككاف أىٌميا الٌندكات التي نظَّمتيا كمٌية الزراعة في براغ في عاـ 

 ـ.1966/1971/1972
3-ّّ ة تعتبر كندا مف األكائؿ الذيف بادركا إلى إنشاء بنؾ لممصطمحات، نظرنا لبلزدكاجيٌ كندا:

كقد بادرت . مؤتمرات حكؿ المصطمح كقضاياهٌدة نجميزٌية، كقد عقدت عة كاإلالٌمغكٌية بيف الفرنسيٌ 
 الكقائع المصطمحٌية"."متخٌصصة في المصطمحٌية عنكانيا  ـ إلى إصدار دكرٌية1973سنة 
جد في فرنسا عدد مف المؤٌسسات الرسمٌية باألبحاث في حقؿ المصطمحات مثؿ: يك  فرنسا:ّ-4
( l’association française de normalisation الجمعٌية الفرنسٌية لمتكحيد المعيارٌم )

 le comité d’études des termes)كالٌمجنة الفرنسٌية لدراسة المصطمحات التقنٌية 
techniques ( ك)مركز دراسات الٌمغة الفرنسٌية الحديثة كالمعاصرةle centre d’études du 

français moderne et contemporain ( ك)الجمعٌية الفرنسٌية لممترجميفla société 
françaises des traducteurs ( ك)أكاديمٌية العمـك الفرنسٌيةl’association françaises 

de terminologie كمف أجؿ التنسيؽ بيف جٌؿ ىذه الجمعٌيات في حقؿ المصطمحات بادرت .)
                                                           

 .275/276عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1
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 ـ، إلى تأسيس )الجمعٌية الفرنسٌية لممصطمحات1975كذلؾ سنة  ،)الٌمجنة العميا لمغة الفرنسٌية(
l’association française de terminologie ٌفي باريس  ادكلي   اة مؤتمرن ( كعقدت ىذه الجمعي

 لمناقشة قضايا المصطمحٌية. (ـ1967)
ا بالمصطمحٌية ا كاسعن اىتمامن  (ـ1991)حاد السكفياتي قبؿ انحبللو عاـ لقد أكلى االتٌ  ركسيا:ّ-5
ة، فأسَّست )أكاديمٌية العمـك السكفيتٌية( لجنة ات المختمفا مف الشعكب كالقكميٌ خميطن  كاف يضـٌ  وألنٌ 

ة، كقد لممصطمحات العممية كالتقنٌية كاف مف مياميا القياـ بأبحاث في النظرٌية العامة المصطمحيٌ 
)دليؿ إعداد كتنظيـ المصطمحات العممٌية كالتقنٌية( كنظمت  (ـ1961)أصدرت ىذه الٌمجنة عاـ 

في لينينغراد، كالثاني في أكاخر  (ـ1957)ألكؿ عاـ مؤتمريف عالمييف حكؿ عمـ المصطمح: ا
 في مكسكك، حكؿ المشكبلت النظرٌية كالمنيجٌية في المصطمحٌية. (ـ1979)نكفمبر عاـ 

ّالعربي:-6 ا في أسس كضع يرل الباحث بأٌف المجامع الٌمغكٌية العربٌية تجرم أبحاثن  الكطف
أىككىمت )جامعة الدكؿ العربٌية(  (ـ1969)كفي عاـ  ة.المصطمحات العممٌية كالتقنٌية في الٌمغة العربيٌ 

ميٌمة تنسيؽ المصطمحات في الكطف العربي إلى مكتب تنسيؽ التعريب بالرباط، الذم شٌجع 
بصكرة  الٌدراسات المتعٌمقة بمشكبلت المصطمحات العممٌية كالتٌقنٌية بالٌمغة العربٌية، كيعقد المكتب

طة تيدؼ إلى تكفير المصطمحات العربٌية المكٌحدة في كذلؾ حسب خ ،منتظمة ندكات كمؤتمرات
العمـك كالتكنكلكجيا، كمف بيف ىذه الٌندكات )ندكة تكحيد منيجٌيات كضع المصطمح العممي( في 

. كيضيؼ الباحث أٌف مف بيف المؤٌسسات (ـ1980)فيفرم  20ك18كذلؾ في الفترة ما بيف  ،الرباط
كالمصطمحي )الجمعٌية العربٌية بتكنس( كتصدر مجمة العربٌية التي تنشط في البحث المعجمي 

يقكؿ: كعنكاف الجمعية:  . كيمحؽ الباحث عنكاف الجمعٌية كامبلن (مجمة المعجمٌية)دكرٌية بعنكاف 
تكنس، كبريدىا اإللكتركني:  (1009)مكرر، شارع بمفي، الكردية 77

te.tni.benmrad@hexaby كفي المغرب تكجد )الجمعٌية المغربٌية لمٌدراسات المعجمٌية( كتيتـ .
بقضايا المعجـ العربٌي كتصدر مجمة "الٌدراسات المعجمٌية"، كعنكاف المجٌمة اإللكتركنٌي: 

aazam@iam.net.ma  :غرب. كيضيؼ الباحث زنقة البرييي، الرباط، الم18كعنكاف الجمعٌية
أٌف مف بيف الجمعٌيات المتخٌصصة في المصطمح العممٌي العربٌي )الجمعٌية المصرٌية لتعريب 
( كيترأسيا عالـ األحياء المصرم عبد الحافظ حممي. كتعقد مؤتمرنا سنكينا في القاىرة تقٌدـ فيو  العمـك

mailto:i.benmrad@hexabyte.tn
mailto:i.benmrad@hexabyte.tn
mailto:aazam@iam.net.ma
mailto:aazam@iam.net.ma
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كمكقعيا عمى الشبكة الدكلٌية دراسات في النظرٌية العامة كالٌنظرٌية الخاصة لعمـ المصطمح. 
  mhamalwy@hotmail.comكعنكاف بريدىا اإللكتركنٌي:  www.taareeb.orgلممعمكمات: 

طي معمكمات ال تكجد في فيك يع ،بقضية المصطمح اىتمامنا دقيقنا ميتـٌ  كالمبلحظ أٌف الباحث فعبلن 
كتب أخرل، كىذا كمو يسيؿ لمتصفح الكتاب االطبلع أكثر أك ربما مساعدة ىذه الجمعيات 

ا ممٌ إباالنخراط معيا أك  ا يمكف التنكيو بو أٌف الباحث بدأ بعرض عطاء اقتراحات كاجتيادات. كأيضن
صؿ االىتماـ بالمصطمح فأ ،مراكز البحكث المصطمحٌية مرتبة حسب تسمسميا الٌزمني في الظيكر
د/عمي القاسمي مف بيف  كلعؿٌ  ،كما ىك معركؼ العالـ الغربي، كبعدىا بدأ العرب بكلكج ىذا العالـ

ة قكة ركاده في ىذا العصر. ككؿ ىذه االجتيادات كمراكز البحكث أعطت لمنظرٌية االصطبلحيٌ 
ذا كاف األمر كذلؾ فتدريس الاجديدة، كفتح أماميا آف مصطمحٌية في الجامعات العربٌية قنا كاسعة. كا 

يؤكد ك  في جميع الٌتخٌصصات. امطمبن  تضركرة عممٌية ال بٌد منيا، فالحاجة إلى المصطمح أصبح
الباحث تزايد االىتماـ بعمـ المصطمح في السنكات األخيرة، كتكاثر األبحاث كتنٌكعيا، كذلؾ بفضؿ 

كمف أكائؿ الجامعات التي أٌسست  مبادرات عٌدة جامعات كبرل إلى تدريس مادة المصطمحٌية،
 ( في ككبيؾ بكندا.lavalكرسي أستاذٌية لًعمـ المصطمح جامعة الفاؿ )

ـٌ بتدريس عمـ المصطمح، كأخذ كثير مف طمبة الماجستير الدكتكراه ك  كبدأت الجامعات العربٌية تيت
لعربٌية التي ا ألطركحاتيـ كمذكراتيـ، كمف أكائؿ الجامعات ابقضايا المصطمح مكضكعن  فييتمك 

أكلت اىتمامنا بعمـ المصطمح، جامعة سيدم محمد بف عبد الٌمو في فاس التي أنشأت مركزنا 
كيصدر ىذا المركز دكرٌية عنكاىا  ي(شاىد البكشيخ)الـ، برئاسة 1993لمٌدراسات المصطمحٌية عاـ 

ّدراساتّمصطمحي ة) ي جامعاتنا ع الباحث كيأمؿ بتدريس ىذه المادة عمى نطاؽ كاسع فكيتطمٌ (،
كؽ كيتمنى مف طبلب الٌدراسات العممٌية الكقكؼ عمى تالعربٌية، ككصفو باألمر الضركرٌم، كي

أصكؿ تكزيع المصطمحات الٌمغكٌية عمى أنظمة المفاىيـ العممٌية كالتقنٌية، كعمى المبادئ التي تحكـ 
لعامة لعمـ . كيضيؼ الباحث أٌنو ال يقتصر تدريس النظرٌية ا1كضع المصطمحات كتكحيدىا

المصطمح عمى الجامعات فحسب، بؿ يستدعي تنظيـ برامج تدريبٌية قصيرة لتطكير ميارات 

                                                           
 .277ص المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو العممية،  عمي القاسمي، عمـ -1

http://www.taareeb.org/
mailto:mhamalwy@hotmail.com
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العامميف في حقؿ المصطمحٌية، كيقترح الباحث إشراؼ خبراء عمى معرفةو بآخر التطٌكرات في 
 مياديف المسانيات التطبيقٌية، كصناعة المعجـ كالمصطمحٌية.  

أصنافنا ثبلثة  يخمص الباحث إلى أٌف ميداف المصطمحٌية يضـٌ :ّخالصةّفكرّد/عميّالقاسمي-10
 مف الٌدرس:

1. ّ ّالمصطمح: الذم يعنى بدراسة المفاىيـ كالعبلقات الكجكدٌية كالمنطقٌية بينيما عمـ
 ؛كالمصطمحات الٌمغكية التي تعٌبر عنيا

 ؛تركنٌيةكالتي تدكر حكؿ نشر المعاجـ المتخٌصصة، الكرقٌية منيا كاإللكصناعةّالمصطمح:ّ .2
3. ّ ّالمصطمحي: كالذم يتناكؿ تاريخ عمـ المصطمح، كالمدارس المصطمحٌية كتكثيؽ البحث

المصطمحات كالمؤٌسسات المصطمحٌية كالمصطمحٌييف، كالٌتدريب في المصطمحٌية، كما إلى 
 لمقارئ كضع خبلصة فكره في الشكؿ اآلتي: . كتسييبلن 1ذلؾ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .278عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1
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ّ

أٌف  في ىذا الفصؿ المبلحظ في خبلصة فكر د/عمي القاسميإٌف  :نقكؿّالفصؿمقاـّكفيّّّّّّّّّ
ميداف المصطمحٌية ىي: عمـ المصطمح، كصناعة المصطمح، كالبحث المصطمحي، ىي محاكر 

لنظرية مصطمحٌية  إٌنيا محاكر تحاكؿ التأسيس .فقة مف حيث الجكىرمختمفة مف حيث الشكؿ، كمتٌ 
عربٌية مف حيث المادة التنظيرٌية في انتظار التطبيؽ، إٌنيا محاكر تسعى إلى البحث في عبلقة 

ة مرتبطة بمجاؿ المفاىيـ كبكيفٌية إيجاد المصطمح بالمعرفة، كبإنتاج أدكات المعرفة، كىي قضيٌ 
ف العممي لمغة العربٌية المصطمح المناسب ليذه المفاىيـ، فإذا كاف المصطمح ىك الحامؿ لممضمك 

لمصطمح اا فإٌنو أداة التعامؿ مع المعرفة، لذا نجد في ىذا الفصؿ أٌف الباحث حٌدد تحديدنا دقيقن 
إبراز الفرؽ بيف عمـ المصطمح كصناعة المصطمح  ا عمى الجانب المفيكمي لو، كمحاكالن مركزن 

ٌّة  المصطلح

 علم المصطلح
ًّ  صناعة المصطلح  البحث المصطلح

 التدرٌب

 التوثٌق

تارٌخ علم 

 المصطلح

المدارس 

 المصطلحٌة

دراسة 

 المفاهٌم

تحدٌد 

 مصطلحاتها

 الّتقٌٌس

تفيّمصطمحاّحصرّ)بحث  
 مجاؿّعممي(ّ

 

المعجـّالمختص ّّنشرّ)نشر  
 كرقي اّأكّإلكتركني ا(ّ

 تحريرّ)ترتيب
 كتعريؼّالمصطمحات(
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صناعة المصطمح(.  لمصطمح/طبلؽ لفظ المصطمحٌية عمى )عمـ اإفكره في النياية عمى  كاستقرٌ 
ركدىا مف عدمو ك ة ك ا عمى أٌف ىذه الكممة لـ تأت مف عدـ في العالـ العربي كفصؿ في قضيٌ منبين 
تداكليا في  قد تـٌ  (مصطمح/اصطبلح)ة فكممة ميما كاف االختبلؼ حكؿ ىذه القضيٌ  وا أنٌ مؤكدن 

عمـ المصطمح( الذم يعنى بالجانب سمي )االتراث العربي القديـ. ككما بٌينا سابقا، فالقاسمي يجعؿ 
ا لممصطمحٌية كاسـ جامع، كيجعؿ ظرم )كصناعة المصطمح( التي تعنى بالجانب التطبيقي مرادفن النٌ 

 المصطمحٌية كعمـ المصطمح مترادفيف.
 
 



 
 

 

ّ
ّ
ّ

 
 
 

ّالفصؿّالثاني:
نقؿّالمصطمحاتّفيّفكرّعميّ

ّالقاسمي:
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ّأكال:ّالتعريب:
 تعريؼّالتعريب:ّّ -1

الذم ىك  –حف. كاإلعراب مصٌدر )عٌرب( بالتضعيؼ، كعٌرب منطقو أم؛ ىٌذبو مف المٌ لغة:ّّ-أ
إٌنما ىك اإلبانة عف المعاني باأللفاظ، فيقاؿ "عٌربت لو الكبلـ تعريبنا"، كأعربت لو إعرابنا  - الٌنحك

". كقد قاؿ ابف 1ه بو العرب عمى مناىجيا"إذا بٌينتو لو... كتعريب )االسـ األعجمي: ىك أف تتفكٌ 
: "الثٌٌيب تعرب عف نفسيا". ككذلؾ التعريب y  كلواألعرابي: "التعريب ىك التٌبييف كاإليضاح في ق

". كقاؿ األزىرٌم: "اإلعراب كالٌتعريب معناىما كاحد، كىك 2ىك: "قطع سعؼ الٌنخيؿ كىك الٌتشذيب
إبانة، فيقاؿ: أعرب عنو لسانو كعرىب: أم أباف كأفصح

عرفو الجكىرم بػ: "تعريب االسـً ". كي3
كيعرفو   ".4مى منياجيا. تقكؿ: عربتو العرب كأعربتو أيضان األعجمي ىك أٍف تتفٌكهى بو العربي ع

ة كبلميـ ا فيـ تارة يمحقكنيا بأبنيٌ ة مطمقن ـ العرب بالكممة األعجميٌ : "التعريب ىك أف تتكمٌ بػ سيبكيو
عرؼ المعجـي الكسيطي التعريبى بأىٌنوي: "صبغ الكممة الميٍصطىمح بصبغة  ا ال يمحقكنيا بو. كقدكطكرن 
عريفات أٌف لفظ كالمبلحظ عمى ىذه التٌ ". 5نقميا بمفظيا األجنبي إلى المغة العربية ة عندعربيٌ 

فؽ في عمكمو مع اإلبانة كالكضكح كاإلفصاح. كما نبلحظ أٌنو اكتسب صفة )التعريب( يتٌ 
لفظ متداكؿ منذ القدـ  اكيو كالمعجـ الكسيط. فالتعريب إذن المصطمح عند كؿ مف الجكىرم كسيب

ديدة. كقد استعممت كممة )المعرب( بمعنى "المفظ األجنبٌي الذم غٌيره المعرب ليككف اكتسب داللة ج
ة عمميٌ  اغير العربٌية )األعجمية(. فيك إذن يتناكؿ الكممة ّالتعريبّمف ىنا، ندرؾ أفٌ ". 6عمى منياجيـ

ـ  إلى المغة العربيٌ  رفٌية قياسٌية، تعتمد لفظة أصميا غير عربي تيضى ٍزًنيا صى عمى أحد األكزاف ة بعد كى

                                                           
 ابف منظكر: لساف العرب: ماٌدة )عرب(. -1
 المصدر نفسو، الماٌدة نفسيا. -2
 المصدر نفسو، المادة نفسيا. -3
، مطابع دار الكتاب 1956حاح، تح: أحمد عبد الغفكر عطار، مصر: أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم، الص -4

 العربي، مادة )عرب(.
 www.neelwafurat.comالمعجـ العربي األساسي  -5
، منشكرات اتحاد كتاب العرب، ص 1993سمير ركحي الفيصؿ، المغة العربٌية الفصيحة في العصر الحديث، دمشؽ:  -6

145. 
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ا كأمٌ "قاؿ الزبيدم: فة. ككاف ىذا المعنى منطمىؽ المغكييف القدامى في تفسير معنى التعريب، العربيٌ 
المعرَّب فيك ما استعممتو العرب مف األلفاظ المكضكعة ًلمىعىافو في غير لغتيا

". كال تخرج المعاجـ 1
 .القديمة كالحديثة عف ىذا المعنى

اختمفت تحديدات )التعريب( باختبلؼ الزماف، كالمكاف القاسمي بأٌنو، قد يرل عمي اصطالحا:ّّ-ب
كاإلنساف. فيختمؼ مدلكليا عند المغكييف القدامى عف مدلكليا عند المحدثيف، كىك عند المشارقة 

ا دفع بعمي القاسمي إلى ممٌ  كف األكلكفغيره عند المغاربة، كقد اختمؼ قبميـ في تعريفيا المغكيٌ 
لضبط مصطمح التعريب، كذلؾ بعد استقرائو االستعماؿ الٌمغكم الحديث لمفظ  محاكلة جادة

ة كاستعماالت متعٌددة، كقد اىتدل إلى ترتيبيا مف الخاص إلى )الٌتعريب( فكجد ليا دالالت عدٌ 
ّ:2العاـ. فالتعريب في فكره يعني

إلى المغة العربٌية كدكف أم نقؿ كممة أجنبٌية بمفظيا كمعناىا ّترجمةّكممةّأجنبي ةّإلىّالعربي ةّ-
نقؿ لمعربٌية، ف كالصرفيٌ  التغيير فييا أك إجراء تعديؿ عمييا لينسجـ نطقيا مع النظاميف الصكتيٌ 

ف عرضنا  المفظ إلى العربٌية دكف تعديؿ سمٌي )دخيبل( كمثاؿ ذلؾ كممة )أكسجيف كنتركجيف(. كا 
كنقؿ المفظ األجنبي إلى العربٌية بتعديؿ (. ازتمفا، كمثاؿ ذلؾ )الٌمفظ إلى تعديؿ كتحكير سمي معربن 

 ؛يدخؿ في إطار )االقتراض المغكم( أك بدكنو
ا اف فقرة أك صفحة أك كتابن سكاء كةّإلىّالعربي ة،ّيعنيّالتعريبّنقؿّنصّكامؿّمفّلغةّأجنبيّ ّ-

 ؛بأكممو
لباحث إلى ة كمغة لمتخاطب كالكتابة، كقد أشار ااستخداـ قطر كامؿ لمغة العربيٌ  يعنيّالتعريب؛ّ-

أٌف التعريب استيخدـ بيذا المعنى إباف الفتكحات اإلسبلمٌية كبعدىا، حيث حمؿ الفاتحكف معيـ المغة 
 ة اإلسبلمٌية إلى األمصار.ة كالثقافة العربيٌ العربيٌ 

كقد أرجع عمي القاسمي  استعماؿ العربٌية لغة لئلدارة أك لمتعميـ أك لكمييما. رابعنا:ّيعنيّالتعريب؛
ت المختمفة لمفظ )التعريب( إلى أٌف جٌؿ الفبلسفة كعمماء المغة اٌتفقكا عمى عدـ كجكد رابطة الدالال

                                                           
 جكاىر القامكس، مادة )ع ر ب(.الزبيدم، تاج العركس مف  -1
، نقبل عف: محمد عيد، المظاىر الطارئة 111عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو الٌنظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -2

 .4، ص 1980عمى الفصحى، القاىرة: 
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حتمٌية أك مادة أزلٌية بيف الٌداؿ كالمدلكؿ، أك بيف المفظ كمعناه، فيكتسب المفظي معناه مف تكاضع 
افو إضافية بمركر جماعة الناطقيف عميو كاستعمالو. كقد يغٌير المفظ الكاحد معناه أك يكتسب عٌدة مع

الزمف مف جراء االستعماؿ. كبالتالي أعطى عمي القاسمي أربع دالالت كما ذكرنا أعبله، بعدما 
 استقرأ االستعماؿ المغكٌم الحديث لمفظ التعريب.

يرل الباحث بأٌف ىذا المكضكع قد شكؿ إحدل  :فيّفكرّعميّالقاسميّتعريبّالتعميـّالعاليّ-2
اىتماـ الدكؿ كالحككمات العربٌية؛ كذلؾ عقب نيؿ ىذه األخيرة أكبر المحطات التي شغمت 

مشاريعيا؛ كقد تفاكتت نسبة نجاحو مف دكلة  استقبلليا مباشرة، فكضعتو الحككمات مف بيف أىـٌ 
إلى أخرل. فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر شكؿ )الٌتعريب( أحد المبادئ التي قامت عمييا السٌياسة 

بلحظ أف الٌتعريب ىك عميـ، لكف المي كحيد كالتٌ د االستقبلؿ، باإلضافة إلى التٌ التعميمٌية في الجزائر بع
العنصر الكحيد الذم لـ يتـ تعميمو في جميع أسبلؾ التعميـ؛ حيث ال تزاؿ المغة األجنبٌية ىي لغة 

. كحالة التعريب في )الجزائر( تعكس إلى حدٌ  كبير  الٌتدريس في كمٌيات الطب كالصيدلة كالعمـك
ا ا، كالتي يعرؼ فييا التعريب كضعن ع المغكم المضطرب في األنظمة التربكٌية العربٌية عمكمن الكض
ا لما ىك عميو في الجزائر، مع استثناء كحيد تمثمو سكريا، فيي القطر العربي الكحيد أك قريبن  مماثبلن 

 كقد خصٌص  ة في جميع مراحؿ الدراسة، باإلضافة إلى تعريب اإلدارة كالجيش.الذم عمـٌ العربيٌ 
عف حالة تعريب التعميـ العالي في الكطف العربي؛ كتكقؼ عند أبرز أسباب  كامبلن  الباحث فصبلن 

ؿ في االنفصاـ بيف السمطة كالمثقؼ؛ كذلؾ أٌف قضٌية ر التعريب في الكطف العربي، كالمتمثٌ تعذٌ 
ب القرار ا مف كجكه االنفصاـ أك الصراع بيف أصحاالتعريب؛ شكمت في الكطف العربي كجين 

كالمتمثمة في السمطة كبيف المثقفيف المعبريف عف طمكحات شعبيـ. فأصحاب القرار يعتقدكف أٌف 
امتبلؾ العمـ ال يمكف أف يككف إاٌل بمغتو األصؿ كىاتو المغة ليست إاٌل المغة الفرنسٌية أك اإلنجميزٌية. 

ؿ أٌف تحسيف مستكل التعميـ ليككف ا المثقفكف كالمختصكف كالمغكٌيكف كالجامعيكف فيركف في المقابأمٌ 
ة يستكجب استخداـ المغة الكطنٌية في جميع مراحؿ التعميـ كفي جميع كسيمة مف كسائؿ التنميٌ 

صاتو. كقد خمص الباحث في النياية إلى أٌف الجامعات العربٌية لف تستطيع أف تقـك بدكرىا تخصٌ 
يا كبنيتيا كمناىجيا، كبتعريب التعميـ العممي القٌيادم في التنمٌية البشرٌية إاٌل بإصبلحيا في أىداف

كالتقني فييا. كالتعريب في فكره ال يعني بأم حاؿ مف األحكاؿ إىماؿ المغات األجنبٌية أك التقميؿ 
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مف شأنيا كما قد يتكٌىـ البعض. كألٌف مستمزمات التعريب متكفرة في الكطف العربي، كال نحتاج إاٌل 
لى منيجيٌ لتكفر اإلرادة الصادقة لدل أص  ة كاضحة في التعريب. حاب القرار، كا 

3-ّّ االقتراض الٌمغكم؛ نكع مف  اعتبر القاسمي أفٌ التعريبّكاالقتراضّفيّفكرّعميّالقاسمي:
المكٌلد؛ كالتكليد كما ىك معركؼ قد يككف مف داخؿ المغة كالمجاز كاالشتقاؽ، كالنحت، كالتركيب 

لمغة كىك أنكاع: المعرب كالمحدث كالٌدخيؿ. كالمعرب كاالقتراض، أك قد يككف التكليد مف خارج ا
ّا لكصؼ األلفاظ المكلدة مثؿ:فرع مف المكلد حسب فكر القاسمي، كلقد تعٌددت التسمٌيات قديمن 

لدّكالمحدثّكالدخيؿ . كاستعماؿ ىذه المصطمحات اختمؼ مف عصر إلى عصر، كمف لغكٌم المك 
ا دعا الباحث إلى التفريؽ بيف ىذه ا بدٌقة، ممٌ إلى آخر، حتى أصبح مف الصعب تحديد مدلكالتي

 المصطمحات.
ّالدخيؿّالمعربّالمحدث

ما كلٌد مف األلفاظ بعد  -
عصر االستشياد؛ عف طريؽ 
االشتقاؽ أك المجاز أك النحت 
أك التركيب، أم؛ األلفاظ 

 المكلدة عربٌية خالصة.
مجمع المغة العربٌية بالقاىرة  -

لمفظ يستعمؿ لفظ ميٍحدىث؛ فيك ا
الذم استعممو المحدثكف في 
العصر الحديث، كشاع في 

ّالحياة العامة.

ىك الٌمفظ الذم تقترضو  -
المغة العربٌية مف المغات 
األخرل كتخضعو لنظاميا 
الصكتي كالصرفي عف طريؽ 
الزيادة فيو، أك اإلنقاص منو أك 
القمب؛ كىذه العممٌية تسمى 

 التعريب.

ىك المفظ الذم تقترضو  -
العربٌية مف المغات المغة 

األخرل كتبقيو عمى حالو دكف 
أف تيغٌير في أصكاتو كصيغتو. 
أم؛ عدـ إخضاع المفظ 
لمقاييس العربٌية كبنائيا 

 كجرسيا.

كىناؾ مف يعتبر الٌدخيؿ؛ ما نيقؿ إلى لغة العرب سكاء جرت عميو أحكاـ الٌتعريب أـ ال تجرم 
 ".1لمعٌرب، "فكؿ معٌرب دخيؿ، كليس كؿ دخيؿ معٌرباعميو. فالٌدخيؿ مكافقة ليذا الرأم أعـٌ مف ا
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المبلحظ عمى طرح القاسمي في تناكلو لمصطمح المعرب، يختمؼ عف طرح قدماء العرب فجبلؿ ك
الديف السيكطي في كتابو )المزىر في عمـك المغة( يعتبر المعرب ىك؛ المفظ الذم دخؿ العربٌية في 

ا أك ا أف يككف معربن . كالٌدخيؿ عند القدماء إمٌ 1لعصرعصر الفصاحة، كالمكٌلد ىك ما بعد ىذا ا
ا؛ فالمعرب عندىـ قسـ مف الدخيؿ. فالقدماء لـ يميزكا بيف ىذه المصطمحات الدقيقة، كمزجكا مكلدن 

ا ا أك عربين كؿ مف المكلد كالمعرب؛ فكؿ لفظ دخؿ العربٌية بعد عصر الفصاحة سكاء كاف أجنبين 
 مكلدا سمٌي دخيبلن.

 
 
 
ّ

ظاىرة مف المكلد، ألٌف؛  اكحسب اعتقادم فرأم )القاسمي( ىك األرجح فقد اعتبر التعريب فرع
الٌتعريب أكالن صكرة مف صكر التبادؿ بيف المغات. كمظير مف مظاىر التبلقح الناتج عٌما يكجد 

أك  بينيا مف قرابة لغكية، أك جكار كمتاخمة، أك رحمة كانتقاؿ، أك غزك كفتح، أك ىجرة كاختبلط،
ىذا التبادؿ عف قصد كغير قصد، ككثيرنا مىا ييكسىى الدخيؿ بكساء جديد فيينسى  تجارة كمعاممة. كيتـٌ 

 .و أجنبي أك دخيؿأصمو كيصبح جزءنا مف المغة التي انتقؿ إلييا، كال يشعر عامة الناطقيف بيا بأنٌ 
رفٌية قياسيٌ ك إذن ة )األعجمية(. فييتناكؿ الكممة غير العربيٌ ّالتعريب مف ىنا، ندرؾ أفٌ  ة ػا عممٌية صى

ٍزًنيا عمى أحد األكزاف العربٌية. ككاف  ـ  إلى المغة العربٌية بعد كى تعتمد لفظة أصميا غير عربي تيضى
ىذا المعنى منطمىؽ المغكييف القدامى في تفسير معنى التعريب كال تخرج المعاجـ القديمة كالحديثة 

 .عف ىذا المعنى
ئؿ العرب الذيف تحدثكا عنو كقد سماه إعرابنا، كقد تحدث عف طريقة العرب فسيبكيو يعتبر مف أكا -

يـ كانكا يغيركف الحركؼ األعجمٌية مف إبداؿ أك تغيير حركات أك حذفيا في التعريب؛ أم أنٌ 
لحاقيا باألكزاف العربٌية؛ كىذا التعريؼ يكافؽ رأم القاسمي، لكف سيبكيو ضٌمنو بتعريؼ  كا 
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". ىذا التعريؼ 1العرب مف المغات األخرل كأبقكه عمى حالو دكف تغيير آخر"التعريب ما أخذتو
ا الختبلؼ كتشٌتت التعريؼ فتعتبر محاكلة الباحث األخير يكافؽ تعريؼ القاسمي لمدخيؿ. كنظرن 

محاكلة جادة كجريئة، لمفصؿ بيف المصطمحات، فالفترة الزمنٌية ىي التي تحكـ تعريؼ 
ا الختبلط العرب باألعاجـ كالفتكحات اإلسبلمٌية استكجب ير نظرن المصطمحات فقديمنا التعريب، ظ

لو  تتعريب بعض المفردات بداعي الحاجة. كبمركر الزمف نبلحظ تطكر مفيـك التعريب؛ كأصبح
صطبلحي، كالمتمثؿ اليـك في إيجاد مقاببلت ا استيدؼ العمؿ اإلدالالت كاكتسب معنى عصرين 
صد تعميـ المغة العربٌية، كاستخداميا في كؿ مجاالت الحياة العربٌية عربٌية لؤللفاظ األجنبٌية، كذلؾ ق

ككاف العربي في ذلؾ كأحسف دليؿ عمى ذلؾ محاكلة الدكؿ كالحككمات تعريب التعميـ كاإلدارة. 
ا طٍمؽ المساف، فمـ يخش تعريب الكممات األعجمٌية  العصر متشبعنا بمغة دينو، ككاف فصيحن

ٍكغىيا عمى أكزاف عربيٌ  خضاعىيا لقكاعد لغة صارت مقدَّسةن بقداسة القرآف. لكٌف القكاعد التي كصى ة، كا 
ركا ضركرة تعميـ استخداـ المفظ ة لضبط ىذه العممٌية، تيبٌيف أنٌ كضعيا فقياء المغة العربيٌ  يـ لـ يقرِّ

يمحؽ العربٌية ضرره مف اإلفراط في استعماؿ ىذه  األعجمي كٌمما دعت الحاجة إلى ذلؾ، لئبلٌ 
كالمبلحظ أيضا، مف خبلؿ فكر القاسمي؛ في تناكلو لقضٌية التعريب، أٌنو حاكؿ تعريفو  .كسيمةال

كتككف مف بيئة عربٌية خالصة، كذلؾ  ااىا مكلدحسب الحقب الزمانٌية، فبدايات المفظ الغريب؛ سمٌ 
ط مكافقتو بيدؼ تكليد كاكتساب ثركة لغكٌية، كحيف ننقؿ المفظ مف دكلة أجنبٌية نسميو التعريب بشر 

 لممكاصفات العربٌية، كحيف نقمو دكف التغيير فيو يسمى بالدخيؿ.
4-ّّ ّالقاسمي: ّعمي ّفكر ّفي ّالتعريب يرل الباحث بأٌف تدفؽ المصطمحات في عصر ضكابط

ا مف العمماء عمى المغات األجنبٌية التي نيض أىميا الٌنيضة العربٌية الحديثة قد  شيد إقباالن كاضحن
 ، ؼ حكؿ ظاىرة االقتراض؛ فبعض المغكييف العرب يركف بأىمٌية فتح باب فكقع خبلبالعمـك

االقتراض عمى مصراعيو كاستخداـ المصطمحات األجنبٌية في المغة العربٌية، كذلؾ بغية اإلسراع في 
ٌنما مفيكمو. في حيف نادل بعضيـ بضركرة  نقؿ المفاىيـ العممٌية، ألٌف الميـٌ  ليس المصطمح كا 

كة المغة ككضع مصطمحات مشتٌقة مف أصكؿ عربٌية مقابمة لممصطمحات المحافظة عمى نقا
ننا مف إضافة حمكلة مفيكمٌية إلى األجنبية؛ ألٌف المصطمحات العربٌية ليا قٌدرة تكليدٌية، تمكٌ 
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ا ا تفاضمين سات المغكية العربٌية ترتيبن ا ليذا الخبلؼ كضعت المؤسٌ منظكمتنا المصطمحٌية. كنظرن 
نظمت ندكة بعنكاف: )المبادئ األساسٌية في اختيار المصطمحات العممٌية فصطمح، لكسائؿ تكليد الم

ت التكصٌية عمى: "استخداـ الكسائؿ ـ. كقد نصٌ 1981ككضعيا( كقد انعقدت في الرباط عاـ 
ا لمترتيب التالي: التراث فالتكليد )بما المغكٌية في تكليد المصطمحات العممٌية الجديدة باألفضمٌية طبقن 

(. كقد قٌررت تمؾ الندكة، بأف يمجأ إلى االقتراض بشرطيف: 1مف مجاز كاشتقاؽ كتعريب كنحتفيو 
الضركرة كالنكعٌية. كقد كرد في التكصية ما يمي: "التعريب عند الحاجة كخاصة المصطمحات ذات 
الصيغة العالمٌية كاأللفاظ ذات األصؿ اليكنانٌي أك البلتينٌي أك أسماء العمماء المستعممة 

". كمثاؿ المصطمحات التي أقٌر مجمع المغة العربٌية 2صطمحات، أك العناصر كالمركبات الكيماكٌيةم
 اقتراضيا بالٌتعريب: )ىدركلكجيا كمرفكلكجيا(. 

لقد ذكر عمي القاسمي القكاعد الحديثة التي اتفقت عمييا المجامع العربٌية الحديثة، كتكصيات ندكة 
  :3مي العربي كيذكر الباحثتكحيد منيجيات كضع المصطمح العم

ترجيح ما سيؿ نطقو في رسـ األلفاظ المعٌربة عند اختبلؼ نطقيا في المغة األجنبٌية، فإذا  -
كجدت طريقاف لنطؽ الكاحدة بالمغة اإلنجميزٌية، مثؿ: )ًفٍبريف( ك)فاٍيبريف( ككذلؾ )تيميب( ك)تيكليب( 

 فنختار النطؽ األكؿ ألٌنو أيسر؛ 
ا لمعربٌية؛ كيجكز فيو االشتقاؽ كالنحت كتستخدـ بو أدكات و حتى يصبح مكافقن التغيير في شكم -

 البدء كاإللحاؽ؛
تصكيب الكممات العربٌية التي حٌرفتيا المغات األجنبٌية كاستعماليا باعتماد أصميا الفصيح مثؿ:  -

 ( عند تعريبيا ينبغي إعادتيا إلى أصميا )أمير البحر(؛Admiralكممة )
في خصكص فكرّالقاسميّّمح بالشكؿ عامة كالمعرب خاصة؛ كالمبلحظ عمىضبط المصط -

ضكابط التعريب أٌف فكره؛ ينحك نحك المحدثيف فأفكاره مستقاة مف عمؿ المجامع العربٌية في 
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يدعك إلى ضركرة اإلجماع العربي حكؿ تطبيؽ قرارات اتحاد فيك خصكص قضٌية التعريب، 
ا، بؿ ىك مكضكع ا جديدن ح. كعنصر التعريب ليس مكضكعن مف فكضى المصطم المجامع بغية الحدٌ 

ـ ذلؾ ببعض األمثمة المستكحاة مف كتب قدماء العربٌية لنؤكد بأٌف المكضكع قديـ كال بأس أف ندعٌ 
كأيضا مف ، كما ذكرنا أعبله سيبكيو مف بيف تمؾ األمثمة طرح لو أىمٌية منذ العصر القديـ، كلعؿٌ 

ابف حٌياف، مف ضكابط تيعرؼ بيا عيجمىة  وكضعمغكم بو قديمنا ما األمثمة عمى اىتماـ الدرس ال
 المعرَّب نذكر منيا:

 خركجو عف أكزاف األسماء العربٌية مثؿ: إبراىيـ؛ -
 لو أك آخره مثؿ: نرجس، كدىنر؛تتابع الراء كالنكف في أكٌ  -
 ؛1تتابع الزام كالداؿ فيو مثؿ: ميندز -
ة أك خماسية معٌراة مف بعض ىذه األحرؼ الستة مة رباعيٌ كقد ذكر ابف جني أٌنو متى كجدت كم -

 .2)ر، ؿ، ف، ؼ، ب، ـ( المسماة بأحرؼ الذالقة، فاقض بأٌنو دخيؿ في كبلـ العرب كليس منو
ة كما قاؿ ة لمحكـ عميو بالعجمة )إبريسيـ مثبل( كعدد أكزاف العربيٌ ففي مخالفة المفظ لؤلكزاف العربيٌ 

ابف خالكيو بذكر  كزاف، كلقد اىتـٌ أ( 1210د مع ابف القطاع إلى )( ككصؿ العد308بو سيبكيو )
كتكسع النحاة في  .3ما ليس في كبلـ العرب مف أبنٌية إال أٌنو سكل بيف األبنٌية العربٌية كالمعربة

تعداد األبنية كأضافكا إلييا أمثمة معربة منيـ أبك حياف في كتابو ) ارتشاؼ الضرب( كػ )مفعبلف: 
ذىف تساؤؿ اليتبادر إلى ففعيؿ: منجنيؽ، كفنعميس: خندريس، كفعمى: كمثرل...( ميرجاف، كمن
ا عمى جكابن  محمد حسف عبد العزيزيقترح فبة إلى األبنية العربٌية، ة أللفاظ معرٌ ة أبنييتعمؽ بإضاف

ا يا لـ تمحقيا أف العرب قد غيرت تمؾ األبنية كألحقتيا بكبلميا، أك أنٌ فرضيتيف: إمٌ ب التساؤؿ ذلؾ
ة أف يككف ليا نظير ة بالعربيٌ ىذا اإلشكاؿ يستنجد بسيبكيو الذم اشترط إللحاؽ أبنية أعجميٌ  كلحؿٌ 

مف كبلـ العرب ) درىـ ألحؽ بيجرع كبيرج بسيمب...(. كبيذا الضابط ال تعتبر تمؾ األمثمة التي 
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ف غيٌ كضعيا أبك حياف عربيٌ  . 1كجكد جذر ليارت أبنيتيا لعدـ مكافقتيا ألكزاف العرب كلعدـ ة، كا 
يجاد مكافقة لمفظ األعجمي بحركؼ عربٌية يـ لجؤكا إلى التعريب إلفالمبلحظ عمى طرح القدماء، أنٌ 

خالصة، كتعريبيـ يككف داخؿ الٌمغة العربٌية، كال يتعٌداه إلى لغة أخرل. كمف المصطمحات التي 
العربٌية مف لغة أخرل في مرحمة  اقترنت بالمعرَّب ما ييعرؼ )بالدخيؿ(، كىك المفظ الذم أخذتو المغة

 ة كبلـ العرب. أم أفٌ متأخرة مف حياتيا، مف غير أف تدخؿ عميو مف التغيير مىا يجعميو مكافقنا ألبنيٌ 
الدخيؿ ىك المفظ المستعار مف المغات األجنبٌية لحاجة التعبير بو مع بقائو عمى كزف غريب في 

ف عفزيكف، ككمبيكتر كغيرىا. فما يمٌيز المعرَّب المغة العربٌية، كذلؾ مثؿ: جمرؾ، كتميفكف كتم
ا يجعمو مكافقنا ألبنٌية الكممات العربٌية، بينما الدخيؿ، إذنا أف المعرَّب يطرأ عميو تحكير في بنيتو، ممٌ 

يبقى الدخيؿ عمى صكرتو مع إمكانٌية حصكؿ تحريؼ طفيؼ في نطقو بما يكافؽ النطؽ العربي. 
اسات في عمـ المغة( أٌف التعريب المحصكر في مجاؿ المصطمحات كيرل كماؿ بشر في كتابو )در 

قد سٌجمكا بعض القكاعد العامة كاشترطكا  ،كاأللفاظ بشكؿ عاـ ىك أٌف المغكٌييف العرب القدماء
ة الغربة عف ىذه األلفاظ كمنحيا ػشركطنا صكتٌية كأخرل صرفٌية عمى األلفاظ المنقكلة مف أجؿ إزاح

، كقد اختمفت مكاقؼ الدارسيف كالباحثيف بخصكص تعريب المصطمحات. رداءن مألكفا كمأنكسا
فيناؾ مف ال يجيز ذلؾ، لما يرل فيو مف إفساد لمعربٌية كتشكيو لماٌدتيا، كالترجمة عندىـ ىي 
السبيؿ األكلى باالتباع، كفي المقابؿ ىناؾ مف يقبؿ التعريب دكف شرط عمى أساس أٌف المصطمح 

لة عمى المفيـك المقصكد، كىناؾ فريؽ ثالث ال يرل بأسنا مف التعريب في المعٌرب أقرب في الٌدال
أ الشركط المبلئمة لمترجمة المراحؿ األكلى مف نقؿ العمـك كالفنكف األجنبٌية، في انتظار أف تتييٌ 

ككاف البٌد مف الترقب حتى فترة قريبة العيد ليبدأ عمماء المغة في القرف الثاني العمؿ  .2كتنضج
ب بًنيَّة )النقؿ( أم ترجمة األلفاظ كاألفكار األعجمٌية الغريبة عف العربٌية كأصبح المعرَّب بالتعري

كالدخيؿ ضركريٍَّيف الزدىار المغة. كأثيرت بصدد التعريب قضايا لغكٌية حمَّمٍتو بحثنا كتنقيبنا مف زاكية 
شيد عصرنا الحاضر كقد  .بعضيا ببعض ة، كتداخؿ المغات، كتأثراالقتباس مف المغات األجنبيٌ 

ا مف العمماء عمى المغات األجنبيٌ  ، يأخذكف منيا الكمماتة التي نيض أىمإقباالن كاضحن  يا بالعمـك
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 .ة كجعميا مكاكبة لضركرات العصر الحديثكيقتبسكف مف المصطمحات ما يسيـ في إثراء العربيٌ 
 كىك ما يعرؼ بالترجمة.

يب المفردة الميعربة في المعاجـ، فالقدماء تطرقكا إلى كما يؤخذ عمى الباحث، عدـ ذكره كيفٌية ترت -
ف معجمو )العيف( الكثير مف فالخميؿ ضمٌ  ىذا العنصر، كحددكا كيفٌية ترتيب المفظة المعٌربة،

الكممات المعربة التي تناقميا عنو المغكيكف، كاف يشير إلى معانييا كينسبيا إلى لغتيا األصمية، كما 
يعرؼ بيا الكبلـ العربي مف غيره، كيؤكد عمى أف السماع مف العرب  كضع الخميؿ القكاعد التي
فعدـ ذكر عمي القاسمي كيفٌية  .1و كاف ال يفرؽ بيف المعرب كالدخيؿأنٌ  الثقات ىك األصؿ، إالٌ 

ترتيب المفردة المعربة يمثؿ عنصر الحداثة في نظرٌيتو المصطمحٌية الحديثة ففي دراسة قاـ بيا عبد 
ا" حيث كضح اهلل سميماف بع نكاف: "التجديد في المعاجـ العربٌية "المعجـ العربي األساسي نمكذجن

مظاىر التجديد في المعاجـ العربٌية، كباعتبار عمي القاسمي أحد مؤلفي ىذا المعجـ سنعطي بعض 
مظاىر الحداثة التي يزخر بيا المعجـ فيما يخٌص )المعرب كالمكلد كالدخيؿ كالمحدث كالمعجمي 

فقد بيف عبد اهلل سميماف عدـ التزاـ المعجـ بتأصيؿ الكممات المعٌربة، إاٌل في أحياف قميمػة  كالعامي(
ككٌضح كيفٌية تعاممو مع ىذه األلفاظ، مقارنة بغيره مف المعاجـ؛ كقد أرجع عبد اهلل سميماف بأٌف 

ا عينيت عدـ االلتفات إلى أصكؿ ىذه الكممات كاف مرجعو الرغبة في عدـ تضخيـ المعجـ بقضاي
بيا كثرة المؤلفات كمثاؿ ذلؾ: عند ذكر شير )آب( إذ يشير المعجـ إلى أٌنو "الشير الثامف مف 

(. فمـ يناقش 63السنة الشمسٌية كما يعرؼ في بعض األقطار العربٌية، كيعرؼ باسـ أيغيٍسطيس" )ص
خمت العربٌية دكف . كيكرد المعجـ الكثير مف األلفاظ الدخيمة، كىي التي د2المعجـ أصؿ كممة )آب(

، "بريزة: المكضع الذم يؤخذ منو 95أف يشير إلى أٌنيا دخيمة مثؿ: "أطمس: مصكر جغرافي" ص 
. فالتجديد في المعجـ العربي األساسي في تعاممو مع األلفاظ 3... إلخ147التيار الكيربائي" ص 

عميو المعاجـ القديمة. المعربة أٌنو لـ يخضعيا لنظاـ الكممات العربٌية، كلـ يسر عمى ما سارت 
كبالتالي يٌتضح مف ىذا حرص )المعجـ العربي األساسي( عمى عدـ الكقكؼ عند حدكد زمانٌية 
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ثبات ما صار  كمكانٌية محٌددة، بؿ كاف ىناؾ كعي بأىمٌية تجاكز ما كقفت عنده المعاجـ القديمة كا 
المغة ليست حكرنا عمى بيئة بعينيا أك كاقعنا لغكٌيا، مف المعرَّب كالمكٌلد كالدخيؿ كالمحدث، كذلؾ أٌف 

زماف بذاتو، فالتفاعؿ بيف المغات أمر بدييي، فكٌؿ المغات تؤثر كتتأٌثر كال تكجد لغة لـ تقترض مف 
غيرىا، كلما كانت غاية أٌم معجـ العناية بالٌدالالت، فإٌنو ال يجب أف يغيب عف الذىف مراعاة 

اف كاضعك )المعجـ العربي األساسي( كمف بينيـ عمي اختبلؼ الميجات بيف األقطار المختمفة، فك
القاسمي عمى كعي بيذه األمكر يقكؿ عبد اهلل سميماف: "كلذا فقد حرصكا عمى مراعاة اختبلؼ 
األلفاظ بيف األقطار العربٌية المختمفة، متجنبيف بذلؾ أحد عيكب المعاجـ العربٌية، فكاف المعجـ 

تركيب مشيرنا إلى البمد الذم يستخدمو بيذا المعنى كمف ذلؾ:... يكرد داللة الكممة أك التعبير أك ال
بيس... الكقؼ الديني )شائع 287محبس... خاتـ )كما في العراؽ كبعض أقطار الخميج ص  ( ك حي
. كبالتالي فمظير الحداثة في فكر 1(287االستعماؿ في تكنس كالجزائر كالمغرب كمكريتانيا ص 

لمحدث كالمعرب كالدخيؿ( اٌتضح لنا تطبيقٌيا بتأليفو )المعجـ عمي القاسمي بخصكص )المكلد كا
العربي األساسي( كبالتالي عدـ اإلشارة إلى المفردات المعربة في معجمو دليؿ عمى قبكؿ عمي 
القاسمي لممعرب كعٌده كممة مثؿ باقي كممات العربٌية، كبالتالي ال حرج مف دخكؿ ألفاظ أعجمٌية 

 ع ىذا العالـ تؤثر كتتأٌثر. العربٌية فأٌم لغة مف بقا
أبعاد التعريب إلى القاسمي  تطٌرؽ ةّلمتعريبّفيّفكرّعميّالقاسمي:األبعادّالمغكيةّكالثقافيّ ّ-6

في جانبيا المغكم كالثقافي، كيبدأ بالبعد المغكم، حيث يعطي خبلصة لممباحث السابقة التي تحدث 
 يـك مف دائرتو الضيقة عند سيبكيوا المفر ىذفييا عف التعريب في إطاره االصطبلحي، ككيؼ تطكٌ 

 2ا لمترجمة في العصريف العباسي كالحديثكالجكىرم كغيرىـ، إلى دائرة أكسع أصبح التعريب مرادفن 
 :كىي فكرة القاسمي؛ إذ اعتبر
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ثـ يتحدث عف التعريب في إطار جغرافي كسياسي، حيث يختمؼ تعريؼ المشارقة عف تعريؼ 
ة مف مباحث الدرس الكقت الذم يتعاطى عمماء المشرؽ مع التعريب كظاىرة لغكيٌ المغاربة؛ ففي 

ة ة العربيٌ ة تتعمؽ باليكيٌ ة ككطنيٌ و قضٌية سياسيٌ المغكم، يتعامؿ معو عمماء المغرب العربي عمى أنٌ 
 ة لممحتؿ.ر مف التبعيٌ و رمز لمتحرٌ ة كبالتراث كاألصالة، كأنٌ كاإلسبلميٌ 

ريب في بعده السياسي، حيث يربطو بالكحدة العربٌية كأٌنو األداة التي كيستعرض بعد ذلؾ التع -
ف ألىمٌية المغة في إبقاء سيطرتو كىيمنتو االحتبلؿ تفطٌ  ؽ بيا ىذه الكحدة. ككيؼ أفٌ يمكف أف تتحقٌ 

كمغة  توكاستبداليا بمغعمى الشعكب العربٌية المحتمة، بحيث سعى إلى تيميش العربٌية كمحاربتيا 
 .1كقد تطرؽ الباحث بالتفصيؿ إلى حالة التعريب في الكطف العربي ة،رسميٌ 
كمف قضايا التعريب الثقافٌية التي تعرض ليا الكاتب، قضايا تعريب التعميـ كتكحيد المصطمح  -

و يمقى تكحيد المصطمحات يشكؿ خطكة نحك التعريب العممي كالفكرم. لكنٌ  العممي، ككيؼ أفٌ 
 .2ا مف أبنائيا المخمصيفة، كفي نفس الكقت يمقى تأييدا كدعمن يٌ معارضة مف أبناء المغة العرب

في كتابو  فقد تناكليا د/فيصؿ عبد الرحيـ كؿ لغات العالـ دكف استثناء، تمٌس التعريب ظاىرة ّإذا؛
مة ميمَّة تناكؿ فييا ظاىرةى التقارض بيف ( بمقدٌ ة الحديثة كليجاتيامعجـ الدخيؿ في المغة العربيٌ )

يا ظاىرةه طبيعيَّة كعامَّة في جميع الم غىى، كأنيا مف عكامؿ إثراء المغات في ى أنٌ المغات؛ عم
كلـ تشذَّ  ".3مف شكائب الدخيؿ دليؿه عمى فقرىا -أم لغة  -نقاء المغة  مفرداتيا، كمف ثـى قيؿ: )إفٌ 

 كر أفٌ يا زىدت في األخذ كأجزلت في العطاء. فذالعربيَّة عف مثيبلتيا، فأخذت كأعطت؛ غير أنٌ 
معظـ الدخيؿ في العصر الجاىميِّ مف المغات الفارسيَّة كاآلراميَّة  لكؿِّ عصر ألفاظنا دخيمة، فنرل أفٌ 
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ة. كفي بعض العصكر اإلسبلميَّة كثيرت الكممات الدخيمة مف التركيَّة كالفارسيَّة. ة( كاليكنانيٌ )السريانيٌ 
اليَّة. ػبيَّة؛ كاإلنجميزية كالفرنسيَّة كاإليطك ا في عصرنا الحاضر فأكثري الدخيؿ مف المغات األكر أمٌ 

كىذه األلفاظ الدخيمة؛ منيا ما استقرَّ في لغة الكتابة، كمنيا ما بقيى محصكرنا في لغة التخاطب دكف 
 لغة الكتابة.

ا تدعك الحاجة إليو، كلكنَّو دخؿ ما دخؿ العربيَّة في عصرنا ىذا لـ يكف كم و ممٌ  كأشار إلى أفٌ 
نجازاتو بسبب ما ت عيشو األمَّة مف ضعؼ كىكاف كتقميد أعمى لمغرب المتقدِّـ كانبيار بحضارتو كا 

عددنا غير قميؿ مف الكممات الدخيمة كيضعىت ليا كمماته عربيَّة بديمة القت القىبكؿ  كلغتو. عمى أفٌ 
حافمة بدؿ في كثير مف األكساط ككيتب ليا الذ يكع كاالنتشار؛ مف مثؿ: )الياتؼ بدؿ التميفكف، كال

الباص، كالشاحنة بدؿ المكرم، كالتأشيرة بدؿ الفيزا، كالناسكخ بدؿ الفاكس، كالحاسكب بدؿ 
الكمبيكتر، كالقرص المدمج بدؿ السي دم... كما تزاؿ الحاجة ماسَّة إلى بذؿ مزيد مف الجيد في 

ة األصيمة كالمحدىثة ىذا المضمار، مع ضركرة أف تتكلَّى كسائؿي اإلعبلـ إشاعةى ىذه البدائؿ العربيَّ 
اد أٌف مف عكامؿ انتقاؿ األلفاظ الغربٌية إلى  ىذا القكؿعمى . كالمبلحظ 1كنشرىا بيف الناطقيف بالضَّ

إضافة إلى تكٌىـ البعض عف عجز  ظر فييا، يرجع إلى االنبيار بالعالـ الغربيالعربٌية مف دكف النٌ 
لمصطمحي اليائؿ مف العالـ الغربي، غير أٌف المغة العربٌية عف مسايرة الركب الحضارم كالتدٌفؽ ا

عمي القاسمي أثبت العكس فعند قدكمو إلى كمٌية اآلداب كالعمـك اإلنسانٌية بصفة أستاذ كقد كانت 
أكؿ محاضرة بعنكاف "طبيعة المغة  الجامعة قد شرعت بتعميـ العمـك اإلنسانٌية ألٌكؿ مٌرة، قىدَّـ

ي ىذا المقاؿ األخطاء الشائعة عند بعض الناس عف ماىٌية كاألكىاـ الشائعة عنيا" كقد تناكؿ ف
المغة، خاصة ذلؾ الخطأ الشائع القائؿ إٌننا يجب أف ندٌرس العمـك كالتقنٌيات بالمغات الغربٌية 
كاإلنجميزٌية كالفرنسٌية، لتكافر المصطمحات العممٌية فييما، كلقدرتيما عمى التعبير عف المفاىيـ 

ٌف المغة  العربٌية ال تصمح لتدريس العمـك كالتقنٌيات، لعدـ تكٌفرىا عمى المصطمحات العممٌية، كا 
. فقد تطرؽ عمي القاسمي في ىذا المقاؿ 2البلزمة، ألٌنيا لغة ديف كآدابو كليست لغة عمكـو كتقنٌياتو 

إلى األخطاء كاألكىاـ الشائعة عف المغة: مثؿ: الكتابة ىي المغة، أك كجكد رابطة طبيعٌية بيف 
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مات كمعانييا، أك كجكد لغات متطكِّرة كأخرل بدائيَّة، أك كجكد لغات منطقٌيةو كأخرل غير الكم
منطقٌية، أك لغات جميمة كأيخرل قبيحة، أك لغات صعبة كأخرل سيمة، كأكٌد أٌف المغة نظاـ رمزٌم 

تفي صكتٌي، تستخدمو الجماعة الناطقة بتمؾ المغة لمتكاصؿ كالتفاىـ، كأٌف أٌم لغة تستطيع أف 
بأغراض الناطقيف بيا، فممغة كسائميا المسانٌية لبلستجابة لجميع احتياجاتيـ، فعمي القاسمي ىنا يفٌند 
اٌدعاءات أعداء التعريب بضركرة اإلبقاء عمى استخداـ المغة الفرنسٌية أك اإلنجميزٌية في تدريس 

  .1العمـك كالطب في الببلد العربٌية

إلى ضركرة النيكض بالمغة  دعكسمي، في طرحو يف عمي القاإقكؿ كفي ىذا المقاـ ن        
ى ذلؾ إاٌل بقياـ الجامعات بدكرىا الريادم العربٌية كيدعك إلى ضركرة تعريب التعميـ العالي، كلف يتأتٌ 

قني، كنحتاج فقط لتكفر اإلرادة الصادقة لدل أصحاب القرار. كقد كالقيادم في التعريب العممي كالتٌ 
ات )المحدث، المعرب، الدخيؿ(، كذلؾ بإرجاعيا إلى بنيتيا ؽ بيف مصطمحاستطاع أف يفرٌ 

الزمانٌية، كما كضحنا. كقد ذكر القكاعد الحديثة التي اٌتفقت عمييا المجامع العربٌية الحديثة، كدعا 
 ع تكصيات ندكة تكحيد منيجيات كضع المصطمح العممي العربي.إلى ضركرة تتبٌ 
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ّ ّالترجمة: جسكر التكاصؿ بيف سكاف المعمكرة، كلقد حظيت  أىـٌ تعتبر الترجمة مف بيف ثانيا:
باىتماـ كاسع خاصة في عصر الٌنيضة، كذلؾ نظرنا ألىميتيا، ألٌنيا تمثؿ عنصر تفاعؿ كتكاصؿ 
بيف الجماعات الٌمسانية المختمفة، سكاء عمى المستكل االجتماعي أك االقتصادم أك الثقافي. 

تقكؿ األستاذة راضية  يف الثقافات كالشعكبكأضحت مف بيف أىـٌ كسائؿ نقؿ المصطمحات ب
مرجاف: "تعتبر الترجمة مف األسباب الرئيسٌية لمتقٌدـ العممي كالثقافي لؤلمـ، كما أٌنيا ىمزة كصؿ 

إٌف لمترجمة فضبلن  ،بيف الشعكب حيث تمكِّننا مف التعرؼ عمى حضارتيا عبر مختمؼ العصكر
مكف مف ناصٌية المغات األخرل سيؤدم حتمنا خدمة كبيرنا عمى العرب في نقؿ المعارؼ، ألٌف الت

و سي في كتابو عمـ المصطمح أسي  ا ألىمٌيتيا خٌصيا عمي القاسمي بفصؿو كنظرن  ".1عظيمة لمغة العربٌية
ّظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، سنحاكؿ قراءة فكره كاستكناه رأيو فييا.النٌ 
يرل الباحث أٌف لمترجمة الفضؿ اسمي:ّالترجمةّكأثرىاّفيّالتفاعؿّالثقافيّفيّفكرّعميّالقّ-1

ا ؽ تقٌدمن الكبير في كؿ نيضة ثقافٌية كاقتصادٌية، حيث إٌف البمداف التي تترجـ أكثر ىي التي تحقٌ 
، فيي تشكؿ قاعدة أكثر، باإلضافة إلى ككف الترجمة كسيمة لمتفاعؿ الثقافي كالمعرفي مع اآلخر

  .2الحضارٌية الكبرل تانطبلؽ الٌنيضا
يرل الباحث بأٌف الترجمة ىي حكار بيف لغتيف قبؿ أف تككف  الترجمةّفيّالمغةّاألصمي ة:ّأ:ّأثر

حكارا بيف حضارتيف، كينتج عف ىذا الحكار تغيير في مفاىيـ المغة المصدر )المغة المنقكؿ منيا( 
اإلضافة كمحاكلة تطكير المغة المنقكؿ إلييا عمى مستكل مفرداتيا كتراكيبيا كدالالتيا كأساليبيا، ب

إلى استيعابيا لمفاىيـ جديدة. كيضيؼ الباحث أٌف تأثير الترجمة يتجاكز مجاؿ المغة كالثقافة إلى 
 ة. الحركات االجتماعٌية كالسياسيٌ 

ا جديدنا كتمنحو فرصة فالترجمة تيب الٌنص األصمي كجين ب:ّأثرّالترجمةّفيّالمغةّالمنقكؿّمنيا:ّ
ا إذا انقرضت لغتو األصمٌية، كىناؾ ط األصمي، خصكصن جديدة لمحياة، في كسط ثقافي غير الكس

رجمة، كيذكر الباحث ثبلث حاالت محٌددة تتمثؿ حاالت لـ تحي فييا الٌنصكص األصمٌية إاٌل بالتٌ 
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في: )فقداف النص األصمي، مكت المغة األصمٌية، صعكبة النص األصمي عمى الفيـ(. ففكر 
 ة القديمة الميتة.أخرل كليس بمغتو اإلغريقيٌ  يحيا بمغات )سقراط كأفبلطكف كأرسطك( مثبلن 

ّالثقافي:شركطّنجاحّالتّ ّ-2 حٌدد الباحث شركط نجاح الترجمة في التفاعؿ  رجمةّفيّالتفاعؿ
الثقافي بضركرة تخطيط الترجمة، إذ ال بٌد مف كجكد مؤٌسسة خاصة تعمؿ في ضكء خطة كاضحة 

ح الحاجات، كتحديد األكلكيات، كرسـ األىداؼ كالتخطيط الزمة مف لكاـز التنمٌية، كينبني عمى مس
كتكفير الكسائؿ المادٌية كالبشرٌية البلزمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ، كتقييـ النتائج كتقكيـ الخطة في 

 األخير.
يؤكد الباحث بأٌنو ال بٌد مف االعتراؼ أكالن، بصعكبة الحصكؿ عمى ترجمة جٌيدة  نكعي ةّالترجمة:ّ-

يرة كعادة ما تكصؼ بأٌنيا خيانة لمنص األصمي. كيذكر الباحث أبرز ة عسكنكعٌية، فيي ميمٌ 
التحديات التي تكاجو المترجـ ككيفٌية استنبات مفاىيـ الٌنص األصمي في منظكمة مفاىيـ المغة 
اليدؼ كفي سياقيا الثقافي، ككذلؾ كيفٌية نقؿ التقنٌيات األسمكبٌية المستعممة في الٌنص األصمي كبما 

سماتيا الخاصة، فالمترجـ يكاجو صعكبات جٌمة لتطكيع المغة اليدؼ كفي كيفٌية أٌف لكؿ لغة 
التعامؿ مع أساليبيا كتقنياتيا. كلضماف نكعٌية كجكدة الٌترجمة يرل الباحث بضركرة إعداد مترجميف 

صو فقط ألٌنو بيا أدرل كال ييدخؿ نفسو في متاىات كتأىيميـ، كال بٌد لممترجـ أف يترجـ لغة تخصٌ 
رجة عف نطاقو. كبخصكص كمٌية الكتب المترجمة إلى المغة العربٌية، فقد كصفيا الباحث بالقميمة خا

دكر ػلذلؾ لـ تقـ الٌترجمة بأم دكر في التنمٌية البشرٌية في الببلد العربٌية. كلكي تقـك الترجمة بيذا ال
 ثقافٌية. ةكاستراتيجيٌ فإٌنو ينبغي أف تطكرىا سياسة لغكٌية 

3-ّّ ّالقاسمي:الترجمة ّعمي ّفكر ّفي ّكالمصطمحات ّالمفاىيـ تناكؿ الباحث في ىذا  كتنمية
العنصر تجربة الترجمة في تكنس كالجزائر كالمغرب منذ بداية القرف التاسع عشر كحتى بداية القرف 
ة الحادم كالعشريف، كقد تناكؿ بالتفصيؿ أىداؼ الترجمة في ىذه البمداف، كالعكامؿ المؤثرة في تنميٌ 

نتاج الترجمة مف حيث الكـٌ الترجم كالكيؼ، كختميا بتقديـ اقتراحات كحمكؿ مف أجؿ تفعيؿ  ة كا 
 الترجمة.

ا لمفترات التاريخٌية لقد تعٌددت أىداؼ الٌترجمة طبقن أىداؼّالت رجمةّفيّأقطارّالمغربّالعربي:ّّ-أ
عف الترجمة في أكائؿ كاالجتماعٌية كالثقافٌية المتعاقبة؛ فالٌترجمة في أكائؿ القرف التاسع، تختمؼ 
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ض أقطار المغرب العربي لبلحتبلؿ القرف العشريف، ففي أكائؿ القرف التاسع عشر كقبؿ أف تتعرٌ 
كاف ىدفيا االتصاؿ بالعالـ الغربي، فالترجمة كانت محدكدة في ىذه الفترة، ككانت أعداد 

بالجزائر  ارنسي بدءبي لبلحتبلؿ األجنبي الفض بمداف المغرب العر المترجميف ضئيمة. كبعد تعرٌ 
أىدافيا القياـ بدكر الكسيط بيف السمطة االستعمارٌية كالدكؿ المحتمة.  ر مضمكنيا كأصبح أىـٌ تغيٌ 

كبعد نيؿ ىذه البمداف استقبلليا، أصبحت الترجمة كسيمة لمتعريب خاصة اإلدارة كالتعميـ. حيث 
نى بتككيف مترجميف متمرسيف ، كذلؾ بإنشاء مؤٌسسات تعةاستراتيجيٌ ا كضعت ىذه البمداف خططن 

يف إلنجاز عممٌية التعريب. كبظيكر المنظمات الدكلٌية كاإلقميمٌية كمنظمة األمـ المتحدة كمختصٌ 
أدكات التكاصؿ  كمنظمة المؤتمر اإلسبلمي كالمنظمات التابعة ليا، أصبحت الٌترجمة مف أىـٌ 

 ة في مجاؿ الترجمة الفكرٌية. الٌدكلي كزادت الحاجة إلى الترجمة كالمترجميف األكفاء، خاص
العكامؿّالمؤثرةّفيّتنميةّالترجمةّفيّفكرّعميّالقاسمي:ّيذكرّالباحثّأىـّالعكامؿّالمؤثرةّّ-ب

ّفيّالترجمةّكىي:
 :يرل الباحث أٌف تدريس الٌمغات األجنبٌية محدكد في  الكضعي ةّالمغكي ةّفيّالمغربّالعربي

بٌية، كيغفؿ ك ر عمى عدد قميؿ مف المغات األكر النظاـ التربكٌم في المغرب العربٌي، يقتص
حاطة إاٌل المغة الفرنسٌية التي تبدأ دراستيا مف  فريقيا. كال تدرس لغة بعمؽ كا  لغات آسيا كا 
المرحمة االبتدائٌية؛ بحيث نبلحظ كجكد مترجميف متخٌصصيف بالمغة الفرنسٌية أكثر مف باقي 

ة في المغرب العربٌي منقكلة مف الفرنسٌية. المغات، كلذلؾ نبلحظ أٌف أغمب الكتب المعٌرب
كقد انتيت ىذه الكضعٌية المغكٌية إلى ثنائية لغكٌية عربٌية/ فرنسٌية عمى الرغـ مف أٌف ىذه 

ة المغكٌية المغة العربٌية ىي المغة الرسمٌية. كقد كاف ليذه الثنائيٌ  عمى أفٌ  األقطار تنٌص 
 ؛مؿ مف قراءة المادة بمغتيا األصمٌيةانعكاس سمبي عمى حركة الترجمة لتمكف المستع

 ّ ّالمؤىمة: ّالبشري ة ّالعناصر ب ذلؾ كيككف ذلؾ بالتككيف الجٌيد لممترجميف، كيتطمٌ تكفر
صة، كقد عرض المؤلؼ لثبلث تجارب إلعداد مترجميف تككينيـ في معاىد متخصٌ 

لمغات  صيف، ىي: المدرسة العميا لمترجمة بالجزائر، قسـ الترجمة بمعيد بكرقيبةمتخصٌ 
 ؛الحٌية، كمدرسة الممؾ فيد العميا لمترجمة بطنجة
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 :ّلمترجمة ّالتحتي ة ّالبنية ّمؤس سات كيقصد الباحث بذلؾ المؤٌسسات المغكٌية  كجكد
سات الكطنٌية لمترجمة. كيقصد الباحث بالمؤسسات كالمعجمٌية كالمصطمحٌية، ثـ المؤسٌ 

ر الٌدراسات المعجمٌية كالمصطمحٌية التي تكفٌ ب المغكٌية؛ المجامع المغكٌية، كالمراكز التي تيتـٌ 
المعاجـ المختمفة التي يحتاج إلٌييا المترجـ لتيسير عممو، باإلضافة إلى إصدار الٌدكريات 
ا المغكٌية كعقد الٌندكات كالمقاءات العممٌية حكؿ قضايا المغة كالمعجـ كالمصطمح. كأمٌ 

سات التي ترعاىا الدكلة، كتتكفر عمى سات الكطنٌية لمترجمة؛ فالمقصكد بيا المؤسٌ المؤسٌ 
ر عمى مترجميف متفرغيف كمتعاكنيف. لكف يؤكد الباحث بأٌف أقطار المغرب العربي ال تتكفٌ 

 ؛اآلف مثؿ ىذه المؤٌسسات إلى حدٌ 
 :ّالترجمة ّعمى عة ّالمشج  قة بتعميـ كيقصد الباحث بذلؾ الٌتشريعات المتعمٌ  التشريعات

ارىا المغة الرسمٌية في الببلد العربٌية؛ فعمى الرغـ مف كجكدىا استعماؿ المغة العربٌية باعتب
في الٌدساتير فإٌنيا تشريعات غير معمكؿ بيا. كالتشريعات التي تحمي حقكؽ المترجميف؛ 

ؽ ر كتشجع نشر األعماؿ المترجمة؛ لـ تحقٌ كالمبلحظ عمييا أٌنيا قميمة. ثـ تمؾ التي تيسٌ 
. كأيضا البحكث ةعمى تخصيص جكائز متكاضع المستكل المطمكب، حيث يقتصر األمر

ة، تؤثر بدكرىا في تنمٌية الترجمة، فيي البحكث التي ترعاىا العممٌية في نظرٌية الٌترجمة اآلليٌ 
المجامع المغكٌية كمعاىد الترجمة أك تحتضنيا الجامعات. لكف ىذه البحكث تبقى محدكدة 

مكاناتيا كنت  ائجيا.                     في أقطار الكطف العربي في نطاقيا كا 
ّفيّفكرّعميّالقاسمي:ّّ-4 ـ  يرل الباحث، بأٌف نسبة اإلحصائٌيات إنتاجّالترجمةّمفّحيثّالك

قة بعدد الكتب المترجمة سنكيا في المغرب العربي قميؿ جٌدا، كالحاؿ مثمو في المشرؽ المتعمٌ 
صر مجاؿ الترجمة في العمـك العربي. كما أٌف معظميا منقكؿ مف المغة الفرنسٌية، كيكاد ينح

تدني نسبة ترجمة الكتب العممٌية إلى العربٌية إلى الكضع  فيبب ة، كيرجع السٌ ة كاالجتماعيٌ اإلنسانيٌ 
المغكم في أقطار المغرب العربي، حيث تستعمؿ المغة الفرنسٌية في الكميات كالمعاىد العممٌية 

 كالتقنٌية.
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في ضكء تعامؿ  إنتاجّالترجمةّمفّحيثّالكيؼ(:أنكاعّالترجمةّفيّفكرّعميّالقاسميّ)ّ-5
الميترًجـ مع العقبات كالمشكبلت التي تثيرىا الترجمة كالمشاكؿ المعجمٌية كالنصٌية كالتكاصمٌية 

 كالثقافٌية كالحضارية تكقؼ الباحث عند تقسيـ )طو عبد الرحماف( لمترجمة إلى ثبلثة أنكاع:
 يا بالنقؿ أك الترجمة الحرفٌية، كفي ىذا النكع يراعأيضن ى كىي التي تسمٌ الترجمةّالتحصيمي ة:ّّ-أ

المترجـ االعتبارات المغكٌية عمى االعتبارات المعرفٌية، فينشغؿ بالمطابقة بيف المغتيف، المنقكؿ منيا 
كالمنقكؿ إلييا، سكاء مف حيث المعجـ أك مف حيث التراكيب. كاعتبر الباحث أٌف ىذا النكع مف 

م إلى غربة المفاىيـ الميترجمة نحراؼ المعنى كسكء الفيـ كالتفييـ، كما يؤدٌ الترجمة يؤدم؛ إلى ا
ضاعة كقتو اا يسٌبب لمقارئ إتعابن في بنية المغة المنقكؿ إلييا، كىذا ممٌ  جياد ذىنو كا   ؛كا 

ى أيضا بالترجمة التقريبٌية لسعي المترجـ إلى إيجاد المعاني التي كتسمٌ  الترجمةّالتكصيمي ة:ّ-ب
ٌص المنقكؿ إلى المغة المنقكؿ إلييا، كذلؾ بكاسطة المجكء إلى التحكير كالتكييؼ تقرب الن

كاالقتباس، كذلؾ بيدؼ احتراـ أصكؿ المغة اليدؼ، فيحاكؿ المترجـ فيـ أفكار النص األصمي ثـ 
زاـ بكممات التعبير عف ىذه األفكار بطريقة تقارب في المغة المنقكؿ إلييا، كدكف التقيد أك االلت

 ؛ص األصمي كتراكيبوالن
كتسمى أيضا الترجمة التأسيسٌية، كفي ىذا النكع يحاكؿ الميترًجـ التفاعؿ الترجمةّالتأصيمي ة:ّّ-جػّ

دماجو في البيئة المعرفٌية  مع النص المترجـ مف أجؿ استنباتو في المجاؿ التكاصمي لممتمقي كا 
ا في أىداؼ ص األصمي ككضكحن ا بمقاصد النكالمغكية لمغة المترجـ إلييا، كىذا يقتضي عممن 

ترجمتو. كبعد عرضو ألنكاع الترجمة، تساءؿ الباحث عف نكعٌية الترجمة في المغرب العربي، كقد 
انتيى إلى أٌف الترجمة في أطكارىا األكلى لـ تخرج عف ككنيا ترجمة تحصيمٌية، تقترب مف الحرفٌية 

مٌية، كما أشار إلى أٌف معظـ الترجمات كأٌنيا في أحسف األحكاؿ لـ تصؿ إلى أف تككف ترجمة تكصي
 .1تٌمت بمبادرات فردٌية، كليس ضمف خطة مدركسة كىادفة

كقد خرج الباحث بعٌدة استنتاجات مف خبلؿ عرضو لتجربة المغرب العربي في الترجمة، فالثنائٌية 
اب مؤٌسسات المغكية المكجكدة حالٌيا في أقطاره، كضعؼ تعميـ المغات األجنبٌية كم ا ككيفنا، كغي

كأىداؼ كاضحة قائمة عمى مسح لمحاجات الفعمٌية، كقمة  استراتيجياتكطنٌية لمترجمة ذات 
                                                           

 مصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، فصؿ الترجمة كتنمٌية المصطمحات.ينظر: عمي القاسمي، عمـ ال -1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني:ــــــــــــــ

85 
 

شر، كؿ ىذه األمكر عة ليـ عمى العطاء كالنٌ التشريعات المنظمة التحادات المترجميف كالمشجٌ 
تيـ تجعؿ مف الترجمة عمبلن فردٌيا تحكمو المصادفة، خاضعنا ألىكاء ىكاة المترجميف كقدرا

المحدكدة، حيث يتضاءؿ تأثير الترجمة في استنبات األفكار كالٌنظرٌيات كالمناىج كاألساليب كحصد 
 ".1ثمارىا، كفي تعريؼ العالـ بثقافتنا كقضايانا ككسب تعاطفو معنا

 كلكي تقـك الترجمة بدكرىا الحقيقي الفاعؿ، اقترح الباحث مجمكعة مف المقترحات، نذكر منيا:
 المغة العربٌية في جميع المجاالت مع العناية بالمغات األجنبٌية؛ تعميـ استعماؿ 
 إنشاء قكاعد بيانات بيبميكغرافٌية كلغكٌية كمعجمٌية كمصطمحٌية؛ 
  تأسيس منٌظمات كطنٌية لمترجمة في كٌؿ قطر مف أقطار المغرب العربٌي، كأف تيكفر ليا

 اإلمكانات البشرٌية كالمادٌية؛
 مة بكؿ الكسائؿ؛تشجيع نشر المكاد المترج 
 .إنشاء شبكة اٌتصاؿ عربٌية لقكاعد المعطيات المغكٌية كالمعجمٌية كالمصطمحٌية 

المبلحظ في فكر القاسمي مف خبلؿ طرحو ليذه العناصر الممٌيدة أٌف الترجمة كسيمة مف كسائؿ ك 
عمـ المصطمح  كتابوأفكاره في  الشاممة، كجؿٌ  قة كاإلحاطةف ذلؾ بنكع مف الدٌ التفاعؿ الثقافي، فبيٌ 

أسيسيو الٌنظرية كتطبيقاتو العممٌية مستكحاة مف كتابو )الترجمة كأدكاتيا دراسات في الٌنظرٌية 
كالٌتطبيؽ( لذلؾ رجعت إلى ىذا المصدر في محاكلة الستقراء كاستكناه فكر القاسمي أكثر في 

في نفس نظرتو كرأيو في الترجمة، لذلؾ نحف نتعامؿ مع كاتب كمؤلؼ مصطمحي كمعجمي ك 
، كنذكر أف الباحث مف بيف عممٌية الترجمة ا لنجاحكقد حٌدد شركطن  الكقت نتعامؿ مع مترجـ.

كبالرغـ مف دراستو منغكام؛ ى( إلرنست الكليمة المتنقمةالمترجميف البارعيف ففي ترجمتو لركاية )
ي عندما أعممت كتعمقو في فكر )إرنست ىمنغكام( في الجامعة األمريكٌية إاٌل أٌنو يقكؿ: "كلكٌنن

الفكر في األمر، تبٌيف لي أٌنني لـ أكف قادرنا عمى ترجمة الكتاب يكمذاؾ، عمى الرغـ مف سيكلة 
لغة ىمنغكام، كبساطة تراكيبيا، ألٌف الترجمة عممٌية إبحارو مف مرفأ إلى آخر عبر بحر التكاصؿ 

بلؾ الباخرة، لمكصكؿ إلى اإلنسانيِّ في رحمة محفكفة بالمخاطر. فبل يكفي معرفة المرفأيف كامت
ذ ذاؾ ال بدَّ لو  الشاطئ اآلخر. فقد تعترض البحار أمكاج عاتٌية أك عكاصؼ ىكجاء طكفانٌية. كا 
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مف معرفة معٌمقة بأصكؿ المبلحة البحرٌية، كخبرة بخفايا البحر الذم يقطعو، كدراية باألنكاء الجكٌية 
ة بعممٌية اإلبحار، كرككب البحر كما ىك معمـك ". فعمي القاسمي ىنا شبو عممٌية الترجم1أٌياـ السفر

خطر في حٌد ذاتو فبل بٌد لمبحار مف امتبلؾ كسائؿ اإلبحار لكٌنيا تبقى غير كافٌية في ظٌؿ كجكد 
عكاصؼ ىكجاء، كبالتالي فيك يرل بأٌف الترجمة ليست مجٌرد تكليد المقاببلت المعجمٌية لمفردات 

 ،ثر تعقيدنا ألٌف المترجـ يجتاز حدكد لغتىيف عبر رمكز لغكٌيةالنصِّ األصمي، فالترجمة في فكره أك
كأخرل ثقافٌية كاجتماعٌية، كأخرل أسمكبٌية أدبٌية، فبل يمكف نقؿ النصِّ مجٌردنا مف حمكلتو الثقافٌيػة 
ٌنما يتحتـٌ عمى المترجـ أف يمكقع النص في سياقو الثقافٌي كمقامو  يقكؿ القاسمي: "... كا 

ذا فشؿ المترجـ في كاحدو االجتماعػٌي، كأ ف يصكغو بأسمكبو يتناسب مع أسمكب الكاتب األصمي. كا 
". فعمي القاسمي 2مف ىذه المياديف الثبلثة فإٌنو يخٌؿ بأمانة النقؿ التي تعٌد عماد الترجمة الناجحة

يضع مف بيف شركط نجاح الترجمة أف نضع النص في سياقو الثقافي كاالجتماعي، كالتركيز عمى 
ٌنما تتطٌمب  أسمكب الكاتب األصمي فالترجمة ال تتطٌمب الكفاية المغكٌية فقط كما يقكؿ القاسمي، كا 

كذلؾ الكفاية األدبٌية كالكفاية الثقافٌية/االجتماعٌية يقكؿ: "تتمثؿ الكفاية األدبٌية في قدرة المترجـ عمى 
، كتمك نو م ف فييا النص األصمي  ف مضاىاتيا في المغة اليدؼ، أٌما معرفة األساليب األدبٌية التي ديكِّ

الكفاية الثقافٌية/االجتماعٌية فتعني إلماـ المترجـ بالسياؽ االجتماعٌي كالثقافٌي لمخطاب، كظركؼ 
". 3إرسالو كتمٌقيو. كال يمكف عزؿ لغة النصِّ عف األسمكب الذم صيغت فيو كالمكضكع الذم تناكلو

مٌيو اإليطالٌيكف بخيانة الترجمة، أك أف تنطبؽ ألٌف عمي القاسمي في فكره الحديث يخشى ما يس
سانتكيك( األستاذ بجامعة ليكف بإسبانيا، الذم  –عميو مقكلة األديب اإلسباني األستاذ )جكليك 

أعرب عف دىشتو لعدـ زٌج كثير مف المترجميف في السجكف كالمعتقبلت، ألٌف ترجماتيـ مميئة 
خفاء الحقيقة،  كغير ذلؾ مف الجرائـ التي يعاقب عمييا القانكف. كلكف بجرائػـ الكذب كالتزكير، كا 

لمقياـ بمجمكعة مف  اضطر منغكامى( إلرنست الكليمة المتنقمة)عمي القاسمي حيف أراد أف يترجـ 
 اإلجراءات تمثؿ جانب الحداثة في فكره كنظرتو لمترجمة:
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 فيو )ىمنغكام( في باريس في شقة تقع في الشارع الذم كاف يقيـإلى فرنسا كالمككث  هسفر .1
كفي ترجمتو لركاية )الشيخ كالبحر( لـ يكتؼ بإمضاء ليمة كاممة  ثـ قاـ بترجمة الركاية،

ٌنما  في مركب شراعي صغير يقكده صٌياد سمؾ في شكاطئ مدينة الصكيرة المغربٌية كا 
ترجـ كىذا يدٌؿ عمى أٌنو ال بٌد لمماقتنى شريطيف سينيمائيَّيف أنتجتيما )ىميكد( ليذه القصة. 

 لكي ال ييخٌؿ بالٌنص األصمي كالحيز المكاني أف يعيش المغة األصؿ كثقافتيا كعاداتيا
 ك جانب الحداثة في نظرتو لمترجمة؛كىذا ى

سفره إلى الكاليات المتحدة األمريكٌية لمدراسة كالتعمؽ في دراسة األدباء الذيف تحدث عنيـ  .2
 في كتابو )الكليمة المتنقمة(؛

 رجمة كالمعجمٌية؛دراسة نظريات الت.3
 سفره إلى باريس لدراسة المغة الفرنسٌية في السربكف؛.4
 االطبلع عمى الترجمة الفرنسٌية لكتاب )الكليمة المتنقمة(؛.5
 .1اطبلعو كدراستو المعمقة لخصائص أسمكب )ىمنغكام( كتقنياتو.6

عناصر كبعد قيامو بيذه اإلجراءات اىتدل إلى ترجمة الكتاب، كاستخمص مف كؿ ىذه الخطكات 
جرائٌية يمكف لممترجـ كالمصطمحي االستعانة بيا في  ىامة تتعٌمؽ بمجاؿ الترجمة كتعتبر حديثة كا 

 كضع المقاببلت لممصطمحات األجنبٌية كيمكف أف نمخصيا في ما يمي:
ينقسـ إلى نكعيف، صدؽ كاقعٌي كصدؽ فنٌي، كقد اقتنع القاسمي بأٌنو ال  صدؽّالمترِجـ: .1

يمارس فعبلن الخبرات التي مٌرت بالمؤلِّؼ لتككف ترجمتو صادقػة ألٌنو  يشترط في المترًجـ أف
دراؾ مفاىيـ المصطمحات  يمكنو أف يتحدث عف أمكر مف الخياؿ كليست مف الكاقع. كا 
التقنٌية المتعمقة بيكايات المؤلِّؼ، فبإمكاف المترًجـ أف يرجع إلى المعاجـ المتخٌصصة في 

 تمؾ اليكايات؛
ّالمترِجـ: .2 الترجمة في فكر عمي القاسمي لـ تعد تعني المطابقة التاٌمة بيف النص  أمانة

ـ؛ ألٌنو ال تكجد مطمقنا مطابقة تامة بيف أٌم لغتىيف مف المغات ميما  األصمٌي كالنٌص المترجى
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 ؛1كانت درجة القرابة بينيما كميما بمغ التشابو بيف بنيتىييما كأساليبيما
ّكالممثِّؿ: .3 سمي المترجـ بالممثِّؿ، فإذا كاف المترًجـ يمثؿ دكر شبو عمي القا المترجـ

الكساطة بيف مؤلِّؼ أجنبٌي كقارئ كطني؛ ككسيط بيف المغة األصؿ الميرًسمة كلغة الترجمة 
فييا النٌص كالثقافة التي نيقؿ إلييا النٌص، فإٌف المتمقية، ككسيط بيف الثقافة التي كتب 

ا كالمترجـ كسيط بيف كا ًتب النصِّ المسرحيِّ أك السينمائٌي كبيف الجميكر الذم الممًثؿ أيضن
 ؛2يشاىده عمى المسرح أك في السينما

 ؛3ترجمةّاألعماؿّاألدبي ةّتتطمبّمفّالمترِجـّالتخص صّفيّالجنسّاألدبيّالذمّيترجمو .4
 الكفايةّاألدبي ةّكالكفايةّالثقافي ة/االجتماعي ة؛ .5
ّلممترِجـ:ّ .6 لممترًجـ الحٌؽ في إضافة بعض  قاسمي أفٌ يرل عمي الاإلضافاتّالمسمكحّبيا

 الكممات ليجعؿ النٌص الميتىرجـ مقركءنا كمفيكمنا كمنسجمنا، كيضع شرطيف لذلؾ:
أف ال تؤدِّم إضافة الميترًجـ إلى تغيير المضمكف األصمٌي أك إضافة معمكمة لـ تكيف  .1

 مكجكدة في األصؿ؛
. تمثؿ ىذه 4ؼ األصمي أك تفسد تقنياتوأف ال تغٌير إضافة المترًجـ مف مبلمح أسمكب المؤلِّ  .2

العناصر األخيرة تجربة القاسمي في مجاؿ الترجمة، ىي عناصر منطقٌية كاقعٌية استخمصيا 
مف كراء تجربتو كمترجـ كحاكؿ إدراجيا في كتابو عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو 

ح، كال يمكف االستغناء العممٌية. فالترجمة في فكره تمثؿ عنصرا مف عناصر نقؿ المصطم
عنيا. كبالتالي تمثؿ جزءنا ال يتجزأ مف نظريتو المصطمحٌية الحديثة كبالتالي فالمصطمحي 
يحتاج إلى اإللماـ بنظرٌية الترجمة كأصكليا لذلؾ رجعت إلى كتابو )الترجمة كأدكاتيا 

 نت أعبله. دراسات في الٌنظرية كالتطبيؽ( كحاكلت استكناه فكره كنظرتو لمترجمة كما بيٌ 
 : نظري ةّالترجمةّكعمـّالمصطمحّفيّفكرّعميّالقاسميّ-6

                                                           
 .150عمي القاسمي، الترجمة كأدكاتيا دراسات في الٌنظرٌية كالتطبيؽ، ص  -1
 .155المرجع نفسو، ص  -2
 .158المرجع نفسو، ص  -3
 .184المرجع نفسو، ص  -4
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ّالمصطمحّ-أ ّكعمـ ّالترجمة ّنظري ة ّبيف ّالتشابو ّالقاسميّأكجو ّعمي ّفكر عمي ح : يكضٌ في
ف شجرة المعرفة تشابؾ العبلقة بيف نظرٌية الترجمة كعمـ المصطمح كتشابؾ أغصا ٌيةكيف القاسمي

 ىذا التشابؾ كثافة كتعقيدا اشتراكيما في النقاط التالٌية: ة، كمما يزيدالباسقة المتنامي
  كبل العمميف يستخدـ المغة ىدفنا كمضمكننا ككسيمة؛ فنجد أٌف ىدفيما لغكم )كضع مادة

لغكٌية جديدة( كمضمكنيما لغكم )الماٌدة المغكٌية( ككسيمتيما لغكٌية )استخداـ المغة في 
ا إلى كثير مف التشابؾ كالتشابو بينيما، ممٌ م و يؤدٌ التعبير عف المضمكف(، كىذا كمٌ 

. 1يساعد عمى إشاعة مجمكعة مف األكىاـ حكليما في أذىاف كثير مف غير المختصيف
ا يؤكد ىذا التشابؾ أٌف الترجمة سابقة العيد في نقؿ المصطمحات، أم أٌف كممٌ 

المصطمح المترجميف ىـ مف كانكا يتكلكف كضع المقاببلت لممصطمحات األجنبٌية، كعمـ 
دىا المترجمكف، حتى بعد ا شاع بيف الناس أٌف المصطمحات يكلٌ عمـ حديث النشأة. ممٌ 

ا في أذىاف المتعمميف في الببلد  أف استقؿٌ  عمـ المصطمح بذاتو. كيزداد األمر غمكضن
العربية إذ؛ يظنكف أٌف المصطمحات العربٌية ىي مجرد ترجمة أك تعريب لممصطمحات 

 األجنبٌية.
 ا مف المغة )أ( إلى يفّالمصطمحيّكالمترجـ:ّالمعنىّب إذا كاف المترجـ يقـك بنقؿ نصن

المغة )ب( كالمصطمحي الذم ينقؿ المصطمحات مف المغة )أ( إلى المغة )ب(. فكبلىما 
يسعى إلى اليدؼ ذاتو، أم فيـ المعنى المقصكد كنقمو بدقة كأمانة. فيما يؤدياف 

كقد كضعت كندا مينة  اإلعداد كالتككيف.الكظيفة ذاتيا، كأٌنيما يحتاجاف لنفس 
( كأسندت لو عٌدة كظائؼ يمخصيا خالد اليعبكدم في Terminologueالمصطمحي )

 مايمي:
 ؛ممفيـك العممي أك التقني األجنبيإيجاد المصطمح في المغة اليدؼ المقابؿ ل 
 ؛مية المفيـك المستحدث أك المنتىجكضع تس 
 ؛عبلنات كالكصبلت اإلشياريةغة اإلإسداء الرأم كالنصيحة عند صيا 
 ؛ةمختمفة في شتى التخصصات المعرفيٌ تقييػس المصطمحيات ال 
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 فمف ىذه الكظائؼ يصبح 1تحرير الكثائؽ المصطمحية البلزمة لكؿ عمؿ خدماتي .
"المصطمحي" أبرز  "مف ىذا المنظكر يصبح :خالد اليعبكدميقكؿ المصطمحي كالمترجـ 

ة دائمة، كتتمثؿ ـ المصطمحي كقػتو في القياـ بأعماؿ يكميٌ مساعد "لممترجـ"، كيكٌزع العال
)إضافة إلى مساعدة المترجـ كالمكثؽ، كعمماء االختصاص( في تقديـ يد العكف لرجاؿ 

ة، كما يقـك أيضا بإنجاز مشاريع ة في صياغة أجيزتيا المفاىيميٌ اإلدارات العمكميٌ 
ة المغة ة المغة، كثنائيٌ اجـ أحاديٌ ة كبرل عمى المدل الطكيؿ، مف مثؿ بناء معمصطمحاتيٌ 

الجرد  - دة المغات، باتِّباع الخطكات اآلتية: البحث في المصادر المعرفيةكمتعدٌ 
 استقراء آراء ذكم االختصاص العممي - تدكيف المصطمحات في مجٌذات - المصطمحي

نشر األعماؿ االصطبلحية  - حكسبة األنشطة المصطمحية - المراجعة كالتصحيح -
ش . فخالد 2"القياـ بتحيينيا كمراجعتيا مف حيف آلخر - اعتيا بيف األكساط المعرفيةكا 

ينكه بأٌف لممصطمحي مينة ككظائؼ محٌددة لعٌؿ أبرزىا مساعدة المترجـ. اليعبكدم 
كبالتالي فبل بٌد مف ضركرة التنسيؽ بيف المترجميف كالمصطمحييف في صكغ ككضع 

 مختمؼ المصطمحات.
: المصطمحي ال فيّفكرّعميّالقاسميّبيفّنظري ةّالترجمةّكعمـّالمصطمحّأكجوّاالختالؼّ-ب

ٌنما لو كظيفتاف أخرياف ىما:  ييعنى بنقؿ المصطمحات مف لغة إلى أخرل فقط، كا 
 ٌّنما انطبلقن تكليدّالمصطمحاتّبالمغةّذاتيا ا مف المفيـك دكف االنطبلؽ مف لغة ثانٌية كا 

 المطمكب التعبير عنو بمصطمح لغكٌم؛
 القائمة في المغة، حيث ييعبِّر المصطمح الكاحد عف مفيكـو كاحد حيدّالمصطمحاتّتّك

، في الحقؿ العممي الكاحد.  كييعبر عف المفيـك الكاحد بمصطمح كاحدو

                                                           
 //:www، مف مكقع: -الحدكد كاآلفاؽ  -طبيعة البحث المصطمحي بالعالـ العربي خالد اليعبكدم،  -1

atida.org/cv.php id=73.  :17/01/2013بتاريخ. 
 //:www، مف مكقع: -الحدكد كاآلفاؽ  -بي طبيعة البحث المصطمحي بالعالـ العر خالد اليعبكدم،  -2

atida.org/cv.php id=73.  :نقبل عف: 17/01/2013بتاريخ . 
Lethuillier (Jacques) et Cornier (Monique C.) (1990), "Quelques Aspects du métier de 

Terminologue" – META –Vol 35 –N 4 - pp: 761-762. 
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 :1كسنحاكؿ عرض أكجو االختبلؼ بينيما كفؽ عرض عبد العمي الكدغيرم
ّالمصطمحيّالمترجـ

ّيرغبّفيّّ- ّنصّكامؿ، ّمع ّالمترجـ يتعامؿ
ّموّمفّلغةّإلىّأخرل؛نق
ّ
ّ

ا كاف أك يتعامؿ مع مصطمح كاحد، بسيطن  -
ا كامبلن، إالٌ مركبن  إذا كاف يقـك  ا، كال يعالج نصن

بدراسة طبيعة لغة عمـ مف العمـك مف حيث: 
ياقات التي يرد بنياتيا كأساليبيا، أك بدراسة السٌ 

ّفييا المصطمح؛
ّالتيّيسمىّبياّّ- ّالتسمي ة يبحثّعفّمعنى

ّيء؛ذلؾّالش
( الذم  - يبحث عف معنى الشيء أك )المفيـك

 يمثمو المفظ المراد ترجمتو؛ 
ّكالكجّ- ّاألبحاثّالمنطقي ة ّتمؾ ّتعنيو كدي ةّػال

بقدرّماّيعنيو؛ّمعرفةّمعنىّالكممةّفيّالسياؽّ
ّالمعنىّ ّمعرفة ـ  ّث ّكمف ّفيو، ّاستعممت الذم

ّبترجمتيما. ّالكم يّلمعبارةّكالفقرةّالتيّيقـك

ماىية الشيء كتحديد التعرؼ عمى  -
خصائصو الجكىرٌية، كالكقكؼ عمى جنسو 
كفصمو، ليتمكف مف إلحاقو بمنظكمة المفاىيـ 

 التي ينتمي إلييا.

 
 كخبلصة فكر عمي القاسمي في ىذا العنصر تكمف في؛ أٌف عمـ المصطمح كنظرٌية الترجمة  -

ينيما. كعمى الرغـ مف أٌف عمماف مستقبٌلف، كليما ميداناف مختمفاف، مع كجكد بعض التداخؿ ب
إعداد المصطمحٌي كتدريبو يختمؼ عف تأىيؿ المترجـ كتككينو، فإٌف المصطمحٌي يحتاج إلى اإللماـ 
. 2بنظرٌية الترجمة كأصكليا، كما أٌف المترجـ بحاجة إلى معرفة قكاعد عمـ المصطمح كطرائقو

ؿ اآلخر، فالعبلقة بينيما عبلقة فالمبلحظ في ىذا القكؿ أٌف المترجـ كالمصطمحي كٌؿ منيما يكم
 أخذ كعطاء.

 
                                                           

، نقبل عف: عبد العمي الكدغيرم، قضايا 300أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص عمي القاسمي، عمـ المصطمح  -1
 .290ص  ،، منشكرات عكاظ،1989المعجـ العربي في كتابات ابف الطيب الشرقي، دط. الرباط: 

 .302عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -2
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أٌنو ركز عمى أىداؼ كأدكار الترجمة كسبؿ الرقٌي بيا أم؛  القاسمي،كنبلحظ أيضا مف خبلؿ طرح 
أٌنو ركز عمى مفيـك الترجمة مف الخارج، كما أٌنو خٌص مكضكع الترجمة في الكطف العربي، دكف 

ذلؾ عمى  مف )تكنس كالمغرب كالجزائر(، كيعمـٌ المشرؽ العربي، ففي كؿ مٌرة يتعرض إلى كؿ 
: "حالة قصكل مف فجكرج مكنا يا كما يقكؿدكؿ المشرؽ. فالترجمة احتكاؾ بيف المغات، بؿ إنٌ 

عفاء القارئ مف الرجكع إليو. 1حاالت ىذا االحتكاؾ  ". فالمترجـ يحاكؿ نقؿ معنى النص األصمي كا 
كتعتبر الترجمة الطريقة األنسب كالمثمى في نقؿ المصطمحات كتداكليا بيف مختمؼ الشعكب، سكاءن 

جكء إلى ابتكاره بطريقة التكليد. فالتكليد المٌ  ا أك تـٌ بقن ا مسكاف المصطمح العربي المناسب مكجكدن 
فكماؿ بشر يعتبر  .2ا يعني اختراع كممة جديدة، أك تكظيؼ كممة قديمة في معنى جديدعمكمن 

الترجمة كسيمة مناسبػة لنقؿ المصطمحات سكاء أكاف المقابؿ العربي مكجكدنا كمتداكالن أك نمجأ إلى 
لكف المشكؿ كيؼ ننقؿ  تعتبر الترجمة أداة لتكليد مصطمحات جديدة.ابتكاره كتكليده كبالتالي 

المصطمح الحديث كالمستحدىث مف المغات الغربٌية إلى العربٌية؟ سؤاؿ طرحو منذر عياشي كأجاب 
" كبالتالي نقع في مشكؿ اختبلؼ الٌتسمٌيات لممسمى الكاحد. كباعتبار 3عنو بأٌنو "التحدم المعرفي
مى المفيـك أكثر فقد اعتبر يكسؼ مقراف أٌف المشكمة تكمف في المفيـك عمـ المصطمح يركز ع

يقكؿ: "... لكف ما ال يقؼ عنده أكلئؾ الٌمسانيكف الكتاب المترجمكف ىك ككف المشًكؿ ىك مفيكمي 
قبؿ أف يككف تسمكي ا. مف ىنا قياـ صعكبة مؤٌداىا أٌف ما يكاجيو المترجـ ىك المفيـك الذم يراه 

سبة لمثقافة العارفة التي يصدر منيا في المغة العربٌية. فيصدر بذلؾ عف تصٌكره جديدنا بالن
الشخصي لؤلشياء، كعف مستكاه المعرفي بؿ عف قدراتو العقمٌية كاإلدراكٌية كالنفسٌية... ألٌف قضٌية 

ـٌ التنسيؽ بيف الع مماء المفيمة متفاكتة ما لـ يطمع الباحثكف عف أعماؿ بعضيـ المكثَّقة كما لـ يت
 ". فاضطراب المصطمح في فكر يكسؼ مقراف يعكد إلى العمؿ الفردم لممترجميف4بفضؿ التكاصؿ

فالقاسمي إذنا  كبالتالي فيك يدعك إلى تكافؿ الجيكد كالتنسيؽ بيف المترجميف لضبط المصطمح. 
                                                           

 .25، دار المنتخب العربي، ص 1994. لبناف: 1ة في الترجمة، تر: لطيؼ زيتكني، طجكرج مكناف، المسائؿ النظريٌ  -1
 ، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع.1998ينظر: كماؿ بشر، دراسات في عمـ المغة، دط. القاىرة:  -2
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ات. تطرؽ إلى مشكؿ التعريب في الكطف العربٌي كخمص إلى ضركرة التقٌيد بندكة تعريب المصطمح
رأم في كؿ مف الترجمة كالتعريب يقكؿ: "إٌف تعريب كنقؿ المصطمح األجنبي بحالو  جكرج مكناف ػكل

يعفياف مف مشقة البحث عف المقابؿ المناسب كلكٌنيما يقدماف لمقارئ العربي كممة ال يفيـ شيئنا مف 
بحالو ينبغي أف  أصميا كمف داللتيا، كلذلؾ فإٌف المجكء إلى التعريب أك نقؿ المصطمح األجنبي

ىنا يرل أٌنو إذا استعصى إجراء تعديؿ في المفظ جكرج مكناف ف". 1ا في انتظار الترجمةيككف مؤقتن 
األجنبي، فبل مناص مف نقمو بصكرتو دكف تغيير، كىك أىكف مف استخداـ مصطمحات غامضة أك 

 قاصرة عف التعبير العممي الدقيؽ.

ّالتكنظرّن ّمصطمحي ّبيف ّالكاقع ّلالضطراب ّا ّكالتعريب دعا مصطفى الشيابي المجمع إلى رجمة
ذا لـ يكجد اتٌ  باع خطكات اقترحيا كحؿ كسط، تتمثؿ في تحرم لفظ عربي يؤدم معنى األعجمي، كا 

المجكء إلى التعريب. فأجاز المجمع آراء  لمفظ األعجمي مقابؿ ترجـ بمعناه، ككخطكة أخيرة يتـٌ 
 .2الدكتكر مصطفى الشيابي

القاسمي لمترجمة كالتعريب، حاكؿ الكقكؼ كاإلحاطة  إٌف في طرح نقكؿ،مقاـ الفصؿ  فيكّّّّّّّ
 ،بكؿ الجزئيات، رغـ تناكؿ ىذيف العنصريف مف قبؿ الكثير مف الباحثيف بالدراسة كالتفصيؿ

ا مف نظرٌية كضع المصطمح، كجانب الحداثة ىك تبنيو فكرة المجامع المغكٌية فكبلىما يمثبلف جزءن 
ـ( بالرباط، كالتي أقرت استعماؿ التعريب عند الحاجة. "التعريب 1981عاـ )في الٌندكة المنعقدة 

يطبؽ اآلف بيسر في المصطمحات العممٌية ككذلؾ في جميع المجاالت األخرل، رغـ أٌف مجمع 
". كالضركرة فقط لتفادم فكضى المصطمحات بيف مختمؼ 3القاىرة اشترط الضركرة عندما أجازه

حثو بممحقيف األكؿ بعنكاف: قرارات مجمع المغة العربية بالقاىرة بشأف كتابة األقطار العربٌية كأردؼ ب
األعبلـ الجغرافٌية األجنبٌية. كالممحؽ الثاني بعنكاف: قرارات مجمع المغة العربية بالقاىرة بشأف كتابة 

مصطمحٌية الفكرة يؤيٌدىا الحمزاكم في تصكره لمنظرٌية ال ذهكىاألعبلـ األجنبٌية بالحركؼ العربٌية. 
باإلضافة إلى ككنو مترجمنا حاكؿ أف ينقؿ خبرتو  العربٌية الشاممة، كما بٌيناه في الفصؿ التمييدم.

                                                           
 .21جكرج مكناف، المسائؿ النظرٌية في الترجمة، تر: لطيؼ زيتكني، ص  -1
 .في القديـ كالحديث محمد حسف عبد العزيز، التعريبينظر:  -2
 .1934، نقبل عف: مجمة المجمع، 179عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -3
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في مجاؿ ترجمتو الكثير مف األعماؿ األدبٌية فكضع عناصر أساسٌية في مجاؿ الترجمة كما بيَّنا 
  أعبله بإمكاف المصطمحي االستفادة منيا في صكغ المصطمح العممي.

صكص تصكر رشاد الحمزاكم لعنصر التعريب ضمف تصكره لنظرٌية مصطمحٌية عربٌية كبخ -
كضع المصطمح يككف باألفضمٌية، أم االبتداء باالشتقاؽ أكال ثـ يميو المجاز فالنحت ألنيا فيرل أٌف 

كسائؿ مف ذات العربٌية، أما التعريب ىك خارج عف العربٌية، فبل نستعممو إال عند الضركرة 
كبالتالي فعمي  .1ض عمى ىذه الكسائؿ كارد، كسيتكلى نظاـ التكحيد كالتقييس حؿ مشاكمياكاالعترا

ٌف كاف عمي القاسمي قد تناكليا بنكع مف التفصيؿ الشامؿ  القاسمي يكافقو في تبني ىذه الفكرة، كا 
د عند عنصر التعريب ككج كرغـ ذلؾ فقد كقؼ عمي القاسمي مطكالن  كاإلحاطة العممٌية المستفيضة.
 ليذه الكممة أربع دالالت ىي:

 التعريب؛ ترجمة كممة أجنبٌية إلى العربٌية؛ -
 التعريب؛ ترجمة نص كامؿ لمعربٌية؛ كىك بيذا المعنى مرادؼ لمترجمة. -
 التعريب؛ استخداـ قطر كامؿ لمغة العربٌية؛ -
الحداثة في نظريتو التعريب؛ استعماؿ العربٌية لغة لئلدارة كالتعميـ. كتشكؿ ىذه التعاريؼ كجو  -

التعريب ترجمة. فالتعريب عند الغرب حالة  المصطمحٌية، فيك يمزج بيف الترجمة كالتعريب فعدٌ 
 ممكف لسٌد حاجات ىذا التغيير خاصة في مستكل المعجـ. مصدر ألٌنوطبيعٌية 

افظة؛ لـ المبلحظ عمى عمماء العربٌية كرغـ قدـ ظاىرة التعريب إاٌل أٌنيـ ما زالكا ذكم نظرة مح -
ينظركا إلى التعريب نظرة لسانٌية طبيعٌية، كغيرىـ مف عمماء المغة الغربييف؛ الذيف اعتبركه ظاىرة 
ككنٌية ال يمكف ألٌم لغة مف المغات االستغناء عنو، "لذلؾ فإٌنيـ قد عنكا بالتأليؼ في مقترضات 

كا بالتغييرات التي طرأت لغاتيـ، كفي مظاىر االقتراض فييا، فدرسكا عكامميا كظكاىرىا، كعىٌرف
". فابف مراد ىنا اعتبر أٌف العرب ما زالكا ينظركف إلى مظاىر 2عمٌييا كأثر ذلؾ في تطكر لغاتيـ

التطكر في العربٌية نظرة عاطفٌية تقيس حاضر العربٌية بالمكاقؼ القديمة الكبلسيكٌية التي اعتبرت 
، كعمي القاسمي يرل أٌف األخذ مف الغرب ال ةساسنا بفصاحة العربيٌ أٌف أٌم مساس بالعربٌية يعتبر م

                                                           
 .17/34، ص 8ينظر: محمد رشاد الحمزاكم، "العربٌية كاستعماليا في تقنٌية المعمكمات" مجمة المعجمٌية، ع -1
 .81، دار الغرب اإلسبلمي لمنشر، ص 1996عجـ، دط. بيركت: إبراىيـ بف مراد، مسائؿ في الم -2
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ا أك مساسنا بمغتنا العربٌية الجميمة يقكؿ عمي القاسمي: "... المغة في تحٌكؿ كتغٌير  يمثؿ حرجن
، تكتسب  كتطٌكر باستمرار، ففي كؿ يـك تىشيخ كممات كتمكت كممات كتكلد كممات، في كؿ يـك

ض المغة مفرداتو جديدةن مف لغاتو صديقػة أك عدٌكة بعض األلفاظ معافو جديدة... في كؿ يـك تٍقتر 
". إذا فالمغة في فكر عمي القاسمي مثؿ الكائف 1كتستكعب مفاىيـ جديدة لـ تكف مألكفة ألىميا...

 الحي ينمك كيتطكر كيشيخ ثـ يمكت، فسنة اهلل في خمقو اقتضت ذلؾ.
عف عمـ المصطمح، رغـ  صبلن ا قائما بذاتو كمنفأما بخصكص عنصر الترجمة، فقد عٌدىا عممن  -

أف كمييما بحاجة إلى اآلخر، ككضح المبس الكاقع بيف المترجـ كالمصطمحي، كفصؿ بينيا مف 
خبلؿ عقد المقارنة بينيما، كتطرؽ إلى أنكاع الترجمة كسبؿ الرقي بيا. كما خمص إلى أٌنيا تعاني 

ت التي تعترض سبيؿ كذكر الصعكبات المشكبل مف نقص المؤطريف كالييكمة المخٌصصة ليا
الترجمة في الكطف العربي كأىـ ىذه المشكبلت عدـ صبلحٌية اإلعداد كالتدريب المتكافريف لممترًجػـ 
كحجـ العمؿ الممقى عمى عاتقو، كقٌمة الكسائؿ اإللكتركنٌية المكضكعة تحت تصر فو، كعدـ تكفر 

طمح منتقاة مف كتابو )الترجمة . كجٌؿ أفكاره في كتابو عمـ المصاألدٌلة المتخٌصصة لممترجميف
طبيؽ(. كىك مف المتخصصيف في نظرٌية الترجمة في العصر ظرٌية كالتٌ كأدكاتيا دراسات في النٌ 

في تصكره لمنظرٌية  الترجمة الحمزاكم يكتب عف كعي كممارسة. كما اعتبرث كبالتالي فيك ػالحدي
ي ففكره يتناسؽ مع فكر عمي العربٌية المصطمحٌية مف أىـ كسائؿ نقؿ المصطمحات، كبالتال

ّالقاسمي بخصكص عنصر الترجمة.
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ّؿّالثالثالفص
لعمـّّمساني ةاألسسّالمفيكميةّكال

 المصطمحّفيّفكرّعميّالقاسمي:
 )كضعّالمصطمحات(
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ّفيّعمـّالمصطمحّساني ةأكال:ّالعناصرّالم
 القكانيف إلى لغة كؿ في المصطمحات كضع يخضعأكال:ّالعناصرّالمساني ةّفيّعمـّالمصطمح:ّ

 كسعكالتٌ  كصياغتيا الالتكالدٌ  األلفاظ تكليد في ـكٌ تتح التي ةكالدالليٌ  ةكالنحكيٌ  ةكالصرفيٌ  ةالصكتيٌ 
 مصطفى يقكؿ .كاالقتباس كالتركيب كالمجاز االشتقاؽ ةالعربيٌ  المغة في الكسائؿ ىذه كمف، فييا

 ةالعربيٌ  المغة نمت" ةالعربيٌ  المغة في المصطمحات لتكليد ةالعمميٌ  الكسائؿ ىذه ةأىميٌ  امبرزن ، الشيابي
 في سكاء،  اإلسبلـ صدر في المصطمحات آالؼ كضعكا ما عند إلييا قمةلنٌ كا العمماء رجع التي
 التي ىي الكسائؿ كىذه األمـ، مف كغيرىا كاليند كاليكناف فارس عمـك في أك ةكالمغكيٌ  ةالفقييٌ  العمـك
"ً. كقد عٌدىا عمي القاسمي مف بيف 1الضادية لغتنا إلى الحديثة العمـك لنقؿ ىذا زمننا في خذىانتٌ 
تو ا ال يتجزأ مف نظريٌ ؿ جزءن ـ كسائؿ كضع المصطمح العربي، كبالتالي ىذه العناصر تمثٌ أى

كقد ارتكٌز عمي القاسمي في تسميتو ليذا الفصؿ بالعناصر المسانٌية ألٌنو كما سبؽ  المصطمحٌية،
التالي فنا عمـ المصطمح بأٌنو العمـ الذم يبحث في المفاىيـ، كاأللفاظ التي تعٌبر عنيا. كبكأف عرٌ 

فدراسة األلفاظ تنتمي إلى عمـ المغة أٌما دراسة المفاىيـ فتنتمي إلى ميداف عمـ المنطؽ كالكجكد. 
كبالتالي فعمـ المصطمح يشتمؿ عمى نكعيف مف العناصر حسب فكر القاسمي، ىما العناصر 

تداكلت عند  نجدىا قد األخيرة رغـ أٌف ىذه العناصرك  المنطقٌية كالكجكدٌية، كالعناصر المسانٌية.
فإٌف العناصر المنطقٌية كالكجكدٌية تمثؿ جانب الحداثة  يف بالمصطمح العربي،أغمب الباحثيف الميتمٌ 

حاكؿ التطرؽ ليذه العناصر مع استكناه فكر كرأم القاسمي نس كالجديد في فكر عمي القاسمي.
ّفييا. 
جديد  مفيـكر ك ف ظيحييرل عمي القاسمي أٌنو، ّ:فيّفكرّعميّالقاسميّالكضعّأكّالتكليد -1

 ر عف ذلؾ المفيـكفي أم لغة مف المغات، تضطر تمؾ المغة إلى إيجاد لفظ يناسب كيعبٌ 
 يقكؿ عمي القاسمي: "يصطمح عمى عممٌية إيجاد ذلؾ المفظ باسـ "التكليد" أك "الكضع"
نت كيمٌثؿ كٌؿ مف ىذيف المصطمحيف استعماالن مجازي ا مف كالدة الطفؿ الجديد، كما لك كا

المغة امرأة كلكدنا، أبناؤىا األلفاظ كبناتيا الكممات. كىكذا فإٌنو يمكف القكؿ إٌف كممات المغة 
                                                           

، مطبكعات مجمع المغة العربٌية بدمشؽ 1988. سكربا: 2مصطفى الشيابي، المصطمحات العممية في المغة العربية، ط -1
 .8ص 
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عمى نكعىيف: كممات مألكفة في المغة اكتسبناىا في طفكلتنا كأثناء تعٌممنا،ككممات مكٌلدة 
عمي ف .1ا اسـ المحدثةػبدافع الحاجة كالضركرة، كيطمؽ عمى ىذه الكممات المكلدة، أحيان

القاسمي في ىذا المقاـ يشبو المغة بالمرأة الكلكد كبالتالي المغة مزيج بيف كممات الطفكلة 
كالٌتعمـ، ككممات مكٌلدة مسايرة لمركب الحضارم كدكافع الحاجة. فالقاسمي يضع مصطمح 
)الكضع( مقاببل لمصطمح )التكليد( كالكضع يككف بآليات ككسائؿ منيا التكليد كما ينضكم 

(: "مف Néologismeائو. كقد اعتبر يكسؼ مقراف أٌف تسمية المكٌلد )تحت لك 
ذم يدٌؿ المصطمحات التي عرفت تطٌكرنا في العربٌية. فبعد أف كاف يطمؽي عمى المفيـك ال

مف قبيؿ حداثة الكبلـ كجٌدة الكبلـ كمعنى جديد، كعبارة  عميو ىذا المصطمح تسميات
كعمى الرغـ مف ىذه التعٌددٌية فقد صار جٌؿ مف  الصيغ الجديدة الطارئة عمى المغة. لكف

يعمد إلى البحث في مكضكع التكليد كالمكٌلد يستعمؿ ىذيف المصطمحيف بدكف ترٌدد إلى 
جانب مصطمح الكضع الذم قد ينكب عف مصطمح التكليد. فيكذا جاء في المعجـ الميكٌحد 

ا مكٌلد كتكليد في مقابؿ: ) ". فيكسؼ 2بالتكالي (Néologie)( كNéologismeمصطمحى
 مقراف يرل بأٌنو ال حرج إذا ناب مصطمح )الكضع( عف مصطمح )التكليد(.

 ـ التكليد إلى أربعة أنكاع ىي:يقسٌ  :فيّفكرّعميّالقاسميّأنكاعّالتكليدّ-2
ّالتكليدّالصكتيّ  .أ  بمحاكاة األصكات لكضع اسـ  حسب فكر عمي القاسمي ىذا النكع كيتـٌ :

طبلؽ لفظ )كككك( عمى طائر معيف في بعض إيعة مثؿ جديد، كمحاكاة أصكات الطب
العربٌية؛ ناتجة عف التمعثـ الحاصؿ عند المتكمـ كتكراره  بٌية، أك التأتأة فيك المغات األكر 
 ؛لحرؼ التاء

                                                           
 .355صطمح أسسو الٌنظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص عمي القاسمي، عمـ الم -1
. 292يكسؼ مقراف دكر المصطمحيات في الٌمسانيات دراسة إبستمكلكجٌية، أطركحة دكتكراه، إش: صالح بمعيد، ص  -2

. كعبد الرحماف حاج 377/387نقبل عف: ريتا خاطر، ترجمة الثبت التعريفي، ضمف المعنى في عمـ المصطمحات، ص 
 (.1815، ـ1814)ـ 93ركف، المعجـ المكحد لمصطمحات المسانيات، ص صالح كآخ
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ىذا النكع مف التكليد بإحداث كممة جديدة مف أصكؿ لغكٌية قائمة عمى  كيتـٌ التكليدّالنحكم:ّ .ب 
: كاالشتقاؽ كما ينضكم تحت لكائو: االشتقاؽ العاـ كالنحت كالتركيب  كزف صرفي معمـك

 ؛كاإلبداؿ
كيسمى بالمجاز؛ كىك نقؿ المفظ مف معناه األصمٌي إلى معنى جديد، مثؿ  التكليدّالداللي: .ج 

 .1قكلنا: )عنؽ الزجاجة( ليٌدؿ عمى )المنفذ الضيؽ لممركر( أك )المكقؼ الحرج(
جمب أك اقتراض لفظ مف لغة أخرل لمداللة عمى  كىك أف نقـك بعممٌيةالتكليدّباالقتراض:ّ .د 

 المفيـك الجديد. 
ا باالشتقاؽ؛ أم إحداث كممة جديدة يككف إمٌ يرل عمي القاسمي أٌنو  ة:التكليدّفيّالمغةّالعربيّ ّ-3

كىذا يسمى بالنحت، أك باقتراض  ،مف كممة مكجكدة، أك بإحداث كممة جديدة مف كممتيف أك أكثر
ا أك قديـ ميمات مف معناه األصمٌي إلى ل، أك بالمجاز أم بنقؿ لفظ قائـ حالي  لفظ مف لغة أخر 

 المعنى الجديد لكجكد مشابية بيف المفظ القديـ كالحديث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ّ
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كىك نقؿ المفظ مف معناه األصمي إلى معنى جديد لكجكد  :فيّفكرّعميّالقاسميّالمجازّ-4
 ظاىرة االشتراؾ المفظي.إلى بأٌف المجاز يؤدم  عمي القاسميعنييف. كيرل مشابية بيف الم

ىك كممة يشترؾ فييا أكثر مف مفيـك كاحد، أك بعبارة :ّفيّفكرّعميّالقاسميّاالشتراؾّالمفظيّ-أ
أخرل كممة كاحدة تدٌؿ عمى معنييف أك أكثر. كيقابؿ ظاىرة االشتراؾ المفظي ظاىرة الترادؼ. 

 كجكد لفظيف مختمفيف يداٌلف عمى معنى كاحد.رادؼ كيعني التٌ 
إلى الخبلؼ حكؿ ظاىرة االشتراؾ المفظٌي، كتطرؽ إلى معارضيو  عمي القاسميكقد تطرؽ 

 و.يكمؤيد
 : مف بينيـ:فيّفكرّعميّالقاسميّثباتّكجكدّظاىرةّاالشتراؾّالمفظيإدعاةّّ .1

". مثؿ: كجدتي عميو 1معنييفق( الذم كصفو بأٌنو:"اتٌفاؽ المفظيف كاختبلؼ ال180)تسيبكيوّّ-
 مف المكجدة، ككجدتي إذا أردتى كجداف الضالة؛

ق( صاحب كتاب )الغريب المصنؼ( 224ا، أبك عبيد القاسـ بف سبلـ )تكمف القدماء أيضن  -
 ككصفو بأٌنو: "ما اشتبو في المفظ كاختمؼ في المعنى"؛

نى". مثؿ: عيف الماء، كعيف ق( كصفو بأٌنو: "اٌتفاؽ المفظ كاختبلؼ المع390ابف فارس )ت -
 .2الماؿ، كعيف الميزاف

 : مف بينيـ:فيّفكرّعميّالقاسميّكجكدّظاىرةّاالشتراؾّالمفظيلفّكالمنكّر .2
ق( حيث قاؿ: "الذم يكجبو الٌنظر عمى كاضع كؿ لغة، أف يخٌص كؿ 316)ت ابفّالسراجّ-

تختمؼ، كاختبلؼ المعاني معنى بمفظ، ألٌف األسماء إٌنما جعمت لتدٌؿ عمى المعاني، فحٌقيا أف 
 ".3كمحاؿه أف يصطمح أىؿ المغة عمى ما ييمًبس دكف ما يكضِّح

                                                           
، تح: عبد السبلـ ىاركف، دط. عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، نقبل عف: سيبكيو الكتاب -1

 .24، دار الكتب العممٌية، ص 1983بيركت: 
عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، نقبل عف: ابف فارس، الصاحبي، تح: أحمد صقر، دط.  -2

 .227، البابي الحمبي، ص 1977القاىرة: 
 ،1999طبيقاتو العممٌية، نقبل عف: ابف السراج، االشتقاؽ، القاىرة: عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كت -3

 .330مكتبة الخانجي، ص 
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ق( فقد ضيؽ مفيـك المشترؾ المفظي كأخرج منو ما يمكف رٌد معانيو 347)تّابفّد ر ْست كيوأما 
رؾ المختمفة ظاىرنا إلى معنى كاحد. كيؤيد إبراىيـ أنيس مكقؼ ابف درستكيو بقكلو: "كذلؾ ألٌف المشت

إٌف الخاؿ ىك  المفظٌي الحقيقٌي إٌنما يككف حيف ال نممح أٌية صمة بيف المعنييف، كما يقاؿ لنا مثبلن...
أخك األـ، كىك الشامة في الكجو، كىك األكمة الصغيرة. كمثؿ ىذه األلفاظ التي اختمؼ معناىا 

. كمعظـ المعاني المختمفة لمكممة "1اختبلفنا بٌيننا قميمة جد ا بؿ نادرة ال تكاد تجاكز أصابع اليد عد ا
كيعقب القاسمي بأٌف المجاز ليس السبب الكحيد في  الكاحدة فإٌف إبراىيـ أنيس يعٌدىا مف المجاز.

 كقكع المشترؾ المفظي بؿ ىناؾ أسباب أخرل تؤدم إلى كقكع ىذه الظاىرة مف بينيا:
ّق(ّإلى:377رد هّأبكّعميّالفارسيّ)تّ-

 ف مختمفيف في ليجتيف عربيتيف؛استعماؿ لفظ كاحد لمعنيي .1
لغات تداخمت، أك أف تككف كؿ لفظة تستعمؿ بمعننى، ثـ تستعار لشيء، فتكثر  .2

 كتغمب، فتصير بمنزلة األصؿ.
 أرجعيا إلى أربعة أسباب ىي:قد البحث المغكم الحديث كيرل عمي القاسمي أٌف 

1. ّ ديد لكجكد مشابية كىك نقؿ المفظ مف المعنى األصمي إلى معنى جاالستعماؿّالمجازم:
عمى عيف الماء؛ ألٌنيا  ا لتدؿٌ بصار استعممت مجازن بيف المعنييف، مثؿ: العيف عضك اإل

 مدكرة تشبو العيف؛
ّالميجات: .2 كيككف باختبلؼ القبائؿ العربٌية الفصيحة في تسمٌية األشياء مثؿ:  تداخؿ

 ائؿ أخرل)السرحاف( تطمؽ عمى الذئب لدل بعض القبائؿ كتطمؽ عمى )األسد( في قب
 ؛2بيف الذئب كاألسد الفظي   افأصبحت مشترك

ا في ا مكجكدن ا مف لغة أخرل ييطابؽ لفظن فقد تستعير المغة لفظن  االقتراضّمفّالمغاتّاألخرل: .3
ا ا لفظي  المغة األصؿ، كلكنو يختمؼ عنو مف حيث المعنى. كىكذا يصبح ىذا المفظ مشتركن 

 ؛ذا معنييف
                                                           

نقبل عف: إبراىيـ أنيس، داللة األلفػاظ  .359عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية ص عمي القاسمي،  -1
 .24/214، المكتبة األنجمك المصرية، ص 1976القاىرة: 

 ،نقبل عف: رمضاف عبد التكاب، فصكؿ في فقو المغة عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية،، عمي القاسمي -2
 .330ص 
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4. : ؾ المفظي حيف يككف في المغة لفظاف يداٌلف عمى معنييف يحصؿ االشترا التطكرّالمغكم 
ثـ يصيب أحدىىما تطكر صكتٌي يؤٌدم إلى تطابقو مع المفظ اآلخر بحيث  ،مختمفيف

خمسة أنكاع  (إبراىيـ أنيس)عمى معنييف مختمفيف. كيضيؼ  ا يدؿٌ ا كاحدن يصبحاف لفظن 
اللة، رقٌي اللة، انحطاط الدٌ اللة، تعميـ الدٌ طكر الداللي كىي: تخصيص الدٌ تؤدم إلى التٌ 

 الخطأ في االستعماؿ. ،اللةالدٌ 
كالمبلحظ في طرح القاسمي ليذه العناصر أٌنيا عناصر متداكلة في الدرس المغكم القديـ، خاصة 
ظاىرة المشترؾ المفظي، فالباحث عرض ليا بنكع مف الشرح كالتفصيؿ كأحاط بيا مف كؿ جكانبيا 

الكاسع عمى تراث عربيتنا الجميمة، كفي عرضو لعناصر الخبلؼ  عمى اطبلع الباحث كىذا يدؿٌ 
بيف دعاة اإلثبات كالنفي طرحيا بنكع مف العممٌية دكف التحيز إلى رأم مف اآلراء، كفي خبلصة كؿ 

 إياه بشكاىد كبراىيف مقنعة. مؤيداخبلؼ يبيف رأيو 
ّالقاسميّرأمّ- ّالمفظي:ّعمي ّالمشترؾ لمعاصريف بكجكد ىذه لقد أقٌر أغمب المغكييف اّفي

الظاىرة، فغالبيتو تعكد في أصميا إلى المجاز، كىذا األخير كما ينتج عنو مف اشتراؾ لفظي ىك 
غناء معجميا، كيركف أٌف  أحد الكسائؿ التي تستخدميا المغة في التعبير عف المعاني الجديدة كا 

يقكؿ عمي القاسمي: كنحف  .1الكاقع المكجكد في جميع المغات يؤٌيد كجكد المجاز كالمشترؾ المفظي
ّ:2نميؿ إلى قبكؿ ظاىرة االشتراؾ المفظٌي في المغة لثبلثة أسباب ىي

االشتراؾ المفظٌي كسيمة ضركرٌية لمتعبير عف المعاني الجديدة، فألفاظ المغة متناىٌية  السببّاألكؿ:
سمائيا المحدكدة العدد بالضركرة، عمى حيف أٌف المفاىيـ المغكٌية ال متناىٌية، كلكي تعٌبر المغة بأ

عف المعاني غير المحدكدة العدد، ال بٌد أف يستعمؿ االسـ الكاحد لمتعبير عف أكثر مف معٌنى 
 كاحد؛

                                                           
نقبل عف: محمد تقي الحكيـ "االشتراؾ كالترادؼ" مجمة  عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية،عمي القاسمي،  -1

بد السبلـ المسدم، صياغة المصطمح كأسسيا النظرية في تأسيس ، كأيضا: ع80، ص 1965المجمع العممي العراقي، 
 .49/64، بيت الحكمة، ص 1989القضٌية االصطبلحٌية، بحكث كدراسات، قرطاج: 

 .360، ص عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌيةعمي القاسمي،  -2
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المشترؾ المفظٌي ال كجكد لو في المغة المنطكقة أك المكتكبة، ألٌف السياؽ يفرض  السببّالثاني:
ظي إاٌل في المعجـ. كيستدؿ ببعض األمثمة ى كاحدنا لمفظ الكاحد، كال يكجد المشترؾ المفعادةن معنن 

 مف القرآف الكريـ بػ كممة )أٌمة(:

 [ِّ]القصص:  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ     چ  ٹ ٹ چ  كردت بمعنى جماعة: -

 .[ْٓ]يكسؼ:  چٺ  ٺ  ٺ  ٹ  ٹ ٹ چ  كردت بمعنى الحيف: -

سب [. فالسياؽ حِِ]الزخرؼ: چی  ی  ی  ی  جئ جب   ٹ ٹ چ كردت بمعنى الديف:  -
 فكر القاسمي يقكد إلى معنى كاحد لكممة )أٌمة( في كٌؿ آية مف ىذه اآليات الثبلث.

ا عف قصد المتكٌمـ كالتكرٌية التي لكف ىناؾ مف السياقات ما يجعؿ المفظ الكاحد يحتمؿ معنييف، إمٌ 
مٌ  ،يستخدميا المتكمـ إليياـ السامع بمعنى غير الذم قصده كليذا تسمى كذلؾ )اإليياـ( عف ا كا 

 غير قصد منو كذلؾ ىك الغمكض أك )المَّبس(.
أٌف المجاز ليس السبب الكحيد في كقكع المشترؾ المفظٌي، عمى الرغـ مف أٌنو السببّالثالث:ّّ-

 السبب الغالب.
ّالقاسميّالترادؼّ-5 ّعمي ّفكر ّفي الباحث في خضـٌ حديثو عف ظاىرة المجاز  كقد خٌص :

 جازم.الٌترادؼ كظاىرة تدخؿ ضمف المعنى الم
ّّ-أ جاء في المعجـ العربي األساسي: "ترادؼى يتىرادىؼي ترىاديفنا: الشخصاف تتابعا تعريؼّالترادؼ:

كجاء أحدىما خمؼ اآلخر. كفي عمـ الداللة: ترادؼى المفظاف: تطابقا أك تشابيا في المعنى، مثؿ 
خمؼ شخص كيٌتضح مف ىذا التعريؼ المغكم أٌف الترادؼ يعني رككب شخص  ".1)فرس كحصاف(

 آخر.
داللة عٌدة ألفاظ مختمفة عمى المعنى الكاحد أك المسمَّى الكاحد " بأٌنو: عٌرفو الباحثاصطالحا:ّّ-ب

. كما تناكؿ الباحث "2داللة كاحدة، كعرفو األصكلٌيكف بأٌنو األلفاظ المفردة الٌدالة عمى شيء كاحد
 اختبلؼ المغكييف العرب حكؿ ىذه الظاىرة.

                                                           
عمي القاسمي كآخركف، المعجـ نقبلن عف:  .364ص عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، عمي القاسمي،  -1

، ص 1989العربي األساسي، تكنس:   .516، المنظمة العربٌية لمتربٌية كالثقافة العمـك
 .364/365ص  عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية،عمي القاسمي،  -2
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ّثباتّكالنفيّفيّفكرّعميّالقاسمي:الترادؼّبيفّاإّلّ-
 مف بينيـ:ات جاهّيثبتّكجكدّظاىرةّالترادؼ:ّّ-أ

 ت(ّ كىك مف أقدـ المغكٌييف الذيف درسكا ىذه الظاىرة كسماه: "اختبلؼ  ق(:180سيبكيو
 المفظيف كالمعنى كاضح".

 1الترادؼ بأٌنو "ما اختمفت ألفاظو كاتٌفقت معانيوق(:216ّككصفوّاألصمعيّ)ت ." 
 ّأ ّ)تكقد ّسالـ ّبف ّالقاسـ ّعبيد ّأبك ّبو 224ّقر  في كتابو "الغريب  كأفرد لو فصبلن ق(

المصنؼ". كبحمكؿ القرف الرابع؛ كثرت المؤٌلفات المغكٌية المؤٌيدة لكجكد ظاىرة الترادؼ 
ق( ككتاب األلفاظ الكتابٌية لعبد الرحماف 244)ت مثؿ: كتاب "تيذيب األلفاظ" البف السكيت

 ق(. 337كاىر األلفاظ لقدامة بف جعفر )تق( كج327)ت اليمذاني
مع بداٌية القرف الثالث اليجرم، ظير مف أنكر كجكد ىذه فات جاهّينكرّكجكدّظاىرةّالترادؼ:ّّ-ب

 الظاىرة مف بينيـ:
 الذم قاؿ: "كؿ حرفٌيف أكقعتيما العربي عمى معنى كاحد، في كؿِّ ق(340ّ)تّابفّاألعرابي

". كمف بينيـ أيضا تمميذه ثعمب الذم أنكر كجكده 2.كاحد منيما معننى ليس في صاحبو..
ق( الترادؼ أيضا. كألؼ المنكركف لظاىرة الترادؼ كتبنا 347)ت دىرستكٌيوابف أيضا، كأنكر 

ألبي ىبلؿ  (الفركؽ المغكٌية)تتضمَّف في عناكينيا كممة الفركؽ أك التعريفات، مثؿ: 
 ق(. 816د الجرجاني)تلعمي بف محم (التعريفات)ق(، ككتاب 395العسكرم )ت

ّالقاسميّالترادؼّ-جػ ّعمي ّفكر ّفي د عمي القاسمي رأيو، فرؽ بيف نكعيف مف قبؿ أف يحدٌ :
 الترادؼ:
 / كىك اتحاد لفظيف أك عٌدة ألفاظ في داللة كاحدة كقابميتيا لمتبادؿ فيما التاـ:ّّالترادؼّالكم ي 

 بينيا في أٌم سياؽ؛

                                                           
. نقبل عف: األصمعي، ما اختمفت ألفاظو 365ص  عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، -1

 .32كاٌتفقت معانيو، ص 
 .365عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -2
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 /ظيف أك عٌدة ألفاظ في داللتيا عمى الشيء الكاحد كىك تقارب لف الناقص:ّالترادؼّالجزئي
 كقابميتيا لمتبادؿ فيما بينيا في بعض السياقات.

ـٌ نادر في المغة، كما ىك مكجكد مف األلفاظ المترادفة إٌنما  يقكؿ عمي القاسمي: "نعتقد أٌف الكٌمٌي التا
ف ىذا القكؿ أٌف الترادؼ نستشٌؼ م ".1ىي مترادفات جزئٌية أك متكاردات، أم متقاربات في المعنى

بأٌنو  :عمي القاسمييرل التاـ ال كجكد لو في المغة العربٌية، ككؿ ما ىك مكجكد ىك ترادؼ جزئي. ك 
يسٌمي بعضيـ "المجاز" بالنقؿ المجازم، كذلؾ ألٌنو ينقؿ المفظ مف معناه المألكؼ إلى معنى جديد 

ة الشيء باسـ شيء آخر يقاربو أك يالمعنييف. أم؛ يعني المجاز تسم يشترط كجكد مشابية بيف
أٌف المغة العربٌية استخدمت المجازى باستمرار لبلستجابة لمحاجات  أيضا كيرل .2يتصؿ بسبب منو

الطارئة كالتعبير عف المفاىيـ المستحدثة. كمف األمثمة التي يستشيد بيا عمماء المغة عمى ذلؾ 
كمف بيف  ،لمداللة عمى مفاىيـ دينٌية جديدة سبلـا عند ظيكر اإلبعض الكممات التي استعممت مجازن 

كيؤكد الباحث أٌف؛ المجاز  ىذه الكممات: الصبلة، اإلسبلـ، كالقرآف كالجياد، كالصـك كالزكاة...إلخ.
مٌ  كما  ،ا بصكرة متعٌمدة مقصكدةقد يحدث إٌما بصكرة عفكٌية حيف يستعممو عامة الناطقيف بالمغة، كا 

يف في نقؿ لفظ مف معناه األصمي لمداللة عمى ييف كالمختصٌ في حالة قياـ لجنة مف المصطمح
ف يكاجيكف صعكبة في مراعاة مبدأ مقبكؿ في يكيضيؼ الباحث أٌف أكلئؾ المصطمحيٌ  مفيـك جديد.

ّعمـ المصطمح ينص ذلؾ المبدأ عمى:  "عدـّاستخداـّأكثرّمفّمصطمحّكاحدّلمتعبيرّعفّالمفيـك
ّالمصطمحّالكاح ّاستخداـ ّكعدـ ّفيّالحقؿّالعمميّالكاحد، ّكاحد، ّلمتعبيرّعفّأكثرّمفّمفيـك د

كىذا القكؿ يعني تجن ب الترادؼ كاالشتراؾ المفظٌي في صياغة المصطمحات الخاصة ّالكاحد".
يعني  الت كليدّبالمجاز؛ا؛ كيضيؼ أيضن  ا لمكضكح كالٌدقة في المغة العممٌية.بحقؿ عممٌي معيف ضمانن 

يف إلى إحياء كممات مٌيتةو الكثير مف المصطمحيٌ  لؾ اضطرٌ إيجاد مشترؾ لفظٌي بالضركرة، لذ
لمتعبير عف المفاىيـ الجديدة، تخفيفنا لمٌضرر الذم قد يمحؽ بدقة المغة العممٌية ككضكحيا مف جراء 
المشترؾ. كمف ناحٌية أخرل يضيؼ الباحث أٌف ثراء المغة بالمترادفات قد يككف مصدر قٌكة في 

عمى شرط أف يقـك  ،لتي تعٌبر عف المفاىيـ العممٌية كالتقنٌية المتقاربةكضع المصطمحات العممٌية ا
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المصطمحٌي بتخصيص كٌؿ مرادؼ لمتعبير عف مفيـك معٌيف مف تمؾ المفاىيـ المتقاربة مثؿ: أٌننا 
عمى )طائرة  يا تدؿٌ ككمٌ  ،ر بالمغة العربٌية عمى الكممات المتراًدفة )طٌكافة كحكامة كعمكدٌية(نتكفٌ 

الٌدقة العممٌية المتكخاة في مف تر( فإٌف ذلؾ يؤدم إلى شيء مف االرتباؾ أك يناؿ ىيمككب
المصطمحات، لكف إذا خٌصصنا كٌؿ لفظ مف تمؾ األلفاظ المترادفة لتدٌؿ عمى نكع معٌيف مف أنكاع 

ينيي الباحث ك  طائرات )ىيمككبتر( أصبحت تمؾ المترادفات عامبلن عمى الٌدقة العممٌية لمصطمحاتنا.
فكره بخصكص عنصر المجاز بأٌف عمماء الببلغة العربٌية ال يشترطكف في المجاز كجكد مشابية 
ف لـ تكف ىناؾ  بيف الداللة األصمٌية كالجديدة، فإذا كانت ىناؾ مشابية سٌمكا ذلؾ بػ )االستعارة( كا 

بية بيف ا عمماء المصطمح المحدثكف فيشترطكف كجكد مشامشابية سٌمكه بػ )المجاز المرسؿ(. أمٌ 
 .1الداللة األصمٌية لمفظ كداللتو الجديدة

فيذه الظاىرة أضحت  ،ككما استدٌؿ القاسمي كأكد كجكد ظاىرة المشترؾ المفظي، فإٌننا ندعـ فكره
بما يكفي إلثبات كجكد  مف القضايا المسمـ بيا، كفي لغتنا العربٌية الجميمة تبدك كاضحة. كقد استدؿٌ 

 ىذه الظاىرة.
يراده لمثبتي كمنكرم ظاىرة االشتراؾ المفظيعنىّالكاحد:ّالسياؽّكالمّ-  في طرح عمي القاسمي كا 

، نبلحظ أٌنيـ قد تناسكا دكر السياؽ في تحديد كتكجيو المعنى األحادم، كلقد تفطف عند القدماء
 وبضركرة العكدة لمسياؽ لمعرفة المراد بداللة الكممة، ألنٌ  الباحث عمي القاسمي إلى ذلؾ كأكدٌ 

د داللة الكممة تحديدنا دقيقا جكع لمسياؽ ننفي بذلؾ كجكد ظاىرة المشترؾ المفظي. فبالٌسياؽ تتحدٌ بالر 
كمو 2ميما تعددت معانييا، ك"ىك صماـ األماف " كما سماه بعض المعاصريف. كالسياؽ الذم نىري

إٌف الكممة ز بيف معنى كمعنى "ىنا، ىك مكقع الكممة في التركيب المغكم. إٌف االستعماؿ ىك المميٌ 
ليا عمى كجو العمـك مف المعاني بقدر ما ليا مف االستعماالت كلكف كٌؿ معنى منيا مستقؿ عف 

 فيما يخٌص ". ىذا 3المعاني األخرل، إذ إٌنو ال يككف في ذىننا عند استعماؿ الكممة إاٌل معنى كاحد
                                                           

ح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، نقبل عف: محمد ضارم حمادم "كسائؿ كضع عمي القاسمي، عمـ المصطم -1
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رجع إلى السياؽ، كفي ىذا المقاـ اللة تحديدنا دقيقنا، فيا تحديد الدٌ بيف المعاني المختمفة، أمٌ التمييز 
يقكؿ عالـ المغة )فندريس(: "الذم يعٌيف قيمة الكممات في كؿ الحاالت إٌنما ىك السياؽ، إذ؛ إٌف 

ا. كالسياؽ ىك الذم يفرضي ا دقيقن د معناىا تحديدن الكممة تكجد في كؿ مٌرة تستعمؿ فييا في جك يحدٌ 
". كمف 1عة التي في كسعيا أف تدٌؿ عمييااني المتنكٌ قيمة كاحدة بعينيا عمى الكممة بالرغـ مف المع
ا، استعماؿ لفظة )السماء( التي تدٌؿ عمى معاف ا دقيقن األمثمة عمى السياؽ في تحديد الداللة تحديدن 

 دىا السياؽ.ة، يميزىا االستعماؿ، كيحدٌ عدٌ 

ژ    ڈژ    ٹ ٹ چ عمى ما يقابؿ األرض، كىك المعنى العاـ المشيكر ليا.  فيي تدؿٌ  -

 [.٩َُآؿ عمراف: ]چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  

ىئيئ        جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت  ٹ ٹ چ كدلت عمى السقؼ:  -

 [.ُٓالحج: ]چجث  مث  ىث   يث  حج  مج       جح  مح    جخ   
 ق( يقكؿ:140كدلت عمى المطر، في ىذا السياؽ الذم جاء في بيت معكد الحكماء )ت -

ٍف كانيكا ًغضاباإذىا نى   زىؿى السَّماءي بأرًض قكـو           رعيناهي كا 
ح )فيرث( "المعنى ال ينكشؼ إاٌل مف خبلؿ "تسييؽ" الكحدة المغكٌية، أم كٍضعييا في كليذا يصرٌ 

ر، كأٌف معاني ىذه الكحدات ال  سياقات مختمفة، كمعظـ الكحدات الٌداللٌية تقع في مجاكرة كحدات أيخى
 ". 2أك تحديدىا إاٌل بمبلحظة الكحدات األخرل التي تقع مجاكرة ليايمكف كصفيا 

كث ظاىرة االشتراؾ دبرأم إبراىيـ أنيس في أسباب ح هدااستشيعمي القاسمي في طرح نبلحظ  -
 يقكؿ أحمد مختار عمر:  .المفظي، لكف أحمد مختار عمر لـ يرتض رأم إبراىيـ أنيس

 (داللة األلفاظ)لشديد لمفيـك المشترؾ المفظي في كتابو "غير أٌف ىذا الباحث كرغـ تضييقو ا -
في الميجات )نجد في كتابو  كقصره المشترؾ الحقيقي عمى كممات ال تتجاكز أصابع اليد...

" يصرح بأٌف المعاجـ العربٌية قد امتؤلت بو. كنجد عمي القاسمي يكافقو الرأم أيضا. كأٌف 3(العربٌية
مد مختار عمر: "أٌنو لـ يستقر عمى كضع كاحد بالنسبة لكممات إبراىيـ أنيس كما يقكؿ فيو أح
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مف اإلسراؼ  هالمشترؾ التي نشأت عف تطكر صكتي، فمٌرة اعتبرىا مف المشترؾ، كمٌرة عدٌ 
األقرب إلى الصكاب أٌنيا مف  ممعاجـ العربٌية في اعتبارىا مف المشترؾ، كذكر أفٌ لكالمغاالة مجاراة 

داـ كبلمو فيو  بإبراىيـ أنيس ماعمي القاسمي  كيؼ يستشيدندرم  الك ". 1قبيؿ التطكر الصكتي
 خبلؼ.

إاٌل أٌف مف السياقات كما قاؿ عمي القاسمي ما يحتمؿ معنييف، إذا كانت عف قصد المتكمـ فيي ّ-
ف كانت عف غير قصد فذلؾ ىك الغمكض. فرغـ كجكد المعنى الحضكرم لمتركيب  تكرية، كا 

غمكض كالمبس، فالكممات ليست أحجارنا مرصكصة، كال كائنات جامدة المغكم، يككف دائما فييا ال
ما دامت تصدر عف حٌي عاقؿ، كيخاطب بيا العقبلء الذيف يممككف مشاعر  ،إٌنيا أحداث حٌية

ر بما يحيط بيا، سكاء أكاف ذلؾ مف جانب المتكمـ أـ كأحاسيس دقيقة. كىذا يعني أٌف داللتيا تتأثٌ 
جانب المحيط اإلنساني كالمادٌم الجامد عمى حٌد سكاء. إٌف الجممة مف جانب المخاطب، أك مف 

: الكاحدة قد يككف ليا أكثر مف مدلكؿ كاحد حيف تصدر في حاالت مختمفة عف شخص كاحد. مثبلن 
فنزكره بعد شفائو، فنقكؿ: كيؼ حالؾ؟ فيقكؿ: "الحمد لٌمو". ىذا يٌدؿ  - اكاف مريض -نسأؿ صديؽ 

كلديو  -كنسأؿ ىذا الصديؽ . رضو، كشعر بالٌتحسف كالعافٌية، بعد المرضعمى أٌنو قد شيفي مف م
كيؼ حالؾ؟ فيجيب: "الحمد هلل". فيذه العبارة تعني: الحمد لٌمو الذم ال  - مشكؿ مف مشاكؿ الحياة

، فنقرأ الفاتحة كفي كٌؿ مرٌ كنحف نصمٌ  .ييحمدي بعده سكاه ة نفتتح ي في اليـك خمس مٌرات في اليـك
في  افؤثر ي فالسياؽ كالمعنى الحضكرم لمتركيب المغكمقائميف: "الحمد هلل رٌب العالميف". القراءة 

ا، ك   ،المٍبس فزيبلييقان، فالمقصكد بالحدث المغكم تحديدنا دق افدحدٌ يتحديد الداللة تأثيرنا كاضحن
ا  -صبحي الصالح كىذا ما أكٌده  كاإلبياـ كالغمكض، إٍف كيجد. فيستدؿ عمى  -ًمف المحدىثيف أيضن
طكر كتبايف المكاقؼ، يقكؿ: "الكممات ال تستعمؿ في كاقع المغة تبعنا كقكع المشترؾ في المغة بالتٌ 

فيا في التي مرٍت بيا، إذا سممنا بأنٌ  ر المعنكمة، فالعقؿ ينسى خطكات التطكٌ لقيمتيا التاريخيٌ  و عرى
يـك مف األياـ، كلمكممات دائمنا معنى حضكرمٌّ كمحدكد بالمحظة التي تستعمؿ فييا، كمفرد خاص 

ا قاؿ بو أبك عمي الفارسي قديمنا حيث كىك رأم قريب ممٌ  ".2باالستعماؿ الكقتي الذم تستعمؿ فيو
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يككف قصدنا في الكضع، كال أصبلن؛ كلكنو مف  ينبغي أالٌ فاؽ المفظيف كاختبلؼ المعنييف، قاؿ: اتٌ 
 لغات تداخمت، أك أف تككف لفظة تستعمؿ لمعنى، ثـ تيستعار لشيء، فتكثر كتصير بمنزلة األصؿ.

طرح القاسمي لقضٌية الٌترادؼ، أثبت كجكد الخبلؼ بيف مثًبتيو كميٍنكريو، ألٌف ىذه القضٌية تناكليا بف
، كركز في نياية طرحو عمى الجزء القائـ بيف الترادؼ ـراسة في مؤلفاتيالباحثكف بالتفصيؿ كالد

التاـ كالناقص، كقد بٌيف مكقفو بأٌنو ال يكجد ترادؼ تاـ في المغة، بؿ تكجد مترادفات جزئٌية أك 
عمى  إنكاره، ركزٌ إلى كال سبيؿ  اداـ الٌترادؼ مكجكدن  فما ،متكاردات. كطرح القاسمي ىنا مكضكعي

كنظف  ،في العربٌية رغـ الخبلؼ المكجكد بينيـ هداللي، فأغمب الباحثيف يعترفكف بكجكدالجانب ال
أٌف اختبلفيـ يعكد إلى كقكع الترادؼ التاـ، كال يعترؼ أحد منيـ بكجكد الترادؼ التاـ، بؿ كؿ كاحد 

دؼ. منيـ حيف يقبؿ الترادؼ يمكف أف يككف ىدفو مف الترادؼ، الترادؼ غير التاـ، أك شبو الترا
ا نكع التعريؼ الذم ذكره اآلخركف  كدليمنا عمى ذلؾ القيكد كالشركط التي ذكرىا بعضيـ، كأيضن
لمترادؼ، كأخرجكا عف الترادؼ كثيرا مف األسباب التي تؤدم إلى كقكع الترادؼ عند اآلخريف، كما 

لتاـ، في : "كقد اختمؼ المغكيكف العرب، في كقكع الترادؼ ااؿقصرح بو رمضاف عبد التكاب حيف 
لغتنا العربٌية، اختبلفنا كبيرنا

". مف خبلؿ ىذا القكؿ نبلحظ أٌف المحدثيف العرب يعتقدكف بنكعيف مف 1
ف لـ يٌصرحكا بو مات العرب يكالمبلحظ عمى تقس. الترادؼ ىك: الترادؼ التاـ كشبو الترادؼ، كا 

 ،ؼ إلى كامؿ كشبو ترادؼيـ يعترفكف بكجكده مع ذكر قيكد كشركط فيـ يقٌسمكف الترادلمترادؼ أنٌ 
ٌف أكثرىـ ينكركف الترادؼ الكامؿ، كفكر القاسمي ينحك ىذا النحك. كنظػفٌ  الترادؼ الكامؿ إذا  أفٌ  كا 

كجد في لغة ما فيك قميؿ بالتأكيد، أما أشباه الترادؼ أك )الترادؼ الناقص حسب فكر القاسمي( 
نفس تكجو  اصة في العربٌية. كلمغربلمغات كخفيي مكجكدة. كدليمنا عمى ذلؾ كجكدىا في جميع ا

ا عف ػعي أٌف كؿ كممة مف الكممات المترادفة تؤدم معنى ثابتنا مختمفن نا ندٌ "إنٌ يقكؿ بمـك فيمد:  العرب
ا فبل بٌد أف تككف معانييا مختمفة كذلؾ، عمى ىذا كنحف األخرل كما دامت الكممات مختمفة صكتين 
كىذه دعكة صريحة مف العالـ المغكم األمريكي عمى  ."2باختصار نرل أٌنو ال يكجد ترادؼ حقيقي

                                                           
 .180، مكتبة الخانجي، ص 1999. القاىرة: 7رمضاف عبد التكاب، فصكؿ في فقو المغة، ط -1
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(: "إذا اشترطنا التماثؿ التاـ بيف المفردتيف فمف تككف ىناؾ lehrer)إنكار الترادؼ الكامؿ كيقكؿ 
مترادفات، كلكف قد يككف ىناؾ عدد مف المفردات المتشابية إلى حٌد كبير في المعنى، كيمكف 

إذنا فاإلقرار بكجكد  أثبتتو إاٌل فئة قميمة. االكامؿ غير مكجكد كم فالترادؼ ".1تبادليا بصكرة جزئٌية
الترادؼ بمعناه العاـ الشامؿ مكجكد في لغتنا العربٌية، إاٌل أٌف ىناؾ فركقنا بيف المترادفات، مٌما يعني 

(: ullmanاالعتراؼ بأٌف الترادؼ التٌاـ الكامؿ ليس مستحيبلن، كلكنو قميؿ، يقكؿ ستيفف أكلماف )
فيك نكع مف الكمالٌيات التي ال تستطيع المغة أف تجكد بيا في سيكلة كيسر. فإذا ما كقع ىذا "

الترادؼ التاـ، فالعادة أف يككف ذلؾ لفترة قصيرة محدكدة؛ حيث إٌف الغمكض الذم يعترم المدلػكؿ 
لمدلكؿ ال تمبث كاأللكاف أك الظبلؿ المعنكية ذات الصبغة العاطفٌية أك االنفعالٌية التي تحيط بيذا ا

كبالتالي ففكر القاسمي مؤٌيد ليذه اآلراء. كقد استدؿ " . 2أف تعمؿ عمى تحطيمو كتقكيض أركانو
 بقكؿ عنترة بف شداد العبسي:الباحث 

 كبيض الينًد تقطري مف دميمٌني  كلقد ذكرتًؾ، كالرماح نكاىؿه  
ـً لمعت كىبارًؽ ثغ فكدىدتي تقبيؿ السيكؼ، ألٌنيا       رًؾ المتبسِّ

يصكر البيتاف براعة كفصاحة العربي القديـ في تغزلو بمحبكبتو عبمة، كىك في خضـ المعركة 
كالدماء تنزؼ مف جراحو، لكف السيكؼ لمعت مثؿ إشراقة فميا المبتسـ، فاستخدـ الشاعر لفظتي 

)بيض اليند( مترادفتيف، فالسيكؼ اسـ يدٌؿ عمى الذات، ك ا)السيكؼ كبيض اليند( كما لك كانت
 يما:عمى صفة تمؾ السيكؼ كمنشئيا. فالترادؼ ىنا ليس تامنا في نظر الباحث ألنٌ  كناية تدؿٌ 

يقاعيما كداللتيما اليامشٌية، ككقعيما في نفس المتمقي؛ -  يختمفاف مف حيث كزنيما كا 
 دموفي لفظتي )بيض اليند( كناية نستشؼ منيا أٌف عنترة كره أف يسمىى السبلح الذم يسيؿ  -

 كيناؿ منو باسمو الصريح، فمجأ إلى الكناية. يقكؿ عمي القاسمي: "فنحف نمجأ إلى الكناية لتسمٌية
 ". 3أك نرىبو أك نتحاشى ذكره لسبب أك آلخر وشيء نكرى
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ىذه الكناية فييا لكف يتعارض كلكف بشرة عنترة فيك أسكد كاف ييعيَّر بسكاده كحبيبتو سمراء كلفظ  -
حي بكثرة األسمحة التي تمزؽ ك ركب كأطكؿ مف المفظ المفرد، كىذا الطكؿ ي)بيض اليند( لفظ م

أكصاؿ جسده. كليذا فيك استعمؿ )بيض اليند( حينما كانت تقطر مف دمو، كاستخدـ )السيكؼ( 
تقبيميا لمىمىعىانيا مثؿ ثغر حبيبتو. يخمص القاسمي إلى أٌف ترادؼ ىذيف المفظيف ليس  حينما كاف يكدٌ 

ٌنم كرأيي الخاص مؤيد لفكر عمي القاسمي فالترادؼ التاـ كالكامؿ غير مكجكد في  ا جزئي ا.كامبلن كا 
ٌنما يكجد الترادؼ الناقص، كقد ركم عف كاصؿ بف  المغة العربٌية كلكنو ليس مستحيؿ التحقؽ، كا 

ق( زعيـ المعتزلة أٌنو كاف يتجٌنب الراء في خطابو، إذ كاف ألثغ الراء، فكانت 131عطاء )ت
ائؿ تأتيو، فيقرأىا، فيستبدؿ بالكممات التي فييا حرؼ الراء كممات أخرل تخمك مف ىذا الحرؼ الرس

 كتؤدم معناىا كتقـك مقاميا.
قضٌية التشابو أك )االستعارة( كالتي أدرجيا في باب المجاز كقاؿ أٌف لفي تطرؽ عمي القاسمي  -

 بيف الٌداللة األصمٌية كالٌداللة الجديدة عمماء الببلغة العربٌية ال يشترطكف في المجاز كجكد مشابية
كا ذلؾ المجاز بػ)االستعارة(. فمف المغكييف المحدثيف مف يرل ما يراه فإذا كانت ىناؾ مشابية سمٌ 

( الذم يقكؿ: "إٌف كظيفة االستعارة S. Ullmannالمغكيكف العرب، كالمغكم المعاصر س. أكلماف )
ريؽ العبلقة المباشرة بيف المدلكليف، غير أٌف السمات ىي إلحاؽ مدلكؿ جديد بمدلكؿ قديـ عف ط

". 1االنتقاؿ مف المعنى القديـ إلى المعنى الجديد المشتركة فقط ىي التي يدركيا المتكمـ حيف يتـٌ 
( أٌف: "أكثر أنكاع الصبلت بيف المعاني شيرة طريؽ F.R.Palmerفي حيف يرل بالمر )

أك  -حرفٌيا، كالمعنى اآلخر  عنى يتصؿ بيا اتصاالن االستعارة، حيث تظير الكممة كىي تحمؿ م
". كفي ىذا المقاـ نكرد قكؿ عبد القاىر الجرجاني 2منقكلة عف المعنى األكؿ - المعاني األخرل

ق( في تعريؼ االستعارة يقكؿ: "اعمـ أٌف االستعارة في الجممة أف يككف لفظ األصؿ في 471)ت
أٌنو اختٌص بو حيف كضع ثـ يستعممو الشاعر أك غير  الشكاىد عمى ا تدؿٌ الكضع المغكم معركفن 

". كاالستعارة تدخؿ في باب المشترؾ 3الشاعر في غير ذلؾ األصؿ، كينقمو إليو نقبلن غير الـز
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المفظي، كاستعممت في الشعر كالنثر. فدعت الناس إلى االستشياد بيا كالتمثيؿ، في المكاطف 
مجأ إلى االستعارة باحثا عف البديؿ المكضكعي، كىي قائمة المناسبة كالسياقات المبلئمة. فالشاعر ي

عمى عبلقات لغكٌية ليست بدكرىا إاٌل بديبلن مكضكعٌيا لمعبلقات بيف األشياء كعبلقة ىذه األشياء 
 بنفس الشاعر.

طرح الباحث يٌتسـ بالمكضكعٌية فقد أثبت كجكد الترادؼّكالمشترؾّالمفظيّفيّعمـّالمصطمح:ّ -6
كم فكره بآراء أعبلـ الفكر المغ أردفناٌترادؼ، كبيف فكره منيما؛ كقد ؾ المفظي كالظاىرة المشتر 

ا ا لحقيقة ىاتيف القضٌيتيف، الٌمتيف دار الخبلؼ حكليما قديمن ىن اذلؾ استكن العربي كالغربي، كؿٌ 
اـ ف فكره مف القضيتيف، فما دة في جانبيا المصطمحي فالباحث بيٌ ا، كما دمنا نعالج القضيٌ كحديثن 

فكضى المصطمح، فالقاسمي  عمـ المصطمح يبحث عف المفظ الكاحد المقابؿ لممعنى الكاحد، لحدٌ 
كسيمة ضركرٌية فقد اعتبر المشترؾ المفظي  ؛اكما أشرنا سابقن  ،تيفرأيو بكضكح في القضيٌ  حددٌ 

لممشترؾ  لمتعبير عف المعاني الجديدة، فبل مناص منو. كقد احتكـ لمنظرٌية السياقٌية ليبٌرر نفيو
كىذا ما  ،ا لمفظ الكاحدالمفظي في المغة المنطكقة كالمكتكبة، ألٌف السياؽ يعطي عادة معنى كاحدن 

ى مبلمح الحداثة في فكر عمي القاسمي في سبيؿ صكغ تدعك إليو النظرٌية المصطمحٌية. ىنا تتجمٌ 
كجكد الترادؼ التاـ في  بعدـ قضٌية الترادؼ فقد أقرٌ رأيو في ا النظرٌية المصطمحٌية الحديثة. أمٌ 

مف الترادؼ  كنظران ألٌف كبلٌ  كما يكجد في المغة ىك الترادؼ الجزئي. ،اكما بٌينا سابقن  ،المغة
ف يكاجيكف صعكبة في مراعاة مبدأ يالمصطمحيٌ كالمشترؾ المفظي يدخبلف في باب المجاز، فإٌف 

مف مصطمح كاحد لمتعبير  ذلؾ المبدأ عمى: "عدـ استخداـ أكثر مقبكؿ في عمـ المصطمح ينٌص 
عف المفيـك الكاحد، كعدـ استخداـ المصطمح الكاحد لمتعبير عف أكثر مف مفيـك كاحد، في الحقؿ 

كىذا القكؿ يعني تجن ب الترادؼ كاالشتراؾ المفظٌي في صياغة المصطمحات  ".1العممي الكاحد
 ة.الخاصة بحقؿ عممٌي معيف، ضمانا لمكضكح كالٌدقة في المغة العمميٌ 

ـٌ إبعاد ظاىرة الترادؼ المصطمحي ) ( عف مجاؿ اىتماـ Synonymie Terminologiqueفمقد ت
كيرجع ىذا اإلبعاد  النظرٌية المصطمحٌية العامة، شأنيا في ذلؾ شأف ظاىرة المشترؾ المصطمحي.

بمبدأ  ؽ األمربأحد أىـ مبادئ النظرٌية المصطمحٌية كيتعمٌ  إلى أٌف كبل مف الترادؼ كاالشتراؾ يخؿٌ 
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كعمى خبلؼ ىذا التكجو حظيت ظاىرة الترادؼ كالمشترؾ المفظي في  .1التكحيد المصطمحي
ال يتجزأ مف ظكاىر  االدراسات المصطمحٌية المتأخرة باىتماـ متزايد، كذلؾ مف منطمؽ اعتبارىا جزء

ظرية ضمف النٌ ا ضركرٌيا ال غنى عنو حتى تات، لذا صار تحميميا أمرن أخرل تعـٌ لغات العمـك كالتقنيٌ 
فثراء المغة بالمترادفات كالمشترؾ المفظي قد يككف  ةة كالمكضكعيٌ المصطمحٌية قسطان مف الكاقعيٌ 

ة رقـ ييعرَّؼ الترادؼ في التكصيٌ ك  .2مصدر قكة ليا تعٌبر بو عف مختمؼ المفاىيـ العممٌية كالتقنٌية
ت متعٌددة بمعنى كاحد بالضبط أك ( لممنظمة الدكلٌية لمتقييس )إيزك( بأٌنو: "تكالي مصطمحا1087)

ف ا بيف مفيكمي". كتقٌدـ األبحاث المصطمحٌية تمييزن 3بالتقريب، لكٌنيا تختمؼ في الشكؿ الخارجي
كمفاد ىذا التمييز أف "أشباه المترادفات" فيـك "أشباه المترادفات" كم اثنيف، ىما مفيـك "المترادفات"

كعمى  ،األسيقة، عمى خبلؼ "المترادفات" مصطمحات ال يمكف استبداؿ بعضيا ببعض في كؿ
أم  ".4أساس ىذا التمييز تيعىٌرؼ أشباه المترادفات بأٌنيا المصطمحات "التي ليا معنى كاحد بالتقريب

، أك في تمثؿ أٌنيا مثؿ المترادفات، إاٌل أٌنيا تختمؼ في خاصٌية مف الخصائص المككٌ  نة لممفيـك
 مكقعو داخؿ المغة الخاصة. 

بإحداث  يتـٌ كع مف التكليد يرل الباحث بأٌف ىذا النٌ :ّفيّفكرّعميّالقاسميّلتكليدّالنحكمثاني ا:ّا
: كاالشتقاؽ كما ينضكم تحت لكائو:  كممة جديدة مف أصكؿ لغكٌية قائمة عمى كزف صرفي معمـك

 حت كالتركيب كاإلبداؿ.االشتقاؽ العاـ كالنٌ 
ف العرب أىمٌيتو كدكره في تنمٌية يؾ المغكيادر يرل الباحث بإ:ّفيّفكرّعميّالقاسميّاالشتقاؽّ-1

المغة العربٌية كتيسير تعميميا كاكتسابيا، فأكلكه عناية خاٌصة، كتعٌددت بحكثيـ فيو، كأفردكه 
ا مف مؤٌلفات العرب في ىذا المكضكع قد ضاعت لسبب أك آلخر. بالتأليؼ، كيرل الباحث أٌف كثيرن 

ألبي عمي  (االشتقاؽ)ؿ عنكاف "االشتقاؽ"، أقدميا كتاب ف ثبلثيف كتابنا تحممفقد كصمنا ما يقرب 
لػ )فؤاد  (االشتقاؽ)كمف أحدثيا كتاب  ،ق(206)ت محمد بف المستنير بف أحمد المعركؼ بػ قطرب
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"تكليد كممة مف كممة مع يعرفوّالباحثّبأن و:ّك ،ـ(1968حنا ترزم( الذم طبع في بيركت عاـ )
فمف الفعؿ الثبلثي عمى  في المفظ كالمعنى، بحسب قكانيف الصرؼتناسب بيف المكلَّد كالمكلَّد منو 

، اٍنفىعىػػؿى  ، تىفىعَّؿى ، فاعىؿى ، فىعَّؿى  ،كزف )فعؿ( نشتٌؽ اثني عشر فعبلن عمى أكزاف معمكمة ىي: أٍفعىؿى
. كما نشتؽ عشرة أس ، اٍفعاؿَّ ؿى ، اٍفعىكَّ ، اٍفعىٍكعىؿى ، اٍستىٍفعىؿى ، اٍفعىؿَّ ، تىفىاعىؿى ماء منو عمى أكزاف اٍفتىعىؿى

، فىٍعمىة، ًفٍعمىة، كالمصدر  ، أٍفعىؿ، مىٍفعىؿ، مىٍفعؿ، ًمٍفعىمىة، ًمٍفعىاؿه ، فىًعيؿه ، مىٍفعيكؿه معمكمة ىي: فاًعؿه
مف خبلؿ ىذا التعريؼ نبلحظ ". 1)عمى رأم الككفٌييف الذيف يجعمكنو مف المشتقات ال أصبلن ليا(. 

تطيع تكليد مجمكعة مف الكممات، فالمغة العربٌية لغة اشتقاؽ ثراء لغتنا الجميمة فمف كممة كاحدة نس
 كتكالد. لذلؾ شبيا عمي القاسمي بالمرأة الكلكد.

 مكا االشتقاؽ، إلى أربعة أقساـ ىي:ف العرب قسٌ يبأٌف المغكيٌ  عمي القاسمي رلياالشتقاؽ:ّّنكاعأ-2
، كيعرٌؼ بأٌنو انتزاع كممة مف ى االشتقاؽ األصغر أك االشتقاؽ العاـٌ كيسمٌ االشتقاؽّالصغير:ّّ-أ

فاقيما في األحرؼ األصمٌية كممة أخرل بتغيير في الصيغة مع اشتراؾ الكممتيف في المعنى كاتٌ 
،...)كترتيبيا مثؿ:  ـى ًم ، أٍعمىـي، عى ، عاًلـ، معمـك ـى ًم كىذا النكع مف االشتقاؽ ىك المقصكد مف (، ًعٍمـ/عى

 ؛يدتقاؽ" إذا ذيًكرى مطمقنا دكف قلفظ "االش
،ّّ-ب كىك انتزاع كممة مف كممة أخرل بتغيير االشتقاؽّالكبير:ّكيسمىّاإلبداؿّأكّالقمبّالمغكم 

في حرؼ مف حركفيا مع تشابو بينيما في المعنى. مثؿ: )قضـ كخضـ( فاألكلى تفيد أكؿ اليابس 
ذكة:كالثانٌية تفيد أكؿ الٌرطب، أك مع اتٌ  ثكة كالجي  القطعة مف الجمر.  فاؽ بينيما في المعنى، مثؿ: الجي
 انس أك تماثؿ في المخارج كالصفاتؿ منو تقارب أك تجؿ كالمبدى كعادة ما يككف بيف الحرفيف المبدى 

كما رأينا في التكليد الصكتي عف اإلبداؿ الذم ينتج مف خطأ في السمع، أك التصحيؼ، أك المثغة 
ة مف أف يككف ظاىرة ة صكتيٌ أك ما إلى ذلؾ. كىذا النكع مف االشتقاؽ أقرب إلى أف يككف ظاىر 

  .2اشتقاقية
ّاإلبداؿّفي .1 كؿ مف دعا إليو  يرل عمي القاسمي بأٌف اإلبداؿ: فكرّعميّالقاسميّأىمي ة

عبد اهلل العبليمي كصبحي صالح كمصطفى جكاد كعبد اهلل أميف كغيرىـ إلى االستفادة مف 
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الديف التنكخي في  اإلبداؿ في تكليد المصطمحات العممٌية، حيث قاؿ فيو المعجمي عز
ّاإلبداؿ)مقٌدمة تحقيقو لكتاب  ألبي الطيب المغكٌم: "كمف فكائده أٌنو قد يينتفع بو في (

المصطمحات العممٌية بتخصيص المفظتيف المتعاقبتيف لمسٌمييف متشابييف بينيما عبلقة 
 عمى ذلؾ فيقكؿ: "كعمى ىذا األسمكب، أرل أف نسٌمي كٌسارة ". كيضرب مثاالن 1معنكٌية

ة، ككسارة المكز )casse-noixالجكز ) خى ( ًمرضحة، بالحاء casse-noisette( ًمرضى
 . 2الميممة كالعكس جائز

ة ػأٌف العرب فعبلن قد أفادكا مف اإلبداؿ في كضع المصطمحات العممٌية كالتقنيٌ  عمي القاسميكيؤكد 
بيف المصطمحيف  كميرفيؿ( -معجـ المصطمحات الطبٌية المتعدد المغات) يمثؿ: تفريؽ مترجم

 فترجمكا األكؿ بػ)التخدير( كالثاني بػ)التختير(. (narcoseك anesthésieالفرنسٌييف: )
ّالمصطمحاتّالعممي ةّكالتقني ة .2 :ّفيّفكرّعميّالقاسميّشركطّاستخداـّاإلبداؿّفيّتكليد

 كقد لخصيا الباحث في:  
ـ مع النظاـ أاٌل يؤٌدم إلى كالدة كممة ذات حركؼ ال تأتمؼ أك ال تنسج     .أّ

 الصكتٌي لمغة العربٌية؛
 أاٌل يؤٌدم إلى مشترؾ لفظي؛ .بّ

أف يستعمؿ عند الضركرة فقط، أم عند انعداـ إمكانٌية الترجمة أك االشتقاؽ  .جّ
 .3الصرفي

ّاألكبرّ-جػ : كتسمية االشتقاؽ األكبر أطمقيا ابف جني، كعٌرفو بقكلو: كأٌما االشتقاؽ االشتقاؽ
ا ة، فتعقد عميو كعمى تقاليبو الستة معنى كاحدن مف األصكؿ الثبلثيٌ  األكبر، فيك أف تأخذ أصبلن 

فٌ  تجتمع التراكيب الستة، كما ينصرؼ مف كؿٌ  تباعد شيء مف ذلؾ عنو، رٌد  كاحد منيا عميو، كا 
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 كضرب ابف جني مثبلن  1كف ذلؾ في التركيب الكاحد.بمطؼ الصنعة كالتأكيؿ لو، كما يفعؿ االشتقاقيٌ 
ة كمنيا)جبرت العظـ كالفقير( إذا ة كالشدٌ عمى القكٌ  )جبر( الذم يدؿٌ  األصؿعمى ذلؾ في تقميب 

دتو، فقكيت مٌنتو كاشتدت شكيمتو رجؿ مجٌرب( إذا جرستو األمكر كنجدت منيما ك)قٌكيتيما كشدٌ 
 2ك)األبجر كالبيجرة( كىك القكٌم السٌرة... إلخ.

ّالكب ار:ّ-د ؼ بأٌنو: "أخذ كممة مف ر كيعرٌ ى النحت، كىك ضرب مف االختصاكيسمٌ  االشتقاؽ
". مثؿ: )بسمؿ( المنحكتة 3كممتىيف فأكثر مع تناسبو بيف المأخكذ كالمأخكذ منو في المفظ كالمعنى

 مف عبارة )باسـ اهلل الرحماف الرحيـ(.
يدرجو الباحث ضمف التكليد النحكم، كالتركيب في المغة :ّكفيّفكرّعميّالقاسميّالتركيبّ-3

 شيء آخر ليصبحا شيئنا كاحدنا.شيء إلى  يعني ضـٌ 
التركيب في االصطبلح: يعني التركيب في النحك، ضـٌ كممة إلى أخرل بحيث تصبحاف كحدة ك 

معجمٌية كاحدة. كتحتفظ الكممتاف المكٌكنتاف لمكممة المركَّبة الجديدة بجميع صكامتيما كصكائتيما 
كقد يتألؼ االسـ المركَّب مف  ،اهلل(مثؿ العمـ المركب )عبد اهلل( المككف مف الكممتيف )عبد( ك)

 .4أكثر مف كممة مثؿ )جميكرٌية مصر العربٌية(
ـ الباحث التركيب إلى سبعة أنكاع، كيعتبر النكعيف يقسٌ  :التركيبّفيّفكرّعميّالقاسميّأنكاعّ-أ

 فٌ ا  ا قياسيَّيف لندرة أمثمتيا، كليس ليما أىمٌية تكليدٌية تيذكر في عمـ المصطمح، ك األخيريف ليسى 
 ذكرىما الباحث إلفادة القارئ بجكانب المكضكع:

1. : ّاإلضافي  مثؿ: عبد اهلل كصبلح الديف كأبي بكر كيستعمؿ بكثرة في الكقت  التركيب
 الحاضر لتكليد المصطمحات العممٌية كالتٌقنٌية مثؿ: التياب المفاصؿ، نصؼ القطر...إلخ؛
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دة األمريكٌية كيستعمؿ بكثرة في مثؿ: الشرؽ األكسط، كالكاليات المتح التركيبّالكصفي: .2
الكقت الحاضر لتكليد المصطمحات العممٌية كالٌتقنٌية مثؿ: قركض ثنائٌية ميسَّرة القدرة 

 الشرائٌية...إلخ؛
ّالكصفيّ  .3  : مثؿ: عصا قياس مدرَّجة، رطكبة التربة المتكقعة...إلخ؛التركيبّاإلضافي 
ّالمزجي .4 يضة استعمؿ بكثرة مثؿ: : مثؿ: بعمبؾ كحضرمكت، كفي عصر النالتركيب

 السمكي، كالنظامٌي...إلخ؛
( إلى )سالتركيبّالعددم:ّ .5 ( كيسمٌ بيشتمؿ ىذا التركيب األعداد مف )أحدى عشرى  ىعةى عشرى

 بالدائرة المغمقة في عمـ المصطمح، ألٌنو ال يمكف إضافة تراكيب جديدة ليذا النكع؛
ـى اهللالتركيبّاإلسنادم:ّ .6 بقى ىذا االسـ عمى حالو ميما كاف مكقعو كي ،مثؿ: تأبَّطى شرنا، را

 مف الجممة، فبل تتغٌير حركاتو اإلعرابٌية؛
يصى بىيصى كىك نادر في العربٌيةالتركيبّاإلت باعي:ّمثؿ:ّ .7  .1حى

المسانيكف المغات تقسيمات  يقسـٌ (ّبنيةّالكممةّالعربي ةعميّالقاسمي:)ّفكرّأنكاعّالمغاتّفيّ-4
أك نقطة انطبلقو، كمف حيث تكليد األلفاظ في المغات، فإٌف عديدة طبقنا لمغرض مف التقسيـ 

 المغكٌييف يقٌسمكف المغات إلى قسميف رئيسييف، ىما:
ّاالشتقاقي ة:ّ-أ dérivationnelles/ DérivationallanguagesLangueّ)المغات كىي (

كما ىك الحاؿ في  المغات التي تكلَّد فييا األلفاظ عف طريؽ اشتقاقيا مف الجذر طبقنا ألكزاف معٌينة،
 الٌمغة العربٌية؛ 

ّالمزجي ة:ّ-ب ّأك ّاإللصاقي ة  Langues agglutinantes/Agglutinantesالمغات
languages  كىي تمؾ التي تكلٌد فييا األلفاظ عادة بإضافة لكاصؽ إلى جذع الكممة، قبمو أك

 بعده أك في كسطو. كالمكاصؽ أنكاع:
در، أك البلصؽ مع المغة العربٌية بالقاىرة بالصٌ ييا مج: كيسمٌ Préfixe/Prefixeالسابقة .1

( كالسابقة happy( التي تضاؼ إلى الكممة )-unالقبمي، كمف أمثمتيا في االنجميزٌية )
(dé-( بالفرنسٌية التي تغير معنى الفعؿ )marquer؛) 
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ّ Infix/Infixeالكسيطي ة .2 كتأتي داخؿ الكممة أك في كسطيا لتغٌير معناىا، فالفعؿ :
( إلى -aإلى الفعؿ الماضي بإضافة الكسطٌية ) ؿيتحكٌ  (sitع اإلنجميزم، )يجمس المضار 

(؛ satكسط الفعؿ ليصبح ) مىسى  جى
3. ّ suffix/ suffixeّالالحقة ( باإلنجميزٌية -lessيؿ، مثؿ )البلحقة كسٌماىا البعض بالذٌ :

 .1(endless( إلى )endالتي تغير معنى الكممة )
فيّفكرّّدّنقؿّالمصطمحاتّالعممي ةّاألكربي ةّإلىّالعربي ةكيفي ةّالتعامؿّمعّالمكاصؽّعن .4

ّعميّالقاسمي يرل الباحث أٌف المغة العربٌية لغة اشتقاقٌية فيي ال تستخدـ المكاصؽ إاٌل :
كاصؽ نادرنا، كعندما يترجميا المصطمحيكف العرب فإٌنيـ يكاجيكف صعكبة التعامؿ مع الم

 يا:مف قبؿ المجامع في معالجة المكاصؽ، أىمٌ يات مختمفة ككيفٌية ترجمتيا. كىناؾ تكج
 يميؿ البعض إلى ترجمتيا في حيف يفضؿ البعض تعريبيا؛ .أ 
 يذىب البعض إلى استخداـ النحت في ترجمة المصطمحات التي تشمؿ عمى لكاحؽ؛ .ب 
ذىب بعضيـ إلى أٌف العربٌية تشمؿ عمى بعض المكاصؽ القديمة المكركثة عف المغة  .ج 

رىا في الصيغ الفعمٌية كفي بعض األسماء كالصفات مثؿ: أفعؿ السامٌية التي نجد آثا
يمة استفعؿ، ضيفف، زرقـ، عفريت، كينبغي أف تستقرأ كؿ المكاصؽ العربٌية القد

 ". 2بٌيةك ة معاني المكاصؽ األكر كتخصيصيا عند االقتضاء لتأدي
ّرأمّالقاسمي:ّ-5
ف ىؤالء: )المبرد، كمحمكد شكرم أٌف ىناؾ مف يرل بأٌف االشتقاؽ ىك النحت كميرلّالباحثّّ-

ف مف أنكاع التكليد اف مختمفاالنحت كاالشتقاؽ حسب الباحث نكع أفٌ  اآللكسي، كعبد اهلل أميف( غير
( كحجٌ  تو في ذلؾ أٌننا في االشتقاؽ نصكغ الكممة المكلَّدة مف كممة كاحدة أخرل، كالفعؿ )مثؿ: فىعىؿى

حدة )مثؿ: ؼ ع ؿ( عمى حيف أٌف النحت نكٌلد الكممة الًفٍعؿ( أك أصكؿ كممة كا :أك المصدر )مثؿ
 الجديدة بدمج كممتيف أك أكثر، كليس مف كممة كاحدة.
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لى النحت في نظر المجامع العربٌية ظاىرة ؽ الباحث إلى كقد تطرٌ  النحت عند القدماء كالمحدثيف، كا 
مف كسائؿ تكليد األلفاظ  ، كحٌدد رأيو مف النحت في األخير بأٌنو كسيمةبطريقة تفصيمٌية كشرح كاؼو 

ثراء معجميا، لكف المغكٌييف كالمصطمحٌييف كالعمماء العرب يفٌضمكف كسائؿ  الجديدة في المغة كا 
التكليد األخرل كاالشتقاؽ كالمجاز كالتعريب عمى النحت، كأٌف الكممات المنحكتة الشائعة في المغة 

ا أٌف يرل أيضن ك  بغيرىا مف أنكاع األلفاظ المكٌلدة.ا، قميمة جٌدان، إذا ما قكرنت ا كحديثن العربٌية، قديمن 
ر عف االشتقاؽ بأنكاعو المختمفة ىك الكسيمة الرئيسة لتنمٌية المغة العربٌية بالمصطمحات التي تعبٌ 

ف، كال يعناية كبيرة مف المغكييف العرب القدامى منيـ كالمحدث مفاىيـ المستجٌدة. كليذا فقد لقيال
 العربٌية مف فصؿ مخٌصص لبلشتقاؽ. يخمك كتاب في نحك المغة

حيث قاؿ: بأٌف ىناؾ مف كصؼ  ،كبعد عرضو المفصؿ عف التركيب كأنكاعو، بيف مكقفو منو
النحت بالتركيب، فعمى الرغـ مف أٌف التركيب ييستعمؿ لتكليد كممة جديدة مف كممتيف، كما ىك 

 اتيما، عمى خبلؼ النحتٌف الكممتيف تحافظاف عمى جميع حركفيما كحركإالحاؿ في النحت. ف
حركفيما. غير أٌنيما يتفقاف في ككنيما مف الكسائؿ المغكٌية في تكليد  الذم تفقد فيو الكممتاف بعض

 األلفاظ.
إذ يرل بأٌنو ما دامت المغة العربٌية لغة اشتقاقٌية، فإٌنيا قد تعٌبر  ،ح رأيو مف قضٌية المكاصؽكيكضٌ 

ال يشتمؿ عمى ترجمة لتمؾ البلصقة، مثؿ:  عف المصطمح األجنبي بمصطمح عربي مشتؽ
 حقة )يمكف أك قابؿ( كالبلٌ drinkف مف الجذع )يشرب: ( مككٌ drinkableنجميزم )المصطمح اإل

able)  ٌر كىكذا يككف معناه: ماء صالح لمشرب. كلكف المغة العربٌية ليا صيغة )فعكؿ( التي تعب
صؽ األجنبٌية يمكف التعبير عف معانييا عف ىذا المعنى، فنقكؿ شركب. كلكف ليست جميع المكا

المكاصؽ  بصيغ أكزاف صرفٌية، كليذا فإٌف المجامع المغكٌية العربٌية كضعت ترجمات نمكذجٌية ألىـٌ 
ّاإلنجميزٌية كالفرنسية.

 رأيو داًعمنافصيؿ تكؿ ما يمكف قكلو في فكر عمي القاسمي حكؿ عنصر االشتقاؽ أٌنو تناكلو بالك
كيختـ بذكر رأيو في األخير. كبالتالي فقد أحاط  ،محدثيف كرأم المجامع العربٌية فيوالقدماء كال بآراء

ستفيـ ي أف كما يمكف بكؿ شيء، فكيؼ يمكف إضافة كبلـ عمى كبلـ فتحميمنا أشبو بنقد النقد.
في حيف أغمب  ،تشكؿ حكلو، أٌف الباحث عٌد االشتقاؽ بأنو يدخؿ ضمف التكليد النحكمسٍ يي ك 
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كنو بأٌنو يدخؿ ضمف التكليد الصرفي كالحبيب النصراكم في كتابو )التكليد المغكم في الباحثيف ير 
. كقد سألت عمي القاسمي شخصٌيا عف إدراجو لبلشتقاؽ ضمف التكليد الصحافة العربٌية الحديثة(

ا في الشكؿ الذم مكضكع االشتقاؽ، يأتي مباشرة بعد األكزاف الصرفٌية أمٌ " النحكم، فأجاب:
كالتكليد الداللي كالتكليد النحكم كالتكليد كتي سالفا؛ فإٌف ىناؾ أربعة أنكاع مف التكليد الصٌ كضعناه 

التكليد النحكم؛ يضـ كبٌل مف الصرفي )مكرفكلكجي( كالتركيبي )سنتاكس( فاالشتقاؽ ف باالقتراض.
الشتقاؽ. كما نقكؿ ىك صرفي كلكنو أحيانا تركيبيي، فمثبل: الذيف يركف أٌف النحت ىك نكع مف ا

يركف أٌف الكممة المنحكتة باالشتقاؽ )البسممة( ليست مأخكذة مف كممة كاحدة ليككف االشتقاؽ 
ٌنما مأخكذة مف تركيب شامؿ )بسـ اهلل الرحمف الرحيـ( كمصطمح النحك في التراث العربي  صرفٌيا كا 

فة يقكؿ يكسؼ كاالشتقاؽ مف صفات العربٌية كسماتيا المؤلك  ."كالسنتاكس يعني المكرفكلكجي
ٌما غير مألكفة  ".1مقراف نقبلن عف عبد القادر الفيرم الفاسي: "كسائؿ التكليد إٌما متكفرة مألكفة، كا 

فتقسيـ الفيرم الفاسي ىنا كاضح فالمغة العربٌية لدييا كسائؿ لمتكليد مألكفة متعارؼ عمييا كال يمكف 
ىماؿ التكٌقعاالستغناء عنيا كىذه الكسائؿ يطمؽ عمييا يكسؼ مقراف "ن ". إذنا 2زعة معاينة الكاًقع كا 
 ىي كسائؿ كاقعٌية مكجكدة نمارسيا كاقعٌيا في عممٌية التكليد. 

كسائؿ تكليد المصطمح، لكف ىناؾ مف الباحثيف مف  يرل أٌف االشتقاؽ مف بيف أىـٌ  فعمي القاسمي
عربٌية تفتقر إلى كممات أٌف المغة البيف إذ يرل ماركف غصف أحد المجمعيٌ  ،يتحفظ عمى رأم الباحث

س عمى عدد معمـك مف جديدة بسبب "يعكد إلى المغة نفسيا؛ ذلؾ ألٌف االشتقاؽ في العربٌية مؤسٌ 
الصيغ المحدكدة بمعناىا، مف مثؿ كزف )أفعؿ( ككزف )استفعؿ( كما ىك كارد في عمـ الصرؼ. 

ؿ العربٌية، مف األلفاظ المركَّبة ر عنيا بصيغ األفعاكالحاؿ أٌف لدينا معاني كثيرة ال يمكننا أف نعبٌ 
في المغات اإلفرنجٌية؛ ألٌف الصيغة في العربٌية ليا معنى كاحد، ال معنى مزدكج، ألٌنيا مصكغة مف 

". كيرل أيضا بخصكص قضٌية السكابؽ كالمكاحؽ أٌف استخداميا ضركرم مف أجؿ تطكير 3جذريف
                                                           

 .إجابة الدكتكر عمي القاسمي عف سؤاؿ طرحتو عميو عبر البريد اإللكتركني 
 296يكسؼ مقراف، دكر المصطمحٌيات في المسانيات دراسة إبستيمكلكجٌية، أطركحة دكتكراه، إش: صالح بمعيد، ص  -1

 .144ادر الفاسي الفيرم، المصطمح المساني، ص نقبل عف: عبد الق
 . 296، ص رجع نفسوالم -2
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ا مف إدخاؿ أ  autoالمكاحؽ لزكما لمغة العربٌية مف مثؿ ) دٌ شالمغة العربٌية يقكؿ: "كما المانع أيضن
( مف لغات affixeكما المانع أيضا مف اقتباس لكاصؽ ) (...merteك grafe( كالبلحقتيف )antiك

أجنبٌية إذا صعب عمينا إيجاد لكاصؽ مقتضبة مف جذكر عربٌية؟ فمنا بما فعؿ الفرنج مف ذلؾ خير 
ة. كقد اقتدل بيـ األرمف فصارت لغتيـ ة كاليكنانٌية خاصٌ مشجع: فقد أخذكا عٌدة لكاصؽ مف البلتينيٌ 

-ضح لمف يمقي كلك نظرة سريعة عمى معجـ )أرمنيؽ المعاني، كما يتٌ قادرة عمى التعبير عف أدٌ 
(. فماركف غصف ىنا يدعك إلى احتذاء ما فعمتو المغات األخرل؛ لتكفير األلفاظ التي 1فرنسكم

مة. صطمحي. كاألخذ باألسباب التي أخذت بيا األمـ المتقدٌ يمكف استعماليا لمكفاء بالغرض الم
ز بو المغة العربٌية مف سمات عف غيرىا مف المغات. لكف المبلحظ عمى بشرط أف تراعي ما تتميٌ 

ف مجمكعة مف التٌناقضات لمكاقع. كيمكف أف نناقشو كننقض رأيو بخصكص ىذا الرأم أٌنو يتضمٌ 
إذ إٌف المغة العربٌية تممؾ مف سعة االشتقاؽ ما ال تممكو أكثر  ة االشتقاؽ في المغة العربٌية؛سعٌ 

شيد بذلؾ الدراسات المغكٌية التي تابعت الصيغ في العربٌية. كيكفي أف نعرؼ أٌف تالمغات تطكرا. ك 
األبنية العربٌية لؤلسماء كحدىا بمغت عند سيبكيو ثبلثمائة بناء كثمانية أبنية، كزاد ابف السراج عمى 

. 2سيبكيو اثنيف كعشريف بناء، كأكصميا ابف القطاع إلى ما يزيد عمى ألؼ كمائتي صيغة ما أكرده
كىك ما ال تممكو المغات األخرل، كما أٌف ىناؾ أقيسة فعمٌية ميجكرة يمكف أف تستغؿ في االشتقاؽ 

ـ فكر عمي القاسمي الذم اعتبر االشتقاؽ قطعة . كىك ما يدعٌ 3منيا كبناء المصطمحات الجديدة
 اساسٌية في سبيؿ صكغ نظريتو المصطمحٌية الحديثة، بحيث يمكف أف نجد في العربٌية أكزانن أ

ة صيغ في العربٌية لمٌداللة عمى اسـ الفاعؿ كاسـ نستطيع التعبير بيا عف مختمؼ المعاني، فثمٌ 
ما ال اف كاسـ المكاف كاسـ اآللة، كربٌ زمالمفعكؿ كالصفة المشبية كصيغة المبالغة كالمصدر كاسـ ال

 نجد في المغات األخرل مثؿ ىذا التنكع الصيغي. 
ا نظرن  ،في العربٌية ةكثر بد بأٌنيا غير مكجكدة قضٌية السكابؽ كالمكاحؽ فالقاسمي أكٌ  كفيما يخٌص 

يا ضعت بشأنيا طرؽ لترجمتيا، لكف ىناؾ مف الباحثيف مف يرل بأنٌ لصعكبة ترجمتيا، لكف كي 
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الفرنسٌية كاليكنانٌية كالبلتينٌية كشائج ال تتكفر بيف ىذه المغات بٌية؛ إذ بيف ك تخٌص المغات األكر 
بٌية بكسائؿ المغة العر  عنو كالمغة العربٌية. كما يمكف أف يكفره اإللصاؽ لمغة العربٌية يمكف االستغناء

ٌنيا تممؾ مف الصيغ ما يمكنيا التعبير عف مثؿ ىذه السكابؽ كالمكاحؽ. ألالمتاحة في تكليد األلفاظ، 
عمى ما تشير  ( كالتصغير يدؿٌ erفاسـ الفاعؿ مثبل يشير إلى ما تشير إليو البلحقة اإلنجميزٌية )

رت عنو كما عبٌ  ،(MicroكAllo عمى التصغير في المغات األخرل، نحك ) إليو السكابؽ التي تدؿٌ 
العربٌية المغات األخرل بجمع كممتيف بكممة كاحدة، عمى مبدأ اإللصاؽ يمكف التعبير عنو بالمغة 

بكممتيف تحمبلف المعنى ذاتو، إف لـ نستطع تأدٌية ىذا المعنى بكممة كاحدة مثؿ التعبير عف 
كال ننسى أٌف المغة العربٌية  .1( بالمطياؼ أك )راسـ الطيؼ(Spectrographالمصطمح اإلنجميزم )

ة كضع المصطمحات ا. فاالشتقاؽ عنصر ىاـ في عمميٌ نا سابقن كما بيٌ  ،ركيباتمف التٌ  اف أنكاعن تتضمٌ 
إذ  ،تو قد تضاعفت في العصر الحاضرة كضركرٌية، فأىميٌ كلقد اعتبره د/صالح بمعيد معادلة ميمٌ 

. 2ةيا لغة اشتقاقيٌ نٌ إة أكثر، حتى قيؿ عنيا مغة العربيٌ يعتبر مف آليات التكليد التي تعتمدىا ال
في المغة  إاٌل أٌنو مكجكد فعبلن  عى أغمب الباحثيفكباعتبار النحت يدخؿ ضمف باب االشتقاؽ كما ادٌ 
رت الطرؽ األخرل، كفي ىذا المقاـ يرل إذا تعذٌ  كما أثبت القاسمي، كىك آخر الكسائؿ استعماالن 
ا مف ة، التي ال تقبؿ كثيرن ة المغة العربيٌ ا لخصكصيٌ د/صالح بمعيد أٌنو "لـ ييتـ بو المكتب نظرن 

. نخمص أٌف ىذا التكليد 3حتجاز يغنياف عف النٌ أٌف عنصرم االشتقاؽ كالم االكممات المنحكتة، كم
يعتمد أساسا عمى قاعدة االشتقاؽ، كفي ىذا الصدد يقكؿ الحبيب النصراكم: "كىي قاعدة جكىرية 

تطكير يناسب احتياجات متكممييا الا لمتكليد ك ا ثرين ة كقد مٌثؿ مبدأ القياس فييا مصدرن في المغة العربيٌ 
ة في العصر ر العربيٌ ا مف مظاىر تطكٌ ا ميم  ركيب مظيرن اعدة التٌ المعاصريف. كما يمكف اعتبار ق

ر ٌف ىذا التطكٌ أ"، غير 4حت األعجميةة لطرائؽ النٌ الحديث، كىي دليؿ عمى صعكبة مجاراة العربيٌ 
ة ال تستمد ة نظرة مثاليٌ ة إلى العربيٌ ظرة المعجميٌ لـ يكازه في الحقيقة جيد تنظيرم مناسب، فبقيت النٌ 
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ر ة عمى التطكٌ كلـ تراع فييا طاقات المغة الحقيقيٌ  1ف حاضر المغة بؿ مف ماضييا.حقيقتيا م
ت حكـ في آلياتو حتى يفضي تشتٌ قصد التٌ  ،د، لذلؾ يبدك مف الضركرم درس ىذا التكليدكالتجدٌ 

سات إلى تراكـ المفردات المترادفة كتحٌكليا أحيانا إلى عبء ثقيؿ جيكد المكلديف مف األفراد كالمؤسٌ 
 مييا.ة كمتكمٌ مى العربيٌ ع
العناصر  العناصر تقميدٌية في كضع المصطمحات، كاعتبرىا عمي القاسمي مف بيف أىـٌ تعتبر ىذه ك 

ىي عناصر أساسٌية في نظريتو المصطمحٌية، كحداثٌية ألنيا تكافؽ آراء ك في كضع المصطمحات، 
ٌية مع بعض المخالفات آخر مستجٌدات المجامع كمكتب تنسيؽ الرباط خصكصا، تناكليا بمكضكع

المختصر، كىذه ك مز كقد أضاؼ ليذه العناصر نظاـ المختزؿ كالرٌ  ،بنا عمى ذلؾلؤلقدميف كقد عقٌ 
 ىي مظاىر الحداثة في نظريتو المصطمحٌية.

ّالمختصرّكالرمزّكالمختزؿّفيّعمـّالمصطمح:ّّ-5
1-ّّ ميا ك فائدة. كيقسٌ مفيـك أك شيء أك مسألة أعمى ىك حرؼ أك رقـ أك عبلمة يدٌؿ الرمز:

 الباحث إلى ثبلثة أنكاع:
 كذلؾ مثؿ: الحرؼ )س( الذم يدٌؿ عمى المجيكؿ في لغة الجبر؛الرمكزّالحرفي ة:ّ .أ 
 (؛1كيٌتخذ الرمز صكرة رقـ مف األرقاـ مثؿ: الرقـ كاحد )الرمكزّالرقمي ة:ّ .ب 
تيا ناقص( )داللتيا رقيـ مثؿ: )كداللمثؿ العبلمات الرياضٌية، كعبلمات التٌ  الرمكزّالعالمي ة: .ج 

ف الرمكز العممٌية التي أقٌرىا اٌتحاد المجامع يا الباحث بممحؽ يبيٌ أتبعيساكم(...إلخ؛ كقد 
 ؛2المغكٌية كالعممٌية

: كىك حرؼ أك أكثر يستعمؿ لمٌداللة عمى كممة كاحدة أك عٌدة كممات، كيككف المختصر -2
ؼ منيا ائؿ لمكممات التي يتألٌ المختصر عادة الحرؼ األكؿ مف الكممة أك الحركؼ األك 

 التعبير المراد اختصاره، مثؿ:
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رةّالمختصر ّالكممةّالمخت ص 
 صمى اهلل عميو كسمـ )ص(
 ميبلدٌية )ـ(
 ىجرٌية )ق(

-ّّ ّكالرمز: ّالمختصر ّبيف كبلىما مف كسائؿ االختصار، كالفرؽ بينيا ىك أٌف الرمز قد الفرؽ
ؼ الرمز مف حرؼ، فالفرؽ بينو كبيف ت، كعندما يتألٌ يتأٌلؼ مف الحركؼ أك األرقاـ أك العبلما

ف عادة، مف أحد حركؼ الكممة المختصرة مثؿ المختصر )س( المختصر ىك أٌف المختصر يتككٌ 
ا حرؼ الرمز فبل تككف لو عبلقة بحركؼ الكممة المأخكذ مف الحرؼ األكؿ مف كممة )سؤاؿ( أمٌ 

الذم يدٌؿ عمى كممة المجيكؿ التي ليس مف المختصرة. كما ىك الحاؿ في الرمز الرياضي )س( 
 .1بيف حركفيا حرؼ السيف. كينتيي الباحث أٌف كٌؿ رمز ىك مختصر كليس كؿ مختصر رمزنا

ؼ نكع مف المختصرات مختٌص باألسماء المكٌكنة مف أكثر مف كممة كاحدة، كيتألٌ المختزؿ:ّّ-3
 سـ، كىك ثبلثة أنكاع:المختزؿ مف الحركؼ األكائؿ لمكممات التي يتأٌلؼ منيا اال

ّ .أّ ّاألكائؿ: ننا مف حركؼ كمماتو األكلى، كتنطؽ فيو كيعني مختصرن مختزؿ ا لبلسـ مككَّ
 Britichسـ ))بي.بي.سي( كىك مختزؿ أكائؿ لبل B.B.Cالحركؼ منفصمة، مثؿ: 

Broadcasting corporation) :أم ىيئة اإلذاعة البريطانٌية. كمف أمثمتيا بالعربٌية مثؿ 
ّاالسـّالمختزؿّكائؿمختزؿّاأّل
 صندكؽ بريد ص.ب
 جميكرٌية مصر العربٌية ج.ـ.ع
 جيش كطني شعبي ج.ك.ش

 كشاع ىذا النكع مف االختزاؿ في أسماء المنظمات الدكلٌية، مثؿ:المختزؿّالمنحكت:ّ .بّ
ّ(United Nation Education, Scientific and Cultural Organization)ّ

 ٌية يصنفيا الباحث إلى نكعيف:العرب كفي(UNESCOّكمختزلياّ)

                                                           
 .491عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1



 ــــــــــالفصل الثالث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

126 
 

1. ّ ّالمعر بة: ّالمنحكتة كىي مختزالت منحكتة مف المغات األجنبٌية مثؿ: المختز الت
 حمؼ الناتك، الجات...إلخ؛

2. ّ بة: ّالمعرَّ كىك نكع يستقي مادتو مف أصكؿ عربٌية، كيصاغ المختز التّالمنحكتة
 سة، مثؿ:بأخذ الحركؼ األكلى مف كممات االسـ العربٌي األصمي لممؤسَّ 

ّاالسـّالمختزؿّالمختزؿّالمنحكت
 حركة المقاكمة اإلسبلمٌية حماس
 حركة تحرير فمسطيف فتح
 البنؾ اآللي السعكدم لممصطمحات باسـ

 .1زٌيةيكىك خاص بالمغة اإلنجم المختزؿّاليجيف: .3
لكف إلى أٌف المختصرات تخٌص جميع المغات، تيسيرنا لعممٌية التكاصؿ، ّعميّالقاسميّيخمصّ-

آلٌيات كضع المختصرات لـ تستقر بعد، بحيث ال يمكف كضع قكاعد مضبكطة ليا حالي ا، كما 
عمؽ في دراستيا ة التٌ بغي ،تقسيـ الباحث ألنكاع المختصرات إاٌل محاكلة شخصٌية أكلٌية مف الباحث

 كتقعيدىا.
ظاـ متكامؿ ليا ا بخصكص المختصرات كالرمكز العممٌية في المغة العربٌية، فبل يكجد نأمٌ  -

فالمبلحظ عند ترجمة كتاب فيو بعض الرمكز الرياضٌية كالكيماكٌية، فإٌف بعض الرمكز تبقى عمى 
، كيرل الباحث أٌف ىناؾ ثبلثة اٌتجاىات في الكطف فالتعريب في ىذه الحالة ليس كامبلن  ،حاليا

 ؽ بنقؿ الرمكز إلى العربٌية:العربٌي تتعمٌ 
ّنظاـّالرمكزّاألجنّ-1 و نظاـ دكلي، كىكذا ة مثاؿ، بحجة أنٌ كما ىك الحاؿ في اإلنجميزيٌ بي ة:ّتبني 

 ينبغي كتابة المعادالت بنفس صكرتيا بالحركؼ البلتينٌية؛
عبير عف جميع إذا لـ تكف ىذه الحركؼ كافية لمتٌ كضعّنظاـّعربيّلمرمكزّبالحركؼّالعربي ة:ّّ-2

بإضافة رؤكس أك تحكير أك تعديؿ  جاه إجراءأصحاب ىذا االت الالت، اقترحالرمكز كالكحدات كالدٌ 
ّ؛ لمعربٌية لمحركؼ في األشكاؿ المألكفةأذياؿ 
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كتنميتيا بإضافة عدد مف اإلبقاءّعمىّالنظاـّالحاليّلمرمكزّالتيّتستخدـّالحركؼّالعربي ة:ّّ-3
 ٌية كىي متكفرة في الطباعة الحاسكب βαالحركؼ اليكنانٌية التي أصبحت عالمٌية االستعماؿ مثؿ: 

بيغية كضع مشركع مكحد  ،)ـ1987(كقد عقد اتحاد المجامع العربٌية ندكة في عماف عاـ  .1الحديثة
 لمرمكز العربٌية، كتكصمت إلى النتائج التالٌية:

 اعتماد مبدأ التعريب الشامؿ كحؿ شامؿ لمرمكز العممٌية؛ -
 االت ػو مف مجػكما يٌتصؿ بة في ىذا المجاؿ لندكات أخرل دكريٌ  ادكة منطمقن اعتبار ىذه النٌ  -

ة في الرياضيات كالفيزياء . كقد أردؼ الباحث ىذا العنصر بممحؽ لمٌرمكز األساسيٌ 2كالمختصرات
 كالكيمياء.

عداد ا  بخصكص عنصر المختصر فإٌف لو أىمٌية كبيرة خاصة عمى مستكل المنيجٌية في كتابة ك ك
حة في إعداد البحكث، فكؿ يكتب عمى البحكث؛ إذ نبلحظ في الكطف العربٌي غياب منيجٌية كاض

كخير دليؿ عمى ذلؾ نقـك مثبل بتصفح كتاب مف المشرؽ العربي ككتاب مف المغرب  ،شاكمتو
ا عمى مستكل التيميش.بلحظ اختبلفن نالعربي، فس فمثبل: )صمى اهلل عميو كسمـ( تكتب في  ا كاضحن

 بعض األقطار )ص(، كفي بعضيا اآلخر )صمعـ(.
( Hjelmslevبٌية أكثر مف المغة العربٌية، كيرل ىممسميؼ )ك ي المغات األكر المختصر يصمح فك 

أٌنو: "مف أىـ الدكاعي لحصكؿ االختصار كثرة استعماؿ الكممة، كىك ما يستدعي تغيير بنيتيا 
لتككف أيسر في االستعماؿ، بؿ إٌف بعض ىذه المختصرات أصبحت تعامؿ معاممة الكممة 

المغة العربٌية أٌنيا لـ تستعمؿ ىذه الظاىرة كثيرا فيي متأثرة بالمتف  ". لكف المبلحظ عمى3البسيطة
ف استخدمت  المغكم المعجمي التراثي خاصة االشتقاؽ، كىي كما يرل الحبيب النصراكم: "كا 

ىك في  اكم ،المختصرات بنسبة قميمة جٌدا فإٌف خصائصيا ال تسمح ليا باقتضاب المفردة الكاحدة
كالعربٌية استعماليا لو ضئيؿ، فقد يمكف أف  ".4(automobileبدؿ:  autoالمغات األعجمٌية )

                                                           
 .496/497ص  سو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية،ي القاسمي، عمـ المصطمح أسعم -1
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en arabe moderene, p397/398. 
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: إذا أرادت دكلة ما، أف يككف مثبلن فيستعمؿ خاصة في المجاؿ العسكرم، أك بيف القنصميات 
طريقة إلرساؿ المعمكمات بحيث شفير كىك؛ عمميا سرٌيا ترسؿ رسائؿ مختصرة يطمؽ عمييا نظاـ التٌ 

عمييا كفيميا بينما ال يستطيع أم  دييـ مفتاح التعمٌية فقط االطبلعيستطيع األشخاص الذيف ل
 عمـ الكتابة السرٌية أك أك عمـ التعمٌية(، انن أحيا شخص آخر ال يممؾ المفتاح معرفتيا، كيطمؽ عميو

مَّؿ عمـ حساب  ة أك صكرنا أك. كقد تككف ىذه المعمكمات رسائؿ مكتكبة أك محادثات ىاتفيٌ (الجي
 عبر كسائؿ االتصاالت الحديثة أك تحفظ كتعالج بكساطة الحكاسيب. كالتشفير )أكبيانات تنقؿ 

ا إذا كانت المعمكمات ،طرؽ حماية المعمكمات كأكثرىا كفاءة ة( ىك أىـٌ التعميٌ  ستنقؿ عمى  خصكصن
تتبادؿ في شبكات  نصت عمييا، أك كانت المعمكماتشبكات اتصاؿ سمكٌية أك السمكٌية يسيؿ التٌ 

صة بيف الحديثة الكاسعة االنتشار التي يمكف اختراقيا. فيذه الطريقة تككف متخصٌ الحكاسيب 
ة. كيحتاج تحميؿ التعمٌية إلى مجمكعة مف األشخاص فقط، كتستعمؿ بانتشار في القطاعات الميمٌ 

عمي . لكف فالمراسمة كالمتراسميكمعرفة بطبيعة  دراسة كاسعة كخبرة طكيمة كمثابرة غير عادية
ع طرؽ درج ىذا الفصؿ لمتَّعمؽ فيو، ألٌف آلٌية كضع المختصرات لـ تستقر بعد، نىظرنا لتنكٌ أ القاسمي

أٌف تنكع "ّيرل بف مرادحت، كفي ىذا الطرح كضع المصطمحات العربٌية خاصة االشتقاؽ كالنٌ 
فإٌف نؼ مف التكليد، حت كما يٌتصؿ بو تدٌؿ عمى عدـ استقرار ىذا الصٌ المعالجة العربٌية لقضايا النٌ 

ميف فتحصؿ المعالجة ال تثبت عمى حاؿ كاحدة إاٌل بعد أمد مف الٌدكراف الٌنشط عمى ألسنة المتكمٌ 
االستجابة لنمط معٌيف يتـٌ حكلو اإلجماع

". فابف مراد مف خبلؿ ىذا الطرح يبٌيف أٌف ثراء المغة 1
كما أٌكد  ،التكليدالعربٌية بقضايا النحت عكضيا عف ىذه الطريقة، كعدـ استقرار ىذا النكع مف 

 إاٌل بشيكعو بيف أكساط المتكمميف. ا، كأٌف ىذا النكع ال يتـٌ القاسمي سابقن 
ّّّّّّّّ ّالقكؿ؛  تمثؿ عناصر التكليد األربعة التي تطرقنا إلييا كىي: التكليد الصكتيكخالصة

المصطمحٌية  ا ال يتجزأ مف عناصر النظرٌيةجزءن  كالتكليد باالقتراض كالتكليد النحكم، كالتكليد الٌداللي
ف كانت عناصر مألكفة في ذىف القارئ، فيي عناصر معركفة في كضع  القاسمٌية، كا 

كعف تجربة في مجاؿ كضع المصطمح  اصن المصطمحات، لكف القاسمي طرحيا بصفتو متخصٌ 
. كلٌمح لمرمز كالمختصر لمتعٌمؽ في ح فكره فييا كما أسمفنازة ككضٌ ئً كبيف حدكدىا الدقيقة الما
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، ككضع البديؿ إذا استشكؿ عمينا أمر مف أمكر الكضع بالمجكء إلى مبدأ التقييس تقعيدىادراستيا ك 
ؿ ىذه كبالتالي تمثٌ  ،الدكلي، فقد أصبغ عناصر الكضع باالحتكاـ إلى المنظمة الدكلٌية لمتقييس

 األخيرة عنصر الجديد كالحداثة المصطمحٌية العربٌية.
 ليذا النظاـ كامبلن  لقٌد خٌصص الباحث فصبلن ّ:لقاسميفيّفكرّعميّاّنظاـّالتكحيدّكالتقييسّ-6

 كسمو بػ: )التقييس كالتنميط في عمـ المصطمح(. 
ّالقاسمي:ّ-أ ّعمي ّفكر ّفي ّكالتكحيد ّكالتنميط ّبأفّ ّالتقييس ّالقاسمي الباحثيف في عمـ  يرل

 بيف ثبلثة أنكاع مف المصطمحات. زكفيميٌ  المصطمح
كاعتماد المعايير أك المقاييس أك األنماط أك  بإرساء (Standadisationرة )يعٍ المى  أكال:ّالتقييسّأك

األسس أك المبادئ أك المكاصفات التي ينبغي أف تصنع بمكجبيا األشياء، أك تضبط بحسبيا 
األحجاـ، أك تكضع عمى غرارىا األشكاؿ، أك تصاغ كفقيا المصطمحات، كتشبو عممٌية التقييس 

 اعيا.عممٌية كضع القكانيف الكاجب اتٌب
فيك عبارة عف صنع األشياء أك كضع المصطمحات الجديدة  (Normalizationثاني ا:ّالتنميطّ)

فؽ عمييا في عممٌية لمتعبير عف المفاىيـ المستحدثة كفؽ األنماط أك المقاييس أك المعايير المتٌ 
 التقييس.

ّالتكحيد ف عٌدة أشياء أك ( كىك اعتماد شيء كاحد أك مكضكع كاحد مف بيٌ Unification) ثالثا:
اغ ػتكحيد المعايير كالمبادئ كالمنيجيات التي تيص ؛ات. كفي عمـ المصطمح يعني التكحيدػمكضكع

مٌ ػا المصطمحػي ضكئيػف  ف مفيـك ػير عػف بيف عٌدة مترادفات لمتعبػد مػح كاحػا انتقاء مصطمػات، كا 
ّ.1لتعبير عف ذلؾ المفيـكمعٌيف، ليحٌؿ محٌؿ المصطمحات العديدة المترادفة المستعمىمة في ا

ّالتقييسّ-ب ال بٌد مف كجكد مؤٌسسة عالمٌية  يرل الباحث بأٌنوّ:فيّفكرّعميّالقاسميّأىمي ة
مسؤكلة عف تحديد مكاصفات الجكدة التي ينبغي أف تتكفَّر عمييا المنتجات كالمصنكعات، ككذلؾ 

                                                           
 " H. Felber, "Insternational efforts to نقبل عف: .305عمي القاسمي، عمـ المصطمح، ص  -1

overcomdifficulties in technical communication" A paper presented to the third Euopean 
Congress on information systems and Networds (munchen: velag Dokumentation, 1977) vol. 
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ى نمطيا المنتجات المختمفة تككف مسؤكلة عف تحديد المقاسات كالمعايير التقنٌية التي تصنع عم
المسؤكليف  رجاؿ الصناعة فقط، بؿ تيـٌ  مة كالتكافؽ بينيا؛ كىذه المكاصفات ال تيـٌ ءلضماف المبل

في الحككمة كالمستيمكيف كالجميكر بصكرة عامة، كىذه المنظمة العالمٌية تسمى "المنٌظمة العالمٌية 
يف تقييس لتكضيح دكرىا الفعاؿ عند الغربيٌ لمٌية لماكسنحاكؿ عرض نمكذج المنظمة الع لمتقييس".

مف الترادؼ كالمشترؾ  في كيفٌية صكغ المصطمح العممي، ككيؼ يمكف لمعرب االستفادة منيا لمحدٌ 
 المفظي.

ّلمتقييسّّ-ج ّالعالمي ة : ىي عبارة عف شبكة مف الييئات أك معاىد التقييس (ISO)المنظ مة
خذ مف مدينة دكلة بعضك كاحد، كليا أمانة عامة تتٌ  دكلة، كتمثؿ كؿ 146الكطنٌية المكجكدة في 

( االسـ المختزؿ ليذه المنظمة، لكف لـ يأًت مف الحركؼ ISOجينيؼ في سكيسرا مقرنا ليا، ك)
كلـ يأت  tandardization ISO Srganization for Onternational Iاألكلى باإلنجميزية: )

ٌنما International L’organization de normalization OINمف اسميا الفرنسي: ) ( كا 
(.ISOSاشتؽَّ مف كممة ) كىي ليست بمنظمة حككمٌية كمنظمة األمـ  ( اإلغريقٌية التي تعني )مساكو

ة التطبيؽ، كتحصؿ عمى التمكيؿ مف المتحدة، كلككنيا ليست حككمٌية فقراراتيا ليست إلزاميٌ 
و مف جراء بيع مكاصفاتيا. حيث يقـك عميضافة إلى التمكيؿ الذم تحصؿ اشتراكات األعضاء، باإل

 بتقييس المصطمحات. 37ت المجنة رقـ كاختصٌ  بإعداد المكاصفات كالتكصيات لجاف متخٌصصة.
كتنٌسؽ الييئات العربٌية لمتقييس أعماليا ضمف منظَّمة عربٌية متخٌصصة ىي: )المنظمة العربٌية 

ٌمت كنقمت صبلحٌيتيا إلى لممكاصفات كالمقاييس( كقد كانت تابعة لجامعة الدكؿ  العربٌية، لكٌنيا حي
 األمانة العاٌمة لػ )جامعة الدكؿ العربٌية( في القاىرة.

ّلممصطمحاتّ-د : يعني، تخصيص مصطمحو كاحد لممفيـك العممٌي الكاحد، كذلؾ التكحيدّالمعيارم 
في المغة العممٌية  الغمكض أك االلتباسإلى بالتخم ص مف الترادؼ كاالشتراؾ المفظي ككٌؿ ما يؤٌدم 

ـٌ ذلؾ باتٌ   :1باع الخطكات التالٌية بعد تجميع الكثائؽ المتعٌمقة بحقؿ عممي معٌيفأك التقنٌية. كيت
                                                           

  ، نقبل عف: 335عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو العممٌية، ص -1
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تثبيت مكقع كؿِّ مفيـك في منظكمة المفاىيـ الخاٌصة بذلؾ الحقؿ العممٌي، طبقنا لمعبلقات  .1
 المنطقٌية كالكجكدٌية بيف تمؾ المفاىيـ؛

 ت عف طريؽ تعريفيا؛تثبيت معاني المصطمحا .2
 قة بيف المترادفات المكجكدة؛تخصيص كؿِّ مفيـك بمصطمح كاضح يتـٌ اختياره بدٌ  .3
، عندما يتعٌذر العثكر عمى المصطمح المناسب مف المترادفات  .4 كضع مصطمح جديد لممفيـك

 المكجكدة.
كفي األقطار العربٌية، تضطمع المجامع المغكٌية كالعممٌية العربٌية المصطمحٌية بكضع المصطمحات 
العممٌية كالتقنٌية. ثـ يقـك مكتب تنسيؽ التعريب بالرباط التابع لممنظَّمة العربٌية لمتربٌية كالثقافة كالعمـك 

 ة العربٌية. بتكنس، بتكحيد المصطمحات التي تضعيا المجامع المغكٌية كالعمميٌ 
قٌرر مجمس إدارة المنظمة إصدار  (ـ2005)في عاـ زكّبالمغةّالعربي ة:ّيمكاصفاتّمنظ مةّاإلّ-ق

 بعض مكاصفاتيا بالمغة العربٌية بكصفيا رابع لغة تستخدميا المنٌظمة كشكمت لجنة ترجمة تابعة ليا
المغة العربٌية عمى الشبكة تضـٌ أعضاء مف البمداف العربٌية، كقٌررت المنٌظمة إنشاء مكقع ليا ب

الدكلٌية لممعمكمات، كسيككف ليذا القرار نتائج إيجابٌية في نشر مفيـك كثقافة البيئة كالجكدة 
كمكاصفاتيا الدكلٌية في نطاؽ الصناعة كالخدمات العربٌية. كيشٌجع الصناعات الصغيرة كالمتكسطة 

 .1ات المطابقة الدكلٌيةعمى تطبيؽ نظـ الجكدة كالبيئة، كتسييؿ حصكليا عمى شياد
( أٌنو اصطمح إلى ترجمتيا إلى العربٌية بمصطمح )التقييس( ISOالمبلحظ بخصكص منظمة )ك

تعريؼ محمد رشاد الحمزاكم لو بػ:  ؛كما ترجمو الكثيركف إلى التحميؿ المعيارٌم، لكف ما أالحظو
تيار صيغة أك استعماؿ "إٌنو يعبر عف مفيـك الفصاحة كمقاييسيا عند القدماء؛ بكصفو يفيد اخ

". كمف ثـ ارتضى لو: التنميط. 2مصطمح، أك تعبير معيف دكف غيره باالستناد إلى مقاييس كأسس
في حيف يضع د/عمي القاسمي التنميط  (metrologyأما التقييس فقد كضعو إزاء كممة )

األنماط ( كيقصد بو عممٌية اختيار المصطمحات كفقا لممعايير أك normalizationلممصطمح )
ا أمٌ  كاحد. التقييس كالتنميط عنده كجياف لعمؿ المصطمحي فٌ كأالمتفؽ عمييا في عممٌية التقييس، ك 

                                                           
 . 315بيقاتو العممٌية، ص عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتط -1
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كيقصد بو التكحيد المعيارم لممبادئ كالمعايير  ،(unificationالتكحيد فيك عنده ترجمة لممصطمح )
انتقاء مصطمح ك تيار ؽ عند اختيار المصطمحات أك التكحيد المصطمحي باخكالمنيجٌيات التي تطبٌ 

كلؾ مع " يقكؿ: التكحيد المعيارم المصطمحي،و عف فرقكيكاحد لمتعبير عف مفيـك معيف؛ 
المصطمحات المترادفة المكجكدة بالفعؿ معبِّرة عف مفيـك كاحد، كالتكليد المعيارم المصطمحي؛ أم 

في ترجيح اآلراء د دٌ . كقد كقعت في نكع مف التر 1صياغة مصطمح جديد لمتعبير عف مفيـك معيف
فقكف عمى ترجمة كاحدة كىـ مف المجمعييف البارزيف، فقد فكيؼ يمكف لعمماء معجمٌية عرب ال يتٌ 

في حيف يكضح د/عمي القاسمي الفرؽ بيف المصطمحات السابقة، كيرتضي  ،لمست بعض الخمط
طمح( كفي ( كال يخرج عف استعمالو في كتابو )عمـ المصstandardization)التقييس( لممصطمح )

بعض األحياف يستعمؿ )التكحيد المعيارم( في ترجمة اسـ منظمة )إيزك( كفي )المعجـ المكحد 
 ،1989لمصطمحات المسانيات( الصادر عف المنظمة العربٌية لمتربٌية كالثقافة كالعمـك )تكنس: 

 فؽ مع المعنى( يستخدمكف التكحيد المغكم، كأعتقد أٌف مصطمح )التقييس( الذم يتٌ 135ص
، يقكؿ مصطفى الشيابي: "نستعمؿ مصطمح ىك المصطمح األرجح المعجمي لممصطمح الغربي

ا إلى األذىاف، فالتكحيد منو إلى "التقييس" الذم يبدك أقؿ شيرة منو كأقؿ قربن  التكحيد لنتخمٌص 
حسب رأيينا عممٌية غير ممكنة ألٌنو مثالي أك اعتباطي، كىك في غالب األحياف ال يعتمد عمى 

". لكف في نياية 2لسانٌية كلقد حٌؿ محمو مصطمح "التقييس" في المغات الحضارٌية الرائدةحجج 
فقت عميو األمر أغمب المصطمحييف العرب يستعممكف مصطمح )التقييس( ألٌنو المصطمح الذم اتٌ 

دراجو لممنظمة العالمٌية لمتقييس يرـك نقؿ ما كصؿ إليو  األقطار العربٌية. كالقاسمي في طرحو كا 
الييئات العربٌية )المجامع المغكٌية  كضبط لممصطمح، كبالتالي يدعك الفكر الغربي مف منيجٌية

 (.ISOمكتب تنسيؽ التعريب بالرباط( إلى ضركرة كضع جياز يحكـ المصطمح مثؿ منظمة )
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ّالمكحد:ّ-7 ّرأمّخصائصّالمصطمح ّالقاسمي ّعمي في  الدكتكر محمد رشاد الحمزاكم تبنى
كيفٌية صكغ منيجيات المجامع المغكٌية كالعممٌية كالعربٌية في كالتي تعتبر حصيمة  ،1مبادئ التنميط

 كىي بأربعة مبادئ:المصطمح المكحد 
ة الناس، كيمكف قياس االطراد صيف أك عامٌ : كيعني ركاج المصطمح بيف المتخصٌ االطراد .أ 

 ؛فاتوإحصائٌيا بعدد المصادر كالمراجع التي تستخدـ المصطمح دكف غيره مف متراد
مف  كيعتمد عمى المشتقات التي يمكف أف تشتؽٌ مبدأّالتكليدّأكّحجةّالنماءّالمصطمحي:ّ .ب 

 ؛اا كتكليدن المصطمح المقترح، فيختار المصطمح األكثر اشتقاقن 
ّالمال .ج  ّءمبدأ ّاالستعماؿ: ّأكّحجة د باعتبار المياديف التي استعمؿ فييا المصطمح يحدٌ مة

 ؛ما يمكف مف المياديف فنختار المصطمح الذم يستعمؿ في أقؿٌ 
ّ .د  ّالصرفي ة: ّالحجة ّأك ّاإليجاز ف منيا كيعتمد عمى عدد الحركؼ األصكؿ التي يتككٌ مبدأ

المصطمح المقترح. فيختار أقؿ المصطمحات حركفا. كال شؾ أٌف الثبلثي مفضؿ كمتمكف 
رىا بأٌف شيكع الكممة لقص ( التي تقرٌ Ziphفي العربٌية، كيخضع ىذا المبدأ لنظرٌية زيؼ )

 ؛2كبعبارة أخرل العكس طكليا
دراج د/عمي القاسمي لو ضمف كتابو  ؛كالمبلحظ عمى ىذا النظاـ أٌنو يبدك أكثر كاقعٌية كعممٌية كا 

تو ؿ جزءا ال يتجزأ مف نظريٌ كبالتالي ىذا النظاـ يمثٌ  ،يعني أٌف لو األىمٌية الكافٌية كالعممٌية
الشتراؾ المفظي، كيؤيد الفطرة االشتقاقٌية لمغة يقضي عمى الترادؼ كا كالمصطمحٌية الحديثة. في

العربٌية. يقكؿ محمد رشاد الحمزاكم بشأف ىذه العناصر المغكية األربعة "يمكف لنا أف نختار 
ر اختياره كبالتالي المصطمح المعني باألمر، ألٌننا أحطنا بجميع مظاىره كأسندنا إليو درجات تبرٌ 

 كىذه ".3صاحة عمى أسس عممٌية لغكٌية كرياضٌية محٌددةفصاحتو، فنككف بنينا االختيار كالف
العناصر األربعة تمثؿ حجر األساس كجزءا ال يتجزأ مف تصكر محمد رشاد الحمزاكم لمنظرٌية 
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المصطمحٌية العربٌية، كتبني د/عمي القاسمي ليذا العنصر يعني أٌنو أيضا عنصر أساسٌي مف 
 عناصر نظريتو المصطمحٌية الحديثة.

ؿ المفيـك حجر األساس في النظرٌية يمثٌ ثانيا:ّالعناصرّالمنطقي ةّكالكجكدي ةّفيّعمـّالمصطمح:ّ
فو المنظمة تعرٌ فع المصطمحات الجديدة، ضى تى ا ألىٌميتو في صياغة المبادئ التي المصطمحٌية، نظرن 

ياديف مختٌصة مف النشاط ة المفاىيـ التي تنتمي إلى مالعالمٌية لمتقييس بأٌنو: "دراسة ميدانٌية لتسميٌ 
البشرٌم باعتبار كظيفتيا االجتماعٌية كيشتمؿ عمـ المصطمح مف جية عمى كضع نظرٌية كمنيجٌية 

رىا، كيشمؿ مف جية أخرل عمى جمع المعمكمات لدراسة مجمكعات المصطمحات كتطكٌ 
ت أحادٌية المصطمحٌية كمعالجتيا، ككذلؾ عمى تقييسيا عند االقتضاء سكاء أكانت ىذه المعمكما

 فصبلن  عمي القاسمي لو صا الرتباط المفيـك بالمنطؽ كالكجكد فقد خصٌ كنظرن  ".1المغة أك متعدِّدتيا
 اه العناصر المنطقٌية كالكجكدٌية في عمـ المصطمح.سمٌ  كامبلن 

1- : ( في كثير مف المغات العالمٌية بما في  مشكؿّتسمي ةّالمفيـك لقد اضطربت تسمٌية )المفيـك
كمف مدرسة فكرٌية إلى أخرل، كنجد في العربٌية المعاصرة  ،ٌية، مف عصر إلى عصرذلؾ العرب

، تصكٌ  أٌف  عمي القاسمير، كمعنى عاـ...إلخ. كيرل مصطمحات متعٌددة لمتعبير الكاحد مثؿ: مفيـك
( كالمفيـكّالماصدؽالذيف يستخدمكف مصطمح )تصٌكر( يركف أٌف لمتصٌكر بعديف أساسٌييف ىما )

". أٌما الذيف 2لرحماف بدكم: "فكؿ تصٌكر يصدؽ عمى أفراد كتفيـ منو مجمكعة صفاتيقكؿ عبد ا
( فيستخدمكف كممتي ) ّكالتّ يفٌضمكف مصطمح )المفيـك ّالماصدؽ( بدالن مف )ضمفالشمكؿ

( بدؿ )التصكر( 3كالمفيكـ ألٌف ىك (. كيرل الباحث أٌف الذيف يميمكف إلى استخداـ لفظة )المفيـك
ربٌية إلى العممٌية الذىنٌية كنتاجيا، في حيف أٌف المفيـك يقتصر عمى الناتج التصكر يشير بالع

 الحاصؿ في الذىف مف تمؾ العممٌية.
2-ّ:  بػ "المفيـك 704كرد تعريؼ المفيـك مف ًقبؿ المنٌظمة الدكلٌية لمتقييس رقـ  تعريؼّالمفيـك

                                                           
 .ISO, R, 1987 Vocabulary of Terminologiy . نقبل عف: 324عمي القاسمي، عمـ المصطمح، ص  -1
، نقبلن عف: عبد الرحماف بدكم، المنطؽ الصكرم كالرياضي، الككيت: 327عمي القاسمي، عمـ المصطمح، ص  -2

 ككالة المطبكعات. ،1977
، دار 1985، نقبلن عف: ينظر: جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، بيركت: 327عمي القاسمي، عمـ المصطمح، ص  -3

 الكتاب المبناني.
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سمات مشتركة كيعٌبر عنو تمثيؿ فكرٌم لشيء ما )محسكس أك مجرٌد( أك لصنؼ مف األشياء ليا 
 يقسمو بعضيـ إلى:ك   ".1بمصطمح أك رمز

ّالمحسكس: . أ ا ليا خصائص يمكف إدراكيا ا أك أعيانن ؿ ىذا المفيـك أفرادن كيمثٌ  مفيـك
 بالحكاس الظاىرة مثؿ: سٌيارة، شجرة؛

ّالالمحسكس . ب ؿ أشياء ال يمكف إدراكيا بالحكاس الظاىرة، كمفيـك المرض : كيمثٌ مفيـك
 كالكره.

قد يمثؿ عف طريؽ التجريد مجمكعة مف الذكات أك  كما أٌنو ا مفردة كاحدة،د يمثؿ المفيـك عينن كق
كلي المدارس المصطمحٌية المتأثرة بأعماؿ المصطمحي أشياء مفردة تشترؾ في صفات معينة. كتي 

عمؿ المصطمحي الذم يجب أف الالنمساكم )فيستر( أىمٌية كبيرة لدراسة المفيـك بكصفو أساس 
يقكؿ فمبر  .ظر في بنياتياالمصطمحات كالنٌ ال عمى  ،خذ مادة عممو مف المفاىيـ كدراسة خكاصيايتٌ 

تمميذ )فيستر(: "كينبغي أف ال يغيب عف الذىف أٌف أم عمؿ مصطمحٌي يجب أف يقـك عمى 
فالعمؿ المصطمحي يقتضي ضبط المفيـك في  ".2المفاىيـ كيستند إلييا، ال عمى المصطمحات

 جالو المعرفي لكي نستطيع ربطو بالمصطمح األنسب.منظكمتو كم
ليما كمي كاآلخر كيفٌي ف: أكٌ يف أساسيٌ ييرل الباحث أٌف لكؿ مفيـك بيعدالشمكؿّكالتضمف:ّّ-جػ
ا ى ىذا االتجاه قديمن األفراد الذيف ينطبؽ عمييـ ذلؾ المفيـك )كيسمٌ  ؛ؿ شمكؿ المفيـك أمؿ األكٌ يمثٌ 

ؿ البعد الثاني تضمف المفيـك لمصفات ر( كيمثٌ صدؽ عمييـ التصكٌ بالماصدؽ أم؛ األفراد الذيف ي
الجكىرٌية أك الصفات المرتبطة في ذىف الشخص بذلؾ المفيـك أم؛ الصفات المشتركة بيف األفراد 

(.الذيف ينطبؽ عمييـ ذلؾ المفيـك )كيسمى التضمٌ   ف في أبحاث المنطؽ التقميدم بالمفيـك
 
 
 
 

                                                           
 .327المصطمح أسسو الٌنظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  عمي القاسمي، عمـ -1
 .331المرجع نفسو، ص  -2

 المفيـك التصكر

الشمكؿا المفيـك الماصدؽ  التضمُّف 

ّ(:مصطمحاتّالمنطؽّالحديث2شكؿّيكضح)
 

ّ(:ّمصطمحاتّالمنطؽّالتقميدمّ 1يكضح)ّشكؿ
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ما ازدادت الصفات تناسب عكػسي، فكمٌ  - الشمكؿ كالتضمف –ف بيعدم المفيـك كالتناسب بي
، قٌؿ عدد األفراد الذيف تنطبؽ عمييـ تمؾ الصفاتالجكىرٌيػة المككِّ  : إذا أضفػػنا ، فمثبلن 1نة لممفيـك

 صفػة )ناطؽ( إلى كػػممة )حيكاف( يقٌؿ عدد األفػػراد الذيف تنطبػؽ عمييـ ىذه الصفة، فتقتصر عمى
 كحده دكف بقٌية الحيكانات األخرل كاألسد كالفرس. نػػكع )اإلنساف(

يز المفيـك عف تساعد ىذه الخصائص عمى تميٌ :ّفيّفكرّعميّالقاسميّخصائصّالمفيـكّ-3
مات الداللٌية، كتساعد عمى تحديد صفة غيره مف المفاىيـ المجاكرة التي تشترؾ معو في بعض السٌ 

المفرد، كتستخدـ الخصائص لمقارنة المفاىيـ بعضيا عف بعض  الشيء المفرد الذم يمثمو ذلؾ
فيا كتصنيفيا كصياغتيا كتعريفيا، كبالتالي كضع المصطمحات التي تعبر عنيا بدقة. كيصنٌ 

 :2الباحث إلى
ّّ-أ كىي الخصائص الذاتٌية الدائمة الثابتة البلزمة لممفرد كأىٌميا خصائص خصائصّجكىري ة:

لكلبي( كالحجـ )نير طكيؿ( كالماٌدة )طاكلة خشبٌية( كالمكف )األشعة  الشكؿ مثؿ: الشكؿ )مسمار
 فكؽ البنفسجٌية(....إلخ؛

ّالعرضي ة:ّ-ب  :كال تقـك بنفسيا مثؿ ،مات الخارجة عف ذات المفيـككىي السٌ  الخصائص
خصائص الغرض كالكظيفة )ساعة منبية( كالمكضع )عجمة خمفٌية( كمثؿ خصائص األصؿ كبمد 

 ميا الباحث إلى:يماني( كالمنتج )سيارة مرسديس(...إلخ. كمف حيث بنيتيا يقسٌ  المنشأ )سيؼ
 كىي التي تشير إلى صفة كاحدة مف صفات الشيء المفرد مثؿ: دائرم؛خصائصّبسيطة:ّّ-
 ؼ مف صفتيف أك أكثر مف صفات الشيء المفرد مثؿ: سريع الذكباف.كتتألٌ  خصائصّمركبة:ّ-

ذا كاف ىناؾ ترادؼ بيف اثن ف أك أكثر مف الخصائص فإٌف المصطمحي يجب عميو األخذ يتكا 
 بالخصائص الجكىرٌية.

مة أك العبلقة بأٌنيا: "الصٌ عمي القاسمي : يعرؼ فيّفكرّعميّالقاسميّالعالقاتّبيفّالمفاىيـّ-4
االرتباط بيف شيئيف أك ظاىرتىيف أك مكضكعيف" بحيث يدرؾ العقؿ تمؾ الصمة أك ذلؾ االرتباط 

                                                           
، نقبلن عف: عبد الرحماف بدكم، المنطؽ 331عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1

 .72/73، ككالة المطبكعات، ص 1977الصكرم كالرياضي، الككيت: 
 .331/332، ص لمصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌيةعمـ اعمي القاسمي،  -2
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عاقب أك العمٌية، أك الغائٌية أك بايف أك المعٌية أك التٌ شابو، أك التٌ ال ينقسـ كعبلقة التٌ بفعؿ كاحد 
إلى مكاضيع متعٌددة  تمتدٌ ي ال تنحصر بيف مكضكعيف بؿ التضايؼ، كالعبلقة المتعدٌية ىي الت

كتقع ". 1كتصدؽ عمى عبلقة التطابؽ )أك التساكم( أك عبلقة التضم ف، أك عبلقة األكبر كاألصغر
 العبلقة بيف مفيكميف مف المفاىيـ في:

ّ ّالمنطقي ة( ّ)العالقات ّأك ّالمباشرة ف عمى خصائص اإذا اشتمؿ المفيكمالعالقة
 مشتركة؛

تحصؿ إذا كاف الفرداف أك المكضكعاف  العالقةّغيرّمباشرةّأكّ)العالقاتّالكجكدي ة(
 .ذاف يمٌثبلنيما متجاكريف في المكاف أك متعاقبيف في الزمافالمٌ 

مكٌحدة  اكضعت المنظمة الدكلٌية لمتقييس رمكزن الرمكزّالمستعممةّلمعالقاتّالمنطقي ةّكالكجكدي ة:ّّ-
 كيدرجيا الباحث فيما يمي: ،لمداللة عمى العبلقات المنطقٌية كالكجكدٌية

ّمدلكلوّالرمز
 مرادؼ =
 مختمؼ معنى ≠

 معنى متشابو 

 تقاطع 

 تطابؽ المكضكع جزئينا مع مكضكع 
 آخر

 أصغر مف 

 أكبر مف 

ү  ٌكؿ 

ү جزء 

                                                           
، مجمع 1979، نقبل عف: المعجـ الفمسفي، مجمع المغة العربٌية، القاىرة: 333عمي القاسمي، عمـ المصطمح، ص  -1

 .22المغة العربٌية، ص 
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 مفيـك منسَّؽ //
Υ كصؿ 

 مكضكع منسؽ 

 تتاؿو أك عمٌية 
 ميبلف جزئي لػػ

 1ميبلف منطقيٌ  

ّ
ى باسـ العبلقات الجنسٌية أك )عبلقات التشابو( ألٌف أساس العبلقات كتسمٌ العالقاتّالمنطقي ة:ّّ-5

ّجنس أم التشابو بيف المفاىيـ مف حيث خصائصيا الجكىرٌيةالمنطقٌية ىك التشابو في خصائص ال
فإذا عثر الباحث عمى خصائص مشتركة بيف مىفيكميف، جاز لو القكؿ بكجكد عبلقات منطقٌية 

 :2بينيما، كالعبلقات المنطقٌية عمى أربعة أنكاع
األدنى في  لحدٌ التبعٌية عبلقة تضمف يندرج بمكجبيا اعالقةّتبعي ةّمنطقي ةّ)عالقةّعمكدي ة(:ّّ-أ

األعمى، كىي مصطمح خاص بعمـ المنطؽ كتعني عبلقة النكع بالجنس، بمعنى أٌف صفات  الحدٌ 
ر كع خاضعة لصفات الجنس كمندرجة فييا، كبالتالي فيي عبلقة عمكدٌية تنشأ في حالة تكفٌ النٌ 

كفي  ( إضافة إلى خاصٌية كاحدة أخرل عمى األقؿ،2( عمى جميع خصائص )المفيـك1)المفيـك
( ىك الجنس. أم أٌف خصائص مفيـك 2( ىك النكع ك)المفيـك1ىذه الحالة يقاؿ أٌف )المفيـك

 بخاصٌية أك أكثر عف خصائص مفيـك )النكع( كباستعماؿ الرمكز نجد: )الجنس( تقؿٌ 
 .2المفيـك  1المفيـك
 )قارب( ىك الجنس، ك)قارب بخارٌم( ىك أحد أنكاع ىذا الجنس. مثاؿ:

 .قارب بخارمٌ 

                                                           
 ISO/R، نقبل عف: 335عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1

Lexicographicalsymbolsparticulary for use in classifieddefiningvocabularies. 
 . 335عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -2
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 .قارب بخارمٌ     

متماثمةه جزئي ا، أم إذا  ييعٌد المفيكماف متقاطعيف إذا كاف ليما خصائصي عالقةّتقاطعّمنطقي:ّّ-ب
 :(. كنرمز لمتقاطع بالرمز 2( مطابقة لخصائص )المفيـك1كاف بعض خصائص )المفيـك

 . 1المفيـك

 .مثاؿ:

 . 

التنسيؽ، لغة:  تبة، ألفٌ ى بعبلقة التساكم في الرٌ كتسمٌ  عالقةّتناسؽّمنطقيّ)عالقةّأفقي ة(:ّ-ج
ىك انتظاـ األشياء بعضيا إلى بعض، كيعني في اصطبلح المناطقة عبلقة بيف مفيكميف أك عٌدة 

بة النكعٌية في الجنس الكاحد مف جية العمـك رتى ة كاحدة كمى بى تى مرٍ  ،مفاىيـ ليا في التصنيؼ
يا أفقٌية تجمع بيف بة الجزئٌية في الكٌؿ الكاحد. كفي عمـ المصطمح تكصؼ بأنٌ رتى كالخصكص، أك مى 

مفيكميف ليما مرتبة كاحدة في التصنيؼ كمرتبة النكعٌية في الجنس الكاحد، فحيف اشتماؿ 
قكؿ إٌف العبلقة القائمة بينيما نة في كؿ منيما ف عمى الخصائص ذاتيا مع خاصٌية مختمفيالمفيكم

 .بػ  1ىي عبلقة تناسؽ منطقي، كنرمز لمتناسؽ
 .2المفيـكمثاؿ: 

 

 
تنشأ ىذه العبلقة بيف مفيكميف عندما يشٌكبلف نكعىيف لجنسو كاحد، كلكف عالقةّميالفّمنطقي:ّّ-د

 ؛ة كال عبلقة تناسؽ منطقي كنرمز لمميبلف بالرمز ال تربط بينيما عبلقة تبعٌية منطقيٌ 

 
  

                                                           
 .335/336عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1
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ّأكثر:ّ-ق ّأك ّمفاىيـ ّبيفّثالثة حيف نقارب بيف ثبلثة مفاىيـ أك أكثر مف  العالقاتّالمنطقي ة
 يمي: حيث عبلقة التشابو، يمكف أف ينتج ما

1-ّّ ّمنطقي ة: ّعمكدي ة التي تمَّت مقارنتيا بعبلقة تبعٌية  كتحصؿ عندما ترتبط المفاىيـسمسمة
 منطقٌية عمى الشكؿ التالي:

 .1المفيـك

 

 
 مثاؿ: كاسطة نقؿ

 .سفينة      
 سفينة شراعٌية.

تحصؿ عندما ترتبط المفاىيـ التي تمَّت مقارنتيا بعبلقة تناسؽ منطقٌي  سمسمةّأفقي ةّمنطقي ة:ّ-2
 عمى الشكؿ التالي:

 
 
 

ح ذلؾ برسـ لمنظكمة كسائؿ النقؿ، تمثؿ فيو العناصر صر المنطقٌية كضٌ كليبيف الباحث عمؿ العنا
 المنطقٌية بتسمسميا العمكدم كاألفقي:

 
 
 
 
 
 
 

1المفيـك  
 سي ارة

2المفيـك  
 باخرة

3المفيـك  
 طائرة
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كع، كليذا فإٌف عبلقات إٌف أىـ العبلقات المنطقٌية في نظر المصطمحي ىي عبلقات الجنس كالنٌ 
عاف بأكلكٌية عمى بقٌية العبلقات المنطقٌية. ففي المنظكمات تبة يتمتٌ لرٌ الٌتبعٌية كالتساكم في ا

المفيكمٌية تأخذ ىاتاف العبلقتاف شكؿ سمسمة عمكدٌية منطقٌية أك شكؿ سمسمة أفقٌية منطقٌية، كما في 
ح عمى عبلقتي التبعٌية كالتساكم في الشكؿ. كقد اعتمد تصنيؼ كسائؿ النقؿ في الشكؿ المكضٌ 

السمسمة العمكدٌية )كاسطة النقؿ، كاسطة نقؿ برٌية دراجة، دراجة ىكائٌية( تقـك عمى عبلقة الرتبة، ف
ا السبلسؿ األفقٌية في الشكؿ فيقـك ترتيب األشياء فييا عمى عبلقة التبعٌية )الجنس كالنكع( أمٌ 

نيؼي المكافى التساكم في الرتبة، ففي السمسمة األفقٌية األكلى )برٌية، بحرٌية، جكٌية( استخدـ التص
خاٌصٌيةن ترتيبٌيةن، كفي السمسمة األفقٌية الثانٌية )دراجة ىكائٌية، دراجة بخارٌية، دراجة كيربائٌية( استخدـ 

 .1التصنيؼ القكَّةى المحرِّكةى خاٌصٌيةن ترتيبٌيةن 
نظرٌية  المبادئ الرئيسٌية الثبلثة لمفمسفة: عمـ الكجكد مف أىـٌ العالقاتّالكجكدي ةّبيفّالمفاىيـ:ّّ-6

كيبحث عمـ  ،المعرفة )إيبيستمكلكجيا( كعمـ الكجكد )األنطكلكجيا( كنظرٌية القٌيـ )األكسيكلكجيا(
                                                           

 . 338النظرية كتطبيقاتو العممٌية، ص عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو  -1
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الكجكد في عمـ المكجكد مف حيث ىك مكجكد في ذاتو، مستقبلن عف أحكالو كظكاىره، فيتناكؿ 
كفي عمـ سكاء أكانت تمؾ الكائنات معنكٌية أك مادٌية.  ،بالدرس الخصائص العامة لمكائنات

ا مف العبلقات غير المباشرة فيي تقـك بيف المصطمح تشكؿ العبلقات الكجكدٌية بيف المفاىيـ نكعن 
ز ىذه العبلقات بتجاكر تمؾ األعياف في المكاف، أك األعياف المنضكٌية تحت مفيـك كاحد، كتتميٌ 

 : 1يمي الزماف، أك العمٌية كمف بيف ىذه العبلقات الكجكدٌية ما
 الخمؼ( –)السمؼ  مني ةالعالقةّالّز. 
 النتيجة( –)السبب  العالقةّالسببي ة. 
 المينتىج( –)المينًتجي  العالقةّالعضكي ة. 
 ّ(المينتىجي  –)المادة العالقةّاإلنتاجي ة. 
 الميتمٌقي( –)المرًسؿ  العالقةّالتكاصمي ة. 
 االستخداـ( –)اآللة  العالقةّاآللي ة. 
 (.2التفاىـ -)الحكار  العالقةّالكظيفي ة 

تالي في الزماف كتككف العبلقات الكجكدٌية بيف المفاىيـ مبنٌية عمى التجاكر في المكاف، أك التٌ 
 أنكاع العبلقات الكجكدٌية ىي العبلقات الجزيئٌية كعبلقات التتالي. كالمكاف، كأىـٌ 

كأجزائو  يعني الباحث بالعبلقات الجزيئٌية العبلقات بيف الكؿٌ  العالقاتّالجزيئي ةّبيفّمفيكميف:-أ
ـ الكٌؿ إلى أجزائو كنرٌتبيا، فعند مقاربة فرديف مف حيث العبلقة الجزئٌية بحيث نستطيع أف نقسٌ 

 : 3)عبلقة الكؿ بالجزء( القائمة بينيما، فإٌف ىذه العبلقة تقـك عمى إحدل صكر أربع ىي
ياف يتأٌلفاف مف (: كىي عبلقة بيف عينيف مف األععالقةّتبعي ةّجزيئي ةّ)عالقةّجزيئي ةّعمكدي ة-1

ى ىنا بعبلقة الكٌؿ بالجزء. كيرمز نفس األجزاء لكٌف أحدىما يتكٌفر عمى جزء إضافٌي آخر. كتسمٌ 
 مثاؿ:    ليا بالرمز 

                                                           
 .339عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1
، نقبل عف: ىريبريت بيشت كجينفر دراسكاك، مقدمة في المصطمحٌية، تر: 339عمي القاسمي، عمـ المصطمح، ص  -2

 .100، جامعة الككيت، ص 2000مجمد محمد حممي ىميؿ، الككيت: 
 .339عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو العممٌية،  -3
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 جسـ )اإلنساف(

2-ّ : ّجزيئي  ّتقاطع عند مقارنة شيئىيف مف حيث األجزاء التي يترٌكباف منيا، نقٌرر كجكد عالقة
بلنيما عندما يشترؾ الشيئاف في بعض األجزاء فقط. فيكميف المذيف يمثٌ قة تقاطع جزيئٌية بيف المى عبل

 ⪥كنرمز ليا بػ: 
 2المفيـك⪥1مثاؿ: المفيـك

 األحياء = الكيمياء الحيكٌية.⪥الكيمياء        
ّ)عالقةّجزيئي ةّأفقي ة(:ّّعالقةّتناسؽ-3 ئيف يمٌثبلف ناسؽ فييا بيف عينيف أك شييككف التٌ جزيئي 

 جزئيف مف كؿ مشترؾ، كيرمز لو بػ:  
  2مفيـك    1مثاؿ: المفيـك

 )حيث يتناسؽ الجذع مع الذراع تحت الكؿ كىك الجسـ( 

ميبلف جزئي عبلقة إذا لـ يكف ىناؾ بيف الجزأيف، فإٌف العبلقة بينيما عالقةّميالفّجزئي:ّّ-4
 2المفيـكلػػ1ّّ( مثاؿ: المفيـكػػ)لكيرمز لو بالرمز: 

 المقمة )بينيما عبلقة ميبلف جزئي كالكؿ ىك الرأس( لػػاألنؼ  
نجد أٌف  عند القياـ بالمقارنة في ىذه الحالة؛ العالقاتّالجزيئي ةّبيفّثالثةّمفاىيـّأكّأكثر:ّ-ب

فقط، أك ىاتيف ىذه العبلقات ال تخرج عف احتماالت ثبلثة: عبلقة تبعٌية فقط، أك عبلقة تناسؽ 
 العبلقتيف معنا في الكقت نفسو.

 في حالة التبعٌية، تشٌكؿ المفاىيـ الثبلثة سمسمة عمكدٌية جزئٌية:سمسمةّعمكدي ةّجزيئي ة:ّّ-1
 1المفيـك
 (1المفيـك⤚) 2المفيـك
 (2المفيـك⤚) 3المفيـك

 مثاؿ: الجسـ
 الصدر      
 القمب     
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 ؿ المفاىيـ الثبلثة سمسمة أفقٌية جزئٌية:اسؽ، تشكٌ : في حالة التنسمسمةّأفقي ةّجزيئي ةّ-2
 3المفيـك                           2المفيـك                                  1المفيـك     

 الجذع                               الساؽ                    مثاؿ: الذراع                 
ٌنما بيف األشياء المفردة التي تمثميا تمؾ الكصؿ الجزيكصؿّجزيئي:ّّ-3 ئي ال يربط بيف المفاىيـ كا 

 المفاىيـ.
     3الفرد           ү   2الفرد   ү   1الفرد       
 = دفتر    كرقة....        үكرقة       ү  كرقة   مثاؿ: 
 = حائط       آجرة           ү     آجرة    ү   آجرة :2مثاؿ

عبلقة بأىمٌية خاصة في عممٌية تكليد المصطمحات، كذلؾ ألٌف عدد المفاىيـ في كتتمٌتع ىذه ال
ا إلى الكجكد المتناهو، في حيف أٌف المكاد المغكٌية محدكدة متناىٌية، كلذلؾ يمجأ المصطمحي أحيانن 

 ئمة لتكليد مكاد مستحدثة لمتعبير عف المفاىيـ الجديدة.مبلكصؿ المكاد المغكٌية ال
 حيكاف مائٌي = حيكاف برمائٌي. Υرٌم مثاؿ: حيكاف ب

ـٌ بمكجبيا تتابع األشياء في الزماف أك في  ،كىي نكع مف العبلقات الكجكدٌية عالقةّالتتالي:ّ-جػ كيت
المكاف، كتساعدنا عبلقات التتالي في تنظيـ أنكاع مختمفة مف العممٌيات، مثؿ: إجراء المحاكمات 

 مراحؿ نمك الجنيف...إلخ. القضائٌية، أك أطكار زراعة األشجار، أك 
كتختمؼ عبلقة التتالي في الزماف عف العبلقات المنطقٌية )الجنس كالنكع( كعف العبلقات الكجكدٌية 

الجزء( مف حيث صعكبة عكس الترتيب فييا. ففي العبلقتيف السابقتيف نستطيع أف  –الجزئٌية )الكٌؿ 
العكس، لكف في عبلقة التتالي الزمنٌية؛ ننتقؿ مف الجزء إلى الكؿ، أك مف النكع إلى الجنس أك 

 ( كلذلؾ يرمز ليا بالرمز ) ،نسير مف المرحمة الزمنٌية إلى المرحمة التي تمييا
 3المفيـك       2المفيـك          1مثاؿ: المفيـك

 الطفؿ                الفتى       الرجؿ      
ّ(ّ)ّبالرمزكيرمز ليا عالقةّالعمي ةّالسببي ة:ّّ-د

  2المفيـك    1المفيـك
 الطاكلة مثاؿ: الخشب
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 1االبف األب      
ا مف ا خصكصن ا كاسعن يرل الباحث بأٌف ىذه المقاربة العقبلنٌية لقيت انتقادن رأمّعميّالقاسمي:ّّ-ق
غة تكمف داللتيا في استعماليا كتعتمد عمى السياؽ ظرٌية السياقٌية، كحجتيـ في ذلؾ أٌف المالنٌ 

ٌنما يكجد ما ليس ماديا كالحزف كالحب كالكره...إلخ. فإذا كانت  ايكالمقاـ، فالكجكد ليس مادٌ  فقط كا 
ىذه المقاربة تعتمد عمى الحكاس فماذا لك كانت ىذه الحكاس مصابة بعاىة؟ ىذا مف جية، كمف 

فبل تحده عناصر منطقٌية  ،إلى آخر كمف عصر إلى آخر ر مف شخصخرل فالمفيـك يتغيٌ أجية 
 فحسب.

أٌف ىناؾ ثبلث مدارس فكرٌية  ؛كلتكضيح المسألة أكثر؛ فقد عرضنا في فصؿ تحديد المصطمحات
كالمدرسة الركسٌية( كعمى الرغـ مف كجكد  ،ناييفمعاصرة في عمـ المصطمح )مدرسة براغ، كمدرسة 

أٌف لعمـ المصطمح جانبيف:  في افؽ جميعن ه المدارس إاٌل أٌنيا تتٌ بعض االختبلفات المنيجٌية بيف ىذ
لعمـ  في البحث في النظرٌية العامة كالخاصة نظرمؿ الجانب اليتمثٌ ك ، اتطبيقي   اكجانبن  انظري   اجانبن 

. كيتنازع 2ؿ في كضع المصطمحات كتكحيدىا كتكثيقيافيتمثٌ  تطبيقيالمصطمح، أما الجانب ال
 : 3تيف العامة كالخاٌصة لعمـ المصطمح ثبلثة اٌتجاىات رئيسٌيةيٌ البحث في الٌنظر 

ّ . أ ّالمكضكعي: د ىذا االٌتجاه البحث في طبيعة المفاىيـ، كخصائصيا كتككينيا يؤكٌ االت جاه
 كتعريفاتيا، كالعبلقات القائمة فيما بينيا، كالمطابقة بيف المفيـك كالمصطمح...إلخ؛

ّالفمسفي: . ب اه مع االٌتجاه المكضكعي في التركيز عمى دراسة فؽ ىذا االٌتجيتٌ  االت جاه
؛  المفيـك

ّالمغكم: .ق  يرل أصحابو أٌف المصطمحات جزء مف ألفاظ المغة، كليذا فإٌف دراسة  االتجاه
 المصطمحات تتطٌمب كسائؿ لسانٌية كالكسائؿ الصرفٌية كالمفظٌية.

                                                           
 .343عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1
. كينظر أيضا: عمي القاسمي، :النظرٌية 324عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -2

 .27/29، ص 29ع 1987ة الخاصة في عمـ المصطمح" مجمة المساف العربي، الرباط: العامة كالٌنظريٌ 
 .323/324عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -3



 ــــــــــالفصل الثالث: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

146 
 

مصطمح، كقمنا بأٌف ىذه كلقد تطرقنا في بداية ىذا الفصؿ لدكر العناصر المغكٌية في صياغة ال
العناصر المسانٌية متداكلة بيف جٌؿ الباحثيف، فما مف باحث إاٌل تناكؿ )االشتقاؽ كالنحت 

يتمثؿ في  اجديدن  اكالمشترؾ...إلخ( لكف جديد عمي القاسمي ىنا ىك إضافتو ليذه العناصر عنصرن 
تو المصطمحٌية كبغكصنا نظريٌ الجديد في  و)العناصر المنطقٌية كالكجكدٌية في عمـ المصطمح( كلعمٌ 

يينا ففي فكره تجمى لنا أٌف الباحث في إضافتو ليذا العنصر يككف قد تبنى طرح مدرسة 
يقكؿ: "كقد اعتمدنا في تمخيصنا لمعبلقات المنطقٌية كالكجكدٌية بيف المفاىيـ  ،المصطمحية المعاصرة

 ,Helmult Felber, opكض في: يينا لعمـ المصطمح، كالمعر فعمى التصنيؼ الذم تتبٌناه مدرسة 
cit1 معضمة ل حؿٌ ى لإىك فكر حداثي غربي ممزكج بثقافة العربي، كٌؿ ىذا مف أجؿ الكصكؿ  ا". إذن

ت، فالباحث بذؿ جيد الترجمة كالنقؿ السميـ بطريقة رائعة بسيطة مف أجؿ المصطمح العربي المشتٌ 
بو بنماذج تطبيقٌية لمعبلقات المنطقٌية إدراج ىذا العنصر في الصياغة العربٌية لممصطمح. كقد أعق

أٌنو باإلمكاف إدراج ىذا  بتكالكجكدٌية، كأخذ المنظكمة المفيكمٌية ألفعاؿ السير بالمغة العربٌية، ليث
 العنصر في سبيؿ الضبط المصطمحي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .352عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1

 السير

 ليالً فقط
 صباحا

 مساء نهارا أو لياًل 

الليل 

 عموما

آخر 

 الليل

أّول 

 الليل

 سرى أدلج أدلج

 راح غدا

 بأرجل حقيقة أو مجازية بأرجل حقيقة

 

أو بال إرادة بأرجل مجازّية بإرادة بأرجل حقيقّية وبإرادة ترّجل  

 سـار مشى

 شكل يوضح: جزء من المنظومة المفهومّية للسير
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في كضع  اكحاسمن  اا كبيرن ر المنطقٌية كالكجكدٌية دكرن ى لنا أٌف لمعناصمف خبلؿ ىذا الشكؿ يتجمٌ ك 
العناصر المنطقٌية كالكجكدٌية في  -المفيـك المناسب، كبالتالي فرأيي الشخصي أٌف ىذا العنصر 

 لو دكر فعاؿ في سبيؿ الحد مف فكضى المفاىيـ. - عمـ المصطمح
بالتالي فيك األداة التي يجسد كفعاؿ في التكاصؿ بيف العمماء كالدارسيف، ك  فالمصطمح عنصر ميـٌ 

مف اختيار المفيـك  ؽ مقتضياتو عمى الكجو األمثؿ ال بدٌ بيا العمماء حصيمة أبحاثيـ، كلكي تتحقٌ 
فالمفاىيـ تشكؿ  ،في إدراجو ىذا العنصر الميـٌ  فالباحث عمى حؽٌ  المناسب، المناسب لمفظ
رمكز لممفاىيـ بحسب إدراكنا ليا  في القضٌية االصطبلحٌية، إذ إٌف "المصطمحات العنصر الميـٌ 

األمر الذم يعني أٌف المفاىيـ قد كجدت كتشكمت قبؿ المصطمحات؛ فتسمٌية المفيـك يمكف أف تعٌد 
". أم أٌف المصطمح في 1الخطكة األكلى في تماسكو كمطمب سكسيكلكجي ككياف قابؿ لبلستعماؿ

يأتي دكر عناصر المصطمح في  د صكرتو في الكاقع. ثـتشكمو يككف فكرة في الذىف ثـ تتجسٌ 
 انتقائو.

في طرح القاسمي لمختمؼ العبلقات كشرحيا باألمثمة البلزمة لذلؾ، ىك يقصد تكضيح صكرتيا ك 
كربطيا بمبلىًزماتيا المكضحة ليا، إذ يتكضح كضع المفيـك حسب )ساجر( "في منظكمتو المعرفٌية 

إزالة المبس  تعريؼ المفيـك لمزيد مف كما يتكجب تو...تحٌدده كتكٌضحو، كما يتكجب تسمي التي
تو، األمر الذم يؤدم إلى تأكيد المفيـك كترسيخو بالنسبة لممادة المعرفٌية التي الذم قد يعترم تسمي

 )المفظ( كالمدلكؿ اؿ". كىذه الفكرة تحيمنا عمى طرح دم سكسير في تناكلو قضٌية الدٌ 2يحيؿ عمييا
( كاإلشارة، فيذىب إلى أٌف "ا الصكتٌية كليس بيف إلشارة المغكٌية تربط بيف الفكرة كالصكرة )المفيـك

في عبلقتيا بيف  4". كقد ذكر صفتيف رئيسيتيف لئلشارة أٌكليا؛ طبيعتيا االعتباطٌية3ةالشيء كالتسمي
ٌنما يقصد بيا ة أٌف أمر اختيار الدٌ اؿ كالمدلكؿ، كال تعني كممة االعتباطيٌ الدٌ  اؿ متركؾ لممتكمـ كٌميا كا 
ا ال ترتبط بدافع، كليس ليا صمة طبيعٌية بالمدلكؿ، كالصفة الثانٌية: ىي الطبيعة الخطٌية لمداؿ؛ أٌني

                                                           
ص  ،،47، ع1999في عمـ المصطمحات" مجمة المساف العربي، الرباط:  ساجر، تر: جكاد سماعنة "نظرٌية المفاىيـ -1

188. 
 .188المرجع نفسو، ص  -2
 .84، ص 1988فرديناف دم سكسير، تر: يكئيؿ يكسؼ عزيز، دط. بيت المكصؿ:  -3
 .88المرجع نفسو، ص  -4
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اؿ يظير إلى الكجكد في حٌيز زمني كيمثؿ فترة زمنٌية تقاس ببعد كاحد فقط ىك البعد أم أٌف الدٌ 
 الزمني فتظير ككأٌنيا عمى ىيئة خط. 

 نستدؿ يمكف أف ص آلخر كمف حقبة زمنٌية ألخرل،ر المفاىيـ مف شخطرح القاسمي لقضٌية تطكٌ ك 
بما ذىب إليو الدكتكر سمير استيتٌية إلى أٌف اختبلؼ داللة اإلشارة الكاحدة مف ثقافة إلى  عميو

أخرل كمف بيئة إلى أخرل؛ دليؿ عمى أٌف العبلقة بيف اإلشارة كما تدٌؿ عميو، إٌنما ىي داللة 
مد إلى آخر دليؿ عمى ارتباط المصطمح بمجالو المفيكمي فاختبلؼ اإلشارة مف ب .1متكاضع عمييا

ىذه األمكر، ينبغي أف نشير إلى أٌف عبلقة المفيـك  باإلضافة إلى كؿٌ كسياقو الخاص بو. 
ا في داللتو بالمصطمح الذم يشير إليو تككف محاطة بالٌدقة؛ كذلؾ حتى يككف المصطمح كاضحن 

بالٌدقة مف خبلؿ عبارة ممدكح )خسارة( بقكلو: "ما عمى مفيكمو، كيمكننا أف نشير إلى ما يقصد 
 نعنيو بالٌدقة شيئاف:

 ر عنو بالدقة العممٌية؛أاٌل تجانب داللة المصطمح المفظٌية مفيكمو العممي، كىك ما نعبٌ  -1
م المصطمح المفيـك العممي أم أف يؤدٌ  أاٌل تجانب داللتو االصطبلحٌية داللتو المغكٌية، -2

". كال نقصد ىنا فيـ 2ا مف الناحٌية المغكٌية مبنى كمعنىىذا المصطمح سميمن  المقصكد، كأف يككف
ا لمدلكلو؛ إذ ال يشترط استقصاء المصطمح ا تمامن الٌدقة عمى أساس ضركرة أف يككف المفظ مساكين 

ر عنو، أك اإلحاطة إحاطة شاممة جامعة بدقائؽ المفيـك "لكؿ دقائؽ المفيـك العممي الذم يعبٌ 
يف عمى ذلؾ، مع كجكد عبلقة أك مبلبسة بيف لفظة فاؽ بيف المختصٌ بؿ يكفي االتٌ  ..المسمى بو.

فاؽ فاالتٌ  سكاء كانت العبلقة حقيقٌية أك مجازٌية، مف قريب أك مف بعيد... المصطمح كبيف داللتو...
 فاؽ مع كجكدقة االتٌ المبلحظ لرأم )قاسـ السارة( أٌنو يقصد بالدٌ ف". 3ىك األصؿ كما سكاه تبع

ا. كنقص دقة ا دقيقن ا فممعبلقات دكر كبير في تحديد المفيـك تحديدن عبلقات منطقٌية أك كجكدٌية، إذن 
المصطمحات ليس مقصكرا عمى العربٌية فقط، فأغمب لغات العالـ تعاني ىذه الظاىرة، يقكؿ قاسـ 

                                                           
 ،1990، اليرمكؾ: 7، ـ2مجمة أبحاث، عسمير استيتية، "السيمائٌية المغكية كتطبيقاتيا عمى نماذج كـ األدب العربي"  -1

 .41ص 
 .41، ص 7، ع1994ممدكح خسارة، "إشكالٌية الٌدقة في المصطمح العربي"، مجمة التعريب، المغرب:  -2
 .906، ص 4،ع19، ـ1989قاسـ السارة، تعريب المصطمح العممي "إشكالٌية المنيج" مجمة عالـ الفكر، الككيت:  -3
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را ما تٌتسـ ا ما يٌدعيو بعضيـ مف أٌف األلفاظ االصطبلحٌية العربٌية كثيسارة: "كليس صحيحن ال
ا ينتفي معو كؿ ا كدقة كتحديدن بالميكعة كانعداـ الٌدقة، كأٌف مصطمحات الفرنجة قد اكتسبت ثباتن 

لبس، أك خمط، فالكاقع أٌف ما مف لغة إاٌل تعاني مف لبس، أك غمكض، أك نقص دقة في 
". 1نيمصطمحاتيا، كأٌف المصطمح األعجمي نفسو كثيرا ما يقصر عف أداء ما يدخؿ فيو مف معا

ف ايذف( phonology, phoneticsقة في المصطمح األجنبي مثؿ: )عف نقص الدٌ  كنأخذ ىنا مثاالن 
ف لـ تتحٌدد داللتيما في لغتيما األـ بشكؿ دقيؽ، كبذلؾ انتقؿ الخبلؼ في مفيـك االمصطمح

 ،ركا عنو بمصطمح: )فكنتاكسالمصطمحيف إلى المغة العربٌية كؿ حسب دراستو كتكجيو فعبٌ 
ا فالمصطمح . إذن 2اتيؾ، الصكتٌيات، عمـ األصكات، عمـ األصكات المغكٌية، عمـ األصكات العاـفكن

الذم تنقصو الٌدقة في لغتو األـ قد يكقعنا في اضطراب عند نقمو إلى لغتنا العربٌية فيحتاج األمر 
 الٌتحرز كالتأكد حيف نقمو. 

تنشغؿ كثيرنا بالمظاىر الفمسفٌية  إٌف المصطمحٌية في تكجييا التطبيقي، الكخالصةّالقكؿ؛ّّّّّّّّّ
كالنفسٌية لممفاىيـ؛ فالمفيـك ينظر إليو في عمـ المصطمحات ككسيمة تمٌدنا بتفسير دقيؽ لحكافز 
اإلدراؾ في تشكيؿ المصطمحات، كتزكدنا بأساس بناء األلفاظ بطريقة أكثر كفاءة مف النظاـ 

إلى تفسير ظكاىر المصطمحات كأنماطيا كما األلفبائي. فاألسس النظرٌية في نظرٌية المفاىيـ تيدؼ 
ات أساسٌية في الممارسة المصطمحٌية. كتعنى نظرٌية المفاىيـ المصطمحٌية بثبلث ميمٌ  تيدرؾ فعبلن 

ّ:3كىي
 إحصاء مجمكعات المفاىيـ ككحدات مجردة في البناء المعرفي؛  .1
نة كالمبٌينة المعيٌ ة المترابطة كذات العبلقة بالمفاىيـ ات المغكيٌ إحصاء مجمكعات الكميٌ  .2

 استنادنا إلى المفاىيـ المدركة؛
 ربط الصمة بيف المفاىيـ كالمصطمحات القائمة عادة عمى التعريفات. .3
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كبالتالي فالعناصر المسانٌية مف اختصاص عمـ المغة، كالعناصر المفيكمٌية مف اختصاص عمـ 
 كلتشكيؿ، اآلخريف مع التكاصؿ بغية، المفاىيـ ؼنكظٌ  لممصطمح المساني فبالشكؿالمنطؽ كالكجكد، 

، لكف قد تكجد فكضى في المفاىيـ، كبالتالي ال بٌد مف المجكء إلى العناصر الخاصة أفكارنا
المنطقٌية كالكجكدٌية النتقاء المفيـك المناسب في الحقؿ العممي المناسب، كلـ تكف العناصر 

لعرب، كخاصة الحمزاكم في المنطقٌية كالكجكدٌية مف عناصر كضع المصطمحات لدل الباحثيف ا
تصكره لمنظرٌية المصطمحٌية العربٌية الشاممة لـ يدرجو ضمنيا، كبالتالي فإٌف ىذا العنصر يمثؿ كجو 

، فباتحاد العناصر المسانٌية كالمنطقٌية كالكجكدٌية الحديثة الحداثة في النظرٌية المصطمحٌية القاسمٌية
 العبلقة تكاممٌية بينيما.ف مف كضع كانتقاء المصطمح الدقيؽ، فمكٌ تى يي 
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حياة المصطمح في استعمالو، كاستعمالو رىيف جكدتو مف جية كطمبو إٌف أكال:ّالتكثيؽّالمصطمحي:ّ
اختياره سكاء بإحيائو مف  شركط جكدة المصطمح أف يتـٌ  الٌطمب عميو مف جية أخرل، كمف أىـٌ  أك

اللي( استعارة أك بالتكليد الدٌ  (اشتقاقنا أك تركيبنا أك نحتنا أك ارتجاالن ؛ المفظيالتراث، أك كضعو بالتكليد 
انطبلقنا مف عمؿ تكثيقي كذلؾ مف المغات األجنبٌية  اة، أك اقتراضن أك ترجمة لفظيٌ بلن أك مجازنا مرس

لحاجة ؽ إاٌل بكجكد الحاجة إليو ككجكد تمؾ امصطمحي دقيؽ كشامؿ ما أمكف. أٌما طمبو فبل يتحقٌ 
تاحتو بشتى األساليب كالكسائؿ   ةائؿ الحاسكبيٌ ػا في ذلؾ الكسػبمّ–يقتضي كضعو في متناكؿ طالبيو كا 

كلقد أصبح الٌنقص الذم تعاني  .لتيسير تداكلو كانتشاره، كىك ما يطمؽ عميو اإلعبلـ المصطمحيّ-
ؽ العممٌية كالتقٌنية ىاجسنا يؤرٌ  منو العربٌية راىننا في أداء الكثير مف المفاىيـ اإلنسانٌية كالمتصكرات

قصير ضركرة إلزامٌية تقع عمى عاتؽ الييئات مضجع الغيكريف عمى المغة القكمٌية، كغدا تدارؾ ىذا التٌ 
 العممٌية كجميكر الباحثيف، مخافة تضاؤؿ رصيد معجـ العربٌية المصطمحي مقابؿ ما نراه مف تفاحيؿ

دؼ ىذه الدراسة إلى بياف تيإخضاعيا لتأصيؿ مصطمحي. ك  الٌترامي عمى مفاىيـ المغات الغربٌية دكف
في تطكير المصطمحات العربٌية كانتشارىا، كذلؾ  عميّالقاسميدكر التكثيؽ المصطمحٌي في فكر 

ا بالكشؼ عف أسس الصناعة المصطمحٌية انطبلقنا مف تشخيص كاقعيا الراىف كسبؿ تطكيره. كأيضن 
مكف مف بيدؼ التٌ اعيا بغرض بناء المعاجـ بمختمؼ أشكاليا، القاسمٌية كرصد قكانينيا الكاجب اٌتب

مي ع. كجمٌي أٌف جانب الجديد كالحداثة في فكره؛ تأٌتى مف خبرة ضماف تكثيؽ أحسف لممصطمح
في معالجة مكضكعات الصناعة المصطمحٌية التي استقاىا مف ممارستو الٌتعميـ بجامعات القاسمي 

ة بمكتب تنسيؽ ده مناصب ىامٌ يطانيا، كفنمندة، كالفمبيف، كبتقمٌ بغداد، كتكساس، كالرياض كدمشؽ كبر 
ّة لمتربٌية كالعمـك كالثقافة، كاتحاد جامعات العالـ.التعريب كالمنظمة اإلسبلميٌ 

ّالقاسمي: -1 ّعمي ّفكر ّفي ّالمصطمحي يرل الباحث أٌف معنى التكثيؽ في حقؿ  التكثيؽ
لمنطكقة المتعٌمقة بالمصطمحات كتخزينيا المصطمحٌية عممٌية تجميع المعمكمات المكتكبة أك ا

كمعالجتيا كنشرىا. فالكثيقة ىي مجمكعة مف المعمكمات المسٌجمة كرقٌيا أك إلكتركنٌيا، كمف 
أمثمتيا: الرسائؿ العممٌية، كالكتب، كالٌدكريات، ككقائع الٌندكات ذات العبلقة بالمصطمحٌية. 

 فالتكثيؽ في نظر الباحث كؿ حسب الشكؿ التالي:
ّ
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ا؛ بداية بمعجـ العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم كىي عممٌية معقكلة، كقد كانت سائدة عند العرب قديمن 
ا في طريقة ترتيب المداخؿ غير أٌف التٌ  طكر كىي طريقة جٌيدة لحفظ المصطمح في ذلؾ العصر كأيضن

 ٌكنة الحاسكبٌية.العممي المفضي أٌدل إلى اختراع طرؽ أخرل لمتكثيؽ كلعٌؿ أبرزىا المد
2- ّ ّالقاسمي: ّعمي ّفكر ّفي ّالمصطمحي ّالتكثيؽ كيكاصؿ الباحث حديثو عف التكثيؽ أنكاع

 :1ا إياه إلى ثبلثة أصناؼالمصطمحي مصنفن 
يؤكد الباحث الٌدكر البالغ الذم يمعبو ىذا الٌنكع نظرنا لمخدمات التي تكثيؽّمصادرّالمصطمحات:ّّ-أ

دىـ ي حقؿ المصطمحات مف باحثيف كمعجمييف؛ فيك يزكٌ ال يمكف أف يستغني عنيا العاممكف ف
بالمعمكمات الببميكغرافٌية عف مصادر المصطمحات. كالمقصكد بيذه األخيرة؛ قكائـ المعاجـ المختٌصة 
التي تشتمؿ عمى المصطمحات. كتشتمؿ الببميكغرافيات عادة عمى: عنكاف المصدر كاسـ مؤلِّفو، كاسـ 

بعة، كترتيب المصدر في السمسمة إف كاف جزءنا مف خو، كعدد األجزاء كالطٌ الناشر، كمكاف الٌنشر كتاري
ذا كاف المصدر منشكرنا نشرنا إلكتركنٌيا، ال بٌد أف تشتمؿ الببميكغرافية عمى  سمسمة مف المنشكرات. كا 

 عنكاف مكقع المعجـ أك قاعدة البيانات في شبكة المعمكمات الدكلٌية )اإلنترنيت(. 
ٌّف أىـ مصادر المصطمحات ما يأتي:ح الباحث أكيكضٌ 
التي تحكـ كضع المصطمحات كتكحيدىا، كمف أمثمة ىذه األدلة ما تنشره  أدل ةّالمبادئ:ّ- .1

 في المنٌظمة العالمٌية لمتقييس )إيزك(؛ 37المجنة التقنٌية رقـ 
ّالمتخص صةّّ- .2 ّالمجاالت ّفي ّكالتقني ة ّالعممي ة ّكالمصطمحات دة ّالمكح  ّالمصطمحات معاجـ

كمف أمثمة ىذه المعاجـ عمى المستكل العربي )المعاجـ المكحدة( التي أصدرىا  ختمفة:الم
المنجزات في تكثيؽ مصادر المصطمحات عمى  مكتب تنسيؽ التعريب بالرباط، أٌما أىـٌ 

المستكل األكركبي )ببميكغرافٌية المعاجـ العممٌية كالتٌقنٌية المتخٌصصة( التي أعٌدىا رائد عمـ 
ـ( كالثاني عاـ 1955ستر( كنشرت منظمة اليكنسكك الجزء األكؿ منيا عاـ )المصطمح )في

                                                           
 ٌية كتطبيقاتو العممٌية، باب صناعة المصطمح.ينظر عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظر  -1

تجميعّالمعمكماتّ
 المكتكبةّأكّالمنطكقة

لتخزٌن والمعالجةا  الّنشر 
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ة عالمٌية لممصطمحات المقٌيسة يينا بإخراج ببميكغرافيٌ فـ( كما قاـ بنؾ المصطمحات في 1959)
(. كما يعطي الباحث أمثمة عف بعض ببميكغرافيات المعاجـ المختٌصة األحادٌية 1979عاـ )

 ة كمنيا:المغة كالثنائٌية الٌمغ
سمير عبد الرحيـ الجمبي، ببميكغرافيا الترجمة كالمعاجـ لمكطف العربٌي )بغداد: دار الجاحظ  -

 ـ(؛1979
عمي القاسمي كجكاد حسني عبد الرحيـ، )ببميكغرافية المعاجـ المتخصِّصة( في مجمة المساف العربي  -

 ـ؛1983عاـ  21ك 20العدد 
ة( الرياض: مكتبة معجمٌية كالمصطمحٌية( )قائمة ببميكغرافيٌ الفي محمكد إسماعيؿ صالح، )دراسات  -

 ـ؛1999الممؾ فيد الكطنٌية: 
 ؛1989( بإشراؼ محمكد إسماعيؿ صيني بيركت:ةمسفر سعيد الثبيتي، )المراجع المعجمٌية العربيٌ  -
معيد معيد الٌدراسات المصطمحٌية بكمٌية اآلداب بفاس، )دليؿ الباحث الناشئ في المصطمح( فاس:  -

 ـ.1994الدراسات المصطمحٌية،
التي تبحث عمكمنا في عمـ المصطمح كتطبيقاتو، أك الكيتيب المتعٌمقة بالتدريب في الكتبّّ- .3

 حقؿ المصطمحات، مثؿ كتاب د/عمي القاسمي؛
ـٌ كًعمـ المصطمح بكجو خاٌص، مثؿ المجبٌلت الدكري اتّّ- .4 ة في المعجمٌية بكجو عا المختصَّ

ع الٌمغكية في األقطار العربٌية، كمثؿ مجمة "دراسات مصطمحٌية" التي التي تصدرىا المجام
 يصدرىا معيد الدراسات المصطمحٌية بجامعة محمد بف عبد اهلل في فاس بالمممكة المغربٌية؛

5. -ّّ ظرٌية العامة أك النظرٌية الخاصة في المنشكرة؛ سكاء كانت تتناكؿ النٌ المقاالتّكاألبحاث:
ر ىذه المقاالت كاألبحاث المتعٌمقة بالمصطمحٌية في دكرٌيات غير عمـ المصطمح، كقد تينش

 ة بيذه المقاالت كاألبحاث؛مختٌصة، لذا يككف مف المفيد إعداد ببميكغرافيٌ 
د الباحث بأٌنو ككقائع الٌندكات التي تعقد حكؿ المصطمحٌية. يؤكٌ الرسائؿّالعممي ةّالجامعي ةّّ- .6

ا في جد ببمكغرافيات تشتمؿ عمى ىذه الرسائؿ العممٌية. أمٌ في الكاليات المتحٌدة األمريكٌية، تك 
 الببلد العربٌية، فيكجو الباحث رسالة إلى اٌتحاد الجامعات العربٌية بإعداد ببميكغرافٌية ليا.
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ّ ة بعمـ المصطمح، بمبادرة مف ة عربٌية خاصٌ إلى إقامة ببميكغرافيٌ  عمي القاسمييدعك خالصةّفكره:
ة عربٌية لكف ما ٌية، كما ىك مكجكد بالعالـ الغربي، صحيح أٌف ىناؾ ببميكغرافيٌ اٌتحاد الجامعات العرب

ّمقارنة بنظيرتيا الغربٌية. مو غير كاؼو تقدٌ 
 يمكف أف يتـٌ بصكرتيف حسب رأم الباحث: تكثيؽّالمصطمحات:ّ-ب
عد التي تشتمؿ عمى المصطمحات المطمكبة؛ كىي طريقة مفيدة إذ تساتكثيؽّالنصكصّالعممي ةّّ-1

الكقكؼ عمى سياقات المصطمح الٌمغكية كالمكضكعٌية، كعمى تحديد المفيـك الذم يعٌبر عنو ذلؾ عمى 
المصطمح، كما تفيد في إعداد المعاجـ التاريخٌية المختٌصة كيشير الباحث إلى أٌف ىذا الٌنكع مف 

يد كالماؿ كالكقت. التكثيؽ نادر في المؤٌسسات المصطمحٌية، لصعكبتو كتكمفتو العالية؛ مف حيث الج
إلى  ( كتاب بالٌمغة الفرنسٌية تنتمي3500التي تشمؿ عمى ) (frantextنة الفرنسٌية )باستثناء المدكٌ 

ة مف القرف السادس عشر حتى القرف العشريف، كيقـك المشرفكف عمييا بتطكير ثركتيا المعرفيٌ  الفترة
 كالنصٌية باستمرار؛

ضركرٌية عنيا كجمع كتسجيؿ كتحميؿ المعمكمات المتعٌمقة كجميع الحقائؽ ال تكثيؽّالمصطمحاتّ-2
بالمفيـك العممٌي كالمصطمح الذم يعٌبر عنو، كتعريفو كالٌسياؽ الذم كرد فيو، كالمصدر الذم استقيت 
ا( كىذا ىك التكثيؽ الشائع  منو المعمكمات، أم )إذا كاف مكٌحدنا، أك ميتَّفقا عميو، أك مفٌضبلن، أك مقترحن

 ات المصطمحٌية؛في المؤٌسس
3-ّّ كينقسـ تكثيؽ المصطمحات حسب فكر د/عمي القاسمي مف حيث أنكاعّالتكثيؽّالمصطمحي:

 الكسيمة المتٌبعة إلى ثبلثة أنكاع: 
 كذلؾ باستخداـ البطاقات كالجذاذات كالتي تيرتَّب يدكي ا في جذاذات؛ تكثيؽّيدكم: .أّ
 يكركفمـ( أك بالرقاقة )ميكركفيش(؛كذلؾ باستخداـ ًفمـ صغير )متكثيؽّالمصطمحاتّآلي ا:ّ .ب 
ّ .جّ ّإلكتركني ا: ّالمصطمحات كذلؾ باستخداـ الحاسكب في إنشاء بنكؾ المصطمحات تكثيؽ

القادـ كعنكانو "بنكؾ المصطمحات".  مبحثكسنتناكؿ ىذا المكضكع بنكع مف التفصيؿ مف ال
ّكيرل الباحث بأٌف ىذا النكع مف التكثيؽ ىك النكع السائد حالٌيا.

بعمـ  : يؤٌكد الباحث أٌف عمى الميتـٌ ؽّالمعمكماتّعفّالمؤس ساتّالمصطمحي ةّكالمصطمحي يفتكثيّ-3
ككف لو دراية، كاطبلع كاسع عمى المؤٌسسات العاممة في ىذا الحقؿ، كذلؾ عمى تالمصطمح أف 
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كالتعاكف المستكيات الكطنٌية كالقكمٌية كالعالمٌية، كذلؾ ألٌنيا تسيؿ عمييـ تبادؿ الخبرات كالمعمكمات 
 :1في ما بينيـ، كبالتالي يقكؿ مف الضركرم تكثيؽ المعمكمات التالٌية

ّمعّّ-أ ّبالمصطمحات ّت عنى ّالتي ّكاالت حادات ّكالمنظَّمات ّكالميني ة ّالعممي ة ّالمؤس سات أسماء

ّكافيّ  ّمعمكمات ّعنيا: دارتيا كمنجزاتيا ة عناكينيا، كتاريخ تأسيسيا، كعدد العامميف فييا، كا 
، كبرامجيا، كميزانٌيتيا، كىؿ باإلمكاف تبادؿ المصطمحات معيا أك الحصكؿ عمى اػكتخٌصصي
 ؛؟كىؿ ليا مكقع عمى الشابكة ؟مطبكعاتيا

كعناكينيـ كالمؤٌسسات التي يعممكف فييا، كأرقاـ ىكاتفيـ كنكاسيخيـ أسماءّخبراءّالمصطمحات،ّّ-ب
لرئيسة كالثانكٌية كمؤلفاتيـ كبحكثيـ، كغير في المكتب كالمنزؿ، كعناكينيـ اإللكتركنٌية، كتخٌصصاتيـ ا

 ذلؾ مف المعمكمات التي تساعد عمى االٌتصاؿ بيـ كاالستفادة مف خبراتيـ، عند الحاجة؛
ّالجاريّ ّ-ج ّكالمصطمحي ة، ّالمعجمي ة ّكمكاعيدّالمشركعات ّعمييا ّكالمشرفكف ّكالمستقبمي ة، ّمنيا ة

( الذم أنشأتو دت ىذه النقاط بإصدار اكلقد تجسٌ  االنتياءّمنيا: لمركز الدكلٌي لممصطمحٌية )إنفكتـر
ـ( دليبلن كافينا بأسماء المنٌظمات كالمؤٌسسات العاممة في حقؿ 1971يينا عاـ )فمنٌظمة اليكنسكك في 
ا المركز كقد أكلى ىذ www.infoterm.infث بانتظاـ. كمكقعو عمى الشابكة: المصطمحات، ييحدٌ 

ا بالتكثيؽ، كبدعـ مف منظمة اليكنسكك أنشأ )الشبكة المصطمحٌية  ( كمكقعيا Term Netاىتمامنا خاصن
كبريدىا  www.linux.termnet.orgعمى الشابكة الدكلٌية لممعمكمات ىك: 

كتصدر ىذه الشبكة المصطمحٌية مجمة عممٌية عنكانيا   termnet@termnet.orgاإللكتركني:
(term Net news (tnn))  ـٌ بشأف المصطمح، كتطمعنا عمى كتشتمؿ عمى بحكث كدراسات تيت

 مختمؼ التطٌكرات في عمـ المصطمح، كالمعمكمات المختمفة.
التي تدكر حكؿ عمـ المصطمح، مركزنا عمى  التفاصيؿ نبلحظ أٌف د/عمي القاسمي يركز عمى أدؽٌ ك

الجانب العبلئقي الشخصي، فيك يدعك إلى ضركرة االتصاؿ الشخصي كالجماعي بيف الميتميف بعمـ 
اؿ ػالمصطمح، مف خبلؿ أرقاـ الياتؼ كالبريد اإللكتركني، كضركرة تكظيؼ الشابكة في عممٌية االتص

تو المصطمحٌية التي يدعك ىك جانب الحداثة في نظريٌ  ا يزكدؾ بمعطيات دقيقة كىذاباحثن  فقمما تجدٌ 
إلييا، كألٌف الغرب كانكا السباقيف في ضبط عمـ المصطمح؛ لذا نجد الباحث يحاكؿ أف ينسج عمى 

                                                           
 ينظر: عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، باب التكثيؽ المصطمحي. -1

http://www.infoterm.inf/
http://www.linux.termnet.org/
mailto:.termnet@termnet.org
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و كبالرجكع ػػضح ذلؾ جمي ا مف خبلؿ المعمكمات الدقيقة حكؿ ما قامكا بمنكاليـ نظريتو المصطمحٌية كيتٌ 
يف مـ المصطمح، كيبني حتى عبلقات صداقة مع كبار المصطمحيٌ إلى مؤلفاتيـ األصؿ في ع

ا ىي أفكار تبقى نظرٌية يطرحيا الباحث منتظرنا التجسيد الفعمي ليا يف كالعرب. إذن يف الغربيٌ كالمعجميٌ 
 عمى المستكل العربي. 

ىك تقسيـ المكاد إلى مجمكعات تشترؾ أفراد كٌؿ مجمكعة منيا بخصائص ممٌيزة التصنيؼ:ّ -3
عمـ التكثيؽ، "يعني الٌتصنيؼ ترتيب الكثائؽ أك المعمكمات ذات المكضكع الكاحد في كفي 

مكاف كاحد ترتيبنا منيجي ا يتقٌدـ فيو العاـٌ عمى الخاٌص، كتقٌسـ فيو المكضكعات تقسيمنا دقيقنا 
يا ييبٌيف العبلقات القائمة بينيا، كييستدٌؿ عمييا برقـ أك رمز محدَّد مسبقنا، بحيث يسيؿ خزن

". كبالتالي فإٌف تحديد المجاؿ كتفرعو كعبلقاتو ببعض لو أىمٌية خاٌصة في 1كاستعادتيا
 الكقكؼ عمى طبيعة المصطمح.

 :2يضع الباحث مجمكعة مف الشركط الكاجب تكفرىا في عممية التصنيؼشركطّالتصنيؼ:ّّ-أ
 أف يككف التصنيؼ عام ا شامبلن لجميع فركع المعرفة اإلنسانٌية؛  -
 يككف ترتيبيا ترتيبنا منطقٌيا مف العاـ إلى الخاٌص كمف األصؿ إلى الفرع؛ أف -
أف يسمح لمٌتكسع المستقبمٌي بحيث يمكف إضافة فركع معرفٌية أخرل إليو كذلؾ استجابة لممعرفة  -

 رىا؛اإلنسانٌية كتطكٌ 
 ا كأرقامنا يمكف استعماليا بسيكلة.أف يستخدـ رمكزن  -
ّّ-ب ّالتصنيؼ: بأٌف؛ المكتبات تستخدـ أنظمة تصنيؼ عديدة أىميا  مي القاسميعيؤكد أنكاع

 نظاماف: 
ّالككنغرسّاألمريكي ة -1 ّكتصنيؼّمكتبة : فاألكؿ ابتكره األمريكي ممفيؿ تصنيؼّديكمّالعشرم 

ا لسيكلتو، فقد قٌسـ المعرفة اإلنسانٌية إلى عشرة ـ( كىك األكثر شيكعن 1931 -1851ديكم )

                                                           
 .592عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1
، نقبل عف: محمد ماىر حمادة كعمي 592عممٌية، ص عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو ال -2

 .56/57، دار الفكر، ص 1969القاسمي، تنظيـ المكتبة المدرسٌية، دمشؽ: 
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مقسـ بدكره إلى عشرة أقساـ، ككٌؿ قسـ منيا مقٌسـ إلى عشرة أبكاب كبرل، ككؿ باب منيا 
 ا لؤلبكاب كاألقساـ كالفصكؿ.فصكؿ كقد استعمؿ األرقاـ العربٌية رمكزن 

التي كاف يدرس فييا؛ حيث كضعت  (أستف)كيحكي لنا الباحث عف تجربتو في جامعة تكساس في 
رفكؼ الكتب التي كانت مكزعة عمى مكتبتيا في برج الجامعة، كخٌصصت طكابؽ عديدة مف البرج ل

 طكابؽ حسب تصنيؼ ديكم. 
2-ّّ: ا ( بابنا تماشين 26يقسـ المعرفة إلى ) ااعتمد ىذا البنؾ تصنيفتصنيؼّبنؾّالمصطمحاتّالكندم 

، فيعطي حرفا لكٌؿ باب ثـ يقسٌ 26مع عدٌد الحركؼ البلتيٌنية كعددىا ) ـ كؿ باب إلى ( كما ىك معمـك
( فرعنا 26يحمؿ حرفيف، حرؼ الباب كحرؼ القسـ ثـ يقٌسـ كؿ قسـ إلى ) ( قسمنا، ككؿ قسـ26)

 كىكذا دكاليؾ.
يؤكد الباحث أٌف ىذا التصنيؼ يختمؼ عف تصنيؼ ديكم مف حيث تقسيـ المعارؼ، كمف مالحظة:ّ

 حيث تأكيده عمى العمـك كالتكنكلكجيا الختبلؼ العصر.
3-ّّ: ّالمصطمحي  تصنيؼ ديكم قد ال يستجيب لتفصيبلت عمـ مف يؤكد الباحث بأٌف تصنيؼّإنفكتـر

، كعمـ المصطمح. كلذلؾ قاـ مركز المعمكمات الدكلي لممصطمحٌية بػ ( بتصميـ إنفكتـريٌنا )العمـك
تصنيؼ عشرٌم خاٌص بالمعمكمات المصطمحٌية مستخًدمنا بعض أسس تصنيؼ ديكم كيشتمؿ تصنيؼ 

 ربٌية.( عمى عشرة أبكاب كيستخٌدـ األرقاـ العإنفكتـر)
5-ّّ ّفكره: ( ىك األكثر إلى يخمص الباحث مف خبلؿ ىذه النماذج خالصة أٌف تصنيؼ )إنفكتـر

عف تصنيؼ ديكم كقد ألحؽ عمي القاسمي بيذا الفصؿ ممحقنا بعنكاف )تصنيؼ اإلنفكتـر  تفصيبلن 
لنا  مٌرة يحاكؿ أف يكٌضح ( فالمبلحظ عمى فكره أٌنو في كؿٌ 619إلى  603المصطمحي( مف الصفحة )

يا مف نماذج الفكر الغربي كما كصمكا إليو مف عممٌية في ضبط المصطمح، فيذه التصنيفات كمٌ  أكالن 
فكر غربي؛ فيك يستخمص حصيمة احتكاكو بيـ كيحاكؿ أف يدعك إلى الٌنسج عمى منكاليػـ فنبلحظ أٌنو 

( ألٌنو ىك األكثر دقة كمصداقٌية فعمى الييئات الميتمٌ  ة بقضٌية المصطمح، أف يرجح تصنيؼ )إنفكتـر
تأخذ مف اآلخر الغربي كال حرج في ذلؾ، كنحاكؿ إيجاد السبؿ لكيفية تطبيقو في الكطف العربي. ككما 

بدؿ سنة اهلل في ككنو؛ فبل يكجد تصنيؼ يصمح لجميع األكقات. فالعمـ طكر كالتٌ ىك معركؼ فإٌف التٌ 
 كبة الٌتحكالت العممٌية.لمتصنيؼ مف مكا في حركة دائبة كفركعو في تطكر، كال بدٌ 



ــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابعالفصل ال  

161 
 

طكر اليائؿ الذم عرفتو البشرية إٌف التٌ  ثانينا:ّبنكؾّالمصطمحات:ّ)أسسيا،ّكأنكاعيا،ّكاستعماالتيا(:
ا في القرف العشريف؛ خاصٌ  ة في مجاؿ المعمكماتٌية أتاح ليا بامتياز كلكج عالـ الٌمغة في خصكصن

انٌية إلى تحكيـ المعالجة اآللية؛ كلعٌؿ المخابر محاكلة رائدة نحك محاكلة إخضاع ميداف العمـك اإلنس
الٌمغكية كالصكتٌية في محاكلة دراسة الٌمغة خير دليؿ عمى ذلؾ، أضؼ إلى ذلؾ استعماؿ تقنٌية 

فاالنفجار المعرفي كالكـ  ا أٌدل إلى ظيكر بنكؾ المصطمحات.الحاسكب في المعالجة الٌمغكٌية، ممٌ 
، وػعنا نعترؼ بػألبحاث كاإلصدارات كالتطكرات التقنٌية، أفرزت كاقالٌرىيب مف اإلنجازات العممٌية كا

يفصؿ بيف األمـ المتقٌدمة كاألخرل المتخمفة أك التي تحاكؿ المحاؽ بيذا الركب، كألٌف ضركرة رقمنىة 
العربٌية أم نشر العمـك بالعربٌية، لـ تعد قضٌية مطركحة لمنقاش بؿ أصبحت ضركرة حضارية بكٌؿ 

نظران لمتطكر السريع في ك  ة كلكجيا.بل بٌد مف مقاربتيا كحتميٌ فة كالعممٌية ة كالسياسيٌ جتماعيٌ أبعادىا اال
ة الحديثة مجاؿ المعمكمات، كجدت الييئات المختمفة ضركرة ممٌحة لبلستعانة بالحاسكب ككسائؿ التقنيٌ 

ية )في مجاؿ الترجمة( لمتعامؿ معيا تخزينان كنشران كنقبلن بيف مختمؼ المغات. ككاف التكجو في البدا
نحك الترجمة اآللية. كقد لجأت فعبلن بعض ىذه الييئات إلى الترجمة اآللٌية، غير أٌف مشكبلت الترجمة 
ا اآللٌية كتكمفة تطكيرىا أٌديا بالبعض اآلخر إلى البحث عف كسائؿ تقنٌية أقرب مناالن كأيسر تطكيران، إمٌ 

ة. كيمٌثؿ الحالة األخيرة أمانة الجماعة الترجمة اآلليٌ بديبلن مؤقتان أك جنبان إلى جنب مع تطكير 
ة في لكسكمبكرج كشركة سيمنز في ميكنيخ، حيث طكرتا كبل  مف بنؾ ة األكركبيٌ االقتصاديٌ 

نظران ألف المصطمحات تشٌكؿ ك المصطمحات أكالن ثـ برامج الترجمة اآللٌية، كما زالتا تعتمداف عمييما 
ٌية، كما أثبتت الدراسات بأٌف نسبة كبيرة مف األخطاء في الترجمة ناتجة عصب الترجمة العممٌية كالتقن

جزءان كبيران مف كقت المترجـ يضيع بسببيا ظير االىتماـ ببنكؾ المصطمحات  عف المصطمحات كأفٌ 
ّالقاسميكلقد حاكؿ  .ة كالشركات الكبيرةة في عدد مف الييئات الدكليٌ اآلليٌ  في كتابو عمـ  د/عمي

سيو الٌنظرية كتطبيقاتو العممٌية اإلحاطة أكثر بمكضكع بنكؾ المصطمحات. سنحاكؿ المصطمح أسي 
 استكناه فكره كعرضو لممكضكع.

ّاستخداـّالحاسكبّفيّصناعةّالمعجـ:ّّ-1
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يستخدـ الحاسكب في العصر الحاضر، في جميع مجاالت المعرفة  مجاالتّاستخداـّالحاسكب:ّ-أ
حسابٌية كىندسٌية كعممٌية كبيرة، أك اٌتخاذ القرارات بناءن عمى اإلنسانٌية سكاء؛ في إنجاز عممٌيات 

نيا في ذاكرتو؛المكاصفات التي تزكِّ  ّده بيا كالقكاعد التي نخزِّ
لقد أدل استخداـ الحاسكب إلى ظيكر مجاؿ عممي الحاسكبّكحقؿّالدراساتّالمغكي ةّالتطبيقي ة:ّّ-ب

بنجاح كبير في مجاؿ تدريس المغات األجنبية. كقد جديد يطمؽ عميو )اليندسة المغكية(. فقد استخدـ 
قدـٌ الباحث أمثمة عمى ذلؾ مثؿ: استخداـ الحاسكب في جامعة تكساس كقد ابتكرتو: األستاذة فكتكريف 

ا مشركع إحصاء التراكيب الشائعة في المغة العربٌية بكاسطة الحاسكب في ـ(. كأيضن 1970عبكد عاـ )
لدكتكر )مكيرس( كالدكتكر )راجي رمكني( في أكائؿ السبعينٌيات مف جامعة )ميشيغاف( الذم باشره ا

ـ( كقد 1971القرف العشريف. كأيضا كتاب )المغة العربٌية المعاصرة( الذم أٌلؼ في أمريكا عاـ )
استيخدـ الحاسكب في ضبط تكٌرر المفردات كالتراكيب المغكٌية في دركسو كتمارينو، كقد اشترؾ الباحث 

ضا برنامج المسبار لعدناف عيداف الذم يترجـ مف نصكص األنترنيت العممٌية اإلنجميزٌية في تأليفو. كأي
 . 801%ك %70إلى العربٌية بدقة تتراكح بيف 

2-ّّ ّالقاسمي: ّعمي ّفكر ّفي ّالعربي ّالمعجـ راتّحكسبة لـ يعد باإلمكاف في عصرنا الراىف مبر 
ى عمى ة كالتقنٌية. فتكظيؼ الحاسكب يتأتَّ االستغناء عف خدمات الحاسكب في جميع القطاعات المعرفيٌ 

كجييف: بإنجاز عمميات حسابٌية كىندسٌية كعممٌية دقيقة، ثـ باتخاذ القرارات مف منطمؽ المكاصفات 
ة عمـ جديد انبثؽ جراء تكظيؼ التقنٌيات الحاسكبٌية في كالقكاعد المخٌزنة بذاكرتو. كاليندسة المغكيٌ 

ة، كفي خزف المصطمحات العممٌية ، كما يستخدـ الحاسكب في الترجمة اآلليٌ الٌدراسات المغكٌية التطبيقٌية
ة الٌمجكء إلى الحاسكب في ة كتنسيقيا كتكحيدىا كتكثيقيا كنشرىا. كفي إجابة عف دكاعي حتميٌ كالتقنيٌ 

إلى طريقة أستاذه الدكتكر )ىندرسف( كالذم يدعك إلى إحبلؿ عميّالقاسميّّصناعة المعجـ يحيؿ
ا بقكلو: "إٌف اإلبقاء عمى المعمـ كالسبكرة في ميداف الحاسكب محؿ التعميـ التقميدم، محتج  التعميـ ب

ٌف ميكنىة  التعميـ ىك بمثابة اإلبقاء عمى الفبلح كالمحراث اليدكٌم في الميداف الفبلحٌي )الزراعٌي( كا 
و إلى استخداـ ". كيدافع الباحث عف دعكت2التعميـ أضحت عممٌية كاجبة كميكنة الزراعة بالضبط

                                                           
 ينظر: عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، باب صناعة المصطمح. -1
 .624ة، ص عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العمميٌ  -2
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، كنشرىا كتكحيدىا كتكثيقياالحاسكب في خزف المصطمحات العممٌية، كمعالجتيا كترجمتيا، كتنسيقيا 
إلى إدراكو ألىمٌية تكفر المصطمح العممٌي كالتقنٌي في المغة العربٌية بكصفو مف أسس التنمٌية 

ا بأٌف ذلؾ سيتـٌ بصكرة   أحسف كأفضؿ باستعماؿ الحاسكب. االقتصادٌية االجتماعٌية، كمف إدراكو أيضن
 ى في ما يمي:كيؤكد الباحث أٌف أبرز مصٌكغات استخداـ الحاسكب في العمؿ المصطمحي تتجمٌ 

  استحالة إلماـ فرد أك عٌدة أفراد بجميع المصطمحات العممٌية كالتقنٌية المتعٌمقة حٌتى بفرع
كمات مفاىيـ الفركع كاحد مف فركع العمـ كالتكنكلكجيا، فكيؼ إذا تعمؽ األمر بمنظ

 األخرل؛
  إمكانٌية تسريع عممٌيات الترجمة اليدكٌية، بتكفير الحاسكب لمقاببلت المصطمح كدالالتو

 كسياقاتو كخصائصو الٌمغكية؛
  ٌة الترجمة بما يكفره الحاسكب مف دقائؽ المعاني لكؿ مصطمح بحسب إمكانٌية تحسيف نكعي

 المجاؿ المعرفي الذم ينتمي إليو؛
 تحييف منظكمة المصطمحات المخٌزنة في ذاكرة الحاسكب، باإلضافة كاإلنقاص  إمكانٌية

عادة الترتيب، دكنما حاجة إلى إعادة طبع المنتكج؛  كالتعديؿ كا 
 1إمكانٌية التنسيؽ بيف المكافئات المكضكعة لمفيـك كاحد مزٌكدة بالمعمكمات الضركرٌية. 

يبلحظ أٌنو يعرض لبنؾ البيانات كبنؾ الكممات : المتتبع لفكر د/عمي القاسمي بنكؾّالمصطمحاتّ-3
 ثـ بنؾ المصطمحات.

ّ) - أ Data bankّبنؾّالبيانات: ف الباحث أٌنو في أكاسط الستينيات في الكاليات المتحدة يٌ يب(
 تضـٌ  ،األمريكٌييف أخذت تركج فكرة إنشاء قاعدة مركزٌية لممعمكمات عف المكاطنيف األمريكية

المكاطنيف، كذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات إحصائٌية دقيقة  رة عفجميع البيانات المتكفٌ 
ا مف قبؿ الشعب الذيف رأكا كسريعة عف الشعب األمريكي، كقد أسقطت الفكرة ألنٌ  يا لقيت رفضن

بأٌنيا تشكؿ تيديدنا لحرية المكاطف. لكٌنيا لقيت تطبيقنا في مجاالت أخرل فأنشئ بنؾ البيانات 
ة الككنغرس، كبنؾ البيانات الطبٌية. كفي الببلد العربٌية ظير عدد المكتبٌية كالفيرسة في مكتب

ة كالثقافة كالعمـك التي مف بنكؾ البيانات مثؿ )فرابي( كىك بنؾ معمكمات المنظَّمة العربٌية لمتربيٌ 
                                                           

 .624/625عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو العممية، ص  -1
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ا عف بنؾ مف بنكؾ 1تٌتخذ مف تكنس مقرنا ليا . كلمتكضيح أكثر يضع عمي القاسمي نمكذجن
كقد اختار )قاعدة المعمكمات عف الكتب العممٌية بالمغة العربٌية( في مدينة البيانات العربٌية، 

الممؾ عبد العزيز لمعمـك كالتقنٌية بالمممكة العربٌية السعكدٌية. كقد كقع اختيار القاسمي ليذه 
القاعدة كذلؾ لصمتيا الكثيقة بقضٌية المصطمح التقنٌي كالعممي، كقد أنشئت لتككف مصدرنا 

ط ح المخطٌ ع الكتب العممٌية المؤلَّفة بالعربٌية أك المترجمة إلى المغة العربٌية، كيكضٌ رئيسنا لجمي
 التالي فكرة عف سير العمؿ في ىذه القاعدة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .627عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص -1
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 منظكمةّالعمؿّفيّقاعدةّالكتبّالعممي ة

 التزوٌد

مع المعلوماتج   

 

 إعداد

 السجل البٌلٌوغرافً

 تصنٌف وتدقٌق

ٌّة  المادة العلم

 
 

نترنٌتالنشر بواسطة اإل  

 اإلدخال اآللً

 فً النظام

 تحدٌث الُمداخالت

 مراجعة وتدقٌق

 المداخالت

 طباعة المداخالت
 

 قاعدة الكتب

ٌّة ة العرب ٌّ  العلم
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ا عممي ا.  (63)تكزع عمى ( كتابنا ت13417ر ىذه القاعدة عمى معمكمات تكثيقٌية عف )كتتكفٌ  تخٌصصن
( 50( كتابنا مترجمنا مف المغات األخرل إلى المغة العربٌية في )2151كمف بيف تمؾ الكتب، نجد )

ا. فيذه القاعدة تمثؿ جيدنا عربٌيا ال يستياف ب50( معجمنا عممٌيا في )814مجاالن كنجد ) و ػ( تخٌصصن
شر عمكمنا. كيستطيع الباحث الكصكؿ إلى جمة كالنٌ كما أٌنيا تساعد عمى رصد حركة التأليؼ كالتر 

القاعدة كاالطبلع عمييا مف خبلؿ صفحة مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمـك كالتقنٌية عمى شبكة 
. كالمبلحظ عمى ىذه  www.kacst.edu.sa: 1المعمكمات الدكلٌية الشابكة عمى المكقع التالي

بقكاعد بيانات أخرل كببنكؾ لممصطمحات تككف  فمنتفاءؿؿ جيدنا عربٌيا معتبرنا كبالتالي قاعدة أٌنيا تمثٌ ال
ي فإدراج ػىذه القكاعد عمى تأليؼ معجـ المغة العربٌية التاريختساعدنا مف إنشاء عمماء عرب، حيث 

يانات. يمكف النسج عمى القاسمي ليذه القاعدة في كتابو يدٌؿ عمى أٌف العرب ليـ أيضا قكاعد لمب
ـٌ بيا مف كؿ الجكانب، كؿ ذلؾ  منكاليا، فالقاسمي يذكر المعمكمة يعطيؾ حتى بريدىا اإللكتركني كيم

تحفيز العقؿ العربي عمى ضركرة النسج ضركرة ب كجو مف أكجو الحداثة في فكره. فكجو الحداثة يككف
 غرب. كالكصكؿ إلى نظرٌية مصطمحٌية عربٌية مثؿ ما كصؿ إليو ال

في خزف  ( يؤكد الباحث بأٌنو نكع مف قكاعد البيانات؛ كيختٌص World bank) بنؾّالكممات:ّ-ب
نة ) ( أك المتف أك Corpusالٌنصكص الٌمغكٌية، كتسمى النصكص المخزكنة في الحاسكب بالمدكَّ

نة الٌنصية الحاسكبيٌ  غة العربٌية يستطيع ة، كيبرز الباحث فكائد ىذا النكع مف البنكؾ: فمثبل في المالمدكَّ
نة في تصنيؼ معجـ تاريخي لمغة العربٌية يتتبٌ  ع تطكر دالالت األلفاظ كما الباحث استخداـ ىذه المدكَّ

ألٌنو ال تكجد ك كيضيؼ الباحث  يطرأ عمى استعماالتيا مف تغير عبر العصكر التاريخٌية المتعاقبة.
يا تختمؼ مف حيث الٌتخصص، كما ىك فإنٌ  ،فركؽ بيف ىذه البنكؾ مف حيث الكظيفة كأسمكب العمؿ

بنؾ المصطمحات اآللي، أك ما "كذلؾ ما يؤكده إبراىيـ صيني بقكلو:  الحاؿ في البنكؾ التجارية.
ىك أساسان قاعدة معطيات   (terminology data bank)ةيعرؼ أحيانان ببنؾ المعطيات المصطمحيٌ 

البعض يذىب إلى ضركرة التمييز بيف  أفٌ  )بيانات( لممصطمحات في مجاالت المعرفة المختمفة. كلك
كبيف البنؾ اآللي لممصطمحات، غير  (terminology data base) ةقاعدة المعطيات المصطمحيٌ 

أٌنني أرل أف الفرؽ ليس جكىريا. فالذيف يفرقكف بيف المصطمحيف رٌبما ينظركف إلى جانبيف مف 
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قاعدة المعطيات أك البنؾ اآللي مف جية المكضكع ىما: كمٌية المعمكمات كنكعيا مف جية ككظيفة 
أكبر كأكثر تفصيبلن كتنكعان في قاعدة المعطيات منو  أٌنيا أخرل. فحجـ المعمكمات )المعطيات( ال شؾ

في بنؾ المصطمحات. كذلؾ تعتبر قاعدة المصطمحات أداة لبناء بنؾ المصطمحات كلمبحث، بينما 
 .1بنؾ المصطمحات أداة لممترجميف

بتجميع رصيد مف المصطمحات العممٌية  ىك نكع مف قكاعد البيانات، كيختٌص مصطمحات:ّبنؾّالّ-جػّ
 كالتقنٌية، مع معانييا كمعمكمات مفيدة عنيا بمغة كاحدة أك أكثر. 

كيستخدـ ىذا النكع ككسيمة تعيف المترجـ كالمصطمحي في حصر كتكحيد أصناؼ المصطمحات 
اعدة بيانات، فمعنى ذلؾ أٌف ىذه القاعدة تحكم عمى المختمفة، كيمكف إطبلؽ بنؾ مصطمحات عمى ق

ص بنؾ المصطمحات في نكع معيف مف صة في مجاؿ مف المجاالت. كقد يتخصٌ مصطمحات متخصٌ 
 ح ذلؾ بالشكؿ التالي:المصطمحات، كيمكف أف نكضٌ 

 
 
 
 
 
ّالمصطمحاتّ-1 عف المعاجـ ز بنكؾ المصطمحات بمميزات فريدة تنفرد بيا : تتميٌ 2مميزاتّبنكؾ

ّالتقميدية، كتتمثؿ في:
 حداثة المعمكمات؛ 
 سيكلة تخزيف المصطمحات كتجميعيا؛ 
 سرعة الٌتعرؼ عمى التكرار كالتناقض في المصطمحات؛ 
 تكفير الكقت كالجيد كالماؿ. 

 : يحصرىا الباحث في ثبلثة أىداؼ:أىداؼّبنكؾّالمصطمحاتّ-2

                                                           
 .91، ص 25، ع1985الرباط:  ليمى المسعكدم ، مجمة المساف العربي، -1
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 قواعد البٌانات

لحاتبنك المصط بنك الكلمات بنك البٌانات  
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 المترجميف في عمميـ؛ ةمساعد .1
 تقييسيا كتكحيدىا؛تنميط المصطمحات ك  .2
 تكثيؽ المصطمحات. .3

؛ يممؾ خبرة كبيرة في التعامؿ مع تقٌنية الحاسكب، إذ عرض حتى عمي القاسميالمبلحظ أٌف ك
لمحاسكب ككيفية تصميمو ككحداتو الرئيسة، ككذا قدرة الحاسكب كحدكده. كفي أحد العناصر يتناكؿ 

سبيؿ التكضيح يقكؿ: "قبؿ أف يشرع  كيؼ يستخدـ الميترجـ بنؾ المصطمحات في الترجمة. فعمى
المترجـ بترجمة الٌنص، يقرأ النص بأكممو كيضع خط ا تحت كٌؿ كممة أك مصطمح، أك عبارة ال يعرؼ 

يا ألفبائي ا ثـ يبحث عنيا في المصطمحات أك بمعناىا. ثـ يدخؿ ىذه األلفاظ في الحاسكب بترتي
حصكؿ عمى مقاببلتيا في الٌمغة المترجـ إلييا... مف أجؿ ال ،المعاجـ المخزكنة في قاعدة البيانات

كبعد أف يعثر الحاسكب عمى ىذه األلفاظ كمقاببلتيا، يعيد ما أدخؿ فيو حسب ترتيبيا األصمٌي مع 
ف لـ يعثر الحاسكب عمى أحد  مقاببلتيا لمسائؿ، كال تستغرؽ العممٌية إال جزءنا بسيطنا مف الثانٌية... كا 

". كالمبلحظ عمى 1(Gobeil: -2ا، فإٌنو سيذكر ذلؾ أماـ الكممة المقصكدة )ىذه األلفاظ أك مقاببلتي
ىذا القكؿ أٌف الباحث لو عبلقة مباشرة ببنكؾ المصطمحات، كما أٌنو عمى اطبلع كاسع في كيفية 
ف لـ يعثر الحاسكب عمى أحد ىذه األلفاظ أك مقاببلتي ا ػالبحث فييا، كخير دليؿ عمى ذلؾ قكلو: " كا 

(". فيذه الكممة األخيرة تكحي عمى أٌنو بحث Gobeil: -2ذكر ذلؾ أماـ الكممة المقصكدة )فإٌنو سي
مٌرة مف المرات فمـ يجد مقاببل فظيرت ىذه الكممة. فيك ينىظر لنظريتو المصطمحية كفي الكقت نفسو 

 قينٌية.ة البحث إذ يمكف أف نطمؽ عمييا بالطريقة التعميمٌية التمييدؼ إلى تعميـ الميتميف كيفيٌ 
ففي خطكة نحك تيسير العمؿ عمى إنشاء بنكؾ مصطمحٌية المعاييرّالنكعيةّلبنكؾّالمصطمحات:ّّ-3

تعكد بالفائدة عمى سائر المصطمحييف كالمترجميف ال بٌد مف معرفة المكاصفات كالمعايير التي يقـك 
ؿ لبنكؾ كٌ فؽ عميو في المؤتمر العالمي األا اتٌ عمييا البنؾ المصطمحي، كىي مستخمصة ممٌ 

ىذه المعايير ذكرىا الباحث مرتبة مع شرح مكجز  ـ، كأىـٌ 1979أفريؿ  3المصطمحات المنعقد بفيينا 
 : 2لكؿ عنصر
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 رمزّأكّرقـّالمصطمح؛ .1
؛ .2  رمزّأكّرقـّالمفيـك
 رمزّأكّرقـّالمجاؿّالعممي؛ .3
 مرتبةّالصالحي ة؛ .4
 تاريخّإدخاؿّالبياناتّ؛ .5
ّالبياناتّكأدخمياّ .6  فيّالحاسكب؛اسـّالشخصّالذمّكفر 
 اسـّالمصطمحي؛ّ .7
 المصطمحّفيّصكرتوّالمختزلة؛ .8
 المصطمحّفيّصكرتوّالكاممة؛ .9
 مصدرّالمصطمح؛ .10
 تاريخّالكْضع؛ .11
 اسـّالكاضع؛ .12
 مصدرّالمصطمح؛ .13
 تعاريؼّالمصطمح؛ .14
 شكاىدّمختارةّتبيفّكيفيةّاستعماؿّالمصطمح؛ .15
 المرادؼّأكّمرادفاتّالمصطمح؛ .16
 نقيضّالمصطمحّأكّضد ه؛ .17
 )إذاّكافّمركبنا(؛الكممةّالمفتاحّ .18
 الم غةّاألجنبيةّالتيّترجـّمنياّالمصطمح؛ .19
 شمكليةّالمصطمح؛ .20
 الحدكدّالجغرافي ةّلممصطمح؛ .21
 المعمكماتّالمغكيةّالتيّتساعدّالسائؿّعمىّنطؽّالمصطمحّبصكرةّصحيحة؛ .22
 المستكياتّالمغكي ةّالتيّيستعمؿّفيياّالمصطمح؛ .23
 تكصياتّحكؿّاالستعماؿ؛ .24
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 المالحظات. .25
عمى ضركرة اٌتباع التسمسؿ العالمٌي المكحد لمعناصر المذككرة أعبله، كذلؾ لتيسير  يؤكد الباحثك

تبادؿ المصطمحات كالمعمكمات المتعمقة ببنكؾ المصطمحات المختمفة. عمى أٌف ىذه العناصر 
 عناصر أخرل تستجيب إلى حاجات، بؿ يمكف إضافة المصطمحٌية النمكذجٌية العالمٌية، ليست ثابتة

ة ة تأسيسيٌ ة عالميٌ كصياتو. كالمبلحظ عمى فكر عمي القاسمي أٌنو يستند إلى مرجعيات دكليٌ كخص البنؾ
لعمـ المصطمح؛ بالطبع فالغرب ىـ األسبؽ، كبالتالي ففكر القاسمي ال يناىض الغربي في فكره بؿ 

صر يحاكؿ أف ينسج عمى منكاليـ نظرٌية خاصة تحكـ المصطمح العربي كيظير ىذا جمي ا في كٌؿ عن
كيأتي عمى كٌؿ مف تطرؽ إليو ليبدأ بالغرب ثـ العرب كيعطي نصائحو في كؿ مٌرة  ؽ إليو، إالٌ نتطرٌ 

كألٌف بعض العمماء العرب يتحرجكف في االنفتاح عمى اآلخر الغربي  لكيفية ضبط المصطمح العربي.
ثة عمى أٌنيا جزء مف كالنسج عمى منكالو كبالتالي ىـ يرفضكف أٌم مساس لتراثيـ فمازالت نظرتيـ لمحدا

التخمي عمى التراث كقد أطمؽ يكسؼ مقراف مصطمح "ىكس التأصيؿ" يصؼ ىذه الفئة التي ترل أٌف 
األصؿ في كؿ شيء مكجكد في تراثنا القديـ، يقكؿ يكسؼ مقراف: "... كنجد درجة ىذا اليكس متباينة 

الباحثيف ككؿه يعٌممو حسب  مف باحث إلى آخر، كبيف مف يكتب فيو مباشرة كمف يكحي بو أقساـ مف
تقديره لؤلشياء كتتفاكت العمؿ بيف المقبكؿ كالمرفكض، إذ نجده مفسِّرنا عند بعضيـ بتكصية تقديـ 
المستىعمؿ عمى المكلَّد، فالمستعمؿ الشائع كالمكجكد أفضؿ مف المكلَّد الغائب كالمنحصر استعمالو في 

كاضعو ما المصير الذم ينتظره. ثـ إٌف ذلؾ المستعمؿ  زاكٌية ضٌيقة كمجيكلة عادةن كالذم ال يعمـ حتى
الذم ييؤىصَّؿ إلى أف يصبح معركفنا جدير بأف يمتٌؼ حكلو عدد كبير مف المتعامميف بالمصطمح بحكـ 
تكاجده المسبؽ كتاريخو القديـ ... مع العمـ أٌف المصطمح القديـ ييحيى لما ييتكٌسـ فيو مف الغرض 

ا 1رناالكبير الذم يؤديو في عص ". فيكسؼ مقراف ىنا عمى حؽ فبعض العمماء الكبار يرفضكف رفضن
باتنا كؿ ما يدخؿ مف اآلخر الغربي، كقد أكرد نماذج في كتابو )دكر المصطمحيات في المسانيات 
دراسة إبستمكلكجٌية(. فالقاسمي في فكره ال يتحٌرج مف األخذ مف العالـ الغربي، بؿ يطرح ما كصؿ 

كضكعٌية كيختار ما يناسب الفكر العربي، ففي ما مٌر بنا أعبله يقكؿ كأنا أختار إليو غيرنا بكؿ م
 تصنيؼ )اإلنفك تـر المصطمحي(.
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يقدـ لنا الباحث طريقة عمؿ بنؾ المصطمح كقد تفادل التفاصيؿ  كيؼّيعمؿّبنؾّالمصطمحات:ّ-4
يع المصطمحات مف التقنٌية في عرض عمؿ البنؾ، ففي خطكة أكلى يقـك الباحثكف في البنؾ بتجم

مصادرىا، ثـ يكضع كٌؿ مصطمح عمى جذاذة، كيكتب عمييا المقابؿ العربي ليذا المصطمح كالفرع 
العممي أك التقني الذم ينتمي إليو كالمصدر الذم استقي منو المصطمح األجنبي كسياقو، كال يشترط 

 في ىذه المصطمحات الترتيب ألٌف الحاسكب يقـك بذلؾ بكؿ سيكلة.
ة الثانٌية ىي قياـ خبراء المصطمحات بتصميـ نمكذج الستمارة خاٌصة بإدخاؿ المعمكمات إلى كالخطك 

الحاسكب، ثـ يقـك مساعدك الباحثيف بنقؿ مكاد الجذاذات إلى االستمارات كبعد ذلؾ يعمؿ مشغمك 
( عمى إدخاؿ مكاٌد ىذه االستمارات لخزنيا كمعالجتيا. كبعد ذلؾ يقـك operatorsالحاسكب )

د المساىمكف كيزكٌ  فؽ عميو.ا لبرنامج متٌ حاسكب بخزنيا مرٌتبة في قاعدة بيانات التابعة لو كفقٌ ال
( يدخمكف بكاسطيا أسئمتيـ أك Terminalكالمستفيدكف مف بنؾ المصطمحات بمطراؼ أك طرفٌية )

 اعتيا.المعمكمات الميراد إضافتيا، كفي الشاشة تظير عمييا إجابات الحاسكب. يمكف قراءتيا أك طب
الباحث ىنا يكضح لنا كيفٌية عمؿ البنؾ، كىذا يدٌؿ عمى اطبلعو الكاسع كتمكنو مف كيفٌية عمؿ ف

البنكؾ، ىي أفكار جديدة عممٌية يسعى إلى أف تنشر كتستثمر في إنشاء بنكؾ عربٌية أكثر دقة 
يا العربي، كضمٌ  صدم لمشكؿ المصطمحة، كبالتالي ىنا تكمف حداثة أفكاره باستثمارىا في التٌ ػكعمميٌ 

 إلى نظريتو المصطمحٌية الحديثة.
ىناؾ أنكاع عديدة مف البنكؾ المصطمحٌية، كىي ال تخرج عف نكعيف: أنكاعّبنكؾّالمصطمحات:ّّ-5

ّ:1كذلؾ طبقنا لطريقة عمميا كنكع المادة التي تخٌزنيا كترتيبيا
ّّ-أ ّالمفظي ة: ّالمصطمحات عمميا عمى دراسة  ( تعتمد فيSimasiologicalterm-banks)بنكؾ

؛ كأكثر بنكؾ المصطمحات في العالـ ىي  تنطمؽ مف الدلٌيؿ المغكٌم )المفظ( لتصؿ إلى تحديد المفيـك
 لمصطمحات؛ى الإباع الترتيب األلفبائٌي ييسِّر الكصكؿ مف ىذا النكع، ألٌف اتٌ 

ـ البحث ( تنطمؽ مف المفيـك ثSimasiologicalterm-bans)بنكؾّالمصطمحاتّالمفيكمي ة:ّّ-ب
 ر عنيا؛ يات المغكٌية أك المصطمحات التي تعبٌ عف المسمٌ 
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د مف البنكؾ ػ( كىك نكع جديhypertextTermbank)بنكؾّالمصطمحاتّالمترابطةّالنصكِص:ّّ-جػّ
يحاكؿ الربط بيف ممٌيزات النكعيف السابقيف؛ فيجمع أك يربط البحث في ىذه البنكؾ بيف طريقتي عمؿ 

ؿ عمييا المصطمحات المفيكمٌية، كبيف البنية بيف البنية الكبرل لمغة التي تعكٌ النكعيف السابقيف؛ أم 
( ليكضح Gibbonالصغرل التي تنطمؽ منيا البنية الصغرل. كيستعيف الباحث بمخطٌط غيبكف )

 .الفكرة أكثر
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  

-- 
  
 
  
. 
 
 

يف العرب أمثاؿ: محمكد إسماعيؿ صيني إبراىيـ بف فؽ عميو ثمة مف الباحثكىذا التقسيـ الثبلثي يتٌ 
 مراد، يحيى ىبلؿ، جكاد حسني سماعنة.

البنية الكبرل         الطريقة المفيكمية
           

الطريقة المفظٌية     
              

صــــن  تعرٌفات 

 البنيةالصغرل

فصول من كتاب+ مواد 

ٌّة  إضاف

ٌّة   شبكة مفهوم

 عالقات تراتبٌة

 التهجً/الصرف

ّ_ّالمقكالتّالداللي ة
ّالنكعّكالفصؿ_ّ

ّ_ّاألمثمة/ّالنماذج
ّ_ّالصيغةّالخطّ 

 _ّالسياؽ

 شكؿّيكضح:ّطريقةّعمؿّالمصطمحاتّالمترابطة

فيرسّمصطمحاتّ
 الكتاب
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 ز تقسيـ البنكؾ عمى: إذ تركٌ  ليمىّالمسعكدم(كتختمؼ طريقة تقسيـ الباحثة )
مدادىـ بالمقاببلت  أىداؼّالبنؾ:ّ- فيناؾ بعض البنكؾ تسعى إلى مساعدة الباحثيف كالمترجميف كا 

 كف عمؿ بعض البنكؾ بمغة كاحدة فبل يستفيد منو المترجمكف؛المطمكبة، فقد يك
ّمنو:ّ- ّالمستفيدكف ّحيث قد يخٌصص في خدمة المترجميف، أك المسانٌييف، أك  مف

 المصطمحٌييف...إلخ؛
ى فقد يتبنى البنؾ المنيج الكصفي، فيجمع المصطمحات دكف تمييز كقد يتبنٌ  مفّحيثّالمنيج:ّ-

ـٌ تقييسيا أك تكحيدىا؛البنؾ المنيج المعيارم فبل   يخزف سكل المصطمحات التي ت
ّكتكزيعيا:ّ- ّالمعمكمات ّنشر ّحيثّطريقة بكاسطة المطراؼ، أك الياتؼ، أك الٌنشر  فقد يتـٌ  مف

 .1اإللكتركني، أك الٌنشر الكرقي
ككما ىك معمـك فيذا التقسيـ مأخكذ مف مصدره األصؿ كىك العالـ الغربي، كقد شارؾ الدكتكر عمي 

ـ. 1979أفريؿ  2/3ؿ لبنكؾ المصطمحات الذم انعقد بيف سمي في أشغاؿ المؤتمر العالمي األكٌ القا
ؿ كىذا المؤتمر الذم يعتبر بمثابة النكاة األكلى لبنكؾ المصطمحات، إذنا فعمي القاسمي يحاكؿ أف يؤصٌ 

لمؤتمر بالمغة اإلنجميزية ا مف المعاينة المباشرة الميدانٌية، كقد قدـٌ مداخمة في ىذا اليذا العمـ انطبلقن 
فالباحث  (Towards a central terminological data bank in the arab world)بعنكاف: 

 متشبع بأفكار نظرٌية يطمح أف تتجسد عمى أرض الكاقع.
7-ّّ ّالعالـ: ّفي ّالمصطمحات يذكر الباحث في كتابو العظيـ أشير البنكؾ العالمٌية كالبنكؾ بنكؾ

 تخٌزف المصطمحات في الكطف العربي:األجنبٌية التي 
ّكأمريكا:ّّ-أ د الباحث أٌف في الستينات كأكائؿ السبعينات لـ يتعدَّ يؤكٌ بنكؾّالمصطمحاتّفيّأكركبا

ا في الكقت الحالي فيناؾ عشرات بنكؾ عدد بنكؾ المصطمحات في العالـ عدد األصابع، أمٌ 
لمصطمحات الطابع المؤٌسساتي، فبدأت المصطمحات في أكركبا كأمريكا، فأصبح يغمب عمى بنكؾ ا
بنكؾ مصطمحات متخٌصصة كمف  ئالمؤٌسسات الجامعٌية كاالقتصادٌية كاإلعبلمٌية كاالجتماعٌية تنش
 :2األمثمة عمى المؤٌسسات التي تممؾ بنكؾ مؤٌسسات يقكؿ القاسمي

                                                           
 .88، ص 46ليمى المسعكدم، مجمة المساف العربي، ع -1
 .646عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -2
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القتصاد بمغة الدكؿ مصطمحات في العمـك كالتكنكلكجيا كا ضـٌ تي تالالييئةّاألكركبي ةّفيّبرككسؿ:ّّ-
األعضاء في االتحاد األكركبي، كيمكف االطبلع عميو بكاسطة الشبكة الدكلٌية لممعمكمات )اإلنترنيت(: 

www.Eurodicautom ؛19631 سنة تكقد أنشئ 
 ة كاإلسبانٌية كاأللمانٌيةمصطمحات بالٌمغة اإلنجميزية كالفرنسيٌ  ضـٌ تك  منظمةّالعمؿّالد كلية:ّ-

 (؛www.lltermbankillكمكقعيا ىك: )

-ّّ : ّالدكلي  ّالن قد مصطمحات بالٌمغة اإلنجميزية كالفرنسٌية كاإلسبانٌية كاأللمانٌية  كيضـٌ صندكؽ
 )Imf)www.terminologyكالبرتغالٌية كمكقعو: 

مصطمحات بالٌمغة اإلنجميزية كالفرنسٌية كاإلسكندنافٌية كاأللمانٌية كمكقعو:  كيضـٌ  الدكؿّاإلسكندنافي ة:ّ-
(www.Nordtermbank؛) 
-ّّ ّالفرنسي ة: ّلمغة ّالعالمي مصطمحات بالٌمغة اإلنجميزية كالفرنسٌية كاإلسبانٌية  كيضـٌ المجمس

 ؛(www.CILFكاأللمانٌية، كمكقعو: )
ة ػمصطمحات بالٌمغة اإلنجميزية كالفرنسٌية كاليكلندٌية كاأللمانيٌ  كيضـٌ الجماعةّالفرنسي ةّفيّبمجيكا:ّّ-

 (www.banque de données terminologiquesكمكقعيا: )
 صطمح بالفرنسٌية بنكيا ثبلثة مبلييف م التي يضـٌ  دائرةّالمغةّالفرنسي ةّفيّكيبؾّبكندا:ّ-

( كالبنؾ مخٌصص www. Le grand dictionnaire terminologiqueكاإلنجميزٌية كمكقعيا: )
 لمعمـك كلمدكائر الحككمٌية؛

مف ضمف ىذه البنكؾ نجد )بنؾ ديالكغ( الذم يعتبر البنؾ األكبر في العالـ، فيك يسمح بكلكج أكثر ك 
كيمكف مساءلتو بانتقاء قائمة متخٌيرات لمحصكؿ  ( قاعدة معطيات تعالج مجاالت مختمفة.500مف )

عمى إحاالت مضبكطة، كعمى ممٌخصات، كعمى كاصفات نص كامؿ لمقاؿ في دكرية أك جريدة. كمف 
المتاحة عبر ديالكغ نذكر   (DELPHES).ضمف قكاعد المعطيات الكثيرة في ىذا البنؾ

ف كلكجو عبر مكديـ )داتاباؾ( ثمف كيمك (Datapac) نترنيت، كيؤدل)باسكالكديمفيس( أك عمى اإل
 2.الكلكج بالدكالر األمريكي

                                                           
 .142، ص 2004لمصطمح كبناء المعاجـ المسانية، دار الحداثة، خالد اليعبكدم، آليات تكليد ا -1
 .64، مكتب الترجمة، ص 2001نكليت، دليؿ المصطمحٌية، تر: خالد األشيب، المغرب:  كدياف يمفيا بافيؿس -2
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http://www.terminology/
http://www.nordtermbank/
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ّ

ّ
تيسيِّؿ )الكاتالكغات( المحكسىبة ألكبر المكتبات تنفيذ مياـ مف قبيؿ اإلحالة كتفحص المعمكمات 

ة، كاإلعارة بيف المكتبات، كتمركز الكتاب كىك نظاـ المعمكمات لممكتبة البيبميكغرافيٌ 
اسـ  ا لمبحث. مثؿ:ثبتن  40 ف أكثر مفيتضمٌ ك )أميككس( لكندا،  ة مثبلأك دكريٌ   (AMICUS)ةالكطنيٌ 

المؤلؼ برنامج، جمعية، كزارة، مكاد بارزة، عنكاف، مكضكع، الرقـ الدكلي المعيارم لمكتاب اسـ الناشر 
(ISSN) ،الرقـ التسمسمي المعيارم الدكلي(ISBN)  نيتالمجمكعة...إلخ. كيمكف كلكجو عبر اإلنتر. 
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ّ

ّ
بييف لجأت إلى كضع بعض الصكر لمتٌ  ىذه بعض الصكر مف نماذج بنكؾ المصطمحات، كقد

 ا ما.كاإليضاح أكثر، فيذه البنكؾ جديدة كما زالت كيفٌية العمؿ بيا غامضة نكعن 
مصطمحات في  ضـٌ ت( ك bundessprachnamt) بمدينة ككلكف بألمانٌيا الدائرةّاالت حادي ةّلم غات:ّ-

 العمـك كالتكنكلكجيا كبالمغات األلمانٌية كاإلنجميزٌية كالفرنسٌية كالركسٌية؛
( كاسميا المختزؿ Association française de normalisation) :1الجمعي ةّالفرنسي ةّلمتقييس

(Afnor ٌكالذم يضـ ) ( بنكياNormaterm ٌالمصطمحات الفرنسي ) ة المنٌمطة كالمكحدة المستعممة في
 ـ؛1973ة كقد أنشأتو المنظمة الدكلٌية لممقاييس عاـ ة، كالمنشكرة في الجريدة الرسميٌ فرنسيٌ المغة ال

المصطمحات الركسٌية المكحدة  الذم يضـٌ  معيدّالبحثّالركسيّلممعمكماتّاليندسي ةّفيّمكسكك:ّ-
 كما يقابميا بالٌمغات األلمانٌية كاإلنجميزية كاإلفريقانٌية؛

ّالكطنيّ ّ- ّالمقاييس ّاألمريكي ة:ّمجمس ّالتجارة ّكزارة المصطمحات المكحدة بالمغة  كيضـٌ  في
 نجميزٌية؛اإل

                                                           
 .143خالد اليعبكدم، آليات تكليد المصطمح كبناء المعاجـ المسانية، ص  -1
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ىذا البنؾ مصطمحات متنكعة مف المغات اإلنجميزية كالفرنسٌية  كيضـٌ  جامعةّسيرلّفيّبريطانيا:ّ-
 (www.bazaarTermكاإلسبانٌية كاأللمانٌية كاإليطالٌية كمكقعو: )

-ّّ ّلالتصاالتّالسمكي ةّكالالسمكي ة: ّالعالمي  قة باختصاصو بالٌمغات مصطمحات متعمٌ  كيضـٌ االتحاد
 (.www.ituة كالفرنسٌية كاإلسبانٌية كمكقعو: )اإلنجميزيٌ 

كؾ كلـ يكتؼ الباحث بعرض ىذه البنكؾ فقط بؿ سيؿ حتى لمتصفح الكتاب كالميتـ بيذه البن
ف أمكف االستفادة مف  بالدخكؿ مباشرة إلى أم بنؾ مف البنكؾ كالتعرؼ عمى اختصاصو، كلغتو كا 
مصطمحاتو بالمجاف أك الحصكؿ عمى نسخة كرقٌية منيا: كمف بيف ىذه المكاقع: 

termlogy/terms1en.htmlhttp://translation.uifb.ac.at/ 
ا  http://forum.euopa.eu.int/irc/dsis/coded/info/data/coded/netlink/html:1كأيضن

كيضع في خانة  yahooأك  googelكيضيؼ الباحث أٌف عمى الميتـ استخداـ أحد محركات البحث: 
البحث ما يريد أف يبحث عنو إحدل الكممات المفاتيح اآلتٌية: 

terminology,glossary,dictionary,termbank   ٌا إذا كاف يبحث عف مصطمحات حقؿ أم
 chemistry andمياء، يكتب في خانة البحث:   يعممي معيف: مثبل إذا كاف يبحث في الك

glossary, chemistry and dictionary, chemistry and terminology. 
ر مشبع بالمعمكماتٌية الحديثة، فيك يريد كيبحث في أدٌؽ كٍ كر عمي القاسمي أٌنو فً يبلحظ عمى فً ك

ثة في نظريتو تنطمؽ مف ىنا، مف ااألمكر كيعطي معمكمات ال نجدىا في مصادر أخرل؛ فالحد
اإللكتركني كىذا يدٌؿ عمى االىتماـ الشديد  تكظيؼ المعمكماتٌية كأيضا بإرفاؽ كؿ ذلؾ بعناكيف البريد

ة مصطمحٌية، فيذه العناكيف ة عربيٌ مف قبؿ الباحث بالمكضكع، كغٍيرة في ضركرة كضع نظريٌ 
اإللكتركنٌية ال تكجد ىكذا كفقط، بؿ مف كرائيا اطبلع كاسع كجيد كبير، مع ممارسة ميدانٌية، ألٌف 

يؼ يكتب كيعطيو الكممات المفاتيح. فالباحث يدعك إلى يزكد الباحث حتى كأٌنو المبلحظ عمى فكره؛ 
ضركرة االنفتاح عمى اآلخر مف خبلؿ الشابكة. لكف طرح القاسمي ىذا قد يؤخذ عميو أٌنو قد يقتصر 
عمى فئة محدكدة، أم الفئة التي تممؾ الحاسكب، فيناؾ بعض الدارسيف المحافظيف، ال يثقكف في 
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ة بؿ الكصكؿ إلى نظريٌ ىذا ما أعاؽ سي  الكتب كاألكراؽ فقط، كلعؿٌ االبتكارات الجديدة فيـ يؤمنكف ب
 مصطمحٌية حديثة.

8-ّّ ّعربي ة: ّمصطمحات ّتخزف ّالتي ّالعالمي ة كمف أبرز البنكؾ الدكلٌية التي تتكفر عمى البنكؾ
 :1مصطمحات عربٌية

ّّ-أ ّاأللماني ة: ّسيمنز ّشركة ّمصطمحات  ( يضـٌ Teamكبنؾ لممصطمحات اسمو المختزؿ )بنؾ
ة بكجو خاٌص كبإحدل عشرة قة بمجاالت التكنكلكجٌية كاليندسة الكيربائيٌ مبلييف المصطمحات المتعمٌ 

لغة أكركبٌية، كذلؾ لمساعدة المترجميف أكثر، كىك مف أحد أقدـ البنكؾ التي أنشئت في أكركبا تأٌسس 
ـ(. كمع 1966ة )يٌ ( التابع لكزارة الدفاع األلمانLexisـ(. ككاف قبمو بنؾ لكسيسس )1967عاـ )

ة عربٌية في مجاؿ الطاقة، فعقدت ىذه الشركة حاجة ىذه الدكلة إلى ضركرة إجراء معامبلت اقتصاديٌ 
ـ( مع مكتب تنسيؽ التعريب بالرباط بغرض تبادؿ المصطمحات بينيما كما كسعت 1979ا عاـ )اتفاقن 

 ؛الشركة تعاكنيا مع بنؾ باسـ السعكدم
ّالمتّ-ب ّاألمـ ّبيانات ّقاعدة كمقرىا نيكيكرؾ كتممؾ قاعدة بيانات تضـٌ المصطمحات التي حدة:

يستعيف بيا قسـ الترجمة في المنظمة، كتخزف المصطمحات مع تعريفاتيا بالٌمغات: األلمانٌية 
 gwww.unterm.orة كعنكانو: كاإلنجميزٌية كالفرنسٌية كالركسٌية كالعربية كالصينيٌ 

بنكؾّالمصطمحاتّفيّالكطفّالعربيّ ّ-8
 يكتفي الباحث بذكر أىـ البنكؾ في الكطف العربي: ّ:2

ّّ-أ ّ)معربي ّالم عجمي ة ّالم عط يات Lexarّقاعدة ّبالرباط: أنشئ بعد استقبلؿ المممكة المغربٌية (
ر غزاؿ في لممساعدة عمى تعريب اإلدارة كالتعميـ في الببلد، كيستشيد الباحث بصديقو كجاره األخض

استخداـ الحاسكب لتخزيف المصطمحات كمعالجتيا في أكاخر السبعينٌيات مف القرف العشريف مككن ا 
ذلؾ أقدـ بنؾو في الكطف العربٌي، كاالسـ )معربي( منحكت مف  بذلؾ قاعدة المعطيات المعجمٌية، كيعدٌ 

ة مع مقاببلتيا: كممتيف: )معجـ كعربي( كيضـٌ ىذا البنؾ أكثر مف نصؼ مميكف كممة عربيٌ 
اإلنجميزٌية، كالفرنسٌية، كالبلتينٌية أحياننا كقد جمعت تمؾ الكممات كالمصطمحات مف معاجـ صادرة عف 

 مؤٌسسات عربٌية معركفة مثؿ مجامع المغة العربٌية؛

                                                           
 .647/652عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسيسيو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1
 ينظر: عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، باب صناعة المصطمح. -2

http://www.unterm.org/
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ّلممصطمحاتّ)باسـ(:ّّ-ب ّالسعكدم  يؤٌكد الباحث بأٌف إنشاء ىذا البنؾ يعكد إلى صديقو البنؾّاآللي 
ـ( في مدينة: الممؾ عبد العزيز لمعمـك كالٌتقنٌية كتشتمؿ جميع 1983د إسماعيؿ صالح صيني )محمك 

مداخؿ ىذا البنؾ عمى المصطمحات العربٌية كاإلنجميزٌية كبعضيا يشتمؿ عمى المصطمحات الفرنسٌية 
  كاأللمانٌية. 

ّّ-جػ ّبتكنس: ّ)قمـ( ّالم عط ياتّالمصطمحي ة ؼ المعيد القكمي ـ( مف طر 1986عاـ ) ئأنشقاعدة
دة في الممكاصفات كالًممكٌية مع المجمع التكنسي )بيت الحكمة، سابقن  ( كيركز عمى المصطمحات المكحَّ

(؛مختمؼ العمـك كقد نظٌ   ـ عٌدة ندكات بالتعاكف مع المعيد القكمي لممكاصفات المصطمحٌية )إنفكتـر
ّالعربي ةّلممصطمحاتّفيّاألردف:ّّ-د ـ، كتشتمؿ مداخؿ البنؾ 1988اـ تأٌسس عبنؾّمجمعّالم غة

، كمصادرىا المختمفة؛ كمكتب تنسيؽ ةعمى المصطمحات، كتصنيفيا، كتعريفيا، كمقاببلتيا اإلنجميزيٌ 
 التعريب، كالمجامع المغكية؛

عكة إلى إنشائو كانت عاـ عمى الرغـ مف أٌف الدٌ بنؾّالمصطمحاتّفيّمكتبّتنسيؽّالتعريب:ّّ-ق
يبدأ عممو إاٌل في أكاخر التسعينٌيات، كييدؼ ىذا البنؾ إلى تكفير ـ( فإٌنو لـ يؤسَّس ك 1987)

المصطمحات العممٌية كالتقنٌية العربٌية المكٌحدة مع مقاببلتيا اإلنجميزٌية كالفرنسٌية، كمصادرىا المختمفة؛ 
 كمكتب تنسيؽ التعريب، كالمجامع المغكية؛

تيا كببلغتيا المكاف المتميز البلئؽ بيا عبر نقكؿ لقد حاف األكاف لكي تحتؿ لغتنا العربٌية بجماليك
تقنٌيات االتصاؿ التي يشيدىا العالـ في الكقت الحاضر، كخاصة أٌف أىمٌية الثقافة كالمغة تقاس بما 
تقٌدمو مف خدمات كمعمكمات، كلقد ظيرت بنكؾ المصطمحات كرد فعؿ طبيعي ليذا الصخب الكبير 

ة في مكانيا الصحيح، بيف لغات المغة العربيٌ مف المصطمحات، كذلؾ في محاكلة نحك كضع 
ات في العالـ كأضحت كحضارات العالـ المتقٌدـ، كذلؾ ضماننا لحضكرىا ضمف أكبر أسكاؽ المعمكماتيٌ 

عامؿ مع ىذا النمك السريع. فأصبحت الرابط شبكة األنترنيت مف الكسائؿ الضركرٌية كاألساسية لمتٌ 
 كؾّالمصطمحاتػبنكيصر  عمى أىمٌية  يمحٌ  عمي القاسميظ أٌف السريع بيف مختمؼ األقطار، لذا نبلح

يا ىي األخرل شيدت بدكرىا تطكرنا ميما كخاصة في مجاؿ الٌدراسات المصطمحٌية كيؤٌكد أنٌ 
إنشاء بنكؾ  كمعالجتيا؛ بإدخاؿ تقنيات الحاسكب كأدكات البرمجة المتطكرة. كبالفعؿ لقد تـٌ 

ر  ساليا كتمقييا، كاألىمٌية مف استعماؿ ىذه التقنيات الحديثة ىي مصطمحات كمعالجتيا كاسترجاعيا كا 
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خراج المعاجـ العممية  صة في كؿ المياديف. لكف لمتخصٌ امعالجة المصطمح المغكم العربي كا 
 المبلحظ:

ة القرص لقد خطت تقنية المعمكمات خطكات كبيرة في السنكات األخيرة، كأصبحت تقنيٌ ّ-
متاحة في كثير مف مراكز المعمكمات. كقد استفاد منو  (compact disc CD ROM)1المضغكط

 بصكرة محدكدة بنؾ )باسـ( في عمؿ معجـ في حقؿ الحكاسيب. ثـ ىناؾ األقراص المرئية
(videodiscs)   ٌة ة كالمصكرات الجغرافيٌ كىي تتيح لنا إمكانات تخزيف الصكر كالرسكمات التكضيحي

مكمات أفضؿ، كما أٌف ىذه الصكر كالرسكمات ال شٌؾ ا يجعؿ بنؾ المصطمحات مصدر معكغيرىا ممٌ 
لبنكؾ المصطمحات مف الٌنظر  أٌنيا تعيف في تحديد المفاىيـ المصطمحٌية بصكرة أدؽ كأكضح. فبل بدٌ 

 في االستفادة مف ىذه التقنٌيات الجديدة في أعماليا.
عممي بؿ كفي تكحيده ا ال شؾ فيو أف لمثؿ بنكؾ المصطمحات دكران ىامان في نشر المصطمح الكممٌ 

ما لـ تكف خدماتيا مفتكحة لمجميع. ففي  - كما ىك األمر مع أم بنؾ - كذلؾ. غير أف ذلؾ لف يتـٌ 
أكركبا ىناؾ بنكؾ مصطمحات بدأت تعمؿ عمى أسس تجارية كتتيح خدماتيا لجميع الراغبيف، بينما 

األبكاب، لسبب أك معظـ بنكؾ المصطمحات عندنا )كىي مؤٌسسات تدعميا الحككمات( مكصدة 
جيات أخرل حتى في البمداف نفسيا التي بيا البنكؾ  - إف لـ نقؿ يضطر –ا يدفع آلخر. كىذا ممٌ 

 .ة إلى إنشاء بنكؾ مماثمةالحاليٌ 
ة فيك اقتصارىا عمى تقديـ المعمكمات نقص في بنكؾ المصطمحات في صكرتيا الحاليٌ  ا أىـٌ كأمٌ 

ة كخرائط كصكر مف رسـك بيانيٌ  ( graphic) ةمعمكمات التصكيريٌ ة، كعدـ تكفير الة أك النصيٌ الكتابيٌ 
ا نجده في المعاجـ التقميدية )المكسكعية منيا خاصة(. كىذا ة كما شابو ذلؾ، ممٌ كرسكمات تكضيحيٌ 

في أم بنؾ لممصطمحات يسعى إلى  اىناؾ حاجة إلى التعامؿ معي مف المجاالت التي أرل أفٌ 
 .التطكير

ر نفس الجيكد بشكؿ أك بآخر؛ فيي كثيران ما المصطمحات في العالـ العربي تكرٌ بنكؾ  كثبت لنا أفٌ 
تخزف المصطمحات ذاتيا )مع إضافات داخمية(. كلك كاف ىناؾ تعاكف بينيا لكفرت مبالغ طائمة كذلؾ 

                                                           
 //:www، مف مكقع: -حدكد كاآلفاؽ ال -طبيعة البحث المصطمحي بالعالـ العربي خالد اليعبكدم،  -1

atida.org/cv.php id=73.  :17/01/2013بتاريخ. 
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ؿ ة إدخاجيدان كبيران ككقتان ثمينان يضيع في عمميٌ  بتبادؿ المادة الٌمغكية عمى أشرطة ممغنطة، حيث إفٌ 
يقكؿ يكسؼ مقراف: "إٌف التكثيؽ ال يكفي لكحده إذا لـ يستتبع  البيانات. كذلؾ طبعان يتطمب تنسيقان 

بتنسيؽ في العمؿ المصطمحي بحيث يعرؼ كؿ العامميف في ميداف التكثيؽ المصطمحي ما جرل 
نات حتى يتسنى نقؿ البيا". كذلؾ 1كيجرم في أكثر مف جية كاحدة مف إعداد العٌدة المصطمحٌية

فاالختبلؼ في التصنيؼ كنظاـ التخزيف قد يمثبلف عائقان أك يتطمباف جيدان أكبر  ،بصكرة سيمة
 كالمبلحظ عمى بنكؾ المصطمحات العربٌية أٌف تبادؿ المصطمحات بينيا غير ممكف فكيؼ يمكف حؿٌ 

ذا كانت ال ت تمؾأزمة المصطمح ما داـ أٌف  ـ خدمات قدٌ البنكؾ ألصحابيا فقط لماذا أنشئت إذنا؟ كا 
لعامة األفراد العربٌية، عمى غرار نظيرتيا األكركبٌية التي قطعت بدكرىا أشكاطنا باىرة في مجاؿ ضبط 
المصطمح كتكزيعو؛ فأىمٌية البنؾ المصطمحي تقاس عمى مدل تكفره عمى ستة عناصر أساسٌية عمى 

 :2حد تعبير خالد اليعبكدم
 مكاردّمالي ةّىامة؛.1
 كمدركس؛ّمخزكفّمصطمحيّمدكف.2
 تقني اتّحاسكبيةّمتطكرة؛.3
 مكاردّبشري ةّذاتّكفاءةّميني ة؛.4
 تخطيطّزمنيّدقيؽّإلنجازّمشاريعّالبنؾ؛.5
 امتالؾّشبكةّنشرّكتكزيع..6

كالمتأمؿ في ىذه العناصر التي كضعيا خالد اليعبكدم يجد أٌنيا ما زالت غير متكفرة في الكطف 
كالغالب األعـٌ ، يقكؿ: "طا خطكات كاسعة في ىذا المجاؿالعربي، عمى عكس العالـ الغربي الذم خ

شر المفٌصؿ لمنجزات البنؾ في ؽ بالنٌ ة بتعٌيداتيـ فيما يتعمٌ ة العربيٌ عدـ التزاـ بيناة البنكؾ المصطمحيٌ 
كما نسجؿ أيضا  مجاؿ المعجـ اآللي عمى األقراص الميمىغنطة أك عمى مكاقع شبكات اإلنترنيت.

ف اا يؤدم إلى تكرار الجيكد. كتنطبؽ ىاتة ممٌ ف المثمر بيف سائر البنكؾ العربيٌ ضعؼ التنسيؽ كالتعاك 

                                                           
 . 320يكسؼ مقراف، دكر المصطمحيات في المسانيات دراسة إبستيمكلكجٌية، ص  -1
 .144خالد اليعبكدم، آليات تكليد المصطمح كبناء المعاجـ المسانٌية، ص  -2
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. إٌننا باإلضافة إلى ما ذكرناه "1(قمـ)بنؾ ( ك معربي)ة بنؾ ة العربيٌ ف عمى باقي البنكؾ اآلليٌ االمآخذت
كؿ ة في شبكة كاحدة تتيح خدماتيا لأعبله يحدكنا األمؿ في أف ترتبط بنكؾ المصطمحات العربيٌ 

مستخدـ عربي أينما كاف في الكطف العربي، بؿ كتكفر المصطمح العممي العربي لمباحثيف عنو )بما 
ؼ بذلؾ مف تكرار نا نخفٌ ة( في أم مكاف مف العالـ، لعمٌ في ذلؾ الشركات التي تصدر لنا التقنيٌ 
سمي إذ؛ يقترح كىك ما يرجكه عمي القا .ةة العربيٌ ة كالتقنيٌ الجيكد، كمف فكضى المصطمحات العمميٌ 

و مف الممكف االستفادة مف التكنكلكجيا الحديثة، كجعميا كسيمة د أنٌ شبكة عربٌية لممصطمحات؛ إذ يؤكٌ 
يصالو إلى كؿ بيت. بؿ يستطيع األفراد االتصاؿ بقكاعد البيانات كبنكؾ  إلشاعة المصطمح كا 

لممعمكمات )األنترنيت(. كيؤكد  المصطمحات كالمعاجـ المتعٌددة الٌمغات المتاحة عمى الشابكة الدكلٌية
ا يتيحو النشر اإللكتركني ر يمكف إعداد معاجـ كتأليفيا كنشرىا، كذلؾ ممٌ نتيجة ىذا التطكٌ  وا أنأيضن 

ا يمكف التكاصؿ بيف عمماء المصطمحٌية فيما مف كظائؼ، كحتى بيع المعاجـ كتبادليا. كصار أيضن 
كنماذج االتصاؿ األخرل المتطكرة مثؿ: السكايب بينيـ، كذلؾ بما يكفره ليـ البريد اإللكتركني 

(skype)  كالتكيتر كغيرىا. غير أٌف إنشاء الشبكة العربٌية لممصطمحات يتطمب حسب قكؿ د/عمي
القاسمي: "تنسيقنا إدارٌيا بيف أطراؼ الشبكة كخاصة تكحيد مكاصفات البنكؾ كتكحيد معايير المعمكمات 

في ذلؾ حكؿ ضركرة تكحيد المصطمح فيضرب لنا مثاال باجتماع الميدخمة". كيدعك إلى تقميد الغرب 
ـ(. كذلؾ لبلتفاؽ عمى المعايير 1979يينا عاـ )ف( في Infotermنفكتـرإالمركز الدكلي لممصطمحٌية )

مشكمة  النكعٌية الكاجب تكافرىا في كؿ مصطمح يخٌزف في أم بنؾ مف البنكؾ. كيرل أيضا أٌنو؛ لحؿٌ 
لتعاكف بينيا كمع البنكؾ الدكلٌية ينبغي ليا استخداـ استمارة تبادؿ المصطمحات البنكؾ العربٌية في ا

(. فالباحث لو غيرة كاضحة Melby.2) يينافي كضعيا المركز الدكلي لممعمكمات المصطمحٌية في تال
ا نماذج غربٌية ثـ يكرد بعض النماذج العربٌية كيؤكد كيؼ كصؿ عمى المصطمحٌية العربٌية يكرد دائمن 

 ة. ر العرب، مع إعطاء حمكؿ استعجاليٌ لغرب كتأخٌ ا
 ثبلثة أصناؼ مف الٌدرس: يخمص الباحث إلى أٌف المصطمحٌية تضـٌ خالصةّفكرّعميّالقاسمي:ّّ-

                                                           
 //:www، مف مكقع: -الحدكد كاآلفاؽ  -ي بالعالـ العربي طبيعة البحث المصطمحخالد اليعبكدم،  -1

atida.org/cv.php id=73.  :17/01/2013بتاريخ. 
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ّكثانييا: ّالمصطمح، ّعمـ البحث المصطمحي. فبنكؾ البيانات  كثالثيا:صناعة المصطمح،  أكليا:
مصطمح. التي أضحت أداة ال يمكف االستغناء كالكممات كالمصطمحات تدخؿ ضمف عنصر صناعة ال
قدـ اليائؿ في المجاؿ ا أعطاىا دفعنا أكثر التٌ عنيا في جميع تمؾ األنشطة المصطمحٌية. كممٌ 

التكنكلكجي. كيبدك أٌنو مف بديييات الحقائؽ أٌف بناء البنكؾ المصطمحٌية كتصنيؼ المعاجـ اإللكتركنٌية 
ا دعا د/عمي القاسمي إلى تخصيص فصؿ كىذا ممٌ  محكسبةّلغكي ةالشاممة يتطمب تكفير مدٌكنة 

ّالمختص(.ػػ خاص عنكنو ب نةّالحاسكبي ةّكصناعةّالمعجـّالعربي  ّ)لسانياتّالمدك 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ ّالمختص: ّالعربي  ّالمعجـ ّكصناعة ّالحاسكبي ة نة ّالمدكَّ ّلسانيات شكَّؿ االنتقاؿ مف المعجـ ثالثا:
ة في صناعة المعاجـ كفي استعماليا كفي استثمارىا في ركني طفرة نكعيٌ الكرقي إلى المعجـ اإللكت

ة لدل المستعمؿ في تصٌكر حكؿ إلى إحداث تغٌيرات إيجابيٌ كأٌدل ىذا التٌ ة. دة متعدٌ مجاالت تطبيقيٌ 
نة الحاسكبٌية، سكاء في تعمـ لغات العمـك كالتقنيات أك تعميميا أك في تيسير سبؿ أىميٌ  ة المدكَّ

ازدىر مصطمح كاف قد كلد حديثا مف رحـ الشابكة كأطمؽ عناف ا. ك تنالدقيؽ لمصطمحاالتصنيؼ 
 ؛ تمؾ التي تعدٌ نةالمدكّ ر األقبلـ مف غمدىا، كأظير الحؽ دكف عناء أال كىك مصطمح: الفكر، كحرٌ 

نشر ميا الشبكة في الخدمات التي تقدٌ  ثاني ثكرة في عالـ اإلنترنت بعد البريد اإللكتركني، كأحد أىـٌ 
ىي كسيمة مف كسائؿ النشر اإللكتركني ؼ بمجاالت المعرفة كافة. ك يالمعمكمات كتداكؿ األخبار كالتعر 

كأحد أساليب االتصاؿ الحديثة عمى الشابكة. كنظرنا لؤلىمٌية القصكل التي أضحت تحتميا لسانٌيات 
ا ػا ألىمٌيتيٌصيا الباحث باىتماـ شديد نظرن صالمدٌكنة في سبيؿ صياغة المصطمح كتكحيده، خ

 حاكؿ عرض كاستكناه فكره حكؿ ىذا العنصر.أسك 
 تعريؼّالمدكنَّة:ّّ-1

ف( مشتؽٌّ بدكره، مف كممة أ:ّلغة:ّ ف تدكيننا( بمعنى كتب. كالفعؿ )دكَّ ف يدكِّ اسـ مفعكؿ مشتؽٌّ مف )دكَّ
ماء العٌماؿ كالجند م تكتب فيو أسلذفارسٌية معٌربة ىي )ديكاف( التي استعمميا العرب لتٌدؿ عمى الٌدفتر ا

م تيحفظ فيو ىذه الدفاتر. ك)دكَّف الكتب كالصحؼ(: جمعيا ذكأىؿ العطٌية، ككذلؾ عمى المكاف ال
ف الٌدكاكيف في الدكلة 644ق 23كرٌتبيا. كيقاؿ أٌف الخميفة عمر بف الخطاب )ت ـ( أٌكؿ مف دكَّ

ر أٌنو مرتبط بالجانب العممي . كالمبلحظ عمى ىذا التعريؼ األخي1اإلسبلمٌية، أم أنشأىا كنٌظميا
نة تدخؿ في باب الصناعة المصطمحٌية.اإلجرائي، أم اإلنشاء كالنٌ   ظـ، كبالتالي فالمدكَّ

ا:ّ نة بأٌنيا مجمكعة مف النصكص تمٌثؿ المغة في عصر مف يعرؼ د/عمي القاسمي المدكٌ ب:ّاصطالحن
ٌية معيٌنة، أك في مستكل مف العصكر، أك في مجاؿ مف مجاالت استعماالتيا، أك في منطقة جغراف

نة إٌما أف تجمع يدكي ا كتقرأ  مستكياتيا، أك في جميع عصكرىا كمجاالتيا كمناطقيا كمستكياتيا. كالمدكَّ

                                                           
ا: عمي القاسمي كآخركف، المعجـ العربي األساسٌي )باريس:  -1 ابف منظكر، لساف العرب، مادة )دكف(. كينظر أيضن

 ، مادة  )دكف(.1989األلكسك/الركس( 
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مٌ  نة . كتستعمؿ المدكٌ 1تيخزَّف في الحاسكب كتيعالج كتقرأ إلكتركني ا - كما ىك الشائع حالٌيا -ا كرقٌيا، كا 
كرة طبيعٌية ػمغة كتحميميا كمعرفتيا مف خبلؿ نماذج منيا كردت بصيضيؼ الباحث؛ مف أجؿ دراسة ال

ـٌ المعرفة.  كذلؾ باستخداـ القدرة عمى المبلحظة التي ىي أ
ناتّالمغكيةّ-2 ا كبيرة : يرل الباحث بأٌف لمعرب القدامى جيكدن بعضّالتجاربّالسابقةّفيّبناءّالمدك 

األعراب في سبيؿ التصنيؼ المعجمي فكاه أفي عممٌية التدكيف، فمف أشير مف جمع الٌنصكص مف 
ق( ك"الجكىرم" 370ق( ك"األزىرم" )ت170كالدرس المغكم: )الخميؿ بف أحمد الفراىيدم" )ت

ة في عصكرىا الزاىٌية بصمات ق( ك"الكسائي"، كقد أعطى ىؤالء العمماء األكائؿ لمغة العربيٌ 393)ت
الحديثة. كقد مٌر زمف طكيؿ عمى ىذه المدٌكنات كاضحة رغـ بساطة الحياة كانعداـ كسائؿ التكنكلكجيا 

قبؿ أف تظير أشير المدٌكنات في أكركبا نياية القرف التاسع عشر ميبلدم مع األلماني )كادنغ( 
(j.Kading ٌالذم جمع مدك ) ٌؼ مف مميكف كممة، كمع المساني نة مف نصكص لغكٌية ألمانٌية تتأل

مف أكائؿ القرف الميبلدم العشريف حيث درس بعض كذلؾ بداية  (F.Boas) األمريكي فرانز بكاس
لغات الينكد الحمر في الكاليات المتحدة األمريكية، عف طريؽ الرحيؿ إلى أماكف عيشيـ، كفي عاـ 

مميكف كممة  4.5نة مؤلفة مف ( مدكٌ E.Thorndike ـ( جمع عالـ النفس األمريكي )ثكرندايؾ1921)
ة ( دراسات عمى نظـ )نحك( المغة اإلنجميزيٌ Palmer and Hornby) كأيضا أجرل بالمر كىكرنبي

المنطكقة مف خبلؿ نصكص كثيرة جمعاىا، كقد كانت تمؾ الٌدراسات أساسنا لتأليؼ المعجـ الشيير: 
(Learner’s Dictionary of currentenglishكىكرنبي ( كالذم شارؾ في تصنيفو )غاتنبي 

ـ(. كما كضع 1953مطبعة أككسفكرد عاـ ) ( كنشرتوHornby, Gatenby, Wakefeild ككيكفيمد
األلماني  - ( معجمو العربيHans Wherالمستشرؽ األلماني )ىانز فير 

(ArabischesWorterbuch fur die Schriftsprache derGegenwart ككاف ذلؾ عاـ )
 الذم جمع (Jean Piaget ـ(. كمف الميتميف أيضا عالـ النفس )السكيسرم جاف بياجيو1952)

 .2نات مف كبلـ األطفاؿ لتحميميا كمعرفة تطكر لغة الطفؿمدكٌ 

                                                           
 .683مصطمح أسسو الٌنظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص عمي القاسمي، عمـ ال -1
 .666/667المرجع نفسو، ص  -2
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نةّالحاسكبي ة:ّّ-3 فيا عمي القاسمي بأٌنيا عبارة عف مجمكعة مييكمة مف النصكص المغكية يعرٌ المدكَّ
ا ما تككف ىذه الٌنصكص مصحكبة بالشارات الكاممة المكتكبة أك المنطكقة التي تيقرأي إلكتركنٌيا. ككثيرن 

ة كاألمثمة عمى كيفٌية استعماؿ المغة في سياقات ناتيا المغكٌية. كتمٌدنا المدٌكنة باألدلٌ الشارحة لمككٌ 
طبيعٌية، بحيث يستطيع المغكم إجراء بحكثو عمييا كيستطيع المعجمي أف يختار مداخؿ معجمو 

 كيكتب مكاده بصكرة عممٌية كدقيقة.
نة كانت أكٌ ناتّالحاسكبي ةّظيكرا:ّأكؿّالمدكّ ّ-أ  Brownنة جامعة )براكف إلكتركنٌية ىي مدكٌ ؿ مدكَّ

University( كذلؾ في عاـ )ة ؼ مف مميكف كممة مف نصكص المغة اإلنجميزيٌ ـ( كتتألٌ 1961
برغف لٌمغة اإلنجميزية البريطانٌية  -أكسمك -األمريكٌية، كأنشئت بعدىا مدٌكنات أخرل مثؿ: )النكستر

نات أكبر الطريؽ لتأليؼ مدكٌ  ا ميدٌ نات صغيرة ممٌ ٌف ىذه المدكٌ أ كمدكٌنة المغة اإلنجميزية اليندٌية(. إالٌ 
 نة التراث األمريكي.كمدكٌ 
نة  عمي القاسمييرل :1ّكيفيةّالبحثّفيّالمد كنةّالحاسكبي ةّ-ب تككف أٌف طريقة البحث في المدكَّ
 تتبع الخطكات التالٌية:ب
نة التي يريد البحث فييا؛ -  يختار الباحث المدكَّ
 احث الكممة أك التعبير الذم يريد البحث عنو في المستطيؿ المخٌصص لصفحة البحث؛يدخؿ الب -
 يستعمؿ الباحث الفأرة لمضغط عمى كممة )ابحث( المكجكدة بجانب المستطيؿ؛ -
 نة لمعثكر عمى اإلجابة.يقـك محرؾ البحث بفحص المدكٌ  -
4-ّ(ّ نة: ّالمدكَّ Corpus linguistics/ linguistique de corpusّلساني ات عمي يرل (

نة أك مجمكعة كبيرة مف الٌنصكص التي بأٌنيا العمـ الذم يدرس الظاىرة المغكٌية مف خبلؿ مدكٌ القاسمي 
يمكف قراءتيا آلٌيا أم؛ في نصكص مقتبسة مف العالـ الحقيقي. كىذا المصطمح يرتبط ارتباطنا كثيقا 

ذا العمـ بأٌنو: مجمكعة مف الٌنصكص باستخداـ الحاسكب حتى إٌف كثيرنا مف المغكٌييف يعرفكف ى
مجرد  تنة ليسالمحكسبة التي يمكف قراءتيا إلكتركني ا مف أجؿ البحث المغكم، كلسانيات المدكٌ 

ٌنما ىي في حقيقتيا دراسة كتحميؿ تمؾ  الحصكؿ عمى البيانات كاألمثمة الحٌية بكاسطة الحاسكب، كا 
ّة. فميمة لسانٌيات المدكنة ىي التحميؿ.البيانات كالنصكص بعد الحصكؿ عمييا مف المدٌكن

                                                           
 .669عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو الٌنظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1



ــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابعالفصل ال  

189 
 

نةّكمجاالتّاستخدامياّكخصائصياّ-5 : تستخدـ الميدكنة في بحكث تنتمي إلى مجاالت فكائدّالمدكَّ
ة. ة كالمسانيات التطبيقيٌ ة، كالمسانيات الحاسكبيٌ لغكٌية شتى، منيا: المسانيات العامة، كالمسانيات التاريخيٌ 

 باحث في:ا عف خصائصيا فيكجزىا الأمٌ 
 السيكلة؛ 
 السرعة؛ 
 1الٌدقة. 

 ؿ تمؾ الفكائد في: نة المغكٌية كتتمثٌ كىناؾ جممة مف الفكائد يمكف جنييا مف المدكٌ 
 تبسيط اإلمبلء العربي، كالكقكؼ عمى أشير اليفكات اإلمبلئٌية؛ .1
 ة؛ة العربيٌ تحديد المفردات الشائعة بالٌذخيرة المغكيٌ  .2
ة بيدؼ تطكير تعميـ المغة العربيٌ  األكثر تداكالن حصر المفردات الفصيحة كالتراكيب  .3

 بالمؤٌسسات التربكية؛
 نة في بناء المعاجـ العامة كالمتخٌصصة كالتاريخٌية؛استثمار المدكٌ  .4
 دراسة مفردات المغة العربٌية كبنياتيا كنحكىا؛ .5
 ا؛كتكليدن  ة تحميبلن تيسير المعالجة اآللٌية لمغة العربيٌ  .6
 المغة كتراكيبيا بتكظيؼ النحك المقارف؛ة لمفردات الترجمة اآلليٌ  .7
كيعمؽ الباحث عمى ىذه الفكائد بأٌنو ال بٌد مف  .2ة المختمفةتمكيف الدارسيف مف المصادر العمميٌ  .8

ا أك تختفي في ضركرة تحديث المدكٌنة باستمرار ألٌف؛ ىناؾ كممات تصبح أكثر شيكعن 
 االستعماؿ، كتظير كممات أخرل.

ّالتصنيؼّالن كعيّلممّ-6 نات: ا لمعايير مختمفة ؼ طبقن يرل الباحث بأٌف المدٌكنة يمكف أف تصنٌ دك 
 كيذكر منيا:

 تصنؼ مف حيث النصكص إلى:المغة:ّّ-أ

                                                           
 .673عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1
. نقبل عف: عدناف عيداف، في مدكنتو " نظاـ 674طبيقاتو العممٌية، ص عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية كت -2

 بنؾ المغة العربية" كرقة تعريفية بالنظاـ.
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 مدٌكنات أحادية المغة مقابؿ مدٌكنات متعٌددة المغات؛ 
  ٌنات مترجمة؛مدٌكنات أصٌمية المغة مقابؿ مدك 
  ٌغة؛نات متعممي المنات الناطقيف بالمغة مقابؿ مدكٌ مدك 
  ٌنات الكبلـ المنطكؽ.نات النصكص المكتكبة مقابؿ مدكٌ مدك 
نات مف حيث الكسيمة المستخدمة في تجميعيا؛ إلى مدٌكنات مطبكعة تصٌنؼ المدكٌ  الكسيمة:ّ-ب

 يدكٌية، أك إلكتركنٌية، أك مدٌكنات منطكقة؛
مجاالت تصٌنؼ حسب المجاؿ العممي الخاص، أك مدٌكنات عامة تحكم جميع ال التخص ص:ّ-جػ

 ة؛العمميٌ 
ّالتاريخي ة:ّ-د ة تنتمي إلى فترة زمنٌية محٌددة، كأخرل تاريخيٌ  انات تجمع نصكصىناؾ مدكٌ  الفترة

 تنتمي نصكصيا إلى جميع عصكر المغة المختمفة؛
 نات غير مكثٌقة؛تصٌنؼ إلى مدٌكنات مكثٌقة مقابؿ مدكٌ  التكثيؽ:ّ-ق
 مشركحة؛نات إلى مشركحة كغير ؼ المدكٌ تصنٌ  الشرح:ّ-ك
ا مف نات متكازنة، كىرمٌية كاعتباطٌية، أمٌ مف حيث التصميـ ىناؾ: مدكٌ طريقةّالتصميـّكالحجـ:ّّ-ز

 .1حيث الحجـ فتصنؼ إلى: مدٌكنات محدكدة، كأخرل شاممة
نة:ّّ-7  ؽ بمجاؿ إنشاء المدكٌنات لعؿٌ يرل الباحث بأٌنو ال تكجد قكاعد مٌتفؽ عمييا تتعمٌ إنشاءّالمدك 

نات، كيتساءؿ الباحث عف الغرض مف إنشاء المدٌكنة، ىؿ إلى كجكد أنكاع كثيرة لممدكٌ  السبب راجع
ستككف قاعدة بيانات لتصنيؼ معجـ تاريخي؟ أك لمكقكؼ عمى المصطمحات الطبٌية العربٌية؟ فالغرض 

 مف المدٌكنة ىك الذم يحٌدد طبيعة نصكصيا كتركيبتيا، كحجميا، كشرحيا.
قائبل: السبب في إنشاء المدٌكنة قبؿ أف يقدـ عمى تجميع النصكص ىك: كيجيب الباحث عف السؤاؿ 

مف ىـ مستعممك المدٌكنة المراد إنشاؤىا؟ ىؿ ىي لبلستعماؿ الشخصٌي، أـ الستعماؿ المغكييف 
 الباحثيف، أـ لبلستعماؿ التجارم العاـ؟  
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ا ىي المكارد المتاحة كيضيؼ الباحث مجمكعة مف األسئمة: متعمقة بالتخطيط إلنشاء المدٌكنات: م
نة أكسفكرد عف مدكٌ  لتجميع النصكص؟ مف ماؿ ككقت كمعٌدات كخبرات بشرٌية؟ كيضرب لنا مثاالن 

 مميكف جنيو إسترلينٌي. 35ة، التي بمغت ميزانيتيا اإلنجميزيٌ 
 كيخمص الباحث، إلى أٌف ىناؾ ثبلثة عكامؿ ىاٌمة تتحٌكـ في نكع المدٌكنة التي ينبغي إنشاؤىا كىي:

 نكعّالمادةّالمغكي ةّالمطمكبة؛ 
 كميةّالبياناتّالمطمكبة؛ 
 ناتّالمتكف رة  .1المدك 

نةّبالمغةّالعربي ة:ّّ-8 قة بإنشاء يجمؿ الباحث مجمكعة مف الصعكبات المتعمٌ صعكباتّإنشاءّالمدك 
 يا:المدٌكنات يذكر أىمٌ 

 عٌدـ تكٌفر االتحاد عمى الماؿ البلـز لتصنيؼ المعجـ المطمكب؛ -
 ر الببلد العربٌية عمى عناصر بشرٌية مؤىمة ذات كفاءة عالٌية في ىذا المجاؿ؛تكفٌ عدـ  -
ف كانت - عدـ كجكد مدٌكنات، بالمعنى الصحيح، يمكف استثمارىا في صناعة المعجـ التاريخي كا 

 مكجكدة حقنا فقد جمعت ألسباب تجارٌية؛
عدـ تكص ؿ لجيكدنا جٌبارة، كذلؾ تخزينيا بالحاسكب يتطٌمب ف ،صعكبة تجميع نصكص مدٌكنة جديدة -

 الحاسكبٌييف إلى نظاـ جيد لمنسخ الضكئي لمنصكص؛
. كحسب رأم القاسمي فباإلضافة إلى ىذه 2عٌدـ تكفر محٌركات بحث بالعربٌية في األسكاؽ التجارٌية -

عندما يطمب اإلشكاالت، كأماـ ىذه التقنٌية العالٌية كالدقيقة، كما تقٌدمو مف مكاد كمعمكمات، ىك أٌنو 
ا عمى سبيؿ المثاؿ( يجد نفسو أماـ مئات مف األمثمة إمٌ  مثبل كممة: )بيت أك مدينة أك حديقة...

مٌ  ا يفرض عميو دٌقة االختيار كيرتبط االختيار ىنا بطبيعة ما يريد إنجازه مف رة، ممٌ ا مكرٌ منفردة، كا 
تقو كحده كال يمكف لمحاسكب أف معاجـ كحسب مستكياتيا كأىدافيا، كىذه مف المياـ الممقاة عمى عا

لبلختيار الخاضع لمذكؽ كالتكجيات كالتحميؿ  ما التقنٌية تترؾ لممعجمي مجاالن يقـك بيا. ىنا ربٌ 
(: B.Quemedaالمعجمي، مع العمـ أٌف إشكالٌية االختيار يمكف التغمب عمييا، ككما يقكؿ: كيمادا )
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( الذم ال غنى عنو مستقببل لكي Le dictionnaire de Machine"إٌف... بإيجاد المعجـ اآللي )
اختيار  ة كحيث يتـٌ ة، ككظائؼ الجمؿ النحكيٌ يكضح كيبيف العناصر المفرداتية، كيعرؼ الرتب النحكيٌ 

با إليجاد حمكؿ عممٌية ليذا النكع ك كال تزاؿ اجتيادات متكاصمة في أكر  ". كتظؿٌ 1ااالستشيادات مسبقن 
أعطى مجمكعة مف الحمكؿ االفتراضٌية سنتطرؽ إلييا في مف اإلشكاالت. كالباحث كما نبلحظ 

 العنصر المكالي.
نةّكشرحيا:ّّ-9 تصنيؼ معجـ تاريخي لمغة العربٌية كيفترض أف عمي القاسمي في  يأمؿتكثيؽّالمدك 

ا عربٌية تنتمي إلى عصكر المغة المختمفة نة تضـٌ تككف ىناؾ مدكٌ  . لكف يستشكؿ عمي نصكصن
نة تزكيدنا بالسياقات التي ترد فييا كممة مدٌكنة، فأخرج لنا الحاسكب المدكٌ  ا مفالقاسمي حكؿ إذا طمبن

مطبكعة تشتمؿ عمى ألؼ سياؽ كردت فييا كممة مدٌكنة، كدكف أف يخبرنا عف التاريخ الذم كتب فيو 
 :2ٌننا بحاجة إلىيرل بأكؿ سياؽ، كمف ىك الكاتب، كليذا 

 تطؼ منو؛عنكاف النٌص، أك عنكاف الكتاب الذم اق -
 اسـ الكاتب؛ -
 تاريخ كتابة النٌص؛ -
 جنسٌية الكاتب؛ -
 مكضكع النٌص؛ -
 نكع الخطاب كالحقؿ العممي لمنص.  -

ّالمدكّ ّ-10 ّالعربيّالمعاصر: ّالمعجـ لقد قٌدمت تعاريؼ عديدة لممعجـ، تتبايف في دقٌتيا نةّكأزمة
ب كفؽ حتكم عمى كممات منتقاة، ترتٌ كشمكليتيا، كقد عرفو الباحث بأٌنو: "كتاب مطبكع أك محكسب ي

". 3نظاـ معيف مف معمكمات ذات عبلقة بيا، سكاء أعطيت تمؾ المعمكمات بالمغة ذاتيا أك بمغة أخرل

                                                           
 ، نقبل عف: 683عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو الٌنظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1

B. Quemeda: Bases de données informatisées et dictionnaires (lexique) 2/le dictionnaire 
1983, P.U.L. p 101-120. 
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فيك تعريؼ جامع يدرج المعاجـ الكرقٌية كالمحكسبة، األحادٌية المغة كالمتعٌددة المغات كالمرتبة كفؽ 
 مداخميا المعجمٌية. مختمؼ أنماط الترتيب، كالتي تحظى بتعريؼ

ؿ ما يبلحظو الدارس كىك بصدد استقراء التجارب المعجمٌية، أٌف المعجـ العربي المعاصر يشكك كأكٌ 
. كيمكف رٌد ىذه 1مف عدـ أداء كظيفتو بالشكؿ المتعارؼ عميو بالمعاجـ الحديثة بالدكؿ المتقٌدمة

 األزمة إلى عامميف اثنيف:
ف ػـ مكاكبتو لمعربٌية الفصيحة المستعممة في عصرنا الراىانفصاـ ىذا المعجـ عف كاقعو، كعد .1

بسبب تكقؼ عممٌية الجمع كالتدكيف، كاكتفاء معظميا باستنساخ المداخؿ كتعريفاتيا مف 
 ؿ المغة المتداكلة حديثا؛ا بأٌف معاجـ األسبلؼ ال تمثٌ ة، عممن المعاجـ التراثيٌ 

يبيا دكف االىتماـ بالسياؽ االستعمالي االقتصار عمى تدكيف معاني المفردات مع خمط في ترت .2
لممداخؿ المعجمية، كيتجمى ىذا الخمط في إدراج ىذه المعاني دكف تمييز بيف الحٌسي كالمجرد 

أف  كحؽٌ  كالعاـ كالخاٌص، كالحقيقي كالمجازم... كدكف اعتبار لترتيب زمني في إيراد الشكاىد.
 صرة بأٌنيا مداخؿ مطمكسة الذاكرة عمى حدٌ ة الحديثة كالمعاننعت مداخؿ أغمب المعاجـ العربيٌ 

تعبير محمد رشاد الحمزاكم، يقكؿ: "إٌف مداخؿ معاجمنا القديمة كالحديثة ال تعتمد عمى بطاقة 
تعريؼ تشيد عمى تاريخ ميبلدىا كمكانيا، كمستكاىا الذم أخذت منو فيي مطمكسة الذاكرة 

جميزم كمعجـ ليترم الفرنسي، كما تفٌرع عمكمنا خبلفا لممداخؿ الكاردة في معجـ أكسفكرد اإلن
ضح مف المعاني التي سٌجميا الباحثاف سالـ غزالي ". كيتٌ 2عنيما مف معاجـ كظائفيا مختمفة

كعبد الفتاح إبراىيـ لمفعؿ )أخذ( المستخمصة مف مدٌكنة صغيرة ال تتجاكز مميكف كنصؼ 
مف سياقات ىذا  %53ة كصحؼ كمجبلت، أف مميكف كممة، جمعت مف كتب أدبٌية كمدرسيٌ 

                                                           
 .45خالد اليعبكدم، آلٌيات تكليد المصطمح كبناء المعاجـ المسانية، ص  -1
 ،2003محمد رشاد الحمزاكم، )المعجـ العربي المعاصر في نظر المعجمية الحديثة( مجمة المغة العربٌية بدمشؽ:  -2
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. لذلؾ كنتيجة ىذا القصكر يرل د/عمي القاسمي بضركرة 1نيا المعجـ الكسيطالفعؿ لـ يدكٌ 
 ".2إرساء تصنيؼ المعجـ العربي عمى مدٌكنة كافية

نة لغكية شاممة مف دكف كذلؾ بيدؼ أف يمثؿ المعجـ المغة تمثيبل صادقنا، كال سبيؿ إلى تدكيف مدكٌ 
 .تكظيؼ تقنٌيات الحاسكب

كفي ختاـ حديثو يكصي الباحث بمجمكعة مف التكصيات كيبمكر خالصةّفكرّعميّالقاسمي:ّّ-11
 بعض استنتاجاتو بخصكص ىذا المحكر فيما يمي:

 فيّالتصنيؼّالمعجمي:ّ-أ
ا ما يمي -  :3ينبغي في تصنيؼ معجـ جٌيد لمغة العربٌية، سكاءن أكاف عام ا أك مختص 

ف لنا استعماؿ ة تبيٌ ميؿ أمثمة حٌية كافٌية في سياقاتيا الطبيعيٌ ينبغي أف ينبني عمى دراسة كتح .1
 ة؛ يٌ المغة العربٌية في الحياة الحقيق

أف ال يككف المعجـ الحديث نقبلن عف معاجـ قديمة انقطعت صمتيا بالتغٌيرات كالتحٌكالت التي  .2
 عرفتيا المغة العربٌية.

المعجـ  ريقة مستمٌرة منذ آالؼ السنيف، فإفٌ ألٌف الٌمغة العربٌية لغة معمَّرة مرتبطة بثقافة ع .3
ا تاريخي ا، يرٌتب معاني المداخؿ ترتيبنا زمني ا )مف القديـ إلى الحديث العاـ ال بٌد أف يككف معجمن 

كفي دراسة تطبيقٌية قاـ بيا فتح اهلل سميماف حكؿ )المعجـ العربي األساسي( الذم أك العكس(. 
اهلل سميماف أف يبٌيف مظاىر الصناعة المعجمٌية الحديثة في  أٌلفو القاسمي كآخركف، حاكؿ عبد

فى دراستو بػ: "التجديد في المعاجـ العربٌية )المعجـ العربي األساسي(  ىذا المعجـ كقد عٍنكى
 نمكذجا" سأحاكؿ ذكر بعض مظاىر التجديد مف خبلؿ دراسة فتح اهلل سميماف:

                                                           
ـ غزالي، مقاؿ بعنكاف: قاعدة البيانات المعجمٌية العربٌية أك مشركع معجـ العربٌي اآللي، تكنس: عبد الفتاح إبراىيـ كسال -1

 .23، ص 32،ع1998
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بيرة لمعالجتيا عٌدة مكضكعات ميٌمة مٌثمت مقدمة )المعجـ العربي األساسي( أىمٌية ك -
تتعٌمؽ بالمغة العربٌية، فخالفت تمؾ المقدمة مقدمات المعاجـ العربٌية القديمة، التي دىرىجى 

 صاحب كؿ معجـ منيا عمى الحديث عف خصائص معجمو؛
استخدـ المعجـ الرمكز كاإلشارات، كاٌتبع الترتيب األلفبائي حسب الحرؼ األكؿ مف  -

الكممات األعجمٌية تبعنا لترتيب حركفيا، فمـ يخضعيا لنظاـ الكممات العربٌية  الكممة، كأكرد
 مف حيث التجرد كالزيادة؛

حرىصى المعجـ عمى عدـ الٌتقيد بحدكد زمانٌية أك مكانٌية، فأثبت األلفاظ كاألساليب  -
 كالتعبيرات الحديثة، كالمصطمحات كالعبارات الشائعة؛

ـٌ المعجـ اىتمامنا كبيرنا  - بميجات األقطار العربٌية، فكاف يشير إلى القطر العربي الذم اىت
يشيع فيو المفظ المذككر، مبيننا اختبلؼ األلفاظ مف بمد إلى آخر، مع اإلشارة إلى ما 
ا مشيرا إلى مقابمو  يٌتصؿ بيذا المفظ، كطريقة النطؽ أك الجمع، كقد يكرد لفظنا فصيحن

 بالعامٌية؛
رات المعاصرة حيزنا كبيرنا مف اىتماـ المعجـ، كقد شممت شغمت قضٌية المصطمحات كالتعبي -

ىذه المصطمحات مختمؼ العمـك كالفنكف، كقد التـز المعجـ في إيرادىا بالٌدقة في الٌتعبير 
؛ ىذه بعض مظاىر الحداثة التي ذكرىا فتح اهلل سميماف كلبلستزادة 1كاالختصار في العبارة

قٌسميا إلى أربعة محاكر. كباعتبار القاسمي أحد  أكثر يمكف العكدة إلى ىذه الدراسة فقد
مؤلفي المعجـ فقد تجٌمت مظاىر فكره الحداثٌية تطبيقي ا كبالتالي فقد أعٌد ىذا المعجـ 
لمناطقيف بالمغة العربٌية كعامة المثقفيف مف العرب، ككذلؾ لدارسي العربٌية مف غير 

كؿ فتح اهلل سميماف: "... إٌننا نقكؿ دكف الناطقيف بيا، تيسيرا عمييـ في تعٌمـ العربٌية، يق
مبالغة إٌف )المعجـ العربي األساسي( استطاع أف يجٌدد في المنيج كالتنػاكؿ كالعرض 
كتمٌكف مف تبلفي الكثير مف سمبيات المعاجـ العربٌية كقىدىرى عمى تجاكز حدكده المعجمٌية 

                                                           
 .271/274فتح اهلل سميماف، دراسات في عمـ المغة، ص  -1



ــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابعالفصل ال  

196 
 

)المعجـ العربي األساسي( ما ". فيذا اعتراؼ بالحداثة كالتجديد في 1إلى حدكد مكسكعٌية
 داـ عمي القاسمي مف المؤلفيف فمو إسيامو في التجديد كالحداثة.  

نة:ّّ-ب ر الباحث نة يحتاج إلى باحثيف متمرسيف في الٌمسانيات الحاسكبٌية كيتحسٌ إٌف إنشاء مدكٌ المدك 
 عمى عدـ كجكد ىذا النكع مف الباحثيف في الكطف العربي.

 2جـ المختص مف إضافة؟ تأتي اإلجابة مف جمانة كماؿ حنا كما يمي:لكف ماذا سيقدـ المعك
 
 
 
 
 
 
 
 

 كىناؾ جيكد عربٌية لتطكير المعجـ العربي المختص كمحاكلة تكييفو مع التصنيؼ العالمي الدكلي
 فكضع مجمكعة مف األخصائييف العرب نظامان لتكحيد رمكز المعاجـ جاءت كما يمي:

ّلغرضا TOOLّاألداة
A-OCR اقتناء، النصكص آليا القارئ العربي اآللي 
MMMPّفؾ –تحميؿ النصكص صرفيا  المحمؿ الصرفي اآللي 

 -المبس الصرفي
A-SPELLING 
CHECKERّ

 تصكيب أخطاء النصكص المغذاة المدقؽ اإلمبلئي العربي
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 خدمات

 المعجم

 المختص

 الممٌكن

 البحثّالذكيّداخؿّالنصكص

...كداعناّلمقكاميسّالسميكة  

 التدقٌق الهجائً

ٌّة التلخٌص  الفهرسة اآلل

 ًّ  اآلل

الترجمة من 

ٌّة  وإلى العرب
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CACّ إمداد الشكاىد المعجمٌية - قاعدة ذخيرة النصكص 
 النصكص المعجمية.نكاة قاعدة ذخيرة  -

MMSPّفؾ المبس الصرفي كالداللي - نظاـ اإلعراب اآللي 
تحميؿ مادة تعريؼ المعجـ الستخراج  -

 نكاة التعريؼ.
ADGّتشكيؿ أسيقة النصكص آليا نظاـ التشكيؿ التمقائي 
AFGّتكصيؼ البيانات المعجمية النحكية نحك العربية 

AFTDBّقاعدة النصكص الكاممة 
 العربية 

لبحث العميؽ كالتنكع داخؿ قاعدة ا
 النصكص كداخؿ المعجـ

LDBّإدارة بيانات بناء المعجـ ضماف  - قاعدة البيانات المعجمية
 االكتماؿ كاالتساؽ

LEXICAL 
SEMANTI CSّ

 بحكث الداللة المعجمية
 

-القيكد االنتقائية -السمات المغكية 
 -عبلقات األسماء

 
1ّمعجـّالعربيّالمختصاألدكاتّالعالميةّلدعـّتطكيرّال

نة عربٌية شاممة عمى مستكل الكطف العربي  يعترض سبيميا عٌدة أٌنو كالمبلحظ بخصكص إنشاء مدكَّ
نات الصغيرة المتكفٌ  عكائؽ أخرل لـ يذكرىا الباحث، كلعؿٌ  رة، كصعكبة أىميا صعكبة استثمار المدكَّ

جة محٌرؾ بحث عمييا، كما نسجؿ رىا إلى صيغة نص كامؿ إلكتركني بغرض برمنقميا في حالة تكفٌ 
نة لغكية شاممة تفيد في إخفاؽ اٌتحاد المجامع المغكٌية العممٌية العربٌية إذ؛ لـ تستطع تصنيؼ مدكٌ 

عـ ة؛ أم االفتقار إلى الدٌ ة كتقنيٌ ة كبشريٌ ة، كذلؾ بسب صعكبات ماليٌ تصنيؼ معجـ تاريخي لٌمغة العربيٌ 
ة، كعدـ ات الحاسكبيٌ يف في المسانيٌ ، كالحاجة إلى اختصاصيٌ المادم البلـز لبناء مشركع بيذا الحجـ
 ة يمكف مف معالجة المغة العربية آلي ا.تكفر الييئة عمى محرؾ بحث بالعربيٌ 
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نةترقيّ  ّالمدك  ّمفّخالؿ ّالعربية ّالمغة ّاستعماؿ ة استعماؿ المغة : يمكف أف نممس العمؿ عمى ترقيٌ ة
ة. ة نشاطات الفكج العاممة عمى ذلؾ، ككذا األخبار التقنيٌ غطيٌ نة، في ذاتيا، كفي تة في المدكٌ العربيٌ 

ا أٌف ا راسخن نة ذاتيا، إذ يحتٌج الكثيركف أك يعتقدكف اعتقادن ة استعماؿ المغة في المدكٌ بترقيٌ كيؼّذلؾ؟ّ
لذم ة مف التراث اإلنساني اة ليا لغتيا الخاصة، كال يجكز استعماليا بغيرىا، بينما نؤمف أٌف التقنيٌ التقنيٌ 

نات أف نبٌيف أٌف ذلؾ ممكف غير مستحيؿ حتى  يشترؾ فيو الجميع، لذا نطمح مف خبلؿ حكسبة المدكَّ
ة ة. كمف ذلؾ نشر أخبار بعض اإلنجازات التقنيٌ ة ال قكليٌ و سنة فعميٌ دكف أف نقكلو صراحة، ككأنٌ 

ة يقكم مكاف العربيٌ  اؽ اإلمبلئي العربي( ممٌ ة مثؿ: )مشركع قطرب لتصريؼ األفعاؿ( ك)المدقٌ العربيٌ 
كىك "انعداـ المدٌكنات المغكٌية التي قد تسمح باستغبلؿ منسؽ في نفكس الناشئة. لكف المشكؿ الرئيس 

لؤلعماؿ المعجمٌية القديمة كالحديثة مف أجؿ تنظيـ المعجـ الحالي كمؿء الفراغات المكجكدة بالنيؿ 
ا. ا ال فكضكي  ة منيجي  نستغٌؿ طاقة العربيٌ مف الضركرم أف ندرس ك  "". إذ1مف كنكز العربية الفصيحة

فمممنيجٌية  .2"...فبدكف رصيد مف المعمكمات كالكثائؽ المسانٌية يككف مف الكىـ القياـ بإصبلح جدم
قيؽ الصاـر لممؤلفات العربٌية في مدٌكنات في النيكض بالمغة العربٌية، كتتأٌتى بالتكثيؽ الدٌ  دكر ميـٌ 

 محكسبة أك مكتكبة.
ة: نقـك بكضع مراكز لصيانة الحكاسيب، كتقديـ نصائح لممستخدميف العادييف الناحية التقنيٌ كمف  -
 يـ عمى استعماؿ برامج بالمغة العربٌية ابتداء مف نظاـ التشغيؿ إلى البرامج المختمفة، باعتبار أفٌ كحثٌ 

 ة كتطكيعيا كحسف استغبلليا؛ؿ استيعاب التقنيٌ المغة تسيٌ 
ة لممنخرطيف في نادم اإلعبلـ اآللي؛ كأضافت ليمى بلـ اآللي بالمغة العربيٌ تقديـ دركس في اإلع -

 :3المسعكدم ىذه االقتراحات
ا عمى مكقع اإلنترنت ة، كتكفيره مجانن تطكير برنامج قطرب لتصريؼ األفعاؿ العربيٌ  -

http://qutrub.arabeyes.org/ 
 /http://ayaspell.sourceforge.netدقؽ إمبلئي مفتكح المصدر تطكير م -

                                                           
 .39: ص 1977األخضر غزاؿ، المنيجية العامة لمتعريب المكاكب، معيد األبحاث كالدراسات لمتعريب، الرباط،  أحمد -1
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 /http://ayaspell.sourceforge.netتكفير قامكس لممترادفات كاألضداد عمى النت.  -
 تقنية بالمغة العربية؛ إشراؾ الشباف في مشاريع -
ة في المكاقع ألىميتيا تصميـ مكاقع الكيب، كالعمؿ عمى نشر الكعي بأىمية استعماؿ المغة العربيٌ  -

 في تكصيؿ المعمكمة إلى طالبييا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ayaspell.sourceforge.net/
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ّرابعان:ّصناعةّالمعجـّالتاريخي:
عمى المادة المغكٌية في مبناىا  يقـك المعجـ المغكم أساسان مكقعّالمصطمحّفيّالمعجـّالتاريخي:ّ-1

كمعناىا، كلحصر ىذه المادة يعمد المعجمٌي إلى مجمكعة مف اإلجراءات الصكتٌية كالصرفٌية التي 
ؿ حمكلة بكاسطتيا ييتدم إلى المفظ المراد معالجتو، كىنا يأتي دكر الداللة إلجبلء المعاني التي تشكٌ 

ذا كاف األمر يتعمٌ المبنى التي أفرغت فييا المادة المغكٌية. ك  ؽ بمعجـ تاريخي لمغة، فإٌف المعجمٌية ا 
كاف التغيير ػتدخؿ في منيجيتيا عنصر الزمف الذم بكاسطتو يفٌسر ما يطرأ عمى المادة المغكٌية مف أل

ّفالتحميؿ ينصب إذنا عمى المادة المغكٌية مف خبلؿ محكريف:

 كف؛محكر التزامف، كيتخذ لو منيجان كصفيان استقصائيان ما أم .1
محكر تحقيػبػي، كيعتمد المنيج التاريخي الذم يغكص في التجربة اإلنسانٌية التي تحمميا المغة  .2

المعنٌية عبر العصكر كاألزماف، كما لقيتو ىذه المادة المغكٌية مف تحكالت في المبنى كفي 
فالمفركض في المعجـ التاريخي إذنا "أف يتقصى معاني المفظ في مختمؼ العصكر  المعنى.

ة، سكاء كاف المفظ عربيان أصيبلن فصيحان أك كاف معربان البيئات، كلدل كؿ الطبقػات االجتماعيٌ ك 
ا تذكر معانيو كميا دكف إىماؿ معنى منيا مع مقارنة ىذه المعاني في لغتيا أك دخيبلن أك مكلدن 

ة . كالمفركض في معجـ المغة العربيٌ 1ة في المعرب كالدخيؿ بمعانييا في العربية"األصميٌ 
التاريخي بصفة خاصة، أف يتضمف أصنافان متنكعة مف المفظ، منيا الفصيح كالمعرب كالدخيؿ 

". 2كالمكلد، كيضيؼ فيشر "أف جميع الكممات المتداكلة في لغة ما ليا حقكؽ متساكية فييا
كىك نفس المكقؼ الذم اتخذه )دكزم( عندما شٌدد عمى أىمٌية )تاريخ كؿ لفظ ككؿ عبارة 

ة بكؿ لفظ في مصر عربي ما كالمعاني التي كاف يفيدىا في يف المعاني الخاصٌ كالتمييز ب
ي ػ(. فالمعجـ التاريخ3مصر آخر بيف مدلكؿ كؿ لفظ عند الشعراء كمدلكلو عند الناشريف...

بالمفيـك المعاصر، ال يمكف فصمو عف مدلكؿ االستقصاء في الزماف كالمكاف كعف مشكؿ 
ل إلى ا أدٌ م عصيت حركتو في تأليؼ القدماء المعجمييف، ممٌ ضبط مؤشر التغيير المغكم الذ

                                                           
 .، بيت الحكمة1989تكنس: ـ. محمد الطيب، المعجـ العربي التاريخي،   ينظر: -1
 .المرجع نفسو -2
 .المرجع نفسو -3
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إىماؿ بعض العناصر المغكٌية الطارئة في المتف المغكم العربي، كالدخيؿ كالمكلد كاألعجمي 
( حسب د. الحمزاكم الػذم 1كالعامي... )كىي الحقكؿ التي تتحرؾ فييا عكامؿ التغيير...

)بالتزاميـ بالمرجعيات الثابتة(. يقصد بيا الشعر  ر ىذا المكقؼ لدل المعجمييف العربيفسػٌ 
( عندما يقكؿ: Dozyالجاىمي كالقرآف كالحديث... كىك في ىذا يزكي مبلحظة العبلمة دكزم )

"أٌنني كجدت معاجـ المغة الفصحى التي تحكم كثيران مف الكممات األعجمٌية األصؿ ال تشير 
ج تنقٌية الفصحى مف الشكائب، الذم اعتمده . كالكاقع أف مني2إلى أصكؿ قميؿ منيا.." إالٌ 

حفظ مف األصناؼ األخرل غير الفصيحة إلى ا، ىك الذم أٌدل إلى ىذا التٌ عمماء الٌمغة قديمن 
جعؿ الجكاليقي مثبلن في تأليفو عف )المعرب مف الكبلـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ(  حدٌ 
مفردة، كىك  1500ال يتجاكز  و عندما أحصى الكبلـ األعجمي في ألفاظ الحضارة كجدهأنٌ 

شيء ال يذكر إذا ما قيس بالمتف المعجمي العربي اليائؿ الذم تقدر ألفاظو بالمبلييف. كىذا 
ا جعؿ التحفظ عند القدماء يبرره أيضان الحفاظ عمى القرب مف النص القرآني ما أمكف ممٌ 

ة يران مف المغات الحيٌ كبة بينما نجد كثػعنصر التغيير يبقى في حدكد ضيقة يسير بكتيرة محس
المعاصرة ال يضيرىا تغيير إىابيا مف حيف آلخر، جممة أك تفصيبلن. كاستيعابيا لمفردات مف 

ة ػ% مف الفرنسي 44تتشكؿ بنسبة  - كفي الكقت الحاضر - لغات مجاكرة. فالمغة اإلنجميزية
ف مكقؼ معجميينا مف فإذا كا. 3ة...أك بشكؿ أدؽ مف المغة النكرماندية، كالباقي مف السكسكنيٌ 

المكلد كالدخيؿ التحفظ منو كالتحرم في ضمو، فماذا كاف المكقؼ مف المصطمحات التي نص 
)دكزم( عمى أف كؿ معجـ تاريخي يجب )أف يشتمؿ عمى كؿ مصطمحات العمـك كالفنكف 

 لقد بدأت بيذا التقديـ عف المعجـ التاريخي، مستشيدنا بآراء (.4مفسرة تفسيران منيجيان...
قد تكفي تاريخي، فينرم فيشر المعجـ التصنيؼ  األكائؿ في محاكلةالمستشرقيف باعتبارىـ 

ـ( بعد أف بدأ بكضع الٌمبنات األكلى ليذا المعجـ، كعندما تأٌسست )جمعٌية 1865/1949)

                                                           
 .، المعجـ العربي التاريخيـ. محمد الطيبينظر:  -1
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المعجمية العربية( بتكنس في أكاسط الثمانيات، أكلت أىمٌية بالمعجـ التاريخي، ثـ تكٌقفت عف 
يو. كلقد كجد العرب صعكبة في تأليفو العتبارات متنٌكعة فكـ مف محاكلة لمجامع العمؿ ف

إلى كضع تصكر جديد دعاّعميّالقاسميّا يا باءت بالفشؿ، ممٌ المغة العربٌية لتصنيفو لكف كمٌ 
لمحاكلة كضع المعجـ، كىك تصكر مبني عمى رؤل أكركبٌية سنحاكؿ استكناه فكره في ىذا 

 المكضكع.
ـ ّكالمعجـّالتاريخيّالخاص:المعجـّّ-2 ّالتاريخيّالعا
ّ"ّ-أ ّالتاريخي: المعجـ التاريخي صنؼه مف المعاجـ يرمي إلى تزكيد القارئ بتاريخ تعريؼّالمعجـ

". فالمعجـ 1رىا منذ أقدـ ظيكر مسجؿ ليا حتى يكمنا ىذاع تطكٌ األلفاظ كمعانييا مف خبلؿ تتبٌ 
، مف حيث العمـك كالخصكص، كالرقي كاالنحطاط كيتتٌبع ة، يرصد دالالت األلفاظالتاريخي سجٌؿ األمٌ 

 راتيا، كيسٌجؿ مختمؼ استعماالتيا مف حيث المكاف كالزماف، كطبيعة المكضكع كبحسب الشيكع.تطكٌ 
: كيرل الباحث أيضا، أٌنو يمٌيز عادة بيف المعجـ الفرؽّبيفّالمعجـّالتاريخيّكالمعجـّالمختصّ-ب

 يخي المختٌص، بناء عمى ثنائٌية التعميـ كالٌتخصيص، فإذا كاف:التاريخي العاـ كالمعجـ التار 
 يدٌكف جميع األلفاظ دكف اعتبار لممجاؿ العممي الذم ينتمي إليو؛المعجـّالتاريخي:ّّ-

. أمافإفّالمعجـّالمختص:ّّ- فيي سكاء  منيجيةّالبناءّيكتفي بتدكيف مصطمحات عمـ مف العمـك
ّفي المعجميف.

ّ

 
 
 
ّجـّالتاريخيأنكاعّالمع 
ّالعربي:ّيرلّالباحث:ّ-3 ّأىمي ةّالمعجـّالتاريخي 
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  سيشكؿ قفزة نكعٌية في صناعة المعجـ العربٌي، كيعمؿ عمى تبياف كحدة االستعماالت المغكٌية
 في مختمؼ األقطار العربٌية؛

  ٌة ككصفيا كصفنا لسانٌيا دقيقنا؛يساعد عمى دراسة المغة العربٌية دراسة عممي 
  ات التي لحقت بأصكات المغة العربية؛يؤرخ لمٌتغير 
  مدادىا بالشكاىد، كسندن ا لمراجعة المعاجـ يككف مصدرنا لتصنيؼ األنكاع األخرل مف المعاجـ كا 

 المكجكدة حالي ا؛
 ؛1يزٌكد طمبة الدراسات الٌمسانية العميا بمرجع ىاـ إلعداد رسائميـ كأطركحاتيـ 

ا لتبياف فكائد المعجـ التاريخي المغكية و: "ال نجد داعي  غير أٌف الجمعٌية المعجمٌية بتكنس ترل بأنٌ 
 ".2كالتاريخية كالعممٌية، فقد أغنتنا أدبيات الدرس المعجمي عف ذلؾ

ّالّيكجدّمعجـّتاريخيّعربي؟ّّ-4 يطرح الباحث ىذا السؤاؿ، ثـ يحاكؿ اإلجابة عنو، فعمى لماذا
معجـ عربي متكامؿ، ىك  ؿا ما أدركنا أٌف أكٌ الرغـ مف أٌف العرب كانكا سباقيف لمتأليؼ المعجمي إذ

ة كتاب )العيف لمخميؿ بف أحمد( كقد صنؼ في القرف الثامف الميبلدم عمى حيف أٌف المغات العالميٌ 
األخرل لـ تحظ بمعجـ قبؿ القرف السابع عشر الميبلدٌم أم بعد حكالي تسعة قركف مف صدكر 

ـ( كنشر معجـ 1612)كركسكا( اإليطالية صدر عاـ ) المعجـ العربي األكؿ. مثبل: )معجـ أكاديمٌية
لقد ظيرت المعاجـ التاريخٌية في أكركبا نتيجة ك  ـ(.1694ـ/1683األكاديمٌية الفرنسٌية بيف عامي، )

الزدىار المسانٌيات الحديثة في النصؼ الثاني مف القرف الميبلدٌم، بحيث أرسيت دراسة المغة ككصفيا 
فركع الٌمسانيات في ذلؾ القرف عمـ المغة التاريخي كعمـ المغة المقارف عمى أسس عممٌية. كمف أبرز 

الٌمذاف عنيا بكضع قكانيف تغٌير األصكات المغكٌية، ككذلؾ عمـ التأثيؿ؛ الذم يعنى بدراسة أصؿ 
 الكممات كاشتقاقيا كتطٌكر دالالتيا. كلـ يكف ىناؾ تصنيؼ معجـ تاريخي لمغة العربٌية لؤلسباب اآلتية:

  ٌالنيضة العربٌية كانت في بدايتيا إٌباف القرف التاسع عشر الميبلدم، كلـ تكف الدراسات  ألف
 المسانٌية العممٌية قد تطكرت بما يكفي إلعداد معجـ تاريخي لغكم؛

                                                           
 .775عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1
، جمعية المعجمية العربية، دار الغرب 1993أعماؿ ندكة المعجـ العربي المختص، كقائع الندكة العممية الثالثة  -2

 .132، ص 1996مي، تكنس: اإلسبل
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  المعاجـ العربٌية التي أنجزت في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر كالنصؼ األكؿ مف
عادة  القرف العشريف؛ كانت مجرد نقؿ مف المعاجـ القديمة السابقة، مع تيذيب كتنقيح كا 

 ترتيب؛
  ٌة، كىذا تصنيؼ معجـ تاريخي عربي يتطمب؛ حشد عدد مف المتخٌصصيف بالمغات العربي

ا يقـك بو فردين  يتطمب مؤٌسسة قائمة بذاتيا، كبالتالي فإنجاز المعجـ التاريخي ليس عمبلن 
 ؛ 1جـ أكسفكرد لمغة ترعاه مؤٌسسة مستقمةب تكافؿ الجيكد، فمعمعجمي بمفرده؛ بؿ يتطمٌ 

كتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أٌف أكاديمٌية المغة العبرية قد عٌدت إنجاز المعجـ التاريخي لمغة 
. مف خبلؿ ىذا القكؿ فالدكلة العبرٌية كضعت المعجـ 2العبرٌية ىذا المكسب الضخـ مف أكؿ أكلكياتيا

ؾ إلثبات كجكد الكياف الصييكني، كبالتالي تعكيض مركب النقص التاريخي ضمف أكؿ األكلكيات، كذل
بالمغة فما دامت األرض قد أخذكىا عنكة أرادكا إثبات ذكاتيـ بالمغة، كبالتالي فقضٌية المعجـ التاريخي 

 قضٌية إرادة كغيرة عمى المغة.
5-ّّ ّالعربي ة: ّلمغة ّالتاريخي ّالمعجـ ة كالعربٌية عاـ يٌ ة كالعممشكؿ اٌتحاد المجامع المغكيٌ ىيئة
ـ( "لجنة المعجـ التاريخٌي لمغة العربٌية" كقد عقدت الٌمجنة عٌدة اجتماعات في مقر مجمع المغة 2004)

ّالعربٌية في القاىرة، تمخضت عف إنشاء مؤٌسسة مستقٌمة مقٌرىا القاىرة تسمى  )ىيئةّالمعجـّالتاريخي 
( برئاسة د/محمكد حافظ رئيس اتحاد المجامع ـ2006( كفي آخر اجتماع ليا في أفريؿ )لمغةّالعربي ة
المجمس النظاـ األساسي لييئة المعجـ التاريخٌي، كشكؿ لجنة مف أربعة أعضاء، ككمفيـ  المغكٌية، أقرٌ 

بالشركع في تنفيذ خطة عمؿ المعجـ بإشراؼ المدير التنفيذم لمييئة د/كماؿ بشر. كتتألؼ المجنة 
 الرباعية مف:

ؼ بػ: تككيف قائمة بالخبراء الذيف يستفاد منيـ في البحث كقد كمٌ  س()تكنإبراىيـ بف مراد  .1
عداد منيج تدريب المعجمييف الذيف سيعممكف في ىيئة المعجـ التاريخٌي لٌمغة  كالتأليؼ كا 

 العربية؛

                                                           
 .708عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو العممية، ص  -1
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نات المغكٌية العربٌية المحكسبة الم )السعكدية(أحمد الضبيب .2 كجكدة ػكقد كٌمؼ بػ: حصر المدكَّ
 ة؛نة المعجـ التاريخي لمغة العربيٌ دة منيا في تككيف مدكٌ كتقييـ االستفا

عمي القاسمي )عراقي مقيـ بالمغرب( كقد كٌمؼ بػ: كضع الخطة العممٌية لتأليؼ المعجـ  .3
 ة؛التاريخي لمغة العربيٌ 

محمد حسف عبد العزيز )مصر( كقد كمؼ بػ: إعداد كتيب تعريفٌي بالمعجـ التاريخٌي لمغة  .4
 .1لمشرفة عمى تأليفوالعربٌية كالييئة ا

ر كالمبلحظ ىنا أٌف عمي القاسمي عضك في لجنة كضع المعجـ التاريخي، كبالتالي فيك ينقؿ كيصكٌ 
 لنا كاقع المعجـ التاريخي عف قرب.

ّالتاريخيّفيّفكرّعميّالقاسمي:ّ-6 بعد إمعاف ك يقكؿ د/عمي القاسمي  خطكاتّتصنيؼّالمعجـ
ة الحديثة في المغات العالمٌية، تبٌيف لنا بتأليؼ المعاجـ التاريخيٌ  قةالٌنظر في عدد مف الدراسات المتعمٌ 

 فؽ عمى أٌف الخطكات الرئيسة في تصنيؼ أم معجـ تاريخي ىي:أٌنيا تتٌ 
 تحديد عصكر المغة؛ 
 إعداد قائمة بالمصادر كالمراجع مف المخطكطات كالمطبكعات المكثقة؛ 
 بناء مدٌكنة لغكٌية محكسبة؛ 
 نة؛كمشتقات جرد الجذكر  يا كسياقاتيا مف المدكَّ
 تكفير قاعدة شكاىد مكثقة عمى مداخؿ المعجـ؛ 
 ىي خطكات حديثة مستمدة مف تجارب ناجحة في التأليؼ  .2تحرير مداخؿ المعجـ التاريخي

المعجمي العالمي، كبالتالي فعمي القاسمي يدعك إلى ضركرة النسج عمى ىذا المنكاؿ العالػمي 
كف قد اٌطمع عمى تمؾ التجارب كأعمؿ فكره فييا كبالتالي ال بٌد كفي كضعو ليذه الخطكات يك

 مف مكاكبة ىذا الفكر العالمي في مجاؿ التأليؼ المعجمي.
ّالتاريخي:ّ-7 ّالمعجـ المدخؿ المعجمي البنية األساس ضمف بنيات المعجـ  يعدٌ  مككناتّمداخؿ

 التاريخي، كيتككف مف:
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 ألفاظ المداخؿ الرئيسة؛ 
 فة لمفظ عبر عصكر المغة؛التيجيات المختم 
 ة؛نحكيٌ الة ك صكتيٌ الة ك صرفيٌ المعمكمات ال 
 معطيات عف االستعماؿ )التحديد الزمني كالمكاني كمستكيات االستعماؿ(؛ 
  ا تاريخٌيا؛دالالت المدخؿ المختمفة مرٌتبة ترتيبن 
 المصادر المعتمدة: األكلٌية )نصكص(، كالثانكية )معاجـ(؛ 
 1لمعجـحٌرر امبلحظات كتعميقات م. 

8-ّّ : ّالتاريخي  ّالمعجـ ّتأليؼ ّفي ّالشكاىد يرل الباحث بأٌف الشكاىد تمثؿ قمب المعجـ مكانة
التاريخٌي، فجميع مكٌكنات مداخؿ المعجـ تصدر عف الشكاىد كترتكز عمييا، فمف الشكاىد نختار 

عٌية، كمف كممات المداخؿ الرئيسة في المعجـ التاريخي، كمف الشكاىد نختار كممات المداخؿ الفر 
 سياقات الشكاىد نفيـ معاني األلفاظ كنصكغ تعريفاتيا، كمف العصكر التي تنتمي إلييا الشكاىد نستدؿٌ 

 عمى تطٌكر المغة كتاريخيا. 
 أغراضّالشكاىدّككظائفيا: .أ 
 إثباتّكجكدّكممةّأكّأحدّمعانييا؛ 
 تكضيحّمعنىّكممةّالمدخؿ؛ 
 ّتبيافّاستعماؿّالكممة؛
 2اطقيفّبالمغةإعطاءّفكرةّعفّثقافةّالن. 

ّب.ّخصائصّالشكاىد:
 مصداقٌية الشاىد، كاألخذ بالمبدأ الكصفي في اختيار الشاىد؛ 
 طكؿ الشاىد كاختصاره، أف يراعى فيو االقتصار؛ 
 تكثيؽ الشاىد؛ 
 اصطناع الشاىد؛ 
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 عدد الشكاىد؛ 
ّ .ج  ر الباحث عف مكقفو الشخصي في األطركحة لقد عبٌ مكقؼّعميّالقاسميّمفّالشكاىد:

ـ( بعنكاف: )عمـ المغة كصناعة المعجـ( كما زاؿ 1972ميا إلى جامعة تكساس عاـ )التي قدٌ 
ـٌ اختيار الشكاىد بحيث تعكس حضارة الناطقيف  ا بو إلى حدٌ متشبثن  اآلف يقكؿ: "يجب أف يت

". فالشكاىد عنده كفي رأيو ينبغي أف 1بالمغة... كأنماط تفكيرىـ كسمككيـ االجتماعٌي كبيئتيـ
ر إضافة إلى ػد، لتحقيؽ جميع تمؾ األغراض السابقة الذكلمعجـ التاريخٌي الجيٌ تستخدـ في ا

الغرض الرئيس كىك تحديد تاريخ ظيكر األلفاظ الجديدة، أك المعاني الجديدة أللفاظ مكجكدة 
 سابقان، كتكضيح تطٌكرىا عبر التاريخ. 

ّ .دّ حكؿ المنيج الذم يطرح الباحث عٌدة إشكاالت حكؿّالمنيجّالمتبعّفيّاختيارّالشكاىد:
نمتزمو في انتقاء الشكاىد فيؿ نمتـز في اختيار الشكاىد بمبدأ المعيارٌية كاالنتقالٌية أـ بمبدأ 

ّالكصفٌية كالشمكلٌية؟
ا نحف فنرل األخذ بالمبدأ يقكؿ: "أمٌ مكقؼّالقاسميّحكؿّالمنيجّالمتبعّفيّاختيارّالشكاىد:ّ .زّ

غة العربٌية بشرط أف ال يككف االستعماؿ قد كرد الكصفي في اختيار شكاىد المعجـ التاريخٌي لمٌ 
في شاىد يتيـ، أم أٌنو لـ يىرد إاٌل مٌرة كاحدة في نٌص مأخكذ مف منطقة جغرافٌية معٌينة أك مف 
كاتب مغمكر، كلـ يستمر في االستعماؿ بضع سنيف كلـ يًشع استعمالو مف قبؿ. فيذا الشرط 

ّ". 2ىك مف شركط المبدأ الكصفٌي كضكابطو
يخمص د/عمي القاسمي إلى مجمكعة مف الصعكبات، فتأليؼ صعكباتّتأليؼّالمعجـّالتاريخي:ّّ-9

ف تكفر الماؿ البلـز لذلؾ فمعجـ )أكسفكرد لمغة  المعجـ التاريخي ليس باألمر الييف، حتى كا 
ّ( عامنا.70اإلنجميزٌية( استغرؽ تأليفو أكثر مف سبعيف )

ا لتكفر تقنٌيات العمـ الحديثة خبلؿ مٌدة أقصر غير أف العائؽ كيأمؿ الباحث بتأليؼ معجـ تاريخي نظرن 
 كمف في:ياألكؿ 
نة لغكٌية محكسبة؛ .1  عدـ امتبلؾ ىيئة المعجـ التاريخي مدكَّ
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 غياب طريقة المسح الضكئي الكامؿ لمٌنصكص العربٌية؛ .2
 عدـ كجكد عدد كاؼو مف المتخٌصصيف في الٌدراسات التأثيمٌية؛ .3
سياؽ في د/صالحّبمعيدّّإنجاز المعجـ التاريخي قبؿ مركر مائة عاـ. غير أفٌ  عمي القاسميع ال يتكقٌ 

حديثو عف المعجـ التاريخي، قاـ بإنجاز دراسة تعريفٌية بالمعجـ التاريخي لمغة العربٌية لفائدة اٌتحاد 
ـ(. دعا إلى ضركرة رفع الصعكبات كمحاكلة تجاكزىا، يقكؿ: "يجدر 2008المجامع المغكية في عاـ )

فع النيائي كي ال بي الكقكؼ عند بعض الصعكبات التي تبدك لي بأٌنيا تحتاج مف البداية إلى الرٌ 
مبة، كباب مف أبكاب  يمتبس األمر كيبدك لي بأٌف رفعيا باب مف أبكاب كضع أرجمنا عمى األرض الصي

 " كىي:1االنشراح كالٌنجاح في العمؿ
 لمعجـ الكبير؛ ألٌف ىناؾ بعض العقكؿ ال تؤمف االقتناع بأٌف المعجـ التاريخي ال ييغني عنو ا

 ة؛بفكرة إنجاز معجـ تاريخي لمغة العربيٌ 
  األخذ في الحسباف طكؿ الٌنفس في اإلنجاز؛ يجب اإليماف بأٌف الفترة ستطكؿ بؿ حتى تعاقب

 يؿ اختصار المسافات؛ر المعمكماتٌية أصبح مف السٌ أجياؿ، كلكف بفضؿ تطكٌ 
 لف يتأتى ذلؾ إاٌل بتكافؿ جيكد جميع الدكؿ العربٌية كالمؤٌسسات ك  رصد كاؼو ككامؿ لمتمكيؿ؛

 ا مف ميزانيتيا ليذا المشركع؛ص كؿ دكلة جزءن المغكٌية، كأف تخصٌ 
  العصر الجاىمي إلى اآلف؛مف الحصكؿ عمى الكمٌية الكبيرة مف المعطيات كالمدٌكنات 
 ( الرىاف كؿ الرىاف عمى كضع مناطيؽLogicielsلعممٌية الح ) .يازة كالمعالجة كاالسترجاع

ؿ المعالجة فاألستاذ بمعيد يدعك إلى ضركرة اإليماف بطكؿ الٌنفس كضركرة التمكيؿ لو، كيفضٌ 
 خـ، فالدكتكر صالح بمعيد يعدٌ العممٌية؛ أم اعتماد تقنٌية الحاسكب في إنجاز ىذا العمؿ الضٌ 
الحفاظ عمى أصالة في اـ األماف المعجـ التاريخي مف أمف األمة العربٌية المغكم، باعتباره صم

األلفاظ العربٌية، كالمبلحظ أٌف أغمب الباحثيف ممف خاضكا في ىذا المضمار يدعكف إلى 
ة الجديدة، فيك يدعك إلى قنٌية، كعمي القاسمي كاف مف أشٌد المتشبثيف بيذه اآلليٌ استعماؿ التٌ 

محكسبة كما أشرنا  ضركرة تككيف إطارات في مجاؿ الحاسب اآللي كضركرة كضع مدٌكنة
 ا. ككما عرضنا فالباحث مف ممثمي لجنة كضع المعجـ التاريخي.سالفن 

                                                           
 .132، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ص 2010لجزائر: صالح بمعيد، في األمف المغكم، دط. ا -1
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، أما رأيي أنا فميس ثمة مف شؾ في أٌف المغة العربٌية زاخرة بالمعاجـ فكرّالقاسمي ىذا فيما يخٌص 
العربي  ع في أنظمتيا، كمناىجيا، كسماتيا، كنستطيع أف نقكؿ إٌف صناعة المعجـالمختمفة التي تتنكٌ 
ة ا. فبعد أف كانت بدايات ىذا المعجـ متمثمة في بعض الرسائؿ المغكيٌ ا كضخمن ا كبيرن قد شيدت تطكرن 

الصغيرة، كبعض كتب األضداد، عرفت البيئة العربٌية كتاب العيف، كالجميرة، كالمحكـ كغيرىا مف 
ت أخرل تمثمت فيما أعٌد مف المعاجـ، ككانت تمؾ قفزة نكعٌية في مجاؿ التأليؼ المعجمي، أعقبتيا قفزا

ة، كالمعجـ الكسيط، كالمعجـ الكجيز معاجـ في العصر الحديث سكاء أكانت صادرة مف مجامع لغكيٌ 
ذا كانت البيئة العربيٌ  القدماء مف  ة قد عرفت المعاجـ في فترة مبكرة، فإفٌ أـ مف أفراد كىي عديدة. كا 
كلـ يظير االىتماـ بالتأليؼ المعجمي في الثقافات اليكنانييف كالبلتينييف لـ يؤلفكا معاجـ لغكٌية، 

سبانيا كفرنسا. يقكؿ إبراىيـ بف األكركبيٌ  ة إلى في القرف السابع عشر، فألفت معاجـ عامة في إيطاليا كا 
بذم محؿ في التفكير المغكم الغربي إلى كقت  - انظرٌية كتطبيقن  - امراد: "فميس االىتماـ بالمعجـ إذن 

لصناعة المعجمٌية مقصكرة عمى المعاجـ المغكٌية التي تعنى بإيراد معنى الكممة ". كلـ تعد ا1قريب
مت في كافة المجاالت عت تمؾ الصناعة كتكغٌ كاشتقاقاتيا كاستعماالتيا المختمفة، بؿ تنكٌ 

كالتخٌصصات، فأصبح ىناؾ: معاجـ لممصطمحات، كأخرل لؤلعبلـ كأخرل لؤلخطاء الشائعة... 
ـ التاريخي الذم قد كيضعت لبناتو األكلى فعمٌيا كبدأ باالشتغاؿ كعمي القاسمي مف بالمعج افمنتفاءؿ إذن 

بيف أعضائو فمنتفاءؿ ألٌف العرب قديما ألفكا مف العدـ فمنتفاءؿ ألٌف ظيكر التقنٌية كالمعمكماتٌية 
 ستساعد عمى ذلؾ. بدليؿ أٌف:

  لـ تعرفو إاٌل منذ بداية الستينيات حداثة دخكؿ الكمبيكتر إلى الدكؿ العربٌية، فالبيئة العربٌية
 كبالتالي فمف نصبر حتى نتحكـ أكثر في ىذه التقنٌية؛

  استخدامو في البداية كما ىك مبلحظ كاف مقصكرا عمى مجاالت محٌددة كالطيراف كالمصارؼ
ما في المجاالت  اة، كلـ تكف مف بينيا الجامعات كىذا أثر نكع)البنكؾ(، كاإلدارات الحككميٌ 

 ة كالبحثٌية؛العممي

                                                           
 .48إبراىيـ بف مراد، مقدمة لنظرية المعجـ، ص  -1
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  ٌؤل عدـ اقتناع البعض في البداية بفكرة حكسبة المغات اإلنساني ة، لكف نبلحظ تغير الري
ا سيشجع عمى ضركرة التقميد كأصبح العربي يبلحظ ما كصمت إليو الدكؿ األكركبٌية كىذا حتمن 

 كما دعا أستاذنا عمي القاسمي؛
لى ضركرة تكحيد الجيكد ا لعربٌية في سبيؿ إنشاء معجـ تاريخي كلنتمسؾ فمنتفاءؿ بالعقؿ العربي، كا 

 بنفس طكيؿ كرباطة جأش كعدـ االستسبلـ لمصعكبات كما قاؿ د/صالح بمعيد.
كأرجك مف الباحثيف تتبع طريقة عمي القاسمي، في سبيؿ بناء المعجـ التاريخي، فالباحث ال يكتب مف 

ػّالمعجـّالعربيّاألساسيّمثؿ:  عدـ إٌنو عالـ معجمي متمكف كلو مؤلفات معجمية ذات صيت عاؿو 
معجـّمصطمحاتّعمـّصفحة. ك 1347( ػ المنسِّؽ ػ 1991: 2، ط1989)باريس: األلكسك/الركس، 

ّالحديثّ ّاالستشيادات( ػ مع آخريف ك1981)بيركت: مكتبة لبناف: المغة  2001)بيركت:  معجـ
ّمكتبة لبناف ناشركف،( ك ّكالتطبيؽ ّالنظرية ّبيف ّالعربية مكتبة لبناف،( 2003يركت: ) بالمعجمية

. الطبعتاف األكلى كالثانية: ) 3مكتبة لبناف ناشركف( ط 2004بيركت: عمـّالمغةّكصناعةّالمعجـّ)ك
ّ(. 1991، 1975الرياض: جامعة الرياض، 

 أال تشيد ىذه المؤلفات باألخذ بفكره، في سبيؿ صكغ نظرٌية مصطمحٌية عربٌية.
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راسة التعريؼ المصطمحي كاحدان مف اىتمامات الدٌ  يعدٌ  رّعميّالقاسمي:خامسا:ّركفّالتعريؼّفيّفك
ف لـ نقؿ عمكدىا الًفٍقرم إطبلقان؛ كذلؾ بالنٌ  تو كخطكرتو معان. يقكؿ محسف ظر إلى أىميٌ المصطمحٌية، كا 

 عبد الحميد إٌف "تحديد المصطمحات التي يستعمميا الباحثي أمره في غاية األىمٌية؛ إذ بدكنو سندكر مع
فؽ عمييا لمكصكؿ المؤلفيف كالمخالفيف في حٍمقة ميفرىغة، كال نستطيع أف ننطمؽ مف مفاىيـ كاضحة نتٌ 

إٌف التعريؼ يرمي إلى تبييف مفيـك المصطمح، كتكضيح مدلكلو، كتمييزه مف  ".1إلى حٌؿ أم مشكؿ
". 2حاؿ الًعمـ بوغيره مف المفاىيـ. كىك بذلؾ، "ينقؿ المتمقي لممصطمح مف حاؿ الجيؿ بمفيكمو إلى 

صكر كصفان لفظيان "يسمح بالتفريؽ بينو كبيف تصكرات أخرل داخؿ و يصؼ المفيـك أك التٌ كما أنٌ 
نجد فييا ة التي تقدَّـ بالجيِّدة المقبكلة، بؿ ." كليست كؿ التعريفات المصطمحيٌ 3منظكمة التصكرات

ميا فكره إذا "قدٌ  ة، إالٌ أىميتيا المعرفيٌ ة، ك . كال تكتسي التعريفات قيمتيا العمميٌ بعض الغمكض كالصعكبة
أك دراسة ميٍخمصاف يريداف الكصكؿ إلى كضكحو في الرؤية

فالبحث في المراجع، عف التعريؼ ". 4
كنظرنا ألىمٌية . المصطمحي ال يغني شيئا لندرة المؤلفات أك المقاالت التي عالجت ىذه القضية

شكاالتو أدرج الباحث ركف التعريؼ ك  بيف أنماطو كشركطو، كصعكباتو كعيكبو. سنحاكؿ التعريؼ كا 
ّاستكناه فكره كنظرتو لمتعريؼ.

ٍسـ كًنٍشداف الٌضالة. يقكؿ يراد بػ"التعريؼ"، في معاجـ المغة العربيٌ تعريؼّالتعريؼ:ّّ-1 ة اإلعبلـ كالكى
فىو يىٍعًرفيو ًعٍرفىةن كًعٍرفانان كًعًرفَّانان كمىٍعًرفىةن... كعى  : أٍعمىمىو إٌياه كعىرَّفىو بىٍيػتىو: صاحب "المساف": "عىرى رَّفىو األٍمرى

الَّةً  : اإلٍعبلـي كالتٍَّعريؼي أٍيضان: إٍنشادي الضَّ سىمىو... كالتٍَّعريؼي اٌلة  أٍعمىمىو بمىكىاًنو، كعىرَّفىو بو: كى كعىرَّؼى الضَّ
الَّةى: أٍم ذىكىرىىا كطىمىبى مىٍف يىٍعًرفييا  اءى رىجيؿه يىٍعتىًرفييا؛ أٍم يىًصفييا بًصفىةو ييٍعػًمـ نىشىدىىا. عىرَّؼى فيبلفه الضَّ فجى

كَّر 5أنَّو صاًحبييا ". كينصرؼ معناه، في المغات األجنبية )الفرنسية مثبلن(، إلى تحديد أك شٍرح ميتصى

                                                           
 .17، ص 6محسف عبد الحميد، المذىبية اإلسبلمية كالتغيير الحضارم، األمة، ع -1
. كجدة: 1كمناظرات"، ط عبد الحفيظ الياشمي، "قضية التعريؼ في الدراسات المصطمحية الحديثة" سمسمة "ندكات -2

 .12، ص 1998
 .191، ص 2، مج8، ج1993محمد محمد حممي ىمٌيؿ، أسيس المصطمحية، مجمة "عبلمات في النقد"، المغرب:  -3
 .12، ص 1، ع1984حساف داككد، قيمة التعاريؼ اإلسبلمية، مجمة "منار اإلسبلـ"،  -4
 العرب، مادة )ع ر ؼ(.. نقبل عف: لساف 939عمي القاسمي، عمـ المصطمح، ص  -5
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ّعميّالقاسميّك. 1كممة ٌما ّد/ كضيح. كالتعريؼ في صناعة المعجـ؛ ىك قكؿ : لغة: ىك التٌ يعرفو
ى التعريؼ في كتب المنطؽ ٌمفظ المعرؼ بحيث يفيمو مستعمؿ المعجـ، كليذا يسمٌ ح أك يشرح اليكضٌ 

العربٌية القديمة بػ "القكؿ الشارح" فالقصد منو تحصيؿ صكرة الشيء في الذىف كتكضيحيا كتمييز ذلؾ 
". كيضيؼ تعريؼ الشريؼ الجرجاني: "ذكر ما يستمـز معرفة شيء 2الشيء عف غيره مف األشياء

ّ".3آخر
ّالقاسمي:ّ-2 ّعمي ّفكر ّالتعريؼّفي يذكر الباحث أٌف لمتعريؼ أىمٌية بالغة في اكتساب  أىمي ة

المعرفة العممٌية، ألٌف غايتو التكصؿ إلى معرفة ماىية األشياء كطبائعيا الجكىرٌية كقد عٌده أرسطك 
ّاه.يبداية العمـ كمنت

ّ : يحصرىا الباحث في كظيفتيف:كظيفةّالتعريؼّ-3
 المتمقي عمى الفيـ، كىذا ييسر التكاصؿ؛ تعيفتكاصمي ة:ّ . أ
 يستخدـ التعريؼ في البرىنة كاالستدالؿ. منيجي ة: . ب

انطمؽ الباحث في تقسيمو لمتعريؼ مف مثمث )أكغدف أنكاعّالتعريؼّفيّفكرّعميّالقاسمي:ّّ-4
اسمي كريتشاردز( الشيير إذ؛ يصكر مثمثيما العبلقة بيف كؿ مف: )الداؿ، كالمدلكؿ كالدليؿ( لكف الق

 )  غير بعض مصطمحاتو بػ: )الكممة كالشيء كالمفيـك

ّ

 ػػ  

 

كتحديدا لئلطار النظرم العاـ لعمـ الداللة، سنعرض لبعض النظريات التي قٌدمت معايير أكلٌية لمسألة 

                                                           
 Le dictionnaire du، نقبل عف: 939عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1

français, Marie GATARD, LAROUSSE de poche, Définir. 
 .739عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -2
. نقبل عف: عمي بف محمد الجرجاني 739مـ المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو العممٌية، ص عمي القاسمي، ع -3

 .62، دار الكتب العممٌية، ص 1988التعريفات، بيركت: 

 الكممة ــ  ـــ  ـ ــ  ــ  ـ

 المفيـك

 الشيء
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المعنى كما تفرع عنيا كسنقتصر في عرضنا عمى أىـ معالـ النظرٌية كقكاعدىا كذلؾ بما يخدـ غايات 
 أىدافو.البحث ك 

متشبع بالفكر الغربي، كالدليؿ في ذلؾ تبنيو لمثمث )أكجدف كرتشارز( الشيير فعمي القاسمي  -
ح كيفٌية ذلؾ كما أشرنا سالفنا بطريقة كاضحة كمبسطة كبالتالي تبنيو لمنظرٌية اإلشارٌية، كقد كضٌ 

ت الحاصمة في صعكبة ا لبلضطراباكمقنعة في نفس الكقت، كىنا تكمف مبلمح الحداثة في فكره، فنظرن 
 .ضبط التعريؼ المصطمحي، تمكف القاسمي مف ذلؾ، كأنا أؤيد ىذه الفكرة

ّتشتمؿ الداللة عمى ثبلثة عناصر ىي:ممخصّفكرّالقاسميّفيّىذاّالمثمث:ّ
 كىي مف اختصاص المغكم ككاضع المعجـ؛ الكممة: .1
 الذم يقع ضمف اختصاص المنطقي كالفيمسكؼ؛ الشيء: .2
3. :  ميداف درس المصطمحي باإلضافة إلى المنطقي كالفيمسكؼ.الذم ىك  المفيـك

يؤكد الباحث بأٌنو ال يمكف الفصؿ التاـ بيف ىذه العناصر، فقد يمجأ المعجمٌي إلى استخداـ التعريؼ 
المنطقٌي، كما قد يستخدـ المصطمحٌي التعريؼ الٌمغكم كالتعريؼ المنطقي في تعريؼ مصطمحاتو. كقد 

ا طكيبل حكؿ ماىية التعريؼ، كما الذم يجب تعريفو في لمغكييف العرب زمنن أدل اختبلؼ المناطقة كا
المعجـ؟ ككيؼ ينبغي صياغة التعريؼ؟ ىؿ نريد أف نعرؼ الشيء؟ أك الكممة التي تٌدؿ عمى ذلؾ 

 الشيء؟
 ـ الباحث التعريؼ إلى ثبلثة:كقد قسٌ  أقساـّالتعريؼ:ّ-5

 عمى أنكاع: كيسمى بالتعريؼ المعجمي؛ كىك التعريؼّالمغكم: .أ 
 التعريؼ بالمرادؼ؛ (1
 التعريؼ بالنقيض أك الضد أك العكس؛ (2
 التعريؼ بالمثاؿ؛ (3
 التعريؼ االشتقاقي؛ (4
 التعريؼ السياقي؛ (5
 التعريؼ المكسكعي؛ (6

 كينقسـ إلى:التعريؼّالمنطقي:ّ .ب 
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 الحٌد؛.1
 الرسـ؛.2
 .1الكصؼ.3

ّ .ج  ّالمصطمحي: عمـ كىك ما ييٌمنا في عرضنا ىذا، كىك التعريؼ الذم يعتمده التعريؼ
ر عنو المصطمح كليس تكضيح الٌمفظ المصطمح الحديث، كيتكخى تكضيح المفيـك الذم يعبٌ 

"التعريؼ ىك كصؼ لمفيـك ما بكاسطة مفاىيـ أخرل  أك الشيء. كيعرفو ىممكت فمبر بقكلو:
معركفة، كغالبا ما يككف التعريؼ بصيغة كممات كمصطمحات فيك يحٌدد مكقع المفيـك في 

أما الشرح فيك عنده غير التعريؼ، ألٌف الشرح يصؼ  ".2ات العبلقةمنظكمة المفاىيـ ذ
 المفيـك دكف أخذ الٌنظر في المنظكمة المفيكمٌية التي ينتمي إلييا.

ّكينبنيّالتعريؼّالمصطمحيّعمىّدعامتيف:ّ
ّ: نطقي ػفؽ التعريؼ المصطمحي مع التعريؼ المكىنا يتٌ األكلى:ّتحديدّالخصائصّالجكىري ةّلممفيـك

مف حيث جرد خصائص المعرؼ الذاتٌية كالعرضٌية، ليخمص إلى ذكر جنس المعرؼ، كفصمو  كذلؾ
ذا كاف ىناؾ فرؽ فالمصطمحي يفضؿ الخصائص  النكعٌي أك خاصيتو لتمييزه عف غيره مف األنكاع، كا 
، عمى الرغـ مف تغيٌ  ر الكظيفٌية، فمثبل: مصطمح )طائرة( ما زاؿ مستخدما منذ اختراعيا إلى اليـك

 شكؿ كالمادة، لكف الكظيفة بقيت كما ىي؛ال

ّمفّالحقؿّالمفيكميّ  كعبلقاتو مع المفاىيـ المنتمية لذلؾ الحقؿ: ألٌف  الثانية:ّتحديدّمكقعّالمفيـك
ة الخاصة بو، فتعريؼ مصطمح )سفينة بخارية( يتضح أكثر كؿ مجاؿ معرفي لو منظكمتو المفيكميٌ 
 . 3الخاصة بالسفف مثؿ: سفينة شراعيةإذا عرفنا مكقعو في المنظكمة المفيكمٌية 

تتحكـ في لكف المبلحظ عمى الباحث أٌنو لـ يذكر االعتبارات الكاجب اتخاذىا عند تنكع التعريؼ ك ك
 :تنكع التعريؼ اعتبارات شتى منيا

                                                           
 .746/747عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1
 Helmut felber, etude. نقبلن عف: 751عممٌية، ص عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو ال -2

linguistique et sematique des dictionnaire français (Paris : Mouton, 1971) p228. 
 .751عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -3
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- ّ ّالمغة: ة؟ ىؿ ىي ثنائية حالة الترجمة مثبل أـ ة عمميٌ ة أـ نظريٌ ىؿ ىي عاديٌ طبيعة
ة ألكاف تتبايف بمكجبيا صات العمميٌ ص، ألٌف التخصٌ التخصٌ ة أحادية؟ كمنيا نكعيٌ 

: بعض المعاجـ يككف التعريفات؛ كالتعريؼ غاية عمـ المعجـ كعمـ المصطمح.مثبلن 
.  التعريؼ فييا كسيمة ال غير. كما ىك شأف باقي العمـك

مكاناتاالعتبارات الكاجب اتخاذىا عند تنكع التعريؼ كأيضا مف بيف  و كتجربتو في ثقافة المعٌرؼ كا 
كرغـ الخمط  .1الميداف فكؿ ىذه كغيرىا اعتبارات يجب كضعيا بعيف االعتبار عند تمقي أم تعريؼ

 الكاضح في أنكاع التعاريؼ بيف مختمؼ الباحثيف فيناؾ مف قسـ التعريؼ إلى:
ّالمرجعي: - عريؼ إلى: )التعريؼ باإلشارة كالتعريؼ بالكصؼ كالتعريؼ تكينقسـ ىذا ال التعريؼ

 النطاقي( 
ي ػ، التعريؼ االشتراطي، التعريؼ الجكىرم، التعريؼ التحميمالتعريؼّاإلجرائيّكالتعريؼّالسياقي -

ي ػاللرفي الدٌ مب أك النقيض، التعريؼ بالتضميف، التعريؼ الصٌ التعريؼ بالمرادؼ، التعريؼ بالسٌ 
اسمي استطاع أف يفرؽ كييتدم . إاٌل أٌف الق2التعريؼ المكسكعي، التعريؼ بالمثاؿ، التعريؼ القامكسي

إلى ثبلثة أنكاع مف التعاريؼ: )التعريؼ المغكٌم كالمنطقي، كالمصطمحي( كقد استمٌد ىذا التقسيـ بعد 
كما اطبلعو عمى أعبلـ الفكر الغربي أمثاؿ كؿ مف: )فمبر كساجر، كالمنظمة الدكلٌية لمتقييس إيزك( 

قناعط األمكر باطبلعو الكاسع ك يبستحاكؿ   ؛بأفكاره فح كتابومتص ا 
لممنظمة  704كيخمص الباحث بعد أف برىف ككٌضح كيؼ يشتغؿ التعريؼ، إلى خبلصة التكصٌية 

 الدكلٌية لمتقييس )إيزك( المتعمقة بكظائؼ التعريؼ المصطمحي كقد جاءت التكصٌية كما يمي:
 كصؼ المفيـك في مستكل معٌيف مف التجريد؛ -
 اكرة لو في المنظكمة المفيكمٌية التي ينتمي إلييا؛تمييز المفيـك مف المفاىيـ المج -

                                                           
شكاالتو، مجم -1  , نقبل عف:2001، 51ة المساف العربي، ععبد العزيز احميد، التعريؼ المصطمحي، عناصره كا 

La définition terminologique : 251DE BESSE Bruno : « La définitio terminologique », in 
La définition, Librairie Larousse, 1990 

 ،كرات عكاظ، منش1989عبد العمي الكدغيرم، قضايا المعجـ العربي في كتابات ابف الطيب الشرقي، دط. الرباط:  -2
 .189ص 
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تحديد العبلقات القائمة بيف المفيـك كبقٌية المفاىيـ في المنظكمة المفيكمٌية. كيمكف تمثيؿ العبلقة  -
ر عنو ذلؾ المصطمح، كالمجاؿ الذم ينتمي إليو ذلؾ بيف المصطمح، كتعريفو، كالمفيـك الذم يعبٌ 

، بالشكؿ اآلتي  :1المفيـك
 
 
ّ
 
 المفيـك             المجاؿ 
 
ّ
 )شكؿ يكضح العبلقة بيف المصطمح كتعريفو( 
لممنظمة الدكلٌية لمتقييس )إيزك( المتعمقة بكظائؼ التعريؼ  704التكصٌية  تبني القاسمي لػك

ليذا المبدأ المصطمحي يعطي رأيو أكثر دقة كفي صياغة نظرٌية حديثة مبنٌية عمى مقاييس دكلٌية، ك 
 ة منيا:نتائج كثير 

 االت. مثاؿ ذلؾ تعريؼ مصطمحلمجبتعدد ا – د معيا التعاريؼكتتعدٌ  – داعتباره أف المفاىيـ تتعدٌ  -
 )الماء(:

 ماء: في الكيمياء مادة تتككف مف األكسجيف كالييدركجيف؛ -
مئكية. ° (100مئكية في سمـ سمسيكس، كنقطة غميانو ) (°0ماء: في الفيزياء سائؿ نقطة تجمده ) -

دة في استعماؿ المستعمميف كأف تككف التعريفات بو المغة العممٌية أف تككف المفاىيـ محدٌ ما تتطمٌ  كىذا
دة ما أمكف ذلؾ، ألف المصطمحات ىي التي تترجـ نظرٌية سة عمى مصطمحات محدٌ بدكرىا مؤسٌ 

مـ، كلذا فإف كضكحيا يتكقؼ عمى مدل كضكح ىذه المصطمحات عمى شكؿ نظاـ مف التعاريؼ. ػالع
، مف أىـٌ كلممصطمح تسميٌ ؛ّفمممصطمح مفيـك في مجاؿ عممينا  خصائصو ارتباطو بمجاؿ ما، ة كمفيـك
في المجاؿ  "عيف(د مفيكمو داخؿ المجاؿ الذم ينتمي إليو. فمصطمح )أك تقنينا أك ثقافينا كيتحدٌ 

                                                           
 .752عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1

 المصطمح

 التعريؼ
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 عضك اإلبصار؛ كىك"ّ:عيفّ:يدؿ عمى مفيـك عضك اإلبصار، كتعريفو كاآلتي - مثبل– الصحي
بشكؿ كرة تسكف في جكؼ الحىجاج مغطاة بطبقة صمبة ثـ بعضبلت محركة ليا، ثـ بالجفنيف العمكم 

ة مع جسـ بمكرم يشبو العدسة كطبقة ة كأخرل عصبيٌ ة عضميٌ ؼ مف طبقة كعائيٌ كالسفمي. كىي تتألٌ 
و ػجاؿ استعمالر مإذا تغيٌ  ر إالٌ ". كال يمكف لمفيـك المصطمح أف يتغيٌ 1ةشفافة في المقدمة ىي القرنيٌ 

لو ساؽ  ((bourgeonعمى نكع مف النبات  فمصطمح )عيف( يصبح مفيكمو في عمـ النبات داالن 
لمجكىر في مقابؿ العرض. كيصبح مفيكمو في عمـ  كأكراؽ. كيصبح مفيكمو في الفمسفة معادالن 

ي عمـ المخطكطات الثقب الدائرم الحادث في الجمد الذم يشكؿ مادة المخطكط، كيصبح مفيكمو ف
ّ:ا في جكؼ اإلعصار. كيمكف بياف ذلؾ كاآلتياألرصاد الجكية ثقبن 

 
  
 
  
 
 
ا عمى الخصكص رفض االصطبلحي االشتراؾ الدٌ  - اللي، كاتخاذه مبدأ الداللة األحادٌية كأيضن

مي ر مفيكمو بالسياؽ المغكم الكارد فيو داخؿ المجاؿ الذم ينتكالمصطمح إذا قكرف بالكممة ال يتغيٌ 
إليو. إذ مف المبادئ التي يفترض أف تحكـ العبلقة بيف المصطمح كبيف مفيكمو في مجاؿ ما، مبدأ 

ؿ المصطمح الكاحد عمى مفيـك كاحد، كأف يككف لممفيـك الكاحد ة العبلقة. كمضمكنو: أف يدٌ أحاديٌ 
 :2كبيانو اآلتي مصطمح كاحد داخؿ المجاؿ الكاحد.

 
 

                                                           
 (eye).أكاديميا لمنشر كالطباعة ، مادة  .1999معجـ أكاديميا الطبي، الدكتكر محمد سارة، دط. لبناف:  -1
ة االصطبلحية إعداد مجمكعة مف تأسيس القضي :عبدالسبلـ المسدم، صياغة المصطمح كأسسيا النظرية، ضمف كتاب -2

 .187ص  .،بيت الحكمة، قرطاج، تكنس 1989 األساتذة،

 مصطمح

( ّ(1(ّمجاؿ)1مفيـك

 ( (2(ّمجاؿ)2مفيـك  

( (3(مجاؿ)3مفيـك  

( (4(مجاؿ)4مفيـك  

 مفيـك مصطمح
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ر مفيـك المصطمح، بالدرجة األكلى، مف خبلؿ متابعتو في تجمياتو كيركز التعريؼ عمى حص -
كف التعريؼ النيائي لممصطمح تحديد كالسياقٌية المختمفة، حيث يحتمؿ أف تتعدد تعاريفو تبعنا لذلؾ، كي

يضاح المكانة التي يحتميا ضمف النسؽ المفيكمي الذم يكجد فيو، كطبيعة العبلقة التي  مفيكمو، كا 
دكف فيـ داللي "مة )المفظ(. كتتكقؼ صياغة التعريؼ عمى فيـ داللة المصطمح، كتربطو بالعبل

 كالمبلحظ أفٌ . "1جميع أنكاع الخطاب العممي لممصطمح، ال يمكف إثبات التعريؼ... كىذه حالة تعـٌ 
العبلقة بيف المصطمح كمفيكمو داخؿ المجاؿ الكاحد ال تخضع في الكاقع إلى ىذا المبدأ إذ؛ تشكك 

د المصطمحات لممفيـك الكاحد داخؿ المجاؿ الكاحد. ف المغات، كمف بينيا المغة العربٌية، مف تعدٌ عدد م
 الكضع.  األمر الذم أدل بالميتميف إلى بحث سبؿ تحقيؽ التكحيد كالتقييس لمعالجة ىذا

ث ػيباعتبار الباحث أحد ركاد المعجمٌية في العصر الحد العالقةّبيفّترتيبّالمداخؿّكالتعريؼ:ّ-6
 يدعك إلى ضركرة ترتيب مداخؿ المعجـ المختص حسب إحدل الطرؽ:

 الترتيب األلؼ بائي؛ 
 الترتيب المكضكعي؛ 
 ّالمفيكمي؛ ىك ترتيب ظير في أكائؿ القرف العشريف في معجـ  الترتيب

ب المصطمحات حسب العبلقات )شمكماف( كفي المعجـ التقني )لفستر( حيث رتٌ 
ب تحت بيف المفاىيـ مثاؿ: مصطمح )غكاصة( ال يرتٌ  المنطقٌية كالكجكدٌية القائمة

ٌنما داخؿ المنظكمة المفيكمٌية التي ينتمي إلييا مفيـك )غكاصة(  حرؼ )الغيف( كا 
 كىك: )سفينة، سفينة شراعية، سفينة بخارٌية، سفينة تجارٌية، سفينة حربٌية، غكاصة(.

فالترتيب كالتعريؼ يككناف متكامميف. كىك  كيفضؿ الباحث الترتيب المفيكمي؛ ألٌنو ىك الترتيب المبلئـ
مف مظاىر الحداثة المصطمحٌية في فكر القاسمي، فالترتيب المفيكمي ظير عند ركاد المصطمحٌية 

بعتو معظـ المعاجـ الغربييف، كالقاسمي يدعك إلى ىذا الترتيب، مستدال  بأٌف الترتيب األلفبائي الذم اتٌ 
م إلى تشٌتت المنظكمة المفيكمٌية، مثبل: الينات فيذا الترتيب يؤدٌ العربٌية لسيكلتو قد كاجيتو بعض 

                                                           
 ،1993. بيركت: 1إبراىيـ بف مراد، المعجـ العممي العربي المختص حتى منتصؼ القرف الحادم عشر اليجرم، ط -1

ّ.134ص دار الغرب اإلسبلمي، 
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تة كمكزعة في نظاـ الترتيب مصطمحات حرؼ العيف )بؤبؤ، جفف، دمع، رمش، إلخ( ستككف مشتٌ 
 األلفبائي عمى حركؼ )الباء، كالجيـ، كالداؿ، كالراء، إلخ( كليذا الٌتشتت ثبلث نتائج سيئة: 

 عدـ االقتصاد في التعريؼ؛ 
 كصعكبة الفيـ؛ 
 .اضطرار مستعمؿ المعجـ إلى العكدة إلى أجزاء أخرل مف المعجـ لفيـ التعريؼ 

ا بة ترتيبن قميؿ مف غمكض المصطمح، كعناصر مكضكعاتو مرتٌ كالترتيب المكضكعي، يساعد عمى التٌ 
طي ا، مف خبلؿ ىذا نبلحظ أٌف القاسمي في كؿ مٌرة يحاكؿ النسج عمى منكاؿ الغرب، كيعألفبائين 
قو عمى معاجمنا ا دامغة مقنعة لفكره، فالترتيب المفيكمي ترتيب حديث العيد يمكف أف نطبٌ حججن 

ما يتغيَّا منيا الباحث؛ السرعة في ت الثبلث التي ذكرىا في الترتيب األلفبائي ربٌ فعناصر التشتٌ 
ريقة الترتيب قيؽ كالمكجز الكاضح. لكف أغمب المعجمييف العرب يجيدكف طالكصكؿ إلى المعنى الدٌ 

األلفبائي كقد أبدعكا فييا فكيؼ يمكف ليـ أف يغيركا ىذه الطريقة؟ كىناؾ بعض المعجمييف مف لـ 
يطمع عمى ىذا الترتيب أصبلن فربما طرح القاسمي ىذا يحاكؿ أف يغٌير بو الرؤل كيجسد نظريتو 

 المصطمحٌية الحديثة.
ناتّالمدخؿّفيّالمعجـّالمختص:ّّ-7 بأف ما ينبغي اإلشارة إليو أٌف التعريؼ ىك يؤكد الباحث مكك 

 :1ف كاحد مف مككنات أم مدخؿ في معجـ مختص، فالمدخؿ يمكف أف يتككف مفمككٌ 
 ف المفيكمي؛المككٌ  . أ
 ا لبنٌية المصطمح الصكتٌية كالصرفٌية كالنحكٌية؛ف كصفن ف المغكم؛ كيتضمٌ المككٌ  . ب
 ف التاريخي؛ أم البحث في أصؿ المصطمح؛المككٌ  . ت
 لتكثيقي؛ أم المصادر التي استقيت منو المادة.ف االمككٌ  . ث

ّيا:اّلمتعريؼّالجي د،ّأىمّ شركطّالتعريؼ:ّيضعّبعضّالباحثيفّشركطّنّ-8
 الكضكح؛ 
 اإليجاز؛ 
 التساكم؛ 

                                                           
 .755لعممٌية، ص عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو ا -1
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 اإليجاب؛ 
 ؛1الخمكّمفّالمغك 

مف طرؽ ىذا الركف، سكاء كانكا باحثيف غربييف أك  فؽ مع كؿٌ كىذه الشركط التي كضعيا الباحث؛ تتٌ 
، كالمبلحظ عمى ىذه الشركط يجد بعض المبس في شرط اإليجاز كىذه القضٌية طرحيا الزجاجي عربنا

كجيزنا يترجـ المعٌرؼ كما ىك فما األسباب  يا. فإذا كاف المطمكب أف يككف التعريؼ قكالن نكأجاب ع
مرجعنا  ؟ كيجيب الزجاجي نفسو عف ىذا السؤاؿ،2الداعٌية إلى اختبلؼ التعاريؼ حكؿ المعٌرؼ الكاحد

ى المبتدئ ػذلؾ إلى المقاصد كاألغراض التي تكمف خمؼ التعريؼ، فمف النحاة "مف أراد التقريب عم
ىا أم؛ المصطمحات مف جية تقٌرب عميو، كمنيـ مف أراد حصر أكثرىا، كمنيـ مف طمب الغاية فحدٌ 

ا أتكا بو ما يخرج مٌ ىا عمى الحقيقة عمى ما ذكرنا، كليس في شيء معمى الحقيقة، فحدٌ  القصكل كالحدٌ 
. كيقكؿ 3ـ ذكره مف تحديد الفمسفةره، كىك نظير ما تقدٌ ا ذكرناه، كذلؾ بيف في كبلميـ لمف تدبٌ عمٌ 

نٌ  ما لقب النحكيكف أشياء مف ألفاظيـ ليرتاض بيا المتعممكف كتناكلكىا مف قرب كجعمكا السيرافي: "كا 
 تعماليا كثيرنا، لقبنا يرجع إليوحتاجكف إلى اسا خالؼ معناىـ عف غيره مف األلفاظ التي يشيء ممٌ  لكؿٌ 

ّ".4سع عمييـ األلفاظ، فيدخؿ الشيء في غير بابو احتياطنالئبل تتٌ 
التعريؼ  ة أمينة، كأفٌ عممنا أف الحاجة شديدة إلى أدكات اصطبلحيٌ  إذا كالخبلصة        

يف المناىج أمر تحس ـ بأفٌ د يمكنو أف يضطمع بدكر فعاؿ في األبحاث، فسكؼ نسمٌ االصطبلحي الجيٌ 
بعض المعاجـ  ة، فبل يخفى عمى أحد أفٌ مرغكب فيو، كىك كاقع مممكس في السنكات القبلئؿ الماضيٌ 

عجب، كلـ يعد يتكقع ة، القت بعض االستيجاف مف قبؿ بعض المختصيف كىذا مدعاة إلى التٌ المختصٌ 
تحسف  وة يرافقت المعمكماتيٌ لكف المشيكد اليـك ىك تطكر في األدكا .مثمو منذ أمد بعيد في المعجمية

ع منيجٌية كد/عمي القاسمي مف بيف الداعيف إلى ذلؾ، كال حرج في تتبٌ  .في العمؿ االصطبلحي ركبي
بيـ كيحاكؿ نشر أفكاره الحديثة بطريقتو الخاصة.  الغرب في معالجة المصطمح، فالقاسمي ممف احتؾٌ 

                                                           
 .756عمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية كتطبيقاتو العممٌية، ص  -1
، دار الغرب 1986. لبناف: 1عياد بف عيد الثبيتي، ط:تح،ّابف أبي الربيع السبتي، البسيط في شرح جمؿ الزجاجي -2
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 .46ص ، دار النفائس، 1982تح: مازف المبارؾ، . 4، طفي عمؿ النحكاإليضاح  أبك القاسـ الزجاجي، -3
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األبحاث الجارية في مجاؿ نىمذجة المعارؼ، إلى بناء عمى المدل البعيد، بفضؿ  كيمكف التَّشكؼ،
بفضؿ كؿ مف حكسبة المعاجـ، كعمؿ بنكؾ  .ساؽة االنسجاـ كاالتٌ حقيقية تامٌ  "نظامية"تعاريؼ 

 .العمؿ في ىذا الباب ضخـ ىائؿ المصطمحات كالتكثيؽ الميعممىف الصائب. كالذم ال مراء فيو، أفٌ 
شاد الحمزاكم لمنظرٌية المصطمحٌية الشاممة، نجد أف الحمزاكم كمقارنة لفكر القاسمي بتصكر محمد ر 

في عنصر الصناعة المصطمحٌية، اقتصر عمى تصكر استعماؿ نظاـ الحاسكب في بنكؾ المعمكمات 
فؽ مع القاسمي في استخداـ تقنٌية الحاسكب، لكف ة لمعالجة المصطمحات الفنٌية كالعممٌية، فيتٌ المختصٌ 

ا و في خدمة المصطمح؟ الحمزاكم طرح الفكرة كالقاسمي كما بٌينا سابقن يكجد حاسكب؟ فكيؼ نكظف
ب كجكد كسائؿ، كأىميا في فكر عمي القاسمي تقنٌية ثبتيا كيفعميا فالتكثيؽ يتطمٌ عرؼ كيؼ يي 

ب كجكد الحاسكب. فبكاسطتو نستطيع أف نصنؼ ما نريد. كبناء بنؾ مصطمحي كتصنيؼ معجـ يتطمٌ 
في تصنيؼ معجـ تاريخي لمغة العربٌية، كالمعجـ مف شركطو في فكر عمي  نة حاسكبٌية تساعدنامدكٌ 

القاسمي ال بٌد مف ضبط تعريؼ مصطمحي دقيؽ. ففكر القاسمي فكر حداثي؛ يريد مف كرائو صناعة 
 مصطمحٌية حداثٌية تستعمؿ فييا تقنٌية المعمكماتٌية.
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 ستقرائٌية في فكر عمي القاسمي، أفضى البحث إلى جممة مف النتائج:كبعد ىذه المسيرة االخاتمة:ّ
 نٌ ٌف القاسمي لـ يصرح بنظرٌية مصطمحٌية عربٌية حديثة في أ ما سعينا إلى متنو، كا 

 .استنباطيا

  ا نظرٌية كأخرل عممٌية:الًكتاب ينقسـ إلى شقيف أك يحمؿ أفكارن 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌّة  أفكار نظر

تحدٌد المفاهٌم وضبط 

اإلطار المعرفً 

 للمصطلحٌة

عناصر نقل 

 المصطلح

عناصر وضع 

لحالمصط  

 التعرٌب الترجمة
عناصر 

ٌّة  لسان

عناصر 

ٌّة  منطق

ٌّة  ووجود

 

 

 

 

 

 

 

ٌّة  أفكار عمل

 التوثٌق

 الحاسوب
المدونة 

ٌّة  الحاسوب

 بنوك المصطلحات

 رٌفالتع

علم 

 العالمات

 التصنيؼ

 صناعة المعاجم اإللكترونٌة
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مة في الجامعات الغربٌية كالعربٌية كحضكره الفعاؿ مف خبلؿ ىذه األفكار المستكحاة مف خبرتو الطكي

في أغمب ندكات عمـ المصطمح كالمعجمٌية، كعضكيتو الفعالة في مجامع المغة العربٌية، كبعد 
اطبلعنا كتطرقنا لتصكر محمد رشاد الحمزاكم لمنظرٌية المصطمحٌية العربٌية الشاممة في الفصؿ 

نتو نستنتج عناصر نظريتو المصطمحٌية ض عمى مدكٌ التمييدم ليذا البحث، كاطبلعنا المستفي
 الحديثة كقد جاءت كاآلتي:

  كما يقاؿ مفاتيح العمـك مصطمحاتيا كبعد كجكد اختبلؼ كاضطراب عربي في
الٌتسمٌية، فنجد )المصطمحٌية، عمػػـ االصطبلح، عمـ المصطمحات 

م يعنى عمـ المصطمح( الذالمصطمحاتٌية...إلخ( فجعؿ د/عمي القاسمي اسمي )
ا بالجانب النظرم، )كصناعة المصطمح( التي تعنى بالجانب التطبيقي مرادفن 
ؿ لممصطمحٌية كاسـ جامع، كيجعؿ المصطمحٌية كعمـ المصطمح مترادفيف، كيفضٌ 

كبالتالي يمكننا أف نقكؿ أٌف عمي القاسمي كفؽ إلى  لفظ المصطمحٌية كاسـ جامع
 )عمـ المصطمح كصناعة المصطمح( حٌد بعيد في التفريؽ بيف ىذه المصطمحات

 رة مصطمحيف أكسع كأشمؿ منيما ىماأٌف ىذيف المصطمحيف يدخبلف في دائذلؾ 
ة كىذا التقسيـ لـ يأت مف العدـ بؿ جاء نتيج .)عمـ المعجـ، كصناعة المعجـ(

كتحديدا التقسيـ األمريكي كاستقرائو ىذه المصطمحات عند العالـ الغربي، تتبعو 
 مـ المعجـ، صناعة المعجـ(. ع) المعجمٌية لمصطمح

  ٌنا المصطمح، كقد بيٌ  نقؿيف مف عناصر اعتبر الترجمة كالتعريب عنصريف أساسي
ر الحمزاكم يكافؽ طرح القاسمي كما يما كتصكٌ يفية استعمالكيؼ كضع شركط كك

 بينا سابقنا؛

 ىذه األخيرة  ،كضع المصطمح تحكمو عناصر لسانٌية كعناصر منطقٌية كجكدٌية
ر تمثؿ مظير الحداثة في نظريتو المصطمحٌية كتمثؿ الجديد كاإلضافة في تصكٌ 

ًميا باعتبارىا مكممة الحمزاكم، كقد بيٌ  لمعناصر المسانٌية، كنمجأ لمتقييس نا كيفية عىمى
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في مجاؿ المصطمح لمٌتحكـ في كضعو كتكليده كتكحيده، كذلؾ بقصد االٌتفاؽ عمى 
دراكيا؛المفاىيـ التي تعبٌ   ر عنيا المصطمحات كأنظمتيا كا 

  ٌا في نظرٌيتو المصطمحٌية، فالحمزاكم لـ ييدرجيا ا حداثين ؿ عنصرن عمـ العبلمات يمث
 مصطمحٌية؛في تصكره لنظريتو ال

 صناعة المصطمح مف بيف أىـ عناصر نظريتو المصطمحٌية باعتبارىا تنبع  تعتبر
 عف فكر غربي برؤٌية عربٌية؛

  بإلحاحو بضركرة تأليؼ في تصٌكره تككف نمكذجٌية كأكثر دٌقة، الصناعة المعجمٌية
لجنة  أعضاءمف  ضكناربٌية كيعتبر د/عمي القاسمي عمعجـ تاريخي لمغة الع

 التاريخي.المعجـ 

ؿ محكر كخبلصة احتكاكو بالعالـ الغربي، كىي أفكار نظرٌية تنظيرٌية لك تيستغؿ ىي عناصر تمثٌ 
أزمة المصطمح العربي، كقمنا نظرٌية ألٌنيا أفكار مستكحاة مف  نا مف حؿٌ استغبلالن حسنا لتمكٌ 

اث العربي كالفكر الغربي. النظريات الغربٌية كخبلصة المجامع العربٌية، كحديثة ألٌنيا تزاكج بيف التر 
كحده، بؿ تحتاج إلى تكافؿ الجيكد العربٌية في طمحٌية ال يمكف أف يقـك بيا شخص كالنظرٌية المص

ضح أٌف عمـ المصطمح، كما أكده د/عمي سبيؿ النسج عمى منكاؿ د/عمي القاسمي. مف كؿ ىذا يتٌ 
)عمـ العبلمات( كالتكثيؽ  القاسمي عمـ مشترؾ بيف عمـك المنطؽ كالمسانيات كالسيميائٌيات

كالحاسكب كالمعجمٌية كعمـ المغة. ىي عناصر سبعة تتكافؿ فيما بينيا لحؿ مشكؿ المصطمح 
العربي. كقد كضع د/عمي القاسمي ىذه العناصر كشرط أكصى بو المييتميف لمكلكج إلى حصف عمـ 

الذم كضعو عمي القاسمي في مقدمة  المصطمح كالتمكف منو. كيمكف أف نمثؿ ذلؾ بالشكؿ التالي
 :كتابو
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 عمـّالمصطمح

علم المفهوم )المنطق 
والوجود والمنظومات 

ٌّة...(  المفهوم

علم العالمات 
)الرموز 

 والمختصرات...(

علم اللغة )المجاز، 

 والنحت،...(

علم الترجمة 

 والتعرٌب

صناعة المعجم 
)صناعة المعجم 
المختّص، 
ٌّة  الورق

ٌّة...(  واإللكترون

علم 

 الحاسوب

ٌف، بنوك نعلم التوثٌق)التص
 المصطلحات...(
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عبر عمـ المفيـك )المنطؽ  ككلكج عالـ المصطمح في فكر عمي القاسمي يمرٌ فالتمكف 
لتمكف مف اب ركرام (.كالكجكد كالمنظكمات المفيكمٌية( كعمـ المغة )المجاز كالنحت ..

ٌف كأخيرا إالترجمة كنظرياتيا كاتقاف المعمكماتية، لمتمكف مف التكثيؽ كصناعة المعاجـ. 
ا ال يستياف بو في ؿ جيدن د/عمي القاسمي قد استطاع تقديـ منيج مصطمحي متكامؿ، يمثٌ 

سبيؿ البحث عف نظرٌية مصطمحٌية عربٌية ممكنة. كما يعٌد إضافة ثمينة لمدرس 
ذخيرة ثرٌية بمفاىيمو النظرٌية بقضاياه، كما ىك  المصطمحٌي العربٌي، سيفيد منو الميتـٌ 

كتطبيقاتو العممٌية، لمميتميف العرب بالقضٌية المصطمحٌية، التي أرقتيـ كما زالت تشكؿ 
. كال تدعي ىذه الدراسة استيفاء ىذا المكضكع حقو، بؿ ىي عندىـ المغز المفقكد الحؿٌ 

طمح العربي مجرٌد اقتراب كقراءة، عسى أف يككف ىذا االقتراب فكرة تخدـ مشكؿ المص
ا كالمغة العربٌية عمكمنا.  خصكصن

ف أخطأت أك جانبت الصكاب فمف نفسي كمف الشيطاف.  إف كفقت فمف اهلل كا 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قائمةّالمصادرّ
ّكالمراجع:
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www.neelwafurat.comّالمعجـ العربي األساسي  .6
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 ،اليجرم عشر الحادم القرف منتصؼ حتى المختص العربي العممي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المعجـ .3

 ؛اإلسبلمي الغرب دار ،1993. بيركت: 1ط
 ، دار الغرب اإلسبلمي؛1997بيركت:  .1مقدمة لنظرٌية المعجـ، ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .4
. 1الثبيتي، ط عبد بف عياد :تح ،الزجاجي جمؿ شرح في البسيط السبتي، الربيع أبي ابف .5

 ؛1اإلسبلمي، ج الغرب دار ،1986لبناف: 
 ؛2بف جني، الخصائص، تح: محمد عمي الٌنجار، بيركت، دار الكتاب العربي، جا .6
، دار 1982ازف المبارؾ، م تح:. 4، طلنحكا عمؿ فياإليضاح  الزجاجي، القاسـ أبك .7

 ؛النفائس
 ، عالـ الكتب؛1998. القاىرة: 2أحمد مختار عمر، عمـ الداللة، ط .8
إدريس السغركشي، مشكؿ المصطمح في المصطمح بيف المعيارية كالكصفية، دط.  .9

 ؛يد الدراسات كاألبحاث لمتعريب، منشكرات مع2006المغرب:
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 ، دار المبلحي؛1988. األردف: 1مٌية الميجكرة، طإسماعيؿ عمايرة، األقيسة الفع .10
 ، دار الكتاب المبناني؛1981. لبناف: 2أنيس فريحة، نظريات في المغة، ط .11
، دار 1990التعريب في القديـ كالحديث، محمد حسف عبد العزيز، دط. القاىرة:  .12

 الفكر العربي ؛
 ؛1963التيانكم، كشاؼ اصطبلحات الفنكف، القاىرة:  .13
السكطي، المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، شر: محمد أبك الفضؿ  جبلؿ الديف .14

 . مكتبة دار التراث، القاىرة؛3كآخركف، ط
 ؛أسئمة النقد، دط. تكنس: دت جياد فاضؿ، .15
. لبناف: 1جكرج مكناف، المسائؿ النظرٌية في الترجمة، تر: لطيؼ زيتكني،ط .16

 ، دار المنتخب العربي؛1994
 ،المصطمح كبناء المعاجـ المسانية الثنائية كالمتعٌددة خالد اليعبكدم، آليات تكليد .17

 ، منشكرات دار ما بعد الحداثة؛2006. المغرب: 1ط
 ، مكتبة الخانجي؛1999. القاىرة: 7رمضاف عبد التكاب، فصكؿ في فقو المغة، ط .18
 ، مكتبة الخانجي؛1985لقاىرة: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مدخؿ إلى عمـ المغة، دط. ا .19
 ،1975ستيفاف أكلماف، دكر الكممة في المغة، تر: كماؿ محمد بشر، دط. القاىرة:  .20

 مكتبة الشباب؛
 ،1993سمير ركحي الفيصؿ، المغة العربٌية الفصيحة في العصر الحديث، دمشؽ:  .21

 منشكرات اتحاد كتاب العرب؛
، عالـ 1983، بيركت: 3طعبد السبلـ محمد ىاركف، سيبكيو، الكتاب، تح:  .22

 ؛1ج الكتب،
 ،2001نكليت، دليؿ المصطمحٌية، تر: خالد األشيب، المغرب:  كدياف بافيؿ يمفياس .23

 مكتب الترجمة؛
مكتبة المعاجـ كالغريب  –الشريؼ الجرجاني، التعريفات، دط. قرص ممغنط  .24

 ؛44، ص1999عماف:  -كالمصطمحات
. 1، ط1984-1934عاما  شكقي ضيؼ، مجمع المغة العربٌية خبلؿ خمسيف .25

 ، مجمع المغة العربٌية؛1984القاىرة، 
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ة لمطباعة كالنشر ، دار ىكم2010صالح بمعيد، في األمف المغكم، دط. الجزائر:  .26
 ؛كالتكزيع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ محاضرات في قضايا المغة العربية، دط. الجزائر: دت، دار اليدل؛ .27
 ، دار العمـ لممبلييف؛2000، لبناف:13دراسات في فقو المغة، ط صبحي الصالح، .28
 تأسيس :كتاب النظرية، ضمف كأسسيا المصطمح المسدم، صياغة السبلـ عبد .29

 ،قرطاج الحكمة، بيت ، 1989 األساتذة، مف مجمكعة االصطبلحية، إعداد القضية
 تكنس؛

مـ المصطمح، دط. تكنس: ػػػػ  قامكس المسانيات مع مقدمة في عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .30
 ؛1984

التفكيؾ، دط. الككيت:  عبد العزيز حمكدة، المرايا المحٌدبة، مف البنيكية إلى .31
 ؛1998

 ،عبد العمي الكدغيرم، دراسات معجمية: نحك قامكس عربي تارخي كقضايا أخرل .32
 ؛، مطبعة النجاح الجديدة2001دط. الدار البيضاء: 
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 ، منشكرات عكاظ؛1989الرباط: 
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 ، منشكرات عكاظ؛1989

 ،1986. بيركت: 1عبد القادر الفاسي الفيرم، المسانيات كالمغة العربية، ط .35
 منشكرات عكيدات؛

تح: محمكد محمد شاكر، دط. القاىرة: ، عبد القاىر الجرجاني، أسرار الببلغة .36
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 ،2008عمـ المصطمح أسسو الٌنظرٌية كتطبيقاتو العممٌية، دط. لبناف:  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .39
 ناشركف؛مكتبة لبناف 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائنة املصادر واملراجع:

235 
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 ، دار الكفاء لمنشر كالتكزيع؛1998. القاىرة: 2عمي المصرم، ط
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 ؛1988فرديناف دم سكسير، تر: يكئيؿ يكسؼ عزيز، دط. بيت المكصؿ:  .49
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 ؛13ع 1976
عبد الحفيظ الياشمي، "قضية التعريؼ في الدراسات المصطمحية الحديثة" سمسمة  .14

 ؛1998. كجدة: 1ات كمناظرات"،ط"ندك 
شكاالتو، مجمة المساف العربي .15  ،عبد العزيز احميد، التعريؼ المصطمحي، عناصره كا 

ّ؛51، ع2001الرباط:
فتاح إبراىيـ كسالـ غزالي، مقاؿ بعنكاف: قاعدة البيانات المعجمٌية العربٌية أك عبد ال .16

 ؛32ع 1998مشركع معجـ العربٌي اآللي، تكنس: 
 ،مٌجمة "كاالستعماؿ الكضع بيف العربي المصطمح إشكالية" :عبيد المطيؼ عبد .17

 ؛1988 سبتمبر  2 العربي ، لمعالـ اإلعبلمية
كمشركع جعؿ العربٌية لغة العمـك كالٌتقنٌية، مجمة عصاـ عمراف، عمـ المصطمحات  .18

 ؛37، ع1993المساف العربي، المغرب: 
عمي القاسمي، "إشكالٌية تكحيد المصطمح العربي: النظرٌية  كالتطبيؽ" مجمة المساف  .19

 ؛32، ع1989العربي، الرباط: 
( 1087( التكصٌية رقـ )Isoإيزك ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تر: معجـ مفردات عمـ المصطمح، .20

 ؛22، ع1984المساف العربي، الرباط، 
قاسـ السارة، تعريب المصطمح العممي "إشكالٌية المنيج" مجمة عالـ الفكر، الككيت:  .21

 ؛4، ع19، ـ1989
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المعطيات، مجمة المساف العربي، الرباط:  كبنكؾ المصطمحات المسعكدم، عمـ ليمى .22
 ؛28،ع1985

 ؛46، ع1998ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مجمة المساف العربي، الرباط: ػػػػػػػػػػػػػػػ .23
 ؛25، ع1985ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مجمة المساف العربي، الرباط:  .24
 ،8، ـ1928ماركف غصف، آراء كأفكار، مجمة المجمع العممي العربي بدمشؽ:  .25

 ؛12ج
 ؛6م، األمة، عمحسف عبد الحميد، المذىبية اإلسبلمية كالتغيير الحضار  .26
محمد رشاد الحمزاكم، "العربٌية كاستعماليا في تقنٌية المعمكمات" مجمة المعجمٌية  .27

 ؛8، ع1992تكنس: 
محمد رشاد الحمزاكم، "المنيجٌية العربٌية لكضع المصطمحات: مف التكحيد إلى  .28

 ؛1985، الرباط: 24التنميط" مجمة المساف العربي، ع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، "المنيجٌية العربٌية لكضع المصطمحات: مف التكحيد إلى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .29

 ؛24، ع1985التنميط" مجمة المساف العربي، الرباط: 
ضع المصطمحات: مف التكحيد إلى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ "المنيجٌية العربٌية لك  .30

 ؛24، ع1985التنميط" مجمة المساف العربي، الرباط: 
مة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )المعجـ العربي المعاصر في نظر المعجمية الحديثة( مج .31

 ؛1045، ص4، ج78، ـ2003المغة العربٌية بدمشؽ: 
بد الجايرم، "حفريات في المصطمح التراثي" مجمة المناظرة المغرب: محمد عا .32

 ؛6، ع1996
محمد محمد حممي ىمٌيؿ، أسيس المصطمحية، مجمة "عبلمات في النقد"، المغرب:  .33

 ؛2، مج8، ج1993
مصطفى الشيابي، "المصطمحات العممٌية في المغة العربٌية في القديـ كالحديث"  .34

 ؛1965مشؽ: مجمة مجمع المغة العربٌية بد
إنجميزم، عربي(  1087معجـ مفردات عمـ المصطمح، مؤسسة إيزك )التكصٌية .35

 ؛22المنظمة العربٌية لممكاصفات كالمقاييس، مجمة المساف العربي، ع
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 ؛7ع ،1994ممدكح خسارة، إشكالٌية الٌدقة في المصطمح العربي، مجمة التعريب،  .36
 المراجعّاألجنبي ة: .كّ

2_ alain rey, la terminologie: noms et notion (paris: press universitaire de 
France); 
3_ Gouadec Daniel, terminology: constution des données, coll. Afnor 
gestion, paris). 

ّالمكاقعّاإللكتركني ة: .زّ
1. www. Khnt.hit.uib.no./jcame/manuals.   
2. ...12508-20080809-http://www.aljeeran.net/wesima_articles/index  
3. id=73 www:// atida.org/cv.php 
ّالرسائؿّالجامعي ة: .حّ

 ،راضية مرجاف، المعاجـ المسانٌية المعاصرة دراسة مقارنة، أطركحة لنيؿ درجة ماجستير .1
 إش: طاىر ميمة؛

الح بمعيد، دكر المؤٌسسات الثقافية العربية في تنمية الٌمغة العربٌية، أطركحة لنيؿ درجة ص .2
 ؛1992/1993دكتكراه، إش: عبد الرحماف حاج صالح، الجزائر: 

عبد المجيد سالمي، مصطمحات المسانيات بيف الكضع كاالستعماؿ، أطركحة لنيؿ درجة  .3
 .2007دكتكراه، إش: مصطفى حركات، الجزائر، 

يكسؼ مقراف، دكر المصطمحيات في الٌمسانيات دراسة إبستيمكلكجٌية، أطركحة لنيؿ درجة  .4
 .دكتكراه، إش: صالح بمعيد

 
 

http://www.aljeeran.net/wesima_articles/index-20080809-125088.html
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36ّ.........................................................................................ّّمقدمة:
 الفصل التمهيدي:

70ّ)وصف وتقويم(..........................................الق اسمي وكتابه علم المصطلح                                        
30ّ_ّالجانبّالشكمي...............................................................................6
30ّ..............................................._ّالتعريؼّبالكاتب...............................4

 30........................مجاالتّاالىتماـ:.....................................................

 30.................................المغات:..................................................... .أّ

30ّ................................عمالوّالقصصية:............................الدراساتّحكؿّأ .بّ
 63...................................................._ّمؤلَّفاتوّبالعربيةّكاإلنجميزية:............... .جّ

60ّ..................................................................البحكثّكالدراسات:............ .دّ
62ّ....................................................._الندكاتّكالمؤتمراتّكالدكراتّالتدريبية:.... .قّ

 62........................................……………:عضكية..................................ال

61ّ......................................................_ّدكافعّتأليؼّالكتاب:.......................0
61ّ....................................................:.................... _ّمشكؿّالمصطمحّالعربي2

 61.........................................................المحدداتّالسببي ة:......................

 61........................................النقصّفيّالمصطمحاتّالعممي ةّالعربي ة:.............

 61..........................................تعددّكاضطرابّالجياتّالكاضعةّلممصطمحات......

 67..............................................اضطرابّالمنيجّالمتبعّفيّالكضع.............

 67.....................................................المحدداتّالمكضكعية:.....................

 67............................................................................المشكالتّالمغكي ة:

 67.....................................................المشكالتّالناتجةّعفّالمغةّالعربي ة:ّ........

 60...................................................الناتجةّعفّالمغةّالمصدر:..........المشكالتّ

 60.....................................................ج_ّالمشكالتّالتنظيمي ةّكالمنيجي ة..............

 60........................................................دّالجياتّالكاضعةّلممصطمح..........تعدّ 

 60............................................................إغفاؿّالتراثّالعربي..................

 60..................................................إىماؿّالجانبّالتداكليّلممصطمحّالمكضكع:...

43ّ...................................................._ّالحمكؿّ)التنسيؽّكتكحيدّالجيكد(............1
44ّ........................................................_ّغيابّنظري ةّمصطمحي ةّعربي ة:.........1
41ّ.........……………مّالمستقبميّلنظري ةّمصطمحي ةّعربي ةّشاممة_ّتصكرّمحمدّرشادّالحمزاّك7
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ّ
 الفصل األول:

 70.........................الق اسمي تحديد المف اهيم وضبط اإلطار المعرفي المصطلحي في فكر علي
06ّ......................................القاسميّفكرّعميفيّّ_ّاألسسّالمعرفي ةّلمقضيةّالمصطمحي ة6
ّ_ّمصطمحّأـّاصطالحّفيّفكرّد/عميّالقاسمي4 47ّ........................…………_ّتحديدّمفيـك

ّالم غكم:.............  04...................................................................المفيـك

 01..........................................................التعريؼّاالصطالحيّلممصطمح:.......

00ّ…………......……_ّتحديدّمفيكميّعمـّالمصطمحّكصناعةّالمصطمحّفيّفكرّد/عميّالقاسمي:0
 26....................................................المصطمحيةّفيّالد راساتّالغربي ةّالحديثة:.....

 26.................................................عمـّالمصطمح:......................

26ّ.................................صناعةّالمصطمح:...................................
22ّ................._ّنشكءّعمـّالمصطمحّالحديث:...............................................2
27ّ............................................_ّتعريؼّعمـّالمصطمحّفيّفكرّعميّالقاسمي:.....1
20ّ.............................._ّالمدارسّالفكري ةّالمعاصرةّفيّعمـّالمصطح:...................1

 20................................مدرسةّفيينا:.................................................

 20..........................................................................مدرسةّبراغ:.......

13ّ..............._ّقضاياّالمدارسّالغربي ةّ.......................................................7
13ّ............أكال:ّكضعّالمصطمحاتّكاعدادىا:.........................................ّ
13ّ..................................ثانيا:ّالن ظري ةّالعامةّكالن ظريةّالخاصة:..............ّ

الن ظري ةّ .أّ
 13...................................................................................العامة:

 13............................المفاىيـ:............................................. .6

 16..............الكضعّكالتكحيد:................................................... .4

10ّ.......................................النظري ةّالخاصةّفيّعمـّالمصطمح:....................
11ّ............................................._ّمراكزّالبحكثّفيّالن ظري ةّالعامةّلعمـّالمصطمح:0

 17.....................................................النمسا:.......................... .6

 17............ّ............................ة:........................الجميكري ةّالجيكيّ  .4

 17.................................................................................كندا: .0

 17..................................................................فرنسا:............ .2
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 10......................................................................ركسيا:........ .1

10ّ.............................................................الكطفّالعربي:........... .1
 الفصل الثاني:

 36نق ل المصطلحات في فكر علي الق اسمي:......................................................                               
12ّ...................................................................أكال:ّالتعريب:.................

12ّ.................................................._ّتعريؼّالتعريب:ّ...........................6
 12...............................لغة....................................................... .ّأ

 11..................................................................اصطالحا............... .ّب

11ّ................_ّتعريبّالتعميـّالعالي:........................................................4
17ّ....................._ّالتعريبّكاالقتراضّفيّفكرّعميّالقاسمي:..............................0ّ
10ّ.....................:..................................فيّفكرّعميّالقاسميّ_ّضكابطّالتعريب2
72ّ........................:...............فيّفكرّعميّالقاسميّ_ّاألبعادّالمغكيةّكالثقافيةّلمتعريب1

70ّ...................................................................................ثانيا:ّالترجمة:
70ّ.................:...................فيّفكرّعميّالقاسميّ_ّالترجمةّكأثرىاّفيّالتفاعؿّالثقافي6

 70.....................أثرّالترجمةّفيّالمغةّاألصمي ة:...................................... .ّأ

 70....................................................قكؿّمنيا:..أثرّالترجمةّفيّالمغةّالمن .ّب

70ّ........................................._ّشركطّنجاحّالترجمةّفيّالتفاعؿّالثقافي:...........4
70ّ............:....................فيّفكرّعميّالقاسميّ_ّالترجمةّكتنميةّالمفاىيـّكالمصطمحات0

 70....................اؼّالت رجمةّفيّأقطارّالمغربّالعربي:.............................أىد .ّأ

 03.........................:ّ.......فيّفكرّعميّالقاسميّالعكامؿّالمؤثرةّفيّتنمي ةّالترجمة .ّب

ّـ 2 06ّ...........................:...............فيّفكرّعميّالقاسميّ_ّإنتاجّالترجمةّمفّحيثّالك
04ّ............)إنتاجّالترجمةّمفّحيثّالكيؼ(:............ّفيّفكرّعميّالقاسميّ_ّأنكاعّالترجمة1

 04...................الترجمةّالتحصيمي ة:................................................... .أّ

 04....................................الترجمةّالتكصيمي ة:................................... .بّ

04ّ......................................الترجمةّالتأصيمي ة.................................. .جّ
 01..........................:..............فيّفكرّعميّالقاسميّ_ّنظري ةّالترجمةّكعمـّالمصطمح1

 07.............................ـّالمصطمح:....أكجوّالتشابوّبيفّنظري ةّالترجمةّكعم .أّ

00ّ......................أكجوّاالختالؼّبيفّنظري ةّالترجمةّكعمـّالمصطمح......... .بّ
 الفصل الثالث:
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59....لعلم المصطلح في فكر علي الق اسمي: )وضع المصطلحات(  سانيةاألسس المفهومية والل     
01صطمح........................................فيّعمـّالمّساني ةأكال:ّالعناصرّالم  

07ّ....................................._ّالكضعّأكّالتكليد:.......................................6
00ّ........................................................_ّأنكاعّالتكليد:........................4
00ّ.....................................فيّالمغةّالعربية:................................ّ_ّالتكليد0
00ّ...........................................................فيّفكرّعميّعميّالقاسميّ_ّالمجاز2
 630................................:.............................فيّفكرّعميّالقاسميّ_ّالترادؼ1

 630.............................................ات جاهّيثبتّكجكد ّظاىرةّالترادؼ............ .أّ

 632.............................ات جاهّينكرّكجكد ّظاىرةّالترادؼ............................ .بّ

 632...................................الترادؼّفيّفكرّعميّالقاسمي....................... .جّ

664ّ..................................._ّالترادؼّكالمشترؾّالمفظيّفيّعمـّالمصطمح:............1
662ّ............................ثاني ا:ّالتكليدّالنحكم:...............................................

 662......................................................:..قاسميفيّفكرّعميّالّاالشتقاؽ .6

 662........................................االشتقاؽ:................................ّنكاعأ .4

 662...................................االشتقاؽّالصغير:................................... .أّ

،...........االشتقاؽّ .بّ  661............................الكبير:ّكيسمىّاإلبداؿّأكّالقمبّالمغكم 

 661......................أىمي ةّاإلبداؿّفيّكضعّالمصطمحاتّالعممي ة:............. .6

 661...............شركطّاستخداـّاإلبداؿّفيّتكليدّالمصطمحاتّالعممي ةّكالتقني ة:... .4

 661.......................................................:................براالشتقاؽّاألك .جّ

 661......................االشتقاؽّالكب ار:.................................................ّ .دّ

661ّ........................:.....................................فيّفكرّعميّالقاسميّ_ّالتركيب0
 667........................أنكاعّالتركيب:.................................................. .أّ

6. ..................................................:  667............التركيبّاإلضافي 

 667....................التركيبّالكصفي:........................................... .4

0. ............................................: ّالكصفي   667..........التركيبّاإلضافي 

 667.....................................................:..........التركيبّالمزجي .2

 667..........................التركيبّالعددم:...................................... .1

 667.......................التركيبّاإلسنادم:...................................... .1

667ّ...................التركيبّاإلت باعي:........................................... .7
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667ّ..............._ّأنكاعّالمغات:................................................................2
660ّ.............................._ّرأمّالقاسمي:..................................................

640ّ................_ّالمختصرّكالرمزّكالمختزؿّفيّعمـّالمصطمح:ّ.............................1
640ّ........................................................_ّنظاـّالتكحيدّكالتقييس:............1
604ّ............._ّخصائصّالمصطمحّالمكحد:...................................................7

602ّ......................ثانيا:ّالعناصرّالمنطقي ةّكالكجكدي ةّفيّعمـّالمصطمح.....................
6.: 601ّ...................................................................._ّمشكؿّتسمي ةّالمفيـك
4.........................................................: 601ّ..................._ّتعريؼّالمفيـك
0...................................................: 607ّ......................_ّخصائصّالمفيـك
600ّ..........................................:..........................._ّالعالقاتّبيفّالمفاىيـ2
600ّ................._ّالعالقاتّالمنطقي ة:........................................................1
624ّ..........................................._ّالعالقاتّالكجكدي ةّبيفّالمفاىيـ:.................1

 :رابعالفصل ال
 297صناعة المصطلح في فكر علي الق اسمي:....................................

610ّ.....................أكال:ّالتكثيؽّالمصطمحي...................................................
610ّ...........................كرّد/عميّالقاسمي:...................._ّالتكثيؽّالمصطمحيّفيّف6
612ّ...................._ّأنكاعّالتكثيؽّالمصطمحيّفيّفكرّد/عميّالقاسمي:.....................4
611ّ................._ّأنكاعّالتكثيؽّالمصطمحي:.................................................0
611ّ.................._ّتكثيؽّالمعمكماتّعفّالمؤس ساتّالمصطمحي ةّكالمصطمحي يف:.............0
610ّ............_ّالتصنيؼ:......................................................................2

613ّ........................ثانينا:ّبنكؾّالمصطمحات:ّ)أسسيا،ّكأنكاعيا،ّكاستعماالتيا(:............
613ّ..........._ّاستخداـّالحاسكبّفيّصناعةّالمعجـ:ّ.........................................6
614ّ............................._ّّبنكؾّالمصطمحات:...........................................0

 673...............................................كيفي ةّعمؿّبنؾّالمصطمحات.................

 673.............................................................................أنكاعّبنكؾّاؿ..

 670.............................................بنكؾّالمصطمحاتّفيّالعالـ:..................ّ

 670.........................................التيّتخزفّمصطمحاتّعربي ة.......ّالبنكؾّالعالمي ة

0.................... 603ّ....................................._ّبنكؾّالمصطمحاتّفيّالكطفّالعربي 
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ّالمختص......... نةّالحاسكبي ةّكصناعةّالمعجـّالعربي  601ّ.....................ثالثا:ّلسانياتّالمدكَّ
601ّ...................................._ّتعريؼّالمدكنَّة:ّ........................................6
ناتّالمغكية:.......4 601ّ...................................._ّبعضّالتجاربّالسابقةّفيّبناءّالمدك 
نةّالحاسكبي ة:......................0  607..................................................._ّالمدكَّ

نة:ّ......................................2  607...................................._ّلساني اتّالمدكَّ

نةّكمجاالتّاستخدامياّكخصائصيا:........................1  600....................._ّفكائدّالمدكَّ

600ّ...............تصنيؼّالنكعيّلممدكنات:................................................._ّال1
نة:.............................7 600ّ................................................_ّإنشاءّالمدك 
نةّبالمغةّالعربي ة:.............0 603ّ........................................_ّصعكباتّإنشاءّالمدك 
نةّكشرحيا:.................................0 606ّ..................................._ّتكثيؽّالمدك 

606ّ............................_ّالمدكنةّكأزمةّالمعجـّالعربيّالمعاصر:.......................63
600ّ............فكرّعميّالقاسمي:..............................رابعان:ّصناعةّالمعجـّالتاريخيّفيّ

600ّ............................_مكقعّالمصطمحّفيّالمعجـّالتاريخي:............................6
ـ ّكالمعجـّالتاريخيّالخاص:.....................4  433......................_ّالمعجـّالتاريخيّالعا

ّالعربي:.............................................._ّأ0 433ّ...............ىمي ةّالمعجـّالتاريخي 
436ّ.................._ّلماذاّالّيكجدّمعجـّتاريخيّعربي؟.......................................2
434ّ............................._ّىيئةّالمعجـّالتاريخيّلمغةّالعربي ة:............................1
430ّ..................._ّخطكاتّتصنيؼّالمعجـّالتاريخيّفيّفكرّعميّالقاسمي..................1
430ّ..........._مككناتّمداخؿّالمعجـّالتاريخي:.................................................7
:..............................._ّمكانةّالشكاىدّفيّتأليؼّالمعجـّالتاّر0 432ّ..................يخي 
431ّ....................._صعكباتّتأليؼّالمعجـّالتارخي.........................................0

430ّ.....................خامسا:ّركفّالتعريؼّفيّفكرّعميّالقاسمي:..............................
430ّ.......لتعريؼ:...................................................................._ّتعريؼّا6
463ّ.............._ّأىمي ةّالتعريؼّفيّفكرّعميّالقاسمي:........................................4
463ّ..................كظيفةّالتعريؼ:..........................................................ّ-0
463ّ....................._ّأنكاعّالتعريؼّفيّفكرّعميّالقاسمي:.................................2
460ّ................_أقساـّالتعريؼ:.............................................................1
460ّ.................................................._العالقةّبيفّترتيبّالمداخؿّكالتعريؼ:......1
460ّ....................._مككناتّالمدخؿّفيّالمعجـّالمختص:..................................7
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443ّ................_شركطّالتعريؼ:.............................................................0
223ّ..................................................................................الخاتمة.......

223ّ..............................قائمةّالمصادرّكالمراجع..........................................
ّالم 228...............................................................................حتكياتفيرس
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