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 بني تعدد التسمية واملفهوم -املصطلح اللساني يف املعجم العربي
 جامعة ورقلة -عبد اجمليد عيساني/ د.أ    جامعة جيجل –بالل لعـفــيـون/ أ

 :ملخص

ملصطلح اللساني على مستوى التسمية واملفهوم، واملجريات املتسببة في يعالج البحث قضية تعدد ا

تشهد دون اللغات الواضعة للمصطلح؛ حيث ( ومنها العربية)لناقلة هذه الفوض ى املصطلحية في اللغات ا

ة  لميَّ سانيات حركية عِّ ِّ
 
ظريات  كبيرةالل راسات واملناهج والنَّ ِّ

عدد في الد  نوع والتَّ ومستمرة، وهو ما يعكسه التَّ

ظامية حتى يكون  ِّ
سانيات تقوم على الن  ِّ

 
ص باستمرار، فإذا كانت الل خص  تجسيدها التي يطرحها هذا التَّ

ج في  اقلة أو املترجمة لقضاياها تتمو  غات النَّ
ُّ
ه في املقابل نجد الل دة لها، فإنَّ ِّ

رة واملقع  ِّ
 
غات املنظ

ُّ
 في الل

ً
اال فعَّ

ربيفوض ى نتيجة 
َ
 . ألاخذ غير املوجه من ألاصل الغ

ة ودقة اللسانيات العربية؛ ألن دراسات العلوم بلغتها ألا  لميَّ ل من عِّ ِّ
 
صلية، لس  هو ألامر الذي ُيقل

فكلما تفرعت الت خصصات اللسانيات وزاد عدد اللغات . نفسه دراستها بلغة ثانية أو ثالثة ناقلة ومترجمة

وهذا ما  .املعتمد عليها في ترجمة النظريات اللسانيات، كلما زاد التعدد والتشعب والتداخل للمصطلحات

 .يتضح في املعاجم العربية الحاوية للمصطلحات اللسانية

Summary   :  This research deals with the question of the denominational and conceptual 

plurality of linguistic terminology and the circumstances that led to this terminological disorder 

in translating languages (including Arabic), unlike the source languages of the term. 

Linguistics knows a great and constant scientific dynamics. This reflects the diversity 

and plurality of the studies, methods and theories constantly posed by this discipline. If 

linguistics rests on a regularity which renders its application effective in the theorizing languages 

which lay down its rules; The languages which translate its questions suffer a disorder because 

of the disorderly transfer of the western origin. 

This diminishes the scientificity and accuracy of Arabic linguistics, for the study of the 

sciences in their source language differs from their study in a second or translating third 

language. As much as there are new linguistic specialties, more languages translate the linguistic 

theories, as there is more plurality, divergence and entanglement terminology. This is evident in 

the Container Arabic dictionaries of linguistic terms.  
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 ُيعد التَّ 
َّ
ِّ وجه العلمي والن

زة للعصر الحديث وعلومه؛ ذلك  زعة التجريبية من أهم  الخصائص املمي 

ِّ جريب لم تقتصر على املة والتَّ لميَّ العِّ  أنَّ 
ة ما اتسعت حتى استقر بها الحال في عدَّ ة، وإنَّ لمي  قنية والعِّ يادين الت 

ِّ ميادين من العلوم إلانسانية، ولعل السبب الرئس  وراء هذا التَّ 
هو  ،راسات والبحوثحول في مسار الد 

لم ي ميادين العِّ ا أكثر من املجرد في يهتم باملادي امللموس املعقول منطقي  الذ ،نتشار الكبير للفكر الوجوديلا 

واملعرفة املختلة، وما يالقيه من صدى لدى الباحثين والدارسين ساهم في ثباته أكثر في البحث العلمي 

 .وألاكاديمي

غيير في نمط التَّ هذا التَّ  ىتبدَّ  قدو   ة في العلوم إلانسانية التي اصطبغت فكير بصورة جليَّ حول والت 

 ِّ
ة ولم تقف مبغة العِّ هي كذلك بالص  طور ولازدهار الحاصل في العلوم املتبعة للمنهج لمي  تفر جة على الت 

غوية كف. جريبيالتَّ 
 
راسات الل

 حيث شهدت الد 
ً
ال  في مسارها، وصارت تسعى  رٍع من العلوم إلانسانية تحو 

ً
كبيرا

ة العلوم التِّ  إلى تجسيد العِّ  ة في دراساتها ومناهجها مثل بقي  ل لهذه العللمي 
 
ة، وخير من مث مية في دراسة قني 

الذي خرج - (محاضرات في اللسانيات العامة)في كتابه " فرديناند دو سوسير"اللغة هو العالم اللغوي 

داول سنة ة9191: للت  ل مر  راسة العِّ  -م ألو 
ائد اللغوي في مجال الد   أفكار هذا الر 

ً
ة للغة لميَّ حامال ة واملوضوعي 

ة إنسانية ين(9) ة الع" في ذاتها و لذاتها"بغي دراستها ، والذي رأى أن  اللغة خاصي  لوم ألاخرى مستقلة عن بقي 

 ِّ
ى ُتحق  ةق العِّ حت  نائيات في اللغة؛ إذ فر ق  .لمي 

 
بين " سوسير"وكان أهم ما جاء به هذا الكتاب هو فكرة الث

ال، املدلول : )ثنائية ة) ثنائية، و (الد  اريخي  راسة الت 
و ، (سان، الكالماللغة، الل)وكذا ، (الدراسة آلانية، الد 

راكيب، محور لاختيار)
 
غوية ... (2)( محور الت

 
،وغيرها من الثنائيات التي كانت الر كيزة ألاساسية للدراسات الل

ة  ؛فيما بعد ة مستعينة باملبادئ التي أرس ى نظريإذ قامت على إثرها عد  " سوسير"ات ومدارس لساني 

غات في
 
ة " مدرسة جنيف اللسانية"العالم؛ فبعد  قواعدها في شكل ثنائيات شاملة لكل  الل ظهرت عد 

" دي سوسير"بأفكار  مدارس حدت حدوها في محاولة منها لتجسيد العلمية في دراسة اللغة، مستعينة

رة لها، وليدي "، و"املدرسة التوزيعية"، "مدرسة كوبنهاغن"، "حلقة براغ: "منها ومطو  حو الت  مدرسة الن 

حويلي ، الذي أحدث بآرائه وأفكاره هو كذلك صًدا كبيرا في مجال الدراسات "شومسكينعوم ت"ملمثلها " الت 

ة غوي 
 
 . الل

دفعت بالعرب إلى السعي  -مستمرة وما تزال-طورات الحاصلة في مجال دراسة اللغة كل  هذه التَّ 

فق منهٍج جربة الجديدة في مجال دراسة اللغة لنقل هذه التَّ  ، وتطبيقها على اللغة ال وِّ ٍ
عربية؛ ألجل علمي 

 
ُّ
ات الحضارة في لمي عند لغغوية العربية بما عليه الحال من دراسات لغوية ذات املنحى العِّ ربط الدراسة الل

ب والسائر نحو الركب خصوصا الخطوات املتسارعة للدرس اللغوي املتنامي واملتشعِّ  العالم، وكذا مجاراة

 ِّ
ع الجهود العربية لنقل وتطبيق هذه املناهج هذه العوامل وأخرى ساهمت في تسار . خصصقة والتَّ الد 

ة، خصوصا لي  َم وهو ما ساهم في طرح اشكاالت عدة في هذه العَ . وألافكار الجديدة في مجال الدراسة اللغوية
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 ِّ
 
 مسألة املصطلح الل

َّ
ِّ ساني الذي شكل عقبة في الت

 
سانية ألاولى ليتنامى ويتفاقم ألامر معه، حتى رجمات الل

 عِّ أصبح إشكالية متش
َ
ِّ عدَّ بة، ت

 
املعاجم بنوعيها  الترجمة، التعريب،)ساني إلى ميادين أخرى ت إلاطار الل

 ...(.فلسفي، التاريخي، الجتماعي، لا  :التداخل بين اللغوي اللساني وغيره املتخصصة والعامة، وكذا

روعوقبل ال ِّ  شُّ
 في استعراض قضايا ومباحث هذه الد 

َّ
لنحدد من ، اليةساؤالت التَّ راسة، نطرح الت

ق في عمُّ ليتم بعدها التَّ . عليها لاشتغالنعرض إلاشكالية املراد  وكذا. لورقة البحثخاللها الهيكل العام 

 ِّ
- "بين تعدد التسمية واملفهوم -املصطلح اللساني في املعجم العربي": ي إشكالية العنوانمناقشة وتقص  

 .-وفق رؤيتنا للموضوع

ثير حوله من قضايا للسانيوقبل الحديث عن املصطلح ا بداية
ُ
  فإنَّ  ،معجمية وما أ

َّ
 ل ساؤ الت

هل هناك ارتباط  اني؟املصطلح اللسوما هو  مجال بحثها؟وما  ؟ما هي في جوهرها، اللسانيات: يتدرَّج من

 . ؟ الأم  بين الدرس اللغوي العربي التراثي والدرس اللساني الحديث

هل  أم هناك تنوع؟ ،ملصدر املوضوعة بهاا اللغة هل املصطلحات اللسانية واحدة من حيث

، أم ألاخرى  اللسانيات املدروسة في اللغاتبقية إلانجليزية و والفرنسية  واحدة في اللغات اللسانيات صورة

 .؟جموعها العام، تتوافق مع اللسانيات العربية أم تتبايناللسانيات في م ثم ؟ال

 ي املدارس اللسانيةمضبوطة فقط ف حمولتها املعرفيةهل  املصطلحات اللسانية،: بعدها

في الدرس  يالتعدد املصطلحي واملفاهيموما عالقة  بنف  املفاهيم؟ا عنها ها خارجتداولأم يمكن  ونظرياتها،

 ؟ ، بعدم التقيد بمجاالت وميادين املصطلحاتاللساني العربي

ترصف املصطلحات؟ ثم املعاجم أتعتبر املصب للتنوع املصطلحي، والكتب التي من خاللها يزداد 

أم هي املكسب إلايجابي الذي من خاللها تتم عملية الفرز والتمحيص للتعدد والتنوع اللفظي واملصطلحي، 

 .ألجل العمل علة وحدة واتفاق على املصطلح؟

فرديناند دي "كانت مع العالم اللغوي  الحديثة بداية الدراسة اللسانية: اللسانيات ومجال بحثها

 جهودالذي أثمرت  (Ferdinand De Saussure)"سوسير
ُّ
ة، من لميَّ ة العِّ بغغوية صه اكساب الدراسة الل

: ولتقريب صورة اللسانيات الحالية للقارئ نقول عنها. (3)عطيات اللغوية املدروسة في زمانهخالل التنظير للم

نذ أضفى ، فمخصص نظرا ملروره بمراحل تطورية عديدة ومتنوعةلميا دقيق التَّ أنها صارت فرعا عِّ 

سلسلة  نجد. ألاولى من نوعها ، بما قدمه من أطروحات بنيوية تعدُّ عليها لميةعِّ  صبغة نظامية" سوسير"

إذ مع البنيوية . متغايرة مناهج وأفكار سع على يد مدارس واتجاهات ذات و تالو  في التناميطور اخذت التَّ 

، "املقارنة: "دت جلية في مسميات مثلمن دراسات، ب املناهج التحليلية اللغوية وأخرى  ظهرت سلسلة من

واملداخل أو ميادين . وغيرها... ، "القواعد التوليدية"، "الفونولوجيا"، "التأويل"، "الشكلية"، "علم اللهجات"

البحث املسطرة في علم اللسانيات الحديثة عديدة ومتنوعة، وما الفروع السابقة الذكر إال جزء من حلقة 

 اسر تحديد الوضع العام للقضية متنامية، وهو ما يزيد ع
ُّ
لتكون الصورة واضحة عند جمهور -غوية لل
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فاللسانيات تهتم بدراسة اللغة باعتبارها سمة تميز إلانسان على بقية املخلوقات، على أن  -القراء واللغويين

س  علمية، على أ" بدراسة اللغة في ذاتها ولذاتها"فاللسانيات بدأت  (4).تتم هذه الدراسة وفق أس  علمية

ة تفرعات وتخصصات تحت هذا الغطاء العام، لتنظيم الدراسة اللغوية وفق قواعد وأس  دَّ ثم شهدت عِّ 

 .  ة معقولةلميَّ عِّ 

عريفات   :املصطلح وأهميته ا هو معروف وسائر في مختلف فروع البحث العلمي أن  أغلب أو كل  الت  مم 

فة، فيكون التعريف لاصطالحي تعريف تابع لاصطالحية تنطلق من التعريف أو ألاصل اللغوي ل لكلمة املعرَّ

ا ينطلق معناه من التعريف اللغوي، النابع من الكلمة ذاتها في أصلها لدراسٍة أو تخصص مضبوط منهجي  

 :انطالقا من هذا فتعريف املصطلح هو. اللغوي ألاول، عند تواجدها في هذه اللغة

( ص،ل،ح)نجده يقول في الجدر" البن منظور " "العربمعجم لسان "بالعودة إلى : املصطلح لغة

ربطه معنى كلمة " ابن منظور "فيالحظ على  (5)«ولاستصالح نقيض لاستفساد)...( ضد الفساد: الصالح»أن  

ة في قالب معين للداللة على (. الفساد)بضدها ( صلح)
 
وهذه الجزئية تعد ركيزة املصطلح الذي يوضع بدق

ن في تخصص مح ا يؤدي إلى معنى معي  د، ألجل تسسير استخدامه ووضوحه بين جميع املستخدمين له، مم  د 

ب  في معنى املصطلح بسبب فساد مبناه ومعناه
ُ
 .رفع الفساد ولاختالف الناتج عن الل

ظر إلى مادة          ا النَّ فنجد املعنى أكثر " مجمع اللغة العربية "الصادر عن " املعجم الوسيط"في ( صلح)أم 

 تأليفه، وضو 
َ
وبالتالي معاصرته لزمن املصطلحات والتخصصات الدقيقة، -حا، ولعل  ذلك راجع إلى حداثة

" ضد الفساد= الصالح"حيث زاد هذا املعجم عن كون  -التي هي ميزة للعلوم الحديثة أكثر منها في التراثية

 :بذكره معاني أخرى يمكن إجمالها في ثالثة نقاط

؛ وتنطبق هذه ( 1)«أزال فساده= أتى بما هو صالح نافع  والش يء= في عمله أو أمره( حأصل)»: أولها عبارة      

 . الحالة على لاجتهاد الفردي في وضع املصطلح؛ إذ يأتي واضع املصطلح بما هو صالح ونافع للغة وأهلها

الحالة على املصطلح  حيث تنطبق هذه (7)«أزال ما بينهما من عداوة وشقاق: وبينهما... »: ثانيهما عبارة      

ألاجنبي في اللغة العربية، إذ يعمل على نقل املصطلحات وتهذيبها وفق خصوصيات كل  لغة، ونظامها في 

ا يؤدي إلى تقليص الفجوة أثناء التواصل بين اللغة الناقلة واملنقول عنها  .وضع املصطلحات، مم 

 (8)«على ش يء مخصوص، ولكل علم اصطالحاته اتفاق طائفة -و -مصدر اصطلح(: لاصطالح)»: ثالثهما عبارة

يفهم منه كون وضع املصطلح يتم  على مستوى جماعي، وغالبا ما « فاتفاق طائفة على ش يء مخصوص»

ا عبارة . يكون هذا التشاور عند وضع املصطلحات الجديدة املبتكرة فتعك  لنا « لكل  علم اصطالحاته»أمَّ

ة وتخصص املصطلحات في املجاالت ال
 
 .تي وضعت فيهادق
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د واضعيها، فمنها ما هو عربي ومنها ما هو غربي : املصطلح اصطالحا ة لتعد  للمصطلح تعاريف عد 

، كما أن التعاريف تختلف وتتعدد بحسب اختصاصات العلماء والباحثين الذين يضعونها؛ فكٌل (أجنبي)

ورغم تعدد تعريفات ...(. يا، نلغويا، دينيا، طبيا، تقنيا، قانو )ُيعر ف املصطلح حسب مجال اهتمامه 

ه هناك سمات جوهرية  أن 
 
املصطلح مفردة »كون  اعريفات، ومنهتتواجد في كل  الت   جامعة املصطلح، إال

فه ( 1)«وحصلت على اتفاق املختصين داللة على ماهية ش يء محدد؛صيغت وفق خصائص اللغة لل كما يعر 

أو معجم )...( املصطلح لغة خاصة»: بقوله( عربيةواللغة ال اللسانيات)في كتابه " عبد القادر الفاس ي الفهري "

ن، ولذلك استغلق فهمه  قطاعي يسهم في تشسيد بنائه ورواجه أهل لاختصاص في قطاع معرفي معي 

 (91).«هو أداة إلبالغه الذيواستعماله على من لس  له دراية بالعلم 

التي تدل على الحدود الفاصلة " Termo"مع كلمة  وهناك من يرجع تعريف املصطلح إلى الجدر اليوناني      

ز، ليكون بهذا املصطلح " Terminus"وكلمة  يعني تلك الكلمة ذات " le Terme"التي تدل على املجال والحي 

دة وسط مجموعة مصطلحات التخصص الواحد،  ويستخلص من تعريف  د والصيغة املحد  املعنى املحد 

 :ما يلي" leTerme"املصطلح 

 .تباط املصطلح باللغة املختصةار  -9

 .دقة معناه في تخصصه وتوحد صيغته وتميزها عن غيرها من املصطلحات -2

ز املصطلح ككلمة عن باقي ألفاظ وعبارات اللغة العادية التواصلية -3  .تميُّ

. استقاللية معناه وعدم قابليته لليونة ألاسلوبية ولانزياحات اللغوية لدقة معناه وتحديده -4
(99) 

نائه على ما تم  التواضع عليه من قبل ُيعدُّ  املصطلحف  ِّ
فاملصطلح . ُمواَضعه مضاعفة من خالل انب 

غير  -التي هي في أصلها قامت على اصطالح-كلمة يصطلح وينشأ، أو يخرج للوجود انطالقا وارتكازا على اللغة

ز عن الكلمة بكونه نخبوي   ألنه يتواضع عليه نخبة  ؛من الكلمةوفي مرتبة أعلى وأدق   ،أن املصطلح يتمي 

د نة في تخصص معرفي  محد  ألجل إعطاء معنى دقيق وثابت لكل  مصطلح داخل منظومة املصطلحات . معي 

نة لكل  علم أو حقل معرفي  أو لغوي   املصطلحات جزء من املنهج العلمي تساعد التخصيص، وتعين »ـــ ف. املكو 

لغتها، فإن  العلماء يحرصون على أن يتميزوا بألفاظ خاصة بهم، على حسن ألاداء، وإذا كان للجماهير 

 ِّ
 (92)«بة، وفي ذكرها ما يكفي الستحضارهاخصوًصا وأن  هذه ألالفاظ ترمز ملدلوالت دقيقة ومتشع 

تلك املفردات الخاصة بقطاع البحث : هو "املصطلح اللساني"تعريف من خالل هذا يتبين لنا أن 

يم والنظريات للتعبير عن املفاه ،هل لاختصاص والبحث في ميادين اللسانياتاللساني، التي اصطلحها أ
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متكاملة يكون مفهوم كل مصطلح التي يشتغلون عليها، بحيث تكون مصطلحات كل مدرسة أو نظرية حلقة 

 .مضبوط بدقة عندما يتواجد ضمن النظام الجامع له مع بقية مصطلحات النظرية

غة  :اللساني العربي وتعدد مفاهيمهاملصطلح  تسميةإشكالية تعدد 
 
سانيات أو علم الل ِّ

 
تشهد الل

راسات التي يشهدها هذا  ِّ
عدد في الد  نوع والت  ةكبيرة، وهو ما نلمسه من خالل الت  الحديث حركية علمي 

ا ومصطلحًيا واسًعا؛ إذ سانيات زخًما فكري 
 
ص، وقد أفرزت الل خص   منذ تأسس  أرضية اللسانيات بوضع التَّ

غوية وضبط ما
ُّ
ة في هذا لميَّ الجهود واملساعي العِّ  امصطلحاتها ومفاهيما، توالت بعده يعرف بالثنائيات الل

وكذا التوسيع فيه لسشمل قضايا  ،املجال، التي وسعت دائرة البحث ولاهتمام بتخصيص البحث أكثر

ٍص هذا ساهم في توليد ثروة لغوية ومصطلحية هائلة بتدفقات متو  كل   ،)...(أوسع   الية الظهور وبتخص 

دقيق العِّ  قي والتَّ لمي الذي تشهده اللسانيات من خالل التخصص في مجال البحث والضبط أدق؛ وهذا الرُّ

ساهم في خلق فوض ى  جديدة، ومتطورة باستمرار،ل إليها بقواعد ومصطلحات وأفكار للقضايا املتوص  

ها على الترجمة ونقل ما توصل إليه ألاخر ألامم التي ترتكز في علوم طلحية ومفاهيمية، خصوصا لدىمص

 .-كحال ألامة العربية- . من مستجدات في املجال

 ة ودِّ لمي  قليل من عِّ ه عن ألاخر في الت  إذ ساهم هذا ألاخذ غير املوج  
 
ة اللسانيات من جهة؛ ألن ق

كما أنَّ تنوع . جمةدراسات العلوم بلغتها ألاصلية لس  هو نفسه دراستها بلغة ثانية أو ثالثة ناقلة أو متر 

. دة للش يء الواحدمتعداملصادر التي تستقى منها الدراسات والعلوم يسهم بدوره في طرح تصورات ورؤى 

سواء بتعدد املصطلحات العربية في مقابل املصطلح الغربي، أم باشتمال املصطلح الواحد ملفاهيم 

ة ودقة و  موضالغ متداخلة أو متضاربة، وكل من ألامرين يسهم في خلق نوع من لميَّ ل من عِّ ِّ
 
الفوض ى التي ُتقل

ساني العربي خصوًصا، إذ يستحيل املض ي في أفق البحث اللساني الذي ينحو منح ِّ
 
 المي  عِّ  امجال البحث الل

: مثل)حيث نجد اللسانيات علم جامع ملدارس ونظريات متنوعة  .بمصطلحات ومفاهيم متضاربة؟

" فيرث"، ولسانيات "أندري مارتيني"واللسانيات الوظيفية لـ  ،"فرديناند دسوسير"اللسانيات العامة لـ

فعدم الفصل بين  (93)(.نظرية سابير اللغويةبالدانمارك، و " يلمسالف"إلانجليزية، واملدرسة اللسانيات لـ 

مصطلحات املدارس اللسانيات، حسب كل مدرسة أو نظرية على حده، ساهم في تواجدها في مصب واحد 

ناتج عن عدم استقاللية  العربية، العربية التي كثيرا ما كان التعدد في املصطلحات اللسانيةهو اللسانيات 

تنوعة تحت مصطلحات كل مدرسة عن ألاخرى مما أدى إلى اجتماع مصطلحات لسانية ملدارس غربية م

 .غطاء اللسانية العربية، التي هي لسانيات مبنية على لسانيات متنوعة

ها مصطلحاتوما هي عليه  ،اللسانيات إشكاليات وتساؤالت عدة حول واقع وهذا ما ساهم في طرح 

من اضطراب، وبدورنا نلحظ اشكاالت متشعبة عن هذه الحالة املتموجة للسانيات العربية وما أفرزته لنا 
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ما هي ألامور التي ساهمت في بروز هذا التعدد املصطلحي في اللسانيات : من تضارب مصطلحي فنتساءل

وهل هذا التعدد يعد . وما سبب التضارب والتداخل في املفاهيم العلمية لهذه املصطلحات؟. ؟العربية

أم هو عائق يحول بين الضبط الدقيق للسانيات العربية واملض ي بها . مكسبا فسستفاد منه ويستثمر فيه؟

 .قدما، فيجب أن يعدل هذا املسار إلى مسلك أوضح وأدق؟

تواجد التعدد في املصطلح اللساني العربي، من هذه ألاسباب ما ة في خلق و دَّ ساهمت عوامل عِّ  

 
ُّ
غوية، ومنها الخاص باألفراد الباحثين في املجال، ومنها ما يكون من الهيئات هو خاص بالجماعات الل

عدد مة في خلق وطرح الت  وملناقشة هذه الجهات املسهِّ . واملؤسسات املشرفة على املصطلح اللساني

 :اليحو التَّ عام إلى الخاص على الن  نتدرج في عرضها من ال ،املصطلحي

 

القصد من هذا العنوان الحالة  :التعدد املصطلحي بين اللسانيات العربية املشرقية واملغربية 

رغم كونهما وعاء واحد للغة  العامة للسانيات العربية في املشرق العربي، وما عليه نظيرتها في املغرب العربي؛

املشارقة توجهم في نقل وترجمة النظريات  على إال أنه في مجال الدرس اللساني الحديث الغالبالعربية، 

املقابل في حين  ،اللغة إلانجليزية عن ألاخذ اللسانيات وجديد أبحاث ودراسات املدارس اللسانية الغربية،

ذ عن اللغتين الفرنسية وسبب هذا لافتراق في ألاخ)اللغة الفرنسية  النقل من يهمالغالب علاملغاربي 

 تباين في مصدر ألاخذ والترجمةوهذا ال(. ؟...وإلانجليزية تبرره عوامل تاريخية أكثر منها لغوية أو علمية 

يسهم في إدخال مقابالت مصطلحية عربية متعددة للمصطلح الواحد ألاصلي؛ فمثال املصطلحات املعبرة 

ملا ينقلها املغاربة من اللغة الفرنسية ألاصل " سوسير"نس ي عن الثنائيات اللغوية التي سطرها اللساني الفر 

ة من اللغة إلانجليزية التي هي ترجمة عن ترجمة نكون شارقنكون أمام مصطلحات، في حين ملا ينقلها امل

 عن هي نفسها التي كانت منقولة عن اللغة الفرنسية، ونف  الش يء يقال تأمام مصطلحات لسس

حيث يكون املشارقة " نعوم تشومسكي"التي سطر أسسها ألامريكي " التحويليالنحو التوليدي "مصطلحات 

النظرية عن اللغة الفرنسية مترجمين عن اللغة إلانجليزية ألاصل، في حين املغاربة ينقلون مصطلحات هذه 

لذي والنتيجة في اللغة العربية تعدد في املصطلح العربي ا. ي في حدها ترجمة من اللغة إلانجليزيةالتي ه

. في حين ما تواجد فعليا هو مصطلح متعدد ملفهوم واحد. ملفهوم واحد اواحد اينبغي أن يكون مصطلح

، والنتيجة مصطلحات أخرى بسبب هذا الفارق في الترجمة والنقل فاملشارقة يضعون مصطلحات واملغاربة 

افقة وتطابق ترجمته مع حيث يجتهد كل طرف ملو . -اللغة العربية-د في اللغة املوضوع بها املصطلح تعد

ألاصل املنقول منه، من غير تنسيق بين هذه الجهود، رغم أنه ضروري التطابق والتوافق في اللغة املنقول 

مع ) :بالشكل التالي وهذه الفكرة نعبر عنها. إليها املصطلح، ألنها هي ما يعتمد في التعليم ودراسة ما ترجم

شارقة ألاخذ عن إلانجليزية والغالب كذلك على الباحثين املغاربة التنبيه أننا نقصد الغالب ألاعم على امل
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ألنه هناك من الباحثين والدارسين املشارقة من يترجم عن  ؛ألاخذ عن اللغة الفرنسية، ولس  كلهم

 (.الفرنسية والعك  مع املغاربة منهم من يترجم عن إلانجليزية، كما يوجد من يجمع بين لاثنين

 (.في تعدد ترجماته في الصفحة التالية " اللسانيات"سنمثل له بمصطلح 
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من خالل هذا الشكل يتبين أن املصطلح الواحد في اللغات ألاخرى يقابله أكثر من مصطلح في 

 وهو ما )اللغة العربية، 

 :اني العربي الحديث، يتم على مستوييناللس عجماملصطلحي في املالتعدد وهذا  

املجامع اللغوية والعلمية،  :الهيئات واملؤسسات املشرفة على ترجمة قضايا اللسانياتمستوى  - أ

كما توجد منظمات كاملنظمة العربية  .تب تنسيق التعريب، الجامعات، وفرق ومخابر البحثمك

للترجمة في بيروت، التي ساهمت و منظمات أخرى في اعتماد أساليب جديدة في العمل ومن ثمة 

 (94)ات أخرى مصطلح

عدد املصطلحي الذي يكون سببه الترجمات التي يضعها الباحثين : مستوى ألافراد - ب ويقصد به التَّ

 
 
 . سانيات في اللغة العربيةوالدارسين املختصين وغير املختصين للمصطلحات الل

على مستوى ألافراد واملؤسسات، ساهم  وملا اجتمعت ألامور املسببة لتعدد املصطلح اللساني 

 ال" خلق نوع من في لرصيد املصطلحي اللسانيا
َّ
ى إلى بروز هذه املصطلحات، مما أدَّ بين " داخلتَّ ال"و" شعبت

ِّ " مفارقات"
 
 .سانيةعدة بين املصطلحات الل

 :التشعب والتداخل املعجمي بين املصطلحات اللسانية

ها تعك  تشعبا بالعودة إلى املعاجم العربية املتضمنة للمصطلحات اللسانية، نجد: التشعب 

د عا وتعد  د ، وكذامن جهة النظريات اللسانية ومدارسها مصطلحيا كبيرا، وهو ناتج في أساسه عن تنو   تعد 

در استقاء العلوم اللسانية الحديثة من طرف افي تشتت مص فهذين ألامرين ساهما. اللغات املوضوعة بها

القائمين على املصطلح العربي على مناحي  لى توزعباإلضافة إ ألجل إدخالها للغة العربية، .الدارسين العرب

، وهو ما زاد شقين إلكتروني وورقي الكتابة بين عدة، منهم املتخصص وغير املتخصص، زيادة على انفتاح

بنائها من لسانيات متعددة ولس  لتشكيل اللسانيات العربية ب لاختالف بين املصطلحات املوضوعة

 .ساني حامل لثروة لسانية مصطلحية جدُّ متشعبة، وكل هذا جعل املعجم اللواحدة

إذا كان املصطلح ف .وضع املصطلح بسبب عدم التنسيق بين القائمين علىويكون : التداخل

ية مختصة الصطالح ، يكون باتفاق جماعة لغو ألاولىاملصطلح في أول بروز له في لغته )يشترط في وضعه 

ن لفظِّ  لكن عند نقل . ج مصطلح واحد للداللة على املفهوم الجديدخراهذا أدي إلى إ( ما على مفهوم معي 

غياب لاتفاق اثناء ترجمة ونقل ووضع املصطلحات الوافدة أو الداخلة  يؤديهذا املصطلح إلى لغة أخرى 

قدر ما يكون الباحثين أو ؛ وب"املصطلح الواحد للمفهوم الواحد"معادلة  انعداموبالتالي  ،ديإلى غياب التوح

، ومتداخلة رة للمفهوم الواحد أكبربقدر ما يكون عدد املصطلحات املسط ،في وضع املصطلحات املختصين

 .مع فروع اللسانيات التي تتزايد باستمرار
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عة في م د التعدد، كثيرة ومتنو  ة التي تجس  ختلف مجاالت وفروع اللسانيات، واملصطلحات اللغوي 

لتداول من أجل توضيح وبيان حقيقة هذا إلاشكال في سنقتصر على بعض النماذج املشهورة والكثيرة ا لذا

-"اللسانيات"ومن باب أولى ارتأينا البداية مع املصطلح أو لاسم الرئسس ي لهذا العلم الجديد . اللغة العربية

(linguistique)الفرنس ي و(linguistics ) ت كلمات وعبارات مختلفة،  -إلانجليزي والذي صاغ له الباحثون عد 

زة، حيث أحص ى لها فوارق  ي"ممي  ( 23)نثة وعشريالث" قاموس اللسانيات: "في كتابه" عبد السالم املسد 

 : اللغوي الحديث في اللغة العربية وهي تخصصمصطلحا مقترحا كاسم لهذا ال
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وي العربي ي في الدرس اللغ  لنا التعدد املصطلحتعك( ثالثة وعشرون مصطلحا)فهذه املصطلحات 

ما انعكاس؛ إذ يالحظ على هذه  ،اا ونوعً ا، ولاختالف والتباين كيف  د كم  لنا التعدُّ  نبيِّ  يث تُ ح الحديث أي 

 : املصطلحات أن  
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ياغات ( عشر مصطلحا اثنى( 92)" )علم"بكلمة أكثر من نصف هذه املصطلحات تبدأ  -    ة الص  في حين بقي 

 .خالية من لفظة علم

ه يالحظ عليها لاختالف، فنكذلك إذا نظر إلى هذه املصطلحات من ناحية إلافراد والت -    ( 11)جدركيب فإن 

مركبة  عبارة عن مصطلحات( مصطلحا97)ستة مصطلحات مفردة، مستقلة بكلمة واحدة، في حين البقية 

 . من لفظتين أو أكثر

فيالحظ على أغلب ألفاظ وعبارات هذه املصطلحات  ،أما من ناحية أصالة ألالفاظ وعربتها -   

ها متداولة في اللغة العربية، أو موافقة ألوزانها الصرفية املعروفة، عدا كلمة  التي هي " الالنغويستيك"أن 

 (Linguistique).تعريب للمصطلح ألاجنبي 

التنوع اللفظي ملصطلح اللسانيات صاحبه كذلك تنوع في املفاهيم؛ فكما أن هذه  وهذا 

متداخلة نة فيها كذلك املصطلحات الثالثة والعشرين غير موحدة على بناء وشكل واحد، فاملفاهيم املضم  

 .ومتضاربة أحيانا أخرى 

على عك  ما كان ة الناقلة للمصطلح الجماعة اللغويبين تفاق لاوسبب كل هذا هو انعدام 

ولو كان تواضع واتفاق في النقل لكان توحد للمصطلح، . اللغوية الواضعة له عليه الحال عند الجماعة

لكن كان وشاع التفرد وعدم التنسيق فكانت النتيجة تعدد واختالف وهو ما يمكن التعبير عنه بالشكل 

 :التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راج ألاول له؛ إذا ملا يتبدى مفهوم معين فالشكل يمثل لطريقة وضع املصطلح عند إلاخ 

، بسنما عند في اللغات املؤسسة للمصطلح يجتمع أهل لاختصاص لتحديد مصطلح يعبر عن هذا املفهوم

النقل للمصطلحات ينعدم لاتفاق واجتماع املختصين لنقل ووضع مصطلحات مقابلة ومعبرة عن املفاهيم 

مفهوم 

 لساني جديد

ع مااجت مصـطلح

ع ــــــتواضـلل

والتوافق عـلى 

 إخراج لفظي لـه

 المفهوم الواحــــــد مصـطلح واحد

 يكـون  النتيجة

 يقابله 
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ويصير املفهوم الواحد بتسميات  .في املصطلحات املوضوعة اختالفو املستحدثة، فتكون النتيجة تعدد 

دة، نتيجة النعدام لاتفاق بين الجماعة اللغوية لالصطالح املوحد على ما ينقل  .عِّ

د في املفهوم: والتعدد املفاهيمي املفارقة ا بعد الحًق تجسد ت ،ةيَّ مرحلة بعدِّ  يمكن القول أن التعد 

دقيق على وجه تخصص مصطلح ما ضبطالسعي ل فيصادف الدارس تعدد مصطلحي يدفعه للعمل  ،التَّ

فيجد مفارقة بين بعض  ،خصص أو امليدان املشتغل عليهتَّ لى تجميع املصطلحات الواردة في الع

: مثل ما هو عليه الحال مع  .املصطلحات الدالة على مفهوم واحد نتيجة لتداخلها مع مصطلحات متقاربة

التنوع والتعدد في إلاخراج املصطلحي، عند  هو  ه املفارقةوسبب هذ .(-كرهكما سبق ذ-"لسانياتال"مصطلح )

أن يكون عليه الحال من  وما ينبغي ،ألن الخلل ملا يكون في البداية يسهم في خلخلة املسار الترجمات ألاولى،

اللغة دقة وضبط، وكل هذا التعدد في املفهوم أو التسمية يلمسه ويجده املعجمي دون غيره؛ ألن علماء 

ع كل املصطلحات الكائنة في هذا  العرب ، أو املترجمين يرون مصطلحاتهم هم فقط، في حين املعجمي ُيجم 

 .املجال حتى زمن وضعه املعجم

. في الدرس السيميولوجي العربي" ياالسيميولوج"مصطلح ومن أمثلة تعدد املفاهيم، ما نجده مع 

التخصص رغم أن املفهوم متعدد، وهو ما نجده في  إذ كثيرا ما يكون استخدام مصطلح واحد في هذا

تصدر ألابحاث املعاصرة حول العالمة »حيث نجد " بيرس"وسيميوطيقا   "سوسير"الفارق بين سيميولوجيا 

فيرناند "الذي هو ألاصل في التيار السيميوطيقي، و( 9194 -9831) "بيرس. شارل س": من منبعين اثنين هما

" سوسير"إذ نجد السيمياء عند . (91)«الذي هو ألاصل في التيار السيميولوجي( 9193 -9857) "دو سوسير

ة، على عك  الثاني إذ  لميَّ ال يمكن فصلها ( سيميوطيقيا)ن نظرية العالمات التي يسميها بيرس ا»أقرب للعِّ

لاعتبار وإذا كان من املمكن تطبيقها، باعتبارها نظاما قائم الذات، دون ألاخذ بعين . عن مجموع فلسفته

الفلسفة التي تتضمنها، فإننا نخش ى، إن نحن أولناها باستقالل عن هذه الفلسفة، أن نس يء فهم معنى 

، التي هي "بيرس"كالم يعك  فعال فلسفة سيميوطيقيا الهذا ف (97)«وداللة هذا النظام ومفاهيمه وإجراءاته

أو السيمياء العربية مأخوذة من مرجعين  "علم العالمات"ن لنا أن فمن هذا يتبيَّ . (98)"اسم أخر للمنطق"

وأخرى منطقية فلسفية،  مختلفين من حيث الخلفية املعتمدة في التأسس  لهذا العلم بين مساٍع علمية

 .خلق التعدد على مستوى املفاهيم في الدرس السيميائي العربيإلى ى وهو ما أد

عدم تحديد الصيرورة ألنَّ ؛ مةلحركة الترج ضبوطةاملغير ويسهم في هذه املفارقة السيرورة 

عها الحقا مما يؤدي إلى تضارب وتداخل والتقلبات والتحوالت املسجلة للسانيات في وقتها ، يسهم في تجمُّ

يحتكم دائما ملفهوم معين، لكن في هذه الحالة  املصطلحو . مصطلحات النظريات املختلفة مع بعضها بعض

وبعدها يأتي تعدد  .متعددة ي مفهوم واحد يقابله تسمياتأ له أكثر من مصطلح؛واحد الاملفهوم يصير 

تمر فترة على وجود املصطلح يتشعب مفهومه إلى مفاهيم جزئية أو  ااملفاهيم للمصطلح الواحد إذا مل
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تعدد املصطلحات الدال على املفهوم الواحد  اأم. فرعية، من خالل ربط املفهوم الواحد بمصطلحات عدة

متقارب زمانيا مع زمن التواجد أو يكون  التعدد اللفظي ألن   ؛لتعدد املفاهيميفيكون أسبق زمنيا من ا

، نتيجة تعدد ، فتتعدد ألاسماءملفهوم ثم يصطلح عليه اسميكون احيث  ،للمصطلح ألاول  الظهور 

في تخصصات متقاربة أو مستحدثة، يسهم بعد مدة من التداول والبروز ملصطلحات أخرى  لكن .الترجمات

مما يؤدي إلى ربط املصطلح  التي كان خالف حول ضبطها،روابط بين املصطلحات واملفاهيم  شكيلتفي 

ن الفروقات الكائنة .الواحد بتخصصات مختلفة  
من خالل العمل  بين املصطلحات والعمل املعجمي ُيَبيِّ

 .ملا يقدمه املترجمين من مصطلحات لسانية حديثة كانت أم تراثية إلاحصائي التحليلي

ِّ يزخر بنماذج  الدرس اللغوي الحديث ا نقول إنختام 
ر التعدد في إيراد  عة،متنو  تعك  لنا صو 

 صطلحات اللسانيات في اللغة العربية، وهذا عائد  إلى كون هذا العِّ املووضع 
ُّ
غوي حديث النشأة، لم الل

صاتحديث الدخول إلى اللغة العربية ،أجنبي ألاصل خصُّ ب املجاالت والتَّ ِّ
د املصادر إضا .، متشع   فة إلى تعد 

د الجهات العاملة على وضعه في  ذا العلم وركائزه، وأيضاالتي أخذت منها العربية أس  ه وكذا اللغات تعد 

دها واختالفها لىع-كل  هذه العوامل .ساحة العلوم العربية ر عديدة من  -تعد  ساهمت في خلق وبعث صو 

 ،م حل كلي لألمر في زمن معين وجيز أمر غير معقول تقديو  .التعدد في مصطلحات علم اللسانيات وفروعها

ٍ ما خالل فترة زمنية تم الخلل ولاضطراب؛ فكما ؟ ممكن مرحلًيا لكن
الح الوضع اص كذلك، طويلة إلى حد 

ا يتمَّ يجب أن   :يكون من خاللصالح الوضع راه يتالءم أو يتوافق واوفق خطوات مدروسة، وما ن مرحلي 

 ميع النصوص اللسانية العربية، حتى تكون أمامنا مدونة إلكترونية عربيةالعمل على حوسبة ج  -

جامعة لكل املصطلحات اللسانيات وبعدها لاشتغال على هذا الكل ألجل الضبط الجيد للمصطلحات 

وهذا  .والتحكم في الفوضة لاصطالحية، من خالل التعامل مع املفاهيم والنظريات ال مع اللغات واملترجمين

ظر في بتسخي ة للنَّ ة واملصطلحيَّ ة التي تعالج القضايا الفكريَّ لميَّ ظر في املؤلفات العِّ ر هيئات تشرف على النَّ

املصطلحات وتوحيدها أو املقاربة بينها للتقليص من الهوة واملفارقات املطروحة، فلس  كل ما يكتب يسير 

يسهل  ما أن املدونة إلالكترونية، إجراءك .وفق املعايير املطلوبة؛ أي لس  كل ما يكتب تكون له مصداقية

مما يؤدي إلى إرساء دعائم يحتكم ويرجع إليها في  ،وضع معاجم متخصصة في فروع اللسانيات املختلفة

 . فهم قضايا املصطلح في كل تخصص

املرصد العربي للمصطلحات، لتفعيل بنوك املصطلحات العربية ورصد ما "السعي من أجل إنشاء  -

. طلحات ومفاهيم علمية وفنية على املستوى العالمي، عن طريق لجان علمية متخصصةيستجد من مص

كما تتبادل هذه البنوك املعلومات املصطلحية املختلفة فيما بينها، وتكون مفتوحة للباحثين؛ وتقيم تعاونا 

  (91) "مستمرا يرمي إلى تبادل املعلومات مع بنوك املصطلحات العاملية ومراكزها املتخصصة
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مة لها غايات لساني وفق خصوصيات اللغة العربية، فاللسانيات في كل أضرورة التأسس  لدرس   -

ٍ فيمن ورائها الوصول إلى أفكار و تود 
إليه الوصول إلى ما وصلوا  نظريات معينة، في حين عربيا السعي متجل 

  .وهذا يزيد في الهوة ال يلغيها. أمور  من

د واللسانين وخبراء املعجمي   تفعيل التنسيق بين املترجمين - ة العربية، من أجل الضبط الجي 

 للمصطلح اللساني والتحكم في الت  
 
ِّ عدد والت
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