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فمىىى  تني  ىىى  إ   ىىى     إتمىىى ذ  ىىىني يل مىىى إلىىىل يلىىىنا في  ىىى  يىىى  

يلحمىىى  ل يلىىىنا   ىىى  "ر"لئئئشكرتئئئزيدنرم  ئئئ  زنهللا ل نلىىىع ت ىىى لل  

ىىى ىىيإلنسىى   مىى  لىى  ا  ىى  فيل   يل  بىى  يرمىىلذ يلىىىنا  الذ   ىىلالة فيلس 

  ه  يلطلاق يرقنذ أم       دل  يرمة   ل يلخيل فس ك 

يل ميىىىق ل ىىى  مىىىف سىىى   ن  يىىى   ىىىني يإلن ىىى   نتنجىىىع  نىىى لن  

فإثىىىليذ  ىىىني يلبحىىىع يلمتنينىىىي سىىىنيذ مىىىف قلاىىى  أف مىىىف   يىىى  

"رغئئئئئئ  ر  يرسىىىىىىت  ة يلمنىىىىىىلية فيلمىىىىىى  لة فنخىىىىىىك   لىىىىىىنمل 

يلتىىى  لىىى  تبخىىى    ي ىىى    نت  ديتهىىى  يله ديىىىة يلتىىى  م نىىى   تئئئاي " ر"

  مث  ة يلن  ة يلمضيئة لهنه يلمنملة.

  ىىىىىل م هنديتىىىىىع  "ر"رب قصئئئئئ ر  ئئئئئ ره  ننىىىىى ل يرسىىىىىت  

 فن  ئحع فإريش ديتع يلت  ق  مه  إلي  .

ممىىىىى  نت ىىىىى ذ   لنىىىىى ل يل ساىىىىى  إلىىىىىل جميىىىىىي يرسىىىىىت  ة يلىىىىىناف 

 سهلفي   ل ت نا     ي ة يتلة دريست   يل  م ية.

يتنىىىىى ليت   ل ىىىىى  جمي ىىىىى  فج ىىىىى  هللا مسىىىىى   ت   نىىىىىنري ل ىىىىى  

فيلنىىى ل يل ساىىى  ل ىىى  مىىىف سىىى    مىىىف قلاىىى  أف مىىىف   يىىى  يىىى  

 منملة.إن     نه يل

رحنانر"ررر"ربن كي"ف

رإبتسامر"رر"ربكر كيير

 

 

 

إلىىىىل هللا ت ىىىى لل تبىىىى رج يسىىىىمع  ف يل ىىىىالل 

إلىىل م  ىى  يرجيىى ل فقىى فة ير طىى ل إلىىل  فيإلمىىليذ



ىىى   ىىى ل هللا   يىىىع  خىىى ت  يرنبيىىى ذ فيلملسىىى يف محم 

 فس   .

أ ظ  ق   ي  يلنجند رمس يل ط ذ   ف  ح فد، إلىل مىف  إلل 

نط ى  فأفل حضىف سى   ، إلىل يلتى  إلل أفل يسى   ف بت   يلحي ة،

مسىىح  دمىىن   لحظىىة يلكنىى  ف  ىى   ىى من ه  لحظىىة يل  ىى  ، إلىىل 

يلتى  أيتخىىل فأ تىىس  هىى   ىىنل  مىلا، إلىىل أر  فأ يىى  م مىىة أمىى  

 أ  ل هللا ي   مل  ."حسني رر"ر

إلىىل مىىف أحمىى  يسىىمع   يتخىى ر، إلىىل مىىف  ي  فشىىق يل ىى    

 أ  الى يل                رج  

 حكظع هللا. "رتارفر"أ   

فإلىىل  "روفئئا ترد "ديئئ تر،ئئيودتر،يةئئ رو  ئئ ر"إلىىل إخىىنت  

إلىىل ي  ىىة  متىى   "أتئئيفروأحةئئ ترودسئئنين"تيل ت ميىى  يل ىى  ر 

إلىىىل  ""بتسئئئام"در ىىى  ف ىىى ا ت    إلىىىل ريي ىىىة "رقيئئئ "فأختىىى  

 ."رع   س"ر  ا ت  فريي ت  

 .إلل م  مف تل ط    ه    ة يللح  أ    فأق ر  

 فإلل "غ  رتاي " "يرست  ة يلك ن ة فيلمنلية  إلل

 "ب قص ر   ره"مف ريي    ي  مننيرا يل ريس  يرست   

 إلل م  مف س ته   يملت  فل  تس ه  منملت 

 إلل جميي أس تنة قس  يرد  يل ل  .     

 

 

 

إلل مف ت م  جس    يلثلى فظ   رفحه  تالمس فج ين  

 " أم  ".

 .إلل س  ا فق فت  فم  ر إله م  أخت  يل  لية

 بن كي"فرحنان



تنأم  يلت  ج    مف رحي ه  مأس ة تلييق أنك س  إلل  

 رحم   هللا فأس     يسيح ج  تع.

" أ   قنت  في تس مت  ف كنلت  ف ليذت  فرف  ق ب  إلل 

 يل  ل  " أن ك هللا مف  ملا ف يد ي   مله.

أن ر هللا در ه   -إلل أخت  يلت  م ن  د م  ل   ي ة مننيرا  

– 

إلل مف ق سمت   ح ن حي ت  فمل   إلل أخت  يلت  ل  ت     

 أم 

 مت ." رقية " ي تس  

 إلل   ا ت  فأخت  أديذ هللا ري ته  " ح    "

ي  مة   –إلل م    ئ ت  فأق ر   فمف احب  " ي  مة 

 فردة " فم  مف ا  رن  فا  م   فلن    مة . –يلس ليذ 

 يل م أ  ا ثم ر  ني 

 

 

   

 بكر كيير"بتسام
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 مقدمة: 

العيام  ذ  أ ان  مان  من المتعارف  ليهاأ  ا البتاق أ ان  مان لهر، هذار  ألارلم ا مان ما 

 عبن بذر لن مفذممأ الخرص في ليمأ الخارص. فيح ا  يمصطيح داللة خرصة مصطيحرأذر. في

،التي أعان  لياأ  نذار دفاساة اليياة فاي  اليسرنهرت ،الري هم مضمرف دفاستهر في لميهر هرا 

 اأذر ،من  ج   اأذار  ،التاي أتسات بتعاصد مصاطيحرأذر أضارف  لفام العيمارم ،البار  هن  ام  

 ثاارف اهتماارمذت هاارا الممضاام  البر اا  ضاابه هرأااأ المصااطيحرت  ،ماان بااهن الباار  هن الاار ن 

   ،لاأ اهتمرمار برليار ذ –ف ماأ    –اليسرني العنبي الجزائني " لبص الن من الحار  صارلح 

" بإشبرلهة المصطيح اليسرني التاي  ثبان  ملذار العص اص مان ا فام  ذ   ار،  المفبان الميارفبي 

ضبه هره المصطيحرت ،الحاص   ا  –،الري هم محمف دفاستهر  -لبص الن من الحر  صرلح " 

هر ماان أعااصدهر  ، اار،  ذمرثااة الي اار  لاان مفاارههت نهاان مضاابمثة  ،مهااأ ألاارا ممضاام  ماارألنأ

بإشككلية ة مةطلككالل مةل ككيرب مةن بككب مككج مئرككعب مةلرممكك ل اجككد مةكك  طج مة ككي  الممساام  

 لبص الن من الحار  صارلح،ليأ ضمم هرا  مبههر ثنح اإلشبر  الترلي: ألهف  سذت " صيةل، 

فااي أم هااص المصااطيح اليساارني العنبااي ب ،ماار هااي  باانح متاارف عأ التااي ا تاامت ذشاابرلهة أعااصد 

، سئية  خنى لص صة أصق في مصطيحرأأ التي ألرنت نتر   لمرلأ ب المصطيح ب ،مرهي حبصة 

الممضاام   مبههاار اإلجربااة لهذاار بااهن ثهاارت هاارا البحاا  المتماضاا   ،لعاا  ماان  هاات ا ساابر  

،الص،الي التي دفعتهار الختهارف هارا الممضام  برلارات هاي د،افا   اأهاة ،ممضاملهة: فرلراأهاة 

سرنهة الجزائن ة   مر الممضملهة فتتم ا  فاي جمياة أم يت في  بهر ،ذلجربهر بذره التخصهة الي

اات المصطيحرت  اليسرنهة العنبهة الذردفة التاي  أاأ بذار  ،ااص انطي هار مان دفاسارت سارب ة أطن 

ليجذااامد اليسااارنهة لهاااص لباااص الااان من الحااار  صااارلح مهذااار مااارألنة مرساااتن بعهاااماا " ذشااابرلهة 

ة  مدفهت من ت ، "ليت المصاطيح  سساأ ليطرلبالمصطيح اليسرني في البتربرت العنبهة الحص  ة 

 الهظن ة ،أطبه رأأ العيمهة لـ ليي ال رسمي.
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 مااار  همهاااة الصفاساااة فذاااي محر،لاااة لصاااص اأجرهااارت البحااا  اليسااارني العنباااي لرماااة 

بيهاة البتاف لان فبانة ني ئ،الجزائني خرصة من خال  ،جأ من ،جمه الفبن اليسرني الجزا

نهة العنبهاة ،العرلمهاة فبارا لباص الان من الحار  صارلح اليسرني  ،بهرا  ثنه في البحام  اليسار

 بتتف لرلت اليسرنهرت.نالمنلة التي جعيتهر 

،اص  ر،  هرا البح   ا  ساهن ،فاخ خطاة  فجارمت مردأاأ العيمهاة م سامة لياأ ماصخ  

بم صمااة ،متبااملهن بخرأمااة ،ميحااخ مخصااد لسااهنة لبااص الاان من الحاار  ،فصاايهن مساابماهن 

حرت التااي  أااأ بذاار الحاار  صاارلح. أهاار،  المااصخ  المصااطيح صاارلح ،أنجمااة لاابعط المصااطي

،المصاااطيحهة باااهن التااانا  ،الحصاثاااة  ،الفصااا  ا ، : لااارلا ذشااابرلهة المصاااطيح اليسااارني 

عاانا المبحاا  ا ،  فهااأ لضاامابه ،للهاارت ،ضاا  المصااطيح  فااي  ااهن أالمعرصاان   هاا  

فتهاار،  ،اااا   رلاا أعاانا المبحاا  ال اارني ذلااأ ذشاابرلهة المصااطيح اليساارني   ماار المبحاا  ال 

 المصطيح اليسرني في البتربرت العنبهة  ،متبية ،ضعأ.

 مر الفص  ال رني: ف ص لرلا ذشبرلهة المصطيح اليسرني من مهظمف لبص الان من الحار  

صارلح   هاا  أهاار،  المبحاا  ا ، : جذاامد البتربااة اليساارنهة العنبهااة لهااص لبااص الاان من الحاار  

لعبااص الاان من الحاار  صاارلح  ،ضاا  المبحاا  ال اارني ف ااص أهاار،  الجذاامد العيمهااة  صاارلح.  ماار

المصااطيح   فااي  ااهن أهاار،  المبحاا  ال رلاا : المصااطيح اليساارني لهااص لبااص الاان من الحاار  

 صرلح.

،ختمهر لميهر هرا بخرأمة أمجهر فهذر  هت الهترئا المستخيصاة مان هاره الصفاساة متبملاة 

عباااص الااان من الحااار  صااارلح برإلضااارفة ذلاااأ أنجماااة لااابعط أهااار،  الساااهنة الراأهاااة لبميحاااخ 

 المصطيحرت اليسرنهة التي  أأ بذر الحر  صرلح.

،ااتصت ثبهعة البح  االلتمرد ليأ المهذا المصفي التحيهيي لمار  متارح باأ مان ااصفة 

 ليأ ،صف الظرهنة اليسرنهة.

اجا   اص الااأ هارا البحا  صاعمبرت لعا   همذار ن اد المنف،ليأ ناناف ألا  البحام  

 صرلح برليية ا جهبهة.،الصفاسرت التي أيت برلمصطيحرت التي  أأ بذر الحر  



 ~ ج ~
 

 ،اص التمصنر ليأ مجمملة من المصردف ،المناج   همذر:

 جرحي فذمي " ا سس العيمهاة لعيات المصاطيح "  ، " لباص الان من الحار  صارلح " 

ذشابرلهة المصاطيح اليسارني  بحم  ،دفاسرت في اليسرنهرت العنبهة  ،مرألنة مرستن بعهاماا "

 مدفهت من ت.بالحص  ة ليطرلبة في البتربرت العنبهة 

 ، خهنا التبن هلل الري ،ف  هر في ذأمر  هرا البح  المتماض 

 ن: بئعك مف  ئينيمةايةجت

 وبج زك ل مبت يم 

 15/05/2019بتيبيخ: 
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والمطوح ع ال او  ي وطو و   مو  مون الو وو   من أجل التعمق في موضوو  المطوح ع ومومو 

 ون  مجمووة من المف هيم التي له  وال ة مب شرة مع  ضية المطح ع.

 مفهوم المصطلح لغة واصطالحا:

ووجوو ف فووي اللغةةة:  .أ  وواَلا طووح ) لالط  وو وا سووم ،  د  َاووالفَ     ) ض  وور ويؤ  ووذك  ياوو،  عا الط  ح   َ حَ ث، و وو  ا  

 د(دة الط    أيض  مش    لحَ وا   
1
و، يَ عَ  َ ال) ض  الفاو د، َ ووفي لا ن العرب  لالط  ،   ويَ و عا  َ ط   عا  ا ط 

والح   َ   (ح   وا   و ا
2

و و وما القَو عَ لَ طو َ   تَ  عا . وجو ف أيضو  لوالط  و و  ا وح حوا   ما ميونهم، والطو ع  الا 

و  لحوا واّ  حوا وتط لحوا واّ  لحوا مشّ دة الط د(
3
.  

والقوم  زال م  مينَ  عَ  َ حَ ع، يق ل  ل ا    َ حَ والمطح ع مأووذ من ا    وا وح حوا و و   ال   هم من و 

اتّفووو ا ف  فوووة و ووو  شووويف  األمووور  تعووو لفوا و يوووا واتّفقووووا، وا  وووحال) مطووو ل ا وووح ع وا  وووحال)ا 

 مخطوص، ولكل و م ا حالح تا
4
. 

هو اتّف ا مجمووة م  و   شيف م سم م  مع  أن ينقل هذا اإلسوم مون معنو ل ال  ووى  لو   اصطالحا: .ب 

معن  آور لمن سبة مينهم ، مثل ا شتراك والتش ما، ال رض مون ذلوب ميو ن مفهووم الشويف المنقوول 

 ليا وتح ي ل 
5
كم  هو معورو  ومتفوق و يوا هوو لفو   قول  اتنتج من هذا التعريف أن المطح ع  .

 ة الع مة  ل  ال  ة الخ  ة ل تعبير ون معن  ج ي .من ال  

عوين ويمكون أن ل ويوة تشوير  لو  المفهووم المحو د فوي ل وة اوتطو ص مويعّر  أيضو  مأ وا لوحو ة 

(.....يكووون ك مووة أو ك موو  
6

، ويعوور  أيضوو  مأ ووا لأداة البحووث، ول ووة التفوو هم مووين الع موو ف وجوو ف مهووم موون 

المنهج الع مي(
7
 . 

                                                 
1

دال الع وم ل ماليوين  –تع  أحم  وب  ال فوول وحو ل  –الطّح )، ت ج ال  ة و ح ) العرمية  ،. الجوهرى، اسم ويل من حّم د

 .383ص  –م دة    ع  – 1ج – 1990 – 1ف –ميرو   –
2
مو دة  – 2مج – د   –د ف  –ميرو   –دال   دل  – لا ن العرب –امن منظول، أمو الفضل جم ل ال ين محم  من مكرم . 

 .516ص  –  ع 
3

 .517ص  –. المط ل  فاا 
4

دف،  –تركيو  اسوحنبول  –المكتبوة اإلسوالمية ل حب ووة والنشور والتوزيوع  –المعجم الوسيط  –. مجمع ال  ة العرمية م لق هرة 

 .520ص  – 1ج –دث  
5

 -م1996 – 1ف –مكتبة لبنو ن   شورون  –تع  و ي دحروج  –كش   ا حالح   الفنون والع وم  –. الته  وى محم  و ي 

 .212ص  – 1ج
6
الج ا ور  –األو و  ل  وة العرميوة المج و   –مج وة ال  وة العرميوة  –من المفهوم  ل  المطوح ع  –. محم  العرمي ول  و يفة  

 .117 – 116ص –م  2005 – 14 
7

  .58ص  –دت   –دف  –دال الفر  ن  –ال  ة العرمية والتعريب في العطر الح يث  –. وب  الكريم و يفة 
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 في الع م كي تتحقق ف   تا، ويكون منقو  متوالث .ف لمطح ع هو أول م  ينب ي أن يتوفر

ويضيف مجمووة من ال السوين والبو حثين أ وا   و وم دون مطوح ع أل وا موذلب يطوير مبهمو  و  

 يتحقق التف هم مين الع م ف    م لمطح ح  .

بحث فيا و   حو   التو اول المفضوي وثيقة الط ة م لتخطص الذى يوهذل الوح ا   م  أن تكون 

 لوو  الفوضوو  فووي المطووح ح   فهنوو ك مطووح ح   تووذكر فووي ووو ة و وووم، وفووي كوول و ووم لهوو  معنوو  محوو د 

 والع م ف هم الذين يح دون المعن  ال  يق له .

 علم المصطلح:

 لكل و م من و وم ال ا ن مطح ح تا، وهذل المطح ح   وج  له  و وم ي لسوه  مون حيوث الوضوع

الخ ص الطوتي   والنحو والبالغة وغيرهو  مون  فهن ك و م المطح ع وا ستعم ل ويام  مع م المطح ع

لدلاسة مي ا ية لتنمية المف هيم التوي تنتهوي  لو  ميو دين الع وم ال ا  ية الكثيرة، وتعر  و م المطح ع مأ ا 

وظيفته  ا جتم وية.مختطة من النش ف البشرى م وتب ل 
1
 

ه  معو  وضوو) لتعريف أن و م المطح ع و م يهتم متح ي  المطح ح   وا تف ا و ييفهم من هذا ا

 المف هيم.

ويمكن القول مأ ا مبحث لا  ي ح يث    أدى  ليا النظر المعمق في المطح ح   وو  ة المولو ة 

ني  ل تعبير ون الماتح   من المف هيم واألشي ف في مخت ف الع وم والتق
2
فكو ا مبحثو  لاو  ي  أل وا مورتبط  

م لج  ب البنيوى في ال  ة أى فريقة من ف وتشكيل ك م   ج ي ة ممفو هيم تتن سوب موع المفو هيم الج يو ة، أمو  

ح اثتا فتتمثل في كو وا و مو     مو  مذاتوا لوا  واوو ل وأساوا، والمطوح ع لوي   فاوا و وم المطوح ع  ذ أن 

وك ن و م ف ال  وة  و يم  فوي ت وب األموم ن  الهنود واليو  ن، والعرب المطح ع   يم   م ال لاس   ال  وية و

يضووعون مطووح ح   كثيوورة منهوو  المتفووق و يهوو  ومنهوو  المخت ووف و يهوو ، فع ووم المطووح ع و ووم ياوو ير التقوو م 

الم رمووي الووذى   يتو ووف، ولووذلب فموضووووا البحووث فووي المطووح ع موون حيووث مكو  تووا ومفهومووا ومنوو هج 

توليوو ل(
3

أى و ووم   يتحقووق موو  لووم يووتم معرفووة مطووح ح تا، ولكوون المشووك ة التووي تواجووا معظووم ، فوو ن اتقوو ن 

 هو كثرة المطح ح   المفهوم الواح . –و  ة العرب  –ال السين لع وم ال ا ن الح يثة 

                                                 
1
 – 2008 – 1ميوورو  ف –مكتبووة لبنوو ن   شوورون  –و ووي الق سوومي، و ووم المطووح ع أساووا النظريووة وتحبيق تووا الع ميووة .  

 .324ص
2
 .30ص  –م  1997 – 1ف –دال ال رب اإلسالمي  –ما  ل في المعجم  – مراهيم من مراد  . 

3
 .45ص  –. المرجع  فاا  
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وهو لو وم تكو وا المعجميوة المختطوة النظريوة، ، المصطلحيةويطح ع و   و م المطح ع كذلب 

ويتمثوول  Terminographieيقيووة فهووي التووي تكووون المطووح حية التحبيقيووة أموو  المعجميووة المختطووة التحب

تكثيورل جمعو  ووضوع (موضووه  في البحث في المطح ع من حيث من هج تقييايا ومنو هج 
1
ف لمعجميوة  ،

النظريووة تهووتم موضووع أسوو  و ووم المطووح ع أو المطووح حية موون حيووث مفهومهوو  ومج  تهوو  أموو  المعجميووة 

التحبيقيووة فتقعوو  المطووح حية التحبيقيووة، أى تبيووين أساووه  المي ا يووة، محيووث ياووير البوو حثون الواضووعون 

 لمعرب والمول  ...األس ، ولذلب يجب أن يعرفوا معن  ال ويل وا فتراض وا ل مطح ح   وفق ت ب

ويتن ول موضو  و م المطح ع جوا ب ثالثة مهمة هي 
2
 

يبحث في العال    مين المف هيم المت او ة، ف أل ل أن لكول مفهووم مطوح ح  و  وة موا، ولممو  و وع  .1

مين المف هيم، وهذا الت اول يؤدى م لضرولة  لو  اووتال  فوي المطوح ح   وتعو ده  ال ب  والت اول 

فووي ترجمتووا  لوو  العرميووة ماووبب ووو م  ، اوت ووف البوو حثون والع موو فLinguistiqueفمووثال مطووح ع  

 دلاك مفهوما كمو  هوو فوي ل  توا األ وي ة، ولممو  كو ن ذلوب ماوبب وو م اتقو ن الفر اوية وا  ج ي يوة 

جي ا،  ض فة  ل  و م التمكن من استيع ب الترا  ال  وى العرمي كم  يجب ومن أهم الترجمو    و وم 

  ا ن وال ا  ي  .ال  ة و م ال

يبحث في المطح ح   ال  وية  أى العال ة الق  مة مينه  ومين وس  ل وضعه  وأ ظمة تمثي هو  فوي منيوة  .2

ف لمطووح ح   التووي توجوو  فووي جميووع الع وووم وضووعة محرا ووق مخت فووة ك  شووتق ا  و ووم موون الع وووم،

واإللط ا والتعريب والترجمة و  يمكون ا كتفو ف معو د محو د مون المطوح ح   ألن الع ووم فوي تقو م 

 ماتمر.

يبحث في الحرا ق الع مة المؤدية  لو  و وق ال  وة الع ميوة والتقنيوة، فهوذا الج  وب فرضوتا التكنولوجيو   .3

 ع  رة.الم

ولووذلب تشووّعبة مجوو    المطووح ع وامت اداتووا فووي حقووول معرفيووة أووورى موون أهمهوو   ال اوو  ي   

والمنحق وو م الوجوود وو وم المعرفوة والتوثيوق واإلوالميو   والتطونيف .... فكول هوذل الع ووم تتنو ول فوي 

ج  ب من جوا به  التنظيم الشك ي ل عال ة المعقّ ة مين المفهوم والمطح ع.
3
 

 

                                                 
1
 .45ص  المرجع الا مق،.  

2
ك يوة ال  وة واألدب  –. و دل زوا رى، المطح ع الطوتي العرمي موين التورا  والتج يو ، أفروحوة لنيول شوه دة الو كتولال  

 .19-17ص  – 2016/2017ة م تنة ج مع –العرمي والفنون 
3
 – 1ف –ميوورو   –مكتبوة لبنوو ن   شورون  –نظريوة وتحبيق توا العم يووة و ووم المطوح ع أساووا ال –و وي الق سومي  –. ينظوور  

  270ص  – 2008
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 المصطلح في التراث العربي والغربي:

 المصطلح في التراث العربي:  .أ 

  في ال  ة يا ير مف هيم ال ين اإلسوالمي، مع  مجيف اإلسالم ا تق ة ال  ة العرمية  ل  استعم ل ج ي

التوي  منفردة ممطح ح   و  ة مه ، وأ بع لكل و م من الع وم العرمية مطوح ح تافنشأ  الع وم ال ينية 

ومعوو جم و  ووة فكوو ن  ل فقووا مطووح ح تا، وكووذلب التفاووير والحوو يث وو ووم الكووالم  اسوتق ة فووي مؤلفوو  
1

 ،

تشوترك وكذلب النحو واألدب والنق  والبالغوة والعوروض والحوب والكيميو ف مطوح ح   و  وة مهو ، و و  

 هذل الع وم في معض المطح ح    ظرا  شتراكه  في كو ه  من و وم ال  ة.

  حيووث ظهوور لفوو  مصةةطلح  ولفوو   معجةةمأول موون اسووتخ م لفوو   بوور و موو ف الحوو يث و وو  اوت 

ل و ين العرا وي المتووف  سونة  "األلفية في مصةطلح الحةد" "  في ون وين معض مؤلف تهم مثل  مصطلح 

هـ 852ل ح ف  من حجر العاقال ي المتوف  سنة "نخبة الفكر في مصطلح األثر" ب هـ، كت  806
2
. 

كمو  يشوير فوي  ة المطح ع، والذى دوتا الح جةبالخوالزمي من الذين أولوا اهتم مهم معتكم   ج  

والتأويل وأوا ل الطن و  ، متضمن   ل  تطنيف يكون ج مع  لمف تيع الع وم  "مفتاح العلوم"مق مة كت ما 

 وم ال  وة. م  مين كل فبقة من الع م ف مون المواضوع  ، واإل والح   التوي و وة منهو  الكتوب الح  ورة لع

  لوو  الخوووالزمي هنوو ك الع يوو  موون الع موو ف العوورب الووذين تنوو ولوا لفظووة  مطووح ع  أمثوو ل  وم إلضوو فة

 لالته و ي، امن جني، وامن ف لس، امن و  ون، و ي الجرج  ي ...(.

 المصطلح في الدرس العربي الحد" :

م سوتخ امه  ل وة  لق  ورفوة ال  وة العرميوة فوي العطور الحو يث ومنوذ فجور النهضوة تجو لب و يو ة

والشوو م وتووو   والم وورب حيووث وكووف الع يوو  موون البوو حثين والمتوورجمين الع وووم، وذلووب كوو ن فووي مطوور 

المتخططين و    وضع مع جم لمطح ح   الع وم، كثر  الترجم   من ال     المخت فة  
3
. 

المطوح ح   ال رميوة يضوع معجمو   ذ  ج  الشيخ لف وة الحهح وى، والذى تخطوص فوي ترجموة 

يجموع موين ال  توين العرميوة  قالئةد المفةاخر فةي بر"ةا عوائةد األوائةل واألواخةر" "  يرا في أول كت موا 

                                                 
1
 –د.ف  ( من النشأة  لو  أواوور القورن العشورين وو لم الكتوب الحو يث،1المج مع العرمية و ض ي  ال  ة ل – . وف ف ك مل ف ي  

 .140، ص 2004
2
 .54. ينظر  و ي الق سمي  و م المطح ع أساا النظرية وتحبيق تا العم ية  ، ص  

3
، الو ال البيضو ف، الم ورب  المركو  الثقو في 1 سوومية، ف. محم  ال ي اوى، الترجمة والتعريب مين ال  وة البي  يوة وال  وة الح 

 .52، ص2002ل نشر، 
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دول كبير في وضع المطح ح   الع مية والحضو لية، و جو   " للشد"اق"والفر اية ومطح ح تهم ، كم  

 مطووح ع ودولل فوي تحطويل الع ووم وضووبحه ، هوو اخووور يوولي أهميوة كبيورة ل "عبةد الالةالم المالةد  "

 و دلاكه . 

كموو  دوووة ح جووة العموول المطووح حي  لوو  ظهووول مجوو مع ل ويووة وو ميووة تقوووم موضووع مطووح ح   

، كمجموع ه ، وحول مشو كل تعو ده  وتوحيو ه ، وتحويوع ال  وة العرميوة لتعبور ونهو  م  وةطودلاسته  وتمحي

العرمي م مشق ومكتب تنايق التعريبال  ة العرمية م لظ هرة، والمجمع الع مي 
1
. 

الج معيوة،  ذ تقو م أ بع البحث في المطح ح   وألف ظ الحض لة من القضو ي  األس سوية ل رسو  ل 

 .و ل  اليوم أمح   تتن ول جوا ب مح دة من  ضية المطح ح  

ركو  م تأسوي  لم 1971وتوالة الما وي الرامية  لو  العن يوة مهوذا الع وم الج يو ، حيوث شوه  وو م 

تعووو ون موووين اليو اوووكو والحكوموووة ( فوووي فيينووو   تيجوووة INFOTERMالمع ومووو   الووو ولي المطوووح ح   

النما وية. ويوضع د.و ي الق سمي أه ا  هذا المرك  كم  ي ي 
2
 

  حية، ووضع المطح ح   وتوثيقه  ووق  دولا  تشجيع البحو  الع مية في النظرية لع م المطح

 ت ليبية في هذا الحقل.

  ،توثيق المع وم   المتع قة م لمطوح ح   والمؤساو   القحريوة وال وليوة الع م وة فوي هوذا الميو ان

 والخبراف والمش ليع.

 . تنايق التع ون ال ولي في حقل المطح ح   وتب دله ، وتب دل المع وم   ونه 

 . محث  مك     التع ون مين منوك المطح ح   وأس  تب دل المع وم   ونه 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 شك لية المطح ع ال ا  ي في الكت م   العرمية الح يثوة، موذكرة م سوتر،  اوم األدب وال  وة العرميوة، ك يوة هم مريم، . مودل 

 .13 – 12 – 11، ص 2012/2013، ج معة ماكرة، اخداب وال    
2

  .22. المرجع الا مق، ص 
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 في التراث الغربي: المصطلح .ب 

الو  يق و دلاكوا العرمي ي ور مما  ل لا عوة تكشوف لنو  وون حو  المفكور العرموي  ذا ك ن الترا  

حيووث تعووود موو اي   و ووم المطووح ع  الج  ووب،  يحيوو  هووذا  الغربةةياليقضووة لقضووية المطووح ع، فوو ن التوورا  

الح يث في أولوم   ل  أواور القرن الا مع وشر حيث ك ن لع م ف األحي ف والكيمي ف فضل كبير فوي  موراز 

معوو لم هووذا الع ووم، ووضووع  وووا ين تحوو د كيفيووة  وووي المطووح ح   وتطوونيفه  و شوو وة ذلووب و وو  النحوو ا 

 ال ولي.

 16المطول ل مطح ح   التقنية في  لومان "" ش  ل معجم  1928م وو م  1906فيين و مي 

وو  ووة الهن سووة الكهرم  يووة  " التوحيةةد الةةدولي للغةةاد اله"د ةةية "مج وو ا و وو  أوقووب ذلووب  وو ول كتوو ب 

م وك ن لهذا األوير دول م لز في  لس ف كثير مون أ وول هوذا الع وم  1931سن  Wusterلألست ذ فوستر 

الج ي  
1
. 

و   فرض هذا الوضع الج ي  ظهول الع ي  من المؤسا   المطح حية أهمه  توحي  المطوح ح   

م ومح وب مون ا تحو د الاووفي تي سو مق  مموثال فوي أك ديميوة  1963. ففوي سونة وتقيياه  وو  ه  ومع لجته 

لجمعيو   المقو يي  ل مطح ح  ( الع م ة ضومن لا تحو د العو لمي الع وم الاوفي تية ا بثقة ل ال جنة التقنية 

م جنووة (، ومعوو  الحوورب الكو يووة اسووتب لة ال جنووة التقنيووة ل مطووح ح   ISAالوفنيووة(وتنحق اوتطوو لا مووـ ل

(، وكل آل  ليه  موضوع مبو دا المطوح ح   وتناويقه ، وهوي جو ف مون الوـ 37ج ي ة تام  لال جنة التقنية 

( أو المنظمة الع لمية ل توحي  المعي لىISOل
2
. 

 الدرس اللالاني المعاصر:المصطلح في 

والمطووح ح    ن  ووع يشووكل المطووح ع العمووود الفقوورى م لناووبة  لوو  الحقووول المعرفيووة المخت فووة 

يبو أ الوجوود الع نوي ل ع وم، وفوي التعبير هي   وال ة البحوث فوي الع ووم فوي كول وطور ومطور، مبو ايته  

 ة فوي البنو ف، مو  لوم تاوتو فوي الخحو ب أشوبا موـ   شوأن األومو  تحولهو  يوت خص تحوول الع وم، وشوأ ه  فوي

 لوو  ا هيوو ل  ،   مح لووة. وموون هنوو   تبووع أهميتووا ووحولتووا معوو ، ف قوو  أ ووبع موضووعه ، فوو ن البنوو ف م لووا 

وال وووص فووي محوورل فووي وطووم الفكوور  ضوخووالمطووح ع مع مووة.   أداة   غنوو  ل موورف ونهوو   ذا موو  ألاد ال

                                                 
1
ألمو   – 1ف –و لم الكتب الحو يث  –تر محمـ  أمحوش  –. م  تيري ا ك مرى، المطح حية النظرية والمنهجية والتحبيق    

 .2، ص 2012األلدن،  –
2
 .19ص – 2011 –العرمي البنية والتمثيل  و لم الكتب الح يث ألم ، األلدن  األشهب المطح ع. و ل   
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حبة آف ا الفكر وتنووة اوتط  و تا، وتعو د  ال اور، في زمن تحول  فيا أ م ف الحي ة اإل ا  ية، ول

المي دين ود ة تقنيته  وتعق   آلته   وس  ل التوا ل وا تط ل مين البشر في مخت ف 
1
. 

ويخح   العربي المعاصرمك  ة مرمو ة في المشه  ال  وى  –مخ  ة  – المصطلح اللالانيويتبوأ 

منهم ال رب، حت    ا يبو و كمو  يقوول الب حوث العرا وي م حتف ل مت اي  من  بل ال السين والب حثين العرب 

ي حوي و و  الكثيور مون المظو هر ذهبي حقيقوي ل مطوح ع .... يكو د وكأ ن   عيش في وطر  "فاضل ثامر"

 منذ الابعين    ل  اخن.المهمة في ثق فتن  العرمية الح يثة، ومشكل و ص 

فووي يعوو  المطووح ع ال اوو  ي واحوو ا موون المطووح ح   التووي شوو  ة اهتموو م ال  ووويين والبوو حثين  كموو 

 المي دين ال ا  ية المخت فة، م وتب لل مطح ح   رين التج ي  وا متك ل وم م  من أمواب الكشو  الع مية.

 تيجوة  و   ج بة البحو  وال لاس   ال ا  ية الح يثة معه  زومو  هو  ال مون المطوح ح   الج يو ة

مووروز و ووم ج يوو  فووي موووافن أولوموو  ووور 
2
اسووتح   أن ( وهووو و ووم Linguistiqueم سووم ال اوو  ي   ل 

يفرض وجودل و   كل مي دين المعرفة اإل ا  ية أل ا يبحث في آلية اإل ت ج الع مي وهي ال  ة 
3
. 

ب ج يوو  موون ضووروب ال لاسوو   ال  ويووة، و وو  أدلك ال اوو  يون العوورب كموو  أن ال اوو  ي   ضوور

واسوع  واإلح فوة منت  جوا  ح فوة شو م ة م يوة المح ثون أهمية هذا الع وم، وضورولة اإللمو م مأسوب ما  لم مو  

أ جوو  ووون هووذا تقووويم العموول ال  وووى العرمووي القوو يم ف وت فووة المشوو لب التووي تبنووة هووذا الع ووم الج يوو  مموو  

 . Linguistiqueا وتال  تب ين في ترجمة المطح ع الح مل لعنوان هذا الع م 

وو   ح   ول أح  الب حثين فق  م  ة المطح ح   المعرمة والمترجمة لهذا الع وم ثوال  ووشورين 

وو وم ال  وة العو م واأللاونية وال اوني   وال او  ي   مطح ح  منه   و م ال  ة وو م ال ا ن وو وم ال  ويو  ، 

وغيره  وال لاس   ال  وية 
4
. 

مضومو ا، مم  أدى  ل  ا  شو  ل معنوا وا أكثور مون  و   ك ن ا وتال     م  حول تامية هذا الع م

حيث توج  الكثير من المؤلف   العرميوة تو ول مواضويعه  حوول شور) المطوح ع أكثور ممو  تو ول حوول مو  

 مف هيم.تن لج تحتا من 

                                                 
1
 .97ص  – 1999شت ف  ،20، س95الفكر العرمي، ميرو ،   مج ة  –.  بيل ال و  م ول  ل  المطح ع الع مي والتقني  

2
 .31 شك لية المطح ع ال ا  ي في الكت م   الح يثة، ص  –مودلهم مريم .  

3
 .31، ص  فاا. المرجع  

4
 .8ص  – 4ج  – 8. ينظر  محم  أح م   ول،   ال ا  ي   والمطح ع  مج ة مجمع ال  ة العرمية، دمشق، م  
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 ضوابط وآليات وضع المصطلحالمبحث األول: 

 ضوابط وضع المصطلح: .أ 

ثمارهلا بدلم  لر  العلام  ةممعلة  لر للالملدف للمعاييلة لل لي لكي تعطي عملية نقل  للمطلطل  

لأل ا دحق  لل اجمة وولقع أشار إليها للمنظاون وللم خططمن يي علم للمططلحات ب سيما إذل  ا تعلق 

، ولهلل ل دللمب للعلمللا  هلل   للمطللطلحات لل للي م عا لل   عللم للم اجمللمن علللا لملل ذا برلسللاتهم و لل له هم

للاملدف للمنهةية يي نق  للمططل  وهي علا للنحم لآلتي:
1

 

  للمعنا لألصلي وللمعنا للةممم، لكر ب مش اط أن تكمن ه   قم وصلت إلابدم  ر وجمب عذقة دير 

 ي دأبنا .فدم للمطادقة د  مك 

 .بدم أن مالعا يي وضع للمططل  لبه مام دالمعنا ق   لللفظ 

  علميللة  خ لفللة، ولكللر مذدللظ أن للفقهللا  للمسلللمير لللم مس حسللر أب مطللطل  دلفللظ ولدللم ل أبمللة  عللان

 لفظا ولدمل علا  عان لصطذدية   عمبم. إذ نالهم قم مطلقمن م قيمول ده ل للشاط كثيال

 ب م قيلم دلم للفقهلا  للمسللممن دل  هلم  مس حسر أب مططل  دألفاظ  خ لفة للمعنا للعلملي للملدلم وهل ل

أكثا تحلذ  نهم عنم ا تخاج  ر بلئام للم هب للعلملي للملدلم إللا بلئلام للمل لهب للم علمبم، يشلاكة 

لملل لهب "، دينمللا مطلللق عليهللا دعللل لالمضاااةبة"للماللاردة مطلللق عليهللا يللي دعللل للملل لهب لفللظ 

 ".قراضالألماى "

  لثقلها علا لللسان أو لفحش بببتم ومس حسر تةنب مس حسر تةنب لأللفاظ لل ي منفا للط ع  نها، إ ا

 للنعت  ا أ كر.

 .مس حسر  العام  يزلن للطياغة للعادية د ا ب مشم للمططل  للمنقمل صيغة وببلة 

 مق   للمططل  للمنقمل إب دعم لل أكم  ر لنعمل م يي لل الث للعادي. ب 

  للعلمي للمقيق.بدم  ر دعث علم للطيغ ألبل  بور  للذزم يي صناعة للمططل  للعادي 

 .ب تالبا يي للمططل  للعلمي للمقيق إذ أن ذلك مكاس لزبولجية يي للمططلحية 

 وللمقطم. مقمم وضع للمططلحات علا للمبلة وللمظيفة
2

 

 .يي وضع للمططل  بدم  ر لل مييز دير لسم لل لت ولسم للطفة 

 . ب لش الك يي للمططل  للعلمي للمقيق إذ أن ذلك مكاس لبزبولجية للمبلية يي للمططل 

                                                 
1

 –أطاودلة لنيل  بك لمرل  للموللة  للمططلحات لللسانيات يي لللغة للعادية دير للمضلع ولبسل عمال، –. سالمي ع م للمةيم 

  .16ص  – 2007 -جا عة للةزلئا –قسم لللغة للعادية وآبلدها 
2
 .17. للماجع للسادق، ص  
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  يي للمططل  للعلمي للمقيق ب ممكلر دحلال أن تفلارل للمبللة لللغمملة لألصللية وللمبللة لبصلطذدية

للفاعية.
1

 

 وضع المصطلح: آليات .ب 

بور  يي للمة مع للمعاصا، ديث أص   للمططل  دمة ملع   لقم لزبلبت أهمية للمططل  وتعاظم

للمعلم ات وللمعاية وأ ام ه ل للمضع تةم لللغة للعادية نفسها  اطام إلا  ملك ة لل طمر للعلمي، ولهل ل 

 للمططل  و ر أهم ه   لآلليات  املي:شاع للعلما  يي وضع آليات 

: مع  ا لبش قال  ر أهم لآلليات يي إثال  لللغة للعادية دمفلابلت جمملمم لهل ل تعلاا دكمنهلا االشتقاق .1

"استخراج صيغة من صيغة أو استخراج لفظ من لفظ "لش قاقية وقم عاا لبش قال أنم: 
2
. 

    أملاىنس ن ج  ر مذل ه ل لل عامف أن لبشل قال عمليلة تمليمملة تقلمم عللا نلزع كلملة  لر كلملة 

لهل ل نةلم لبشل قال ولكر دشلاط أن مكلمن دلير للكلم لير تناسلب يلي لللفلظ وللمعنلا،  –يي لللغة للملدمم  –

مسعا إلا لس خالج للطيغ للم عمبم  ر لألص  ييه م داأللفاظ  ر ديلث صليغ ها وببل هلا عللا  عنلا  لر 

 للمعاني كأن تمل صيغة دائع علا للشخص لل ي مقمم دال يع.

" أن االشااتقاق دهاارب ضااربين  بياار ي تقنيللة وجللمت  نلل  للقللمم ديللث دللمبها لدللر جن للولبشلل قال 

..."وصغير
3
. 

  وهلم أن تنلزع لفظلة  لر  –وهم للمشهمر عنم أكثلا لللغلممير " االشتقاق الصغير " لألول مسميم

، وللحاوا لألصلية ولل اتيب،  ثذ: أماى دشاط لش الكهما يي للمعنا  و،ح امح سمَح، سااََمَح، َمسم

 َما،ح ... من الفعل َسَمَح.سَ 

 يم ا للقللب لل ي أسما   ام دك يا و ام دأك ا، وم المر  عنل" باالشتقاق الكبير "  أ ا للثاني مسم 

 عنللا للقللمم  يلليلدلل فظ دمللابم ،ك،ل،م   للع للقلللب وتشلل اك جميعللا   لاا ،  ماال، لماا،، مكاال، للثذ: 

 وللش مم.

                                                 
1

لل حليل ، علالم  –لل علليم  –للخطائص  –للمنهج  –لللسان للعادي وقااما للعطا رؤمة علمية يي: للفهم  –. للساسي عمار 

  .59 – 58 ص – 2007للك ب للحممث، لألربن، بط، 
2
 .12، ص2001، دياوت، 1ش ال، للمعةم للمفط  يي يقم لللغة، للك ب للعلمية، ط . ع اس  عر  

3
م، 2001، ديللاوت، ل نللان، 1ط، بلر للك للب للعلميللة، 1. منظللا: لدللر جنللي، للخطللائص، تلل : ع للم للحميللم للهنللملوي، ج 

 .490ص
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،أي لإلدلملل   " باالشاتقاق األ بار"وإلا جانب ه مر للنمعير  ر لبش قال هناك نمع آما مسما 

هم إقا ة داا  كان داا آما يي كلم ير ت قاردان  ر ديث للمعنا، أي هناك تناسب دينهما يي للمعنلا 

 )هريل وهريروةجا ونجر(. ع لم ذا دعل لألداا  ث : 

لل ي مطص لم دادا   175تحت إلا للخلي  در أدمم للفالهيمي ،معمب  ططل  للنالهحت والتر يب:  .2

 دبشاميوقلمم أ ثللة نل كا  نهلا ع لم شلم  ، "العاين"يي ك ادم 
1
إذن لألمل   لر وغياهلا كثيلا يهلم  

لمل ت وللطلملئت  لر هلاتير  صيغ ير ل نا  صيغة ثالثة  كمنة  نهما، ذلك دابس غنا  علر دعلل للط 

يغ ير  ثذ:  ع م وإسقاط للسير  ر  ع إسقاط للملل  ر كلمة  "شمس"و  "دبر"يي  "دبشمي"للط 

 كلمة شم  ي كمنت لممنا كلمة جمممم ه ل هم "للنحت" عنم للخلي .

 ح للمنطلق" و لر أ ثللة  ا أتا دعم للخلي  لي  دالشي  للكثيا ن كا "لدر للسكير" يي ك ادم "إصذ

 .الهيللة )ال إله إال هللا(و "البسملة" )بس  هللا(ذلك 

يقم أشار أن ك   ا زلب عر ثذثة أداا أكثلا   نحلمت ذللك  لر  (395)تأ ا دالنس ة بدر يارس 

ولج.داعية وكانت هناك أ ثلة أماى قليلة لأليعال للخماسية وللا   لم تط  إلا برجة للا 
2

 

لقم دمب لل عامب يي للمعاجم لللغمملة عللا أنلم  لا لسل عملم للعلاأل  لر لأللفلاظ لل لي أصللها  التعريب: .3

 غيا عادي، ولكنهم ك  مها دحاويهم وزنمها دأوزلنهم وعا لمها  عا لة للكلمة للعادية
3
. 

م لل عامب إذل هم لق  اس كلمة أجن ية ثم إل اسها ثمدا عاديا، ي  غيا أصملتها وصيغ ها إلا  ا منسة

لللايية ل  فلللق  لللع  ( Glossématiqueالغلوسااايماييكية )أدلللم   انيهلللا:  لللع قملعلللم لللغلللة للعاديلللة للط 

 .(Pragmatique)البرغماييكية 

للمس عم  لغيا  ا وضع لم أصذ، ول لك مسميم لل عل دال غيا أو للنقل  وهلم ملأتي هم لللفظ  المجاز: .4

وب تكاب تخلم لغة  ر لللغات لل شامة  ومقمي قمرتم لل ع يامة،لسم للعةز للحاص  يي لللغة، 
4
. 

 

                                                 
1
 .10، للقاهام، ب ت، ص 1 ك  ة غامب، ط . دةازي  حممب يهمي، لألس  لللغممة لعلم للمططل ، 

2
 .73. للماجع نفسم، ص  

3
 .148، ص 2003، 1. أل نممةي  حمم،  عةم علمم للعادية ،تخطص شمملية أعذم  بلر للة  ، ط 

4
ع لم  مماش وهي ة وككمش دزمة، للمططل  لللساني يي للمرلسات لللغممة للعادية للمعاصام دير للمضع ولبسل عمال،. د 

أنممذجللا،  لل كام لنيلل  للماسلل ا يللي لللغللة ولألبأل للعادللي، كليللة لآلبلأل ولللغللات، جا عللة دةامللة،  للادمللان للحللاج صللال 

 .13، ص 2015/2016
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أي أن للمةاز هلم لسل خملم  فلابم  عينلة دحيلث تكلمن  لر لغلة ولدلمم سلمل  كانلت  لر لل لالث أو 

صاغاة للل ي كلان معنلي  الارة   عاصام، وه ل  ر أج  لل ع يا عر  عنا جممم لم مكر سادقا  ثذ:  ططل 

ضيف  عنا  ةلازي نملم لل رمة لل ي لم تكر  عاوية قممما يهنا أأ ا دممثا يقم أس خمم للمبلة علا للالهمل، 

إلا للمعنا لألصلي لل ي تحملم للكلمة، كما معم  للمةاز  ر أهم طالئلق وضلع للمطلطلحات وب تقل  شلأنا 

 عر غياها ألن ببلة للمططلحات  ر للقااما لألساسية لل حث يي للمططلحات للعادية.

علر ببل هلا يلي لللغلة وتام للنطلمص للعاديلة للم خططلة  طلطلحات كثيلام، لم لفلت ببل هلا 

 للعا ة، وثمة تغيا ببلي م ا  د حث للنطمص للعادية علا  مى عمم قاون.

له ل معم لل حث للمبلي لمةممعة للمططلحات للملربم يي لل الث للعادلي أساسلا  هملا للقيلام دهلا، 

 ر كلمات عادية  مروثلة لل ع يلا علر  فلاهيم جمملمم، وهنلا ث دمأت قاية لإليابم و ع دملمة للعطا للحمم

نةم قاية لل غيا للمبلي يي إطار للحاارم للم غيام ت خ  أدعابل جمممم 
1
. 

: مالب دها يي للمعاجم لللغممة للعادية جملة  عان  نها: لل فسيا ولإلمالا ح وللنقل ، مقلمل لدلر الترجمة .5

ارب  " التحرجمان نظمر:  والترجمان المفسر وقر يرجمه ويرج  دهه ويقاال: قار يارج   ،ماه، إسا هس 

بلسان آخر
2
 ." 

للمع ملمم يلي تقسليمها،  تقسم لل اجمة إلا أنملع   عمبم و  نمعة ت عا ل نمع للمعلاميا ولبع  لارلت

وقلم ذكلا صلادب للكشلكمل  وه ل لأل ا قم عملج قممما ودممثا أماا ولمى للعاأل وللعةم عللا دلم سلمل ،

عر للطذ ح للطفمي أن لل اجمة طامق ير رئيسي ير أدمهما طامقة تمدي دير للطامق وغيا  وتقمم علا 

أساس أن منظا للم اجم إلا كلمة  ر للكلمات لليمنانية و ململها ييأتي دمفابم  ر للكلمات للعادية تالبيهلا 

علا جملة  ا مامم تاجم لم ... وللطامقلة للثانيلة د ا مأتي   ملمب ييث  ها، وتعا   لألماى دالطامقة نفسها

هللي طامقللة "دنللير دللر إسللحال" و "للةللمهاي" وأ ثالهمللا وتق اللي أن مللأتي للم للاجم دالةملللة لألجن يللة 

ييحط  ببل ها يي ذهنم ثم مع  ا عنها يي لغ م دةملم تطادقها يي للمعنا، وب رمب يلي أن للطامقلة للثانيلة 

 وأنة .أجمب  ر لألولا 

 

                                                 
1
 .31. دةازي  حممب يهمي، لألس  لللغممة لعلم للمططل ، ص  

2
للمططل  لللساني يي للمرلسات لللغممة للعادية للمعاصام دير للمضع ولبسل عمال، ع لم  . دمماش وهي ة وككمش دزمة، 

 .14للادمان للحاج صال  أنممذجا، ص 
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أن   لقم قسم "كاتفمرب" لل اجمة داع  ار لإلطذل ولل قييم إلا تاجمة كا للة، وتاجملة  قيلمم وملاى

لألولا تملي للنص كا ذ، وللثانية تس معي "أن مس  مل لمملب للنص يي ،ل.م "
1

،  لا مقادلهلا  لر  لملب يلي 

للمتي أو للخط للي أو علللا للمسلل ممير: للقملعللم أو   سلل مى ولدللم يقللف أي: تاجمللة تنفلل  علللا للمسلل مى للط 

 للمفابلت للمعةمية.

يهم وسيلة تك سلب لللغلة رها، مع  ا لبي الض لللغمي  ر طالئق نمم لللغة وتطم  االهتراض اللغوي:  .6

و ن عا مممها دةممم لأللفاظ وللمعاني ولألساليب وهم معني "إبملال أو  دملسط ها  زممل  ر للمفابلت،

لس عارم ألفاظ أو غياها  ر لغلة إللا أملاى، وقلم أطللق عليلم للعلملا  للعلاأل لفلظ "تعاملب"، وعللا 

دللة"، "كمللا لسلل عململ لصللطذدات أمللاى للل لك  اضللة قلأللفللاظ للم  الاار خيل والمول اار "لأللفللاظ للمعا 

وغياها "والمحرث 
2
. 

دة كانت تخاع للقملعلم للطلمتية وللطلايية وللنحمملة،   عظم لأللفاظ وللكلمات للمق اضة وللمعا 

لمهلا وه ل  ا مشيا إليم أدم لل ادثير ديث مقمل: "إن للكلمات  دمها دألسن هم، ودم  للغادية، لل ي وقعت يعا 

، ي  ملرب عليها عذ لات إب  عر ألفاظ للمعةم ل ط   عادية، ييةاي عليها  ر لألدكام  ا مةاي علا تلك

ا دلأل، وتالاا ومالاا إليهلا، تثن لا، وتةملع  وتل كا تنن لث، ويلمل ذللك كل لم يي دعل لألدلملل، وتعلا 

دة وإعمالهم   اضع لبش قال يي دني ها " ا أه  لللغة يي للكلمة للمعا  تطا 
3
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .15. للماجع للسادق، ص  

2
 – 1944سمي  أدم  نعلي، تعامب لأللفاظ وللمططلحات وأثا  يي لللغلة ولألبأل، للنشلا ولل مزملع بلر لل ذملة، لألربن،  . 

 .14 ب.ط، ص
3
ادي للحلممث "نظاملة لللسلانيات للك لاى" تاجملة  حملم للالضلي، غ. دم عزم دسي ة، إشكالية تاجمة للمططل  لللساني لل 

 .47، ص2015/2016  كام  اس ا يي لللغة ولألبأل للعادي، كلية لآلبلأل ولللغات، جا عة دةامة 
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 المبحث الثاني: إشكالية المصطلح اللساني 

 المصطلح اللساني: .أ 

كان للمططل  ر ز لغمي  حمب لمفهمم  ا يلي  ةلال علملي  لا، يلمن للمطلطل  لللسلاني محلمب  إذل

ممكلر أن مكلمن  اللة دحثيلة، تالم تحلت جنادهلا أعملاب هممة للمططل  داع  ار  تقييمل للم دكلمن لسلانيا 

 علمية ت حث يي للمططلحات لللسانية ب يي للمططل  عا ة.

،لللسلانيات  للل ي ف دحقل  علملي دلممثا أب هلم عللم لللسلان وه ل معني أن للمططل  لللساني  لات 

م مث  يي للمرلسة للعلمية وللممضمعية للسان لل شاي، يمذن للمططل  لللساني هلم ذللك لللملل للل ي مع  لا 

 عر  فهمم لساني ،لغمي  دطامقة  مضمعية علمية بقيقة دعيمل عر لل لت.

وشهم دق    هرديهانر دي سوسير،ي  ة  ع  ةلقم شكلت لللسانيات يي للعطا للحممث ثمرم ماص

يلم أدملم  ا هلائذ  لر للمطلطلحات وللمفلاهيم للةمملمم، وللمطلطل  يلي  فهم لم للعلام، كملا معا  لأللسنية كم 

دمدسلمن هللم " كلمللة أو  ةممعللة  للر للكلمللات ت ةللاوز ببل هللا لللفظيللة وللمعةميللة إلللا تللأطيا تطللمرلت 

لل لي تن ةهلا  مارسلة يلي لحظلات علا تشخيص وض ف للمفاهيم  يكامة، وتسمي ها يي إطار  عير، وتقمى

 عينة "
1
. 

 لر للحلاج إن للمططل  لللساني كغيا   ر للمططلحات لألماى لل ي ويمت إلينا ممجم ييم نمعلا 

 يي تمظيفم ولس عمابتم، كمنم مخطلم لتةاهلا ملارج لللغلة للعاديلة دعيلمل علر لبشل قال ولل مليلم  لر جهلة،

 و ع ممل علا لل عامب ولل اجمة  ر جهة أماى.

يالمطللطل  لللسللاني هللم ر للز لغللمي  فللاب أو  اكللب، أدللابي للمبلللة   للال ح نسلل يا عللر ببل للم 

 حم ب وولض    فلق عليلم دلير أهل  هل ل للحقل  للمعايلي، أو  لساني للمعةمية لألولا، مع ا عر  فهمم 

ماجا  نم ذلك 
2
. 

نس ن ج أن للمططل  لللسلاني للعادلي معلاني  لر أز لة، وممكلر لإلشلارم هنلا دأنلم عق لة أو  شلكلة 

انيات، وه ل معمب إلا عمم أس األ، كال عمب يي للمناهج وعمم لت اع  نهةية ولدمم  ع ممم وك لك ت علق داللس

 كثام لبق الدات يي صمغم.

                                                 
1
،  لارس، تلمسلان 01للمططل  لللساني نممذجا "، للعمب  . دمعناني سعاب آ نة،  ةلة للمططل  دير للمفهمم وللمططل  " 

 .224، ص2002،للةزلئا ، 
2
 – 2018 لارس  – 17للعلمب  –،  ةللة كليلة لللغلات إشلكالية للمطلطل  لللسلاني يلي لللغلة للعاديلة . أدمم للهابي رشملش 

 .86طالدل ، ص 
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 ية للممارسة للعلمية، يذ علم دمون  ططل .كما نس ن ج أن للمططل  لللساني هم للاكيزم لألساس

 إشكالية المصطلح اللساني: .ب 

تعللم  عالللة تعللمب للمطللطل   للر أك للا  عاللذت للخطللاأل لللسللاني للعادللي للحللممث، ولللسللانيات 

Linguistics  للعلمم للعادية إشكاب يي تعلمب للمطلطل  للعلملي، يهلي عللم وليلم عللا لللغلة  ر دير أكثا

يلث ولم ج ور  يي لل الث لللغمي للعادي، وه ل لأل ا أدمث إرداكا لمى للم خططير ييلم،  لر دللعادية 

 نق  للمفاهيم، ووضع للمططلحات.

 لر علملا  للعاديلة يلي للعطلا إن ولمج لللسانيات للسمسيامة إللا لللغلة للعاديلة، وله ملام طائفلة 

تاجملة دعلل للسلاني للعادلي للحلممث دملسلطة للحممث ده ل للعللم للةمملم للمليلم، أب ى إللا تشلك  للمعةلم ل

ولملل ذا لللغللات للمنقللمل عنهللا للمطللطلحات لألجن يللة، وتعامللب دعاللها لآلمللا، دسلل ب تعللمب للللاؤى 

للمطلطل  لألجن لي للملدلم، إللا برجلة ردملا للمططل ، وغيا ذللك، أثلا عميلق يلي تعلمب للمقادل  للعادلي 

 الأل يلي لبسل عمال، ولنعلملم لل نسليق يلي تمديلمتط  إلا دالة لإلرداك وللفمضلا للمطلطلحية ولبضلط

.للمططلحات، لأل ا لل ي أب ى إلا ل   ك يا لمى للمنشغلير ده ل للعلم
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

  .87 – 86. للماجع للسادق، ص
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 طلح اللساني هي الكتابات العربيةواقع المصالمبحث الثالث: 

 طلح اللساني هي الكتابات العربيةواقع المص .أ 

لللساني، م طلب  نا للمقما وللكشلف لل ي ت علق دمشكالية للمططل   للحقيقيةإن لبه مام دالقااما 

 عما تعانيم للمرلسات لللغممة للعادية للحممثة.

إذ تعاني للك ادة يي للعلمم للحممثة داللغة للعادية نقطا يي للمطلطلحات للعاديلة، ينةلم للمنشلغلير 

أ ا للك ادة يي علم لللغة للحممث دالعادية تعلاني  لر  للمططل  لألجن ي،ده   للعلمم لنطايمل إلا لس عمال 

 شكلير عممطير تمثل ا يي:
1
  

وصاا ونحم وببللة، كثام للمططلحات يي للعلمم لل ي تمرس  س ممات لللغة للمعاوية  ر صمت  (1

رلت جمملمم  إلا جانب لل لالكم لبصلطذدي للمملكلب للحاجلة للمل حلة إللا لل ع يلا علر  فلاهيم وتطلم 

لصطذدية  ملزمة لعمب  ر للع ارلت لل ي ت ميا يي لغات للحاارلت لألماى، ديث تمم  دع ارلت 

إلا للعادية  طلطلحات بون أن ت لمليا لهلا شلاط للمطلطل ،  ملا ملحلق دلابت كثيلام  لر لل طلابم 

 و س خم يها دعاهم لل عل.ولل عارض 

لشل ملب للطلالع دلير  ملا أبى إللا  تشادك للمطلطل  لل الثلي للمرلسلات للقممملة، وللمطلطل  للةمملم، (2

أنطار للقممم لل مر منثاون للمططل  لل الثي، وأنطار للةمملم للل مر مميللمن إللا للمطلطل  للةمملم، 

 ولم ذط للمفاهيم، وعمم تحمممها.

هنا م  ير لنا أن للك ادة يي علم لللغة للحممث تشكم  ر دلف  يلي عمليلة تمديلم للمطلطل  لللسلاني، 

"يطار بأأل للمرلسات لللسانية، وب سيما يي وث يمضا عار ة تعج دالمططل  لللساني،  ما أبى إلا دم

للسنملت لألميام لل ع يا عر "أز ة" يي للمططل  لللساني أو لإلشارم علا أنلم عق لة، أو للةلأر دالشلكمى 

 ر ولقعم
2
ولس خمل م عنم لل ادثير " 

3
. 

وهلي ضلاورم دنائلم لبصلطذ ح  ك أن ه ل للمطلطل  يقلم أهلم مطيطلة  لر مطلائصو عنا ذل

 علا لبتفال ولل مدم وعمم لل عمب، ولل ي دس  ها سم ي للمططل   ططلحا.

                                                 
1
، 3، ع:20"للمطلطل  لأللسلني وضل ف للمنهةيلة "،  ةللة علالم للفكلا، للكمملت: وزلرم لإلعلذم، م:أدملم  خ لار عملا، .  

 .184، ص  1989بمسم ا  -نميم ا -أك مدا
2
 –للقل يلة ظلاهام لل عليلق يلي لأليعلال  –نظاملة للعا ل   –. ع م للحميم للسليم، برلسلات يلي لللسلانيات للعاديلة ،للسليميائية  

 .84 ص – 2008، عمان 1أرز ة للمططل  لللساني، بلر دممرلني للنشا ولل مزمع، ط  –لع الضات لدر هشام 
3

  .184، ص نفسم.للماجع 
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نةللم  غيللا  للاض، وهلل ل رلجللع إلللا إشللكالية تاجمللة  يحللير نسلل قاق ولقللع للمطللطل  لللسللاني

لل شل ت دعمم وجمب  نهةيلة بقيقلة إللا جانلب للعفمملة لل لي قلابت إللا كثيلا  لر للمططلحات لل ي لق انت 

 ولبضطالأل.

 مشك،ت وضع المصطلح اللساني: .ب 

وصلعمدات عمملمم تمثللت يلي  تمعاني للمططل  لللساني يلي للمرلسلات لللغمملة للحممثلة  لر عق لا

لألم، " وه ل  لر شلأنم أن مةعل  لبتطلال و  ادعلة للعللمم أ لال تعم ب لل اجمات للمططل  للملدم يي لللغة 

غة للعادية  ا ممكر أن مشغ  يي دنا   ططلحات أماى "عسيال، كما مس هلك  ر إ كانات للل
1
. 

وللل حكم ودسب أدمم  خ ار عما يمن  شكلة وضع للمططل  لللسلاني تعلمب إللا علمم لبنال اط 

للمطلطل  لللسلاني ني  نهلا  ، إللا أن أهلم للمشلكذت لل لي معلا ر ق   لبتةاهات للمكلفة دطمغ للمطلطل

ت مث  يي:
2

 

لنحمر إلا للمططلحات لأللسنية للحممثة  ر  شكذت عر للمطلطلحات للقممملة لل لي للم ملالع يلي   ا (1

  ث :ملصفات للااورمة، يةا ت  خ لفة  ر عم م جهات موضعها لل

 لس خملم للمططل  للملدم يي أكثا  ر  فهمم. .أ 

 إطذل أكثا  ر  ططل  علا للمفهمم للملدم. .ب 

لبسللم إلللا و ثللال ذلللك وجللمب  طللطلحات  خالفللة لمللا لت فلللق عليللم يللي للمطللطل  لل الثللي، ك قسلليم 

ضللع لهلل ل للنللمع  طللطل   ، وتاجمللة لللغممللمن دللو ،ثللالمث Priptote  طللاا، وغيللا  نطللاا، وقللم و 

ا  وهل ل لألميلاإعالدي  للم  ، وتاجمة ع م للط مر شاهير دو ،ذو لألدملل لإلعالدية للثذثة  و ،للم طلا 

دللو ،ثنللائي للطللاا ، وتاجمللم  Diptoteللمسللمي  طللطل  يللي لل للالث للعادللي ببلللة أمللاى، وتللاجم 

ذو دال ير إعالدي ير  ،غيا   طاا ، للط مر شاهير دوع م
3
. 

  ا م حملم للمططل  لللساني للعادي للحممث  ر  شكذت ت عللق دالمطلطل  للعلملي دمجلم علام  ثل : (1

ولتحلللابلت علميلللة و هنيلللة تعلللمب  طلللابر للمطلللطل  ، ةلللا ع لغمملللة وعلميلللة، وهي لللات و نظملللات 

وصناعية ، ولي قار عنطا لل نسليق دينهلا، دلالاغم  لر وجلمب  لا مسلما دمك لب تنسليق لل عاملب يلي 

                                                 
1
.  طللطفا طللاها للحيللابرم،  للر قاللاما للمطللطل  لللغللمي للعادللي، نظللام تمديللم للمطللطل  ولسلل خملم لل قنيللات للحممثللة  

 .5، ص 2003لألربن، ، أردم 1للثاني، عالم للك ب للحممث، ط ل طمما ، للك األ 
2
 .5، ص  منفس. للماجع  

3
 .64. دمربهم  امم، إشكالية للمططل  لللساني يي للك ادات للعادية للحممثة، ص  
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للعللالم للعادللي دالادللاط بزلل للعللالم للعادللي م خلل ف يللي  شللكلة وضللع للمطللطل  لللسللاني للمذئللم 

 ألجن ي. للمططل  ل

 للا من قلل  إلللا لللغللة للعاديللة  للر  شللكذت ت علللق داللغللة ولللغللات للمنقللمل عنهللا للمطللطل ،  للثذ  (2

م  Phonetics, Phonologyللمططلحات:  كما مشيا أدملم  خ لار عملا يلي دحثلم أن هملا لتخل ل علم 

م هل مر تفسيالت علا لللاغم  لر كثلام تاب بهملا يلي عللم لللغلة لبنةليلزي، يمقلع لل  لامر دلمل  فهلم

للمططلحير، لين ق  ه ل لبم ذا إلا للمرلسات لللغممة للعاديلة، ياسل عم  لللسلانيمن للعلاأل  فهلمم 

ه مر للمططلحير ك  دسب برلس م و مارس م لأللسنية بون  العام لل عم للمبلي للمططلحير 
1
. 

وإشلكال للمطلطل  لللسلاني  إلا جانب هاتم للمشكذت ممكر أن نايف أس ادا أملاى تنكلم أز لة،

للحممث: 
2

 

لةم  كثيا  ر لللسانيير إللا للمطلطل  لألجن لي ودلم  ديلث مسلعفهم دملا م  غلمن، أو إللا جلملر   .أ 

 للفظ عادي تممي ا للمقة، وأ انا  ر للل   وللغممض.

عمم لل قيم يي  عاية ببلة للمططل  دير لللمرس لللسلاني للقلممم ولللمرس لللسلاني للحلممث، يملثذ  .ب 

مقادلم:  كان للنطق، نقطة للنطق،  خاج للنطق، يالمقادل   Point Of Articulationططل   

 للثاني  ل زم ييم للمقاد  لل الثي، أ ا للمقادذت لألول وللثاني يمل زم ييهما لل اجمة.

 لبي قار إلا للمقة يي وضع للمططل  لعمم يهم  ا مع ا عنم. .ج 

 ا منبي إلا للل   دير للمعنا للقممم وللةممم.لس خملم  ططلحات قمممة دمعنا جممم  م   .د 

قطمر للمططل  للل ي ممضلع  مضلع لل ط يلق ولبسل عمال عللا تأبملة  فهم لم،  ملا ملنبي إللا  .ب 

لل حث عر  ططل  آما مقمم  قا م، وه ل منبي دالااورم إلا تعم ب للمقادذت للمفهمم للملدم.
3

 

 مسعفنا للحظ ل كاها جميعا. ه   هي دعل  شكذت وضع للمططل  لللساني وغياها لم

 

 

 

 

                                                 
1
 .17. أدمم  خ ار عما، للمططل  لأللسني وض ف للمنهةية، ص  

2
 .184. منظا: ع م للحميم للسيم، برلسات يي لللسانيات للعادية، ص 

3
 .185ص  . للماجع للسادق، 
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 خ،صة الفصل األول:

 لر ملذل  لا تطاقنلا إليلم  لر ضلملدف وآليلات نس ن ج يي مذصلة للفطل  لألول  لر هل ل لل حلث 

   معلا دملقلع للمطلطل  لللسلاني يلي للك ادلات وضع للمططل ، داإلضاية إلا إشكالية للمططل  لللسلاني 

للمس عملة يي صياغة ووضع للمططلحات للعادية و شكلة وضعم. نس ن ج أن ك  ه   للاملدف ولآلليات 

لع مللمها لألقللم من وللمعاصللاون  للر للم خططللير يللي لللغللة، وقللم أيللابت لللغللة ودايظللت علللا أصللالة 

للعطا ولل طمر لل كنملمجي، ثلم إن للمطلطل   سامام لا  ططلحاتها وتملرث ها لألجيال، كما ساعمتها ع

لإلنسلانية برلسلة علميلة  مضلمعية، تقلمم عللا للمصلف و عامنلة للمقلائع دعيلمل علر لللساني ملمرس لللغلة 

وللغمللمض دللير نللاى أن ولقللع للمطللطل   لإلل  للاسلألدكللام للمعيارمللة، و للر إشللكالية للمطللطل  لللسللاني 

للمطلطلحات للعادلي، ي ةلم للمه ملير دهل   للعللمم لنطلايمل معاني نقطا يلي لللساني يي للك ادات للعادية 

هلا إلا لس عمال للمططل  لألجن ي، كما ناى أن للمططل  لللساني قم بقلا عق لات وصلعمدات عمملمم أهم  

 تعم ب لل اجمات للمططل  للملدم يي لللغة لألم.



 -هللارحمه  -عبد الرحمن الحاج صالح رمن خالل منظوإشكالية المصطلح اللساني           :ثانيالفصل ال
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 –رحمه هللا  –جهود الكتابة اللسانية العربية عند عبد الرحمن الحاج صالح المبحث األول: 

ع اللغوير  اليري يالعديرد نر  المررار "–رممر     –للساني المغاربي " عبد الرحمم  الاراص لرال  

 أسهمت في تحسيخ المفاهيم اللساني  العحبي  نذكح ننها:

 الذخيرة اللغوية: (1

 تعرو  فرررحل الررذايحل اللغويرر  سلري اللسرراني " عبررد الررحمم   المفهذذو" ا: –اللغويذذة: ا الفكذذرة  الذذخيرة

علي نا يجحي ن  تطور في الدرس اللغوي الاديث واال  بعد سطالع   –رمم     –الااص لال  

 ووقوفررر  نوقفرررا نعيرررد    ينبغررري المااف ررر  عليررر  علرررول اللسررراغ وانررررغال  بجانرررغ اليرررحا  اللغررروي 

واسيادا  أطحه لييناسغ ونعطيات العصح
1
. 

فرحل هذا المرحوع علي نؤتمح اليعحيغ الذي انعقد بعماغ سرن   –رمم     –وقد عحض البامث 

أغ يقنررع النررالأه بةهميرر  الحىرروع سلرري ا سرريعما  الاقيقرري للغرر  العحبيرر   واسرري مار ميررث مرراو   "، 1986

ن  المؤسسات العلمي  إلنجاال المرحوع  وقد أىمعت ىهرات  األىهزل الااسوبي  الاالي  وسشحاك أكبح عد 

وعلي سثح ذلر  ن مرت ىانعر  الجزابرح با لياراا نرع المن مر  نردول أولري كبيحل علي أهمي  هذا المرحوع 

لدراس  المرحوع أو اتخاذ القحارات 
2
. 

  سّغ نفهررول الررذايحل العحبيرر  نرر  الناميرر  اإللررطالمي  هرري نصرروو مقيقيرر  نصررورل أو ننطوقرر

 تخص تاصيل نعلونات الرلم  العحبي 
3
والجذور وليغ الرلم ومحوف المعاني  والمعّحب الذي ور  في  

ولررريغ الجمرررل واألسررراليغ الايررر  والجانررردل ونرررا ييعلرررل برررالعحوض وال رررحورات الررررعحي  ا سررريعما  

أو األ بري أو الا راري أو العلمري أو اليقنري تقبرل الزيرا ل والزمافات والقوافي ونا يخّص المفهول اللغوي 

أو اليقررويم مسررغ تطررور المعلونررات 
4
فهررو أنيحنيررت عحبرري أو بعبررارل أاررحم بنرر  ولرري نرر  المعلونررات   

العحبي  الماوسب  تجمع اإلنياص الفرحي العحبي القديم والاديث وكذا أهم نا ينيج  الفرح العالمي ننقو  سلي 

ىديرردل فرري ىميررع الميررا ي  نرر  ن حيررات وتاقيقهررا وانيقررا ات لن حيررات سررابق  وأولرراف  نرر  أفرررار علميرر 

ليقنيات ىديدل نما ينرحه العلماأ باللغات األىنبي  يونيا في المجا ت العلمي  العالمي  الميخصص  
5
. 

                                                 
1
 .175ل  و 2010 لال  بلعيد  في األن  اللغوي   ار هون     ط .  

2
  الوطنير  للفنروغ المطبعير  ومردل سرالمؤس عبد الحمم  الاراص لرال   بارو  و راسرات فري اللسرانيات العحبير   نطبعر .  

 .393  و 2007*** للنرح  الجزابح   الدعاي  
3
 .394. المحىع نفس   و  

4
 .175. لال  بلعيد  في األن  اللغوي  و  

5
. وثيقر  نررحوع الرذايحل اللغوير  أو األنيحنيرت العحبري " ناهييهرا  فوابردها وأبعا هرا ال قافير  " ننررورات ىانعرات الردو   

 .05العحبي   و 
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 :يحني نرحوع الذايحل العحبي  سلي سنجاال نايلي:  أهداف الذخيرة وفوائدها 

بن  ن  المعلونات اللغوي  علي قحار نا أنجز ن  بنروك المعلونرات ا قيصرا ي  واإل ارير  والسياسري   .أ 

باللغات األىنبي  وغيحها ونا أنجز ن  ذل  في نيداغ اللغ  والمصطلاات العلمي  والنقدي  
1
. 

ا أفحالتر  ال قرافي والادي ر  ونرسنراأ بن  ولي يايوي علي النصوو العحبي  القديمر  واالر  اليرحا   .ب 

فري كرل نجا تر   ويرروغ ذلر  وكذل  اإلنياص العلمي العحبري ن  سنجاالات فرحي  في الوقت المعالح 

 علي نوقع ن  األنيحنيت يرحف علي  نجموع  ن  المهندسي  المخيصي  في الااسوبيات
2
. 

 المعلونرات برررل سرحيع وهرذا بفعرلتمري  البامرث العحبري أيرا كراغ تخصصر  وأينمرا كراغ نر  بلرو   .ج 

الريفي  اآللي   ميث يسجد أنهات الريغ األ بي  والعلمي  واليقني  وغيحها  فالذايحل   تن ح سلي اللغر  

العحبيرر  وو ابهررا و  سلرري العلررول اللغويرر  فقرر  وسنّمررا لهررا ن ررحل سلرري العلررول اإلنسرراني  وا ىيماعيرر  

واليرنولوىي  والعلمي  علي مد سواأ 
3
. 

 للمناىم فإنّها سي م العديد ن  المعاىم نذكح ننها: وباعيبار الذايحل نصدر .د 

  المعجم اآللي الجانع األلفاظ العحبي  المسيعمل  القديم  والادي    نع سيحا  سياقها األللي
4
. 

  علي االي  ا سيعما  ميي المعجم اآللي للمصطلاات العلمي  واليقني  المسيعمل  بالفعل  ويحكز

 األىنبي في اللغيي  ا نجليزي  والفحنسي . ويذكح ل  المقابل ولم كانت في بلد وامد 

في أمد  لورها ن ل ونعني المعجم اآللي هو أنّ  يقول علي البحانج الميصل  بةىهزل الاواسيغ 

 علي نالييح النصوو.األقحاو البصحي  أو المغناطيسي  اليي يمر  أغ تايوي 

أّنا ع  الفوابد فسييحتغ ع  الذايحل اعيبارات ك يحل 
5
: 

للغرر  العحبيرر  أهررم نيررزل تخرريص بهررا الررذايحل العحبيرر  هرري تناولهررا للجانررغ اإلسرريعمالي الاقيقرري 

واليحكيز علي  نع عدل سقصاأ أي عصح ن  العصور  ميث سييم سميواأ النصوو القديم  والادي ر   وغ 

 تمييز.

                                                 
1
  31ل  ع  1988  اللساغ العحبي  ىانع  الدو  العحبير   " . عبد الحمم  الااص لال  " نرحوع الذايحل اللغوي  العحبي  

 .26و 
2
 .57و الااص لال   باو  و راسات في اللسانيات العحبي    . عبد الحمم  

3
الجزابح   يسرمبح   لمي م اري  المجمع الجزابحي للغ  العحبي   األبيارع. ين ح: بريح سبحيح  الذايحل العحبي  نرحوع  

 .37  و 2س   4  ع2006
4
 .397  و 1. ين ح: عبد الحمم  الااص لال   باو  و راسات في اللسانيات العحبي   ص  
5

  .108. ين ح: عبد الحمم  الااص لال   ورق  مو  نرحوع الذايحل اللغوي   و 



 -هللارحمه  -عبد الرحمن الحاج صالح رمن خالل منظوإشكالية المصطلح اللساني           :ثانيالفصل ال

 

~ 24 ~ 
 

يغ  أو بني  تحكيبي  أو عبارل ىاندل أو شيأ يخّص اللغ  في نص وامد سّغ الباث ع  نفح ل أو ل

س  أّغ المررحوع سيسرهل علري البرام ي  الولرو  سلري نواقرع عدل نصوو قد ييطلغ الننرا طرويال ىردا أو 

 العحبي  والمؤلفات العحبي  وباليالي سيساهم في تقليص ندل الباث ونرق  تنقالت . ال قاف الباث ع  

لبن  المعلوناتي نصدرا نوثوقا في الدراسات األ بي  والعلمي   ولر  يسريطيع البامرث سيروغ هذا ا

ألن  سيوفح ل  أغ يسيغني عن  
1
: 

 .رلد  قيل وشانل لالسيعما  العحبي في سقليم ااو في عصح ن  العصور 

 . رلد نن ّم لالسيعما  الاقيقي للمصطلاات في شيي الميا ي  الفني 

  تصف  نعاني الرلمات وسياقاتها ن  اال  المجحم الياريخي لها
2
. 

 اللغوية فوائد جّمة للمعلمين والمتعلمين نذكر منها مايلي خيرة لمشروع الذ
3

 : 

 التراث العربي والبحث فيه وحوسسته آليا:  .1

و  في المخطوطات اليري   يصرل سليهرا س ّ فاليحا  العحبي ينبغي أغ   يبقي نخيفيا في المريبات 

أغ تريحك في سنجااله كل الدو  العحبير  ل رخاني   ليمرري  نر  يسرة  الميخصص وموسب  اليحا  تيطلغ 

ن  اليعحف علي تاريخ العحب والمسلمي   وع  لغريهم فري اسريعمالهم الاقيقري لهرا وعر  أفررارهم العلمير  

بالّدي   والعلول والفنوغ وغيح ذل  ن  الاصرو  علري اإلىابر  ل وغيحها وكيفي  نعيريهم وع  كل نا ييعل

 الفوري   وهو ما   لم ياد  بعد في الوط  العحبي ولم يهية ل  س  بالريأ الجزبي المادو  ىدا.

 إطالع العلماء العرب على كل ما يجد من جديد في العلو":  .2

المجرا ت العلمير  المررهورل أنا الباو  العلمي  اليي تنيرح يونيا علري شررل نقرا ت فري نخيلر  

وذات المسيوم العالي فرلها اآلغ هي باللغ  ا نجليزي  أو الفحنسي   وهي بعيدل المنا    تصل سلي ىمهور 

لدورها وقت طويل عندنا تصل سليهم  وهذه الفجول البام ي  العحب س  القليل ننها وقد يروغ قد نح علي 

الخطيحل ربما تروغ ن  أسباب تةاح العحب في ا نفياح العلمي  سذ   يياقل هرذا اإلنيراص س  بعرد اإلطرالع 

ياصرل س  برالن ح الواسع والمسيمح علي نا مقق  اآلارحوغ فري الميرداغ العلمري فرال اايرحاع و  اكيرراف 

يروغ المانع هو هذه الصعوب  في الاصو  علي الجديرد نر  المعلونرات  أو لرعوب   فيما ينيج  الغيح  وقد

وىيرز س  بعرد سرنوات أو لرعوب  اللغر  كرذل   فعلري هرذا  برّد أغ نجعرل كرل نرا الاصو  عليهرا فري وقرت 

                                                 
1
 .13  و 2ين ح: عبد الحمم  الااص لال   باو  و راسات في اللسانيات العحبي   ص .  

2
 .156. ين ح: المحىع نفس   و  
3

  الجزابرح ضرحورل علمير  وثقافير  المجمرع الجزابرحي للغر  العحبير   األبيرار . ين ح: أممد مابس  موسب  المعجرم العحبري 

 .54  و2 س  2006 يسمبح 
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ىميرع العلرول واليرنولوىيرا نمرا المسيوم نما يايوي علي فرحل أو ن حل ىديردل فري يصدر ن  باث عالي 

كانوا في مي  لدوره وس  يروغ قد تجاواله العلرم غ ياصل علي  البام وغ العحب في ننااللهم أينما يجغ أ

وسرييم ذلرر  بيحىمرر  المقالرر  العلميرر  فررورا نررريحك فرري ذلرر  ىميررع المؤسسررات العلميرر  المرررارك  ألنهررا هرري 

 المعني  بذل .

 استفادة التالميذ والطالب من الذخيرة: .3

وطالب الجانعات فال ينبغي أغ ياحنوا ن  األنيحنت العحبي فقد حاهقوغ أّنا اليالنيذ الصغار والم

 راسيهم فقد يرروغ المعلّرم أو نيحنت باللغ  األىنبي  ويساعدهم ذل  أي ا نساعدل في رأينا نا ياد هم ب  األ

وهرذا  ناهح في تبليغ المعلونات والمهارات  وقد يروغ السبغ هو المنهج اليعليمي أو طحيقي  األسياذ غيح 

 مالل في ىميع المدارس وفي كل البلداغ. فلما   يروغ األنيحنت وسيل  هؤ أ اليالنيذ والطلب .

 اإلطالع على حياة الناطقين بالعربية، وعلى استعمال هذه اللغة: .4

وفيما يخص الايال اليوني  اإلىيماعير  والفنير  وغيحهرا فيسرجيل أمرداثها نر  ارال  األابرار اليونير   

الصررافي  سرريروغ ننرر  ثررحول نرر  المعلونررات يمررر  أغ يسرريفيد ننهررا المررواط  والمقررا ت 
1
واالرر  واضررع  

المسريعمل  بالفعرل  فريمر  أغ ييعرحف علري المصطلاات فسيجد في هرذه الرذايحل  اللغر  العحبير  الفصراي 

ير  وبمرا ن  المصطلاات  وعلي القليل النا ر نن  في ا سريعما  وذلر  بالنسرب  لجميرع البلرداغ العحبالرابع 

س  بواسرط  األنيحنرت فريمر  اآلغ للمجرانع اللغوير  أو  أغ ييعرّحف علري أّغ هذا الرر    يمر  أغ يروغ 

   في وضعها للجديد ننها وتسيفيي ىمهور الم قفي  عر  لرالمي  الينوع الاقيقي لأللفاظ  وتعيمد علي ذل

و  يمرر  أغ ييصرور اإلنجراال ألي نعجرم لفظ ت رع  لمفهرول ىديرد  فرإذا أقبلروا علير  اسريعملوه برال ترح    

تاريخي للغ  العحبي  س  بالحىوع سلي هذه الذايحل  فبمعحف  أسرحار اإلسريعما  اللغروي يمرر  الررر  عر  

ليحويج العبارات السليم  المقابل   الفئات ا ىيماعي  فيلجة سلي األنيحنيتالخطة اللغوي في اسيعما  نخيل  

للخطة با عيما  علي نقاييس يعحفها اإلايصاليوغ فيارم اللغوي أو العجمي علي أي نصطل   ارل فري 

يصفاها الرانل ببةن  شاع شيوعا واسعا با عيما  علي الاج  في ذل   وهي بما تررف  الذايحل ا سيعما  

لالسيعما  الاقيقي 
2
. 

 

 

                                                 
1
 .55. أممد مابس  موسب  المعجم العحبي  و  
2
  .55المحىع نفس   و . 
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 : يةالنظرية الخليل (2

 المفهو": .أ 

ونفرراهيم بم ابرر  المحوىرر  برري  األلررال  القديمرر  نم لرر  فرري اسررييااأ أفرررار تعيبررح الن حيرر  الخليليرر  

نيماسرر   الخليل سبوي  والاداث  نم ل  فيما ييةل  وييقارب ن  تل  األفرار والمفاهيم نرونر  برذل  ن حير  

اليرنولوىي  لها نفاهيمها العلمي  اليي تروغ كفاييهرا قديم  في ألولها مدي   في ننهجها وتوىيهها العلمي 

 راسي  أو اليطبيقي  بصف  عان دالعلمي  ونبا بها األساسي  اليي تروغ كفاييها ال
1
. 

سلري ون  هنا فإّغ الن حي  الخليلي  الادي   هي ن حي  لساني  نعالحل تدعو سلي ضحورل الحىروع 

تحكر  العلمراأ األوابرل المبردعوغ  وتفهرم نرا قرالوه نر  الاقرابل  اليحا  العلمي اللغوي األليل والن ح فيما

العلمي  لفهم أسحار فق  اللغ  العحبي   وسىحاأ نقارن  نزيه  بي  ن حير  النارال العرحب األولري  والن حيرات 

اليري تعحفهرا اللساني  الادي   اليي ظهحت في الغحب  نع تايري  الوقرابع الناوير  وفرل اليطرورات الجبرارل 

نيات المعالحل اليق
2
 . 

رحيرر  ففاألسررياذ " الارراص لررال  رممرر    " كرراغ نيفياررا فرري فرررحه علرري المعيقرردات والن حيررات ال

سواأ أكانت قديم  أل مدي ر  عحبير  أل غحبير   وهرذا بررها ل العديرد نر  البرام ي  اللغرويي  اللغوي  المخيلف  

برل  عرا فهم لم يبل مبيس الدراسات العحبي  القديمر  و  ا نجراالات الغحبير  الادي ر   الجزابحيي  والعحب 

سلي الحىوع سلي نا تحك  األولوغ أن ا  الخليل وسبوي  واليعمل في  والن ح سلي  ن حل ىديدل 
3
. 

 سبب التسمية: .ب 

ومده  وغ غيرحه  سمي  الن حي  الخليلي  في ظاهحها  نسب  سلي الخليل ب  أممد الفحاهدي قد تبدو ت

وسنمررا نسرربت سليرر  ألنرر  هررو األسرربل فرري اسرريعما  المفرراهيم الحياضرري  ل ررب  ن ررال اللغرر  ووضررع علررم اللغرر  

الررل ووضع الاحكات علي الاحوف ووضع نعجم العي  واايحاع 
4
. 

فذن  ا البذد مذن مالحظذة هامذة ويقو  في هرذا الصرد  " عبرد الرحمم  الاراص لرال  رممر    ": 

عبذاررة العلمذاء األولذين، فهنذا  مذن عاصذره، وكذا  الخليل ليس هو وحذده المسذلول عذن كذل مذا أبدعذه 

                                                 
1
الجزابرح    عنابر . ياي يعطيش " الرفاير  العلمير  واليعليمير  للن حير  الخليلير  الادي ر  اليوالرل "  ىانعر  براىي نخيرار   

 .77  و 25ل  ع  2000نارس 
2
 15و    ت   4ط . لال  بلعيد  اللغ  العحبي  العلمي    ار هون    

3
 .08  و يالدايحل العحبي   نرحوع علمي م ار. بريح سبحيح   
4
  .39المحىع نفس   و . 



 -هللارحمه  -عبد الرحمن الحاج صالح رمن خالل منظوإشكالية المصطلح اللساني           :ثانيالفصل ال

 

~ 27 ~ 
 

عبقريا مثله ومن جاء بعده وكا  عبقريا مثله وأذكر من هلالء اإلما" الشافعي فهو بأصول الفقه بمنزلذة 

 الخليل في النحو وعلو" اللسا  ...ا
1
. 

لم ير  نجح  نفح  لمعلونات قديم  فري كحاسرات مم   " وكوغ الن حي  مدي   فإنها لامب  "ر

تم يررل  وبرري  الدراسررات الادي رر  برردأا نرر  بنيويرر  مدي رر   بررل نررزص برري  الدراسررات القديمرر  ون لهررا أمسرر  

بها في ك يح نر  المواقرع " يسوسيح" اليي أاذ عليها نآاذ ك يحل سلي الن حي  اليوليدي  الياويلي  اليي أشا  

ماشي في ك يح ن  أبعا ها نع اصابص اللغ  العحبي  باعيبارها تي
2
 . 

 دورة التخاطب: (3

األولي  كاغ أهم اهيمرال كبيرح باليخاطرغ ونر  أن لر   أغ الناال – رمم    –"  يحم "الااص لال

سبوي  ميث يقو ذل  نجموع  أقوا  
3
 تصيح الررالل ابرحا " "أغ": " ألغ  

4
ولرار فري    وقولر  أي را: "

 ا سيفهال والخبح بمنزلي  في األنح والنهي"
5

  وقا  سبوي : " ألغ أو  الرالل ابح وهرو واىرغ " واعيبرح 

ونا يماثلها في كياب "سبوي "  ليل ا هيمال الربيح واألساسري بالرد بل غيرح اللف ير   واليري   هذه األن ل  

بعرد ذلر  أغ اهيمرال النارال األولري  بالرد بل غيرح اللف ير    يقلرل نر  وىو  لها اارص اليخاطغ  وي ري  

اهيمانهم باللغ  كوضع ن  أوضاع المجيمع ويرحم أنهرا ىرديحل بالدراسر  كبنير  أو ن رال  س  أغ اسريعمالها 

نعا نبي  اغيح اللغ   بل هو الرالل كخطاب  ويؤكد أغ الناال العحب ظهح عندهم اهيمال بالج
6
. 

نواعيرد عحقروب  وأاراه    قرا  واعردتني نّري قو  " سربوي  " نواعيرد عحقروب أاراه: كةونا ىاأ ف

بما هو في  ن  ذكح الخل   واكيفاأ بعلم ن  يعني بما كاغ بينهما قبل ذل اسيغناأ  )واعدتني(ولرن  تحك 
7
. 

 

 

                                                 
1
ل   1996اللغ  واأل ب نعهد العحبير  وو ابهرا  ىانعر  الجزابرح    . عبد الحمم  الااص لال  " الن حي  الخليلي  الادي   " 

 .08نقال ع  " بريح سبحيح"  المحىع نفس   و  85  و 20ع
2
 .58ل  و  2004الجزابح    . لال  بلعيد  نقا ت لغوي    ار هون     ط  بوالريع  

3
يعما   المؤسس  الوطني  للفنوغ المطبعير   عبد الحمم  الااص لال   الخطاب و ورل اليخاطغ في ن حي  الوضع وا س.  

 .45ل  و 2003ط    
4
  1988  3  نريبرر  الخررانجي  ط شررحح عبررد السررالل نامررد هرراروغ *** . أبررو بررريح عمررحو برر  ع مرراغ "سرربوي "  الريرراب 

 .472و
5
 .38. المحىع نفس   و  

6
 .274  و لااص لال   الخطاب و ورل اليخاطغ. عبد الحمم  ا 

7
 .275نفس   و . المحىع  
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 رحمن الحاج صالح ا وضع المصطلح االجهود العلمية لعبد الالمبحث الثاني: 

فري الروط  العحبري عقبر  ااريالف هو نعحوف أغ نفاتي  العلول نصطلااتها  س  أننا نصا ف  كما

 المصطلاات وتعد ها ميي بي  أبناأ البلد الوامد.

بصفاي  ع وا فري المن مر  العحبير  لليحبير  وال قافر    –رمم     –وعبد الحمم  الااص لال  

وفقررا للمنهجيرر  المعمررو  بهررا وهرري الدقرر  فرري وضررع فررإغ بيررده شررحعي  وضررع المصررطلاات واليعليررل عليهررا 

 .الترجمة أو االشتقاق أو النحت ... وغيرهاالمصطل  سنا ع  طحيل 

ووضع المصطلاات هي نييج  لسد الااىيات  " وأنرةت لهذا الغحض المجانع اللغوي  " انطالقرا 

س  أغ الر ررحل نرر  المفرراهيم  نولررو  فرري هررذا الميررداغ وهررو المجمررع الجزابررحي "نرر  نجمررع  نرررل سلرري واررح 

اليي ظهحت في عصحنا الااضح أعجزت سلي مد كبيرح واضرعي المصرطلاات وبقري المرررل كمرا العلمي  

كاغ في أو  نحل 
1
 . 

فري  –رممر     –وفيما يلي يمر  سيحا  أهم المساهمات اليي أنجزهرا عبرد الرحمم  الاراص لرال  

 هذا المجا  وهي:

 نطبوع . 1972عالنيات " عحبي  فحنسي " سن  سعدا ه لمعجم نصطلاات اإل 

 ."نعجم نصطلاات علم اللساغ  نطبوع بالحونيو "عحبي  فحنسي 

   في طبعير   " 1989المعجم المومد لمصطلاات اللسانيات وهو نعجم لا ر ع  نن م  األلسرو سن

 وفي طبعي  ال اني  ول  نساهمات فعال  وكبيحل. " 2002األولي سن  

  نسابل في نصطلاات اليجويد لف يل  الريخ ىال  الانفي واإلىاب  عنها
2
. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .49و . عبد الحمم  الااص لال   باو  و راسات في اللسانيات العحبي    

2
 .155ل  و  2000   3لال  بلعيد  نقاربات ننهجي   نطبع   ار هون   الجزابح  ط .  
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 صالح ا رحمه هللاالمصطلح اللساني عند ا عبد الرحمن الحاج المبحث الثالث: 

المعرفذذي بالنوعيرر  نرر  ىوانررغ ثررال :  –رممرر     –تميررزت أعمررا  عبررد الررحمم  الارراص لررال  

 واللغوي. والعلمي

فا بالمصطلاات اليحاثي   سذ عمل علري تةلريل المصرطل  اليحاثري رانجده ع المعرفيففي الجانغ 

بمواالني  بغيحه ن  المفاهيم اللساني  الغحبي  واايبار نيابج  وندم نجام   فعلي سبيل الم ا  عند اسيعمال  

بي  الميميزل لمرا سلي الهوي  العحنصطل  " اليلي  " في سشارل  –هنا  –نجد  االلسانيات الخليلية الحديثةا

نر  العلمراأ  ف رال عر  الناو العحبي ن  انيدا  للخليل ون  ىاأ بعده  وسغ ذكحه الخليل تغليبا علي غيحه 

اعلو" اللسا ، العامل، المسند، ... إلخااكيراف  نصطلاات عحبي  أليل  انيقلت سلي الغحب ننها 
1
. 

القيذا،، الوضذع، علمير  نسريقل  ن رل: فقد  رس المصطلاات األلريل   راسر   العلميأنا الجانغ 

 ، ظذذرفاوضذذعية، حالذذة، مورذذق، سذذياق المورذذق اف ررال عرر  تحىمرر  لمصررطلاات االنفصذذال، الكلذذ  

 المقا"بمصطل   قيل هو 
2
. 

اثير  عنرده " بدقر  اإليجراال " والعلمير  وتعانلر  بعمرل نرع المصرطلاات اليح اللغويوييميز الجانغ 

سلري نحملر  اليفريرح العحبري األلريل  هرذا كلر  ألغ  .عبرد الرحمم  الاراص  فنجده قد تجاوال نحمل  اليحىم 

قرد تم رل اليرحا  اللسراني العحبرري واللسرانيات العحبير  لرذل  فهرو يعرحف كير  ي ررع  –رممر     –لرال  

 يفحا بي  األوضاع.األشياأ في نواضعها وكي  

نبينرري   –رممرر     –وسررنحكز هنررا علرري المصررطل  اللسرراني فرري األعمررا  الرردكيور الارراص لررال  

   ع  طحيل رلد نجموع  ن  المصطلاات الدال  علي ذل .اتجاهات اإلبداع المصطلاي لدي 

ون  اال  تيبع أعمال  يمرننا القو : سغ المصطلاات اللساني  لدي  تصنّ  ضم  اتجاهي  أساسي  هما 
3
 : 

 الترجمة. .أ 

قرد اسريعمل نصرطلاات  –رممر     –ويمر  القرو  أغ " الاراص لرال  " : إحياء المصطلح التراثي .ب 

اال  ب  انفح  بها في سام  الباث اللساني العحبي ف ال ع  عدل تبين  لمصطلاات ك يرحل للمفهرول 

لميابعيها ن   وغ عناأاليعليمي وهو نا يمن  القارئ فحل  أكبح الوامد سذ ي عها في سطار المنهج 
4
. 

                                                 
1
  نخيرار  عنابر   ىانعر  براىي "المصطل  وأثحه في بناأ المعحف  ونمارس  الباث في اللغ  واليواللعلم . بريح ابحيح " 

 . 07نارس  و  25عل  2010الجزابح  نارس 
2
 .155  و 2. ين ح: عبد الحمم  الااص لال   باو  و راسات في اللسانيات العحبي   ص  
3
  .386و  نفس المحىع  . 

4
  .264  و 2. باو  و راسات في اللسانيات العحبي   ص
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كمررا   تخفرري عناييرر  بالمصررطل  اليحاثرري "القررديم" وسميابرر  وفرري الوقررت نفسرر  فإنرر  ياررافظ علرري 

اليي تاملها المصطلاات القديم  والادي   علي مرد سرواأ  فرال الخصوليات والرانات الد لي  اإلضافي  

 –  رممرر   –يررا  كمررا ينيرر  الارراص لررال  كانررا نيطررابقي  نفهونيقابررل المصررطل  القررديم بالاررديث س  سذا 

"الميررحىمي  "واضررعي المصررطلاات
1
علرري ااييررار األلفرراظ المناسررب  وأغ   يريفرروا بياديرردات القرروانيس  

نيناسرربا أغ نردلو  اللفررظ   يمرر  أغ ياصررح س   " و  يحيررد برذل  برديال "ويريفرري برذل  لمردلو ت األلفراظ 

با عيما  علي ىميع السياقات والقحاب  اليي ور  فيها اللفظ فري ا سريعما  المردوغ كمرا يرريح أغ ا اييرار 

الرذي ع رح علير  بالصردف  فري قرانوس نر  القروانيس للد لر  علري نسرمي نر  المسرميات اللغوي لهذا اللفظ 

اطي نار  لعردل اعيمرا ه فري اسريقاب  األلفراظ علري ا سريقحاأ الواسرع لجميرع الادي   هو أي ا عمرل اميير

اللغرر   فنجررده ينبرر  علرري ضررحورل ا سرريقحاأ لرررل نررا ور  عنررد علمابنررا القررداني وااييررار األلفرراظ نعطيررات 

ف ررال عرر  اسرريعما  األلفرراظ غيررح المبيذلرر  باجرر  أنهررا تواكررغ المسرريعمل  والمناسررب  للسررياا الررذي تررح  فيرر  

 ح الاديث.العص

ني سذ نسينيج ع  اليحىم  ووضع المصطل  اللسا –رمم     –وبذل  تي   تجحب  الااص لال  

 نما سبل ذكحه نا يلي: 

 بهدفي  أساسيي : –رمم     –تحتب  اليحىم  عند الااص لال   .1

 بناأ اطاب لساني نيرانل في ضوأ ننهج تعليمي. .أ 

 المواالن  نع اليحا  العحبي. .ب 

في اسيعما  المصطل  الخاو ب  في بناأ اطابر  اللسراني  وهرذا سغ  –رمم     –نيل الااص لال   .2

وفطني  في وضع المصطلاات اللساني  ورغبي  في بنراأ تجحبر   ّ  علي شيأ فإنما يد  علي اىيها ه 

ا  لرر  هرذا لساني  اال  ب  كما نلاظ تمسر  بالمصطلاات القديم  سذ نجده يميل سلري اسريعمالها ك يرح

 المفاهيم اللساني  الغحبي  الادي   والعحبي  القديم .ا سيعما  نبني علي أساس اليطابل واليقارب بي  

انيقا  نصطلاات اليةليل لبع  المصطلاات واقيحاح تحىميها سلي اللغات األىنبي  ف ال ع  بياغ  .3

عحبي  سلي اللسانيات الغحبي  الادي   
2
. 

 

 

 

                                                 
1
 .10باو  و راسات في اللسانيات العحبي   و  . عبد الحمم  الااص لال   

2
 .368. نفس المحىع السابل  و  
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  الفصل الثاني: خالصة

 نسيخلص ن  اال  نا سبل ذكحه نايلي:

كانت ل  العديد نر  النياىرات العلمير  اليري مروت نرراكل  –رمم     –سغ عبد الحمم  الااص لال   (1

فري وقينرا الرحاه  سرواأ اللغ  العحبي  وسعي ن  االلها سلي سيجا  ملو  ىذري   لما تعاني  لغ  ال را  

 المراريع بالن حي  الخليلي  أو الذايحل اللغوي  أو نا شاب  ذل . نا تعلل ن  هات 

سطالعررا واسررعا فيمررا يخررص الجانررغ العلمرري للمصررطل   –رممرر     –سغ لعبررد الررحمم  الارراص لررال   (2

وهرو نرا  –للمصرطلاات العلمير  سرواأ برالعو ل لليرحا  وكيفي  لوغ  وندم  قي  في ا نيقراأ السرليم 

 أو ع  طحيل تحىم  نا يخدل العلول العحبي . –بات  ات   ىليا ن  اال  كيا

سغ غاي  توميد المصطل    تةتي س  بالعمل الجماعي في سطار نؤسسات تن م عمل الفحا المخيص    (3

وهذا   يرفي بل يجرغ علري الارونرات تفعيرل كرل المصرطلاات المسريجدل فري المردارس والجانعرات 

 في المؤسسات الفاعل  األاحم.وميي 
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 : خاتمة

معنونا بـ " إشكالية المصطلح اللساان  إلى هنا قد وصلنا إلى ختام عملنا المتواضع هذا والذي جاء 

إذ أّن موضوعنا هذا يصب فا  حلام مان  "–رحمه هللا  –من منظور الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح 

المعرفة العلمية الرائدة عالميا ومحليا أال وه  اللسانيات " اللغويات " والت  ينصب جاّم اهتماماهااا  حلول

كماا هاو  –وهبيان هراكيباا، وال يساع الخاوض فا  أياة لغاة بدراسة اللغة البشرية والخوض ف  خصائصاا 

ومناه قاد عرفا  لدراساة دون التعرض لمصطلحاهاا لكونااا المعبار الاذي باه هتااهى هاهاه ا –متعارف عليه 

هاهااه المصااطلحات هنوعااا للملاااوم الواحااد أو مااا يطلاا* عليااه ماان ءاارف ىىىى ماان العلماااء، فوضااى 

ابان المغار  ، ونحن ف  بحثنا هذا نحبّذ استعمال " إشكالية هعدد المصطلح " والاذي هطارإ إلياه المصطلح

 ا العلااب بالشااكم الصااائب العرباا  وحاااول إيجاااد حلااول لتوحيااد هااذك المصااطلحات كاا  يتساانى دراسااة هااذ

 والدقي*. 

 وقد هوصلنا ف  نااية بحثنا الملّدم إلى العديد من النتائج نذكر أهماا: 

ه يأّن لعلاااب المصاااطلح أهمياااة بالغاااة فااا  بياااان معاااالب الااادرل اللغاااوي العربااا  المعاصااار لماااا هكتسااا .1

 المصطلحات من قيمة ف  دراسة العلب والتمكن من ملاهيمه بالشكم الدقي*.

ضاوابطاا التا  هحكمااا وال يصاح لااهاه المصاطلحات أن هكاون وليادة أّن عملية وضع المصطلح لاا  .2

أعمال عشاوائية ييار منظماة، بام يحاتكب فا  وضاعاا إلاى أهام اذختصاا  وكاذا إلاى انتاااج ءارإ 

 لدى أهم هذا اذختصا . متعارف علياا

ليا ف  اذهتمام البالغ الذي أبداك علماؤنا للسانيات قيمة خاصة ف  كتيبة العلوم اللغوية وهذا ما يظار ج .3

الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح من اهتمام ف  إماءة اللثام عن ملاهيمااا العر  ومناب المغارب  

 .مصطلحاهاا خدمة للغة اللرآن وإيضاح

اهتماماا كبيارا للغاة العربياة  –رحماه هللا  –للد أولى الباحث األلسان  " عباد الارحمن الحااج صاالح "  .4

نتاج أعماله ومشااريعه اللكرياة التا  أناارت سااحة اللغاة العربياة وألارت بشاكم وهذا ما انعكس على 

 .مباشر حللاا المصطلح 

للد حاول الباحث " عبد الرحمن الحاج صالح " إيجاد حلول لما عرفتاه األوسااء اللغوياة العربياة مان  .5

عرفياااة بتثبااايت آلياااات وضاااعه " إماااا باذشاااتلاإ أو النحااا  أو وهضاااار  فااا  مصاااطلحاهاا المهعااادد 

 الطرإ العلمية الصحيحة الحادة من التضار  الحاصم.الترجمة..." وييرها من 



~ 34 ~ 
 

بمصطلحات جديادة الحصيلة المعرفية العربية  –رحمه هللا  –للد ألرى " عبد الرحمن الحاج صالح "  .6

هصاويب للسانيات ولمعلميااا ومتعلميااا وكاذا حااول كان لاا مكاناا بين المصطلحات اللغوية الخادمة 

 العديد من المصطلحات الغير منلحة من ءرف المختصين ف  هذا المجال.
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  -رحمه هللا  –السيرة الذاتية للساني الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح 

 :نشأة أبو اللسانيات الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح 

ويدر ندل باة دن  م 1927جويليةة  08ولد الددتور  بددد الدن ال ال دال  دالي ةادهردن ويدنا   د  

د س  د  الاددا س ال مرن،دنف و د  نلدق الرقدي تدا  هو  د   –نزح أسال ها نل ق عدن ةرد   ا دد  –نعن ن 

د وسا ةالعنة،ن نساء    إ دى الادا س ال نة الو  أنشأتها جاع،ن الع ااء الاس ا،ل الجزاةنه،لف والو د  

وير    سل الخانسن بشن ة زب الشعب الجزاةني 
1
. 

  ل إل  نصن والو   طالدا ةم ،دن ال ةدن العنة،دن ةالجانعدن ايةينهدنف ويردا   م 1947و   سرن 

اتوشف أيا،ن الوناث الع ا  ال ةري العنة  نل خالل نا اط ع ب ،ه نل توداب سد،رهه خا دنف وات لدي لده 

تدا  اللنق المد،ن ال ظه ة،ل وجهات الرظن الخا ن ةالر اة العنب ايقدن،ل ونا ه رله الاوأخنو  نرهمف و

يذا دا عا نهاا     ،اته الع ا،ن 
2
 . 

لدددم هسدددو ع بددددد الدددن ال ال دددال  دددالي أ  همادددل د اسدددوه  ددد  نصدددن  دددالو   ةجانعدددن ةدددر دو 

Bourdeaux  ةلننسدداف  ددم انو ددل إلدد  النةدداط تأسددواب ال ةددن العنة،ددن واصوددرم اللن ددن لارا دد ن د اسددن

ن العنة،دن تمدنم ب ،ده اةخدرة  د  الاةدنب النهاض،ات    ت ،ن الع رم. وةعد  صرله ب د  الودنهدز  د  ال ةد

)يول ندنة  د  الاةدنب  م 1960 أوت را إل،ه تد هق ال سان،ات    ت ،ن اآلداب ةالنةاط ةال ةن العنة،ن  د  

العنة (
3
 ة،سدا ل سدم م 1964قل   ،اته أسوابا وةا ثا    جانعن الجزاةدن ةعدد االسدو الل وهدل  د  سدرن  

و   نلق  م،1968 م أنوخب با،دا لم ،ن اآلداب وة   ب    أسها إل  صاهن ال ةن العنة،ن وقسم ال سان،اتف 

وا دل  نةاعوم تشوسسة،ي،ةاةنا ةجانعن   ر هداف  ،ث الو   ةالعالم ال سدان   يذه السرن ةالذات تا  أسوابا

ال ال  الي ة ر ه ةللل الاخودنات الاو ر ة الارجردة  ،هف  ،ها أخنل الرظنهن الو  ل ددي  د  الخدا ل 

                                                 
1
. أةر ن اد هاسن إسالم: الدنو ،سر  بدد الن ال ال ال  الي أةر ال سان،ات والناةد    لةن اللادف نرضرع    إنجاةات  

 ف الارقع االلمونون :2012 دناهن  4العنب والاس ا،ل الاعا نهلف 

  9alam.com/community/threads/albrufisur.algzari.gbd-absmchman-xhag-salsch-bu-

allsaniat29489 
2

 دف الارقع االلمونون : 06:17مف السابن 2010أ نهل  03. أةر ال سان،ات الجزاةني بدد الن ال ال ال  اليف السدي 

www.djelfa.info/vb/shouthread/php? 
3
. أةددر ن اددد هاسددن إسددالمف الدنو ،سددر  بدددد الددن ال ال ددال  ددالي أةددر ال سددان،ات والناةددد  دد  لةددن اللددادف نرضددرع  دد   

 ف الارقع االلمونون :2012 دناهن  4انجاةات العنب والاس ا،ل الاعا نهل: 

  9alam.com/community/threads/albrufisur.algzari.gbd-absmchman-xhag-salsch-bu-

allsaniat29489/  
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وي  ن نو ن    النسالن الو  نال ةها دتور اه الدولن    ال سان،ات نل جانعن  بالنظرية الخليلية الحديثة

 م. 1979السنةر  سرن 

أنشأ ناجسو،ن ب رم ال سا   م 1980و   بام 
1
. 

م ب،ل الدتور  بدد الدن ال ال دال  دالي بلدرا نناسدال ةاجادع ال ةدن العنة،دن  1988و   سرن 

مف وير أهلا بلر    بدة نجالق ب ا،ن دول،نف وبلر  2003نوخب بلرا بانال ةه سرن ةال اينةف  م ا

   لجرن ت نهن الاج ن ايلاان،ن الو  تصد  ةدنل،ل 
2
 ةعررا :  

Z.Furphonetike Sprachuissenfaft And Kummuniktion Forshung
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
أةر ن اد هاسن إسالم: الدنو ،سر  بدد الن ال ال ال  الي أةر ال سان،ات والناةد    لةن اللادف نرضرع    إنجاةات  . 

 ف الارقع االلمونون :2012 دناهن  4العنب والاس ا،ل الاعا نهلف 

  9alam.com/community/threads/albrufisur.algzari.gbd-absmchman-xhag-salsch-bu-

allsaniat29489 
2
 . الانجع نلسه. 

3
 دف الارقع االلمونون : 06:17مف السابن 2010أ نهل  03أةر ال سان،ات الجزاةني بدد الن ال ال ال  اليف السدي .  

www.djelfa.info/vb/shouthread/php? 
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 :اإلنتاج العلمي والمنشورات 

ال ددال  ددالي  إنواجددات ب ا،ددن ق،اددن نرجهددن ل  ددا   العنةدد  وص،ددن قدددم الدددتور   بدددد الددن ال 

العنةدد ف ويدد  بدددا ة بددل ة ددرث ود اسددات هة ددب ب ،هددا ال دداةع الر ددديف ةة،ددن الاشددا تن  دد  الد اسددات 

 ال سان،ن سراء تا  بلك ة ثا أو ت رهاا أو تع ،اا.

ها أل    د  نددوات وقد نشنت يذه اةنواجات    نخو ف الاجالت الع ا،ن الاوخصصن والدعض نر

 ب ا،ن    الشنق و و  الةنب.

 وهعد  ا ب أتثن نل ناةن ة ث ود اسن نرشر ة ةالعنة،ن واللننس،ن واالنج ،زهن نرها:

  م.1992الاعجم الار د لاص   ات ال سان،ات ةالاشا تن نع نموب ترس،  الوعنهب الواةع لألل،مسر 

    ( فب م ال سا  العنة  وب م ال سا  العام)الجزائر . نج دهل 

 Arabic linguistic and phonetics in applied Arabic . 

 Linguistics and signal processing, New-York, 1987 . 

  أ ةع ن االت: الو  ،ل ةل أ ادد اللناي،دديف وايخلدوف واةدل السدنالف والسده،    د  نرسدربن أبدالم

 والع رم(.العنب )الارظان العنة،ن ل ونة،ن والث ا ن 

  وب،ره  ة،ق لجاهر هن الساة   بددد العزهدز ةرتل ، دن    ة،سدا ل اجادع الجزاةدني ل ةدن العنة،دن سدرن

 م.2000

 :نشاطه المجمعي 

نرذ أ  ب،ل الدتور  بدد الن ال ال ال  الي بلرا ةالاجاع وير هشا      نؤتانات الاجواع 

 ةاية اث وةإل اء الا اضناتف ونرها:

 (.94)سجلة المجمع ج سارع    ال ةن العنة،نف وت،ل،ن اسوثاا ه لصالي العنة،ن تأ ،ن اةبالم الا 

  سجلةةة المجمةةع تددأ ،ن الرظنهددات الع ا،ددن ال ةرهددن الاودددادل ةدد،ل الشددنق والةددنب: إهجاة،اتدده وسدد د،اته(

 (.96ج

  سجلةة   رسدن الوناث العنة  واةنوال اللمدني العنةد   د  دخ،دنة ن رسددن وا ددة تاشدنوع قدرن(

(103مع ج المج
1
. 

 

                                                 
1
 دف الارقع االلمونون : 06:17مف السابن 2010أ نهل  03ل  اليف السدي أةر ال سان،ات الجزاةني بدد الن ال ال ا . 

www.djelfa.info/vb/shouthread/php? 
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 :الت،ريمات 

ل د خ   الدتور  بدد الن ال ال ال  الي ةعده تمنهااتف ندل أةنةيدا: جداةزة الا دك  ،صدل ةدل 

يوم الثالثاء وتا  بلك  م،2010بدد العزهز العالا،ن ل ةن العنة،ن وآداةها    طد،عوها الثان،ن والثال ،ل لسرن 

الع ا،ن الاوا،دزة  د  ت  ، ده الرظنهدن الخ ، ،دن ال دهثدنف م وقد نال الجاةزة ت دهنا لجهرده  2010سارس  09

وبالقوها ةالد اسات ال سان،ن الاعا نةف ود ابه بل أ الن الر در العنةد ف وإجناةده ن ا ندات ب ا،دن ةد،ل 

 الوناث ونخو ف الرظنهات    يذا الارضرع.
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 التي جاء بها عبد الرحمن الحاج صالح: المصطلحات المترجمة

  :ةعض الالاي،مف  ،ث جاء    قرله –  اه هللا  –ل د   ي   ال ال  الي   

ة لظددن  -  ادده هللا  –   تنجاهددا   بدددد الددن ال ال ددال  ددالي :« Positirism »ترجمةةة سوهةةوم  .1

وأخ دأ  د  اخو،دا ه  أ دديااوضع،ن ... ول صلن ندلرال  ا را     ال ةن الع ا،ن لم هناع الاونجادن إال 

وال هامل أ  هسدا  ةالرضدع،ن ةدل أقدنب  « Positirism »....  هذا نا هدبر إل،ه الاذيب الاسا  ةـ 

 هناد ه الثاةي الا سرس.للظ إل،ه ير نا هدل ب   اةهجاة  الذي 

والذي هسوعال    الصرت،ات وير الصلن الو  هوصدف ةهدا اللدرن،م   : « Features »ترجمة لوظة  .2

 « Relevant »برد ال ةره،ل العنب  دإبا أضدا را  دلن ة الصرت،ن   وي  ال نف )الار رق( الر د

هونجاهددا «  Features» بددل تددل ال ددنوف ايخددنى  م اددن  ،مددر  نعرايددا الصددلن الاا،ددزة ل  ددنف 

ةعددض نددل لدد،ق لدده اخوصدداا ةددالوناث الع ادد  العنةدد  ةددالاالنيف نددع إجادداع ب ااةرددا ال دددان  ب دد  

الساة ن الذتنف أي الصلن الاا،زة أو الذات،ن   م ان اةنج ،زهن نعر،دا  نرهدا الصدلن باندن ويدر  الوسا،ن

الرجه خا نف  اخوا  الاونجم نعر  الاالنيف نع أ  الا صرد  ونرها نعر  نالني Charteristicالـ 

 بانن.ير نعر  الصلن 

ي  الددذي وضددع خ ددأ  روقددد تنجاددي ةال دددال الصددرت،نف ويدد :« Vocal words »ترجمةةة ملمةةة  .3

ةأنده  دده العلد و،ل الصدة،نت،ل  ند،الدي قدد  دنح 17العدا ة ايبجا،دنف طد،دب  ننسد   د  ال دن  

نة،ن عال و،ل ت دث الصرت ال رجني ةأوتا  المارجن   وأي نعزف آخن له أوتا   ف  الذي ن  ه إل  ال

تمدر   د  ال رجدنة  ددال  وير ال دلف وال هوصدر  أ  « Cord » اآلخن لم ان الادلرلالاونجم وير 

وأ  تن .
1

 

الوسددا،ن جددال،ررس ايوتددا  وقددد تنجاددي ة سددا  الازنددا ف ويدد   :« Epigiotte »ترجمةةة ملمةةة  .4

 « Ferein »هسدا   18   ال دن  ،ن ال دهثن  ه  نل وضع طد،ب  ننس  الصرت،ن أنا يذه الوسا

فالجهاة الاهوز ةأوتا  المارجن ةعد أ   ده
2
الاونجار  ال ددان ف وايطدداء  ويذه العدا ة اسوعا ها 

ويدر اللدناع الارجدرد ةد،ل الدرتنهل والة صدن بردد Epigiotte العنب ل داللدن ب د  ندا هسدا  ةالدـ

ال ةره،ل وبرد ايطداء العنب.
3

 

 

                                                 
1
. بدددد الددن ال ال ددال  دداليف ايخ دداء  دد  تأدهددن الالهددرم  دد  الوعنهددب والونجاددن خا ددنفنج ن الاجاددع الجزاةددني ل ةددن  

 . 22 – 21 – 20مف ا  2010ف 12العنة،نف ع 
2
 .62ف يانو ا 2سات    ال سان،ات العنة،نف ل. ة رث ود ا 

3
 . 22. بدد الن ال ال ال  اليف ايخ اء    تأدهن الالهرم    الوعنهب والونجان خا نف ا  
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 :سا اصطلح عليه ألسباب علمية 

 لدل بددد الدن ال ال دال  دالي تسدا،ن ال سدان،ات  ،دث ه درل:    اي لدل أ  ن جدأ إلد  اللسانيات:  (1

 . ال سان،ات ونناد هابدا ة ب م ال سا ف وقد اسوعا ي قدهااف 
1

 

  د  لل ت ان   لسا    ب     لةن  .
2
 

تاددا ن ددرل   قددنوي     ن ددرل   ةرنددري  Structuralism ،ددث جدداء  دد  قرلدده ويةةة بةةدي بنيويةةة: بن (2

   طهري   وص،ن بلك .  و تنةريو 
3

 

 :اقتراحه للمصطلحات توتقدها اللسانيات الغربية 

ويدر ترا د  ةد،ل الامرندات ايساسد،ن ترا   الدراء الخاا ةدرداء الم ادن : « Isoschemism »لوظة  (1

إةاء الزاةددد وتددذلك ال نتددات والسددمرات نددع ترا دد  الم اددن الاوصددن ن اي دد   إةاء اي دد   والزاةددد 

العدة والرظم   ترا د  الارضدع   والونت،دب الدداخ   لمدل ت ادن ويدذا الالهدرم العنةد  أط  ده ةال ةدات 

لعدم وجرد للظن ةهذه ال ةات تؤدهه    الرظنهات ال سان،ن ال دهثن. Soschemismايو وة،ن للظن 
4

 

2) Schème générateur  أوGenerator patterm:  الاثدال  –  اده هللا  –ه رل ال دال  دالي

 و  تمر  نمانوه    ال سان،ات  Generator pattermأو  Schème générateurأط  را ب ،ه اسم 

العانن.
5

 

  رحمه هللا  –المصطلحات النحوية عند عبد الرحمن الحاج صالح-  

 Situation et usageالوضع واإلستعماي:  (1

إ   ال سددا  وضددع واسددوعاال  هددر نظددام نددل ايدلددن الارضددرب،ن  -  ادده هللا  –هددنى ال ددال  ددالي 

 ،دث هعرد  الرضدع ب د  الاسدورى ايول لةنض الود ،غ واةسوعاال ال لظ  لهذا الرظام    واقع الخ داب 

هوجسددد ةدده المددالم أو الخ دداب وهعردد  اةسددوعاال ب دد  ال رابددد الددذي ل سددا  ةابودددا ه و ددلا ب ا،ددا لرظددام 

 ب.ايخ،ن الم،ل،ن العلرهن الو  هجني ةها الراط ر  اي  ،ر  لهذا الرظام    واقع الخ ا الاسورى

 

 

                                                 
1
 .19. بدد الن ال ال ال  اليف ايخ اء    تأدهن الالهرم    الوعنهب والونجان خا نف ا  

2
 .38. ة رث ود اسات    ب رم ال سا ف ا  

3
 .23ف يانو ا 2ة رث ود اسات    ال سان،ات العنة،نف ل .  

4
ف الاموددن الوع ،ا،دنف د ط ف 2ب . بدد الن ال ال ال  اليف نر   العنب    ب رم ال سا ف س س ن ب درم ال سدا  بردد العدن 

 .79تف ا د
5
 .2 – 1ف ا 1ة رث ود اسات    ال سان،ات العنة،نف ل .  
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 Facteurالعاسل:  (2

ةده العرصدن ال ةدري    نظنه هعد  العانل اللمنة الجرينهن الو  تأسق ب ،ه الر اة العنب أو هعرد  

ب ،دده الاسددورى الونت،ددد  ويددر    الالهددرم الدددهران،م  الددذي هدردد  :الددذي هددؤ ن للظددا وبرددا وبن دده  دد  قرلدده

 .العرصن الاو مم    الجا ن  

 Fabriquéالمعموي:  (3

ةهف إب توة،ن  نتوه اةبناة،ن  سب تة،ن العانل.ير نا هأت  ةعد العانل وهوأ ن 
1
 

 Marque nihilistالعالسة العدسية:  (4

ويدر ب د  أي بن  ها    قرله:   اي ل الذي ال ةهادة  ،هف  العانل يدر الخ در ندل العاندل ال لظد  

  ال أ ا  إل،ه ير الذي هسا  برديم ةاالةوداء  .

 Analogieالقياس:  (5

الر داة  نو،جدن تصدر ات    د اسدوهم ال ةرهدنف إب نشدأ ايواةلاس  برد الر اة سهعودن ال ،اس نددأ أ

اسدورداط أ مدام الر درف  دالر ر ت ده ن داه،ق هدرد  ب د   نرهجدا  د للمنة اي ل واللنع    الر در وجع دره 

ب دم الا داه،ق الاسدورد ن ندل تدالم  واللص،ي وي ن يدذا ايسداس بن  درا الر در ةأن ده أساس المالم الص ،ي 

العرا ددن ال ةرهددن  وتراسددب ةدد،ل ةعددضالعددنبف بددنف ال ددال  ددالي ال ،دداس   نددا هثدودده الع ددل نددل انسددجام 

العرا ن ب    مل والعالقات الو  تنة ها ونل جهن أخنى نا هثدوه نل تراسب ة،ل العا ،ات الا د ن لو ك 

. تلنهة 
2
 

 

 

 

 

 

                                                 
1

  .46 - 44 – 43د اسات    ال سان،ات العنة،نف ا . بدد الن ال ال ال  اليف ة رث و
2
 .47. بدد الن ال ال ال  اليف ة رث ود اسات    ال سان،ات العنة،نف ا  
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  :علم األسلوبStylistque 

يذا الاص  ي نل ال ةن العنة،ن ةرلق الم ان وي  ايس ربف  –  اه هللا  –ل د تنجم ال ال  الي 

 نص  ي ال سان،ات.وقد جاء بلك    

 :ترجمة الحد 

 . اللنوعب ،ه  تلنغينه  Shème générateur ةـ –  اه هللا  –ال د تنجاه ال ال  الي 

 :ترجمة اللوظة 

 .Textieال لظن تنجاها ةـ 

  :الخطابAllocution 

أ  لهدا نددلرالت خا دن وباندنف تودعهدا ال دال  دالي  د  تودب  –  اه هللا  –ه رل ال ال  الي 

الولس،ن  م برد الاوم ا،ل واي رل،،لف وتدد، ل لده أ   ل لظدن تدالم نجداال دالل،دا واسدعاف أندا خ داب  أ ددق 

   مالم ندلرالت ال دخل ل خ اب  ،ها نثل قرلهم: تالم العنب أو العجم.نرهاف 
1
 

                                                 
1
ف أطنو دن  . سعاد  ن اويف الجهرد ال سان،ن برد بدد الن ال ال ال  الي  قناءة    اآل ا  والادره  وندراطل اةجوهداد 

 – 196ف ا 2017 – 2016ت ،دن اآلداب وال ةداتف جانعدن قا ددي ننةداحف و ق دنف  دتور اهف قسدم ال ةدن وايدب العنةد ف

218 – 222. 



 قائمة المصادر والمراجع:

 أوال: المصادر 

شوورعش بووسش  موود شاربووسشكوو، ث  شا  بوو شتوووشث أبووبشبروومرش بوورثشبوو"ش وبوو، شلكووبب  ل ش    وو، ش  .1

ش .1988 ش3  خ،نجي شطش

ش .ش1997 شش1إبر كممشب"شار دش شام،ئلشفيش  بعجمش شد  ش  غر ش إلكدايش شط .2

 شبمرثت ش بن،  ش1 شد  ش    بش  علبم  شط1جششأببش  ف وش وب، شب"شجني شتوش بسش  ربمسش  هنس ثي  .3

  .ش2001

 شا  بوو ش بنوو،  شتوووعش لوويشد وورثجشش    هوو،نبيشاربووسش لووي شصروو،تش لووود ،تش  فنووب شث  علووب ش .4

  .ش1996 ش1ن،شرث  شطش

 بووسش  وور ب"ش  روو،جشلوو، و شبرووبفشثد  كوو،تشفوويش  لموو،نم،تش  عربموو  شاوبعوو ش  ب كموو ش  بطنموو ش .5

  .ش2007  رغ،   شابقمش لنررشث   بز ع ش  جز ئر ش لفنب ش  بوبعم شث سةش

 

 ثانيا: المعاجم 

  .ش2003 ش1شبب م شأ د شل شد  ش  جمل شطشأ  بنجيشاربس شاعجمش لب ش  عربم  شلشتخصصش .1

اجبوعش  لغو ش  عربمو شب، رو،كرة ش ش  بعجومش  بكومك ش  ب  بو ش إلكودام شش إبر كممشاصووف شثخرورث  .2

 1ونببل شترصم، شدط شدشت شج لوب،  شث  نررشث   بز ع ش ك

شششششش ب"شانظب  شأببش  فضلشجب،لش  س "شاربوسشبو"شا ور ش ش مو، ش  عور  شد  شلو،د  شبمورثت شدشط ش .3

  شا،دةشللو.ش2دشت ششاجش

وو،د .4 ،ع شتوو،جش  لغوو شثلوور،عش  عربموو ش   جووبكري ش كووب، ملشبوو"ش ب  توووعشأ بووسش بووسش  غفووب شش   صوور 

 .شلللولش شا،دة1 شج1990 ش1 شبمرثت شطد  ش  علمش لبد م"ش  و، 

  .ش2001 شبمرثت ش1 ب،سشاع"شش ،ق ش  بعجمش  بفصلشفيشفر ش  لغ  ش    بش  علبم  شط .5

 

 ثالثا: المراجع 

  م،كوويش بوو،  ش  لموو، ش  عربوويشثقضوو، ،ش  عصوور ش ي وو ش لبموو  شفوويش  فهووم ش  بوونهج ش  خصوو،ئص ش .1

  .ش2007   علمم ش   رلمل ش ، مش    بش  رس ث ش أل د  شدط ش

  ش  ر،كرة شدشت.ش1 ج،زيشارببدشفهبي ش ألكسش  لغب  ش علمش  بصولو شا  ب شغر ب شط .2

  .ش2011ر، سش ألكهب ش  بصولوش  عربيش  بنم شث   بومل ش ، مش    بش  رس ث شأ بس ش أل د  ش .3



كووبموشأبووبش لووي شتعر ووبش أل فوو،اشث  بصووولر،تشثأ ووردشفوويش  لغوو شث ألد  ش  نروورشث   بز ووعشد  ش .4

  .ش1994دشط ش د  ش ش أل،  بد 

  .ش2010ل، وشبلعمس شفيش ألا"ش  لغبي شد  شكبا  شدشط ش .5

  شدشت.4ل، وشبلعمس ش  لغ ش  عربم ش  علبم  شد  شكبا  شطش .6

  شدشت.3ل، وشبلعمس شار، ب،تشانهجم  شد  شكبا  ش  جز ئر شطش .7

  .ش2004ل، وشبلعمس شار،التش غب   شد  شكبا  شدشط شببز  ع  ش  جز ئر ش .8

بمسش  ممس شد  ك،تشفويش  لمو،نم،تش  عربمو ش  مومبم،ئم  شنظر و ش  ع،اول شاو،كرةش   علمو شفويش بسش  ر .9

 ألفع،لش  رلبم  ش   ر ض،تش ب"شكرو،  شأزاو ش  بصوولوش  لمو،ني شد  ش بوب  بيش لنرورشث   بز وع ش

  .ش2008 ش ب،  ش1ط

كلموول ش لووب ش  لموو، ش نووسش  عوور  شش بووسش  وور ب"ش  روو،جشلوو، و شانووو ش  عوور شفوويش لووب ش  لموو،   .10

    علمبم  شدشط شدشت.  ب  ب ش

 بسش  ر ب"ش  ر،جشل، و ش  خو، شثدث ةش   خ،طوبشفويشنظر و ش  بضوعشث الكو عب،ل ش  ب كمو شش .11

  .ش2003  بطنم ش لفنب ش  بوبعم  شدشط ش

  بسش   ر مشرلمف  ش  لغ ش  عربم شث   عر بشفيش  عصرش  رس ث شد  ش  فرق،  شدطش شدت. .12

 ليش  ر،كبي ش لومش  بصوولوشأكمو ش  نظر و شثتوبمر،تو ش  علبمو  شا  بو ش بنو، شن،شورث  شبمورثت ش .13

  .ش2008 ش1ط

او، تمزشصوو،بري ش  بصووولرم ش  نظر وو شث  بنهجموو شث   وبمروو،ت شتوورعشاربوواسشأاوووب  ش وو، مش    ووبش .14

  .ش2012 شأ بسش ش أل د  شش1  رس ث شط

 ش  ووس  ش  بمضوو،  ش1  بم،نموو شث  لغوو ش  ر،كووببم  شطشاربووسش  س ووس ثي ش   رجبوو شث   عر ووبشبووم"ش  لغوو  .15

  .ش2002غر عش  برصزش  ور،فيش لنرر ش  ب

اصوف شط،كرش  رم،د ة شا"شقض، ،ش  بصولوش  لغبيش  عربي شنظرةشتب مسش  بصوولوشث كو خس  ش .16

ش .ش2003 أل د  شش  شأ بس1   رنم،تش  رس و ش  وب رد ش    ، ش  و،ني ش ، مش    بش  رس ث شطش

ثف، شص،الشق، س ش  بج،اعش  عربم شثقض، ،ش  لغ شا"ش  نرأةشإ  شأث ررش  رور ش  عرور " ش و، مش    وبش .17

  .ش2004  رس ث شد.طش ش

 

 

 



 رابعا: المجالّت 

ش ش18  عوسدش إش ، م ش  بصولوش  لمو،نيشفويش  لغو ش  عربم ش أ بسش  ه،ديش شب   شاجل شصلم ش  لغ،ت .1

 .طر بلسش ش2018ا، سش

  بصووولوش أل موونيشثضووبكش  بنهجموو ش شاجلوو ش وو، مش  ف وور ش   ب وو عشثز  ةششأ بووسشاخ وو، ش بوور  .2

  .ش1989د مببرشش-نبفببرش- شأص ببر3 شعش20 إل د  ش ش

  بجبووعش  جز ئووريش لغوو ش  عربموو  شش أ بووسش وو،بس ش بكووب ش  بعجوومش  عربووي شضوورث ةش لبموو ش ر،فموو  .3

  .ش2006 شد مببرش2 شسش4  عسدش  جز ئر ش  ألبم، 

خان  شاجل ش  بصولو شبم"ش  بفهوب شث  بصوولو شلش  بصوولوش  لمو،نيشأنبب"جو،شل شبب ن،نيشكع،دش .4

  .ش2002 شا، س شتلبم،  ش  جز ئر ش01  عسدش

اررثعش لبيش ض، ي ش  بجبعش  جز ئريش لغو ش  عربمو  ش ألبمو،  شش برمرشإبر ر ش  ذرمرةش  عربم  .5

  .ش2006 شد مببرش2 شسش4  عسدشش  جز ئر 

ولوشثأ ردشفيشبن، ش  بعرف شثاب، ك ش  بروثشفويش  لغو شث   ب لول شج،اعو شبرمرش بر ر ش لمش  بص .6

  ش.ش2010 شا، سش25ب،جيشاخ ،  ش ن،ب  ش  جز ئر ش  عسدش

اعوو ش  ووسثلش ش  لموو، ش  عربووي شج،اروورثعش  ووذرمرةش  لغب وو ش  عربموو شش بووسش  وور ب"ش  روو،جشلوو، و  .7

  .ش1992 ش31  شعشش1988  عربم  ش

ظر  ش  خلملم ش  رس و  ش  لغ شث ألد  شاعهسش  عربمو شثخد بهو، شج،اعو ش بسش  ر ب"ش  ر،جشل، و ش  ن .8

 نردش "شلشبرمرشإبر رل.ش85 شصش20  شعشش1996  جز ئر ش

اجل ش  بجبعشش  ألرو، شفيشتأد  ش  بفهب شفيش   عر بشث   رجب شر،ل  بسش  ر ب"ش  ر،جشل، و ش .9

 ش .ش2010 ش12  جز ئريش لغ ش  عربم  ش عسدش

 .4 شجش3ث  ش  لم،نم،تشث  بصولو شاجل شاجبعش  لغ ش  عربم  شاوشاربسشأ بسشقسش .10

  بجلوسش أل لو ش لغو ش شاجلو ش  لغو ش  عربمو ش او"ش  بفهوب شإ و ش  بصوولوشاربسش  عربيشث سشرلمف   .11

 . شش2005 شش14شعش   جز ئرش   عربم 

 شش ، ش20سش 95نبملش  ل ب شاسرلشإ  ش  بصولوش  علبيشث   رني شاجل ش  ف رش  عربي شبمرثت شعش .12

  .ش1999

انروب  تشش هو، شفب ئوسك،شثأبع،دكو،ش  ور،فمو  ا،كم شث مر شاررثعش  ذرمرةش  لغب  شأثشأن رنم ش  عر  .13

 .2010د مببرشج،اع،تش  سثلش  عربم  ش

 روويش عووومل ش   ف، وو ش  علبموو ش   علمبموو ش لنظر وو ش  خلملموو ش  رس ووو  شج،اعوو شبوو،جيشاخ وو،  ش ن،بوو  ش .14

 .2000 شا، سش25  جز ئر ش  عسدش

 



 خامسا: الرسائل األكاديمية 

ببد كمشار م شإش ، م ش  بصولوش  لم،نيشفيش    ،ب،تش  عربم ش  رس و  شاذصرةشا،كو ر شقمومش ألد ش .1

 . ش2012/2013ث  لغ ش  عربم  شصلم ش آلد  شث  لغ،ت شج،اع شبم رة ش

لنظر و ش  لمو،نم،تش   بور ل ششبباعزةش ممب  شإش ، م شترجب ش  بصولوش  لم،نيش  غربيش  روس ث  .2

ث  لغو،ت شج،اعو شبج، و ششترعشاربسش  ر ضي شاذصرةشا،ك رشفيش  لغو شث ألد ش  عربوي شصلمو ش آلد  

  .ش2015/2016

 مب، شثكمب  شص ب ش ز و  ش  بصوولوش  لمو،نيشفويش  س  كو،تش  لغب و ش  عربمو ش  بع،لورةشبوم"ش .3

"جوو، شاووذصرةش نموولش  ب،كوو رشفوويش  لغوو ش  بضووعشث الكوو عب،ل شلش بووسش  ر بوو، ش  روو،جشلوو، وشلشأنبب

  .ش2015/2016ث ألد ش  عربي شصلم ش آلد  شث  لغ،ت شج،اع شبج،   ش

  بصوولر،تش  لمو،نم،تشفويش  لغو ش  عربمو شبوم"ش  بضوعشث الكو عب،ل شأطرث و ش شك،ايش بسش  بجمس .4

  .ش2007ش ج،اع ش  جز ئرش قممش  لغ ش  عربم شثخد به،ش  نملشدص ب  دش  سث  

ف،ثي ش  جهبدش  لم،نم ش نسش بسش  ر ب"ش  ر،جشل، و شقر  ةشفيش آل ، شث  بنهجشثاب ط"شكع،دششر .5

 إلج هوو،د شأطرث وو شدص ووب  د شقموومش  لغوو شث ألد ش  عربووي شصلموو ش آلد  شث  لغ،ت ج،اعوو شق،لووسيش

  .ش2016/2017ارب،ع شث قل  ش

ش لششوه،دةش  وسص ب  د ،دلشزث قري ش  بصولوش  صبتيش  عربيشبم"ش   ر فشث   جس س شأطرث  ش نم .6

  .ش2016/2017ش ج،اع شب،تن ش صلم ش  لغ شث ألد ش  عربيشث  فنب 

 

 :سادسا: المواقع اإللكترونية 

  برثفممووب ش بووسش  وور ب"ش  روو،جشلوو، وشأبووبش  لموو،نم،تشث  ر ئووسشفوويش غوو شش أبووبشاربووسش ،كوورشإكوود  .1

  ببقوووعشش 2012فبر  ووورشش4  ضووو،د شابضوووبعشفووويشإنجووو،ز تش  عووور شث  بمووولبم"ش  بع،لووور " ش

  ال   رثنيع

-9alam.com/community/threads/albrufisur.algzari.gbd-absmchman-xhag ش

salsch-bu-allsaniat29489 

د شش17ع06  ش  مو،  ش2010أفر لشش03أببش  لم،نم،تش  جز ئريش بسش  ر ب"ش  ر،جشل، و ش  مب ش .2

 www.djelfa.info/vb/shouthread/phpعt=115248?ش  ببقعش ال   رثني
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 ملخص:

 الكلمات المفتاحية:

 اللسانيات  –عبد الرحمن الحاج صالح  –المصطلح اللساني  –إشكالية المصطلح 

لقد تناولنا بالدراسة إشكالية المصطلح اللساني من منظور الجزائرر  عبرد الررحمن الحراج صرالح 

وهذا ما اّتضح جلّيا من خالل مشراريعه  الذ  أولى اهتماما بالغا بإشكالية تعدد المصطلح، –رحمه هللا  –

اللسرانية الجديردم مثريرة الحقرل اللغوية التي أضاءت الساحة اللسانية منبثقا عن ذلك نتاج من المصطلحات 

اللسرراني لمررا كرران يعتريرره مررن تضررارو  رري الراء حررول وضررن المصررطلح، مستخلصررين بررذلك جملررة مررن 

  ي الحد من هذه اإلشكالية. المصطلحات اللسانية التي كان لها دورا بارزا
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