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 بسم هللا الرحمان الرحیم  

  )قل اعملوا فسیرى هللا أعمالكم ورسولھ والمؤمنون( 

  صدق هللا العظیم  

وال تطیب اللّحظات إالّ .. إلھي ال یطیب اللّیل إالّ بشكرك وال یطیب الّنھار إالّ بطاعتك    
  وال تطیب الجّنة إالّ برؤیتك..وال تطیب اآلخرة إالّ بعفوك.. بذكرك

  جّل جاللك یا هللا

  إلى نبّي الرحمة و نور العالمین..ونصح األّمة..إلى من بلّغ الرسالة و أّدى األمانة

  "سّیدنا محّمد صلى هللا علیھ وسلّم"

إلى من أحمل اسمھ بكّل ..إلى من علمني العطاء بدون انتظار..إلى من كلّلھ هللا بالھیبة و الوقار
من هللا أن یّمد في عمرك لترى ثمار قد حان قطافھا بعد طول انتظار أرجو..افتخار  

  ...وستبقى كلماتك نجوم أھتدي بھا الیوم وفي الغد و إلى األبد

  "والدي العزیز" 

...                                           وإلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني..إلى مالكي في الحیاة
  لحنان وسّر الوجودإلى بسمة ا

  "أّمي الحبیبة"

  وإلى من كان دعائھا وتشجیعھا سّر نجاحي وحنانھا بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب

"جّدتي الغالیة أطال هللا في عمرھا"   

  إلى رفقاء دربي معكم أكون وبدونكم ال أكون شیئا، إلى من أرى التفاؤل

بعد هللابعینھم والسعادة بضحكتھم، إلى سندي وقوتي ومالذي   

  "إخوتي حمزة ،مریم ، مروان وقرة عیني عبد الكریم" 

إلى ... الذین كابدوا معنا مسیرة الدراسة الجامعّیة... إلى الزمالء و الزمیالت... إلى أساتذتي الكرام
 كّل من علمني حرفا ولم یّدخر جھدا بمّدي بالمعلومات و البیانات

 داّعیة المولى الماستربأھدي لكم ھذا البحث المتواضع الخاص 

  عّز و جّل أن یكلّل بالنجاح و القبول

 



 

 

 

  

  "وقل ربي رحمھا كما ربیاني صغیرا"إلى من قال فیھم عّزوجّل    

  إلیكما یا نبع الحنان ورمز العطاء یا من سھرتما اللّیالي بجانبي

  لبلوغ غایتكما النبیلة أال وھي الحصول على ھذه المرتبة

  وھذه الشھادة الّتي أعّتز بھا أكبر اعتزاز

  أجلك یا قدوتي ومثلي األعلى ونور دربي إلى من جعلت من             

    وأفاضت علّیا من حّبھا نورا الجّنة بین قدمیھا الّتي حضنتني      

  "أمي الغالیة " 

  إلى الغالي الذي سعى في نشأتي في جمیع مراحل حیاتي

  إلى الذي بذل جھدا في تعلیمي وزرع في نفسي حب اإلیثار وأرشدني

  من حصد األشواك عن دربي لیمھد لي طریق العلم لنیل الرشاد إلى

  "أبي العزیز" إلى من أفتخر بھ 

  إلیك یا من تفیض نفسھ بالحب والحنان ومرافقتك لي دائما ومساندتك لي

  طیلة العمل إلیك یا شریك حیاتي

  زوجي الغالي"                             

  "فاروق"إلى قرة عیني أخي الصغیر 

  رقیقة الطاھرة  والنفوس البریئة إلى ریاحین حیاتيإلى القلوب ال

  "أسامة و أكرم" 

إلى من تقاسمت معي الفرح و الحزن و الروح الّتي سكنت روحي                 

أنار هللا دربك" حبیبة"إلى توأم روحي أختي العزیزة                        

 وإلى أساتذتي وكّل من أشرف على تعلیمي منذ الصغر
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من العلوم قدیمھا وحدیثھا مرھون بفھم المصطلحات الحاملة الناقلة  إّن فھم كّل علم 

یعد وعاء لما یتضّمنھ لمصطلحات بالفھم واإلفھام عنوان العلم الذي ألفكاره وتصوراتھ،و أولى 

  .موسوما لما فیھ من أفكاروإطار  ،من موضوعات

قرن من الزمن في العالم   تعد اللسانیات واحدة من العلوم التي ذاع صیتھا طیلةو

الدارسین فقد كانت الدراسات اللّسانیة عندھم توسّعا ونضجا حتى صارت محط أنظار  الغربي،

ولم یغفل علماؤنا العرب عن ھذا العلم الجدید فقد شھدت علوم اللّغة عندنا  في مجاالت أخرى،

  و تقدیمھ للناس  التراث وتحقیقھ  منذ أربعین عاما حركات نھوض وتجدید بعد عقود من بعث

وال شّك أن اللسانیات أو علم اللغة آثار مھمة في تلك الحركات وذلك عن طریق ترجمة موادھا 

 .أو تطبیق لمناھجھا

ونتیجة لالحتكاك بین الدرسین العربي و الغربي استلزم ذلك ابتداع المصطلحات  

إالّ أّن تعدد المصطلحات و الترجمات أدى التي تخدم الدرس اللساني العربي ،للعلم و الموافقة

ذلك أن معظم الدارسین ، إلى تذبذب واضطراب على مستوى المصطلحات اللّسانیة العربیة

     ھ واستعملھ دون االلتفات إلى توحید المصطلحات أو مراعاة شیوعھا صار یفضل ما أبدع

فحظیت قضیة المصطلح اللّساني العربي بانتباه العدید من موافقتھا لخصائص اللغة العربیة، أو

  .الدارسین الذین خصوھا بالعدید بالدراسات والبحوث نخص بالذكر منھم عبد السالم المسدي

تت انتباھنا في ھذه الدراسة على معالجة ھذه القضّیة التي لفلذلك قد انّصب تركیزنا 

:  " فجعلنا عنوان البحث الذي یمثل االنطالقة األولى للدراسة كاألتي ،خالل مسارنا الدراسي

  "المصطلح اللساني عند عبد السالم المسدي 

كھم المبكر اھّتم العرب منذ القدیم بالدراسات المصطلحّیة اھتماما كبیرا ،یرجع إلى إدرا 

ولكن  ألھمّیة المصطلح الذي یعّد الركیزة األساسّیة التي یتأسس علیھا العلم وتتحدد بذلك معالمھ

والعلوم أصبحت اإلشكالّیة المصطلحّیة من أھم اإلشكالیات التي طرحت  مع تزاید المعارف

،و في ظل الثورة التكنولوجّیة وظھور التقنیات الحدیثة انبثقت بین ثنایا نفسھا على أرض الواقع
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الكتب وبین عصارة المفكرة الحاجة إلى المصطلح الذي یكون وسیلة للتحكم في العلوم التقنّیة 

 .ومواكبة تطورات العصر   المعاصرة

فالمصطلح تعد قضّیة المصطلح من أھم القضایا و البحوث التي حضیت باھتمام واسع ،         

ھل اللّغة و العلم بالبحث واضعا و توحیدا و استخداما موضوع طالما تناولھ رجال الفكر و أ

ھو عنصر یضاف إلى الرصید اللّغوي فیغني اللغة العربّیة ویكسیھا بالجدید ویجعلھا و ،الدقیق

وأمام ھذه الثورة  ،رة خاصة مادة العلوم و الّتقنیاتستحدث في میادین الفكر والحضاتتسع لكل م

المعرفّیة فان اللغة العربیة تواجھ تحدیا كبیرا یتمثل في الكم الھائل من مصطلحات العلوم 

  .التي تحتاج إلى لغة أخرى قادرة على مسایرتھا واستیعاب مفاھیمھاالمختلفة 

ونظرا التساع رقعة البحوث العلمّیة للمصطلح العلمي على مستوى الوطن العربي، فقد ظھرت 

قضایا المصطلح اللساني وتوحیده، : العدید من االتجاھات حول المصطلح العلمي أبرزھا

ترجمتھ وتعریبھ،وتمثل ھذه االتجاھات ضرورة حتمّیة  فرضت على الھیئات توحید ھذا 

ومن بین ھذه المصطلحات العلمّیة تلك التي وردت في الكتب ،یبھوتعرالمصطلح وترجمتھ 

  .المدرسّیة ومن بینھا كتاب علوم الطبیعة و الحیاة الّسنة الثالثة ثانوي

 ورؤیتھ یحّملھاوفقا لمنھجھ علم موضوع وھدف ومنھج و مصطلحات خاصة بھ ینتجھا  لكلّ 

كبیرة في تأسیس العلوم، فال یكاد  معرفتھ وخصوصیتھ المنھجّیة ولھذا احّتل المصطلح مكانة

  .العلم یقوم بدونھ

ا لھذه األھمّیة سنحاول من خالل بحثنا ھذا أن نعالج قضّیة المصطلح اللّساني في اللغة ونظر   

    و دراسة  العربّیة من خالل طرح عدة تساؤالت و إشكاالت التي تعّد موضع اھتمام

  :ھذا البحث، أبرزھا ما یلي

 المشكالت الّتي واجھھا ؟ ھيوما ما المقصود بالمصطلح ؟  -1

 المصطلح اللّساني عند عبد السالم المسّدي ؟ مفھوم ما  -2

  وھل استطاع إثراء الّدرس اللّساني ؟؟ ھي مجاالتھ وخصائصھ ما و  -3
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على  اشتملت ھذه الدراسةوقد .األسئلة حاول البحث اإلجابة عنھاإذن ھي جملة من   

النتائج  وخاتمة ضمّناھا بمجمل ومدخل مع مقدمة ،صل تطبیقيوف فصلین فصل نظري

  .المستخلصة

  :  )نظري( الفصل األول

كل مبحث یعالج عناوین ،تضمن  ،ضم ثالث مباحثسمیناه قضایا المصطلح في اللغة العربیة، ی

أما المبحث الثاني الذي عنوناه بأھمّیة ،المفھوم و الخصائص،مصطلح ،النشأة المبحث األول ال

المصطلح في اللغة العربّیة في حین اختص المبحث األخیر من ھذا الفصل إلى مشكالت 

   .معالجتھا وضرورة  اللّساني العربي المصطلح 

  : )تطبیقي( الفصل الثانيأما 

عبد السالم اللساني عند المصطلح : عنوان المبحث األول:على مبحثین  فیشمل ھو اآلخر  

السالم المسدي في مجال اللسانیات مرفقا بنماذج إسھامات عبد : المسدي والمبحث الثاني

  .تطبیقّیة

  :فھي أھداف البحثأّما بخصوص 

  .التعرف على المصطلح بشكل عام وعند عبد السالم المسّدي بشكل خاص  -

  .أھم الصعوبات التي یواجھھا المصطلح وكیفّیة التغلب عنھا -

  .ینظر عبد السالم المسّدي إلى المصطلحات اللّسانّیة كیف -

  .وفي النھایة أنھینا البحث بخاتمة كانت عبارة عن حوصلة من النتائج المتحصل علیھا

  :ة بالمنھج المتّبع في ھذه الدراسوفیما یتعلّق    

المالئم لھذا النوع من البحوث،كما عمدنا من خاللھ إلى  فھو یتمّثل في المنھج الوصفي الّتحلیلي 

   .قّیمة االستعانة بأدوات إجرائّیة كالوصف و الّتحلیل التي تساعد على تزویدنا بنتائج

  :وقد اعتمدنا في بحثنا ھذا على مصادر و مراجع نذكر منھا 

یات عند عبد السالم كتاب اللسانیات و أسسھا المعرفّیة لعبد السالم المسدي ،وقاموس اللسان

  .المسدي ، إشكالیة المصطلح في الخطاب  النقدي العربي لیوسف غلیسي وغیرھا
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،نذكر منھا قضّیة المنھج التي كانت من وقد اعترضننا بعض الصعوبات في إنجاز ھذا البحث

أعوص المشاكل باإلضافة إلى ضیق الوقت وغزارة المادة وصعوبة التحكم في اختیار األھم 

  منھا 

وفي األخیر نتقدم بالشكر الجزیل لكل من كان عونا لنا في انجاز ھذا البحث ونخص        

   التي لم تبخل علینا بالنصائح و التوجیھات فلك منا جزیل الشكر " األستاذة نكاع سعاد" بالذكر

  .و العرفان         
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  ّیةفي اللغة العرب قضایا المصطلح  :  لاألوالفصل 

 

 

 والخصائص المفھوم ،النشأة ،المصطلح : المبحث األول 

  

  

 أھمیة المصطلح في اللغة العربیة    : المبحث الثاني

  

   

  مشكالت المصطلح اللّساني العربي  : المبحث الثالث
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 و الخصائص ,المفھوم ,النشأة ,المصطلح :لالمبحث األوّ 

 :المصطلحتعریف   -1

   : لغة  -  أ

 العربیة المعاجم في الكلمة ھذه وداللة َصلُحَ – مادة من "اصطلح"للفعل میمي مصدر المصطلح 

 بین الفساد فإصالح داللي تقارب المعنیین وبین ، االتفاق على تدل كما ، 1الفساد ضدّ  بأّنھا تحّدد

  .باّتفاقھم إال یتم ال القوم

لح" : العرب لسان وفي  لح بینھم، القوم تصالح :الصُّ لم، : والصُّ  وتصالحوا واصلحوا وصالحوا السِّ

  . 2 ..."واّصالحوا

  

 َصلُحَ  َصلََح، :األفعال المادة ھذه في فنجد الشریفة، والسنة الكریم القرآن في أیضا المادة ھذه ووردت

  صالِح : والمشتقات  واستصالح وإصالح، ومصالحة، صالح، ُصْلح، :والمصادر َصالَح، َتَصالَح،

   .3 ومْصلحة وصلحاء، وُمْصلح، وصلیح،

  

  : اصطالحا-ب    

فاھیم المعن الكالم لیعبر  یختزلضرورة علمیة واجتماعیة وحیویة، والمصطلح أمر واقع ،أ     

   حول  التعریفات   ومن بینفي مجال اللغة و العلوم كافة  ،  لالستخدامالجدیدة حتى یكون صالحا 

على تسمیة الشئ باسم  المصطلح عبارة عن اتفاق قوم  :منھا ،فھي عدیدة  مفھوم المصطلح       

   .وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى أخر لمناسبة بینھما ما ینقل عن موضعھ األول 

                                                             
  .565 م، بیروت، لبنان، ص0199، 1، ج1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، دار الكتب العلمیة، ط لجوھري،ا1  
  )صلح(، بیروت، مادة 1995الّنشر، دار صادر للطباعة و  العرب،معجم لسان  منظور،ابن   2
  07 ، القاھرة، ص1993ط، .لعلم المصطلح، مكتبة غریب، دمحمود فھمي حجازي، األسس اللغویة  3 
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معنى ظ بإزاء المعنى أو إخراج الشئ من وقیل االصطالح اتفاق طائفة على موضع اللف        

أو مجموعة من الكلمات من لغة وھناك من یرى المصطلح على أنھ كلمة . أخر لغوي إلى

ویستخدم للتعبیر بدقة عن المفاھیم ولیدل ،بتواجد موروثا أو مقترضا )ةة أو تقنیّ علمیّ (صة متخصّ 

 فقد یكون كلمة واحدة ،وھذا التعریف یبین أن المصطلح لیس كلمة مفردة فقط على أشیاء محددة ،

  1.من الكلمات  أو مجموعة  

فإذا كان  ،معین االتفاق بین طائفة معینة على أمرھي  عاریفوالنقطة الجوھریة في ھذه التّ        

  . ھو تخصیص داللة اللفظ بھذا المعنى  ما، فإن موضوع االتفاقھذا األمر ھو معنى لفظ 

       نجلیزي على أساس كلمة فقد عرفھ المعجم اإل,في المعاجم الغربیة )المصطلح(أما تحدید معنى   

terme أو مھنة  أو معنى خاص بعلم، ، االستعماالتأو تعبیر ذو معنى محدد في بعض لفظ : بأنھا

فاللغات األوروبیة تضع لھذا المفھوم كلمات متقاربة النطق والكتابة من  ، 2أو موضوع

 terminonsواالیطالیة البرتغالیة ،  termineو،  االنجلیزیة termوالفرنسیة   termeطراز

 terminus.  وكلھا مشتقة من الكلمة الالتینیة،  سبانیةاإل

من كلمة كل وحدة لغویة دالة مؤلفة " :ھوتحدید عام ب terme وعلى ھذا فإن مصطلح        

بشكل وحید الوجھة ا وتسمى مفھوما محّدد) مصطلح مركب(دة أو من كلمات متعد) مصطلح بسیط(

   3." داخل میدان ما

وھو وحدة من وحدات لغة العلم التي  ،فالمصطلح ھو سید الموقف في اللغة المتخّصصة             

تسعى إلى إثبات حصاد البحث و التجریب وھو نسیج الّنشاط المعرفي المجتمعي وھذا ما یؤّكده 

  وتصلح المصطلحات األھمیة ،لغة المتخّصصة في منتھى في ال االصطالح:"بقولھ  محّمد الّدیداوي

    : كما یلي 

                                                             

  07 ، القاھرة، ص1993ط، .محمود فھمي حجازي، األسس اللغویة لعلم المصطلح، مكتبة غریب، د1 
  .23-22،ص2008،الدار العربیة للعلوم ،بیروت،1یوسف وغلیسي،إشكالیة المصطلح في الخطاب الّنقدي العربي الجدید،ط  2
  24المرجع نفسھ ص  3
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 تنظیم المعرفة على أساس العالقة بین المفاھیم.  

 والتكنولوجیا قل المعرفة والمھاراتن. 

  صیاغة ونشر المعلومات العلمّیة و الّتقنیة. 

  التقنّیةترجمة النصوص العلمّیة و. 

 1."استخالص و إیجاز المعلومات العلمّیة و التقنّیة 

بین الّتواصل  و وسیلةأداة البحث :" أما بالنسبة للمحدثین فقد عّرفوا المصطلح بأّنھ    -

أّن كل علم بحاجة وھذا یعني  ، 2"ون لحقل معرفي معّینفھو لغة خاصة یستعملھا المنتمالعلماء ،

و المفاھیم  بواسطتھا عن الظواھر الّضرورّیةإلى مجموعة من المصطلحات محددة یعّبر 

  .ك فیھا بعض العلوم المجاورةالّتي یستّقل بھا أو یشارّدة المجر

ولعل  ، ومن ھنا یتسّنى لنا أن نعّرف المصطلح علمیا بأّنھ شاھد على شاھد على غائب       

بصفة جوھریة صعوبة الخطاب اللّساني من حیث ھو تعبیر علمي ھذه الحقیقة ھي التي تعلل 

   3.لیؤدي ثمرة العقل العاقل للمادة اللّغویةعلى ذاتھ  العامل اللّغوي  یتسلّط فیھ

وفي أّي تخصص من الّتخصصات  العلمّیة،أّي مجال من المجاالت  فأي تعبیر علمي في         

انطالقا من اللّغة نفسھا بحیث یتواضع أصحابھ علیھ إذ حتاج إلى صیاغة مصطلحات خاصة  بھ ،ی

ذلك ما یفسر إذن كیف أّن كل  الّتخصص ،  یتعّدى حدود مجال ذلكفالیضبط مفھوم كل مصطلح 

فلو تتبعت كشفھ المصطلحي وقارنتھ بالّرصید  صطنع لنفسھ من اللغة معجما خاصا ،علم ی

لوجدت حظا وفیرا من ألفاظ العلم غیر غة الّتي یتحاور بھا العلم ذاتھ ، القاموسي المشترك في اللّ 

وما منھ وارد فإّنما ینفصل في الداللة على  سان ،داول لدى أھل ذلك اللّ المتوارد  قطعا في الّرصید 

    4. ألداتيابقى معھ إالّ الّتواتر في الشكل ما ھو شائع انفصاال ال ی

  

                                                             
  275،ص2002،المركز الثقافي العربي المغرب،1محّمد الّدیداوي، الّترجمة و الّتعریب بین اللّغة البیانّیة و اللّغة الحاسوبّیة،ط  1
  57،ص2001،إفریقیا الشرق،)ط-د(عمار أوكان ،اللّغة والخطاب،  2
  13،ص1984لكتاب ،تونس،عبد السالم المسّدي ،قاموس اللّسانیات ،الدار العربیّة ل  3
  12المرجع نفسھ ،ص  4
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  :سمتین أساسیتین من سمات المصطلح عاریف حول المصطلح فھي توّضحومجمل التّ 

  . قیقةالدّ فاق المتخّصصین المعنیین على داللتھ المصطلح ال یكون إال عند اتّ  :أّوال

المصطلح یختلف عن كلمات أخرى في اللّغة العامة نتیجة تغییر داللي یطرأ على الكلمة  :ثانیا 

        بین مدلولھ الجدید مع مراعاة وجود عالقة ھا مصطلحا ذا داللة خاصة ومحددة ،العامة فیجعل

 .و مدلولھ اللّغوي 

 : صناعة المصطلح  -2

  المنتج للمصطلحإّن عملیة إنتاج المصطلح تخضع لشروط یجب توفّرھا حّتى نكون في        

  :ومن بین شروط صناعة المصطلح نجد

           فالّتطور العلمي عرفي والعلمي للبیئة المنتجة لھ،إنتاج المصطلح مرتبط بالّنشاط الم - 1

أما الجفاف المعرفي قد یؤدي إلى  عني توالد مصطلحات و العكس صحیح ،و التكنولوجي ی  

 .العجز اللّغوي 

بالبنیة الّتصویرّیة أو اإلدراكّیة حیث یدفع العقل إلى إثارة التساؤل المصطلح مرتبط  إنتاج - 2

 . واإلشكاالت من أجل بناء معرفة 

ألن ذلك فالبد للعالم أن یتصف للمصطلح ورفض التنازل عنھ  شرط  آخر متعلّق بالعالم ، - 3

من حیث اصة إذا ظھر مصطلح آخر أفضل منھ،وخ لّثورة المصطلحّیة ،خلل في ایؤدي إلى 

 . الفاعلّیة و الداللّیة ویجب سیر العملیة المعرفّیة في توحید المصطلحات 

بإمكانیة استعمال مصطلح واحد في مجاالت معرفّیة سواء  األخرى، وذلكاالنفتاح على العلوم  - 4

 1.تولید المصطلح الجدیدلكي نتفادى متجاورة أو متقاربة 

  

  

                                                             
  14،ص)ت-د(،جامعة ورقلة ،الجزائر،5محّمد حسین ،المصطلح والمصطلحة ،مجلّة األثر،ع  1
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  :ممّیزات المصطلح -3

  :بینھا من, الّسماتقد سمّي المصطلح لتمّیزه بمجموعة من و

علیھ مھما تعّددت استعماالتھ في حیث یجعلھ داالّ بمفھوم واحد یكون وجھھ الداللة، ارتباطھ  - أ

 .ومنھ یتجلّى الفرق بین المصطلح والكلمات المصطلحّیة  ،الحقل اللّغوي المخصوص 

تجعل مصطلحات لغة الّتخصص تختلف عن كلمات اللّغة  وكلتاھما ، الّدقة و الداللة المباشرة   - ب

حین یقتضي المصطلح في جوھرة الّدقة  في, الداللياألخیرة تعتمد اإلیحاء و الّتعدد  فھذه العامة،

 .الغرابة و الغموضفي الداللة و البعد عن 

مصطلح البد من وجود مناسبة  ولكل اللّغویة،مجرد عالقة بین مقصودة و المصطلح في مادتھ    - ت

 .االصطالحيأو مشاركة أو مشابھة كبیرة بین مدلولھ اللّغوي و 

الصرفي  والبناء ، الصوتيأي البناء  المخصوصة، للّغة ، اللّغویةمقتضیات مراعاتھ لل   - ث

 1.االشتقاق وغیرھا من األسس اللّغویةة وخضوعھ لعملیّ 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  .08، القاھرة، ص 1993ط، .محمود فھمي حجازي، األسس اللغویة لعلم المصطلح، مكتبة غریب، د 1 
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    :نشأة ومفھوم علم المصطلح -4

  :الّنشأة  -4-1

في الّنصف األول من القرن الثامن " علم المصطلحات"أو " علم المصطلح"ظھر مصطلح        

على صعید ) 1832- 1947" (كریستیان كوت فرید تشون"عشر میالدي على ید المفكر  األلماني 

أما البنیات ) 1987"(ویلیام"إال مع المفكر اإلنجلیزي ) 1974" (األالن راي:" الّتسمیة استنادا لـ 

  .م 1906ّیة فیعود تاریخھا إلى سنة المصطلح

خرین من روسیا مثال قد اقترن وارتبط بظھور أسماء علماء آ: كما نجد علم المصطلح ھذا      

والغرض منھا ھو توحید قواعد المصطلحات على الّنظام الّدولي " .سیفرجان"،" زھروف"مثل 

للمصطلحات التقنّیة في سّتة عشر مجلّدا " شلومان"معجم  )  1928- 1906(بین عامي  وصدر 

  . وسّت لغات

من أوائل العلماء الذین ساھموا في تأسیس " Schloman شولمان"و" wusterوستر "یعتبر       

حیث علم المصطلح المعاصر ألنھ علم من بین المفاھیم الحدیثة التي ظھرت في علم اللغة المعاصرة 

  .تطورت في الّسنوات الماضیة وأنتجت مصطلحات متعّددة ومتنّوعة االبتكارات 

مكان علم المصطلح بین أفرع المعرفة بأّنھ مجال یربط علم اللّغة بالمنطق " وستر"لقد حّدد       

اخل وأن ھذا الّتد ، وقد رأى أیضا تداخال في العلوم وبعلم المعلومات وعلوم مختلفة ،  وبعلم الوجود

  م اللّغة في شمولّیة یّتخذ البحث المصطلحي منھ بدایتھ وبین أن المصطلح جزء ال یتجّزأ من معج

العلم الذي " :إلى تحدید مفھوم المصطلح في حین عرف وستر المصطلح بأّنھ وانعكس ھذا الّتداخل 

 " .          مفاھیم في أصناف معّینة یھتم بدراسة أنساق ال
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   :علم المصطلح  -4-2 

وذلك استجابة لالنتشار المعرفي الحدیث الذي نتج عنھ لقد تطور علم المصطلح تطورا ھائال       

فموضوع    والتكنولوجیاحیث وضع مئات المصطلحات سنویا للّتعبیر عن المستجدات في العلوم 

ومن بین العلماء   شغلت المجامع اللّغویة العربّیة علم المصطلح ال یزال من أھم القضایا اللّغویة التي

األسس اللّغویة "محمود فھمي حجازي الذي وضع كتاب بعنوان  :ھم الذین اھتموا بعلم المصطلح 

أو ما یسمى " نظریة المصطلح"وعلي ألقاسمي الذي لدیھ كتاب بعنوان ،  "لعلم المصطلح

وصاحب مشروع ) رئیس المجمع الجزائري(صالح باإلضافة إلى عبد الرحمان الحاج  المصطلحّیة

  .الذخیرة اللّغویة 

  المعرفةوأداة التعامل مع  ، اللّغةیعتبر علم المصطلح ھو العلم الحاصل للمضمون العلمي في       

وسمات تعرف بھا  المعرفة ھي عالماتالمصطلحات "آخر  وبمعنى،  مجتمعالتواصل في  وأساس

وتتعارف بھا األجیال،وتتحاور .وحركةألوان مختلفة مفتوحة تنتظم بھا الحیاة سكونا  وھي ، العلوم

       1"وتتقدم بھا األممبھا الحضارات ،

دون فقھ  تحلیل وتعلیل ظواھرفال سبیال إلى استیعاب أّي علم دون فھم المصطلحات وال سبیل     

   .اللّغة

        إّن علم المصطلح ھو بحث علمي وتقني یھتم بدراسة المصطلحات دراسة علمّیة دقیقة     

الّتطبیقي ألّنھ یتناول األسس العلمّیة لوضع المصطلحات و معّمقة وھو من أحدث فروع علم اللّغة 

  2.وتوحیدھا

اللّسانیات والمنطق وعلم : إّن دراسة علم المصطلح علم تتداخل حولھ عّدة علوم ومعارف منھا      

خاصة بھ وكل إلخ ألّن كل علم لھ حاجة إلى مصطلحات ....وعلم المعلوماتّیة والمعجمّیة الوجود ، 

من مسلك لیس :"ویقول في ذلك عبد السالم المسدي لح جدید یناسبھ ، فكرة وإنتاج یحتاج إلى مصط

                                                             
الفھم إلى أداة الصناعة ،عالم الكتب الحدیثة للّنشر و عمار ساسي ،المصطلح في اللّسان العربي من آلیة   1

  4،ص2009،األردن،1الّتوزیع،ط
  19محمود فھمي الحجازي،المرجع السابق ،ص  2
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من كل علم مقام یتّوصل بھ اإلنسان إلى منطق العلم عبر ألفاظھ االصطالحّیة حتى لكونھا تقوم 

   1"لیست مدلوالتھ إال محاور العلم ذاتھ ومضامین قدرهجھاز من الّدوال ، 

 : ألقاسميعّرفھ علّي  فقد،  متقاربةلقد تعددت تعریفات علم المصطلح وإن كانت مضامینھا         

      . 2 " علمي یبحث في العالقة بین المفاھیم العلمّیة والمصطلحات اللّغوّیة التي یعبر عنھا"بأّنھ 

  الّدراسة المنتظمة للمصطلحات المستعملة في تسمیة فئات األشیاء " : بأّنھفیرى   أما أالن ري    

إلى  flipperومن ثمة یسعى فلیبر . 3"للمبادئ العامة التي تحكم ھذه الدراسة و, المفاھیمو        

   :یليالتي تتمّثل فیما  المصطلحتناول بنیة 

  . ـ تنظیم المعرفة في شكل تصنیف مفاھیمي لكل فرع من الفروع العلمّیة

  .التكنولوجیةنقل المعارف والمھارات و  -

  .صیاغة المعلومات العلمّیة و التقنّیة -

  .التقنّیةتناقل اللّغات للمعلومات العلمّیة و  -

یطلق في الدراسة   terminologieوجاء في قاموس اللّسانیات و العلوم اللّغة أن المصطلح     

أي أّن المصطلح  و التقنیات ،  المنتظمة لتسمیة المفاھیم الخاصة للمیادین المتخصصة  في المعارف

یبحث في األشكال ما لمیدان ینطلق من المفاھیم الخاصة   onomasiologieھو مسعى داللي لغوي 

                              .اللّغویة الّتي تناسبھا 

فھي   terminologieأّن مفردة علم المصطلح في مؤلفاتھم الباحثین وفي حین یذكر بعض      

مع وھذا جعلھا تتقارب  أو دراسة معرفة المصطلحات ، فقد یقصد بھا علم تسمیة متعددة المعنى،

  .معرفة المعجم أو مداخل المعجمّیة قصد بھ علم أو دراسة الذي یمفردة علم المعاجم 

                                                             
  .15،ص1983،المطبعة المصرّیة،تونس،5سلسلة اللّسانیات ،ع اللّسانیات وعلم المصطلح العربي، عبد السالم المسّدي،  1
  263،ص1،ط2008علم المصطلح أسسھ الّنظرّیة و تطبیقاتھ العلمّیة،بیروت،مكتبة لبنان ناشرون،القاسمي ،مقّدمة في علي   2
  28نقال عن یوسف وغلیسي ،إشكالّیة المصطلح ،ص  3



 ةـیــربــة العـــي اللغـح فـطلـایا المصـضــق                                          األولل ــصــالف
 

 
15 

وبعد ذلك نجد في اإلنجلیزیة ،  terminologyأوالّ  باأللمانّیة  مفردة وقد وردت      

terminology  تنافسnomenclature  تم استعمال  1908وفي سنة ،إضافةterminologie    

  .في اللّغة الفرنسیة

ّتعریفات السابقة لوجدنا أّن علم المصطلح یختلف تعریفھ لو تمّعنا الّنظر في مجمل ال    

  .وموضوعھ وغایاتھ باختالف المختصین في ھذا المجال

 :خصائص علم المصطلح و مناھجھ  -5    

    :خصائصھ -1- 5    

اإلجابة إال بضبط  وال یمكن صیاغة عناصرئما بذاتھ ، یعتبر علم المصطلح حقال معرفیا قا     

   1:ن نحدد الخصائص على الّنحو اآلتيخصائصھ وقواعده حیث یمكن أ

  . المصطلحات المعّبرة عنھا اھیم العلمّیة لیصل إلى تقنیاتینطلق علم المصطلح من تحدید المف -1

المصطلح  عدم معرفة جذور المصطلح أو المفھوم وتاریخھ بالوضع الراھن الذي یكون علیھ -2

لوضع وإّنما بوصف الواقع كما ھو وبالتالي یعتمد على تحدید المفاھیم وعالقاتھ القائمة 

 .المصطلحات الّدالة

تفادي  یتمّیز بالمعیارّیة أي بضبط المعاییر واألسس بھدف توحید المفاھیم والمصطلحات و -3

 .تعدد المصطلحات للمفھوم الواحد

 .أي یختص باللّغة المكتوبةأكثر من الشكل الصوتي،ي المكتوب االھتمام بالشكل اللّغو -4

 .وعلومھعبارة عن عامل أساسي للتعریف بحضارة العصر  -5

 .یبحث في الطرق العامة المؤدیة إلى خلق لغة علمّیة -6

 .عملّیة تبادل المعلومات العلمي لتسھیل توفیر المصطلح -7

                                                             
  16،صسلسلة اللّسانیات اللّسانیات وعلم المصطلح العربي، عبد السالم المسّدي،  1
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 .یتمّیز بتأدیة الوظائف الّتعبیریة والّتواصلّیة -8

  والتوثیق  والتصنیف وعلم المعرفة،وعلم الوجود ، ،اللّسانیات والمنطق بینعلم مشترك  -9

 ".علم العلوم"لھذا السبب یطلق علیھ ووحقول التخصص العلمي،واإلعالمیات ، 

ما یسمى أیضا بعلم  من جھة أو"lexicologie " فرع خاص من فروع علم المعجم - 10

 عابیراشتقاقھا وأبنیتھا وداللتھا ومفرداتھا والتّ المفردات الذي یعنى بدراسة األلفاظ من حیث 

من  جھة  "sémasiologie"وعلم تطور األلفاظ ي تتألف منھا،و السّیاقّیة التّ االصطالحّیة 

    .أخرى

ا لھ ممّ نیة واالجتماعّیة وحّتى النفسّیة، یعّد بعدا حضاریا ویظل حامال لآلثار اإلنسا-11

  .اإلدراكصلة بعملّیة التفكیر و 

   : مناھجھ -5-2

 : المنھج الموضوعي -1

أو مجاالتھا سواء كانت یقوم ھذا المنھج على تصنیف المصطلحات وفقا لموضوعاتھا       

      1: الي یعتمد على الخطوات الّتصنیفّیة التالیةوبالتّ  ةیّ سئیالمجاالت الرّ  بالمجاالت الفرعیة أو

 اختیار المجال المعرفي ولغة العمل. 

 بالمفاھیم المجاورة لھ وصل المفھوم. 

  ّة تعیین المجاالت الفرعی. 

  بدل تصنیفھا ألف بائیا أو مفھوما المصطلح تصنیفا موضوعیاتصنیف. 

  متسلسلة داخل بنیات المصطلح المّصنف موضوعیاوضع. 

                                                             
االصطالحیة لدى الباحثین اللسانیین العرب، قسم اللغة واآلداب بالجامعة صابر الحباشة، مدخل إلى دراسة مظاھر الفوضى   1

  .123  العربیة المفتوحة، البحرین، ص
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  : المنھج اللّساني 2-

         ث  المصطلحيیتأسس المنھج اللساني على مقدمات نظریة تسوغ اعتماد في البح      

    : و أھمھا 

  ّة للغة العامة في زمرة من الخصائص اشتراك المصطلحات و الوحدات المعجمی

 .ةسقیّ التكوینّیة و القیود الن

  و یصبحون  إلى القدرة اللغویة للمتكلمین في اكتساب معارف خاصة المصطلحانتماء

.ھامن أھل االختصاص فی
 

  وعلیھ یجب أن یتم أثناء دراسة علم المصطلح مجال معرفي متمدد الّتخصّصات

 .المصطلحات اعتبار المظاھر اللّسانیة و الّسیمیائّیة للوحدات المصطلحّیة

 : المنھج الّنصي-3

  : قاط التالیةل منطلقات ھذا المنھج في النّ تتشكّ         

تفسیریا ھو الذي یستطیع أن یقّدم مفاھیم تناسب المعطیات الوصف الكافي تمثیلیا و  إنّ  -

         یبدوا العمل بمفھوم الّسیاق النصي الناحیةالموضوعیة لعالقة المصطلح بالمفھوم ومن ھذه 

) Cotexte Textuel ( 1. أمرا ضروریا 

 

  

                                                             
  .124ص ،صابر الحباشة، مدخل إلى دراسة مظاھر الفوضى االصطالحیة لدى الباحثین اللسانیین العرب،المرجع السابق  1
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   : المنھج التاریخي-4

ینطلق ھذا المنھج من فكرة إن البنیتین الّصوریة والداللّیة للغات الخاّصة تطّور       

  Analyse Diachroniqueباستمرار و یمكنھا أن تشكل موضوع تحلیل تاریخي تطّوري 

المفاھیم على خصائص جوھریة أو عرضیة محددة لكنھا تتغیر ال تستقر المفاھیم على  تستقر ال

خصائص أخرى  خصائص جوھریة أو عرضیة محددة لكنھا تتغیر فتضاف إلى خصائصھا القدیمة

التي تلحق المفھوم في  وإّن الوعي بسمات الّتغییر,أو تستبدل بعض الخصائص بأخرى,جدیدة 

  .ظمة المفاھیماستعمالھ تجعل الباحث حسب المنھج التاریخي قادرا على تتبع حركتھ و من أن

   : المنھج الفلسفي-5

في الفضل النمساوي التي یعود علیھا  -انیةالمنھج في المدرسة األلم ظھر ھذا    

  : وضع مبادئ ھذا المنھج و تمكن أھدافھ في

 .المفاھیم و خصائصھا و عالقتھاالنظر في تكوین  -

خلق  إلى البسیطة و المركبة و السعي للمصطلحاتالمعیاریة المقبولة  األشكالتعیین  -

 1.في اللغات العلمیة المفھومةالوحدات  عنصر التوازي بین عدد الوحدات المصطلحیة و

 

 

                                                             
  128ص ،مظاھر الفوضى االصطالحیة لدى الباحثین اللسانیین العربصابر الحباشة، مدخل إلى دراسة ، المرجع السابق  1
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    :أھمیة المصطلح في اللغة العربیة : المبحث الثاني

 : في اللغة العربیةشروط تولید المصطلح  -1

      وضع مصطلح جدید لمفھوم معین في لغة أصل مبدعة  : یفید الّتولید عموما عملیتان أولھما    

نقل مفھوم المصطلح من لغة األصل إلى لغة الھدف و تعتمد العملیتین نفس المعاییر  : و ثانیھما

  1.المّثبتة في وسائل الوضع و الّترجمة

أقّرتھا معظم المجامع  اللّسانیة وأسس و قواعد اّتفقت علیھا المعاھد  إلىتولید المصطلح یرجع  إنّ 

 2: اللّغوّیة و تتخلّص فیما یلي

  .و كذا تقسیم المفاھیم و تحدیدھا و ترتیبھا المعرفیة حقولھحسب  المصطلحتصنیف  -1

 .مشاركة و الباحثین من غیر اللغویین عند وضع مصطلح -2

االتصال بین واضعي المصطلحات و مستخدمیھا من خالل الندوات الحرص على  -3

 .و الملتقیات

 . عامیتھالى تفادي األلفاظ العامیة و في حالة استعمالھا یشار إ -4

 .على األلفاظ المعربة المصطلح العربّي الفصیح مھما بلغت درجة تواترهیثار إ -5

المعروفة و یراعي في  ل النقلتعریب األلفاظ باالقتباس اللّفظي عند نقلھا بوسائ -6

تالف نطقھا باللّغات خترجیح أسھل نطق في رسم األلفاظ المعرّبة عند ا  :ذلك

 .وإحداث بعض الّتغییر في نطق المصطلح المعّرب األجنبّیة،

  

 

                                                             
،دار الغرب 1محّمد راشد الحمزاوي،المنھجّیة العامة لترجمة المصطلحات وتوحیدھا و تنظیمھا ،ط  1

  39،ص1986اإلسالمي،بیروت،
  .107.109علي القاسمي ،مقّدمة في علم المصطلح ،المرجع السابق، ص  2
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 :أھمّیة المصطلح -2

         مصطلحات ن ألي علم من العلوم أن یقوم دونال یمك إذ ، المصطلح عماد المعرفة یعتبر   

 أما إذابقاؤه وزاد عطاؤه  ان أساس العلم قویا ومتینا استمرك علیھ، فإذاو یشكل األساس الذي یرتكز 

  .تعذر تحقیق غایاتھكان ضعیفا 

والمصطلحات ھي مفاتیح العلوم على حد تعبیر الخوارزمي، فلیس بوسع أي باحث أن یتناول    

  .ن خالل دراستھا وشرحھا وفھمھاعلما معنّیا دون اإللمام  بمصطلحاتھ والعنایة بھا م

الرافد األساسي للمعاجم والنھوض باللّغة "ویرى عبد الكریم خلیفة بأّن المصطلحات العلمّیة ھي   

في المعرفة الّنظریة وفي : على وجھ العموم،وھي تشمل ألفاظ الحضارة الحدیثة في شّتى فروعھا 

الحاجة ولو كانت الكلمة   إلیھ تاألفضل مّما اشّتدالّتطبیقات العلمّیة ،وال یراعي في االصطالح إالّ 

   1.أعجمّیة األصل 

وكان ذلك   وتعد  حركة وضع المصطلح من اللّحظات الّركیزة في الحضارة العربیة اإلسالمّیة  

إذ یستدعي كل علم  بمثابة ابتكار جھاز مفاھیمي اصطالحي شّكل جسرا بین العرب وعلوم األوائل

  .یفصح بھ عن مضمونھجھازا مصطلحّیا 

فأولو مكانة في بحوثھم القتناعھم بأھمّیتھ  نینمنذ مئات السّ  بالمصطلح  وقد اھّتم العرب القدامى  

وضرورتھ في الدراسات العلمّیة ، أّما في المجتمع المعاصر فازدادت أھمّیة المصطلح وتعاظم  

  ".فة مجتمع المعلومات أو مجتمع المعر"دوره حّتى أصبح یوصف بأّنھ 

  

  

  

 

                                                             
  237-236،ص1986،دار الفرقان،عّمان،)ط-د(اللّغة العربیة و الّتعریب في العصر الحدیث ، عبد الكریم خلیفة،  1



 ةـیــربــة العـــي اللغـح فـطلـایا المصـضــق                                          األولل ــصــالف
 

 
21 

  

  : وظائف المصطلح  -3

الوظائف التي تمنحھ بعدا العمل االصطالحي من الّناحیة الوظیفّیة یصطلح بجملة من "إّن       

  .الوظیفة المعرفّیة والوظیفة التواصلّیة و االقتصادیة:ھذه الوظائف ھيشمولیا و

و المعارف، فالمصطلح  في حفظ العلم فتظھر الوظیفة المعرفّیة من خالل قیمة المصطلح و دوره

  1".مقولي یكتنز وحدات نظریات العلم وأطروحاتھ تراكم"

ن حفاظ العلم على وجوده مرھون بما یملكھ من جھاز اصطالحي یحتویھ أضف إلى ذلك أ    

فكرّیا ویمنحھ صفة المشروعّیة ،أّما الوظیفة التواصلّیة فتتلّخص في كون الجھاز االصطالحي یوفر 

ابة الجسر الواصل بین الباحث ومجال بحثھ ،فكما  لكل مجتمع لغتھ بل شفرتھ التي مادة غنّیة بمث

تمكن أفراده من تحقیق التكّیف االجتماعي ،حیث أّن لكل علم مصطلحاتھ الخاصة بھ والتي ال یمكن 

  .إال من خاللھافھمھ 

نقطة ضوء الوحیدة التي تضئ الّنص فیما تتشابك خیوط الظالم وبدونھ یغدو الفكر "فالمصطلح   

  2".كرجل أعمى في غرفة مظلمة یبحث عن قطعة سوداء ال وجود لھا 

كما تتجلّى الوظیفة االقتصادیة للمصطلح فیما یمنحھ ھذا األخیر من طاقة استیعابیة وقوة تخزین    

  بحیث یمكن التعبیر عن عّدة مفاھیم بلغة اصطالحیة تسھم في منحھا الّدقة لكم كبیر من المعارف ،

  .و االختصار و االقتصاد

وإذا كانت الوظیفة االقتصادیة تعمل على إضفاء الّدقة على المعارف وتوفر الجھد على الباحث     

ا، ذلك أّن اللغة في علم ما فإّنھ في المقابل یعمل المصطلح على توسیع دائرتھ لیأخذ بعدا حضاریّ 

االصطالحّیة لغة عالمّیة بامتیاز، فھي ملتقى الثقافات اإلنسانیة وھي الجسر الذي یربط لغات العالم 

  .  بعضھا ببعض ، ولعّل آلیة االقتراض خیر دلیل على دور ھذه الوظیفة الّتي یقوم بھا المصطلح 

  

                                                             
  42یوسف وغلیسي،إشكالیة المصطلح في الخطاب الّنقدي العربي الحدیث،المرجع السابق،ص  1
  47المرجع نفسھ،ص  2
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معالجة  اللساني العربي، أزمة الدقة وضرورة مشكالت المصطلح: المبحث الثالث 

  .  المصطلحات اللسانیة العربیة

 :ومشكالتھ العربي اللساني المصطلح-1  

 في "أزمة" وجود عن التعبیر باللسانیات المتعلقة الّدراسات في وتبّین عقدین منذ ظھر     

 من عقبة" أنھ على المصطلح إلى اإلشارة أو أخرى أزمات ضمن أو مفردة اللساني المصطلح

 والتي "عندنا باللسانیات تتعلق متعددة مشكالت من "مشكلة "بأّنھ صفة أو اللسانیات، تلقي عقبات

  :في إجمالھا یمكن

 أكبر منو ، معقدة ظاھرة العربیة اللغة في المصطلحات تعّدد مشكلة تعتبر :التعدد   - 1

 ظاھرة:"فھو االصطالحیة والفوضى واالضطراب اللبس إلى كثیرة حاالت في تقود التي المشكالت

 في النظر إلعادة ضرورة ثمة تكن لم مستقرة، حدیثة مصطلحات ھدم بمحاولة ظھرت صحیة غیر

   1."الباحثین أكثر عند استقرت كانت التي األساسیة المصطلحات ھذه

 أي العلم، ھذا عنوان ھو اللساني بالمصطلح تعصف التي الفوضى على مثال أوضح وإن     

  مصطلحا وعشرین ثالثة المصطلح لھذا والمترجمة المعّربة المصطلحات بلغت فقد اللسانیات،

 والّدراسات واللسانیات، واأللسنیة، العام، اللغة وعلم واللغویات، اللسان وعلم اللغة، علم :منھا

 خصائص من بھ یتمیز لما اللسانیات مصطلح أخذھا الزیادة ومعانّ  ،2"ھاوغیر الحدیثة اللغویة

  .وممیزات

 إلى تؤدي التقنیة،ألنھا و العلمیة المصطلحات مجال في نقمة تعد المترادفات ھذه مثل و      

 إحدى نفضل أن یمكننا ال ،و اللسانیة المصطلحات على خاص بشكل یؤثر الذي االستعمال اختالف

 مبدأ على اعتمادھا و األمر، ھذا على اللغویة المجامع اتفاق دون من غیرھا على الترجمات ھذه

 أنسب فیھ شك ال مما الجمیع،ألنھ علیھا یتفق واضحة، علمیة أسس على باالستناد المصطلح توحید

 التي الوطنیة المؤسسات و  اللغویة، المجامع بین التنسیق غیاب إلى یعود االصطالحي التعدد ھذا

 على یتفقوا لم الذین المعجمیین و األساتذة و المترجمین إلى إضافة  المصطلحات، و بالترجمة تعنى

           .  العلمي المصطلح لبناء  دقیقة علمیة أسس
                                                             

  .228:محمود فھمي حجازي، األسس اللغویة لعلم المصطلح، ص 1 
  .72: ، تونس، ص1984عبد السالم المسدي، قاموس اللسانیات، الدار العربیة للكتب،  2 
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 الوطن أقطار بعض في اللغویة المجامع من العدید ظھرت لقد :المصطلح وضع اتجاه تعدد - 2

 من فمنھم ذلك، في یتبعھ منھج ولھ المصطلح بوضع یقوم مجمع كل أنّ  یعني ما وھذا العربي

 متصور على وإطالقھا القدیمة األلفاظ إحیاء یھاجم من وھناك التراث، إلى اللجوء ضرورة یرى

  .صطلحالم تعدد ھو األمر ھذا عن نتج وما ذلك، من یحذر من ومنھم مستحدث،

 الغربي المصطلح استعمال منھا عدیدة سلبیات إلى یؤدي ما وھذا:المصطلح وضع في البطء- 3

  . عربي لمقابل وجود ال أّنھ بحكم ھو كما

 علیھ الحصول یتعذر فقد :اللسانیة المصطلحات تعریب على األحیان من كثیر في االعتماد -4 

 البد كان وإن كلمتین، من بأكثر المركب على المعّرب اللفظ یفضل أنھ حیث واحدة، كلمة شكل في

  1.العربیة اللغة عن الّدخیل إلبعاد وذلك الحلول كآخر إلیھ واللجوء التعریب تجنب من

  استقرار حالة في اللغة دراسة (synchronie)  ذلك أمثلة ومن :المصطلح صیاغة طول - 5

(Diachronie) تطور حالة في اللغة دراسة ، (Acoustique)  2."اللغویة الموجات دراسة   

 عامة العلمیة المصطلحات تواجھ التي المشكالت أكبر من تعتبر :اللغویة االزدواجیة -6 

 فعندما أجنبیة، بلغات درسوا الذین العرب المثقفین عند جلیا ھذا ویظھر خاصة واللسانیة

  .المصطلحات ترجمة في منطلقا ُیعلّمونھا التي اللغة یّتخذون العربیة اللغة إلى یترجمون

       مصطلح لترجمة "الفونتیك" مصطلح یستعمل :مثال الفرنسیة باللغة فالدارس

» Phonétique «ترجمة "الفوناتیك"مصطلح یستعمل الذي اإلنجلیزیة باللغة الّدارس بخالف 

 فإنّ   "األصوات علم"وھو العربیة باللغة یقابلھ ما اكھن أنّ  رغم ، » Phonétique « لمصطلح

 إلى العربي لجوء ألنّ  المصطلح؛ توحید على سلبا یؤثر اللساني العلمي التكوین مصادر اختالف

 إلى یفضي اإلنجلیزیة اللغة من ومرة الفرنسیة، اللغة من مرة مرتین المصطلح اقتراض

                                                             
  38:، القاھرة، ص1995، 1أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحدیث، عالم الكتب، ط 1 
  .31:أحمد محمد، قدور، اللسانیات وآفاق الدرس اللغوي، ص  2 
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 »Nitrogène « مثل المصطلح في ازدواجیة إلى ومنھ واحد لمفھوم عربیین حینمصطل

  1."العربیة باللغة "ونیتروجین أزوت" عنھا تنتج بالفرنسیة  » Azote « تعني باإلنجلیزیة

 بالثقافة تأثر العربي فالمشرق مختلفتان، ثقافتان لوتھ قد العربي عالمنا أن المالحظ و     

 غیاب عن ناتجة لغویة ازدواجیة إلى قادتھ ،*اللغتین* الثقافتین ھاتین عن الترجمة و الفرنسیة

 ملزمة ھیئة و مؤسسة وجود لعدم الدارسین، بین المصطلحات نقل و ترجمة في معینة منھجیة

  .الدارسین  جمیع على مصطلحاتھا تفرض بالتوحید

 العلمي الدرس في كبیرة مشكلة تعد التي اللغویة الظواھر من االزدواجیة أن نستنتج ھنا من و   

 بنیتھا في تدخل و العلیا اللغة تضعف ألنھا معالجتھا یجب التي و خاص، بشكل اللساني و عام بشكل

  .منھا لیس ما

 " مرتاض الملك عبد یرى :اللساني المصطلح بحقل المھتمة و المتخصصة المؤسسات غیاب-7  

       السیاسیة الشروط لكن و الحقیقیة العلمیة الشروط اختیارھم في یراعي ال المجامع مراسلي أن

        بالعربیة لھ علم ال من المراسلین طبقة في یعین ربما و...غالبا السیاسیة  الشروط یشبھ ما أو

 المجامع ھذه بعض لیھا آال التي المزریة السیرة ھذه و قط أبنیتھا بضبط ال و بتحقیقھا یشغل ال من و

 لینادوا المغرب و المشرق في اللغة أعداء أغرت التي ھي الكسل و الخمول تكابد التي العربیة

  2." ...الطب و العلوم تدریس في العربیة محل األجنبیة اللغات بإحالل

    العلمیة النھضة قیام بعد:التراث في ھو عما مختلف جدید لمفھوم التراثي المصطلح استخدام-8

 انبھر   الغربیة بالحضارة غیره و الطھطاوي رفاعة اتصال و العصریة العلوم و المعارف تدفق و

 ظھر و ترجمتھا و بنقلھا فقاموا ، اللساني الدرس في السیما العرب بلغھ الذي العلمي بالتقدم العرب

 في التجدید یؤثر و اللسانیات و التراث بین ةمعرفی قطیعة إلى دعا أحدھما:تیارین ذلك إزاء

 استخدام حدیثة،أي لسانیة بمفاھیم اللغوي التراث من مصطلحات استخدام فضل الثاني و المصطلح

 المفاھیم فھم تعذر إلى أدى مما  التراث، في ھي عما تختلف جدیدة مفاھیم لنقل تراثیة مصطلحات

                                                             
، 1علي القاسمي، مقدمة في علم المصطلح أسسھ النظریة وتطبیقاتھ العلمیة، مكتبة لبنان ناشرون، ط: نظری 1 

  198- 197، بیروت، لبنان، ص 2008
 ،1المصطلح في اللسانیات و السیمیائیات،مجلة المجمع الجزائري في اللغة العربیة،ع إشكالیة ،عبد الملك مرتاض 2 

  .28-27 ،الجزائر، ص2005
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 للداللة العرب النحاة استخدمھ تراثي مصطلح ھو و *رفح* لفظ استخدام مثل المحلیة بتلك الواردة

 الحرف على الدال *consonnant* للمصطلح ترجمة استخدم الذي و المكتوب، الحرف على

 أن و  القدیم، لمعناه المصطلح ھذا ترك فاألفضل ،1 حجازي فھمي محمود حسب و ، المعطوف

           المنطوق بین التمییز لضرورة ذلك و *consonnant* على للداللة صامت كلمة تستخدم

 ھو و محدد عاملي بمدلول النحو في موظف لفظ فھو*مبتدأ* للفظ بالنسبة الشأن كذلك  المكتوب، و

  2."صوري مفھوم ھو و *topique* لمصطلح ترجمة نستخدمھ أن یمكن ال صوري مفھوم

 المصطلح مقابل في القدیم المصطلح استعمال عن االبتعاد یحبذ مثال الفھري الفاسي القادر فعبد    

    الواردة المفاھیم علینا یفسد أن شانھ من جدیدة مفاھیم لنقل القدیم المصطلح توظیف"،ألن الدخیل

  3." ... السواء على المحلیة المفاھیم و

 من تتطلبھ ما و بینھما، الفرق عن یحجب قدیمة بمفاھیم الجدیدة المصطلحات شحن فان علیھو     

 ألما اعتماد منزلقات من أن"– الفھري الفاسي القادر عبد– یقول ھذا في ھو و التصور في دقة

 علیھ یصدق ما على یصدق التراث في الوارد المقابل أن یعتقد ما غالبا المترجم أن كذلك صدق

 الثقافة حسب تتكیف ما غالبا البالغي و اللغوي و النحوي للتراث قراءتھ الغربي،ألن طلحالمص

 اللساني بالمدلول فإذا 4"قائمة غیر مناسبات إلى ینتھي ،و وذاتیة ظرفیة السائدة،بإسقاطات اللسانیة

 صورتھ تعتم ضبابال من مسحة علیھ و ،أخرى أحیانا یتسلل و النحوي المفھوم خلف حینا یتوارى

   یتحاورون  اللفظ ،ھویة أعلى  المختصین بین الجدل حسم یعسر و القضایا بسفتلت االصطالحیة،

  5."الداللة مضمون على أم

  

  

 

  

                                                             

  .228محمود فھمي حجازي، األسس اللغویة لعلم المصطلح، ، ص : ینظر 1 
  .39خالد بن عبد الكریم بسندي، المصطلح اللساني عند الفاسي الفھري ، ص  2 
  .396ص   م،1986 ،1بد القادر الفاسي الفھري ، اللسانیات و اللغة العربیة، منشورات عویدات، طع 3 
  .56، ص   المصطلح اللساني عند الفاسي الفھريخالد بن عبد الكریم بسندي،  4 
  .56- 55 ، ص عبد السالم المسدي، قاموس اللسانیات 5 
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  :المصطلحیة الدّقة وأزمة العربي اللّساني المصطلح-2

 مجال في االصطالحیة الفوضى في والمتمكنة اإلشكالیة، ھذه من طرف إلى سابًقا أشرنا   

  اللساني أحادي عربي لساني معجم إلى االفتقار الجوھریة األسباب من  ولعلھ العربیة، اللسانیات

 باحث یجرؤ لم وما العربیة، اللغة دارسي عند المستعملة اللسانیة المصطلحات مدونة بجمع یختص

 محكومة تظلّ  الترجمة جھود فإن مختص، عربي لساني معجم وضع على الباحثین من فریق أو

   ."الباحثین من محدودة مجموعة لكل أو باحث، لكل شخصیة باجتھادات

 لكن إلیھا؛ بحاجة ھو التي المصطلحات لھ یوفر للباحث سنًدا المعجم یكون أن المفروض ومن

 التي المصطلحات ھذه بین ومن للقارئ، جدیدة مشكالت المفاھیم تضیف إذ ذلك، نقیض یثبت الواقع

  :نجد الدارسین بین توحیدھا العربیة المعاجم تستطع لم

 یستطع لم والتي التعدد، فیھا تجّسد التي المصطلحات من ھو » «Pragmatique  مصطلح    

 ونعمان بوحوش رابح أنّ  فنجد الّدارسین، بین یوحدھا أن اللسانیات لمصطلحات الموحد المعجم

 بدل "براغماتیة "مصطلح اعتمد مصلوح العزیز عبد وسعد ،"التداولیة" مصطلحا اعتمدا بوقرة

 في یبحث منھج "ھو أحوالھ كل في pragmatique ومصطلح "ذرائعیات تداولیات،" مصطلح

   ."االجتماعیة واألنماط أفعالھم وردود للمتكلمین الّدوافع خالل من للغة المتمیز االستخدام

 اللغة في الّدارسین بین شائع مصطلح ألّنھ ؛ التداولیة ھو منظورنا في مصطلح أفضل لكن

 .واللسانیات

 السالم عبد أما ،"رفالص علم" بمصطلح المبارك یقابلھ :مثال Morphologie مصطلح ونجد    

  صرافة"بـ الموحد المعجم وفي ،"الصیغمیة" بمصطلح قابلھ من اللسانیات قاموسھ في المسدي

   . صرف

 عدیدة عربیة مقابالت لھ وضعت فقد ،Diachronie لمصطلح بالنسبة الشيء نفس كذلك     

 ،وعند"اقبيتع"بـ یقابلھ المبارك وعند ، "التاریخي "بـ یقابلونھ وآخرون باكال حسن معجم في :فمثال

   . "منیةاتز" بـ الموّحد المعجم وفي "زماني"بـ المسدي
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 فھناك العربیة، اللغة في الواحد المصطلح عن التعبیر كیفیة من الّدارسون یعاني كما      

 "إطار فلي  تندرج وھي العربیة، اللغة أبنیة أوزان مع تتوافق عربیة بصیغة عّربت قد مصطلحات

 تندرج  وھي العربیة األوزان بأحد إلحاقھا دون الصوتیة بالكتابة عّربت قد ومصطلحات "المعّرب

  .الّدخیل إطار في

   الموّحد المعجم في "ملّغمة"بـ» amalgame« مصطلح نجد المعّربة المصطلحات فمن    

   ."الّدمج"بـ معھ المشتركون العرب واللغویین باكال محمد ویترجمھ

 یترجمھ البعلبكي منیر وعند ،"منحوتة"كلمة بـ مبارك وعند ،"مزیح"بـ فیترجمھ المسدي عند أّما

  . "َمْلغم"بـ

 ،وفي الموّحد المعجم في "فعالة"وزن على "أثالة" بـ عّرب فقد » étymologie« مصطلح أما     

 ،وعند"تأثیل"بـ عّربھ فقد المسدي ،وعند "الكلمات تاریخ علم" بـ ترجم "وآخرون باكال"معجم

  . "اإلیثمولوجیا" بـ ترجمھ قد البعلبكي منیر وعند"الكلمات أصول ،علوم"التأثیل علم"بـ المبارك

 باكال وعند "الموّحد المعجم في فعالة وزن على"إمالة "بـ عّرب فقد  » «Umlant ومصطلح

 الساكن تحریك ھو المعّرب المقابل في نلمسھ وما )أل( بوضع ،وذلك "األْومالْوت"بـ وآخرون

  .األول

 المعجم في "كریول "بـ المعّربة »créole« مصطلح :مثال فنجد الّدخیلة المصطلحات من أما   

 كیفیة من نابعاً  ھذا یكون ،وربما )الراء( بعد )الیاء( وضع بدون المسدي عند "الكرولیة"وبـ الموّحد

  ).ال( بإضافة ، )اللغة( "المولدة "بـ ترجم "وآخرون باكال  معجم" في أّما الفرنسیة، اللغة في نطقھ

     المصطلح وآخرون باكال محمد ویعرب ، الموّحد المعجم في "مونیم "بـ المعّربة )Monème(و

  1).ال( التعریف بإضافة "الُمونیمُ " بـ

  

  

                                                             
جامعة حسیبة بن بوعلي  مقالید، ،مجلّة"العربیة المعاجم في المصطلحیة الّدقة أزمة و اللساني المصطلح إشكالیة "،حسین نجاة  1

  16صالشلف ،الجزائر،
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   : العربي اللساني المصطلح مشكالت معالجة ضرورة -3

 ال اللساني،وھذا بالمصطلح تعصف التي المشكالت ھذه معالجة إلى نسعى أن الضروري ومن     

 ھذه بین من ، الوضع ھذا حّدة من تخفف التي والمقترحات الحلول من جملة بإتباع إال یأتي

 على المترادفة المتعددة للمصطلحات میدانیة وصفیة دراسة المصطلحات دراسة" ھو : المقترحات

  علیھا المفضل المصطلح وشروط التقییس مبادئ وتطبیق العربي، الوطن في االستخدام مستوى

 ثم - أمكن إن- استخدامھ بدء وسنة )تقریبا لھ المستخدمین أي( منھا كل شیوع نسبة سجیلت إلى إضافة

 الختیار المتوافرة المعلومات أساس على المتعددة المترادفة المصطلحات ھذه بین الموازنة

 ونشره باستخدامھ للتوصیة، توثیقھ ثم دقیقة، واجتماعیة ولغویة علمیة أسس على المفضل المصطلح

  علیھا التقییس مبادئ تطبیق ثم أوال وصفیة دراسة المشكلة بدراسة القیام بعد أي علیھ صارواالقت

 1."فرضیة عملیة وھي المستھجن، واستبعاد ، المفضل واختیار

  : مستویات ثالث على المفضل المصطلح نشر و المصطلح توحید قضیة معالجة ینبغي 

 الواحد العربي القطر أبناء بین المصطلحات بعض استخدام في تعددا نجد إذ :القطري المستوى  - أ

  .سبب لغیر

 بینھا العربیة األقطار من مجموعة مستوى على المصطلح توحید بھ نقصد و :اإلقلیمي لمستوىا- ب

 ثم مثال العربي المغرب الجغرافیة،كأقطار أو التاریخیة أو اللغویة الظروف في مثال تقارب أو تشابھ

  .مفیدا ذلك كان إن مثال العربیة الجزیرة دول مستوى على ثم العربي المشرق أقطار مستوى على

  2."العربي الوطن أقطار جمیع في المفضل المصطلح استخدام توحید ھو :القومي المستوى  - ج

  :التالیة النتائج إلى البحث وانتھى

 قائما علًما أصبح ألھمیتھ ونظًرا ما، باسم ما مفھوم تسمیة في علیھ اتفق ما ھو المصطلح  -       

  .العلوم من كغیره الخاصة منطقاتھ لھ بذاتھ

 كان فإذا  والّدرس المھمة نفس یتقاسمان كونھما وطیدة، عالقة واللسانیات المصطلحیات تجمع -     

  .للمصطلح اللسانیة الھویة یحقق الذي ھو اللساني فإنّ  المصطلح، طبیعة یدرس المصطلحي

                                                             
، 2العربي شروطھ و توحیده ، مجلة جامعة الخلیل للبحوث ، جامعة الیرموك، مجعلي توفیق الحمد، المصطلح 1 

  10 ، صاألردن،اربد،2005، 1ع
   98 المرجع نفسھ ، ص 2 
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 العارمة الفوضى جراء العربي، اللساني المصطلح أزمة یعیش العربي العلمي الواقع یزال ال  -   

 فكان المترجمین بین التنسیق لغیاب نظًرا العربیة، إلى والنقل الترجمة في العربي العالم دتسو التي

  .الواحد للمصطلح العربیة المترادفات وكثرة الباحثین، بین واالختالف الفوضى انتشار نتائجھا من

 أثناء ألنھ العلمي، المستوى على اللساني المصطلح توحید في المصطلحیة المعاجم تستطع لم -

 إلى اللجوء دون بھ، الخاص اللساني المصطلح استخدام إلى ومختص باحث كل یلجأ العمل

  .التعریب تنسیق ومكتب والعلوم والثقافة للتربیة العربیة المنظمة قبل من الموضوع المصطلح

  

 ما و ميالعال التطور مسایرة من البد ، اللساني العلمي التقدم لتحقیق القول یمكن األخیر في و  -  

 حسین یقول كما  عربي، علمي مصطلح وجود بعدم القول أن و الغربیة اللسانیات تفرزه

 عن متخلفة العربیة اللغة كانت فإذا ، العربیة اللغة استعمال عن الممتنعون یعتمده عائق أكبر:"نصار

 بلغة لنھوضفا لذلك اقتصادیا، و فكریا متخلفون أھلھا ألن فذلك الحالي عصرنا في الحیة اللغات

 في ھي  ضالل و  تشعب غیر في إلیھا تؤدي التي الطرائق و ةالحقّ  األھداف استبانة یستدعي عربیة

 وأخر  1"الذؤوب الواعي والتنفیذ الدقیق المنھج ،و الشامل التنسیق و السلیم التخطیط إلى حاجة

  .ذلك دون تحیا لن ألنھا أعمالھم في الباحثون و العلماء بھا یلتزم أن الخطى

 

  

                                                             

 .23 ص لبنان، بیروت، ،1198 ، ط.د العربي، الرائد ،دار لغویة دراسات  نصار، حسین 1 
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 المسدي المصطلح اللساني عند عبد السالم  :الثانيالفصل 

  

  .سّدي المفھوم و الخصائص و المجالالمصطلح اللّساني عند الم: المبحث األول

   

   إسھامات عبد السالم المسدي في مجال اللسانیات :المبحث الثاني
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  ت سّدي المفھوم و الخصائص و المجاالالمصطلح اللّساني عند الم: المبحث األول

                                     :مفھوم المصطلح اللّساني  عن عبد السالم المسّدي - 1 

یقّدم لھا ، وإّنما كان لم یكن المسّدي بعیدا عن كل التعریفات العلمّیة التي وضعوھا من سبقوه      

  منھجّیة مقنّنة  یقف على البعد العلمي والمعرفي إثر ، فقد قّدم  للمصطلح اللّساني مفھوموضعا آخر

علم المصطلح تنظیري في األساس تطبیقي في :"حیث یقول مخبرا عن المصطلح و مجالھ

و التكوینّیة في االستثمار ،ال یمكن الذھاب فیھ إال  بحسب تصور مبدئي لجملة من القضایا الداللّیة 

،فالمسّدي دأب على إرساء مبدأ الّتخصص في تعریف المصطلح اللّساني ، وال 1 "الظاھرة اللّغویة

في  رّبما یتضح لنا ملّیا مفھوم المصطلح اللّساني من خالل إدراج األسس و المعارف المصطلحّیة

  .وضع المصطلح اللّساني 

          

  : خصائص المصطلح اللّساني -2 

 الضوابط ممّیزاتوضع المسّدي ضوابط محّددة في صیاغة المصطلح اللّساني مّثلث ھذه     

ما نستخلصھ من أعمالھ في ھذا المجال الذي أعطاه قسطا  وھذا.وسمات المصطلح اللّساني عنده

:مھّما من الّدراسات و االنجازات   

(Morphosémantique ("المورفوالدي"خاصیة الشكل والمكّون الّلفظي -   

ھذه خاصیة مھّمة یراھا المسّدي أّنھا تالزم جمیع أنواع المفردات المصطلحّیة المتخّصصة  

وتحصر ھذه العالقة من خالل .ومفادھا أّن لداللة الكلمة عالقة بشكلھا المورفولوجي والعامة 

التي تمثل  المدلولیةالقة المضافة إلیھا ثم استنتاج العتجرید الكلمة القاعدّیة من الزیادة اللّغویة 

فمدلوالت ھذه الكلمات )صنع -أعماال - كتاب:(لدینا الكلمات:األصل نوضح ھذا بالمثال اآلتي 

مجرّدة من الزیادة و بالتالي فإّنھا ال توحي إلى أي مفھوم محّدد؛ وھنا تقتضي الضرورة أمرین 

  :وھما 

                                                             

  22 :، تونس، ص1984 ،1طعبد السالم المسدي، قاموس اللسانیات، الدار العربیة للكتب، 1 
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.المعنوّیة المعجمّیة األصلّیةإلى الواجھة حمل معنى الكلمة على األصل و إعادتھا  -أ  

فتأخذ ھذه الكلمات مدلوالت معنوّیة  حملھا على المعنى المختص عن طریق اإلضافة مثال؛- ب

  :األشكال فنقول مثالمختلفة تختلف باختالف 

ھذا مدلول معلوم محّقق یكشف عن صورة المدلول المطلوب بإضافة كلمة :  كتاب اللّسانیات-

                   :لفظة الریاضیات یتغّیر المعنى:لسانیات إلى لفظ الكتاب ولّما نغّیر الكلمة المضافة فنختار مثال 

  كتاب

یاضیات ر          لسانیات     .   فإّن المدلول ینتقل إلى شكل آخر> =كتاب الریاضیات -  

 :(Parinclusion)  - خاصیة التضمین  

في تعیین الصنف "وھي خاصّیة معنوّیة ھاّمة یحمل علیھا المصطلح اللّساني ودورھا یفید    

العام الذي ینظم فیھ اللّفظ المعّرف وتخصیص ما یمّیزه عن األصناف الفرعّیة المشاركة لھ في 

  1".اختزال ما ھو جوھري من عبارة أو مرادفھو اختصار و )التضمین(وفائدة  "االنتماء

 :  (Antonymie)   - خاصیة الضد وعالقة التضاد   

یتشبث بھ على وجھ االشتراك في الجنس و إن كان یفارقھ في النوع أو في الصفات  وھو"    

  2"المخّصصة

منھجّیة علمّیة وطا عمیقة في ضبط المصطلح اللّساني مرّكزا على فالمسّدي ربّما قد وضع شر    

دقیقة في ذلك ونجده في كتابھ مباحث تأسیسیة في اللّسانیات یلح على ھذا النمط من التكوین اللغوي 

تترّكز في حركة من الّتبلور المتدّرج طبق - اللّساني–فصیاغة المصطلح :"المعاصر حیث یقول 

  .نمو الّدال االصطالحي 

                                                             
البشیر التھالي،تعریف المصطلحات في الفكر اللّساني العربي أسسھ المعرفّیة وقواعده المنھجّیة، دار الكتب العلمّیة   1

  67م،ص1،2007بیروت،ط
  68المرجع نفسھ ،ص  2
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على  اللّغوّیة، أماالذاتّیة في الظاھرة حركة الوبموجب ذلك اندرجت قضایاھا ضمن أوجھ      

الصعید الّداخلي فإّن الصوغ االصطالحي یمّثل جلب اللّفظ من الرصید المشترك إلى الرصید 

  :اآلتياألستاذ المسّدي مناسبا في طرحھ المعرفي وفق  ، ونستدرك نحن أھم ما یراه1المختص

  .واتصالھ المباشر بالمعلوماتانطالقا من بعده المعرفي "المصطلح"یجب أن یحدد  -1

اعتماد العملّیات الترتیبّیة في التقنین للمصطلح اللّساني وفق األغراض المنشودة عند كل  -2

  .استخدام 

إّن مراتب التجرید "  :بعبارتھصفة الّتجرید في المصطلح اللّساني و إلحاحھ علیھ  -3

في تعاملھ مع حركة المفاھیم االصطالحي ھي بمثابة المراحل الّتقدیرّیة التي یقطعھا الذھن 

   2".ل علیھا بواسطة األداة اللّغویةالمدلو

  :مجاالت المصطلح اللّساني عند عبد السالم المسّدي -3  

رأى أّن المصطلح اللّساني علم قائم بذاتھ،فقد أدرك مكانة ھذا األخیر ضمن العلوم اللّغوّیة  

فال مناص من أّن مجاالت اللّغة المتعّددة ودراساتھا تستند في أعمالھا إلى معطیات .األخرى

اللّساني فھو بالنسبة إلیھا مرجع معجمّي ووازع معرفّي تفرضھ الضرورة  المصطلح

  :ویمكننا ضبط مجاالت ھذا العلم وتحدیدھا فیما یلي .العلمّیة

یھتم علم المصطلح اللّساني في نظر المسّدي بتدقیق البحث في المفاھیم اللّغوّیة وضبط مدلوالت  -1

  .المفردات المستعملة

معجم : یعمل بلغة الّتخصص أي تحدید المجال الذي تعمل فیھ المصطلحات اللّسانّیة مثال -2

  إلخ..الوظیفّیةمصطلحات  الصوتّیة، معجمالمصطلحات 

یتبّنى عبد السالم المسّدي بوضوح المنھج الوصفي في تصنیفھ وضبطھ للمصطلح اللّساني  -3

  .؛وبالتالي فإّن المجال المنھجي لھذا العلم ھو الوصف

یختص علم المصطلح "یعتمد علم المصطلح اللّساني على لغة الكتابة ضمن مجال لغوي عام  -4

  .1"مختّصة عامة بلغة
                                                             

  79م،ص1،2010دار الكتاب الجدید المّتحدة،طعبد السالم المسدي،مباحث تأسیسیة في علم اللّسانیات ،  1
  82المرجع نفسھ ،ص  2
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یعمل علم المصطلح اللّساني على إضفاء طابع العلمّیة للّغات عبر تحدید المفاھیم وتقنین  -5

  .اإلجراءات

یرى عبد السالم المسّدي أّن علم المصطلح أسھم في الّتأسیس للسانیات العربّیة المعاصرة      

، وألّف على غرار ذلك  وبخاصة الجانب المصطلحي منھا ،وتطویر المفرّدات اللّغوّیة العربیة

قاموس اللّسانیات لألستاذ : وعلى سبیل المثال نذكر كتاب.كتب ومعاجم تتناول علم المصطلح 

مفاتیح العلوم :" یقول في كتابھ معّرجا على علم المصطلح ومبّینا فائدتھعبد السالم المسّدي حیث 

وعنوان ما بھ  لمعرفّیة مصطلحاتھا ومصطلحات العلوم ثمارھا القصوى؛ فھي مجمع حقائقھا ا

غیر ألفاظھ  یتمّیز كّل واحد عّما سواه ولیس من مسلك یتّوسل بھ اإلنسان إلى منطق العلم 

حّتى كأّنھا تقوم من كّل علم مقام جھاز من الّدوال لیست مدلوالتھ إالّ محاور العلم  االصطالحّیة 

استبان خطر المصطلح في كل فّن ذاتھ ومضامین قدره من یقین المعارف ،وحقیق األقوال فإذا 

توّضح أّن الّسجل االصطالحي ھو الكشف المفھومي الذي یقیم للعلم سوره الجامع وحصنھ 

   2".نعالما

 :جھود البحث اللساني عند المسدي -4

  .اتسمت أعمال عبد الّسالم المّسدي بثراء ھام؛ فلم یكن باحثا مقتصرا على جانب واحد    

فدراساتھ جابت كّل مناحي اللّغة منھجا وعلما ، فلم یحصر .متعلّق بمجال معّین أو دارسا 

انجازاتھ في جھة معرفّیة محّددة ؛وإّنما كان منصبا على القراءة و الّتحلیل ألھم المناھج 

اإلجرائّیة و المعارف الّنظرّیة مدركا جّل اإلدراك بأھمّیة ذلك في معرفة الغیر، والوقوف 

استخالص اإلسھامات فذاك حسب المسّدي الطریق المثلى لبسط الموروث  على الحقائق و

اللّساني العربي و المجد اللّغوي العربي العریق بسطا ال تقلقھ البواعث الخارجّیة ، وال 

فالمسّدي ال محالة أدرك خطر ھذا .المستجدات الحضارّیة التي تفرضھا الحیاة العالمّیة

عن واقع اللّغة العربّیة في ظّل الّتحدیات األجنبّیة ،وراح  وتساءل.المنعرج اللّغوي الكبیر

یسعى إلى قولبة المكتسبات و القدرات الحضارّیة لصالح اللّغة العربّیة وفق منوال علمّي 
                                                                                                                                                                                                          

  271 ،ص1،ط2008،مقّدمة في علم المصطلح أسسھ الّنظرّیة و تطبیقاتھ العلمّیة،بیروت،مكتبة لبنان ناشرون، القاسميعلي   1
  

  11عبد السالم المسّدي ،قاموس اللّسانیات،ص  2  
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فأبحاثھ كما أسلفنا .یكسي الّتراث لباس الحضارة بعیدا كّل البعد عن الشوائب و االنحرافات 

تناول قضایا اللّغة وفق مبدأ علمّي دقیق و تصّور منھجّي موھوبة باإلبداع المعرفي؛ فقد 

  :            عمیق لھ من الخصائص كامل التحلیل و الشرح و الوصف 

        وتتجلّى أھمّیة اللّسانیات عند عبد السالم المسّدي من خالل ما استلھمتھ من نظرّیات

وھذا ما عّبر عنھ في الكثیر من مواقفھ و مناھج رآھا تتناسب و الواقع اللّغوي العربي الحدیث ، 

ومن المعلوم أّن اللّسانیات قد أصبحت تلتجئ في مناھج :"نجد من أقوالھ مثال .حول ھذا العلم

و طرائق في  بحثھا وفي تقدیر حصیلتھا العلمّیة إلى اللّسانیات وإلى ما تنتجھ من تقدیرات علمّیة

باعتبار أّنھا العلم الذي یدرس حقائق ومناھج الظواھر اللّسانّیة وبیان عناصرھا . 1"االستخالص

؛فھذا التعریف الوصفي دلیل أھمّیة ودور اللّسانیات كعلم قائم 2ووظائفھا اإلفرادّیة و الّتركیبّیة 

  .بذاتھ في إثراء المعرفة اللّغوّیة

ة معتمدا على قواعد واضحة تعّبر على الشّك من أّن المسّدي ینطلق في دراستھ اللّسانیّ      

وازعھ الفكري ومبدئھ المنھجّي الذي ینبع من إیمانھ الكبیر بمقّدرات اللّسانیات كعلم عصري 

یمكن االستفادة منھ و تطویعھ بما یناسب اللّغة العربّیة ،ویتسّنى لنا ھنا الّتعبیر عن ذلك وفق ما 

  :یلي 

  .العربي و استنطاق المكنونات اللّغوّیة یستند إلى دراسة الّتراث اللّساني -

  .مطالعة المنجز اللّساني الغربي و التغلغل العمیق في خصائصھ -

یعتمد المسّدي في دراساتھ اللّسانّیة غالبا على المنھج الوصفي،وھذا الّنوع من المناھج تلجأ إلیھ -

  .العدید من األبحاث اللّسانیة المعاصرة

المنھج البنیوي في دراسات عدیدة فھو یرى أّن اللّسانیات  ویظھر على المسّدي اعتماده

البنیوّیة ذات التحّرك اآلني قد مكنتنا من الّنظر بعمق في تراثنا اللّغوي العربي،وتقوم الّدراسة 

  :اللّسانیة عند عبد السالم المسّدي على الخطوات معّینة وھي 
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.البحث و اإلجراء الّتحدید و الّتأسیس للقواعد األولّیة لالنطالق في-1  

.دراسة الظاھرة اللّغویة عبر كشف خصائص البناء العضوي اللّغوي-2  

.اعتماد قاعدة المدلوالت في بناء الّضبط االصطالحي اللّساني-3  

ولم تخلو أبحاثھ من اإلرھاصات "  اللّسانیات النظرّیة العامة"أبحاثھ ال تخرج عن دائرة أبحاث 

یتسم بھا الفكر اللّساني عند المسّدي تجسیمھ لھوّیة الحدث اللّساني  الفلسفّیة ،ومن المعارف التي

  .                           على خاصیة  حدث الجھاز الفیزیائي 

       وفي األخیر نلحظ على المسّدي توّسعھ العام في عالم المعارف اللّغوّیة العربّیة و الغربّیة    

اعتمادھا وفق ما یتماشى مع رؤیتھ اللّسانیة،فھو ذو نظرة و طرقھ أبواب المناھج المختلفة و 

شمولّیة موّسعة بإحاطات علمّیة تحمل في أحضانھا أثر الفلسفة والعلوم الّتجریبّیة التي یستند إلیھا 

  في أّیة دراسة لغوّیة حدیثة فساعده ذلك على قراءة أفكار الغیر والتغلغل في عطائھم 

واستحضار الماضي العربّي بأسلوب حضارّي بما یحفظ للعربّیة وصال التقّدم في ظّل عالم 

  11.متقلّب المعارف
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 المبحث الثاني:  إسھامات عبد السالم المسدي في مجال اللسانیات    

  1- قراءة وصفّیة تحلیلّیة لكتاب المسّدي"قاموس اللّسانیات":

  :اللّسانیات لألستاذ عبد السالم المسّدي الّتعریف بكتاب قاموس  -

اللّساني  ھو معجم لغوّي متخّصص،ومجال علمّي محّدد ،ینطوي تحت مظلة علم المصطلح

،وكانت ھي الطبعة األولى للكتاب وجاءت طباعتھ ونشره من طرف الّدار العربّیة للكتاب عام 

مع مقّدمة  )عربي –فرنسي  - ي فرنس - عربي: (قاموس اللّسانیات:م ،وھو بالعنوان األتي 1989

 .في المصطلح

اعتبر معجما لسانّیا ھاما خاصة أّن خروجھ للساحة اللّغوّیة كان في فترة تفتقر فیھا اللّغة 

،والعرب في ھذه المرحلة لم یفرزوا  العربّیة إلى الّتعریف بھذا العلم باعتباره ولید الفترة الجدیدة

الحضارة اللّغویة العربّیة في ظّل التحّدیات المعرفّیة  أدوات منھجّیة مقنّنة لتلقي إرھاصات

اختار صاحبھ المنھج الوصفي في بسط المصطلحات وتدقیق وال رّبما  .والمنھجّیة القائمة 

المعلومات فجعل لكل مصطلح لسانّي في اللّغة الفرنسّیة ما یقابلھ في اللّغة العربّیة ،ولكل مصطلح 

 .الفرنسّیة لسانّي عربي مقابلھ باللّغة 

وقد عّرج بقدر مھم على ماھیة علم المصطلح وخّصص لھ مفاھیم وشروح وافیة تناول 

فیھا خصائص علم المصطلح اللّساني ومكانتھ في اللّغات وذھب یبّین إسھام العرب في ھذا 

ة المھم في إشارة على تأكیده وحّثھ على االنتباه لھذا القسم الفّعال داخل دائر المجال اللّساني

اللّسانیات ، ورآه ضرورة قسوة للمضي قدما في االنجازات بفّك الغموض وإّتباع منھج علمي 

  11.غةدقیق غرضھ تنمیة اللّ 

مفاتیح العلوم مصطلحاتھا ومصطلحات العلوم ثمارھا :"ونستھل ھنا قولھ في مقّدمة كتابھ

ا سواه ولیس من مسلك القصوى؛فھي مجمع حقائقھا المعرفّیة ،وعنوان ما بھ یتمّیز كل واحد عمّ 
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حّتى كأّنھا تقوم من كل علم مقام یتوّسل بھ اإلنسان إلى منطق العلم غیر ألفاظھ االصطالحّیة 

وحقیق  جھاز من الّدوال لیست مدلوالتھ إالّ محاور العلم ذاتھ ومضامین قدره من یقین المعارف 

االصطالحي ھو الكشف األقوال فإذا استنان خطر المصطلح في كّل فن توّضح أّن الّسجل 

   ."المفھومي الذي یقیم للعلم سوره الجامع وحصنھ المانع

قاموس :(نقوم نحن بدراسة كّل العناصر و المفاھیم التي تطّرق إلیھا المسّدي في كتابھ        

االصطالحّي ،والّتي عنونھا وفق نظرتھ الكیفّیة الخاصة شّخص من خاللھا الواقع )اللّسانیات

بمنظور لسانّي حدیث، ونعتمد في دراسة مضامین ھذه القضایا على طریقة منھجّیة العربّي 

.كونھا مناسبة في شرح األفكار وبسط المفاھیم" وصفّیة تحلیلّیة"  

             عبد السالم المسدي في كتابھ جاء بھ نماذج تطبیقیة حول ما  -2

 :"  قاموس اللّسانیات ومقّدمة في علم المصطلح" 

مفاتیح العلوم مصطلحاتھا ومصطلحات :"ونستھل ھنا قولھ في مقّدمة كتابھ قاموس اللّسانیات       

العلوم ثمارھا القصوى؛ فھي مجمع حقائقھا المعرفّیة ،وعنوان ما بھ یتمّیز كّل واحد عّما سواه ولیس 

كأّنھا تقوم من كّل علم حّتى  غیر ألفاظھ االصطالحّیة  من مسلك یتّوسل بھ اإلنسان إلى منطق العلم 

مقام جھاز من الّدوال لیست مدلوالتھ إالّ محاور العلم ذاتھ ومضامین قدره من یقین المعارف 

،وحقیق األقوال فإذا استبان خطر المصطلح في كل فّن توّضح أّن الّسجل االصطالحي ھو الكشف 

  1" .المفھومي الذي یقیم للعلم سوره الجامع وحصنھ المانع

نقوم نحن بدراسة بعض العناصر والمفاھیم والمصطلحات التي تطّرق إلیھا المسدي في        

،والتي عنونھا وفق نظرتھ الكیفّیة الخاصة شّخص من خاللھا الواقع )قاموس اللّسانیات(كتابھ 

ونعتمد في دراسة مضامین ھذه القضایا على طریقة منھجّیة .االصطالحّي بمنظور لسانّي حدیث

  .كونھا مناسبة في شرح األفكار وبسط المفاھیم " یلّیةوصفّیة تحل"

یجزم عبد السالم المسّدي في كتابھ قاموس اللّسانیات على أّن كّل العلوم  :مصطلحاتھا  العلوم و

تمتاز بالضبط المصطلحي الخاص؛الذي تبنى علیھ القواعد المعرفّیة لكّل علم من العلوم ،ویوضح 
                                                             

 
1
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في مدخل كتابھ المعنون بعنوان العلوم ومصطلحاتھا بأّن الرابط بین المصطلح و المعرفة ھو رابط 

وجودي تكاملي ال یقوم اآلخر إالّ باآلخر؛ وإالّ انتزعت  الخصوصّیة للمعرفة المقصودة والمحدّدة 

جد قولھ اآلتي باعتبار أّن المصطلح ھو المحّرك األساس للتوجھ المعرفي الحاصل داخل العلوم ، ون

مفاتیح العلوم مصطلحاتھا ومصطلحات العلوم ثمارھا القصوى؛ فھي :" معّبرا عن النظرة الّتفسیرّیة 

 :ونحلل قولھ وفق ما یلي  " مجمع حقائقھا المعرفّیة ،وعنوان ما بھ یتمّیز كّل واحد عّما سواه

ال علم بدون مصطلح وال ھذه العبارة ذات مدلول واضح؛ف):مفاتیح العلوم مصطلحاتھا (عبارة -

       psycologieعلم الّنفس  یمكن أن نسمي العلم علما إن كان یفتقد لمفردات مصطلحّیة ؛ فمثال

 ...لھ مصطلحاتھ الخاصة كااضطراب الّتحویل ،السیكاستینیا، الطاقة الكامنة 

   : مصطلحاتھا تتمّثل في  sociologieعلم االجتماع و  

reforme aleSoci علم السكان“اجتماعي،دیموجرافیا  إصالح  “Démographie 

وغیرھا من المصطلحات وفي علم اآلثار  Social Control،الضبط االجتماعي

Archéologie لھا مصطلحات خاصة بھا كالرواسب األثریةArchaeological 

Deposits  و الصیانة الحقلّیةArchaeological Conservation  وغیرھا من

 .العلوم األخرى

إذا فالمصطلح وظیفتھ تضمین معنى المعرفة المحّددة ضمن المادة المعجمّیة       

  .المنتقاة

ویلّح عبد السالم المسّدي على العالقة القائمة بین المصطلح و المعرفة باعتبارھا عالقة      

لمعرفي ومن كل ما سلف یتجلّى أّن الوزن ا:" انجازّیة وجودّیة تفاعلّیة ونختم ھذا العنصر بقولھ

 في كّل علم رھین مصطلحاتھ لذلك نسّمیھا أدواتھ الفّعالة ألّنھا تولّده عضویا وتنشئ صرحھ ثّم 

" العلوم ومصطلحاتھا"ونستخلص من عنوانھ  1"تصبح خالیاه الجینّیة التي تكفل التكاثر و الّنماء

  :ما یلي 
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  .أّن لكّل علم من العلوم معجمھ االصطالحي الخاص بھ -

بین المعرفة والمفردة المستعملة عالقة وظیفّیة یؤدي المصطلح المحّدد استعماال وظیفتھ العالقة  -

  .المعنوّیة الخاصة

من الواضح أّن كّل علم یتبّنى مصطلحاتھ الخاصة ومفاھیمھ  :أعراض القضّیة االصطالحّیة  -

ف بین مجامع العلوم المعجمّیة المحّددة الّتي تمّثل أداة بسط سندال المعرفة، والتي تؤھلھ للوقو

إالّ أّن المسّدي ھنا وفي ھذا العنوان ضمن .المختلفة و تمنحھ جھورّیة الّتحدي و الصمود والتمایز

      ھل یمكن للتخصیص المصطلحيّ :كتابھ أراد توضیح معضلة لغوّیة مھّمة مفادھا اإلشكال اآلتي

و الّتجھیز المعجمّي الخاص بكّل علم أن یھدد بتصادم االستعماالت المصطلحّیة،وتنامي الظواھر 

  :المبھمة ضمن قوامیس العلوم المختلفة؟ وھذا ما سنجیب عنھ  عبر تحلیل آرائھ وفق اآلتي 

تنشد إّن التسلیم بقیمة الجھاز المصطلحي بالنسبة إلى كل معرفة (یقول عبد السالم المسّدي   

الشّك من أّن :1)القبض على الظواھر سواء أكان ذلك بالوصف التشخیصّي أم باإلحكام االستنباطي

المسّدي قد انتابھ أمر مھم في عالم المصطلح، وخّص لھذا األمر عنوانا من كتابھ قاموس 

مدركا خطر التصادم " أعراض القضّیة المصطلحّیة"اللّسانیات؛فأراد أن تكون صیغة العنوان 

الحتمي الذي تفرضھ البوادر المعرفّیة العلمّیة في باب التجاذب المعجمي و المفرداتي ؛الذي تفرزه 

نھضات األبحاث االستكشافّیة العلمّیة في حّیز الضبط المصطلحي الجدید؛فلن یبقى المكّون 

: یانالمصطلحي حكرا على طاقة معرفّیة خاصة نتیجة عوامل عّدة منھا على سبیل الحصر و االستب

االحتیاج المعجمي لكّل استكشاف معرفي حاصل،وكذلك التأّثر المعرفي وتشّكل حلقات العلوم ال 

وما .یمنع من حدوث الّتشابھ أو الّتداخل المصطلحي ، ومنھا تكون المعضلة التي أشار إلیھا المسّدي

  :نستخلصھ من أعراض القضّیة االصطالحّیة ما یلي 
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لمعرفة ،و بالتالي تتعّدد الداللة المعنوّیة لكّل مفردة تستعمل في ھذا غموض المصطلح في تحدید ا -

  .المجال

قد تتداخل العلوم و المعارف ضمن حّیز التنافس المعرفي المسارع، وھذا یوحي بوجود تشابھ  -

  .للمصطلحات المستعملة داخل أي مجال معرفيّ 

یرى المسّدي أّن اللّغات وعبر فترات عریقة من الزمن كانت في  :اللّسانیات وعلم المصطلح  -

عملّیة البحث عن المادة المعجمّیة ضمن عملّیة التنقیب الّتاریخي في حقول األلفاظ ؛ فالمصطلح 

وداللتھ المعرفّیة لم تكن بحسب المسّدي ولیدة العصور المتأخرة وال حكرا على الجھود اللّسانّیة 

 ةغابرة على نحو البحوث التأثیلیّ بة في عمق اللّغات عبر الفترات الّتاریخّیة الالحدیثة ، فھي ضار

)Etymologiques (. فقد بّین المسّدي الدوافع التي أجبرت اللّغویات قدیما في البحث و التحدیث    

  :وسنقوم ھنا بتوضیح ذلك.التجدید في المصطلح اللّساني وصوال إلى الواقع المصطلحي الحدیثو

فكّل اللّغات تعیش مخاض تولّد الّدوال عندما تقتحمھا مدلوالت :"یقول عبد السالم المسّدي      

مستحدثة بصرف الّنظر عن سعي الجھاز اللّغوي إلى استیعاب المدلول الجدید دون استقبال الدال 

بالطاقات الداللّیة الغریب؛وذلك باللجوء إلى استبطان تعود فیھ اللّغة على نفسھا لتفجر بعض ألفاظھا 

  لیست ھذه الظاھرة وقفا على مواجھة اللّغة للرصد المصطلحي في العلوم والمعارفو  .المتغایرة

  1".ولكّنھا شاملة للمتن القاموسي الواسع

تلك التي تعنى باألصول االشتقاقّیة وتاریخ تفّرعھا، ومنھا البحوث المخّتصة بالرصد (عبارة  -

بّین المسّدي عمل األبحاث اللّغوّیة القدیمة ): م اللّسان القاموسّیة و المعجمّیةاللّفظي في فرعین من عل

ضمن مجال المصطلح مستندا في ذلك إلى الخطوات التي انتھجتھا البحوث التأثیلّیة في الّدراسة 

وفق فھو یرى أّن البحث اللّساني یجب أن ینّمط .المعجمّیة ؛وكأّنھ یرى أّن الدراسة كانت في أتّم وجھ

  :اإلجراءات القدیمة التي جرى علیھا البحث اللّغوي القدیم أي

  

                                                             
  15   عبد السالم المسدي ، قاموس اللسانیات، ص    1
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  .دراسة األصول االشتقاقّیة للمفردات  -

  .دراسة تاریخ التفرع الداللي المعجمي لأللفاظ -

تخصیص مباحث في مجال علم المصطلح وفق ما یتطلّبھ البحث اللّغوي المعاصر على نحو  -

  .المعجمّیةمبحث علم القاموسّیة وعلم 

  علم یعنى بحصر كشوف االصطالحات بحسب كّل فرع معرفيّ ..ونعني بالمصطلحّیة(عبارة    

ھدف ):فھو لذلك علم تصنیفّي تقریرّي یعتمد الوصف واإلحصاء مع سعي إلى التحلیل التاریخي

بین المسّدي ھو وضع تعریف واضح دقیق لعلم المصطلحّیة لتجّنب التشابھ الذي قد یحصل بینھا و

علم المصطلح مستدركا خصائص محّددة تبینّیة توضح الدور الوظیفي الذي یوكل إلیھ كّل طرف 

  : منھا فنجده ھنا یصف المصطلحّیة بما یلي 

علم المصطلحّیة بحسب المسّدي یقوم بضبط نتائج األبحاث االصطالحّیة وحصرھا ضمن نطاقھا  -

  .معجمّیة معّینة المعرفي الخاص ضمن مجال البحث المستھدف لدراسة

تقوم المصطلحّیة بتصنیف النتائج التي یتوصل إلیھا البحث المعجمّي ثم بعد ذلك االنتقال إلى إقرار  -

  .ما النتائج بحسب الفرضیات التي انطلق منھا البحث

ركّز عبد السالم المسّدي في ھذا الباب على ذكر مسألة  مھّمة في : االصطالح و الحركة الذاتیة -

الصطالح من حیث تاریخ التأسیس الحضاري للعرف االصطالحي وبیان أثر الروافد علوم ا

ضاربة في ذلك العمق في .الّتأسیسّیة في میدان العلوم المعرفّیة التي ال تكاد أّمة من األمم تخلو منھا

 دالالت األلفاظ وأنساب المفردات، موّضحا أھمّیة ھذا االستكشاف في تقدیر نتائج معرفّیة  تضمن

  .الصیرورة العلمّیة لكّل منبع لغوّي حضاري

أّن كّل مجموعة بشرّیة ترابطت  إذا عالجنا قضّیة المصطلح من منطلق لسانّي نقدّي رأینا ( عبارة-

یرى المسّدي أّن المصطلح ھو ولید الحیاة الثقافّیة ): لغوّیا فتحّولت إلى مجموعة ثقافّیة حضارّیة

النسیج المشترك النابع من التكتل اللّساني الموّحد للجماعات  االجتماعّیة اللّغوّیة،وھو نتاج

فبذلك تقوم اللّغة ویشیع المدلول االصطالحي بین الفئات البشرّیة ، وكأّن المسّدي ھنا یجزم .البشرّیة
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           بأّن اللّغة عمال أساسّي ووحید في بناء الوحدة القومّیة مستثنیا الروابط العرفّیة و العرقّیة 

وأثبت المسّدي أّن الحضارة اللّغوّیة الثقافّیة نابعة من التوافق واالنسجام االصطالحّي .العقائدّیة و 

بین المجموعات البشرّیة و ال رّبما لن تكون حضارة ثقافّیة لغوّیة تقف على الثوابت اإلنجازّیة 

  :للمعطى االصطالحي التالیة 

 االستعمالّیة للمصطلحات المدلولیة الوحدة أنّ  ھنا والحاصل: اللّغوي االجتماعي التكّتل - 1

  .الواحدة اللّغوّیة المجموعة بین البشريّ  االتحاد تقوّیة في قصوى ضرورة

 االنتمائّیة القیمة اللّغوّیة للمصطلحات تكون بحیث االنتماء وھو : الحضاري الثقافي التكّتل - 2

         ليالدال موروثھا على حفاظا لّغاتال من لغة لكلّ  الحضاري النھج وفق المعرفّیة لمدلوالتھا

  1.الخاص المعرفيّ و

  

 لھ تخضع جدید اصطالحّیا واقعا خاللھا من یبّین أخرى توضیحّیة صورة المسّدي یقّدم

  .العربّیة اللّغة في المصطلحات

 في واحد نسیج من كانتا ،ولئن الحضارّیة بالمعضلة اللّغوّیة القضّیة اختالطا األولى( عبارة- 

 الموقف تبعات اللّغة یحّمل بما الوجھتین تالبس ھو المضني فإنّ  االصطالحي الموضوع سیاق

 أن مألوفا كان أحیانا و أخرى أحیانا اللّغة تبعات من أّنھ یظنّ  بما التاریخ ویرھق حینا التاریخي

 الّثقافات حیاض من نناھلی نھضوا یوم األجداد أثر اقتفاء إلى المعاصرة النھضة رواد یدعو

 معقّداتھ ثبطتھم وال اللّغوي المشكل یعقھم فلم الھندّیة و الفارسّیة و اإلغریقّیة

 الموروث إلى إشارة في العربي المصطلح تمّیز خصائص المسّدي یستنتج):االصطالحّیة

 منھم علج تراثّیا وصفا العربّیة اللّغة  من االختصاص أھل إلى نظر أّنھ إالّ  .العربي المعجمي

 في المسارع االصطالحي الواقع عن متخلّف وضع في العربّیة االصطالحّیة الّدراسات یضعون

 المتشبث الرأي أصحاب أنّ  ،بمعنى اإلنتاج و الّتطور لشروط جامعة عالمّیة لغوّیة نھضة الّتطور

  :ھاأھم عّدة العتبارات حرج موضع في العربي االصطالحي الركب یضعون الّتاریخي بالموقف

                                                             
  25عبد السالم المسّدي ،قاموس اللّسانیات ،ص   1
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 على الحدیثة االصطالحّیة المعجمّیة القدرات بحمل اللّغوي الّتراث حقّ  في الضّیق الّتصور - 

  .إلزامّیة بصفة الموروث قاعدة

 فكّ  تقتضي تنقیحّیة وجھة من التراث دراسة تقتضي الحدیثة االصطالحّیة المعرفّیة الضرورة - 

  .اللّغوّیة الحضارة و اللّغوّیة القضّیة بین الحاصل التمازج

 منذ ذلك وفي العربّیة اللّغة نمو بوسائل علیھ یصطلح ما ھو التصنیف ھذا ومدار:( عبارة - 

 في جھازھا ومطاطّیة اللّغوّیة الظاھرة في الذاتّیة الحركة ناموس بین الخلط بعض البدء

 تأملّیة ظرةن اللّغة نوامیس إلى المسّدي السالم عبد األستاذ نظر):المدلوالت من الجدید استیعاب

 قدرة مدى حول استفھاما طرحت وتقّدمھا اللّغة وسائل في الباحثة الذاتیة القراءة واصفا تدقیقّیة

 واإلنجاز الّتقدم سندال بسط في تسھم أن لھا یمكن التي النظریات استقطاب على العربّیة اللّغة

  .المصطلحّیة واألبحاث الّدراسات في

 "المصطلحي اإلنجاز" في بھا التقّید یجب التي الشروط و ألطرا إدراك نستطیع ولعلّنا        

   :اللّغوي االنتماء حّیز ضمن"االصطالحيّ  المعجمي البناء " حّیز على ھذا یحافظ بحیث

  .الجدید للمفھوم مالئم قدیم عربي لساني مصطلح عن البحث - 1

  .الجدید عنىالم على قلیال،ویطلق معناه الحدیث، المعنى من قریب قدیم لفظ عن البحث - 2

 .معّربا لیصیر عربّیة صیاغة یصاغ أن على لحروفھ األجنبي اللّفظ اقتباس - 3

 1.االشتقاق على باالعتماد المعنى جدید لفظ عن البحث - 4

  :اآلتیة بالخصائص العربي اللّساني المصطلح یتسم أن كلھ ھذا في ویشترط  

 شیوعھ و المصطلح استعمال كثرة :االّطراد - 1

   وبساطتھ وخفتھ اللّفظ سھولة :الّتداول یسر - 2

 .غیره مع یتداخل وأالّ  المفھوم العربي اللّفظ یناسب أن أي:المالئمة - 3

 غیره دون  اختیاره إلى المستعمل یدفع أن :الّتحفیز - 4
2. 

                                                             
،جامعة الجزائر العام )مخطوطة(الوضع واالستعمال ،رسالة دكتوراهعبد المجید سالمي،مصطلحات اللّسانیات بین   1

  71م،ص2007-2006:الدراسي
  72-71،ص نفسھ المرجع   2
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 ضمن الصحیح و الفّعال االصطالحي اإلنجاز األولى غایتھ المعالم واضح عملي كمخّطط وھذا

 عبد إلیھ یرمي ما وھذا العربّیة، اللّغة أبنّیة في المندرجة الذاتیة لحركةا إطار في المعرفّیة الحركة

  الحضارّیة عوارضھ و المصطلح لقضایا دراستھ في المسّدي السالم

 اللّساني المصطلح محّددات بذكر المسّدي یتفّضل الباب ھذا في : االصطالحي الّتجرید مراتب - 

 اللّغویات عالم في اللّساني االصطالحي التقّدم حّیز ضمن المعرفّیة الحالة تتطلبھ ما وفق

 یرى ما بحسب العربّیة للمصطلحات العلمي الّتجریدي الطابع یتكّون المقّدرات فبھذه الحدیثة

  .المسّدي

 األسرة بھا خّصت أولھما نوعیتان ظاھرتان الّنحت و االشتقاق:"المسّدي السالم عبد یقول         

 قوام وعلیھا األوروبّیة الھندّیة باللّغات لصیقة الثانیة و االنفجارّیة قدرتھا عنوان وبھا السامیة

 صناعة في اللّغات علیھا تعتمد التي الوسائل المسّدي السالم عبد شخص". التضامنیة سمتھا

 اللّغات علیھ تعتمد ما أھم االشتقاق وسیلة أنّ  األصلي،فرأى موطنھا وسیلة لكل وحّدد مفرداتھا

 فھو للنحت بالنسبة أّما .المعجمّیة اإلنشائّیة قدراتھا ازدادت وبھا العربّیة اللّغة لّنحوا على السامّیة

 المصطلحین ھذین على ھنا ونقف لھا االصطالحّیة القدرة ومنطلق أوروبّیة الھندو اللّغات وازع

  : مفصل بشرح

  

 أمثلة ومن التركیبي، امھانظ تنمیة في الّسامیة اللّغات إلیھا تستند صرفّیة قاعدة ھو :االشتقاق -  

  :العربّیة اللّغة في االشتقاق

" فعالة"مثال لداللة التقلب واالضطراب ووزن " فعالن"اشتقاق المصادر القّیاسّیة على وزن  - 

  .للمحترف" فّعال"للحرفة ووزن 

  " مفعال-مفعل-مفعلة"كاشتقاق أسماء اآلالت التي على وزن : اشتقاق المصادر الصناعّیة باإلضافة - 

 العربي الداللي الطابع على الحفاظ إلى تھدف صارمة و واضحة شروطا یضعون اللّغویین إالّ 

  :كاآلتي نذكره تحریف أو تغریب أيّ  دون

  .المشتقة الكلمة منھ تأخذه لفظي أصل ھناك یكون أن - 1

  .األصل الكلمة و المشتقة الكلمة بین الحرفي التناسب - 2

  .األصل اللّفظة و المشتقة اللّفظة بین معنوي توافق وجود یلزم - 3
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  :نوعین إلى االشتقاق اللّغة العلماء ویقّسم

 معان من یستحدث عّما للتعبیر "العربّیة اللّغوّیة المجامع إلیھ تلجأ القسم ھذا :أصغر اشتقاق   -  أ

1 " االجتماعي الّتطور مسایرة على العربّیة اللّغة لمساعدة
                    

 كلمة مثل الصیغ في األصل ھي تكون صیغة إلى منھا یعاد حّتى الكلمة أوزان تقلیب ومثالھ

  وإضراب ویضرب ومضروب ضارب أّما ؛ فقط الضرب مطلق على دال أصل "ضرب"

  .تركیبھا في األصل ھیئة وھي)ب +ر +ض( في مشتركة حروفا،وكلّھا وأكثر داللة أكثر فكلّھا

 فتعقد الثالثة األصول من أصال تأخذ أن وھو جني ابن قّدمھ ما ومثالھ :أكبر اشتقاق   -  ب

 2واحد معنى الستة تقالیبھ وعلى علیھ

 یلي ما ثمّ  )م +ل + ك :( التالیة الصورة فیھا األصل الستة وتقالیبھا " كلّم " كلمة : ومثالھ

  )ك +م +ل(و)م +ك +ل(و)ك +ل +م(و)ل +ك +م(و)ل +م+ ك :(

"القدرة و القوة"الجّني ھنا یرى بأّن ھذه الكلمات كلّھا ذات أصلي معنوي واحد داللتھ   

ھو قاعدة تستعمل بكثرة في أبنیة اللّغات الھندوأوروبیة ،والّنحت لھ في اللّغة العربّیة :الّنحت- 

:أوجھ منھا   

 1-الّنحت من كلمتین:مثل كلمة "جعفل" من (جعلت،فداك)

 2-الّنحت من ثالث كلمات:كلمة حیعل مشتقة من(حّي على الّصالة)

 3-الّنحت من أربع كلمات:على مثل كلمة "بسملة"من (بسم هللا الرحمان الرحیم)

لكن اللّغویین المحدثین رأوا أّن الّنحت أقّل فائدة في النتاج المصطلحي نظرا لعدم توافقھ عموما 

ت اللّغویة العربّیة، ولذا فإّنھ یعد عنصر وارد على اللّغة العربیة و األصل فیھ أّنھ مع الّدالال

موروث حضاري غربي في حین أّننا نجد أصوات أخرى تھتم بوسیلة الّنحت وتراھا مفیدة لتنمیة 

ن اللّغة العربّیة ولھذا نجد األستاذ عبد السالم المسّدي یولي اھتمامھ بالّنحت كوسیلة عصرّیة وإ

  .كان ارتباطھ األصلي یرجع إلى اللّغات الھندوأوروبیة

                                                             
  134،ص1،ج)ت-د(أنیس ،من أسرار اللّغة،مكتبة ألنجلو المصرّیة،المكتبة العلمّیة، إبراھیم   1
  134،ص1،ج)ت-د(ابن جنّي ،الخصائص،تحقیق محّمد علي الّنجار،المكتبة العلمّیة،  2
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بعد حدیثھ عن ):أّما الدخیل والمجاز فظاھرتان مطلقتان ال ینفك عنھما لسان من األلسنیة:(عبارة -

االشتقاق و النحت واعتباره أّن االشتقاق خاصیة اللّغات السامّیة مثل اللّغة العربّیة وأّن النحت 

روبیة وإن وجدت بعض صوره في اللّغة العربّیة ینتقل ھنا للحدیث عن ظاھرة لغوّیة ھندوأو

ظاھرتي الدخیل و المجاز فال یخفى من أّنھما میزتان ترافقان اللّغات كلّھا ألسباب عدیدة 

       ب          ویسمى أیضا بالمعر :الّدخیل. حینومختلفة،ونجيء ھنا للتعریج على ھذین المصطل

مي وفي تعریفھ ھو كل لفظ غیر عربي یستعمل بأصوات غیر عربّیة أو المقترض أو األعج

  :ویقاس الدخیل ویمّیز وفق ما یلي

    إذا اجتمع في الكلمة أصوات ال تجمع بینھما العربّیة، كاجتماع الجیم :"الّتحلیل الصوتي -1

  1"منجنیق :و القاف نحو

فإذا كان وزن الكلمة من غیر أوزان الكلمات العربیة دّل على أّنھا دخیلة :  الّتحلیل الصرفي-2

  . منجنیق،وزن ھذه الكلمة لیس من أبنّیة األوزان العربّیة> =منفعیل : مثال

              إذا لم یكن للكلمة أصل اشتقاقي في اللّغة العربّیة تنسب إلیھ شكال : قاعدة االشتقاق -4

  .أصول دخیلةو مضمونا فھي ذات 

إذا تنازعت العربّیة وغیرھا في كلمة ، ولم تسعفنا الطریقة الّسابقة إلى :"قاعدة المقارنة -5

تعیین أصلھا لجأنا إلى مقارنة العربّیة بأخواتھا الّسامیات،فإّن وجدت الكلمة فیھا دلّت على 

  2".وإالّ فھي دخیلة عربّیتھا،

ومن المؤّكد أّن المسّدي اھتم بقضایا الدخیل و اعتبره ظاھرة لغوّیة قدیمة و حدیثة ال یمكن         

. تجاھلھا على أي حال  

الكلمة المستعملة في معنى معناھا بالّتحقیق، استعماال في ذلك بالّنسبة على نوع " ھو: المجاز-

                   "حقیقتھا، مع قرینة مانعة عن إرادة معناھا في ذلك الّنوع

                                                             
لعبیدي بوعبد هللا، مدخل إلى علم المصطلح و المصطلحیّة،دار األمل للطباعة و النّشر و التّوزیع، تیزي وزو   1

  119م،ص2012الجزائر،
  357-356م،ص2،1969طمحّمد األنطاكي،في فقھ اللّغة،منشورات دار دمشق،حلب،سوریا،  2
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ذو شكل " حیوان"نمّثل المجاز في كلمة فأرة ذات الداللة الواضحة في اللّغة و الّتي تعني    

ولكن صورة المجاز حّرف معنى ھذه الكلمة وصارت تطلق على محّرك الواصلة بجھاز  معّین؛

  : الكمبیوتر والتي یصطلح علیھا باللّغة األجنبّیة

مجاز توكیدي، تشبیھي و توّسعي، فالمجاز وسیلة مھّمة  : ھيوصور المجاز على ثالثة أنواع 

  .في تنمیة المصطلح العربي و تنمیطھ وفق الضرورة العصرّیة وھذا ما یراه األستاذ المسّدي

یبدو أّن عبد السالم المسّدي یسیر سیرا حثیثا في فّك معضلة : مصطلح العلم و علم مصطلحھ-

دئ األولى للتنمیط عبر التحدیدات والتعریفات ثّم انتقالھ إلى المصطلح اللّساني؛ فبعد صوغھ للمبا

 مة و أساسّیة تتعلّق بمصطلح العلمسألة التجرید ویأتي في كتابھ لیعّرج أیضا على معاني مھمّ 

  .علم مصطلح وسنوضح ذلكو

األصیل لم تختلف الّسبل بین االصطالحات العربّیة اختالفھا في ھذا العلم القدیم الجدید ( عبارة -

محتوى عبارة المسّدي تأكیده على الدور العصري لعلم ):الّدخیل المتولّد الغازي نعني اللّسانیات

اللّسانیات باعتباره علما یملك القدرة الّتحلیلّیة و المعرفّیة و المنھجّیة في دراسة كافة العلوم 

الثانّیة في حوصلة االستعمال اللّغوّیة، فاللّسانیات بحثت بقّوة في مجال المصطلح ؛ألّنھ الركیزة 

ولھذا بحسب المسّدي بات للقارئ العربي المختص رؤى استنتاجّیة . اللّغوي بعد ركیزة المعرفة

كونھ حدیث المنشأ من حیث  ؛ مختلفة في تعریفھ لھذا العلم و مقّدراتھ العلمّیة و الخصائصّیة

لّغات الغربیة،وإن وجد لھ من حیث األثر اإلجراء في عالم اللّسانیات العربّیة المستقطبة لمعارف ال

  لون مشابھ استوحاه العرب من مكاسب التراث الكثیرة؛فإّن الفاصل ھو الطریقة اإلجرائّیة             

فالمسّدي یھدف إلى استبیان معضلة االختالف في استقراء اللّسانیات في حقل المصطلحات       

.العربّیة  

ھذا العلم قد حمل على كاھلھ كّل أسباب التشتت االصطالحي بین والسبب في ذلك أّن ( عبارة -

بمستملیات  و العرب ثّم أضاف إلیھا علال ودوافع تراكمت باقتضاء نوعّیة المعرفة اللّغوّیة عامة

نستخلص من عبارة المسّدي توضیحھ لسبب المعضلة الموجودة في حقول ):الّدقة اللّسانیة خاصة

  :       سانیة العربّیة و نوجزھا في المعارف االصطالحّیة اللّ 
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انتشار مفاھیم متعّددة معّرفة لعلم اللّسانیات وھذا ما رّده اختالف العوامل المستقبلة لھذا العلم  -أ 

كاختالف القراءات و التحلیالت مثال واختالف العوامل الباثة لھذا العلم ألّن الطریقة تختلف بتعدد 

  .من موطن لغوي إلى آخر الظروف التي تنتقل بھا المعرفة

وھناك أیضا عامل الخصوصّیة العلمّیة من حیث الّنوعّیة المعرفّیة العامة التي تتسم بھا روافد   -  ت

اللّغة العربّیة، وعامل المستملیات المتعلّقة بصورة الّدقة و اللّزوم وغیرھا فیما توصف بھا 

  .اللّسانیات الغربّیة 

وعلم المصطلح یري المسّدي بأّن العرب یبذلون جھودا  في باب المصطلح وعلم المصطلح       

قصوى لّتحري الحلول المالئمة في تغطّیة حصیلة الّتقدم اللّساني العالمي وخاصة فیما یتعلّق 

بموضوع المصطلحات؛ألّن العربّیة تعترضھا من العلمّیة الّنقص المصطلحي، أو الضبط 

ود لتطویر ھذه المحّطة االنطالقّیة في عالم المصطلحي،وھذا الشّك أّنھ یستلزم تكثیف الجھ

  .المعارف اللّغویة 

                       

  كلمات ألسنّیة عند عبد السالم المسّدي  – 3

  :اإلنسان و اللّغة -أ 

یرتبط اإلنسان منذ وجوده بالظواھر اللّغویة المختلفة،فھو كما یسّمیھ :اختصاص اإلنسان  - أ

ولعلّنا " خاصیة الكالم"لتمّیزه عن غیره بالنطق أو كما یسمیھ اللّغویون" الحیوان الّناطق"الفالسفة 

في ھذا الجانب نلتمس أّن المسدي یرید التلمیح على البعد الوجودي الّتاریخي للظاھرة اللّغویة 

  :بصفتھا مكسب إنسانّیا خاصا ومن كالمھ نجد

 مولع:اقتضاء،فالطبع أّنھ  یرى المسدي بأّن العالقة بین اإلنسان والكالم ھي عالقة طبع و -1

بالفطرة ألداء وظائف تعبیرّیة،والمقتضى ھو ما یؤدي وظیفة تواصلّیة ویرى المسّدي أّن العالقة 

بین اإلنسان و الكالم البدائّیة ال یمكن أن تكون عالقة تفاھم واّتفاق لعوامل عّدة منھا النضج العقلي 

  .لمراحل البدائّیة األولى منعدمةو االكتساب المعرفي بمعنى خاصّیة التطّور في ا
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یرى عبد السالم المسّدي أّن العرب انتقلوا من االستنتاج الحّسي في فھم روابط اللّغة الطبیعّیة  -2

عالقة اللّغة بالمجتمع،وخاصة الجانب الصوتي منھا باعتباره  إلى االستنتاج الوظیفي من حیث

                         .المھم في بناء الحّیز التواصلي الصحیح

ذھب المسّدي في ھذا المجال إلى استدراج أعمال العرب في دراستھم للغة من حیث ھي     

فقد أورد رأي حزم الذي وصف عالقة الكالم باإلنسان بأّنھا وجودّیة . ظاھرة إنسانّیة و اجتماعیة

إلى نقل رأي بن  وذھب أیضا.1 "ال سبیل إلى بقاء أحد من الّناس ووجوده دون الكالم:"فیقول

كالمقعد " الّنشاط المنفرد بخاصیة اإلنسان؛یقول خلدون في ھذا التفسیر الذي وصف اللّغة بأّنھا

   "الذي یروم الّنھوض وال یستطیعھ لفقدان القدرة علیھ

وھكذا تبرز مراسم الجدل الّتنظیري في الفكر العربي عند تسلطھ :"ونأتي ھنا على قول المسّدي   

   ".اللّغویة على الظاھرة

تنازعت اآلراء حول أصل اللّغة ومنابعھا ،فالمسّدي رأى أّن العرب انقسموا في  :ما قبل اللّغة -ب

ھذه المسألة واختلفوا حول ما إذا كانت اللّغة إلھاما موھوبا أم اصطالحا مصنوعا، وظھرت 

اإلسالمي ،واحتدم الخالف حول مسائل النسبّیة الغیبّیة وظلّت ھذه المناقشات تربك الفكر العربي 

أم ھي مستخلص إنساني منذ أواخر القرن الثاني الھجري ،وخاصة " إلھي"ما إذا كانت اللّغة وقف

  .2))وعلّم آدم األسماء كّلھا((تفسیر اآلیة القرآنّیة بعد ظھور التفاسیر القرآنّیة فقد كان 

لتفاسیر الّتي جاء علیھا غالبا العلماء في فنورد ھنا ا المحّرك األساس في تطّور ھذه المسألة؛      

فقد ذھب الطبري و الغزالي إلى المحتمل من مدلول ھذه اآلیة أن .شرحھم لھذه اآلیة الكریمة

تكون اللّغة اصطالح أو وحي ؛فھم رأوا تكافئ في نشأة اللّغة و المتطلّع إلى رأي بن الجنّي في 

إالّ أّنھ یوافق مسألة الوضع واالصطالح .شأةھذه المسألة یجده یجوز األمرین في مسألة النّ 

أكثر أھل الّنظر على أّن أصل اللّغة :" إلى البیان؛ویستدل ھذا من مفھوم قولھ باعتبارھا األقرب

                                                             
-2014،) لسانیات (عبد الرحیم البار،الّتفكیر اللّساني عند عبد السالم المسّدي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، آداب عربي   1

  .  95،ص  2015
  .31سورة البقرة، اآلیة   2
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،كما یرى األستاذ المسّدي أّن مسألة المواضعة و الوقف كانت محّل  1"إنّما ھو تواضع واصطالح

المعتزلة من أكثر الفرق ولوجا إلى ھذه القضّیة وكان رأیھا جدال بین الفرق الكالمّیة ورأى بأّن 

  ".اإللھي"بالمواضعة ونفت أّیة صلة للوقف

كیف أّن قضیة ما وراء اللّغة إّنما تستند  نتبیّ ھكذا :"وأخیرا یقول األستاذ عبد السالم المسّدي     

بحیث إّنھا عولجت في  كرّیادون أن تكشف افتراقا مبدئّیا أو اضطرابا ف إلى إشكال منھجّي تأویليّ 

مختلف أطوارھا بما یجعل الّناظر مطمئنا إلى توّحد المحّركات النظرّیة بعیدا افتراض كّل تمّزق 

فكرّي أو تقّطع أصولّي،ولقد كانت اآلراء المختلفة تصدر عن محّرك تولیدّي ھو فكرة المواضعة 

بعت وراء لغلت في مساّم التراث العربّي فقفي الحدث اللّساني مطلقا،وإذا كانت ھذه الّنظرّیة قد تغ

  .2 "أرضیة الموروث اللّغوي

إّن القول بالتوقیف : یقول المسّدي.یشتبھ العنصر من التحلیل بالعنصر السابق :الّتوقیف اإللھي -

أسلفنا متولّد رأسا من محاولة  استنباط مخّبآت اآلیة القرآنّیة المتعلّقة بأصل نشأة اللّغة،فكان كما 

لذلك نوع من إسقاط منطلق اللّغة على مبتدأ الخلیقة أصال وفي حدود ھذه المعطیات اندرج 

لّغة ،ألّن المشكل اللّغوي في سیاق عقائدي تأویلي أعّم بكثیر مّما یستوجبھ الّنظر المباشر في ال

على مدارج الّزمن الطبیعي الّرجوع إلى ابتداء الخلیقة لكشف لحظة االتصال بین اإلنسان والكالم 

یسرد .3"ھو رجوع إلى فحص العالقة الّرابطة بین مبتدأ الوجود البشرّي وعلّة ھذا الوجود

  :ثیلّیةالمسّدي في ھذا الباب أقواال وآراء لمن یقول بالوقف اإللھي، ویقّدم مواقف تم

فّسر نّص اآلیة بمدلول الوقف على اعتبار تنافي القدرة العقلّیة لإلنسان مع  :ابن حزم -1

وأّما الضروري بالبرھان، فھو أّن :"ونستخلص ذلك من قولھ. المعطى اللّغوي لقوتھ الّتركیبّیة

  .4"عقولھمالكالم لو كان اصطالحا لما جاز أن یصطلح إالّ قوم قد كملت أذھانھم و تّدربت 

                                                             
  .66،ص1ابن جنّي، الخصائص،ج ینظر،  1
-2014،) لسانیات (عبد السالم المسّدي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، آداب عربي عبد الرحیم البار،الّتفكیر اللّساني عند   2

  .96،ص  2015
-2014،) لسانیات (عبد الرحیم البار،الّتفكیر اللّساني عند عبد السالم المسّدي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، آداب عربي    3

  . 98-97،ص  2015
  .28،ص)ت-د(،1،ج2لّي،اإلحكام في أصول األحكام،مطبعة اإلمام،مصر،طابن حزم األندلسي أبو محّمد ع  4
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أّن اللّغة ال  باعتبار الشّك من أّن إخوان الصفاء یقّرون بالمعنى الوقفي؛ :إخوان الصفاء-2

یمكن أن تكون صنیع اإلنسان،بل ھي وارد اإللھام الّرباني وھذا االستقراء مصدره تفسیرھم 

  .لآلیة القرآنّیة التي ذكرناھا

الوقف فیرى لو كانت بالمواضعة فإّن األصل یرجح األمرین إّما المواضعة وإّما  :السّكاكي-3

وھذا و الحق بعد إّما التوقیف و اإللھام قوال :"باعتبار األصل حیث یقول" هللا"یبقى التوفیق من 

إلى  ،وإّما الوضع و االصطالح قوال بإسناد التخصیص"تعالى"بأّن المخّصص ھو

و إّما   عّز و جّل "هللا"لواضع إّما العقالء،والمرجع باآلخرة فیھما أمر واحد وھو الوضع،لكّن ا

  1"غیره

بعد الحدیث عن التوقیف اإللھي للّغة نأتي ھنا إلى الحدیث عن الجانب : الّتشریع الوضعي-

الوضعي للّغة و الولوج إلى اآلراء المحّدثة المواضعة،فنجد عبد السالم المسّدي یقول في ھذا 

إّن البحث في واضع اللّغة ومشّرعھا لم ینفك یراود منّظري الفكر العربّي اإلسالمّي :" الجانب

أو المشتغلون بالتفكیر الّنظري الخالص منھم ذوي االختصاص اللّغوي في تاریخھ  سواء 

رأى المسّدي بأّن العلماء العرب في تفسیرھم للمواضعة طرحوا . 2"للعقیدة والفلسفة والعلم

  :          أربع افتراضات كاآلتي

ین المواضعة من مبعث الواضع الرئیس الذي یعتبر المصدر األّول لالتفاق الكالمي ب - 1

شخصا واحدا معّینا ھو الرئیس أّن یكون المشّرع للغة  :"یقول المسّدي.المجموعات البشرّیة

یشّرعھا لھم " دوال" الداللي"و"المعنوي"و"لصوتيا"ظ في تحدیدھا الشكلي بمعنى أّن األلفا".ّبرالمد

األعمق في اإلفصاح وھذا الّتفسیر رأى فیھ األستاذ المسّدي الصورة  3" مدّبر واحد یحملھم علیھا

  . عن الواقع

                                                             
  .169م،ص1،1937السكاكي،مفتاح العلوم،القاھرة،ط  1
  91عبد السالم المسّدي،التفكیر اللّساني في الحضارة العربّیة،ص  2
الفارابي أبو الّنصر،شرح كتاب أرسطاطیس في العبارة،من تألیف،ولھام كوتش الیسوعي، وستانلي ماروه الیسوعي، المطبعة   3

  27م،ص1960الكاثولیكّیة،بیروت،
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بحیث أّن ھؤالء ینسب إلیھم الوضع في اللّغة كما ینسب  المواضعة من صنع جماعة مدبرین، -2

شریع ضرب من تأسیس مبدأ التّ "ویسّمى ھذا   إلیھم الوضع في الشرائع و االتفاق على المسائل

   "الجماعي 

المجتمع كالحكماء والشعراء ورواة اللّغة ونقلة زین من المواضعة باعتبار األبنّیة الفكرّیة للممیّ  -3

  .األخبار؛ فأعمالھم تعّد المنطلق األساس التفاق الكالم

فلعلّھا الّركن الضارب في رؤى الحداثة،لما تأّسست علیھ "المواضعة وفق الّتصنیف الكلّي؛  -4

ھو الوازع األساس للمواضعة  و یرى أصحاب ھذا الّتصنیف أّن المجتمع. 1"من مؤشرات لسانّیة 

  .اللّغویة باعتباره المؤسسة المنتجة للّغة

في ھذا المنحنى تصّورا معرفّیا خاصا یجّسد من  یقّدم عبد السالم المسّدي: المحاكاة الطبیعّیة -

خاللھ تأثیر الطبیعة في نشأة الكالم بصفة التقارب والتالحم والتجانس القائم بین الحیاة الطبیعّیة 

فمحصول ھذا االعتبار أّن اللّغة تصبح إفراز طبیعّیا ترّشحھ :"یقول المسّدي  ، والحیاة اإلنسانّیة

واألبنّیة الحضارّیة،فھو نتاج یكاد یكون مادیا في حوافز نشأتھ وظروف األرضّیة المناخیة 

وینصھر عنصر اإلنسان بحسب ھذا التقدیر في إطار القواعد المادّیة الملموسة بحیث .تأقلمھ

فالمسّدي بین أثر  ."الطبیعّیة یترافق مع مؤّسستھ اللّسانّیة لیصبحا معا ردیفا من ردائف األبنّیة

في تكوین صورة اللّغة مستندا في ھذا إلى تشابھ الذي قد یحصل في میزات  العامل الطبیعي

األصوات النطقّیة و األصوات البشرّیة وھذا ما ذھب إلیھ الّسلف من أھل اللّغة ،فیقول بن جنّي 

وذھب بعضھم إلى أّن اللّغات كلّھا  إّنما ھي من األصوات المسموعات :" في كتابھ الخصائص

الغراب وصھیل الفرس و نذیب الظبي،ونحو  ن الّرعد وشحیح الحمار ونعیقكدوّي الریح وحنی

  . 2 " فیما یعّد وھذا وجھ صالح ومذھب متقّبل..ذلك ولدت اللّغات

یتكلّم المسّدي في ھذا العنصر عن مدلوالت تفسیرّیة أخرى تعّبر عن حقیقة  :النشوء والتناسل -

اللّغة حیث أّنھا وصفت بالخلّیة المتوالدة أو المتكاثرة بحیث أّنھا تتقارب بالتداخل والتناسب 

اصطالحي جدید نتیجة التزاوج السابق فأصحاب ھذه الرؤیة  واالنسجام ویحدث عن ذلك توالد

فھذه الّنظرّیة تقوم إذن على افتراض :" ا لنشأة اللّغات یقول األستاذ المسّديأعطوا تصورا خاص
                                                             

  99- 96المرجع نفسھ،ص  1
  47- 46،ص1ابن الجنّي،الخصائص،ج  2
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والمقصود بذلك أّنھا .تحّرك الوجود اللّغوي على محور الّزمن قبل اكتمال الظاھرة اللّسانیة ذاتھا

ت في ض أن تكون اللّغة وجدفكأّنما ترف.تعزل عن مسلّماتھا األولّیة تولّد اللّغة بالطفرة التلقائّیة

فھي إذن تتضّمن وحدوّیة المنطلق في أصل الّنشأة ثّم یعقبھا التوالد .لحظة معّینة بصفة متكاملة

  .1"والتكاثر

         وفي ھذا الشأن نجد من أھل اللّغة العربّیة من سار على ھذا الطرح كالقاضي عبد الجّبار 

           ة اللّغات و تكاثرھا و الزملكاني فھؤالء وإن لم یكن لھم تصور واضح حول نظرّیة نشأ

داخل البیئات االجتماعّیة  و تنّوعھا إالّ أّنھم یرون في التغیر الزمني و االختالف االستعمالي للّغة

          ھّن لكّل زمان أھل وعادة في مقالأ: "ما یّدل على خاصّیة التوالد و التنوع یقول الزملكاني

الستبیان التنوع بوجود العادات المختلفة، واالستعمال المختلف فھذا كفیل .2"و مجاري استعمالھم

العرف أقوى من اللّغة ألّنھ یرد على اللّغة :"الجّبار من مجتمع إلى آخر،و یضیف القاضي عبد

  3"فیغّیر حكمھا

  :المواضعة  -ب

الّنظرّیة إّن من أشّد القضایا :"یقول األستاذ عبد السالم المسّدي: اعتباطّیة الحدث الّلساني  -

اتصاال بتحدید الظاھرة اللّغویة عاّمة،وبحصر نظرّیة المواضعة خاصة،الحدیث في االعتباط 

والذي بھ ارتبطت مسألة المواضعة بقضّیة االعتباط في .كصفة مبدئّیة تسم الحدث اللّساني إطالقا

ما أدرجناه في  اللّغة ھو وجود نظرّیة المحاكاة ضمن المواقف المختلفة في مشكل أصل اللّغة،وھو

یقف .4"سیاق النظرّیات العرضّیة التي أمالھا إذعان التفكیر اللّغوي القتضاءات خارجة عن اللّغة

بین الدال و المدلول؛فقد بّین  الجامعة" الروابط الحقیقّیة"عبد السالم المسّدي في ھذا الجانب على 

أّن الّرابط في أصلھ لیس منطقّیا،وال تجمعھ أیضا عالقة طبیعّیة، بل ھو من مقاصد الصدفة على 

                                                             
-2014،) لسانیات (عبد الرحیم البار،الّتفكیر اللّساني عند عبد السالم المسّدي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، آداب عربي    1

  .100،ص  2015
كمال الّدین الزملكاني،البرھان الكاشف عن إعجاز القرآن،تحقیق خدیجة ألحدیثي وأحمد مطلوب،مطبعة العاني   2

  93م،ص1974بغداد،
عبد الجّبار أبو الحسن،المغني في أبواب التوحید والعدل ،تحقیق محمود محّمد الخضیري ،القاھرة  القاضي  3

  .99،ص16م،ج1965
-2014،) لسانیات (عبد الرحیم البار،الّتفكیر اللّساني عند عبد السالم المسّدي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، آداب عربي    4

  .101،ص  2015
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وال رّبما نجد الّسكاكي .اعتبار ما أفرزتھ األفكار في تفسیر اإلشكاالت التي تعترض حیاة اإلنسان 

إّنھ صناعة مستندة إلى تحّكمات :"حیث یقولفي تعریفھ لمبدأ االعتباط أقرب شرحا فیما تقّدم 

  : وقد صّنفت اللّسانیات الحدیثة االعتباط إلى صنفین. 1" وضعّیة واعتبارات ألفّیة

مرتبط بمستوى الداللة لأللفاظ في صورتھا التجریدّیة داخل عالقاتھا : اعتباط أقصى -1

  .االستبدالّیة،ویوصف بجدول االختبار

العالقات الّركنّیة في مستوى البناء الّتركیبي ویوصف بالجدول یكون ضمن :اعتباط أدنى-2

  :ما یلي ویستنتج من ھذا.وزیعيالتّ 

ألصل في الداللة أّنھا ظرف خاص طارئ على اللّغة باعتبار الحدث الكالمي وضروراتھ ا-أ

 .الحسّیة ولیس لھا أّي توافق منطقي

باإلنسان لحاجاتھ الضرورّیة المختلفة التي الداللة من حیث الوجود مرّدھا اإلرادة الخاصة   -  ب

تألیف الكالم فعل اختیاري متصّرف في وجوه : "وھذا ما یذكره بن حزم.مصدرھا الّذات 

 .2"شّتى

ویرى المسّدي أّن علماء العربّیة في وقفتھم االستطالعّیة لقضایا االعتباط اعتمدوا الّتفسیر بدل 

  :الوصف ودرسوا في ذلك 

  :بالعقل وخلصوا إلى ما یلي  لة اللّغةص  -1 

دخل في شأن  ما أّن العالقة بین الّدال و المدلول عالقة اعتباطّیة فھذا یحّتم بأن ال یكون للعقلب  - أ

 .المدلوالت في اللّغة

 .  االعتباط في بناء الدوال یمنع التعلیل وھذا ما عّبر عنھ الغزالي في تفاسیره - ب

وجود الرابط االعتباطي بین الّدال والمدلول یجعل من حقیقة لماء اللّغة العربّیة یرون أن ع -2

 .األشیاء المعّبر عنھا غیر موافقة للداللة الصحیحة ألّنھا غیر معلّلة

                                                             
  .110ینظر،السّكاكي،مفتاح العلوم،القاھرة،ص  1
  .116،ص)ت-د(،1،ج2ینظر ابن حزم األندلسي أبو محّمد علّي،اإلحكام في أصول األحكام ،مطبعة اإلمام،مصر،ط   2
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في ھذه الّنقطة یبّین المسّدي بأّن نظرّیة المواضعة تنظر إلى نظام اللّغة على : تحدید المواضعة -

یستثني التفسیر الزماني لّما مّر بھ من أّنھ نظام قائم بذاتھ لذاتھ وھذا الوصف آني تحدیدّي ولم 

یمنع على أن تنّزل ھذه النظرّیة على محور الّزمن ال :"مراحل تكّون الّنظام اللّغوي،یقول المسّدي

قیام تدافع حركّي یبّین المنظور اآلني المحّدد لھا أصولّیا والمنظور الزماني الذي یقتحمھا منھجّیا 

 .من حین إلى آخر

على جملة من المصادرات األولّیة  -في تاریخ الحضارة العربّیة –ویعتمد الفكر الّنظري            

عند ترسیخھ نظرّیة –بحیث ال یلج  في ھذا المضمار تقف بھ عند عتبات اإلشكال الزماني

فال شّك من أّن .1"ما قبل اللّغة"غیابات الّزمن المتقادم،فال یغامر بالبحث في متاھات  - المواضعة

علماء العربّیة قد كان لھم وقف مّھم في شرح نظام تكوین اللّغة و استنتجوا من خالل دراستھم 

  :ورأوا أنّ  الوصفّیة و الزمانّیة ما یتم بھ تحدید المواضعة

في أصل نشأتھا األولى اعتمدت على نظام عالمي مغایر لحقیقتھا وإّنما طبع على حاصل اللّغة  -1

  .المصادفة و االعتباط

تطورت العالقات الداللّیة فیما بعد لیحّل منھج اإلدراك و االّتفاق بعد الشعور و تكّون القدرة  -2

فساحة االتفاق وسمّیت ھذه النقلة الّنوعّیة بالعلم الذھنّیة وخرجت اللّغة من قفص االعتباط إلى 

لخاصّیة  وال رّبما نضع ھنا مخّططا استنتاجّیا لرؤیة العرب في كیفّیة تحدیدھم.الضروري

 .المواضعة
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  .102،ص  2015
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الضروریّة االعتباطیّة  "النشأة الداللیّة"المرحلة األولى

   

وكّل الدالالت فیھا نتاج الصدفة ویصطلح علیھا مرحلة ما قبل الكالم    )ضرورات الحیاة( منطلقھا االعتباط

  

"   النشأة الداللیّة الضروریّة العلمیّة"المرحلة الثانیة 

    

وكل الدالالت فیھا نتاج البحث ویصطلح علیھا بالمرحلة ما بعد الكالم   )ضرورات العلم(منطلقھا االتفاق
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       :وفي تحدیدھم للمواضعة قّسموا الظاھرة اللّغوّیة إلى مرجع ودال ومدلول كاآلتي

ھو المقابل الّتصویري في شكلھ الواقعي بمعنى شيء معاین یصادف اإلنسان في واقعھ :المرجع -1

.في ذھنھ تصورا خاصاالمعیشي یقیم   

الصورة المدلولّیة المعّبرة عن الشيء المالحظ في الواقع وقد تسّمى أیضا الفكرة :المدلول-2

.الّتشخیصّیة  

          الّنطقّیة المعنى الداللي،ولھ أصوات خاصة ھو الجانب الشكلي الحامل في صورتھ :الدال-3

  .صفات رمزّیة محّددةو و 

ویرى المسّدي أّن المواضعة شرط أساس ومرحلة أسبقّیة البد منھا الستقامة الجھاز اللّساني في أّي 

1"الكالم إّنما یفید بالمواضعة:" لغة كانت ویؤّید ھذا قولھ الخفاجي  

  :مقّومات الكالم -ج

األحداث أّنھا مرتبطة بمكان وزمان حدوثھا وھذه خاصّیة كّل  ممّیزاتمن  :الكالم و المكان -

والشّك من الكالم حدث حاصل لھ بعده الزماني والمكاني الخاص،فالمسّدي .المواضیع المجّردة

رأى في ھذه النقطة كامل األھمّیة باعتبارھا مقوما من مقّومات الكالم،وانتبھ العرب إلى الجانب 

مرجع  كالم كباقي الموجودات،فالكالم في نظر علماء اللّغة العربّیة ذوالمكاني في تحدید حوادث ال

یجري الكالم :"مكاني تجري فیھ األحداث وھذا ما عّبر عنھ الخفاجي في كتابھ سّر الفصاحة بقولھ

في وجوده في األماكن الكثیرة مجرى األجسام ،ویزید على األجسام بأّنھ یوجد في األماكن الكثیرة 

   "احد،واألجسام إّنما توجد في األماكن على البدلفي الوقت الو

  

  

                                                             
-2014،) لسانیات (عبد الرحیم البار،الّتفكیر اللّساني عند عبد السالم المسّدي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، آداب عربي    1

  .111،ص  2015
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ویرى األستاذ عبد السالم المسّدي بأّن اللّغویون العرب قد میزوا أطراف الكالم من حیث      

  :التالي مبدأ المكانّیة بالوصف

إلى الكالم طاقة واسعة و منتشرة ال تحتضن في حّیز ضیق بل تتعّدى االستعمال الضیق   - أ

فھذا كفیل بأن یعطي للكالم سمة  الواسع وھذه خاصیة األحداث المكانّیة،االستعمال 

  .ار الحدث الوجوديالمكانّیة العتب

وھذا دلیل  .1 " یخترق أبعاد المكان"والكالم باعتباره حدثا منجزا بوصف محّدد ال شّك أّنھ  -  ب

الحوادث  فمثلھ مثل باقي ؛ة للمكان العتبار الحدث اللّسانيعن صفة المكانّیة المالزم

  .األخرى الّتي تشھدھا الدائرة المكانّیة

خاضوا في خاصّیة الزمن على یرى عبد السالم المسّدي أّن علماء العربّیة : الكالم و الزمن -

أنحاء مختلفة ورأوا بأّن الظاھرة اللّغوّیة لھا حّیز زمانّیا  كما أّن لھا حّیز مكاني بحیث ال یمكن 

مقّومات الكالم،فنجد  مثال فخر الّدین الّرازي الذي وصف  الفصل بین االثنین في دراسة

وجعلھ شرطا لحدوث المؤثر من " اآلنّیة"المكّونات الصوتّیة بالتوالي الّزمني للحروف المنطوقة 

الكالم، وعلى مثلھ كان الخفاجي وھو اآلخر نظر إلى حدوث الكالم بشرط االنتظام الّزمني،ونجد 

والذي ألّح بدوره على الّتماسك الزمني في بناء الكالم لیكون مفیدا في القاھر الجرجاني  أیضا عبد

  .حدوثھ 

فالمسّدي  أراد بھذا القسم من كالمھ أن ینسب خاصّیة مھّمة من خصائص اللّسانیات وھي 

البعد الزمني في الظواھر الكالمّیة التي تتسم بھا جمیع اللّغات،وھذا ما التمسھ في تركیبھ اللّغة 

  الزمن ھو البعد الثاني الذي یحّدد الظواھر وجودھا الحدثي:"ونختم ھنا بقول المسّدي  العربّیة

فتندرج بھ تمام االندراج في سیاق المادة المقّیدة، والكالم في وجوده األنطولوجي والموضوعي 

  2 "بقید الّزمن انطالقا من تحدید إنجازه في تحقّقھ الفعلي یرتھن

     - الكالم و فاعلھ: نظر العلماء العرب إلى الكالم على أّنھ رسالة لغوّیة تقوم على عنصري المتكلّم 

:والمستمع، واعتبروا أن منفّذ الكالم ھو فاعلھ الحقیقّي واستنتاجھم یعود إلى تحلیالت معرفّیة منھا  

                                                             
-2014،) لسانیات (عبد الرحیم البار،الّتفكیر اللّساني عند عبد السالم المسّدي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، آداب عربي    1

  . 112،ص  2015
  . 113 المرجع نفسھ،ص  2
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.بصانعھا أي فاعلھا" الكالم"ارتباط مادة الخطاب  -1       

.المتبع أي السامع"واالحتداء " الباث المصدر"ازدواجّیة االبتداء -2        

فالمسّدي دائما یقّدم توضیحات العرب حول ھذه القضایا المھّمة فذكر نظرة الخفاجي الذي       

،فھذه داللة لتحدید صورة العالقة بین الكالم "فعل موضوعي یقوم بھ المتكلّم"اعتبر أّن الكالم 

ّدي الذي استنتج أّن العالقة القائمة بین الطرفین ھي وفاعلھ  وھذا مقصد األستاذ عبد الّسالم المس

  : عالقة سببّیة مباشرة

"مصدر الصوت"بدون تصویت " بنیة الكالم النطقّیة"ال صوت -1        

  "فاعلھ"بنقطة بّثة " الكالم"ارتباط الحدث اللّساني -2      

 عالقة الكالم بصاحبھ مزدوج المنفذ ألّنھ یتّركز أوال على صعید:"ونوضح ھنا بقول المسّدي    

    التنظیر المبدئي من حیث ارتباط مادة الخطاب بصانعھا،ویرتكز ثانیا على ازدواجّیة االبتداء 

ة وثقال تبعا ألّن عالقة المتكلّم بخطابھ تختلف خفّ  - كما رأیناھا في المسألة الّسابقة– االحتذاء و

     "لكونھ حاكیا لھ أو واضعا إّیاه

       - الكالم واالضطرار: یسعى المسّدي في ھذا الجانب للوقوف على ظاھرة الكالم من خالل      

  :عنصر المتلقي ویرى أّن         

.لكالم یتمّیز بصفة االضطرار بمعنى أّن لھ القدرة تسلطّیة تحكمّیةا  -  1          

.لتلقي منطلقھ الحتمّیة فال خیار في ذلك باعتبار وجوب التواصلا -  2          

.د بھاللكالم خاصّیة إجرائّیة اضطرارّیة البد من التقیّ  -3          
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فھو یرى أّن الكالم في نشأتھ مبني على الضرورة و الحتمّیة، فالمتكلّم مضطر إلیھ والمتلقي      

 - بالنسبة إلى السامع-للّساني في صورتھ اإلنجازّیة یتشّكلا فالحدث:"مضطر إلیھ حیث یقول

                                  .  1"أو یرفضھ الموجود المفروض ،بمعنى حتمّي ال یترك لمن حضره أن یختار تقّبلھ  بصورة

  یتكلّم المسّدي ھنا عن شمولّیة الظاھرة الكالمّیة في تغطّیة جّل مظاھر الحیاة        :الكالم والشمول -

  :   من حوادث وعوارض، ولعلّنا نلتمس من معاني كالمھ النقاط الّتالیة

.الكالم طاقة كبرى تستوعب في دائرتھا جمیع الموجودات والكائنات -1        

.الكالم صورة تغّطي كافة الموجودات وھذا ما یسّمى بالمالحظات اللّغوّیة  -2        

تكّبر الصغائر فتنظر إلى دقائق الحقیقة "فالكالم في نظر األستاذ عبد السالم المسّدي قدرة       

قبضة الرؤى العمالقة المحیطة بھ  العمالق في في أرق شفوفھا، وتصّغر الكبائر،فتجعل المتشامخ

إلیھ العلماء العرب في  ویعتمد المسّدي في تفسیره ھذا على ما ذھب.2"الكلمة والحرف عن طریق

   دراستھم للظاھرة اللّغویة مثل بن حزم الذي نظر إلى اللّغة على أّنھا ظاھرة شاملة لعوالم الفكر 

     .و الحّس والشعور

     - ھوّیة الكالم: فّسر األستاذ عبد السالم المسّدي "ھویة الكالم" على أّنھ ظاھرة إنسانّیة مالزمة    

:تستمّد وجودھا من خالل كیانھا الذاتي العتبارات كثیرة نذكر منھا  ،للوجود اإلنساني         

.نتج من خاللھا تحدید القیمة اللّغویةستنالوجود الكالمي مرّده علّة  -1       

.الممارسة اللّغویةالعامل األساس لتحدید ھوّیة الكالم یستخلص من  -2       

ویعتمد المسّدي في ھذا على آراء أھل اللّغة األوائل الذین ذھبوا إلى الشرح على نحو أبي          

ھشام الجبائي؛الذي فّسر ھویة الكالم من خالل وظیفتھ ومدى تحقیق المنفعة ضمن العملّیة التخاطبّیة 

           .  "ھویة الكالم في أقصى مظاھر تجلّیاتھا:" ونلحق ھنا قول المسّدي 

                                                             
-2014،) لسانیات (عبد الرحیم البار،الّتفكیر اللّساني عند عبد السالم المسّدي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، آداب عربي   1

  . 114 -113،ص  2015
السالم المسّدي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، آداب عربي عبد الرحیم البار،الّتفكیر اللّساني عند عبد  ، المرجع السابق  2
  . 114،ص  2015- 2014،) لسانیات (



 خـــــــاتــــــمـــــة
 

 
 

64 

 

لقد عالج موضوع بحثنا المتواضع قضّیة من أھّم القضایا اللّسانّیة المطروحة في الدرس         

السالم المسّدي ومن بین النتائج  اللّغوي العربّي الحدیث ،وھي قضّیة  المصطلح اللّساني عند عبد

و أكثرھا أھمّیة  المتحّصل علیھا من خالل ھذه الدراسة أّن علم المصطلح أظھر العلوم اللّسانّیة 

   باعتباره القاسم المشترك بین العلوم كلّھا،حیث لقي العمل المصطلحي مكانتھ في شّتى المیادین 

  .الحاصلة ،و الّتقدم الّتي تفّجرت بھ المعارف و المجاالت ، فكان مسایرا لمختلف الّتطورات 

ونجد األستاذ عبد السالم المسّدي من بین أھم العلماء الّذي خلّد الّتاریخ أسمائھم في        

ونجد في قراءتھ للتراث  اللّسانیات بحیث كانت لھ منھجّیة خاصة في قراءة الفكر اللّساني الغربي

ر لسانّي عربّي حدیث وھذا ما لى نحوھم الكثیر ساعیا لبناء فكیستند إلى عبد القاھر الجرجاني وع

وفي العدید من األعمال " قاموس اللّسانیات "اإلعداد االصطالحي المرّكز في كتابھ  في تمّثل 

   .التي قام بھا 

لقد عرفت اللّسانیات العربّیة حركة ترجمة حثیثة خلّفت وراءھا زخما ھائال من        

  .اللّسانیة الناتجة عن الّتطور الذي عرفتھ اللّسانیات الغربّیة المصطلحات 

  :ومن ھنا نلّخص أھم النتائج الّتي توصلنا إلیھا من خالل بحثنا ھذا على النحو األتي

ینفرد المصطلح بمجموعة من الخصائص تجعلھ یحظى باھتمام مختلف الباحثین ذوي  -

  .التخصصات المختلفة

لیھ في تسمیة مفھوم ما باسم ما، ونظًرا ألھمیتھ أصبح علًما قائما بذاتھ المصطلح ھو ما اتفق ع -

  ..لھ منطلقاتھ الخاصة كغیره من العلوم

  .یعتبر المصطلح العتبة األولى الّتي تمّكن الطالب من ولوج البحث العلمي واالستفادة من نتائجھ -

           إّن وضع المصطلح ال یّتم بصفة عشوائّیة ،وإّنما وفق معاییر وشروط ینبغي احترامھا  -

  .و الّتقید بھا
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ال یزال الواقع العلمي العربي یعیش أزمة المصطلح اللساني العربي، جراء الفوضى العارمة  -

ب التنسیق بین المترجمین التي تسود العالم العربي في الترجمة والنقل إلى العربیة، نظًرا لغیا

فكان من نتائجھا انتشار الفوضى واالختالف بین الباحثین، وكثرة المترادفات العربیة للمصطلح 

   .الواحد

المشكالت  ومن الضروري أن نسعى إلى معالجة كل و على المصطلح اللّساني أن یكون دقیقا  -

،وھذا ال یأتي إّال بإتباع جملة من الحلول والمقترحات التي تخفف من حّدة ھذا  التي تعصف بھ

دراسة المصطلحات دراسة وصفیة میدانیة للمصطلحات "ھو : الوضع ، من بین ھذه المقترحات 

المتعددة المترادفة على مستوى االستخدام في الوطن العربي، وتطبیق مبادئ التقییس وشروط 

   ".یھاالمصطلح المفضل عل

تجمع المصطلحیات واللسانیات عالقة وطیدة، كونھما یتقاسمان نفس المھمة والّدرس فإذا كان  -

  ..المصطلحي یدرس طبیعة المصطلح، فإّن اللساني ھو الذي یحقق الھویة اللسانیة للمصطلح

طور العالمي ساني ، البد من مسایرة التّ و في األخیر یمكن القول لتحقیق التقدم العلمي اللّ          

كما یقول حسین  ، القول بعدم وجود مصطلح علمي عربيّ  أنّ ة ، وسانیات الغربیّ و ما تفرزه اللّ 

كانت اللغة العربیة متخلفة  فإذاأكبر عائق یعتمده الممتنعون عن استعمال اللغة العربیة ، :"نصار

متخلفون فكریا و اقتصادیا، لذلك فالنھوض  أھلھاعن اللغات الحیة في عصرنا الحالي فذلك ألن 

             في غیر تشعب إلیھاة و الطرائق التي تؤدي بلغة عربیة یستدعي استبانة األھداف الحقّ 

التخطیط السلیم و التنسیق الشامل ،و المنھج الدقیق و التنفیذ الواعي  إلىو ضالل، ھي في حاجة 

  . "الذؤوب

 .ألنھا لن تحیا دون ذلك أعمالھمالخطى أن یلتزم بھا العلماء و الباحثون في  وآخر     
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  1993ط، .محمود فھمي حجازي، األسس اللغویة لعلم المصطلح، مكتبة غریب، د - 1

 .القاھرة

  ،الدار العربیة 1یوسف وغلیسي،إشكالیة المصطلح في الخطاب الّنقدي العربي الجدید،ط - 2
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 .2002العربي المغرب،
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،المطبعة 5سلسلة اللّسانیات ،ع اللّسانیات وعلم المصطلح العربي، عبد السالم المسّدي، - 7
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 .العرب، قسم اللغة واآلداب بالجامعة العربیة المفتوحة، البحرین
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 :  نبذة عن حیاة عبد السالم المسدي وأھم مؤلفاتھ  -

  :حیاتھ -أّوال 

في مدینة صفاقس في الجنوب التونسي، حاصل على  1945ولد عبد السالم المسدي عام        

    اختار مجال اللسانیات . 1984، وارتقى إلى أعلى درجة جامعیة 1979دكتوراه الدولة منذ 

، وھي من التخصصات النادرة التي یتداخل فیھا المنھج العلمي الصارم، مع النھج »األلسنیة«أو 

لیلي للنصوص اإلبداعیة، إضافة إلى أنھ تخصص حدیث النشأة نسبیا، ولم یكن قد النقدي التح

انھمك ! تجدر عالمیا في ستینات القرن العشرین، بینما ال یزال یحبو حتى الیوم في عالمنا العربي

في فقھ اللغة وفلسفتھا، ومارس التدریس في عدد من الجامعات، قبل أن یتقلد وزارة التعلیم العالي 

بحث العلمي في الثمانینات، وعمل في الحقل الدبلوماسي مندوبا لتونس في الجامعة العربیة وال

  ..وسفیرا في السعودیة

ثّم عاد للتدریس الجامعي والبحث األكادیمي والتألیف، وھو عضو في مجامع اللغة العربیة       

ریة، أحدثھا جائزة سلطان في كل من تونس، لیبیا، دمشق وبغداد، ونال العدید من الجوائز التقدی

 .2009العویص للنقد األدبي 

لكنھ لم یقصر نشاطھ في البحث األكادیمي الصرف، وإنما ظل یبحث عن مرفأ إبداعي        

تارة، وبَطْرق باب الروایة حیناً، ویعد لكتابة مذكراتھ التي یعتبرھا » بین الشعر والنثر«أدبي

 .  »شھادة الذات على نفسھا «

عدُّ واحدا من النقاد القالئل الذین ترّسخت أسماؤھم في حركة النقد األدبي لیس في تونس یُ        

فقط بل في العالم العربي، فعلى مدار مسیرتھ الطویلة قدم عطاًء وافراً أسھم في ثراء الحركة 

  یميالنقدیة العربیة، وھو باإلضافة إلى ھذا لھ إسھامات في العمل السیاسي والدبلوماسي واألكاد

حیث یعمل أستاذ اللسانیات في الجامعة التونسیة، كما تولى عدة مناصب سیاسیة من بینھا تولیھ 

  .حقیبة التعلیم في تونس
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السیاسة واللغة قرینان متالزمان، ولیس من قول في السیاسة إال خلفھ «الَمسّدي أن . یعتبر د       

اللغة «بل یذھب إلى أن . »بالضرورة خطاباً وما من فعل سیاسي إال وھو ُینتج .. فعل سیاسي

   »الدولي...أصبحت سالحا من بین األسلحة األخرى التي یقوم علیھا الصراع

األمة إذا لم تْحِم مقومات ھویتھا  «شغلتھ الھویة كثیرا، وخاصة في عالقتھا باللغة، حیث یعتقد أّن 

     .فإنھا تحكم على نفسھا بالضیاع

اللغة العربیة وعلى مناضرة التبریز و على دكتوراه الدولة وغیرھا من حصل على اإلجازة في  

1.اإلجازات  

  ثانیا- أھم مؤلفاتھ :

)1977(األسلوب و األسلوبّیة  -  

)1981(التفكیر اللساني في الحضارة العربیة  -  

)1981(قراءات مع الشابي و المتنبي و الجاحظ وابن خلدون  -  

)1981(النقد و الحداثة  -  

) 1984(مع مقدمة في علم المصطلح  ) فرنسي عربي –عربي فرنسي (قاموس اللسانیات  -  

) 1985(الشرط في القرآن على نھج اللسانیات الوصفیة -  

)1986(اللسانیات و أسسھا المعرفیة  -  

)1991(دراسة ونماذج : قضیة البنیویة -  

)1994(ما وراء اللغة  -  

) 1999(اتقوا التاریخ أّیھا العرب  -  
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)2000(األدب العجیب  -  

) 2001(العرب و السیاسة  -  

)2002(روایة تبحث عن من یكبتھا  -   

) 2002(بین النص وصاحبھ  -  

) 2003(العربیة و اإلعراب  -  

)2011(تونس وجراح الذاكرة  -  

)2014(دراسة وتوثیق : الھویة العربیة و األمن اللّغوي-  

   1)2015(البوح اللطیف  -
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 مصطلحاتھ من متمكنین نكن لم ما منطقھ إلى التوصل یمكن وال العلوم، مفتاح المصطلح یعتبر         

 لالنفجار ونتیجة  الغربي العالم على مفتوحة نافذة باعتبارھا العلوم تلك من واحدة اللسانیات وُتعدُّ 

 اضطرابا الیوم العربیة اللسانیات تشھد العالم عرفھ الذي الھائل التكنولوجي والتقدم الكبیر المعرفي

 ھذا بحثنا في وتطرقنا  اللّساني المصطلح بحثنا موضوع و اللسانیة مصطلحاتھا مستوى على

        بھ جاء ما أھم و نظره وجھة أبرزنا و المسّدي السالم عبد عند اللّساني المصطلح إلى بالتحدید

 كما اللّساني المصطلح واجھھا الّتي المشكالت و خصائصھا و نشأتھا و للمصطلحات تعریفھ و

       اللغة مثل عالجھا الّتي النقاط أھم عن كتبھ في وبحثنا المسّدي عند اللّساني البحث جھود أبرزنا

 كتاب في جاءت التي األبواب بعض إلى أیضا تطرقنا ،كما الكالم مقومات و المواضعة و اإلنسان و

   . العربیة اللغة بھا جاءت التي المباحث أھم من األخیرة ھده  تعد كما اللسانیات قاموس

  

   : المفتاحیة الكلمات

   . المصطلح -

  .اللساني المصطلح -

 .المسدي السالم عبد عند اللساني المصطلح -
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