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 باهتمىام حظيى  أهنىا مىن الىرم  فعلى  العربية املعاصرة، اللسانية الدراسات جوانب من البارز اجلانب هي املصطلح إشكالية إن    :ملخص
املقىابالت العربيىة  وضى  مسىتو  على  خاصىة مصىطليي، فوضى  واضىطرا  وجىو  أننىا نالحى  إال -وحىدييا قىداا - اللغىوين البىاحين

 جهو  من بالرم  وهذا مشكلة وض  املكافئ العريب هلذا الوافد اللساين األجنيب، العربية تواجه تزال اللغة الواحد. إذ ال للمصطلح األجنيب
   التباين واالضطرا . ذاهل حد لوض  العربية يف البلدان املبذولة الباحين

  املكافئ العريب. -التباين واالضطرا  -املصطلح اللساين –إشكالية املصطلح كلمات مفتاحةة: 

Abstract: 

 Modern Arabic linguistic studie finds the term problematic is the attractive the .That attracted 

linguistic ancient and modern researchers, we note the existence of conceptual disorder especially 

at the level of Arabic interviews for the single foreign term. Despite of  Arabic countries  efforts 

and researchers    to stop this variation, the Arabic language still faces the the foreign 

linguist equivalent term problems                                                 .  
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  :مقدمة .1

حبكى  املكانىىة اهلامىىة الىى   تلهىىا يف بنىىا  شىىبكة مىىن  وضىىوعا جوهريىىا  اخىى  القىى  اللسىىاينتعىد  راسىىة املصىىطلح م          
ت الىىدرا اللسىىاين الىىديك وكىىذل  التنىىوع الىىذي يطبىى  املسىىتويا العالئى  التواصىىلية بىىن كىى  املكونىىات الىى  تشىىتغ  بتطىىوير

ومىى  حقيقىىة تطىىور العلىىوم  )تركيبيىىة، صىىرفية، صىىوتية، و الليىىة . والطىىرا الىى  تعمىى  علىى  بنائىىه  اخىى  قوالىىب  ويىىة  تل ىىة 
يكىىا  املصىىطلح ايىى  العنصىىر اللغىىوي األسىىاا الىىذي يقىىي  للغىىة  وت رعهىىا وتقىىدم املعرفىىة وتشىىعبها وتزايىىد امل ىىاهي  وتوالىىدها

هىىىد  كياهنىىىا  عىىىالوة علىىى  عامىىى  االسىىىتعمال األ ائىىىي لنظامهىىىا الكىىىامن وألمىىىرا  حيويتهىىا ويعيىىىد هلىىىا هبتهىىىا يف أي تراجىىى  ي
تواصلية فعلية  هكذا إثر هذا التذكري هبذه البديهية  نكون قد أقررنا بطريقة ع وية بىنن املصىطلح ال يىزال يشىك  موضىوعا 

صطليات إال ويسل  إزا ه وق ىة يف حاجة إىل املزيد من اإلمعان يف خصائصه، فال أحد يتعر  ملوضوع ما له عالقة بامل
إما متننية أو سريعة، وكما يروج بعى  البىاحين العىاملن كى  مىن زاويتىه اناصىة مىن أن املصىطلح ايى  عاملىا  ىر ا ال اكىن 

لكىىن املالحىى   املصىىطليات م ىاتيح العلىىوم، وقىىد قيى  إن  فهىى  املصىىطليات نصى  الع لىى ،حتليلىه ععىىزل عىىن ذلى  العىىا ، ف
ات اللسىىانية يف كافىىة مسىىتويات الدراسىىة اللغويىىة أهنىىا ليسىى  خاضىىعة للوحىىدة يف االسىىت دام، بىى  يسىىو ها املصىىطلي علىى 

 التنوع والتباين باستعمال مصطليات متعد ة جبوار املصطلح اللساين األجنيب الواحد.
املتعامى  مى   فيىه يقى  الىذي املهمىة املتعلقىة باإلشىكال هىذه املسىنلة معاجلىة إىل البيييىةذه الورقىة هى يف هلىذا سنسىع       

 ال  لالختيارات أجوبة بع  أصوغ أن اإلمكان بقدر حاول  قد و ينقله من بيئته األم إىل  بيئة أخر . هو و املصطلح،
 بعى  تتضىمن والى  الدراسىة، هىذه يف عليهىا اعتمىدت الى  املدونىة مىن انطالقىا هىذا و ذاك، أو املصىطلح هلىذا تبنيتهىا
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املعاصىر، وفيمىا يلىي عىر  لىبع  هىذه املصىطليات الى  عرفى  تباينىا   اللغىوي الىدرا يف األساسىية اللسىانية املصطليات
 كبريا فيما بينها:

  :Analogieمصطلح )   .2

 املكافئ العريب    املصطلح      
     
     Analogie    

 قياا
 مماثلة
 متاث .

بدأ الذي ينظ  النس  اللساين عى  اسىتيداأ أشىكال تصىاغ يشري القياا يف اللسانيات التعاقبية إىل ذل  امل             
وف  شك  موجو  سل ا، خاض  النتظام معن، فها هو التطور الصويت للسىان الالتيىخي قلى   اخى  اللسىان ال رنسىي  لىة 

  إىل مىىن الوقىىائ  الىى  تىىدرك بوصىى ها وقىىائ  مىىري نظاميىىة وذلىى  بىىالنظر إىل  مىىوع النسىى ، إذ يسىىع  القيىىاا يف هىىذا النسىى
أمىىا عىىن  األشىىكال القياسىىية ال تسىىتطي  فىىر  ن سىىها يف كىى  األحىىوال، فكيىىريا مىىا  ىىت   بالصىىي  مىىري النظاميىىة،  .إلغائهىىا

 .(0)وكيريا ما توص  القياسات اإلبداعية يف لغة األط ال بالصي  امل طو ة
تقىىار  ل ظىىا ومعنىىا،   األجنىىيب عىىدة مقىىابالت يف اللغىىة العربيىىة، منهىىا مىىا هىىو مAnalogieلقىىد عىىرط مصىىطلح  

ومنهىىا مىىا عىىرط تباينىىا يف الل ىى  وإن كىىان املعىىن واحىىد. فلىىو حبينىىا فيمىىا وضىى  لىىه مىىن مقىىابالت نالحىى  أن هىىذا املصىىطلح 
الواحد قوب  عصطلح قياا ومصطلح متاث  ومماثلة، وحىت ولو أنه قوبى  يف أملىب املفل ىات العربيىة عصىطلح قيىاا، إال أن 

 بية موجو ، واملنازعة حاصلة.التباين يف املقابالت العر 
  :Cohérenceمصطلح )  .3

 املكافئ العريب     املصطلح    
   
 

Cohérence 

 التالح .
 االتساا.

 التماس  )املعنوي .
 التناس .

 االنسلام.
 الرتابط.

النصىية خاصىة  ىىد  اللسىانيات عامىة وحقىى  اللسىانيات حقى  يف األكيىر إجىىرا ت وتىداوال مىن  لىة املصىطليات
اللسىاين  الىدرا مىن واسىعا قطاعىا يغطيىان   اللىذانcohérence  واالنسىلام )cohésionاالتسىاا ) لييمصىط

واالنسىلام. لكىن األجىدر  النص تساوي االتسىاا لسانيات أن   النصي، حىت حسب بع  الدارسن والباحين وباألخص
 مى  مى رة وتنسىل  التىداول عمليىة لتكىون اهبمااسىتيع بإمكانىه الىذي امل هىومي اإلطىار عىن ويف ثقافتنىا تراثنا يف البيك بنا

 نقى  إشىكالية على  التغلىب للدارسىن هىذا اكىن مىن وأكيىر منهىا ينطلى  بى  انصوصىيات يلغىي ال الىذي االن تىا  مبىدأ
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مقبوليىة  هلىا وتكىون للوجىو  مشىروعية ستكتسىب تراثنىا يف املتلىدرة العربيىة فاملصىطليات ثقافتنىا إىل اللسىاين املصىطلح
  .2املغامرة) املالمح تضي  أن  ون من خبصوصياتنا قتهاعال تعكس

إن  راسىىىة اتسىىىاا وانسىىىلام الىىىنص تشىىىك  موضىىىوع اللسىىىانيات النصىىىية الىىى  تىىىدرا الكي يىىىة الىىى  عقتضىىىاها تشىىىك  
، يف linéaritéسلسىلة مىىن اجلمىى  وحىىدة نصىىا، بوجىىه عىىام، يعتقىد أن االتسىىاا ينىىتط عىىن تسلسىى  اجلمىى  وخطيىىة الىىنص 

ام يعتمىد على  االتسىاا، مىري أنىه يقيى  قيىىو ا عامىة مىري خطيىة، مرتبطىة خاصىة بالسىياا ونىوع انطىىا ، حىن أن االنسىل
حىىول هىىذه النقطىىة هنىىىاك ممىىو   ىى  باملصىىطليات: هنىىىاك بعىى  اللسىىانين مىىن يسىىىت دم م هىىوم االتصىىال/ االرتبىىىا  

Connexité ن االتسىاا عنىدما يتعلى  األمىر بدال مما مسي أعاله   )االتساا ، بيد أن لسىانين خخىرين يتيىدثون  عى
فقط بالعالقات )ال  تقيمها أ وات الربط / الوص  بن اجلم  . فالتمييز بن الظواهر ال  هي من قبي  االنسىلام وتلى  
ال  هي من قبي  االتساا ليس  باألمر السه  إن  ن أر نا ت صي  هذا التمييز، مري أن هذا التمييز م  ذلى  أساسىي، 

وليتىىىه: وهىىىذا حىىىال )املتواليىىىات  ليب تنظىىىي  نصىىىية وسىىىط  مىىىا بىىىن اجلملىىىة األسىىىاا والىىىنص منظىىىورا إليىىىه يف مإذ هنىىىاك أسىىىا
  .3)البن ال وقية  ال  تساه  يف البنا  املعماري للنص)و

لقىىد نىىال مصىىطلح االتسىىاا اهتمامىىا مىىن علمىىا  الىىنص بتوضىىيح م هومىىه وأ واتىىه ووسىىائله، وإبىىراز عواملىىه وشىىروطه، 
 فهىذا ت سىريا  لىه  ىد ال رهيىب تنىوع أن سىنا أمىام فنلد العر  الدارسن عند استعماالته عند الوقوط حاولنا لكن إذا ما

 للمصطلح كمقاب  "االتساا "مصطلح يستعم  انسلام انطا ، مدخ  إىل"النص لسانيات"كتابه يف خطايب   حممد
 خطىا  مىا،/لىنص املشىكلة األجىزا  بىن شديدال التماس  ذل  باالتساا عا ة فيقول:  يقصد  (cohésion).الغريب
 وص  أج  ومن خطا  برمته أو من خطا  جلز  املكونة العناصر بن تص  اللغوية )الشكلية  ال  بالوسائ  فيه ويهت 
الضىمائر  رصىدا هنايتىه حىىت انطىا  بدايىة متدرجىة مىن خطيىة طريقىة احمللى  الواصى  يسىل  الىنص/انطىا  اتسىاا

 واملقارنىة والىذط كىالعط  واالسىتبدال املتنوعىة الىربط بوسىائ  أيضىا مهتمىا بعديىة أو قبليىة إحالىة احمليلىة واإلشىارات
 واالستدراك.

. " السىب  مصىطلح فصىول  فيسىتعم   لىة ضىمن الشىعري للمعىن أجروميىة ) ىو :مقالتىه يف مصىلو   أمىا  سىعد
في ضى  مصىطلح  الزنىا    األزهىر االىربط  أمى"لغىة الىنص  مصىطلح  كتابىه )على  يف حبىريي  حسىن  سىعيد ويوظى 

  .cohésion(4) ) للمصطلح  كمقاب " التماس 
  ملصىىىطلح االتسىىىاا  ىىىده ينعتىىىه بىىىىالربط إذ يقىىىول:  يبىىىدو لنىىىا االتسىىىاا نا ىىىا عىىىىن Carterويف حتليلنىىىا لتعريىىى   

خ  إطالقىىا يف حتديىىده، العالقىىات املوجىىو ة بىىن األشىىكال النصىىية، أمىىا املعطيىىات مىىري اللسىىانية )مقاميىىة، تداوليىىة  فىىال تىىد
 بوصى  بالضىرورة ترتبط حتديده فمياولة لذل  املكونة للنص اجلم  بن الرابطة العالقات إ راك من متكننا ميال فدراسته
 إىل حتديىد بالوصول التيلي  لنا يسمح حيك هنا من ينطل  أن جيب عنه لسطح النص، وحديينا الشكلية الروابط طبيعة
  .5النص) منها ك تش ال  الصغر  البنيات

اي  هذا املصطلح ك  األ وات والوسائ  الى  هبىا يبىخي انطىا  تسلسىله ويشىد م اصىله، فهىو جيمى  كى  العالقىات 
، ولىىذل  اعتىى ت  راسىىة الىىر بط مىىن  ىىاالت حتليىى  انطىىا  وقىىد اعتنىى  بىىه كىىذل   الر ابطىىة الىى  تكىىو ن انطىىا  أو الىىنص 

  ويىر   هالىداي  أن   الىربط يشىري إىل  موعىة اإلمكانيىات املتىوف رة Linguistique textuelleاللسىانيات النصىية )
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فىالربط  لىربط شىي  بشىي  خخىر حىدأ مىن قبى ، ممىا يعىخي أن الىربط مفسىس على  م هىوم العالقىة بىن عناصىر انطىا ...
زمنة األفعال والضمائر يقوم عل  م هوم العالقة اجلامعة بن أجزا  انطا  وتعت  أ وات الوص  وظروط املكان والزمان وأ

أهىى  مكونىىات عمليىىة الىىربط، واي ىىز  هالىىداي  و  حسىىن  بىىن م هىىومن للىىر بط، )الىىربط باعتبىىاره عالقىىة يف النظىىام بنكملىىه  
و)الىىر بط باعتبىىاره إجىىرا  يف الىىنص ، وهلىىذا يعرفىىان الىىر بط علىى  أنىىه  موعىىة مىىن اإلمكانىىات الىى  توجىىد يف اللغىىة بصىى ة عامىىة 

 ع  النص مرتابطا ومتماسكا، وهذه اإلمكانات الكها املتكل  ويتصرط فيها حسب الاجة إليها. ومن شنهنا أن  
وال يقتصر الر بط عل  الر وابط وحدها وإمنا يستدعي خصائص لسانية أخر  تكمن يف األل ىا  ااىاورة هلىا، فىارتبط 

النيويىة والدالليىة وال مماتيىة. ولىذل  يقىوم الىربط م هوم الربط بالعالقة املمكنة بن الوظائ  انطابيىة وخصىائص الىروابط 
عل  التناسى  والتنىام  بىن الىر وابط واملل وظىات الى  تربطهىا وهىو مىا جيعى  م هىوم الىر بط م هومىا معقىدا ال اكىن حصىره يف 

لسىىىىلة الكالميىىىىة  الىىىىروابط وحىىىىدها، إذ ال بىىىىد  مىىىىن وجىىىىو   ىىىىانس بىىىىن األ وات الرابطىىىىة والقواعىىىىد النيويىىىىة املتيكمىىىىة يف الس  
واملقاصىد الدالليىىة الى  يقتضىىيها معىىن املل ىو . واكىىن أن نعتىى  أن الىر بط شىىنن بنيىوي يهىىت  بتكىىوين العالقىات الر ابطىىة بىىن 
مكونات انطا ، فهو ضروري مىن هىذه الناحيىة ولكنىه مىري كىاط، ممىا جعلىه يتطلىب م هومىا خخىر كيىريا مىا يتىداخ  معىه 

ا   .Cohérence(  6بط )عند الد ارسن، وهو م هوم الرت 
 أن إال العىريب القىومي مىا  ىيط بىه أو يف بيئتىه أو  الغىريب اللسىاين الىدرا يف سىوا  واحد امل هومي اإلطار أن رم و 
والتوافى ، فىال  االت ىاا عىن يتيىدأ عمومىا املرجعىي للمصىطلح اإلطىار أن رمى   صى    واحىد عىريب مقابى  عل  االت اا
بن املشتغلن على  هىذا  اهلوة وتوسي  انالط تكريس إال منه ترج  علمية فائدة وال لوة احملدثة،التباين وال  هلذا إذات  م ر

 املصطلح.
 (:Cohésionمطصلل  ) .4

 املكافئ العريب    املصطلح   
     
  Cohésion 

ابط.  الرت 
 الر بط.

 التماس  )الشكلي .
كيرهىىا شىىيوعا واسىىتعماال مصىىطلح   األجنىىيب عىىدة تر ىىات ومقىىابالت وأ  Cohésionلقىىد عىىرط مصىىطلح ) 

الرتابط   وهذا يف العديد من املصن ات واملفل ات، ويف مقدمتها املعل  املوحد ملصطليات اللسانيات. وقىد أ  ت  راسىة 
ابط مىن أهى  املكو نىات األساسىية يف هىذا  حتليى  انطىا  إىل الوقىوط على  أهى  مكو نىات ربطىه وترابطىه، واعتى  الىر بط والىرت 

ىتينات وبدايىة ااال ، فهمىا مصىطليان توأمىان، وكانى  كيىري مىن الد راسىات الىط بىن امل هىومن، حىن ظهىر يف أواخىر الس  
ابط اللساين )  La cohérence  والرتابط ال ممايت )La cohérence linguistiqueالس بعينات مصطليا الرت 

pragmatiqueلن مفسسا عل  وجو  الر وابط أو عدم وجو ها،  . وقد كان التمييز بن هذين املصطلين واالستعما
ابط اللسىىاين هبىىذه التسىىمية ألنىىه  تىىوي علىى  روابىىط  وي ىىة يف السلسىىلة الكالميىىة ومُس  ىىي الىىرتابط ال ممىىايت هبىىذه  فُسىىمي الىىرت 

لى  انطىا ، التسمية ألنه خال من عناصر الر بط اللسانية، وبقي هذا التمييز بن عناصىر الىر بط مامضىا وال ي ىي حباجىة حم
وقد تطورت الدراسات يف هذا ااال إىل أن أصبح مصطليا الربط والرتابط ايالن نظريتن مستقلتن منهلا، ومتكىاملتن 
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 ، ف ص ىىىص مصىىىطلح الىىىر بط لتنظىىىي  مكو نىىىات 0226هىىدفا منىىىذ أن وضىىى   هالىىىداي  و حسىىىن  مفل ىىىا يف هىىذا الغىىىر  )
ابط ملبدأ تنوي  النصوص)انطا ، فهو يهت   بتنظي  املعلومات ال  يت   .2طلبها خطا  مرتابط، وخص ص مصطلح الرت 

ابط كما يلي:0220لقد عرَّط  ربول وموشالر  )         الرتَّ
ابط خصوصية حمد ة لل طا . -  اي  الرت 
 يتيد  الرتابط باحرتام  موعة القواعد ال  توج ه تنظي  الوحدات انطابية لل طا  يف لسان ما. -

لة التعري ىات السىابقة ملسىنلة الىرتابط أن امل هىوم بقىي مشىدو ا إىل م هىوم الىر بط، ولكىن هنىاك نست لص من  
ابط تعىىو  إىل  ىىال ال مماتيىىة أو السىىيميوطيقا،  مىىن التعري ىىات مىىا ينىىاق  مىىا سىىب ، إذ اعتىى   هىىاتا  أن ظىىاهرة الىىرت 

ابط ال ممىىايت ظىىاهرة تفمنهىىا املعىىارط ولىىيس إىل  ىىال  اللسىىانيات  وقىىد أيىىده يف هىىذا الىىرأي  بىىاتري  الىىذي اعتىى   الىىرت 
العامىىة املتعلقىىة بىىالكون. وكىىذل  اعتىى  كىى  مىىن   تىىري  و  سىىبلو  و فىىرين  أن ظىىاهرة الىىرتابط ال تعىىو  إىل اللسىىانيات 
وإمنىىا هىىي خارجىىة عنهىىا وتعىىو  إىل  مىىوع الظىىواهر ال مماتيىىة الىى  تسىىمح باملال مىىة بىىن الىىن ص واالسىىتعمال املمكىىىن. 

  على  ظىاهرة الىرتابط قضى  لتلىار  املتل ظىن ومعىىارفه  ومقىام الىتل   وقىدرع  املعرفيىة على  تنويى  انطىىا . فىالك
ورم  هذه التعري ات املتعد ة والشاملة، فإن ظاهرة الرتابط الزال  معقدة ويستعصي ضبطها، فاعت ها  باتري  عيابة 

 موع النقا  صعبا جدا، ورم  هذه الصعوبة يف التيديد  قطعة قماش منقطة حبيك يكون حتديد الصورة انطالقا من
والتعريىى  فىىإن ظىىاهرة الىىرتابط أصىىبي  مميىىزة بالنسىىبة إىل  راسىىة حتليىى  انطىىا  أو احملا ثىىة، إذ ال اكىىن أن ن هىى  أي  

اللغة، فإن  كالم  ون الت طن إىل العالقات الرابطة فيه، فهي ال  توجهنا وتقي د فهمنا. فإذا كان الربط جز ا من نظام
ابط جىىز  مىىن نظىىام العقىى ، وتىىا يف عالقىىة ت اعىى   ائمىىة بىىن املعطىى  اللسىىاين لل طىىا  واملعطىى  املعىىريف الىىذي نشىىن  الىىرت 

  .0فيه، وال اكن للمتكل  أن يستغخي عن هذا الت اع  يف تنظي  انطا  قوال وفهمه معن)
من خىالل مىا تقىدم ذاك التىداخ    cohérenceو cohésionإن املالح  عل  املصطلين األجنبين )

الرهيىب بينهمىا، إذ قىوبال يف كيىري مىن األحيىان وعنىد العديىد مىن العلمىا  وان ىي أعظى  عصىطلح عىريب يشىم  االثنىن 
معا أال وهو مصطلح )الرتابط  متقامسا ساحة االستعمال م  مصطليات أخر . ليبقى  الغمىو  والتبىاين سىيد هىذه 

 الساحة. 
 (:Discoursمطصلل  ) .1

 املكافئ العريب املصطلح      
      
      Discours    

 خطا 
 حديك

 قول 
 كالم  

 أو للكىالم الشىكلية على  الصىيامة الداللىة يف اسىت دامه ا صىر قىد املاضىي يف انطىا  مصطلح مدلول كان إذا 
 ذلى  يف السىبب يىه، ويعىو عل طغ  جديدة  الالت القرن العشرين من األخرية األربعة العقو  يف اكتسب  الكتابة، فقد

 ال  متتد املكتملة اللغوية الوحدة يعخي البنيوين لد  انطا  فمصطلح البنيوية منها، األلسنية وخاصة الدراسات بروز إىل
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 لغة أية يف اللغوية الوحدات بن العالقات القائمة  راسة: يعخي عنده  انطا  حتلي  كان مث ومن  لة من أكير فتشم 
 يف قىتلط ومىا ومقاصىده أمراضىه عىن املىتكل  تعبىري  . وهىذا مىا يفكىده م هىوم انطىا  املصىر  بننىه2كتابيىة) أو شى اهية
 عنىد  ىده مىا على  خىالط والىنص انطىا  بىن فرقىا تىر  ال هنىا و مكتىو  أو منطىوا شىك  يف سىوا  مىن أفكىار ن سه

  .08عموما) واألفالطونية أفالطون
ات اللسانية األخر  إشكاال  وخاصىة مصىطلح اجلملىة الى  عىرط تىداخال  ومصطلح انطا  ال يق  عن املصطلي

كبريا معه وخاصة يف امل هوم، فقد حد  عل  أنه يشري إىل ك  كالم  اوز اجلملة الواحدة، وال  تغدو أثنا  حتليله الوحدة 
رر  ميشىال فوكىو  أن انطىا  الصغر  ال  يتكون منهىا سىوا  أكىان مكتوبىا أو منطوقىا. ويف حماضىراته  نظىام انطىا   يقى

شىىبكة معقىىدة مىىن الىىنظ  االجتماعيىىة والسياسىىية واليقافيىىة الىى  تىى ز فيهىىا الكي يىىة الىى  ينىىتط فيهىىا الكىىالم ك طىىا ، وايىى  
انطا  يف ال ع  النقدي فع  النط ، أو فاعلية تقول وتصوغ يف النظام ما يريد املتيدأ قوله، فانطا  إذن كتلة نقدية 

 وضىى ، وحىىرارة الىىن س، ورمبىىة النطىى  بشىىي  لىىيس هىىو متامىىا اجلملىىة، ولىىيس هىىو متامىىا الىىنص، بىى  فعىى  يريىىد أن هلىىا طىىاب  ال
يقول، وانطا  عند التهانوي توجيه للكالم  و الغري لإلفهام، مث نق  الكالم، أما عن حضور املصطلح يف الرتاأ العريب 

ل عىىى  يف اتيىىىات التاليىىىة: )وال اىىىاطبخي يف الىىىذين ظلمىىىوا إهنىىى  فإننىىىا نسىىىل  اسىىىتعماله يف القىىىرخن الكىىىرا بصىىىيغة املصىىىدر وا
وقولىىه تعىىاىل: )ر  السىىماوات واألر  ومىىىا  ،36. )وإذا خىىاطبه  اجلىىاهلون قىىالوا سىىالما  ال رقىىان/22مغرقىىون  املفمنىىون/

  .00)32بينهما الرمحان ال الكون منه خطابا ، النبن/
عل  األق : إذ يقاب  )بن نسي   بن اللسان  بوص ه نسىقا مىن وقد استعم  هذا املصطلح يف اللسانيات بوجهن 

العالمات، وانطا  بوص ه  إنتاجا للمراسالت  فانطا  إذات قريب من الكالم أو الىتل  : وهىو  يى   اخى  اللسىان إىل  
طىا  كى  وحىدة اكننىا أن نعىخي بانوبىذل   ك  ما ال اكن حتديده خارج مستو  استعمال ال اع  املتكل  هلىذا اللسىان،

  .02تتلاوز حل  اجلملة، فانطا  إذات اي   موع اجلم  املرتابطة ع  مبا ئ  تل ة لالنسلام)
 هذا يف السب  له فقد كان انطا ، حتلي  يف  0252زهلارين  )" ل الريا ة أن عل  األوربين الباحين ك  جيم 
 معاينىة خالهلىا مىن اكىن منغلقىة متتاليىة عىن أو عبىارة طويى  مل ىو : بننىه لسىاين منظور من انطا  عرط املضمار، فقد

  .03حم ) لساين  ال يف نظ  جيعلنا وبشك  التوزيعية بواسطة املنهلية العناصر من سلسلة بنية
أما يف األ بيات الديية فقد ور  مصطلح انطا  ألول مرة عنىد  هىااز ، بيىد أن م هىوم انطىا  قىد نالىه التعىد  
والتنىىىوع، وذلىىى  بتىىىنثري الدراسىىىات الىىى  أجراهىىىا عليىىىه البىىىاحيون، حسىىىب ا ىىىاهي الدراسىىىات اللغويىىىة الشىىىكلية والدراسىىىات 

ت   م  أحىدتا فيمىا ور  قيمىا عنىد العىر ، أمىا يف امل هىوم اتخىر التواصلية. وهلذا فهو يطل  إ اال عل  أحد م هومن، ي
 فيتس  جبدته يف الدرا اللغوي الديك.

 وهذ ان امل هومان تا:
 األول: أنه ذل  املل و  املوج ه إىل الغري، بإفهامه قصدا معينا. -
امل هىىىوم الغالىىىب يف اتخىىىر: الشىىىك  اللغىىىوي الىىىذي يتلىىىاوز اجلملىىىة. وانطىىىا  بوصىىى ه مىىىا يتلىىىاوز اجلملىىىة، فهىىىو  -

  .04الدراسات اللغوية الديية)
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ورم  ذل  إال أن ه قد مت تناوله من قب  أكير مىن باحىك وفى  امل هىوم األول، فهىا هىو   يكىرو  يعرفىه بوصى ه تتابعىا 
 . فانطىىا   مىىوع املل وظىىات املنتلىىة لتيقيىى  هىىدط حمىىد  وفىى  اسىىىرتاتيلية 05ملل وظىىات تتقاسىى  املقتضىىيات ن سىىها)

 منولوجىا أو "بوصى ه  حىوار إيىاه حمد ين تداولية زاوية من انطا  إىل نظر من الباحين من هناك أن كما  .06)خاصة
 نتيلتىه أو اإلنتىاج الل ظىي فعى  يف خن واحىد بننىه انطىا  تعريى  يىذهب إىل "  يى  فىان" فهىا هىو .كتابيىا، أو شى ويا

 سوا  رمسية طبيعة ذات حما ثة عن عبارة فانطا  لتداويل، وبذل املرئية. وهذا اإلنتاج هو ما يفكد ذل  الش  ا امللموسة
 . 02أو مقرو ا) مكتوبا أكان

 حمىد ة تثىار التعاقىب، منتلىة حمىد ة مىن نظى  يف وضىع  أفكىار انطا  عبارة عىن وهريس  فرييا أن   أما هندا
 األول ومسىتمعات وهىدط متكلمىا  ي ىرت  تل ى   .  إنىه00لىذل  النظىام) نتيلىة عيابة   وهي نقدها، حلها قضايا، )طر 

 ، وهنا  نلمس معن خخر ملصطلح  انطا   قتلى  عىن 02ما ، وهو ما صر  به  بن نس  ) بطريقة التنثري عل  الياين
التعاري  السابقة بوص ه ينسيب عل  تعري   االت النصوص، بدل ااال الضي  للسىانيات وهىو تصىور نل يىه متنصىال 

األخري، إذ يتعل  األمر جبع   انطا   مقابال  للميكي : فانطا  يطل  عل  كى  مل ىو  يصىور يف أعمال هذا العا  
بوضىىىو  حركىىىات الىىىتل   )أنىىىا، أنىىى    يف حىىىن يطلىىى  اصىىىطال   احملكىىىي  علىىى  كىىى  مل ىىىو  يصىىىاغ وفىىى  ضىىىمري الغائىىىب 

  .28)الضمري اليالك  )
ىو ُن اللسىان، وي ضى  أما  قيوم  فينطل  مىن الينائيىة الى  أصىبي  معهىو ة منىذ  سوسى ري  أي اللغىة والكىالم الى  ُتكن

  ذلى  ليفكىد على  مىا يكتسىبه اال ىاز اللغىوي مىن أوجىه رعىا ال Parole  عو  كالم )Discourseاستعمال كلمة )
  .  20السياا... إخل) –الركات اجلسدية  – ويها ل   كالم مباشرة، مي : الوجه الكتايب 

حىدو  هىذا التصىور، فىإن اللسىانيات انطابيىة تقىوم على  فرضىية االعتقىا  بإمكانيىة  وأيات كان تعريى  انطىا  ضىمن
ذلىى  أن انطىىا  يتنسىىس يف جىىوهره علىى  بعىى  أشىىكال االنسىىلام الىى  تسىىىمح  ،صىىيامة قواعىىد تتعلىى  بتسلسىى  اجلمىى 

 بوصىى ه واحىىدا مىىن  ، وعليىىه فقىىد ور  م هىىوم انطىىا  عنىىد البىىاحين22بتنويىى  اجلمىى  املكونىىة لىىه ضىىمن عالقاعىىا البينيىىة)
  .23ثالثة: بوص ه أك  من اجلملة، أو بوص ه استعمال أي وحدة لغوية، أو بوص ه املل و )

إليىه،  النظىر زوايىا لتعىد  اللغويىة الدييىة، نظىرا الدراسىات يف انطىا  بتعد  مىدلوالت القول إىل "ويذهب  مانكينو
الى  حتىد كيوصىلة اموعىة التعىاري  السىابقة مل هىوم هىذا حتديىدات انطىا   مىن عىد  عىر  إىل السىياا هىذا يف منتهيىا

 : أبرزها املصطلح و
 . سوسري   ي" لد  ع هومه للكالم مرا ط انطا  -
 .مل وظا أو كلية وتصبح مرسلة اجلملة تتعد  ال  اللسانية الوحدة هو انطا  -
 و انطىا  بىن املعارضىة تىت  نىاه ومىن هبىا.  مشىرو  خطابيىة حركيىة نظىر وجهىة مىن املعتى  املل ىو  هو انطا  -

 عل  تلق  نظرة أن يعخي هذا  اللين، و بياضن بن اجلم  املوضوعة من متتالية هو املل و  أن املل و ، باعتبار
يُن ىه  لغويىا مىن مىا نىص  منىه  عى  الىنص هىذا إنتىاج لشىرو  لسىانية  راسىة وأن مل وظىا،  عى  منىه وجهىة تىنبىننىي

  .24خطابا)
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 مىىن أهنىىا هىىذا املصىىطلح أمىىا عىىن اسىىتعماالته فقىىد وضىىع  لىىه العديىىد مىىن املقىىابالت اعتقىىا ا هىىذا عىىن م هىىوم  
كمىا متَّى  املقابلىة   ، parole (25وMessage و Discours  ىو:  مشىرتكة ذات اسىتعماالت أهنىا أو املرتا فىات،

انطىا  علىى  أسىاا أن اجلملىىة مقولىىة التيويليىىة مىيال بىىن اجلملىىة و  – اخى  النظريىىات اللسىانية الصىىورية )النظريىىة التوليديىة 
تركيبيىىة صىىورية شىىنهنا يف الصىىورية شىىنن امل ىىر ة واملركىىب )االمسىىي، الص ىى ي، الىىريف  وعُىىدَّت هبىىذا التيديىىد موضىىوع  -صىىرفية

الوص  والت سري اللغوين. أمىا انطىا  فقىد مي ىز عىن اجلملىة يف هىذا الىنمط مىن النظريىات باعتبىاره يتسى  بسىمتن: تعد  يىه 
 لة من حيك حلمه ومالبسته نصائص مري لغوية  اللية وتداولية وسياقية.لللم

 هذا التقاب  والتمييز ُوق   من انطا  موق ان:وعل  أساا 
أوهلما: إقصاؤه من الدرا اللساين الصرط باعتباره يندرج خبالط اجلملة يف حيز  اال ىاز  أكيىر مىن اندراجىه يف  -

 حيز  القدرة اللغوية .
الحت ىا  بىه لكىىن على  أسىاا أن يت ىىذ موضىوعا لىدرا لسىاين من صىى  مُس ىي  لسىانيات انطىىا   أو وثانيهمىا: ا -

  .26 حتلي  انطا   يف مقاب   لسانيات اجلملة )
 (:Phraseمطصلل  ) .6

 املكافئ العريب  املصطلح   
    
 

Phrase 

 اجلملة 
 ركن.
 ركنية. 
 تركيبة. 
 تكوينة. 
 تركيب. 
 مركب... 

 :منهىا اتيت نىدرج املىائ  تعريى ، ي ىوا مىا  ىد حبيىك ،"الدييىة الل سىانيات" يف "اجلملىة"  ىاتتعري تعىد  تلقىد 
 عىن وتعى  ذاعىا، يف "كاملة" وحدة تكون حبيك  ويا، مرتبة ترتيبا الل غوية املكونات من  موعة )اجلملة  املصطلح يعخي"

 والروط وال صائ  واألفعال األمسا  يشم  الذ ي الل غات من بلغة اناص الن يوي الن ظام يظهر فيها وبذل  مستق  معن
  .32اللغة) هذه لقواعد الن يوية، طبقا بوظائ ها الت نظي  يف هذا "اجلملة" وتقوم واجلنس، مي : العد  الن يوية

إىل الرت ة وير  الدكتور  عبد القا ر ال اسي ال هري  أن املصطلح اللساين العريب يتله إىل خارج اللغة العربية أي 
والتعريب أكير مما يتله إىل التوالد مىن الىداخ ، وأرجى  فوضى  املصىطليات اللسىانية إىل عىدة أسىبا  وعلى  رأسىها تعىد  

بىىركن وركنيىىة وتركيبىىة وتكوينىىة  phraseاملقىىابالت العربيىىة للمصىىطلح األجنىىيب الواحىىد. وذكىىر عىىدة  أميلىىة مىىن ذلىى : تر ىىة 
  .33لكلمة عركب ألهنا ل ظة عربية أصيلة تلي  باملعن املقصو )وتركيب ومركب واألوىل أن ترتج  ا

عركىىىب ألفضىىىليته مىىىن خىىىالل محلىىىه للمنظىىىور الرتاثىىىي العىىىريب. أمىىىا تركيىىىب فقىىىد  Phraseتر ىىىة إن  اختيىىىار وت ضىىىي  
 ، وأمىىا تركيبىىة فتناسىىب املعىىن إال أن النسىىبة إليهىىا تىىف ي إىل خلىىط بىىن syntax)وكىىذل   compoundingيناسىب 
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 Phrase structureوما يتعلى  بالرتكيبىة. وأمىا إذا كىان املقابى  هىو مركىب، فىيمكن أن نقىول يف  syntacticا هو م
سىامة مركبيىة، ويف  phrase markerبنيىة تركيبيىة ، ويف  syntactics structureبنيىة مركبيىة )وهىي اتلى  عىن 

phrase structure rules 34خر  فال ت ي باملعن املقصو )قواعد مركبية... اخل. وأما الص ات األ.  
أمىىا مصىىطلح  مركىىب  عنىىد سوسىىري فيقصىىد بىىه كىى  متواليىىة لغويىىة مىىن الكلمىىة إىل اجلملىىة، تتكىىون مىىن   وحىىدتن  

متتىىاليتن أو أكيىىر  وذلىى  خبىىالط االسىىتعماالت الالحقىىة هلىىذا املصىىطلح اللسىىاين،   شىىر  الكلمىىة: يعىىخي مصىىطلح مركىىب 
(syntagmes  –  الرتكيب كما هو شائ  يف syntaxe –  :موعة تشك  وحدة يف التنظي  الرتاتيب لللملة، فنقىول 

فنلىد مصىىطلح  -اال ليزيىة –والشىىي  ن ىس يف اللغىة األجنبيىة اليانيىة  . 35مركىب امسىي، مركىب فعلىي، مركىب وصى ي  )
 Clouse بىىىىاكال  وخخىىىىرون   يقابلىىىىه  ال اسىىىىي ال هىىىىري    ) لىىىىة   قضىىىىية  ويقابلىىىىه  انىىىىويل  ) ليىىىىة ، أمىىىىا  حسىىىىن

وهىذا مىا جعى  مصىطلح اجلملىة يصىن  يف خانىة املصىطليات امليىرية لللىدل يف الىدرا   .36فيقابلونىه عصىطلح  عبىارة )
اللساين، فقد تعد ت وجهات نظر الدارسن قداا وحدييا هلا من حيىك هىي تكىوين لسىاين  ال، وقىد بىرز يف هىذا التعىد  

 مئىىة وأربعىىن تعري ىىا  اتلىى  يف وجىىه مىىن وجىىوه التيديىىد  0230يىىزر  سىىنة مىىا يقىىار  ثالثىىة مئىىة تعريىى  أحصىى  منهىىا  ر 
والرسىى ، ممىىا ترتىىب عنىىه صىىعوبات يف  ىىىال وصىى  الرتاكيىىب، ولعىى  أشىىهر التعري ىىىات اللسىىانية املعتمىىدة مىىا قىىرره بلوم يلىىىد 

بن جىون الينىز بشنهنا فهي شك  لغوي مستق ، ال يدخ  عن طري  أي تركيب  وي يف شك  لغوي أكى  منىه. وقىد عقَّى
عل  هذا التعريى  فعىد اجلملىة الوحىدة الكى   للوصى  اللغىوي، وقىد بىات مىن مىري الضىروري اشىرتا  التمىام الىداليل فيهىا 
ما ام املتكل  ال يستطي  يف  ي  األوضاع إيضا  ما يعخي، أما سوسري فال يقدم تعري ىا حمىد ا هلىا بى  يشىري إىل كوهنىا منطىا 

 ، كمىىا يىىذهب  افيىىد كرسىىتال إىل ضىىرورة التمييىىز بىىن اجلملىىة مىىن حيىىك هىىي منىىط syntagmeمهمىا مىىن أمنىىا  التضىىام )
يقىاا عليىىه، واجلملىة مىىن حيىىك هىي واقىى  منىىتط فعليىا يف الكىىالم، ويف اللسىانيات العربيىىة اكىىن االسىتئناا بتعريىى  إبىىراهي  

ب مىن كلمىة أو أكيىر، هىذا وقىد ميىز أنيس الذي يراهىا أقى  قىدرا مىن الكىالم ي يىد السىام  معىن مسىتقال بن سىه، سىوا  تركى
  .32اللسانيون يف إطار  و النص بن نوعن من اجلم ، اجلملة النصية و لة النظام)

يتعلىىى  األمىىىر عصىىىطلح يرجىىى  يف األصىىى  إىل التقليىىىد النيىىىوي، بيىىىد أنىىىه يتوجىىىب إ راجىىىه ضىىىمن املعلىىى  القاعىىىدي و 
ليى  اللسىاين الىدقي  لوقىائ  اللسىان. و   ظى  هىذا املصىطلح للسانيات كونىه  ىد  موضىوع الرتكيبىات، ويرسى  حىدو ا للتي

بتعري  فعلي يف  ال اللسىانيات )الىذي جعى  منىه تشومسىكي أكسىيوما  كمىا هىو الىال يف  ىال النيىو. يشىري مصىطلح 
ورفيمىات، اجلملة إىل عتبة الوص  لنس  اللسان، مثة قواعد اكن من خالهلا التنبف بكي يىات ارتبىا  ال ونيمىات لتىنلي  امل

وأخىر  اكننىا مىن خالهلىا التنبىف بكي يىىات انتظىام املورفيمىات لتىنلي  اجلمى . بيىىد أنىه ال وجىو  لقواعىد أو )ألشىباه قواعىىد  
اكننىا مىىن خالهلىا التنبىىف بكي يىات ارتبىىا  اجلمى  لتىىنلي  وحىىدات أكى ، ذلىى  ألن الىرتابط اجلملىىي يسىتليب بقسىىط وافىىر 

حىت إن كان يف مقدورنا استنبا  بع  مبا ئ االنسلام املتعلقة بانطا . وهو ما اكننا لليرية ال ر ية لل اع  املتكل ، 
يف األخىىىىري مىىىىن عىىىىد اجلملىىىىة بوصىىىى ها متيىىىى  الوحىىىىدة الكىىىى  ، وحىىىىدة تقتضىىىىي وجىىىىو  نظريىىىىة لسىىىىانية بنكملهىىىىا تتىىىىوىل ت سىىىىري 

  .30انتظاماعا)
، ذلىى  ألن تنلي هىىا ووصىى  القواعىىد الرتكيبيىىة وقىىد حىىاول اللسىىانيون العىىر  أن يقىىدموا حتديىىدا لسىىانيا حمضىىا لللملىىة

الىى  تنىىتظ  عالقاعىىا، يقىى  يف صىىدارة الظىىواهر اللغويىىة، وألهنىىا اصىىطال  لغىىوي، جيىىب أن يسىىتق  عىىن املنطىى  العقلىىي العىىام، 
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ن فالعا ات اللغوية كما ير   . إبراهي  أنيس هىي الى  حتىد  اجلمى  يف اللغىة، كمىا جيىب على   التيديىد اللسىاين لللملىة أ
يت ىذ زاويىىة نظىىر وظي يىىة، باالعتمىىا  علىى  م هىىوم املل ىىو  األ ى )الكلمىىة ، وعلىى  تىىوفر شىىر  االسىىتقالل، مىى  الرجىىوع إىل 
م هىىىوم اإلسىىىنا . فاجلملىىىة  هىىىي الصىىىورة الل ظيىىىة الصىىىغر  أو الوحىىىدات الكتابيىىىة الىىىدنيا للقىىىول أو للكىىىالم املوضىىىوع لل هىىى  

نل ى  أجزارهىا يف ذهىن املىتكل  الىذي سىع  يف نقلهىا، حسىب قواعىد معينىة واإلفهام وهي تبن أن صورة ذهنية كان  قد ت
وأسىاليب شىائعة، إىل ذهىىن السىام  . وعلىى  الىرم  مىىن أن بعى  اللسىانين العىىر  رأ  أن التيديىد اللسىىاين لللملىة جيىىب 

ن  اللسىىانيون العىىر  أن يىىرف  التقسىىي  املنطقىىي هلىىا إىل موضىىوع وحممىىول، والتقسىىي  البالمىىي إىل مسىىند ومسىىند إليىىه،  إال أ
قرروا أن اجلملة تتنل  من عناصر يرتبط بعضها ببع ، وينيت ك  عنصر منها إثر اتخر يف ترتيب معن فهي ذات طبيعة 
خطية. ويركز  . متام حسان يف حتديده لللملة عل  العالقات السياقية وعل  م هوم التعلي  الىذي أفىا ه مىن نظريىة الىنظ  

ه  الئ  اإلعلاز الذي يعده أذك  حماولة لت سري العالقات السياقية يف تاريخ الرتاأ العريب. وير  عند عبد القاهر يف كتاب
  .32أن التعلي  هو اإلطار الضروري للتيلي  اللساين)

إن هذا التنوع امل هىومي ملصىطلح اجلملىة، وكىذا التبىاين يف وضى  املقابى  العىريب يبىن عمى  االضىطرا  الاصى       
 اللساين  عامة ومصطلح اجلملة خاصة. يف املصطلح 
      :خامتة .2

يف  اضىطرا  وتبىاين حقىا هنىاك أنىه هىو لالنتبىاه الالفى  مىن خىالل  لىة املصىطليات اللسىانية املقدمىة فىإن  األمىر
 مىن نعىاين مازلنىا املصىطلح إال أن نىا توحيىد يف املبذولىة اجلهىو  رمى  و العربيىة، البلىدان املصىطليات يف وضى  وتر ىة هىذه

وهىذا االضىطرا  راجى   الل ظيىة، عىاوثرو  عىاإمكانيا مىن بىالرم  العربيىة اللغىة يف الواحىد امل هىوم مصىطليات تعىد  إشىكالية
 العربية ااام  و امل تصة اهليئات  تل  بن التنسي  وميا  اجلماعي، العلمي التيري إىل ترا   ال  ال ر ية اجلهو  إىل

 بن اهلوة تعم  أن هناشن من ال  االختالفات ك  إثره عل  تذو  علمي حوار لتنسيس يدالوح ال  تعد ال  امل تل ة و
 هىو مىا مىرار على  تىنثيلي تىارقي معل  بغيا  اإلقرار إىل قا تنا هذه الورقة البييية يف املتواضعة  ربتنا أن   الباحين. كما

 .وتر تها املصطلح وض  عملية ويسه  ره،تطو  و املصطلح جذور معرفة عل  يساعد األورويب، ال كر يف موجو 
 ملواجهىة املصىطليات توحيىد إىل الللىو  جيىب العربيىة، اللغىة يف سىلبا يفثر ش   ون من الذي التعد  هذا وحملاربة

 .العلمية العربية حبوثنا توحيد وبالتايل والتشت ، املصطليية ال وض 
  :اإلحاالت. قائمة 1
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