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Terminological  Study and Linguistic 

الّطابع اللِّسانّي للمصطلح
إّن قيد ” اللِّساني “ الذي جاء يف هذا العنوان الفرعي يشري 
إىل املوضوع والعلم يف آٍن واِحد، أّما املوضوع فنطّل عليه من 
تعّرضنا  ما  بكلِّ  الّلسانيات  ولعالقة  الّلغوّي،  الدليل  خالل 

إليه يف هذا البحث ما ُيغنينا عن تبيني ما نعنيه بالعلم.

الّلغوّي والّدليل  - املصطلح   1.1
ليس ِمن باب التقليد األعمى أن منتِّع درَسنا بعقد مبحٍث 

حول )الدليل الّلغوّي(؛ لكن، ولغرض إحكام موضوعنا، نبدأ 
سايرنا  إذا  وهذا  ـ   “ املصطلح   ” مصطلح  يف  مة  املقدِّ بهذه 
وهو  ـ  املصطلح)1(  موضوع  يف  املؤلِّفني  ِمن  واِحًدا  الَعْنَوَنة  يف 
فهم  أجل  ومن  الِكتابات،  ِمن  املزيد  إىل  حاجة  يف  موضوٌع 

ألغازه أعدناه أّواًل إىل مصدره الّلغوي.
بها،  عها، وتقّدم املعرفة وتشعُّ مع حقيقة تطّور العلوم وتفرُّ
وتزايد املفاهيم وتوالدها، يكاد املصطلح ميثِّل العنصَر الّلغوّي 
أيِّ  يف  هيبَتها  هلا  وُيعيد  حيوّيَتها  لّلغة  ُيقيم  الذي  األساس 

ملخص

سانيات. ميكن حتليل هذه العالقة من خالل ثالث 
ِّ
   هذا املقال يُعِمل النّظر يف بعض معامل العالقة الرابطة بني الدرس املصطلحي والل

ساني: وقد حيدث النظر فيه من أجل 
ِّ
ساني للمصطلح؛ وثانيًا، التطبيق املصطلحي الل

ِّ
زوايا على األقّل، هي: أوالً، اعتبار الطابع الل

فحص إمكانية البناء عليه، وهي زاوية قد طرقها أكثُر ِمن باِحث ألسباٍب خمتِلفة ويف سياقاٍت متبايِنة زمانيًا ومكانيًا؛ أمّا الزاوية 
الثالثة فتتأتّى عرب الدرس املصطلحي الوصفي: عندما نتصّفح أهّم الكتابات العربيّة اليت حبثت يف موضوع املصطلح املتداول باللّغة 
العربيّة واملنتِشر يف التظاهرات الثقافية على الساحة العربيّة من امللتقيات الفكريّة والدروس اجلامعيّة واملنشورات اليت تتبعها، والسيّما 
اللّسانيّات  رحاب  يف  الباحثني  انشغاالت  خالهلا  تستوقفه  قد  اليت  احملضة  اللسانية  الزاوية  على  يعثر  أن  الباحث  عسى  منه،  اللّسانّي 
واملستثمرين يف رصيدها، وهي قليلة إىل حّد أّن عبد الّسالم املسّدي استطاع أن حُيصي منها ما كان موجوداً إىل غاية الثّمانينيّات معّرفا 
العربيّة يف املصطلح  تناوهلا حتت عنوان: اجلهود  أربع عشرة صفحة من مقّدمته يف “علم املصطلح” حيث  بعضها يف ظرف  مبضامني 
اللّسانيّات، عربي فرنسي. فرنسي عربي. مع  الّسالم املسّدي، قاموس  العربي )عبد  ساني 

ِّ
الل زاً على بؤرة املصطلَح 

ِّ
اللّسانّي، مرك

.)86 ـ  ص.73  مقّدمة يف علم املصطلح، الّدار العربيّة للكتاب، تونس، 1984، 
Résumé
La rencontre de la terminologie et de la linguistique advient dans diverses conditions. On peut en retenir 

trois pour aborder le rapport organique de la recherche terminologique à la linguistique : le premier 
rapport porte sur l’aspect linguistique de l’unité qui fait l’objet de la terminologie en tant que discipline 
scientifique. Or celle-ci persiste dans sa recherche de son objet exclusif. Elle a dû être précédée de l’exercice 
terminologique s’effectuant sur le terrain de la linguistique, lequel constituerait le deuxième angle pas 
moins important que le premier. Ensuite vient celui qui sous-tend la recherche prônant la classification des 
terminologues tout en réservant une place considérable à ceux issus de la linguistique, digne de s’appeler 
linguistes terminologues.

Notre article tente de toucher à ce rapport à travers l’adaptation des trois conditions en question. Il reste 
nuancé, de point de vue méthodologique, par une approche épistémologique. Et ce, pour atténuer les  effets 
de l’absence d’exemplification, laquelle pourrait constituer un problème, toutefois, posé par la situation de 
publication (réduction de pages), et qu’on ne peut pas ménager autrement.

Mots cles : Study, terminology, analysis, cognitive linguistics, meaning, form, concepts, designations. 
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األدائي  االستعمال  عاِمل  على  عالوًة  كيانها،  د  يهدِّ تراُجع 
هذا  إثر  هكذا،  ِفعلية.  تواصلّية  وألغراٍض  الكاِمن  لنظامها 
عفوّية  بطريقٍة  أقررنا  قد  نكون  البديهية،  بهذه  التذكري 
بأّن املصطلح ال يزال ًيشكِّل موضوعًا يف حاجة إىل املزيد ِمن 

اإلمعان يف خصائصه.
تدفع  اليت  املسائل  يف  التقوقُع  املفيِد  من  ليس  أّنه  غري 
ضمن  تأتي  اليت  بالكلمات  املصطلح  مقارنة  حنو  بالباِحث 
القارُئ  وينتظره  هاهنا  نريده  فما  العادية)2(،  الّلغة  قاموس 
املطلُّ على هذه الّدراسة عرب عنوانها املغري، هو أوسع وأدّق، 
يعرضه  ما  تعّدي  على  البحُث  يتجاسر  أن  األواُن  آن  ألّنه 
ال  أّنه  هنا  ر  نكرِّ ذلك  من  الرغم  وعلى  التمييز،  ذلك  سطُح 
يتعّرض أحٌد ملوضوع ما له عالقة باملصطلحات إاّل ويسّجل 

إزاءه وقفة إّما متأّنية أو سريعة.
واحلاُل أّنه مل يعد يكفي استظهار خصائص املصطلحات 
الّلغوّية  امللكة  لتفسري  العاّمة،  الّلغة  بألفاظ  مقارنتها  إثر 
وصاروا  املتخّصصة،  باملعرفة  تشّبعوا  الذين  للمتحّدثني 
بالّتالي أخّصائّيني)3(، صحيٌح أّنه ِمن أجل فهم ألغازه أرجعناه 
أّواًل إىل مصدره الّلغوي، ألّنه ليس أفضل يف نظرنا من وضع 
املصطلح يف حمكٍّ مع الدليل الّلغوي، وذلك لتفّهم معامل هذا 
املصدر الذي ما انفّك كثرٌي من الباِحثني يتحّدثون يف إطاره 
م  عن تأصيل املصطلح، وهو صنيٌع ال يقّل حكمًة ولكّنه ال يقدِّ
هامشّية؛  أّنها  يرونها  اليت  املسائل  خيّص  فيما  كثرياً  شيًئا 
فعل  قد  الّلغوي،  الدليل  فَلك  يف  يدور  املصطلح  وجعل 
كذلك أناٌس على مستوى الّدرس املعجمي بشّقيه النظري 

والتطبيقي)4( وآخرون يف علم الداللة وهم كثريون ..اخل.
بيَد أّنه، يف مقابل ذلك، ينبغي علينا ذكُر ما يروِّجه بعُض 
الباحثني العاِملني كّل من زاويته اخلاّصة، من أّن املصطلح 

ميثِّل عاملًا جمّرداً ال ميِكن حتليُله مبعزٍل عن ذلك العامَل. 
ما  هذا  لغوّي،  دليٌل  شيء،  كلِّ  وقبَل  أّواًل  املصطلح،  إّن 
س له طاِبعًا لسانيًا ال يليق باملرء أن يتجاهله، والسيما إذا  يؤسِّ
كان ِمن الباِحثني الّناِظرين يف شأن املصطلحات الّلسانّية، 
مع العلم أّن التجاهل قد يِرد حتت سيطرة تصّوراٍت هي ِشبه 
الذي  املفهوم  وسيادة  التسمية  اعتباطية  نوع:  ِمن  سة  مؤسَّ
ُيعَتقد أّنه ال يبالي كثرياً بالّناقل )الّلغة(، وذلك عندما يقوم 
متتلك  اليت  واحلوادث  األشياء  من  جمموعة  مقام  الرمز 
التوصيف:  ُيفَهم من هذا  أن  صفات مشرتكة، كما ميِكن 
عرَب  الشيء،  مفهوم  إىل  بل  بعينها،  أشياء  إىل  يشري  ال  هو   «

املعنى املفهوم «)5(.
ليس ِمن السهل اإلقداُم على أّي معاجلة مصطلحّية وال 
لغة  إعداد  دون  من  مصطلحيٍّ  صرٍح  لبناء  البحث  اقتحام 
عن  بعضها  املصطلحات  لتمييز   )Métalangage( واِصفة)6( 
فقصدنا  الّلغة  هذه  مثل  يف  مليًّا  فكَّرنا  األقّل.  على  بعض 
الدراسات اليت تعّد تعليقات على استعماالٍت مصطلحّية فلم 
والدارسة  الناقدة  املصطلحات  جتهيز  عن  تستغين  جندها 

»بينما  جوهره،  وتلّمس  املصطلحات،  من  لغريها  والواصفة 
الّدال  الصوت  بني  العالقة  طبيعة  على  )املصطلح(  يرتكز 

والّصورة الذهنّية اليت ُتناط بها مرجعّية الّلغة«)7(.
الّدليُل اللُّغوّي جوهر امَلسألة اللُّغوّية، سادت هذه احلقيقة 
ُمنذ الِقدم، إذ ُيعدُّ َمفهوُمه حجَر أساس كلِّ جَمال َمعريّف 
نظرّيًة  منه  جعلت  اّليت  اللِّسانّيات  والسّيما  ِباللُّغة،  ُيعنى 
اّليت  الّسوسريّية  الّتقاُبلّية  الثُّنائّيات  حتت  ويندِرج  خاّصًة، 
فرضها هّم الّتنظري واستجابًة للمسلك املنهجي الذي انتهجه 
دي سوسري نفسه، وذِلك ِباعِتبار قسيمْيه: الّدال وامَلدلول. وتكاد 
تكون نظرّية الدليل الّلغوّي هي اليت أقامت معامل لسانيات دي 
راسات الّنقدّية امُلعتِمدة على  سوسري. كما ُيعّول عليه يف الدِّ
ر طاقاُته الّتعبريّية اّليت تستوي على  الّتحليل اللِّسانّي، فُتفجَّ
عّدة ُمستوياٍت مِبا فيها احملور االسِتبدالي واحملور الرّتكييّب. 
وكذِلك يرتِبط ِبالقيمة اللُّغوّية. غري أّن الّدراسات اللِّسانّية 
يف  تاهت  الرّتمجة  طريق  عن  ِبه  حفلت  اّليت  وهي  العربّية 
كم العشوائّية اّليت وقعت فيها أثناء اختيار  تضاُرباٍت وذِلك ِبُ
وكذا  امَلقصودة  امَلفاهيم  عن  ِللّتعبري  امُلناِسبة  امُلصطلحات 
اث أو جتاُوزه يف تناُوهِلا، فحدث نوٌع ِمن  الرّتدُّد بني اعِتماد الرتُّ
التوفيق الّشبيه ِبالّتلفيق، خاّصة عند اّلذين مل يأتوا إليها ِمن 

راسة. كما أسفر ذلك عن ارتباٍك موٍح. باب الدِّ

1.1.1 - ُمعاجلة ُمصطلحّية 
يف   )Signe linguistique( اللُّغوّي  الّدليُل  َمفهوم  قوِبل 
ِبعّدة تسمّيات. فكانت:  العربّية كالعادة  اللِّسانّية  الّدراسات 
الّنصر()8(،  وجميد  غازي  يوسف  )ترمجة  اللُّغوّية  العالمة 
رغم  وذِلك  احلناش  حمّمد  استعمله  )وقد  اللُّغوي  الّرمز 
أنذاك  » فيقع  اللُّغوّي  الّدليُل   « تنبيهه إىل تفضيله لتسمية 
يف اضِطراٍب ُمصطلحيٍّ كان بإمكانه أن يتحاشاه()9(، اإلشارة 
والّشارة اللُّغوّية)10(، الّدليُل اللُّغوّي)11(... إخل. كما اختارت خولة 
طالب اإلبراهيمي مذهب الّتوفيق بقوهلا ضمن »قائمة أهّم 
املصطلحات مع مقابلها يف الّلغة الفرنسّية«  بقوهلا: »بعضهم 
تسمّية  أسندت  بعدما  وذلك  العالمة«)12(،  الّدليل  يسّمي 

.)Signal( كمقابل ل )العالمة(
ف)الّدليُل اللُّغوّي( ُمصطلٌح ُمرّكب تركيًبا نعتيًّا إذ ُقيِّد 
قيد  ُمقاِبل  يف  القيد  هذا  اسِتعمال  وُيالحظ  )ُلغوي(.  ِبنعت 
)ِلساني( امُلخّصص أكثر ملا َله ِصلة ِبالِعلم )ِلسانّيات( سواء 
يف  ص  امُلتخصِّ العامِل  فيوَسم  الّنعتّية؛  أم  اإلضافة  حال  يف 
اللِّسانّيات ِبالعامِل )منعوت( اللِّسانّي )نعت(: فُيقاُم الّنعُت مقام 
ألّن  اللِّسانّي(  )الّتحليل  أيًضا  وُيقال  ما؛  ِلسانّي  امَلنعوت  
اللِّسانّيات هي اّليت ُتتيح أدوات ذِلك الّتحليل ومناِهجه وعلى 
األخرية  هذه  ُتستعَمل  أي  اللُّغة  على  ُيطّبق  أّنه  ِمن  الّرغم 

كُمدّونة.
كلٍّ  على  اللُّغوّي(  )الّدليُل  تسمّية  تفضيل  سرُّ  ويكمن 
ِمن الّرمز والعالمة واإلشارة والّشارة .. إخل، فيما شرحه دي 

سوسري ذاُته قائاًل:

يوسف مقران
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» وَيزول االلِتباُس إن حنن أطلقنا على هذه امَلفاهيم الّثالثة 
امَلذكورة هنا أمساَء يدعو بعُضها بعًضا مع تقاُبلها. فنقرِتح 
االحِتفاَظ ِبكِلمة دليل ِللّداللة على امَلموع وتعويض امُلتصوَّر 
بـ  األكوستيكّية  والّصورة  َمدلول  أي   signifié بـ   الّذهيّن 
إبراز  فضُل  األخريْين  وِللُمصطلحنْي  دال  أي   signifiant
اّلذي  امَلموع  وبني  بينهما  أو  بينهما  َيفِصل  اّلذي  الّتقاُبل 
ينتميان إليه «)13(. وُيواِصل ُمنبًِّها ُمقتضيات اختّياره ِلتسمية 
)signe(: » أّما signe )أي دليل( فهو ُمصطلٌح إن حنن رضينا 
ِبه فألّننا مل جِند َله بدياًل ُنعوِّضه ِبه فيما هو ُمستعَمٌل ِمن 

الكالم «)14(.
الّساِبقة  فهكذا َيوز تطبيق حرفيًّا ُمسوِّغات دي سوسري 
على الّلغة العربّية يف وضعها لتسمّية )دليل(، بل هي متاًما 
ِمن  أعاله  عليه  سّجلناه  ما  رغم  احلناش  م.  إليها  أشار  ما 
 « نفسه:  للمفهوم  اسِتعمال تسمّيتنْي ُمتِلفتنْي  اخللط يف 
وهي يف رأينا ترمجة ُموفَّقة أكثر ِمن هذه ]رمز[ اّليت نعمل 
ِبها يف هذا الفصل ألّنها تنسِجم مع عناِصر امُلصطلح: الّدال 

وامَلدلول «)15(.

2.1.1 - تعريف الّدليُل اللُّغوّي:
يرجع  اللُّغوّي،  الّدليل  َمفهوم  ضبط  اليسري  ِمن  ليس 
حُماولة  إطار  يف  األمرـ  تفسرُي  مُيِكن  أسباٍب.  عّدة  إىل  ذِلك 
يف  الوقوع  دون  عوبات  الصُّ ِمن  أنواٍع  ثالثة  ِبتناُول  تيسريّيةـ 

أمٍر أدهى وأمّر:

1.2.1.1 - صعوبات مصطلحّية
بباقي  الّلغوّي  الّدليل  عالقة  عن  نامِجة  صعوبات   -
العالمات: وذلك كأيٍّ من العالمات اليت يعّد تعريفها أمًرا 
ًدا نظًرا لطابعها الّتخمييّن ولكونها ليست شيًئا مبنيًّا يف  معقَّ
ذاته ولذاته فيصبح تعريفها متثياًل آخر لشيٍء ليس له وجوٌد 
الّلغوّي  الدليل  على  حتًما  الصعوبة  هذه  فتنعكس  لذاته)16(، 
الذي البّد أن يقاَرب من خالله جانبه احملسوس الذي متثِّله 
يف أحد أبعاده الذات املتكلِّمة اليت يتناقل عربها. والشيء الذي 
يّتخذ مبثابة داالًّ ال ميكن فصله عن الذات ووضعها كمبدأ 
الّدال  الشيء  الّنظر إىل  للعقل  إذا خوِّل  إاّل  ال ميكن تفعيله 

على أّنه ليس شيًئا قائًما إمنا هو ممّثل حاماًل ملعلومات.
د العناِصر اّليت تدُخل يف تشكيل  - صعوبات هي نتيجة تعدُّ
مفهومّية الّدليل اللُّغوّي: وذلك كالّشيء احمُلال إليه؛ فُتصاغ 
ِلذِلك  ِبالنِّسبة  اللُّغوّي  الّدليل  دور  ما  كاآلتي:  األسئلة 
الّشيء اّلذي يدّل عليه أو ُيشري إليه؟ هل مُيِكن إحالل الّدليل 
ِبالعملّية  القول  صّحة  مدى  وما  ُيعيِّنه  اّلذي  الّشيء  حمّل 
أهو رمزّي  امُلعاِكسة هِلذه األخرية؟ ما طبيعة االسِتحضار 
اللُّغوّي ِبغريه ِمن العالمات  الّدليل  أم حقيقّي؟ وما عالقات 
الِعلم  اللُّغوّية؟ وهذا مع  األنِظمة األخرى غري  اّليت تشملها 
ينبغي  اّليت  امُلستويات  د  ِمن تعدُّ الباِحَث  َيعرِتض  ما  مّثَة  أّنه 
وامُلستوى  اإلفرادي  وامُلستوى  الّصوتي  كامُلستوى  اعِتباَرها 

الّصريف الرّتكييب. وهي اّليت عمل دي سوسري على جتلّيتها 
ِضمن الّدورة الّتيليغّية)17(. 

د املاالت املعرفّية: فهذه  - صعوبات هي ِمن ملَّفات تعدُّ
دّية طرحت مُجلًة ِمن العقبات حالت دون الّتدقيق يف  الّتعدُّ
أبعاد  عّدة  اعِتماد  كضرورة  اللُّغوّي:  الّدليل  َمفهوم  ضبط 
يف تناُول ذِلك امَلفهوم كالبعد الفلسفّي ـ سّيما إذا علمنا أّن 
ل إىل حقائق األشياء  اللُّغة كثرًيا ما ُحلِّلت ِمن أجل الّتوصُّ
الفلسفّي  اللِّسانّي  التَّحليل  إطار  يف  واألفكار  واألحكام 
االخِتبار  أو   ،»Analyse linguistique philosophique«
كامربيج  حَتليل  أو   ،»Empirisme logique« امَلنطقّي 
ُأكسفورد)18(  فلسفة  أو   ،»Analyse de Cambridge«
»Philosophie d’Oxford«. التَّسميَّتان األخريتان مأخوذتان 
امَلنهج  هذا  طغى  حيث  االجنليزيَّة  اجلامعات  َمنشورات  ِمن 
التَّحليليِّون  الفالسفة  حوَله  يتَّفق  اّلذي  اللِّسانّي  الفلسفيُّ 
ِبالفلسفة  خاٌص  نشاٌط  ِبأنَّه  ِباخِلطاب  امَلعنيِّون  واللِّسانيِّون 
هاِدٌف إىل َبلورة اللُّغة واملفاهيم اّليت ُتعربِّ عنها ـ وكذا البعد 
املنِطقّي والبعد الّنفسانّي .. إخل، والبعد العالماتي )السيميائي( 
اّلذي ُيعدُّ أقرب إىل البعد اللِّسانّي غري أّن العالقة بني هذْين 
األخريْين صعبة الّتقييد)19(، مّما جعلـ وِمن هذا البابـ  مشروع 
اقرِتاح  جاء  هنا  ِمن  الغموض.  ِمن  شيٌء  يكتِنفه  سوسري  دي 
امُلنصّب على حتقيق توازن بني امَلاالت املعرفية  ب. بوتييه 
أّنه ِمن  اللُّغوّية، إذ يرى  الّظاِهرة  امُلتعاِيشة ِلوصف وتفسري 
الّدواعي امُلؤدية إىل صعوبة اإلحاطة بأّي جاِنب ِمن جوانب 
اللُّغة هو اإلفراط يف الّتضييق ِمن جماالت جتليات الواقعة 

اللُّغوّية)20(.
أحد  ُمكوِّناته  على  ِبناًء  اللُّغوّي  الّدليل  تعريف  ُيعترَب 
لكن  عوبات)22(،  الصُّ تلك  حلِّ  سبيل  يف  مت  ُقدِّ اّليت  امُلقرتحات 
أّن  ننسى  أال  ينبغي  إذ  الّتعقيد  ِمن  ِللقضّية  ما  إهمال  دون 
الّداِخلة يف َتعريف الّدليل اللُّغوّي هو يف حدِّ  تعّدد العناِصر 
عوبات اّليت ُتواِجه الباِحث والّداِرس ِلضبط  ذاته واِحٌد ِمن الصُّ

ذِلك الّتعريف. 
يفِرضها  اّليت  الكلّية  الّنظرة  ِضمن  الّدليل  اذ  اتِّ إّن  ثّم 
ِجهٍة  ِمن  العالماتّية  وإىل  جهة  ِمن  اللِّسانّيات  إىل  انِتماؤه 
ثائّية  يف  تعريفه  حصر  حُماولة  ِمن  ِبكثرٍي  أفضل  أخرى 
يف  أخرى  مّرًة  الُوقوع  غري  ِمن  لِكن  )املصطلح(،  حيتملها  ال 
متديد حيِّز الدليل الّلغوي من أجل تضمني )املصطلح( الذي 
وإن تأّكد طاِبُعه اللِّسانّي، فامتداده إىل خارج الّلغة ال ميكن 
ال  ضرورة  اللِّسانّي  عني  يف  ُتعدُّ  اّليت  احلّجة  بتلكم  إنكاُره 
باملصطلحات  املتعاِمل  االختصاص  صاِحب  وعند  منها،  بدَّ 
أمام  جديدة  أبواب  فتح  ِسوى  هَلا  فضَل  ال  متاهاٍت  مبثابة 
البحث )العلوم اإلنسانّية( اّلذي وإن َيبدو أّنه ِمن الّضرورّي 
الّتذكرَي ِبأّن اللِّسانّيات َينتمي جزٌء كبرٌي ِمنها إليه لِكن قد 
باعِتبارها  سوسري،  دي  حتديد  حسَب  )اللُّغة  امَلوضوع  ُيضيِّع 
يف  إاّل  وحداُتها  تتواجد  ال  أّي  والعالقات،  األدّلة  ِمن  ِنظامًا 
الّتاِبعة  الوحدات  ِمن  ِبغريها  ترِبطها  اّليت  الِعالقات  ِنطاق 
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اذها  واتِّ اللُّغة  يف  الّتموُقع  دائًما  ينبغي  الّنظام)22(،إذ  ِلنفس 
البشرّي؛  ِللِّسان  بل  ِللكالم  األخرى  الّتجلّيات  ِلكلِّ  كِمعياٍر 
يف  ميثِّلها  نفسه  سوسري  لدي  آخر  حتديد  من  الرغم  وعلى 

»اجلاِنب االجِتماعّي ِمن الكالم«)23(:
ُيوَضع يف ِنظاٍم تقاُبليٍّ مع  امَلفهوم أن  فُيستحسن ِلضبط 
ِلكي  تدّل  ال  اّليت  ِتلك  وحّتى  الّدالة)24(  العالمات  ِمن  غريه 
اللُّغوّية  غري  اخلصائص  ِمن  يشوبه  عّما  فصِله  أمُر  يتسّنى 
املصطلح  بذلك  فيتحّول  َله،  امُلميِّزة  خصائصه  تقييد  ثّم 
الّلغوي ماِلكًا حقَّ االحتفاظ  الدليل  إىل شيء ينتمي به إىل 

باهلوامش اخلارجّية اليت بلفظها هذا األخري.

اللُّغوّي:  الّدليل   -  3.2.1.1
هو وحدة لغوّية وكّياٌن نفسيٌّ ِذهينٌّ ُمزدوج الوجه: أي هو 
ُيشكِّالن  إّنهما  القول  بإمكان  أساسيِّنْي  ُعنصرْين  ِمن  ُمكوٌَّن 
ال  ارتباط  من  بينهما  يقوم  ملا  وذلك  )الّدليل(،  واحًدا  أمًرا 
ميكن معه الّتطّرق إىل أحدهما منفصال عن اآلخر، إاّل فيما 
الّناِجٍم  الّنفسّي  املنهجّية، وهما: االنِطباع  الّضرورة  تقتضيه 
ورة الّسمعّية )األكوستيكّية( اّليت حُيِدثها الّصوُت  عن الصُّ
وترتِسم  ق  فتتحقَّ ن،  ُتزَّ حيث  )الّنفس(  هن  الذِّ يف  عادًة 
ثّم  وِبالّتكلُّم،  عليها(  )امُلّتَفق  اللُّغة  اكِتساب  أثناء  ِبالّتعلُّم، 
ِبفضل  حتصيلها  فيتّم  امُلختِلفة  الكالم  َمواِقف  يف  ُتستثار 
احلديث  أي  الّتفكري،  مِبُجّرد  ذِلك  يقع  وقد  الكالم،  عملّية 
ِمن  امُلرور  دون  يتواجد  أن  يستحيل  اّلذي  الّداِخلّي  الّنفسّي 
ما تفرضه  بفعل  اللُّغة  األوىل، وستتحّول إىل منت  العملّية 
والوجه  راد؛  االطِّ إليه من  النمطّية ومتيل  هذه األخرية من 
وَيتجّلى  الّسمعّية  الّصورة  ِتلك  امُلتصوَّر وهو غري  الّثانّي هو 
الفرق بينهما يف الّدورة الّتبليغّية حيث أّن امُلتصّور هو اّلذي 
خولة  تعريف  ِمن  يظهر  ما  وهذا  الّصورة؛  ِتلك  يستدعي 
طالب اإلبراهيمي » فالّدليُل اللُّغويُّ يف حقيقته كّياٌن ِذهينٌّ 
امَلفهوم  أي  وامَلدلول  الّصوتّية  الّصورُة  وهو  الّدال  ِمن  ُمكوٌَّن 
أو  كان  ًصا  )ُمشخَّ ِللّشيء  تصوُِّره  ِمن  اإلنسان  يبنيه  اّلذي 

ًدا( )25(. جُمرَّ

- ازِدواجّية الّدليُل اللُّغوّي:
 أي َله طرفان ُمتالِزمان هما الّدال -  امَلدلول الّلذْين ـ كما 
أشرنا إليه ساِبًقاـ  يدعو أحُدهما اآلَخر. وُيعتربان ُمصطلحنْي 
موضوعنْي ِلإلفصاح عن ُثنائية َتقاُبلية هلا قيمتها املنهجّية. 
وتعريفه باعِتباِره كّياًنا نفسيًّا ناِتج عن رغبة دي سوسري يف 
لة ِمن أمساء  تفادي االعِتقاد الّسائد ِمن أّن اللُّغة قائمة ُمشكَّ
ُيقاَبل ِبها عدٌد مُماِثٌل ِمن األشياء. وهو تصوٌُّر خاطٌئ)26( يعِكس 

ق إىل الّدرس اللِّساني َينبغي جتاُوُزها. بساطًة يف الّتطرُّ
ماذا حتمل هذه االزدواجّية يف مضانها؟ إّنها حتِمل تفسرًيا 
الواِقع  يف  الّلغة  ر  جتذُّ وتبنيِّ  ذاتها  حدِّ  يف  الكالم  ِلعملّية 
ُمهّمُتها  كانت  وإن  اللُّغة   « أّن  آخر  جانٍب  من  اخلارجي 
الّرئيسّية هي الّتبليُغ فإّن هَلا عماًل آخر كأّنه تاِبٌع وُمالِزٌم 

ويتحّقق  يظهر  اّلذي  ِللواِقع  حتليُلها  هو  وذِلك  ِللّتبليغ 
قها ألّن الكالم اّلذي هو ِفعل امُلتكلِّم أي امُلبلِّغ  ِبظهورها وحتقُّ
إمّنا هو تقطيٌع َيقع على حقيقتنْي ُمتِلفتنْي يف وقٍت واِحد 
امُلتكلِّم وامَلعاني )ما حصل َله ِمن  اّلذي ُيرِسله  وهما الّصوت 
امَلعلومات االخِتبارّية( اّليت ُيريد إبالَغها إىل الّساِمع)27(. وهذا 
ال ميكن للمصطلح أن يكون بريئًا منه. ما جعل دي سوسري 
يقول باعتباطّية الّلغة )الدليل الّلغوّي( هو خروجه على فكرة 
الّلغة القائمة بالكلمات املشار بها إىل األشياء)28(. وإن كانت 
االعتباطّية قد توَصف بالنسبّية، غري أّن نسبّية االعتباطّية ال 
تنفي كليًّا االعتباطّية املطلقة فكلمة سبعة عشر تتأّلف من 
بة  سبعة وعشرة فاملدلول هو جمموع الكلمتني فالكلمة املركَّ
تبدو معّللة بل هي كذلك، لكن كلمة سبعة منفصلة عن 
عشرة ليست معّللة. ثّم إّنه »إذا جاز للمصطلحات أن تشتغل 
خارج الّنصوص، وهي تكتسب استقاللّية أقرب إىل العناوين 
باعتبارها أسامي املفاهيم، فهذا ليس إاّل نتيجة بناء دالالتها 
ضمن الّنصوص واستقرارها فيها. غري أّن هذه االستقاللّية 
إذا حدث وأن طلعْت على  الّتسمّيات:  متينة االرتباط بعمل 
 pylône, source, rouge-gorge, صفحة معّينة دالئل مثل 
مرجعيًّا  انطباًعا  ستستدعي  منها  واحد  فكّل      ,ou falaise

ما «30.

النظام  ضمن  املصطلح   / الدليل  تصنيف   -  4.1.1
العالماتي: 

الّلغوي  الدليَل  يشمل  جنس()31(  )اسم  العالمة  باعتبار 
فاملصطلح يدخل يف عالقة مزدوجة: من جهة العالمة ومن 
جهة الدليل؛ مع العلم أّنه مّثَة َمن أحَدث تفاعاًل إيابيًّا مع 
املفاهيم اليت قّدرها كلٌّ من تشارلز ساندرس بريس )1839 ـ 
Charles S. Peirce )1914 ِمن مقتضيات أعماله السيميائّية 
1913( من منطلقاته  ـ   1857( املشّعة، وفردينان دي سوسري 
مّمن  وغريهما  الّلسانيات)32(،  عرش  على  واملرتبِّعة  املتباينة 
تشّكلت يف مابرهم نظريات لسانية خالصة)33( ، بيث أفاد 
منها وزاد عليها مّما فتح أمامهم جمااًل للعمل ِمن أجل بلورة 
والسّيما  جارية،  استعماالت  ومراجعة  جديدة  مصطلحاٍت 
فيما يتعّلق منها مبا يدعى »الثنائيات التقابلّية« اليت أصبح 
 Les( سوسري  دي  إىل  ُتسَند  أن  الّلسانّي  البحث  ُعرف  من 
بريس  »ثالثيات  وكذلك   )dichotomies saussurienne
هي  صارت  اليت   )Les triades de Peirce( السيميائّية« 
بعض  غرار  على  املصطلحّي  التضّخم  من  تعاني  األخرى 

ثنائيات دي سوسري إن مل نقل كّلها.
يرى  كان  مصطلحاٍت  يراِجع  ذاته  حدِّ  يف  سوسري  ودي 
كمصطلح  الّضرورة  عند  بها  االحتفاظ  إمكانية  رغم  أّنها 
 signifié بـ  الّذهيّن  امُلتصوَّر  فعّوض   ،)Signifiant(  - )دليل( 
أي َمدلول والّصورة األكوستيكّية بـ signifiant أي دال فهي 
مل تعد تفي بالغرض، وألسباب ترتِبط باخلطابّية والنصّية 
»استدعاء بعضها البعض« كما رأينا ضمن املقتَبس أعاله)34(.

يوسف مقران
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2 - اللِّسانّيات وامُلصطلحّيات:
إىل  اللِّسانيِّني  سبق  عدم  هو  ا  حقًّ الفضوِل  إىل  يدعو  ما 
احتضان الّدرس املصطلحيِّ ِبكلِّ أبعاِده الِعلميَّة واالجتماعيَّة، 
ِمن  الّرغم  على  العشرين  القرن  ِمن  الّسبعينّيات  بعد  إالَّ 
العلمّي  الُبعد  عن  دفاِعهم  يف  أبدوه  اّلذي  ديد  الشَّ حرِصهم 
رنا هذا األمُر  للِّسانيات ِبُشموليَّة دْرِسها وموضوعّيته. وُيذكِّ
ر عهد الِتقائها ِباللِّسانّيات. هذا ما  ما عرفته الرّتمجُة ِمن تأخُّ

ُيثِبته ج. مونان :
» ويف نفس العصر ] 1958 [، وِبنفس االحِتكاك بني احلاجة 
امُلقامة  امَلنهجّيُة األوىل ِللرّتمجة  الّتطبيقّية واللُّغوّية ظهرت 

على الّتحليل الِعلمّي «)35(.
ميكن تعليُل موقفهم ذاك بالّتحليل اآلتي:

1 -ال يفوُت أحًدا َمدى تشاُغل اللِّسانيِّني ِباجلاِنب الوْصفّي 
بيعّية.  الطَّ اللُّغات  على  كلّيتها  يف  املنصّبة  دراساتهم  يف 
واِصفٍة  آلٍة  جمّرَد  البعض  أْعني  يف  ِبذلك  اللِّسانّيات  فبدت 
تْصنيفّية. وال َيزاُل كثرٌي ِمنهم ُيداِفع عن هذه الوظيفة إىل 
يوم الناس هذا، بل جند هذه الغاية تتعاظُم يف ضْوء امَلنحى 
اّلذي اّتذته اللِّسانّيات الوظيفّية يف وصف اللُّغة، فراًرا ِمن 
املنهج اآللي لتفسري ظواهر اللغة حيث انتقدته بأّنه متحجر، 
هذا ِمن جهة، وسعًيا ِمنها إىل إقامة نظرّية تّتخذ كمعيار 

للكْشف عن طبيعة اللغة، من جهة أخرى. 
أدائها  أثناَء  اللُّغة  وْصف  على  الّنظرية  تلك  تقوم   -  2
تصوًُّرا  ذلك،  نتيجَة  راسُة  الدِّ فأمست  الّتبليغّية،   لوظيفِتها 
متييزها  سبيل  يف  ما  ُلغٌة  سه  ُتكرِّ اّلذي  الّتحليلّي  للّنمط 
ما  إذن  فموضوعها  داّلة:  وحداٍت  ِبفضل  اللِّسانية  الّتجربة 
ع بدورها إىل  هو إالَّ حتليل اللُّغة إىل هذه األخرية اّليت ُتقطَّ

وحداٍت صوتّيٍة ممّيزة.
أّن امُلصطلحات تْنطوي على ظواهَر وحقائَق  3 - صحيٌح 
وِمن  امُلالِحظة،  وعْينها  اللِّسانّيات  َرقابة  ِمن  بعُضها  تْنفِلت 
أداتها احملّللة، لكن املصطلح يف نهاية املطاف ويف جزئه الكبري 
ُتعد علًما  أّن املصطلحّيات  الّرغم ِمن  هو دليٌل لغوّي، وعلى 
الّسابق  حتديِدنا  فِبحكم  االختصاصات،  ِمن  لعديٍد  جامًعا 
للمصطلح فلّلسانّيات فضٌل معترَبٌ يف اإلحاطة دراسًة ِبكثرٍي 
امُلصطلحيِّني  أّن طائفًة ِمن  أدّق، غرْي  ِمن جوانِبه وِبطريقٍة 
األساسيَّ  اهلدَف  أّن  على  يصّرون  يزالون  ال  اآلخرين  هم 
ِبالّذات  الّنقطة  فهذه  ذاِتها.  يف  اللُّغة  لْيست  ِللُمصطلحّيات 
ِبكامله،  اللِّسانيِّ  االنِتماء  ِمن  امُلصطلحّيات  أْقصت  اّليت  هي 
إذ من بديهّيات اللِّسانّيات أّنه تدُرس اللُّغة ِلذاتها ويف ذاتها، 
ِباألفرع  ارِتباِطها  عن  فَينطق  امُلصطلحّيات  حال  ِلسان  أّما 
ُصعوبة  إىل  ُيِؤدي  ا  مِمَّ إليها،  اإلشارُة  سَبقت  اّليت  املعرفّية 
ِمن  وجتريِدها  امُلصطلحّية  الوحدة  ِتلك  عْزل  يف  قائمة 

العناصَر العاِلقة ِبها.
د احمُلاوالت اجلاّدة الّرامية إىل إخراج  غم ِمن تعدُّ 4 - على الرَّ
ا  حقًّ باعتبارها  احليوية،  ِمن  ومتكينها  اآللة  هذه  ِمن  الّلغة 

كائًنا يستمتع مبؤهالت الّتطور والّتغري وذات طاقة، فبدت 
أكثَر مثاليٍة وتعاٍل وأقرَب إىل الّنمذجة ِمنها إىل الّتحقيق 
دوَر  الّلغوّي الواقعّي. فضاًل عن كون الّلسانيات ترفُض الصُّ
ِللمصطلحّيات أن تتحاشى هذه  أمَل  بْينما ال  املعيارّية،  عن 

األخرية، إذ هي العامل األساسّي للّتنميط العلمّي.
ِبوجود  الّلسانّيات  تسليم  من  الّرغم  وعلى  إّنه،  ثّم   -  5
فهناك  االختصاص،  ولغة  العاّمة  الّلغة  بني  تقابلّية  ثنائّية 
من أخذ يرتاب يف األمر ويرى أّن » تلك الّثنائّية إمنا وضعت 
ألسباب منهجّية بتة، وهي أحيانا ترتقي إىل وضع أصولّي 
الالَِّزم  الّنظريَّ  الّتأطرَي  يفتِقد  ما  كثرًيا  )ابستيمولوجي( 

الّذي حيتاج هو اآلخر إىل الّتدعيم الّتطبيقّي «)36(.

الّنظرّية وامُلصطلحّيات:  اللسانّيات   -  1.2
سّيما  ال  اللِّسانّيون.  علْيها  َتواضع  اّليت  الّنظرّيات  ِمن 
َبعدما َفَصل دي سوسري اللُّغة باعتبارها نظاًما ِمن العالمات 
األنِظمة  ِمن  آخر  نظاٍم  أيِّ  عن  االصِطالحّية  الّصوتية 
املختِلفة ِللعالمات مِبا فيها نظام العالمات الكتابّيةـ  هي ِتلك 
د أّن اللُّغة لْيست ِنظاًما ُمتجاِنًسا إلْمكانّياٍت تعبريّية  اّليت ُتؤكِّ
ُمعّينة، وأّن الّنحو اّلذي يقوم ِبوصفها ليس جمموًعا ُمتكتِّاًل 
امللفوظات  كلِّ  عن  تكشف  ِبأن  جديرة  ووحداٍت  قواِعد  ِمن 
ذِلك  ِمن  الّنقيض  على  بل  فحسب،  ث  امُلتحدِّ حُيِدثها  اّليت 
َتتقامَسه  األبعاد  وُمتفاِوُت  ٌد  ُمعقَّ ِنظاٌم  هي  اللُّغة  فإّن  أيًضا 
ِمنها  وكّل  البعض  إىل  َبعُضها  َمشدودٌة  حتتانّية  أنِظمٌة 
راسة والوصف الّلسانّي، وعلى  كفيٌل ِبأن ُيشكِّل موضوَع الدِّ
مسوياٍت متنوعة: الفونولوجي، الّصريف، املعجمي، الرّتكي، 
مة حسَب َموضوعاتها الّتاِبعة كاآلتي: اخلطابي. وهي ُمقسَّ

- املستوى الفونولوجي: الفونيم )الوحدة الّصوتية(
- املستوى الّصريف: املورفيم ) الوحدة الّصرفية(

- املستوى املعجمي: الوحدة املعجمية
- املستوى الرّتكيب: اجلملة
- املستوى اخِلطابي: النص.

َتوقيفيًّا  حصًرا  إالَّ  لْيس  امُلستويات  ِبهذه  الّتسليم  لكن 
وال  اللِّسانّيات،  موضوُع  ميّثلها  اّليت  الّزوايا  جممل  لضْبط 
وال  أخرى  تكميّليه  مستويات  تعيني  إمكانّية  جانًبا  يضع 
الّصريف  املستوى  مثل  ُمغاِيرة،  وحداٍت  عن  ي  الّتحرِّ مينع 
مستويات  عدة  على  املتقّلبة  والرّتكيبات  الفونولوجي، 
والرتكيب  اإلضايف  الرتكيب  كـ:  اللِّساني،  الوصف  من 
الّنعيت...اخل والعبارات وأشباه اجُلمل وبعض املقاطع اللُّغوّية 
اّليت تساهم يف تشكيل اخلطاب يف حدِّ ذاته، وكلُّها تتطّلب 
إىل  زاوّيته  ِمن  ُينَظر  اّلذي  اللِّسانّي  الّدرس  جَماَل  توسيَع 
امُلصطلحات على ِغرار ما حدث ملوضوع الرّتمجّيات ويف هذا 

َيقول فوزي عطّية:
» وَلقد دَخلت الّدراساُت اللُّغوّيُة ِبظاِهرة الرّتمجة، إىل حيِّز 
حَتليل وَتعميم االسِتنتاجات امُلستخَلصة ِمن واِقع امُلماَرسة 

الدرس املصطلحي والسانيات
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العملّية، وأسهَمت َمعها، يف وْضع ضواِبط العالقات امُلتبادلة، 
بنْي اللُّغات، ويف الكْشف عن عناِصر االخِتالف والّتطاُبق بنْي 

ُسُبل الّتعبري يف اللُّغات امُلختِلفة «)37(.

الّتطبيقّية وامُلصطلحّيات: اللِّسانّيات   -  2.2
امُلستويات  على  وْقًفا  لْيس  اللُّغوّي  النِّظام  راد  اطِّ فعدم 
الوصفّية امُلتنوِّعة اّليت عّددناها ِمن قبل فحسب، بل يتجلَّى 
اللُّغوّية  الّتنوُّعات  ْمن  ُأخرى  سلسلة  طريق  عن  كذلك 
ا ُيؤدِّي إىل استحالة  كالّلهجات واللُّغات الوظيفّية مثاًل، مِمَّ
حْصر التَّنوُّعات يف احمِلور الَعمودّي فقط، بل جنُدها شاملًة 
لٍة هَلا. ومل َيكن ِللسانّيات ِلتتغاضى َعنها  ِلتنوُّعاٍت أخرى مكمِّ
أبًدا، لِكّنها ُتولي هَلا اهتماًما ِمن لوٍن آخر ويف إطار جَماٍل تاِبٍع 

هَلا، ُيصطلح عليه باللِّسانيات الّتطبيقّية.
وُيستحسن الّتنويُه مِبحاوالت اللِّسانّيات الّنظرية الّرامية 
وذلك  كانت،  لغٍة  بأّية  خاصٍّ  تعبرييٍّ  منٍط  وصف  إىل 
ِبمل ُمتلف العوامل االجتماعّية واجلغرافّية والّتارخيّية 
على حتيُِّدها إىل درجة اإللغاء ما أمكنها ذلك. وهذا من أجل 
ضمان تواصٍل أكثر جناعٍة يف مقاماٍت رمسّية. وأطلق على 
ذلك الّنمط ِمن الّتعبري ُمصطلح اللُّغة املشرتكة )املوّحدة(، 

سرعان ما نلقى هلا صدى يف النظرية الّتوليدية

الّتوليدّية: البنوّية واللِّسانّيات  اللِّسانّيات   -  1.2.2
ِللِّسانّيات  الكبريْين  اهنْي  ِلالجتِّ ُمقاِرٍن  حتليٍل  أبسَط  إّن 
العاّمة والّنظرّية اّليت قاَمت ِخالَل القْرن العشرين، َسيسمح 
للُّغة:  ِمنهما  كلٍّ  تصوُّر  يف  أهمّية  ذا  تنوًُّعا  ِباستنتاج  َلنا 

راسة ومناهج الّتحليل. موضوع الدِّ

البنوّية: الّنظرّية  1.1.2.2 - حسب 
صف  و  إىل  تهِدف  البنوّي  اه  االجتِّ ضوء  يف  اللِّسانّيات  إّن 
إىل  ُمباِشرة  غري  ِبطريقٍة  ُيؤدِّي  ا  مِمَّ الّطبيعّية  اللُّغات 
وإجناز  اللِّسانّية،  لوكّية  السُّ امَلظاِهر  بعض  اسِتخالص 
اه تصنيفيٌّ ْبت.  تصنيًفا للُّغات اخلاّصة. فزاويُة هذا االجتِّ

فِعند البنوّيني ال يتعلق األمُر إالَّ ِبواقع اللُّغة.
بيد أّنه ال ينبغي تقديم الّلغة على أّنها جُمّرد بنية صورّية 
ِبنا  وداللية بتة فإذا ما نأمل تفسرَيها بشكٍل واِسٍع َيدر 

ِهها االجتماعّي.  حَتليُلها أيًضا ِمن َمنظوٍر توجُّ
اللِّسان  وتأدّية  الكالم  عن  االهِتمام  ُصروُف  أدَّى  »وقد 
وإىل  النِّظام  عن  اخلاِرجة  الّتحوُّالت  جتاهِل  إىل  الفعلّية 
ال  موجودة  غري  وكأّنها  نفيها  بل  الّظواِهر  هذه  كل  إبعاد 

َتقع وإن أشري إليها للّتمثيل فقط«)38(. 
وصًفا  سوى  النِّظام  وصف  لْيس  امَلطاف  آخر  يف  إّنه  ثّم 
ُيسِهم  ُلغوّية  وحدة  باعِتباره  وامُلصطلح  الّتبليغّية،  للعملّية 
ِبدّقته ووضوحه وِنظامّيته يف تنظيم الّتواصل فيصحُّ ِبذلك 
للوصف،  قابل  معنّي  تابع  نظاٌم  فيه  يتحّكم  بأّنه  الّتصريح 

ويف حدود الّنظرية البنوّية.

2.1.2.2 - حسب النَّظرّية الّتوليدّية:
اه الّتوليدّي فإّن اللِّسانّيات إمّنا تنهض  أّما ِبالنِّسبة لالجتِّ
ِتلك  ال  معنّي،  ِبفرٍد  اخلاّصة  اللُّغوّية  امَلَلكة  وصف  مِبُهّمة 
املظاِهر  ِمن  فيها  يتجّلى  وما  ذاِتها  حدِّ  يف  ِباللُّغات  امُلتعلِّقة 
وصُف  الّتوليديِّني  ِعند  يكفي  فال  اللِّسانّية،  لوكّية  السُّ
َتفسري  حُماولة  إىل  نظراُتهم  متتدُّ  بل  فحسب،  اللُّغات 
عن  جُتيب  أْي  حتدث،  اّليت  اللُّغوّية  الواِقعة  وسبب  كيفّية 

أسئلٍة من ِجنس كيف؟ وملاذا ؟
د  واّلذي َيِ الّنظرّية إىل تنظيمه  ما عَمدت هذه  أهمَّ  إّن 
اّليت  القدمية  الِفكرة  هو  الرّتمجة،  يف  مكانه  حمالَة.  ال 
تسلم ِبوجود ما أشار إليه حنفي بن عيسى مِبُستوى امَلعاني 
اّليت تشرِتك  الُبنى  العميقة. »فهذه  ِللُبنى  لة  الكّلية)39( وامُلشكِّ
اّليت  الّثاِبتة  العالقات  مُتثِّل  ِلِفكِرها  فة  امُلوظِّ البشرّيُة  فيها 
زها امُلقاربة الُقدراتّية اّليت خيتصُّ ِبها اإلنسان واحلاِدثة  ُتعزِّ
بْينما هو حُياِول اسِتيعاب الواِقع ذي امُلستوى امُلزدوج: امُلتعلِّق 
ِبالعامَل احلّسي ِلألشياءـ  موضوعات الواِقع احمَلسوس، والعامَل 

د امُلتَِّصل ِباألفكار ـ َموضوعات الواِقع الِفكرّي «)40(.  امُلرَّ
وحَيدث االخِتالُف ِمن ُلغٍة إىل أخرى على ُمستوى الُبنى 
هذه  صاِحب  ِغرار  على  تفسرُيه  مُيِكن  واجلميُع  الّسطحّية. 
الّتعبري  ُمستوى  يلمسلف:  ُمصطلحّية  ِبواِسطة  العبارت 
واللُّغة(  )الكالم  سوسري  دي  ُثنائّية  أو  امَلضمون)41(  وُمستوى 

اّليت يرجع إليه فضُل الّسبق إليها )42( .

الّتوليدّية وامُلصطلحّيات: الّنظرّية   -  2.2.2
تلك  ِلدراسِتها  كَموضوٍع  الّتوليدّية  الّنظرّية  َتعترِب  ال 
وصف  يف  موضوَعها  تلتمس  بل  اخلاّصة،  الّنحوّية  القواِعد 
امللكة اللُّغوّية وحتليلها. فُيؤدِّي ِبذلك وصُف اللُّغة ِمن وجهِة 
اجلواِنب  هذه  ِبكلِّ  اإلحاطة  إىل  الّتوليدّية  الّلسانيات  نظر 
ثون،  املتحدِّ به  يقوم  الذي  واالستعمال  الوضع،  األساسّية: 
مشولّية  بدوِره  يستتبع  مّما  الّلغة.  وتعليم  تعّلم  وطرق 
ِمن  أنواٍع  لثالثِة  ًما  ُمنظِّ إجناًزا  َتفِرض  اّليت  ِللُّغة  راسة  الدِّ

الّنظرّيات وهي كثرًيا ما تتداخل:
- نظرّية امَلَلكة اللُّغوية: معرفة اإلنسان الضمنّية ِبالّلغة 

)قواعدها اليت تتّم ِبها عملّيُة الّتكلُّم(.
- نظرّية األداء اللُّغوّي.

فل(. - نظرّية اكِتساب اللُّغة )خاّصًة ِعنَد الطِّ
متلف  وصَف  حَتتوي  أْن  َينبِغي  األوىل  َفالّنظرّية 
رة ِللَمَلكة اللُّغوّية ِباعِتبارها مجلًة ِمن امَلعاِرف  العناِصر امُلفسِّ
ِبأّية ُلغة، واّليت َيتمّكن عن  ُث  امُلتحدِّ اّليت استنَبطها  اللُّغوّية 
الّنظرّية  فهذه  ُلغِته.  ملفوظات  واستيعاب  ِبناء  ِمن  طريِقها 
ِمن شأِنها أْن ُترِبنا عن كلِّ القواِعد والوحدات والّضواِبط 
متلُف  ِبداِخلها  وتوَصف  اللُّغة،  ِتلك  ُو  حَنْ يتضّمنها  اّليت 
الرّتكيبّية  املعجمّية،  الفنولوجّية،  اللُّغوّية  امُلستويات 

والّداللّية.

يوسف مقران
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وِلدواٍع  ِعلمّية  ُضغوٍط  حتت  ـ  الّثانية  الّنظرّية  َتستِعني 
َمفاهيَم  أْنتج  ض،  احمَلْ العقلّي  ِبالّتجريد  ـ  كذِلك  ِعملّيٍة 
امِلثالّي،  )امُلخاَطب(  وامُلستِمع  امِلثالّي  ث  امُلتحدِّ ِمثل:  دة  جُمرَّ
ويتجّسدان كَنموذج يف فرٍد واِحد، وُيصَرفـ  حسب الّنظرّية 
، لكن الّسؤال اّلذي  ٍث ُمستِمٍع ِمثاليٍّ التشومسكّية ـ إىل ُمتحدِّ
الفرد  هذا  الواِقع  يف  حتقيُق  ميِكن  هل  هو:  نفَسه  َيطَرح 

الّنموذج ؟

1.2.2.2 تعليالت ن. تشومسكي:
ويقول ن. تشومكي يف هذا الّصدد: »اليوَم ال َنزاُل بِعيدين 
ِبشكٍل  يتكّلم  أن  ِلإلنسان  يسمُح  ما  فْهم  عن  الُبعد  كلَّ 
ر ِمن سيطرة امُلثري وِبشكٍل ُمالِئٍم وُمتماِسك.  د ومتحرِّ ُمتجدِّ
فهذه مسألٌة جدّيٌة ينبغي على عامِل الّنفس وعامِل البيولوجيا 
أن يبحثا أخرًيا فيها «)43(. على أّن هذْين األخريِين ـ وَينضاف 
إليهما عامِلُ الفيزياء ـ مل ُيعِلنوا بعُد عن الّطريقة اّليت مُيِكن 
خللٍط  نظًرا  طرَحها  أساءوا  بل  امُلشِكلة،  هذه  ِبها  ُتعاَل  أْن 

مفهوميٍّ معني)44(.
ما  عكس  ـ  خاِلية  غرَي  فل  الطِّ ِذهن  ساحَة  فيعترب  هو  أّما 
ل  بالّتأمُّ ـ وال يكون وصُفها  الّسلوكّية  الّنظرّية  إليه  تذهُب 
منتقًدا  يقول  حيث  سويسر.  دي  ف.  اعتمده  اّلذي  الّداِخليِّ 

امَلنهج االستبطاني أّواًل:
»يبدو لي أّن الّنقص الكبري اّلذي الزم الفلسفة الكالسيكية 
املعنّية بالعقل، سواء كانت عقالنّية أم جتريبّية، يكمن يف 
ميكن  بأنه  والقائل  مردود،  غري  أّنه  تزعم  الذي  افرتاِضها 
الّنفوذ إىل ممّيزات العقل ومضمونه بواسطة االستبطان «)45(. 
بل اللُّغة َموجودٌة ِعنده يف ُبنى فكرّية، وهي امَلَلكة اللُّغوّية 
اّليت تتجّلى يف اسِتعماهلا )اللغة( استعمااًل طبيعيًّا كوسيلة 
وعدُد   « الاّلُمتناهية.  وتنويعاته  ِبالكالم  وذلك  حّرٍة  تفكرٍي 
العادي  االستعماَل  اللُّغة  اسِتعماِلنا  ِضمن  القاِئمة  الّنماِذج 
واّليت ِباإلمكان فهُمها ِبسهولة، يصل إىل رقم أعلى من عدد 
اللغة  استعماُل  امَلعنى يكون  وِبهذا  اإلنسان،  الّثواني يف حياة 

ديًّا «)46(.  جتدُّ
لوكيِّني قائاًل:  ثّم ُيرِدف إىل هذا بتحاُمله على السُّ

»يظهر لي أّن الّضعَف اجلوهرّي اّلذي ُتعاني ِمنه امُلقارباُت 
العقل  على  بأّنه  االعتقاد  يف  يتحّدد  لوكّية  والسُّ البنوّية 
الفيزيائّية  األعضاء  من  بناه  يف  بساطة  أكثر  يكون  أْن 
يسمح  أن  بدائّيا  أكثر  افرتاٍض  أّي  بإمكان  وأّنه  املعروفة، 
يرضى  فهكذا  مالحظُتها.  امُلمِكنة  الّظواهر  بعض  ِبتفسري 
صحيح  أّنه  أساس  على  يقّدم  )أو  برهان  وال  مناقشة  بدون 
من  )مشّكلة  بنية  هي  الّلغة  أّن  هب  الّتعريف(  يف  متضمّن 
العادات( أوشبكة من الرّتاُبطات الّتداعية، أو أّن معرفة الّلغة 
الع على الكيفّية(، املهارة االختبارّية  هي جمّرد عملّية )االطِّ
باعتبارها نظاًما ِمن اسِتعداداٍت راميٍة إىل االستجابة«)47(.           

اللُّغة  اكِتساب  يف  األمر  إرجاَع  الّتوليديِّني  استنكار  ههنا 
إىل جمّرد العادة والّتشريط، ويضربون االصطفاَء الّطبيعّي 

شبه  ِبنحو  القاِئلني  على  اللَّوَم  يلقون  وهم  احلائط،  عرَض 
كلي ِبأنه باإلمكان تصوُّر املعِرفة اّليت ميثِّلها الفرد باللُّغة، 
داد  الرتِّ ِبواسطة  تعلُُّمه  مّت  قد  القواِلب  ِمن  رصيٌد  أّنها  على 
يف  د،  الّتجدُّ يكون  ال  ذلك  وِضمن  الّدقيق،  والّتمرين  الّثاِبت 

األكثر سوى مسألة قياس.
ُيلتَزم  التصّور يستند أساًسا إىل مفهوم مثالّي  أّن هذا  إاّل 
ِبه يف األباث العلمّية وذلك ألغراٍض منهجّية، إذ أن األداء 
عن  االحنراف  بعض  من  عادة،  خيلو،  ال  الواِقع  يف  الكالمّي 

قوانني الّلغة.
يف  الّنظرّية  هذه  نقد  حوَل  كابري  ت.  م.  ترتّدد  ال  هِلذا 
بناها على امِلنوال اآلتي:    جَمموعة ُمالحظاٍت انتقيناها وركَّ

آراء »ن.  - ُمالحظات »م. ت. كابري« على   2.2.2.2
تشومسكي« الّساِبقة

1 - تتصوَّر هذه النظرية فرًدا خارًجا عن الّزمان واملكان، 
ثلمة.  أّيِة  غري  وِمن  استبطن.  قد  يكون  أن  بّد  ال  اّلذي  وهو 
رأى  أن  مبجرد  ِبها  حيتّك  بدأ  اّليت  اخلاّصة  لغته  معطيات 
تواصل  ألداة  به  احمليطني  استعماالت  عن  له  كاشفا  الّنور 
معّينة، هو ليس إاّل غريبا عنها إىل ذلك احلني، وهي جمهولة 
غامض.  وِبشكٍل  ذهنه  يف  إاّل  وجوٌد  هلا  وليس  لديه،  متاما 
فكيف ميكن تفسري هذه احلال والّنظرّية اّليت طرحتها هي 

شبه عاجزة عن إمتام مهّمتها؟
إذ يكشف عن  الّسياق،  للواقع كلمته يف هذا  أن  بيد   -  2
سبغته  اليت  الّلغوية  املثالية  تلك  عن  بعيد  جديد  ث  متحدِّ
تأثريات  تلّقى  طاملا  ث  متحدِّ وهو  التوليدية،  الّنظرية  بها 
املكان والّزمان، وبينما تتداخل يف لغته فهي تتجاهل بالكامل 
على  احلرص  شديد  جنده  جهته  من  ث  واملتحدِّ معطياتها. 
االندماج يف مجاعة لغوية معينة تضع بدورها لتداخالت 

أخرى، غالبا ما تعرضها لصراعات لغوّية ما48.
يبدو  ال  الّتبليغّية  وظيفته  أدائه  يف  اللُّغة  فنظام   -  3
متجانسا على الّصورة اّليت رمستها له نظرّية امللكة الّلغوية 
باألخّص، فإذا ما رمينا حتقيق هذه األخرية فليس بإمكانها 
 Système( أّنها نظام مندمج  الّلغة على أساس  سوى تّصور 
intégré( مكّون من متلف األنظمة الّتحتانية اّليت نكتفي، 
إذا ما أردنا الّتحدث، باإليصال فيما بينها وميكن تقسيم هذه 
على  املبنّية  بالّلهجات  تسمّيتها  ميكن  تنّوعات  إىل  األنظمة 
اجتماعية  فوارق  على  املؤّسسة  والّلهجات  جغرافية  فوارق 

وأخرى مشّيدة على فوارق تارخيّية. 
ث وبشكل طبيعّيـ  على األقل مزًيا  4 - ميتلك كل متحدِّ
السالفة  الثالث  اللهجّية  األنظمة  تنوٍع من  ِمن كلِّ  واِحًدا 
الذكر فيمكن اعادة صياغة هذه املالحظة الّصياغة اآلتية:

- الّتنوُّعات:
ل فيه حسب انتمائه اجلغرايف. - الّتنوُّع املتأصِّ

ر فيه وفق اندماجه يف مجاعة لغوية معينة. - الّتنوُّع املتجذِّ

الدرس املصطلحي والسانيات
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- الّتنوُّع اخلاِضع للجيل الذي هو معاصر له )الذي يتماشى 
واجليل اّلذي يتواصل معه مباشرة(. 

الطبيعية،  الّلهجّية  التنّوعات  هذه  إىل  وباإلضافة   -  5
ومقامات  تعبريه  بني  التوفيق  إىل  يسعى  متحّدث  فكل 
التواصل النوعية، وهذا بفضل متلف التنوعات الوظيفية 
ث  والّسجالت اليت تقتضيها تلك املقامات.  ويقع اختيار املتحدِّ

هلذه الّسجاّلت وفق متلف املعايري، نذكر أهّمها: 
- معايرياختيارالتنّوعات والسجاّلت: 

 / )شفوية  املعلومة  نقل  سبيل  يف  املسّخرة  القناة   -
كتابية(.

ص(. - املوضوع املعال )عاّم أو متخصِّ
- اهلدف من التواصل أو وظيفته )إعالم/ تقييم/ تأثري / 

احتجاج(.
ثني ومستوى الّتجريد  - درجة الّرمسية القائمة بني املتحدِّ

)رمسي / غري رمسي / أكثر جتريًدا / أقّل جتريًدا( )49(.   
جتدر اإلشارُة هنا إىل أّن هذا الّتصنيف الثُّنائّي إذا مّن عن 
الّتقاُبل بني املصطلحات املستعملة فهو ليس مطلًقا، بل تقبل 
هذه األخرية صنًفا ُمعّيًنا ِمن الُفروق الّدقيقة بْينها وتنوعا 

يسريا يف الدرجات.
اللُّغة  إىل  تنظر  اّليت  الّتطبيقّية  اللِّسانّيات  فإّن  هنا  من   
وِبكونها  الّتحتانية،  األنظمة  من  اًل  ُمشكَّ نظاًما  باعتبارها 
والوظائف،  اللهجات  بتنوُّع  يتنوَّع  بيث  مّطرد  غري  نظاًما 
جندها تشمل املصطلحات أّوال كموضوع هلا، ثّم كمنحى 
بواسطة  تتحّدد  اّليت  الوظيفّية  األنظمة  من  يتجّزأ  ال 

تصيٍص موضوعاتّي.

3.2 - الّنظرّية الوظيفّية وامُلصطلحّيات:
املصطلحات كغريها ِمن الكلمات ال تتجلى أثناء الّتواصل 
كوحدات منعزلة، إذ تظهر منتظمًة مع وحداٍت أخرى من 
اللُّغة العاّمة، وقد تأتي إىل جانبها وحداٌت أخرى تابعة ملال 
الوحدات  فهذه  خُيالفه،  أو  ميدانها  مُياثل  قد  ص  متخصِّ
ًصا  متخصِّ خطابا  تشكل  املبسط  الشكل  بهذا  جمتمعة 
عليه  ُيضفي  ال  لكن  اللُّغة،  ماّدته   ،  )Discours spécialisé(
التبليغّية  الوظيفَة  أّدى  إذا  إاّل  احلقيقّي  اللُّغوّي  الّطاِبع 
إذا مل تكن املصطلحاُت  امَلرجوة منه، وليس هذا مّما يتيّسر 
باألخص وحداٍت وظيفّيًة مِبا أّنها هي اّليت ُينتَظر أْن حَتظى 
ِبأكرب نصيٍب ِمن االسِتعمال، ونعلم أّنها ِمن الّضروري أن 
وظيفتها.  طبيعة  حسب  اخِلطاب  ذلك  يف  وُترتَّب  ُتصنَّف 
ٍص هو  والوظيفة األساس اليت ُتلتَمس من أيِّ ِخطاٍب ُمتخصِّ

نقُل املعلومات. 
اّلذي  ياق  أّنه ال مُييَّز يف السِّ واللِّسانّيات الوظيفّية ُتعِلمنا 
َتتواجد فيه تلك الوحداُت إاّل العناصر اليت حتمل معلومات 
معّينة )وظيفية( ويكون املرسل )االختصاصي( قد استعملها 

إليها دون  التوّجه  َأْمَلى عليه  ِبقصٍد معنّيٍ وهي ذات فحوى 
غريها.

وال بّد أْن ُيطرح عليه سؤال، هو: ملاذا استعملت هذه الوحدة 
وكان باإلمكان اللُّجوُء إىل غريها ؟ وهو قد عِلم ذلك، وحنن 
ٍص نتساءل أحيانا ـ خاصة يف   عندما نّطلع على نصٍّ متخصِّ
راسة: ملاذا ُوِجدت هنا يف هذا املوِضع بالّتحديد وملاذا هذه  الدِّ
الوحدات بعينها وليس غريها؟ وملاذا مل تتواجد يف هذا املوِضع 

بذاته وحداٌت أخرى غري هذه الوحدات؟
العارف ِللوظيفّية ييب على هذه األسئلة بهذه الّصياغة 

املوجزة: 
أّواًل: املعنى املقصود هو الذي يستدعي وحدة معّينة وليس 

غريها.
أّن  يعرف  اليت  الوظيفة  على  مبينٌّ  امُلرِسل  اختيار  ثانيا: 

مصطلًحا ما كفيل بأدائها أو بإمكانه أن ُيسندها إليه.
ثالثا: امُلرِسل يكون قد راعى حاجة املرَسل إليه.

سّياقات  إىل  حاجة  يف  الكلمات  من  كغريها  املصطلحاُت 
أن  شأنها  ِمن  اّليت  الّدالالُت  خالهلا  من  وتظهر  دها  حتدِّ
قها، وإذا كانت هذه األخرية جمهولًة لدى املرَسل إليه.  حُتقِّ
املعايري  على  باعتماده  راعاه  قد  امُلرِسل  يكون  أن  البّد  اّلذي 
كوحدات  الّتواُصل  أثناء  تتجلى  فال  ـ  أعاله  إليها  املشار 
اللغة  من  أخرى  وحدات  مع  مركبة  تظهر  إذ  منعزلة، 
حلقل  تابعة  أخرى  وحداٌت  جانبها  إىل  تأتي  وقد  العامة، 

اختصاص مماثٍل مليدانها أو متلف عنه. 
الّنص  ُتكوِّن  ط  امُلبسَّ الّشكل  الوحدات جمتمعًة بهذا  فهذه 
يف  تسلك  ال  املصطلحات  أّن  بالعلم  علينا  لكن  ص.  امُلتخصِّ
قة حنويًّا وصرفيًّا وفق  الّنص مسلًكا اعتباطيًّا، بل جندها منسَّ
م فصيلتها النحوية )50( ، وحسب الفصول)51(  القواِعد اّليت تنظِّ
اّليت تنتمي إليها.)اسم، فعل، حرف)52(، نعت، حال... اخل( وهذا 
ِمن منظوِر الوظيفة اّليت تشغلها يف الّنص أو باألحرى، ِمن 

نف الّتوزيعي)53( العاّم اّلذي تنتمي إليه.  زاوية الصِّ
للمصطلحات،  الّنحوية  الفصاِئل  متلف  نسبة  إّن 
االمسّية  الفصلية  اللُّغة. فوحدات  ِنظام  ناحية  ِمن  متنوعة 
ر  يفسِّ ما  هذا  املصطلحّي.  املموع  ِمن  ُثلثْي  عموًما  مُتثِّل 
باألمساء  املفاهيم  تسمية  إىل  امُلصطلحات  ميَل  بالّضبط 
البنية  ذات  املفاهيُم  لغويًّا  د  جتسَّ ما  وغالًبا  باألفعال،  وليس 

هنية( بواسطة األمساء. الكلية الّصورة الذِّ

اللُّغة: الّنظرّية وِعلم منت  امُلصطلحّيات   -  4.2
فيها  َيلتقي  اّليت  امُلشرتكة  اخلصائَص  ِمن  العديَد  إّن 
اِذهما  كلٌّ من امُلصطلحّيات وِعلم َمنْت اللُّغة قد َتسمح ِباتِّ

َكحقلنْي ُمتَّصلنْي اتِّصااًل وثيًقا إذ:
-  كالهما ُيْعَنى ِبالكلمات.

-  كالهما َينطوي على ِمصراعنْي: النَّظرّي والّتطبيقي.

يوسف مقران
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ِمن بنّي األهداف اّليت َتسعى إليها امُلصطلحّيات هو إجناز 
صناعُة  تهتدي  اّلذي  اللُّغة  َمنْت  علم  ِغرار  على  املعجمات 

املعاجم على ضوء نظرّياِته.
إاّل أّنه ال مُيِكن االدِّعاُء ِبأّن الُكلَّ قاِبٌل ِلالجتماع وااللِتقاء 
َيعين  األمَر  أّن  ِمن  الّرغم  فعلى  الفرعنْي.  هذْين  داِخَل 
الّلغة،  منت  ِعلم  ِمن  ُجزًء  امُلصطلحّيات  أّن  ِللبعض  ِبالنِّسبة 
فِعند اآلخرين ليس إاّل اختصاًصا قائًما ِبذاته على الشاكلة 

اليت رأيناها ساِبقا.
هذه  ـ  املميِّزة  اخلصائص  بعُض  سُتؤدِّي  القبيل  هذا  فِمن 
اخلصائص  هذه  تتوّزع  و  منفصلنْي،  معاجلتهما  إىل  ـ  املرة 

حسب الّزوايا اآلتية:
راسة. -  حقل الدِّ

-  الوحدة األساسّية
- األهداف

-  منهج العمل

الدِّراسة:  - حقل   1.4.2
يتكّفل ِعلُم َمنْت اللُّغة ِبتحليل ووصف امَلَلكة املعجمّية اّليت 
ث َيعِرف  ُث، فُيفَرض يف إطارها أّن كلَّ ُمتحدِّ مَيِلكها امُلتحدِّ
نه ِمن تباُدل األخبار وامَلعلومات  قائمًة ِمن الكِلمات اّليت متكِّ
مع غريه من املشاركني معه يف احلديث بنفس اللغة ـ وهي 
بأن  االعرتاف  مع  املعجمات،  يف  معانيها  ضبط  ميكن  اليت 
املعاني تتطور وال بّد بذلك من تطور األلفاظ معها، و بالّتالي 

مراجعة تلك القوائم املضبوطة بعد مرور فرتاٍت معّينة.
امَلَلكة  تلك  وِبفضل  املتحّدث  ذلك  يستوعب  وكذلك 
الكلمات  ِبتكوين  اخلليقة  القواعد  ِمن  جمموعًة  املعجمّية، 
اجلديدة، ويتمّكن ِمن امُلعطيات اللُّغوّية، بل حتى املوسوعّية 
املتعلقة بكل كلمة، )وهي معطيات تبنّي أّنه إمنا استعماهلا 
حيث  الصحيح،  وجهها  ومن  وجدوى  وتبصر  جدارة  عن 
ينتج معنى اجلملة على أساسها أو بالّتظافر مع غريها من 
من  حالة  لكل  ومطابقتها  دقتها  مبدى  الوحدات(وتعلمه 

حاالت الّتواصل. 
الكلمات  مبجموع  يهتّم  اللغة  منت  علم  كان  إذا  أّنه  غري 
ث أن يكون على دراية بها، فاملصطلحيات  اّليت ميكن للمتحدِّ
 ، ال تكرتث إال بالكلمات اّليت تنتمي إىل حقٍل اختصاصيٍّ معنيًّ
مثل )الفيزياء، الكيمياء، اللسانيات، علم القانون… اخل(، أو 

إىل قطاع مهينٍّ ما مثل )التجارة والصناعة، الرياضة(.
عالقة  حدوِد  يف  إاّل  إذن،  يلتقيان  ال  راسة  الدِّ فحقلْي 
اللُّغة هو أكثر مشولّية ِمن  أّن حقَل علم منت  إذ  االحتواء، 

ن حِلقل امُلصطلحّيات. هذا اجلاِنب، فهو ُمتضمِّ
راسة » ُتصنَّف امُلصطلحّيات كفرٍع  فتبًعا ملعيار » حقل الدِّ

تاِبٍع ِلعلم َمنْت اللُّغة.

الوحدة األساسّية:  -  2.4.2
إّن ُشغل ِعلم َمنْت اللُّغة ُمنصبٌّ على ِدراسة الكِلمات كّل 
أّما امُلصطلحّيات فال َتدُرس إاّل امُلصطلحات، فكما  الكِلمات، 
سوف نتناوله أدناه، فامُلصطلُح والكِلمة العادية مّرًة يتشابهان 

ومّرًة خيتلفان.
خصائص  مبجموعة  توصف  ِوحدة  العادّية  فالكلمة 
عنصر  إىل  اإلحالة  خاصية  لديها  منّظمة  نظامّية  لغوّية 
لغوية  خصائص  ذات  وحدة  هو  واملصطلح  الواقع.  من  ما 
ميداٍن  يف  فة  موظَّ لكّنها  العادّية  الكلمة  خبصائص  شبيهة 

. اختصاصيِّ ُمعنيَّ
ِمن  جزًء  تكون  اّليت  أو  الّتاِبعة  فالكِلمة  امَلنظور  هذا  ِمن 
ُمصطلًحا  ُتعدُّ  »الوزن«   فكلمة  ُمصطلحا.  ُتعدُّ  االخِتصاص 
ِضمن االختصاصات اآلتية وتتلف املفاهيُم اّليت تدّل عليها 

باختالف هذه األخرية: 
- الوزن 1 : )علم الّصرف(: »فعل«  مثاًل هو وزن صريف يف 

اللُّغة العربية تقاس عليه األفعال واملصادر... اخل.
- الوزن 2 : )الّتجارة(.

- الوزن 3 : )الّرياضة(.

والّتحليل  اللِّسانّي  الّتحليل  بينْ  امُلصطلحّية  الوحدة   -
املفهومّي:

ِبكشف  َيسمح  ما  قلياًل  للمصطلح  اللِّسانّي  فالّتحليل 
اخلاصية األساسّية اّليت يتمّيز ِبها عن باقي عناصر معجم 
أْن حيمل علم منت  امُلستحيل  ِمن  ُيصِبح  هِلذا  العاّمة.  اللُّغة 

الّلغة على عاتقه دراسَة هذه الوحدة )املصطلح(. 
أما الّتحليل املفهومّي اّلذي أشار إليه عبد الرمحان احلاج 
فالكِلمة  امُلصطلح.  أصالَة  ح  يوضِّ أْن  شأِنه  من  هو  الصاحل 
الّصوتيِّ  ِبشكِلها  تْنطِبع  اللِّسانّي،  امَلنظور  ِمن  العادية 
إّما  صرفّية،  بنية  ذاُت  فهي  )الكتابة(،  كذلك  واخلطيِّ 
معّينة.  فصيلٍة  ِضمن  حنويًّا  وُتصنَّف  مرّكبة،  أو  بسيطة 
ينتمي  اّلذي  الّتصنيفّي  الِقسُم  يضطلع  َمدلوٍل  ذاُت  وهي 
ُيشكِّل  كذلك  وامُلصطلُح  املسّمى(  )عنْي  ُمعنيَّ  شيٌء  إليه 

نفَس اخلصائص مع الكِلمة العادية ِمن هذه الوجهة. 
إذا ما أردنا حتليَل سجٍل مصطلحيٍّ ما مِبُقارنِته  أّنه  بيد 
العناِصر  بعَض  ُنالِحظ  سوف  العادّي  القاموس  ِبكلمات 
ِبه  تتمّيز  اّلذي  اخلاصَّ  الّطاِبَع  سُتبنيِّ  اّليت  الّنوعّية 
امُلصطلحات  تكِوين  طراِئَق  جِند  مثاًل  فهكذا  امُلصطلحاُت 
اللُّغة  كِلمات  يف  مثيلِتها  َمع  الّتواُتر  نفُس  لدْيها  ليس 
بة  املركَّ الوحدات  َلدى  ُنالِحظ  امُلصطلحّيات  ففي  العاّمة. 
ِمن ُمكوِّنات ِعلمّية وأبنيٍة َتركيبّية ثابتة، تواتًرا يف ُظهوِرها 
مع  يتناقُض  األمُر ال  فهذا  العاّمة.  اللُّغة  ِمن كِلمات  أْعلى 
العادية  والكِلمات  امُلصطلحات  كْون  على  َينصُّ  اّلذي  املبدِإ 
قواعد  نفس  وهلا  )البنوّية(  الّصرفّية  املكوِّنات  نفُس  هَلا 

الدرس املصطلحي والسانيات
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إىل  الغاِلب  يف  األوربّية  اللُّغات  مْيل  أّما  املعجمّي.  الّتكوين 
اعتماد مكوِّنات ذات أصوٍل يونانّية والتينّية وِباعتّياد ُمتناٍم، 
فهذا ُيشكِّل ميزَة اختّصت ِبها املصطلحات. وُقْل نفَس الّشيء 

ِبالنِّسبة ِلتواُتر البنيات الرّتكيبّية فيها.
إىل  مُميِّزة  أخرى  خصائص  عْرض  يف  االسِتطراُد  مُيِكن 
امُلصطلحّيات  يف  َنلتِقط  فبينما  الّساِبقة،  اخلاصية  جاِنب 
العاّمة ِمن  اللُّغة  ِبه قاموس  َيعمر  غلبَة األمساء ُنالِحظ ما 
كِلماٍت َتنتمي إىل كلِّ الفصاِئل الّنحوّية: اسم، ِفعل، حْرف، 
وحدات  ضمائر،  )وظيفّية(،  متِلفة  أدوات  ظْرف،  َنْعت، 
صرفية ... اخل. فِمن َمنظور الّنحو، ليس امُلصطلحّياُت وِعلم 

َمنْت اللُّغة إاّل ُمتماِيزْين مَتاما.
الّتباُيَن  ُتقويِّ  أْن  هناك َمظاهر اخِتالف أخرى ِمن شأِنها 
ما بنْي الكِلمات وامُلصطلحات. فالكِلمات ليست وحداٍت ُلغوّيًة 
فحسب بيث يتوّقف وصُفها على ِدراسة ِنظام اللُّغة، بل هي 
وحداٌت تواصل، مُيِكن الّنظُر إليها ِمن امَلنظور الّتداولّي، وذلك 
ث  راسات تشتِمل حاالت االستعمال وُظروف امُلتحدِّ ِبعل الدِّ
اّلذي َيقوم ِبه، يف أوضاٍع تعبريّيٍة دقيقٍة ومقاماٍت َتواصلّيٍة 
الّتداولّية  ضْوء  على  الكِلمات  َمعاني  ِبذلك  فَتكون  دة.  حُمدَّ
ِبه  حُميطٍة  أخرى  وِبظروٍف  ث  امُلتحدِّ ِبشخصّية  ُمرتِبطة 
بْينما يف املصطلحات كثرًيا ما تنصِهر هذه امُلعطياُت )ال نتبنّي 
شيًئا ِمنها( وال مُنِسك إاّل ِبالّداللة اّليت ُتشري إىل الّشيء اّلذي 
هو موضوُع اخِلطاب54. فِبالكِلمات العاِدية مُيِكن أْن نتعّرف 
هَلا ألداء  أّما املصطلحات فال جماَل  ث  امُلتحدِّ على شخصّية 
هذه الوظيفة. فال جنُد امُلميِّزات الّشخصّية يف املصطلحات، 
التداولّية كّلها غائبة يف هذه  العناصر  أّن  لكن هذا اليعين 
العامَل  تشِخيص  إىل  السِتيعاِبها  ُيلَجأ  ما  غاِلًبا  إذ  األخرية، 

اخلارجّي أو احمُليط الّثقايّف.

- متِييز الوحدة املصطلحّية ِمن منظوٍر تداولّي: 
اجلاِنَب  ِباعِتباِرها  الّتداولّية  اللِّسانّياُت  تتدّخل  هنا  ِمن 
القاِئمة  الّدقيقة  االخِتالفات  على  أْكثَر  ُيطِلعنا  اّلذي 
طريق  عن  َتداُوليًّا  فَتتماَيز  والكِلمات.  امُلصطلحات  بنْي 
ُمستعِمليها، وَمقامات االستعمال، وامَلوضوعات اّليت َتتناقلها، 
تفصيَل  إلْيك  عادًة.  ِمنها  َنلتِقطها  اّليت  اخِلطابات  وبأمناِط 

ذِلك: 
فو  موظِّ هم  الكِلمات  فُمستعِملو  األّول،  ِللُعنصر  ِبالنِّسبة 
يف  امُلصطلحات  ُمستعِملي  حَنُصر  بْينما  كلُّهم.  اللُّغة 

دين َيشتِغلون يف ُحقوٍل ُمعّينة. أِخّصائيِّني حُمدَّ
ِفيما خُيّص الُعنصَر الّثاني، َفالكِلماُت ُتستعَمل يف امَلقامات 
يف  استخداُمها  فيقتِصر  امُلصطلحاُت  أّما  َتنوًُّعا،  األكثر 

َمقاماٍت علمّيٍة وتقنّيٍة ومهنّيٍة ْبتة.
ويف شْأن الُعنصر الّثاِلث، يتمُّ َتشغيُل اجلْدول امُلصطلحّي 
دة.  قوٍل حُمدَّ عموًما ِمن أْجل اإلحالة إىل َمفاهيم ُمرتِبطة ِبُ
امَلواضيع  كلِّ  مع  فيتناسب  العام  املعجمي  اجلْدول  أّما 

عن  ِللّتعبري  ِللّناس،  اليومّية  ِباحلياة  امُلتعلِّقة  واالنِشغاالت 
امَلشاِعر، وتوجيه األواِمر.

أخرًيا، فأمناُط اخِلطابات اّليت َتندِمج فيها الكِلماُت لْيست 
دة ِبنفس دَرجة حَتديد اخِلطابات اّليت َتشتِمل  ُمعّينة وحُمدَّ
)اخلطابات(  األخرية  أمناُط هذه  فتتمّثل  امُلصطلحات.  على 
الّتقنية،  العلمّية  )الّنصوص  صة  امُلتخصِّ النُّصوص  يف 

والّنصوص الّتقريرّية اإلعالمّية(.

- األهداف:  3.4.2
مُيِكن الّتفريُق بنْي امُلصطلحّيات وِعلم منْت اللُّغة ِبقّياس 
ِعلَم  د  جَنِ فهكذا  ِمنهما.  كلٌّ  إليها  َتسعى  اّليت  األهداف 
بالكِلمات  َيهتمُّ  اللُّغوّية،  الّنظرّية  َمنظور  ِمن  اللُّغة،  منْت 
)اإلفرادّية(  املعجمّية  امَلَلكة  تربيِر  إىل  َمسعاه  ُحدود  يف 
امُلصطلحّياُت  ُتولي  بْينما  ث.  ُمتحدِّ كلُّ  عليها  َينطِوي  اّليت 
إطار  يف  قصوى  أهمّيًة  )املصطلحات(  األساسّية  ِلوحدِتها 
وامُلمِكنة  الّشاِملة  اإلحاطة  إىل  الّرامية  األخرية  هذه  غاية 
وَتنظيمها  الّنظرّيات  جَتسيد  على  ُقدرِتها  وَمدى  ِبامَلفاهيم 
ِبغضّْ  ث  ُمتحدِّ كلُّ  يتوّفر  البْحث.  أداَة  امُلصطلح  ِباعِتبار 
غريه،  مع  َتواُصِله  يف  َيستعِملها  اّليت  اللُّغة  نْوع  عن  الّنظر 
اّليت  تلك  ِبلغِته،  امُلتعلِّقة  امَلعاِرف  ِمن  ُمعّينة  ِسلسلة  على 
أو  ِلدماغه  الّتاِبعة  اإلدراكّية  الُقدرات  ِمن  ا  ُتشكِّل جزًء هامًّ
ِوراثّية، حْسب نظرّية  البشري وهي ماهية  اإلنساني  الفكر 
ِبُلغٍة ُمعّينٍة َيدري على الُعموِم  تشومكي، إذ أّن َمن يتحّدث 
َنستطيع  ِلذا  ُمعّينة.  أهداٍف  إىل  ِللُوصول  َيستعِملها  كيف 
القوَل إّن هذا اإلنساَن قد اكَتسب َمَلكة امُلمارسة الّتداولية 
)Competence pragramatique( َتتواَءم َمع مَلَكته اللُّغوّية 
كّل  اسِتعماُل  يتمُّ  فهكذا  )القواعد(.  ِبالّنحو  َتتصُّ  اّليت 
اخلاّصة.  ِبطريقِتها  وكّل  العاّمة  امَلبِادئ  هذه  ملة  جِلُ ُلغٍة 
ِبيد أّن الّتنوُّعات اّليت َتسمح ِبها ال َتبتِعد كثرًيا عن احُلدود 
الّضيقة اّليت َترمُسها ِتلك اللُّغة. فَتضع الّنظرّية املعجمّية، 
على ضْوء ما تقّدم، نصَب عْينها وصَف امَلعاِرف املعجمّية اّليت 
ثني، ويرمي ذلك الوصُف إىل َتفسري نوع  هي يف َحْوزة امُلتحدِّ
اخِتّياراِتهم  إزاَء  ثني  امُلتحدِّ َيصُدر عن هؤالء  اّلذي  ف  الّتصرُّ
اّليت  الكِلمات  ِبشأن  يعلموه  أْن  بهم  يدر  وما  املعجمّية، 
الّتعبري  على  الُقدرة  أْجل  ِمن  االخِتّيارات  ِتلك  عليها  َوقعت 

كما حْيلو هَلم.
فعلى الّنقيض ِمن ِعلم َمنْت اللُّغة، ال َتزعم امُلصطلحّيات 
امُلتعلِّقة  اللُّغوّية  ِللَمعارف  حمٍض  ِبتفسرٍي  َتزويَدنا 
وال  الّنظرّية،  اللِّسانّيات  َمباِدئ  حْسب  وذلك  ِبامُلصطلحات، 
ِمن  َيصُدر  اّلذي  امُلصطلحّي  ف  الّتصرُّ وْصف  إىل  َتسعى 
فقط  َتهِدف  بل  امُلصطلحّية،  اخِتّياراِتهم  يف  االخِتصاصيِّني 
إىل اقرِتاح الَعناِصر الّنظرّية واأُلُسس اّليت َتتحّكم يف َنفض 
امليادين  وفق  وتصنيِفها  وانِتقاِئها  امُلصطلحات  عن  الِغطاء 
االخِتصاصّية اّليت َتنتمي إليه وذلك ِمن أْجل ُبلوغ الّتنميط 

والّتوحيد املعيارّي.

يوسف مقران
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الَقبيل َتتميَّز امُلصطلحّياُت كلّيًة وِبُوضوٍح عن  فِمن هذا 
أّن األوىل َتهِدف إىل اإلحاطة  اللُّغة الوصفّي. مِبا  َمنْت  ِعلم 
 )Compétence terminologique( امُلصطلحّية  ِبامَلَلكة 
اخلاّصة ِباألِخّصائيِّني، تلك امَلَلكة اّليت مَيتِلكونها عن جدارة، 
ر َمدى اسِتعماهِلم ِللُمصطلحّيات امُلناِسبة ؟  وإاّل كيف ُنفسِّ
َمهام امُلصطلحّيات،  ِمن  أيًضا  اّليت هي  فِصناعة املصطلحات 

ُتؤدِّي هَلا دوَر منح الّتسميات للمفاهيم املتعلِّقة ِبقٍل ُمعنّي.

العلم:  - منهج   4.4.2
ِمن  فرٍع  كلُّ  يّتِخذها  اّليت  امَلناِهج  ِمن  أنواٍع  ِعّدُة  مُتيَّز 
ِمن  أخرى  أْوجًها  ُتفِرز  أْن  شأِنها  فِمن  عمِله،  يف  الفرعنْي 
االخِتالفات القاِئمة بْينهما. فبْينما ينطِلق ِعلُم َمنْت اللُّغة يف 
عمِله ِمن الفرضّيات الّنظرّية اّليت عليها أْن َتنفيها أو ُتثِبتها 
أكثَر  ِبالّضرورة  لْيست  اّليت  احلاالت  حَتليل  طريق  عن 
ث ال تّتِخذ امُلصطلحّياُت كَمنهجّية هَلا  مَتثياًل ِلنتاج امُلتحدِّ
ِتلك الّتفسريات اّليت يكون علم َمنْت اللُّغة قد َثَبَتها، لكّنها تسري 
على َهدي البحث عن الّتسمّيات حِلاالٍت مفهومّيٍة َموجودٍة 
ُمسَبًقا. فِبالّتالي جِند امُلصطلحّيات َتنطِلق ِمن امَلفاهيم َبعد 
حَتديِدها حتديًدا دقيًقا هِلذا فهي ال تصُدر عن املصطلحات 
دة  نفِسها ِبوصفها واقًعا ُلغويًّا، لكّنها َتصدُر عن امَلفاهيم احمُلدَّ
ويتطّلب  عليها.  الّداّلة  الّدقيقة  امُلصطلحات  إياد  حُماِولًة 
عن  مُييِّزه  دقيٍق  ِبشكٍل  الواِحُد  امَلفهوُم  د  حُيدَّ أْن  العمُل  هذا 
د هذه امَلفاهيُم حتديًدا ال  امَلفاهيم األخرى امُلماِثلة له. وحُتدَّ
أكثر  يف  وهي  القاِئمة،  امُلصطلحات  َتسجيل  على  َيقتِصر 
دة وُمتداِخلة وغري واِضحة، ولِكن املصطلحّيات  الفروع ُمتعدِّ
ُتقنِّن امُلصطلحات يف ضوء امَلفاهيم الِعلمّية الّناِبعة ِمن طبيعة 
حُياِول  )املعجمّي(  اللُّغوّي  البحُث  كان  وإذا  نفِسه.  املوضوع 
دراسة البنية اللُّغوّية، و فيها الكِلمات وَيدرس دالالِتها، فإّن 
دقيًقا  حتديًدا  األّول  امَلقام  يف  امَلفاهيَم   د  حُتدِّ امُلصطلحّيات 

وُيقنِّن هَلا ُمصطلحاِتها.

امَلعاِجم: امُلصطلحّيات وِصناعة   -  5.2
طابُعه  له  وْصفيٌّ  علٌم  هو  اللغة  منْت  علم  أنَّ  اآلَن  عرْفنا 
، إذ يهتمُّ ِبوصف كِلمات اللُّغة، فليس له غرُي الوصف  النَّظريُّ
مطابقة  مدى  عن  واإِلخبار  واحٍد،  آٍن  يف  وَمنهٍج  كغايٍة 
ث ملَلكته املعجميَّة، وليس من مهامه االعتناُء ِبالّتطبيق  املتحدِّ
ِمن  التَّطبيقيَّة  اللِّسانيَّات  ـ  هذه  واحلالة  مينُع  ال  ذِلك  لكن 
املعجميَّة  بالقضية  اهتماماِتها  سجالَّت  يف  القضّية  إدخاِل 
إجناز  مِببادئ  َتتشاغل  اّليت  امَلعاِجم  ِصناعة  إشراف  وحتت 
القواميس )املعجمات( وهي نوٌع ِمن اجلاِنب التَّطبيقيِّ ِلعلم 

منْت اللغة.
أنَّ  فرَتى  اللِّسانّي  امَلنظور  ِمن  كابري«  ت.  »م.  َتنطِلق 
ِباعِتباِرها كِلماٍت  ِللُمصطلحات  امُلزدوجة  اللُّغوّية  بيعة  الطَّ
جتعُلها  اللُّغة،  إىل  ِبصورِتها  وَتنتمي  )َتسميَّات(  ِعباراٍت  أو 
خِبصوص  سوسري  دي  أقّرها  اّليت  احُلدوَد  عن  تنأى  ال 

الّدليل اللُّغوّي. َفُتصِبح امُلقاربُة اللِّسانيَّة ِللمعاِرف احمُلّصلة 
َتنتِقل  أنَّها  مِبا  خاِرجيًَّة  كوِنها  ِمن  الّرغم  على  ُمصطلحيًّا 
وهذا  التَّسميَّات،  حَنَو  غريها(  أو  )فيزيائيَّة  اأَلشياء  ِمن 
َتظلُّ  مُمِكًنا.  أمًرا  امُلصطلحات  َمفاهيم  حَتديد  ِمن  ُمروًرا 
ِلسانيًَّة مِبا أنَّ امُلصطلحات ُتوَصف ِوفَق حتليٍل ِلسانيٍّ ِمثلها 
ِمثل أيِّ كِلمة أو ُمتتاِلية ِمن الكِلمات. وُتضع ِلِنظاٍم عاٍم 
دة  ِمن حيث دالالِتها مع جواز ُمناقشة أمر َتعريفاِتها احمُلدَّ

وامُلتَّفق عليها.

1.5.2 - امُلقاربة الّلفظّية وامُلقاربة امَلفهومّية:
َفليست  الِعلمّي،  التِّقيّن  االخِتصاص  َمنظور  ِمن  أّنه  غرْيَ 
ا  مِمَّ اخلاّص)55(،  امَلفهوميِّ  ِلِنظاِمها  انِعكاًسا  إاّل  امُلصطلحّية 
هذه  النِقالبات  ض  َيتعرَّ َمن  أوَّل  امَلعاِجم  ِصناعة  َيعل 
امَلعاِرف  ِباعِتبار  امُلصطلحيَّات  َمنهج  َتصفيَّة  َبعَد  احلقيقة 
 )Onomasiologie(: اة بـ غم ِمن أنَّ هذه امُلقاربة امُلسمَّ على الرَّ
)االنطالقة ِمن امَلفاهيم حَنَو التَّسميَّات( ال تتنّكر ملا َيبدو أّنه 
امُلقاربة   )Sémasiologie( ِمنها:  نقيض  طريف  على  واِقٌف 

اللَّفظّية.
د الديداوي هذْين امُلصطلحنْي بـ : االنِتقال  وقْد َتْرجم حُممَّ
ِمن امَلْعنى إىل امَلْبنى )األّول( واالنِتقال ِمن امَلْبنى إىل امَلْعنى)56(. 
بـ:  )وآَخرون(  صاحل  احلاج  محان  الرَّ عبد  َترمَجه  وكذِلك 
ِعلم امَلعاني اللَّفظي )الّثاني( »يف ُمقاِبل ِدراسة األدّلة انِطالًقا 
امَلْعنى  َترمجة  اعِتماد  َفٌنالِحظ   ، )األّول()57(  امَلعاني«  ِمن 
ا حُيِدث صعوبًة ِلفهم امَلدلول دون امُلرور ِبتواٌجد  )امَلْفهوم( مِمَّ
أَلنَّه  به علْيه  امَلدلول  امَلفهوم  ِلذلك  َكِبنية مُمثِّلة  امُلصطلح 
امَلعنى  على  دالَّة  مُجَلة  د  جُمرَّ ِبأنَّه  العربيَّة  اللُّغة  يف  ُيوحي 
ياقوت، يف صدد َبسطه  ينُقل م. س.  احمَلصول عن طريِقها. 
ما نصَّ عليه فيشر )ت.1949( ِمن ُوجوب أن ُتعرض الكلمة 
يف املعجم العربّي على سبع وجهات النَّظر، قول هذا اأَلخري: » 
النَّاحية التَّعبرييَّة Semasiological : وهدُفها حَتقيق َمعنى 
الكِلمة أو َمعانيها، ويف حالة ُوجود َمعاٍن كثرية ُترتَّب هذه 
ب  امَلعاني على َحسب عالقتها التَّارخييَّة والعقليَّة؛ كما َيِ
ي على  َتقديم امَلعنى العام على امَلعنى اخلاص، وامَلعنى احِلسِّ
امَلعنى العقلي، وامَلعنى احلقيقيِّ على امَلعنى امَلازي، ومُيِكن 

اُدف «)58(. االسِتعانُة هنا ِبعلم امَلاز، واالشِتقاق، والرتَّ
يف  راسة  الدِّ حصُر  إذ  باِلغة  أهمّية  امَلفهومّية  ِللُمقاربة 
ضبط العالقات الّداللّية القائمة بني الّدالئل دون االلِتفات 
سواد  يف  نسبيًّا  ِبامَلفهوم  َيرمي  إليه(،  )احمُلال  امَلرِجع  إىل 
امَلهول. بل ُيعتِّم الّنظرة ِبفضل الِعالقة اللُّغوّية الّتسبيبّية 
لة ُمدوِّنة بثنا.  اّليت سنرى أّنها طغت على امُلصطلحات امُلشكِّ

هذا ما يستجليه ع. س. املسّدي:
» على أّن اللُّغَة ال َتتكاَمل خصائُصها الوظيفّيُة إاّل اّتسمت 
راد أْن َتتالَزَم العالماُت مِبراِجِعها  راد ]...[، وَمعنى االطِّ ِباالطِّ
ِبْيث  الّضرورة  باِب  ِمن  ال  االصِطالح  باِب  ِمن  هو  َتالُزًما 
الّتالُزم  رواِبُط  انفّكت  األلفاِظ  داللِة  على  طاِرٌئ  طرأ  إذا 

الدرس املصطلحي والسانيات
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العقَل  أّن  وَمعلوٌم  جديد،  َتالُزٍم  رواِبط  حملَّها  ِلتحّل  األّول 
سواَء  الّضرورة  راَد  اطِّ َلديه  ُمّطرد  اقرِتاٍن  أيِّ  عن  َيتخّلى  ال 
يسلم  َفال  َمنِطقّية،  ضرورًة  أو  طبيعّيًة  ضرورًة  أكانت 
حَت علْيه - ِبأّن الّناَر ال حُتِرق أو ِبأّن  َلك العقُل - َمهما أحْلَ
امُلقاربة  موِقع  بيان  الّشكل)60(  هذا  يف   .)59( َيتِمعان  دْين  الضِّ

امَلفهومّية ِبالنِّسبة ِللُمقاربة الّلفظّية:

د-  تعريف القاموس
القاموُس )املعجم( حْسب القاِعدة العاّمة، هو مَثرُة العمل 
ألهداٍف  ِبانِتقاٍء  الكِلمات  ِمن  مُجلًة  َيمع  اّلذي  اللِّسانّي 
اللُّغة،  ِمن  أخرى  وحدات  أو  ُمعّينة،  َمعاِيري  وفق  دٍة  حُمدَّ
وفق  الكِلمات  ِتلك  وُيرتِّب  امَلعلومات،  ِمن  ِبسلسلة  وُيقاِبلها 
صة ِلتلك امَلعلومات  ل البنية امُللخِّ ما ُيدعى ِباملدخل اّليت ُتشكِّْ

امُلَملة.

- تنويع القواميس: 
َتتنوَّع القواميس إىل أمناٍط َتتحّدد حْسب َخصائَص ُلغوّية 
ِللقواميس  ُمعّينة، ووظائِفها وغاياِتها، مُيِكن إقامُة تصنيًفا 
على أساِس ما َيتمّيز كلُّ واِحٍد عن اآلخر. ومُجلُة اخلصاِئص 

اّليت َيقوم عليها ذلك الّتصنيُف هي:
- َمصادر امَلعلومات: 

ُتنتَقى امَلعلوماُت ِمن َمصدَر شّتى، خاّصًة امَلكتوبة منها.
األكثر  األشكال  وهي  امَلداخل:  اختّيار  َمعاِيري   -

استعماال.
- شكل امَلدخل:  الكلمة.

- تركيب املدخل:  أِلفبائي َمثال.
- امَلعلومات اّليت ُترِفق كّل مدخل: 

إمالئّية، تأثيلّية، صرفّية، حنوّية، 
- الفصيلة الّنحوية.

- الّتعريف األساسّي.
- ُتقاَبل الّدالالُت امُلّددة ِبختلف االستعماالت.

- أمثلة عن االسِتعماالت.

ِبالتعريفات.  الكلمات  وصف  ِللمعجم:  األساسّي  امَلنهج   -
امُلقاربة هي لفظّية.

ط  امُلتوسِّ ف،  امُلثقَّ ث  امُلتحدِّ امُلستهَدفون:  املستعِملون   -
الّثقافة...اخل.

حَتسني  ِبها:  القّيام  إىل  املعجُم  يسعى  اّليت  الوظائف   -
االسِتعماالت،  مِبختلف  ِبتزويِده  ث  امُلتحدِّ َمَلكة  ُمستوى 
والقضاء على الرّتدُّدات اّليت ُتواجه مثل الّثغرات اللُّغوّية اّليت 

قد ُيعاني ِمنها.

الّتطبيقّية ومعاجم امُلصطلحات - املصطلحّيات   2.5.2
ليس هناك أيُّ رْيٍب يف تأثُّر املصطلحّيات يف ظلِّ مصراعها 
د َمعاِجم امُلصطلحات  الّتطبيقّي هذا ِبصناعة املعاجم، إذ تَتحدَّ
هي األخرى وفق امَلعايري الّساِبقة َمع االخِتالف فيما ُيوَضع 
ُمقاِبل كلِّ ِمعيار. ومعجم امُلصطلحات ما هو إاّل ِصنٌف ِمن 

املعجمات اّليت تندِمج يف ذلك الّتصنيف.
مصنع،  مثاًل،  الكاتب  مفردات  تكون  أن  مُيِكن  املصادر:   -

اختصاص ما ... اخل.
إليه  ينتمي  اّلذي  امَلال  حْسَب  وذِلك  امَلداِخل:  اخِتّيار   -
إذا كان معياُر االختّيار هو  الفيزياء  امَلفهوم، فمثاًل: معجم 
االختصاص الِعلمّي أو الّتقيّن، أو معجم مهين إذا كان امِلعياُر 
هو تواُتر االسِتعماالت املهنّية يف حقٍل معنّي، أو معجم جهوي 
أو إقليمي إذا كان امِلعياُر هو احتواء فقط الكلمات املستعَملة 

ٍد يصطلح بها فيه. )ُينظر املنهجية(. يف حيٍِّز ُجغرايفٍّ حمدَّ
- شكل املدخل املصطلح: الّتسمية الّتقنية أو الِعلمّية أو 

الّتعبري الِعلمّي الّدقيق.
- ترتيب املداِخل: وفق املفاهيم مثال.

- املعلومات اليت ترَفق ِبها امَلداِخل: مُيَسك فقط ِبتلك اّليت 
م ِللُعلماء والتِّقنيِّني  َتدخل يف مَتِييز امُلصطلح امَلقصود وُتقدَّ

وفق الّضواِبط الّدولّية )املستعِملون امُلسَتهَدفون(. 
- أّما الوظاِئف فتختِلف كثرًيا عن ِتلك اّليت أشْرنا إليها 
ُتنَجز  املعجمّية  امُلصطلحّيات  د  جَنِ إْذ  املعاجم،  ِصناعة  يف 
وتصنيِفها  األوىل،  ِبالّدرجة  املصطلحات  َتوحيد  أجِل  ِمن 
وصفيًّا،  ليس  فَمجاهُلا  إليها:  َتنتِسب  اّليت  احُلقول  حْسَب 
الرّتاُدف  اإلمكان إىل جَتنيب  ِبقدِر  وَتسعى   . تنميطيٌّ بل هو 
واالشرِتاك اللَّفظّي وتلتِزم ِبأحادّية اللَّفظ والّداللة )أحادّية 
الّتسمية وامَلفهوم(. فوظيفُتها األساسّية هي حتقيق الَتواُصلّيه 
الوظيفّي امُلتَباَدل يف إطاٍر مهينٍّ ْبت. فال يْنتمي إىل مْيداِنها 
م مِبُواصفاٍت وتوصّياٍت صاِدرٍة  غرْيُ املعجمات املعيارّية، ُتدعَّ
ِمن طرف اهليآت الوصّية،  والُسلطات امَلعنّية ِبتنفيذ قرارات 

املعاجم اللُّغوية، وجِلان الّتقييم احمللّية أو الدولّية.

3.5.2 - منهجية العمل يف املصطلحيات املعجمية
اليت  املفاهيم  من  قائمة  برد  أّواًل  املصطلحّياُت  تقوم 
تنتمي إىل بنية مفهومّية معينة مؤطرة بدود متيِّز احلقل 

امَلفهومالّتسمية

امُلقاربة امَلفهومّية
االنِطالقة ِمن امَلفهوم 

حنو الّتسمية

املعجمّية
امُلصطلحّيات

امُلقاربة الّلفظّية
االنِطالقة ِمن الّتسمية إىل امَلفهوم

يوسف مقران
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عالقات  بينها  فيما  املفاهيم  هذه  وتقيم  إليها.  تنتسب  الذي 
)Ontologique(، ويشكِّل املموع نظاًما  منطقية وكائنّية 
ص.  متخصِّ بنشاط  أو  د  حمدَّ علميٍّ  بفرع  ا  خاصًّ مفهوميًّا 
ما  مفهومّية  حالة  كل  إىل  إسناد  إىل  املصطلحيُّ  فيعمد 
مجهور  بالفعل  يستعملها  اّليت  تلك  الّتسمية،  من  يناسبها 
فإذا  املعيّن،  املفهوم  إىل  حييلون  عندما  االختصاصيِّني 
ُيشرع  املفهوم  لنفس  كمقابالت  التسميات  متلف  عينت 
حمليًّا  إما  عليها  متعارف  معايري  وفق  األفضل  انِتخاب  يف 
ووضع  الّلبس  دفع  أجل  من  كلها  جتنبها  مثل  دولّيا:  أو 
قد  كله  ذلك  من  بالعكس  أو  مستحدثة  تسمية  مكانها 
ُتتار  أو  فقط.  واحدة  عليها  ل  ُيفضَّ لكن  كلها  بها  ُيوصى 
يعمل  اليت  املنهجية  فهذه  إطالقا.  األخرى  وُتقصى  واحدة 
املفهوم إىل  اليت تقوم على االنطالق من  بها املصطلحون و 
املعاني  من  انطالقا  األدلة  دراسة  مراقبة:  تدعى  التسمية 

.)Onomasiologie(
أيًضا  الّلفظ،  من  انطالًقا  الّدليل  دراسة  طريقُة  وتنتمي 
إىل حقل علم الّداللة اّلذي يصف املعنى هو اآلخر انطالًقا 
من اللفظ. فهذه األخرية متيل إىل تعيني الّدالالت ودراسة 
الّنقيض  وعلى  الكلمات.  من  انطالًقا  املفاهيم  أو  املدلوالت، 
من ذلك تهدف ُمقاربُة دراسة الّدليل انطالًقا من املعنى إىل 
وصف الّتسميات و دراسة الّدوال انطالًقا من املفاهيم. لكن 
البعَض ينبِّه إىل ضرورة الّتمييز بني علم الّداللة وصناعة 
األخرية  هذه  تستفيد  إذ  الّنقطة،  هذه  خيصُّ  فيما  املعاجم 
لة يف املعاجم، وكذلك  بوصف داللة الكلمات كما هي مسجَّ

يهتمُّ علُم منت اللغة ِباألمر نفسه.

الّداللة: - املصطلحّيات وعلم   6.3
1.6.3 - نقاط الّتقاطع:

ميكن ضبُط املالمح املشرتكة ما بني املصطلحّيات وعلم 
الّلسانّيات  إىل  األخري  هذا  انتماء  اآلتية:  األوجه  يف  الّداللة 
البحث  ولوج  وإمكانّية  والتطبيقي،  النظرّي  مبصراعْيها 
وكذلك  جهة،  من  هذا  الّلسانّية،  البّوابة  من  املصطلحّي 
األخرى  العلمية  األفرع  نفس  -تقريبا-  إىل  امتدادهما 
املعيّن  بفرعه  الّنفس  وعلم  الكائن،  وعلم  املنطق  علم  مثل: 

بالقدراتّية ... اخل.
زء  َيلتقيان ِنسبيًّا يف امَلوضوع؛ وْلنقْل يتِمع كلُّ واِحد ِبُ
موضوع  بني  القائم  الّتقاطع  فنقاط  اآلخر.  ِبه  خيتصُّ  ما 

كل من العلمني هي:
- املفهوم بالنسبة للمصطلحيات.

- املعنى أو الّداللة وكذلك املفهوم بالنسبة لعلم الّداللة.
أي وظيفة املصطلحيات األساسّية هي دراسة املنظومات 
 ، املفهومّية، والعالقات اليت تربطها داخَل حقٍل معريفٍّ معنيٍّ
الفكرّية،  والّصور  والّدالالت  ِللمفاهيم  دقيٍق  بضبٍط  وذلك 
لتلك  احلاملة  والِعبارات  للّتسمّيات  مستفيٍض  وجْرٍد 

احمُلتويات، قصد إياد امُلقابالت املالِئمة هَلا من حيث الّشكل 
اللُّغوّية املتعاَرف  واملضمون، وهذا باحرتاٍم صارٍم للمقاييس 
املعمول  والّتنميط  الّتقييس  ملعايري  وِباخلضوع  عليها 
املفهومّي  التَّوحيد  حَتقيق  أجل  وِمن  ودوليًّا،  وطنيًّا  بها 

وامُلصطلحّي.
أّما  بت.  وْصفيٌّ  ِعلٌم  هو  َمبدئيًّا  الّداللة  علم   -  1
ل مثاًل الّشق  امُلصطلحّيات َفُيمِكن هَلا أن َتكون ِمعياريَّة. تأمَّ
إمكانّية  ِمن  املسّدي  س.  ع.  أبداه  اّلذي  الّتساؤل  ِمن  الّثاني 
ِبناًء على إنشاٍء  امُلصطلحات  ل اإلنسان يف عملّية َوضع  تدخُّ
لعالقة الّتسبيبّية وما أمْساه الّرواِبط الّداللّية أو )امُلعلِّل( وما 
ا ورد ِعند ع. ر. ح. صاحل ِمن َمفهوم الّتسبيب  استنتجناه مِمّ
يف ُغضون ترمجته ملُِصطلح )Immotivé(  )61(   بِقي أن نعيد 
أن  الّداللة  ِعلم  شأن  ِمن  هل  كاآلتي:  هنا  ؤال  السُّ صّياغة 

ه؟ يتأّثَر ِبهذا الّتوجُّ
توحيد  على  ُيساِعد  امَلفهوم  ومعه  امُلصطلح  وضبُط   -  2
الّنظرة إىل حقائق األشياء واخُلروج ِمن الّذاتية يف الّتناُول 
إىل  الِقدم  ُمنذ  الفالِسفة  فانِصراُف  الِعلم.  آفُة  هي  اّليت 
ضبط  إىل  ِباحلاجة  إحساٍس  على  َمبينٌّ  اللُّغة  يف  اإلمعان 
امُلصطلح الِعلمّي وإىل َمعِرفة طريقة هذا الّضبط. فال غرابَة 
إذا قادنا األمُر إىل االعِتقاد ِبأّنه َيكُمن الِفكر اللُّغوّي ِعند هذه 

الفلسفة يف االسِتنتاج اّلذي توّصل إليه ع. س. املسّدي:
» عن هذا اّلذي أسلْفنا َنتج َمبدٌأ جوهريٌّ يف الّتفكري اللُّغوّي 
القديم َمداُره أّن اللُّغة يف شكِلها الّتجريدّي هي أساُس كّل 
َتنظري، فَيكون امِلعياُر هو األصل بْينما َيكون االسِتعماُل فرًعا 

علْيه فهو عاِرٌض ِمن عواِرض الّتقدير واالعِتبار « )62(.
3 - َيتَّضح اتِّصاُل علم الّداللة ِبعلوم األشياء اّلذي َترَجع 
إلْيه امُلصطلحّياُت ِعنَد احلاجة، ِمن ِخالل جَناح ِتلك الُعلوم 
َنعلُم  ُمتكاِمل)63(.  نسٍق  يف  وصفها  َبعد  الكائنات  َتصنيف  يف 
رق  ِبالطُّ َتهتمُّ  الّداللة  علم  جمال  يف  َنظريٌَّة  ظهرت  أنَّه 
هنيَّات  اّليت ُتصنَّف ِبها الكائنات يف الواقع أو ِباألحرى يف الذِّ
ُتدعى   - ِللقضيَّة  النَّفسانّي  اجلاِنب  إهماُل  َينبغي  ال  إذ   -
 La théorie( رازّية(  )الطِّ أو  األمنوذجّية  ِبالنَّظريَّة  إحداها 
وهذه  الّنفس)64(.  ِلعلم  كثرًيا  تدين  اّليت    )du prototype
األخرية مُتكِّن امُلصطلحّيات ِمن إجناز اجُلذاذات امُلصطلحّية 

وِباسِتثمار العامَل الّداللّي ِللُمصطلحات. 
4 - إنَّ امُلقاربة امَلفهوميَّة َتتماشى أكثر مع َتشكُّل احلقول 
التَّصوُّريَّة اّليت ِمن شأنها أن ُتفِصح عن العالقات الكائنة بني 
املفاهيم ِباعِتبار َنظرة األفراد إىل العامل اخلارجّي)65(. وهو ما 
يه ع. ر. احلاج صاحل امَلال امَلفهومّي الّداللّي اّلذي طبَّقه  ُيسمِّ

على ُمصطلح )اللِّسان( )66(.
ِمن  العْجَز  ُمستاٍء  ِشبَه  نيدا  أ.  ي.  شّخص  وأن  سَبق   -  5
أوُجه  ُمتَلف  ِلتحليل  امُلستخَدمة  الفنّية  الوسائل  تعثُّر 
لوكّية.  السُّ االنِفعالّية  امَلدلولّية)67( واملعاني  املعجمّية  امَلعاني 
الفائدة  ِمن  ُمتفاِوتٌة  درجاٌت  الفنّية  الَوسائل  هذه  وجِلميع 
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ذا  ِمنها  الكثرُي  وُيعَترَب  الكْشف  على  ُتساِعد  أدوات  ِبوْصفها 
قيمٍة ِبالنِّسبة ِلوْصف عوامِل ُمعّينة ِمن امَلعنى ووْصف بعض 

ياقات اللُّغوّية. امَلشاِكل امُلتعلِّقة ِبالّتحكُّم ِبالسِّ
احُلقول  ِبتحديد  الّتكوييّن  الّتحليل  ِعالقُة  تبدو   -  6
ل إىل  الّداللّية يف ُمراعاة احمُللِّل هِلذه األخرية ِمن أجِل الّتوصُّ
ده  تقِييد الّسمات امُلشرتكة بنْي َمفهومنْي َمثاًل. هذا ما ُيؤكِّ

أ. م. عمر ِبقوِله:
» أّوُل خطوٍة يّتِخذها الباِحُث ] ِلَتحديد العناِصر الّتكوينّية 
[ هي اسِتخالُص جَمموعة ِمن امَلعاني )ِبصورٍة َمبدئّية( تبدو 
ا نتيجَة  ُل جَمااًل دالليًّا خاصًّ لة القوّية بْينها ِبْيث ُتشكِّ الصِّ

َتقامسها عناِصر تكوينّية ُمشرتكة « )68(.
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