الذخيرة اللغوية العربية

للدكتور عبدالرحمن الحاج صالح

مدير معهد العلوم اللسانية والصوتية
جامعة الجزائر

كماا واو معلاوم تنتاارن دائماا النهضاة العلمياة والتكنولوجيااة لل اعوو بنماو ل ااو

علااق راادر توميتهااال غة الل ااة واار ن سااها معر ااة تننيااة و اار ن ا

الور ا

ا دا التاار

يحلّاال اإنسااان بهااا وعلااق منياسااها الوارااذ ومنااة تن نلااا اإنسااان احتاااج غلااق تن

يض ااذ له ااةا الس اابو ن س اال ا ل ااا ال ني ااة الناص ااة وك اار ةلا ا بتك ااا ر المس ا ّاميا

المسااتحد ة عل ااق مماار ا يا اام ب اال الناارون ورعا ا
وارتبا غة ت عب

التسميا

المجموع ااا

اإنسااانية اار حي اار

وا تد االنتالف يها بين جهة وتنرى من ن ا

ووااةا الااة حصاال بال عاال اار توربااا تاادنل

الناص ااة لتوحي ااد المص ااتلحا

عندئااة الحكومااا

وتن ا

البلاد

الم سسااا

"وتنميته ااا" ا ا ول م ااا علت اال و ااة الم سس ااا

و ااو

تجماذ يهاا ال ارو الل وياة ال نياة ك ار مان بلاد

غن اء ما س ّامتل ببنا المصاتلحا
جمعاوا اروتهم الل وياة
ورد عال م ال واةا تنريباا علما ناا بالنسابة لكاالم العارو حاين ّ
ودونووا ر م ل "كتاو العين" (ولي مجرد رامو ) وكان الل ويون ار زماان تبار
ّ
عماارو ب اان العااالء يجمع ااون ا ل ااا ل كم ااا و ااو معلااومل عل ااق مجاااال
الدالال

ككتو النيل والننيل والنبا

ورااد ارترحنااا مااذ بعا

وغير ةل ك ير

منتل ااة م اان

اإناوان ومنااة زمااان بعيااد النيااام بتاادوين مناات م لكاال مااا

ورد اار النصااوق النديمااة (العلميااة والتننيااة ناصااة) واس اتعمل بال عاال بمعنااق ماان
المعا ااانرل وتن يسا ااتعان علا ااق وا ااةا العما اال با ااا جهز الحدي ا ااة المناسا اابةل وتن تا ااوز
ا عمال علق تسر مان البااح ين ار مساتوى العاالم العربار هاةا واو الاة تسامينا

94

بالااةنير الل ويااة وساانتعر

تجربتنا لهةا النو من ا عمال

يم اا يلاار وصااا ها و وائاادوا وكي يااة غيجازوااا حسااو
()1

المصطلح العربي ومشاكله

كما وو معروف إن الواضعين لألل اا ال نياة ار الاوتن العربار يلجا ون عناد

وضعهم للمصتلح العربر ر الور

الوسائل التالية:

الحاضر – ومنة بداية النهضة العربية – غلق

 -1التعريو الل ر للمصتلح ا جنبر
 -2الترجمة الحر ية لل

 -3تنصيق تو ارتجال ل
 -9تنصيق ل

لل بكي ية ع وية

عربر بعد البحث عنل ر النوامي

النديمة

وااةا الااة نجااد عنااد الناصااة وبعضاال عنااد الناصااة والعامااة

مااا التعريااو

الل اار هااو ك ياار ورااد ي ااوا غياار ال عنااد جمهااور الناااتنين و اار الل ااة المنتورااة
نااتل باال حتااق اار الل ااة المحاارر وعنااد بع ا

الل ااويين تن سااهم وحجااة و ا الء اار

تبري اار التعري ااو الل اار تو غدن ااال ا ل ااا ا جنبي ااة و ااو كم ااا يزعم ااون ااهر و ااة

ا ل ا وةيوعها عالميا وكون التدانل الل و تم ار تبيعيا نعم غن الةيو واو مب ّارر
ر ااو

اام غن العربي ااة ك يرو ااا م اان الل ااا

ر ااد تن ااة

م اان غيرو ااا من ااة تر اادم العص ااور

وساات نة منهااا اار المسااتنبل وااةا كلاال صااحيح غال تن الااةيو الااة يحتجااون باال وااو

ةيو الل ة اإنكليزية وترل منها الل ة ال رنساية والل اة اإسابانية وغيرواا كل اة دولياة
ول ااي

معن ااق و ااةا تن الروس ااية والبولوني ااة والص ااينية وال يتنامي ااة وغيرو ااا توج ااد يه ااا

بالضرور تل ا ل ا

م غن التدانل الل و وان كان ايئا تبيعياا غال تنال غةا ك ار

( ) 1نااد اارعنا اار معهااد العلااوم اللسااانية والصااوتية بتنازين عاادد كبياار ماان النصااوق اار ةاكاار
الحاسو وعالجها آليا الستنراج تق المعلوما
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منها

ا نة من جاناو واحاد -ت غةا لام يحصال تاوازن حنينار -اإن مصاير اذناة الاة
ال ي نااة مناال اارء المسااد اام االناادماج اار غياار والاازوال ليس ا

تعصااو لل ااة تو تعلّااا بص ا ائها ماان تجاال الص ا اء وان كان ا

المس ا لة مس ا لة

وااة النزعااة ا ناارى

موجود وةا وان ميل بعضاهم غلاق التعرياو الل ار وت ضايلل علاق غيار لهاو دليال
ر الك ير من ا حيان علق نو من الكسال (غة واو تساهل التارا) وتحياناا تنارى-

وواار رليلااة والحمااد للاال -علااق جهاال س ارار الل ااة والتتااور الل ااو تو علااق تنليااد

تعمااق للن ريااا

الل ويااة ال ربيااة التاار تجاوزوااا الزمااان (اإيجابيااة التاار هاار

اار

ضاال ل ااة "علاام التبيعااة" علااق
الناارن الماضاار اار توروبااا) اام علااق ت ّ تسااا ن ّ
كلمة " يزياء" و ر ن الور ندعو النا الستعمال م ل "ترماومتر" و"ساكترومتر"
و"بناادول" وتاار "مح ارار" و"متياااف" و"ن اوا "ع تلااي

معينع

وااةا لااةيو ا ولااق اار غرلاايم

()1

غن ادعاااء بعضااهم تن العلماااء الناادامق رااد اسااتعملوا "تر ماتينيااا" و" يزينيااا" و"ما يماتينيااا" غي اار
( )1ا ّام ّ
معرباة ل ياا ار تول ا مار
صحيح غن ترادوا تن ةل كان متردا إن وة ا ل اا اساتعمل وكاةا ّ
للداللة علق تنها معارف وتصو ار

ناصة باليونان م ما ان ّكوا حتق استبدلووا ب ل ا عربية غال ماا

استساغوا م ل "كيمياء" (وحمل معاصرونا ل يزياء عليال) و"موساينق" وغيروماا وواةا لاي يض ّار
بالعربية ر ارء كماا واو ال ا ن ار عصارنا واةا ناد استسااف الناا ل اة (غلكترونار) و ضالووا
علاق "كهروناق" (وكاون واة ا نيار مان تصال مع ّارو راديم لام يكان لال ت تا ير ار ةلا ) وال با
باسااتعمال الل ا ا جنباار الااة ياادل علااق م هااوم ناااق بمدرسااة تو نزعااة معينااة ال علااق اااور تو
حنين ااة مس االمة وةلا ا م اال ال ّكلوس اايم ) (Glossemاار ن ري ااة ولميس االيف  Hielmslewالل ااو

الادنماركر وكااةل غةا تراد العااالم العربار تن ي ااير غلااق تن ل ااة " ااونيم" اار وااة العلااوم ن سااها واار
ا جنباار

تصا ّاور الل ااويين ال اربيين تمااا تن يتاار الل ا العرباار ا صاايل تركااا كليااا ويسااتبدلل بااالل
بحجة تنل ال يدل علق ما يدل عليل وةا ا نير ودون تن يرجذ غلق التراث ا صايل (عناد المبادعين
من علمائنا) للت كد من ةل

هةا الة يبدو لنا اسدا من ا سا
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تمااا الترجمااة الحر يااة تو الترجمااة لل ا دون المعنااق هااةا تيضااا ك ياار جاادا اار

زماننا ورد يرجذ السبو ر ةل غلق عاملين ا نين:

ا ول وااو اضااترار النب اراء وا ساااتة العاارو غلااق غيجاااد المناباال العرباار اار

تر اارو ورا ا
الجامعا

ليتمكنا اوا م اان تحري اار تن اااريروم ومن اااالتهم ومحاضا اراتهم بالعربي ااة ( اار

والم سسا

المعربة) وكةل وو ا مر بالنسبة لم ل ر المعاجم

ال ااانر وااو الك اار الكااا ر ماان المعلومااا

العلميااة والتننيااة التاار يتلناوااا اإنسااان

ما ا اان نا ا ااالل وسا ا ااائل اإعا ا ااالم كاإةاعا ا ااة والصا ا ااحف والمجا ا ااال

والتل ا ا ااز وتكا ا ااون

المص ااتلحا الت اار تس ااتعمل اار و ااة الوس ااائل اار ال ال ااو مج ا ّارد ترجم ااة حر ي ااة
واضتراروم علق غيجاد المنابل العربر الاة راد ال يوجاد ار الم ارجاذ التار يرجعاون
غليها
ووااةا وااو ساابو وجااود الك ياار ماان المصااتلحا

المنصااود وةلا م اال مااا وجاادنا اار معجاام رااد ن ار

التاار ال ت ا د المعااانر ال نيااة
ياال المجااامذ العربيااة

()1

اار

ترجمااة  Velumغلااق " ا ار الحن ا " (ترجمااة لا ا  )Voile du palaisمتااق كااان

للحن ا

ا ار ع

()2

وترجم اوا كلمااة  Featuresالتاار تسااتعمل اار الصااوتيا

للداللااة

علاق مااا يسااميل العاارو بالصا ة (المميااز ) بكلمااة "مالمااح" نهام وجاادوا اار النااامو

تن واة الكلماة تاادل علاق مالمااح الوجال ) (of the faceوتركاوا المعناق المنصااود
ويتاراءى جياادا اار ال عاال  =to featureوصااف وكااةل

عل اوا بالنساابة لم هااوم ال

 Vocal Cordsمن معانر " Cordالحبل" غال تن واضذ وة التسمية
( )1ووو المعجم الموحد "الجزء  9مصتلحا

()3

كان ي بل

علم الحيوان"

( )2ووو من معانر  voileولكن المنصود ونا وو معنق ال اء ال الحجاو وال ار

( )3ووااو يزيولااوجر رنساار اساامل  Ferreinراادم بح ااا للمجمااذ العلماار ال رنساار اار 1491

ميالدياة ارتار يال واة التسامية ان ار  Memoire de Academies dessciencesسانة
 1491ق430-409
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ر الحنجر ب وتار اذال

العضلتين الررينتين اللتين تحد ان الصو

الموسينية ولم

غنواننا النلت الة واو

ينصد "الحبال" التر تربت بها الرزم وغيروا ورد ّبين بع
حاصل اذنل بسبو عدم اعتناء الواضاعين بالمعاانر الحنيناة التار رصادوا واضاعو

المص ااتلح ا جنب اارل وةلا ا كل ااة  Polecatعربا ا

بل ااة "س اانور النت ااو" اان

المترجم تن  Poleونا وو النتو مذ تن البحث عان تصال الكلماة باين تنهاا بمعناق

الدجاجة

تما تنصيق عامة المستعملين الل ة العربية للمسمق المحدث هةا تيضا ك ير

وةلا ا م اال :التي ااار والبلدي ااة والمص االحة والحوال ااة وغيرو ااا ور ااد وّ ااا الواض ااذ ا ول
(المجهااول غالبااا) ار الك ياار ماان وااة التسااميا المولااد ودنل ا اار الل ااة المحاارر
ووك ا ااةا توض ا ااذ المص ا ااتلحا

ا اار البل ا اادان الت ا اار بل ا ا ا

مس ا ااتوى عالي ا ااا م ا اان العل ا ااوم

والتكنولوجيااال عامااة النب اراء اار علاام تو اان منصااوق واام الااةين يصااوغون ا ل ااا

يوجهاون
التر يحتاجون غليها عند هور ال رء المحدث ال الل ويون غال تن و الء راد ّ

الواضااعين باال وير اادونهم غلااق ب يااتهم ونااةكر ونااا م ااال الا ا Softwareووااو مجمااو
البرامج التر تستعمل ر العالج اذلار للمعلوماا

(= المعلومياا

 informaticsار

مناباال الا ا Hardwareااإن الل ااويين ال رنساايين وضااعوا كلمااة  ( Logicielاار مناباال

 )Materielنجح

وت لب

علق الكلمة اإنكليزية

وماان تسااباو النجااا تن يهااا نوعااا ماان التباااا الل اار والمعنااو مااذ منابلهااا
(زياد علق ن ة منارجهاا) غة تاوحر غلاق المعناق المنصاود :وواو الترتياو المنتنار

تابا اة  ordinaturالت اار تس اات ل و ااةا الترتي ااو
للتعليم ااا ن س اال اار مناب اال اذل ااة الر ّ
وتتبن ا ال علا ااق معتيا ااا معين ا اة للوصا ااول غلا ااق نتيجا ااة (را ااارن بنتيجا ااة المحاكما ااا
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العنليااة)

()1

تمااا يمااا ينااق الل ااة العربيااة ااإن تصااحابها لاام يتمكناوا بعااد ماان الااتحكم

الناالا اار ميادان التكنولوجيااا ولهاةا ي ااار موضاو الوضااذ ار الك ياار مان ا حيااان
ر المحا ل والم سسا

ةا

التابذ الل و م ال المجاامذ وواةا ي ديناا غلاق الكاالم

ع ا اان الن ا ااو ا ني ا اار م ا اان وس ا ااائل الوض ا ااذ وو ا ااو التنص ا اايق الم ا اادرو

المن ا اات م

للمصتلحا
األدوات الالزمة لوضع المصطلحات
رلنااا التنصاايق المناات م ولكاان ال بااد ماان الااتح

رلناا ار بحاث ساابا با ن البحاث ار المصاتلحا

اار غتااالا وااة الصا ة نااد

ال يازال ار الاوتن العربار رلياال

النجاع ااة ااإةا تردن ااا تن تت ي اار تحا اوال و ااةا البح ااث ااال ب ااد تن يس ااتجيو لمتتلب ااا

عصرنا الحاضر ولن يتم ةل غال باستي اء عملنا – مع ر العلماء والل اويين– لهاة

ال روت:

 -1تن ينبنر علق مجموعة واسعة جدا من المعتيا

ت علق مسح كامل:

 لما يجر اذن استعمالل بال عل ر الوتن العربر ب كملل
 ولما كان مستعمال رديما وورد ر النصوق العلمية ووةا ينتضر:
 -2الرجو غلق التراث العلمر العربر وال يكت ق ر ةل بالمعاجم النديمة
 -3تن ينتلا من تك ر من ل ة ال من تصور واحد ناق بل ة تجنبية واحد
 -9تن ين اار اار تسا ارار االس ااتعمال واالعت ااداد بنوانين اال واجااراء الد ارس ااا
النتاا لهةا ال ر

وكل وةا يستلزم تيضا:

 -0تن يعتمد إجراء وة ا عمال الع يمة علق اذال
( )1التسمية العربية "رتاو" التر تتلن
ينوم ند بعمليا
وةا ال كل وةا

الواس ااعة

اإلكترونية الجبار

علق الحاسو اإلكترونر ور لهةا السبو تو ا ن الحاسو ال

حسابية (والتسامية اإنكليزياة وار رديماة اساتعمل
الندر علق غجراء العمليا

ربال تن تصاير الحاسابا

المنتنية غير الحسابية)
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علاق

 الذخيرة اللغوية العربيةتما عادم ال امولية التار يتصاف بهاا الك يار مان البحاوثل ألنهاا ال تازال ردياة

وجزئيااة ويدويااة ولاام تصاار بعااد غلااق مااا يجااو تن تصااير غلياال ماان تن اايم ا ساار ماان
اار المي اادان

اام عليه ااا بحي ااث ين ااوم وا ا الء ب ااإجراء التحري ااا
الب اااح ين وتوزي ااذ المه ا ّ
لتجميذ المصتلحا المستعملة بال عل ر جميذ البلدان العربية ويناوم تولئا بجارد
كاماال لألمااالر والكتااو والمن ااو ار العلميااة وتساار تناارى تكلااف بت ريا كاال ةلا

جا ااةاةا

ووكا ااةا ها ااةا العما اال الجما اااعر ال ا ااامل وا ااو الا ااة يضا اامن الموضا ااوعية

المتلوبااة ن المسااح المساات ي

لجميااذ المعتيااا

باادون اساات ناء اارء منهااا وااو

اارت تساس اار للعل اام كم ااا و ااو معل ااوم اام غن المعلوم ااا

الترتيبا

اار

المجمع ااة ال ب ااد تن ترت ااو

المنتل ة لتكون سهلة المناال واالستحضاار وال باد تن ال يكت اق يهاا باةكر

المصتلح بل يحتاج الباحث تن يعرف تين يستعمل وةا الل

بال عالل وبا

معناق

و اار ت م ارجااذ رااد وردل وكاام ماار ل ت مااا واار درجااة ت اواتر تو انت ااار وغيروااا ماان

المعلومااا

الم يااد التاار سااتكون كالمنيااا

الجبار لن يتم غال باستعمال اذال

مناساابا

النتيااار ا ل ااا وتوحياادوا ووااةا العماال

اإلكترونية الع يمة الناو وراد ترحناا ار عاد

وااةا الس ا ال :كيااف يمكاان تن يضااذ الواضااذ منااا للمساامق المحاادث ل ااا

عربيااا مناساابا يح ااق بجميااذ الصا ا

التاار سااتجعلل يااةيذ ةيوعااا واسااعا غن لاام تكاان

مجمعااة ومرتّبااة كاال ا ل ااا ال صاايحة (رديمااة تو مولااد ) التاار
لدياال وتح ا تصاار ل ّ
المجمع ااة
تنتم اار غل ااق المج ااال الم ه ااومر الن اااق به ااةا المس اامقع ه ااة المعتي ااا
ّ
سميناوا بالةنير الل وية العربية
المرتبة ور التر ّ

()1

أوصاف الذخيرة وفوائدها وكيفية إنجازها

( )1باإنكليزية

The Thesaurus (or Treasure) of th Arabic language
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غن الااةنير الل ويااة واار عبااار عاان قاااموج جااامع لظلفاااب العربيااة وي ااارا وااةا

النامو

غير من النوامي

ا ساسية:

(الحدي ة بالنصوق) ر وةا الص ا

 -1سيكون لل ال ة ت كال:



كل تسجيل ر ةاكر الرتّاو (الحاسو)
ااكل جةاةيااة عاديااة ماان جهااة ومص ا ر (ميكرو ي ااا

تحتااو كاال واحااد

علق  55ص حة) من جهة تنرى


كل كتاو عاد (موسوعة ل وية)

 -2يحصاار جميااذ ا ل ااا التاار ورد
اساتعمل

ال اار المعاااجم العربيااة ناات باال تل ا التاار

بال عاال ار نااق مان النصااوق التار وصاالتنا مان تمهااا

الكتاو النديمااة

والحدي ااة واذ ااار ا دبي ااة والعلمي ااة والتنني ااة من ااة العص اار الج اااولر حت ااق عصا ارنا

الحاض اار م ااذ اإ ااار غل ااق انتم اااء الكلم ااة تو العب ااار غل ااق ال ص اايح المس اامو ع اان

ال صحاء السلينيين

()1

 -3يااةكر كاال الساايارا
ت علل النوامي

تو المولّد الة جاء علق ريا

(الحقيقياااة) التاار ورد يهااا الل ا وال ينتاار ا م لااة كمااا

الحدي اة بال ي با

والعلمية التر ورد يها الل

كالم العرو

جمياذ ساياراتل مان تمهاا

الكتاو واذ اار ا دبياة

مذ ةكر المرجذ بدرة وال يكت ر بالسياا الواحد

 -9ترتو يل ا وضا الل وية ( ر ةاكر الرتّاو) تق الترتيبا :
 ترتيو تبجد عام (االنتالا من ا ل ا )
 ترتيو تبجد بحسو مجاال

الم اويم (االنتالا من المعانر)

 ترتي ا ااو بحس ا ااو درج ا ااة تا ا اواتر الكلم ا ااة (ع ا اادد الما ا ا ار الت ا اار ه ا اار
النصوق)

( )1الةين تنة منهم الل ويون العرو ا ولون
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ا اار

 ترتياااو بحساااو درجاااة ااايو الكلماااة ت ةيوعهاااا ااار البل اادان العربيا ااة ت
بحسو اتسا ررعة استعمالها

()1

 ترتيو بحسو العلوم وال نون
وةا وتننسم الةنير غلق رسمين:

 بن المعلوما

المحرر
 المعجم
ّ

الل وية (و يل يندمج بن المصتلحا )

تما ا ول هو عبار عن رصيد ضنم جدا جمع

(ا ل ا

ورتب

يل الماد النام

مذ سياراتها) التر دونها وجردوا الباح ون مذ ةكر كل المعلوما

اإضا ية الضرورية (التواتر وال يو والمرجذ تو مصدر ا نة)

وال انر وو عبار عن موسوعة يحرر يها العلماء بحو ا حاول كال ل اة كال

باو تو مدنل من وةا المعجم يحتو علق ما يلر:

 -1تحليااد ديلااي للفبااة انطالقااا مااا الاااياقات وحاادوا اام تحدياادا
الندامق غن وجد

علماااء الل ااة

وةل با:

 -التوضيح الدقيق:

 للمعنق الوضعر للماد ا صلية (الجةر)

 للمعنق الوضعر والمعانر ال رعية لكل كلماة ا اتن
(بالتمييز بين المعانر ال نية وغير ال نية)

مان تلا المااد

 ذكر المقابد ال نكلياز والفرنااي لكاد كلماة إا وجادت تو ماا يناروالتصورية
منل مذ بيان ال وارا
ّ
 -2تعليا ااا نحا ااو وصا اار ر وجيا ااز (وصا ااوتر ووجا ااائر غن ارتضا ااق الحا ااال)
باالعتماد علق ما ةكر علماء الل ة والنحو رديما (مذ ةكر المراجذ)
( )1تماا ماا سايتبذ وين ار ساتدمج يال واة المعلوماا
عاما ر تبعة وم هوميا ر تبعة تنرى
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(التاواتر وال ايو ) ويكاون الترتياو تبجااديا

 -3تعليا تارينر للماد و روعها (انتالرا من تحليل النصوق تو المنارنة
بينها)

 بيان تصل الكلمة غن كان

من الدنيل وت سير تكيي ها

ةكاار تاااريد تول هااور الكلمااة اار النصااوق التاار لاادينا (ا صاالية
والدنيلة)

 ةكاار تاااريد تول تحا ّاول داللاار للكلمااة (والساايارا
المعانر المستحد ة)
 ةكر تاريد آنر هور لها غن انت

التاار هاار

يهااا

ر االستعمال

 وصف غجمالر ت سير للتتور الل ر والداللر للكلمة
 بيان ن ائر الكلمة ر الل ا

السامية (مذ ةكر المواد ا صلية)

 -9ذكر درجة تواتر الكلمة حسو العصور والبلدان وبالنسبة لآل اار العلمياة
وا دبية غن ارتضق الحال

 -5بياا شيوع الكلمة الج ار ر (حسو العصور تيضا)
 -6ذكر المرادفات واألضداد للكلمة غن وجد
في المفاوم

وكةل ا ل ا التر تجاناااا

 -7ذكر الدرااات التي خصصاا العلماء لاذه الكلمة تو تل الماد
تما وائد وة الةنير هر ك ير جدا ومتنوعة بالنسبة لوضذ المصتلحا

اإن

الواضذ غةا تراد تن يعرف ول يوجد ر العربية تو ر االساتعمال الاراون ل ا تو تك ار

ماان ل ا ياادل علااق م هااوم ناااق ااال يمكناال اار الورا

الاراون تن يجااد مرجعااا مو ورااا

يساتجيو لتلبال با ن يجماذ لال كال ا ل ااا التار تنتمار غلاق المجاال الم هاومر الناااق
الاة يهماال اللهاام غال بعا
الحالية ناد وضاع

واضاعا اار ن ا

المعاااجم المحادود المجااال وتمااا الناوامي

المزدوجااة الل ااة

لالساتعمال ال للوضاذ ام حتاق لاو رضانا تن المساتعمل راد يكاون

الورا

غةا رصااد ترجمااة ا ل ااا ا جنبيااة ااإن وااة المعاااجم واار اذن
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ضاائيلة الماااد وال يمكاان تن تسااتجيو لتلبااا

وا غااالت ال اح ااة

()1

المتاارجمين الهائلااة ضااال عاان التنل ايت

الوحيااد الل ااة (النديمااة

التاار يتصااف بهااا تك روااا تمااا الن اوامي

نصوصا) االل و كماا واو معاروف يبحاث السانين التاوال تحياناا حتاق يناذ بالصاد ة
علااق ب يتاال ووااةا عماال اعتباااتر غياار علماار ن العلاام وااو علااق حااد تعبياار علمائنااا
ما غةا كان لدى الواضاذ ماا

ح ّ ون ر ت استنراء وتص ّح كامل م صياغة عنلية
يساامق ببن ا المعلومااا الل ويااة كمااا ساابا تن وص ا نا إناال يمكناال – تينمااا كااان اار
المهيا لاةل

()2

الوتن العربر -تن يلنر تسئلة علاق الرتّااو بواساتة اذال
تن يع اارف المج ااال ال ااداللر الن اااق با ا م ار الني اال تو الضا ا ن تو المج ااال النا ااق
والتضاري

بالمرت عا

تو المجال النااق با دوا

تن يحا ّارر س ا الل علااق ملم ا
العربيا ااة التا اار ت ا اادنل ا اار و ا ااة المجا اااال

المصتلحا

كا ن يرياد

الح ار والتننياو ووكاةال إنال يك يال

التاارف ت هاار بعااد اوان علااق ال ا ااة جميااذ ا ل ااا
الدالليا ااة النديما ا اة والمولّا ااد بم ا ااا ا اار ةلا ا ا

الحدي ة تيضا ويحصال غن ااء تيضاا علاق جمياذ ساياراتها التار ورد

يها ر زماننا تو ر عصر من العصور ومراجذ وة السيارا

وةل بواستة تابعاة

ملحنااة بالاادماف اإلكتروناار ووكااةا يسااتتيذ الواضااعون انتيااار الل ا المناسااو ماان بااين

الع ار

لل الور

من ا ل ا المتجانسة المعنق هر كلها محصور وتح
ويضمن موضوعية االررار لل

تصر ل وواةا ياو ر

وتوم رء ر وة الموضوعية وار منياا

التواتر والك ر وال يو وبةل يت ادى النادر وال ارد ووو الة سمذ من رجل واحد مر

ر حياتل (وال يلج غلاق واةا الناو مان ا ل اا غال عناد الحاجاة ت ليتلنال ما ال علاق

الم هوم النليل الدوران تو ال ريو)

()3

ويجو التنبيل علق تن وة الةنير راد تنلاو علاق

( ) 1بسبو التساول المنهجر (المهول) ورد يبين ةلا تك ار مان واحاد ام واة الناوامي
تبدا مرجذ الكلمة ( ر ت نق ورد )

ال تاةكر

( )2وواار جااد مت اوا ر اذن اار البلاادان العربيااة والس ا ال ينااذ بواسااتة "التاارف"  Terminalووااو عبااار عاان
ا ة وملم

يتصالن بالدماف اإلكترونر من جهة وبالباحث (وات يا م ال) من وجهة تنرى

( )3وةا ضال عن ال وائد التر يجدوا الم رخ والعالم االجتماعر وغيروما
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الاارغم مم اا تزناار باال ماان ماليااين الساايارا وماليااين ا ل ااا المكاارر اار ساايارا جا ّاد
منتل ة؛ رلنا رد تنلو من الل المتلوو عند ةل – وعند ةل نت – يمكن تن يلجا

غلااق التوليااد باال ااتناا ماان ماااد معينااة (ينتنيهااا الواضااعون ماان وااة الااةنير ) وعلااق

صي ة ت د المعنق المتلوو االعتماد علق الةنير وو رجو غلق التراث و ر ن

الور

رجو غلق كل ما تحدث اليوم تو منة ا م

دناال اار االسااتعمال

()1

النريو ر مجال داللر معين مما

ويمكاان تن نم اال لهااة ال وائااد بم ااال العلااوم اللسااانية التاار واار

من انتصاصنا ند عزم

علق النيام بجرد لكل ا ل ا العربية التر استعمل

اار وااة العلااوم ونصوصااا اار الصااوتيا

راديما

وةل ا انتالرااا ماان كتااو العلماااء العبااارر

ا ولااين تم ااال ساايبويل – والنلياال ماان نااالل مااا روى عناال -ومدرسااة اباان الساراج واباان
جناار وكااةل ا تباااء العاارو م اال اباان سااينا وغياار والموسااينيين العاارو م اال ال ااارابر
ومبارك ا وغيروما بهة الةنير الص ير استتعنا تن نصلح الك ير من المسوخ التر

دنل

ر استعمال بع

ودون
ا راد ّ

ر م رو معجم اللساانيا

الاة نندمال ماذ

مكتاو تنسايا التعرياو غلاق واةا الما تمر الماورّر وةلا كالل اة التار سابا تن ةكرناواا
 Voile du palaisإن ابن سينا يستعمل ار كتااو "تساباو حادوث الحاروف" وغيار
من الكتو عبار " :ص اا ال جر" والص اا وو جلد البتن الرريا ما ال اجر تحادد
غال تن النسبة غليال تتلاا علاق جان

المعاجم ب نل "م رج ال م" ووةا تحديد غام

مان

الحاروف منرجهاا كلهاا وسات الحنا وعلاق واةا اإن "صا اا ال اجر" تسامية جاد الئنااة
وما ااا ي يا اادوا وا ااو وجودوا ااا بال عا اال ا اار االسا ااتعمال (وعنا ااد تكبا اار علما اااء الصا ااوتيا

ال يزيولا ااوجيين را ااديما) وونا ااا م ها ااوم آنا اار وا ااو ال Variantتو  Allophoneنا ااد
اسااتعمل العاارو لهااةا المعنااق "الوجاال" ماان وجااو ا داء "والمناارج" كمصاادر (ان اار رااول

الجاااح " :المنااارج ال تحصااقل البيااان  "39/1و"الباادل" الجااائز تو الواجااو اار معنااق
 Compinatory variantتو  free Variantتو )Conditioned Variant

( )1تمااا مااا لاام ياادنل ساايجد تيضااا لك اان مصااحوبا بهااة المالح ااة :وضااعل ا سااتاة ااالن تو
المجمذ ال النر ولم يرد ر ت نق ّغال ر رائمة تو معجم كةا
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ونااةكر ائااد تناارى وامااة جاادا وواار المعلومااا

التاار سيحصاال عليهااا الباحااث

واستنراج الجةور والصي وبالتالر غحصا وا وحصروا مذ

بعالج الرتّاو للمعتيا
الك ف عن تك ر وة العناصار تاوات ار ار االساتعمال وتك رواا ت ريعاا وتك رواا ايوعا
اار ورتن ااا الحاض اار و اار غ ااابر ا زمن ااة اام التحدي ااد ال اادريا لمع ااانر ك اال ص ااي ة

باساتنراء كاال الكلمااا

المعلوما ااا

واالنتباعااا

المصااوغة عليهاا ووااةا سااي يد الواضااذ نال ساايجعل ماان وااة

الموضا ااوعية – المسا ااتنرجة ما اان وارا ااذ الل ا اة واالسا ااتعمال ال با ااالتنمين
الةاتيااة – منااايي

لتوليااد ا ل ااا وتنصاايق كاال بناااء ووزن بم هااوم

علمر تو تننر علق غرار ما ي علل الواضعون ال ربيون بالسوابا واللواحاا الالتينياة

واليونانيااة وال بااد ماان التنبياال علااق تن التص ا ّح الكاماال – باااذال
()1
الوسيلة الوحيد التر تضمن الموضوعية والدرة العلمية
تما كي ية غنجاز وة الةنير تكون بإنجاز العمليا

التالية

الع يمااة – وااو

()2

 -1النيام بمسح تدوينر كامل امل لكل ما يجرى اساتعمالل ار التناتاو الكتاابر
وال اور ر جميذ الم سسا

العلمية علق مستوى العالم العربر كالجامعاا

ومراكز البحث والمنتب ار والمصانذ وور ا

العمل والمناجم وساائر ا مااكن

التر ينتق التناتو يها بل ة نية معيناة وةلا باإجراء التحرياا
الواسعة وبترا ومنهجية معينة

الميدانياة

 -2النيا ااام بانتيا ااار عينا ااة كبيا اار ما اان الكتا ااو العلميا ااة والتننيا ااة وا ما ااالر والبحا ااوث
والمعاجم وغيروا النديمة والحدي ة

( ) 1ويستعان بما رد سبننا بل غلق ةل علما نا الندامق للزياد ر ال ائد والمنارنة العلمية ونةكر
ناصااة كتاااو ال ااارابر الل ااو (ال ال يلسااوف) المساامق "بااديوان ا دو" يمااا ينااق الصااي

"ومن ااايي

الل ااة" الب اان ااار

يما اا ين ااق الج ااةور وكت اااو الع ااين للنلي اال (وك ااةل بعا ا

القيمة)
ا عمال الحصائية الحديثة ّ

( )2ارترحنا م ل وة النتّة تنريبا ر بحث سابا
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 -3النيام بتدوين كل وة المعلوما بتنزينها ر ةاكار الرتّااو
ماان تكباار وترااوى تاراز – (وهااذا شاايء قليااد فااي حااق لغااة القاار ا
()1

ويجاو تن يكاون

بالعالج اذلر لهاا باساتنراج الجاةور والصاي واساتنراء السايارا

اام النيااام

وتعاداد درجاة

ار معهاد العلاوم اللساانية باالجزائر (وراد

التواتر وياتم ةلا بمنهجياة راد تع ّاد
رام وةا المعهد كما رلناا ساابنا بتنازين وعاالج تكبار رسات مان ال اعر الجااولر
وعالج الرصيد الل و الم ربر العربر)

بعا ا

وا ااةا وال ننسا ااق دور االسا ااتعمال – ت انتيا ااا ار النا اااتنين واربا ااالهم علا ااق
ا ل ااا ور ض ااهم لل اابع

اذن اار وون ااا ت ه اار تومي ااة الد ارس ااا

الت اار

ترمااق غلااق استك اااف تس ارار وااة ال اواور وت ساايروا حتااق يضااذ الواضااعون

تل ا ا يكون لها ح كبير من النجا
 -9النيااام باساات تاءا

واسااعة النتاااا علااق مورااف المسااتعمل ماان ا ل ااا المنترحااة

وي ا ااتم ةل ا ا ا ب ا ا اإجراء التحرياا ااا

اا اار حن ا ااول مح ا اادود عل ا ااق ا ا ااكل اس ا ااتنتاا

لألنصائيين وةل بمالء المساتنتنا

ون ا

التحار

ار نتااا توساذ يجار

علااق تم اواج اإةاعااة والت لااز وعاان تريااا الصااحف لاايم ّ جمهااور النااا
النيااام – اار الور ا ن ساال بد ارسااة علميااة لمااا وضااعل النااا والم سسااا

تك ر من نمسين عاما ونصوصا المجامذ والجامعا
ةل

ر االستعمال ومحاوال

اام

منااة

والبحث عماا دنال مان

الك ف عن تسباو النجا وال ل

اام
تمااا النااائمون بكاال ةلا ن ا ار لضاانامة العماال إناال ينب اار تن تااوز المها ّ
علااق جمي ااذ البلاادان بإ ا اراف جامع ااة الاادول العربي ااة (المن مااة العربي ااة للتربي ااة
وال نا ة والعلوم) وننتر تن تن

لجان محلية تتكون من  10غلاق  20نصاا

( )1تمااا الت اراث العلماار وا دباار الناايم ال ناار بااالم ردا
تيلة سنين حتق ي تق علق كاملل
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والمصااتلحا

يجااو تن يواصاال تدويناال

بين باحث ومساعد نر ر دانل م سسة جامعية تو بح ية متنصصاة يوكال

غليهاا اإ اراف علااق العمال وتازود حكومااة كال بلاد وااة الم سساة وواة اللجنااة
ب رء من العد (ك ربعة تو ستة تتراف) لتدوين وتنزين المعتيا

المبا اار اار الور ا

واالتصال

ن ساال بالهيئااة ال نيااة المكل ااة بالتنساايا بااين اللجااان وتوزيااذ
وتكااون وااة ا ت اراف

اام وادماااج المعلومااا اار ةاكاار الرتّاااو المركااز
المها ّ
تيضا وسيلة لكل الباح ين الناتنين ر وةا البلد للس ال عن المصتلحا

()1

ولر التو يا
واللل ّ

( )1را ا ّادم وا ااةا البحا ااث غلا ااق الم ا ا تمر النا ااام
1450/4/20م

للتعريا ااو الا ااة عنا ااد ا اار عما ااان ما ااا با ااين -21
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