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 مصطلحاتنا اللغوية بين التعريب والتغريب

 د. مصطفى طاهر الحيادرة

 السعودية -حائل -كلية المعلمين

 

 -مفهوم المصطلح:

تعووود كلمووة صالمصووطل ا صلووى ا(صوول صصوول ا الووعل هووو   ووي  الفعوول ص سوودا 
وقود ورد  متووت ا  الفعوول صصوول ا  وو  الت حيول و وو   حاديوو  ال عوو  الكووري  والمعووا   

صعا  ظر ا    متت ا  الفعل صاصطل ا  إ  ا ال   د  يًا من متت اتها المختلفة، لكن 
   ال رآن الكري  عل ترد    عدد من  حادي  ال ع  الكري  مثل :"ث  يصطل  ال وا  
على ر ل"، و " لما اصطلح ا  حن و هل مكة"، و"هوعا موا اصوطل  عليوم محمود عون 

 . ا1صحيرة  ن يتو وه"ععداللم وسهيل عن عمرو"، و "ل د اصطل   هل هعه الع

 موووا المعوووا   اللإويوووة  إ هوووا توووورد ال وووعر دون  ن ت يووووده عمع وووى محووودد، و ول 
مع ووو  لإوووول ت اولهوووا هوووو مع ووو  تووواق العووورو  للحعيووودل ع ولم:"واالصوووط  : اتفوووا  

 . ا2صطائفة مخصوصة على  مر مخصوص"

هووو  مووا  وو  االصووط    إ  ووا   وود ال ر ووا   ي وود  لووم عووددًا موون التعريفووا    
يعر وووم ع  وووم "ععوووارة عووون اتفوووا  ي وووو  علوووى تسووومية التووو   عاسووو  ي  ووول عووون مو وووعم 
ا(ول"، وع ولوووم:" صخوووراق اللفوووظ عووون مع وووى لإوووول صلوووى آخووور لم اسوووعة عي هموووا، وقيووول 
االصووط   اتفووا  طائفووة علووى و ووز اللفووظ عووإحا  المع ووى، وقيوول االصووط   صخووراق 
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وقيول االصوط   لفوظ معوين الت   عن مع ى لإوول صلوى مع وى آخور لعيوان الموراد، 
 .ا3صعين قو  معي ين 

وال واظر  و  تعريفوا  ال ر وا   ي ود  ن عع وها يحتواق صلوى  وواعط ليصووع  
صحيحًا سائإًا. ولس ا ه ا عصدد الحدي  عن مواطن ال عف    عع  التعريفا  
ولكن تكف  اإلتارة صلى  ن  عل المصطل   اتئًا عن اتفا  قو  يحتاق محيود  ظور  

ي اد المصطل  ال يحتاق عال رورة صلى ا تماع واتفا ،   د يعتكره تخص علك  ن ص
 ث  ي عم     عحاثم ومؤلفاتم، ث  ي د  يم اآلخرون غ ا   ي خعو م.

وعوووعلك قووود يكوووون االتفوووا  الح وووًا لو وووز المصوووطل . و ووو  م اعووول علوووك   ووود 
 تعريفووا   خوورا ممووا ي دمووم ال ر ووا     وودر عا(خووع عهووا موون غيرهووا، وعخاصووة تلووك
التعريفوووا  التووو  تتوووير صلوووى ا ت وووال اللفظوووة  و   لهوووا للداللوووة علوووى مع وووى  ديووود غيووور 
المع ى اللإول الساع  موز و وود صولة  و راعوط عوين المع وى ال ديود والمع وى اللإوول 

 ال دي .

و ووو  العصووور الحووودي  ي ووود  محموووود ح ووواحل التعريوووف اآلتووو  عوصوووفم    ووول 
لمصووووطل ، وهووووعا التعريووووف تعريووووف  وروعوووو  اتفوووو  عليووووم المتخصصووووون  وووو  علوووو  ا

هو:"الكلموووة االصوووط حية  و الععوووارة االصوووط حية: مفهوووو  مفووورد  و ععوووارة مركعوووة 
وودود  وو  و ووو . هووو تععيوور خوواص  ووي   اسووت ر مع اهووا،  و عووا(حرا اسووتخدامها وحو
   داللتم المتخصصة، وا   صلى  قصى در وة ممك وة، ولوم موا ي اعلوم  و  اللإوا  

  ال ظا  الخواص عمصوطلحا   ورع محودد،  يتحودد عوعلك ا(خرا، يرد دائمًا    سيا
، ومون يو ع  ال ظور  و  هوعا التعريوف ا(خيور ي وده يركوح علوى ا4صو وحم ال رورل

 ا عين مهمين من  وا ب المصطل : َ ولهما و و  المصطل   صع يوطَلبو و ووحم 
صلووى  قصووى در ووة ممك ووة، واآلخوور ورود المصووطل   وو  سوويا  ال ظووا  الخوواص عفوورع 

، لكن اتتراط  ن يكون لم ما ي اعلم    اللإا  ا(خرا  مر رعما ي وعف هوعا محدد
 التعريف.
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من ه ا   د  ن من الم اسب اختيار هعا التعريف ععد االسوتإ ا  عون توروط 
الم اعلوووووووة  و  ن   خوووووووع عوووووووالتعريف اآلخووووووور الوووووووعل يوووووووورده محموووووووود  همووووووو  ح ووووووواحل 

 –كووون تسوومية حصوورية ع ولم:"المصووطل  اسوو  قاعوول للتعريووف  وو   ظووا  مت ووا    ي
 .ا3صتسمية لت   ويكون م ظمًا     س  ويطاع  دون غمو   كرة  و مفهومًا" 

 واقع المصطلح الحديث:

ل ود  حو  العلموا  ع هميوة المصوطل  ومكا توم و ورورة و وز  سو  تتعوز  و  
و ز المصطلحا  والتعامل معها،   ت  تععًا لهعا اإلحسا  ما يمكن تسوميتم ععلو  

–. وهووعا العلوو  Wusterوال مسوواول  Lotteد كوول موون السووو ييت  المصووطل  علووى يوو
حسووب تعريووف الم ظمووة العالميووة للت يووي : دراسووة ميدا يووة لتسوومية المفوواهي  التوو  ت تموو  

. ويعر وم ا1صاال تماعيوة" صلى ميوادين متخصصوة مون ال تواط العتورل عاعتعوار وظيفتهوا
مفوووووواهي  العلميووووووة علوووووو  ال اسووووووم  ع  ووووووم "العلوووووو  الووووووعل يعحوووووو   وووووو  الع قووووووة عووووووين ال

وتتمثوول الوظيفووة ا(ساسووية لهووعا العلوو   وو   ا7صوالمصووطلحا  اللإويووة التوو  تععوور ع هووا
دراستم ا( ظمة المفاهيمية والع ئ  الت  ترعطها داخول ح ول معر و  معوين، ع وعط 
دقي  للمفاهي  والدالال ، و رد مستفي  لأللفاظ الحاملة لها قصد صي اد الم اع   

حي  التكل والم مون عاحترا  صار  للم ايي  اللإويوة المتعوارف الم ئمة لها من 
 .ا2صعليها والمعمول عها 

وت سووو  ععووود علوووك عووودد مووون المراكوووح والمؤسسوووا  التووو   خوووع  علوووى عات هوووا 
مسوووؤولية متاععوووة  مووور المصوووطلحا  والت ظيووور لهوووا  ومووون  عووورح هوووعه المراكوووح مركوووح 
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ا الوووعل ت سووو  ع وووا  علوووى Infotermالمعلوموووا  الدوليوووة للمصوووطلحا  صاال فووووتير  
 .ا4صاتفا  عين اليو سكو والمعهد ال مساول للمصطلحا 

وسووووووعى هووووووعا المركووووووح صاال فوووووووتير ا إلرسووووووا   سوووووو  ال ظريووووووة العامووووووة لعلوووووو  
  -المصطلحا  الت  تهدف للع اية عما ي ت :

  المفووواهي  مووون حيووو  طعيعتهوووا وخصائصوووها و  ظمتهوووا والع قوووا   يموووا
 عي ها.

  تراكيعها واختصاراتها.مكو ا  المصطلحا  و 

 .الع قا  اللإوية للمصطلحا  من حي  التخصص 

  ا10صالت يي  والتوحيد للمصطلحا . 

كما  عل المركح من  عمالم متاععة ما يتصل عوالتوثي  والمعلوموا   و  م وال 
المصطلحا  وعلك ع مز المطعوعا  المصطلحية من كل   حا  العوال ، سووا  تلوك 

ر  و م موعوووووووة المصوووووووطلحا  المتخصصوووووووة وت ووووووودي  المتصووووووولة عا(سووووووو  والمعوووووووايي
 المعلوما  عن المطعوعا  الصادرة والمتروعا  ال ارية.

 ما    عالم ا العرع    د ت خر  الع اية عالمصطلحا  صلى وق  مت خر، ومز 
هووعا   وود اقتصوور  ال هووود العرعيووة علووى م موعووة العحووو  التوو  و ووعها عوودد موون 

ل ودوا  التو  تسوعى صلوى توحيود م ه يوا  و وز العلما  وعثوها    الم و   وع ود ا
، وتلوك التو  ع ود  1421المصطل   ومن  عرحها تلك الت  ع د     الرعاط س ة 

. ومز هعا  إن م موعة ا(س  وال واعد الت  ت  طرحها  و  1443   عمان س ة 
هووعه العحووو  وهووعه ال وودوا  لوو  ت وود التطعيوو  الفعووال لهووا  صع صن علووك ي ت وو  و ووود 

                                                           

. من  عرح هعه المؤسسا  ع ك المعلوما  المصطلحية الم يسة وال معية اإل ر سية للمصطلحية  4
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اعية تسه     صرسا  هعه ا(س  وتفعيلها، وت ّد  الودع  الكوا   لهوا لت خوع مؤسسة ر 
مكا هوووووا الم اسوووووب  ووووو  الدراسوووووا  والعحوووووو  ليتسووووو ى لهوووووا االسوووووت رار والتووووويوع عوووووين 

 المتخصصين.

 -أركان المصطلح:

ي عإو  قعول متاععوة واقووز المصوطلحا  و سواليب الع ووا   المتععوة  ن  توقوف ع وود 
  ركان المصطل  و عرحها:

وهووووو الووووركن ا(ساسوووو  موووون  ركووووان المصووووطل  ولسوووو ا ه ووووا عصوووودد : المفهوووووم. 1
الحودي  عون الصوورة الماديوة كمووا تعورد  لهوا دل سوسوير  ووعلك  موره  مور آخور. وع وود 
ال ظوور  وو  مصووطل  صالمفهووو ا ومووا تتووير صليووم هووعه اللفظووة موون موودلول   وود  ن  يلعوور 

يمثول تويئًا واحودًا  و م موعوة مون يعر م ع ولم:"هو تمثيل  ع ل  لألتيا  الفرديوة، وقود 
11صا(توويا  الفرديووة تتوووا ر  يهووا صووفا  متووتركة" 

11 

كمووا يمثوول ع ووده المحووور ا(ساسوو   ا
12ص لل ظريووة العامووة للمصووطلحا  و  طووة العدايووة (ل عموول مصووطلح 

12

.  و ظوورًا (ن ا
المفوواهي  صووور عه يووة تحتوواق صلووى ت ريووب وتحديوود  وو  عهوون السووامز  و ال ووار   ووإن 

 -ل صلى علك يت  عطر  ث   ه :السعي

تحديووود المفووواهي   ووو  حووود عاتهوووا. وعلوووك عووون طريووو  عكووور ع اصووورها  و  . 
  حائهوووا،  و عوووعكر ا(مثلوووة عليهوووا،  و عووون طريووو  تعريفهوووا دون رعطهوووا 

 عإيرها من المفاهي .
تحديد المفاهي     ع قاتها عع ها ععع  وكما يععر ع ها  و  الع وا   .ب

تكالها اللسا ية  ك ن تعوّرف التركيوب  و  المعر   وتتح   و وديًا     
اللإة ع  م م موعة الكلما  الت  تت لف  يما عي ها لتؤدل مع ى وصف 
المفووواهي  عالتوووكل اللسوووا   الوووعل تتحيوووا عوووم  يموووا صعا كا ووو  مصوووطلحًا  و 

الفعوول ع  ووم مووا  ملووة  و تععيوورًا لمعر تووم  وو  اللإووة الواحوودة،  حووو تعريووف 

                                                           

11 .Helmut Felber, Terminology Manual, Paris, 1999,p115 
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، وتعريووف المصوودر ع  ووم الكلمووة التوو  دل علووى حوود  موورتعط عووحمن محوودد
 .  ا13ص تدل على حد  غير م ترن عحمان محدد

وهعا ا(مر يتطلب من العاملين    ح ل المصوطلحا  الووع  التوا  عالمفواهي ، 
وما يحددها من  ص اف وخصوائص ووظوائف وع قوا   علوك  ن لكول مفهوو  عيئتوم 

ن "المفوواهي  تتميووح  وو  كو هووا التو  ي تموو  صليهووا ويتحوودد مسوواره و  هووا. ويوورا سووا ر  
و ن المفووواهي  ال ديووودة … ت طوووول علوووى ع قوووا  تتتوووكل عوسووواطة ع قوووا  م ووواورة
.  كموووا  ن الع قوووا  عوووين ا14صيمكووون  ن تتتوووكل عووون طريووو  رعطهوووا عمفووواهي   خووورا" 

مو وعا  العال  الواقع  متعددة ومت وعة،   ح  ها  من تتكل المفهو  "يكمن    
عوووين خصوووائص المفووواهي ، وكوووعلك عوووين المفووواهي  وحتوووى  اختيوووار الع قوووا  الخاصوووة

   علك  ن الع قا  عين المفاهي  تمثل م موعة تحتية لع قا  محتملة ا13صا(تيا  
و   عيئة معر ية م سومة صلوى ح وول مو ووعية خاصوة  وإن المفواهي  يورتعط عع وها 

فووواهي  عووعع  سوووا   كا وو  م تميووة للم موعوووا  التحتيووة عاتهووا    لإيرهووا. كمووا  ن م
موا عورواعط الحيواة  ح ول المو وعا  عاتها تكون متراعطوة صموا عطعيعتهوا الخاصوة، واب

 .ا11صالواقعية للمو وعا  الت  تمثلها " 

من ه ا تحتاق المفاهي  المختلفة صلى عمليا  ت ظي  تو ر على العاحثين ال هد 
ا وحة والمسوت رة والع ا ، وتسهول عليه  رعط المفاهي  ال ديدة والطارئوة عالمفواهي  الو 

 وتحديد المواقز الم اسعة للمفاهي  ال ديدة. وهعا ما قام   ظرية المفاهي  لتح ي م.
                                                           

لسان العرع  ا ظر  ظرية المفاهي     عل  المصطلحا ، ق سا ر تر مة  واد سماع ة، م لة ال.  13
 .122، ص1444، 47ع 
  

 .122. المر ز الساع  ص 14
  

 .142.المر ز الساع  ص 13
  

 .143 -142. المر ز الساع  ص 11
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وي صوود عووم اللفوووظ الووعل يووت  اختيوواره لحمووول داللووة المفهووو  الطوووار   اللفوو : -2
و وووعًا وتر موووة. وه وووا ال عووود مووون اإلتوووارة صلوووى   وووم ع ووود اختيوووار اللفوووظ صالمصوووطل ا 

 ال عد  ن يتح      هعا اللفظ  مران:لإلتارة صلى مفهو  محدد 

 ال ت ا ووب داللووة المصووطل  اللفظيووة مفهومووم العلموو ، وهووو مووا يععوور  -1
 ع م عالدقة العلمية.

 ال ت ا وووب داللوووة المصوووطل  االصوووط حية داللتوووم اللإويوووة، وهوووو موووا  -2
يععووور ع وووم عالدقوووة اللإويوووة   ل  ن يوووؤدل المصوووطل  المفهوووو  العلمووو  

صوطل  سوليمًا مون ال احيوة اللإويوة مع وى الم صود، و ن يكون هوعا الم
 .  ا17صومع ى 

من  هة  خرا  إ م ال يتترط    اللفظ العل  ختاره للداللة على مفهو  ما  ن 
يسووتوعب كوول صووفا  المفهووو ، عوول يمكوون اختيووار اللفووظ (د ووى تووراعط عووين هووعا اللفووظ 

و وووع الواحوود والمفهووو  الووعل يحملووم. وقوود ر ي ووا قووديمًا  ن العلمووا  كووا وا ي سوومون الم
صلووى   حائووم ورعمووا اختلفوو   ظوورته   وو  اختيووار اللفووظ الم اسووب لكوولو  ووح  موون هووعه 
ا( حا  على  حو ما   ده    ت سي  ا( عال  صع   دها ت  س  صلوى موا  وم وارع 
و موووور عووووداًل موووون ت سوووويمها صلووووى مووووا  وحا وووور ومسووووت عل مووووثً ،   وووود ل وووو  وا ووووز 

ار داللتوووم الحم يووة وتوورك هووعه الداللووة  ووو  المصووطل  صلووى اختيووار اللفووظ ا(ول عاعتعوو
ال سوو  الثووا   لي ظوور صليووم عاعتعووار متوواعهتم ل سوو   وو  قعولووم لإلعووراب، ثوو  توورك هووعه 
الداللووة موورة ثالثووة لي ظوور صلووى ال سوو  الثالوو  عاعتعووار المع ووى المتحصوول م ووم  يطلوو  

 عليم لفظ ص عل ا(مرا.

ع ائوم  و  يت واق   و   حود ومز هعا ال عد  ن يمتلك اللفظ العل  ختواره  سوعاب 
وووَص لحملوووم، وال عووود  ن يكوووون مستسووواغًا لووودا الفئوووة  و وهوووم موووز المفهوووو  الوووعل خوصو
المسوووتخدمة لهوووعا اللفوووظ، و الد يخووورق علوووى اإلطوووار العوووا  الوووعل تسوووير و  وووم ا(لفووواظ 

 ا(خرا الت  ت تم  صلى م ال المو وع العل يدخل  يم.
                                                           

 .41، ص1444، 7.صتكالية الدقة    المصطل  العرع ، ممدو  خسارة، م لة التعريب، ع 17
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مؤسسة،  و  رد لم ت  م    العل   ومما يعط  اللفظ قوة  سهولتم وصدوره عن
الووعل يو ووز  يووم. ويوودخل  وو  اختيووار اللفووظ  مووور  خوورا   حووو موودا صي وواحه،  رعمووا 
يعد  اللفظ عصورة تركيب، ث  يعد  عالت اؤل والتحول ليصل صلى كلمة  و تركيب من 
كلمتين، وقد ر ي ا مثل هعا الص يز    عدايا  العمل اللإوول العرعو  صع و ود ا عوددًا 

ن ا(لفاظ ع د سيعويم عصورة تركيب ث  عد   تت لص صلى  ن وصل  صلى الصورة م
 الت   راها اليو .

 الحد أو التعريف .3

 ا     مع ى الحد    مع   العين:"  صل ما عين كل تيئين حود عي هموا، 
وحوودود اللوووم هوو  ا(تووويا  التوو  عّي هوووا، و مووور  ن ال … وم تهووى كووول توو   حوووده

السووووكاك  ع ولم:"الحوووود ععووووارة عوووون تعريووووف التوووو    وعّر ووووم  ا12صيتعوووودا  يهووووا" 
ع  حائم،  و علواحمم،  و عما يتركب م هما، تعريفًا  امعًا ما عًا، و ع   عال امز 
كو وم مت واواًل ل ميوز   وراده  صن كا و  لووم   وراد، وعالموا ز كو وم  عيوًا دخوول غيووره 

إل سووان  يووم.  ووإن كووان علووك التوو   ح ي ووة موون الح ووائ  مثوول ح ي ووة الحيوووان وا
ن لوو  يكوون  مثوول: الع  ووا ، وقووز تفصوويً  للفووظ  والفوور ، وقووز تعريفووًا للح ي ووة، واب
الدال عليم عاإل مال. وكثيرًا موا  إيور الععوارة،    وول: الحود هوو وصوف التو   
وصوووفًا مسووواويًا، و ع ووو  عالمسوووواواة،  ن لوووي   يوووم حيوووادة تخوووورق  وووردًا مووون   ووووراد 

 .  ا14صالموصوف، وال   صان يدخل  يم غيره" 

وقد كثور  و  العصور الحودي  اسوتخدا  لفظوة "التعريوف"  و  م اعول لفظوة الحود، 
موووز   هموووا اسوووومان لمسووومى واحووود. وقوووووّد  لوووم عووودة تعريفووووا   ووو  الكتوووب، والمعووووا  ، 

                                                           

العرا : دار الرتيد لل تر  ، الخليل عن  حمد، تح ي  مهدل المخحوم  ور ي م،3. كتاب العين ق 12
 ، مادة صحدا.1421

  
، 1423، 1 عي  حرحور، عيرو : دار الكتب العلمية، ط  ي . مفتا  العلو ،  عو يع وب السكاك ، تح 14
 .431ص
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والموسوووووووووعا  المتخصصووووووووة.  يعّر ووووووووم ععوووووووود الوووووووورحمن عوووووووودول ع ولووووووووم:" التعريووووووووف 
Definition):ال ول التوار ، هوو  ا ويسمى  ي ًا    كتب الم ط  العرعية ال ديمة

م مووووع الصوووفا  التووو  تكوووّون مفهوووو  التووو   مميوووحًا عموووا عوووداه، وهوووو صعن والتووو   
المعووردف سوووا ، صع همووا تععيووران   حوودهما مووو ح، واآلخوور مفصوول عوون توو   واحوود 

 .ا20صعالعا " 

والتعريف ع د هيلمو   يلعر صيإة لفظية تصف مفهومًا موا، عوسواطة مفواهي  
ن غيوره مون المفواهي  التو  ت وز  و  م الوم وتحودد موقعوم  خورا عا  ع قوة مميوحة عو
 .ا21صمن الم ظومة المفاهيمية

 :ا22صثمة  مور ي عإ  توا رها    التعريف المصطلح    عرحها

 تحديد الم ال المعر   للمصطل . .1

 تحديد ع قة المصطل  عالمصطلحا  ا(خرا المتعل ة عم. .2

 تعريف المصطل  مفهوميًا. .3

لتحديووود المصوووطل ، ولوووي  مووون المع وووى العوووا ،  ل اال طووو   مووون المفهوووو   .4
 العد  عتعيين المفهو  لتسمية مصطل  ما.

                                                           

، ععوووود الوووورحمن عوووودول، عيوووورو : المؤسسووووة العرعيووووة للدراسووووا  وال توووور،                           1. الموسوووووعة الفلسووووفية ق 20
 .424 -423ص 

  
. ا ظووور: المع ووو  العلمووو  المخوووتص صالمووو ها والمصوووطل ا،  وووواد سوووماع ة، م لوووة م موووز دمتووو ،                21
 .474، ص2000، 73-4 
  

 .420. المر ز الساع  ص 22
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مووون ه وووا يت ووو    وووم ال عووود ع ووود التعامووول موووز المصوووطلحا  مووون التفريووو  عوووين 
التعريف المصطلح  والتعريف اللإول العا ، وت دي  ا(ول صالتعريف المصوطلح ا  

ي اح.  لما يتس  عم من دّقٍة واب

ي  التعريوووف   إ  وووا   ووود  ن علما  وووا ال ووودما  اختووواروا  كثووور مووون  موووا وسوووائل ت ووود
وسيلة لت ديمم عها  إما  ن ي وموا عوصفم عالخصوائص التو  يتميوح عهوا  كو ن  عوّرف 
الفاعل مثً  ع ول ا: هو االسو  المسو د صليوم  عول، علوى طري وة َ َعوَل  و توعهم وحكموم 

مووا عووعكر ع اصووره، و قسووامم، وعملووم،   حووا23صالر ووز و ت وودي  اعوون ع يوول للحووروف . واب
 ال اسخة ع ولم:"وه  ستة  حرف: صّن، و ّن، وك ن، ولكن، ولي ، ولعل".

. ا"24صث  ي ول:" وهعه الحروف تعمل عكو  عمول كوان  ت صوب االسو  وتر وز الخعور
". ورعمووا ا23صوقوول سوويعويم:"الكل  اسوو  و عول وحوورف  ووا  لمع ووى لوي  عاسوو  وال   عوول

و قوووول سووويعويم  ووو  تعريوووف االس :"االسووو  ر ووول عر ووو  المصوووطلحا  عالتمثيووول   حووو
 . ا21صو ر  وحائط"

ول  تخرق طر  التعريفا  الحديثة عن ا(ساليب ال ديموة، عول رعموا قلصو  مون 
 :ا27صالطر  ال ديمة.  ها هو  يلعر يتير صلى وسيلتين   ط للتعريف وهما

                                                           

 412، تح ي  محمد محي  الدين ععد الحميد، دار اللإا  ص1. ا ظر: تر  اعن ع يل ق 23
  

 .341 -343. المر ز الساع  ص 24
  

 12، ال اهرة، مكتعة الخا    ص1422، 2، تح ي  ععد الس   هارون، ط1. كتاب سيعويم، ق 23
  

 12، ال اهرة، مكتعة الخا    ص1422، 2، تح ي  ععد الس   هارون، ط1. كتاب سيعويم ق 21
  

 Terminology Manual, p. 160- 163. ا ظر  27
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التعريف عتخصيص داللة المفهو ، ويت ومن هوعا ال ووع مون التعريوف  -1
مفهو  عم موعة المواصفا  الخاصة عم. وهعه الوسيلة تظهر ت دي  ال

 وو  تعريووف سوويعويم للفعوول ع ولووم:"  مووا الفعوول   مثلووة  خووع  موون لفووظ 
 حوودا  ا(سووما ، وع يوو  لمووا م ووى، ولمووا يكووون ولوو  ي ووز، ومووا هووو 

 . ا22صكائن ل  ي  طز "

التعريووف عووعكر ع اصووور المفهووو . ويت ووومن هووعا ال ووووع موون التعريوووف  -2
و  ععكر ع اصره، و روعم الت  يتكون م ها. وهعه الوسيلة ت دي  المفه

اسوووتخدمها سووويعويم  ي وووًا ع ولوووم: صالكلووو : اسووو ، و عووول، وحووورف  وووا  
 .ا24صلمع ى لي  عاس  وال  علا 

 وسائل بناء المصطلح في العربية:

ت ووود  عيوووان  هميوووة المصوووطل   ووو  التواصووول عوووين العلموووا  والعووواحثين، و ووورورة  
صلى مفهو  محدد، ويتعارف مستعملوه علوى داللتوم عوالتعريف صي اد لفظ مو ح يتير 

العل ي د  عم. وه ا رعموا كوان مون الم ودل عكور وسوائل ال ودما   و  ع وا  المصوطل  
 العرع  قعل الولوق صلى الحال    العصر الحا ر.

 بناء المصطلحات في التراث العربي: -أواًل:

قدموها عصورة تعريف، ث   تعدد  م اها ال دما     ت دي  مصطلحاته ،  رعما
يعد  هعا التعريف عالت لص صلى  ن يست ر للمفهو  لفوظ موو ح دال عليوم. ولوي  هوعا 
مو ووز تركيح وووا  صع لوووي  الإووور  مووون العحووو  ال ظووور  ووو  الصوووورة التووو  قووود  عليهوووا 
المصطل  مو حًا    مطواًل، لفظًا مختصرًا،    مفهومًا،    تعريفًا. ولك  ا  ود اإلتارة 

                                                           

 .12، ص1. كتاب سيعويم ق 22
  

 .12، ص1م ق. كتاب سيعوي 24
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 ه يووا  التوو  اتععوهووا  وو  اختيووار ا(لفوواظ الدالووة علووى هووعه المفوواهي . و عوورح صلووى الم
 -هعه الم ه يا :

 و مووووا يمكوووون  ن يسوووومى صالم وووواحا. وقوووود  تووووار ععوووود ال وووواهر    -النقوووول: -1
ال ر ووا   صلووى داللووة هووعا المصووطل  ع ولووم:" كوول كلمووة  ووح  عهووا مووا وقعوو  لووم  وو  

تست  ف  يها و عًا لم حظة عين و ز الوا ز صلى ما ل  تو ز لم  من غير  ن 
مووووا ت وووووح عهووووا صليووووم، وعووووين  صوووولها الووووعل و ووووع  لووووم  وووو  و ووووز وا ووووعها  هوووو  

 . ا30صم اح"

وقد تاع  هوعه الم ه يوة  و  اختيوار المصوطلحا  الم اسوعة لحمول موا يسوت د 
موون مفوواهي   علووى  حووو مووا   ووده  وو  ت وودي  اعوون   وو  لمصووطل  الع ووا ، ومصووطل  

طلحا   خوورا.  هووو ي ووول  وو  ت وودي  مصووطل  الع ووا  ال حووو، ومصووطل  الف ووم، ومصوو
مووثً :" هووو لووحو  آخوور الكلمووة  وورعًا واحوودًا موون السووكون  و الحركووة ال لتوو    حوود  
علك من العوامل. وك  ه  ص ما سموه ع وا  ( وم لموا لوح   ورعًا واحودًا  لو  يتإيور تإيور 

مكوان صلووى اإلعوراب، سوم  ع وا  مون حيوو  كوان الع وا  الحموًا مو ووعم، ال يوحول مون 
غيوووره، ولوووي  كوووعلك سوووائر اآلال  الم  ولوووة المعتعلوووة كالخيموووة والمظلوووة و حوووو علوووك. 
وعلى   م  وقز على هعا ال رب من المستعم   المحالة من مكوان صلوى مكوان لفوظ 
الع وووا ، تتوووعيهًا لوووعلك مووون حيووو  كوووان مسوووكو ًا وحوووا حًا، ومظوووً  عالع وووا  مووون اآل ووور 

 .ا31صوالطين وال ص"

صعا اتف ووا  وو  المع ووى  -ولووو م وواحاً  –وهووو " ووحع لفووظ موون لفووظ  -االشووتقا : -2
والحووروف ا(صوولية وترتيعهووا، ليوودل عووالفرع علووى مع ووى  صوولم  عحيووادة مفيوودة غالعووًا، 
( لهوووا اختلفوووا  ووو  غيووور الحوووروف ا(صووولية،  و  ووو  توووكل الحوووروف ا(صووولية علوووى 

                                                           

، 1. كتاب  سرار الع غة    عل  العيان، ععد ال اهر ال ر ا  ، عيرو : دار الكتب العلمية، ط 30
 .304، ص 1422

  
 .34 -32، ص 1440، 4الخصائص، اعن    ، محمد عل  ال  ار، عإداد: دار التؤون الث ا ية، ط.  31
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صوائص العرعيوة .  ومن المتعارف عليم  ن االتت ا   عرح خا32صالتح ي   و الت دير"
الت  تتميح عها عن غيرها من اللإا . وقد كان لم  ثره العارح    اختيار  ل  لفاظ 
اللإة العرعية و كثر مصطلحاتها. ومن ا(مثلة على استخدا  هعه الم ه ية  و  ع وا  
المصطل   ما   ده من صتوارة الح وا   صلوى ع وا  مصوطل  صال حووا  و  صعواب عكور 

 وووع موون العلوو   حوووًاا، حيوو  يووعكر  ن حيووادًا اعوون  عيووم و ووز العلووة  وو  تسوومية هووعا ال
 . ا33صكتاعًا  يم  مل العرعية ث  قال له : ا حوا هعا ال حو،  ل اقصدوه"

و ظرًا (ن علو  العرعية كا   عا  طاعز عرع  قليلة الت ثر عإيرهوا، و ن ا(موة 
سوتخدامًا، علوى كا   تعيش  وق احدهارها    د كا و  هاتوان الوسويلتان هموا ا(كثور ا

 الرغ  من تيوع م ه يا   خرا، كاالقترا  وال ح  عصورة قليلة  سعيًا.

وقووود سووولك العلموووا  تحووو  صطوووار هووواتين الم ه يتوووين سوووعً  متعوووددة  ووو  اختيوووار 
 -ا(لفاظ الدالة على المفاهي  الت  يسعون للتععير ع ها. و ه  هعه السعل:

لفاظ اللإوية العامة للداللة :  وي صد عم تخصيص لفظ من ا(أواًل: التخصيص
علوى مفهوو  محودد، لوم ارتعواط عصوورة معي وة موز الداللوة اللإويوة ا(ولوى لهوعا اللفوظ، 
ليصع  عوعلك مصوطلحًا عا داللوة خاصوة، وتت و  هوعه الم ه يوة  و  عودد وا ور مون 
المصوطلحا ، مون مثول مصوطل  صالتع وبا، صع كوان التع وب يع و  اال ودهاش مموا 

اده، ث  ا ت ل  هعه اللفظة لتخصوص لمصولطٍ   حوول يودل علوى يرد عليك ل لة اعتي
  سلوب من  ساليب العرعية    التععير عن دهتة اإل سان واسته ا م  مرًا ما.

ومن ا(مثلة علوى علوك مصوطل  صال دعوةا الوعل كوان يع و  عكوا  الميو  وتعديود 
ًا محاسوو م، يوورول اعوون سوويده  وو  مخصصووم قووول  عوو  حيوود:"  وودع  الميوو    دعووم  وودع

                                                           

 141،   ص1433، 2 لة م مز ال اهرة، ع. سعيل االتت ا  عين السماع وال يا ، حسين وال ، م 32
  

، 1422، 4. اإلي ا     علل ال حو،  عو ال اس  الح ا  ، ماحن المعارك، عيرو ، دار ال فائ ، ط 33
 .24ص
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. ثوو  ا ت لوو  هووعه اللفظووة لتصووع  اصووط حًا، ا34صعكيوو  عليووم و  دعتووم، واالسوو  ال دعووة"
وخصص  للتععير عن  سلوب   دا  المي  و   تروط محددة، وما قيل    هوعين 
المصوووووطلحين يمكووووون  ن يصووووود   ووووو  مصوووووطلحا   خووووورا،  حوووووو الع وووووا ، وال كووووورة،  

 والعطف، وغيرها. والمعر ة، والم ادا، واالستإاثة، والعدل، واإل ا ة،

: الوعل يكوون  يوم الم واف  حود متعل وا  الم واف صليوم  التركيب اإلضوافي -ثانيًا:
موون مثوول صع مووا  االسوو ا.  الع مووا  هوو  صحوودا المتعل ووا  التوو  تتصوول عاالسوو  
وتحووووودده. وكوووووعا الحوووووال عال سوووووعة لووووووصت وين االسووووو ا، وصع موووووا  الفعووووولا، وصع موووووة 

م وووواف صليووووم محووووددًا للم وووواف  حووووو  وووومير الحوووورفا، ومووووا توووواعهها.  و يكووووون ال
الإائووب  صع صن الم وواف صليووم ه ووا وهووو الإائووب يحوودد الم وواف صال ووميرا، ويميووحه 
من غيره من ال مائر، ك مير الت ن، و مير المخاطب، و مير الموتكل ، وكوعا 
الحوووال عال سووووعة لمصووووطلحا   خوووورا صك ووووون ال سوووووةا، وصت وووووين الت كيوووورا، وصت وووووين 

 العطفا وما يماثلها.التر  ا، وصحروف 

و  وووًا للموقوووز الوووعل تحتلوووم اللفظوووة، مووون مثووول مصوووطل   تحديووود المصوووطلح -ثالثوووًا:
صالمعتد ا العل يتير صلى الموقز العل يمثلم االس  المسو د صليوم  و  ال ملوة االسوميدة، 

 وكعلك ال  االعتدا ، وما يماثلها.

ديهوووووا،  حوووووو                مووووون خووووو ل الوظيفوووووة ال حويوووووة التووووو  يؤ تحديووووود المصوووووطلح  -رابعوووووًا:
صما ال ا يةا  صع يتير المصطل  صلوى موا تؤديوم صمواا مون وظيفوة دالليوة  و  التركيوب 
الوعل تورد  يووم. ويتوير مصوطل  صهمووحة ال  ولا صلووى الهموحة التو  تسووع  الفعول، وت  لووم 
من حال اللحو  صلى حال التعدل، ومون التعودل لمفعوول واحود صلوى التعودل لمفعوولين 

صوود  هووعا ا(موور علووى عوودد موون المصووطلحا ،  حووو: ال ال ا يووة لل وو  ، وهكووعا. وي
وال  التوكيوود، و دوا   صووب الم ووارع، وحووروف التخصوويص، وال  ال حووود، و علوو  

 المد  والع ، وما يماثلها.
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وي صود عهوا ه وا اختيوار ع صور مون الع اصور المتتواعهة  و   -الضمائم: -خامسًا:
لحا    مثالم عم:  حو كان و خواتها، وكاد و خواتها، سلوكها  مًا لعاب من ا(عواب، واب

ن و خواتها.   د اختير  كان مثً   ما للعاب، ثو   لح و  عهوا ا(لفواظ التو  تتوعهها  واب
    عاب واحد.

وعلك ععدد ي مز ما يتترك  و  صوفة واحودة، و  ود علوك  -وصف اللفظ: -سادسًا:
    مصطل  ا(سما  الخمسة، وا( عال الخمسة.

وي صووود عوووم صلحوووا  مصوووطل  عوووهخر لو وووم مووون و ووووه التوووعم   -اإللحوووا : -سوووابعًا:
عي همووا. ويكووون علووك عوو ن يتخووع مصووطل  مووا  ساسووًا  وو  ال يووا ، ثوو  يحموول عليووم مووا 
يماثلم    حك  من ا(حكا    حو المحمول على المث ى، والفعل الم ارع، والصوفة 

:" إن  معو  االسو  المتعهة. ي ول المعرد    حمل  مز المعكر السال  على المث ى
على حد التث ية  لح تم    الر ز واوًا و و ًا،  ما الواو  ع مة الر ز، و ما ال ون  عدل 
من الحركة والت وين اللعين كا ا    الواحد، ويكون  يم    ال ر وال صب يا  مكان 
الوووواو، ويسوووتول ال ووور وال صوووب  ووو  هوووعا ال موووز، كموووا اسوووتويا  ووو  التث يوووة  (ن هوووعا 

 .ا33صلى حد التث ية وهو ال مز الصحي ال مز ع

تحديد المصطل  عوصفم: وعلوك عو ن يوصوف المصوطل  عالصوفة التو  يتميوح  ثامنًا:
عهووا عوون غيووره  موون مثوول: اإلخعووار التووا ، واإلخعووار ال وواقص، والفعوول المعتوول، والفعوول 

 ال اقص، والتوكيد اللفظ ، والتوكيد المع ول وما يماثلها.

ظيفووووة والصوووويإة: وعلووووك عوووو ن يتووووترك  مووووران  وووو  تحديوووود ال مووووز عووووين الو  -تاسووووعًا:
المصووطل   همووا الوووحن الصوور  ، والوظيفووة التوو  يؤديهووا هووعا الع ووا ،  حووو مصووطل  
  عل التف يل  صع يتير ال ح  ا(ول من التركيب صلى الووحن  و الصويإة التو  تو ت  

الثووا   عليهووا ا(لفوواظ التوو  تحموول ال يمووة التف وويلية عووين توو   وآخوور، ويتووير ال ووح  
 صالتف يلا صلى الوظيفة الداللية الت  ت دمها هعه الصيإة.
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وال يع   علوك ان موا ورد عكوره  و  واحودة مون السوعل المت دموة ي صور ال ظور صلوى 
المصطلحا  و  ها، عل رعما تداخل     صوياغة المصوطل  الواحود  كثور مون  ظورة 

ا عومل  ا(ص اف واحدة، ورعما ا تمز على صياغتم ا(خع ع كثر من سعيل، ورعم
المتتاعهة عطر  مختلفة. ويكف   ن   ظر صلى ت سوي  ا( عوال لو لحظ هوعا ا(مور  صع 
صن ت سيمها صلى ما  وم ارع و مر ال ي ورل  ومن  سو  واحود،  الما و  يتوير 
صلووى الووحمن، والم ووارع يتووير صلووى مووا يتووعم االسوو   يووم وهووو قعووول اإلعووراب، وا(موور 

اسوووتخدامم. وهكوووعا   ووود  ن كوول واحووود مووون   وووواع يتووير صلوووى المع وووى المتحصووول موون 
 الفعل الث ثة ت  اختياره و   م ه ية مختلفة عن تلك الت  اختير عها الفعل اآلخر.

 مصطلحاتنا في العصر الحاضر. -ثانيًا:
المصوووطلحا   ووو  العصووور الحووودي  لهوووا  تووو ن آخووور غيووور تووو  ها  ووو  العصوووور 

محيطوووة عصوووياغة المصوووطل ، الما وووية (سوووعاب عووودة   عرحهوووا اخوووت ف الظوووروف ال
وا ت ووال العموول المصووطلح  موون حووال االرت ووال صلووى حووال الت ظيوور والدراسووة، وو ووز 
ا(طوور التوو  تخ ووز لهووا المصووطلحا ، وتحديوود الوورواعط عووين اللفووظ والمفهووو . وثمووة 
 مر آخر يوا م علوم ا العرعية  ال ي ل  ثره عما سوع ، وهوو  ن  ول العلوو  الحديثوة 

  صوعح  العرعيوة متل يوة لموا ي ت وم اآلخورون، عوداًل مون  ن تكوون     العرعية وا دة،
را وووودة لووووم. ولووووعا ظهوووور  متووووك   عوووودة مصوووواحعة لو ووووز المصووووطلحا  العرعيووووة، 
و صووعح  ال  ووية ق ووية ح ووارة، ال ق ووية مصووطلحا    ووط.  تعالوو  ا(صوووا  

 دة.م ادية عما تراه م اسعًا    التعامل مز هعا السيل ال ارف من المصطلحا  الوا 

 آراء العلماء في وسائل نقل المصطلحات األجنبية إلى العربية:_ -

تعدد  اآلرا     ال ظر صلوى هوعه ال  وية، وكتعو   و  علوك ا(عحوا  والم واال  
م ووع  واخوور ال وورن التاسووز عتوور المووي دل وعوودايا  ال وورن العتوورين، حووين ظهوور عوودد 

حيووودان، ويع ووووب  مووون العلموووا   مووون مثووول التوووديا ، واليووواح  ، والكرملووو ، و ر ووو 
 صروف. و خع كل واحد ي د  من الح ا ما يعحح موقفم ويؤيد ر يم.
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 يعهب يع وب صروف صلى عد  الر ا عن تر مة عع  ا(سما  الت  ال  
موووورادف لهووووا ع وووود ا، ويتسووووا ل عوووون الفائوووودة موووون توووورك كلمووووة ص ر  يووووة تووووائعة عي  ووووا، 

اللفظوة اإل ر  يوة ولوو والتفتيش عن كلمة قديمة حوتوية  يحتمول  ن ال توؤدل مع وى 
ثوو  يخلووص صلووى ال ووول " وا(حسوون  ن  وودع التر مووة والتعريووب  وو  كوول  ا31صععوود المووط"

علوو  صلووى الووعين يعلمو ووم ويعملووون عووم. واللإووة ال ت ووو  عمووا  يهووا موون ا(سووما  عوول عمووا 
 يهووووا موووون الحووووروف والتصوووواريف،  التركيووووة ع يوووو  تركيووووة، مووووز  ند  صووووف ا(سووووما  

 .ا37صوا( عال عرع "

ز اإلقوورار ع وورورة  ن يكووون للعلمووا  والعوواملين  وو  العلووو  المختلفووة دور  وو  وموو
اختيار مصطلحاتها   إن الت  اآلخر من ر ل صروف يحتاق صلى توقف، علوك  ن 
ا(سما  ال ت ل  همية عن الحروف والتصاريف، وال م وال لم ار وة العرعيوة عاللإوا  

 تميح  يها عن غيرها.ا(خرا   ظرًا لما تمتلكم العرعية من خصوصية ت
ويت وووواوح ا(موووور علووووك ع وووود  ر وووو  حيوووودان، حووووين ي ظوووور صلووووى ا(لفوووواظ ال ديمووووة 
عوصفها قيودًا، ع ولم: " آن ل ا  ن  خلص  ق م ا مون قيوود ال اهليوة، و خر هوا مون 
ال     ستطيز الع ا     هوعا الوسوط ال ديود.  و  ي عإو  ل وا احت وار  س ن العداوة، واب

ل العاديوة م وع ع وعة عتور قر وًا  (ن لإوة العووادل والخيوا  ال كل ما ل  ي ط  عم  ه
 . ا32صتصل  للمدن وال صور، صال صعا  لعس اها لعا  المدن"

من الوا   ما    هعه الدعوة من ت ن     يعيب اللإة قدمها وحداثتها، 
ولكن االعتماد    كل علك على مدا قدرة ا(لفاظ المختارة على حمل المفهو  

 َص لها.العل خصو 

   م اعل ما ت د    د   وي  سولو  يوعهب صلوى  ن  و   و واع اللإوة" موا يتسوز 
(ن يتوووت  م هوووا  لفووواظ لموووا توووئ ا مووون المعوووا    ( هوووا قاعلوووة ل تسووواع صلوووى موووا يفووو  
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عا  وووواح للإوووورعيين و ووووز  سووووما   ديوووودة لوووو  تكوووون  وووو  عهوووود  عالمطالووووب العصوووورية. واب
مووون اليو ا يوووة وال تي يوووة صلوووى صوووي    سووو  ه ،  و ن يحيلووووا الكلموووا  التووو  ي تعسوووو ها

ت اسب قواعد لإاته ، مز اتوت اقها مون  صول واحود، وت ارعهوا  و  ا(لفواظ والمعوا  ، 
 لموواعا ال ي وووح ل ووا  ن  حووعو حووعوه     ووز  سووما  لتلووك المسووميا ،  و  حيلهووا صلووى 
صي  ت اسب قواعد لإت ا، مز ما عي هوا وعوين تلوك اللإوا  مون تودة التعواين، وموز موا 

. ويوعهب ععود علوك ا34ص  عليم من كثرة االتت اقا ، وقعول االتساع عطور  عديودة"ه
صلى صمكا ية سد الخلل العل  راه    لإت ا صعا ععل العلما   هده     كتف  سورارها 

 وسلكوا سعيل ال دما     اختيار ا(لفاظ الم اسعة للمفاهي .
ة العرعيووووة ويتعووور  مووووارون غصوووون لهووووعه ال  ووووية داعيووووًا صلووووى تطوووووير اللإوووو 

عاستخدا  اللواص ،  ي وول:" وموا الموا ز  ي وًا مون صدخوال  تود اللواصو  لحوموًا للإوة 
ا                   METREا، وال ح تووووووووووووووووين صAUTOا وص ANTIالعرعيووووووووووووووووة موووووووووووووووون مثوووووووووووووووول  ص

ا مووون لإوووا  AFFIXESوموووا الموووا ز  ي وووًا مووون اقتعوووا  لواصووو صا. GRAFEو ص
. ويودعو صلوى ا40صة مون  وعور عرعيوة   عية  صعا صوعب علي وا صي واد لواصو  م ت وع

احتوووعا  موووا صووو عتم الفووور ا وا(رمووون  حوووين اخوووعوا اللواصووو  مووون ال تي يوووة واليو ا يوووة 
 و دخلوها    لإاته ،  صار  لإاته  قادرة على التععير عن  د  المعا  .

ومثل هعا الر ل العل ي دمم غصن ال يمكون ا(خوع عوم، لموا يمثلوم مون مخالفوة 
رعية   ه  لإة اتت اقية ال صلصاقية، وتمتلك من الصي  االتت اقية ل وامي  اللإة الع

مووا يؤهلهووا لتووو ير ا(لفوواظ الم اسووعة لمختلووف المفوواهي . كمووا  ن هووعه اللإووة يمكوون  ن 
تو ر من الصي  ما يمك هوا مون حمول الودالال  التو  تتوير صليهوا السوواع  واللواصو  

ا ingةصاسوو  الفاعوولا، وال ح ووةصا يمكوون التععيوور ع هووا عصيإerا(  عيووة   ال ح ووةص
 يمكن التععير ع ها عالمصدر وهكعا...
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وثمة من يدعو صلى الل و  صلى المصطلحا  ا(  عيوة ع ودما ال تسوعف ا اللإوة 
العرعيووة  وو  اختيووار لفظووة مطاوعووة للتصووريف  ي ووول عووارف  عووو توو را:  ووإعا اقت ووت ا 

 ، وحرصووو ا  ن تكوووون الحا وووة صي ووواد كلموووة آللوووة مووون اآلال ،  و مر ووو  مووون المرا ووو
الكلمة عرعية ا(صل،  إن لو  تكون الكلموة العرعيوة ال ديودة مطاوعوة، وكا و  علفظهوا 
ا(  عووو   كثووور مطاوعوووة كوووان صدخوووال ا(  عووو  المطووواوع    ووول مووون العرعووو  ال ووواع  

. وععد  ن يطل   عو ت را هعه الدعوة   ده يحتورح مون  وت  العواب علوى ا41صالعص "
ة  ي وووول: " ص ووو  ال  قوووول عووو ن تووودخل الكلموووا  ا(  عيوووة مصوووراعيم لأللفووواظ ا(ع ميووو

كيفموووا اتفووو ، عووول ص ووو  مووون المتتوووددين  ووو  هوووعا ا(مووور، ولك ووو   را  ن  فوووت  العووواب 
 . ا42صللكلما  الت  تطاوع م ت يا  اللإة وتخ ز ل واعدها

ويعهب ععا  حسن صلى قريب مموا يودعو صليوم تو را، حوين يودعو صلوى تعريوب 
ل وية، وت  ب التعريوب المطلو ، عول قصور علوك علوى تعريوب ما تدعو صليم الحا ة ا

 .ا43صا(ع  ، وعع  المصطلحا ، و سما  ا(  ا  و تعاهها

ويع د ععا  حسن م ار وة عوين ال هوود ال ديموة التو  قامو   و  تعريوب العلوو  
ا(  عيوة وعووين مووا توا هووم ا(مووة  وو  العصوور الحوودي . ويووعهب صلووى   ووم موون الخطوو ،  

خوووع عووو قوال العلموووا  ال ووودما   ووو  حيووواة تختلوووف عووون حيووواته ، و ووو  عووول الخطووور  ن   
حا وور علموو  ال يموو  صلووى الما وو  صال عوو وهى صوو تم، و ن ال وودما  لووو وا هووته  
الح وووارة عهوووعا الوووحخ  مووون المصوووطلحا  ال تهووودوا  ن يوّ  ووووا عوووين  حكوووامه ، وعوووين 

 الحياة المحيطة عه .

ية  ووو  العحووو  عووون ويخلوووص صلوووى  ن ص ووواعة الوقووو ، وعوووعل ال هوووود الم ووو 
كلما  عرعيوة للكلموا  ا(  عيوة،  و (كثرهوا، طري وة م و ية وعطيئوة وقا وية علوى 

 .ا44صاللإة عالتخلف
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 لمووو   ووو  موووا يوووعهب صليوووم ععوووا  حسووون سوووعة   ووو ، حوووين يلفووو  صلوووى  ووورورة 
متاععووووة العلووووو  الحديثووووة، وعوووود   عوووول المصووووطلحا  هوووو  الإايووووة ال صوووووا لل هووووود 

وو وعها  موا هوو صال وسويلة لتح يو  غايوة  كعور هو  اللإوية.  إي اد المصوطلحا ، 
  ووول العلوووو  الحديثوووة صلوووى الح وووارة العرعيوووة. وموووز هوووعا ال يمكووون التسووولي  عهوووعا الووور ل 
مطل وووًا  علوووك  ن ا(مووور ال يع ووو  الركوووون عح وووة كثووورة المصوووطلحا  التووو  تت وووم ها 
العلوووووو  الوا ووووودة، عووووول صن ا(مووووور يووووودعو صلوووووى تكثيوووووف ال هوووووود  ووووو  سوووووعيل حووووول هوووووعه 

تووووك  ،  ال  ووووية تت وووومن  ععووووادًا مختلفووووة ال ععوووودًا واحوووودًا   عرحهووووا   وووول العلووووو  الم
ا(  عية صلى العرعية ومواكعتها، و ن يكوون هوعا ال  ول عصوورة ميسورة ت ومن تواصول 
الدارسوين موز موا يودخل اللإووة مون عحوو   ديودة، و ن يووت  كول هوعا عصوورة ال تسوو   

اللإة ععر ال رون. وال عود مون التو يو   صلى  ظا  اللإة، وال تت اهل ما است ر  عليم
 عين هعه ا(ععاد  ميعها حتى  ح   للإت ا ما يخدمها، ويت اسب وواقعها.

و   م اعول موا ت ود ، ظهور  الودعوا  الم اديوة عوالر وع صلوى التورا ، والت  يوب 
عوووون المصووووطلحا  التراثيووووة  وووو  مظا هووووا، ودرسووووها، وتمحيصووووها ل سووووتفادة، وعوووود  

ية، ووص  العرعية عالتخلف والر عية. وكان من  عورح الوداعين صلوى التعور عاال هحام
الر وع صلى الترا  محمد ر ا التعيع  وصوعح  الصوال ، وتععهموا  و  علوك لطيوف 

 . ا43صحيتو ة و  اة المطوع وغيرهما

وثموة ر ل يووعهب صلووى الفصوول عووين  ووعين موون المصووطلحا  الوا وودة،  مووا كووان 
توور   ويصووا  لووم لفووظ عرعوو  عوسووائل االتووت ا ،  و  صوويً   وو  اللإووة الم  ووول م هووا ي

الم اح،  و ال ح ،  ما ا(لفاظ عالمية التسمية، والمستعملة    معظو  لإوا  العوال  
ويوعهب صعوراهي  مودكور صلوى صمكا يوة التعواون عوين  ا41صالمتحّ ر  يت  تعريعهوا علفظهوا

 ية، والععريوووة، الفصوووائل اللإويوووة، ويووودعو صلوووى الر ووووع صلوووى اللإوووا  السوووامية كالسوووريا
                                                                                                                                              

 . 242. ا ظر: اللإة وال حو عين ال دي  والحدي ، مر ز ساع ، ص 44
، 14. لمتاععة علك ا ظر، المصطل  اللإول العرع  من الع وا  صلوى التوحيود م لوة اللسوان العرعو ،      43
 .23-22،  ص 1422 1ق
. ا ظوور م ه يووة و ووز المصووطلحا  العلميووة ال ديوودة،  حموود تووفي  الخطيووب، م لووة اللسووان العرعوو ،             41

 . 32، ص1422، 1، ق14  
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. وال يفو  الدار   و  هوعا الم وال  ن ا47صواستعارة  لفاظ تؤددا عها المعا   ال ديدة
 العرعية  قوا اللإا  الت  تتترك معها    السامية.

ويتوووير الووودكتور سووومير اسوووتيتية  ووو  هوووعا الم وووال صلوووى اسوووتعا ة تلوووك اللإوووا  
مصوووطلحا  العلميوووة مووون عالعرعيوووة ع ولوووم:"  فووو  الععريوووة يل وووؤون ع ووود   ووول ععووو  ال

اللإا  الإرعية صلى العرعية صلى استعارة عع  ال عور الث ثيوة العرعيوة، ثو  ي ويفون 
 . ا42صصليها سواع   و لواح  من لإته "

وكووووان لم مووووز اللإووووة العرعيووووة  وووو  ال وووواهرة دوره  وووو  ال  اتووووا   صع دار  عووووين 
  صلوووى  ع وووائم   اتوووا  حوووول تر موووة المصوووطلحا  واقترا وووها،  وووعهب عووودد مووو ه

صدخووال ا(لفوواظ ا(ع ميووة عا  الصوويإة العالميووة كمووا هوو ، وكووان موون   صووار هووعا 
الر ل طم حسوين و حمود لطفو  السويد، وعار وه   و  علوك علو  تو يو  توتوة الوعل 
دعوووا صلوووى احتوووعا  صووو يز ا(لموووان  ووو  تر موووة المصوووطلحا  العلميوووة، ودعوووا َ  طوووون 

ل علوى  ووهر، وا(لفواظ التو  تودل ال ميل صلى التفريو  عوين ا(لفواظ العلميوة التو  تود
على صفة  (ن العرعية غ ية عالصفا ،  و  عو   عتر موة الكلموا  التو  تودل علوى 

 . ا44صصفا     المصطلحية العلمية

مهمووا يكوون موون  موور  وو  عوود موون تووعكر    ووا ع وودما  تعاموول مووز المصووطلحا  
ا عصوورة    ول اللإوية،  إ  ا   تظر  ن ت و  اللإة لخدمة  فسها عتو ير مصوطلحاته

عا كا ووو  العلوووو  ا(خووورا تسوووعى إلدخوووال  مموووا يتوقوووز تح ي وووم  ووو  العلوووو  ا(خووورا، واب
المصووطلحا   وو  سووعيل خدمووة العلووو  الوا وودة وتطورهووا   ووإن الدراسووا  اللإويووة ت ووو  
 وووو  ا(سووووا  لخدمووووة اللإووووة  فسووووها. وموووون ه ووووا  صوووول صلووووى  ن مووووا  حتوووواق صليووووم موووون 

                                                           

، 1434، 11 و  التصورف  و  اللإوة، صعوراهي  مودكور، م موز ال واهرة، ع . ا ظر: مدا ح  العلموا    47
 .147ص

.المتك   اللإوية    الوظائف والمصطل  واالحدوا ية، سمير استيتية، د. مكان ال تر،             42
 111ص

،  1471.ا ظر    علك: محا ر ال لسا     الدورة الحادية عترة، ال لسة السادسة، ال اهرة،  44
 .41-44ص
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اللإووة، ال  ن يكووون عووام   وو  تخلووف مصووطلحا  ي عإوو   ن يسوواعد  وو  ال هووو  ع
اللإووة، عوول صن ا(موور يتعوودا علووك صلووى دعوووة علمووا  اللإووة صلووى تحموول مسووؤولية  وو  
مسووواعدة  صوووحاب العلوووو  والف وووون ا(خووورا  ووو  صي ووواد المصوووطلحا  الم اسوووعة لتلوووك 

 العلو .

وال يع وو  علووك عحووال موون ا(حوووال  ن  ميووز ا(لفوواظ ا(ع ميووة سوو  د لهووا موون 
 و  م امها، ويؤدل  ميز ما تؤديم هعه ا(لفاظ،  لي  من قدرة لإة مون العدائل ما ي

اللإا   ن تستإ   ع فسها عن التو ثر عاللإوا  ا(خورا، والتو ثير  يهوا. عول الم صوود 
مموووا ت ووود   ن تحوووتفظ اللإوووة عتخصووويتها المتميوووحة  موووا  تلوووك اللإوووا ، و اّل يوووؤثر علوووك 

 لى العلما     صورتها العامة.ال حر اليسير العل يستعص  صي اد م اعل لم ع

 وسائل بناء المصطلحات في العصر الحديث -

علووى الوورغ  موون ظهووور الت ظيوور للمصووطلحا   وو  العصوور الحوودي ،  ووإن 
العمل المصطلح  العرع  ما حال يراو  حول ال هود الفردية الت  ي و  عها عدد 

ر عدد مون من العلما  العين  خعوا على عات ه   ا عًا من  وا ب ال  ية.  ظه
المعا   وا(عحا  الت  تت ومن عوددًا مون المصوطلحا  المتر موة  و الم  ولوة. 
وعلووى الوورغ  موون عووعل هووؤال   هووودًا متووكورة  كوولذ  وو  م الووم  ووإن هووعه ال هووود 
ال  ووإن مووا ي ووعم عووال   وو   تحتوواق صلووى توحيوود، وو ووود مظلووة يعملووون تحتهووا، واب

هوعا ا(خيور رحلتوم مون العدايوة، المإورب رعموا ال يورو  لعوال   و  المتور ،  يعود  
 عداًل من مواصلة ما كان عد  عم غيره.

ممووووا ت وووود   وووورا  ن المصووووطلحا  العرعيووووة الحديثووووة مووووا حالوووو  تعووووا   موووون 
متووك   متعووددة، توو  ها  وو  علووك توو ن كثيوور موون ال  ووايا التووائكة التوو  تعووا   

 م ها اللإة العرعية، وا(مة ع سرها    هعا العصر.

 ظرة على وسائل ع ا  المصوطل   و  العصور الحودي  و توقف ه ا ل ل   
عا ت اوح وا  وما يوا م هعه الوسائل من ع عا ، وما يعتريها مون   وص وخلول. واب
الوسائل ال ديمة    ع ا  المصطلحا  من م اح و  ول عصوورها المختلفوة،  إ  وا 
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  ووووود ا(صووووووا  تتعوووووالى م اديوووووة ع ووووورورة موا هوووووة هوووووعا السووووويل الم همووووور مووووون 
لوا وودة.  ي توور  ععوو  العلمووا  صع ووا  المصووطلحا  ا(  عيووة علووى المصووطلحا  ا

حالهووا صلووى  ن  ختووار لهووا مصووطلحًا قووادرًا علووى حموول المفهووو ، وعع ووه  ي توور  
م ه يا  للتعامل مز السواع  واللواح     المصطلحا  ا(  عية، عاعتعوار  ند 

وووور علووووى المتعوووواملين اختيووووار الم وووواع    العرعيووووة هووووعا ا(موووور موووون توووو  م  ن ييسو
للمصووطلحا  ا(  عيوووة عيسووور وسووهولة. وثموووة مووون يوودعو صلوووى م ه يوووة تت ووومن 
صدخووووال الصووووي  ا(  عيووووة، واختيووووار  ووووعور عرعيووووة لو ووووعها  وووو  هووووعه ال والووووب، 
واتت ا  مصطلحا  من  عور عرعية و   قوالب  ع مية. وسو توقف ه وا ع ود 

 - رعز من وسائل الع ا  الحديثة، وهعه الوسائل ه :

ال المصووطلحا  ا(  عيووة عصووورتها ا(  عيووة التوو  ورد  عليهووا  واًل: صدخوو
   لإتها ا( ، وكتاعتها عحروف عرعيوة، وظهور  مثول هوعه الصوورة موز عودايا  
العموول اللإووول الحوودي ، وظهوور   تي ووة لووعلك مصووطلحا  يصووعب قعولهووا  وو  

، ومصووووطل  صسوووويركومفلك ا. ا30ص العرعيووووة،  حووووو مصووووطل  صكو يتووووو ديكووووار ا
صوووووو يز رعمووووووا َ مَكووووووَن تكلووووووف قعولووووووم  وووووو   سووووووما  ا( هووووووحة،  حووووووو ومثوووووول هووووووعا ال

صا(وسووووووويلوغرافا وصالكيمووووووووغرافا، و ووووووو   سوووووووما  العلموووووووا   حوصعر تتراسووووووورا 
وصعروكلموووانا، ولكووون يصوووعب قعوووول علوووك  ووو  غيوووره مووون المصوووطلحا  اللإويوووة 

 والعلمية.

ثا يووًا: تر مووة  ووح  موون التركيووب المكووون للمصووطل ، واقتوورا   ووح  م ووم، 
ر مصوووووووووووووووووووطل  وحوووووووووووووووووووودا   و يماتيوووووووووووووووووووة  وووووووووووووووووووو  م اعوووووووووووووووووووول                        حوووووووووووووووووووو اختيووووووووووووووووووووا

 Phonological)ا، وال ملوة الفو ولو يوة  و  م اعول،Phonematic Unitsص

                                                           

. م ها العح  اللإول عين الترا  وعل  اللإة الحدي ، عل  حوين، عإداد، دار التؤون  30
 .43، ص1421، 1الث ا ية العامة، ط
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Sentence)                                     ومصطططططططططططط ال ونيمي(طططططططططططط   ني طططططططططططط   م    طططططططططططط  م   طططططططططططط

 .ا31ص Phonemec Content)و

لصوويإة ا(  عيووة علووى حالهووا   حووو ثالثووًا: تر مووة  ووعر الكلمووة مووز صع ووا  ا
صوتي ، وصر ي ، وص في ، وداللي . وهعه الطري ة ه  ما يسميها يوسف غاحل 
صطري ة الته ينا ع ولم:" ول د اعتمد ا تخصيًا طري ة الته وين هوعه  و  تعريوب 

ععووووووووووووووووووو  مصوووووووووووووووووووطلحا  كتوووووووووووووووووووواب  ردي وووووووووووووووووووان ديسوسوووووووووووووووووووير..  تر م ووووووووووووووووووووا                 
 EMEصوووووووو ، ومووووووون ال حووووووو  ال PHONا المركعوووووووة مووووووون PHONEMEص

عووووووووووووووو داللووووووووووووووي ،            Semantemeعووووووووووووووو صوووووووووووووور ي ، و morphemeعصووووووووووووووويت ، و
 . ا32صعفر ي  vertuemeو

راععوووووووووًا: اختيوووووووووار م ووووووووواع   عرعيوووووووووة للمصوووووووووطلحا  ا(  عيوووووووووة، وكتاعوووووووووة 
المصطلحا  ا(  عية صحا ها عحروف عرعية، وقد يكتب المصطل  ع ا ب علك 

ععد الواحد وا  ،  ها هو يتحد  عن  وروع علإتم ا( ،  حو ما   ده ع د عل  
ا  و دراسوووووة ا(صووووووا ، phonetiqueعلووووو  اللإوووووة ع ولوووووم: " وهووووو  الفو يتيوووووك ص

ا  و دراسووووووة الله ووووووا  العاميووووووة، والسوووووويكولو يا Dialctologieوالووووووديالكتو يا ص
 و عل  ال ف  اللإوول، وهوو دراسوة  Linguistique (Psychologieاللإوية ص

اللإويووة والظووواهر ال فسووية عمختلووف   واعهووا، وعيووان  ثوور  الع قووا  عووين الظووواهر
ا  و Semantiqueكل م ها    اآلخور، والسويم تيك                         ص

 . ا33صدراسة اللإة من  احية الداللة

عا  عوود ا ال ظوور  وو  هووعه الوسووائل و وود ا   هووا  وو  معظمهووا تمثوول صووورة  واب
  موز  حعوة المحا ظوة علوى كيوان من صور التإريب للمصطل  العرعو ، وال تتفو

                                                           

، 1423، 3. ا ظر: دراسة الصو  اللإول،  حمد مختار عمر، ال اهرة، عال  الكتب، ط 31
 .314-312ص
، 1العرع  ال امعية، ط. مدخل صلى ا(لس ة، يوسف غاحل، دمت ، م تورا  العال   32

 .143، ص1423
 .34، ص4.عل  اللإة، عل  ععد الواحد وا  ، ال اهرة، دار  ه ة مصر، ط 33
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اللإوة العرعيوة واسوت  ليتها، وتمثول  ا عوًا مون  وا وب التععيوة التو  تعيتوها ا(موة 
ن كا وو  الصووورة الراععووة هوو   قرعهووا صلووى رو  العرعيووة، ومرحلووة   وو  حا وورها. واب
يمكن ت علها ريثما يتيسر صي اد المصطل  العرع  العديل  ص وا ة لموا تمثلوم هوعه 

 تواصل مز الح ارا  ا(خرا دون الت كر لهويت ا ولإت ا. المرحلة من

يمثوول اقتوورا  المصووطلحا  علإتهووا ا(  عيووة، دون العحوو  عوون م اعوول عرعوو  
لها ت صيرًا وا حًا من  ولئك العين يعتمدون هعا ا(سلوب  صع ص ه  يريحون   فسه  

 من ع ا  العح ، عدعوا عد  قدرة العرعية على تو ير الم اع  .

ت وووول تلووووك الصووووورة التوووو  تمووووحق عووووين العرعيووووة وا(  عيووووة  وووو  المصووووطلحا  وال 
خطوووورة عووون تلوووك التووو  تعتمووود علوووى   ووول المصوووطلحا  ا(  عيوووة  علوووك  ن الصوووورة 
ا(ولوووى قووود تووودعو الإيوووورين للعحووو  عووون م اعووول يستسووويإم المتخصصوووون،  موووا هوووعه 
م، الصوووورة  إ هوووا قووود تووودخل مووون ال وووي  علوووى اللإوووة موووا ي عووول المسوووتخدمين ير وووو 

 ويعتعدون عن م رد التفكير ععديل يحل مكا م.

ورعمووا كووان الته ووين  تووودها خطووورة لمووا يمثلووم مووون ت اهوول إلمكا ووا  العرعيوووة 
الح ي يووة، وت ووليل للمسووتخدمين  يؤيوود هووعا التصووور  ن اللإووا  العالميووة تتووترك  وو  
معظوووو  ا(صوووووا ، ولك هووووا تختلووووف  وووو  الصووووي  والمعووووا   التوووو  تحتملهووووا الصووووي   

  التووو  تسوووتخدمها اإل  ليحيوووة موووثً  تسوووتخد  العرعيوووة  غلعهوووا،  لمووواعا  تووورك  ا(صووووا
و عحو   -صويإة 1200التو   حصواها اعون ال طواع  علإو   -صي  العرعية وقوالعهوا

عوون صووي     عيووة، وهوول ع ووح  هووعه الكثوورة الكوواثرة موون الصووي  العرعيووة عوون ت ديووة 
  رر على لإت ا.المع ى المراد حتى  عح  عن صي   ع مية تدخل ال ير وال

ص  ا و حن  تطلز صلى التواصل موز الح وارا  ا(خورا، وموا ت ت وم مون علوو  
ي عإوو   ن ال  ت كدوور للإووة اختارهووا اللووم  وول وعوو  لتكووون الحاموول للكتوواب الووعل تعهوود 
سعحا م عحفظم،  حفظها عحفظ كتاعم  يها، وال  قل من  ن يسعى  ع اؤها لل يا  عهعه 

 المهمة ال ليلة.

 


