
اإلیداع القانوني: جانفي

04



 
 

 جملة اإلبراهيمي

 لآلداب والعلوم اإلنسانية
 

 مجلة علمية دولية محّكمة نصف سنوية
 الجزائر -تصدر عن جامعة برج بوعريريج 

 04العدد: 
 0000 أكتوبر
  

 
 

 واالجتماعية اإلنسانية العلوميف  املصطلح إشكاليات
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 97970972issnر د م د
 0202 جانفي  إلايداع القانوني:



 
 

 
 

 أ.د/ عبدالحق بوبترة

 مدير الجامعة

 
 
 
 

 

 

 د. عبدهللا بن صفية

 

 جامعة بابل )العراق( .... ألامير الخميسد. علي عبد     أ.د/ رحيم حسين  .... جامعة برج بوعريريج )الجزائر(        

 .... جامعة املسيلة )الجزائر( د. ناصر بركة            )العراق( جامعة ذي قار أ.د/ ضياء غني العبودي ....  

                                                                كلية املجتمع )قطر( .... د. مصطفى أحمد قنبر            جامعة البصرة )العراق( أ.د/ محمد جواد البدراني ....

 د. عبداملالك بكاي .... جامعة سطيف )الجزائر(          .... جامعة برج بوعريريج )الجزائر( د. إسماعيل ميـهوبي

 )الجزائر( برج بوعريريج.... جامعة  أ. بوبكر ملياني          د. سليم حمدان .... جامعة الوادي )الجزائر(            

 .. جامعة برج بوعريريج )الجزائر(. أ. رشيد حناش ي                           .... جامعة املسيلة )الجزائر( د. مراد تواتي

 )الجزائر(.... جامعة برج بوعريريج  أ. سومية ديرم       .... جامعة برج بوعريريج )الجزائر(  د. عبدالكريم هجرس

 
 
 

 

 :مجيع املراسالت واألحباث توّجه إىل السيد

 رئيس تحرير مجلة إلابراهيمي لآلداب والعلوم إلانسانية

 الجزائر –جامعة محمد البشير إلابراهيمي برج بوعريريج 

 00213(0)661604837اهلاتف

            799280165(0)00213 

 elibrahimi.lh@gmail.comالربيد اإللكرتوني



 
 

 "إلابراهيمي لآلداب والعلوم إلانسانية"مجلة 

 مجلة علمية دولية محّكمة نصف سنوية

 الجزائر  - تصدر عن جامعة محمد البشير إلابراهيمي برج بوعريريج 

 
 اهليئة العلمية االستشارية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د/ مبروك دريدي .... جامعة سطيف   )الجزائر(         

 )ألاردن( جامعة البلقاء التطلبقية ... د/ جمانة بشير أبورمان

 د/ الحاج بلقاسم .... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر(

 د/ عدنان مهنديس .... جامعة فاس )املغرب(

 د/ مراد قفي .... جامعة املسيلة    )الجزائر(

 د/ يوسف العايب .... جامعة الوادي   )الجزائر(

 )الجزائر(د/ سماح بن خروف .... جامعة برج بوعريريج  

 د/ محمد مدور .... جامعة غرداية    )الجزائر(

 د/ محمد بن علي .... جامعة غليزان   )الجزائر(

 د/ عبدالحميد بودرواز .... جامعة املسيلة  )الجزائر(

 د/ ياسين بغورة .... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر(

 د/ غنية بوضياف .... جامعة بسكرة   )الجزائر(

 رحماني .... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر( د/ زهرالدين

 د/ فايزة لولو  .... جامعة سوق أهراس   )الجزائر(

 د/ عبدالسميع موفق .... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر(

 د/  فاطمة صغير .... جامعة تلمسان    )الجزائر(

 د/ عبداملجيد قديدح .... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر( 

بن فرج .... جامعة برج بوعريريج    )الجزائر(                                      د/ زوينة

 د/  موس ى بن منصور .... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر(

 د/ موس ى لعور .... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر(  

 د/ محمد يزيد سالم .... جامعة باتنة  )الجزائر(      

 )الجزائر(  2.. جامعة سطيفد/ العيدي طويل ..

 

أ.د/  عالء الدين أحمد الغرايبة ... جامعة الزيتونة ألاردنية )ألاردن(                 

أ.د/ أحمد مسعودان  .... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر(                                 

. ع . م(                       الشارقة   )إ  –أ.د/ صالح هويدي ناصر .... معهد التراث 

أ.د/ تامر محمد عبدالعزيز .... جامعة املنيا   )مصر(                                            

 أ.د/  عبدالقادر بن فرح .... جامعة سوسة   )تونس(   

أ.د/ رشيد زرواتي .... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر(                                         

أ.د/ مصطفى الغرافي .... جامعة مكناس )املغرب(                                                 

 أ.د/  إبراهيم مصطفى الحمد .... جامعة تكريت   )العراق( 

 بوعرفة .... جامعة وهران   )الجزائر(                            ر أ.د/ عبدالقاد

أ.د/  أحمد الهادي رشراش .... جامعة طرابلس   )ليبيا(                                        

 مينسوتا )و.م.أ(        –أ.د/ مصطفى عطية جمعة .. الجامعة إلاسالمية 

رج بوعريريج  )الجزائر(                                 أ.د/ الجودي صاطوري .... جامعة ب

أ.د/ رحمان غرَكان عبادي  ....  جامعة القادسية  )العراق(                                       

 أ. د/  محمد بكادي .... جامعة تمنراست   )الجزائر( 

    أ.د/ شفيقة العلوي .... م. ع. أ بوزريعة  )الجزائر(

                                            د/ عادل محلو .... جامعة الوادي )الجزائر(أ.

 القاهرة  )مصر( –د/ محمد جبر  جميل .... جامعة املدينة العاملية 

 د/  ميلود زنكري .... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر(    

                                     د/ زينب رضا حمودي الجويد .... جامعة بابل )العراق(

 د/ كمال فرشة .... جامعة برج بوعريريج   )الجزائر( 

 د/ زينب حسين كاظم املحنا ... جامعة القادسية  )العراق(  

 )الجزائر(    د/  بوبكر الصديق صابري ... جامعة برج بوعريريج

                                                             



 
 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )الجزائر(  نوال أقطي .... جامعة بسكرة د/ 

 د/ محمد بن لخضر .... جامعة الجلفة )الجزائر(

 د/ زهيرة دبيح .... جامعة املدية )الجزائر(

 املسيلة )الجزائر(د/  صالح غيلوس .... جامعة 

 د/ رابح أوالدضياف  .... جامعة قاملة )الجزائر(

  د/ عادل بوديار .... جامعة تبسة  )الجزائر(

 د/ فتحي بحة .... جامعة الوادي )الجزائر(

 د/  بشير  بوقاعدة .... جامعة سطيف )الجزائر(

 آفلو  )الجزائر( –د/ بن الدين بخولة .... املركز الجامعي 

 بن عمر .... جامعة الوادي  )الجزائر(د/ سهيلة 

 د/  مراد تواتي .... جامعة املسيلة  )الجزائر(

 د/ عبدالقادر خليف .... جامعة تبسة )الجزائر(

 د/ عبد الرحيم البار .... جامعة جيجل )الجزائر(

 د/ زهور شتوح ....  جامعة باتنة )الجزائر(

 د/ وليد شريط .... جامعة البليدة )الجزائر(

 لخضر رفاف .... جامعة برج بوعريريج    )الجزائر( د/

 د/ لزهر كرشو .... جامعة الوادي )الجزائر(

 د/ محمد مكي .... جامعة املدية )الجزائر(

 د/ محمد بن يحي .... جامعة الوادي )الجزائر(

 د/  آمال كبير  .... جامعة تبسة )الجزائر(

 

 
 )الجزائر(د/ علي دغمان .... جامعة الوادي 

 د/ حليمة عواج .... جامعة باتنة )الجزائر(

 د/  أم السعود براهيمي .... جامعة الجلفة )الجزائر(

 د/ سفيان لوصيف .... جامعة سطيف )الجزائر(

 د/ أحمد بقار .... جامعة ورقلة )الجزائر(

 د/  إبراهيم زالفي .... جامعة املسيلة )الجزائر(

 املسيلة )الجزائر( د/  الحسين بركات .... جامعة

 د/ يوسف بديدة .... جامعة الوادي )الجزائر(

 د/  نصيرة بلبول .... جامعة الجلفة )الجزائر(

 د/ سفيان بن صفية .... جامعة سطيف )الجزائر(

 د/  كمال بن مارس .... جامعة قاملة )الجزائر(

 د/ خميس ي بولعراس .... جامعة سطيف )الجزائر(

 . جامعة الوادي )الجزائر(د/ خليل عبدالكريم ...

 لخضر رفاف .... جامعة برج بوعريريج    )الجزائر(د/ 

 د/ عبد العزيز خنفوس ي .... جامعة سعيدة  )الجزائر(

 د/ سعد مردف .... جامعة الوادي )الجزائر(

 د/ غزالن هاشمي .... جامعة سوق أهراس    )الجزائر(   

  )الجزائر(د/ حبيبة عبدلي .... جامعة خنشلة 

     د/ كمال بن عمر .... جامعة الوادي )الجزائر(

   د/ محمد الصديق معوش .... جامعة الوادي )الجزائر(

  

                    

 

 

 



 
 

شروط النشر في املجلة

كّل البحوث والدراسات   لآلداب والعلوم اإلنسانية" اإلبراهيميتستقبل جملة "    
العلمية املندرجة ضمن دائرة اهتماماهتا )األدبية واإلنسانية واالجتماعية(، وستسعى 
إىل نشر منجزات الباحثني من داخل اجلزائر وخارجها بالّلغات الثالث )العربية 
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  يتبع امللخصان بالكلمات املفتاحية(keywords( واليت ال تتعّدى سبع )كلمات 70 )
 ترتب حبسب وظيفيتها يف املقال، وينبغ  أن تشملها الورمجة يف امللخص الثاي. 

  ختضع البحوث املقدمة إىل اجمللة للتحكيم العلم  السري حبسب األصول املتعارف عليها
علميا، وقرارات احملّكمني هنائية غري قابلة للطعن.
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 افتتاحية العدد
 

إىل إثارة االهتمام بإشكاليات املصطلح يف "اإلبراهيم " جملة ن يهدف هذا العدد م
اليت  من خالل طرحه العديد من األسئلة االقتضائيةوذلك العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

جعيات املعرفية والتداول املر سؤال  :منها ،حبثية كيرىحماور املسامهني لت للباحثني شكّ 
 الورمجة وراهن املصطلح العلم ، وسؤال وسؤال التأصيل/ التوليد/ التأسيس ،صاملتخصّ 
بني دوائر املعرفة  االصطالح توحيد ال ، وسؤالتعّدد االصطالح  وإشكالية التلق الوسؤال 

 اإلنسانية واالجتماعية. 
 

الباحثني من داخل اجلزائر ومن  نجزاتلت م، تنزّ األسئلة وغريهاوتأسيسا على هذه 
عاجلت إشكاليات املصطلح من زوايا نظر مقاربات علمية جادة للقارئ مة مقدّ  ،خارجها
 علم االجتماع) العددهذا حبسب التخصصات العلمية اليت ينتم  إليها املسامهون يف  خمتلفة

وغريها من التخصصات  ...(د،ي، العلوم اإلسالمية، الورمجة علوم اللغة العربية، النقد األ
 .العلمية األخرى

 

 هيئة التحرير ، وأدعويف إخراج هذا العدد من ساهم أشكر كلّ  مبناسبة هذه الساحنةو 
مرة  ة فيما يتعلق بإصدار أعداد دورية تعاجل كلّ ـوخباص ،إىل مواصلة العمل هبذه الوترية

على  إشكالية من اإلشكاليات املطروحة يف ميادين االشتغال العلم  اإلنساي واالجتماع 
 على الباحثني جتمع أن )األعداد اخلاصة( شأن من ألنّ  ،النحو املعمول به يف هذا العدد

يف و ، يف املوضوع املشورك الواحد وتفتح هلم جسور احلوار العلمية، ختصصاهتم اختالف
 مما يوفر عليه عناء البحث. ومتكاملةمتجانسة مادة  تقّدم للقارئ الوقت نفسه

 

إىل املسامهة مبنجزاهتم األكادمييني الباحثني  وال يفوتين يف هذا املقام أن أدعو كلّ 
 وإثرائها.األعداد القادمة إصدار يف للمشاركة العلمية 

    

 أ.د/ عبدالحق بوبترة                                                                   
 مدير الجامعة                                                                            
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 مكانة المصطلح في الفكر العربي

 

The position of the term in Arab thought 
 

 بشير حرشايةد.                                    
 (الجزائر)النعامة  -المركز الجامعي صالحي أحمد                                 

             gazzalla1977@gmail.com    
 

 80/88/0808تاريخ القبول:                            81/81/0808: رسالتاريخ اإل
 

 ملخص:
يف أّن املصطلح ميارس دورا فاعال يف مسألة تكوين املعرفة مبا ه  محولة اختالف ال 

اجلديل، مبا أّن املصطلح ال  - داللّية وثقافّية، ولكن مثل هذه الصورة هلا وجهها التباديل
خيرج عن مقولة أّن املعرفة ه  بيئة تتكاثف فيها الدالالت وتتوالد وتتناص حتت ضاغطة 

وهذا يساهم يف صياغة شكل املصطلح ومفهومه، لذلك يكون املصطلح  اإلجرائّية،احلاجة 
من وجوه التواضع التوافق   ال يغادر ضوابطها أو معايريها، على اعتبار أنّه وجه اثقافيّ  امنَتج
دافعهم حاجة  بني إىل فضاء داليل له خصوصّيته،ن هلم أهلّية التوليد والصياغة املنتسبني م

توحيد اخلطاب أو ختصيصه ضمن سياق معنّي متييزا له عن الداللة العفويّة أو  مشوركة إىل
وكيف كانت  مدى اهتمام العرب باملصطلح، ، وللتعرف علىالعام  -املتداول اجلمع 

 حيث انطلقنا من إشكالية: ما املكانة اليت حظ  هبا املصطلح عند العرب؟. نظرهتم إليه،

 .طرقمكانة، مصطلح، فكر، تراث، عرب، :  الكلمات المفتاحية
:Abstract 

     There is no disagreement about  the active  role  that the term 
can play with relatgion to the issue of knowledge formation. It is 
a semantic and cultural load, but such an image has its 
reciprocal-dialectical aspect, since the term does not deviate 
from the saying that knowledge is an environment in which 
semantics condense, reproduce and interchange under the 
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pressure of procedural need, and this Contributes to the 
formulation of the term and its concept, so the term is a cultural 
product that does not depart from its controls or standards, 
considering that it is an aspect of consensual modesty between 
those who have the capacity to generate and formulate who 
belong to a semantic space that has its own, motivated by a 
common need to unify the discourse or customize it within a 
specific context In order to distinguish it from the spontaneous or 
collective-colloquial connotation, and to know the extent of Arab 
interest in the term, and how they view it, we started from a 
problematic: What is the status that the term has acquired among 
Arabs? 
 

Keyword: Status, Term, Thought, Heritage, Arab, Methods. 

 

  :مقدمة

العلوم، على حد تعبري اخلوارزم . وقد قيل إّن فهم املصطلحات ه  مفاتيح 
املصطلحات نصف الِعلم، ألّن املصطلح هو لفظ يعير عن مفهوم، واملعرفة جمموعة من 
املفاهيم اليت يرتبط بعضها ببعض يف شكل منظومة. وقد ازدادت أمهّية املصطلح وتعاظم 

 "أو "جمتمع املعرفة ملعلومات" املعاصر الذي أصبح يوصف بأنّه "جمتمع ا دوره يف اجملتمع
نا بالنمسا اخّتذت شعار "ال معرفة بال يت يف فيحّّت أّن الشبكة العاملية للمصطلحا

". فعمليات اإلنتاج واخلدمات أصبحت تعتمد على املعرفة، خاّصة املعرفة العلمّية مصطلح
 الشركات أدوات التصميم واإلنتاج والتقنّية. فبفضل تكنولوجيا املعلومات واالّتصال، غرّيت

نتجاهتا وجترّبه باحلاسوب قبل أن تنّفذه يف املصنع. كما ـأخذت تصّمم النموذج املختيرّي ملف
أهّنا مل تُعد ملزمة بالقيام جبميع عمليات التصنيع يف مكان واحد وبصورة متعاقبة، وإّّنا 

ختلفة يف وقت واحد، مث تقوم أصبح باإلمكان تكليف شركات متعّددة بتصنيع األجزاء امل
نتج وتسويقه. وأّدت هذه 

ُ
 التطورات إىل اإلسراع يف التنفيذالشركة املنتجة بتجميع أجزاء امل

وختفيض التكّلفة، وحتسني اإلنتاجّية، وزيادة القدرة التنافسّية لتلك الشركات. ونتيجة للثورة 
عارف والتكنولوجّيات املختلفة أّدى التكنولوجّية املعاصرة، حصل اندماج وترابط بني أنواع امل
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إىل توليد علوم جديدة، وصناعات جديدة، وخدمات جديدة. وظهرت يف السوق سلع 
وخدمات مبنّية على حتويل املعارف إىل منتجات، ُتسّمى بالسلع واخلدمات املعرفّية. وهلذا 

بصورة مباشرة يف معادلة اعتيرت النظرياُت االقتصادية احلديثة املعرفَة عاماًل "داخلياً" يدخل 
النمو، بعد أن كانت النظريات االقتصاديّة القدمية تعد املعرفة عاماًل "خارجياً". فكّلما 
انتشرت املعرفة بني أفراد اجملتمع، حتّسن أداؤهم، وارتفع مردودهم االقتصادّي. واللغة وعاء 

ة التعامل مع املعرفة، وأّس املعرفة، واملصطلح هو احلامل للمضمون العلمّ  يف اللغة، فهو أدا
 .احلاسم يف عملّية املعرفة ّيته الكبرية ودورهتمع املعلومات. ويف ذلك تكمن أمهالتواصل يف جم

 

تعد ظاهرة من الظواهر اللغوية احلضارية  - بصفة عامة -نشأة املصطلح العلم   إنّ 
يف لغته، فيكرس  اليت حتدث عادة بظهور أو انبثاق مفهوم جديد ال يتوفر على مقابل له

 املختصون جهودهم من أجل وضع مقابل لذلك املفهوم من لغتهم.
 

وإذا كان الباحثون جيمعون على أن املفكرين العرب القدامى تناولوا الظاهرة 
االصطالحية باعتبارها ظاهرة فكرية ال باعتبارها علما مستقال، فإن الغربيني )األوروبيني 

م. مث  69خاصة( استطاعوا صياغة قانون لوضع املصطلحات وتصنيفها مع بداية القرن 
الصعيدين العر،ي واألور،ي فظهرت املؤسسات واجملامع اللغوية توالت اجلهود واملساع  على 

تعريبه، وجتميع  ترمجته أو اليت حتمل على عاتقها سن قوانني لتوحيد جهود وضع املصطلح أو
 ذلك يف معاجم متخصصة قصد تعميمها على القراء.

 

  المصطلح في التراث العربي   /8
 جانب استخدام لفظ اصطالحطلح إىل قد ورد عن العرب استخدام لفظ مص

وسنقتصر يف حبثنا هذا على استخدام ما يشيع أكثر بني الدارسني وهو لفظ )مصطلح( إال 
 .(6)(إذا ورد نص صريح باستخدام اللفظ اآلخر )اصطالح

 

أدرك العرب القدماء أمهّّية املصطلح ودوره يف حتصيل العلوم. فقال القلقشندي )املتوىف 
معرفة املصطلح ه  الالزم احملتَّم واملهّم  إنّ  "كتابه "صبح األعشى( يف  م6168هـ/826سنة 

 .املقدَّم، لعموم احلاجة إليه واقتصار القاصر عليه

 .(2)ْصنِع"حّّت ُيصاَب هبا طريُف امل     إن الصنيعَة ال تكوُن صنيعًة 
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فيه "، الذي مجع اوّي يف مقّدمة كتابه املشهور "كشاف اصطالحات الفنونونّوه الته
إّن أكثر ما حيتاج به يف  :أهّم املصطلحات املتداولة يف عصره وعّرفها، بأمهية املصطلح فقال

العلوم املدّونة والفنون املروَّجة إىل األساتذة هو اشتباه االصطالح، فإّن لكلِّ ِعلم اصطالحاً 
 .(3)"دليالً  به إذا مل يُعلم بذلك ال يتيسر للشارع فيه إىل االهتداء سبياًل وال إىل فهمه

 

وعّرف اللغويون العرب القدامى املصطلَح بأنّه لفظ يتواضع عليه القوم ألداء مدلول 
معنّي، أو أنّه لفظ نُقل من اللغة العامة إىل اللغة اخلاصة للتعبري عن معىن جديد. فقال 

 "التعريفات( يف تعريف االصطالح يف كتابه "م6163ـ - 6317هـ/ 861ـ - 017اجلرجاي )
مث أضاف وكأنّه  .عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الش ء باسٍم ما، يُنقل عن موضعه""

 .(1)"بينهما ملناسبة آخر إىل معىن من اللفظ "إخراج املصطلح: وضع طرائق بعض عن يتحدث
 

االصطالح هو اتفاق " "( يف "الكّلّياتم6183/هـ6791وعّرفه أبو البقاء الكفوي )ت 
 .(5)"آخر لبيان املراد إىل معىن عن املعىن اللغويّ  إخراج الش ء: وقيل على وضع الش ء، القوم

 

"تاج العروس" بأنّه: "اتفاق طائفة خمصوصة على  يف معجمه وعّرفه مرتضى الزَّبيديّ 
 .(1)"أمر خمصوص

 

ويلّخص الدكتور أمحد مطلوب، األمني العام للمجمع العلمّ  العراقّ ، الشروط 
 :املصطلح واليت ميكن أن نستشّفها من التعريفات السابقة فيما يأيتالواجب توفرها يف 

 .اتفاق العلماء عليه للداللة على معىن من املعاي العلمّية  -

 .اختالف داللته اجلديدة عن داللته اللغويّة األوىل -

 .(0)"وجود مناسبة أو مشاركة أو مشاهبة بني مدلوله اجلديد ومدلوله اللغوّي )العام( -
 

 بدايات المصطلح عند العرب /0
 القرآن حول اإلسالمية األحباث ظهور ببدء العربية املصطلحية النطالقة التأريخ ميكن
 نفسها وتفرض احلضارة، ركب يف مكانتها تأخذ بدأت حيث النبوية، والسرية واحلديث

 التفسري دارس وكذلك مصطلحه، اإلعجاز لدارس أصبح: »حيث العلوم، تدوين أثناء
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 بنية يف األساسية اللبنات شكلت اليت النقلية العلوم من ذلك وغري والتاريخ واملغازي والسرية
 .(8)«اإلسالمية العربية الثقافة
 

 بعض يف يرد كما) والتعريفات احلدود أو االصطالحات مبسألة االهتمام كثر كما
 املعتنني رواد من املتكلمون يكون أن يعتقد لذا العقلية، العلوم انتشار بعد ،(األحيان
 .باملصطلح

 

 واهلندية اليونانية للعلوم العرب استرياد مع املصطلحية باملسألة االهتمام ويزداد
 مبحاورة األوائل علمائنا قيام إىل أدى مما وغريها، ورياضيات وفلسفة منطق من والفارسية
 والقياس، الوضع: مثل شّت بوسائل مستعينني الدفينة، كنوزها عن والتفتيش لغتهم

 ومصطلحاهتا العلوم حدود إبداع هبدف …جرا وهلم والتعريف والورمجة والنحت، واالشتقاق
 .الفورة تلك يف منه عانوا الذي املصطلح  العجز يسدوا حّت وتعريفاهتا، ورسومها

 

 هذا حال، وكل عصر كلّ  يف التطور قانون حيكمها اللغة أن األولون علماؤنا الحظ
 إذا: »تقول القاعدة ألنّ  العصر؛ هبا ميوج اليت واملخورعات الرؤى ملسايرة يؤهلها التطور
 .(9)«عباراهتا اتسعت وتصوراهتا العقول اتسعت

 

 ما عباس احلليم عبد عباس يلخص القدامى، العرب عند املصطلح وضع آليات وعن
 وضع يف القدماء وسائل عن حتدث حني ،"لغوية حبوث" كتابة يف مطلوب أمحد. د الحظه

 :(67)الوسائل من عددا ذلك يف اعتمدوا أهنم فوجد املصطلح،

 واملتكلمون والعروضيون النحويون فعل كما معروفا يكن مل ملا األمساء اخوراع: األوىل
 .وغريهم

 كما واجملاز، التشبيه سبيل على اجلديدة، املعاي على للداللة القدمية األلفاظ إطالق: الثانية
 .وفنون علوم من اإلسالم بعد استجد مما وغريها والدينية الشرعية األمساء يف

 .واللغويني النحاة عند املعروفة الوسائل بإحدى العربية إىل األعجمية األلفاظ نقل وه  :الثالثة
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 كانت العر،ي الوراث يف املصطلحية باملسألة االعتناء بداية أنّ  يرى آخر فريق وهناك
 واآلخر وإهلام، ووح  توفيق اللغة أنّ  يرى أحدمها فريقني، بني الصراع حمورها فكرة» بسبب
 .(66)«باالصطالح يفسرها

 

 تشمل متنوعة، مبصطلحات اللغة إثراء يف جنحوا القدماء فإنّ  اآلراء، اختلفت ومهما
 بزغ قد - مقنعة نظرية أسس على قائما علما باعتبارها - املصطلحية لكن امليادين، خمتلف
 الظاهرة متس اليت القدمية العربية الطروحات أما» عشر، التاسع القرن أواخر يف جنمها

 .(62)«مستقال علما باعتباره ال فكرية ظاهرة باعتباره االصطالح تناولت فقد االصطالحية
 

 عن املصطلحية الظاهرة يفصلون يكونوا مل القدامى العرب املفكرين أنّ  إىل إضافة
 والفقهية واملنطقية اللغوية بالكتابات باملصطلح املتعلقة القضايا تداخلت حيث العلوم؛ باق 

 .وغريها واألصولية
 

 يف أسهم علميا ازدهارا شهدت قد اإلسالم  التاريخ من األوىل القرون كانت وإذا
 أدى املوالية القرون يف العلم  البحث ركود فإنّ  املسلمة، الثقافية الذات شأن من اإلعالء

 الورك  العثماي احلكم إبان قرون ستة طوال املصطلحات فجمدت أيضا، اللغة ركود إىل
 أشرقت حّت م69 القرن يف احلديثة العربية النهضة مشس أشرقت نإ وما. عديدة ألسباب
 والكتب كالصحف والثقافة العلم وسائل من هلا تيسر ملا نظرا ،"لغوية صحوة" أنوار معها

 لينضب جماريها إىل املياه وعادت اهلمم واستنهضت العلمية اجملامع فظهرت … واملعاهد
 .جديد من اللغة شريان
 

 يف متواضعا جهدا األلسن، مدرسة يف وتالميذه الطهطاوي رفاعة املرحوم بذل» فقد
 من العر،ي الوطن أرجاء كافة يف النداءات وتوالت. (63)…«االصطالحات بعض تعريب
 على سواء العربية اللغة رق  سبيل يف اجلهد من مزيد بذل إىل داعية اخلليج إىل احمليط
 .األفراد مستوى على أم املؤسسات مستوى

 

 الظاهرة ختص اليت القضايا من العديد طرحوا األوائل علماءنا إنّ  الكالم، وحاصل
 أبدى بعضهم أن كما التحديد، أو التوحيد أو بالوضع األمر تعلق سواء االصطالحية
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 يف رسائل إنشاء إىل مال» خراآل والبعض الدخيل، املصطلح مسألة من متحفظا موقفا
 اصطالحات حتوي اليت اخلاصة املعاجم وظهور املعجمية احلركة تطوير إىل أدت االصطالح

 .(61)«الفنون من فن أو العلوم من علم
 

 ملحة ضرورة املصطلحية الدراسة خيص فيما األوائل تراث من االستفادة مسألة وتبقى
 .(65)«بشخصيتنا ونظهر هويتنا، فنمتلك أصالتنا، من املعاصرة نستمد: »حّت

 

  :بين المدرستين البصرية والكوفية المصطلح اللغوي /3
املصطلح اللغوي نشأ  الدارسون الذين تناولوا موضوع املصطلح اللغوي ونشأته أنّ  أقرّ 

 داللته األوىلاملصطلح وال حتديد يف مرحلة مبكرة غري أهنم مل يستطيعوا تعيني زمن وضع 
املصطلح عرف مكتوبًا يف زمن متأخر عن مرحلة نشوء الدرس اللغوي عند  وذلك ألنّ 

العرب، ونعين بذلك وروده يف كتاب سيبويه. وال يعين إثباته يف الكتاب أن املصطلح 
اللغوي كان من وضع سيبويه وشيوخه األدنني كاخلليل ويونس، إذ ال بد أن تكون بعض 

دَّدت على ألسنة النحاة قبل اخلليل، وتوارث اخلليل ومن جاؤوا بعده املصطلحات قد تر 
 .(61)هذه املصطلحات وزادوا عليها تبعاً لتطور درسهم اللغوي

 وملا كانت من املشاكل اليت عرضت لدراسة املصطلح: أصول املصطلح ومصادره؟ فإنّ 
 استعملوا املصطلحات غري العربية علماء العرب يف العلوم الطبيعية قد ون أنّ الدارسني يقرّ 

ولكن مجيع مصطلحات الفقه وعلوم العربية أصيلة؛ ألهنا انبثقت من الفكر العر،ي بعد 
 .(60)م بتقدمه"اإلسالم، وكانت املصطلحات تظهر مع ظهور العلم وتتطور بتطوره وتتقدّ 

ح وحلظ بعض الدارسني على استعمال سيبويه للمصطلح أنه رمبا استخدم املصطل
الواحد ألكثر من مسمى، وأنه رمبا "ترك أبوابًا متعددة من دون وضع مصطلح هلا، واكتفى 

 .(68)بشرحها ووصفها والتمثيل هلا"

املصطلحات اللغوية قد ختتلف باختالف املدرسة اللغوية  وحلظ دارسون آخرون أنّ 
اقلوها، وه  سيبويه وشيوخه من البصريني كانت هلم مصطلحاهتم اليت وضعوها أو تن فإنّ 
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اليت كان هلا الذيوع والشيوع بني علماء العربية، ولكن ذلك ال يعين أن أتباع املدرسة 
الكوفية قد استعملوا كل مصطلحات البصريني، فإن علماء الكوفة اختذوا ألنفسهم 
مصطلحاهتم اللغوية اخلاصة، وعزا الدارسون وضع هذه املصطلحات لرأس  مدرسة الكوفة: 

 .(69)راءالكسائ  والفَّ 

وقد تعصب بعض الدارسني للمدرسة الكوفية فاّدعى أن مصطلحاهتا أكثر دقة وقرباً 
الكوفيني يسمون )احلروف( وه  اليت  من املفاهيم اللغوية الدالة عليها، ومن ذلك أنّ 

يسميها البصريون حبروف املعاي )أدوات(، ويرى املخزوم  أن تسمية الكوفيني "أدق من 
أي  –مية الكوفيني ألهنا  يف مصطلحهم هذا"، وعلل تفضيله لتستسمية البصريني

"أصبحت رموزًا جمردة ال تدل على معىن مستقل حبيث ميكن التعبري عنه أو  –األدوات
 .(27)ترمجته، وال يظهر معناها إال إذا اختذت لنفسها مكاناً معيناً يف اجلملة"

مصطلحات خاصة هبم ختتلف  وعلى الرغم من هذا التشيع للكوفيني وادعاء أن هلم
 عما ورد عن البصريني، حنو مصطلح )اخلفض( الذي هو )اجلر( عند البصريني، إال أنّ 

ألغلب تسميات الكوفيني أصواًل عند  هناك من تتبع هذه املصطلحات وتوصل إىل أنّ 
البصريني، فهذا أحدهم يقول: "فكلمة اخلفض اليت شاعت يف االستعمال الكويف مل 

 .(26)وفيون ومل يبتكروها، وإّنا أخذوها عن اخلليل كما أخذوا غريها عنه"يضعها الك

التعصب هو الذي حدا بالدارسني للتفريق بني املصطلحات  وحلظ الدارسون أنّ 
( الذي يبدو من  هـ356وجعل بعضها بصرية وأخرى كوفية، فهذا أبو الطيب اللغوي )ت 

الكوفيني ينقل عن أ،ي  متعصب هلم ضدّ كتابه )مراتب النحويني( أنه مشايع للبصريني و 
( نصًا يتهم فيه الكوفيني الذين عاشوا يف بغداد بأهنم ال يوثق هـ251حامت السجستاي )ت 

أحدهم إذا سبق إىل العلم أن يسري امساً  بروايتهم فيما يتعلق بكالم العرب، "... وإّنا همّ 
مون حروف اجلر: حروف خيورعه لينسب إليه، فيسم  اجلر خفضاً، والظرف صفة، ويس

 .(22)الصفات، والعطف النسق، ومفاعيلن يف العروض فعوالن، وحنو هذا من التخليط"
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ويظهر من النص تعصب بعض البصريني للغوييهم، ومن مث جتريد الكوفيني من أية 
مسامهة فعالة يف تطور الدرس اللغوي، وليس هلم سوى خمالفة البصريني بوضع مصطلحات 

 ختتلف عن مصطلحاهتم. 

معظم املصطلحات اليت نسبها أبو الطيب وغريه إىل  ولكن بعض احملدثني أثبتوا أنّ 
العلماء  الكوفيني ما ه  إال أمساء / أو مصطلحات بصرية. ولعّل هذا يدلنا على أنّ 

األقدمني قد وضعوا أكثر من مصطلح لغوي/ حنوي، أو لرمبا وضع أحدهم مصطلح )اجلر( 
جاء بعض الكوفيني مثاًل، مث جاء آخر فوضع )اخلفض(، فأخذ البصريون باجلر، مث 

فأشاعوا اخلفض يف درسهم النحوي، فظن بعض الدارسني تبعاً ملقالة أ،ي الطيب اليت يرويها 
الكوفيني قد تعمدوا خمالفة البصريني شكاًل ال مضمونًا بتغيري، أو باتباع  عن أ،ي حامت، أنّ 

 .(23)مصطلح يقل تداوله بني البصريني

لنحوية شيوع املصطلحات البصرية وال سّيما /اظ الدارسون يف الدراسات اللغويةحل
اللغويني املتأخرين رمبا تصرفوا يف النقل عن )الكتاب(  اليت وردت يف كتاب سيبويه، ولكنّ 

وفسروا وأضافوا، غري أهنم ظلوا تالمذة خملصني لشيوخهم البصريني أمثال اخلليل وسيبويه. 
ملصطلح  املعرب واملبين/  وسنضرب لذلك مثاًل وهو تعريف سيبويه ومن جاؤوا بعده

 اإلعراب والبناء. 

يقول سيبويه يف اإلعراب والبناء: "هذا باب جماري أواخر الكلم من العربية: وه  
 جتري على مثانية جماٍر: على النصب واجلر والرفع واجلزم، والفتح والضم والكسر والوقف. 

ه األربعة ملا حيدث فيه وإّنا ذكرت لك مثانية جماٍر ألفرق بني ما يدخله ضرب من هذ
وبني ما يبىن عليه احلرف بناًء ال يزول عنه  –وليس ش ء منها إال وهو يزول عنه  -العامل 

عامل منها ضرب من اللفظ يف احلرف  لغري ش ء أحدث ذلك فيه من العوامل اليت لكلّ 
 .وذلك احلرف حرف اإلعراب
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روف اإلعراب، وحروف مث يتابع، فيقول: "... فالرفع واجلر والنصب واجلزم حل
اإلعراب لألمساء املتمكنة ولألفعال املضارعة وألمساء الفاعلني اليت يف أوائلها الزوائد األربع: 

مث يقول عن البناء وحركاته: "... وأما الفتح والكسر والضّم  .اهلمزة والتاء والياء والنون"
ال فعل مما جاء ملعىًن ليس والوقف فلألمساء غري املتمكنة املضارعة عندهم ما ليس باسم و 

غري، حنو: سوف وقد، ولألفعال اليت مل جتر جمرى املضارعة، وللحروف اليت ليست بأمساء 
 .(21)وال أفعال ومل جتئ إال ملعىن"

سيبويه قد استخدم املصطلحات ولكنه أطال يف شرحها  ويبدو من النص أنّ 
تصروه، ووضحوه فقد عرف وتوضيحها، وتلقف تالمذته من أعالم البصريني كالمه فاخ

 .(25)( املعرب بقوله: "واملعرب االسم املتمكـن والفعـل املضارع..."هـ285املبـرد )ت 

( ليفرق بني حركات اإلعراب وحركات هـ361مث يأيت من بعده تلميذه ابن السراج )ت 
ى ذلك يف قوله يف باب )اإلعراب واملعرب والبناء واملبين(: البناء بشكل أوضح، ويتجلّ 

"اإلعراب الذي يلحق االسم املفرد السامل املتمكن، وأعين باملتمكن ما مل يشبه احلرف قبل 
التثنية واجلمع الذي على حد التثنية، ويكون حبركات ثالث: ضم وفتح وكسر، فإذا كانت 

األفعال وتزول عنها، مسيت رفعاً، فإذا كانت الفتحة  الضمة إعرابًا تدخل يف أواخر األمساء و 
 كذلك مسيت نصباً، وإذا كانت الكسرة مسيت خفضاً وجراً. 

فإذا كانت احلركات مالزمة مس  االسم مبنياً، فإذا كان مفهومًا حنو: "منذ" قيل 
 .(21)مضموم، ومل يقل: مرفوع ليفرق بينه وبني املعرب..."

 ه "تغري أواخر الكلماإلعراب بأنّ  -لميذ ابن السراج ت -ويعرف أبو عل  الفارس  
: "واألمساء على ضربني" معرب قوليواختالفها باختالف العامل. والبناء خالف ذلك"، مث 

 .(20)وغري معرب، فاملعرب ما كان متمكناً، وهو الذي مل يشابه احلرف ومل يتضمن معناه"

ويالحظ توافق تعريف مصطلحات حركات اإلعراب والبناء، واملعرب واملبين يف 
    شيخ -حّت زمن أ،ي عل  الفارس   -يف الكتاب  -املصادر البصرية من لدن سيبويه 



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
69 
 

. وقد نالحظ أحيانًا اختالف بعض ألفاظ التعريف إال أهنا كلها تؤدي داللة -ابن جين 
منه التعريف، وهو يف الغالب ما تناقله البصريون عن  واحدة يرجع إىل األصل الذي استق 

 شيوخهم وال سّيما اخلليل بن أمحد، وما أورده سيبويه يف الكتاب. 

وعلى الرغم من توافق نقول البصريني عن شيوخهم يف تعاريف املصطلحات اللغوية 
ريف املروية يف بعض املصادر القدمية اختالف التعا بعض الدارسني احملدثني حلظوا أنّ  فإنّ 

التناقض، فها هو ذا اخلوارزم  يذكر يف سفره القيم )مفاتيح العلوم( عددًا من  إىل حدّ 
  املصطلحات اليت تتصل بأحوال الكلمة يف وجوهها اإلعرابية املختلفة ونسبها إىل اخلليل
بن أمحد، ومن هذه املصطلحات: "الرفع وهو ما وقع يف أعجاز الكلم منوناً، حنو قولك: 

 .(28)ٌد، والضمُّ وهو ما وقع يف أعجاز الكلم غري منون، حنو قولك: يفعُل"زي

وقد عرض د. عبابنة هلذا التناقض يف تعليقه اآليت: "وهذا الذي ذكره اخلوارزم  
يناقض ما ورد عن اخلليل يف كتاب سيبويه مناقضة تكاد تكون تامة، فقد استخدم اخلليل 

كان آخرها منونًا حنو: رجٌل من قولك هذا رجٌل، أم مصطلح الرفع للكلمات املعربة سواء  
غري منون حنو: آخر من قولك: يف الدار آخر، وسواء أكان إعراهبا باحلركات كاملثالني 
املتقدمني، أم باحلروف وذلك حنو: أخوك من قولك: كأن عبد اهلل أخوك. وكان يطلق  

ها الرفع وذلك حنو قوله: إن كلمة الرفع أيضًا على حمل الكلمة من اإلعراب إذا كان حمل
 .(29)حّبذا اسم مرفوع"

 المصطلح في القرن الرابع الهجري:  /4
من املعلوم لدى مؤرخ  العلوم يف الثقافة العربية اإلسالمية أن القرن الرابع اهلجري قد 
شهد هنضة علمية يف شّت أنواع العلوم، فامتزجت فيه الثقافات املتنوعة من يونانية وفارسية 

 صنيف العلوم وترمجت ألهم العلماءوعربية، ولذلك شهد هذا القرن مؤلفات اهتمت بت
 الواضعون.  هؤالء عرف إذا واضعيها وإىل وفنوهنا علومها إىل فنسبتها املصطلحات واستخرجت
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وبرز يف هذا القرن صنفان متميزان كبريان للعلوم مها: العلوم العربية وه  علوم الفقه 
ن حنو ولغة وآداب وتاريخ، والثاي العلوم غري العربية كالطب واهلندسة والكالم واللغة م
 .(37)والنجوم وغريها

ولعل من أبرز املصنفات يف هذا املقام كتاب )مفاتيح العلوم( للخوارزم  الذي تظهر 
اعتمد يف  تقريباً، امصطلح 2177" فيه بوضوح هذه القسمة الثنائية، فقد مجع اخلوارزم 

جمهوده الشخص  ويبدو لنا أنه قد اعتمد يف تفسريها على ثقافته كثرياً، وعلى  انتقائها على
النقول، وما  بعض بإزاء أمحد بن اخلليل إال الكتاب يف يرد مل حبيث قلياًل، السابقني عن النقل
 قال".  ملن ذكر يسبق أن دون من )قال( أو )قيل( بعبارة إال مرجع إىل حييل ال فهو ذلك عدا

على  اخلطوات األوىل الدارسني أن معاجلة اخلوارزم  للمصطلحات تعدّ ويرى بعض 
صطلحات العلمية ذلك أن عصره مل يشهد تأليفًا ملعاجم امل" طريق تقنني املصطلح العلم 

 .(36)املصادر اليت تستقى منها عادة تعريفات األلفاظ لغوياً واصطالحياً"اليت تعد بالفعل 
مجيع مصطلحات الفقه وعلوم العربية أصيلة ألهنا انبثقت  وحلظ الدارسون كذلك "أنّ 

من الفكر العر،ي بعد اإلسالم، وكانت املصطلحات تظهر مع ظهور العلم وتتطور بتطوره 
 ضة، لعلوم الطب واهلندسة وغريهاا فيما خيص املصطلحات العلمية احملمه. وأمّ م بتقدّ وتتقدّ 

مل تكن مستقرة يف القرن الرابع اهلجري فاقتضى أي املصطلحات العلمية غري العربية فإهنا "
 .(32)تفسريها باملصطلحات واأللفاظ األعجمية"

 :أهم طرق وضع المصطلح /5
 قاق:االشت –أ

ولعل أشهر تعاريفه وأجودها قول ابن دحية يف "شرح التسهيل": "االشتقاق أْخذ 
هلا، لُيَدل بالثانية على معىن صيغة من أخرى، مع اتفاقهما معىًن ومادة أصلية وهيأَة تركيٍب 

 .(33)حذر" من وحذر ضرب، من كضارب هيأة؛ أو حروفا اختلفا ألجلها مفيدة، بزيادة األصل،
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نزْع لفظة من لفظة أخرى؛ وتسمى األوىل مشتقًّا؛ والثانية مشتقا  -إذًا  -فاالشتقاق 
منه. ويشورَط أن يكون بينهما تناسٌب يف اللفظ واملعىن معاً. وقد أثري نقاش حادٌّ بني علماء 
العربية حول أصل االشتقاق؛ حبيث ذهب الِبصريون إىل أن املصدر هو أصل االشتقاق، يف 

 عل هو أصل مجيع املشتقات.حني ذهب الكوفيون إىل أن الف
 

ويقسم علماء الصرف االشتقاق إىل صغري، وكبري، وأكير. فأما االشتقاق الصغرُي 
فيقتض  احتاد املشتق واملشتق منه يف احلروف ويف ترتيبها )مثل: كتب وكاتب(، وأما 

 فيقتض  احتاد اللفظتني املشتقة واألصلية يف احلروف دون الورتيب (31)االشتقاق الكبري
)مثل: جبذ وجذب(، وأما االشتقاق األكير فهو صياغة كلمة من أخرى على أن تكونا 
متفقتنْي يف أكثر احلروف ال يف مجيعها؛ ومن أمثلته "اجلمع بني اللفظني املتعاقبني اللذين 
يقعان على معنيني متعاقبني كأّز وهّز، ونعق وهنق، مع األخذ بعني االعتبار ما يعكسه 

. ويسمى االشتقاق األكير يف العربية  (35)الطفيف من تباين معنوي طفيف"التباين اللفظ  
ه( بقوله: "ومن سنن العرب  395كذلك "اإلبدال" الذي أشار إليه أمحد بن فارس )ت 

إبدال احلروف، وإقامة بعضها مقام بعض. ويقولون: مدحه ومدهه، وفرس رقل ورقن. وهو  
 يزعم عل  القامس  أن االشتقاق الصغري هو (31)كثري مشهور قد ألف فيه العلماء..."

 لدى العرب. (30)"األكثر إنتاجيًة وفاعلية يف النمو املصطلح "
 

 المجاز: –ب
؛ أي الَعْمد (38)ويقصد به "التوسع يف املعىن اللغوي لكلمة ّما لتحميلها معىن جديدا"

جديدٍة؛ حبيث يكون للفظة إىل ألفاظ ذوات معاٍن قدمية، واستخدامها للداللة على مفاهيَم 
مدلول جديد ينسخ املدلول املندثر، أو مدلول جديد ينضاف إىل املدلول القدمي. وتصبح 

 عان عدة.مبيف هذه احلالة، من "املشورك اللفظ " الذي يعين وجود مفردة واحدة  الكلمة،
 

بقوله:  -باعتباره إحدى آليات الوضع املصطلح  -ويشرح عبد السالم املسّدي اجملاز
"يتحرك الداّل، فينزاح عن مدلوله، ليالبس مدلوال قائما أو مستحَدثا. وهكذا يصبح اجملاز 

... إذ ميد اجملاز أمام ألفاظ اللغة جسورا  جسر العبور متتطيه الدوال بني احلقول املفهومية
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وقتية، تتحول عليها من داللة الوضع األول إىل داللة الوضع الطارئ. ولكن الذهاب 
إلياب قد يبلغان حدا من التواتر يستقر به اللفظ يف احلقل اجلديد، فيقطع عليه طريق وا

 .(39)الرجوع..."
 

وقد مت اعتماد هذه اآللية يف وضع كثري من مصطلحات العلوم الشرعية اإلسالمية. 
وه  تقوم على أساس العودة إىل تراثنا العلم  واملعريف، واإلفادة مما ينطوي عليه من 

"تراثنا هو ذاتنا؛ إِذ املستقبل غيب، واحلاضر علميا ـاصطالحات بعد فهرستها وتكشيفها. ف
ال وجود له، فلم يبَق إال املاض  الذي هو مستودَع الذات وخزّان املمتلَكات، مبا هلا وما 

 .(17)عليها من ملحوظات ومالحظات"
 

 يف غري معناه املألوف عمال اللفظوللمجاز وجوه عديدة؛ منها "االستعارة"، وه  است
لوجود تشابه بني املعنيني، مع قرينة مانعة من إرادة املعىن املألوف/األصل . ومنها "التعلق 

 .(16)املفعول اسم على املصدر نطلق كأنْ  أخرى؛ صيغة حمل صيغة إْحالل هو الذي االشتقاق "
 

والقاطرة، والطيارة. ومن أمثلة املصطلحات العربية املوضوعة هبذه اآللية نذكر الصيام، 
فاملصطلح األول يدل يف أصل الوضع اللغوي على معىن اإلمساك مطلقا، مث وّسع مدلوله 

البطن والفرج من طلوع الفجر إىل غروب  عىن جديدا؛ وهو اإلمساك عن شهويتليحمل م
الشمس. واملصطلح الثاي كان يطلق على الناقة اليت تتقدم قطيع اإلبل، وأصبح يف 

ل احلديث يدل على اآللة اليت جتر عربات القطار على السكة احلديدية. االستعما
واملصطلح الثالث أطلق يف األصل اللغوي العر،ي على الَفرس شديِد السرعة، وصار اآلن 

 ينصرف للداللة على وسيلة الطريان املعروفة.
 

هذه  اجملاز ما انفّك يشكل إحدى أهم وبالرغم من تعدد وسائل وضع املصطلح، فإنّ 
الوسائل اليت تُعتمد يف تسمية املفهومات اجلديدة. يقول مجيل املالئكة: "أما جمال توسيع 
معىن اللفظ العر،ي باخلروج من حقيقته إىل اجملاز، فكان وما زال من أوسع األبواب يف إغناء 

 .(12)اللغة العربية"
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 التْعريب: -ج
والتهذيب، وتلقني العربية، وإحالل اللفظ ويطلق يف اللغة العربية على معاي التبيني، 

العر،ي حمل اللفظ األجنيب... يقول ابن منظور املصري: ")...( قال األزهري: اإلعراب 
والتعريب معنامها واحٌد، وهو اإلبانة... وعرب منطقه؛ أي هذبه من اللحن... وعرّبه: 

لى منهاجها؛ تقول: عربته ... وتعريب االسم األعجم : أن تتفّوه به العرب ع علمه العربية
ُعروبة؛ أي صار عربيا...  -بالضمّ  -العرب، وأعربته أيضا، وأعرب األْغتم، وعرب لسانه

 .(13)... ابن األعرا،ي: التعريب: التبيني واإليضاح" والتعريب: أن يتخذ فرسا عربيا
 

ولكلمة "تعريب" يف امليدان االصطالح  معاٍن عدة، حصرها د.عل  القامس  يف 
 :(11)أربعٍة رئيسة، ميكن أن نرتبها من اخلاص إىل العام على النحو اآليت

* التعريب هو نقل اللفظ )ومعناه( من اللغة األجنبية إىل اللغة العربية كما هو دون إحداث 
أي تغيرٍي فيه )الدخيل(، أو مع إحداث بعض التغيري فيه انسجامًا مع النظامني الصويت 

 املعرَّب(.الصريف للغة العربية )و 
. ويقابله "التْعجيم" الذي (15)* التعريب هو نقل معىن نّص من لغة أجنبية إىل اللغة العربية

  لغة العربية إىل اللغة األجنبية.ينصرف مدلوله إىل نقل األثر من ال
  اإلدارة أو التدريس أو كليهما.* التعريب هو استخدام اللغة العربية يف

العربية لغَة حياة اإلنسان العر،ي كلِّها. ويعد هذا األمُر أجنَع سبيل * التعريب هو جْعل اللغة 
أمة حققت التنمية  إىل حتقيق النهضة والتنمية املنشودتنْي، إذ "مل يسجل التاريخ قط أنّ 

. مث إن "العامل لن يستمع إىل أمة (11)والتقدم احلضاري احلقيق  بلغة غريها من األمم"
قال الرئيس الفرنس  فرانسوا ميوران لشعبه املتعلم يف كما   –تتحدث بلسان غريها 

. وهذا ليس معناه الدعوة إىل االنطوائية (10)حتذيره له من طغيان اللغة اإلجنليزية"
بل إن االنفتاح على اللغات األخرى )العاملية منها خاصًة( أمر مهم وضروري.  والتَّزمُّت،

يب ضرورة قومية، وتأكيد للُهوية الثقافية التعر  يقول الباحث التونس  حممد ديداوي:"إنّ 
ه ال ينتف  معه وجود لغات أخرى ُيستعان هبا واحلضارية، وفيه بلورٌة للذاتية. كما أنّ 
 .(18)ويستفاد منها، تتكامل مع اللغة القومية"
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ه يْسهم يف للتعريب يف الوقت احلاضر أمهيًة عظمى. ذلك بأنّ  ومما ال ريَب فيه أنّ 
مة العربية، وإقامة جْسر بني املاض  واحلاضر واملستقَبل، وتأكيد اهلُوية توحيد كلمة األ

التعريب  على أنّ  - اليومَ  – احلضارية هلذه األمة... وبناًء على هذا، يتفق املثقفون العرب
 .(19)ضرورة ملحة، وليس ترفا ثقافيا

 

 الترجمة: –د
منها: التفسري، واإليضاح، والنقل. ويُراد هبا يف املعاجم اللغوية العربية مجلُة معان، 

يقول ابن منظور: "التـُّْرمجان والتـَّْرمجان: املفّسر، وقد ترمجه وترجم عنه،... ويقال: قد ترجم  
. وجاء يف "املعجم الوسيط": "ترجم الكالم: بينه (57)كالمه، إذا فسره بلسان آخر"

 .(56)ر ترمجته"ووضحه، وكالم غريه وعنه: نقله من لغة إىل أخرى، ولفالن: ذك
 

ه  نقل حمتوى نص من لغة إىل  - عموماً  -والورمجة يف االصطالح النقدي 
. وقد ورد يف "معجم اللسانيات" الذي ألفه جون دوْبوا ورفاقُه ما يل : "ترمجة (52)أخرى

( إىل لغة أخرى )لغة Langue source ]النص[؛ أي نقله من لغته األم )لغة مصدر /
 .(53)(، مع مراعاة التكاُفؤات السيميائية )أو الداللية( واألسلوبية"Langue cible َهَدف /

 

وتُقسَّم الورمجة إىل أنواع متعددة ومتنوعة تبعًا لتنوع املعايري واالعتبارات املعتَمدة يف 
تقسيمها. وهذا األمر عوجل قدميا وحديثا أيضا، ولدى العرب والعجم على حد سواٍء. وقد 

 ورمجة يف النقل طريقتني رئيستنْي عن الصالح الصفدي أن لل ذكر صاحب الكشكول
إحدامها طريقة يوحّنا بن البطريق وغريه، وتقوم على أساس أن يـَْنظر املورِجم إىل كلمة من 

 العربية ترادفها مدلوال، فيثبتهاالكلمات اليونانية ومدلوهلا، فيج ء مبفردة من الكلمات 
... والطريقة الثانية  ّت يأيَت على مجلة ما يريد ترمجتهويعامل األخرى بالطريقة نفِسها، ح

ه  طريقة حنني بن إسحاق واجلوهري وأمثاهلما، وتقتض  أن يأيت املورجم باجلملة األجنبية 
فيحّصل داللتها يف ذهنه، مث يعير عنها يف لغته جبملة تطابقها معىًن. وال ريب يف أن 

ويقسم كاتفورد الورمجة باعتبار اإلطالق والتقييد إىل الطريقة الثانية أجود من األوىل وأجنع. 
النص كامال، والثانية تستدع  "أن يستبدل  األوىل متسّ  أنّ  ويرى ترمجة كاملة، وترمجة مقيدة.
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 على ما يقابلها من مواد يف مستوى واحد فقط؛ أي: ترمجة تنفذ( 51)مبواد نص يف )ل.م.(

 . (55)املعجمية" املفردات أو القواعد املستويني: أحد على أو اخلط ، أو الصويت املستوى
 

"ترمجة املصطلح" بوصفها صورًة من صور النشاط ـويُِهمنا يف هذا املقال أن نعّرف ب
الورمج  اليت حظيت باحتفاء عديٍد من الباحثني يف الوقت احلاضر. وقد حدَّدها بعُضهم 

لغة ما مبصطلح آخر )معادل أو بأهنا "تعويض )إبدال( مصطلح )متثيل( من نص ينتم  إىل 
. ويقصد هبا يف الثقافة العربية "نقل املصطلح األجنيب إىل اللغة (51)مقابل( من لغة أخرى"

 .(50)األجنيب" املصطلح معىن يقابل ما العربية األلفاظ من املورجم فيتخريَّ  بلفظه، ال مبعناه العربية
 

ولتكون هذه الورمجة مستحَسنًة وجيدة، ال مناَص من توفر مجلة من الضوابط 
  باللغة املصدر واللغة اهلدف معاً والشروط؛ من ذلك ضرورة أْن يكون املورجم عارفا 

. وينبغ  للمورجم أن حيرص (58)ووجوب ربط املصطلح املورَجم بالبنية الثقافية اليت ظهر فيها
املنقول للغة املنقول إليها؛ اتّقاَء نفور الناس منه، وضمانًا لسرْيورته على مالءمة املصطلح 

)بالسِّني( وتقبُّل اجلمهور له. يقول املسّدي:"إن املصطلح النقدي تزداد حظوظ مْقُبوليته يف 
. وُيشورَط يف ترمجة (59)التداخل والتأثري كلما توفرت فيه مقوِّمات املواَءمة اإلبداعية"

األمانة، والّدقة... وِعالوة على ما ذُكر، هناك شروط كثرية تتصل  -كذلك  -املصطلح
... (17)بشْخص املورِجم. وقد أثبت حممد ديداوي يف كتابه عن علم الورمجة عددًا منها

ه من الالزم العمل وحّت تكون الورمجة العربية هبذه الصورة، واملورِجم العر،ي هبذا الشكل، فإنّ 
رب إعدادا علميا متكامال؛ ليكونوا قادرين على اإلسهام يف هنضة على إعداد املورمجني الع

  ر العلم  األول للمورمجني العرب"أمتنا، والرُّق  هبا يف مدارج احلضارة. وقد نصَّ "املؤمت
، على هذا اإلجراء اإلعدادي يف 6988مارس  37 -29 -28الذي انعقد يف بغداد أيام 

 ...(16)توصيته السادسة
 

بعُض شروط الورمجة اجليدة، واليت تعد امليزان الذي جيب أن تُعَرض عليه  -إذاً  - تلكم
"فال  الورمجات، قبل اإلقرار جبودهتا أو رداءهتا. يقول حممد رشاد احلمزاوي يف هذا الصدد:

ميكن أن نقّر على العموم وجود ترمجة صائبة وترمجة خاطئة، إال إذا تقّيدنا مبعطياٍت وقواننَي 
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... ورغم هذه الضوابط واجلهود املبذولة يف مضمار (12)تستوجبها التجربة والتطبيق" مجاعيٍة،
الورمجة إىل العربية مازالت حمدودة، وما زالت مثة صعوباٌت مجة تقف يف طريقها  الورمجة، فإنّ 

 وتعرقل سريها. ومن هذه الصعوبات ما أشارت إليه األستاذة جناة املطوع يف قوهلا: "إنّ 
الورمجة إىل العربية ال تزال تفتقر إىل اليرامج على املستويني القطري والقوم ، كما أهنا مل تنب 
على دراسة الواقع الراهن بلغة التطور االقتصادي واالجتماع  والثقايف، واآلفاق املستْقَبلية 

 .(13)يف الوطن العر،ي، ومل تتسع لتلبية متطلبات العصر، ودرجة النضج عند القارئ"
 

 النحت: -ه
ويعرَّف بأنه "انتزاع كلمة من كلمتني أو أكثر على أن يكون تناسب يف اللفظ واملعىن 

. وجيعله بعُض الدارسني صنفا من أصناف االشتقاق (11)بني املنحوت واملنحوت منه"
" املنحوت من فعلْ  "مجد" ويسّمونه "االشتقاق الُكبَّار"؛ وهو إما امس  )ك"جلمود

"ضير"(، وإما فعل  )ك"َحْوَقل"؛ أي "ضبطر" من "ضبط" وكـوإما وصف  )"جلد"(، و
قال: ال حول وال قوة إال باهلل(، وإما حريف )ك"لن" املنتزعة من حرف النف  "ال" وحرف 

 ... االستقبال "أن"(، وإما خْتفيف  )ك" بلعنير" من "بين العنير"(
 

وقد اختلفت وجهات نظر اللغويني العرب بشأن جناعة آلية النحت هذه يف تطوير 
 أن العربية عرفت النحت منذ القدماللغة العربية مصطلحياً. حبيث ذهبت طائفة منهم إىل 
 ت على أمهية استخدام هذه اآلليةوأفادت منه يف وضع كثري من ألفاظها الوظيفية، وأحل

ألجنبية املشتِملة على الصدور واللواحق. ورأى دارسون السيما يف نقل املصطلحات ا
العربية لغة اشتقاقية وليست إْلصاقية، وأن إفادهتا من النحت قليلة، ونادوا  آخرون ُكثْـٌر أنّ 

بعدم التوسع يف استخدامه يف وضع املصطلحات العربية اجلديدة؛ ألنه "يتناىف مع الذوق 
 .(15)حوت منه"املنحوت يطمس معىن املن العر،ي، وألنّ 

 

االعتماد على وسيلة النحت يف توليد املصطلح العر،ي اجلديد  وعلى العموم، فإنّ 
  برز ميزات النحت االقتصاد اللغويقليل، وال يُلجأ إليها إال عند االقتضاء. ولعل من أ

 ذلك بأنه يعِمد إىل اختزال لفظني أو أكثر يف تركيٍب واحد.
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الوسائل الرئيسَة املعتَمدة يف وضع املصطلحات اجلديدة  هذه اآلليات اخلمُس تعدّ 
على الصعيد العر،ي. وقد بدأ هذا الوضع جبهود أفراد، قبل أن تظهر إىل الوجود هيآٌت كان 

( 6969هلا إسهام يف خدمة العربية مصطلحياً؛ ويف مقدمتها جممع اللغة العربية بدمشق )
(، وجممع اللغة العربية 6910مع العلم  العراق  )(، واجمل6932وجممع اللغة العربية بالقاهرة )

صوغ املصطلح العر،ي "غري منوط بأية هيئة من  (. ولكننا نالحظ جليا أنّ 6901األردي )
اهليئات، بل هو عمل مشاع موروك ملبادرة األساتذة اجلامعيني ورجال العلم والثقافة واألدب 

 .(11)ستدع  التنسيق والتوحيد"والصحافة والورمجة. وهذا ما يسبب التباين، وي
 

املصطلح النقدي مير مبراحَل متعاقبة قبل أن يستقّر هنائياً. ويسهم االستعمال  إنّ 
بشكل حاسم يف رواج املصطلح املولَّد وانتشاره بني الناس، بل إنه يعد العنصر املتحكم يف 
حياة هذا املصطلح أو اِّنحائه. يقول املسدي شارحًا هذا األمر: "املصطلح يُبتَكر، فيوضع 

َذف به يف حلبة االستعمال؛ فإما أن يروج فيثبت، وإما أن يكسد فيمَّح . ويبّث، مث يُق
وقد يُْدىَل مبصطلحنْي أو أكثر ملتصوَّر واحد، فتتسابق املصطلحات املوضوعة وتتنافس يف 

 .(10)"سوق" الرواج، مث حيكم االستعمال لألقوى فيستبقيه، ويتوارى األْضعف"
 

سّك املصطلح، واالتفاق عليه يف املآل، واعتماده يف اجملال التداويل "تعبريًا عن  ويعدّ 
اللحظة اليت يتحقق فيها للعقل انتصاره املبين على صحة تصوره ومقدرته على حتديد 

 .(18)العالقة بني الدال واملدلول، وفرض املفاهيم على األشياء"
 

  :خاتمة
 وكان وامتداده، بزمخه العر،ي الوراث يف العرب املفكرين اهتمام املصطلح قضية شغلت     
 خدمة يف العربية اجلهود أن والظاهر مرجعية، وخصوصيات موضوعية أسباب االهتمام هلذا

 املتكلمون كان ورمبا طويال، زمنا بناؤها استغرق نظرية معامل تشكل الوراثية العربية املصطلحية
 بالثقافات االتصال باملصطلح االهتمام أسباب من أنّ  ويبدو املعريف اجملال هبذا اعتىن من أول

 ختصصاهتم اختالف على باملفكرين دفع ما وهذا نيةوالسريا واهلندية والفارسية اليونانية األجنبية
 والتوليد والنحت االشتقاق منتهجني عدة طرق منها: اللسان مبساءلة االهتمام إىل

 يهتمون باملصطلح وصناعته انطالقا مما قدمه القدماء.وهذا الذي جعلهم . واجملاز والتعريب
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 :واإلحاالت الهوامش
 .  626-669عبد الصبور شاهني، العربية لغة العلوم والتقنية، ص  -(6)
 بريوت) ،أمحد بن عل  القلقشندي ، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، حممد حسني مشس الدين -(2)

 .(6980دار الكتب العلمية ودار الفكر، 
 .6( ص 6913التهاوي، كشاف اصطالحات الفنون، حتقيق لطف  عبد البديع )القاهرة:  -(3)
 .28ص  (6983عل  بن حممد اجلرجاي، التعريفات )بريوت : دار الكتب العلمية ،  -(1)
 أبو البقاء الكفوي، الكليات، حتقيق عدنان درويش وحممد املصري )دمشق، مؤسسة الرسالة -(5)

 .629( ص 6992
، حتقيق مصطفى حجازي )الكويت:اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب( الزبيدي، تاج العروس -(1)

 .مادة صلح
 .8( ص 2772أمحد مطلوب، يف املصطلح النقدّي )بغداد : اجملمع العلم ،  -(0)
 3إشارات إىل مسألة علم املصطلح وتطوره، عباس عبد احلليم عباس، جملة الثقافة العربية، العدد:  -(8)

 .80، ص: م6997هـ/ مارس  6399، شعبان، رمضان 60السنة: 
، نقال عن عبد العزيز املطاد: مناهج البحث يف املصطلح 11الرد على املنطقيني البن تيمية، ص:  -(9)

 .26ص: 
 .80نقال عن عباس عبد احلليم عباس، إشارات إىل مسألة علم املصطلح وتطوره، ص:  -(67)
 .616املصطلحية العربية املعاصرة )التباين املنهج  وإشكالية التوحيد(، ص:  -(66)
 .27مناهج البحث يف املصطلح، ص:  -(62)
 .612االصطالح: مصادره ومشاكله وطرق توليده، ص:  -(63)
 .69ث يف املصطلح، ص: مناهج البح -(61)
 .89إشارات إىل مسألة علم املصطلح وتطوره، ص:  -(65)
 وما بعدها.  650انظر: جعفر عبابنة، مكانة اخلليل يف النحو العر،ي، ص  -(61)
 .6977مطلوب، املرجع السابق، ص  -(60)
 .601-603عبابنة، املرجع السابق، ص  -(68)
 .  130-131، ص ا الفراء ومذهبه يف النحو واللغةزكريانظر أمحد مك  األنصاري، أبو  -(69)
 .212، و ص 270املرجع نفسه، ص  -(27)
 . 258-251انظر: املخزوم ، املرجع نفسه، ص  -(26)
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 .625، مراتب النحويني، ص : السريايفانظر -(22)
 .0انظر: سعيد جاسم الزبيدي، املرجع السابق، ص  -(23)
 .65-63، ص 6كتاب سيبويه، ج -(21)
 وما بعدها.  6/616امليرد، املقتضب،  -(25)
 .6/15ابن السراج، األصول يف النحو،  -(21)
   .237-229الفارس ، أبو عل  احلسن بن أمحد، املسائل العسكرية، ص  -(20)
 .11-12مفاتيح العلوم، ص  ،اخلوارزم ، حممد بن أمحد بن يوسف -(28)
 .6/372، 6/287، 6/210، وانظر كتاب سيبويه، 659-658مرجع سابق، ص  -(29)
انظر: د. إحسان عباس، تصنيف العلوم عند العرب، حماضرة يف جممع اللغـة العربيـة األردي، املوسـم  -(37)

 . م6983الثقايف األول 
 .606شاهني، مرجع سابق، ص  -(36)
 .699-698، وانظر ص 697مطلوب، مرجع سابق، ص  -(32)
البجاوي  ه(، تح: حممد أمحد جاد املوىل وعل  966 علوم اللغة وأنواعها" للسيوط  )ت"املزهر يف  -(33)

 .311/  6وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار اجليل )بريوت(، د. ت، 
 ".بالقلويسمى أيضا " -(31)
 656، ص6992، 31ع ليحىي جير، اللسان العر،ي، ": مصادره ومشاكله وطرق توليدهاالصطالح" -(35)
الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها" البن فارس، تح: د. عمر فاروق " -(31)

 .279: (، ص6993) 6الطباع، مكتبة املعارف )بريوت(، ط
 .98: قدمة يف علم املصطلح" للقامس ، صم" -(30)
دراسات يف الورمجة واملصطلح والتعريب" لشحادة اخلوري، تق: عبد الكرمي اليايف، دون طبعة " -(38)

 .601/  6ودون تاريخ، 
 .15 – 11"قاموس اللسانيات" للمسدي، ص :  -(39)
"نظرات يف املسألة املصطلحية" للبوشيخ ، حبٌث شارك به صاحبه يف مؤمتر "قضايا املصطلح"  -(17)

 .1-3: ، ص6998أبريل  37 - 29 - 28الذي نظمته جامعة تشرين بالالذقية )سوريا(، أيام 
 .86 – 87"مصطلحات النقد العر،ي..." للبوشيخ ، ص:  -(16)
 .656، ص : مصادره ومشاكله وطرق توليده" ح:نقال عن مقال حيىي جير "االصطال -(12)
 .597 – 589 – 588/  6لسان العرب"، مادة "عرب"، " -(13)
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   .633 – 637مقدمة يف علم املصطلح"، ص : " -(11)
  ب هبذا املعىن يرادف" الورمجة".التعري املالَحظ أنّ  -(15)
 .11: ، ص6999، يونيو 51التعريب والتنمية" ملصطفى حمسن، سلسلة "شراع"، طنجة، ع " -(11)
"جتديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها" حملمد جابر األنصاري، املؤسسة العربية للدراسات  -(10)

 .273(، ص : 6992) 6والنشر )بريوت(، ط 
  "علم الورمجة بني النظرية والتطبيق" حملمد ديداوي، دار املعارف للطباعة والنشر )سوسة/ تونس( -(18)

 .155: ص(، 6992) 6ط 
لالستزادة، ميكن الرجوع إىل مقالة "املسألة التعريبية يف الوطن العر،ي" لفريد أمعضشو، جملة  -(19)

 .660 – 667: ، ص2775/ يناير 2771، دجنير 11مج  ،591"املنهل" ع 
 .10/  3لسان العرب"، " -(57)
 .83/  6"املعجم الوسيط"، إعداد جممع اللغة العربية القاهري،  -(56)
      "نظرية لغوية يف الورمجة" لكاتفورد، تر: د. خليفة الغرا،ي و د. حمي  الدين محيدي، مراجعة: -(52)

 .33(، ص : 6996) 6د. عيسى العاكوب، معهد اإلّناء العر،ي )بريوت( ، ط
(53)- Dictionnaire de linguistique, J. Dubois et Autres, Librairie 

Larousse, Paris, 1973, P: 490 .)بتصرف( -   

 أي: لغة مصدر. -(54)
 .31"نظرية لغوية يف الورمجة" لكاتفورد، ص:  -(55)

 (56)- Dictionary of language and linguistics, Hartman & Stork, 

ed. AMSTRDAM, 1972, P : 713.  
 .676"مقدمة يف علم املصطلح"، ص :  -(50)
( 6980) 6"إنتاج الداللة األدبية" لصالح فضل، مؤسسة "خمتار" للنشر والتوزيع )القاهرة(، ط  -(58)

 .673ص: 
 6املصطلح النقدي" للمسدي، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهلل للنشر والتوزيع )تونس(، ط" -(59)

 .26(، ص : 6991)أكتوبر 
 .612: لورمجة بني النظرية والتطبيق"، صعلم ا" -(17)
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نص هذه التوصية هو: "يوص  املؤمتر بأمهية إعداد املورجم العر،ي إعدادا علميا جيدا، وإعطائه قدرا  -(16)
كتاب "علم   أكير من االهتمام مبا ينسجم ودوره اإلبداع  يف النهوض احلضاري لألمة العربية". من

 .185: الورمجة..."، م. س، ص
املنهجية العامة لورمجة املصطلحات وتوحيدها وتنميطها )امليدان العر،ي(" حملمد رشاد احلمزاوي " -(12)

 .10: (، ص6981) 6دار الغرب اإلسالم  )بريوت(، ط 
 69، مج 1آفاق الورمجة والتعريب" لنجاة عبد العزيز املطوع، جملة "عامل الفكر"، الكويت، ع " -(13)

 .9: ، ص6989
"دراسات يف الورمجة واملصطلح والتعريب" لشحادة  –. 672علم املصطلح"، ص :  "مقدمة يف -(11)

الروس"، أشرفت على طبعه املنظمة العربية للوربية  – "املعجم األساس  –. 601/  6اخلوري، 
 .61: (، ص6989) 6والثقافة والعلوم، ط

 .673" مقدمة يف علم املصطلح"، ص :  -(15)
 .605: واملصطلح والتعريب"، ص الورمجة دراسات يف" -(11)
 .20: "قاموس اللسانيات"، ص -(10)
سلطان املعرفة وتكريس اللوغوس" لسعيد السرحي ، جملة "عالمات يف  –سلطان املصطلح " -(18)

 .628: ، ص6998، دجنير 8، مج 37النقد"، جدة، ج 
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  ملخص:
العلم  عصب لغات ليس مثَّة اعوراض بني الباحثني والعلماء يف اعتبار املصطلح 

التخصص، وواحد من القضايا الَّيت هتتم هبا الّلسانيات احلديثة وبالضبط الّلسانيات 
التطبيقية على اعتبار املصطلحية فرع من فروعها، وترجع أمهية املصطلح العلم  إىل أنَّه 

منذ أساس الدِّراسة والبحث والتأليف، وهو عامة لغة العلماء فقد بُذلت فيه جهود كبرية 
فجر القرن العشرين؛ ألنَّه حيتل مكانة مهمَّة يف احملافل العلمية وأيضا ملا له من دور يف 
تيسري العلوم وتوضيح مبادئها وأفكارها وحتديدها وضبطها من جهة، وإجياد التقارب بني 
العلماء والباحثني من جهة أخرى، فقد اختلفت األساليب املتبعة من أجله، فمن إحياء 

ت القدمية إىل استحداث مصطلحات جديدة؛ عن طريق االشتقاق أو التعريب املصطلحا
إالَّ أنَّ التقدم التكنولوج  وسرعة العصر كانا أسرع  أو نقل املصطلح بعينه أو النحت...

من دولة  وأكثر بكثري من كلِّ جهد مبذول وزادا من صعوبة اختالف املصطلح العلم 
اللغات  الورمجات منيف اختالف هناك ىل ما سبق إ فباإلضافةعربية إىل دولة أخرى، 
مع العالقة اجلامعة بني  ة، وهو بالضبط ما سنحاول دراسته باملوازااألصل إىل اللغة العربية

 املصطلحية والورمجة ولغة التخصص.
 

 ترمجة، مصطلح، ختصص، لغة، ضبط. الكلمات المفتاحية:
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Abstract:    
  There is no objection between researchers and scientists in 

considering the scientific term as the nerve of the languages of 
specialization, and one of the issues that are concerned with modern 
linguistics and exactly applied linguistics is the importance of the 
scientific term is that it is the basis of study, research and authorship, 
which is the language of scholars. It has made great efforts since the 
dawn of the twentieth century; because it occupies an important 
position in the scientific forums and also because of its role in 
facilitating science and clarifies the principles and ideas and identifies 
and controls on the one hand, and on the other one it finds a 
convergence between scientists and researchers. The methods used 
have changed, from the revival of old terminology to the development 
of new terminology. Through the derivation or Arabization or the 
transfer of the specific term or sculpture ... But the technological 
progress and speed of the era were faster and much more than any 
effort made and increase the difficulty of the difference of the 
scientific term from one Arab country to another. In addition to the 
above translations of the languages of origin to the Arabic language 
has its share in this is exactly what we will try to study in parallel with 
the relationship between the terminology and translation and language 
of specialization. 

 

keywords: Translation, Term, Specialty, language, Tuning. 
 

  توطئة:
يعاي املصطلح العلم  العر،ي من تعّدد االستعماالت واختالفها من قطر عر،ي آلخر 

االستقرار الطابع املميز ملا يوضع من مصطلحات عربية مورمجة عن اللغات ويعّد عدم 
األجنبية فاملصطلح األجنيب الواحد تقابله عدَّة ترمجات عربية ختتلف ما بني املشرق واملغرب 
العربيني، بل وختتلف حّتَّ داخل القطر الواحد، وهذا ما يطلق عليه الّلغويون اسم ظاهرة 

  (1).املصطلحات العربية املقابلة للمصطلح األجنيب الواحد )الورادف(؛ أي تعّدد
 

قة يف توظيف مصطلحاهتا، ومتيز كلّ  ختصص منها مبا  على الرغم من توخ  العلوم الدِّ
يناسبه من مصطلحات؛ بالتزام وجه واحد لالستعمال ومعىن واحد مناسب ال يتغري، إالَّ أنَّ 
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الَّيت تعيق حتقيق الدِّقة املرجوة يف االصطالح ظاهرة الورادف من اإلشكاليات املطروحة 
من  االعلم ، هلذا أضحت قضية املصطلح عتبة اإلشكال املعريف، فاملصطلح ليس إالَّ جزء

بناء نظري يف اللغة ولغة املصطلحات ال يستغين عنها عامل يف ختصصه وال مفكر يف 
عاي يف قليل من منهجه، وقد تكون وسيلة يف بعض األحيان الختصار كثري من امل

الكلمات وإنَّ عزل املصطلح فهمًا وتقوميًا عن اهليكل النظري الَّذي ينتم  إليه يقف عثرة 
أمام داللة املصطلح الَّذي تبىن عليه النظرية، وعليه فإنَّ تداخل مفاهيم املصطلح واختالفها 

 .(2)يعود أساسا إىل هذا األمر
 

البحثية الورقة التالية؛ والَّيت نسعى يف هذه ممَّا سبق حيق لنا أن نطرح اإلشكاالت 
اإلجابة عنها حنو: ماهية املصطلح ومفهومه؟ ماذا نقصد بلغات التخصص؟ ما عالقة 
لغات التخصص باملصطلح؟ ما الدَّور الَّذي تلعبه الورمجة بالنسبة للغة التخصص يف ضبط 

اهيم لكل من املصطلح ولغة مصطلحاهتا؟ لإلجابة على هذه األسئلة نتدرج بالتعريفات واملف
 التخصص والورمجة لنرصد خلفها أوجه التواشج والفائدة املتبادلة فيما يل :

 

 ماهية المصطلح: -8
جاء يف )لسان العرب( مادة )ص ل ح( الُصْلُح َتَصاَلََ القوم بينهم، والُصْلُح لغة:  -أ

م وصفوا السِّْلُم وقد اْصطََلُحوا وَصاحلَُوا، وأْصَلُحوا  وَتَصاحلَُوا وقوم صلوح متصاحلون، كأهنَّ
باملصدر والصالح بكسر الصاد مصدر املصاحلة والعرب تؤنثها، واالسم الُصْلُح يذكر 

 .(3)ويؤنث، وأصلح ما بينهم وصاحلهم مصاحلة وصالحا
  

 اصطالحا:  -ب
املصطلح هو لفظ اتفق »املصطلح مصدر ميم  من الفعل اصطلح مبعىن اتفق، و

علماء على اختاذه للتعبري عن معىن العلمية...واالصطالح جيعل لأللفاظ مدلوالت جديدة ال
وهو كما جاء به "عبد السالم املسدي" أنَّ  .(1)«غري مدلوالهتا اللغوية أو األصلية

املصطلحات ال توجد ارجتاال وال بدَّ يف كلِّ مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة أو »
ويعرفه "حممود  .(5)«صغرية بني مدلوله الّلغوي ومدلوله االصطالح  مشاهبة كبرية كانت أو
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إنَّه اتفاق قوم على تسمية »فهم  احلجازي" يف كتابه )املبادئ األساسية لعلم املصطلح(: 
 .(1)«بينهما أو ملشاهبتهما يف وصف أو غريها ملناسبة األول موضوعه من نقله بعد باسم ش ء

 

املعاي الّلغوية واملعاي االصطالحية، وه  تتسع وتضيق  وعليه توجد عالقة تربط بني
بفعل عدَّة عوامل زمانية ومكانية وفكرية وغريها، وبناء على ذلك فإنَّه ميكننا القول إنَّ 
املصطلح هو دليل خاص يشكل وحدة مركبة من دال ومدلول، وتأيت خصوصيته يف أنَّ 

، فاألمر املهّم يف املصطلح هو معرفة الش ء اتساعه الدَّاليل مرهون باملدلول وليس بالدال
أو املفهوم الّلغوي الَّذي ينبغ  أن يتالءم مع داللة حمددة سلفا، يف هذا املقام ميز 

 .(0)( بني نوعني من املصطلحات العلميةHermans"هرمانس" )
 

 (:Les Termes Techniqueالمصطلحات التقنية ) -0
باملكونات احلية، وغري احلية واألشياء الَّيت يتعامل يتعلق هذا النَّوع من املصطلحات 

معها الباحث أثناء مزاولة نشاطه الفكري العلم  ولصياغة هذا النوع من املصطلحات 
 (8)يعتمد الباحث على عدَّة طرق أمهها:

 ربط التسمية بشكل أو حجم أو لون التسمية. *
 ربط التسمية حبالة أو فعل أو حركة. *
 باملسكن أو مبكان معني.ربط التسمية  *
 ربط التسمية باسم الباحث أو املخورع. *
 ربط التسمية بالعدد أو الكثرة أو الكثافة. *
 

 المصطلحات المعبرة عن المفاهيم: -3
عندما يتوصل الباحث إىل تفسري ظاهرة من الظواهر فإنَّه مطالب بأن يسميها تسمية 

وهذا  يوصله من أفكار حول هذا املصطلح جتعل القارئ يدرك مفهومها، أو ما يريد أن
ا مرتبطة بالسياق الالنوع ال ميكن إدراكه ككل ذي تذكر فيه وهو ما ذكره مات؛ ألهنَّ

 (9)«إنَّ هذا النوع من األلفاظ يستمد معناه من خالل توظيفه يف السياق»"هرمانس": 
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حسب  - هاولصياغة هذا النَّوع من املصطلحات يعتمد الباحث على عدَّة طرق أمهّ 
 (67): -الدكتور أمحد احلطاب 

 اللجوء إىل رصيد املفردات املتداولة. *
 اللجوء إىل املفردات أو املصطلحات العلمية األخرى. *
 اللجوء إىل أمساء الباحثني وتوظيفها. *
 

 :(88)الشروط الَّتي يجب أن تتوفر في المصطلح وتميزه عن غيره من األلفاظ 

ساسية لعلم املصطلح" ضرورة توافر مود حجازي يف كتابه "املبادئ األيرى الدكتور حم     
 مجلة من الشروط يف املصطلح لتمييزه عن باق  املفردات نوجزها فيما يل :

 عالقة املشاهبة أو املشاركة بني املصطلح ومفهومه. -
وه  من أهمِّ السمات الَّيت متيز املصطلح عن باق  الكلمات يف اللغة  :وضوح الدَّاللة -

 العادية أي ال بدَّ أن يكون بداللة واضحة وواحدة داخل التخصص.
أو  د املصطلحات ملفهوم واحد،قد يعود وضوح الدَّاللة أحيانا إىل تعدّ  :أحادية الدَّاللة -

 العلمية.تعّددمها ممَّا حيدث اضطراب يف احلقول 
 مبعىن على املصطلح أن حيمل معىن واحد ال غري. :عدم استيعاب املصطلح لكلِّ املعاي -
ا خمزن مفهوم  ال  :إرفاق املصطلح بتعريف - خنص هنا املعاجم املتخصصة الَّيت توصف أهنَّ

 غىن عنه، والَّيت نرى أنَّ اجليِّد منها تلك الَّيت حتتوي على لغتني أو أكثر، وترفق كلّ 
 مصطلح بتعريف واضح يساعد على إدراك املفهوم.

 

 اللغة ولغة االختصاص: -4
اللغة ه  نظام من األدِّلة املنطوقة أو املكتوبة مرتبط بتاريخ ما وبثقافة معينة، ولغة 

كما ترى -لغة داخل اختصاص معني - االختصاص ه  لغة يف مقام استعمال احورايف
باعتبارها نظاما مستقال لكنها يف خدمة وظيفة رئيسية نقل مدرسة براغ ه  اللغة ذاهتا 

املعارف، يتم تسمية املعارف املتخصصة بواسطة املصطلحات الَّيت ه  قبل كل ش ء  
)مركبات امسية ونعتية وفعلية...( خاضعة لتعريفات اصطالحية  كلمات ورموز من الكلمات
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املصطلحات يف نفس اللغة، ويف تتواجد هذه املصطلحات يف معورك السباق مع غريها من 
( لكنها ذات H2Oالغالب مع مقورضات، كما ميكن أن تكون متعدية الشفرة كاملاء )

 (62).وهو ما ذهب إليه بيري لوراه نتائج لغوية
 

 الل غة المتخصصة / لغة التخصص: -5
 ه  لغة تفاهم بني العلماء، وه  جزء من املنهج وال يستقيم منهج إالَّ إذا قام على
مصطلحات دقيقة تؤدي احلقائق العلمية أداء صادقا، وه  مثرة العلم يسري لسريه ويتوقف 

 .(63)ما تاريخ مصطلحات لوقوفه، وتاريخ العلوم حلدّ 
 

اللغة املتخصصة أو لغة التخصص أو ما يطلق عليها )لغة األغراض اخلاصة(؛ عرفها  
( Jenifer Draskaw) ( و"جينفر دراسكا"Herbert Bichtمن "هريبرت بيش" ) كلّ 

ضرب مقنن ومنمَّط من ضروب الّلغة يستعمل ألغراض خاصة، ويف سياق »بقوهلما: 
حقيق ، أي يوظف إليصال معلومات ذات طابع ختصص  على أي من املستويات على 
أكثرها تعقيدا هبدف نشر املعرفة بني املهتمني وتلقينهم أصوله، وذلك بأكثر السبل إجيازا 

 .(61)«ودقة ووضوحا
 

ومعىن ذلك أنَّ لغة التخصص ه  املصطلحات املتداولة يف حقل معني، بني أهل 
العلم هبذا احلقل أو املهتمني به، وه  ختتلف عن لغة األغراض العامة، أو اللغة العامة الَّيت 
ينهل منها اجلميع، ويكمن اهلدف من تدريس الّلغة املتخصصة يف أنَّ املورجم حمكوم عليه 

عمل بورمجة نصوص متخصصة يف أغلب األحيان، وال يكف  أن يعرف اللغة يف سوق ال
العامة ليصبح مورمجا متخصصا، بل ال بدَّ له أن يعرف لغة الطب، ولغة القانون، ولغة 
االقتصاد...وسواها من اللغات يف اجملاالت املتخصصة، إذ جند أنَّ لكّل منها موضوعها 

 ومصطلحاهتا ونظرياهتا.
 

يت تشكل املصطلحات لغة العلوم ال»حممد الديداوي": أن يقول "ويف هذا الش
 .(65)«يت حتملهاا باملفاهيم ودقائق املعاي الوالقوالب املصطلحية الدعامة الرئيسية هل
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 (61)أهم  خصائص اللغة المتخصصة: -0

ترى الباحثة عبد الباق  زهرة يف كتاهبا "إشكالية ترمجة املصطلحات" إىل أهم مؤشرات 
 خصائص اللغة املتخصصة اليت نوجزها فيما يل :

  .امليل إىل الدِّقة 
  .استعمال االختزال 
  ذي جيل  احلقائق ويساعد على الفهم.الوضوح ال 
  .استعمال البساطة والبعد على التعقيد 
 :ولغة  ،ولغة اإلعالم لغة اإلدارة، اللغة املتخصصة تشمل خمتلف التخصصات مثل

يتجلى بوضوح العالقة الوطيدة بني املصطلحات ولغة من هنا  الرياضيات...
التخصص باعتبار أنَّه ال ميكن للغة أن تأخذ مسة التخصص دون أن يكون هلا 
وعاء خاص هبا؛ حيمل مصطلحات مييزها عن غريها من التخصصات، وإالَّ 
تصبح لغة العامة والتعامالت اليومية بعد هذه الوقفات نعرج للمصطلح العلم  

 عرب.عند ال
 

 المصطلح العلمي العربي: -7
إنَّ املصطلح العلم  ليس جبديد على اللغة العربية، فلقد احتضنه العرب منذ زمن 
بعيد واهتمت به العربية، واستوعبت سيال من املصطلحات الدَّخيلة يف فورة العصور الذهبية 

 577777)العصر العباس ( فعربت وأدخلت وحنتت مثَّ اخورعت؛ فف  مكتبة قرطبة زهاء 

واضطلع العرب  ،(60)كتاب 577مشال جبال اليرانس سوى  كتاب يف وقت مل يكن يف
بدور عظيم يف بناء العلم ونشره وتطويره؛ فف  عصر االزدهار نقلوا عن اليونان والفرس 
واهلند وأضافوا إليها علما واسعا استفادت منه اإلنسانية مجعاء، فنقلت األمم األخرى علوم 

هاز مصطلح  واكب نشاطهم العلم  العرب وترمجتها، وقد ساهم العرب يف إنشاء ج
 .(68)فوصلنا منه رصيد كبري
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 المصطلح والتعريب: /7-8
أنَّ إشكالية املصطلح العلم  يف الثقافة العربية »ويف هذا املقام يرى "حممد ساخ " 

يت تناولت املصطلح سواء تعلق األمر والتعريب، فأغلب الدِّراسات ال أضحت مقورنة بالورمجة
ا ال تتجاوز هذين اإلطارين بآليات وضعه أو  .(69)«بأطره االبستمولوجية فإهنَّ

 

فقد باتت والدة املصطلح العلم  العر،ي رهينة لوجود املصطلح الغر،ي، وأمسى تداول 
املصطلحات العربية واخلطاب العلم  وقفا على درجة متكُّن املتلق  من املصطلحات الغربية 

صوتيا وهذا طبعا دون إنتاجها....أي أنَّ  ابومفاهيمها، فجلُّ املصطلحات معرب تعري
ا ألفاظ أجنبية   املصطلح العر،ي يكاد يكون عربيا يف مفاهيمه وشبه غر،ي يف صياغته، وكأهنَّ
كتبت بأحرف عربية يف كثري من األحيان، وما يزيد الطينة بلَّة عدم االلتزام مبا تصدره 

 مكتب تنسيق التعريب بالرباط نها:اجملامع واملؤسسات العربية من مصطلحات خنّص م
... ممَّا خلق نوعا من البلبلة عندما  جممع اللغة العربية بالقاهرة، جممع اللغة العربية ببغداد

  (éruptionجند للمصطلح الواحد عدَّة مقابالت عربية على غرار: )اندفاع = تفجر= 
 .(27)(charriage)دحرجه = انسياقه = زحف = 

 

 التواصل: المصطلح وآليات /7-0
وعليه للورمجة أمهية بالغة يف التواصل احلضاري بني األمم، حيث مجعت بني اآلداب 
وخمتلف العلوم يف سياق االحتكاك والتأثري والتأثر، وفتحت األبواب لألخذ وعطاء والتبادل 
بني خمتلف الشعوب، واليوم تشهد الورمجة تطورا ملحوظا تعير من خالله عن دورها الريادي 

ذي هده العامل من تطور تكنولوج  التعميق أواصر التواصل خصوصا يف ظلِّ ما يشيف 
 جعل العامل قرية صغرية.

 

الوسيلة الوحيدة لتبادل ما عند األمم من أفكار ومعارف وآراء يف  - الورمجة -فه  
... ولعلَّ أحسن دليل على ما  شّت احلقول الفكرية: أدب، طب هندسة، فن، فلسفة

يت حدثت أيام الدولة العباسية، إذ نقل علماؤها عن فائدة حركة التعريب ال ورمجة منلل
مجة معرفة معلومات  اللغات اليونانية، والفارسية واهلندية والسريانية فاستطاعوا عن طريق الورَّ
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كثرية مل تكن معروفة بعد عند العرب، وما زاد من أمهيتها عناية اخللفاء العباسيني هبا وعلى 
 ان مينح املورجم وزن الكتاب ذهباأمون" وذلك بتشجيعه للمورمجني عندما كرأسهم "امل

ونفس الش ء يف زماننا من تبادل معارف بني خمتلف اللغات بواسطة الورمجة؛ وعليه 
 .(26)فالورمجة إذا ما ه  إالَّ متازج أفكار وتالق  عبقريات وتبادل معارف

  

 المصطلح واالصطالح الخاص به:/ 7-3
أنَّ لكل لغة اصطالحاهتا اخلاصة، وقواعدها املتبعة ومجالياهتا املميزة عن غريها ناهيك 

  يكف  وال يعود بالفائدة املرجوة غري أنَّ هذا وإن يكن أساسا وجوهرا يف الوقت نفسه ال
إن مل يضف الناقل على قطعته املنقولة أو النَّص أو الكتاب املنقول رونقا أدبيا يالئم روح 

ا ترمجة، حينها فقط تصبح الورمجة النَّص فيع اجل املوضوع معاجلة تنس  القارئ أو السامع أهنَّ
 .(22)معادلة لألصل حسنا وأداء للمعىن

 

ا تبسيط علم  ملتلق تعسَّر عليه أخذ ما حيتاجه  وعلى اعتبار أنَّنا ننظر للورمجة على أهنَّ
أو ترمجة مصطلحات  ،ب املورمجةالَّ باالستعانة بالكتمن مادة عليمة بلغة يعجز عن فهمها إ

بعينها لعالقتها والرابط الَّذي جيمعها يف ميدان ختصص  معني نذهب للبحث حول بعض 
 اجلوانب اليت نرى أنَّه ال ضري من توضيحها فيما خيص جمال الورمجة:

 

 الترجمة: -1
 لتعبري بلغة أخرى، أو بلغة اهلدفكما تعرفها املعاجم مع بعض التفاوت ه : ا 

عمَّا عير عنه بلغة ما أي لغة األصل أو لغة املصدر، مع احلفاظ على اخلصائص الدَّاللية 
فه  إعادة إبداع نص املنشأ جبدارة فنية وأخالقية مهنية، مع ( 23)واألسلوبية للنَّص املنقول.

احورام قيمته شكال وحمتوى وبذلك يقدم املورجم للكثريين إمكانية ولوج مجاليات أعمال 
 .(21)حمرَّمة عليهم دون الورمجة ستظل

 

يقودنا هذا إىل االستنتاج بأنَّ الورمجة متتاز باالزدواج فه  نتاج تفاعل بني ثقافتني 
ورؤينت ولغتني تنتم  من حيث ه  رؤية إىل مؤلف بعيد، ومن حيث الصَّوت إىل مورجم 
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 أفكاره قريب، وتنطوي على مؤلف حاضر يف أفكاره وغائب يف لغته، ومورجم غائب يف
وحاضر يف لغته، وهذا يعين أنَّ الورمجة ه  فعل مزدوج: ازدواج يف اللغة، وازدواج يف الثقافة 

 .(25)وازدواج يف الرؤية الصَّوتية أي يف النهاية ازدواج يف االنتماء واهلوية
 

 :تاريخ الترجمة عند العرب 
من املعروف أنَّ األدب العر،ي يف اجلاهلية مل يعرف من فنون النَّثر إالَّ اخلطابة واحلكم 
واألقوال املأثورة؛ ألنَّ الشعر كان ديوان العرب، وقد ظلَّ األمر على هذه احلال بعد اإلسالم 
    إىل أن بدأت كتب اإلبداع األد،ي النثري بالظهور، وكان فاحتتها كليلة ودمنة بورمجة 
"عبد اهلل بن املقفع" عن الفارسية، وكانت النسخة الفارسية من الكتاب الفارس  مورمجة 

 ييت مثلما ضاعت الورمجة الفارسيةبدورها عن السنسكريتية، لقد ضاع األصل السنسكر 
لكن الورمجة العربية الَّيت تعتير عمال أدبيا رفيعا عاشت وترمجت قدميا إىل اليونانية والالتينية 

ندية، مثَّ ترمجت فيما بعد إىل حويل أربعني لغة أوربية وآسيوية حديثة، وإذا كان قد قيَّض واهل
ا الفضل يف ذلك يعود إىل الورمجة  لكتاب كليلة ودمنة أن يظلَّ حيا يف ذاكرة اإلنسانية فإّنَّ

 .(21)بل وإىل ترمجة عن ترمجة عن ترمجة
 

 المترجم: -9
للمصطلحات أو لنص املؤلف، غري أنَّه يشتغل عليه من هو القارئ واملتلق  األول 

زاوية نقله إىل لغة أخرى موجهة لقارئ ال يفهم لغة املؤلف، وعليه يشكل املورمجون جسر 
تواصل بني الّلغات والثقافات ووسطاء تعريف ثقافة من خالل ثقافة أخرى، بالتوجه إىل 

 .(20)ثقافاتمتلق تشكل لغته وثقافتها مرجعية لفهم غريها من ال
 

فقد وجد املورمجون مذ وجدت الّلغات وتعدَّدت، أي مذ تلعثمت ألسن البشر 
وتعدَّدت لغاهتم ومل يعد أحدهم يفهم اآلخر، فكان املورمجون سفراء قومهم ورسلهم 

من غري املمكن تصّور ويرى جوهر احلاجب أنه  ... وممثليهم الناطقني بسمهم أمام اآلخر
 تون، ووايتمانأو لغة معاصرة دون ترمجات شكسبري وثرفانتس ، وميل ثقافة أدبية ألي أمة

 .(28)خل.إوفيكتور هوغو وغوته.. وبوشكني، وتشيكوف
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 أنواع الترجمة: /9-8
حدَّد املهتمون بالورمجة عدَّة أنواع وصنفوها حسب االختصاص كما يل : خيتص 

ا قد الصنف األول باملواد الّلغوية غري النَّصانية وه  الَّيت  ال ختدم غرضا اتصاليا مباشرا، وإّنَّ
تستخدم يف غرض اتصايل يف املستقبل مثل ترمجة القواميس أو املواد الَّيت ال تتخذ شكل 

يت اي بالورمجة النَّصانية وه  النص، ويشار إليها مبصطلح غري نص، وخيتص الصنف الث
جوير" مع "رومان جاكبسون"  ختدم غرضا اتصاليا مباشرا، ويف هذا املقام تتفق "سوزان ماك

 يف التفريق بني ثالثة أنواع من الورمجة:
 

يت تعتير نوعا من التفسري للنَّص بعالمات من لغة النَّص أوال: الورمجة داخل اللغة وال 
األصلية، ثانيا الورمجة من لغة إىل أخرى وه  الَّيت تتعلق بورمجة العالمات اللغوية يف لغة ما 

ثالثا: الورمجة العالمية لغة أخرى ويشار إليها يف العادة بالورمجة احلقيقة، و بعالمات لغوية يف 
يت يتم فيها نقل معىن من نظام معني إىل نظام آخر ومثاهلا حتويل رواية إىل عمل وه  ال
 .(29)سينمائ 

 

 حواشي المترجم فكرة للتبسيط العلمي للقارئ: /9-0
النَّص األصل ، أو شرح مفردات أو التعريف حواش  املورجم خري حيز حملاولة تقريب 

مبصطلحات من ثقافة إىل الثقافة املنقول إليها، أي تقليص املسافة الَّيت تفصل بني وضعية 
وه  إضافة إجيابية إن كان املورجم  متلق  النَّص األصل  ووضعية متلق  النَّص املورجم، ...

 .(37)مجة من أن تضطلع هبالديه ما يقوله خدمة لقارئه ولوظيفة ال بدَّ للور 

 المصطلحات العلمية والترجمة: -88
اجملاالت جعل  إنَّ التطور العلم  والتكنولوج  الَّذي فرض تعاونا بني الدول يف كلّ 

... وجعل يف ذات الوقت للمورجم  للورمجة أمهية قصوى يف ربط العالقات وتبادل الفائدة
التميز عن غريه وزادت مسؤوليته وثُقلت؛ وذلك أنَّ الصعوبة األساسية الَّيت قد يصادفها 
املورجم أثناء عمله من اللغة األجنبية إىل اللغة العربية خاصة إذا تعلق األمر بالورمجة العلمية 
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األجنيب، وهنا يرى "الديداوي" أنَّ تكمن يف إجياد املصطلح املناسب الَّذي يقابل املصطلح 
 (36)املورجم يكون أمام احتمالني:

ة املعاجم توفر املصطلح: على املورجم أن يتصيد ويهتدي إليه، وهنا تظهر أمهي -6
 يت تسهل عمله.املتخصصة واملوحدة ال

غياب املصطلح: يف بعض األحيان يصعب على املورجم إجياد املصطلح وهنا تشكل  -2
يت ينبغ  أالَّ نصرا رئيسيا يف هذه العملية، الاملصطلحية أي ترمجة املفاهيم عالورمجة 

يتصدى هلا سوى مورجم قادر على اإلملام باملوضوع، ومتمرس يف ترمجته أو أخصائ  
 له ركيزة لغوية متينة وقدرة على النقل.

 

 الترجمة ونقل المصطلح: /88-8
   ال ميكن لطرف أن يتنصل منها ضويةال شك أنَّ بني الورمجة وعلم املصطلح ع

 (32)وهناك أمور تتحقق من تفاعلهما ميكن حصرها فيما يل :

 يفرض على الورمجة أن حتتك باملصطلح وتتفاعل معه.التفاعل اللغوي:  -أ
 يساعد على حتقيق الورمجة ويعّد عامل متيز لطبيعتها.المصطلح:  -ب
طوير العلم  واحلضاري، فه  مل تعد تساعد يف ظل هذه املعطيات على التالترجمة:  -ج

ا تبحث يف املوضوع حتقيقا وتوثيقا مع مراعاة األمانة  تف  بالشكل الّلغوي وحده، وإّنَّ
العلمية والتأصيل للمادة للعناية بالنقل الدَّقيق الَّذي يكون بلغة االختصاص؛ مبعىن أن تنقل 

 تسميته بورمجة املفاهيم.العالقة الصحيحة بني الشكل واملضمون وهذا ما يطلق على 
 

 معايير وقواعد الترجمة: /88-0
عدَّد املتخصصون يف جمال البحث والورمجة مجلة من القواعد األساسية على املورجم 
أن يشتغل عليها وال يغفل عنها البتة، لتكون الورمجة أقرب من الدِّقة، أو حتمل متاما أفكار 

 أو الباحث إيصاهلا للقارئ نذكرها فيما يل : ومعارف واملعلومات اّليت كان يريد املؤلف
 .حتليل اجلمل والتعابري واملفردات 
 .دراستها دراسة دقيقة مع السيطرة التَّامة على كل شاردة وواردة 
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  التَّأكد من الفهم الصحيح للمفردات واجلمل، وحّتَّ يطمئن املورجم لعمله يتجلى له
 (33) ذلك من تناسق عبارته واإلحساس حبسن تركيبه...

 .فهم النَّص كوحدة تامة كاملة ودون الغوص مباشرة يف مفرداته وعباراته الغامضة 
 م أن ينتق  املعىن املناسب للقطعة جيب املقارنة بني الكلمات ومرادفاهتا مثَّ على املورج

املنقولة، فرمبا اختلف معىن الكلمة الواحدة باختالف موقعها من اجلملة، واعتماد 
 لفظ غري مناسب قد يؤدي إىل تشويه املعىن املقصود.

  يت اهتا بأسلوب يتفق واللغة التبدأ الورمجة أو التعريب فقرة فقرة مثَّ تنسيق معانيها وعبار
 تنقل إليها.

  احملافظة على دقة املعىن وحسن السَّبك ومتانة العبارة، والرَّبط بني أجزاء القطعة مع
 مراعاة خصائص كل من اللغتني املنقول منها واملنقول إليها.

 املصطلحات  هذه ترمجة أو وتعريب اللغات، من لغة بكل خاصة لغوية مصطلحات هناك
 .(31)ويفضل إذا أمكن باصطالح آخرال يكون حرفيا وإّنَّا يكون بنقل معناها 

 

 ازدواجية المصطلح في لغة المصدر: /88-3
قد تنجم ازدواجية املصطلح الواحد يف اللغة العربية عن ازدواجية املصطلح يف لغة 
املصدر فف  حالة اللغة اإلجنليزية مثال قد يستعمل العلماء األمريكيون مصطلحات غري 

اليريطانيني للداللة على املفهوم ذاته، ونذكر املثال التايل: إذ يطلق الَّذي يستعمله زمالؤهم 
( على الش ء الَّذي يسميه اليريطانيون Electronic Tubeالفزيائيون األمريكيون تعبري )

(Electronic Valve وهلذا حيصل املورجم العر،ي الَّذي يستخدم املصدر األمريك  على )
ذي يعتمد املصدر اليريطاي بينما يتوصل املورجم العر،ي ال ي(الورمجة العربية )أنبوب إلكورو 

 .(35) إىل الورمجة العربية )صمام إلكوروي( وهنا نواجه مصطلحني عربيني للمفهوم الواحد
 

وعلى إثر إشكالية الورادف يف لغة التخصص يقورح املهتمون باملصطلح العلم  العر،ي 
ذه املقورحات قواعد التنميط الَّيت يدعو إليها وضع نظام لتوحيد املصطلحات، ومن بني ه

(؛ يراد Robert Dubue"احلمزاوي" مستوحيا إياها من معايري التنميط الَّيت ذكرها )
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بالتنميط وضع مقاييس الختيار املصطلحات مع تصنيف تلك املقاييس وضبط ميادين 
فاهلدف من التنميط تطبيقها؛ هبدف حتقيق تواصل أفضل بني مستعمليها واملتخاطبني هبا، 

إذن جتنب االعتباطية وعلى هذا األساس خيتلف مفهوم التنميط يف معناه عمَّا يعين بتوحيد 
... كما خيتلف متاما عن توحيد  طرق وضع املصطلحات من جماز واشتقاق وحنت وتعريب

 مناهج الورمجة وتقنياهتا.
 

ون غريه من فالتنميط يفيد يف اختيار شكل أو استعمال أو مصطلح لغوي د
األشكال أو االستعماالت أو املصطلحات السائدة يف ميدان معني، حيث يعتمد التنميط 
على أربع مبادئ ه : االطراد أو شيوع املصطلح، يسر التداول، املالئمة واحلوافز، ويقصد 
باحلوافز كل ما حيفز املستعمل على اختيار املصطلح من ذلك؛ صيغته البسيطة، قابلية 

 .(31)، تركيبته الصرفية الواضحة، بعده عن الطول والغرابةلالشتقاق
 

ويف ذات املقام يرى الدكتور" عبد الرمحن احلاج صاَل" رمحه اهلل أنَّ الورمجة واملصطلح 
من األدوات الالزمة لالنفتاح على اآلخر من جهة، وااللتحاق بركب التطور من جهة 

 :(30) ويعط  عدَّة نصائح للنهوض هباذين اجملالني ميكن تلخيصها يف ،أخرى
 إدراج الورمجة ضمن موضوع البحث العلم  والتشجيع على دراستها واإلبداع فيها. *
العمل على تبين مشروع لتكوين االختصاصيني يف فهم املصطلحات والعمل على إعداد  *

 مورمجني متخصصني.
الذخرية اللغوية للبحث يف املصطلحات وجتميعها وتوحيدها العمل على إنشاء مشروع  *

 واستعماهلا.
 

 خاتمة:
 جُنمل أهمَّ ما توصلنا إليه يف أنَّ أسباب صعوبة ضبط املصطلحات ترجع إىل ما يل :

 من الناحية النظرية:  -
 .انعدام التنسيق بني اجملامع العربية بشأن معايري وضع املصطلحات 
 .التشتت والتعدد اللذان ميثالن أكير خطر يواجه مستقبل العربية 
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   اختالف مصادر التكوين العلم  واملعريف بني اللسانيني العرب، وتوزيعهم بني ثقافة
 فرنسة واجنليزية وأملانية وغريها.

   التطور املستمر للبحث الّلساي العامل  وظهور املزيد من املفاهيم، وهو ما يعين ضرورة
 وفري مصطلحات لسانية عربية جديدة.ت
   سيادة النزعة الفردية يف وضع املصطلح العر،ي املتخصص، وعدم االكوراث برأي اآلخر

 ولو كان صائبا.
 

 يف اجلانب التطبيق  رصدنا املالحظات التالية:من الناحية التطبيقية:  -0
 .ترمجة املصطلح نفسه مبصطلحني أجنبيني والعكس 
 .أخطاء أسلوبية تتعلق بطريقة التعبري وكيفية إيصال الفكرة للمتلق  بني لغتني 
  املعىن االصطالح  املؤطر بالسياقعدم التمييز بني املعىن املعجم  الوصف ، و 

وهذا باالعتماد على ما تقدمه املعاجم العامة من حتديدات مفهومية عامة غري 
 علميا.مؤطرة بأسباب استعمال املفهوم ثقافيا و 

 ذي يلحق الدَّاللة االصطالحية، والَّذي يرجع إىل التعبري عن االضطراب ال
املصطلح جبملة بدل وضع لفظة واحدة، مما يعين اإلبقاء على املصطلح األجنيب يف 

 االستعمال يف الكثري من األحيان.
 

 مقترحات: 
أخرى بأن نقدم بعد الدِّراسة والبحث واستنادا ملا سبق نعط  احلق ألنفسنا مرة 

 جمموعة من االقوراحات لعلَّ هبا تكون لنا الفائدة الَّيت نروم حتقيقها من مشاركتنا:
  ضرورة انصراف املعاهد العلمية واجلامعات إىل تكوين فرق للبحث يف مسح جزئيات

 وتنقيب يف جهود تراثنا وجهود علمائنا والبحث يف بطون كتب الوراث.
 اصة وحنن يف إنَّ احلاجة إىل توحيد املصطلح أصبحت ملحة إىل أقصى درجاهتا خب

نورنت، وهو ما من شأنه تسهيل االتصال وبناء الروابط بني اللسانيني عصر األ
 واملورمجني العرب لتبادل جتارهبم يف هذا اجملال وبالتايل تقليص الفوارق واالختالفات.
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 ويق جهودهم العلمية يف ميدان املصطلح اللساي عير دعوة اجلامعات واألفراد إىل تس
شبكة األنورنات، أو باستخدام بنوك معلوماتية تتيح للدارس االطالع على كل 

 املستجدات. 
  إن وجود عدة جمامع لغوية وجلان للورمجة والتعريب يف الوطن العر،ي دون وجود عمل

املصطلحات وعليه ندعو منسجم ومنسق بينهم أدى إىل تشتت اجلهود، وازدواجية 
 لضرورة التنسيق وتوحيد اجلهود. 

  هذا وتبقى اللغة املتخصصة وعاء حامل ملصطلحات ختصص معني، نستشف  من
 ورائه الفرق بني ختصص وختصص آخر.

  إضافة إىل أنَّ للورمجة دور مهم وحيوي يف نقل مصطلحات علمية من لغة إىل لغة
 الباحثني الناطقني بلغات خمتلفة.ل الفائدة بني قات وتبادأخرى وبالتايل ربط العال

  وعليه جتمع بني كل من املصطلحية والورمجة واللغة التخصص عالقة تفاعل وحتاور
وأخذ وعطاء متبادلة فيما بينها، وتصب يف جبٍّ واحد هو النهوض باملعرفة والضبط 

  العلم  الدقيق للمصطلحات.
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 االصطالح بْين العرفان والت داول
 

The Term between Cognition and Pragmatics 
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 )تونس( عة من وبةكل ي ة اآلداب والفنون واإلنسانيات، جام                               

yacoubjalila@yahoo.fr                     
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  :ملخ ص
يندرج هذا البحُث ضمن االصطالح يف أصوله العلمّية واملرجعّية، وما يفرضه الّتحّول 
الثّقايّف واحلضارّي من التباساٍت يف املعىن والّتأويِل تستدع  وضَع املصطلح يف حقله 
املعجمّ  والّتوّجهات يف انتقاء املعىن وجعِله موافًقا ملقامه املعريّف والّتداويلِّ. ويرتبط هذا 

الختالف مبجاالت العلوم وتعّددها بنْي الّنّص والواقع، وبطرق الّتلّق  بنْي أسباِب اإلدراك ا
وغاياته يف الّتمييز والّتذّكِر ومدى استجابتهما لشروط املعرفة والعلم، وما حيّف به من 
إشكاليات يف االصطالح واالشتقاِق قد يوّلد تداخاًل يف املفاهيم يكون من الّضرورّي معه 

رداُف صفٍة لرْبِط املصطلح مبجاله الّدقيق يف الّدين والعقيدة، أو مبا يتمّيز به من بساطة أو إ
تعقيد، وانغالٍق يف الّتجربة إىل انفتاح على احلياة والواقع. مسألٌة قد يكون للّتاريخ أثٌر يف 

خصوصياهتا  إبرازها خاّصة مع تطّور العلوم الّلسانّية يف شبكة معرفّية تكتسب فيها الفروعُ 
دون أْن تقطع صالهتا باألصِل يف املعجم وآلّيِة احلّد والّتعريف، وخاّصة يف عالقة العرفنة 
والعرفان باملفرد والعدد يف جتربة احلّس، واإلدراك والقصد بنْي الطّبيعة وامليتافيزيقا يف الّلغة 

أشكال املعرفة تطرح  والّتصّور والّذهن. هذه اخلصائُص يف جدلّية تعّدِد األلفاظ واختالفِ 
إشكالياٍت متنّوعًة نسعى إىل تبيينها والّنظِر يف تأثرياهتا وإمكاناِت املعىن فيها، وميكن إجيازها 

. املصطلح وبلوغ املعىن بنْي احلياة 2 لّنسبّية املعرفّية،. الّلسانيات واالصطالح وا6يف ثالٍث: 
 وعالقاهتا بأنظمة العرفان والّتفكري. البنيويّةالبحث يف األشكال  .3 ،والّذهن والّتجريد والواقع،

 

 الّتداولّية. ،العرفان ،العرفنة ،االصطالح :تاحيةالكلمات المف
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Abstract: 
  This research falls within the terminology in its scientific and 

reference origins. The ambiguities imposed by the cultural and 
civilizational changes in meaning and interpretation require the 
placing of the term in its lexical field and trends in selecting 
meaning and making it compatible with its cognitive and 
pragmatic context. This difference is related to the fields of 
science and their multiplicity between the text and reality, and 
the ways in which the reasons for awareness and its goals in 
distinction and remembering are received and the extent to 
which they respond to the conditions of knowledge and science, 
what surrounds it with problems in convention and derivation 
may generate an overlap in concepts with which it is necessary 
to add an adjective to link the term to its precise domain in 
religion and belief, or by its simplicity or sophistication, and by 
its closeness in experience to openness to life and reality. A 
matter that history may have an impact in highlighting, 
especially with the development of linguistics in a knowledge 
network in which the branches acquire their peculiarities without 
cutting their ties to the original in the dictionary and the 
limitation and definition mechanism, especially in the 
relationship of Cognition and Cognitive  Science of Religion 
with singular and multiple in the experience of sense, perception 
and intent between nature and metaphysics in language, 
perception and mind. These characteristics in the dialectic of 
plurality of words and the different forms of knowledge present 
various problems that we seek to identify and consider their 
effects and the possibilities of meaning in them, which can be 
summarized in three: 1. Linguistics, term and cognitive 
relativity; 2. The term and the attainment of meaning between 
life, reality, mind and abstraction 3.  Research in structural forms 
and their relationship to the systems of cognition and reasoning. 

 

Keywords: Term, Cognition, The Cognitive  Science of  
Religion, Pragmatics. 
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 مقد مة:
تعّلقت باجلانب  مسًة ممّيزة للّنظريات سواء أيقورن الّتعّدد املصطلحّ  بالّتعّدِد املعريفّ 

خمتلٍف، وتتطّلب أْيًضا العلمّ  الّتأسيسّ  أْم بالّناحية االعتقاديّة اليت تقورن باملعرفة من نوٍع 
منهًجا يف اإلجرائّ  استثنائيًّا، ويف الّتلّق  متغيّـرًا مبا يعين تشكيَل معاي املفاهيم ودالالِت 
املصطلحات حسب األطروحة اليت متثّلها وأُطُِر الّتعامِل معها، وهو ما يفرز فُروقًا وجزئياٍت 

ليات إدراٍك ه  جزٌء من شبكة أنظمة مرتبطًة باألنواع واخلصائص وطُرِق الّتفكري فيها بآ
املفهوم بنْي الوضع واالستعمال يقورنان باالصطالح والعرفان أو العالقة الّسببّية غرْي املباشرة 
بنْي حاالت املرّكبات املعرفّية واإلدراكّية، داللة تقورن بالظّرف واختالف العلوم وأنظمتها 

بنْي الّنمذجة العلمّية واإلجراء الّتداويلِّ الذي قد حييل  املعياريّة يف الّتعريف والّتأثري، واملفهوم
يف الواقع إىل حمتويات خمتلفٍة ه  املسؤولة عن الّتغيريات  يف احملتوى اإلدراكّ  واملعتقدات 
الّتأثرييّة. وقد تُفرز الّتحّوالُت املعرفّية إشكاالٍت يف الّتلّق ، فيتغرّي مدلوُل املصطلح وطبيعُته 

، ويتطّلب ذلك االستدالَل استنادا إىل قواعَد ميكن وصفها بالعبارات االستنتاجّية املفهومّية
 من ظواهر احلال والّتعديل واإلبالغ يف العرفان والّتوجيه يف الّتداول.

 

وقد تشورك بعض املصطلحات يف حاالت معرفّية متعّددة، لكّنها تظّل مقّيدًة بشروطها 
اهتا يف االعتقاد ولنوعها يف املعقول والكّلّ  من املعرفة. وإّن شرَط املطلوبة لذاهتا، الوفّيِة ملقام

الوضوِح الّداليّل هو متاسك الّسمات املميِّزة لألنواع املعرفّية مبا جيعل املفاهيم حتّدد حمتوياهتا 
وتوافقها يف االّتساق البنائّ  واالنسجام الّداليّل. والفروق يف االصطالح اجملايّل تنشأ من 

ضيات الّنمطّية والّتمثيلّية يف إطار االستدالل والّتفسري يريد منهما "العارف" إجياد الفر 
"الواقعّ " يف الفرضّ  و"احلقيقّ " يف املوضوعّ  عيْر الّتجربة وطرح الّسؤال وإشكاليات 

 البحث يف ما يل :

ا يف إطار املصطلح هل هو معرفة يف إطار عاّم أم تفكري عقلّ  يتطّلب حتلياًل استدالليًّ  -
 نظرّي خمصوص؟
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ختتلف املصطلحات، لكن كْيف نستخلص االستنتاجات من األدلّة علْيها؟ وهل  -
 احلكم على نوع املصطلح أْم على حال القول فيه، أْم املعتقد الذي حييل إلْيه؟

االصطالح ومواضيع املعرفة، الّتقارب يف فروع البحث واخلصوصّية يف الّنحو وجمال  -
 الّتداول.

 

 المصطلح بْين الوضع والت داول – 8
املصطلح هو معىن حمتَمل لكلمة تؤّدي وظيفة يف املعرفة املوسوعّية يف جماالت علمّية 
وسياقات لغويّة جتعل معاَي هذه املصطلحاِت غرَي ثابتة، وأهّنا إمكاناٌت للّتفعيل بناًء على 

(6)الّتفسري يف الّسياق
أّن املصطلح يف املعجم ميّثل ذاته لفظًا،  وهذا يعين واجملال الّتداويّل، 

وهو إىل ذلك بنية داللّية حتمل معاَي كثرية وتستودع مبادئ توجيهّية ملفاهيم ودالالت 
 موسوعّية عديدة.

 

وإذا نُِظر إىل املصطلح على أنّه ّنوذج ذهيّن خمصوص ينبغ  أْن يكون ذلك يف إطار 
يه واإلدراِك الذي جيعله جزًءا من "معرفة صرحية بنيٍة تنسجم مع طبيعة العلم الذي تندرج ف

وهو إىل ذلك جزء من املعرفة املكتسبة بشكٍل ضميّن من  ،(2)منّظمة يف نظاِم معتَقٍد"
خالل ربط الوع  باالفوراض يف احملاكاة العقلّية والوّرجيح يُفَهم على أنّه احتماٌل حقيقّ  

"املعتقدات ه  أشكال  إيفانز: ما يقول جوناثانوحماكاٌة شرطّية يف الّنظام الّتحليلّ ، أو ك
من املعرفة الّصرحية )اليت قد ندركها(، ولكّن املساراِت اليت تسورجعها وتطّبقها ضمنّيٌة يف 

 .(3)الطّبيعة. ومن مثّ، توصف بأهّنا "إرشاديّة"
 

املعرفة يف عالقتها بالّسلوك والّتجريب من ناحية، وبأنظمة االكتشاف الّضميّن من 
ناحية أخرى يف امتالك تصّوِر حالة أو حقيقٍة تش  بالّتباعد االصطالحّ  بنْي الّتقليد 
املعريّف يف الّتاريخ، أو الّتوّجه حنو فْهم األفكار يف سياق ُمساوٍق للّتارخيّ ، فتجد ما يناظرها 

جتعل  (1)يف احلياة والواقع أو ما يصطلح دانيال ريسيرغ على تسميته بِـ"األحداث العقلّية"
الّش َء البسيَط ينفتح على سلسلة معّقَدٍة من اخلطوات خُترج االعتقاَد من حّيز الكموِن 
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الفردّي إىل إجرائه وعًيا يف اخلارج والوسط االجتماعّ ، وهو أْيًضا ما جيعل املصطلَح 
 يتجاوز حدود العلم الّتجريديّة ليدخل جمال الّتفاعِل احلوارّي.

 

العرفان والّتداول مرّده تعّلقهما بالّنظام املركزّي للفكر الذي ال يقف عند  إّن الرّبط بنْي 
حّد الّنظام الّلغوّي واالصطالح يف معناه احلريّف، وإّّنا له إحاالٌت ممكنة تستقّل عن هذا 
وذاك يف عامل الّتصّور الّذهيّن، وتنفتح على األشياء املوجودة يف اخلارج إّما ببيان اخلصائص 

الهتا املوضوعّية، أو بتعيني إحالِتها الّذاتّية يف الّنفس اليت يصبح معها العامل املوضوع ُّ يف دال
استعارًة لعامِل اإلضمار والكمون والّتمثيل اإلشارّي للكون يتّم الّتحّصل على استنتاجاته 

ّصويّف العرفان ال .(5)بواسطة االستدالل االستنباطّ  ولْيس عن طريق االستلزامات الّسياقّية
هو الوع  والاّلوع ، والعمل والّنّص بُغية الوصول إىل حقيقة املعرفة حني يكون احلديُث 
مبصطلحات فلسفّية انتقلت إىل لغة الّتصّوف، إّما عن طريق علم الكالم أو الفلسفة 

 "شيئة الوجود"، و"شْيئة الثّبوت""فُهْم يتحّدثون عن  نفسها؛ يقول إبراهيم إبراهيم يس:
شيئة الوجود فتعين وجود األشياء يف األعيان الثّابتة بعد انتقاهلا من "الثّبوت" العلمّ  فأّما 

وتكون شْيئة الثّبوت هبذا املعىن، ه  ماهيات األشياء يف عامَل العامِل هبا قبل إضافِة الوجود 
 إلْيها بفعِل أْمر اإلجياد.

 

لعلمّية ال تّتصف بالوجود، بل وأّما "األعيان الثّابتة" فه  حقيقة الّش ء يف احلضرة ا
ُر جمعولٍة، ألهّنا عبارٌة عن كيفيات تعيني األشياء يف علم  ه  معدومة، وه  حقائُق أزلّيٌة غيـْ

 ئق املطَلَقة يف العامَل اإلهل ّ احلّق. وهذا املصطلح ُيشري إىل وجود عامَل معقوٍل مُيّثل احلقا
مَل احلّق املطلق واألعيان، وه  مفاتيح الغْيب أو والعنْيِ العلمّية بواسطة ميتافيزيقّية بنْي عا

الواسطة بنْي اهلل والعامَل، وه  مرتبة "الفْيض األقدس" الذي ميّثل ظهور احلّق لنفسه يف 
 .(1)صور األعيان الثّابتة"

 

 يتنوّع املنهج، وختتلف اعتباراته  العرفان، يف املطلق، وخصائص املعرفة واإلدراك، 
قلّ  واحًدا )اإلدراك( يورّدد بنْي عاملْ  احلّس واملاّدة يف الّتجربة، والّتجريد ويظّل املضمون الع

واإلطالق يف إقامة الّدليل واليرهان. واألقواُل يف كّل األحوال، ضماناُت االنتقال بنْي 
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و اجملالنْي، أّما الّتواصل وِنَسُبُه فيظّل رهنَي قدرات الّتلّق  وااللتقاء مع اآلخر، وما يؤّلف أ
يفصل الّذاَت عن املوضوع. وتعّدُد االصطالح ال ينف  َوحدة مفهوم الّنظريّة املعرفّية 

ما يدّل أْيًضا على أّن  -رغم أهّنا تظّل حمكومًة مببادئ الّتغاير يف الَوحدة  -ومْقوالهتا 
الّتعّدَد االصطالحّ  حمكوٌم بالظّرفّية الّتارخيّية اليت توّلد اعتقاداٍت متباينٍة ومواقَف متغايرة 

 ودالالٍت خمتِلفًة لنْفِس املصطلح.
 

الّلفظ واالصطالح وإشكالّية الّتلّق  ناجتة عن الّتجاذب بنْي املعىن احلريّف للمصطلح 
الذي ال حُيدَّد إاّل يف أُطٍُر تداولّيٍة أو من خالل ّناذج متّثل اخلطاَب وتفِرض واملعىن الّضميّن 

له حتلياًل خمصوًصا، فقد نصل بالفعل إىل الّتمييز بنْي العرفنة والعرفان الّصويّف، لكن تبقى 
من حيث الُعقد اليت  (0)اإلشكالّية قائمًة يف ما خيّص خمتلف العلوم املنضوية حتت العرفنة

حني  (8)العرفان ها إلْيها وتنظم معها شبكة معلوماتّية وتداولّية؛ كذا الّشأن بالّنسبة إىلتشدّ 
يّتصل األمر بالطُُّرق الّصوفّية يف تعّددها واختالفها ويف االستلزامات اليت متّيز العبارات 

وهريّة املستعَملة ومعرفة معانيها. ويتجاوز اإلشكال جتريد الّلغة يف أنظمتها وخصائصها اجل
لتحيل إشكالياُت الّتلّق  إىل ما حيدث من تغيريات  - وه  املشوركة بنْي األصول والفروع -

يف املعلومة حسب االستعمال وترّدِده بنْي القاعدة واملفهوِم وملَكة اإلدراك بنْي الطّبيعة 
صّور والفكر، خاّصة وتظّل "احلقائق املؤكََّدة" ذاتّيًة يف الّتوّقع، نسبّيًة يف التّ  .(9)واالستخدام

وأّن املصطلَح ال حيمل طاقاته املعرفّية يف ذاته بل يف مفهومه، وهو جتريٌد يّتسع إلمكانات 
إجراء عديدٍة تتنوّع وتتوزّع بنْي الّلفظ واملعىن، ووضِع االستعمال والّتلّق ، أو كما يقول 

ستِمٍع، أْي عالقة تؤطّرها "إّن كّل خطاب بطبيعته، عالقٌة بنْي متكّلم وم العّياش  أدراوي:
حمّدداٌت اجتماعّية وتفاعلّية، فالّتعابري اخلطابّية، مهما كانت األوضاع املقامّية اليت تُنَجز 

ٍ ولو كان من حيث وجوده الواقعّ  غائًبا"  .(67)فيها، موجََّهٌة حنو اآلخر، حنو مستِمٍع معنيَّ
 الّنحو الّتايل:وإْن أردنا توضيح ذلك يف رسم فيمكن بيانه على 
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 الد ليل: المعنى القائم في الن فس              ●              الد ليل: االستدالل على المدلول        ●   
، واستنباط المعنى                       ( 88)تبقى ترجمته مجر دة.              من الد ال 

 القائم فيهما حقيقة أو مجازًا.       
 

 العرفنة والعرفان: أي  إشكال؟ –0
أسئلة تطرحها إمكاناُت املفهوم وخصوصّيُة الّتصّور وحدوُد اإلدراك يف اجلدل وآلياته، 
فللمصطلح درجُة دقِّته يف االصطالح، وله عموُم حتليِله يف استعمال الّلغة وإنشاِء اخلطاب 

مع املصطلح يف أصله املعجمّ  قد يفتقر  فالّتعاملُ  .(62)بكالمنا الّلغويّ يف املراجِع اخلاّصِة 
إىل الوسائل املرِنَة يف الّتعبري غرْيِ احملدوِد من الوصف والّتمثيل، فيظّل مقيًَّدا غرَي قادٍر على 
استيعاب الظَّْرف أو طرِح أسئلة املعرفة وتفّرعات االصطالح حسب العلوم إْن بق  أسري 

 .(63)الّنمط" "الّلغة
 

حني تتعّدد املصطلحاُت وتتشابه يف الّلفظ وتتقارب يف املعىن، لْيس للمتلّق  إالّ 
اإلطار املعريّف مرجًعا لتبنّيِ املقصوِد منه. وبالّنسبة على العرفنة والعرفان الّصويّف املسألُة 
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وبالّتايل، إْن كان هناك متعّلقٌة خاّصة بعلوم الّلسانيات الفلسفّيِة أكثَر منه مبجال الّتداول؛ 
إشكاٌل يف التلّق  فهو مّتصٌل باملفاهيم يف حدودها وجماالِت الّتجريب فيها والغاياِت منها. 
واحلديث عن الّتجريب بالّنسبة إىل العرفان الّصويّف يبقى ذاتيًّا يف املمارسة، اجتماعيًّا يف 

 مبا ال يُعَرف يف اآلن والّزمان  العقيدة، ما جيعل مسألَة الّتلّق  تبقى يف حدود املعريفّ 
وبالّنسبة إىل أصحابه هو املْطَلُق الذي ال هنايَة له يف املعرفة وال يف اإلدراك. والّتلّق  أصوٌل 
ومبادُئ، أّما الغايات فالحمدودة مبا أهّنا تندرج ضمن ما  يتجاوز الّلساَن حّّت كان املْيُل إىل 

يـَْقِدَر املتلّق  على حماصرِة معرفٍة غيبّيٍة يقف على ختومها  اإلمياِء واإلشارِة  والّرمِز عسى أنْ 
دون القدرِة على الولوج إىل جماهلا إاّل جمازًا. وعلى العكس من ذلك، فإّن العرفنة تبدأ من 
الّتصّورّي الّذهيّن الذي قد يّتخذ اشكااًل رمزيّة يف معادالٍت رياضّيٍة قد تستوعب الكلَّ، 

مستوينْي حني يتعّلق األمر بالّتلّق  فُيوّلد إشكااًل؛ أّما املستوى األّول  ولكّنها تفارقُها يف
        الّتمثيل الرّياضّ  الّتجريدّي؛. 6فف  إمكانّية حتقيق املتلّق  االنسجاَم بنْي الثّالوث: 

العلم مدى مناظرة كلْيهما بالّسياق املعريّف يف إطار . 3؛ -وهو ذايّت  -الّتصّور الّذهيّن  .2
بالّتداول واّتصال  ستوى الثّاي فف  عالقة العرفنةالواحد أو ضمن املقارنة بنْي العلوم؛ وأّما امل

من حْيث  أّوالً املعرفة بالّلسان وبالثّقافة االجتماعّية يف اآلن والّزمان، فتكون نسبّيُة الّتلّق  
وهنا  يف تعّدد املتلقِّني يف اآلن ثانًيا ، و عالقة الّذايّت باملوضوعّ  أو اأُلطُر احلافّة بعملّية الّتلقّ 

 الفهم والّتأويل، أو يف الّزمان يَدُخل عنصُر الّتفاوت بْينهم يف الثّقافة واإلدراك، وبالّتايل يف
ومعه تتكّثف عناصُر ارتفاِع نسبّيِة إشكالّيِة الّتلّق  حني يكون املعريفُّ املْعَلَم الفاصَل بنْي 

 .(61)و بنْي سلطِة األصل وضرورة مساوقته للظّرف بكّل شروطه وإمالءاتِهالّتارخيّ  واآلّي، أ
 

إّن وجهاِت الّنظر املختلفَة وما ميكن أْن يستجدَّ معها من خصائِص الّتمثيل بنْي 
الّناحية الّنظريّة وما ميكن أْن يُناسبها ِمْن ناحية اإلجراء ينبغ  أاّل تكوَن مبْعزٍل عن أنظمِة 

 ر بالعرفنة أم بالعرفان الّصويفّ تعّلق األمأ والّتعريف، ويف الّتواصل والّتأثري سواءٌ  الّلغة يف احلدّ 
ألّن املتلق َّ يف كلْيهما يسعى إىل حتقيق الفائدة من خالل الّنماذِج املعرفّية املنتشرِة اليت قد 

الواقع مع  تقف عند حّد اجملاز واالستعارة يف العرفان الّصويّف، ولكّنها ال تدرك غايتها يف
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وال تقف إشكالّيُة الّتلّق   .(65)تكتسب طابَعها االجتماع َّ يف سياِقها االّتصايلّ  العرفنة حّّت 
عند حّد املصطلح وجماله املعريّف، بل يف ما قد يّتصل به، من خالل الّلغة، من علوٍم رمّبا 

وّركيز على األثر، أّما االّتصال أقرهبا إىل العرفان الّصويّف هو عالقة الّلسانياِت بعْلِم الّنفس وال
يف العرفنة فف  عالقتها بعلم الّلسان االجتماعّ  والعناية بالّتفصيل يف فـَْهِم الكالم من 

 خالل االستدالل على املعىن.
 

بنْي العرفنة والعرفان "استعارٌة مفهومّية )...( من األدلّة واملعطياِت واحلجج )...( 
 (61)اإلشكاليات املطروحة )العقل واحلقيقة، طبيعة العقل، املْقوالت(من حيث  )...( متعّددة

 على أّن بْينهما فروقًا ميكن بياهُنا يف اجلدوِل الّتايل:
 

 العرفان ةالعرفن
 مساءلة الطّبيعة يف الّتجريد - مساءلة الّذهن يف الواقع *
 اإلقبال على الّذات - االندراج يف االجتماع *
استعمال الّلغة يف خمتلف أشكاهلا وجتلّياهتا  *

 ا "املعىن املباشر )داللة املعىناليت يغلب علْيه
 (60)املباشر(" املعىن الوضعّ ، املعىن املعىن، أصل
 معانيها تتجّلى يف الواقع    
 
 
الّرموز إْن ه  إاّل اختزاٌل لعامل احلّس واملعىن    

آة للطّبيعة من الّتجرييّب "لذلك ميّثل الّذهن مر 
حيث يعمل على متثيالٍت داخلّيٍة للواقع 
اخلارجّ ، فيكون على ذلك الفكِر الّصحيح 
الّسليِم ما عكس منطَق األشياء يف العامل 

 .(27)اخلارجّ "

املْيل إىل الّلغة اليت يغُلب علْيها "املعىن غرْي  -
املباشر: تضمني، إحياء، داللة حاّفة، معىن 

 (68)ذايّت، موحيات"

دالالهتا ال تناسب "حال األشياء يف     
الواقع. وما الّرموز اليت تناسب العامل اخلارجّ  

 .(69)إالّ متثيل داخلّ  للواقع اخلارجّ "
الّرموز تظّل ذهنّية جتريديّة "كون حلول    

الفكر يف األجسام أمرًا عارًضا ال ميّس شْيئًا 
 من جوهر الفكر، إْذ كان الفكر متعالًيا
متجاوزًا حدوَد املاّدة. ولئن كان ال بّد من 
األجساد للعيش يف احمليط، فه  جمّرد أدواٍت 

 .(26)يقودها الِفكُر اجملّرُد ويوّجهها"
 احلقيقة يف معناها ومبادئها مطلقة يف الّذات -تعّلق سواء أ احلقيقة مفهوٌم، وجتّلياهتا نسبّيةٌ  *
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األمر باملوجودات يف الكون املاّدّي أْم يف ما 
 راهتا وجمازاهتايتّم  الّتعبرُي عنه بالّلغة يف استعا

الّداللة متعّددة حسب الّسياق والظَّْرف  *
 واملقام، والقصد والّتأويل

 وحدهتا ال تتجاوز حدود الّتصّور الّذهينِّ     

 الّداللة واحدة حرفّية -
 

الّتصّور الّذهيّن هو نسٌق يناظر املنظور يف     
 عاملَِ الّذات احلقّ 

الفكر يتحّول من الّتمثيل والّتصّور إىل املظهر  *
املّتصل "باجملاالت األساسّية من قبيل الّزمن 
واألوضاع واملكان والعالقات واألحداث والّتغرّي 

 .(22)واجلْعل وما إلْيها"
املعارُف تتطّور وتتغرّي وتتشّعب يف عاملٍَ     

يْدرس القدرة على االكتساب وتطويره إىل 
على مستويات  بذلك القيام كيفّية حول نظرياتٍ 

 .(23) خمتلفة من الّتجريد ووضع القواعد

الفكر ينقطع عن اجلسد ليِحّل يف الّتجّل   -
الذي ال يقبل الّتجزئة وال الّتأويل، وهو الذي 

ق للّذات احملدودة وحدهَتا وانسجاَمها يف حيقّ 
 .العامل الاّلحمدود

املعارف تعود إىل احملور مصدرِها يف      
الكْينونة واالنسجام ضمن عاملٍَ يش  بالكيفّية 
 يف الاّلوع ، باتّباع قواعَد جيب أْن ميّثل نفَسها.

 
 

 سلوٍك واستخداٍم يف احلاضرأداَة إّن اإلدراك يقورن بالّلغة يف لفظها وإشارهتا بوصِفها 
ينشأ يف اإلدراك بُبعدين:  (21)وارتقاٍب ملْنَتَظٍر هو احلاجة املستقبلّية أو "املرتـََقب احلايّل"

حقيقّ ، ومتثيلّ  للمكتَسِب وتطويرِه؛ بعدان ال ينفصالن عن اجملال الّتداويّل والّتواصِل 
 ويربط كلٌّ من دان سيربر وغلوريااالستداليّل الذي جُيانس بنْي االصطالحّ  والوضعّ . 

"يرتبط هذان اجلانبان، وال  ورجي  يف ذلك بنْي الّشكِل املنهج ِّ والُبعد الّتداويّل، فيقوالن:أ
ميكن أْن يكون ذلك، يف شرٍح واٍف، إاّل إَذا كانت وظيفُة الّلغِة يف الّتواصِل ه  توفرُي دليٍل 

 .(25)على معىن املتحدِّث وليس ترميَزه"
 

ناك شروط يف االعتقاد واملعرفة متّيز الوحدات الّلغويّة املستعملة يف العرفنة أو يف ه
العرفان تفّسر طبيعَة االفوراضات بنْي أْن تتماشى واختالف العصر ومعاجلة نظريات املعرفة 
 احلديثة بصيغة العقل والّشمول، وبنْي أْن تكون قرينة الّذات يف املنهج واالختيار دون الّتيرير
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. املسألُة تتجاوز التيّريَر وامليرََّر لتكون أسئلة ُتطرَح حول صلة املصطلح بتمثيٍل (21)الّتارخي ّ 
يف الّتصّوِر والّذهن، أو بنموذٍج يف احلياة، ومدى خضوع كلْيهما إىل املنطق اليرهاّي أو إىل 

قِل األخرى، وخاّصة االستدالل اجلديّل، وكيف ميكن أْن ترتبط الّنماذُج العقلّيُة بقدرات الع
الّلغة يف الّتفكري والّتجّل  بأشكاله املتنّوعة بنْي الَفْهم واحلْدس، أو املعرفة وومِهها حني تتعّدد 

 الّدالالُت والّسبُل.
 

 اّي تستوعب الّنماذَج اخلارجّيةإّن طُُرَق حتديِد العناصر واألنواِع بنْي العرفيّن والعرف
ولكّن فـَْهَمها على أهّنا إمكاناٌت متاحٌة أو هياكُل معّقَدٌة ال ُتدرك حّّت توضع يف كّلها 
الّشمويّل املبدئّ  ه  من العوامل املؤكِّدِة لضرورة رْبط االصطالحّ  بنوعه املعريّف، وتكون 

اٍت أخرى قد الّلغُة ه  آلّية إنشاء الفكرة من ّنوذج عقل ٍّ إىل ظاهرة حقيقّيٍة مثرية إلشكالي
 تكون تفسرياٍت بديلًة هلا.

 

 :االصطالح وتجاوز الوضع إلى الت أويل والقصد – 3
 تعود مسألة "الّتعّدد االصطالحّ  وإشكالّية الّتلّق " عاّمة إىل:

 ا لْيس فقط على هذْين املستوينْي أصول املصطلحات الثّقافّية واحلضاريّة وصعوبات نْقله -
 بل كذلك لغويًّا لالختالفات بنْي األلُسن يف البنية واملعىن؛

استعمال نفس املصطلح يف سياقات متباينة، ما قد يؤّدي إىل مغالطات مفهومّية تبعدها  -
 عن إدراك املتلّق ؛

املداخل اليت يربط هبا املتلّق  املصطلَح حني يُعيد تأويَله حسب أطروحات حديثٍة قد  -
وحتّوالته، أو بوجهة نظره مبا ُيضف  على املصطلح "محولة إيديولوجّية"  تقورن بالّزمان

 تلغ  داللة الكلمة األصلّية )أو تُقلُِّصها(؛
تناول الّتعريفات يف مفاهيَم عاّمٍة "ال تأخذ يف احلسبان خمتلف االستعماالِت املتباعدة  -

 .(20)دالليًّا ومفهوميًّا"
 

إذن، هناك قواعُد ومبادُئ يف الّتعامل مع املصطلحات حّّت ال يكون الّتداخُل أو 
إشكاُل الّتلّق ، وه  مرتبطٌة باستلزاماٍت بنْي مقّدمات املعارف والعلوم خاّصة وغاياهتا يف 
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فقها املعتقداِت واألفعال؛ ه  معايرُي تقييٍم وُحْكٍم نقديٍّ للرّبط بنْي اجلوانب الّنظريّة وما يُوا
بشْكٍل طبيعّ  يف الواقع واجملتمع، حدوده براغماتّية يف نوٍع ِمْن أنواع الَعرفنة، ولكن قد 
يكون الّتعايل إىل ما هو إنساّي عقالّي يف العرفان الّصويّف حني يستْوِعب الفلسف ُّ الّديينَّ 

: املعياريِّة القاطعة يف   "وهبذه الطّريقة، بافوراض الوجود الّضرورّي للحقيقة الفئويّة الطّقوس َّ
 رّي العقالّي، واحملتوى العقل ّ كّل القصد البشرّي العقالّي، مبا يف ذلك كّل الوع  البش

واملعتَـَقد، واإلدراك واملعرفة، فإّن الفيزيائّية االختزالّية حول القصد واإلدراك واحملتوى العقلّ  
ا الّنحو، هو الذي يُقّوُض بشكٍل ال تصّح. ومن مثّ، لْيس إنقاُص الوع  البشرّي على هذ

، ولكن بداًل ِمْن ذلك، ال مُيكن إنقاص العناية البشريّة العقالنّية  حاسٍم االختزاَل الفيزيائ َّ
 .(01)الواعية حبّجة املبادئ املعياريّة"

 

 هو الّتجاذُب بنْي َمْن يتوّخى االعتقاَد "احلقيقّ " يف عوامَل ممِكنة ميتافيزيقيًّا وبنْي َمنْ 
حُيدِّد ِوجهَته عن طريق قدرٍة أو آليِة معرفٍة أساسها املنطُق الرّياضّ  العقاليُّ "يف تأكيٍد 

. فاحلقيقة واإلدراك البشريُّ نسبّيان يف املفاهيم (29)"االفوراضات و"اعتبارها صحيحًة"
 العلم. وعالقاهِتا باألشياء ومصطلحاهتا، وبأسباهبا بنْي الّتجريب يف الواقع والّتأسيس يف

 

قد يتعّرف املتلّق  إىل حّد املصطلح ومفهوِمه، ويُرجعه إىل نظريّته احملّدَدة، لكّن هذه 
اجلوانَب ال متّثل إاّل خطوة أوىل تقورن بإشكالياٍت عديدة تتجاوز مستوى عالقة املصطلح 

متثيله يف احلياة بغرْيه، لتكون يف ذات املصطلِح من حْيث  متثّله عقليًّا، واالقتناع بإمكانّية 
والواقع. وقد يكون هذا ممكًنا مع العرفنة لصلتها بالّتداول االجتماعّ ، لكّن املتلق َّ يصطدم 
بصعوبات إذا ما تعّلق األمُر بالعرفان الّصويفِّ بنْي أْن يكون اعتقاًدا دينيًّا خُيْتَـَزُن يف عامِل 

وجب عاملََ اإلدراِك والعقِل، ومعه يتجاوز الّروح والنّـْفس، وبنْي أْن يكون معاَي فلسفّيًة تست
توجِّه  (37)الّرمُز مستوى احلركِة احلّسّية تعالًيا إىل العامل الغْييّب لُيصبح "حالة عقلّية معّينة"

الّرمَز حنو ش ٍء ما، وبالّتايل مُيكن أْن يُناِظَر الّرمَز شكٌل لغويٌّ ما، لكّنه يظّل متغيّـرًا باعتبار 
عَقل، وال مُيكن أْن متّثَل معىن ُمشتَـرًَكا خيضع لقواعَد هنائّيٍة، أو صورًة واحدة االعتقادات ال تُ 

للفكر البشرّي، إْذ قد خيتلط الفْهُم بتصّوراٍت عديدة، أو بغموٍض يف الّلفظ واملعىن يـَْعُسُر 
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 لفهم والّتأويلٍت يف الّتلّق  واإجياُد متثيالٍت صرحيًة حملتواها. وال ختلو العرفنة أْيًضا ِمْن صعوبا
ويرتبط هذا بتعّدد فروعها والعلوم املّتصلة هبا من ناحية؛ مثّ، لْيس لنا أْن نتبنّي ممّيزاهتا مجيًعا 
ألهّنا تستدع  الّتمّثالِت والّرسوَم والقواعَد بنْي الّصريح والّضميّن، وهو اختزاٌل شديد يف 

 ْلم وعالقته باإلدراك والّتمثيلا يف العِ القول ال مُيكن أْن يعكس حقيقَة أنظمِتها وطُُرَق تناوهل
 والّتداول يف البيئة والّزمن.

 

تتوفّر معطياٌت عديدة قد تكون حّسّية أو إشاريّة إحيائّية جتعلنا ّنّيز بنْي هذا املصطلِح 
أو ذاك إّما يف نفس الظّروف أو يف تفاوٍت وأبعاٍد، سواٌء أ كان ذلك بالّنسبة إىل الّشخص 

 اآلخرين، ما يفرز أحكاًما ومواقَف ذاَت مسافاٍت متفاوتة مّتصلة مبساراٍت الواحد أْم إىل
متعّددة يف الكشف والنَّْظم تضَمن املرونَة وتعّدَد االستخداماِت وخصائَص قد توّلد الّتناغم 

، ولكّنها تقورن يف الغالب األعّم باختالفاٍت يف القصد (36)واالنسجام يف األُسِس املعرفّية
لّتأويل، وهو ما يبنّي إشكالّيَة الّتلّق  حّّت وإْن كانِت األشياُء قريبًة والظّروُف ومنتهى ا

متشاهبًة يف الواقع. يرجع هذا اخلُلف إىل اإلدراك ومداه يف الّتعّلق بالّنظام البصرّي وإشاراته 
ة إىل أو بالّتصّورات الّذهنّية تغرق يف الاّلوع ، وجتعله هو الوع  احلقيقّ  خاّصة بالّنسب

العرفان الّصويّف. ينضاف إىل ذلك اعتباُر دائرة املعريّف فيه املقّدَس يف فْهِم العقيدِة الّدينّية 
 األخالقّ ، وبالّتايل باملعىن والقيمة املظاهرِ  أو ومعانيها والطّقوسِ  والّرموز بالعواطفِ  وارتباطها

االجتماع ِّ واألنثروبولوجّ  املنفتِح لْيس من املمكن إكساُب هذا أبعاًدا ثقافّيًة جتعل له ميزَة 
على ّناذَج مرّكبٍة منْ حْيث احلركّية والّتطّور؛ وهنا، ال بّد من الّتمييز بنْي املعرفة يف مرجعياهتا 
الّدينّية ومفاهيمها املضبوطِة بسلطة الّنّص وبقناعات الّذات، وبنْي العرفان علِم معرفٍة 

 جزًءا من االجتماعّ  والثّقايفّ  مبتَكَرة جتعل الّديينَّ  ينشغل بالبحث عْن آفاق أكيَر وأفكارٍ 
تصبح معه اهلياكُل والّرموُز آلياِت تعبرٍي عن املواقِف واألفكار اليت ال ترتبط ضرورًة بالقواعِد 
األخالقّية واألعراِف االجتماعّية من وجهة نظٍر تأصيلّيٍة يف الوّراث والّتاريِخ، بل تتطّور يف ما 

ّسلوك االجتماعّ  أو بناء القوانني األخالقّية؛ وهكذا يتبنّي تطّور العرفان الّصويّف يتعّلق بال
وجتريبّيٌة  منهجّية مراجعةٌ  له ُأْجرَِيتْ  ملتغريٍِّ  وتؤّسس الّدين، أصول من تنبع عديدةٍ  اجّتاهات يف
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التلّق  سواٌء يف واسعُة الّنطاق تعّزز الّتعاوَن والّتماسك االجتماعيّـنْي، وحتّد من إشكاليات 
 .(32)احلرص على وضع احلدود الفاصلة بنْي املعارف والعلوِم أْم يف تداخل املفاهيم واملقاصد

 

املعرفة وما يّتصل هبا من العلوم تُراوح بنْي احلقيقة واخليال، والعقل هو املصطلح تتعّدد 
ياِت إىل الّشبكة الّداللّية اليت ألفاظه الّدالّة علْيه، لكّنه ال يتجاوز احلقل املعجمّ  يرّد املسمّ 

حتتوي مجيَع عناصره، وإنشاء العوامل الواقعّية أو امليتافيزيقّية تتعّلق باإلنسان وبكيفّية متّثل 
وجوده مبظاهر املاّدة أو عير ُصَوِر القّوة املتخيـََّلة؛ املوضوعّ  املشورك بنْي املتلّقني، والّذايّت 

 عىن أو يف تأويل حقائقه وخصائصهعامٍل إشكايّل يف صناعة امل الذي حُيّول هذا املشتَـَرَك إىل
 وميرّرات اختالفات الّتلّق  ه :

 العالقة بالّزمان واملكان؛ -

الّنظرة والزّاوية اليت هبا ومنها ينظر املتلّق  إىل املعرفة، وكيفّية تصّور املرئيات  -
 واملنظورات؛

 طَرٍف إىل آخَر طبيعًة واكتسابًا؛قـَُوى اإلدراك احلّسّية والعقلّية وتفاوهتا من  -

 املْدرَكاُت بنْي الّذات واملاهّية، واحلقيقة الكونّية أو املعقولة، والّروحّية أو الّنفسّية؛ -

 املصطلح بنْي املرجعّية الّتارخيّية واالقتضاء العلمّ ؛ -

املعاي االصطالحّية ووظيفتها يف حتقيق الّتواصل بنْي نظامنْي معرفيّـنْي تكمن  -
احلضارّي  الّتوّجه مراحل بنْي  الّتواصلَ  حيّققان ولكّنهما منهما، العْلم يف صياهتماخصو 

يف املباحِث الّلغويّة، وما نتج عنها من علوِم الفكر عاّمة، قد تش  مْقوالهُتا 
 باستقاللّيتها، إالّ أهّنا تبقى مرتبطًة باستخدام الّلفظ واملعىن يف الّنظريّة الواحدة.

  
تتعّلق املسألة باحلركة الّذهنّية وجمال نشوئها وتدرِّج الّتناسب فيها بنْي االندراج الكّلّ   

يف الظَّْرف واملقام، أو اعتبارمها مرقى إىل عامل آخَر يُناِسب "نسيًجا يف الرّأي" حتُكمه 
ِت تش  اإلشاراُت ال املسافاُت يف بُعِدها املوضوعّ . هذا الّنسيُج هو شبكٌة من املمّيزا

بالّتأثّر، وتكشف أْيًضا رغبًة يف الّتأثري ال يتجاوز حدوَد الّذات يف العرفان الّصويّف؛ أمَّا حني 
تُرَبط هذه الّتأثرياُت، يف العرفنة والّتداول، مبجاالت تواصٍل أوسَع مع اآلخر فإهّنا تكشف 
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قّدم ّنوذًجا تفاعليًّا يف عن فوائَد يف سياقات أكيَر من املفهوم وبياناته الفرديّة، ألهّنا تُ 
 شبكاِت اندماٍج اجتماع ٍّ يف خمتلف االجّتاهات واجملاالِت املعرفّية اليت تنفتح عليها العرفنُة.

 

 :خاتمة
إّن املسألة ال تتعّلق بتعّدٍد اصطالحّ  فحسب، بل حتيل أْيًضا إىل شبكٍة من املعاي  ●

والّتعّدُد هو يف املعاي الّثواي اليت يضبطها اجملال املتقاربة ترجع إىل األصل االشتقاقّ . 
 املعريّف من ناحية، وثنائّية املمارسة والّتنظري من ناحية أخرى.

؛ ولتجاوز  ● مْن أسباب اخللط بنْي مصطلحْ  العرفنة والعرفان الّتقارُب الّداليّل املعجم ُّ
فّية حّّت تكون عاماًل مساعًدا على هذا اإلشكاِل، ينبغ  اعتماُد الّسياقات الفكريِّة واملعر 

وضع احلدود املمّيزة ملا قد يبدو بْينهما من تناسٍب، فتتّم بلورُة مفاهيِم األشياِء املختلفة 
 يف خصوصّيِة الّدين وتداوِل اجملتمِع.

تعّدُد الثّقافات وتداخُل جماالت املعرفة بنْي فلسفّ  مفاهيمّ ، وعقائدّي دييّن، وثقايّف  ●
جعاَل حتّقَق الّتوافق واالنسجاِم االصطالحيّـنْي ال خيلوان من صعوباِت الفْهِم  موسوع ٍّ 

 وتوحيِد القْصد خلصوصّية كلِّ جتربٍة ومقاماِت نشأهتا واأُلطُِر احلافّة مبقاصِد القْوِل فيها.
فف  قد تكون للمصطلح مرجعّيُته الّتارخيّيُة اليت منها يستق  حدَّه وتعريَفه، أّما املرونة  ●

املعىن الذي جيعل املفهوم قالًبا أقرب إىل الثّبات يف صورة األّنوذج، لكّن اإلجرائ َّ منه 
ميكن أْن يّتخذ ِصيَـًغا وجتّلياٍت ه  جزٌء من تطّور املعرفة وتطبيِق املناهج احلديثِة على 

 ه.الوّراث وقراءتِه مبنهج خمتلف عن الّتارخيّ ، وإْن كان منه يكتسب وجوَده واختالفَ 
 

يف أفق حبث آخَر، إمكانّيُة رْبط الّتوحيِد االصطالحّ  يف جمال علم الّنفس وتوجيه 
املعرفة حنو الّذاكرة بنْي أْن تكون خزّانًا علميًّا ُمشورَكا يف جتريد املفاهيم، أو أْن ختتزَل الّذاَت 

 وحتيل إلْيها يف الواقع والّتجربة. 
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، والّنظريّة **Yاملوسوعّ  للّتداولّية" ورد أنّه "يوافق الّنوع الثّالث من الّنظريات ذات الّشكل 
العرفانّية صيغة من صيغ الّتداولّية اجلذريّة. وقد أفضت يف الواقع إىل مسلكنْي متوازينْي: مسلك 

منظومّ   عرفاني  ة اخلطّّية، ومسلك ( وتتعّلق بالّنظريّ G. Gazdar)متثّله أعمال غازدار) شكالني  
 .***["6989و 6981] (Sperber & Wilson)متثّله أعمال سيربر وولسن 

يف   (cognition)مستعملًة هلذا املصطلح مبا يرادفتكاد تكون كّل الّدراسات الّلغويّة  *
 العرفنةعمدنا إىل استعمال  اإلنكليزيّة، ويستعملون أْيًضا املعرفة والعرفان. ويف هذا البحث،

. أّن 6املصطلح الذي اختاره األزهر الّزنّاد يف حبوثه الّلسانّية املتعّلقة هبذا الفرع؛ وما ُييرّر االختيار: 
إاّل إذا ُوضع املصطلح يف سياقه العلمّ   –معّينة  لغويّةً  املعرفة جماٌل أوسُع من أْن يناظر نظريّة

. اختالط هذا الفرع الّلساّي مع املفهوم الّدييّن 2عناه الّتداويّل هذا؛ احملدود جّدا حّّت يُفهم يف م
العرفان يف عالقته بالّتصّوف. وهلذا، رغم الّتمييز بنْي املصطلحنْي يف املعجم، كان احلرص يف 
البحث أْيًضا على إحلاق نعت "صويّف" به ملزيد الّتوضيح خاّصة وأّن حمور اإلشكالّية يدور حول 

د االصطالحّ  وإشكالّية الّتلّق : العرفنة والعرفان يف املرجع واالستعمال"، فكان ال بّد من "الّتعدّ 
 الّتدقيق يف املقّدمات واملنهج حّّت ينسجَما والغايَة من الّطرح والّتناول، وما يفضيان إلْيه من نتائَج.

 

ُب الّتداولّية املدجمة ( أصحاVan Dijk 6900"نقَد الّنظرياِت اخلطّّيَة )انظر، فان دايك  **
(، فف  إطار الّتداولّية املدجمة ال Anscombre & Ducrot 83)انظر، أنسكوبر وديكرو 
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وجود ملعاجلة خطّّية للقول، بل يوجد مجٌع بنْي املعلومات الّلغويّة )املنتمية إىل املكّون الّلغوّي( 
واملعلومات غري الّلغويّة )املنتمية إىل املكّون البالغّ (. فاملكّون الّلغوّي هو حمّل تطبيق الّتعليمات 

الذي   جملةة ه  املوضوع الّنظرّي املّتصلة بالّلفاظم وسائر الوحدات املعجمّية، والوحدة املعاجل
معنى توّفرْت لنا معاجلُته الّلغويُّة الّداللَة. وينتج عن اجلمع بنْي داللة اجلملة واملعلومات غرْي الّلغويّة 

. ولنا أْن ّنّثل هلذا الّضرب من الّنظريات خبطاطة ذات حصيلة المكو ن البالغي  الذي هو  القول
 6986 بّروندونر من املأخوذ "Y الّشكل ذات "نظريّة بارة:ع تأّتتْ  هنا )ومن Yالّشكل 

Berrendonner")(7’). 

 .12، القاموس املوسوعّ  للّتداولّية، املرجع الّسابق، ص ريبولآن  – موشلريجاك  - (’7)
ال شّك أّن هذا الّتعريف خُمتزٌل جّدا، لكن أريَد منه فقط، حتديُد اإلطار املفهوم ِّ للمصطلح.  ***

 . 15 - 11ص ص  ذلك بالّرجوع إىل القاموس ذاته، وميكن الّتوّسُع يف
أو امتزاج الّنزعة العقلّية واملنطق الفلسفّ  بالّنزعة الّصوفّية الّدينّية ذات املرجعّية  العرفان الص وفي   -(8)

ك مبداخَل العاطفّية، ارتقاء احلاجة فيه  إىل أمسى ما يكون فيه اإلنسان من املعرفة، وقد ُحّدد ذل
االجّتاه العرفاّي، وهو االجّتاه الذي يرى أّن الّتصّوف علم احلقائق الّذوقّية اليت تتكّشف . 6ثالثة: 

 .**. املدخل الّنفس ّ 3. املدخل األخالقّ ؛ 2؛ *للّصويّف يف مقابل الّرسوم الّشرعّية
رّكزنا على املدخل األّول لصلته املباشرة بإشكالّية البحث فروقًا يف املفاهيم والغايات ال تنف   *

وجوَه تقارٍب يف األصل االصطالحّ  وهنِج املعرفة سبياًل إىل حتقيق جانٍب مَن الوجود بالّلغة 
 والّتواصل، وفق خلفّية فلسفّية يف الّنظر العقلّ  والكشف والعرفان.

املدخل إىل الّتصّوف الفلسفّ  دراسة روحّية سيكو ميتافيزيقّية، املرجع  ،إبراهيماهيم يس إبر  **
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 ملخص:
تقدم األمم يقاس مبدى توحيد مصطلحاهتا وما تعير عنه مدلوالهتا ومدى توظيف  إنّ 

اهلدف من علم املصطلح هو نشر  هذه املصطلحات يف احلياة االجتماعية والثقافية، ألنّ 
 املعرفة لورقية حياة اإلنسان.

  

قضية توحيد املصطلح العلم  تعرف أزمة ال ميكن جتاوزها إال بتجاوز أسباب  كما أنّ 
 هذه األزمة، وبتضافر اجلهود ووجود اسوراتيجيات متكاملة بني اجملامع اللغوية املختلفة.

 

 تنسيق. ،أزمة ،توحيد ،مشكلة ،املصطلح العلم  الكلمات المفتاحية:
Abstract: 
      The progress of nation is measured by the extent of 
standardization of terms and what their meanings express and the 
extent of using in social and cultural life because the term 
science is intended to spread knowledge to promote life human.    

      Also, the issue of unifying scientific term defines a crisis that 
can be overcome only by araising its causes and by concerted 
efforts and by integrating strategies between the different 
linguistic communities. 

 

Keywords: scientific term, problem, crisis, standardization, 
coordinate. 
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 :مقدمة
لطاملا اقورن املصطلح العلم  بكلمة مشكلة أو أزمة يف مجيع الدراسات أو يف 

ت هذه اإلشكالية معظمها، واليت ختتص بتعريفه أو تطوره أو كيفية صياغته، وقد ُخصّ 
بالكتابة والبحث دون إجياد حلول هنائية وصارمة هلا، فكم أنشئت من مراكز ومعاهد 

وإجياد احللول، ولكن ما نلمسه يف الواقع هو جتدد األزمة دون وجود ومكاتب بغية التنسيق 
 م ملموس.تقدّ 

 

وتتعقد األمور إذا عدنا إىل كلمة "مصطلح" يف اللغة العربية، فهذه الكلمة ال وجود 
وإنه لغريب أن »هلا يف األساس، وإّنا هو يف احلقيقة مظهر من مظاهر مشكالت التنسيق، 

خدمون كلمة "مصطلح" بدال من اصطالح، مع العلم أن هذه جند معظم الباحثني يست
، فقد ذاع استعمال كلمة (6)«الكلمة ال تصح لغة، ومل ترد يف املعجم هلذه الداللة وال لغريها

 يف هذا البحث تسمية املصطلح نظرا لشيوعه.سنوظف مصطلح بدال من اصطالح، وعليه 
 

 اق بني اجلماعة على أمر خمصوصاتفجتمع التعريفات املختلفة للمصطلح على أنه 
وبالتايل خروج املصطلح من مفهومه العام إىل اخلاص وقد حيدث العكس حيث يتم انتقال 

إجياد املصطلح ال حيتاج بالضرورة إىل اجتماع  ذلك أنّ »املصطلح من اخلاص إىل العام 
 فيأخذونه غناء اآلخرون فيه جيد مث ومؤلفاته، أحباثه يف يضعه مث شخص يبتكره فقد واتفاق،
باالستعمال والتداول  اإلمجاع فيكف  ،(2)«املصطلح لوضع الحقا االتفاق يكون قد وبذلك

 للمصطلح بني اجلماعة املشتغلة مبيدان خمصوص.
 

إن املصطلح »لفظة املصطلح تعود إىل الصالح يقول  أشار عبد امللك مرتاض إال أنّ 
مفهوم آت يف أصله من تركيب )ص ل ح( الدال يف عموم معناه على الصالح، أي على 

 .(3)«ما فيه املنفعة للناس يف احلياة
 

 أو/  Terminologie يف اللغات األوروبية "املصطلح العلم "وجاء لفظ 
Terminology  من »يتكون من كلمتنيTerme وهو الذي جاء من اللفظ الالتيين 
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Terminus غريقية املعروفة "ضافا إليه الالحقة اإلوالذي معناه احلد، مLogos الواردة "
الذي يستطيع وضع مبعىن العلم، فكأنه يعين يف اللغات األوربية بعامة علم احلّد، أي العلم 

 .(1)«احلدود للمفاهيم
 

ويعّرف املصطلح العلم ، والذي هو موضوع حبثنا حيث جاء منصبا على أسباب 
األزمة اليت يعرفها يف الوطن العر،ي والفوضى اليت اقورنت به، باإلضافة إىل حماولة ذكر جهود 

 معينا ماديا أو معنويا غري ملموسلفظ كلمة أو كلمات، حتمل مفهوما »توحيده، على أنه 
ذات داللة علمية أو حضارية، يتواضع عليها املشتغلون بتلك أو هو كلمة أو كلمات 

العلوم والفنون واملباحث، ويف مجيع األحوال جيب عند وضع املصطلحات االهتمام باملعىن 
مصطلح مفهوم  قبل اللفظ، وأن يكون لكل مفهوم مصطلح خمصوص به، وأن يكون لكلّ 

 .(5)«خمصوص به
 

ه يساهم يف مشورك بني خمتلف التخصصات وأنّ ه، علم وتيرز قيمة هذ العلم يف أنّ 
واألمة العربية يف هنضتها العلمية واالجتماعية الراهنة »توحيد األمم ذات اللغات املشوركة 

بأمس احلاجة إىل نتائج هذا العلم وتطبيقاته، ال لتسيري نقل العلوم والتكنولوجيا وتنميتها 
 .(1)«فحسب، بل لتوحيد مصطلحها كأساس من أسس وحدهتا

 

 لغات العامل تنوعت العلوم واملعارف واختلطت الشعوب والثقافات، مما أثّر على كلّ 
وفرض عليها منطقا جديدا هو منطق التحديث املستمر للمصطلحات العلمية، نتيجة 
 التغري السريع والطارئ يف مستجدات احلياة العلمية واالجتماعية والثقافية وغريها، ويف ظلّ 

ستثن منها اللغة اجئ ظهرت مشكلة فوضى املصطلح العلم ، واليت مل تهذا التغري املف
مشكلة تعددية املصطلح العلم  العر،ي مشكلة ال مفر منها، وذلك  وإنّ »العربية عموما 

ألسباب عديدة... مما يؤدي إىل بقاء املصطلحات املقررة حبيسة املعاجم املتخصصة، دون 
الستعمال والقبول لعدم التزام اجلهات املعنية بوجوب أن يتاح هلا اجملال ملواجهة اختبار ا

 .(0)«استعماهلا
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  :أزمة المصطلح العلمي وعدم استقراره -8
اللغة العربية اليوم تعرف أزمة تتعلق باملصطلح العلم  نظرا للتطور امللحوظ  صحيح أنّ 

اللغة  يف جماالت العلم املختلفة، ولكن ما أسباب هذه األزمة؟ خصوصا إذا علمنا بأنّ 
احتكاكها باللغات األخرى ليس وليد اليوم حيث  العربية قد عرفت تطورا منذ نشأهتا وأنّ 

إىل اللغة العربية يف العصر العباس ، ومل يتم  ت اجلديدةدخلت العديد من املصطلحا
يف تاريخ الثقافة  ومل نعثر على أثر»احلديث عن وجود فوضى مصطلحية يف ذلك العصر 

العربية، لشكاية واحدة مكتوبة أو مروية، عن صعوبة ما ساورت سبيل العلماء العرب يف 
 .(8)«إجياد مصطلحات من لغتهم حلقول ختصصاهتم

 

أزمة املصطلح العلم  ه  ظاهرة حديثة، ويوجد من ال يعدها أصال مشكلة  إنّ 
ذلك إذا وضعنا يف االعتبار أن االصطالح هو لفظ يصطلح الناس أو جزء منهم كعلماء »

ه ال مشاّحة يف الفيزياء مثال، على ختصيصه لداللة بعينها والعرف املوروث يف هذا اجملال أنّ 
 ح العلم  عند بعض الدارسني هو حالة صحية للغة، مع أنّ ، فتعدد املصطل(9)«االصطالح

 هذا القول فيه إعادة نظر. 
 

هناك طرقا كثرية يف إجياد املصطلحات، ووجود هيئات علمية خمتصة  وبالرغم أنّ 
املشكلة تتجلى أكثر يف غياب التنسيق بني  بذلك وه  تقوم بواجبها يف هذا اجملال إال أنّ 

 فوضى مصطلحية. هذه اهليئات وهو ما خلق
 

ذكر الدارسون واملهتمون أسبابا عديدة وكثرية ال يتسع اجملال لذكرها بكل تفاصيلها 
وهلذا سنوجز القول، حيث أرجع "عل  القامس " يف مؤلفه "املصطلحية مقدمة يف علم 

 : (67)املصطلح"، أسباب النقص يف وضع املصطلحات العلمية يف الوطن العر،ي إىل
1 

أربعة قرون من احلكم العثماي والسيطرة على البالد العربية مل ُتستخدم اللغة أ ـ خالل 
 العربية يف اإلدارة أو التعليم، ففقدت شيئا من استمراريتها وّنوها يف هذين اجملالني.

ب ـ وقبيل تلك الفورة الطويلة، وقبيل هنضتنا العلمية املعاصرة، مل تكن هنالك اخوراعات أو 
اث علمية رصينة يف الوطن العر،ي لك  تسبغ مصطلحات عربية على اكتشافات أو أحب



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
02 
 

املصطلحات العلمية والتقنية يضعها املخورعون  املخورعات أو املكتشفات وحنن نعلم أنّ 
 واملكتشفون والعلماء الباحثون.

يوم من الدول الصناعية جيعل من  ـ أن تدفق املصطلحات العلمية والتقنية اجلديدة كلّ ت 
إذ تقدر هذه املصطلحات اجلديدة  الالزمة بالسرعة على العربية جماهبتها واستيعاهبا العسري

 خبمسني مصطلحا يوميا.
 

فهذه أهم األسباب الرئيسية اليت كان هلا تأثري على تنسيق املصطلح العلم  يف الوطن 
 العر،ي، كما سنشري إىل أسباب أخرى تطرق إليها الباحثون والنقاد من أمهها:

 

 ق بالمنهج:أسباب تتعل   /8ـ  8
عمل فعال وصائب، وعليه ال بد من حتديد مفهوم  ال خيفى علينا أمهية املنهج يف كلّ 

املصطلح العلم  أوال مث حتديد طرائق وضعه وصياغته واحورام هذه الطرائق يعّد أكثر من 
 إنّ »ا، فوضى مصطلحية ال حتمد عقباه جتاهلها سيؤدي إىل ضروري، خاصة إذا علمنا أنّ 

أهم ما يتسم به وضع املصطلح هو طابعه العفوي وه  عفوية ال تقورن مببادئ منهجية 
دقيقة وال باكوراث باألبعاد النظرية للمشكل املصطلح ، وقد قادت هذه العفوية إىل كثري 
من النتائج الّسلبية، يف مقدمتها االضطراب والفوضى يف وضع املصطلح، وعدم تناسق 

 .(66)«املقورحة للمفردات األجنبيةبالت املقا
 

إغفال األفراد ألمهية املنهج يف وضع املصطلح العلم  واعتمادهم على االجتهاد  إنّ 
وضع منهجية  إنّ »والنزعة الفردية الّذاتية، يعتير متردا على البحث العلم  والعمل اجلاد 

تتصف عملية  املصطلحني أمر هام ال بد من وجوده حّت ميكن أن دقيقة ملزمة لكلّ 
االصطالح عندنا بأهنا عملية علمية مبنية على أسس ومناهج سليمة وال تشكل العفوية 

 .(62)«فيها شيئا يذكر، كما أهنا بعيدة عن الفهم اخلاص واملزاجية الفردية
 

 أسباب تتعلق بفوضى المصطلح: /0ـ  8
 من هذه الظاهرةل العلم يف احلّد وإىل تقاعس أه ،أشار الباحثون إىل فوضى املصطلح

فنؤثر »خاصة وأهنم يلجؤون إىل التعريب كحل سريع إلجياد مقابل للمصطلحات اجلديدة 
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أن ننقل هذه املصطلحات جاهزة معلبة مقرطسة من أهل الغرب، كما نؤثر أن نستهلك ما 
يرد علينا معلبا مقرطسا من بضائع أهل الغرب أيضا النشطني العاملني، دون أن نفكر، أو 

 ، ومن أسباب فوضى املصطلح(63)«أن نصنع، حنن أيضا، مثلما يصنعونفكر، يف نكاد ن
ذلك الصراع الذي نشأ بني اللغويني املنادين باحلرية التامة يف وضع املصطلحات، كيفما  

 لح تتطلب اإلسراع يف هذه العمليةالوقت واحلاجة إىل املصط كان مصدرها وهذا ألنّ 
يف وضع املصطلح العلم  على اعتبار أن  ودة إىل الوراثبالع والذين رفضوا ذلك، وطالبوا

االشتقاقية حيث  موضوع وه  ضرورية أخرى مسألة إىل باإلضافة باملصطلحات، ثري الوراث
حبيث تتكون لدينا يف »االشتقاق منه وه  قضية لغوية،  أن يتمّ  املصطلح اجلديد ال بدّ  أنّ 

 .(61)«وتذكره حفظه علينا وتسهل اللغة يف املصطلح  النظام بناء تيسر لفظة أسرة األمر هناية
 

 ة تتعلق باللغة العربية يف ذاهتاويعاي املصطلح العلم  يف الوطن العر،ي من إشكالي
ويف جمال »ىل فوضى املصطلح داخل اللغة الواحدة إت وه  ازدواجية املصطلح واليت أدّ 

الفروق اللفظية بني اللهجات العربية املصطلحات العلمية والتقنية ينصب اهتمامنا، على 
الفصيحة فعندما يضع عامل مصري مصطلحات علمية أو تقنية، فإنه قد خيتار كلمة 
تستعمل يف العربية الفصحى املصرية، يف حني يقوم عامل جزائري بوضع مقابل آخر 

فسنا للمفهوم نفسه مستخدما كلمة تستعمل يف العربية الفصحى اجلزائرية، ومن هنا جند أن
أمام ازدواجية غري مرغوب فيها قد تؤدي إىل صعوبة فهم املطبوعات العلمية الصادرة يف 

 .(65)«بلد عر،ي معني
 

ومن دواع  فوضى املصطلح اليت أشار إليها الدارسون هو موضوع النزعة اإلقليميةـ 
ات اليت تلعب دورا كبريا يف اخللط االصطالح  والتشتت يف وضع املصطلح، وإدخال كلم»

، واليت جتعل من قضية (61)«عامية يف جمال املصطلحات العلمية حسب أهواء املؤلفني
 توحيد املصطلح العلم  أمرا ال ميكن حتقيقه.

 

 أسباب تتعلق باختالف المدارس: /3ـ  8
ويقصد باختالف املدارس، اخللفيات الفلسفية للمصطلحات األجنبية من جهة 
واختالف العلوم من ناحية أخرى، فاألوىل ّنثل هلا بتلك املصطلحات اليت تنشأ نتيجة 
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فمصطلحاهتا هلا دالالت معينة، وجب على  ... فلسفة معينة كالوجودية أو الظاهراتية
 ال تنطبق مع ثقافتنا ومرتكزاتنا ن محوالهتا الفلسفية اليتاملصطلحيني االنتباه هلا بتفريغها م

 مدارس يغلب عليها الطابع النفس  فهناك»دارس باختالف العلوم املتنوعة ا اختالف املأمّ 
وأخرى يغلب عليها الطابع االجتماع ، وثالثة تلح على اجلانب املعنوي الوظيف ، كل هذا 

مصطلح ختتلف باختالف املدرسة اليت  داللة كلّ  ينعكس سلبا على توحيد املصطلح، ألنّ 
ينتسب إليها أو الشخص الذي قدمه فمن الطبيع  أن تنشأ فوضى يف جمال املصطلح 
لتعدد املصادر اليت اعتمد عليها املورمجون من ناحية، واالجتهاد الفردي خارج اإلطار 

 .(60)«العلم  من ناحية ثانية
 

 أسباب تتعلق باللغات المأخوذ منها:  /4ـ  8
وهذه مشكلة أساسية من مشكالت املصطلح العلم  يف الوطن العر،ي، ذلك راجع 
إىل االختالف املوجود بني األقطار العربية يف الورمجة من الفرنسية أو من االجنليزية، وهو 

ا سيؤدي إىل فوضى بطبيعة احلال يقع حتت تأثري اختيار لغة الدول احملتلة هلا سابقا، وهذ
 خمتلفني للش ء أو املفهوم الواحدعندما تعطى االنكليزية والفرنسية امسني »مصطلحية 

وتلجأ العربية إىل اقوراض املصطلح مرتني فإهنا ستنته  إىل ازدواجية يف املصطلح، أي إىل 
تبعون الباحثني يف الشأن اللغوي ي ، ولو أنّ (68)«ني عربيني يدالن على الش ء ذاتهمصطلح

 طريقة موحدة يف ترمجة املصطلح العلم  ملا وصل احلال إىل هذه الفوضى املصطلحية.
 

 أسباب تتعلق بالمصطلح "ثقافة الناقل": /5ـ  8
حمدودية ثقافة الناقل من اللغات األجنبية إىل اللغة العربية وصعوبة إجياده ملصطلح  إنّ 

معرفة » علم  عر،ي يقابل املصطلح املأخوذ من اللغات األخرى، أدى إىل وجود أزمة ألنّ 
املصطلحات العربية كثريا ما تكون أشق من معرفة املوضوعات العلمية نفسها، فالذي يتقن 

ة يستطيع بطريقة ما فهم موضوع علم  ولكنه ال يستطيع نقله إىل لساننا ما لغة أجنبية كبري 
 .(69)«مل جيد له مصطلحات عربية يركن هلا
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كما تظهر أزمة املصطلح العلم ، يف حماولة إجياد مقابل للمصطلح األجنيب ولكن 
 وافق إىل حدّ أن يكون هذا املصطلح الوراث  يت بالعودة إىل الوراث املصطلح  العر،ي، فال بدّ 

ا الكلمة العربية اليت ستوضع أمام األعجمية، فليس أمّ »ما مع ما يقابله يف اللغات األخرى 
جيادها أو اختيارها، فهناك تراث علم  قدمي لنا جيب مراجعته بغية العثور على إمن السهل 

 .(27)«لفظ عر،ي سائغ، له معىن اللفظ األعجم ، أو له معىن مقارب ملعناه
 

 عدم استخدام المصطلح في الحياة العلمية والثقافية االجتماعية: /0ـ  8
فال فائدة من وضع مصطلح علم  يبقى حبيس املعاجم اللغوية، هلذا فإن أمهية 

وأنه ال قيمة لكل »املصطلح العلم  تظهر يف وظيفيته داخل اجملتمع املتخصص أو العام، 
دا فردية أم جامعية ما مل تستعمل هذا من معاجم املصطلحات العلمية سواء أكانت جهو 

يف جماالت احلياة العلمية املختلفة، سواء أكان ذلك يف اجلامعات والتعليم العايل أم يف 
 .(26)«غريها

 

ومن بني األسباب اليت ال جيب أن نغفل عنها، اختالف العلوم وتنوعها، مما يؤدي 
هذه احملنة اللغوية، على  سبب»إىل اختالف املصطلح العلم  اخلاص بكل علم من العلوم 

العلماء الذين يشتغلون حبقول العلوم ... وسائر  عهدنا الراهن، يعود، يف الغالب، إىل أنّ 
احلقول التكنولوجية اليت نراها، واليت قد تكون يف نفسها حقا كذلك متناهية التعقيد: ال 

 ، فاعتقد هؤالء أنّ (22)«يعرفون العربية العالية اليت متكنهم من إجياد مقابالت عربية سليمة
 اللغة العربية قاصرة، على حني أهنم يف الواقع هم املقصرون يف معرفة لغتهم.

 

الذين » واملفارقة اليت تقابل عجز أصحاب العلوم اجلديدة يف معرفة لغتهم ه  أنّ 
يعرفون العربية يف العامل العر،ي، معرفة عالية، فهم أساسا أساتذة اللغة العربية وأدباؤها، أو 
قل طائفة منهم على األقل حّت نكون يف قولنا صادقني، وأمثال هؤالء ال يستطيعون إجياد 

سرار ارتباطها وعلّيات عالقات أالت ال يتعاملون معها، وجيهلون آمصطلحات لوظائف 
 .(23)«بعض، فكيف نطالبهم مبا ال جيوز!؟عضها بب

 



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
01 
 

وهذا أدى إىل دخول مصطلحات غريبة، واعتقاد البعض عجز اللغة العربية عن 
 مواكبة العصر، وهو تيرير ال أساس له من الصحة.

 

كما سعت اللغة العربية إىل إجياد مصطلحات جديدة تواكب العصر إال أهنا قد 
 (21)واجهت بعض الصعوبات منها:

إن الناس يف عامتهم غري متضلعني يف العربية القدمية اليت كثري من معانيها يصلح ألن  -أ 
ربية اليت و اء من اللغات األحُيىَي، ويستعمل يف معان عربية جديدة، بدال من االستق

 غريقية القدمية، والالتينية املنقرضة.تستق ، ه  أيضا، من اإل
املض  يف حنت املصطلح يف اللغة العربية، من الرباع  واخلماس  فقط، كثريا ما  ـ إنّ ب 

كثريا من املصطلحات العلمية اجلديدة ننقلها جبملة   يفض  إىل عرقلة علمية أكيدة، إنّ 
من الكالم، ويف أحسن األحوال بصفة وموصوف، أو مضاف ومضاف إليه، وإّنا 

  بسيطا أو مركبا، ال مجلة من الكالم.املصطلح جيب أن يكون لفظا واحدا متصال
 

وتوجد معوقات أخرى يف سبيل توحيد املصطلح العر،ي ذكرهتا "رجاء دويدري" تتمثل 
   التقدم العلم  والتقين يف "عدم وجود سياسات وطنية وجهوية وقومية موحدة ملسايرة

وعدم وجود خطة عربية موحدة تتصدى ملشكلة إنتاج املصطلحات العلمية العربية، وعدم 
 .(25)«العربية املعمول هبا حاليا عاجممنه إلغناء امل التعريف بالوراث العلم  العر،ي واالستفادة

 

وإىل جانب هذه األسباب، توجد النزعة الفردية وتعدد واضع  املصطلح العلم ، بني 
التعريب واجملامع اللغوية ومعاهد التعليم العايل دون تنسيق بينهم، وهذا أدى إىل مراكز 

 فوضى مصطلحية ال ميكن جتاوزها إال باالحتاد بني هذه املراكز املختلفة.
 

تبقى املصطلحات  حيث خطورته، له العلم  املصطلح يف جتاهل توظيف الوراث أنّ  كما
إىل التعريب كحل سريع وهذا أمر خطري سيؤدي  حبيسة املعاجم والقواميس ويتم اللجوء

 إىل فناء اللغة واندثارها.
 

 الجهود المبذولة في إطار توحيد المصطلح العلمي -0
بعيد يف توحيد املصطلح العلم  من خالل  االميان بالوحدة العربية يساهم إىل حدّ  إنّ 

أن تكون هلا لغة واحدة واصطالح واحد وهذه  األمة الواحدة ال بدّ  نبذ الفردية، ألنّ 
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علمية متصلة  قضية هو حيث من نفسه املصطلح على االتفاق وجه وجهني: ذات» القضية
بطبيعة اللغة وخصائصها وبالواقع احلضاري العام، ووجه توحيده يف أحناء الوطن العر،ي من 

احللول هلا قطر عر،ي أو حيث هو قضية لغوية قومية عامة، ال ميكن أن ينفرد يف اختيار 
 .(21)«أقطار متعددة، فهو عمل معريف يف اجلانب املعريف وسياس  يف اجلانب القوم 

 

وأمام صعوبة إجياد املصطلح العلم  الدقيق لكل علم من العلوم ولتسهيل وضعه 
 (20)وصياغته، فقد وضع العلماء تقنيات إلنشاء املصطلح العلم  اجلديد، نذكرها يف:

اليت كانوا يطلقون عليها "الياء الصناعية"، واليت جاءت من « الالحقة العلمية»مال أ ـ استع
 تية من النظر.توليد العلماء للداللة على املذهبية والنزعة مثل قوهلم " النظرية" اآل

 ـ استعماهلم بناء "فعللة" للداللة على مجلة من املعاي اجلديدة مثل "تلفزة".ب 

"فاعول" الذي يشيع يف العربية القدمية مثل الفاروق، فبنوا عليه فقالوا: ـ استعمال بناء ت 
 صاروخ، حاسوب.

 

ا مسألة أن تأخذ اللغات العربية من اللغات األخرى، فهو ليس انتقاصا منها فهذه أمّ 
فال خُيِجُل، اليوَم، العربية أن تأخذ ه  أيضا »طبيعة اللغات العاملية ه  العطاء واألخذ معا 

دهتا، حني  ازها املصطلحايت، وقد كانت ه  أمض اللغات العاملية الكبرية إلثراء جهمن بع
 .(28)«كانت حضارهتا زاهية، بفيض من هذه املصطلحات عير قريب من عشرة قرون

 

وإن أكثر »تظهر قيمة اللغة العربية يف قدرهتا على مسايرة التغريات احلاصلة يف العلوم 
 الالئق للمعاي احلضارية اجلديدةاللغات تطورا يف العامل ه  أقدرها على إجياد املصطلح 

 .(29)«حقول املعرفة واملستكشفات الطارئة يف كلّ 
 

ومنهجية حمددة ومضبوطة تتمثل هذه خيضع موضوع توحيد املصطلح العلم  لقواعد 
 (37)اخلطة يف ما يل :

أ ـ مجع املقابالت العلمية العربية للمصطلح األجنيب اليت وضعتها اجملامع اللغوية 
واجلامعات واملختصون واملعجميون يف الوطن العر،ي والتنسيق بينها ملعرفة ما اتفق منها 

 وما اختلف فيه، ومقارنتها مع مصطلحات الوراث.
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ب ـ عقد ندوات مصغرة للمختصني العرب ملراجعة املصطلحات العربية ومقارنتها مع 
 مقابالهتا األجنبية يف ضوء مدلوالهتا العلمية.

ـ استكمال النقص يف املصطلحات العربية يف ضوء ما يرد عليه من مصطلحات من ت 
 البلدان املصنعة يف أوروبا وأمريكا وما يستجد يف جماالت االختصاص.

ث ـ اإلعداد ملؤمترات التعريب للنظر يف املصطلحات املنسقة وتوحيدها وإقرارها وتعميم 
 استعماهلا يف مجيع أقطار الوطن العر،ي.

 

كما أشارت "رجاء دويدري" يف مؤلفها " املصطلح العلم  يف اللغة العربية" إىل 
  (36)ميسرات لتوحيد املصطلح العر،ي منها:

 العلم  العر،ي لتسخريه أداة إلنتاج املصطلحات.أ ـ الرجوع إىل الوراث 
ـ تضافر اجلهود وتنسيق العمل بني املتخصصني يف العلوم واملتخصصني يف اللغة العربية ب 

 إلجياد منهجية واحدة يف وضع املصطلح العلم .

ت ـ إنشاء مركز قوم  جيتمع فيه جهود املعربني ورجال اللغة، والتزام األفراد واملؤسسات 
 بيق ما ينته  إليه هذا املركز.بتط

ـ تشجيع البحث يف جمال إنتاج املصطلحات، وتوحيد املصطلح يف كتب التدريس ث 
وإشاعته يف اجلامعات، واالستفادة من جتارب اجلامعات اليت عربت التعليم فيها يف 

 االختصاصات العلمية املختلفة، ومراجعة حبوثها اجلامعية.

ؤسسات قطرية متخصصة بالورمجة، على مثال ما حتقق يف ـ إنشاء مؤسسة عامة أو مج 
 العصر العباس ، وعلى مثال ما فعله الطهطاوي يف مطلع النهضة.

ح ـ عدم إثارة اخلالف حول مصطلح استقر أو قارب أن يستقر يف معظم أحناء الوطن 
العر،ي، ملصلحة مصطلح يراه البعض أكثر صالحا، وال يعين هذا عدم مراجعة 

تطور العلوم ميكن أن ميس املدلوالت ويعّدل فيها، وقد ال تقبل النفس  ، ألنّ املصطلح
 بعض املصطلحات وينفر منها الذوق.
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ـ تأسيس مكتبات علمية يف التخصصات املختلفة تأليفا وترمجة والعمل على ترمجة ما خ 
يصدر من الغرب من كتب علمية، وبيان الكشوف العلمية باالستعانة باملصطلح الذي 

 سبق إقراره، أو وضع مصطلح جديد ملا يسبق تسميته أو تعريبه.

ـ ضبط العمل يف أجهزة اإلعالم ووسائله، واإلفادة منها يف توحيد املصطلحات د 
 املستحدثة وتعميمها، وأن يوجد مدقق لغوي مسؤول يزّود مبعاجم املصطلحات.

 وطبعاهتا املتالحقة هر يف كل سنةـ النظر يف مصطلحات املعاجم العاملية اليت تظذ 
 وتعريب مصطلحاهتا يعني على إدخاهلا حياة الناس قبل أن يدخلها التعريب املرجتل. 

 

 هذا، وتتنوع اجلهود يف توحيد املصطلح العلم  فنجد:
 أ ـ الجهود المصطلحية الفردية: 

وه  اجلهود اليت يقوم هبا الباحثون بشكل فردي، واليت جندها يف املؤلفات من كتب 
وأبرز ما يالحظ على هذه اجلهود الفردية أنه ورغم جناح البعض منها »ومقاالت ودراسات 

يف حتقيق بعض االستقرار املصطلح  لبعض املفاهيم وقدرهتا على محل اجلماعة اللسانية 
العلمية )أهل االختصاص( على تداول هذا املصطلح أو ذاك فإهنا تظل مفتقرة إىل جهود 

 .(32)«فرة إن شئنا أن يكون للسان العر،ي شأن يف املستقبلإضافية ممنهجة ومتظا
 

 ب ـ الجهود المصطلحية الجماعية:
وتتجلى هذه اجلهود بصفة أكير يف امللتقيات العلمية املهتمة باملصطلح العلم  واليت 
تقوم هبا املعاهد اجلامعية، وكذا عقد ندوات داخلية بني األساتذة املهتمني بشأنه وتأليف 

ما نؤاخذ به هذه اجلهود هو حمليتها رغم طابعها  غري أنّ »متخصصة مجاعية، معاجم 
اجلماع ، فغالبا ما تكون اجملموعة اليت نذرت نفسها إلجناز ثبت مصطلح  من قطر عر،ي 

وهذا ما جيعل من هذه  (33)«واحد وال يتعداه إىل باحثني آخرين من أقطار عربية أخرى
 املصطلح العلم  العام حملدودية اتساعها.هنا ال تساهم يف توحيد أاجلهود 
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 ـ الجهود المصطلحية المؤسساتية:ج 
وه  جهود منظمة تقوم هبا هيئات معتمدة كمراكز التعريب واجملامع اللغوية لكن ما 
ينقصها هو قلة التنسيق فيما بينها، كما هلا إصدارات منتظمة تعىن بقضايا املصطلح 

 وإنشاء جمالت علمية هبذا اخلصوص.العلم  وآلياته، وعقد لقاءات 
 

وال ينبغ  الوركيز على اجلهود املبذولة يف إطار توحيد املصطلح العلم  فقط وهنمل 
اجلانب األهم وهو نشر املصطلحات العلمية املوحدة، حيث سعى مكتب تنسيق التعريب 

املّوحدة وحدة الشبكة املعلوماتية، اليت من بني مهامها ختزين املصطلحات »على إنشاء 
وقد سامهت املعاهد واجلامعات وحّت وسائل اإلعالم املختلفة  (31)«وتزويد املستعملني هبا

 يف نشر املصطلح العلم  املوحد وتوزيعه: 
 

 أ ـ المعاهد والجامعات: 

جاءت الدعوة إىل ضرورة توحيد املصطلح العلم  من اجلامعات واملعاهد العلمية، اليت 
ينبغ  إعداد جيل »ه هذا العلم وإدخاله يف مقرراهتا الدراسية، ألنّ استشعرت أمهية تدريس 

من االختصاصيني املتمرسني مبنهجية وضع املصطلحات من الذين تتوافر فيهم اإلمكانات 
على املصطلحات  الطلبة يتعرف بأن الدعوة فكانت ،(35)«والفنية واللغوية العلمية والكفاءات

 تهم يف معرفة منهجية صياغة املصطلح العلم .العلمية يف ختصصاهتم، وصقل موهب
 

وال يتوقف األمر على اجلامعات باعتبارها مراكز علمية يف وضع املصطلح العلم  بل 
 (31)«تنظيم برامج تدريبية قصرية لتطوير مهارات العاملني يف حقل املصطلحات» يستحسن

وال خيفى ما تقدمه هذه الدورات من خدمات جليلة يف سبيل القضاء على مشكالت 
 التنسيق والتوحيد بني خمتلف التخصصات والعلوم.

 

 ب ـ وسائل االعالم:

ال ميكن جتاهل دور وسائل اإلعالم يف توحيد املصطلح العلم  وانتشاره يف أوساط 
 التلفزيون هلا تأثريها وفعاليتهات وأجهزة هذه الوسائط كاملذياع واجملال اجلماهري، حيث أنّ 
 يد املصطلح وأحيانا تعمل عكس ذلكاالجتماعية اجلديدة يف توح كما تساهم الوسائط

ولقد تأكدت القناعة مرارا أن لغة اإلعالم أصبحت رائدة وسائدة يف جمال بث »
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قضها غريها املصطلحات اجلديدة وترسيخها يف األذهان واالستعمال، ولو حلني إىل أن تن
، فوسائل اإلعالم تساهم يف شيوع اللغة (30)«من املفردات األكثر متانة واألسلم صياغة

الفصحى بني أفراد اجملتمع على اختالف مستوياهتم التعليمية، وعليه ال ميكن إغفال دورها 
 يف توحيد املصطلح العلم  وشيوعه ووضعه حيز االستعمال.

 

 خاتمة:

تذليل كافة العقبات اليت حتول دون إجناح عملية صياغة ميكن القول بأنه علينا 
املصطلح العلم  والعمل به، وذلك بتوحيد اجلهود الفردية واجلماعية وضرورة وضع معاجم 

 عربية معاصرة متخصصة، ليكون للعربية شأن يف زمن تتسابق فيه اللغات حنو احلياة.
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 ملخص:
 وفقها تشتغل اليت والسيميائية اإلبستمولوجية األسس مقاربة إىل البحث هذا يهدف

 املورجم املصطلح وضع إشكالية معاجلة يروم كما العر،ي، العلم  املصطلح بواسطة التسمية
 يف التواصلية باملنظومة إخالل من التوحيد عدم عن يورتب قد وما وتنميطه وتوحيده واملعرب
 بالورمجة مقورنة أضحت العربية الثقافة يف العلم  املصطلح إشكالية أن ذلك املعريف، احلقل

 باتت وقد املبحثني، هذين عن مبعزل االصطالح مبحث إىل التطرق مت ما ونادرا والتعريب،
 املصطلحات تداول وأمسى الغر،ي املصطلح بوجود رهينة العر،ي العلم  املصطلح والدة
 املصطلحات من ق املتل متكن درجة على وقفا املختصني بني العلم  واخلطاب العربية
 يكاد العر،ي املصطلح  اجلهاز أنّ  أوهلما :اثنني أمرين عن ينمّ  إّنا وهذا ومفاهيمها الغربية
 تظلّ  العر،ي الفكر َمهَّمة أن وثانيهما صياغته، يف عر،ي وشبه مفاهيمه يف غربيا يكون

 قوائم صورة يف العربية إىل ونقلها الغربية العلمية املفاهيم استيعاب حماولة يف منحصرة
 أكثر. وال أقل ال صوتيا تعريبا معّرب جّلها مفردات

 

 التأصيل. التعريب،الصياغة،  الورمجة، العلم ، املصطلح الكلمات المفتاحية:
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 :Abstract 
This research aims to approach the epistemological and semiotic 

foundations according to which the nomenclature operates by the 
Arabic scientific term, as it aims to address the problem of placing the 
translated and Arabized term, its standardization and patterning, and 
the disruption of the communicative system in the educational field 
that may result from non-monotheism. Since the problem of the 
scientific term in Arab culture has become in conjunction with 
translation and Arabization, the topic of the term has rarely been 
addressed in isolation from these two topics. The birth of the Arabic 
scientific term has become a hostage to the existence of the Western 
term, and the circulation of Arabic terms and scientific discourse or 
between specialists has been based on the degree to which the 
recipient is able to acquire Western terminology and concepts, and 
this reflects two things. The first is that the Arab terminological 
apparatus is almost western in its concepts and quasi-Arab in its 
formulation and the second is that the task of Arab thought has been 
limited to trying to understand Western scientific concepts and 
transfer them to Arabic in the form of vocabulary lists, most of which 
are translated phonetically, no less or more. 

 

Keywords: scientific term, translation, the wording, rooting. 
 

 : مقدمة

املصطلحات مفاتيح العلوم، فه  اجلسر الذي عّزز أواصر التواصل املعريف وامتزاج      
 كل منهما حباجة للقيام بعمليات ترمجية الثقافات املختلفة، حيث جند العرب والغرب

وتعريبية واسعة وعميقة للكثري من املصطلحات العلمية وبالتايل ساهم املصطلح العلم  يف 
املعارف وتطور العلوم ومن هنا نلتمس أمهيته يف بناء النهضة العلمية اليت حتصيل وتبادل 

تطور تلك العلوم وتقدمها صاحبه تعّدد  سعى إليها العرب القدماء كما نلحظ أنّ 
علم مصطلحات خاصة به يف حني  اتسمت هذه األخرية يف  املصطلحات ومنه صيغ لكلّ 

  الذي سّبب لنا اختالفا يف فهمها نظريا بعض األحيان بالعشوائية واالضطراب املصطلح
ويف كيفية تطبيقها عمليا، وهو ما أدى إىل تنام  االهتمام وتضافر جهود اللغويون 
ودراساهتم لعلم املصطلح دراسة عميقة وخاصة املصطلحات العلمية اجلديدة الوافدة من  
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هلا من بيئة إىل مصر وعصر، حيث وجدنا العديد من املصطلحات أثناء هجرهتا وارحتا كلّ 
أخرى تغريت وأخذت منحى دالليا َوفقا للمتغريات الزمانية واملكانية واملعرفية، وما إن 
تعددت واختلفت املصطلحات جنم عن هذا األمر اختالفا يف مبىن املصطلح الواحد ومنه 
اختالفا يف مفهومه حلظة تداوله وهو ما يؤدي إىل اضطراب الفهم وينعكس سلبا على 

شكالية اضطراب املصطلح العلم  إ بنا للمعرفة، ورغم احتاد الباحثني العرب إاّل أنّ استيعا
بني وضعه ونقله وبني صياغته وتداوله مازالت قائمة وتعود أسباهبا الرئيسة إىل اختالف 
مصدر املصطلح وتنوع املورمجني وغياب العامل العلم  احلاسم يف صياغته مع املنهجية 

التحكم يف كيفية نقل املصطلح   ألنّ  ك الطرائق واتسامها بالذاتية،الواضحة لوضعه وتشاب
وضع املصطلح العلم    خضاع صياغته للذاتية هو حتكم يف املعرفة وتضييق هلا، وألنّ إو 

وتداوله هو األمر الذي من شأنه اإلبقاء على استمراره وأحقيته يف ذلك، به تورسخ 
توحيد  بضرورة منادية أصوات وتعالت دعت مث ،االستعمال من تزول أو العلمية املصطلحات

املصطلحات العلمية والقضاء على التعدد غري امليرّر يف صياغة املصطلح الواحد وتداوله من 
أجل حتقيق النهضة العلمية وإثراء حركة البحث العلم  فال خالف حني نؤكد على 

 صطلحات توحيدا دقيقا.إشكالية صياغة املصطلح العلم  وتداوله والتأكيد على توحيد امل
 

الكتابة يف العلوم احلديثة تعاي نقصا يف املصطلحات العربية، ولذا يفضل  وال ننكر أنّ 
ا الذين يكتبون مّ أو الكتابة بغري العربية، أكثري من املشتغلني هبذه العلوم املصطلح األجنيب، 

 :يف علم اللغة احلديث، فيعانون مشكلتني حادتني مها
املصطلحات يف العلوم اليت تدرس مستويات اللغة املعروفة، أي الصوت والصرف كثرة   -

بعض هذه املصطلحات ال تتوافر فيها شروط املصطلح، ما خيلق  والنحو والداللة، وإنّ 
 .حالة من التصادم والتعارض بني هذه املصطلحات ومستعمليها

 القدماء واملصطلح اجلديدء اللغة تشابك املصطلح الوراث  الذي وصل إلينا عن علما -
واشتداد الصراع بني أنصار القدمي الذين يؤثرون املصطلح العر،ي، وأنصار احلديث الذين 

 ك القارئ، واختالط املفاهيم لديهمييلون إىل املصطلح اجلديد، فيؤدي ذلك إىل ارتبا
 .وعدم قدرته على حتديدها
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 كو بطء عملية تعريب املصطلحثة تشالكتابة يف العلوم احلدي ومن هنا يتضح لنا أنّ 
املصطلح  نّ أويشكو اللغويون احملدثون فوضى املصطلح اللغوي، وعدم توحده، ومعىن ذلك 

هم خصيصة من خصائص االصطالح وه  خصيصة االتفاق أو أاللغوي احلديث قد فقد 
 مأخوذ من قوهلم: اصطلحوا على كذااإلمجاع، اليت بسببها مس  املصطلح مصطلحا، ألنه 

 .اتفقوا عليه أي
 

فبدال من أن يكون املصطلح اللغوي احلديث عامل توحيد وجتميع، أصبح عامل 
اللغويني يف البلد العر،ي الواحد متعارضون يف استعمال  تفريق وتشتيت، حّت لتجد أنّ 

 .بعض املصطلحات وغري جممعني على التعبري عن حقيقة لغوية معينة بلفظ واحد
 

 ارزة يف خريطة املعرفة اإلنسانيةقد تبوأت اللغات مكانة بفاللغة صورة ألصحاهبا، و 
وتعاظم شأهنا يف عصر العوملة واملتغري املعلومايت؛ فما من هنضة حضارية إال وصاحبتها 

وإذ تطلع أمتنا العربية حنو استئناف دورها احلضاري، مما يتطلب دخول ميادين  ضة لغوية،هن
من  إال إذا أخذنا من اآلخرين كثريا يتأتى ذلك ولن العلم واملعرفة وامتالك مفاتيحها،

املفاهيم والتقنيات احلديثة وقمنا بتعريبها، فالتعريب من املنطلقات الرئيسة للنهضة الثقافية.  
يقتض  ذلك الوقوف على معطيات الواقع اللغوي، غثه قبل مسينه، وتوراءى صورة الواقع 

ى عملية التعريب تسري عل ببعديه العر،ي والعامل ، فمؤشرات الواقع اللغوي العر،ي كشفت أنّ 
استحياء بني إقدام وإحجام؛ فثمة ثقافة لغوية مغيبة، وتعريب متعثر، وجمامع تعمل ببطء يف 

 الظالل، وزاد الطني بلة ضغوط العوملة مما أثقل كاهل العربية ومؤسسات التعريب.
  

ويتزامن ذلك مع واقع لغوي عامل  غري مسبوق، تضخ فيه املستجدات، وتتوالد 
حات، وقد جتاوز العامل برزخ لغة من ال ينتظر اليت كانت من املفاهيم، وتتقولب املصطل

 مفاهيم عربيتنا.
 

 تعريـب لتبـاين املنـاهج أو املشـاربليست يف تعثـر عمليـة ال -فيما يبدو  -فاإلشكالية 
بل يف تأهيل األمـة حنـو اسـتئناف دورهـا احلضـاري بلغـة حضـارية، أي دفـع العربيـة حنـو ولـوج 

 الفضاء اللغوي العامل .
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ويرى الباحث أنـه ال ينبغـ  أن نطيـل االنتظـار، أو نسـتمر يف اجـورار املاضـ ، بـل لعلـه 
 أزمة الوضع اللغوي العر،ي الراهن. -شرنقة اجلمود  -من احلكمة أن حندد آلية للخروج من 

 

وعليه؛ فسيلقى الباحث الضوء على واقع التعريب يف الوطن العر،ي وتداعياته يف ظل      
ة هبدف حتديد مواصفات اخلطاب اللغوي العر،ي احلضاري، وسيقتصر مستجدات العومل

البحث على عملية تعريب املصطلحات ويتخذها جمااًل تطبيقياً، ألهنا واسطة العقد يف 
عملية التعريب إذ تشري الدراسات إىل استحالة هنوض أمة يف غياب لغتها بشكل عام 

خذ الباحث من املنهج التحليل  بشكل خاص، وسيت -املصطلحات  -ولغتها العلمية 
 الوصف  طريقاً.

 

إثارة املسألة حوله دون أن نقتصر على  اخلوض يف مناقشة هذا املوضوع و ىلإما دفعنا 
هذه األزمة املصطلحية  تبيان اخللل والعلل يف صياغة وتداول املصطلح العلم  ويف ظلّ 

وصياغته وتداوله  العلم  ؤسس ملنهج متكامل لصناعة املصطلحنتساءل: كيف ميكننا أن ن
 اللغة واملعرفة؟ وتوحيده يف نسق

 

ويف خامتة البحث حماولة جادة من شأهنا اإلفادة يف توحيد املصطلح العلم  دون أن 
ننكر جهود القدماء العرب وعنايتهم باملصطلح وامتداد جذور تفكريهم املصطلح  إىل 

 أعماق القضية.
 

 والمرجعية المعرفية:المصطلح العلمي بين الصياغة  -8
األعمال النظرية العربية اليت تعاجل موضوع املصطلح واالصطالح ال تعدو أن تكون  إنّ 

عبارة عن تـََغنٍّ بأجماد اللغة العربية يف العهود اخلوايل واستظهار طاقاهتا التعبريية النظرية من 
 .خالل استعراض األوزان الصرفية املستعملة منها واملهملة

 

معظم الدراسات املصطلحية تذهب إىل أن حّل إشكالية االصطالح  نّ واحلال أ
والتعريب يكمن يف إجياد مقابالت عربية للمصطلحات الغربية وتبويبها يف مدونات، تسمى 
تعسفا معاجم، يلجأ إليها املهتم عند احلاجة. وه  بذلك تضرب صفحا عن بعدين 
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ى أوهلما يف بلورة املعرفة العلمية بلورة أصيلة أساسيني يف تفجري الطاقات التعبريية للغة، يتجل
 .ويكمن ثانيهما يف إنتاج خطابات علمية باللغة العربية

 

لقد ترسخ هذا التصور يف ذهن الباحث العر،ي إىل درجة صار معها تعريف املصطلح 
العلم  مرادفًا إلجياد املقابل العر،ي كما نالحظ ذلك من خالل التعريف الذي يسوقه حم  

دين صابر يف كتابه "من قضايا الثقافة العربية املعاصرة" إذ يقول : "املصطلح، هو إجياد ال
وتتجلى خطورة هذا الطرح يف كون ( 6)العلم  باللغة األجنبية" صطلحاملقابل العر،ي للم

يف معظم احلاالت عير التوسل باللغة  البحث عن مقابالت املصطلح األجنيب العربية يتمّ 
األجنبية نفسها عوض مساءلة املرجعيات واملفاهيم اليت حتيل إليها املصطلحات الغربية. فما 
دام الفكر العر،ي عاجزا عن جماراة الفكر الغر،ي يف امليدان العلم  والتقين فإنه يتعني على 

لعلمية الغربية انطالقًا من جذورها الباحث العر،ي أن يعيد صوغ ما يعير عن االكتشافات ا
ومرجعياهتا التصورية غري اللسانية عوض اللجوء إىل جذور املصطلح اللغوية.  اإلبستمولوجية

ونتيجة ارتباط البحث املصطلح  العر،ي باللغات األجنبية ارتباطًا وثيقاً، صار املصطلح 
ظرية تقتض  وجود دالني العلم  العر،ي يشتغل وفق نظرية سيميائية فريدة من نوعها، ن

جمرد مساع  ومدلولني لدليل لساي واحد، ورمبا تسميتني ملرجع واحد. ومثااًل على ذلك أنّ 
مصطلحات عربية كمصطلح "حتلون الدم"، قد يطرح يف ذهن املتلق  مجلة من التساؤالت 
اً  حول املفاهيم واملرجعيات الثاوية وراء هذه الكلمة العلمية ليجد بذلك نفسه مضطر 
للرجوع إىل تعريفاهتا، لكن جمرد استحضار مقابالهتا يف اللغة الفرنسية مثال قد يُغنيه عن 

تف  على  )حتلون الدم(هو  "glycéme" االستنجاد بتلك التعريفات. ذلك أن مصطلح
التوايل بالغرض املطلوب ألهنا حتمل يف طياهتا تعريفاهتا، وهذا إّنا يكشف النقاب عن 

اخلطورة تتجلى يف كون البعد التداويل يف املصطلح العر،ي بعد غر،ي صرف. مسألة غاية يف 
تعريباً جزئياً سواء تعلق األمر  تعريب العلوم ظلّ  وقد يعود ذلك إىل سببني اثنني: ظاهرمها أنّ 

بفروع العلوم املنقولة أو مبختلف مرافق احلياة العلمية، وباطنهما، وهو أعظم شأنا، أن 
 .العربية خلفية غربية على الرغم من عاملية املفاهيم العلميةاخللفية العلمية 
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 إشكالية تعريب المصطلحات العلمية: -0
أثارت عملية صناعة املصطلحات وبرجمتها واالتفاق عليها إشكاليات عدة لدى 
اللغات احلية كافة، ولذا فمن املتوقع أن تكون أكثر حدة لدى العربية ويف العامل العر،ي 

محلت النهضة العلمية احلديثة للعامل العر،ي طموحات كبرية وحتديات   بشكل خاص، فقد
من أبرزها تعريب املفاهيم واملصطلحات، واملتتبع ملسرية نقل العلوم والتقنيات  كثرية، ولعلّ 

العاملني يف حقل التعريب قد واجهوا متاعب عديدة نتيجة  إىل اللسان العر،ي جيد أنّ 
وما حتمل من مفاهيم ومصطلحات وتقنيات، وما تتطلبه من  لسرعة تدفق العلوم واملعارف،

 معادل لغوي عر،ي.
 

ويالحظ أنه على الرغم من احلماس واجلهود املبذولة؛ إال أنه مل تكن هناك سياسة 
 واضحة أو منهجية حمدودة متفق عليها التزم هبا العاملون يف مؤسسات التعريب واجلامعات

تعددت االجتهادات وتباينت اآلراء أثناء عملية نقل واملؤسسات الوربوية. ولذلك فقد 
وتعريب املصطلحات. وقد استوقفت إشكالية تعريب املصطلح كثريًا من الباحثني، ومن 
الذين أثارت حفيظتهم د. عبد القادر الرحياوي حيث يقول "إن معضلة املصطلح ما زالت 

والشيوع، كما خيتلف تعريب  قائمة، إذ تتفاوت املصطلحات يف مستواها وقابليتها للبقاء
املصطلح الواحد باختالف البلدان واملعاجم واألفراد، وال يكاد يتفق معربان من بلد واحد 

 .(2)على صياغة مصطلح واحد"
  

وما هذا ببعيد عن ما أشار إليه د. أنور اخلطيب إذ أطلق على عملية التباين يف 
ل " أضحى داًء من أدواء لساننا تعريب املصطلحات بفوضى املصطلح العر،ي، حيث يقو 

العلم  العر،ي اختالف املصطلحات املوضوعة ملدخل علم  واحد، وأمسى قاتاًل انفصال 
األقطار العربية بعضها عن بعض، وتباعد جمامعها اللغوية، وجامعاهتا وأساتذهتا ومستوياهتا 

 .(3)العلمية واالجتماعية واألخالقية وانتماءاهتا القومية
 

ألقت بثقلها على الساحة  ،أضيفت إىل هذه اإلشكاليات إشكالية كيرىوإذا ما 
العوملة وما أفرزت من مفاهيم  الدولية ـ أال وه  إشكالية التعامل مع املصطلحات يف ظلّ 
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وأثارت من تداعيات يف اآلونة األخرية؛ إذ لعبت التقنيات وأنظمة املعلومات وشبكاهتا من 
  يف صناعة ثقافة العوملة وتروجيهاإلكورونية دورًا فاعاًل حمطات تلفزيونية كونية وصحافة 

فكان ذلك مدعاة للتوجه حنو ثقافة العوملة األمر الذي أثار مجلة من اإلشكاليات يف الفكر 
 وخباصة يف وطننا العر،ي الذي تعصف فيه رياح التغري. والثقافة واخلصوصية احلضارية،

  

 إىل جمموعة من القضايا أبرزها:وتعزى أسباب التباين يف وضع املصطلح 
. تعدد مشارب واضع  املصطلحات، مما أدى إىل اختالف يف املفاهيم وتباين يف 6     

 التعبري عنها ومن مثّ يف تعريبها.
 بعضهم اعتماد ما جاء يف املعاجم . الطريقة اليت اتبعها معربو املصطلحات، فقد آثر2     

 نقالً حرفياً. يب منقواًل بلفظهم املصطلح األجنوآثر آخرون استخدا
. اعتماد بعض املعربني الورمجة احلرفية يف كثري من األحيان وبذلك غفل عن املهمة 3     

 املكلف هبا، مما انعكس سلباً على املصطلح املعرب فجاء نابياً غري مأنوس.
 عطيات البيئية احمللية. امل. غرابة املصطلح أصاًل وعدم اقتباسه من 1     
 هاللني إلزالة الغموض. . عدم اقوران املصطلح املعرب باألصل األجنيب أو إثباته بني5     
  

، التباين إىل أسباب فلسفية وإقليمية وفردية، يربط بني تفاوت (1)ويرجع سعد مصلوح
حظها من التوفيق يف النقل وتفاوت حظوظ أصحاهبا من املعرفة الوثيقة بأصول التصورات 

وسالمة األداة الناقلة واملقدرة على اإلحاطة مبيزان العربية يف موضوع النقل، وما املنقولة، 
وهو يعقب على اختالف املناهج يف النقل تعريباً وتعبرياً، وخباصة بني  (5)هذا ببعيد مما أشار

املؤسسات اليت تصدت لعملية التعريب كاجلامعات العربية، واالحتادات العلمية واملنظمات 
 ة باإلضافة إىل اجملامع العلمية واللغوية واليت يعّول على إنتاجها كثرياً.اإلقليمي
 

 واستكمااًل للفائدة نعرض ّنوذجاً من املصطلحات كما عربتها جمموعة من املعاجم:
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 املعجم الطيب
 املوحد

 مصطلحات علم
 احليوان

 مصطلحات علم
 النباتات

 Cحرف

 Calcar.1 ـ كلس مهماز

 Capsule.2 علبة ـ حمفظة

 Carbohydrate.3 كاربوهيدرات كربوهيدرات السكريات

 Cholecyst.4 ـ كيس الصفراء املرارة

 Character.5 صفة ـ خاصة

 Chill.6 ـ قشعريرة نافض

 Cusp.7 ـ طية صمام القلب مصراع

 Cyst.8 حوصلة كيس كيسة

 Cytoplasm.9 سيتوبالزم ساتيوبالزم اهليلوىل
 

التباين ظهور معاجم ذات صفة جتارية، وأخرى ذات طابع سياس  ومما زاد يف حدة 
بدعم من بعض الدول األوروبية هبدف ترسيخ البعد الثقايف من جهة وتسهيل العالقة 

، كما أسهم يف هذه اإلشكالية التدفق املتسارع للعلوم والفنون (1)التجارية من جهة أخرى
لمية يف متابعة املستجدات، فكان أن والتكنولوجيا وبطء جمامع اللغة واملؤسسات الع

 تصدى لصناعة املصطلحات وتعريبها القادر وغري القادر واملؤهل وغري املؤهل.
 

اإلشكالية ليست يف تعريب املصطلحات ونقلها فحسب بل يف  ويرى الباحث أنّ 
القدرة على استعمال هذه املصطلحات وتداوهلا وتروجيها يف الوسط العر،ي، فإذا كانت 

استعمال  عملية تعريب املصطلحات متثل اجلانب اللغوي األصويل من هذه اإلشكالية؛ فإنّ 
عملية التعريب ال تستوي إال  ك أنّ ذل املصطلحات ونشرها هو اجلانب الفين التكميل ؛

 على جناحني اثنني مها: 
 تعريب املصطلحات وألفاظ احلضارة.  .6
  نشرها بني املتعلمني والعاملني والذين هم حباجة إليها متهيدًا إلدخاهلا اللغة العلمية .2

فال قيمة ملصطلح علم ، أو لفظ حضاري يبقى حبيس رفوف مكتبات جمامع اللغة 
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ريب، فاملصطلحات شأهنا شأن اللغات حتيا باالستعمال والتداول أو مؤسسات التع
 . (0)ومتوت باهلجر واإلمهال

 

وإذ تكشف مؤشرات الواقع العر،ي، من خالل تتبع قرارات وندوات ومؤشرات 
دراسة املصطلحات وصواًل إىل إقرارها يستغرق وقتاً طوياًل عالوة على التباطؤ يف  اجملامع، أنّ 

عام لدراسة مصطلحات  إذ يعقد املؤمتر العام للتعريب مرة واحدة يف كلّ  إصدار القرارات؛
 .(8)حمددة وإقرارها وتورك مدة ستة أشهر ليديل العلماء العرب برأيهم فيها

 

ولعل هذا البطء الشديد يف إصدار قرارات التعريب أفسح اجملال لالجتهادات 
ن العودة إىل العربية أو مؤسسات الشخصية، مما برر للبعض استخدام املصطلح األجنيب دو 

العديد من مشاريع التعريب ما زالت جامثة على رفوف  التعريب، وتشري الوقائع إىل أنّ 
 . (9)مكتب تنسيق التعريب يف الرباط دون قرار أو تنتظر اإلقرار

 

 -االنقالب املصطلح -هذا الواقع العر،ي يتزامن مع رياح التغري  بق  أن نشري إىل أنّ 
اليت جتتاح العامل اليوم، وها ه  تعصف باملنطقة العربية وبلغتها بشكل خاص. إن دخول 
القرن احلادي العشرين، قرن املتغريات املتسارعة، واالنفتاح احلّر وتالش  احلواجز واحلدود 

لثورة املعلوماتية الثالثة إذ تزداد املخاوف من أن يتحكم مقدمة لطالئع ا بني األمم يعدّ 
العومليون نتيجة المتالكهم زمام التقنية باملصطلحات املفتاحية الضابطة لقنوات االتصال. 
مما يوسع التهديد اللغوي املصطلح ، فاهلوة بيننا وبني اآلخرين تتسع، يف الوقت الذي 

 تكنولوجيا املعلومات.تتعمق العالقة وتصبح محيمة بني اللغة و 
 

اإلجنليزية ـ وانكماش العربية لغة اآلباء  -فماذا حنن فاعلون أمام اندفاع لغة  العوملة      
 ؟ لوراثاألجداد وا

 

 المصطلح العلمي والعولمة: -3
أما وقد تعاظم دور اللغة يف عصر العوملة واملتغري املعلومايت، فثمة معركة لغوية تدور 

 .نتيجة إحساس كثري من دول العامل خبطر لغة العوملةبالسر والعالنية 
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يف هيمنة وشيوع اإلجنليزية  -عرابة العوملة  -فقد سامهت الواليات املتحدة األمريكية 
وجعلت منها  رأس حربة يف تنفيذ خمططاهتا لسيادة العامل معلوماتيًا وثقافيًا وبذلك تدخل 

بوابة القرن احلادي والعشرين، ولتجعل منه قرنًا أمريكيًا ـ عومليًا ال  -بشكل واثق اخلطى  -
 .(67)السلطات فيه سلطة تفوق كلّ  - اللغة -عاملياً ـ قرناً لغوياً إذ من املتوقع أن يكون للرمز 

 

ولنتأمل مقولة أحد منظري العوملة لعلها تكشف عن منهجية دفع األحداث حنو لغة 
فهذا بنيامني باربر يقول )األسواق املشوركة تتطلب لغة مشوركة  -يكية األجنلو أمر  -العوملة 

 .(66)ونقداً مشوركاً وتفض  إىل سلوكيات مشوركة(
 

وما هذا ببعيد عن سياسة الدفع املستمر والتوجيه املبطن لسيادة لغة العوملة املتمثل يف 
هذه اللغة  مشوركة، فإنّ  مقولة ديفدريثكوين حيث يقول "إذا كان العامل يتحرك باجتاه، لغة

 .ستكون ه  اإلجنليزية"
 

وقد بلغت درجة اإلعجاب باللغة اإلجنليزية أن أطلق عليها ديفدكريستيال اللغة 
 .الكوكبية من خالل كتابه املعروف "اللغة اإلجنليزية لغة كوكبية"

  
 لغة األرقام تكشف عن فاشية اإلجنليزية يف جمال اإلعالم: ولعلّ    

 من اليرامج اإلذاعية تذاع باللغة اإلجنليزية.   15%
 من اليرامج املتلفزة تبث باللغة اإلجنليزية.  % 07
 من الوثائق املخزونة يف شبكات اإلنورنت باإلجنليزية.%  97
 من املكاملات اهلاتفية الدولية باإلجنليزية.%  85

 

عامل  العومليني ميارسون ضغوطًا لغوية غري مسبوقة على لغات ال ويشري الباحثون إىل أنّ 
  : عدوًا كان أو صديقًا وتلك وقفة تأمل لواقع دولة صديقة كافة، ضغوطًا ال ترحم أحداً 

فرنسا عاصمة الثقافة العريقة تورنح أمام اإلعصار الثقايف الذي  -على حد زعم العومليني  -
نط ، وهذه اليابان رائدة التكنولوجيا احلديثة تعلن يعصف باللغة الفرنسية عير األطل

 .(62)انسحاهبا من صناعة اليرجميات حتت ضغط أنظمة املعلومات اإلجنليزية
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وهكذا ضاقت لغات العامل ذرعًا باإلجنليزية، وحّت اللغات األوروبية بدت تدافع عن 
هيمنة القطب  الوقوف ضدّ لغاهتا وتعمل على محايتها من خالل التنوع اللغوي أو حماولة 

اللغوي األوحد، وميثل هذا االجتاه اليابان اليت ربطت مصريها التقين واملعلومايت بلغتها األم. 
واتقاء لشر اإلجنليزية بدأت العديد من الدول الغربية حتي  سياسات التقارب اللغوي حنو 

 سبانوفونية.االجنلوفونية، والفرانكوفونية، واإل
 

 صطلحات حنو اإلميريالية اللغويةة ناقدة نالحظ توالد العديد من املوبقراءة حتليلي
ولعل هذه التسميات  (63)والكوكبية، الدارونية اللغوية كما يطيب لبعض الباحثني تسميتها

، األمر الذي تها وعوملتها على لغات العاملتعكس هيمنة اإلجنليزية اليت بدأت تفرض عاملي
من الساحة الدولية اللغوية ومن هنا ميكن القول بأن سيعمل على إقصاء بعض اللغات 
اللغة ليست نظاماً  ألنّ  ة االقتصاد بل لعلها مكمن اخلطرعوملة اللغة ال تقل خطراً عن عومل

ه لسلوك اإلنسان، فاإلنسان أسري صوتيًا فحسب؛ وإّنا أداة فكر وعقيدة، والفكر هو املوجّ 
ذ ختتلف فلسفة النظرة إىل احلياة من أمة إىل فكره وعقيدته قبل أن يكون أسري بطنه، وإ

أخرى، مما يتطلب احملافظة على خصوصيات األمم، األمر الذي يقود إىل مزيد من التنوع 
مما يسهم يف االرتقاء باجلنس البشري فاختالف األلوان يف الثقافات واحلضارات ظاهرة 

خالفًا ملا يسعى  -ملتناقضة ا -صحية ألهنا تتيح فرصة لتالقح األفكار وتبادل الثقافات 
مكاهنا ثقافة األقوى وبالتايل لغة األقوى وهذا  إليه خمططو العوملة من إذابة الثقافة لتحلّ 
 .(61)يعين سيادة اإلجنليزية، واضمحالل ما سواها

 

م ويف ضوء ما تتعرض له اخلريطة اجليولغوية العاملية، أين موقع العربية  ما تقدّ على بناء 
جنليزية اليت حازت على يف زخم العوملة واكتساح اللغة اإلمن بني اللغات العاملية وخاصة 

 ؟  األدباسعة حني تسلطت على رقاب العلم و شعبية و 
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 آلية الخروج من أزمة تعريب المصطلحات:  -4
صورة الواقع اللغوي العر،ي ضبابية فثمة تباين وإشكاليات متنوعة  على الرغم من أنّ 

األمانة العلمية تقتض  منا أن نبارك  إال أنّ  وقع فيها علماؤنا الذين قادوا مسرية التعريب؛
 جهود علمائنا؛ فقد سددوا وقاربوا، وبذلوا جهوداً جبارة ال ينكرها إال عاق للعربية والعرب.

 

الباحثون املخلصون والغيورون يدفعنا حنو استئناف املسرية، لكن ما توصل إليه  ولعلّ 
بط أمور ومرجعيات ومنهجيات كثرية مسرية االستئناف تكمن يف االئتالف؛ مما يتطلب ض

قتض  احلكمة أن نعيد ضبط وبرجمة كثري من القضايا الشائكة على شكل آلية عمل تإذ 
بإذن اهلل يف معاجلة إشكاليات تعريب تتضمن جمموعة من القضايا الساخنة اليت ستسهم 

 املصطلح ولعل من أبرزها:
 

   :االرتقاء بأساليب البحث اللغوي العربي 
البحث  بأدوات االرتقاء باملصطلحات تعىن اليت املتخصصة املعاجم تطوير عملية تقتض 

من مجع ونقل ووضع للمصطلحات وتأليف للمعجمات، فمن العبث أن يقتصر البحث 
 على الوسائل التقليدية؛ إذ يفورض أن نبدأ سلسلة من اإلجراءات العملية نذكر منها: 

 

وذلك باعتماد نظام حوسبة آيل يقوم على  للمصطلحات: -بنوك  - أ. بناء مستودعات
قاعدة بيانات مصطلحية، وهذا يتطلب الشروع يف تصميم معجمات متخصصة 

على أن  - األحرف العربية وفق صورهتا الطبيعية -حاسوبية تعتمد النظام األلف بائ  
 تبوب املصطلحات العلمية موضوعياً، ويوضع ما يقابلها باإلجنليزية، أو الفرنسية.

ألهنا إضاءة عصرية ينبغ   استخدام التكنولوجيا يف جماالت البحث اللغوي كافة، ب.
اإلفادة منها وتوظيفها خلدمة العربية، إذ ال غىن للغة قط عن برامج حوسبة اللغة وبرجمة 

ونذكر باحورام وتقدير جهود علمائنا العرب الذين استطاعوا تطويع آخر  منظوماهتا،
 .(65)نصوصنا العربية إجنازات علم النص ملطالب

 ج. الشروع يف اختاذ خطوات إجرائية حنو إحياء املشروع اللغوي احلضاري العر،ي.
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دون دراستها أو إجازهتا أو تعريبها  د. التحذير من االندفاع وراء املصطلحات اليراقة،
               ك  ال تتحول ثقافتنا األصلية إىل ثقافة استهالكية وه  ما تعرف بشكل غري دقيق،

 نتيجة ضغوط العوملة.  Consumer Cultureبـ 
هـ. تصميم برامج التعامل مع الواقع اللغوي يف ظل الفضاء املعلومايت يتطلب ذلك تأهيل 
املتخصصني وطلبة العلم والدراسات العليا للتعامل مع العوامل اخلائلية، مما يقتض  

 .(61)اخلائل  الواقع نظم مع التفاعل ومهارة بعد عن احلوار كمهارة جديدة مهارات اكتساب
و. الوركيز على مهارات التواصل اللغوي مع اآلخرين فقد فتح عصر العوملة بابًا واسعاً 
لالحتكاك مع اآلخرين مما يتطلب تنمية الثقافة وأساليب اإلقناع وهندسة احلوار وإبرام 

نراها ونسمعها من طلبتنا يف   -ال ختلو من شكوى  -الصفقات املتوازية وهذه وقفة 
 التواصل اللغوي ـ قراءة، وكتابة كافة مواقعهم ومستوياهتم تتمثل يف ضمور ـ مهارة

واستماعاً ـ مما يتطلب إعادة النظر يف مناهجنا بشكل عام وطرائق تعليم اللغات والعربية 
 .(60)بشكل خاص ك  نصل إىل سالمة القلم واللسان

 

مناهجنا املدرسية واجلامعية أهنا تفتقر إىل إجابات شافية ملا ويالحظ من يتوىل حتليل 
يدور يف عاملنا اليوم ويشاطري يف هذا الرأي كثري من الباحثني، بل منهم من يذهب أبعد 

خططنا املستقبلية حّت اللحظة، رغم مرارهتا، كيف نواجه ) من ذلك فريى أنه ال يوجد يف
العالقة بني املخزون املعريف ومتطلبات العصر ؟  التحديات القادمة ؟ وكيف جيب أن تكون

 .(68)وما ه  اخليرات املقورحة واملساحات املفتوحة أمامنا ؟(
 

وعليه؛ فثمة توجه ينبغ  العمل على تطويره وهو ثقافة األزمات وما يتطلبه من تطوير 
هذا التوجه يتفق مع توجهات  ، ولعلّ لغاية تتضمن معاجم ثنائية حموسبةبرامج لغوية هلذه ا

املتخصصني يف اللسانيات احلديثة الذين يدفعون بعجلة التنظري اللغوي حنو هندسة اللغة 
وفق نظام رياض  لكتابة قواعد النحو، فقد آتت عملية التفاعل بني أهل اللغة وأهل 

 احلاسوب أكلها فظهرت ّناذج حنوية ينبغ  لنا أن حنذو حذوها نذكر منها: 
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 . Lexical Functional Grammarوظيف  معجم   حنو . أ
 . Relation Grammarحنو عالئق   . ب
 .Augmented Transition Network شبكات االنتقال املعززة  . ت

النهج التحليل  القائم  -دائرة  -ولعل هذا املنهج يدفع أهل العربية للخروج من أسر 
أبواب اللغات املتقدمة واإلفادة من  على االكتفاء بإعطاء األمثلة، وهذا يقودنا إىل اقتحام

 براجمها، فثمة أبواب فتحت ـ إبان عصر العوملة ـ
 

 نحو مصطلح علمي موحد: -5
"عليك أن  سأل الفيلسوف كونفيشيوس يف الصني عن كيفية إصالح البالد فأجابه:

 .(69)تبدأ بإصالح اللغة"
 

املختصني من أجل اللسانيني و حاجة إىل تالحم مجيع اللغة العربية الفصحى يف إّن  
وتدليل  العمل على تيسري استعماهلا يف احلياة العامة،وجتنب كل التعقيدات املمكنة،

وتبسيط القواعد النحوية، والصرفية، مع العمل على تزكيتها بقوالب  الصعوبات الكائنة،
 صيغية ومصطلحات جديدة يف حدود اللغة القابلة لالستعمال.

 

نبتدئ بوضع منهجية واضحة وموحدة يف توليد املصطلح اللساي هنا ميكن أن  
إن استخدام املصطلح اللساي احلديث داخل الورمجة والتعريب ه  أحد أبرز  احلديث.

األسباب اليت أدت إىل خلخلة التوازن املعريف الذي نضبطه، لذا كانت الضرورة ملحة من 
 ملصطلح واحلاالت اليت جيب فيها تعريبهأجل ضبط دقيق للحاالت اليت ينبغ  فيها ترمجة ا

على الرغم ممن يوازي بني الورمجة والتعريب ويعتيرمها شيئا واحدا، وهو أمر خاطئ بالنظر إىل 
 مسألة التخصص وجمال االشتغال.

 

  اجملال االصطالح  ه : االشتقاقالباحثني يف اآللة اليت مبوجبها اشتغل جلّ  إنّ  
د. إذ يصّر بعض املصطلحيني على إجياد املقابل العر،ي وجتنب واالقوراض، والنحت، والتولي

 األحيان إىل خلق مقابالت متعددة هذا التجنب الذي يؤدي يف غالب الوافد األجنيب،
النقاش واخلالف بني اللسانيني الساهرين على تنظيم املصطلح  يتأكد أنّ  وعلى ضوء هذا،
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بل فمنهم من ينتصر للنحت فيضع كمقا املعجم، داخل
وهناك من يعمل على حتليل الكلمة ويقسمها  "كهرمغناطس "  électromagnétique لـ

يف مقابل ذلك هناك من يبحث يف  ،walky-talkyإىل أجزائها األصلية قبل تعريبها مثال. 
 اهلاتف. اإلرث اللغوي ليستعمل بدل التلفون،

 

الدقيق للمصطلح اللساي على عملية عدم الضبط  وهو األمر الذي انعكس بالتأكيد 
علم التشكيل  علم األصوات التنظيم ، phonologyإذ جند كمقابل لـ مصطلح  احلديث،
علم األصوات التشكيل  أو  علم األصوات، النطقيات، علم وظائف األصوات، الصويت،

علم األصوات اللغوية الوظيف .  دراسة اللفظ الوظيف ، التنظيم ، علم النظم الصوتية،
 : فونولوج  ـكمقابل ل  phonologicalعريب ميكن أن ننقل الكلمة عير االشتقاق وبالت
 .(27)كمقابل لـ: فونولوجيا  phonologyو

 

اجملامع اللغوية ال خترج عن ذلك اإلطار الذي حيدد  إذا كان مجيع املختصني، وكلّ  
بشكل قوي القواعد األساسية اليت مبوجبها حيوسب املصطلح، فلما ال توجد خطاطة عامة 
نعمل مبوجبها على توحيد املصطلح اللساي، كما أهنا ستوفر جمموعة من إمكانات التوليد 

 والنحت، واالقوراض، والتوليد. الدقيقة واملضبوطة، من منطلق تطبيق آلية االشتقاق،
  

 خاتمة: 
ا وقد تراءت لنا صورة الواقع اللغوي ببعديه العر،ي والعامل  فنحن أمام خيارين؛ إما أمّ 

أن نعمل على تغيري هذا الواقع أو أن نورك الواقع يغرينا ويستبيح محى لغتنا، إذ تشري 
 واملستجدات.  املتغريات لتالحق نتيجة اللغات هيمنة نطاق اتساع إىل االستشرافية الدراسات

 

إشكالية اللغة ومصطلحاهتا ووسائل إنعاشها أكير من حياط هبا دون  ويبدو أنّ 
، وال ينبغ  التحدي الذي أفرزته العوملة كبرياسوراتيجية واضحة على مستوى قوم ، فحجم 

منها، بأن نتخذ أن ندخل يف معركة غري متكافئة مع العوملة؛ بل لعله من احلكمة أن نفيد 
برحت  من حتديات العوملة حمرضًا ثقافياً، وكفى بالعوملة حمرضاً، فقد فتحت أمامنا أبوابًا ما
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ك  تتعايش لإىل أقلمة العربية  فنحن حباجة ،حت لنا الوصول إىل ختوم  املعرفةوأتا مغلقة،
وفقًا حلاجات  ن لغاهتمفقد أقلم اليابانيون والصينيو  - وال ضري يف ذلك -مع اإلجنليزية 
عزلة اللغوية ميكن مسايرة الواقع العامل  بوع  وكياسة ك  ال ندخل بوابة ال العصر، إذ

 ذا ما ارتفعت بوسائل تطوير لغتها، بوسع أمتنا أن تستنبت معارفها إوالتقوقع على الذات
 وأن حتلق جبناحني اثنني، جناح األصالة الذي ميثل خصوصيتها وثوابتها وتراثها، وجناح

 بل املتواصل. - ال أقول املنتظر -التقنية الذي ميثل عنفواهنا ودورها احلضاري 
 

لقد أفرزت إشكالية املصطلح ظاهرة تسمى )القلق اللغوي املصطلح (  وه  ظاهرة 
سبق أن خاضت غمارها العربية أفادت منها اللغات؛ فاللغات احلية تبدي قلقًا بدفعها 

 وجتديد ذاهتا.باستمرار حنو مراجعة معجمها 
 

ختامًا ميكن القول إن إشكالية االصطالح يف العلوم العربية ه  إشكالية فكر ولغة      
، ومن مّث فإن معضلة وال ميكن الفصل بني هذه املقوماتوخطاب ومصطلح يف آن واحد 

 املصطلح ينبغ  مقاربتها من داخل الفكر واللغة العربيني قبل اللجوء إىل وسائل خارجية.
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 علم المصطلح أنموذجاكتاب ؛  قضايا المصطلح في كتابات علي القاسمي
 

Term issues in the writings of Ali Al-Qassimi 
the Book of  Terminology as a Model  

 

 علي يحياوي .د                                                               
 )الجزائر( األغواطجامعة                                                                     

           yahiaouiprof@yahoo.fr      
 

 83/89/0808تاريخ القبول:                            85/08/0808: رسالتاريخ اإل
 

 : صملخ
ه العلم الذي يدرس احلديث الذي نشأ يف القرن املاض ، بأنّ « علم املصطلح»يعرَّف 

العلم يتألَّف من عدة علوم  هذا تعيّر عنها. وهلذا فإنّ العالقة بني املفاهيم واأللفاظ اليت 
ه : علم اللغة، وعلم الورمجة، وعلم العالمات )السيميائيات(، وعلم  النطق والوجود 
)املنظومات املفهومية(، وعلم الفهرسة والتصنيف، وصناعة املعجم، وعلم احلاسوب. ومن 

 هنا جاء لقب علم املصطلح بـ "علم العلوم".
  

ُجهوًدا كبريًة من الباحثني العرب احملدثني الذين بذلوا  "القامس  عل "كتور الد  ويعدّ 
يعّد كما ُه للدراسات املصطلحية العربية نظريًا وتطبيقًيا،  ا أضافمبخلدمِة املصطلح العر،ّي، 

إىل تأسيس نظرية مصطلحيٍة من الذين وضعوا أُسس علم املصطلح يف العامل العر،ي وسعى 
 .حُمّددَة املفاهيم حديثةٍ 

 
 

 القامس خمتلف قضايا املصطلح العر،ي عند وإّن هذا البحث يْسعى إىل الُوقوف على 
 ."علم املصطلح"مركزين على كتابه 

 
 

علم املصطلح علم حديث ما يزال حتت الصنع، كما يقول املؤّلف. ومن القضايا اليت و 
نظريًا  العربية خدمة يف ُمعظمهُ  صبّ  الذيو  ،عنده املصطلح  اجُلهد استقراء ،إليها سنتطرق

ملصطلحية وتطبيقًيا، والبحِث يف اجُلهود النظرية التأسيسية اليت قام هبا يف علم الّصناعة ا
ؤّسس  العمل إىل الفردي، العمل من العر،يّ  املصطلح نقل يفو  الّنظري، املستوى على

ُ
 املنضبط. امل

 
 

  الكلمات المفتاحية:
 علم املصطلح. ،اللسانيات ،العربية ،قضايا ،الصناعة املصطلحية ،املصطلح
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:Abstract 
The modern “science of terms” that originated in the last 

century, studies the relationship between concepts and the 
expressions that they express. Hence, this science consists of 
several disciplines: linguistics, translation science, semantics 
(semiotics), phonology and existence (conceptual systems), 
cataloging, lexicon making, and computer science. Hence 
terminology is considered as "science of sciences". 

 

        Dr. Al-Qassimi Ali is considered one of the modern Arab 
researchers who made great efforts to serve the Arabic term, and 
what it added to Arabic terminological studies in theory and 
practice. 
 

     This research seeks to find out the various issues of the 
Arabic term in Al-Qassimi, focusing on his book The Science of 
the Term. It is a modern science that is still under construction, 
as the author says. Among the issues that we will deal with is the 
extrapolation of the terminological effort that he has, most of 
which has been poured into the service of Arabic theory and 
practice, and research on the foundational theoretical efforts that 
Al-Qassimi undertook in terms of industry at the theoretical 
level, and in transferring the Arabic term from individual work 
to disciplined institutional work. 
 

Keywords: the term, the terminological industry, issues, Arabic, 
linguistics, the science of the term. 

 

 مقدمة:
أنتجت تقّدما هائال يف املعرفة البشريّة  ،وماتية اليت يشهدها العامل اليومإّن الثورة املعل

والتكنولوجية واالقتصادية يعتمد إىل حّد كبري على توثيق املعلومات وتبادهلا. وُتستخَدم 
املفاهيم، اليت نعيّر عنها باملصطلحات والرموز، أساسًا لتنظيم األفكار العلمّية ومجيع 

عارف اإلنسانّية أّدى إىل صعوبة إجياد املعلومات األخرى. غري أّن هذا التطور السريع يف امل
مصطلحات كافية شافية، إذ ال يوجد تطابق وال تناسب بني عدد املفاهيم العلمّية املتنامية 
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وعدد املصطلحات اليت تعيّر عنها. فعدد اجلذور يف أيّة لغة ال يتجاوز اآلالف على حني 
 .(6)مطّردين يبلغ عدد املفاهيم املوجودة املاليني وه  يف ازدياد وّنوّ 

  

وهلذا كّله، تلجأ اللغات إىل التعبري عن املفاهيم اجلديدة باجملاز واالشوراك اللفظّ  
وغريمها من الوسائل الصرفّية والداللّية؛ وقد يقود ذلك إىل ارتباك واضطراب على املستَويني 

تصنيف املفاهيم وطريقة التعبري عنها خيتلفان من لغة إىل أخرى  الوطيّن والدويّل، خاّصة أنّ 
ما يؤّدي إىل صعوبة يف تبادل املعلومات وتنميتها. وهلذا، كذلك، كان ال بّد من توحيد 
املبادئ اليت تتحّكم يف إجياد املفاهيم أو تغيريها ويف وضع املصطلحات املقابلة هلا 

 وما النشأة حديث علم وهو ؛العشرين القرن خالل املصطلح وتعديلها، ومن هنا نشأ علم
 النمو والتكامل. طور يف زال

 

فاملصطلحات ه  مفاتيح العلوم، على حّد تعبري اخلوارزم . وقد قيل إّن فهم 
املصطلحات نصف الِعلم، ألّن املصطلح هو لفظ يعير عن مفهوم، واملعرفة جمموعة من 

منظومة. وقد ازدادت أمهّية املصطلح وتعاظم املفاهيم اليت يرتبط بعضها ببعض يف شكل 
 .(2)"جمتمع املعرفةأو " بأنّه "جمتمع املعلومات" دوره يف اجملتمع املعاصر الذي أصبح يوصف 

 

 َوافرًا حظًّا نال فقد وخُمتلف قضاياها؛ - املصطلحية العربّية - املوضوعِ  هذا ألمهّية ونظًرا

 وحديثا، وعلى املستوى الفردي واملؤّسسايت. قدميًا الّتطبيق و  جانبْيِه الّنظري يف الّدراسة من
 

حدثون إىل وضِع أُسٍس ومنهجّيٍة جديدٍة للنهوض 
ُ
فقد سعى الُعلماء العرب امل

 . والتخلص من الفوضى اليت يشهدهاباملصطلح العر،ي
 

كتاب علم -قضايَا املصطلح يف كتابات علّ  القامس   ِمن هنا سنعاجل يف حبثنا:
عاصرة ُـ ، ُموّضحني منَهَجه ونْظرَتُه إىل املوُضوع من زاوييت األَصالِة وامل-املصطلح أّنوذجا

َضْوء  ُمصطلِح العلم  ومكانته وتوحيده وُكّل ذلك يفـعاقدين ُموازنًة من حيُث تأصيُل ال
 : ية الرئيسية وفق الصيغة التاليةوتأيت اإلشكال. الّدرِس الّلساي احلديث
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وقُف عل  القامس  من املصطلح الوّراث  العر،ي، وما ه  اجُلهود اليت قّدمها يف كيف جتّلى م
 سبيل الّنهوض باملصطلحية العربية؟ وما مدى استثماره ملعطيات الّدرس الّلساي احلديث؟

 

 :يل وتتخّللها بعض اإلشكاليات الفرعية، ميكن تلخيصها فيما 
توحيد وتنميط املصطلح؟ وهل ميكن أن ما دور اجُلهود اليت بذهلا يف ضبط آليات  -

مث كيف كانت نظرته إىل  نقول إنّه وفق يف ُمعاجلة القضايا احلقيقّية للمصطلح العر،ي؟
 املوُروث املصطلح  العر،ي؟ وما اجلديُد الذي حيمُله املشُروع املصطلح  عنده؟

 

 :اف البحث فيمكن إيرادها فيما يل أّما أهد
دراسًة وصفّية حتليلّية نقديّة عند القدماء واحملدثني، والُوقوف  دراسُة املصطلحية العربّية -

خلصائص مث معرفة ا بدقّة عند ُمصطلحات علم املصطلح يف ضوء علم الّلغة احلديث،
قييسه ، وحُماولة التقّرب من صناعة املصطلح العر،ّي وطُرق تاملمّيزة للمصطلح العر،يّ 
 .وتوحيده عند احملدثني

 

 .راُه خيدم موُضوعناأ ليل ، فإيّ سيت هذه على املنهج الوصف  التحعتمُد يف دراوسأ
 

 :تعريف علم المصطلح عند علي القاسمي المبحث األول:
هو العلُم الذي يبحُث يف العالقة بني املفاهيم العلمّية واأللفاظ اللغويّة اليت تعيّر عنها 

والبحث  وااللكورونية، منها الورقية املتخّصصة املعاجم نشر حول تُدور اليت صطلحُـ امل وصناعةُ 
  ؤرّخ لعلم املصطلح واملدارس وتوثيق املصطلحات واملؤسسات املصطلحية.املاملصطلح  هو 

 

املصطلحية عند القامس  يضّم: علم املصطلح، وصناعة املصطلح يتجلى لنا أّن ميدان      
ى من خالله والبحث املصطلح ، وهذه مبثابة حماور الدرس االصطالح ؛ الذي سع

الدكتور القامس  إىل بسط تعريف دقيق للمصطلح مرّكزًا على اجلانب املفهوم  له، وحماواًل 
صطلح واختار لفظ املصطلحية الذي جيمُع علم 

ُ
إبراز الفرق بني علم املصطلح وصناعة امل

 املصطلح وصناعة املصطلح.
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صطلح اليت ُـ فالقامس  جيعل امس  علم املصطلح الذي يُعىن باجلانب الّنظري وصناعة امل     
صطلحّية وعلم املصطلح ُـ تُعىن باجلانب الّتطبيق  ُمرادفًا للُمصطلحية كاسٍم جامٍع، وجيعُل امل

 ( يلّخص القول:6)رقم ؛ والشكل التايلُمورادفني
 

 صطلحّيةامل
 
 
 
 
 

 صطلح  املالبحث          صطلح            املصطلح                    صناعة املعلم                    
                                      

 
                 التدريب   التوثيق       املدارس       تاريخ علم                                      حتديد       التقييس     دراسة       

  املصطلحية     املصطلح                                                                 املفاهيم     
                                                            

                                                                          
             

 ُمعجم املختصّ ـ)نشر ال نشر               حترير                  )حبٌث يف   حصر     
 الكورونيا( ورقيا أو     صطلحات(       ُـ )ترتيب وتعريف امل     ُمصطلحات جماٍل علم (             
 

   (4): فروع المصطلحية عند القاسمي 88شكل رقم :
   

 المبحث الثاني: القاسمي والمصطلح التراثي العربي:

من ُرّواد الدرس املصطلح  يف العصر احلديث، حيث َطرق  يُعّد القامس  رائًدا      
موُضوع املصطلح الوراث  العر،ي من جهيت اإلمهال واإلعمال؛ وأجاب عن السؤال الذي 
صطلحات اجلديدة؟ أليس من 

ُ
يطرُحه املثّقف العر،ي: مَل نلجأ إىل الوّراث يف وضع امل

ى القامس  أّن السائل قد يبدو حُمّقا يف األسهل توليدها مباشرة دون الرجوع إىل الوراث؟ وير 
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ُسؤاله ويظهر ما اقورَحُه ألّول وهلٍة هنًجا بسيطًا من حيُث حتقيُقه، ولكّن البساطة احلالية ال 
 تعّد سهولًة حقيقّيًة إذا ما أّدت إىل تعقيداٍت الحقٍة وتسّببت يف صعوباٍت بعديٍّة.

 

فإذا كانت الّلغة تتوفر على مصطلحات يف تراثها، وعَمْدنا إىل إغفال تلك      
صطلحات وإمهاهلا وعِمْلَنا على وْضِع ُمصطلحات جديدة تعيّر عن ذات املفاهيم اليت 

ُ
امل

تعيّر عنها تلك املصطلحات الوراثية، فإّن ذلك سيؤّدي إىل إحدى نتيجتني ال مفّر منهما: 
ل اللغة وانفصام استمراريتها، وإّما ازدواجيٌة مصطلحيٌة ال ختدم غرضنا يف إّما انقطاُع تواصُ 

 .(5)التـّعبري الّدقيق والتفاهم الّسريع
 

صطلحات الوراثية يف وقتنا احلاضر يف مخِس فوائد: 
ُ
 وميكن تلخيص فوائد استخدام امل

 ربُط حاضر الّلغة مباضيها.  -

 توفرُي اجُلهد يف البحث عن مصطلحات جديدة.  -

 سالمُة املصطلح العر،ي الوراث  وسهولته.  -

 جتّنُب خماطر االقوراض الّلغوي.  -

 .(1)اإلسهاُم يف توحيد املصطلح العلم  العر،ي -

وبعد ذلك ذكر القامس  الوسائل اليت تتبعها الّلغة العربية يف توليد املصطلحات      
 سيلة األوىل، وه  استثمار الوراثالو  -يف سّلم الورتيب  -نا منها وحصرها يف ست، يعني

ومن العبث إضاعة الوقت »املعريف تعقيبان األّول قوله:  وما يلفت االنتباه يف سياق البيان
صطلحات ُـ يف وضع مصطلحات جديدة هلذه املفاهيم، كما أنّه من األفضل استخدام امل

، والثاي قولُه (0)«استمرارية العربية، ووصل حاضرها مباضيهامن أجل  -أي الوراثية-ذاهِتا 
فضاء الوراثية ليست  -املصطلحات العربية »لعر،ّي: يف مبحث إعمال الوّراث العادي ا

 ا االنقطاع بني الوراث واملعاصرةمعروفة للباحثني املعاصرين، وذلك ألسباب كثرية، منه
 ليست متوفّرة يف املكتبات العامةة ومل تنشر و ومنها أّن معظم كتب الوراث مازالت خمُطوط

 .(8)«وحّت لو نشرت فإّن علماءنا الشباب يفّضلون الرجوع إىل املصادر احلديثة
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والذي اقورح منهجية شاملة  الشاهد البوشيخييف حني جند أحد احملدثني وهو      
وجعل اخلُطوات لالستفادة من الوراث العر،ي املخُطوط يف توليد املصطلحات العلمية، 

 املنهجية كاآليت:
 وضُع معجم مفهرس للمخطوطات املطبوعة، وآخر للمخطوطات اليت مل تطبع. الفهرَسة:
 ُمعجم املفهرس.ـتصويُر مجيع املخطوطات اليت يشتمل عليها ال الت صوير:
 حفظ ما ُصّور من خمطوطات بأحدث تكنولوجيا املعلومات وتوفريها حاسوبيًّا. الت خزين:

ُصّورة موضوعيًّا وزمانيًّا ومكانيًّا. الت صنيف:
 أي تصنيف املخطوطات امل

 : التثّبت من صّحة املخطوط ونسبته إىل مؤلِّفه. الت وثيق
 : التأّكد من صّحة املنت الّلغوي للمخطوط. الت حقيق

 ُمحتويات املخطوطات.ـ: إعداُد کشافات لالت كشيف
 ونّيا.: نشُر املخطوطات ورقّيا وإلكور الن شر

 

وبعد ذلك حنتاج إىل اإلعداد العلم  الّشامل للمصطلحات الوراثية، ويتّم ذلك عير      
 اخلطوات التالية:

 : إعداد معجم مفهرس للمصطلحات يف كل ختصص من ختصصات الوراث.الفهرسة  
 : تقسيم املصطلحات حسب جماهلا العلم . الت صنيف  
 فة، تعريفا لغويا واصطالحا. : تعريف املصطلحات غري املعر الت عريف  
 .: حفظ املصطلحات املعرفة باحلاسوبالت خزين  

: إصدار املصطلحات املعرفة ورقًيا والكورونًيا لالستفادة منها يف توليد املصطلحات الن شر
 .(9)العلمية اجلديدة

 

أّن العرب القدماء أدركوا  (67)أّما فيما خيّص املصطلح يف الوراث العر،ي؛ فريى القامس      
ه( يف كتابه )ُصبح 826 أمهّية املصطلح ودوره يف حتصيل العلوم، فقال القلقشندي )ت

ُمقّدم لُعموم احلاجة إليه ـُمهّم الـُمحّتم والـعلى أّن معرفة املصطلح يف التالزم ال(: »األعشى
 .(66)«هبا طريُف املْصنعِ تُكون صنيعةً حّت ُيصاب  إّن الّصنيعة ال واقتصار القاصر عليه:
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كما نّوه الّتهانوي يف كتابه املشهور )كّشاف اصطالحات الفنون( الذي مجع فيه أهّم       
إّن أكثر ما »ُمصطلح فقال: ـوأشار بأمهّية ال ُمصطلحات املتداولة يف عصره وعّرفها،ـال

رّوجة إىل األساتذة هو ا
ُ
شتباُه االصطالح، فإّن لكّل حيتاج به يف الُعلوم املدّونة والفُنون امل

عْلٍم اصطالحا خاّصا به إذا مل يعلم بذلك اليتيّسر للّشارع فيه إىل االهتداء سبياًل وال إىل 
 .(62)«َفهمه دليالً 

 

وم ألداء مدلول وعّرف الّلغويون العرب القدامى املصطلح بأنّه لفظ يتواضع عليه الق
للتعبري عن معىن جديد، فهاهو  اللغة اخلاّصةاللغة العامة إىل  ، أو أنه لفظ نقل منمعنّي 

عبارة عن اتفاق قوم على »يف تعريف االصطالح يف كتابه التعريفات:  (ه861 اجلرجاي )ت
تسمية الش ء باسم ما، ينقل عن موضعه. مث أضاف وكأنه يتحدث عن بعض طرائق وضع 

 .(63)«ملناسبة بينهما ،إخراج اللفظ من معىن إىل آخر :صطلحامل
 

اليت تستشف من التعريفات و  ،يف املصطلح وب، الشروط توافرهاوخلص أمحد مطل
 فيما يأيت: السابقة

 اتفاق العلماء عليه للداللة على معىن من املعاي العلمية. -

 .جلديدة عن داللته اللغوية األوىلا اختالفا داللته -

 ي العام. وجود مناسبة أو مشاركة أو مشاهبة بني مدلوله اجلديد ومدلوله اللغو  -

 .(61)االكتفاء بلفظة واحدة للداللة على معىن علم  واحد -
 

 المبحث الثالث: الدراسات الغربية الحديثة في كتابات القاسمي المصطلحية
 صطلح أبدى القامس  اهتمامُه وإعجابُه بالطّرِق الغربيِة احلديثِة يف االهتمام بالعمل امل     

ويَعتيُر القامس  االنفتاَح على روح العصر قضّيًة جوهريًة لتطوير العمل املصطلح  فالنظريّة 
املصطلحية احلديثة تستفيُد من خُمتلف تطّورات النظام الّلغوي، فاالنفتاُح على مستوى املاّدة 

وى املعاي ُمولَِّد واالستعماالِت الّلغوية اجلديدة، وعلى ُمستـالّلغوية يقتض  االهتمام بال
عجمية جتاُوزًا لِسَمِة الّنمطيِة والّتكرار يف ُـ يتطّلب استحضار املدلُوالت اجلديدِة للمداخل امل
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َسْرِد عرِض املعاي، لَكْوِن االستيعاِب والَفْهِم اجلّيد لِّلغِة يتأّتى من خالل رْبِطها مبظاهِر 
 .(65)تنّوعةُـ ئتها املاحلياِة الفرديّة واجلماعّية والثقافّية واالجتماعّية وبي

 

واستطاع القامس  يف مشُروعه املصطلح  نقل علوم القارّات األخرى؛ حيث توّغل يف      
جنليزية وسفره إىل البالد ة الفرنسية واإلالدراسات اللغوية؛ وإتقانه لّلغات األجنبية خاصّ 

القامس  الواسع يف ميدان ّطالع اِت املتنّوَعِة خَلرُي دليل على األجنبية حُلضور امللتقيا
 املصطلحية الغربية احلديثة.

 

 (80)نشوء علم المصطلح الحديث: 
، كانوا أّول من شرع يف توحيد قواعد علماء األحياء والكيمياء بأوربّايرى القامس  أّن      

، حّّت صدر م، وتطّور ذلك تدرجييًّا69وضع املصطلحات على الّنطاق العامل  منذ ق
( يف م6928وم 6971ُمصّور للُمصطلحات التقنية بسّت لغاٍت مابني ـال ُمعجم )شلومان

، وكان ُمرتّبا على أساس املفاهيم والعالقات القائمة بينها، حبيث ُيسهم يف جُمّلًدا 61
 .صطلح وتفسريهُـ يف توضيح مدلول املتصنيف املفاهيم ذاته 

 

خاصة  -ة ، صدور كتاب )التوحيد الدويل للغات اهلندسم6936وشهد عام  -
 أكير رواد علم املصطلح احلديث. ، والذي يعدّ Wuster( لألستاذ ويسور الكهربائية

من أكادميّية العلوم تشّكلت الّلجنة الّتقنية للمصطلحات بطلب  ،م6931 ويف سنة -
 (.م6921) وشابلجني (م6957ت) لوط :الّسوفيتيان احلديث صطلحامل علم رّواد ومن ،الّسوفياتية
تأسس مركز املعلومات الدويل للمصطلحات يف فيينا وترّأسُه  ،م6906ويف عام  -

 )هلموت فلير( ومن أهم أهداف املركز:
 ووضع املصطلحات وتوثيقها. ،يف النظرية العامة لعلم املصطلح تشجيع البحوث العلمية -
 .ق املعلومات املتعلقة باملصطلحاتتوثي -
 تنسيق التعاون الدويل يف حقل املصطلحات. -
 .حبث إمكانات التعاون بني بنوك املصطلحات -
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؛ انقعد املؤمتر األول لبنوك املصطلحات الدولية بفّيينا الذي  م6909ويف نيسان  -
؛ الندوة العاملية حول املشكالت م6909 ويف نوفمير .القامس  فيه ممثال للوطن العر،ي كان

 النظرية واملنهجية يف علم املصطلح بالسوفيات.
ندوة العاملية حول مشكالت الورادف والتعريف يف علم املصطلح ال ؛م6982يف  -

 كندا. -بكوبيك 

اجنلورا، وكان عل   -؛ الندوة اخلاصة بعلم املصطلح جبامعة اكسور م6983يف  -
 القامس  أحد املشاركني فيها.

 

 المبحث الرابع: المصطلح وقضاياه عند القاسمي: -
يعّد عل  القامس  من الذين وضعوا أُسس علم املصطلح يف العامل العر،ي وسعى إىل      

 تأسيس نظرية مصطلحيٍة حديثٍة، حُمّددَة املفاهيم.
 

ويبنّي القامس  أّن كلميت )مصطلح( و)اصطالح( مهما كان االختالُف بني الّدارسني      
 .(60)لعربيةوالباحثني، فإّن الكلمتني مورادفتني يف الّلغة ا

 

ومها ُمشتقتان من )اصطلح( وجذره )صلح(، مبعىن اتّفق ومل يتوّسع يف مفهومه اللغوي ألنّه 
اهتم باملصطلح من الناحية املفهومية، أّما إذا حبثنا عن املعىن اللغوي فنجُد كّل املعاي تدّل 

 على الّصلح واالتفاق باملعاجم العربية القدمية.
 

 :(68)املصطلح اسم شامل لنوعني من النشاطويرى القامس  أّن 
 

 المصطلحية        
 
 
 

 صناعة المصطلح                        علم المصطلح                 
 )الجانب التطبيقي(                    )الجانب النظري(                   
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وقد بنّي القامس  ظهور املصطلح يف الدراسات الغربية، ووقف على أهّم املراحل اليت      
قطعها بدًءا من مراكز البحوث النظرية العاّمة لعلم املصطلح بالّنمسا على يدي فيسور وفلير 

ُمصطلحية، مّث إىل فرنسا أين ـإىل  مدرسه براغ، مّث إىل كندا اليت عقدت مؤمترات كيرى يف ال
ُوجد كثري من الّلجان واجلمعيات من أجل تنسيق نشاطات هذه املؤسسات يف حقل 

إىل الوطن  ذي نّظم مؤمترين عامليني، وجميئااملصطلحات، مّث االحّتاد السوفيايت سابًقا ال
العر،ي أين ظهر دور اجملامع اللغويّة العربية وسعيها إىل وضِع املصطلح والتقنية، ونشوء 

 يب بالرباط وجملته )الّلسان العر،ي(.مكتب تنسيق التعر 
 

 ج هود القاسمي: /4-8

انطلق عل  القامس  ممّا توّصلت إليه الّنظرية العاّمة لعلم املصطلح من مبادئ يف وضع 
 املصطلحات وتتمثل يف:

 االنطالق من مفاهيم والعالقات القائمة بينها. -

 األداء واالستيعاب.حتّري مبدأ االقتصاد يف الّلغة بُغية الّتسهيل يف  -

 إعطاء األولويّة للُمصطلحات اجلارية يف الّتداول الّلغوي. -

 وسيلًة يف وضع املصطلحات جتنًُّبا للوّرادف والتعّدد. (69)اعتماُد الّتقييس -
 

 ووفًقا هلذه املبادئ فإّن العمَل املصطلح َّ حسب القامس  يتّم تبًعا للخطوات اآلتية:
 اق  املفاهيم اخلاّصة حبقٍل علم  معنّي.حتديُد موقع املفهوم بني ب -

 صطلح من خالل الّتعريف.ُـ حتديُد مدلول امل -

 صطلحات باملفهوم بعد اختياره بدقٍّة ومتحيصِه.إحلاُق ُمصطلح من بني امل -

 توليد ُمصطلٍح جديٍد للمفهوم عند تعذُّر االختياِر من املورادفات. -
 

علم  مثل: ُمعجم مصطلحات علم الّلغة احلديث.وقد تُرمجت ُجهوده يف الكتب اليت ألّفها 
 صطلح أُسسه الّنظرية وتطبيقاهتا. مقّدمة يف علم املصطلح. علم الّلغة وصناعُة املعجم. امل
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وكذلك نشاطُه الواسع يف مكتب تنسيق التعريب وخارجه، والذي تكّلل مبقاالت      
 وسائط.منشورة على صفحات جملة )اللسان العر،ي( أو غريها من ال

 

4-0/ :  خطوات القاسمي في الت وحيد المصطلحي 
 وذلك بعد مجع الوثائق املتعّلقة حبقٍل علمٍ  معنّيٍ ومتثلت يف:     

تثبيت موقع كّل مفهوم يف منظومة املفاهيم اخلاّصة بذلك احلقل العلم  طبقا  -
 للعالقات املنطقّية والوجوديّة بني تلك املفاهيم.

 املصطلحات عن طريق تعريفها.تثبيُت معاي  -

 ختصيُص كّل مفهوٍم مبصطلٍح واضٍح يتّم اختيارُه بدقٍّة من بني املورادفات املوجودة. -

وضُع ُمصطلح جّيٍد للمفهوم عندما يتعّذر الُعثور على املصطلح املناسب من بني  -
 .(27)املورادفات املوجودة

 

الّتوحيد املعيارّي الحًقا لعملية ويّتضُح من خالل هذه اخلطوات أّن القامس  جيعُل 
ضحٍة ومعايرَي وضع املصطلح؛ ذلك أّن واضع املصطلح اجلّيِد عندما ينطلُق من منهجّيٍة وا

صطلح، يغلُب على عمله أْن يُنتج ُمصطلًحا تتوافر فيه ُجّل متطّلبات حمّددة يف وضع امل
 .(26)الّتوحيد املصطلح  إْن مل نقل كّلها

 

   إىل االستفادة من املبادئ اليت توّصلت إليها الّنظريُّة العاّمة كما يدعو القامس   
 لوضع املصطلحات مثل:

بداًل من االنطالق من   بينها: من املفاهيم والعالقات القائمة مبدأ االنطالق -
 صطلحات إىل املفاهيم.امل

 واالستيعاب.األداء  يف للّسهولة حتقيًقا املصطلحات وضع عند الّلغة يف :مبدأ االقتصاد -
: وما جرى عليه الُعرف من املصطلحات وال تُغرّي مبدأ األخذ باالستعمال اللغوي -

 إالّ ألسباب وجيهة.
نظرٌة حّسيٌة جعلت الّتقييس  لّسع  يف توحيد املصطلحات توّلدتونتيجة هلذا ا -

 .(22)وسيلًة أساسّية لتحقيق التوحيد، اعتمدها القامس  وغريُه من العلماء
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 المصطلح العلمي العربي ومشكالته الخامس:المبحث 

ثالثة  كالت املصطلح العلم  العر،ي تضمنلقد خصص القامس  بابًا للحديث عن مش    
 :عشر صفحة؛ حاول فيه وضع اليد على أسباب هذه املشكالت، وقد خّلصها فيما يل 

 :وقد أرجع املؤلف ذلك إىل العوامل التالية :النقص في المصطلحات العلمية العربية -

إّن اآلثار السلبية اليت خّلفها االستعمار األور،ي وسيطرة احلكم العثماي على البالد  -أ
العربية، انعكست على اللغة العربية إذ مهشت وأبعدت عن جماالت التداول اإلداري 

 .النيوالتعليم  مما أفقدها بريقها واستمرار ّنوها يف هذين اجمل
إّن اجلمود الذي سيطر على اجملتمعات العربية على مستوى االخوراع واالبتكار  -ب

واألحباث العلمية، أدى إىل ضعف اإلنتاجية االصطالحية والعجز عن وضع 
 .املصطلحات العلمية والتقنية

عجز اللغة العربية عن االستيعاب الّسريع للمصطلحات العلمية والتقنية اجلديدة  -ج
 .تدفقت عليها بشكل وافر من الدول الصناعية كّل يوم اليت

  (03)اضطراب الجهات الواضعة للمصطلحات -

يشري القامس  خبصوص هذه النقطة إىل تنوع اجلهود املهتمة بوضع املصطلحات 
العلمية وتشتتها، وانعدام التنسيق بينها وتفرقها بني اجلماعات )جمامع، جامعات، وزارات( 

 .، مورمجون، معجميون(واألفراد )كتاب
 

 :(04)اضطراب المنهج المتبع في الوضع -
ومن مث  يرى القامس  أّن املنهج املّتبع يف الوضع يتأرجح بني االقوراض والتوليد،

تيار حمافظ وتيار  :فالوطن العر،ي منذ النهضة العربية احلديثة تنازعه تياران من اللغويني
ّرر وكيفية وضعها. وبذلك اختلف األمر بني متح متحرر حول املصطلحات العلمية احلديثة

رية من لغات أخرى كاإلجنليزية والفرنسية وحّت من مؤيّد الستعارة املصطلحات حب
االقوراض يسهم يف تطور اللغة وتنميتها، وبني حمافظ يدعو إىل التقيد  اللهجات بدعوى أنّ 

ة، ألّن اللغة العربية لغة باختيار األلفاظ العربية الفصيحة مقابل املصطلحات األجنبي
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اليت ال يتيسر أن نشتق منها  ” راديو“ويضرب الباحث مثااًل لذلك بكلمة  .اشتقاقية
اليت متكننا من اشتقاق كلمات عديدة أخرى من ” مذياع“كلمات أخرى خبالف كلمة 

 .جذعها ه : أذاع، إذاعة، مذيع، مذيعة، حمطة اإلذاعة
 

(05)بيمشكالت المصطلح العلمي العر  /5-8
: 

وبعد الفراغ من تشخيص األسباب انتقل القامس  إىل بسط مشكالت املصطلح 
 :العلم  العر،ي فلّخصها يف نوعني بارزين

 

 للغوية الناجتة عن اللغة العربيةاملشكالت اللغوية: وتشمل: املشكالت ا النوع األول:
 .واملشكالت الناجتة عن لغة املصدر

 .املشكالت التنظيمية أو املنهجية النوع الثاني:
 

وقبل التفصيل يف هذه املشكالت بأنواعها، نشري إىل أّن القامس  وضع مقياسا علميا      
 :ضابطا لقياس جودة املصطلحات العلمية والتقنية. وهذا املقياس يستند إىل قاعدتني مها

 .ل مفهوم أو ش ء علم  مبصطلح مستقضرورة متثيل ك •

 .املفهوم أو الش ء العلم  الواحد بأكثر من مصطلح واحد عدم متثيل •
 

وباالحتكام إىل هذا املقياس أّكد القامس  أنّه ال توجد مصطلحات مثالية تتحقق فيها       
هاتان القاعدتان، وأّن ما يوجد ويتداول يف الوطن العر،ي من مصطلحات تقنية هو أقرب 

ب هذه الفوضى وهذا االضطراب؟ وما صوره؟ فما أسبا .ما يكون إىل الفوضى واالضطراب
 وما السبيل إىل إصالح هذا الوضع وتصحيحه؟

 

 :المشكالت اللغوية /5-0
، ومنها ما ينتج عن اللغة ”العربية“وتتفرع إىل نوعني، منها ما ينتج عن اللغة األم 

 .”اللغة األجنبية“املصدر اليت تستق  منها العربية 
 

الثة ظواهر ه : ظاهرة عن اللغة العربية عزاها املؤلف إىل ثفاملشكالت الناجتة       
 .ظاهرة تعدد اللهجات الفصحى، وظاهرة الورادف ،االزدواجية

 

وخبصوص املشكالت الناجتة عن لغة املصدر، يرى القامس  أّن اللغات األجنبية اليت      
مصدرا لعدة مشاكل تشوش على  تستق  منها اللغة العربية املصطلحات العلمية التقنية تعدّ 
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عملية اقوراض املصطلحات وترمجتها من لغتها األصلية إىل اللغة العربية. وقد أمجل املؤلف 
 :هذه املشاكل يف

فعندما تعط  االنكليزية والفرنسية كلمتني  تعدد مصادر املصطلحات التقنية،  - 
لح مرتني، مرة من االنكليزية خمتلفتني للمفهوم الواحد، وتلجأ العربية إىل اقوراض املصط

األمر سيؤول إىل ازدواجية يف املصطلح أي إىل مصطلحني عربيني  فإنّ  وأخرى من الفرنسية،
 Azot باإلجنليزية اليت تعين Nitrogen وميثل القامس  لذلك بلفظ .يدالن على الش ء ذاته

 .جني( باللغة العربيةبالفرنسية وقد استعريت الكلمات بلفظيهما فانتهتا إىل )آزوت( و)نورو 
 

ازدواجية املصطلح يف لغة املصدر اليت قد تؤدي إىل ازدواجيته يف اللغة العربية.   - 
فقد جتد اختالفا يف استعمال املصطلح للداللة على املفهوم الواحد بني األمريكيني 
واليريطانيني مثال، فاألمريكيون يستعملون مصطلحا، واليريطانيون يستعملون مصطلحا 
آخر، وكالمها للتعبري عن مفهوم واحد. فإذا استعمل مورمجان عربيان مصدرين خمتلفني 
للمصطلحات، الواحد أمريك  واآلخر بريطاي، فإهنما قد يضعان مقابلني عربيني خمتلفني 

يطلقه الفيزيائيون األمريكيون  (electronic tube) تعبري :ومثال ذلك .للمصطلح الواحد
 (valve)و (tube) فالكلمتان (electronic valve) يه اليريطانيونعلى الش ء الذي يسمّ 

صمام "ختتلفان مبىن ومعىن. وعند الورمجة، الذي يعتمد املصدر األمريك  يأيت بتعبري  
 .(tube) والذي يعتمد املصدر اليريطاي سيورجم بتعبري )أنبوبة إلكورونية   valve "إلكوروي

 .طالحية باللغة العربيةومن مث تتضح االزدواجية االص 
 

 

 :الترادف واالشتراك اللفظي في لغة المصدر /5-3
االزدواجية يف املصطلح العر،ي يكون سببها وجود الورادف يف  يذهب القامس  إىل أنّ 

يدالن  pompe à bras و pompe à main املصطلحان الفرنسيان :اللغة املصدر مثال
منفاخ  pompe à main  :العربية يورمجان بـ على مفهوم واحد، لكن عند ترمجتهما إىل

منفاخ بالذراع، دون إدراك أن هذين املصطلحني مورادفان يف  à braspompe يدوي، و
 .اللغة املصدر، ومن مث وجب وضع مقابل واحد يف العربية
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 :(00)المشكالت التنظيمية والمنهجية /5-4

بعد احلديث عن مشكالت املصطلح العلم  اللغوية، انتقل القامس  إىل احلديث عن      
، وقد قّسم هذه املشكالت إىل ثالثة "املشكالت التنظيمية"نوع آخر من املشكالت مساه 

 :أنواع ه 
 .تعدد اجلهات الواضعة للمصطلح  –

 .إغفال الوراث العر،ي  – 

 .املوضوعإمهال اجلانب التداويل للمصطلح   – 
 

 :فبخصوص اجلهات الواضعة للمصطلحات العربية أمجلها املؤلف يف

 .اجملامع اللغوية والعلمية العربية -أ

 .جامعة الدول العربية ومنظماهتا املتخصصة -ب

 .منظمة األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة مثل: اليونسكو ومنظمة الصحة العاملية -ج
    واحتاد املهندسني العرب واحتاد  –مثل: احتاد األطباء العرب االحتادات املهنية العربية  -د

 .اجلامعات العربية
 .اجلامعات والكليات ومعاهد التعليم العايل -هـ

 .املؤلفون ودور النشر واملعجميون -و

 .الدوريات من صحف وجمالت -ز

 .مؤسسات عاملية أخرى -ح
 

وإضافة إىل تعدد اجلهات الواضعة للمصطلح يف الوطن العر،ي، هناك مشكلة أخرى      
تكمن يف انعدام التواصل بني األقطار العربية نتيجة العراقيل والصعوبات اجلغرافية والسياسية 

من رواج الكتب واملؤلفات اليت تنتجها هذه اجلهات، ممّا يؤّدي إىل فوضى  والتقنية اليت حتدّ 
رمجة املصطلح العلم  مما يفرز تعّددا يف املصطلحات الدالة على املفهوم العلم  يف ت

ذلك ينعكس على عملية التوحيد اليت ال ميكن أن تتحقق إال باالعتماد على  الواحد، وكلّ 
 .املرجع الواحد
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وخبصوص إغفال الوراث العر،ي، يرى املؤلف أن الوراث العلم  العر،ي غين مبصطلحاته 
 :العلمية لكن هذه املصطلحات غري معروفة لدى الباحثني ألسباب كثرية منهاوألفاظه 

  .القطيعة احلاصلة بني الوراث واملعاصرة - 
إمهال املصادر الوراثية املخطوطة، وانعدام االهتمام بتحقيقها ونشرها وإخراجها إىل  - 

  .حيز الوجود ليستفيد منها الباحثون والدارسون
 

ومن النتائج السلبية األخرى إلغفال الوراث العلم  العر،ي يشري القامس  إىل ظاهرة      
ومقتضى هذه الظاهرة  "الورمجة من العربية إىل العربية"مساها األستاذ عبد العزيز بنعبد اهلل 

اللغات األوربية استعارت من العربية آالف املصطلحات مث جاء املورمجون العرب وعربوا  أنّ 
عض هذه املصطلحات دون االلتفات إىل أصلها العر،ي فأفرزت هذه العملية كلمات ب

  .(20)مشوهة
 

أما النوع الثالث من املشكالت التنظيمية فهو املتمثل يف ضعف القبول اجلماهريي 
للمصطلحات املوضوعة على مستوى االستعمال والتداول، ومن مث تبقى هذه املصطلحات 

 .لكتب واملعاجم، يف حني تستعمل كلمات غريهارهينة الرفوف وسجينة ا
 

 :ولقد أرجع القامس  ذلك إىل أسباب عديدة منها
من  مستعمل انعدام املسح الشامل من لدن املعجميني واألكادمييني ملا هو –

 .املصطلحات قبل وضع مصطلحاهتم اجلديدة
بطون الكتب إما احنصار املصطلحات اليت يقورحها املعجميون والعلماء وبقاؤها يف   –

بسبب انتشار األمية وانعدام الوع  لدى أغلبية اجلماهري العربية، وإما بسبب انعدام 
 .سبل نشر هذه الكتب وتوزيعها على نطاق واسع

 

 :(01)الحلول العالجية: )التوحيد وتنسيق الجهود( -

 إّن الغاية اليت يرم  إليها القامس ، من تشخيص واقع املصطلح العلم  العر،ي
والوقوف على مشكالته وأسباب هذه املشكالت، ه  الوصول إىل ضرورة تنسيق اجلهود 

هذه املهمة  وتوحيدها يف ميدان املصطلحات العلمية والتقنية. وقد أشار القامس  إىل أنّ 
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اخلطرية، مهمة التوحيد، قد أوكلت إىل مكتب تنسيق التعريب بالرباط من أجل وضع 
ت العلمية والتقنية املوضوعة يف شّت أقطار الوطن العر،ي خطة متكاملة جلمع املصطلحا

وتنسيقها وتقدميها يف صيغة مشاريع معجمية إىل مؤمترات التعريب العربية وذلك لدراستها 
وتوحيدها وتعميم استعماهلا يف األقطار العربية، كما بادرت اجملامع اللغوية العربية إىل 

 .ا يف ميدان املصطلحات العلمية والتقنيةتكوين احتاد اجملامع بغية تنسيق جهوده
 

وخيتتم عل  القامس  حديثه عن مشكالت املصطلح العلم  العر،ي بتفاؤل واضح      
مبستقبل مشرق للغة العربية وثقة بالغة يف قدرهتا على مسايرة التطور العلم  والتقين وقدرهتا 

وإنّنا لواثقون أّن العربية " :قولهعلى أن تغدو لغة العلم والتكنولوجيا، يتضح ذلك جبالء من 
 .(29)"ستغُدو لغة العلم والتكنولوجيا كما ه  لغة الفكر واألدب إن شاء اهلل

 

هذه ه  املشكالت اليت ركز عليها القامس  وتلكم أسباهبا، لكن هناك بعض 
 :املشكالت ميكن تلخيصها فيما يل 

 انعدام املتابعة وموت املشاريع، فإذا كان مكتب تنسيق التعريب هو اهليئة العليا اليت  -6
 أوكلت إليها مهمة التنسيق والتوحيد فأين هو من هذا اآلن؟

غياب الوع  املصطلح  يف اجلامعات واملعاهد العليا ومدارس التكوين، ولدى معظم  -2
 .الباحثني والطلبة

 

 .تكوينية قوية يف هذا البابغياب سياسة تعليمية و  -3
 

 .(37)انعدام الوع  بالقضية املصطلحية كقضية هوية وكقضية وجود -1
 

  :(38)المصطلحية والمواصفات العلمية /5-5

 ة التعيري واملعياريةإّن إخضاع الوحدات اللغوية للتقييس والتعيري هو عمل شبيه بعملي
أو بعملية التحكيم اللغوي الذي جتاوزته اللسانيات الوصفية واللسانيات التحليلية 
والتفسريية، ولذلك قد يالحظ نوع من التناقض بني مبادئ التقييس والتنميط والتوحيد 
وبني املبادئ اللسانية اليت هتدف إىل الوصف، أو التحليل والتفسري والتعليل. غري أّن النظر 

عية االصطالحية وباعتبارها صناعية قد يفض  إىل الربط بينها وبني مبادئ يف اللغة الصنا
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تلك املبادئ ال تعدو أن تكون جمموعة من  التقييس والتنميط وبني علم املصطلح ألنّ 
التقنيات املرتبطة باملصطلح، أو جمموعة من اآلليات املصاحبة للعمل املصطلح ، منها ما 

ح، ومنها ما هو مرتبط باملصطلح من إجراءات تقنية هو متعلق بالوجه اللغوي للمصطل
 .مصاحبة له، ومنها ما هو مرتبط باملمارسة املصطلحية

 

 ّكن من التحّكم يف وضع املصطلحاتإّن اللجوء إىل التقييس يف جمال املصطلح مي
وتوليدها وتوحيدها وذلك بقصد االتفاق على املفاهيم اليت تعيّر عنها هذه املصطلحات 

 املصطلح )املصنوع(، أو )املنتوج(ها وإدراكها. فالتقييس يف املفاهيم عمل مرتبط بوأنظمت
والعمل الذي تقوم به املؤسسات واملنظمات واجملامع اللغوية، واملؤسسات املصطلحية عمل 

دئ املعتمدة يف تكوين املفاهيم، وأنظمة ااطة بقضايا املصطلح، وتطوير املباإلحإىل يهدف 
املصطلح واملصطلحيني، سواء تعّلق األمر بـ)وضع املصطلح(، أو )توثيق  املفاهيم، وخدمة

 .املصطلح(، أو )نشر املصطلح(
 

( املهتمة 30ولتوضيح ارتباط التقييس باملصطلح نورد بعض مهام اللجنة التقنية رقم )
بوضع التوصيات اخلاصة بتوحيد املبادئ املصطلحية واملعجمية اليت ال غىن للعاملني يف "

 (32)."حقل املصطلحات وتوثيقها عنها

 

واملهتمة كذلك مبراجعة تلك التوصيات بني الفينة واألخرى وتعدهلا لتواكب املفاهيم  
 :ا اجملاالت اليت ختصها هذه التوصيات فه يف تطورها وتغرّيها. أمّ 

املفردات: يف هذا اجملال، تـُْعىن املنظمة بتحديد مفردات النظرية العامة يف علم  -أ
 .املصطلح، أي مصطلحاهتا، وتعريف تلك املصطلحات

طريقة العمل: يف هذا اجملال، تتوىل املنظمة إصدار أدلّة حتتوي على تعليمات  -ب
 .تباعهااملصنف  املسارد واملعاجم حول تقنيات عملهم والطرائق الواجب 

مبادئ التسمية: ويف هذا اجملال، تصدر املنظمة توصيات باملبادئ اليت ينبغ  مراعاهتا  -ج
 .لدى تكوين املفاهيم، وأنظمة املفاهيم، واملصطلحات، والتعريفات
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الرموز: ويف هذا اجملال، تصدر املنظمة أدلّة بالرموز اليت مّت االتفاق عليها دولّيا اخلاّصة  -د
سلطات، وكذلك الرموز املعجمّية املستعملة خصوصا يف باللغات، واألقطار، وال
 .(33)املفردات املصنَّفة املعّرفة

 

املصطلح  حمكوم مبجموعة من القضايا الفنية واآللية واملنهجية، والعمل  واخلالصة أنّ 
 :املصطلح  مرهون مبجموعة من التقنيات واإلجراءات، وتدبريه يفرض ما يل 

واملواصفات …  إرساء املقاييس، واعتماد املعايري، أو األّناطالتقييس أي العمل على  -1
 .اليت تصاغ وفقها املصطلحات

التنميط: أي وضع املصطلحات اجلديدة للتعبري عن املفاهيم املستحدثة وفق األّناط  -2
 .واملعايري املتفق عليها يف عملية التقييس

يف ضوئها املصطلحات، واختيار التوحيد: أي توحيد املعايري واملنهجيات اليت تصاغ  -3
 .(31) املصطلح الواحد للتعبري عن املفهوم الواحد

 

وميكن أن يكون االتّباع األمثل هلذه املواصفات، والتوظيف العلم  للمقاييس 
واملعايري، والتمثل األنضج للقضية املصطلحية عامة عامال مساعدا ليكون املصطلح العر،ي 

 يتهملا يعير عنه. ومتجاوزا لالضطراب الذي يعوق جناعته وفعالمالئما ملا وضع له، وموافقا 
 .ومسامها يف إنتاج املعرفة، ورواج املعرفة، وخلق جمتمع املعرفة

 

  : رأي القاسمي في الترادف والمشترك اللفظي:سادسالمبحث ال
لقد أثبت القامس  وجود ظاهرة املشورك اللفظ  والورادف، واعتير املشورك اللفظ  

ضرورية للتعبري عن املعاي اجلديدة، فال مناص منه. وقد احتكم للنظريّة السياقّية  وسيلة
لييرّر فيه املشورك اللفظ  يف اللغة املنطوقة واملكتوبة، ألّن السياق يعط  عادة معىن واحًدا 
للفظ الواحد، وهذا ما تدعو إليه النظريّة املصطلحّية، وهنا تتجّلى مالمح احلداثة يف فكر 

 القامس  يف سبيل صوغ النظريّة املصطلحّية احلديثة.  عل 
 

أّما رأيه يف قضّية الورادف فقد أقّر بعدم وجود الورادف التام يف الّلغة، وما يوجد يف  
اللغة هو الورادف اجلزئ ، ونظرًا ألّن كاّل من الورادف واملشورك اللفظ  يدخالن يف باب 
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يف مراعاة مبدأ مقبول يف علم املصطلح ينّص ذلك اجملاز فإّن املصطلحيني يواجهون صعوبة 
املبدأ على: "عدم استخدام أكثر من مصطلح واحد للتعبري عن املفهوم الواحد، وعدم 
استخدام املصطلح الواحد للتعبري عن أكثر من مفهوم واحد، يف احلقل العلم  

ياغة املصطلحات ، وهذا القول يعين جتنُّب الورادف واالشوراك اللفظ  يف ص(35)الواحد"
 اخلاصة حبقل علم  معنّي ضمانًا للوضوح والّدقة يف الّلغة العلمية. 

 

فلقد مّت إبعاد ظاهرة الورادف املصطلح  عن جمال اهتمام النظرية املصطلحية العامة      
شأهنا يف ذلك شأن ظاهرة املشورك املصطلح ، ويرجع هذا اإلبعاد إىل أّن كال من الورادف 

 .(31)التوحيد املصطلح  مببدأ األمر ويتعلق املصطلحّية النظريّة مبادئ أهم بأحد خيلّ  واالشوراك
   

( للمنظمة الدولّية لتقييس )إيزو( بأنّه: "توايل 6780ويعّرف الورادف يف التوصية رقم )     
مصطلحات متعّددة مبعىن واحد بالضبط أو بالتقريب، لكّنها ختتلف يف الشكل 

وتقّدم األحباث املصطلحّية متييزا بني مفهومني اثنني؛ مها مفهوم "املورادفات" ، (30)اخلارج "
ومفهوم "أشباه املورادفات" ومفاد هذا التمييز أّن "أشباه املورادفات" مصطلحات ال ميكن 
استبدال بعضها ببعض يف كّل األسيقة، على خالف "املورادفات"، وعلى أساس هذا 

، أي (38)ادفات بأهنا املصطلحات "اليت هلا معىن واحد بالتقريب"التمييز تُعّرف أشباه املور 
أهّنا مثل املورادفات، إال أهنا ختتلف يف خاصية من اخلصائص املكونة للمفهوم، أو يف متثل 

 موقعه داخل الّلغة اخلاصة.
 

 رأي القاسمي في قضية التعريب واالقتراض: /0-8
من املوّلد؛ والّتوليد قد يكون من داخل اللغة  يرى القامس  أّن االقوراض اللغوي؛ نوٌع  

خارجها وهو أنواع:  كاجملاز واالشتقاق، والنحت، والوركيب واالقوراض، و قد يكون من
حدث والّدخيل، فالقامس  يرى أّن املعّرب فرٌع من املوّلد، وفيما يل  تفريق بني ـاملعّرب وامل

 ء:هذه املصطلحات اليت جرى فيها اختالف بني العلما
الّلفظ الذي تقورضه الّلغة العربّية من اللغات األخرى، وخُتضعه لنظامها الّصويت  الم عر ب: -

 .التعريب تسمى العملية وهذه القلب؛ أو منه اإلنقاص أو فيه، الزيادة طريق عن والّصريف
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هو الّلفظ الذي تقورضه الّلغة العربّية من الّلغات األخرى، وتُبقيه على حاله  :الد خيل   -
 وجرسها. وبنائها العربّية ملقاييس اللفظ إخضاع عدم أي: وصيغته. أصواته يف تغرّي  أن دون

- : ما ُوّلد من األلفاظ بعد عصر االستشهاد؛ عن طريق االشتقاق أو اجملاز أو  الم حدث 
 الّنحت أو الوركيب، أي؛ األلفاظ املوّلدة عربّية خالصة.

 

جممع اللغة العربية بالقاهرة يستعمل لفظ حُمَْدث؛ فهو اللفظ الذي استعمله احملدثون يف 
 .العصر احلديث، وشاع يف احلياة العاّمة

 

وهنالك من يعتير الّدخيل؛ ما نُقل إىل لُغة العرب سواء جرت عليه أحكام الّتعريب أم  
ُمعّرب، "فكّل معّرب دخيٌل، وليس كّل ـمل جتر عليه، فالّدخيُل موافقة هلذا الرأي أعّم من ال

 .(39)دخيل معرّبا"
 

رح قدماء ُمالحظ على طرح القامس  يف تناوله ملصطلح املعّرب؛ خيتلف عن طـوال     
ُمزهر يف ُعلوم الّلغة( يعتير املعّرب هو الّلفظ الذي دخل ـالعرب فالسيوط  يف كتابه )ال

، والّدخيل عند القدماء إّما أْن (17)العربية يف عصر الفصاحة، واملوّلد هو ما بعد هذا العصر
زوا بني هذه يُكون معرّبًا أو موّلًدا؛ فاملعّرب عندهم قسٌم من الّدخيل، فالقدماء مل مُييّ 

املصطلحات الّدقيقة ومزجوا ُكالًّ من املوّلد واملعّرب؛ فكّل لفٍظ دخل العربّية بعد عصر 
 الفصاحة سواء كان أجنبًيا أو عربيًّا موّلًدا مُسّ  دخياًل.

 

فسيبويه يُعتيُر من أوائل العرب الذين حتّدثوا عنُه وقد مسّاه إعرابًا، وقد حتّدث عن      
 التعريب؛ أي أهّنم كانوا يُغرّيون احلُروف األعجمية من إبداٍل أو تغيري طريقة العرب يف

حركاٍت أو حذفها وإحلاقها باألوزان العربية؛ وهذا التعريف يوافق رأي القامس ، لكن سيبويه 
ضّمنه بتعريف آخر و هو: التعريب ما أخذته العرب من الّلغات األخرى وأبقوه على حاله 

 التعريف األخري يوافق تعريف القامس  للّدخيل.  ، هذا(16)دون تغيري"
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  :(40)قضية التعريب وضوابطها عند القاسمي/ 0-0
يرى القامس   أّن تدّفق املصطلحات يف عصر الّنهضة العربية احلديثة، قد شهد إقباال 
واضًحا من العلماء على اللغات األجنبية اليت هنض أهلها بالعلوم، فوقع خالف حول 

االقوراض؛ فبعض الّلغويني العرب يرون بأمهية فتح باب االقوراض على مصراعيه ظاهرة 
واستخدام املصطلحات األجنبية يف اللغة العربية، وذلك بغية اإلسراع يف نقل املفاهيم 

افظة العلمية، ألّن املهّم ليس املصطلح وإّّنا مفهومه، يف حني نادى بعضهم بضرورة احمل
مصطلحاٍت مشتّـَقٍة من أُصوِل عربّية، مقابلة للمصطلحات العربية على نقاوة الّلغة ووضع 

طلحّ  العر،ي، يرتبط هلا قّدرة توليديّة متّكننا من إضافة محولة مفهومية إىل الّدرس املص
صطلحية العاملّية احلديثة، واالستعانة ح  مع االنفتاح على الّنماذج املصطلبالوراث امل

 كالنطق والّلسانيات واالبستمولوجيا واملعُلوماتية.  بالعلوم املرتبطة باملصطلحية،
 

وللُمصطلحّيني العرب احملدثني األخذ بآليات وضع املصطلح عند العلماء العرب 
 القدامى واالقتداء بُطرقهم يف تسميِة املفاهيِم العلميِة والفنية وحتديدها، ومنها:

 فية.االشتقاُق نظرًا خلصوصّية العربّية وطابع أبنيتها الّصر  -

توليد املصطلحات املُصوغة من األوزان املزيدة خُصوًصا بعد استنفاذ طاقات األوزان  -
 اجملّردة.

ختلفة عند تسميِة املفاهيم علًما أّن مجع املذّكر ستخدام صيغ اجُلموع بأّناطها املا -
الّسامل قّلما ُيستعمل هلذا الغرض نظرًا لكونه جيمُع ما يعِقل، وأغلُب الّتسميات ه  

 شياء وذوات جامدٍة أو جمّردة.أل

االستفادة من أبواب الورّخص اليت فتحها العرب القدامى يف لُغتهم العلمّية الختالف  -
ز الّنسبة إىل اجلمع دون رّد طبائع هذه األخرية عن طبيعة الّلغة العاّمة، من ذلك جوا

 فرده )قـُْرحة(.فرد؛ كقول ابن سينا )قروح ( نسبة إىل قُروح وهو مجع ملاملصطلح إىل امل
 

إْن اقتضى األمُر ذلك ومحُل  استساغُة استعمال الوّراكيب العلمّية يف تسميه املفاهيم -
صطلح أكثر من معىًن، وقد ترُد الوّراكيب االصطالحية مكّونًة من كلمتني أو من امل



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
621 
 

ثالِث كلماٍت أو من عبارة اصطالحّية، وبذلك يبُطل القيُد الذي وضعُه بعض رّواد 
 ة العربّية احلديثة يف إلزامّية تكّون املصطلح العلم  من كلمٍة واحدٍة.الّنهض

 

 زعفران، ُمفْلفٌل من فلفل. –إجازة االشتقاق من املعّرب كاشتقاق الّصفات: مزعفٌر  -
 

االجتهاُد يف تأصيل الّدخيل من املصطلحات وطبِعها بطابٍع عر،ّي جيعُلها تعكُس  -
ُنزّه عن كّل تبعيٍة ونسٍخ حريفٍّ للوافد.طبيعة الّتالق  احلضاري 

 )العر،ّي/األجنيب( امل

ارتكاز التعريف بداية على الّتحليل الّلغوي للُمصطلح وإرجاعه إىل أصله االشتقاق   -
صطلح عند أهِل االخت

ُ
 صاص العلمّ  أو الفيّن أو املهينليعقب ذلك ذكٌر ملعاي امل

العلم  واملستوى الّتعليم  واإلشارة إىل جَماالِت ستوى حتديد املفُهوم بني امل والتمييز يف
استعماله، ممّا يتيُح تفنينا لسماته الّداللية من أْجل تفادي أّي لُبٍس يف توظيفه من 

 طرف أهِل االختصاص.
 

 خاتمة:
وبُوصويل إىل خامتة هذا البحث، كان يل والبّد من الوقوف على أهّم النتائج اليت 

 إمجاهلا يف الفقرات التالية: توّصل إليها البحث وميكن

لقد ُوّفق عل  القامس  يف معاجلة قضايا املصطلحية العربية من حيث املصطلُح واملفهوُم  -
؛ وُوّفق إىل وضع نظريٍة لّساحة العربية مبؤلفات خُمتلفةٍ استطاع أْن يُثري ا كما واملنهج،

الوراث والّلسانيات احلديثة مصطلحية حديثة تُعاجل قضايا املصطلح العر،ي؛ وتُزاوج بني 
   نظريا وتطبيقيا.

للُمصطلحات اجلّيدة شرطان مُها: ينبغ  متثيُل كّل مفهوٍم أو ش ٍء علمّ  مبُصطلح  -
 كما أنّ   ُمستقل، وعدُم متثيل املفهوِم أو الّش ء العلمّ  الواحِد بأكثِر من مصطلٍح واحٍد.

هتّمني بعُلوم الّلغة ُكلِّها وخاّصة الباحثني ٍة إىل تظافُِر ُجهوِد املصناعة املصطلح يف حاج
.  يف الّنحو والّصرف والّداللِة ممّا يستدع  العمَل اجلماع َّ
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اجلمع بني القدمي  من األسس اليت وضعها املنظّرون يف صناعة املصطلح احلديث: -
لفاظ ات العلمية، واأل)املوّلد واحملدث واملعّرب والّدخيل(، والعناية باملصطلح واحلديث
التعريف، وتأصيل املصطلح واالستعانة بذوي اخليرات والتخّصصات املتنوعة يف احلضارية و 

 وضع املصطلح.

استعمل القامس  لفظ  ُمصطلح واصطالح بوصفهما ُمورادفني،كما اعتير الوّرمجة  -
، وبنّي أّن صناعة املصطلح مل تعد جهًدا والّتعريب عنصرين من عناصر نقل املصطلح

 .مؤسساتيًّا يقوم على فريق العمل بل أصبحت منجزافرديّا 

يرى القامس  أنّه إذا استطعنا أْن نعّرب التعليم العايل والبحث العلم  ونرفع من  -
مستوامها؛ ونعّمم التعليم ونشيع الدميقراطية، سنضرب عصفورين حبجر: األّول إجياد 

 .ثاي تيسرُي وضع املصطلحات بالعربيةجُمتمع املعرفة القادر على حتقيق الّتنمية البشرية، وال
 

دعا القامس  إىل اعتماد وسائل الّتقانة احلديثة يف صناعة املعجم خاصة معاجم الورمجة  -
ق املصطلحات العلمية تدفّ ، كما رأى أن عة املعجم التارخي  للغة العربيةاآللية وصنا

أهلها كثريًا من البحث  لّلغات غري املنتجة ُمصطلحياً، أي اليت ال ينجز يشّكل معضلة
 فهم ال يوّلدون املصطلحات، وإّّنا يستهلكون ما يوضع منها يف البالد األخرى. العلم ،

 

 الهوامش واإلحاالت

 ، مكتبة لبنان ناشرون، بريوتأسسه النظرية وتطبيقاته العملية :القامس  عل ، علم املصطلح -(6)
 .299ص: ،61 :، فصل71باب : ،2778

  .299نفسه، ص:املرجع  -(2)
 )املعروف بالدكتور عل  القامس ( عل  بن احلاج حممد بن احلاج عيسى بن احلاج حسني القامس    -(3)

؛ مقيم يف اململكة املغربية 36/5/6912ولد يف بلدة احلمزة الشرق  يف حمافظة القادسية يف العراق يف 
 .alkasimi@gmail.com. عنوان اليريد اإللكوروي: 6902منذ سنة 

 

 نان )اجلامعة األمريكية يف بريوتتلقى تعليمه العايل يف جامعاٍت يف العراق )جامعة بغداد(، ولب           
وجامعة  فرع جامعة اإلسكندرية(، وجامعة أوسلو، وأكسفورد، والسوربون، ـــ وجامعة بريوت العربية

mailto:alkasimi@gmail.com
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  ف( يف اآلداب، وليسانس يف احلقوقتكساس يف أوسنت، حصل على اإلجازة )مرتبة الشر 
 وماجستري يف الوربية، ودكتوراه الفلسفة يف علم اللغة التطبيق . 

 

 ، وجامعة امللك سعود بالرياضبغداد، وجامعات عاملية مثل تكساسمارس التعليم يف جامعة             
 اط. كما حاضر يف جامعات أخرى مثل جامعة أكسور يف بريطانياوجامعة حممد اخلامس بالرب

يف الفلبني. واشتغل خبرياً يف مكتب تنسيق التعريب بالرباط  وجامعة مراويسيت وجامعة متيرة يف فنلندة،
ـ وعمل مديرًا إلدارة الوربية يف املنظَّمة بية والثقافة والعلوم )األلكسو(التابع للمنظمة العربية للور 

مث مديرًا إلدارة الثقافة ومديرًا ألمانة اجمللس  مية للوربية والعلوم والثقافة )اإليسيسكو( بالرباط؛اإلسال
 مث مديراً لألمانة العامة الحتاد جامعات العامل اإلسالم . التنفيذي واملؤمتر العام يف املنظمة نفسها،

 

 نشاطه األكاديمي:

     (2769ـــــ   2771عضو جممع اللغة العربية بالقاهرة )عضو جممع اللغة العربية بدمشق. ـــــ     
ـــــ عضو اجمللس العلم  ملعجم الدوحة التارخي  للغة العربية. ــــ عضو اجمللس العلم  للمعجم التارخي  

( ــــ عضو اهليئة االستشارية للمركز 2769ـــــ  2771احتاد اجملامع اللغوية، القاهرة ) -للغة العربية 
ستشاري لألمم املتحدة حول ري للغة العربية والثقافة اإلسالمية يف سيئول. ــــ عضو اجمللس االالكو 
  عضو اجمللس اإلداري ملؤسَّسة عبداهلادي بوطالب للعلم والتنوير الثقايف ـــ التكامل العر،ي".تقرير"

 الدار البيضاء. له مؤلَّفات بالعربية واإلجنليزية منها يف املصطلحية:

 6(، ط2769 )بريوت: مكتبة لبنان ناشرون 2علم املصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته العملية. ط -
 صفحة. 800 (.2008 )بريوت: مكتبة لبنان ناشرون،

: ) بغداد: املوسوعة 6ط (،1988 )القاهرة: مكتبة النهضة، :2ط ـ مقدمة يف علم املصطلح،-
 (. 1985 الصغرية،

كما له مؤلفات يف   -مع آخرين -( 1981)بريوت: مكتبة لبنان، مصطلحات علم اللغة احلديث -
  ، وحاز كثريا من الدروع واألومسة.والورمجةوالرواية النقد األد،ي و املعجمية والوربية والتعليم والفكر 

 .360، صعلم املصطلح ،القامس  عل   -(1)
 .278، ص: القامس  عل ، املرجع نفسه -(5)
 . 278املصدر السابق، ص:  -(1)
 6985القامس  عل ، املصطلحية مقدمة يف علم املصطلح أسسه، دار الشؤون الثقافية، العراق،  -(0)

 .653-652 :ص
 .70املصدر نفسه، ص:  -(8)
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 2762، 2ينظر: البوشيخ  الشاهد، دراسات مصطلحية، مصر دار السالم للطباعة والنشر، ط -(9)
، وينظر: درقاوي خمتار، استثمار الوراث العر،ي يف ترمجة املصطلح اللساي 19-18-10-11ص: 

مقال جملة اللسانيات العربية جملة علمية حُمَكمة تصدر عن مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل 
 .2765، سبتمير، 72خلدمة اللغة العربية، العدد 

 .371 ، ص:القامس  عل ، علم املصطلح -(67)
دار الكتب العلمية  بريوت، ،حممد حسنيتح:  صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، ،القلقشندي -(66)

 .371ص ،نقال عن عل  القامس  علم املصطلح .6980 ودار الفكر ،
 .6ص ،6913 ،ن، تح: لطف  عبد البديع، القاهرةالتهانوي ، كشاف اصطالحات الفنو  -(62)
 .28 ص: ،6983، بريوت، العلمية، دار الكتب اجلرجاي عل  بن حممد، التعريفات -(63)
حبوث  وينظر: ،8ص: ،2772 ، ، اجملمع العراق، بغدادأمحد، يف املصطلح النقديمطلوب  -(61)

 .2771 اجملمع العلم  العراق ، بغداد، ،مصطلحية
 .90القامس  عل ، علم اللغة وصناعة املعجم، ص: -(65)
 ، مكتبة لبنان ناشرون، بريوتليةالنظرية وتطبيقاته العم: أسسه لم املصطلح، عالقامس  عل  -(61)

 .370-375 ، ص:2778
 .216القامس  عل ، علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، ص: -(60)
 .211املرجع السابق، ص: -(68)
هو اعتماد املعايري واملقاييس اليت ينبغ  أن توضع  standardisationالتقييس املصطلح   -(69)

 املصطلحات طبقا هلا.
 .366ينظر: القامس  عل ، علم املصطلح، ص: -(27)
  6العر،ي، عامل الكتاب احلديث، طينظر: احليادرة مصطفى طاهر، من قضايا املصطلح اللغوي  -(26)

 .31، ص: 72ج 
 .35ينظر: املرجع السابق، ص:  -(22)
 .277 ص: ،علم املصطلح عل  القامس ، -(23)
 املرجع نفسه. -(21)
 نيا الطباعة والنشردار الوفا لد ،سرية ومسرية- لدكتور عل  القامس منتصر أمني عبد الرحيم ، ا -(25)

 .87 ص: ،2768 ،76 ، ط:اإلسكندرية
 .699 املصدر السابق، ص: ،عل  القامس  -(21)
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 .273 :عل  القامس ، املصدر السابق، ص -(20)
 .273 ص: ،املصدر نفسه -(28)
 .273 علم املصطلح، ص: -(29)
 .87 ص: ،سرية ومسرية-لدكتور عل  القامس  منتصر أمني عبد الرحيم ، ا -(37)
 .13ص: ،املصدر نفسه -(36)
 .379ص: املصدر السابق، -(32)
 .379(. ص:2778عل  القامس : ) -(33)
 375 ص: املصدر نفسه، -(31)
 .302 القامس  عل ، علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، ص: -(35)
 . 302 القامس  عل ، املرجع السابق، ص: -(31)
( تر: عل  القامس ، اللسان 6780( التوصية رقم )lsoمعجم مفردات علم املصطلح، إيزو ) -(30)

 .263، ص: 22ع ،6981العر،ي، الرباط 
 .263 املرجع السابق، ص: -(38)
 .161القامس  عل ، علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، ص:  -(39)
     ، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، باب معرفة املعرب، شر: حممدالل الدينينظر: السيوط  ج -(17)

 .616ص، 69، مكتبة دار الوراث، القاهرة، الباب 73أبو الفضل وآخرون، ط 
 ، عامل الكتب6983، بريوت، 73ينظر: سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم حممد هارون، ط  -(16)

 .633ص: ،6ج
 .127 ، ص:علم املصطلح -(12)
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 دراسة وصفية؛ ن الكريمآإشكاالت الدراسة المصطلحية أللفاظ القر 
 

Problems of the Terminological Study of the Holy Quran; 
Descriptive Study 

 

 بوايكادر حوريةالباحثة:                                                

 جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل                                                    
 (المغرب) فاس - سايس                                                        

                                             houriabouiygader2016@gmail.com 
 

 08/89/0808تاريخ القبول:                         85/81/0808: رسالتاريخ اإل
 

 ملخص:
العلوم خمتزلة يف  ، ألنّ املصطلحات مفاتيح العلوم عصر ومصر أنّ  من املعلوم يف كلّ  

مفاهيم، والنفاذ إىل أسرارها وخباياها يتطلب التمكن من مداخيلها الطبيعية اليت ه  
الوقوف على  املصطلحات،خاصة إذا تعلق األمر مبصطلحات القرآن الكرمي اليت جيب

ألهنا املفتاح لفهم الدين واستيعاب مسائله، هلذا كان لزاما الوقوف عند  ،معانيها الدقيقة
صطلحاته باهتمام بالغ حّت نتمكن من استيعاب املعاي السامية اليت حيض عليها القرآن م

منهج  أنّ  وعلى رأسهم الدكتور الشاهد البوشيخ  ويرى أنصار املدرسة الفاسية ،الكرمي
الدراسة املصطلحية النموذج األمثل لدراسة املصطلحات، ويهدف هذا املنهج إىل بيان 

  متكامل من شأنه أن يوصل الباحث إىل  فهم عميق، واستيعاب معانيها وفق منهج علم
وعلى الرغم من دقة هذا املنهج ما يتعلق باملصطلحات جبانب املنت الواردة فيه.  دقيق  لكلّ 

الباحث يف املصطلح القرآي يصادف العديد من  وعلميته يف دراسة املصطلح فإنّ 
التناول والدراسة لقداسته وربوبية  ة يفاملصطلح القرآي يقتض  خصوصي اإلشكاالت، ألنّ 

هلذا جيب مراعاة خصوصية مصطلحات القرآن الكرمي أثناء تطبيق منهج الدراسة  مصدره.
 املصطلحية للوقوف على معانيها الدقيقة.

 

 .، دراسة وصفية، املفاهيماملصطلح القرآي ،الدراسة املصطلحية :الكلمات المفتاحية



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
637 
 

Abstract: 
      It is known in every epoch and every place that terms are the 
keys to science, because science is reduced to concepts, and the 
access to its secrets and mysteries requires mastery of its natural 
intries which are the terms, especially if it comes to the terms of the 
Holy Quran, whose accurate meanings must be grasped, because it 
is the key to understand the religion and its issues, that’s why it was 
mandatory to stop at its terminology with great interest in order to 
realise the lotfy meanings that the Holy Quran urges.  Moreover, 
the supporters of the Fassian School, headed by Dr. Al-Shahid al-
Bouchikhi, believes that the terminological study methodology is 
the ideal model for studying terminology. This methodology aims 
to explain its meanings according to an integrated scientific method 
that would lead the researcher to a deep understanding and an 
accurate comprehension of everything related to the terminology 
besides the text contained in it. 
 

       Despite the accuracy and science of this method in studying the 
term, the researcher in the Quranic text encounters many problems, 
because the Quranic text requires scrutiny in dealing it and studying 
its holiness and the divinity of its source. That is why it is 
necessary to take into account the peculiarities of the terms of the 
Holy Qur’an while applying the terminology methodology to find 
out their precise meanings. 
 

Keywords: terminology study, Quranic text, the terminology, 
Descriptive Study, Concepts. 
 

 مقدمة:
ومعجزة الرسول العظيمة، ودستور هذه األمة يعتير القرآن الكرمي كتاب اهلل اخلالد، 

وقد أورد فيه سبحانه وتعاىل   ،الذي به تنتظم احلياة، وترقى اجملتمعات، وتستقيم األنفس
كنوز العلم واملعرفة وقواعد اهلداية يف نسق مفاهيم  شديد اإلحكام عميق املعىن. كما 
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 واجلزئية املكونة هيم الكليةيزخر هذا الكتاب احلكيم بذخرية مصطلحية مهمة ختتزل املفا
التمعن الدقيق والفهم السليم، وال سبيل إىل حتقيق هذه الغاية دون  تستلزماليت  للدين،

لدراسة املصطلحية اليت البحث يف املصطلحات والوقوف عليها بالدراسة والتحديد، وفق ا
 ية والعميقةملعرفة داللتها احلقيق هتدف إىل دراسة املصطلحات وفق منهج علم  متكامل

املصطلحات ه  املفاتيح اليت تفتح هبا  ألنّ  وبالتايل التمكن بناصية العلم الذي تنتم  إليه.
هدف منهج الدراسة املصطلحية األمسى هو تبني وبيان املصطلحات   أقفال العلوم، ولعلّ 

 .بدقة، وبالتايل التمكن من ناصية أي علم من العلوم
 

للمصطلح أمهية الدراسة املصطلحية وما ؟ املصطلحية إذن ما املقصود بالدراسة     
واإلشكاالت اليت تواجه دارس املصطلح القرآي وفق منهج  وماه  الصعوبات؟ القرآي

 ؟الدراسة املصطلحية
 

 :مفهوم الدراسة المصطلحية -8
العلوم خمتزلة يف املفاهيم، والنفاذ  الدراسة املصطلحية بوابة لولوج أي علم، ألنّ  تعدّ       

فالدراسة  املصطلحات، ه  اليت الطبيعية مداخيلها من التمكن يتطلب وخباياها إىل أسرارها
املنطلق الصحيح، والطريق السديد الذي جيب أن يتبعه الباحث ليتمكن  املصطلحية تعدّ 

كان ذلك بسوء من التدقيق يف معاي املصطلحات، وتصحيح ما حقه التصحيح، سواء  
القصد أو بسوء الفهم، وهذا يتأتى مبنهج الدراسة املصطلحية للمصطلحات، اليت ه  
مبثابة مفاتيح للعلوم على اختالف مناهجها وموضوعاهتا، إذ انبنت وتأسست هذه العلوم 

يستلزم فهمه معرفة دالالت املصطلحات ، و تعالق ويتداخل يف ما بينهي وفق نسق مفاهيم 
ومفتاح هذه املفاتيح هو منهج الدراسة املصطلحية، فما باعتبارها مفاتيح،  املكونة له

 مفهوم الدراسة املصطلحية؟
 

وه  يف اللغة  ضميمة وصفية مكونة من لفظني أحدمها: الدراسة الدراسة املصطلحية
 ، والدرس يعىن الطريق اخلف (6)مبعىن: البحث والتحقيق )درس( مشتقة من اجلذر اللغوي

ودرسته الريح درسا: إذا تكررت عليه  الش ء، والرسم يدرس درسا بالضم: عفا.ودرس 
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على البحث والتحقيق  ، فالدراسة مبعناها اللغوي تدلّ (2)ودرسه القوم: عفوا أثره فعفته،
والعفاء. يف االصطالح يقول الراغب األصفهاي: "درس الدار معناه: بق  أثرها، وبقاء 

 دروس باالّنحاء، وكذا درس الكتاباألثر يقتض  اّنحاءه يف نفسه، فلذلك فسر ال
ودرست العلم: تناولت أثره باحلفظ، وملا كان تناول ذلك مبداومة القراءة عير عن إدامة 

والدراسة هبذا املعىن تناول الش ء املدروس بالقراءة واحلفظ وإدامة  ،(3)راءة بالدرس"الق
 يتعلق به حلصول العلم واملعرفة به. ما العمل عليه، من أجل اإلملام واإلحاطة بكلّ 

 

املصطلح يف اللغة وإّنا ورد لفظ  لفظ مل يرد يف حقيقة األمر واآلخر مصطلحية: 
 أصله إىل مادة )ص.ل.ح( وهو ضد الفساد يقول ابن فارس:االصطالح الذي يرجع 

هذه املادة مبعىن  ،كما تتحدد(1)"الصاد والالم واحلاء أصل واحد يدل على خالف الفساد"
الصلح واالتفاق والتعارف، كما ورد عند ابن منظور: "اصطلح الناس: زال ما بينهم من 

. أما يف (5)ألمر: تعارفوا عليه واتفقوا"خالف، توافقوا وزال ختاصمهم، واصطلح القوم على ا
االصطالح يقول اجلرجاي: "االصطالح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الش ء باسم ما 

خر ملناسبة بينهما، وقيل آينقل عن موضعه األول، وإخراج اللفظ من معىن لغوي إىل 
 إنّ  ميكن أن نقول. إذن (1)االصطالح اتفاق قوم على طائفة على وضع اللفظ إزاء املعىن"

االصطالح اتفاق مجاعة ينتمون إىل جمال أو ختصص معني على تسمية ش ء معني بلفظ 
فالكلمة ه  اللفظ املوضوع  عليه. وهنا جيدر بنا أن ّنيز بني الكلمة واللفظ والعبارة. ليدلّ 

صوت مشتمل على بعض هو  واللفظ ملعىن مفرد يتخذ قيمته داخل استعمال املتكلم،
وال يلزم أن يكون له معىن، وميكن أن نسميه كلمة إن كان داال على معىن، أما  احلروف

 العبارة ه  كل تركيب أو مجلة تفيد معىن.
 

ويعرف أهل االختصاص الدراسة املصطلحية بتعريفات عديدة أمهها تعريف الدكتور 
منهج "أهنا ضرب من الدرس العلم  ملصطلحات خمتلف العلوم، وفق  الشاهد البوشيخ :

 اليت عيرت أو تعير عنها تلك املصطلحات يف كلّ  (0)خاص هبدف تبيني وبيان املفاهيم
ه: حبث يف ، ويعرفها كذلك الدكتور فريد األنصاري بأنّ (8)علم، يف الواقع والتاريخ معا"
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املصطلح ملعرفة واقعه الداليل من حيث مفهومه وخصائصه املكونة له وفروعه املتولدة عنه 
ا الدكتور إدريس الفاس  الفهري فيعرفها بأهنا: "منهج أمّ  .العلم  املدروس بهضمن جماله 

من مناهج البحث، موضوعها النصوص، وهدفها تعريف املفاهيم املتضمنة يف النص 
والدراسة  ،النصية والدراسة دراسة املعجمية،موضوع الدراسة، وهلا مراحل وه  اإلحصاء، وال

 .(9)املفهومية، والعرض املصطلح 
 

إذن الدراسة املصطلحية ه  الدراسة العلمية للمصطلح، وفق منهج خاص، هبدف       
معرفة داللته بدقة يف الواقع والتاريخ، وخصائصه وفروعه، موضوعها النصوص، وهدفها 

 تعريف املفاهيم.
 

 :للمصطلح القرآنيأهمية الدراسة المصطلحية  -0
انتشار اإلسالم، واتساع احلقول املعرفية لقد بدأ االهتمام باملصطلحات خاصة مع 

وتطور اللغة العربية وازدهارها، حيث أصبحت احلاجة ماسة إىل وضع مصطلحات تساير 
حقل معريف مصطلحاته اخلاصة اليت تعير عن مفاهيمه واليت  هذا التطور؛ إذ أصبح لكلّ 

ليت تتطلب إجياد تطور علم  يتزايد عدد املفاهيم ا تكتس  دالالت خاصة داخله. فمع كلّ 
قامس : المصطلحات متثلها وختتزل داللتها بشكل دقيق، كما يتضح من خالل قول عل  

 على التعريف العلم  الدقيق "فالوحدة اليت ال انفصال هلا بني املفهوم واملصطلح قائمة
ومصطلحات علم حمدد من العلوم تشكل فيما بينها نظاما ال حيقق الغاية من وجوده ما مل 

العالقات املتبادلة بني عناصره متميزة دالليا ومتجاوبة مع النظام املفهوم  لعلم من تكن 
ه ال وهكذا، فإنّ  .(67)العلوم حّت حنقق تصنيفا مفهوميا يقوم على أسس موضوعية ومنطقية"

سبيل إىل اقتحام هذا احلقل أو ذاك دون استيعاب دالالت مصطلحاته ومفاهيمه، وهذا ما 
علم  الشاهد البوشيخ  يف قوله: "إّنا تؤتى البيوت من أبواهبا، وأبواب كلّ يؤكده الدكتور 

عصر ومصر، ببدايتها يبدأ الوجود العلين  ا خالصة البحث يف كلّ مصطلحاته، بل إهنّ 
 .(66)للعلم، ويف تطورها يتلخص تطور العلم"
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 البحث يف عامل املصطلح هو حبث يف اهلوية والشخصية والذات "ذلك أنّ  إنّ 
املصطلحات ه  قواعد االرتكاز الثقايف واحلضاري، وه  املعامل الفكرية اليت تضبط هوية 

، خصوصا (62)األمة، وه  فضال عن هذا أوعية للتواصل بني أفراد األمة جيال بعد جيل"
مفتاحا ملعرفة أحكام وغايات الدين وخيتزل قيما  إذا تعلق األمر باملصطلح القرآي الذي يعدّ 

شأهنا أن تسهم يف تطور اجملتمعات وحضارهتا. ولكن ملا "غفلت األمة عن ومبادئ من 
هذا اجلانب األساس  من جوانب بنائها احلضاري، اضطربت مفاهيم علومها، والتبست 

والفرقة يف كياهنا  التصدع بّ دمصطلحاهتا، وختلفت بالتايل عن مسايرة الركب احلضاري، و 
 اته احلضارية والثقافية والدينيةان وماضيه وخصوصي. ألهنا تعكس تراث اإلنس(63)الثقايف"

السبيل الوحيد  وإذا ما غابت انصهرت الذات معها. وبناء على ذلك، ميكن القول إنّ 
علم من العلوم وفهمه هو الدراسة املصطلحية للمصطلحات، فبواسطتها ميكن  القتحام أيّ 

رفع اللبس عن املصطلحات وإزالة الغموض الذي يشوب بعض املفاهيم، واخللط الذي 
 ميكن أن يقع بني بعضها، وحتديد داللتها املقصودة بشكل دقيق.

 

حلقول املعرفية؛ اليت ولقد كان جمل ء اإلسالم الفضل يف ظهور جمموعة من العلوم وا
ختدم الوح  اإلهل  قرآنا وسنة، كعلوم احلديث، وعلوم القرآن، وكتب التفسري... مما أدى 
إىل ثورة مصطلحية مصاحبة هلذه العلوم. وملا كان هذا الوح  عبارة عن نسق مكون من 

، أو خلط جمموعة مفاهيم؛ وجب فهم حقيقة هذه املفاهيم وداللتها العميقة، بعيدا عن كلّ 
 السبيل إىل فهم الدين حتريف يف املفهوم واملعىن، وهذا لن يتأتى إال بفقه النسق الذي يعدّ 

النسق نسق مفاهيم، وجمموع مفاهيم، منسوقة أفقيا وعموديا، هو صورة الدين  "ذلك ألنّ 
الدين مفهوميا خلقة سوية مضبوطة املكونات، واملقاييس، واألبعاد، والرتب، وأي  )...( إنّ 

، من (61)شيئا من ذلك ليس منه، هو تغيري لدين اهلل، وخللق اهلل، ولفطرة اهلل" يري ميسّ تغ
لة إىل هنا تتبني خطورة الفهم اخلاطئ ملفاهيم مصطلحات القرآن الكرمي؛ الذي يؤدي ال حما

 تشويه معاي آياته وعدم فهم أحكامه. مثّ حتريف النص القرآي، ومن 
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لكرمية جيدها شديدة اإلحكام، عميقة املعىن، منظومة املتأمل آليات القرآن ا إنّ 
ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت َآَياُتُه ُثمَّ ُفصَِّلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم ﴿بشكل متني وبديع مصداقا لقوله تعاىل:

 دالالت متعددة حسب سياقات ورودهاوقد يكون للفظ القرآي  ،(2سورة هود، اآلية: )﴾َخِبرٍي
"والقرآن الكرمي وهو يتنزل كان يعط  ألفاظه؛ اليت ه  عماد الدين معاي حمكمة يف 
العقيدة أو الشريعة، إمجاال أو تفصيال، ولو تتبع الباحث االستقراء الكامل ملواطن ورود 
اللفظ الواحد ألمكنه الوقوف على معاي اللفظ اجلمة، وعلى حقيقته، واملراد منه يف هذا 

حتدت املعاي أو اختلفت، ولكان ذلك خري معني لفهم املراد من  اسواء  املوطن أو ذاك
، إضافة إىل هذا فقد جاءت بعض اآليات لتصحيح بعض (65)كالم اهلل تعاىل يف كتابه"

َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا  يا﴿املفاهيم؛ بل منع استعماهلا أحيانا كما تبني اآلية الكرمية:اآلية الكرمية:
، فأصل كلمة (673سورة البقرة، اآلية: )﴾َتُقوُلوا َراِعَنا َوُقوُلوا اْنُظْرَنا َواْسَمُعوا َوِلْلَكاِفِريَن َعَذاٌب َأِليٌم

"راعنا"، على سبيل املثال، من الرعاية وه  النظر يف مصاَل اإلنسان، وقد حرفها اليهود 
عنها، فمقصود "راعنا" يف  فجعلوها كلمة مسبة، مشتقة من الرعونة واحلمق، لذلك هن 

 . (61)اآلية الكرمية ه  راقبنا وأمهلنا
 

سبب منع  وقد جاء يف تفسري التحرير والتنوير حملمد الطاهر بن عاشور رمحه اهلل؛ أنّ 
اليهود كانت هلم عبارة يف العيرانية تشبه   استعمال مصطلح "راعنا" يف هذه اآلية هو أنّ 

ا كلمه "راعنا" بالعربية، وتعين السب، وقيل تعين ال مسعت دعاء، فقال بعضهم لبعض، كنّ 
نسب حممدا فأعلنوا به اآلن، فكانوا يقولون هذه الكلمة مع املسلمني ناوين هبا السب 

ة حّت ينته  املنافقون فكشفهم اهلل وأبطل عملهم بنه  املسلمني عن قول هاته الكلم
. وهذه اآلية دعوة إىل ضرورة اجتناب (60)اهلل أطلع نبيه على سرهم عنها، ويعلموا أنّ 

األلفاظ اليت من شأهنا أن تنقص من قدر الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأمته اإلسالمية، أو 
َقاَلِت اْلَأْعَراُب ﴿ من شأهنا أن تزيح املعىن املقصود إىل معىن آخر، كما جاء يف اآلية الكرمية:

َه َوَرُسوَلُه َلا َآَمنَّا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اْلِإمَياُن ِفي ُقُلوِبُكْم َوِإْن ُتِطيُعوا اللَّ
 .(61ة: سورة احلجرات، اآلي)﴾َيِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم َشْيًئا ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم
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اإلميان تصديق مع ثقة  فقد زعم األعراب أهنم آمنوا، وهم مل يؤمنوا بعد، ألنّ 
ت وا على الرسول اإلسالم واملقاتلة، وقد دلّ واطمئنان القلب، وال حيصل هلم ذلك ألهنم منّ 

. (68)اإلميان مرتبة أعلى من اإلسالم؛ الذي هو االستسالم واالنقياد للظاهر اآلية على أنّ 
 ثابت هلل ورسوله النابع من القلبز بني اإلميان الذي هو التصديق الالقرآي هنا ميّ فالنص 

 واإلسالم الذي مقره اللسان )النطق بالشهادتني(.

لفاظ القرآن الكرمي ه  اللبنة األساسية األوىل لفهم ألالدراسة املصطلحية  إنّ 
هبا الوح  اإلهل ، كما فهم النصوص اليت جاء  مثّ طلحات القرآن الفهم الصحيح، ومن مص

أول ما حيتاج أن يشتغل به من علوم القرآن  قال الراغب األصفهاي يف مقدمة مفرداته "إنّ 
اللفظية، ومن العلوم اللفظية حتقيق األلفاظ املفردة، فتحصيل معاي مفردات ألفاظ القرآن 

ونه من أول املعاون يف كونه من أوائل املعاون ملن يريد أن يدرك معانيه، كتحصيل اللنب يف ك
علوم علم من  يف بناء ما يريد أن يبنيه، وليس نافعا يف علم القرآن فقط، بل هو نافع يف كلّ 

كالم العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه وعليها اعتماد الفقهاء   الشرع، فألفاظ القرآن ه  لبّ 
 مهم ونثرهملشعراء والبلغاء يف نظواحلكماء يف أحكامهم وحكمهم وإليها مفزع حذاق ا

وما عداها وعدا األلفاظ املتفرعات عنها واملشتقات منها هو باإلضافة إليها كالقشور 
 .(69)والنوى باإلضافة إىل أطايب الثمرة، وكاحلثالة والتنب باإلضافة إىل لبوب احلنطة"

 

فالنص عبارة عن جمموعة من املصطلحات، واملصطلحات هلا مفاهيم، وفهم النص  
يستلزم فهم مصطلحاته ومعرفة مفاهيمها وداللتها احلقيقية، "وال سبيل إىل فقه النسق، أو 
املفاهيم املكونة له، بغري دراسة ألفاظ القرآن الكرمي دراسة مصطلحية، فه  مفتاح الوصول 

ول صلى اهلل عليه وسلم قرآنا وسنة وه  املدخل املصطلح  املقطوع إىل ما نزل على الرس
 السنة هلا تابع الستعمال القرآن وعال، واستعمال ه من الوح ، واختيارها من اهلل جلّ بأنّ 

ما مفتاح  ... لكنّ  فدراستها يف القرآن والسنة تفض  إىل العلم مبفاهيمها وأنساقها املركبة
ه دراسة ه الدراسة املصطلحية لتلك األلفاظ، إنّ فردات واملركبات؟ إنّ امل هذا املفتاح الذي حيلّ 

 . (27)ألفاظ القرآن الكرمي يف الكتاب والسنة وفق منهج الدراسة املصطلحية"
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واملصطلح القرآي على وجه اخلصوص؛ خيتزل مفاهيم سامية ودالالت عميقة تستلزم 
إال بالدراسة املصطلحية ملصطلحات القرآن التمعن الدقيق، والفهم السليم، وهذا لن يتأتى 

هذا هو املقصد األمسى من  ما جاء به القرآن الكرمي، ولعلّ  الكرمي، لفهم واستيعاب كلّ 
 .(26)هذه الدراسة

 

وتكمن أمهية الدراسة املصطلحية للمصطلحات بصفة عامة؛ سواء مصطلحات 
على  (22)الشاهد البوشيخ  القرآن أو غريها من املصطلحات يف عدة أمور حددها الدكتور

 النحو التايل:
علم دون  املوضوع: هو املصطلحات، إذ ال سبيل إىل فهم وحتليل وتعليل ظواهر أيّ  -6

تتطور دون تطور  معرفة املصطلحات وداللتها احلقيقية، كما ال ميكن للعلوم أنّ 
  بتجديد مصطلحاته.نيعلم ره املصطلحات، فتجديد أيّ 

تبيني وبيان مفاهيم املصطلحات، واملقصود هبا "دراسة املصطلح اهلدف: يتمثل يف  -2
وداللته هبدف إيصاله إىل املتلق  يف مقال يعير بدقة عن احلال، وليس اهلدف هو وضع 

 .(23)املصطلح أو تعريبه أو توحيد استعماله
الدراسة  –املنهج: وهو منهج علم  متكامل قائم بذاته، وله مخسة أركان: اإلحصاء  -3

 ملعجمية، الدراسة النصية، الدراسة املفهومية، العرض املصطلح .ا
 اإلشكاالت: تتمثل يف معضلة إعداد النص وقراءته، ومعضلة املنهج. -1
ضرورهتا احلضارية بالنسبة للذات: يتعلق البحث يف املصطلح بفهم الذات ماضيا  -5

ضرورية وملزمة لكل  ات وأسبقها، وه ومستقبال وحاضرا، بل إهنا من أوجب الواجب
 باحث يف أي فن من فنون الوراث.

 

الدراسة املصطلحية، أضحت ضرورة حضارية وعلمية وشرعية ملحة  وعلى العموم فإنّ 
تتعلق بالفهم الصحيح للمصطلحات، واالستيعاب الدقيق لأللفاظ اليت ه  مرآة كاشفة 

 عن كنه وجوهر العلم.
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 :المصطلحية أللفاظ القرآن الكريم الدراسة مقاصد -3
تعتير املصطلحات مفاتيح العلوم والنظريات، فه  املدخل األساس  إىل فهم أسرار 

 بالنسبة ملصطلحات القرآن الكرمي علم، ألهنا ختتزل مضامينه وحمتوياته، وكذلك الشأن أيّ 
سنة، فدراستها فه  الطريق املوصل إىل ما نزل على الرسول صلى اهلل عليه وسلم قرآنا و 

فهم الدين الفهم  مثّ  معرفة مفاهيمها ومعانيها، ومن دراسة مصطلحية ستفض  إىل
دراسة املصطلح القرآي تعد  حتريف أو تشويه وتغيري. وهكذا، فإنّ  الصحيح بعيدا عن أيّ 

 ضرورة من الضروريات احلتمية امللحة، لعدة موجبات من أمهها: 
يم يستلزم فهمه فهم املفاهيم اليت يتضمنها. ففهم كون القرآن جمموعة من املفاه  -أ

القرآن الكرمي رهني بضبط املصطلحات وبعدم اخللط بني مفاهيمها، وذلك ما 
َقاَلِت اْلَأْعَراُب َآَمنَّا ﴿نالحظه من خالل عدة آيات من القرآن الكرمي، كقوله تعاىل:

 .(61سورة احلجرات، اآلية: )﴾ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا
حصول تشوه يف فهم بعض املصطلحات القرآنية: لقد أنزل اهلل تعاىل القرآن  -ب

الكرمي بشكل حمكم ومتقن بألفاظ دقيقة ومصطلحات مضبوطة، لدرجة أنه أعجز 
بلغاء وفصحاء العرب "لكن ملا تعامل الناس مع هذه املصطلحات يف خمتلف 

شيئا من بشريتهم، حيث زحزحوا بعض املصطلحات  األعصار واألمصار، ألبسوها
عانيها على غري ، وبذلك تغريت دالالهتا وم(21)عن مواقعها، وكان حقها أال تزحزح"

خلط وعدم  تغريت النظرة إىل الدين اإلسالم  واملسلمني، فأيّ  مثّ املراد هبا؛ ومن 
فهم ملصطلحات القرآن من شأنه أن يؤدي إىل  حتريف أو زيغ عن مقصد بعض 
األحكام والشرائع املعير عنها باملصطلحات يف النص القرآي، كما يؤكد الدكتور 

 املكونات مضبوطة سوية خلقة هوميامف "إن الدين الشاهد البوشيخ  من خالل قوله:
شيئا من ذلك ليس منه، هو تغيري لدين  تغيري ميسّ واملقاييس واألبعاد، والرتب، وأي 

 .(25)اهلل، وخللق اهلل، ولفطرة اهلل"
قدسية املصطلح القرآي بالنسبة ملصطلحات العلوم؛ فإن املطلع على النص القرآي  -ج

فالباحث يف  مثّ مصطلحات العلوم األخرى، ومن  سيجده ال حمالة يكتنز كلّ 
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مصطلحات القرآن الكرمي، يكون دارسا ألصل املصطلحات العلمية اليت حيتويها 
القرآن، وهذا ما تؤكده فريدة زمرد يف قوهلا: "ال يكاد يتبادر إىل الذهن جمال من 
جماالت العلوم واملعرفة، إال وجند له مصطلحات دائرة يف النص القرآي، مستعملة 

من الدالالت، سواء كانت من مصطلحات فيه بشكل من األشكال، حاملة لداللة 
العلوم الشرعية، وتلك هلا النصيب األوفر، إذ يف القرآن الكرمي أصل املصطلح 

 مبصطلحات العلوم اإلنسانية عموماالفقه ، واألصويل، والعقدي، أو تعلق األمر 
التاريخ واالقتصاد  مصطلحات من وال اللغة واألدب، مصطلحات فال خيلو القرآن من

 (21)سياسة واالجتماع، كما ال خيلو أيضا من مصطلحات العلوم املادية"وال
القرآن  فاحلضور القوي ملصطلحات القرآن الكرمي يف خمتلف العلوم؛ دليل على أنّ 

 مصدر العلم ومنبع احلكمة واملعرفة.
دراسة املصطلحات القرآنية وفق  كون الدراسة املصطلحية ه  مفتاح املفتاح: إنّ   -د

 دات، وحل املركباتإىل حتصيل معاي املفر  الدراسة املصطلحية؛ سيفض نهج م
 ما نزل على الرسول صلى اهلل عليه وسلم. وبالتايل فهم الدين واستيعاب كلّ 

 

أما بالنسبة ملقاصد الدراسة املصطلحية أللفاظ القرآن الكرمي، فقد ميزت "فريدة زمرد" 
 :(20)ملقاصد العمليةبني نوعني من املقاصد: املقاصد العلمية وا

: تتمثل أوال؛ يف ترسيخ املفاهيم الصحيحة للقرآن الكرمي، وفهمها المقاصد العلمية -أ
 ها من اللبس والتحريف وسوء الفهمفهما متكامال، وضبط معانيها وداللتها، وختليص

وثانيا، يف تصحيح املفاهيم اخلاطئة الناجتة عن كثرة النصوص الشارحة واملفسرة؛ اليت 
 أفسح بعضها اجملال للخلط وسوء الفهم.

 

: وتتمثل يف تطبيق مقتضيات مصطلحات الوح  وإشاعة هذه المقاصد العملية -ب
والقلب املصطلحات بني الناس؛ باستعماهلا نطقا وخطا، والعمل مبقتضياهتا باللسان 

 واجلوارح.
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ترسيخ املفاهيم الصحيحة يسهم يف فهم ومعرفة غايات الوح   وخالصة القول، إنّ 
احلقيقية بعيدا عن أي لبس أو غموض، وميكن من العمل مبقتضياته وتنزيله يف الواقع 

 امللموس، فيمتثل بذلك اإلنسان ألوامر اهلل وجيتنب نواهيه.
 

 :اظ القرآن الكريمإشكاالت الدراسة المصطلحية أللف -4
البحث يف املصطلح كيفما كان أمرا ليس باهلني، وهذا راجع إىل طبيعة كل  يعدّ 

االهتمام الذي حيظى به منهج الدراسة  مصطلح وخصوصية اجملال الذي ينتم  إليه. ولعلّ 
املصطلحية؛ من قبل العلماء والباحثني يف مجيع جماالت العلم واملعرفة؛ راجع إىل كونه يراع  

إليه، فإذا كان البحث يف أثناء التطبيق خصوصية وطبيعة املصطلح واجملال الذي ينتم  
البحث يف  يف أي جمال من اجملاالت يثري جمموعة من اإلشكاالت فإنّ  املصطلح

فهمه رهني بفهم األحكام الشرعية، هلذا  مصطلحات القرآن الكرمي يبقى أكثر صعوبة ألنّ 
جية وعلمية، كما يتأكد من خالل قول الدكتور الينبوع : فإنه يتطلب التسلح بُعدة منه

"إذ املطلوب من الدارس هلا أن يقطر نصوصها تقطريا ويعصرها تعصريا حّت يدنو من مثارها 
وفواكهها ويسيطر على مفاهيمها وجيليها لنفسه أوال مث لغريه ثانيا، وليس ذلك أمرا هينا 

املخلوقات، وبيده مفاتيح امللكوت، وواضعه يف مكانه من  بالنسبة ملصطلح قائله ربّ 
النسق والدين هو اخلبري العليم، وقصد منزله على فصحاء العرب هو إعجاز بلغاء العرب 

مصطلحات القرآن الكرمي املفاتيح الكاشفة عن مكنونه  ذلك ألنّ  (28)وصناع الكالم"
مايتعلق به، ومقاربتها بالدرس  وكلّ  العلم  واملعريف والشاملة على مسائل الدين وأحكامه

فالقرآن الكرمي منذ نزوله وهو حمل  املصطلح  تقتض  مراعاة طبيعة النص الذي تنتم  إليه،
ه يهدي إىل الصراط املستقيم، وحيض إكبار وإجالل لبالغته وفصاحته وبيانه وحكمته، ألنّ 

كما حبكمه، ونظمه ليس الصالح واإلصالح، وينظم شؤون العباد تنظيما حم على طريق
ه بشعر وال نثر وإّنا هو كالم خاص به عز وجل، أفحم البلغاء والفصحاء منذ نزوله، ألنّ 

خمالف ملا عهدوه يف الشعر والنثر. هلذا وجب  نسج وسبك على حنو فريد وحمكم.
 استحضار طبيعته أثناء تناول مصطلحاته بالدراسة املصطلحية. 

 



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
616 
 

لكرمي، بعلو شأهنا وقوهتا االصطالحية وقداستها إن تفسري مصطلحات القرآن ا
وجالهلا، يستلزم دراستها داخل السياق الواردة يف القرآن الكرمي مع مراعاة مقتضى حال 

معانيها وداللتها يف املعاجم العربية  االقتصار علىاملخاطب، وأسباب النزول، بدل 
إىل األبعاد الداللية اليت تكتنزها هذه املصطلحات فالعلم بأسباب النزول  ذ، للنفا(29)فقط

يبني داللتها احلقيقية واملراد منها، فاألحداث والوقائع اليت جرت يف عهد الرسول ونزلت 
  معاي املصطلحات الواردة يف على إثرها السور لبياهنا أو تفسريها أو احلكم عليها جيلّ 

 السور بوضوح.
 

حبكم  واخلصوبة املفهومية، وجد يف مصطلحات القرآن الكرمي من اخلصوصية"ت كما
فاملصطلحات  ،(37)بشريتها" حبكم العلوم من علم أي يف األلفاظ، من ملثلها ليس ما قرآنيتها

القرآنية تتميز خباصية االكتناز املعريف حيث ختتزل أبعادا داللية واسعة ومتعددة وحتمل 
ويتبني هذا فيما "حيمله املصطلح من دالالت معنوية ترتق  من قضايا سامية رفيعة، 

 بل وأصوال مذهبية أحيانا مستوى املعاي اجلزئية لتكون قضايا كلية كيرى ومبادئ عامة،
مصطلح قرآي حيمل من املعاي ما يشكل قضية كيرى من القضايا الدينية  حبيث تلف  كلّ 

بالبحث الداليل فيه ينتقل بنا من فكرة إىل  فإذا ذات الطابع العقدي الكل  يف الغالب،
مصطلح قرآي قد وضع إذن عنوانا  فكلّ  فكرة مكملة هلا، حّت االنتهاء إىل مبدأ متكامل،

لقضية كيرى وليس عنوانا ملعىن جزئ ، فإذا ما أتينا على سبيل املثال مصطلح اخلالفة يف 
 خلق اإلنسان، وأنّ  يت من أجلهااألرض، تبني لنا أنه مصطلح وضع للداللة على املهمة ال

ومعنويا بورقية الذات  مهمة اخلالفة تلك تعين التعمري يف األرض ماديا باستثمار مرافقها،
فالنص الذي تنتم  ، (36)بيقا ألوامر اهلل تعاىل ونواهيه"ذلك تط اإلنسانية فردا وجمتمعا، وكلّ 

كالم اهلل اجلليل املعظم ، بل هو  طلحات ليس من إبداع وصنع اإلنسانإليه هذه املص
يستوجب الفهم الدقيق الصحيح، فهذا النص ليس كأي نص ودراسة مصطلحاته وفق 
منهج الدراسة املصطلحية يتطلب حذرا شديدا واألخذ بعني االعتبار خلصوصياهتا املميزة هلا 

 ي.وسياقات ورودها لتقص  معانيها اليت تكتسبها وفق املواضع الواردة فيه يف النص القرآ
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، يستلزم فهم مصطلحاته بشكل صحيح رآن الكرمي كنز حقائق، وكنز معانالق إنّ  خالصة:
الذي من  ودقيق الستبصار مقاصد آياته، وبواطن مفرداته، كمصدر يقيين للعلم واملعرفة،

استقامته وتوازنه وثباته، لذا كان لزاما الوقوف على معاي  خالله يستمد اإلنسان
الدراسة املصطلحية أكثر أحقية يف االعتماد من  دقيق، ويتبني أنّ مصطلحاته بشكل علم  

نظرا لقيمتها املوضوعية واملنهجية واملقصدية، اليت تتأسس على منهج  املناهج األخرى،
الذي جعل  مصطلح. وهذا األمر علم  دقيق ومتكامل يراع  خصوصية وطبيعة كلّ 

 جل حتديد معانيها ومعرفة حقيقتهايف دراسة املصطلحات إليه؛ من أ الدارسني حيتكمون
  ا أثناء تطبيق قواعد هذا املنهجمع مراعاة خصوصياهت الداللية اليت تكتنزها يف السور

 كخاصية القدسية، وخاصية اإلنزال والتنزيل، وخاصية االكتناز املعريف، وغريها.

 :الهوامش واإلحاالت
لسان العرب، ابن منظور اإلفريق  املصري، دار الفكر للطبعة والنشر والتوزيع، بريوت لبنان، الطبعة   -(6)

 مادة )درس(. .م6997األوىل، 
 تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي احلنف ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت. -(2)

 ، مادة)درس(.م6991لبنان، 
لألصفهاي، حتقيق صفوان داوودي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية القرآن،  مفردات غريب -(3)

 مادة )درس(. .م2779 بريوت، الطبعة الرابعة،
 ار اجليلد، حتقيق وضبط عبد السالم هارون، أل،ي احلسني أمحد بن فارس زكريا ،مقاييس اللغة -(1)

 مادة )صلح(. .6996 ،بريوت، الطبعة األوىل
 العرب البن منظور، مادة: )صلح(.لسان  -(5)
 . )الصطالح(.م6997، 3ط، ت، الشريف اجلرجاي، مكتبة لبنانالتعريفات للجرجاي، التعريفا -(1)
أي "تبيني املراد بدقة من ألفاظ أي علم، يف واقعه وعير تارخيه، ولدى ممثليه، أفرادا وطوائف، وبيان  -(0)

املراد منها بدقة كذلك للناس يف الواقع والتاريخ معا، ولدى األفراد والطوائف املمثلة مجيعها". 
فاس، طبعة  -الليدو برانت،-نظرات يف املصطلح واملنهج، الدكتور الشاهد البوشيخ ، مطبعة أنفو

 .61، ص: 2773 ،الثانية
 .65نظرات يف املصطلح واملنهج، الدكتور الشاهد البوشيخ ، ص:  -(8)
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جملة دراسات مصطلحية، عنوان املقال: مفهوم اإلحصاء يف الدراسة املصطلحية، بقلم الدكتور  -(9)
  .68ص:  ،2775 العدد اخلامس، ،معهد الدراسة املصطلحيةالفاس  الفهري، 

النظرية العامة والنظرية اخلاصة يف علم املصطلح، الدكتور عل  قامس ، جملة كلية اآلداب والعلوم  -(67)
  .65ص:  ،م6988، 1عدد: ظهر املهراز بفاس. ،اإلنسانية

  برانت -، مطبعة أنفوحنو تصور حضاري للمسألة املصطلحية، الدكتور الشاهد البوشيخ  -(66)
 .9ص:  .2772 ،فاس -الليدو

 .2ص: ، دراسات يف علم املصطلح احلديث، إدريس اخلرشايف، الطبعة األوىل، )د.ت( -(62)
 .1املرجع  نفسه، ص:  -(63)
فاس  -برانت، الليدو-مطبعة أنفوالقرآن الكرمي والدراسة املصطلحية، الدكتور الشاهد البوشيخ ،  -(61)

 .8 -0ص:  .م2772
كتاب األمة، السنة العشرون، العدد   حضارية، للدكتور سعيد شبار،ومسة خيار لغوي  :املصطلح -(65)

 .30ص:  .م2777، أكتوبر 08
صفوة التفاسري، للشيخ حممد عل  الصابوي، دار الصابوي للطباعة والنشر والتوزيع، مدينة نصر  -(61)

 .67، ص: 6م القاهرة، الطبعة التاسعة.
عاشور، الدار التونسية للنشر، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع تفسري التحرير والتنوير، حممد طاهر  -(60)

 .157، ص: 6، ج 6م واإلعالن. )د.ط(، )د. ت(.
 .230، ص: 3، ج 21صفوة التفاسري، للشيخ حممد عل  الصابوي، م  -(68)
 .51 -55معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، للراغب األصفهاي، ص:  -(69)
 .8القرآن الكرمي والدراسة املصطلحية، الدكتور الشاهد البوشيخ ، ص:  -(27)
لفظ من   عن مفهوم قرآي، وتفصيال، كلّ لفظ قرآي عيّر  املصطلح القرآي: "يقصد به إمجاال: كلّ  -(26)

ألفاظ القرآن الكرمي مفردا كان أو مركبا، اكتسب داخل االستعمال القرآي خصوصية داللية قرآنية 
م معني، له موقع خاص داخل الرؤية القرآنية ونسقها املفهوم "، القرآن و منه تعبريا عن مفه جعلت

 .27الكرمي والدراسة املصطلحية، الدكتور الشاهد البوشيخ ، ص: 
 .26-60-61 -65نظرات يف املنهج واملصطلح، الدكتور الشاهد البوشيخ ، ص:  -(22)
مطبعة أنفو مفهوم التأويل يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف، الدكتورة فريدة زمرد،  -(23)

 .37ص:  .2776فاس  الطبعة األوىل،-برانت
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العلمانية أنموذجا ؛المفاهيم عند محمد عابد الجابري إشكالية تبيئة  
 

The Problem of Domesticating Concepts According to 
Muhammad Abed Al-Jabri, Secularism as a Model 

 

 الزروالي الحسنأ.                                                                
 )المغرب( تطوان - جامعة القرويين                                                      

   zeroualielhassan@gmail.com 
 

 15/09/0808تاريخ القبول:                             24/08/0808: رسالتاريخ اإل
 

 :ملخص
ة إىل أخرى، فتكتسب دالالت تنتقل املفاهيم من وسط فكري إىل آخر، ومن ثقاف 
جديدة. يف هذه الدراسة، نناقش نظرية التبيئة اليت اعتمدها اجلابري كمنهجية  ومعان

ه توصل بواسطتها إىل رفض العلمانية بدعوى للتعامل مع املصطلحات املنقولة، وكيف أنّ 
 فاألنسب هو استبداهلا مبفهوم  ومن مثّ  ا.ياق الغر،ي، وبالدين املسيح  حصر ارتباطها بالس

  .يةالدميقراطية والعقالن
 

  ة:الكلمات المفتاحي

 .املفاهيم املنقولة، العلمانية، التبيئة، اجملال التداويل، املفهوم، املصطلح
 

 

Abstract: 
Concepts move continuously from an intellectual milieu to 

another, acquiring new meanings. To reject or accept these 
imported notions, Al-Jabiri calls for the conceptual adaptation 
field. By applying this methodology to secularism as a concept, 
he approved that it is a alien to arabic-islamaic culture, and can 
never become a part of the arabic culture. 

 

Keywords: Term, concept, pragmatic field, Environmentalism 
secularism, reported concepts. 
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 مقدمة:
املصطلحات واملفاهيم عموم وخصوص، وتداخل على مستوى املعاي والدالالت.  بني

تفيد العموم والتجريد وصعوبة التحديد قبل استعماهلا وتوظيفها يف مجل فاملفاهيم غالبا ما 
حمددة لتكتسب مقاصد ودالالت حمددة، عكس املصطلحات، فه  كما حيددها الشريف 
اجلرجاي صاحب قاموس التعريفات أدق من حيث املعىن والداللة، ألهنا تعمل على إخراج 

، عكس املفاهيم، فه  واسعة (6)املراد" الش ء من معناه اللغوي إىل معىن آخر لبيان
الداللة، محالة أوجه، تقتض  التأويل لبيان معناها، وإخراجها من نطاق الغموض واإلهبام 

  .إىل حيز الوضوح والتجلّ 
 

 ن الصراعات السياسية واالجتماعيةالثقافة العربية مل تكن يف يوم من األيام متعالية ع
الرئيسية اليت جتري فيها هذه الصراعات، فاهليمنة  بل لقد كانت باستمرار ه  الساحة

الثقافية كانت النقطة األوىل، وأحيانا الوحيدة املسجلة على جدول أعمال كل حركة 
. اهليمنة اليت ال ميكن أن تتم دون ممارسة نوع من التأويل، تأويل (2)سياسية أو دينية"

ذلك "صارت التأويلية ه  جوهر للنصوص يف سياق انتقال الثقافة يف اجتاهات متعددة. ل
ظاهرة كانت، تارخيية أو  نظرية املعرفة يف حماولتها وصف فعل القراءة، أي قراءة أليّ  ولبّ 

فلسفية أو اقتصادية أو أدبية، باعتبارها بناء معقدا من العالقات اليت تتضمن عناصر الذات 
مع بعضها تفاعال يتسم واملوضوع والسياق ونسق العالقات والرسالة، وه  عناصر تتفاعل 

بالتوتر الذي يُفض  إىل بروز بعضها على حساب البعض، دون أن يُفض  إىل إخفائها 
، هذا التوتر ينتج عنه التباس كبري على مستوى املفاهيم، السيما املفاهيم (3)إخفاء كامال"

 املنقولة إلينا من بيئات ثقافية وفكرية أجنبية. 
 

رحها املفاهيم املنقولة، تعددت رؤى أهل الفكر يف خضم هذه الصعوبات اليت تط
كذا اختالف انتماءاهتم و والعلم خبصوص هذه اإلشكالية تبعا الختالف زوايا نظرهم 

تغىي هذه الصفحات إبراز املعامل الكيرى لنظرية بواجتاهاهتم الفكرية. يف هذا الصدد، ت
الفكرية إىل ثقافتنا املرحوم حممد عابد اجلابري خبصوص كيفية النقل السليم للمفاهيم 

 .    املعاصرة، واليت مساها "تبيئة املفاهيم"
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 لجابري واالتجاه الفكري التوفيقيا : 
 إىل اجتاهات خمتلفة لغر،يتعددت تيارات الفكر العر،ي املعاصر يف عالقته بالفكر ا

تيار القطيعة مع الفكر مهها التقسيم الثالث  كما يل : "وصنفت تصنيفات متعددة، أ
ينتسب املفكر  . من ضمن هذه التيارات الثالث،(1)الغر،ي، تيار التقليد، وتيار التوفيق"

ذجني إىل تيار التوفيق، أي أنصار خيار األخذ بأحسن ما يف النمو  حممد عابد اجلابري
 الغر،ي والعر،ي.

 

فإذا كانت احلاجة ماسة إىل األخذ من علوم وثقافة وحضارة الغرب، فيجب أن 
موروثنا احلضاري. ال ميكن التشكيك يف اشى ويتوافق مع كياننا الثقايف و نكتف  منها مبا يتم

 يف -حقيقة أننا حباجة إىل استرياد الكثري من حضارة الغرب ومنتجه احلداث  الذي مُيثل
سقف ما وصلته البشرية من علوم ومعارف ومناهج. فالغرب يف زماننا هذا  -تارخينا املعاصر

أويت ناصية العلوم والتقنيات والتكنولوجيا، وبذلك فقد صار بالنسبة إلينا ّنوذجا حُيتذى 
أن يُتقى شره يف نفس الوقت. مما يستدع  التعامل مع ُمنتجه احلداث  بذكاء  وخصما البدّ 

ما يَفد إلينا من مقومات ثقافته. ويف مقدمتها املفاهيم  وعدم االجنرار خلف كلّ وحتفظ، 
 تأكيد، جزء من كيانه الثقايف ومنظومته املعرفية.  واملصطلحات اليت ه ، بكلّ 

 

 :المفاهيم المنقولة وآفة التباس المعنى 
 ما املقصود باملفاهيم املنقولة؟

التثاقف واملثاقفة ه  "حق، فكما أننا  أنّ يؤكد املفكر املغر،ي طه عبد الرمحن على 
ىل البقاء على األخذ منهم، ال من جهة االطالع على إنأخذ من ثقافة اآلخرين وحنتاج 

ال أسباب املعرفة فحسب، بل أيضا من جهة تقوية العمل التعاريف الذي يرجع إليه كم
. (5)يله بأنفسهم"هم من ثقافتنا ما ال يقدرون على حتصالتخلق، فكذلك ينبغ  أن نُعطي

وحدة املصري البشري، ال يبقى من خيار أمام البشرية سوى التعاوُن فف  إطار كونية العلم، و 
والتآزُر جملاهبة خمتلف الصعوبات اليت نواجهها. وهذا ما يستدع  األخذ املتبادل الذي ينشأ  
عنه انتقال للمفاهيم من أوساط ثقافية إىل أخرى. فاملفاهيم املنقولة ه  اليت جرى 



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
618 
 

، وجرى نقُلها وتوظيُفها يف فضائنا (1)ا أو بأحدمها"استحداثها لغة ومفهوما، هبما مع
الفكري حّت صارت جزءا من جمالنا التداويل. فال يقتصر معىن املفاهيم املنقولة على تلك 
العابرة إلينا من اآلخر، بل أيضا تلك اليت تنحدر إلينا من تراثنا لكنها حاملٌة لدالالت 

 ويف فضائنا الفكري املعاصر.ومعاي خمتلفة عما حتمله يف عصرنا احلاضر 
 

املفاهيم واملصطلحات ه  مبثابة كائنات حية، تولد وتشب مث  ومن املسلم به أنّ 
متوت. لكن والدهتا يف بيئة ثقافية أجنبية ُيكسبها محولة داللية خاصة، من الصعب نقلها 

الغموض. إىل بيئة ثقافية أخرى دون إخضاعها لنوع من التأويل، وإال حصل هلا االلتباس و 
 هذا االلتباس الذي ينتج جراء عاملني اثنني:

 ذلك املفهوُم من أجل التعبري عنه.أوهلما: التحوالت اليت تطرأ على الواقع الذي ُوجد " -
ثانيهما: االستحداثات املختلفة اليت متنُحه دالالت خمتلفة نسبيا بعضها عن البعض  -

. مما جيعل من إشكالية نقل املصطلح من بيئة ثقافية إىل بيئة أخرى عملية ليست (0)اآلخر"
باهلينة، نظرا ملا تطرحه من حماذير وصعوبات على مستوى االنزياحات الداللية اليت تلحق 
املفاهيم جراء هذا النقل. يف هذا السياق، يطرح املرحوم حممد عابد اجلابري خيار تبيئة 

ه اإلشكالية اهلامة. فما املقصود بتبيئة املفاهيم؟ وما ه  ضوابط هذه املفاهيم كعالج هلذ
 العملية اإلجرائية؟ وما ه  مرتكزاهتا وآفاقها؟ 

 

 :تبيئة المفاهيم كممارسة نقدية 
ممارسة واعية ه   املمارسة الفكرية عند حممد عابد اجلابري ه  ممارسة واعية، وكلّ 

ما هو  عملية نقدية باألساس. والغرض من ممارسة النقد عند اجلابري هو "التحرر من كلّ 
ميت أو متخشب يف كياننا العقل  وإرثنا الثقايف، واهلدف هو فسح اجملال للحياة ك  

 .(8)تستأنف فينا دورهتا وتعيد فينا زرعها"
 

اخلطاب التوفيق  الذي يسعى إىل اجلمع  اجلابري من أنصار قد يتبادر إىل الذهن أنّ 
بني أحسن ما يف النموذجني، السلف  العر،ي االسالم  والليرايل الغر،ي، كال، بل على 
العكس من ذلك، فاجلابري من أنصار "اسوراتيجية تقوم على التحرر من سلطة الوراث 
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ايل التعامل معهما بروح سلطتهما املرجعية، وبالت سواء، ومن العر،ي واحلداثة الغربية على حدّ 
نقدية عقالنية، يف أفق إعادة بناء الوراث وتأسيسه من الداخل، وذلك باتصال فاعل مع 
ُمنجزات العقل احلداث ، وتأصيل قيمه الكونية يف فكر وسلوك العرب واملسلمني مبا يكفل 

عاصرة، أي بني هلم االنتظام يف حداثة مبواصفات عربية، يتم فيها ردُم اهلوة بني األصالة وامل
. واستلهام الوراث وإعادة االنتظام فيه أيضا، "ال يعين االنغالَق فيه وال (9)الوراث واحلداثة"

. من هنا (67)الوقوَف عند ُمعطياته، بل يعين جتديَده وجعَله ُمعاصرا ملا َجدَّ من تطورات"
لوسطية واالعتدال، فه  املمارسة النقدية املعتمدة عند حممد عابد اجلابري تعتمد ا يتبني أنّ 

ال ترفض الوراث مجلة كما ال ترفض احلداثة مجلة كذلك، بل تأخذ من كليهما أخذا ذكيا 
ن بأية وسائل؟ واعيا، بقصد البناء والتشييد والتجاوز لكل ما هو عقيم وميت منا وفينا. لك

 لوج  من هذه العدة املنهجية؟و بستموما موقع النقد اإل
 

 والحاجة إلى تبيئة المفاهيم:لوجي و النقد اإلبستم 
يرتكز املشروع الفكري حملمد عابد اجلابري على نقد العقل، ونقد العقل هو نقد 

. "واالجتاه مباشرة نفسه يف الوقت صفه ناجتا ثقافيا ومنتجا للثقافةللفكر، الفكر العر،ي بو 
العقالنية  أنّ لوج  ال غىن عنه. غري و إىل العقل لنقده، هو كما يرى اجلابري، مدخل إبستم
النقد جيب أن يستمر وأن يتجدَّد  النقدية، كما يراها اجلابري، ال تقف عند حدود، ألنّ 

ه نقد مزدوج يتوجه إىل املنتج احلداث  كما يتوجه إىل املنتج الوراث . ، إنّ (66)وُيستأنف"
 فكالمها حاضران بقوة يف الثقافة العربية اإلسالمية، وال غىن عن أحدمها أبدا.

 

راثنا يسكننا وليس باستطاعتنا أن ننسلخ منه انسالخا كليا، "فال ميكن للعرب أن ت
يدخلوا إىل مرحلة التحديث احلق جملتمعاهتم دون أن حيلوا مشكلة العالقة بوراثهم، ودون أن 

، ومن مَثَّ فهو ميارس علينا سلطة معرفية هامة (62)يُْدجموُه يف املسار الذي يريدونه لشعوهبم"
ل من املفاهيم اليت تؤطر ممارستنا الفكرية، وه  مفاهيم تزيد من حدة التشظ  عير سي

عدم االتفاق على قاموس موحد ومرجعية واحدة لغوية تسبب يف "الفكري واملنهج ، ألهنا ت
. إذا كان هذا هو حالنا مع املفاهيم املنقولة إلينا من (63)معرفية للخطاب وآلياته ومرتكزاته"
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شكلة نفسها تواجهنا عندما نتعامل مع املصطلحات واملفاهيم املنقولة إلينا امل املاض ، فإنّ 
من البيئة الفكرية الغربية. ولتفادي هذه الصعوبات املنهجية يدعو حممد عابد اجلابري إىل 
تبيئة هذه املفاهيم، أي أن نبحث هلا عن موضع قدم مالئم داخل مرجعيتنا الفكرية 

ه  مواصفات  وما احلقيقية اليت تستدع  هذه التبيئة؟فما ه  احلاجات  املعاصرة.
 ومرتكزات هذه العملية الفكرية؟ 

 

  :مرتكزات التبيئة وخطواتها المنهجية 
ر من أهم الدواع  اليت تدفع إىل تبيئة املفاهيم ه  األزمة البنيوية اليت يعرفها الفك

يستعملها الفكر العر،ي مجيع املفاهيم اليت  حيث "أنّ  العر،ي املعاصر منهجا ومضمونا؛
احلديث من أدوات منزلية إىل أجزاء الطائرة إىل أمساء دقائق أجزاء جسم اإلنسان اليت ما 
زلنا ننطق بامسها األعجم ، ال جند ما يؤسسها يف اللغة العربية على صعيد اللغة، دع عنك 

ملعاجلة إشكاليات  املفاهيم املستعملة، وباعتبارها ُتوظَّف كوسائل . هذه(61)صعيد املضمون"
ومواضيع راهنة، فال ميكننا توظيفها واستعماهلا دون تعميق معرفتنا بتارخيها وحيثيات نشأهتا 
واستعماالهتا املختلفة. فالتبيئة تفرض علينا عدم الركون سواء إىل ما قاله السابقون، أو إىل 

وبيئته اخلاصة. ما أنتجه اآلخر من أجوبة على إشكاليات ومواضيع ه  من صميم تارخيه 
نقلها إليها.  هذه املعرفة القبلية ه  اليت تؤهلنا لنجعلها تتوافق مع البيئة الفكرية اليت متّ 

هداف والغايات، واضحة فعملية التبيئة، إذن، ه  عملية إجرائية، وممارسة منهجية دقيقة األ
 يم املنقولة؟اخلطوات. فما ه  إذن حيثيات هذه العملية، عملية تبيئة املفاهاملراحل و 

 

 نقل املفاهيم وتبيئتها، عملية تقتض  خطوتني رئيسيتني: يؤكد اجلابري على أنّ 
التعرف عن قرب على تاريخ املفهوم الذي يُراد نقُله، تارخيه كما تُعطيه املرجعيُة  ولى:األ"

 اليت ينتم  إليها.
. (65)النظُر يف كيفية إعادة استنبات ذلك املفهوم يف املرجعية اليت يراد نقله إليها" الثانية:

ه من اجملازفة فاملفاهيم إذا مل يتم التعرف على تارخيها وزمن ظهورها، وتوظيفها املختلفة. فإنّ 
طرحها كإشكاليات، يف بعد تام عن البيئة الفكرية اليت ظهرت استعماهلا يف مواضيع، و 

 وتأسست نتيجة لتطورها.فيها، 
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  :العلمانية كمثال تطبيقي 

عديدة ه  املفاهيم املنقولة اليت اشتغل عليها اجلابري، وعمل على دراستها وفق 
ق عليها اسم التبيئة. يف خلطوات املنهجية واإلجرائية اليت تكلمنا عنها سابقا، واليت أطلا

 االجتماع ، العلمانية... : اإلصالح، العقالنية، اجملتمع املدي، العقدمقدمتها
 

 العلمانية كنموذج: 
العلمانية من أكير اإلشكاليات  إذا تتبعنا تاريخ ظهور هذا املصطلح، تبني لنا أنّ 

 secularismالفكرية تعقيدا، إذ تعود جذور املصطلح إىل املرادف العر،ي للكلمة اإلجنليزية 

، وتوقيع صلح 6118ا سنة وقد أطلق املصطلح أول مرة مع هناية حرب الثالثني عام
، وهو التاريخ الذي يعتمده العديد من اية ظهور الدولة القومية احلديثةبدوستفاليا، و 

 . (61)املؤرخني كبداية ملولد ظهور العلمانية"
 

سريُسخ هذا االستعمال يف الفضاء الفكري األورو،ي بعد الصراع املرير الذي عاشته 
كان رجاهلا يعتمدون نظرية بطليموس اليت مفادها أن   الكنيسة مع النظريات العلمية؛ فقد

األرض ه  حمور الكون، وأن باق  الكواكب تدور حوهلا، فلما جاء كوبرنيك ظهرت نظريٌة 
جديدٌة ترى عكس مذهب الكنيسة، إال أهنا تصدَّت هلا بواسطة حماكم التفتيش اليت 

ديد منهم. كتاُب حركة أنشأهتا، وزجت بالعديد من العلماء يف السجون، وقتلت الع
األجرام السماوية لكوبرنيك، سيتمُّ تداولُه على نطاق واسع، السيما على يد أحد تالميذه 
املدعو جوردانو برونو، الذي حبث النظرية الكوبرنيكية بعد وفاة صاحبها. لكن مصريه مل 

على رأيه مت خيتلف عن مصري سابقيه من العلماء؛ فقد مت الزجُّ به يف السجن، وملا أَصر َّ 
 ليكون عيرة ملن يعتير. ،(60)إحراُق جسده، وذر رماده يف اهلواء

 

أما خبصوص استعمال املصطلح يف الفضاء العر،ي اإلسالم ، فإن "هذا لفظ ليس فيه 
الصناع "، مثل احلرية  من اللغة العربية إال الصياغة، أعين القالب املسمى "املصدر

ا على مستوى االشتقاق، فمخورعو هذا اللفظ الذي جيري خل. أمّ إ ... واألرضيةاإلنسانية 
ه ليس مشتقا من العلم )بكسر العني(، وإّنا من "الَعْلم" جمرى االصطالح، يُلحون على أنّ 
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)بقتح العني وسكون الالم(، وهو عندهم مرادٌف للفظ العامل، والعامل الذي يقصدونه هو 
الستعمال يف اللغة، وغري شائع يف املعاجم الدنيا. وهذا تكلٌُّف مضاعف: فالَعلم نادر ا

املعتمدة، فكيف ميكن تعريف مفهوم بربطه بلفظ نادر االستعمال؟ يف حكم اجملهول...؟ 
. (68)وإذا قصرنا معناه على العامل الدنيوي، فلن يفيد شيئا حمددا يف اجملال التداويل العر،ي"

ماذا بشأن عالقته باجملال التداويل هذا من جهة تاريخ ظهور املفهوم يف السياق الغر،ي، ف
  العر،ي اإلسالم ؟ وهل من إمكانية لتبيئة املفهوم يف الفضاء الفكري العر،ي اإلسالم ؟

 

إىل دول بقوميات متعددة، ووجود يعود ظهور أوىل الدعوات العلمانية يف العامل العر،ي 
ويعقوب  ،مشيلأتباع ديانات خمتلفة كمصر ولبنان وسوريا. فقد "قام العلمانيون منذ شبل  

نقوال حداد، وسالمة موسى، وويل الدين يكن، ولويس عوض صروف، وفرح أنطون، و 
 عن الدولة باملطالبة بفصل الدين يدعون إىل العلمانية بنفس املعىن الغر،ي، أي وغريهم ...

هم من نصارى هم من النصارى، وغالبيتُ أهنم كانوا كلُّ  املالحظُ  ... والدين هلل والوطن للجميع
هم احلضاري للغرب، وال ينتسبون لإلسالم ال دينا وال حضارة. تربوا والؤُ  الشام، الذين كان

م ة للتقدّ يف املدارس األجنبية، ويف إرساليات التبشري، فكان األسهل يف دعواهتم الصادق
هم بالنمط الغر،ي الذي عرفوه ودعوا إليه، ورأوه ماثال والنهوض بالبالد العربية، أن يتم أخذُ 

وهو ما يؤكده اجلابري يف موضع آخر، وبدقة أكير، قائال:  .(69)يف تقدم الغرب الفعل "
شعار العلمانية رُفع أول مرة يف لبنان، رمبا يف منتصف القرن املاض  )القرن التاسع  "إنّ 

أو على األقل  االستقالل عن اخلالفة العثمانية عشر(، وذلك من أجل التعبري عن مطالب
، وبالتايل فطرح إشكالية العلمانية يف (27)للمطالبة بالدميقراطية واحورام حقوق األقليات"

لة مزيفة، مبعىن أهنا تـَُعيّر عن حاجات مبضامني غري متطابقة مع تلك أ هو"مسالعامل العر،ي
ىل االستقالل يف إطار هوية قومية واحدة، واحلاجة إىل الدميقراطية إعن احلاجة  احلاجات:

ه  حاجات موضوعية  ىل املمارسة العقالنية للسياسة،إاليت حتورم حقوق األقليات، واحلاجة 
معقولة وضرورية يف عاملنا العر،ي، ولكنها تفقد معقولَيَتها وضروريـََتها فعال، إهنا مطالب 

، ومن األفضل يف رأي اجلابري (26)عندما يتم التعبري عنها بشعار ُمْلتبس كشعار العلمانية"
 أن نستبدل شعار العلمانية مبفاهيم أدق، يف مقدمتها الدميقراطية والعقالنية. 
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 خالصات ونتائج:
 سبق ميكننا تسجيل اخلالصات والنتائج التالية:انطالقا مما 

يتأسس املشروع الفكري حملمد عابد اجلابري على النقد املزدوج، أي نقد الوراث 
واحلداثة معا، وال سبيل إىل هذا النقد املزدوج إال بإعادة قراءة الوراث قراءة معاصرة، يتم من 

ادة لداخل إال بتبيئة مفاهيمه، وإعخالهلا جتديده من الداخل، وال سبيل إىل جتديده من ا
إشكالياتنا الثقافية املعاصرة، ويتناسب مع متغرياهتا املختلفة. طرح إشكالياته طرحا يتوافق و 

جيب اعتماده مع املنتج احلداث  الغر،ي، ومفاهيمه املنقولة إلينا بفعل   ء نفسهالش
 االحتكاك احلضاري مع معطيات احلداثة الغربية.

 

الدولة الوطنية يف أوروبا قد نشأت نتيجة لقيام نقاشات عديدة تولدت من إذا كانت 
ه من اجملازفة نقل هذه النظريات الفكرية صميم التطور الطبيع  للمجتمعات األوروبية، فإنّ 

وما تولد عنها من مفاهيم ومصطلحات إىل فضائنا الفكري العر،ي اإلسالم  دون فهم 
كرنا العر،ي اإلسالم  وبني الفضاء األورو،ي الذي نشأت العالقة اليت ميكن نسُجها بني ف

 فيه مثل هذه املفاهيم. 
 

بعد التعرف على تاريخ هذه املفاهيم، البد من ُحسن استنباثها وتوطينها داخل 
وه  أن  "فضائنا الفكري العر،ي اإلسالم ، وهو ما أْطَلق عليه اجلابري مصطلح "التبيئة

قية ومالئمة بني مثل هذه املفاهيم وبني إشكالياتنا الفكرية نسعى إلجياد رابط وعالقة حقي
واحلضارية قبل اخلوض فيها، وإال كان عملنا هذا تعسفا وتكلفا، أو مبثابة من يطرق على 

 حديد بارد.
 

عديدة ه  املفاهيم اليت تولَّدت عير املسار التطوري للمجتمعات الغربية، من قبيل: 
وال سبيل إىل  لدميقراطية، الليرالية، الشيوعية، العقد االجتماع ...العلمانية، اجملتمع املدي، ا

توظيفها يف فضائنا الفكري املعاصر إال مبعرفة الروابط احلقيقية اليت قد تُعط  إلعادة طرحها 
 يف فضائنا الفكري معاي ومدلوالت مقبولة.
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 نماذج تطبيقية  أزمة المصطلحات في علم االجتماع:
 

Terminology Crisis in Sociology: Applied Models  
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 ملخص:
 جتماع واليت حتدد جماالت دراستهتوجد العديد من املصطلحات الوظيفية يف علم اال

، األمر الذي جعل ه أزمة يف استخدام هذه املصطلحاتعلم االجتماع يواج إال أنّ 
خالهلا خر، وهذا هو حمور هذه الدراسة اليت حناول من الدراسات ختتلف من باحث آل

ذلك من خالل جمموعة  ة حماولني إبرازــات االجتماعيــصطلحتسليط الضوء على أزمة امل
 .من النماذج

 

 األزمة، علم االجتماع، املصطلحات.الكلمات المفتاحية: 
 

Abstract : 

      There are many functional terms in sociology that define the 
areas of his study, but sociology faces a crisis in using these 
terms which made studies differ from one researcher to another. 
This study focuses on the crisis of using social terms and we 
attempt to show this through a set of forms. 
  
Keywords: crisis, sociology, terminology. 
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 مقدمة:
يعتير علم االجتماع العلم الذي يعىن بدراسة القضايا االجتماعية والسلوك اإلنساي      

ما يدور يف كنف  داخل اجلماعة، والتفاعالت والنظم االجتماعية والبناء االجتماع  وكلّ 
يف اجلانب االجتماع ، فله ه خيتص بدراسة العديد من القضايا اليت تدور اجلماعات، ومبا أنّ 

املصطلحات وهذا التعدد قد يكون ميزة وقد خيلق أزمة، ومن هنا تيرز أمهية هذه  العديد
 الدراسة حول أزمة املصطلحات يف علم االجتماع، ونلخص هذه األمهية يف:

 .ضرورة الوقوف على حيثيات أزمة مصطلحات علم االجتماع 
 .ضرورة معرفة أسباب أزمة مصطلحات علم االجتماع 

 

 هذه الدراسة فتتمثل يف:ا أهداف أمّ 

 .حماولة مقاربة املوضوع من خالل مصطلحات اجتماعية 
 .كشف أسباب أزمة املصطلحات االجتماعية 

 .إبراز أزمة املصطلحات والتفصيل فيها 
 

 إشكال الدراسة:

 تتمثل أزمة المصطلحات في علم االجتماع وما هي أسبابها وحلولها؟ فيمَ       
 

 المنهج المتبع:
هذه الدراسة مت اتباع املنهج الوصف  من أجل وصف املوضوع وحتليله وتفسريه  يف      

 والوصول إىل حلول للموضوع.
 

 فرضيات الدراسة:

 تبين الفرضية التالية:  متّ      
 .علم االجتماع الغر،ي أثر على نشـأة علم االجتماع العر،ي وخلق أزمة حقيقية فيه إنّ      
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 :الجانب النظري 
لنا أن نقف  مسألة أزمة املصطلحات يف العامل العر،ي يف علم االجتماع البدّ ملعاجلة 

د لنا مدلوالت األزمة، والعوامل اليت سامهت فيها ونلخص هذه معريف نظري حيدّ  على كمّ 
 املعلومات يف: 

 

 تحديد مفاهيم الدراسة: -8
 مفاهيم هذه الدراسة ه : علم االجتماع، األزمة، املصطلحات.

 يعرف علم االجتماع بعدة تعاريف منها مايل : علم االجتماع: /6-6
علم االجتماع هو دراسة اجملتمع اإلنساي أو التفاعالت االجتماعية أو السلوكيات "

 .(6)ه املدرسة العلمية للمجتمع"أنّ  "غدنز"االجتماعية أو العالقات االجتماعية. وعرفه 
 

إنسان، حبيث بعد صياغته وقراءته ال  يعرفه كلّ "وهو ذلك العلم الذي يبحث فيما      
إنسان، صحيح هو األمر بأن كتابات املختصني بعلم االجتماع معقدة ولكن  يفهمه أيّ 

هذا العلم من الناس    تلك املعرفة اليت جيمعها باحثواملعرفة اليت حيتويها علم االجتماع ه
كثرية لتفسري الظواهر االجتماعية أنفسهم مث ينظرون حول هذه املعرفة ويستخدمون نظريات  

 .(2)واملعرفة املتعلقة به"
 

 التعريف اإلجرائي:
 .العمليات والتفاعالت اليت تتم يف إطاره علم االجتماع هو الدراسة العلمية للمجتمع وكلّ  
 األزمة:  /8-0

ة اجتماعية أو مير هبا فرد، وبصورة مرحلة صعبة متر هبا جمموع" تعرف األزمة بأهنا: 
ومنه  (3)"تصدع التوازن بني مكونات متباينةأدق، حييل هذا القول لكلمة أزمة إىل فكرة 

 .األزمة ه  التصدع يف بنية أمر ماف
 

 المصطلحات: /8-3
وحبسبانه أداة  ضامني،وعاء يوضع فيه مضمون من امل" تعرف املصطلحات بأهنا:

  ني معىن معني وتطلق على أمر معنيومنه فاملصطلح هو مفردة تب (1)املعىن" :حتمل رسالة
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كمصطلح اجلندر أو النوع االجتماع  الذي يعين تقسيم األدوار واملكانات وتوزيعها 
 اجتماعيا بني النساء والرجال.

 

 أبرز المصطلحات االجتماعية: -0
 هناك عدد كبري من املصطلحات االجتماعية منها:

 فلقد اختلف العلماء يف تعريفهم ةيوجد تعريف حمدد للجماعة االجتماعيال " :الجماعة -
  .ويرجع سبب ذلك إىل وجود عدة أّناط مـن اجلماعـات ختتلـف فـ  أشـكاهلا ووظائفها

 :أسس )شروط( قيام الجماعة االجتماعية

 .وجود شكل أو درجة معينة من أشكال التفاعل االجتماع  -

 .ماعةاإلحساس باالنتماء للج - 

 .وجود مصاَل واهتمامات مشوركة بني أعضائها -

 .االلتفاف حول عدد من املعايري والقيم االجتماعية -

وجود هيكل حمدد للجماعة له وحداته األسرة هلا هيكـل وبـني أفرادهـا درجة من  -
 .(5)التفاعل"

 اجتماع . ومنه فاجلماعة هم أفراد يكون بينهم مصاَل واهتمامات مشوركة وتفاعل      
 

 يعرف اجملتمع بعدة تعاريف منها:  المجتمع: -
اجملتمع عبارة عن النسق املكون من الفعل واملوضوع واإلجراءات  أنّ  "ماكفري"يرى      

املرسومة، ومن السلطة واملعونة املتبادلة ومن كثري من التجمعات واألقسام وشّت وجوه ضبط 
اجملتمع ما هو إال تعبري عن كل صلة  فريى أنّ  "جوربرج"السلوك اإلنساي واحلريات، أما 

غري منظمة  ممنظمة أ ،غري مباشرة ملإلنسان باإلنسان، سواء أكانت هذه الصلة مباشرة أ
 .(1)عن وع  أم بدون وع "

 

ومنه فاجملتمع هو عبارة عن مجاعة اجتماعية تربط بينهم روابط ومصاَل مشوركة                      
 لتحقيق ذات األهداف.ويعملون 
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 الثقافة: -
تعين الثقافة يف نظر علماء االجتماع جوانب احلياة اإلنسانية اليت يكتسبها اإلنسان "      

بالتعلم ال بالوراثة، ويشورك أعضاء اجملتمع بعناصر الثقافة تلك اليت تتيح هلم جماالت 
أفراد اجملتمع. وتتألف ثقافة  التعاون والتواصل ومتثل هذه العناصر السياق الذي يعيش فيه

اجملتمع من جوانب مضمرة غري عيانية، مثل: املعتقدات، واألراء، والقيم اليت تشكل 
املضمون اجلوهري للثقافة ومن جوانب عيانية ملموسة مثل: األشياء، والرموز أو الثقافة اليت 

 .(0)جتسد هذا املضمون"
 

عادات والتقاليد واألعراف واملعتقدات وكل ما يكتسبه اإلنسان  فالثقافة ه  كل من ال                     
 كفرد يف جمتمعه.

 

يشمل البناء االجتماع  عدد من األنساق االجتماعية واليت ينظمها  :البناء االجتماعي -
 ه مصطلح يستخدم لإلشارة:خل، وهو يعرف بأنّ إ... املعايري والقيم والقوانني والتعاليم الدينية

ث ينتج عن الوحدات املكونة هلذا البناء، وإىل الورتيب الذي ختضع له الوحدات حبيإىل "
 .(8)مييز اجملتمعات بعضها عن بعض" ذلك طابع معني

 

وبالتايل فالبناء االجتماع  ميثل نسق من األنظمة االجتماعية والوحدات اليت حتدد      
 طبيعة اجملتمع.

 

 العالقة االجتماعية: -
ا ملعناه تصرف جمموعة من األشخاص يف تتابع متوافق بصورة تبادلية تبع" ابأهنّ تعرف      

وتتكون العالقة االجتماعية متاما وحصريا من فرصة أن يتم فعل  ،وتوجه وفقا هلذا املعىن
اجتماع  بصورة ميكن وصفها تبعا للمعىن، بغض النظر متاما عن األساس الذي تقوم عليه 

 .(9)هذه الفرضية"
 

ومنه فالعالقة االجتماعية متثل الفعل الذي يصدره التفاعل بني جمموعة من األشخاص                      
 يف موقف اجتماع  معني مثل: عالقة األفراد داخل األسرة.
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حتول يف النظم  كلّ " "مصطفى اخلشاب"سب الباحث حب هو: التغير االجتماعي -
واألنساق واألجهزة االجتماعية سواء كان ذلك يف البناء أو الوظيفة وملا كانت النظم يف 

ن يؤدي إىل أو  تغري حيدث يف ظاهرة البدّ  أيّ  نّ إكاملة بنائيا ومتساندة وظيفيا، فاجملتمع مت
 .(67)سلسلة من التغريات الفرعية اليت تصيب معظم جوانب احلياة بدرجات متفاوتة"

 

ذكره هو عملية مستمرة  ما متّ  التغري االجتماع  هو من خالل كلّ التعريف اإلجرائي: 
ماعية والبناء العالقات االجتماعية، النظم االجت ىعلى مستو  تتسم بالديناميكية ويتمّ و 

 .واألدوار والوظائف
 

وهذه ه  أبرز املصطلحات يف علم االجتماع، وقد ذكرنا هذه املصطلحات على      
 سبيل املثال وليس احلصر.

 

 مدلوالت أزمة المصطلحات: -3
باحلديث على أزمة املصطلحات يف علم االجتماع جند عدة مدلوالت تبني هذه األزمة      

 وفيما تتمثل ونذكر أبرز مدلوالت هذه األزمة فيما بل : 
 

 هيمنة المفاهيم الغربية على المفاهيم العربية: /3-8
املتأمل للكثري من املفاهيم على مستوى العلوم االجتماعية واإلنسانية جيد أهنا  "إنّ     

تنتم  ملكينة اإلنتاج املعرفـ  الغر،ي أو غريه من املناطق اجلغرافية األخرى مثل آسيا وأمريكا 
ا الالتينية. فاملفاهيم املرتبطة بنظريات التبعية والتنمية والعوملة وصراع احلضارات واحلداثة وم
بعد احلداثة وحتليل اخلطاب مل تسهم اجلامعات العربية فيها بش ء. وهذا ما أدى إىل أزمة 

النظرية للحقـل  حادة انتابت الدراسات السوسيولوجية يف اجلامعات العربية متمثلة يف التبعية
 .(66)"املعرفـ  الغر،ي

 

-علم االجتماع العر،ي هابتدعمما  بالرغم -جعلنا ارتباط املفاهيم بالعامل الغر،ي ف      
 النوعمصطلح إىل عربيا  الجندر: حتول مصطلح مثال ذلك ،ستخدم املفاهيم الغربيةن

ذاته لمفهوم ل خيلق تعددا لفظيا، وهذا ننا جند أنفسنا نستخدم املصطلحنيلك االجتماعي
 قد يؤدي إىل اخللط. وهو ما
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 ارتباط المصطلحات بالمجتمع الغربي: /3-0

 أزمة املصطلحات يف علم االجتماع ارتباط املصطلحات باجملتمع الغر،ي أحد أوجه إنّ      
على جمتمع  إسقاطهاصورة  جمتمع غر،ي ال ميكن بأيّ  فاملصطلحات اليت ولدت يف ظلّ 

 .هعر،ي خمتلف متاما عن
 

 إشكالية تعدد المصطلحات لمفهوم واحد: /3-3
فمثال عندما نقول تنشئة  ،للبحثفتعدد املصطلحات لنفس املعىن يعد كعائق      

خر يقول تربية اجتماعية مما جيعل واآل خر يقول تطبيع اجتماع ،، جند البعض اآلاجتماعية
 الباحث يف حرية من أمره.

 

 التبعية الغربية في طريقة الدراسة: /3-4
فإذا خاطبنا اجملتمع  ،تعتير التبعية للغرب يف الدراسات االجتماعية أحد أوجه األزمة     

 املبحوث مبصطلحات غربية وطريقة دراسة غربية فقد ال نتمكن من مجع املادة املعرفية.
 

 إشكالية المنهج: /3-5
"لقد كان املنهج اهلاجس املقلق لعلم االجتماع منذ النشأة، حيث كان البحث عن      

أصل أزمة املنهج يف  إنّ  .ذاته داخل النسق الفلسف  املنهج هو البحث عن العلـم فـ  حدّ 
علم االجتماع هو الرغبة امللحة يف استخدام طرق ومناهج وأساليب العلوم الطبيعيـة 
وتطبيقها حبذافريها يف دراسة الظواهر اإلنسانية واالجتماعية على أمل أن يساعد ذلك على 

 لوم الطبيعية.الوصول إىل نفس الدرجـة من الدقة اليت بلغتها الع
 

واملنهج باعتباره الطريقة الصحيحة والسليمة اليت توصلنا إىل نتائج أفضل يف أسرع 
وقت وأقل جهد مل يسـتطع أن يتالئم مع موضوع علم االجتماع الذي مل يتحدد بعد. 
فتعددت املناهج بتعدد املواضيع، وتفاقم الصراع املعريف داخل النسق السوسيولوج ، وأصبح 

 ويف "لم االجتماع هو الصراع الداخل  حول أفضل منهج وأحسن أداة وأسلوبموضوع ع
يف تقدميه لكتاب نقد علم االجتماع اليرجوازي - "الطيب تيزيين"هذا اإلطار يذهب 

علـم االجتماع الذي دخل الوطن العر،ي بعد احلرب العاملية الثانية ركز  إىل أنّ  -املعاصر
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مالحظة الظواهر مبعثرة، مسقطة من حساهبا  التجزيئـ  املبسـط فـ مبرييقـ  على املوقف اإل
التارخي  يف البحث  اإلطار النظري الشامل الذي حيتويها، مما أدى حسبه إىل انسـداد األفـق

 .(62)السوسيولوج  العر،ي"
 

 أسباب أزمة المصطلحات: -4
 االجتماعية وه  متمثلة يف:هناك مجلة من األسباب أدت إىل بروز أزمة املصطلحات       

 .صعوبة فهم الدراسات السوسيولوجية 
  لعر،يإىل امشكلة الورمجة من الغر،ي. 

 .صعوبة فهم األسلوب السوسيولوج  املعتمد من قبل الباحثني 
 

 بعض هذه األسباب يف: "حممد اجلوهري"وييرز 

  احلياة اليومية. "أن أغلب املادة اليت متثل موضوعا لعلم االجتماع ه : من أمور
استبدال اللغة اليومية املألوفة ببعض املصطلحات الفنية أقل  ولذلك جيد الناس أنّ 

 خر.آعلم  إقناعا يف علم االجتماع منه يف أيّ 
 يف االتفاق على  -ألسباب غري معروفة بالتحديد- لقد تأخر علماء االجتماع

تعريفات موحدة للمصطلحات الفنية اليت يستخدموهنا، األمر الذي جيعل 
املختصني يعجزون عن فهم بعضهم البعض أحيانا. وجند يف الكتابات 

)اليت يستخدمها  بكلمة نسق، systamاالجتماعية الغربية التعبري عن مصطلح 
القلة، والتعبري عن كلمة األغلبية(، وكلمة جهاز أو نظام اللتني يستخدمهما 

socialization .بكلمة تنشئة غالبا و تطبيع أحيانا أخرى وهكذا 

  مفاهيم وتصنيفات العامل عدم تطابق وقد حيدث عند التعبري عن مادة البحث
االجتماع  مع املفاهيم والتصنيفات التقليدية للعالقات االجتماعية والراسخة يف 

ما يعير عنه الشخص العادي بكلمة الزعيم أو  اللغة املستخدمة بني الناس. إىل
بينما ه  تنطوي على خصائص ومواصفات متميزة توفر على دراستها  الرئيس،
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، وتعين س ، وعلم النفس االجتماع  وغريهماملشتغلون بعلم االجتماع السيا
 .(63)القيادة امللهمة"

 

ذاته أحد األسباب اليت  هو يف حدّ و  ،املعاي للمصطلح الواحد تتعددقد ومنه ف     
 أدت إىل األزمة يف املصطلحات االجتماعية.

 

  :الجانب التطبيقي 
أستاذ يف علم االجتماع يف جامعات متفرقة من الوطن، وكانت  27قمنا مبقابلة    

املقابالت إلكورونية باالعتماد على مواقع التواصل االجتماع ، حيث حاولنا من 
 أسباب ومظاهر أزمة املصطلحات يف علم االجتماع.خالل املقابالت التوصل إىل 

 تحليل المقابالت: -
 البيانات األولية:  -    
اليت حتدد لومات اخلاصة بالعينة املبحوثة و البيانات األولية مبثابة مجلة من املع تعدّ  

صفاهتا وخصائصها وقد اعتمدنا يف هذه الدراسة على متغريين مها: متغري اجلنس 
على احلالة البيولوجية للعينة املبحوثة ومتغري اجلامعة وهو مكان العمل، ويف  والذي يدلّ 

ختصص علم اجتماع، يف أربع  ا،أستاذ 27مع  الدراسة قمنا مبقابلة إلكورونية هذه
وجامعة  ،جامعات من اجلزائر وه : جامعة سطيف، جامعة تبسة، جامعة باتنة

 .رجال 67نساء و 67البليدة، ومقسمني إىل 
 

 إناث ذكور 

 البليدة/تبسة سطيف/ باتنة اجلامعة

 67 67 اجلنس
 

 : يمثل خصائص العينة المبحوثة.8الجدول رقم
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 مظاهر أزمة علم االجتماع: -
 ما الذي يوحي بوجود أزمة في المصطلحات االجتماعية؟*     
مظاهر أزمة علم االجتماع  من خالل اإلجابة على هذا السؤال وجدنا أنّ      

م التحليل منحصرة يف أربع إجابات: أزمة املصطلحات وتعددها، أزمة املنهج، أزمة فه
أزمة   %35النسبة األكير  حصرت وقدبعلم االجتماع الغر،ي،  السوسيولوج  واالرتباط

هائل من املصطلحات  وجود كمّ  أزمة املصطلحات وتعددها، إذ أنّ  يفعلم االجتماع 
 جعلت %25ذاته، ونسبة  هو أزمة يف حدّ  -سب األساتذة حب -املتماثلة واملتشاهبة 

  االرتباط بعلم االجتماع الغر،ياألزمة يف فهم التحليل السوسيولوج  للدراسات ويف
فاألول جيعل الدراسات السوسيولوجية مبهمة وصعبة الفهم، والثاي جيعل هوية علم 

 .ة وال تتبلور بفعل  هذا االرتباطلعر،ي غري ظاهر االجتماع ا
 

 النسبة التكرار جاباتاإل

 %35 70 أزمة املصطلحات وتعددها

 %65 73 أزمة املنهج

 %25 75 أزمة فهم التحليل السوسيولوج  للدراسات

 %25 75 االرتباط بعلم االجتماع الغر،ي

 %888 08 المجموع
 

 علم االجتماع العربي. : يمثل وجود أزمة في0الجدول رقم
 

 هل كل المصطلحات الموجودة في علم االجتماع مرتبطة بالواقع االجتماعي العربي؟
من  67 يت:اإلجابات اليت قدمها األساتذة حول هذا السؤال كانت كاآل جند أنّ       

املصطلحات يف علم االجتماع مرتبطة بالواقع االجتماع   كلّ   تاألساتذة أجابوا أن ليس
وذلك لوجود عدد كبري من املفاهيم نابع من جمتمعات أخرى كاجملتمع الفرنس  أو  ،العر،ي
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جتماع يف الوطن علم اال خر من العينة فقد أجابوا بأنّ الغر،ي بصفة عامة، أما النصف اآل
 مفاهيم معادلة ونابعة من جمتمعه لتعير عن ما فيه. هالعر،ي خيلق لنفس

 

 : يمثل قدرة علم االجتماع العربي على ايجاد مفاهيم خاصة به.3الجدول رقم 
 

 النسبة التكرار جابةاإل

 %57 67 ال

علم االجتماع العر،ي خيلق 
 مفاهيمه اخلاصة

 

67 
 

 

57% 

 %677 27 اجملموع

 
هناك  حسب رأيكم ما الذي قد يجعل الباحث في علم االجتماع العربي، يدرك أن   -

 أزمة في المصطلحات؟
فراد اجملتمع أ كلّ   من خالل حتليل إجابة األساتذة حول هذا السؤال توصلنا إىل أنّ       

هناك أزمة يف  ما جيعل الباحث يف علم االجتماع العر،ي يدرك أنّ  املبحوث أجابوا بأنّ 
صطلحات هو التعدد يف املصطلح الواحد، فنفس املفهوم االجتماع  له عدة مسميات  امل

 ... أيضا تطبيع أو تربية اجتماعيةكمصطلح التنشئة االجتماعية، يقال له 
 

 النسبة التكرار اإلجابة

 %677 27 التعدد يف املصطلح الواحد
 

 يمثل أبرز ما يوحي بأزمة علم االجتماع العربي :4الجدول رقم
 

هل يوحد منهج واضح في علم االجتماع العربي نعتمده في دراسة وفهم المصطلحات 
 االجتماعية؟

من خالل اإلجابة على هذا السؤال عن وجود منهج واضح يف علم االجتماع العر،ي       
هذه  كلّ   ، فقد أجاب األساتذة أنّ ر،ييف علم االجتماع الغخبالف املناهج املتعارف عليها 
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ها شرة قرن، وبالتايل ميكن اعتبار ودة لدى ابن خلدون منذ أكثر من أربع عجاملناهج مو 
ه ال يوجد منهج واضح لفهم ودراسة أجابوا بأنّ  %15نسبة  مناهج عربية املنشأ، فنجد أنّ 

 أنّ بقد أجابوا  %35نسبة  املناهج غربية معربة، يف حني جند أنّ  املفاهيم االجتماعية ألنّ 
هذه املصطلحات  بني بطار ال املنهج هو االجتماعية املصطلحات فهم من ميكننا الذي املنهج
 .ترك واقعنا العر،ي حيددها مفهوما ومدلوالمع الواقع االجتماع  وبني 

 

 ملاذا) التيرير ( النسبة التكرار اإلجابة
 

 نعم

 

70 

 

35% 
ربط املصطلحات بالواقع 

 الغر،ي ودراستها.

 املناهج غربية %15 63 ال

 ////////// %677 27 اجملموع
 

 : المنهج في علم االجتماع العربي.5الجدول رقم
 

 : أسباب أزمة المصطلحات في علم االجتماع:3المحور
 حسب رأيكم إلى ماذا يعود التأزم الحقيقي في المصطلحات االجتماعية؟ -

املصطلحات  أسباب التأزم احلقيق  يف السؤال جند أنّ سب اإلجابة على هذا حب     
تأخر الدراسات االجتماعية العربية املصطلحات االجتماعية و  االجتماعية يعود إىل تعدد

األول جعل املصطلحات كثرية مما صعب الفهم على الباحثني يف علم االجتماع  حيث أنّ 
 الدراسات الغربية يف علم االجتماع.ون إىل ؤ أما الثاي فقد جعل الباحثني يلجو  ،العر،ي

 

حد أسباب األزمة في علم االجتماع هو التبعية لعلم االجتماع أ على اعتبار أن      
 الغربي، لماذا لم نتخلص منها )التبعية( حتى اآلن؟

، وجدنا إجابة واحدة وه  قلة الدراسات السوسيولوجية العربية حبسب هذا السؤال     
وأكثرها ه  جمرد ترمجات لعلم االجتماع الغر،ي، كذلك عدم وجود مدارس يف علم 
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االجتماع العر،ي، فمثال الفكر اخللدوي مل جيد من يكمل مساره لك  ييرز فكره 
 االجتماع  العر،ي بطريقة مفهومة.

 

 امية البسيطة أحد أسباب األزمة؟هل تعتبر اللغة الع -
األساتذة يف إجاباهتم حول إن كانت اللغة العامية البسيطة أحد أسباب أزمة  جند أنّ       

أجابوا بنعم  %57فنسبة  قد انقسمت إىل قسمني متساويني؛ مصطلحات علم االجتماع
العلم  أهنا أحد أوجه األزمة، إذ أبعدت علم االجتماع ومصطلحاته عن املسار أي 

ليست من أسباب األزمة ألهنا مصطلحات عامية  ، أيأجابوا بال %57يف حني  ،الصحيح
 بسيطة ولكنها نابعة من واقع اجملتمع العر،ي وبالتايل فه  تعير عنه.

 

 التيرير() ملاذا النسبة التكرار اإلجابة

 نعم
 

67 

 

57% 
تبعد علم االجتماع على 
 املسار العلم  الصحيح.

  ال
67 

 
57% 

املصطلحات العلمية البسيطة 
نابعة من اجملتمع العر،ي وتعير 
 عن علم االجتماع العر،ي

 //////////////// %677 27 اجملموع

 
 : استخدام اللغة العامية في علم االجتماع.5الجدول 

 

أزمة علم االجتماع العر،ي إذا وجدت باحثني  من خالل املقابالت خلصنا إىل أنّ       
، فمظاهر أزمة علم االجتماع العر،ي اتدراس مبا سيقدمونه منأكفاء يف امليدان فستزول 

 تتمثل يف:
 من خالل الربط بالواقع العر،ي. حلقيقية على التحليل السوسيولوج عدم القدرة ا -
 تعدد املصطلحات وتعدد تعاريفها. -
 املواضيع.الغر،ي يف النشأة و االرتباط الكل  بعلم االجتماع بالواقع الغر،ي و  ارتباط املنهج -
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 أما عن أسباب هذه األزمة فتتمثل يف:  
 عدم وجود مدارس لتدريس الفكر االجتماع  الغر،ي. -
 قلة الدراسات االجتماعية العربية. -

فللخروج من هذه األزمة وجب التعمق يف الدراسات السوسيولوجية العربية  ،وعليه      
 والعمل اجلاد من الباحثني العرب يف هذا اجملال.

 

 حلول واقتراحات لألزمة:* 
 نقدم مجلة من احللول للخروج من أزمة املصطلحات يف علم االجتماع وه : 
 .ضرورة تعميق الدراسات السوسيولوجية يف الوطن العر،ي 
 ن يف األزمة.و يف هذا العلم لك  ال يقع الباحث نسق من املصطلحات على االتفاق 

 .جعل الدراسات السوسيولوجية ذات أسلوب واضح ودقيق 

 .التعريف باملفاهيم السوسيولوجية بطريقة واضحة 
 

 خاتمة:
علم االجتماع هو الدراسة العلمية للسلوك اجلماع  أو  يف اخلتام نصل إىل أنّ 

الظواهر اليت تدور يف  للسلوك اإلنساي يف إطار اجلماعة، والذي من خالله ندرس كلّ 
 هلا. م حلوالاجملتمع ونقدّ 

 

د املصطلحات ، تعدّ ن أزمة املصطلحات اليت من أوجههاوعلم االجتماع يعاي م
 وبعلم االجتماع الغر،ي.ارتباطها باجملتمع الغر،ي و 

 

أبرز احللول للخروج من أزمة علم االجتماع ه  العمل على خلق نسق من 
 املصطلحات املشوركة اليت يعمل هبا كل الباحثني يف هذا اجملال.
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 الملحق:
 علم االجتماعأزمة المصطلحات في  دليل مقابلة حول:

 : البيانات األولية:8المحور
 الجنس: ذكر                 أنثى   -8
 الجامعة: .......... -0

 : مظاهر أزمة علم االجتماع: 0المحور
 ما الذي يوحي بوجود أزمة في المصطلحات االجتماعية؟ -3

....................................................................................... 
 المصطلحات الموجودة في علم االجتماع مرتبطة بالواقع االجتماعي العربي؟ هل كل   -4

....................................................................................... 
هناك  ما الذي قد يجعل الباحث في علم االجتماع العربي، يدرك أن   ،حسب رأيكم -5

 أزمة في المصطلحات؟
....................................................................................... 

د منهج واضح في علم االجتماع العربي نعتمده في دراسة وفهم المصطلحات جهل يو  -0
 ال            نعم         االجتماعية؟

 ...........................لماذا؟................................................. -7
 : أسباب أزمة المصطلحات في علم االجتماع:3المحور

 إلى ماذا يعود التأزم الحقيقي في المصطلحات االجتماعية؟ ،حسب رأيكم -1
....................................................................................... 

 هو التبعية لعلم االجتماع الغربيحد أسباب األزمة في علم االجتماع أ على اعتبار أن   -9
 لماذا لم نتخلص منها )التبعية( حتى اآلن؟

....................................................................................... 
 ال            نعم       هل تعتبر اللغة العامية البسيطة أحد أسباب األزمة؟ -88
 .......................................................لماذا؟................... -88
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 مفهوم الفقر: من الدالالت اللغوية إلى التأسيس السوسيولوجي
 

The Concept of Poverty: from linguistic signification to 
sociological fondation 

 
 
 

 سعيد موساويأ.                                           
 (المغرب)وجدة  -جامعة محمد األول                                              

                                              said.doc1@gmail.com  
 

 00/89/0808تاريخ القبول:                            87/81/0808: رسالتاريخ اإل
 

 

 ملخص:
تتميز الدالالت املالزمة ملصطلح الفقر يف املعاجم العربية بشمول معانيها، عكس 
املعاي املوضوعة ملصطلح الفقر يف املعاجم الفرنسية والالتينية بوجه عام، فه  تشري إىل 

بوصفها مؤشرات حتيل إىل نسب االندماج  العيش،احلاجة واحلرمان االجتماع  من وسائل 
اليت حتكم  اهليمنة وإرادة اإلعاقة ومضامني ،جهة من اجتماعيا احملددة االستهالكية املعايري يف

عالقة الفئات املسيطرة مع الفئات املسيطر عليها من جهة ثانية، وذلك بشكل يسمح 
 استمرارية تفوق رأمساهلا الثقايف واالجتماع .للفئة األوىل بإعادة إنتاج الفقر، واحلفاظ على 

 إعادة اإلنتاج. ،ثقافة الفقر ،التفقري ،الفقر، العوز الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
Contrary to the meanings established for the term poverty in 

French and Latin dictionaries in general, the connotations associated 
with the term poverty in Arab dictionaries are distinguished by their 
comprehensive meanings, as they refer to the need and social 
deprivation of means of living, that are considered as indicators which 
lead to integration’s rates in socially defined consumer standards. On 
the other hand, it refers to the contents of disability and the will to 
dominate that govern the relationship of the dominant groups with the 
dominated groups, in a way that allows the first group to reproduce 
poverty and maintain a continuity that exceeds its cultural and social 
capital. 

 
 

Keywords: Poverty, Pauperisme, Culture of poverty, Social 
reproduction. 
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 :مقدمة
 (Pierre Bourdieu)  ، عبارة صرح هبا بيري بورديو(1)للسوسيولوجيا موضوع يتكلم

اإلشكاليات النظرية واملنهجية اليت تواجهها العلوم اإلنسانية بوجه عام  لتلخيص كلّ 
اجلهود النظرية واملنهجية احملاكية للعلوم  والسوسيولوجيا على وجه اخلصوص، فرغم كلّ 

الطبيعية، واليت استهدفت حتويل السوسيولوجية إىل علم دقيق ينهل من االنتصارات احملققة 
البيولوجية، سواء من حيث طرق مقاربة املوضوع أو من جهة تبين يف الرياضيات والفيزياء و 

اإلشكاليات الكالسيكية  منهجية التحري اإلميريق  يف مجع املعطيات ومعاجلتها، إال أنّ 
السجاالت ذات األبعاد  الزالت تطرح نفسها يف كلّ  اليت واجهتها السوسيولوجية

 اإلبستيمولوجية والنظرية.
 

هيم يف علم االجتماع، ه  من بني اإلشكاليات اليت تفرض إشكالية املفا ولعلّ 
نفسها على السوسيولوجيني، وتنتصب بوصفها حقال للتجاذب واالختالف، على 

فإذا كان املفهوم تعبريا عن جمموعة من اخلصائص  .مستويات طرق مقاربة املفهوم وصياغته
من خالله  قالب نظري يتمّ املشوركة لظاهرة اجتماعية معينة، وكذلك جتريدا للظاهرة يف 

ه ال ميكن تلخيص وتكثيف كل املتغريات واملؤشرات ذات الطابع الكم  أو الكيف ، إال أنّ 
أن ينفلت من طابعه التارخي  واالجتماع ، وال من مؤثراته الثقافية والسياسية واالقتصادية. 

عملية بنائه ال  زمان ومكان، إذ إنّ  ه هبذا ليس بناًء جامدا ذا طابع ميتافيزيق  صاَل لكلّ نّ إ
( كما ذهب إىل ذلك جون  idéaltypeميكن أن تستقيم إال على أساس ّنوذج مثايل )

ما ميكن أن يعنيه مفهوم بالنسبة إىل جمتمع  (Jean-Claude Passron)(2) كلود باسرون
، بل ما، ال ميكن إسقاطه وتبنيه على وجه اإلطالق على جمتمع مغاير بطريقة تعسفية

 conceptاملطلوب يف احلقل السوسيولوج  االعتماد على صياغة ّناذج مثالية للمفهوم )
typologiqueبوصفها ركيزة  جتاوز لشرط القابلية للتعميم، أيّ  (، التوجه الذي ال يشري إىل

األمر تستلزمه الشروط التارخيية واالجتماعية  بل إنّ  أساسية لصحة النظريات السوسيولوجية،
ينبغ  تأويل املفهوم يف سياقها أو ما اصطلح عليه عبد الرمحان املالك  بديناميكية  اليت

 .(3)حياة املفهوم 
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سنحاول يف هذه الورقة التطرق إىل مفهوم الفقر، بالنظر جملموع اإلشكاليات اليت ما 
تناقش طرحه إن على مستوى املتغريات واملؤشرات املرصودة لقياسه ميدانيا، أو على  لبثت

مالحظة  مستوى صياغة تعريف يتواضع املهتمون بدراسته بوصفه ظاهرة على تبنيه، ولعلّ 
سيوضح، كما سنشري إىل ذلك، إىل غياب مرادف ملصطلح  يةبسيطة للكلمات املفتاح

 مبصطلح عوز. (Pauvreté) الفقر يف اللغة الفرنسية، وبالتايل التأكيد على ترمجة كلمة
 

سؤال: ما مدى  علىبة هذا املفهوم يكمن يف اإلجابة منطلقنا يف مقار  لذلك فإنّ 
الورابط بني خمتلف املضامني والدالالت اللغوية اليت حتيل إليها املتون املعجمية، العربية 
والالتينية، وبني االستعماالت السوسيولوجية ملفهوم الفقر؟ وهو ما ال ميكن أن يتأتى إال 

وجية املستهدفة للفقر بوصفه مفهوما وظاهرًة بوضع إطار نقدي لبعض التفسريات السوسيول
 للوصول إىل مدى االنسجام بينها وبني الدالالت اللغوية املستنبطة من مصطلح الفقر. 

 

 أوال: الدالالت واألبعاد اللغوية لمصطلح الفقر:

 مصطلح الفقر في اللغة العربية، التأصيل اللغوي للمفهوم: -8
 ومحوالته ،اللبنة األوىل الستقصاء دالالته مفهوم، البحث يف األصول اللغوية أليّ  يعدّ 

واإلحاالت اليت يشري إليها؛ من أجل إعطائه الدقة الالزمة لوصف الظواهر املراد التعبري 
عنها سوسيولوجيا، الش ء الذي يندرج يف إطار التأسيس لعلم املصطلحية يف ارتباطه 

لم  للمصطلحات، من خالل توحيد االستعمال الع بالتنظري السوسيولوج ، إذ جيب
البحث عن دالالهتا اللغوية والثقافية، ليتسىن بعد ذلك استعماهلا وحتويلها إىل مفاهيم قابلة 

 للتعميم والقياس على الظاهرة موضوع البحث.
 

ه من الضروري العودة إىل املتون اللغوية من أجل استخالص خمتلف لذلك وجدنا أنّ 
املصطلحات، وإعادة بناء املفهوم مبا يتوافق مع خلفياته  املعاي والدالالت اليت حتملها
مصطلح الفقر حييل إىل عدة دالالت لغوية، تعير عن  اللغوية والثقافية. هكذا جند أنّ 

التاريخ  التمثالت اليت اختزهنا اإلنسان انطالقا من جتربته الوجودية والتفاعلية على مرّ 
 االجتماع  ملعايشته هلذه الظاهرة.
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الغىن  جم "لسان العرب" يشري ابن منظور إىل الفقر بالقول: )الَفْقُر والُفْقُر، ضدّ يف مع
مثل الضَّْعِف َوالضُّْعِف. الليث: والُفْقُر لغٌة َرِديئٌة؛ ابن سيده: وقدُر ذلك أن يكون له ما 
يكِف  عيالُه، ورجل فِقرٌي من املال، وقد فـَُقَر، فهو َفِقرٌي، واجلمع فـَُقرَاُء، واألنثى َفِقريٌَة من 

لَغٌة من الَعيِش ]...[ والَفقُر هو احلاًجُة نسوة فـََقائَِر ]...[ اْبُن السكيِت: الَفِقرُي الذي له بُ 
 .(5)ا يف املعجم الوسيط الَفْقُر هو الَعَوز واحلَاَجة، أمّ (4)َوِفْعُلُه االْفِتَقاُر َوالنعُت َفِقرٌي(

 

ابن منظور يربط بني الفقر والضعف واحلاجة بوصفها مصطلحات تعير عن  يبدو أنّ 
إمنا الصدقات للفقراء ﴿ املسكني مستشهدا باآلية:ه يفرق بني الفقري و واقع واحد، إال أنّ 

     ؛ فقد )ُسِئَل أبو العباس عن تفسري الَفِقرِي واملِْسِكنِي فقال: قال أبو عمرو﴾واملساكني
 ُل، واملِْسِكنُي الذي ال ش ء لهبن العالء فيما يروي عنه يونس: الَفِقرُي الذي له ما يَأكُ 

الفقري الذي ال ش ء له واملسكني الذي له بعض ما يكفيه، وإليه ذهب الشافع   وقيل إنّ 
  متييز الفقري عن املسكني، أرجعه ابن منظور إىل معايري  .كما أنّ (6)رض  اهلل عنه( 

الفقراء هم الزُّميَن الِضَعاف الذين ال حرفة هلم، واملساكني  مهنية بالقول: إنّ  -سوسيو
 ة تقع مبوقعها وال تغنيه وعياله.الُسؤَّال ممن له حرف

 

اهلدف من وراء السع  حنو التمييز بني هاتني الفئتني هو التوصل إىل من هلم  إنّ 
 ع وراء هذا املسعى دينيا يف عمقهاألحقية يف احلصول على الصدقات، وبذلك يكون الداف

نتم الفقراء إىل أ﴿الفقري عند العرب هو احملتاج مصداقا لقوله تعاىل:  فابن عرفة يصرح أنّ 
ا املسكني فالذي قد أذله الفقر، فإن كان هذا إّنا مسكنة من أي احملتاجون إليه، فأمّ  ﴾اهلل

جهة الفقر حلت له الصدقة، وكان فقريا مسكينا، وإذا كان مسكينا قد أذله سوى الفقر 
ضعيف ال  الفقر املكسور الِفَقار، ويضرب مثال لكلّ  فالصدقة ال حتل له، ويف تعبري آخر أنّ 

الفقري معناه املقهور الذي نزعت فقرة من ظهره فانقطع صلبه من  ينفد من األمور، أي أنّ 
 ، كما أنّ (8)، ويقال فقرا: اشتكى ِفَقارُه من كسر أو مرض، فهو فقر أو فقري(7)شدة الفقر

الفقر أن حُيَز أنف البعري ليدلل الصعب وبذلـك يروضه
(9.) 
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لى األصول اللغوية ملفهوم الفقر، قد قادتنا إىل خمتلف إن هذه اإلطاللة السريعة ع
إىل املوارد  ،دالالت حتيل إىل العوز واحلاجة ،الدالالت الظاهرة واملستورة يف ثنايا هذا املفهوم

 يمنة والسيطرة والوركيع واإلعاقةاملالية، لكنها يف الوقت نفسه دالالت حتيل إىل إرادة اهل
ه إنسان غري على واقع حال اإلنسان الفقري، من حيث إنّ  وكلها متس يف جوهرها وتنطبق

قادر على احلركة بسبب معاناته املزمنة مع فقراته، أو قدراته وإمكانياته؛ إذ ما استعرنا تعبري 
ْفُقورَِة(  على كونه َمْفُقوراً  وهو ما ينطبق كذلك ،(Amartya Sen) أمارتيا صن

َ
)مثل الناقة امل

 والسيطرة املمارسة عليه.بسبب إرادة اهليمنة 
 

هذا التحليل ال يروم الوصول إىل أحكام أخالقية قبلية  أن نشري إىل أنّ  وهنا ال بدّ 
جاهزة، بالقدر الذي يسعى إىل استنباط الدالالت اخلفية للمفهوم، وحماولة جعله مطابقا 

 لتجلياته على مستوى الواقع االجتماع .
 

 مصطلح الفقر في المعاجم الفرنسية  -0
اقتصارنا على املعاجم الفرنسية الستكشاف املعاي والدالالت اليت تعطى ملصطلح  إنّ 

 ل يتمثل يف كون اللغتني"الفقر" وعدم التطرق للمعاجم اإلجنليزية قد حتمه معطيان، األوّ 
ا االعتبار الثاي اإلجنليزية( تنتميان إىل نفس األصول اللغوية "الالتينية"، أمّ  - )الفرنسية
 .(10)(Pauvreté) الفرنسية الكلمة من اشتقاق إال ماه  اإلجنليزية (Povrety) كلمة فلكون
 

تشري املعاجم الفرنسية إىل دالالت متقاربة ملصطلح "الفقر"، فهو مشتق من الكلمة  
(، وهو خيتلف باختالف السياقات املستعملة فيه، إذ ميكن أن يشري Paupertasالالتينية )

به فرد أو جمموعة معينة، كما ميكن أن حييل إىل دالالت مستعارة إىل معىن مباشر يوصف 
حالة على  لذلك سنتطرق لكلّ  تعير عن إحدى املشاعر واألفكار السلبية أو اإلجيابية.

 حدة، مع احورام الورتيب املعتمد من لدن تلك القواميس يف طرح خمتلف الدالالت.
 .(11)ت واألشياء الالزمة للحياةيشري مصطلح "الفقر"إىل العوز والنقص يف اخلريا -
( كاختيار عقائدي ديين، يف عالقته مع dévotion) اإلخالص يشري "الفقر"إىل -

الفقري هنا هو اختيار حر لالنسالخ عن  القيم اإلجنيلية اليت متجد الفقراء، وفقر
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، وهو كذلك فقر روح  غري مادي من خالل التخل  عن (12)امللذات الدنيوية
 .(13)املادية الدنيويةالطموحات 

  ( للتعبري عن احنطاط ش ء ماfigurémentيستعمل مصطلح "الفقر" جمازيا ) -
إىل كل  كلغة فقرية أو خطاب فقري للتقليل من قيمته، أو اإلشارة بتعبري "الفقر"

 .(14)ما ميكن أن يقال أو يفعل على سبيل االستهجان

ارتباط حتديده بعناصر مادية ترجع إىل  يف تظهر لنا هذه املعاي اليت أعطيت للفقر
حمددات اقتصادية بالدرجة األوىل، من خالل الوركيز على أساسيات احلياة ومدى التوافر 
عليها لتحديد حالة الفقر، كما أنه يشري إىل مضامني روحية تعير عن درجة االنسالخ من 

ويوظف هذا  ا حرا.بوصفه اختيار  املتطلبات واحلاجيات االجتماعية أو الفيزيولوجية
املصطلح للتعبري عن تقييم سليب لألقوال أو لألفعال، أي للتعبري عن الرفض هلا وللجهة 

 الصادرة عنها.
 

( والذي يعير عن صفة للفقر، عدة استعماالت Pauvre) ملصطلح الفقري كما أنّ 
 من بينها: وتوظيفات لغوية يف سياق املعجمية الفرنسية لعلّ 

يكفيه من الضروريات أو له اليسري منها، وميكن أن  ميلك ما الفقري هو الذي ال -
 (15)يوصف كفقراء الفالحني وذوي احلرف البسيطة

(، الشخص الذي ليس extensionيقصد بالفقري كذلك عن طريق توسيع املعىن ) -
 (16)له ما يكف  للعيش بكرامة.

فيه  يستعمل مصطلح الفقري لوصف لغة خطاب ما بأنه فقري عندما تستعمل  -
كلمات ليس من الضروري سردها، وميكن استعمال هذا الوصف للتعبري عن 

 (60)التعاطف مع شخص ما إلظهار تعاسته.

 ميكن استعمال هذا الوصف للتعبري عن احلب والعطف على شخص مقرب. -

يستعمل كذلك للتعبري عن ازدراء حالة معينة كوضعية السكن، أو إعطاء شخص  -
 (68)ما مكانة غري مستحقة.
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 ما. لشخص االجتماع  االعتبار غياب وضعية على لإلحالة "فقري" يستعمل وصف -

يستعمل كذلك مصطلح "فقري" لإلشارة إىل من تنقصه املهارات اليدوية والفكرية  -
 . (69)إلجناز مهنة ما

املقارنة بني الدالالت املوضوعة ملصطلح  الفقر والفقري يف كل من اللغة العربية  إنّ 
أدىن من التوافق يف املعاي املوضوعة لكال  واللغة الفرنسية، تقودنا للقول بوجود حدّ 

املصطلحني، واليت جتمع على ربط الفقر بغياب اإلمكانيات الضرورية للحياة اليومية، كما 
وضعية االزدراء والوصم الذي ختتزنه هذه املصطلحات، واليت ال متثل إال  يظهر اإلمجاع على

تعبريا عن تفاعل اجتماع  ينبذ كل املظاهر االجتماعية للفقر، كما يلصق صفة الفقر بكل 
 التعابري االجتماعية اليت ال تلتزم بالقواعد العامة للسلوك املقبول.

 

ق إليها يف املعاجم الفرنسية، اقتصارها على غري أن املالحظ يف الدالالت اليت مت التطر 
بأي شكل  للفقر املولدة االجتماعية األسباب إىل اإلشارة دون للفقراء، الفردية الصفات سرد

أي  تنسب لألفراد الفقراء يف اجملتمعمن األشكال، مع االقتصار على سرد الصفات اليت 
أسبابا ميكن تفسري الفقر من حاالت الوصم اليت تلحقهم، بوصفها نتيجة للفقر وليست 

 ه  كلمة العوز. (Pauvreté) الورمجة األكثر مصداقية لكلمة مما يتيح لنا القول بأنّ  خالهلا،
 

بناء عليه، وعلى سبيل املثال ال احلصر، فقد حتول الفقر يف بعض التعابري الثقافية 
يعتير معرة، والفقري بال "الفقري  العربية إىل وصم اجتماع  حقيق ، إىل درجة أضحى معها:

بالء وداعية إىل مقت الناس، وهو مع ذلك مسلبة  الفقري رأس كلّ  مروءة حّت قيل:
للمروءة، مذهب للحياء، فمّت نزل الفقر بالرجل مل جيد بُدًّا من ترك احلياء، ومن فقد 
حياءه فقد مروءته، ومن فقد مروءته مقت، ومن مقت أزدرى به، ومن صار كذلك كان  

ازدراء  هذا ما دعا لقمان إىل تلقني ابنه نصيحة تقيه شر ، ولعلّ (20)ه عليه ال له"كالم
يا بين أكلت احلنظل وذقت الصير فلم أر شيئا أمر من الفقر، فإذا افتقرت "اجملتمع بالقول: 

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: ما مصدر  ، إنّ "فال حتدث الناس به ك  ال ينتقصوك
الفقراء؟ هل هم الفقراء أنفسهم بوصفهم  من احلموالت القدحية يف حقّ هذا الكم اهلائل 
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تعبريا عن أقصى درجات احتقار الذات؟ أم أن مصدرها قوى أخرى تلعب على معطى 
 ترسيخ دونية وعجز هذه الفئات لضمان السيطرة االجتماعية والطبقية؟ 

 

 السوسيولوجيةثانيا: الفقر من األبعاد اللغوية إلى االستعماالت 
تطغ  على السوسيولوجيا املواضيع ذات األبعاد السجالية، واليت غالبا ما تفشل يف 

هذا األمر يعود إىل اختالف اخللفيات العلمية والنظرية  املهتمني، ولعلّ  حشد إمجاع كلّ 
باحث، مما ينوع مسالك دراستها وفهمها. كما يرجع كذلك إىل  واإليديولوجية لكلّ 

ليت تعرفها الظواهر االجتماعية، األمر الذي ينطبق على الدراسات اليت قدمها الدينامية ا
علماء االجتماع حول ظاهرة الفقر، وهو ما يظهر يف صيغة اإلجابة عن سؤال: ما هو 

 الفقر؟ الصيغة اليت ختتلف باختالف املتغريات واملؤشرات املرصودة للقياس والتعريف.
 

قسيم النظريات السوسيولوجية حول الفقر إىل هذه االختالفات، ميكن ت يف ظلّ 
 مقاربتني أساستني: األوىل مقاربة فردية، والثانية مقاربة هيكلية.

 

تأسيسا على ما سبق، سنحاول التطرق إىل مدى الورابط بني الدالالت اليت أعطيت 
( من خالل أطروحته حول ثقافة Oscar Lewis) ملفهوم الفقر يف مسامهة أوسكارلويس

مقاربة بيري بورديو  إىل جانب ر، واليت متثل املقاربة الفردية فيتحميلها األفراد ِوْزَر فقرهم،الفق
جتلياته، حيث يـَُعّد من املدافعني عن الطابع اهليكل  ألسباب  حول البؤس االجتماع  بكلّ 

 عربية.الفقر، مع استحضار ربط تصورمها ملفهوم الفقر باألبعاد اللغوية املبثوثة يف املعاجم ال
 

 :أوسكارلويس وثقافة الفقر  .8
تندرج املسامهة اليت قدمها أوسكار لويس ضمن املقاربة الثقافية للفقر، فمن خالل 

 ، انتهى إىل أنّ 1961( سنة The Children of Sanchezدراسته حول أطفال سانشيز )
هناك مسات ثقافية تعمل على إعادة إنتاج نفسها من جيل إىل جيل، مضموهنا األساس: 

 ي والسياس اجملتمع املد يف منظمات مشاركة االتكالية والقدرية واخلمول واالجتاه إىل نبذ كلّ 
 مليقدّ ، مسة متبادلة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا سبعني إذ أمجل هذه الصفات يف أزيد من
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تعريفه لثقافة الفقر بكوهنا: "ّنط للعيش يتميز باالستقرار وباالستمرارية، حيث ينتقل بذلك 
لثقافة الفقر طرائق وأشكاال نفسية واجتماعية تظهر  من جيل إىل جيل بفضل األسرة. إنّ 

الثقافة الوطنية بوجهها  لدى األفراد، كما أنه العامل الدينام  الذي حيدد كيفية االخنراط يف
 .(21)األمشل، ويف الوقت نفسه تصبح ثقافة الفقر جزًءا من الثقافة الوطنية العامة"األعم و 

 

لقد توصل "أوسكار لويس" إىل هذا التعريف من خالل رصده لألوجه اليت جتعل من 
الفقر يأخذ طابعا تطوريا خطيا عير الزمن من جيل إىل جيل من اآلباء حنو األبناء، حيث 

 wayنفسها، وهبذا تتمكن من أن ترقى إىل وصفها بنمط العيش )تعمل على إعادة إنتاج 

of lifeأسلوب حياة سائد لدى الفقراء، كما أهنا متثل يف الوقت نفسه ثقافة فرعية  ( أو
 داخل اإلطار الثقايف العام.

 

نظرية أوسكار  ةقراء مسؤولية فقرهم، مل تكن وليداألوىل لتحميل الف اإلرهاصات إنّ 
الفقر، ولكن كانت نتيجة اإلصالحات الدينية اليروتستانتية يف صيغتها  لويس حول ثقافة

الكالفينية املتطرفة، كاستجابة إيديولوجية ملا أملته البنية االقتصادية السائرة إىل املزيد من 
 التجارية والصناعية، جتسيدا ملبدأ "دعه يعمل دعه مير". (Libéralisation) الليرلة

 

لصفات اليت وضعها أوسكار لويس للفقراء، ال ميكن أن يقودنا التأمل يف جممل ا إنّ 
 ة اليت تسردها املعاجم الالتينيةإال إىل استنتاج التطابق والتقارب بني تلك الصفات املتعدد

 عن هذا التطابق: إجابة أو كالمها يدفعنا إىل طرح فرضيتني ميكن أن تشكل إحدامها وهو ما
أوسكار لويس عمل على إسقاط تلك املضامني اللغوية على الواقع  نّ إ الفرضية األولى: -

 االجتماع  املدروس قصد تفسريه أو تيريره، مبا خيدم املصاَل اإليديولوجية للمسيطرين.
 حتيلنا إىل العالقة املمكنة بني البنية اللغوية الرمزية والبنية االجتماعية. الفرضية الثانية: -

 

لعل من أبرزها ما  لويس إىل الكثري من االنتقادات، لقد تعرضت نظرية أوسكار
"، واليت نمو الفقر( يف كتاهبا "Chilman Catherine)ذهبت إليه شيلمان كاترين 

املنشورات اليت تصدرها حكومة الواليات األمريكية حول الفقر، تدفع باملرء  أنّ  سجلت فيه
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ى يف الورويج ملنظور ثقافة الفقر. إذ احلكومات االحتادية هلا أمهية عظم إىل الذهاب إىل أنّ 
اإلسهامات اليت نشرت بدعم من األوساط الرمسية قد استعملت اإلطار  جلّ  جند أنّ 

النظري واملفاهيم  نفسه الذي صاغه "أوسكار لويس"، وهو ما يظهر بوضوح يف التوجه 
ربطه بني اخلمول والكسل  من خالل (Charles Murrayالذي دافع عنه شارلز موراي )

وانعدام الرغبة يف العمل، وتدي الورابط العائل ، وبني ارتفاع املخصصات املرصودة لدعم 
وميكن تيرير هذا بالرغبة اليت كانت حتدو  ،(22)الفقراء يف الواليات املتحدة األمريكية

 بدعوى أنّ السياسيني للتغطية على عجز املخططات اليت متت صياغتها لصاَل الفقراء، 
 .البنية الثقافية هلؤالء ه  العائق وراء عرقلة تنفيذ السياسات املرصودة حملاربة الفقر

  

من خالل ما سبق تتضح املعاي السوسيولوجية اليت أشارت إليها املعاجم اللغوية 
األفراد العربية بربط الفقر باإلعاقة واهليمنة، اليت متارسها القوى االجتماعية املهيمنة على 
املقاربة  واجلماعات، وتقدمي التيريرات اليت حتول الضحايا إىل جنات، ولنخلص إىل أنّ 

األبعاد الداللية  الثقافية ملفهوم الفقر بالصيغة اليت قدمها أوسكار لويس ال تستجيب لكلّ 
اء اليت خيتزهنا مفهوم الفقر يف املصطلحية العربية، بوصفه يرصد أوجه احلاجة املادية للفقر 

 ولكنه كانعكاس لثقافة الفئات املسيطرة والوصم االجتماع  الذي يواجهونه داخل اجملتمع،
إنتاج الفقر وه  إرادة  يشري يف الوقت نفسه إىل األسباب اليت نُعدُّها هيكلية يف إعادة

 اهليمنة والسيطرة االجتماعية، من خالل فعل اإلعاقة اليت يعاي منها الفقراء.
 

 إعادة إنتاج األوجه االجتماعية للفقر بييير بورديو: .0
ميكن تأويل تصور بيري بورديو للفقر دون استحضار أطروحته حول عالقة املؤسسة  ال

املدرسية بإعادة اإلنتاج االجتماع ، هذه العالقة اليت تنطلق من اعتبار املدرسة مؤسسة 
 ، وإضفاء على التفاوت االجتماع - عن طريق جمموعة من اآلليات -طبقية حتافظ 

من أجل إخفاء  الشرعية عليه، حبيث إن إضفاء الشرعية هذه تعتمد على وسائل متعددة
ثقافة للفئات املسيطرة، تعمل على  طابعها اإلقصائ  اجتاه الفئات األخرى، فثقافة املدرسة

 .(23)االنتقاء لتحديد ما هو مثمن ومتميز، أو عكس ذلك ما هو مبتذل وركيـك وعموم 
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الطابع االنتقائ  للمدرسة ال ميكن أن يكون مقنعا دون فرض نوع من اإليهام  إنّ 
التفاوت  واإلقناع على الطبقات الدنيا، والسيما من خالل إيديولوجيا املوهبة اليت تسلم بأنّ 

يف النجاح املدرس  يعكس التفاوت يف القدرات الفطرية، وعلى هذه املواهب ينبين 
 فرد. استحقاق كلّ 

 

يف اجلماعة املسيطرة اليت  -حسب بيري بورديو-زيف هذه اإليديولوجيا يظهر  إنّ 
أي سلطة فرض احملتويات املطابقة ملصاحلها، من خالل  فوضت للمدرسة سلطة الفرض،

من الفئات  من أمهها طبيعة التوجيه الذي يستفيد منه أبناء كلّ  مجلة من اإلجراءات، لعلّ 
 يطغى عليها عدم التوازن لصاَل الفئة األوىل، املالكة لرأمسال املسيطرة واملسيطر عليها، واليت

ثقايف واجتماع  ميكنها من اختاذ القرارات الصائبة يف الوقت املناسب ويف التخصصات 
املناسبة، حبيث تصبح التخصصات املدرسية ه  نتاج عالقة قوى بني مجاعات 

يز االجتماع  من خالل التميز ، رهاهنا األول واألخري احلفاظ على التم(24)اجتماعية
املدرس . هذا الواقع يشكل يف الوقت نفسه إعاقة للطبقات املهيمن عليهاـ حتول دون 

 متكنها من االخنراط يف احلركية االجتماعية الصاعدة.
 

أمل للطبقات  اإلجهاز على كلّ  فالطبقات املسيطرة، ال تدخر جهدا يف التأخري أو
ركية االجتماعية الصاعدة، وهنا جتد املدرسة ه  األداة لتحقيق الدنيا يف االستفادة من احل

الفئات  وانفتاحه على كلّ  هذا الكبح الطبق ، فمع الورويج ألطروحة دمقرطة التعليم،
الكم ، برزت إىل الواجهة معضلة تراجع قيمة الشهادات املمنوحة  املستوى على االجتماعية

الزيادة يف   مع آليات االقتصاد النقدي، يالحظ أنّ ألبناء الطبقات الدنيا، فبإجراء تشابه 
القيمة االمسية للشهادات احملصل عليها يطرد  ، أي أنّ (25)كمية النقود تؤثر يف قيمتها 

التوجيه املدرس  املوضوع من ِقَبِل املسيطرين وفقر الرأمسال  تدنيه بازدياد حامليها، ذلك بأنّ 
هناية دراستهم االبتدائية إىل توكيل  ذئات، يدفعهم منلمنتسبني هلذه الفالثقايف واالجتماع  ل

    مصريهم إىل تعليمات املؤسسات املدرسية، ما يضعهم يف مهب الصدف االجتماعية 
اليت غالبا ما تقذف هبم إىل املواقع  - بعد سريورة من اإلقصاء املستمر داخل املدرسة -

 اإلقصاء االجتماع . وشّت أشكالاالجتماعية املوروثة عن آبائهم يف مواجهة البطالة 
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عكس هذه الوضعية تؤهل الفئات املسيطرة أبناءها الحتالل املواقع االجتماعية 
( اليت اكتسبوها يف أوساطهم العائلية، واليت habitusنفسها، بفضل امللكة/ اهلابيتوس )

ملعلومات امتالكها ملصادر متنوعة الستقاء ا تعط  آثارها خالل املسار املدرس ، كما أنّ 
وتوظيفها، تسمح هلم بتطبيق اسوراتيجية تضمن النجاح والتفوق املدرس  واالجتماع  

شهورة أو ذات االستقطاب الدخول إىل املؤسسات امل ألبنائها، األمر الذي يفسر أنّ 
، فبجانب (26)حكرا على الفئات املسيطرة كما هو الشأن بالنسبة إىل املغرب، يظلّ   ،احملدود

الرأمسال املعريف، حتتكر الطبقات املسيطرة أرقى املؤسسات املدرسية اليت تقود إىل منطق نقل 
الفرص  ، وعلى هذا األساس تبقى كلّ (27)املواقع العليا يف السلطة االقتصادية والسياسية

لتحقق بذلك هيمنتها على  االجتماعية يف متناول هذه الفئات املمسكة بزمام األمور،
ة، على املستويات: االجتماع ، واالقتصادي، والسياس ، وعلى حساب املواقع االسوراتيجي
 اإلعاقة واهليمنة االجتماعية نفسها على الفئات املسيطر عليها. أسباب إنتاج وإعادة إنتاج

 

املقاربة اليت قدمها بيري بورديو إلعادة اإلنتاج وعالقة املدرسة به، تظهر لنا  إنّ 
مفهوم الفقر أن حييل إليها سوسيولوجيا، فهو ظاهرة  الدالالت احلقيقية اليت جيب على

أسبابه هيكلية منتجة مؤسساتيا  باإلضافة إىل أنّ  ناجتة عن اسوراتيجيات اهليمنة يف اجملتمع،
ومسوغة عير مجيع مصادر اإلنتاج اإليديولوج ، فهو فقر يتم إنتاجه اجتماعيا، عن طريق 

يف االخنراط يف صريورة احلركية االجتماعية  طموح للفئات املسيطر عليها إعاقة وكبح كلّ 
 ت تيريرية مثل التميز واالستحقاقاإلقناع هبذا الوضع عن طريق عدة آليا الصاعدة، ويتمّ 

على جماهبة لعبة اجتماعية حمسومة  ىام إنسان مكسور الِفَقار، ال يقو لنصبح بعد ذلك أم
ْفُقورَة -ك َمْفُقور النتيجة لفائدة من يتحكمون يف إدارة أطوارها، وهو بذل

َ
 - مثل الناقة امل

أو متحكم يف حركيته اليت لن تتعدى املسار املوروث اجتماعيا عن أبائه وأجداده، لتكون 
بوصفه عوزا وحاجة، األمر  حمصلة هذه اهليمنة وإرادة اإلخضاع االجتماع ، بروز الفقر

استه، وإصدار األرقام املؤسسات املهتمة بدراسة واقع التنمية على در  الذي تعكف جلّ 
الصماء اليت ال تالمس األسباب، بالقدر الذي تيرر فيه النتائج. لذلك ال ميكن مقاربة 

باستحضار  إال العربية، املعاجم يف اللغوية جذوره مع تام وبانسجام سوسيولوجيا الفقر مفهوم
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ميكانيزمات اإلخضاع واإلعاقة اليت تدخل يف عالقة تأثري وتأثر بشّت مظاهر العوز واحلاجة 
وفقدان االندماج الفعل  يف سريورة اإلنتاج واالستهالك. األمر الذي حيتم علينا إعادة النظر 
يف الكثري من املصطلحات ذات االنتماء إىل احلقل التداويل ملفهوم الفقر، ذلك بوصفه جمرد 

 صيل حاصل لدالالت ميكن ملفهوم الفقر وحده أن يعير عنها باألمانة والدقة املطلوبتني. حت
 

 خاتمة
للبحث املعجم  أمهية عظمى يف التأسيس للمفاهيم، وربطها بالسياقات االجتماعية 

اللغة ه  اخلزان الذي تودع فيه اجملتمعات جتارهبا وخيراهتا  والثقافية اليت حتتضنها، ألنّ 
ية والفكرية، وه  كذلك ذاكرة تارخيية واجتماعية، تستوجب على الباحث يف ميدان العاطف

العلوم االجتماعية واإلنسانية االنطالق منها للتأسيس النظري واملنهج  للمفاهيم اليت 
 يستعملها للتعبري عن الواقع وقياسه.

 

ستنتاج البحث املعجم  يف مصطلح الفقر قد قادنا ال بناء عليه، ميكن القول إنّ 
 مبفهوم الفقر ه  ترمجة ال تستويف كلّ  (Pauvreté)مفاده أن ترمجة الكلمة الفرنسية 

ا ميكن أن تورجم فقط بكلمة عوز، يف الدالالت املعجمية املوضوعة يف كلمة فقر، كما أهنّ 
مفهوم الفقر بوصفه إرادة  -بشكل حصري-حني تعجز عن التعبري عن دالالت توح  إىل 

الفرد املفقور أو اإلعاقة يف أبعادها االجتماعية "الناقة لورويض الصعب منها"، و اهليمنة "فقر 
املنزوع الفقار"ـ لذلك فالكلمة الالتينية السالفة الذكر ميكن أن تغط  فقط اجلوانب 

 االقتصادية، يف حني تعجز عن استيفاء الدالالت السياسية واالجتماعية للظاهرة.
 

ه السوسيولوج ، قابل للتعميم، بوصفه أداة حتيل إىل مفهوم الفقر يف استعمال إنّ 
جمموعة من املتغريات واملؤشرات القادرة على قياس ظاهرة اجتماعية معينة، جتد سندها يف 

 صن" للفرص والقدرات واإلمكانيات من أبرزها مقاربة "أمارتيا عدة إسهامات نظرية؛ لعلّ 
لطرح البورديوي املتعلق بإعادة اإلنتاج وكذلك استجابة هذا املفهوم للحموالت النظرية ل
الشروط اللغوية والنظرية، وتصبح معه  االجتماع . ليصبح بذلك مفهوم الفقر مستوفيا لكلّ 

عدة مفاهيم أخرى كالفقر النسيب الفقر املطلق الفقر الكبري، إىل غري ذلك من املفاهيم جمرد 
 كل أمانة.حتصيل حاصل لدالالت يكف  مفهوم الفقر للتعبري عنها ب
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 ملخص:

 ومدى الشرعية، غري اهلجرة ملصطلح النظرية املفاهيم يف البحث إىل الدراسة هتدف

التطرق  ذلك خالل من وسنحاول وخصائصها، وأشكاهلا آللياهتا فهمنا تطوير يف أمهيتها
 ضمن الظاهرة هلذه الفكرية السياقاتإبراز و  الشرعية، غري للهجرة املفاهيم  إىل التأصيل

 واالجتماعية واالقتصادية السياسية لتجلياهتا وفقا واملتغرية، املتجددة االجتماعية التعاريف أهم

 لظاهرة اجليد الفهم أجل من معاملها وحتديد هلا املفسرة النظريات جلملة عامة نظرة وإعطاء

 فيها نشأت اليت واالجتماعية االقتصادية والظروف تطورها وحتليل شرعية،ال غري اهلجرة

 .والنظريات املفاهيم مابني والعالقة
 
 

 السرية. اهلجرة القانونية، غري اهلجرة شرعية،ال غري اهلجرة املهاجر، اهلجرة، المفتاحية: الكلمات
 
 

:Abstract 
The study aims to research the theoretical concepts of the 

term illegal immigration, and its importance in developing our 
understanding of its mechanisms, forms and characteristics, and 
through that we will try to address the conceptual rooting of 
illegal immigration, highlighting the intellectual contexts of this 
phenomenon within the most important renewable and changing 
social definitions, according to its political, economic and social 
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manifestations. Giving an overview of the set of theories 
explaining it and defining its features in order to better 
understand the phenomenon of illegal immigration, analyze its 
development and the economic and social conditions in which it 
arose, and the relationship between concepts and theories. 

 

Keywords: immigration, immigration, illegal immigration, 
illegal immigration, clandestine immigration. 

 :مقدمة
اهلجرة مصطلح عرفه اإلنسان قدميا حيث كان تنقل األشخاص وممتلكاهتم موجود مع 

نتقال االورزاق وتلبية احلاجات من خالل مسايرة التطور التارخي ، منذ عدة قرون بغية االس
 من منطقة إىل أخرى، وهذا مبراعاة الشروط القانونية والضوابط احملددة للمنطقة اليت يتمّ 

بعض األفراد يغامرون بالتسلل وخرقها  ورغم وجود هذه القوانني إال أنّ  ،نتقال إليهااال
وبظهور أشكال عديدة من االعتداءات على أمن الدول ما دفعها إىل تدعيم حراسة 

 .حماولة أي اعتداء أو تسلل خط الدفاع األساس  ضدّ  يت تعدّ حدودها ال
 

ظاهرة اهلجرة مل تكن تلفت االنتباه أو تثري اجلدل أو ردود أفعال إال بعد تبين  إنّ  
ّنوذج الدولة احلديثة، حيث رمست احلدود وظهر مفهوم القومية والوطنية، فخضعت 

 إمساعيل شرق ) ملواطنيهاالظاهرة لتقنني خيدم مصاَل الدول وال يؤثر على احلياة الطبيعية 
شرعية إحدى القضايا اليت حتظى المن خالهلا أصبحت اهلجرة غري  والذي (669ص ،2768

باهتمام كبري خاصة يف السنوات األخرية، ويالحظ من خالل ذلك تعدد الدوافع املؤدية إىل 
 هذه الظاهرة من خالل التباين الكبري بني البلدان املستقبلة للمهاجرين والبلدان املصدرة

لعمل، واخنفاض األجور ارا إىل عمليات التنمية وقلة فرص هاجرين اليت تشهد غالبا افتقاملل
وما يقابله من ارتفاع مستوى املعيشة واحلاجة إىل األيدي العاملة يف الدول املستقبلة 

    خمتار ) للمهاجرين، باإلضافة إىل انعدام حقوق اإلنسان السياسية واالجتماعية والثقافية
 (.636، ص2760، على مفتاح اجلد فكرون، عز الدين
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 غريمصطلح اهلجرة تنبع إشكالية الدراسة من حماولتها الوقوف على  إشكالية الدراسة: *
شرعية واليت ترتبط بفكرة احلدود بني الدول وكذا باألنواع األخرى للحركات السكانية اليت ال

باتت ميزة من مميزات اجملتمع اإلنساي ككل، ولكنها يف نفس الوقت ترتبط بالسياسات 
واملنظومات القانونية، اليت تتبناها الدول مما جيعلها متعلقة بالدراسات القانونية واالجتماعية 
إذ تتناوهلا هذه األخرية على أهنا مشكلة هتدد القوانني واالتفاقيات الدولية  املعمول هبا يف 

ة بل متس هذا اجملال، كما تتعلق بالعالقات الدولية مبا أن آثارها ال تقتصر على دولة واحد
دوال عديدة فتجعل منها موضوعا من مواضيع تعامالهتا، وتشمل كذلك علوم أخرى  

حدة هذه الظاهرة وحداثتها  والعلوم اإلنسانية، وأنّ  ،واجلغرافيا ،كاالقتصاد، وعلم االجتماع
وتزايدها بشكل سريع يف زمن العوملة باملوازاة مع نتائجها على الدول متخضت عنه 

متتاز بكثري من التعقيد والتداول مع عدة أنواع أخرى من احلركات تسميات خمتلفة 
ختالف اا وأهم املعامل احملددة هلا ضمن السكانية، لذلك وجب اخلوض يف مفهومه

حصرها يف التساؤالت و مشكلة الدراسة ميكن صياغتها  وعليه فإنّ ، الدالالت واملضامني
ية لظاهرة اهلجرة غري الشرعية ضمن السياقات ماه  أبرز املضامني الفكرية واملفاهيم التالية:

املختلفة للعلوم؟ وماه  أهم املفاهيم اليت هلا صلة يف تفسري ظاهرة اهلجرة غري الشرعية؟ 
 وماه  أهم النظريات والنماذج املفسرة هلا؟

 

 غرياهلجرة  ملصطلحوتأيت أمهية الدراسة يف االهتمام باجلانب النظري  أهمية الدراسة: *
  ية املتعلقة باهلجرة غري الشرعيةهناك شحا يف األحباث والدراسات النظر  شرعية، حيث أنّ ال

التخصصات، وبات هذا احلقل على درجة من التعقيد حبيث  حقال عابرا لكلّ  واليت تعدّ 
النظري الذي يسهم يف حال توافره  سته من دون االهتمام هبذا اجلانبيعتذر التعمق يف درا

وحتديد أّناطها وأشكاهلا وخصائصها  آليات عمل اهلجرة غري الشرعية، يف فهم وتفسري
 ومقرراهتا وتأثرياهتا ومن مث رسم السياسة املالئمة هلا.
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  الهجرة غير الشرعية مصطلحمفاهيم ومعالم 
 توجهات في تعريف الهجرة:/ 8    

ف  للعديد العلوم االجتماعية بصفة عامة تعاي من إشكالية توطني اإلطار التعري إنّ 
ترمجات موحدة  وذلك لغيابتوطني املصطلحات األجنبية  وكذا، من املفاهيم املستعملة

واهلجرة كمصطلح يف حقل العلوم االجتماعية بصفة ، ودالالت مشوركة هلذه املصطلحات
مفهوم اهلجرة غري الشرعية   وإنّ ، (23، ص2769 نبيل عاشوري،)عامة يواجه هذه اإلشكاالت

مفهوم معقد ينطوي على العديد من الدالالت املختلفة،  وهو ما يستدع  ضبطه بالتطرق 
اهلجرة  وباعتبار أنّ  ،(23، ص2769 نبيل عاشوري،)األطر النظرية املفسرة لهضمن إىل تعريفه 

من الوقوف على تعريفها كمصطلح عام  من اهلجرة بصفة عامة كان البدّ  غري الشرعية جزءٌ 
 مث التدرج إىل مفهوم اهلجرة غري الشرعية.

 

 مفهوم الهجرة: /8 .8
هَاُجر( ُـ )املالوصل، واالسم )اهلْجر( و ر( ضدّ كلمة هجرة يف اللغة العربية من )اهلَجْ   أ/ لغة:
 .(666ص ،2763 ،أمعضشو فريد) )التّـَهاُجر( التقاطعإىل أرض ترك األوىل للثانية، و من أرض

 

يف سورة النساء  ، حيث قال اهلل تعاىلن الكرميآد مصطلح اهلجرة يف القر ولقد ور 
ومن يهاجر يف سبيل اهلل جيد يف األرض مراغمًا كثريًا وَسَعًة ومن خيرج من بيته مهاجرًا إىل اهلل ﴿

 (677 سورة النساء، اآلية)﴾اهلل وكان اهلل غفورًا رحيمًاورسوله ثم يدركه املوت فقد وقع أجره على 

قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفني يف األرض قالوا أمل تكن أرض اهلل واسعة ﴿وقال أيضًا 
 .(677 سورة النساء، اآلية)﴾فتهاجروا فيها

 

صل أو  ،بأهنا اخلروج من أرض إىل أرض لسان العرب البن منظوروتعرف اهلجرة يف 
 .(9ص، 2767 األصقر، محد عبد العزيزأ) ىل املدنإاملهاجر عند العرب خروج البدوي من باديته 

 

 يف اللغة اإلجنليزية ةالثة جمتمعفمصطلح اهلجرة يف اللغة العربية يقابل مصطلحات ث
الذي يشري إىل عملية االنتقال، أو احلركة املستهدفة للهجرة  (Migration)فهناك مصطلح 
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، أي احلركة يف عالقتها بالوطن األصل إىل هذه  (emigration)يف حني يشري مصطلح 
، فكأنه يشري إىل احلركة يف عالقتها املغادرة، أي النقلة إىل اخلارجأنه يشري إىل حركة اهلجرة 

فإنه يشري إىل دخول املهاجرين، وإقامتهم  (immigration)ا مصطلح مبوطن اإلرسال، أمّ 
 .(65ص، 2727 ،غامن الغينعبد عبد اهلل )طن االستقبالبالفعل يف مو 

 

 فاهلجرة يف اللغة تعين )الورك واملغادرة( ويقال هجر الش ء إذا تركه.
 

 ه : (Migrate)ويعط  قاموس ويبسور اجلديد ثالث معاي للفعل )هاجر( 
مكـان  االنتقال من مكان إىل آخر وخباصة من دولة أو إقلـيم أو حمـل سـكن أو إقامـة إىل -

 آخر بغرض اإلقامة فيه.
 االنتقال بصفة دورية من إقليم أو مناخ آخر. -
 .(To Transfer)ينتقل أو جيول  -

 

معجم "وقد ورد مفهوم اهلجرة يف العديد من املعاجم، فقد جاء يف  اصطالحا: ب/
مشريًا إىل انتقال األفراد من مكان إىل آخر لالستقرار فيه بصفة  "املصطلحات اجلغرافية

الصادر عن قسم الشؤون االقتصادية  "املعجم الدميغرايف"دائمة أو مؤقتة، كما ورد يف 
 ىأرض تدعًا بأهنا شكل من أشكال انتقال السكان من االجتماعية باألمم املتحدة تعريفو 

 مكان الوصول، أو املكان املقصود ىخرى تدعأ، أو مكان املغادرة إىل املكان األصل 
 .(212-216، ص6980، العدل عطية أنور) ويتبع ذلك تبدل يف حمل اإلقامة

 

حركة من خالل احلدود الدولية ماعدا  كلّ   فيعتير أنّ  التعريف اإلحصائي للهجرةا أمّ -
فأكثر ، فإذا كانت هذه احلركة ملدة سنة ائيات اهلجرةاحلركات السياحية تدخل ضمن إحص

 ، وإن كانت أقل من سنة تعتير هجرة مؤقتة.حتسب هجرة دائمة
 

بأهنا ظاهرة جغرافية  تعريف قسم السكان بهيئة األمم المتحدةوتعرف اهلجرة حسب  -
، وبالتايل ينتج عن ذلك تغري مكان لسكان من منطقة جغرافية إىل أخرىهبا االنتقال ل يعىن

االستقرار االعتيادي للفرد، أي تغري هذا املكان عير الوحدات اجلغرافية ذات احلدود الدولية 
 .(65، ص2762، رزيق ملخادم  عبد القادر) الواضحة
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بأهنا التحرك حتت ظروف أساسية، ورئيسية تتيح لألفراد، واجلماعات  اهلجرةوتعرف  -
، أو االستمرار يف الوجود عن (65ص، 2762، رزيق ملخادم  عبد القادر)حتقيق قدر من التوازن

، والثقافية ية، واالجتماعية، والسيكولوجيةطريق إشباع احلاجات اإلنسانية املختلفة البيولوج
  .ا عملية إلعادة التوازن للنسق االجتماع ، والثقايفوالسياسية، وغريها، وباختصار فإهنّ 

 

خر حبثاً آا" االنتقال بشكل فردي أو مجاع  من موقع إىل تعرف بأهنّ  علم السكانفف   -
هذا التعريف يتمحور  وهنا نالحظ أنّ  ،"عن وضع أفضل اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو سياسياً 

 على حوافز اهلجرة واليت يغلب عليها الطابع االقتصادي أي من أجل حياة أفضل للمهاجر
 .(206، 2771، علياءشكري وآخرون)
 

هو الشخص : (28، ص2768، عبد احلليم بن مشري)( Migrant)تعريف المهاجر/ 0 .8
ومصطلح  و النازح معا،أالذي يقوم باهلجرة، وتستخدم كلمة املهاجر داللة على الوافد 

مث الوفود وتعين اهلجرة إىل مكان ما، فاملهاجر هو الشخص الذي  النزوح يعين ترك املكان،
 .ينتقل من مكان إقامته األصلية إىل اإلقامة اجلديدة هبدف االستقرار أو العمل

 

على ما تقدم نستطيع  بناءً  الهجرة غير الشرعية: مصطلحلمدخل مفهوماتي ونظري  /0
فاهلجرة غري الشرعية بداية  الشرعية، غري الشرعية عكس اهلجرةاهلجرة  مصطلح القول بأنّ 

األمر يرجع بشكل أساس   وهذا ،باملقارنة مع مصطلح اهلجرة ه  مصطلح حديث النشأة
وقد كان  العمالة الوافدة من دول اجلنوب، القدمية كانت قبلة الدول االستعمارية أنّ  إىل

ساندة اجملهود إذ كانت يف حاجة ملحة يف م تشجيع من الدول األوروبية ذاهتا،ذلك ب
ع هناية احلرب العاملية نطلق ماالكبري الذي  (39، ص2779، طارق عبد احلميد الشهاوي)التنموي
القرن  مسينات والستينيات منخالل فورة اخل األمر الذي نتج عنه هجرة كثيفة الثانية،

  دفع 6901املاض  غري أن تراجع نسق النمو األورو،ي خاصة بعد األزمة البورولية سنة 
كيريات الدول املستوردة لقوة العمل العربية واإلفريقية لغلق اهلجرة الشرعية أو ما يسمى 
بسياسة اهلجرة الصفر هذا ما أدى إىل ظهور السرية اليت تفاقمت خاصة يف العقد األخري 

 (.29، ص2761، قميين رؤوف)من القرن العشرين
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دولته أو دولة أخرى بأهنا خروج الشخص من إقليم  الهجرة غير الشرعيةتعرف 
بطريقة شرعية أو غري شرعية قاصدا دخول دولة أخرى دون احلصول على موافقتها أو 

على إقليمها بغرض اإلقامة  بقائه ها لفورة ما أو لغرض ما واستمرارباحلصول على موافقت
ري الدائمة عقب انتهاء فورة السماح أو دخوله إىل إقليم تلك الدولة )املستقبلة( من منفذ غ

ملنطقة املهاجر إليها خمالفا بذلك لوائحها إىل اشرع  حامال مستندات غري حقيقية للدخول 
فه  تتعدد دالالهتا  (35، ص2766، ختو فايزة)ونظمها الداخلية والقواعد املتعارف عليها دوليا

بني اهلجرة السرية، اهلجرة غري القانونية، اهلجرة غري الشرعية، اهلجرة غري النظامية، فمفهوم 
هذه احلاالت اليت تورتب عنها هذه الظاهرة واليت  اهلجرة غري الشرعية هو إطار شامل لكلّ 

    عبد احلليم)اهلجرة تعين انتقال فرد أو مجاعة من مكان إىل آخر بطرق سرية خمالفة لقانون

 .كما هو متعارف عليه دوليا  (98، ص2768، بن مشري
 

اهلجرة غري الشرعية واليت  مصطلحالتعاريف املتداول عليها يف تعريف  وعليه فإنّ 
العديد من التسميات: كاهلجرة غري الشرعية،  وغري  أطلق عليهقد  املصطلح تشري إال أنّ 

 6991 ويل لسكان والتنمية املنعقد سنةحسب املؤمتر الد والسرية،قانونية الة، وغري شروعامل

 نظرا ألنّ  (617، ص2767، عزت محد الشيش )"األشخاص بدون وثائقفقد استعمل مصطلح "
يف حني جند  وي حيمل يف طياته طابع التجرمي،مصطلح  املهاجر غري الشرع  أو غري القان

 "اهلجرة غري القانونية" ألنّ  للهجرة يرى توظيف ببانكوك 6999امللتقى املنعقد يف سنة  أنّ 
 هذه اهلجرة تنظم بواسطة شبكات إجرامية خمتصة يف هتريب املهاجرين.

 

ظاهرة متنوعة  هنابأ" :لهجرة السرية أو غير الشرعيةاالمفوضية األوروبية وتعرف 
تشتمل على أفراد من جنسيات خمتلفة يدخلون إقليم الدولة العضو بطريقة غري مشروعة 
عن طريق الير أو البحر أو اجلو مبا يف ذلك مناطق العبور يف املطارات، يتم ذلك عادة 

وهناك األشخاص  ،شبكات اجلرمية املنظمة من املهربني والتجار ةبوثائق مزورة أو مبساعد
ن يدخلون بصورة قانونية وبتأشرية صاحلة ولكنهم يبقون أو يغريون غرض الزيارة فيبقون الذي

وأخريا هناك جمموعة من طاليب اللجوء السياس   ،بدون احلصول على موافقة السلطات
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) Rapport de Commissionلكنهم يبقون يف البالد املوافقةالذين ال حيصلون على 

Internationales, 2005,p35)monde de Migration  ، تقرير اللجنة العاملية كما عرفها
والذي يطلق لوصف  مصطلح اهلجرة السرية :2775للهجرة الدولية والصادر يف أكتوبر

ظاهرة دخول األفراد إىل بلدان غري بلداهنم خارقني بذلك قوانينها الداخلية، هذا ما يشمل 
وأيضا املهاجرين ضحايا جتارة  ،ا دون رخصةاملهاجرين الذين يدخلون ويبقون يف بلد م

البشر والتهريب املهاجرين عير احلدود وكذلك طاليب اللجوء الذين ال حيورمون قرارات 
 (.56، ص2767، لدمية فرجية) طردهم
 

 :تمييز الهجرة غير الشرعية بما يشابهها من المصطلحات /1.2
" اهلجرة  السرية أو غري الشرعية" ه   حد تقارير املنظمة الدولية للعمل  أنّ أجاء يف  

انني خمالفني للشروط اليت حتددها االتفاقيات الدولية والقو  ناملهاجرو تلك اليت يكون مبوجبها 
ويقصد على هذا األساس باملهاجرين غري القانونيني واألشخاص الذين يعيرون  الوطنية،

ن اإلقليم بصفة قانونية احلدود خلسة عن الرقابة املفروضة، واألشخاص الذين يدخلو 
أو األشخاص الذين رخص هلم العمل  ددون إقامتهم عن املدة احملددة،وبورخيص إقامة مث مي
م بعمل غري مرخص له املدة احملددة له أو بالقيا لفون العقد سواء بتخط مبوجب عقد وخيا

و ما التصنيف قد اعتمد من طرف الكثري من الباحثني وه مبوجب العقد، واملالحظ أنّ 
 (676، ص2768، عبد احلليم بن مشري) غري الشرعيني ينيتفق مع التحديد الفئوي للمهاجر 

م هذا األخري أربعة حاالت متكننا من إطالق حيث قدّ  (Tapinos)"تابينوس" والذي قدمه
 صفة املهاجر غري الشرع  وه :

 ،إقامة قانونية، عمل غري قانوي دخول قانوي. 

 عمل غري قانوي قانونية، دخول قانوي، إقامة غري. 

 عمل قانوي خول غري قانوي، إقامة قانونية،د. 

 إقامة غري قانونية، عمل غري قانوي انوي،دخول غري ق. 
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وبالنظر إىل هذا التعدد يف األشكال اليت يقدمها الكثري من الباحثني ملفهوم اهلجرة 
 ها بالضرورة.غري الشرعية، على أن هناك مفاهيم مشاهبة وليست متطابقة مع

 

العمل غري قانوي تكون  الة اليت يكون فيها الدخول واإلقامة قانونيان: غري أنّ احلفف  
بأعمال يف  على هذه احلالة هو قيام األجانب " واملثالالعمالة غير المشروعةأمام مفهوم "

دولة ما دون ترخيص من هذه الدولة، أو أهنم يقومون بأعمال غري تلك املنصوص عليها يف 
 عقود العمل.

 

 ا اإلقامة غري قانونيةا بالنسبة للحالة الثانية أو اليت يكون فيها الدخول قانوي أمّ أمّ 
مرار يف ست" واال"اإلقامة غري املشروعة فتكون بصدد مفهوم جديد مغاير للسابق هو

املكوث إىل ما بعد الفورة املسموح هبا كما هو احلال بالنسبة للطالب والسياح والرياضيني 
دة املرخص هلم باإلقامة يف املنافسات الرياضية الذين ال يعودون إىل أوطاهنم بعد انقضاء امل

 كما نضيف إىل ما سبق أن هناك من املهاجرين غري،  وكذا متخلف  احلج والعمرة خالهلا،
ه الجئ من أجل التسهيل نّ أعلى   تقدمي نفسه يف الدولة املضيفة،الشرعيني من يعمد إىل

من مفهوم اهلجرة واللجوء  مما قد جيعل كال هاته الدولة حبثا عن فرص العمل، دخوله إىل
ه ذلك الشخص الذي وقع حتت ضغط الالجئ يف حقيقيته يعرف بأنّ  أنّ متقاربني حيث 

 .(219، ص2761، بونوة دو،ي مجال)اضطره إىل ترك وطنه
 

 عالقة الهجرة غير الشرعية بالمفاهيم العالمية المعاصرة /0.0

 األمن اإلنسانير الشرعية بمفهوم حقوق اإلنسان و عالقة الهجرة غي /8.0.0     
أصبح مفهوم حقوق  غير الشرعية بمفهوم حقوق اإلنسان:عالقة الهجرة  -أ    

اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية، مما  كلّ   رتباط وطيد يفااإلنسان له 
م بالغ مبوضوع احلماية احلكومات اليت هلا اهتما أدى باجملتمع املدي واجملتمع الدويل وجلّ 

والدولية احلكومية وغري احلكومية حلقوق اإلنسان مثل احلق يف احلياة واحلرية، التعليم الوطنية 
احملور األساس للتنمية  هحلقوق األساسية اليت يتمتع هبا اإلنسان باعتبار والصحة وغريها من ا

وتعتير احلماية الدولية للحقوق املهاجرين غري  .(207، ص2761، دو،ي بونوة مجال)اإلنسانية
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ن املهاجر غري الشرع  هو إنسان ومحاية عدة مكملة ملفهوم حقوق اإلنسان ألالشرعيني قا
حقوق اإلنسان تقوم على الذات اإلنسانية، حيث قدرت منظمة العمل الدولية حجم 

من عدد املهاجرين يف العامل والبالغ حسب  %65و %67اهلجرة غري الشرعية ما بني 
مليون شخص،  وقد قدرت منظمة اهلجرة  687اإلحصائيات األخرية لألمم املتحدة حوايل 

مليون شخص، وتقدر  6.5الدولية حجم اهلجرة غري القانونية يف االحتاد األورو،ي حوايل 
منظمة األمم املتحدة عدد املهاجرين غري الشرعيني إىل الدول العامل املتقدم خالل العشر 

ة حقوق املهاجرين ولكن اليزال موضوع محاي، مليون شخص 655السنوات األخرية حوايل 
أصبحت تنتهك حقوق املهاجرين  الدول نّ أل عيني بعيد املنال وحتقيق األهدافغري الشر 

عليهم  غري الشرعيني وتنظر إليهم وتعاملهم على أهنم جمرمون والدليل على ذلك القبض
وممارسة أساليب منافية حلقوق اإلنسان أثناء عمليات  والسجن التعسف  والتعذيب،

من ظاهرة  من أجل احلدّ عليهم وفرض ترسانة من القوانني واإلجراءات الردعية  االستجواب
 اهلجرة غري الشرعية.

 

جاء يف أول إعالن لألمم : ر الشرعية بمفهوم األمن اإلنسانيعالقة الهجرة غي -ب
الذي قدم  6991خالل تقرير التنمية البشرية لسنة  من املتحدة عن مفهوم األمن اإلنساي

مفهوما جديدا لألمن وهو مفهوم األمن اإلنساي حبيث يتحول حتقيق أمن األفراد إىل أهم 
 قدي محزة)العالقات الدولية وقد طرح تقرير األمم املتحدة جمموعة من امليررات ولويات يفاأل

تشكل اهلدف األساس  من طرح مفهوم مغاير ملفهوم األمن الوطين وقد  (92، ص2766
 متثلت هذه امليررات فيمايل :

  ّويف  ،مكان حتقيق األمن اإلنساي هو شأن عامل  فهو مهم لألفراد يف كلّ  إن
ما يواجهه األفراد يف العامل من  سواء وذلك يف ظلّ  الدول الغنية والفقرية على حدّ 

  .حتديات مشوركة منها ظاهرة اهلجرة غري الشرعية

  وجود تداخل وتشابك بني مفهوم األمن اإلنساي واهلجرة غري الشرعية حبيث
 .منها يتوقف األمن اإلنساي على معاجلة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية واحلدّ 
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  ّألمن  مفهوم األمن اإلنساي حموره الفرد وهو يعتير اإلطار والداعمة األساسية إن
معاناة املهاجرين   ظاهرة اهلجرة غري الشرعية وتزايدت الفرد وحريته فكلما انتشرت

 .اختل مفهوم األمن اإلنساي ومصداقيته يف العالقات الدولية غري الشرعيني
 

 غير الشرعية المفاهيم ذات الصلة بالهجرة  /0.0.0
تشتهر اهلجرة غري الشرعية يف أوساط اجملتمع اجلزائري مبصطلح "احلرقة"  الحرقة: -أ

واحلراقة هم الذين يهاجرون سرا، وتعبري احلراقة يعين أولئك الذين حيرقون ماضيهم ويتسللون 
ويتجمع احلراقة يف أماكن قريبة من البحر  يل باجتاه حلم ال يعرفون حقيقته،يف ظالم الل

طلقوا بانتظار إشارة من أصحاب القوارب الذين بدورهم ينتظرون سكون وهدوء البحر لين
رطة احلدود للدولة املهاجر القبض عليهم من طرف ش وإن متّ  بقوارهبم خاصة يف الليايل،

 .(621، ص2768، إمساعيل شرق )يعاودون الكرة مرة أخرى حّت ينجحوا إليها
 

: هو الشخص الذي أجير أو أكره على الفرار وترك منزله ومكان إقامته النزوح -ب
املعتادة أو األصلية، أو اضطر لذلك لتفادي أثار النزاع املسلح أو حاالت العنف، أو 

 ه مل يعير حدودا دولية معورف هباانتهاكات حقوق اإلنسان، أو الكوارث الطبيعية ولكن
خر داخل حدود دولته حبثا عن األمن والسالمة آ مكان والنزوح هو انتقال فرد ما إىل

واحلماية رمبا بسبب بعد احلدود أو بسبب ما يكتنف رحلة املغادرة من أخطار نامجة عن 
 2761، خدجية بتقة) خلإالنزاع العسكري كاأللغام أو إغالق السلطات احمللية طرق املغادرة...

ال يندرج حتت مفهوم اهلجرة االختيارية للمواطن، فهو خيتلف عن اهلجرة  فالنزوح  (17ص
ه حيدث فجأة دون سابق من الفرد أو اجلماعة، كما أنّ  االيت تتم قسرا بل رغبة واختيار 

ختطيط، والنزوح قد يكون شامال وذلك بأن تنزح قبائل بأكملها دون أن حيمل هؤالء 
هنا تتم عن سابق متعن وتفكري وقد إا اهلجرة فأمّ النازحون ما يكفيهم من احتياجاهتم. 

اهلجرة اليت  إنّ  ،تكون هجرة فردية أو مجاعية وللمرء أن خيتار ما حيمله معه من مستلزمات
تتم عير مراحل يسهل امتصاصها واستيعاهبا يف الدولة املستقبلة، على عكس النزوح الذي 

 .تعجز اجملتمعات عن استيعاب كل األعداد النازحة مرة واحدة
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نظام احلكم بفعل ثورة أو ار إىل هجرة املواطن بسبب تغيري : هو االضطر اللجوء -ج
هاد أو أسباب دينية أو سياسية أو عقائدية أو عنصرية اإلرهاب أو االضط هربا من ،انقالب

 واختيار دولة أخرى لإلقامة هبا بصورة دائمة أو مؤقتة حلني زوال سبب اللجوء، كما أنّ 
لشخص أو وفقا للمالبسات يعيشها ا اليت ختالف الظروف والوقائعاب تعريف الالجئ خيتلف

األعراف ريف الالجئ يف املواثيق و حيث تعددت تعا السياسية اليت أدت به إىل اللجوء،
شخص تواجد بسبب خوف له ما ييرره من التعرض  كلّ   الدولية فهو يشري إىل أنّ 

لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج 
القادر رزيق عبد ) بلد جنسيته وال يستطيع أو يرغب بسبب ذلك اخلوف أن يعود إىل دولته

 .(30، ص2762، ملخادم 
 

ددات اليت : اهلجرة غري الشرعية هلا العديد من احملمحددات الهجرة غير الشرعية/ 3.0
وتتلخص هذه احملددات يف خصائص اهلجرة غري  ،طبيعتها تساعد على فهم وحتديد
 :االشرعية وأنواعها وأشكاهل

 

اهلجرة إىل عدة خصائص بعضها ميكن تصنيف  :خصائص الهجرة غير الشرعية/ 1.3.2
حبسب عامل إرادة الفرد وبعضها حبسب استمرارها، كما قد يكون حبسب مكان االنتقال 

  :أو حبسب شرعيتها وسنتعرض إىل شرح ذلك بالتفصيل كما يأيت
 عادة ما تتم مببادرة فردية ذاتيةوه   ،اهلجرة حبسب إرادة الفرد قد تكون هجرة اختيارية *

االنتقال من وطنه األم إىل جمتمع فيه فرص أفضل من تلك اليت   يفأي حبسب رغبة الفرد 
 (.57، ص2763، الغراوي فاضل عبد الزهرة)ألصل ا هكان يعيشها يف وطن

الهجرة كما قد تكون اهلجرة حبسب إرادة الفرد هجرة قسرية أو إجبارية حيث تعرف  *
إجبار جمموعة من السكان تقيم بصورة قانونية على أرضها ويف ديارها على  اهنّ بأ القسرية

واحلاالت اليت تتم فيها عمليات  (21، ص2761، رؤوف منصوري) االنتقال إىل منطقة أخرى
  قمع والعنفالتهجري القسري تشمل إبعاد األفراد واجلماعات باستخدام شّت وسائل ال

قمعت  عندما الفلسطينيني لالجئني حدث ما وهذا هنمأوطا من يفرون حّت واإلرهاب والورويع
 .القوات الصهيونية اليت احتلت األراض  الفلسطينية وقمعت أهلها ليوركوها ويرحلوا عنها
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يهاجر  ن:كأهجرة دائمةكما ميكن تصنيف اهلجرة على أساس استمراريتها ودميومتها إىل  *
األصلية، وهذا هنم األفراد واجلماعات إىل الدول اجلديدة دون التفكري يف العودة إىل أوطا

 .الرجعة ه يقطع اجلذور بأصوله وبالتايل يقطع خطّ النوع هو األكثر خطورة ألنّ 
 

األفراد واجلماعات  وه  عكس األوىل حيث جند يف هذه احلالة أنّ  الهجرة المؤقتةهناك  *
حتسني  هبدف إليه املهاجر البلد يف إقامتهم تكونو  مؤقتة بصورة اجلديدة الدولة إىل يهاجرون

 .األوضاع املعيشية أو ألسباب سياسية ولكن هذا النوع يعود يف هناية املطاف إىل وطنه
 

: اهلجرة غري ن أساسيني للهجرة غري الشرعيةاوعهناك ن: أنواع الهجرة غير الشرعية -ب
 .سنحاول يف هذا املطلب شرحهما بإجياز واهلجرة غري الشرعية غري املباشرة،الشرعية املباشرة 

نقصد هبا تلك اهلجرة اليت تتم بطريقة مباشرة بني : الهجرة غير الشرعية المباشرة *
دولتني فقط ومها: الدولة املنشأ أو األصل والدولة املقصد، أي دون أن مير املهاجرون 

أن نذكر جمموعة من احلاالت اليت يستعملها هؤالء  السريون بالدولة العبور فيمكن
 .(66، ص2767، األصقر محد عبد العزيزأ) املهاجرين للوصول إىل دولة املقصد

 

قد يستعمل املهاجرون غري الشرعيون احلدود اليرية ويدخلون البلد املقصد بطريقة غري  -
املعابر القانونية على احلدود أو قانونية سواء عن طريق استعمال الوثائق املزورة والدخول من 

 .عن طريق التسلل عير كامل احلدود مستعملني بذلك كافة الوسائل املتاحة لذلك
قد يستعني املهاجرون غري الشرعيون جبماعات هتريب املهاجرين سواء عن طريق الير أو  -

 .البحر أو اجلو
 

جرين السريني اليت تنطلق يقصد هبا جمموعة املها :الهجرة غير الشرعية غير المباشرة *
هبدف  وتعير بطريقة غري قانونية دولة العبور من أجل البقاء فيها ملدة معينة ،من البلد املنشأ

مستعملني لذلك خمتلف الطرق اليرية اليت قد  ،الوصول إىل الدولة املقصد بطريقة غري قانونية
اق غري قانونية حلدود دولة أو تعير دولة أو جمموعة من الدول، إذاً ه  عبارة عن عملية اخور 

لدولة إىل اخر غري شرع  آأي دخول غري قانوي هبدف دخول  ؛العديد من دول العبور
 :تتميز اهلجرة غري املباشرة أو العابرة مبا يل  .املقصد



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
277 
 

العبور انطالقًا من البلد املنشأ و  ،ه  عبارة عن دخول أو اخوراق غري شرع  حلدود بلد -
والبحث عن سبل الدخول غري القانوي أو إقامة غري شرعية يف بلد املقصد هبدف التخطيط 

 (.66ص 2767 ،األصقر محد عبد العزيزأ) أي أن تتم هذه اهلجرة السرية بني أكثر من ثالث بلدان
 

تتم بشكل فردي أو مجاع  إماَّ إراديًا أو قصرًا ضمن شبكات التهريب املهاجرين  -
توفر أطول مدة ممكنة من اإلقامة غري القانونية يف الدولة العبور أو واالجتار بالبشر واليت 

 .الدولة املقصد
 

اهلجرة غري الشرعية ذات أشكال متعددة ينتهجها  :أشكال الهجرة غير الشرعية /0.3.0
سوف نتطرق إىل أهم  ،املهاجرون غري الشرعيني من أجل الدخول إىل البلد الذي يقصدونه

 :هذه األشكال يف النقاط التالية
حاالت الدخول غري  :المهاجرون غير الشرعيون الذين يدخلون البلد بشكل غير قانوني* 

القانوي متعددة فهناك الدخول عن طريق تزوير الوثائق، كجوازات السفر وبطاقات اهلوية 
احلدودية سواء اليرية أو البحرية أو اجلوية، وهناك والوثائق الثبوتية ويتم هذا األمر من املعابر 

احلدود اليرية والبحرية إذ يتجنب املهاجرون السريون  عير كلّ  الدخول غري القانوي الذي يتمّ 
معابر احلدود ونقاط التفتيش بطرق متعددة، مثل التسلل عير احلدود اليرية أو البحرية، إذ 

ور إىل حدود الدولة كما هو عليه احلال يف اهلجرة الدخول املست" ه:يعرف التسلل على أنّ 
السرية واليت تدل على الدخول إىل أراض  الدولة خفية وعلى بعد من عيون املراقبة والضبط 
يف املراكز احلدودية واالستفادة من موطن اخللل يف عملية املراقبة والضبط يف نقاط التماس 

باستعمال القوارب: تنتشر هذه الطريقة يف بني الدول، كذلك هناك الدخول غري القانوي 
بأموال  الرحلة تكاليف السريون املهاجرون خالهلا من يدفع ،البحر على تطل اليت الدول أغلب

هذه الطريقة ليست مضمونة فقد يهلكون يف املياه أو قد يقعون يف  باهظة مع العلم بأنّ 
 .(26، ص2763، البهج  حممد إيناس) أيدي خفر السواحل اليت تعيدهم إىل بلداهم األصلية

ن إىل دولة و يدخل هؤالء املهاجر : المهاجرون الذين ينتهكون قواعد الزيارة أو اإلقامة* 
 :املقصد بطريقة قانونية تتمثل يف عدة أساليب نذكر أمهها
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الدخول إىل الدولة املقصد بطريقة شرعية حبجة زيارة األقارب ملدة حمددة زمنياً يف الوثائق  -
 .القانونية وعند انتهاء هذه املدة ال يغادرون البلد ويبقون فيه

الدخول إىل الدولة املقصد حبجة متابعة الدراسة ولكن عندما تنته  املدة املقررة ال يقدم  -
ه  إقامة غري  أو هؤالء على جتديد رخص اإلقامة ويبقون يف الدولة بصفة غري مشروعة،

 هبا املسموح الفورة بعد ما إىل املكوث يف واالستمرار املشروعة اإلقامة فورة انقضاء بعد مشروعة
ذين يدخلون بصفة قانونية ن أن تنطبق على هؤالء األفراد الإذن فاهلجرة غري الشرعية ميك

 .ولكن ال جيددون بطاقات إقامتهم وبالتايل يصبحون مهاجرين غري شرعيني

شخص  تعبري الالجئ ينطبق على كلّ  إنّ  :المهاجرون الذين ينتهكون نظام اللجوء* 
 أرغم على مغادرة موطنه األصل  حبثًا عن مالذ وعنده خوف من التعرض لالضطهاد

بسبب العنصرية أو االنتماء إىل فئة اجتماعية معينة أو بسبب ( 633، ص2768، إمساعيل شرق )
العودة إليه الرأي السياس  وال يستطيع بسبب ذلك اخلوف أن يستظل حبماية بلده أو 

 .خشية التعرض لالضطهاد
 

  الهجرة غير الشرعية لمصطلحالنظريات والنماذج المفسرة: 
تعددت النظريات املفسرة للهجرة بصفة عامة : نظريات المفسرة للهجرة غير الشرعية /8

واليت ميكن منها استخالص تفسريات للهجرة غري الشرعية، وسوف نتطرق إىل أهم 
 .إعطاء تفسريات لظاهرة اهلجرة النظريات اليت حاولت

 

رمبا كانت أول األفكار حول اهلجرة الدولية واليت النظرية المفسرة للهجرة الدولية: / 8.8
تبلورت يف إطار نظري قد ظهرت منذ قرنني يف دراسة أجراها عامل االجتماع السويدي  

وكان يركز فيها على عوامل الطرد حيث   ،عن أسباب اهلجرة الدولية 6011كرجير عام 
كانت السويد يف ذلك الوقت بلدا فقريا يعاي من اخنفاض األجور يف بعض القطاعات 

وبعد أقل من قرن قام عدد من  ،وتدهور نظام التأمني اإلجتماع  ،والضرائب غري العادلة
مل السياسية وحدد العوا ،الباحثني مثل ريفانشتني بطرح نظريات حول اهلجرة الدولية
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 االتصال وتعدد العالقات القائمة بني البلدان املرسلة :للهجرة الدولية يف عاملني مها
طة مثل الفقر واضطهاد والعزلة واملستقبلة للمهاجرين ومنها نظرية عوامل الطرد البسي

جتماعية وعوامل الطرد الصعبة واجملاعات واحلرب والكوارث البيئية،  وميكن أن تكون اال
عوامل الطرد عوامل بنائية مثل النمو السكاي العامل  السريع وأثره على الغذاء واملواد 

واليت تناضل فعال يف مواجهة  ،األخرى والنمو السكاي أكثر وضوحا يف البلدان الفقرية
وميثل السبب البنائ  اآلخر اهلوة املرتبطة بالرفاهية بني الشمال واجلنوب  ،مشكالت الغذاء

قتصادية لك غياب العدالة االكعامل من عوامل الطرد بني األمم أو داخلها وكذ  أو احلرب
 .(29، ص2762، سويعدي جنيب)تيارات اهلجرة هربا من احلروبل اتدفق مما خيلق

 

العوامل االقتصادية ه   يرى أنصار التفسري االقتصادي أنّ : النظرية االقتصادية /0.8
حبيث ينطلقون يف تفسريهم من جمموعة من  ،اهلجرة ملصطلح أو ظاهرةاملفسر األساس 

 النقاط األساسية أمهها:
 جند أنّ  ؛حدوث اهلجرة يرتبط بعوامل طاردة وعوامل جاذبة فف  حالة العوامل الطاردة نّ إ -

احلالة االقتصادية الصعبة يف املوطن األصل  للمهاجر غري الشرع  تدفع به إىل مغادرة بلده 
وتركه، أماَّ فيما خيص العوامل اجلاذبة فه  تتعلق باجملتمع املضيف وه  اليت جتذب املهاجر 

 .(29، ص2762، سويعدي جنيب) إليها
املهاجر يستهدف  سلوك املهاجر يساير دائمًا ّنوذج تعظيم املنفعة الذي يفورض أنّ  نّ إ -

 (.37، ص2762، جنيب سويعدي) تعظيم املنفعة االقتصادية من خالل قيامه باهلجرة
 

العامل االقتصادي  ن املاركسيني انطلقوا من اعتبارالعديد من املنظري كما جند أيضا أنّ 
وهذا لزيادة وتعظيم  ،قضية اهلجرة وسياسة اهلجرة بصفة عامةهو املسلمة الرئيسية يف 

س  يرتكز على العديد األرباح واملكاسب من خالل يد عاملة بأقل األمثان، فاملنظور املارك
 أمهها:، من العناصر
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  لطبقة لاليد العاملة املهاجرة جزء من بنية الرأمسالية واليد العاملة املهاجرة ه  خدمة
ومن هنا فالرأمساليون يعملون على تشجيع اهلجرة باستمرار بني البلدان  ،كمةالرأمسالية احلا 

 (.61، ص2779، زروق  إبراهيم)هبدف احلفاظ على تدفق اليد العاملة املهاجرة الرخيصة

 

  أيضا حسب املنظور املاركس  تعمل اهلجرة على خلق االنقسامات داخل الطبقة العاملة
كما جند   ،وهذا ما جيعل الطبقة املالكة تستفيد من هذه االنقسامات ،يف الدول الرأمسالية

اليد العاملة املهاجرة تعط  احللول  ذلك ألنّ و  ،أن الرأمسالية العاملية تشجع على اهلجرة
 لألزمات اليت حتل بالنظام الرأمسايل من خالل:

إقصائها يف مراحل الركود إمكانية التحكم يف اليد العاملة املهجرة بسهولة والعمل على  -
 .االقتصادي

اليد العاملة املهاجرة تستهلك أقل مقارنة باليد العاملة احمللية، ومن هذا فه  تقلل من  -
خاصة يف مرحلة التوسع الرأمسايل وهذا ألن اليد املهاجرة تكون  ،إمكانية حدوث التضخم

 . مبثابة األجري الذي خيتف  بانتهاء العمل املوكل له
شكل من أشكال استغالل  هناتعتمد هذه النظرية على تفسري ظاهرة اهلجرة انطالقا من كو  -

دول املركز وه  الدول املصنعة تعمل على تشجيع اهلجرة  دول املركز للمحيط أي أنّ 
 .وخاصة هجرة اليد العاملة هبدف احلفاظ على معدالت اإلنتاج

 

اهلجرة غري الشرعية أهنا ترتبط  ملصطلحيرى التفسري االجتماع   :النظرية االجتماعية /3.8
 :بعدة أبعاد نذكرها فيما يل 

ضغوط البيئة وما يصاحبها من تفكك يف قواعد الضبط االجتماع  والروابط االجتماعية  -
املهاجرين غري الشرعيني يعيشون يف بيئات اجتماعية  وينعكس ذلك ميدانيًا يف صورة أنّ 

 .اقتصادياستوى منخفضة امل
اختالل التوازن بني الوسائل واألهداف املتاحة لتحقيق هذه األهداف بالطرق املشروعة  -

ضعاف إفاجملتمع يؤدي يف حاالت متعددة إىل حدوث االضطرابات ما يؤدي بدوره إىل 
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التماسك والتساند االجتماعيني وبالتايل ظهور االنزالقات، خيتلف التفسري السوسيولوج  
للهجرة عن غريه من التفسريات فهو ال يركز على عامل واحد يف التفسري وال يركز على 

املهاجرين هم  عوامل الطرد وحدها بل ينظر إىل اهلجرة واملهاجرين نظرة متكاملة، فريى أنّ 
الظروف السائدة يف كال   حلقة وصل تربط بني جمتمع اإلرسال وجمتمع االستقبال، وأنّ 

وحتدد قرار اهلجرة  (Giorgio di Pietro,2009)آثارها على اهلجرة واملهاجراجملتمعني تلق  ب
م عوامل اجتماعية التفسري االجتماع  يقدّ  وعمومًا فإنّ   .خلإا ومدهتا وعوائدها...هواجتاه

 :للهجرة ومنه فثمة نظريات ميكن الوركيز عليها
 

الثقافة اخلاصة باجملتمع ه  املسؤولية عن  يرى أنصار هذا املدخل أنّ  :النظرية الثقافية -أ
امليل العام للهجرة داخل اجلماعة، فالنسق اهلجري األساس  هو جزء من شكل اجملتمع 

والثابت عمومًا هو انتقال الناس وحتركهم وهجرهتم داخل أو خارج حدود اجملتمع  ،ونظامه
ملؤثرة يف حجم السكان باملنطقة العوامل او  ،إّنا حيدث المتزاج الثقافة والدوافع االقتصادية

ة للمنطقة، عمل النظام ه  نفسها حمركات للهجرة، ويقسمها البعض إىل الظواهر الفيزيقي
 .، التأثري الثقايف، تأثري الكوارث، القرارات السياسيةاالقتصادي

 

نظرية التنظيم االجتماع  للهجرة  (Mongalam) يقدم :نظرية التنظيم االجتماعي -ب
كل جمتمع أّنا مير مبرحلة من التغيري االجتماع  يوضحها اختالف وضع   نّ إ :فيهاويقول 

وذلك بالنسبة إىل التغيريات يف كل من أنساقه  نيتاجملتمع ونظامه االجتماع  يف فورتني خمتلف
تأخذ اهلجرة  ويف هذه العملية ،ونسق الشخصية أن النسق الثقايف واالجتماع  ويعين ،الثالث

ه كعملية حفظ التوازن الديناميك  للنظام االجتماع  عند احلد ليميكن ختدورها الذي 
اهلجرة  وأنّ  ،مهنامط  ألعضائه طرقاً ليتخلصوا من حر تعنفسه األدىن من التغري، ويف الوقت 
وكذلك القيم الثقافية وأهداف  ،من منطقيت اجلذب والطرد تؤثر بالنظام االجتماع  لكلّ 

ونسق اهلجرة يشتمل على عناصر تتمثل يف  ،املهاجرين ومعايريهم تتغري أثناء هذه العملية
 .ديناميكيا متسانداً  كال تكون العناصر هذهو  ،)اجلذب( منطقة وجمتمع )الطرد( األصلية املنطقة
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ّناذج ميكن ذكر البعض وه  عدة النماذج المفسرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية  /0
 منها وه  كالتايل:

دأبت الدول املتقدمة يف : (Trade Liberalization Model)نموذج تحرير التجارة  /8.0
السنوات األخرية على االنتفاع من فوائد العوملة من خالل تبين معايري لتحرير التجارة ولكن 

ة من العمال الزراعيني أعداد غفري التوسع الكبري يف األسواق احمللية رمبا يؤدي إىل بطالة 
هرة والذين قد يبحثون عن فرص عمل وفرص أفضل للحياة الكرمية عن املغري والعمال 

وهذا ما يفسر جلوء الواليات املتحدة األمريكية على سبيل املثال  ،طريق اهلجرة غري الشرعية
وضاع املزارعني يف ني ألتحس ،إىل توقيع معاهدة التجارة احلرة مع دول أمريكا الشمالية

قادرين على املنافسة مع اإلنتاجية العالية للنشاط الزراع  املدعوم يف أمريكا الغري املكسيك 
ومعاهدة نافتا رمبا أدت بصورة غري متوقعة إىل حتسني متطلبات التعليم  ،وخاصة إنتاج الذرة

تتطلب مهارات  لألعمال الصناعية يف املكسيك مما انعكس على الصادرات املكسيكية اليت
 .(Hanson, Gordon H,2007) وتعليم ال ميلكها العمال غري املهرة يف السابق

 

 Structural Demand In Developedموذج الطلب البنيوي في الدول المتقدمة ن/ 0.0

States Model دوجالس مس ": يرى" (Douglas Massey, 2003 ) ّسوق العمل يف  أن
ليت الدول املتقدمة خيلق مطلبا بنيويا للعمال املهاجرين غري املهرة مللء الوظائف غري املرغوبة ا

ن يف الدولة املستهدفة للهجرة غري الشرعية بغض النظر عن و ال يقبل عليها العمال األصلي
 يفلدخول اقتصاد ما بعد الصناعة وسع الفجوة يف ا حجم األجور. كما يرى دوجالس أنّ 

عادة  إليهاوظائف تتطلب مستويات عالية من التعليم )رأس املال االجتماع ( اليت يتأهل 
 رغوبة وال تتطلب تعليمااملغري  ن وبني الوظائف الدنياو ن الشرعيو ن واملهاجر و العمال األصلي

 وتتضمن هذه الوظائف الدنيا حصاد احملاصيل الزراعية والبناء والتشييد وتنظيف املساكن
حيث تستقطب هذه الوظائف العديد من املهاجرين  ،وأعمال اخلدمة يف الفنادق واملطاعم

استفادة هذه القطاعات من توظيف املهاجرين غري  غري الشرعيني. وتشري البحوث إىل أنّ 
الشرعيني تنمو كلما جلأت قطاعات أخرى إىل هذا اخليار، ويف الدول املتقدمة وحتديدا 
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تعليمها عن  من قوة العمل يقلّ % 62مريكية على سبيل املثال هناك الواليات املتحدة األ
بينما املهاجرون غري الشرعيني لديهم مستويات تعليمية أقل، كما تبني أن  ،الثانوية العامة

من العمال غري الشرعيني يف أمريكا من املكسيكيني يقل تعليمهم عن الثانوية % 07
، وحّت رواتب الوظائف الدنيا يف الدولة املستهدفة (Valenzuela, Jr., Abel,2006)العامة

تزيد بكثري عن الرواتب يف البلد األصل  للعمال غري الشرعيني، وبينما الكثريون من العمال 
 ةضعف فرص الورقي فإنّ  ،ملهاجر إليهغري الشرعيني يتوقعون العمل بصورة مؤقتة يف البلد ا

من العمال املكسيكيني % 09 فمثال تبني أنّ  ،إليهميراها الكثريون ليست مشكلة بالنسبة 
يرغبون بشكل اختياري بالعمل املؤقت الذي جيعلهم يعملون بشكل قانوي لعدد من 
 السنوات حّت لو تطلب منهم ذلك املغادرة بعد ذلك، إذا نظرية الطلب البنيوية ترى أنّ 

الشرعيني حيصلون على  الرغبة يف العمل بالوظائف غري املرغوبة هو ما جيعل املهاجرين غري
حاالت مثل هذه تظهر عدم وجود تنافس مباشر بني  وظائف، كما ترى هذه النظرية أنّ 

العمال غري الشرعيني  العمال غري الشرعيني والعمال األصليني، وهذا ما يدحض مقولة أنّ 
يقبلون برواتب زهيدة ويسرقون فرص العمل من العمال األصليني يف البلد املستهدف 

 .(Fleming, Lucy, 2006)جرة باهل
 

: يؤدي النمو السكاي Overpopulation Model))نموذج االنفجار السكاني / 3.0
 اما إىل االنفجار السكاي وقد ّن الذي يفوق القدرة على التحمل يف منطقة ما أو يف بيئة

    مليار إنسان يف الوقت الراهن 0إىل م 6997مليار إنسان يف  6.1سكان العامل من 
(Peter Ford, 2012)  ّاهلجرة عبارة عن طريق مينح صمام اإلغاثة  وهناك من يرى أن

ر وأن يصدّ  ،لالنفجار السكاي الذي يوقف السكان من طرح نتائج انفجارها السكاي
سكان  دولة أخرى، واملؤشرات توح  بأنّ إىل مكان آخر أو إىل ذلك االنفجار السكاي 
أغلب هذا النمو حيدث يف املناطق األقل ّنوا مما  مليون سنويا وأنّ  05العامل يتزايدون مبعدل 

 يزيد من فرص اهلجرة غري الشرعية من تلك املناطق إىل الدول املتقدمة.
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 :(Wars and Asylum Modelنموذج الحروب وطلب اللجوء )/ 4.0
للهجرة غري احلروب األهلية والقمع واالضطهاد يف البلد األصل  سببا  - قد تكون     

وتتضمن عوامل الطرد غري االقتصادية االضطهاد الديين أو العرق  وغريمها واإليذاء  ،الشرعية
املدنيون أثناء  املستمر والبلطجة واالضطهاد واإلبادة اجلماعية واملخاطر اليت قد يتعرض هلا

لذلك تضطر بعض الدول إىل حتويل حالة املهاجرين غري الشرعيني إىل  احلروب األهلية،
 .حالة طاليب اللجوء وخاصة اهلاربون من ويالت احلروب أو االضطهاد واإلبادة اجلماعية

 

          : (Deprivation of Citizenship Modelنموذج الحرمان من حق المواطنة ) /5.0
هلجرة غري الشرعية هروبا إىل ااألقليات يف بعض الدول تضطر  يرى هذا النموذج أنّ       

من جحيم سوء املعاملة والقتل والتعذيب والتشريد وهدم املنازل، ومن أبرز هذه األقليات 
اليت مت حرماهنا من حق املواطنة مجاعة الروهنجيا املسلمني يف ماينمار، حيث تعرض أكثر 

أبشع صنوف التعذيب والقتل والتشريد إىل عة إنسان من أفراد هذه اجلما 057.777من 
 .اإلنسان حلقوق صريح انتهاك يف املواطنة يف واحلق اجلنسية من حرماهنم ومت 6982منذ عام 

 

 خاتمة:
ظاهرة اهلجرة غري الشرعية عرفت تنوعا  أنّ  خنلص إىلعلى ما سبق ميكننا أن  بناءً 

تعدد املصطلحات  وبالنظر إىل ،املفسرة هلاطر النظرية واختالفا يف التعريفات واملفاهيم واأل
ستعمال عبارة اهلجرة غري الشرعية أو ا موضوع الدراسة، فإنّ اليت ه  يف تعريف اهلجرة 
 نتقال وعبور احلدود بشكل غري قانوي وعلى اعتبار أنّ يقتصر على االاهلجرة غري القانونية 

رتباط مباشر اهلا  كثرية، واليت  هرة عاملية موجودة يف دولظاهرة اهلجرة غري الشرعية ظا
 هلا أشكاال مبفاهيم عاملية أبرزها مفهوم حقوق اإلنسان واألمن اإلنساي، باإلضافة إىل أنّ 

خمتلفة وخصائص متنوعة فضال عن عالقتها وارتباطها بالتهديدات األمنية مما جعلها 
يم النظرية احلالية أصبح لذا فإن االستفادة من املفاه ،اسات األكادمييةموضوعا هاما يف الدر 

تكييفها من أجل املسامهة الفاعلة يف وضع ة علمية جيب العمل على تطويرها و ضرور 
مفاهيم ونظريات جديدة لظاهرة اهلجرة غري الشرعية تتماشى مع التحوالت البنيوية واملهنية 

 .سريوعامليا مما يسهل مسأليت الفهم والتف ية احلاصلة فيها حمليا وإقليميا،والثقاف
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إلقليمية،  قسم ختصص إدارة اجلماعات احمللية وا ة املاجستري يف العلوم السياسية،لنيل شهاد
 .جامعة ورقلة، اجلزائر العلوم السياسية،

)دراسة  (، اهلجرة غري الشرعية من خالل مواقع الفضائيات اإلخبارية2768إمساعيل) شرق  -65
والعربية نت(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم  21حتليلية ملوقع  فرنس 

الم مة، قسم علوم اإلعاإلعالم واالتصال، ختصص إعالم آيل واتصال وعالقات عا
 .، اجلزائر6علم املكتبات، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة باتنةواالتصال و 

 (، دراسات علم السكان، مطبعة العمرانية لألوفيست، مصر2771شكري علياء وآخرون) -61
الدولية (، حوكمة اهلجرة يف املنطقة املتوسط)مقارنة بني دور املنظمة 2769نبيل) عاشوري -60

   كتوراه ل.م.د يف العلوم السياسيةاإلجتاه األورو،ي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة د و  للهجرة
   ات متوسطية، قسم العلوم السياسيةختصص األمن والتعاون يف العالقات الدولية ودراس

 .اجلزائر ،6كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة
جلامع  ،  املكتب ا2املهاجرون دراسة سوسيو أنثروبولوجية، ط (،2772) اهلل الغينغامن عبد -68

 .احلديث، اإلسكندرية، مصر
جملة  (، "واقع اهلجرة غري الشرعية"،2760)خمتار عز الدين، اجلد على مفتاح فكرون -69

، قسم العلوم السياسية، كلية االقتصاد 76العدد ،1اجمللد دراسات االقتصاد واألعمال،
 .املرقب، ليبيا والتجارة، جامعة

 .آليات مكافحة اهلجرة غري الشرعية، دون طبعة، دار اهلومة، اجلزائر (،2761)قميين رؤوف -27
(، معاجلة الصحافة الوطنية لظاهرة اهلجرة غري الشرعية، رسالة ماجستري 2766)قدي محزة -26

  .اجلزائر عنابة،غري منشورة، جامعة 
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 االحتاد األورو،ي ملواجهة التهديدات األمنية اجلديدة(، اسوراتيجية 2767)لدمية فرجية -22
لوم السياسية اهلجرة غري الشرعية أّنوذجا"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف الع"

 .اجلزائر جامعة بسكرة، صص سياسة مقارنة،خت والعالقات الدولية،
اهلجرة السرية من منظور األمن اإلنساي، مذكرة مقدمة لنيل  ،(2761منصوري رؤوف) -23

   قسم احلقوق ص حقوق اإلنسان واألمن اإلنساي،شهادة املاجستري يف القانون العام، ختص
  .، اجلزائر2جامعة سطيف كلية احلقوق والعلوم السياسية،
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 ةاللساني المعاجمفي  (Collocation)األجنبي مصطلح إشكالية ترجمة ال
 

The Problematic of Translationing the foreign term 
“Collocation” in linguistic Dictionaries 

 

 عبد اللطيف الغزواني أ.                                                        

 (المغربمراكش ) جامعة القاضي عياض،                                        
 

                                                   abdellatifssi01@gmail.com 
 

 

             31/81/0808تاريخ القبول:                                        85/81/2008تاريخ اإلرسال: 
 

 ملخص:
من  اللسانيةيف املعاجم  تروم هذه الدراسة معاجلة إشكالية ترمجة املصطلح األجنيب

(، وحماولة تفسري تعدد مقابالته العربية Collocationخالل التمثيل باملصطلح اللساي )
 ع الورمج  الذي خيلفه هذا التعددرأب الصد مث اقوراح جمموعة من احللول لاملعاجم، هذه يف 

 ه : ،ةثالث وذلك باالرتكاز على حماور
 منطلقات ومسوغات البحث. .6

 وحماولة تفسري تباينها (،Collocationة للمصطلح األجنيب )عرض املقابالت العربي .2
 املفهوم املراد منها.ب إيفائهاومدى 

 اقوراح حلول ملعاجلة إشكالية التعدد املصطلح  .3
 

 .التالزم اللفظ ، الورمجة، اللسانيات، املعاجم املختصة: الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 
      The purpose of this research is to study the problem of 
translating the foreign term “Collocation” in a set of linguistic 
dictionaries, by analyzing its equivalents,in order to show their 
multiplicity,to identify which equivalent has preserved the 
concept as well as the original English term, and to give some 
solutions and suggestions to avoid multiple translations. 
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 To achieve this objective, the article is divided into three 
main sections. The first section gives the definition of the term 
“Collocation” and the reasons of this research.The second 
section present the equivalents of this term in a set of linguistic 
dictionaries, and mentions why translators had chosen those 
equivalents. The third section offers suggestions that can 
improve translation of the foreign linguistic terms into Arabic. 

 

Keywords: Collocation, Translation, linguistics, Dictionary 
 

 :توطئة
يندرج هذا البحث ضمن إشكالية طاملا تكرر احلديث عنها يف الفكر اللغوي 
املعاصر، وه  إشكالية ترمجة املصطلح اللساي األجنيب، ومدى التوفق يف االحتفاظ 

العديد من املصطلحات الوافدة إىل جمال  أنّ إذ املالحظ  مبفهومه الذي ُوضع ألجله،
اللسانيات العربية ال تزال مثار إشكال لدى الباحثني، بفعل مجلة أمور أمهها: عدم وضوح 

وط باملصطلح األجنيب لدى املورِجم، وتعدد مقابالته العربية، وتقاطع بعضها مع املفهوم املنُ 
 األمر الذي يفسر غموض الرؤية لدىخمتلفة، معرفية مصطلحات أخرى تنتم  إىل حقول 

 .غري ملتئمة يف اللغة العربية ذه املصطلحاتالباحثني، وجيعل الدراسات املتعلقة هب أولئك
 

( Collocationومن بني املصطلحات اليت تعكس مثل هذه الصعوبات: مصطلح )
ن يف منتصف القرن العشري J.R.Firth (6)الذي قدمه اللغوي اإلجنليزي جون روبرث فريث

ما إن انتقل هذا املصطلح إىل جمال الدراسات اللسانية العربية، حّت ف ؛إطار نظريته السياقية
الدارسني على واحد منها، إىل  أنظارستقر تالت مصطلحية متعددة، دون أن ه مبقابِ وبِ جُ 

بالرباط ندوة علمية حول هذه م 2775اجلمعّية املغربّية للدراسات املعجمّية عام أن عقدت 
بعد ذلك جلُّ  الظاهرة اللغوية، واختارت مصطلح "التالزم اللفظ " للتعبري عنها، مث تبىّن 

 .، وقرَّ استعماله يف أحباثهم العلميةهذا املقابل العر،ي نيالدراس
 

؟ وما ه  أهم مقابالته العربية؟ وما (Collocationفما املقصود إذن مبصطلح )
  هفهوممب يف صياغة مصطلح وحيد  علىاللسانيني العرب  عدم اتفاقدالالهتا؟ وما أسباب 
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له يف لغته املنشأ؟ مث كيف ميكن أن نعاجل إشكالية التعدد املصطلح  الناجتة عن  كما أريدَ 
 تباين الورمجة؟

 ثالثة حماور ه : لإلجابة عن هذه األسئلة، قمنا بتقسيم البحث إىل
 منطلقات ومسوغات البحث. احملور األول:

  وحماولة  (،collocationالثاي: عرض املقابالت العربية للمصطلح األجنيب )احملور 
 تفسري تباينها، ومدى تعبريها عن املفهوم املراد منها.

 .احملور الثالث: اقوراح حلول ملعاجلة إشكالية التعدد املصطلح 
 

 أوال: منطلقات ومسوغات البحث
ن يف سائر احلقول املعرفية، أداة تشكل املصطلحات يف الدرس اللساي، كما هو الشأ

 معرفة املصطلح، كما يقول القلقشنديُّ ف .للتعبري عن املفاهيم ولبلوغ املعرفةرئيسية 
، لعموم احلاجة إليه، واقتصار القاصر املقدَّمُ  مُّ هِ مُ ـوال ،ه  الالزم احملتَّمُ »(: هـ826ت)

جمموعة من املعاجم  تأليف. وقد دفعت احلاجة إىل املصطلحات الباحثنَي إىل (2)«عليه
ا ثنائية أو ثالثية إمّ  األقطار العربية، جلّ  اللسانية االصطالحية اليت أثَّثت الدرس اللساي يف

هذه املعاجم مل تتفق يف موادها املصطلحية، فتباينت ترمجتها للعديد من  أنّ  بيد اللغة،
بالهتا العربية دون املصطلحات األجنبية من جهة، ومن جهة أخرى اقتصرت على ذكر مقا

 ملفهومها، وه  إحدى اهلفوات اليت تعوري هذه املعاجم. تعريفها أو حتديدٍ 
 

 تمام الدارسني يف العقود األخريةومن بني أهم املصطلحات اللسانية اليت استأثرت باه
 ( الذي قدمه اللغوي اإلجنليزي فريث يف إطار نظريته السياقيةCollocationمصطلح )

(Contextual Theory،)  ّوظيفة اللغة األساسية ه  التواصل  ومؤدى هذه النظرية أن
االجتماع ، ومن مَثّ فالبحث يف املعىن يقتض  فهم العالقات السياقية، والنظر إىل عالقة 

داللة الكلمة  اللفظ بغريه من األلفاظ اليت تأيت مصاحبة له يف السياق االستعمايل، أي أنّ 
حمتوى  وأنّ  ،املتكلم عند التكلم هبا يف مناسبة معينة اينجزهاليت  تكون تابعة الستعماالهتا

القول يشكُِّله السياق الذي يقال فيه، ولذلك ميكن أن يتغري حمتوى أقوال نفس اجلملة 
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، وهو ما اصطلح عليه فريث بسياق احلال نتيجة اختالف سياقات هذه األقوال
(Context of situation)(3). 

 

(، االرتباط االعتيادي واملتكرر لبعض Collocation) ويقصد فريث مبصطلح
 الوحدات املعجمية املورابطة دالليا يف اللغة:

»The habitual and recurrent juxtaposition of semantically related 

words»(4). 
 

وُيستفاد من هذا التعريف، على وجازته، اخلصائَص املميزة هلذا الضرب من الوراكيب 
يف اللغة، وه : ثبات بنيتها الوركيبية، وكثرة تداوهلا يف االستعمال اللغوّي على حنو  املعجمية

مطّرد، وشفافيتها الداللية؛ إذ يكف  معرفة معاي العناصر املكّونة هلا يف حالتها اإلفرادية من 
أجل استخالص معناها الوركييب. وه  بذلك تنماز، من جهة، عن الوراكيب احلرّة؛ حيث 

لكلمة أن ترتبط بعدد كبري من الكلمات يف اللغة، ومن جهة أخرى، عن التعابري ميكن ل
االصطالحية أو املسكوكات؛ واليت يؤدي ارتباط كلمتني أو أكثر فيها إىل تشكيل وحدة 
 داللية ال ميكن تبنّي معناها انطالقا من معاي الكلمات اليت تؤلفها. يقول احلسن شاهر:

( تعرف مبا يصاحبها أو يالزمها من مفردات، فكلمة "ليلة" ترد املفردة )أي الكلمة إنّ »
عادة مصاحبة لكلمة "مظلمة/ظلماء" كما يف )ليلة مظلمة/ظلماء(، وميثل هذا التالزم 

جزءا مما تعنيه كلمة "ليلة" ينبثق من مصاحبتها لكلمة  داللة ذات معىن، حبيث أنّ 
مظلمة/ظلماء" يأيت من مصاحبتها جزءا من معىن كلمة " "مظلمة/ظلماء"، وكذلك فإنّ 

 .(5)«لكلمة ليلة
 

فال تكاد ختلو وتتميز الظاهرة اللغوية اليت يعيرِّ عنها هذا املصطلح األجنيب بالكونية، 
على استعماالت خمصوصة لبعض لغة  كلّ  وتفق متكلمحيث ي، منها لغة من اللغات

املعىن؛ فيقال مثال يف العربية: الوراكيب، يعسر معها استبدال لفظ بآخر يدل على نفس 
الكلمة الفرنسية تتالزم )شعر أشقر( و)فتاة شقراء( وال يقال )باٌب أشقر( أو )ِهرٌّ أشقر(. و 

(blême لكن ليس مع أشياء. ويف اإلجنليزية نقول فتاة ،)مكفهر( مع )وجه( و)ضوء( )
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(. ويف Handsome) وسيم ( وال نقول ولد جذاب، وإّنا نقولPretty girlجذابة )
( اليت تعين طاهر أو نق ، مع األشخاص، وليس مع keúschاللغة األملانية تتالزم كلمة )

 األشياء واألطعمة، وهكذا بالنسبة إىل سائر اللغات.
 

اليت  وبعد الظهور األويل هلذا املصطلح يف الدراسات اللسانية الغربية، تتالت التعريفات
ض تالمذة فريث الذين تبنوا نظريته السياقية، ونال حاولت ضبط مفهومه، واليت أتى هبا بع

توافده على  أنّ  غري .(7)املصطلح درجة عالية من القبول يف األوساط اللسانية الغربية
 قبولية على مستوى الوضع املصطلح الدراسات اللسانية العربية مل ينل نفس الدرجة من امل

ما حسبعدادها زهاء عشرين مقابال عربيا، حيث تُرجم فيها مبقابالت عربية خمتلفة، بلغ تَ 
 "املصاحبة اللغوية بني املوروثـب يف كتابه املوسوم ،"لواء عبد احلسن عطية "د.أشار إىل ذلك 

 فنتج عن هذا التعدد املصطلح  (0)واملنجز اللساي، املفهوم واألّناط والوظائف" اللغوي
ت اليت تناولت الظاهرة يف املدونات ضبابية يف املفهوم، واليت انعكست سلبا على الدراسا

ا للباحثني الذي يبتغون تتبع موارد املصطلح فيها. كما أخّل تً واملتون العربية، مما شكل عنَ 
 .(8)أي مصطلح مبوجبه لقبَ يُ  الذي األساس ميثل والذي االتفاق بني أهل االختصاص، بشرط

 

العربية، أو املفاضلة بينها وليس القصد من هذا البحث تتبع مجيع هذه املقابالت  
العربية، واليت  اللسانية وإّنا نرم  إىل فحص أكثرها تداوال يف املعاجم املختصة والدراسات

أوكل إليها محل مفهوم املصطلح األصلّ ، مث اإلنباه على دالالهتا، ومدى متثلها للمفهوم 
نصل ول ض االلتباس،عدم اعتماد مقابل وحيد أضفى على هذه املقابالت بع لنرى كيف أنّ 

 يعتمدونهالدارسني  جلّ  نال جاذبية يف التداول، وباتالذي  إىل مصطلح التالزم اللفظ ّ 
 من أحباث وندوات. ما ينجزونهفي

 

يف سياق هذا املسعى، سنقتصر يف احليز املخصص هلذا املقال باإلشارة إىل أبرز هذه و 
املقابالت وأكثرها استعماال يف الدرس اللساي العر،ي احلديث، من خالل تتبعها يف أبرز 
املعاجم العربية املختصة يف املصطلحات اللسانية، قبل أن نقورح جمموعة من احللول اليت 

 هذه الفوضى املصطلحية. ا جينبناآمننراها مالذا 
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 (Collocationثانيا: المقابالت العربية لمصطلح )
 وتنوعت مناهج صياغتها للمصطلحات تعددت املعاجم املختصة يف احلقل اللساي،

 إجنليزي/ اللغة )فرنس / أو ثالثيةا معاجم ثنائية )فرنس /عر،ي أو إجنليزي/عر،ي(، فه  إمّ 

 سانية( يف أهم هذه املعاجم اللCollocationقابالت مصطلح )عر،ي(. وبالرجوع إىل م
 :(9)حتصَّل لدينا اجلدول اآليت

 
 

 املعجم أو املعاجم اليت تضمنته املقابل العر،ي

 (6997عر،ي( لرمزي منري بعلبك  ) -معجم املصطلحات اللغويّة )إجنليزي  - التتابع

 (6995ملبارك مبارك )عر،ي(  - إجنليزي - معجم املصطلحات األلسنية )فرنس  -

 اللفظية املصاحبة

 (6983باحثني ) م.عر،ي(  -معجم مصطلحات علم اللغة احلديث )إجنليزي  -

عر،ي( جملموعة  -فرنس   -املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات )إجنليزي  -
 (2772من الباحثني عن مكتب تنسيق التعريب )

إجنليزي( للطاهر بن عبد السالم  -معجم احلافظ للمتصاحبات العربية )عر،ي  -
(2771) 

 التضامّ 

 مع مقدمة يف علم املصطلح عر،ي( فرنس   -عر،ي فرنس قاموس اللسانيات ) -
 (6981لعبد السالم املسّدي )

 (6997عر،ي( لرمزي منري بعلبك  ) -معجم املصطلحات اللغوية )إجنليزي  -

بد القادر الفاس  عر،ي( لع -فرنس   -معجم املصطلحات اللسانية )إجنليزي  -
(2779). 

 (6997عر،ي( لرمزي منري بعلبك  ) -معجم املصطلحات اللغوية )إجنليزي  - التالزم اللفظ 

 (2770قاموس دار العلم للمتالزمات اللفظية حلسن غزالة ) -

عر،ي( لعبد القادر الفاس   -فرنس   -معجم املصطلحات اللسانية )إجنليزي  - االرتصاف
(2779) 
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إىل هذه املقابالت العربية، جند يف البحوث والدراسات اللغوية اليت اعتنت وباإلضافة 
 يل: التتابع، والّرصف، واالقورانبالظاهرة مصطلحات أخرى، لكنها أقل انتشارا، من قب

وتوافق الوقوع، والتعابري السياقية، وغريها، األمر الذي يعكس حجم الغموض، والتشويش 
 احث املتلق  للمصطلح املورَجم.املصطلح  الذي قد يصادفه الب

 

 ونسجل من خالل هذه القائمة من املقابالت العربية مجلة أمور، منها: 

االضطراب احلاصل يف تصور املصطلح املناسب يف املعاجم اللسانية، مع اختالف  (6)
الصياغة الصرفية املوظفة للتعبري عن كل مصطلح: )تفاعل، مفاعلة، افتعال ...(. وقد 

حول ثالثة معاجم لسانية ه :  (67)أجنزها الدكتور عبد الرزاق جعنيد أثبتت دراسة
)قاموس اللسانيات( لعبد السالم املسّدي، و)معجم املصطلحات اللسانية( لعبد القادر 
الفاس  الفهري، و)املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات( الصادر عن املنظمة العربية 

املصطلحات املشوركة بني هاته املعاجم ال تتعدى عشرة للوربية والثقافة والعلوم(، أنَّ نسبة 
واحد منها عن اآلخر، وخيتلف عنه  ، يف الوقت الذي يتفرد فيه كلّ (9.39 %)باملئة 

 .(66)مصطلح 177بقائمة من املصطلحات تربو أحيانا عن 
 

 اقتصارها على ذكر املقابل العر،ي للمصطلح الوافد، دون تعريفه أو حتديد مفهومه، وه  (2)
هذه املعاجم، كما قال  إحدى اهلفوات اليت تعوري املعاجم اللسانية املختصة. وبذلك فإنّ 

ال تُعدُّ معاجَم مبعىن الكلمة بقدر ما ه  مسارد مفرداتية ثنائية »األستاذ حالم اجلياليل: 
 .(62)«أو متعددة األلسن، خالية من التعاريف

 

لمصطلح الوافد، ويف طريقة وضعهم ملقابله التباين يف منهجية ترمجة مؤلف  هذه املعاجم ل (3)
ا إىل استعمال مصطلح تراث  يسدُّ مسدَّ املصطلح العر،ي، حبيث يلجأ املؤلف )املورِجم( إمّ 

األجنيب، حنو مصطلح  التضاّم والنَّظم اللذين ارتبط استعماهلما باحلقل البالغ ، وإما 
، كما هو احلال بالنسبة إىل الورمجة مبصطلح جديد يف  باملفهوم الذي يعرب عنه

ملصطلحات املصاحبة والتالزم اللفظّ  واالقوران وتوافق الوقوع، مما ولد مشاكل كثرية 
انعكست سلبا على سريورة األحباث يف الدرس اللساي العر،ي، وفهمها وتلقيها من لدن 

تمية إىل الباحثني املهتمني بالظاهرة، ولعل أبرزها التداخل املفهوم  بني املصطلحات املن
 حقول معرفية خمتلفة.
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على الرغم من اعتماد مجيع هذه املعاجم آلية التفكيك يف ترمجتها للمصطلح الوافد، فإهنا  (1)
تفكيك »مل تتفق على صياغة مصطلح وحيد يكون ناقال للمفهوم. ويقصد هبذه اآللية: 

ملنقول إليها، فُينِتج الوحدات الداللية املتضمَّنة باللفظ األجنيب إىل ما يُقابلها يف اللغة ا
التفكيك عبارة اصطالحية تنحو حنو الشرح والتفسري بغاية ائتالف املفهوم اجلديد مع 

 .(63)«الواقع اللغوي
 

 ار عربية متباعدة، وأزمنة خمتلفةتأليف هذه املعاجم املختصة مت بطريقة فردية، ويف أقط (5)
باستثناء املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات الذي ألَّفه َلفيٌف من الباحثني عن مكتب 
تنسيق التعريب. ومن مثَّ فاختيار املقابل العر،ي للمصطلح الوافد اختيار فردي قد تتحكم 

 املصطلحات. ترمجة يف اختالف إىل حتما يؤدي الثقافات واختالف للمورِجم. خلفيات فيه
 

مصطلح مورَجم: أن يكون ذا  الشروط اليت ينبغ  مراعاهتا عند بناء كلّ من بني أهم  (1)
شفافية داللية حبيث يشري إىل الظاهرة اليت يعير عنها بدقة ووضوح، وحيقق لفظُه االنتماء 
التام إىل احلقل املعريّف الذي ُيستعمل فيه. واملالحظ أن هذا الشرط افُتِقد يف بعض 

بل للمصطلح الوافد، مثل مصطلحات التتابع والرَّصف املصطلحات اليت ُقدِّمت كمقا
وتوافق الوقوع، إذ ال تتضمن صيغها أية إشارة إىل اجلانب الداليل املميِّز للظاهرة، وجتعلها 

 حصرا على اجلانب الوركييب.
 

 

 بتعدد أمساء املورمجني (Collocation) هكذا إذن تعددت املقابالت العربية ملصطلح
مث ما فتئت تتناسل بشكل الفت، فَتوّلد من بعضها مصطلحات أخرى تتفق معها يف مادة 
املصطلح وختتلف عنها يف الصيغة الصرفية؛ فمن رحم "املصاحبة" ُوجدت مصطلحات 
املصاحبة اللغوية، واملصاحبة اللفظية، واملتصاحبات، والتصاحب. واشتق من مصطلح 

رنا بذلك جند كل من خطَّ حبثا أو ألَّف كتابا الرصف مصطلح آخر هو االرتصاف. فسِ 
انتقى ما يناسبه من هذه املقابالت العربية، حّت وإن كان مصطلحا غريه مألوفا وشائعا 
 ومتداوال، وكان هلذا التنوع املفرط أثٌر يف إغفال محولة املصطلح الوافد وُشحناتِه املفهومية.
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 للمقابالت العربية اآلنفة الذكر حتليلية موجزةإزاء هذا االضطراب الورمج ، نقورح قراءة 
يف ضوء املفهوم الذي وصف به فريث وتالمذته املصطلح، وذلك قصد إبراز املعاي واألدوار 

 التفسريية اليت تضطلع هبا يف التعبري عن الظاهرة.
 

أول هذه املقابالت العربية: مصطلح "الّتضام" الذي اقورحه متام حسان يف كتابه  ولعلّ 
"اللغة العربية معناها ومبناها"، دون أن يصرح مبقابلته للمصطلح األجنيب، وعرفه بقوله: 

هو َتطَلُُّب إحدى الكلمتني لألخرى يف االستعمال على صورة جتعل إحدامها تستدع  »
، لكن توظيفه هلذا املقابل مل يكن على درجة من الوضوح واملالءمة جتعله (61)«األخرى

دد، وإّنا تنازعه مفهومان آخران ينضويان ضمن حقل  النحو حصرا على مفهوم حم
والبالغة، اصطلح متام حسان على أحدمها "التوارد"، واآلخر "التالزم"، فقال مفسِّرا وجهْ  

ميكن فهم التضام على وجهني نلخصهما فيما يأيت: الوجه األول أن التضام هو »التضاّم: 
طريقة منها عن األخرى تقدميا وتأخريا  كلّ   الطرق املمكنة يف رصف مجلة ّما، فتختلف

 رع من التضام اصطالح "التوارد"وفصال ووصال وهلم جرا، وميكن أن نطلق على هذا الف
وهو هبذا املعىن أقرب إىل اهتمام دراسة األساليب الوركيبية البالغية اجلمالية منه إىل دراسة 

املقصود بالتضاّم أن يستلزم أحد  أنّ العالقات النحوية والقرائن اللفظية. والوجه الثاي 
العنصرين التحليليني النحويني عنصرا آخر فيسمى التضاّم هنا "التالزم" أو يتناىف معه فال 

 .(65)«يلتق  به ويسمى هذا "التنايف"
 

مصطلح "الّتضام" يفتقد  وواضح من خالل هذا التعريف الذي قّدمه متام حسان أنّ 
 ليت تنف  عنه االشوراك والتعميمَ ألهم خصيصة جيب توفرها فيه، وه  أحادية الداللة ا

وحُتقق انتماءه إىل حقل مفهوم  حمدد. وهو أمر يكاد يكون طبيعيا العتبارين اثنني: أوهلما 
وي العر،ي كتاب "اللغة العربية معناها ومبناها" ظهر يف حقبة مل يكن الدرس اللغ  أنّ 

احلديث قد انفتح على اللسانيات احلديثة انفتاحا تاما وتعرف مبا يكف  على مفاهيمها 
ومصطلحاهتا، وثانيهما ُجنوح متام حسان يف أغلب ما ألََّف إىل االحتفاء باملصطلح العر،ي 

ّنوذجا هلذا م 6955الوراث . وميثل كتابه اآلَخر "مناهج البحث يف اللغة" الذي ألفه سنة 
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 الوراثية، وقام بتوسيع دالالهتا االحتفاء، حيث آثر فيه جمموعة من املصطلحات اللغوية
. يقول الدكتور مصطفى غلفان (61)ومنها على سبيل املثال ال احلصر املصطلحات الصوتية

مل يكن العامل العر،ي وقت صدور كتاب "مناهج البحث يف اللغة" » ممتدحا هذا الصنيع:
اللسانية وعيا تاما، فكان لتمام حسان الفضل يف نشر جزء كبري من  يع  طبيعة املفاهيم

هذه املفاهيم اجلديدة وليس املصطلحات فقط )...( وكان بإمكان متام حسان السري 
باملصطلح اللساي العر،ي احلديث حنو مسار أعمق ومستقل كليا عن املصطلح الوراث  

املتينة بالوراث ال ُمكرها يف مهمة صوغ  العر،ي، لكنه ظل عن طواعية حمافظا على عالقاته
 .(60)«مصطلحات جديدة

 

متام حسان اطّلع على مصطلح فريث قبل أن ينتق  له مصطلح  ومن املؤكد أيضا أنّ 
التضاّم، بدليل أنه خصص الفصل السادس من كتابه "اللغة العربية معناها ومبناها" 

وعة من املصطلحات الفريثية )نسبة للحديث عن الظواهر السياقية، فضال عن ترمجته جملم
إىل فريث( يف كتاب "مناهج البحث يف اللغة"، مثل مصطلح الورود الذي يقابل املصطلح 

( Commutation، ومصطلح االستبدال الذي يقابل مصطلح )(Occurenceالغر،ي )
 Context of) كمقابل للمصطلح الغر،ي "سياق احلال" أو "املاَجريات" ومصطلح

situation)ومع ذلك(68)، قبل أن يعدل عنه باستعمال مصطلح "املقام" بديال عنه .  
مصطلح التضاّم مل حيظ باالطراد والشيوع يف األحباث اللسانية، فُعِدل عنه إىل  فإنّ 

 مصطلحات أخرى.
 

وإىل جانب مصطلح التضاّم، وظف بعض اللسانيني مصطلحا تراثيا آخر هو "الّنظم" 
 (69)الدكتور أمحد خمتار عمر يف كتابه "علم الداللة" للمصطلح الوافد، ومنهممقابال 

والدكتور جاسم حممد عبد العبود يف كتابه "مصطلحات الداللة العربية: دراسة يف ضوء 
. ويثري هذا املصطلح إشكاليات عدة منها عدم الدقة وتعدد املعاي (27)علم اللغة احلديث"

( مكانة الكلمة املفردة يف هـ106تد به عند عبد القاهر اجلرجاي )اليت يدل عليها، إذ يُقص
التأليف، وحسن مالءمة معناها ملعاي جاراهتا، مبا يضمن هلا الفصاحة، ويرقى بالوركيب 
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تنقطع األطماع، وحَتَْسر الظنون، وتسقط القوى، وتستوي األقدام »الذي ترد فيه إىل حيث 
قل اللساي، كما أريد به كورمجة للمصطلح األجنيب الذي . أما داللته يف احل(26)«يف العجز

طها مزيّة حنن بصدده، فه  تكرر ارتباط كلمات خمصوصة من غري أن ُيشورط يف ارتبا
أضف إىل ذلك أّن املفهوم البالغ   من النُّبل يف النظم والتأليف. البالغة، أو بلوغ درجة

الكشف عن مدلوالت األلفاظ، يف حني  ملصطلح النظم يويل أمهية إىل السياق اللغوي يف
قد يرتبط مفهومه اللساي بسياقات أخرى غري لغوية تكون ه  املسؤولة عن الورابط بني 

أورد أمحد خمتار عمر رمحه اهلل تعريفا على لسان ستيفن أوملان  وهلذا األلفاظ يف اللغة.
(Stephen Ulmanيقرن فيه مصطلح النظم بنظريه األجنيّب تفاديا ،)  :للَّْبس، قائال
هناك تطور هام للمفهوم العمل  للمعىن متثل يف دراسة طرق الرصف أو النظم »

Collocations االرتباط »، مث عرفه بقوله: (22)«وهو ما ركز عليه فريث وأتباعه
االعتيادي لكلمة ما يف لغة ما بكلمات أخرى معينة، استعمال وحدتني معجميتني 

 .(23)«مرتبطتني الواحدة باألخرى منفصلتني استعماهلما عادة
 

وال ينف  هذا التباين املالحظ بني املفهومني وجود نقاط تقاطع بينهما، منها أن 
تصوراهتا الذهنية ه   ارتباط األلفاظ يف التأليف ناتج عن ارتباط معانيها يف النفس، وأنّ 

قصود بنظم األلفاظ ليس امل»املتحكمة يف جميئها على حنو متالزم ومتكرر. يقول اجلرجاي: 
إذن الستوى الناس كّلهم يف العلم  جمّرد تتابعها يف النطق كما ه  احلال يف نظم احلروف،

حبسن النظم ورداءته؛ ألهّنم مجيعًا حُيّسون بتوايل األلفاظ يف النطق إحساسًا واحداً. ولكّن 
قل. وإذن فإّن املقصود به تناسق دالالهتا وتالق  معانيها على الوجه الذي يقتضيه الع

االعتبار يف النظم هو للمعاي وليس لأللفاظ؛ بل إّن األلفاظ يف ذلك تَبٌع للمعاي، فه  
 . (21)«تورّتب تلقائياً حبَسب الورتيب الذي تنشأ عليه املعاي يف النفس

 

مصطلح النظم يبدو غري مؤهل للتعبري عن مفهوم املصطلح األجنيّب  وهكذا، فإنّ 
 ترتبط مبفهومه يف احلقل البالغ  ( ِلَما يتضمنه من إحياءات دالليةCollocationالوافد )

 ول دون توليد ضمائم من نفس اجلذروبالنظر إىل إمكانياته االشتقاقية احملدودة، واليت حت
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 الت أخرى من قبيل الرصفتعير عن الظاهرة. وضمن نفس املقاربة، ميكن استبعاد مقاب
واالرتصاف، والتتابع، وتوافق الوقوع، ملا يكتنفها من تعميٍم للداللة، وافتقارها إىل الدقة 

 مصطلح. الوجود يف أيّ  والفعالية واملالءمة، وه  قيود واجبةُ 
 

ومن املقابالت اليت حظيت بالقبول يف املعاجم املختصة، واتسع استعماهلا على نطاق 
"املصاحبة". ونلمس حضور هذا املقابل أيضا على واسع يف األحباث اللسانية: مصطلح 

مستوى عناوين بعض الكتب والبحوث اليت اعتنت بالظاهرة؛ حيث ألف الدكتور حممد 
، ووسم الدكتور لواء عطية  (25)حسن عبد العزيز كتابا مساه "املصاحبة يف التعبري اللغوي"

  اي، املفهوم واألّناط والوظائف"س"املصاحبة اللغوية بني املوروث اللغوي واملنجز اللـكتابه ب
تنوع صيغه  كما ُوظِّف املصطلح يف كثري من األحباث والدراسات ورسائل الدكتوراه. غري أنّ 

الصرفية، وحضوره بأّناط تأليفية متنوعة، جنم عنه نوع من التشويش االصطالح ، وأضفى 
 احبة اللفظّيةعن املصاحبة، واملصعلى مفهومه بعض االلتباس، فصرنا جند احلديث 

واملصاحبة اللغوية، والتصاحب، واملتصاحبات، األمر الذي خيرق مبدأ االختزال يف 
 املصطلح، ويسم مفهومه بنوع من التشتت، وإغفال بعض مسات املصطلح األصلّ .

 

وكان ألشغال الندوة الدولية اليت نظمتها اجلمعية املغربية للدراسات املعجمية      
الفضل يف شيوع مصطلح التالزم اللفظّ ، وتطوره بصورة أضحى  م 2775سنة  (21)بالرباط

الوافد إىل الدراسات العربية، خصوصا  (Collocation) معها ميسما للمصطلح األجنيبّ 
بعد أن اختذت اجلمعية توصيًة باستخدامه بدال من املصطلحات األخرى، وطِفق الباحثون 

 يقيمونه من ندوات. يلتزمونه يف معظم ما ينشرونه من أحباث أو
 

ويرجع الفضل يف سك مصطلح التالزم اللفظّ  إىل الدكتور رمزي منري بعلبك ، الذي 
أورده أوََّل مرة يف معجمه "قاموس املصطلحات اللغوية" كمقابل للمصطلح اإلجنليزّي، مث 

"قاموس دار العلم للمتالزمات ـ أخذه عنه بعد ذلك حسن غزالة يف معجمه املوسوم ب
هو كلمتني أو جمموعة من الكلمات اليت يرد بعضها مع بعض »ظية"، معرِّفا إيّاه بقوله: اللف

ولو كان لنا » ، وقال عن اختياره للمصطلح:(20)«بشكل دائم وثابت يف خمتلف السياقات
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من خياٍر بديٍل ملصطلح )املتالزمات اللفظية( الخورنا مصطلح )املتواردات( الذي كان 
هيم اليازج  اللبناي قصب السبق يف استخدامه يف عنوان كتابه النفيس: للعالمة الشيخ إبرا

 .(28)«جنعة الرائد وِشرعة الوارد يف املوراِدف واملتوارِد
 

 ٍض جملموعة من القيود املصطلحيةويستجيب مصطلح التالزم اللفظ  على حنٍو ُمرْ 
أوهلا قيد الدقة؛ إذ يعير عن حصول االرتباط املتكرر بني األلفاظ، وثانيها قيد اخلاصية 

 عير عن الظاهرة من قبيل: مالَزمةاالشتقاقية؛ حيث يرتبط مبجموعة من الضمائم اليت ت
وقد ارتضى الدكتور عبد الغين أبو العزم  وتالزم، ومتالزِمة. فضال عن جاذبيته للتداول.

ه  وحدٌة لغوية »اصطلح عليها "املتالزمات االصطالحية"، وعرَّفها بقوله:  ضميمًة أخرى
امسية أو فعلية مكوَّنة من كلمتني أو أكثر، ينشأ عن ارتباطها معىًن جديد، خيتلف كلِّيًّا عّما 
كانت تدل عليها معانيها اللغوية األصلية منفردًة، حيث تنتقل بذلك إىل دالالت 

  يم بن مراد، مث حذا حذوه الدكتور إبراه(29)«ّية واصطالحيةاجتماعية وسياسية ونفس
جتمعات تركيبية »آِخًذا بأقصى درجات التالزم بني األلفاظ، وعرَّف التالزم اللفظ َّ بأنه 

جاهزة قد تواتر استعماهلا منذ أجيال حّت جتّمدت أو تكلّست أو تالزمت عناصرها 
، فجعال (37)«وليس ه  وظيفة تعيينية إحالية،فصارت بتالزمها وحدة معجمية ذات وظيفة 

( Idioms"املسكوكات" ) لينوَب َمناَب مصطلح مصطلح )املتالزمات االصطالحية( بذلك
مبحض اتفاق معظم الباحثني، وابتداُع  رَسا استعماله الثاي وليس ذلك بسديٍد، ألنّ 

حات، بينما الواجب مصطلح آخر يدل على املفهوم ذاته ُمفٍض إىل تعدٍد مذموٍم للمصطل
 .(36)توحيدها ما استطعنا إىل ذلك سبيال علينا

 

ا بدون وجود لفظ آخر، وبلوغهما لفظ "التالزم" امتناع وجود لفظ موليس يُفهم من 
حّد التكلُّس يف االرتباط، بل يعين أّن اللفظ لطول مصاحبته لفظا أو ألفاظا أخرى، ُيصبح 

  معا حصول نوع من األُلفة بينهما استعماهلما معروفا بتلك األلفاظ، وينتج عن تكرر
حبيث ميكن أن نتنبأ مسبًقا باللفظ الذي جيب أن يأيت به املتكلم بكيفية فورية ومتزامنة مع 
نطقه للفظ األّول. على أّن عدم القول باإللزام ال يعين اعتباطية االقوران بني األلفاظ، أو 
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لعالقات داللية كامنة بني اللفظني املتالزمني. الوركيب اآليل بينها، بل هو تركيب خاضٌع 
اللفظية  املتالزمات مصطلح يف اإللزام صبغة غياب من يفهم ال» غزالة: حسن الدكتور يقول

ثيها. بل هناك ُعرٌف  أهنا عبارات مفتوحٌة، ومطّاطٌة، وخاضعة ملزاج مستخدم  اللغة ومتحدِّ
ثابتة يستخدمها أهل اللغة بديهيا وال سائد يف استخدامها جيعل من معظمها عبارات شبه 

 .(32)«الورمجة يف والتحليل الدراسة ألسباب أو استخدامها، ُأس ءَ  إذا إال وجودها يستشعرون
 

 ثالثا: حلول ومقترحات لمعالجة إشكالية التعدد المصطلحي
( تُرجم يف املعاجم اللسانية العربية Collocationاملصطلح اإلجنليزي ) رأينا أنّ 

من أهم  مبصطلحات عدة، اختلفت يف صيغة اللفظ، واتفقت يف ماهية املفهوم. ولعلّ 
أسباب هذا التعدد املصطلح  للمفهوم الواحد: أحادية الصناعة املعجمية، وصْوغ 

 من غياب العمل املعجم  املؤسسايتاملصطلحات فيها بطريقة فردية، وما يستتبع ذلك 
وانعدام التنسيق بني خمتلف اجلهود املبذولة. األمر الذي يستدع  التفكري يف آليات أكثر 
دقة وفعالية للتخلص من هذه املعضلة الورمجية اليت أرقت وال زالت تؤرق الباحثني يف جمال 
علم اللسانيات، وخاصة يف اجلانب املتعلق باملصطلحات منه، إذ بواسطة املصطلح يتم 

ضوع العلم  يف جمال خمصوص، وباملصطلح يتم وصف ظواهر املوضوع احملدد حتديد املو »
 .(33)«يف علم من العلوم، وباملصطلح تُبىن النظريات وتُقام املناهج

 

وال خيضع اختيار املصطلح العر،ّي األنسب العتبارات مجالية أو أخالقية، وإّنا يرتبط 
 ن له االطراد والشيوع، وُيسر التداول.مبعايري معينة ه  اليت حتدد بنيته ومفهومه، وتضم
أي أن يكون  ؛(31)(Standarizationوأول هذه املعايري أن خيضع املقابل العر،ي للتقييس)

بناء املفهوم الذي يعكسه هذا املقابل العر،يُّ منطبقا على ما يُقصد من وضعه، من خالل 
غته املنشأ، قبل البحث عن جرد مسات املصطلح األجنيّب، واستيعاب محولته الداللية يف ل

البنية اليت تعيرِّ عنه يف اللغة العربية. وجيب على الورمجة أن تراع  احتمال وجود مصطلحات 
مماثلة يف احلقل اللساي، أو يف حقول معرفية أخرى هلا مفاهيم خمتلفة، وال يتأتى ذلك إال 

علميا ولغويا للتدقيق بالتوفر على فريق متكامل من املصطلحيني اللسانيني يكون مؤهال 
 وتأصيل املصطلحات اللسانية.
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ومثّة مجلة من اخلصائص اليت ينبغ  استيفاؤها يف املقابل العر،ي األنسب للمصطلح 
قبل اعتماده مقابال وحيدا يف كل املعاجم اللسانية، ولعل أبرز  (،Collocationاألجنيب )

على شفافية داللية تضمن له هذه اخلصائص: تسميته للمفهوم الذي يعير عنه، وتوفره 
االطراد والشيوع، ويسر تداوله يف احلقل اللساي، وعدم موافقته ملصطلح مماثل ينتم  إىل 

 الدراسة. هذه بينت كما اللفظ ّ  التالزم مصطلح يف مستوفاة عناصر وه  آخر. معريف حقل
                  

 باختاذ مجلة من اإلجراءات املنهجية جنملها فيما يل :ويف هذا الصدد، توص  الدراسة                      
( يف املعاجم املختصة واألحباث Collocationملصطلح ) حصر مجيع املقابالت العربية (6)

اللسانية، ورصد أّناط وطرائق صياغتها، والوقوف على مظاهر تطابقها أو اختالفها مع 
 املصطلح األصل .

حيدا للمصطلح األجنيّب يف سائر هذه املعاجم. وهو تبين مصطلح التالزم اللفظّ  مقابال و  (2)
مايستلزم مراجعتها طبقا ملا اسُتجد يف ساحة البحث اللساي من مفاهيم ومصطلحات 

 جديدة، حّت تساير التطور احلاصل يف اجملال.

 تعريف مفهوم املصطلح باللغات املعتمدة يف املعجم، والتمثيل له باألمثلة املناسبة. (3)

مصطلح التالزم اللفظّ ، وتقوية حضوره يف الدرس اللساي ويف األحباث  توحيد استعمال (1)
 العلمية.

 

 :خاتمة
نطمح يف ختام هذا البحث إىل مراجعة املعاجم اللسانية وحتيينها وفق ما يستدعيه 
تطور املصطلحات، وتبنيُّ مفاهيمها لدى أهل الفن، إذ ميثل املفهوم احلجر األساس لوضع 

 جب حتديده بكيفية مستمرة، ومتييزه عن املفاهيم املشاهبة.أي مصطلح، ولذلك و 
 

لتحقيق هذا املسعى، وذلك بأْن يُعهَد إىل  وقد أضحت املعاجلة اآللية السبيل األجنع
مصطلحية تضم مجيع فروع اجلهات املختصة بوضع املصطلحات، بتشكيل أبناك 

مع ضرورة التنسيق التام بني  د،ويتم فيها حتديد املصطلح الواحد للمفهوم الواح ،اللسانيات
  الءمة يف وضع املصطلحات اللسانيةهذه اجلهات، ومراعاهتا حتقيق عنصري املواءمة وامل
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أي مالءمة املصطلح للمفهوم الذي ُوضع ألجله، ومواءمته لتطور هذا املفهوم داخل الفرع 
تفض  إليه ترمجة  وبذلك نستطيع توّق  التعدد املصطلحّ  الذي اللساي الذي ينتم  إليه.

املصطلحات األجنبية إىل اللغة العربية، ومُتنح شرعية التداول ملقابل وحيد يصري معتمدا 
 داخل احلقل اللساي.
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أخرى للورمجة منها: التدخيل: . وذكر الكاتب مسالك 93واملصطلح اللساي، املرجع السابق، ص
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situation ينظر يف هذا الصدد: املصطلح اللغوي عند الدكتور متام حسان، عبد الرمحان بن حسن .
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 .11، العدد األول، ص6991اجلديدة، 
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 ملخ ص:
الّتحكم فيه، وهو املفتاح  ايعتير املصطلح مبثابة البوابة املوصلة للّنظريّة إذا ما أحسنّ 

يشهد املصطلح الّنقدي على وجه اخلصوص إشكاالت عّدة يف تلّقيه . و األساس  للعلوم
للمصطلح الواحد جرّاء تعّدد ترمجاته باختالف فهم النّقاد  سمياتلعّل أبرزها تعّدد التّ 

 .وبتعّدد ثقافاهتم وتباين نظرهتم للمصطلح وحلمولته األيديولوجّية العرب له،

عند موضوع من أهّم املواضيع واإلشكاالت يف العلوم  هذه الّدراسة أن تقف وحتاول 
عن أزمة   كما تسعى للكشف  ،اإلنسانّية وهو الّتعّدد االصطالح  وإشكالّية الّتلقّ 
  الوصف  والّتحليل ىل املنهجإباالستناد  املصطلح الّنقدي العر،ي بني تعّدده وإشكالّية تلّقيه،

 .املصطلح وما ينجم عن ذلك من إشكاالت ديد أبرز أسباب تعّدد هذابغية حت

 التلّق .إشكالّية  تعّدد املصطلح، املصطلح الّنقدي، ،املصطلح الكلمات المفتاحي ة:
 

Abstract:  
     The term is considered as the connecting gate to the theory in 
case it is well controlled; it is the primary key to science. The 
critical term, in particular, is experiencing several problems in its 
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reception. The most prominent problem may consist in  the 
multiplicity of nomenclature of the single term resulted from the 
multiplicity of its translations due to the different understanding 
of Arab critics and their multiculturalism and the different 
perceptions of the term and its ideological load. This study 
attempts to highlight one of the most important issues in the 
humanities, which are the idiomatic diversity and the problem of 
reception. It also seeks to reveal the crisis of the Arab critical 
term as far as its multiplicity and the problem of its reception are 
concerned. The descriptive approach and analysis were adopted 
in order to determine the most prominent causes of the multiple 
term and the resulting problems.  
   

Keywords: term, critical term, multiplicity, reception problem. 
 

يعتير املصطلح مبثابة البوابة املوصلة للّنظريّة إذا ما أحسّنا الّتحكم فيه، وهو املفتاح 
 ه اخلصوص إشكاالت عّدة يف تلّقيههد املصطلح الّنقدي على وجويش األساس  للعلوم،

لعّل أبرزها تعّدد الّتسميات للمصطلح الواحد؛ جرّاء تعّدد ترمجاته باختالف فهم النّقاد 
وبتعّدد ثقافاهتم وتباين نظرهتم للمصطلح، وحلمولته األيديولوجّية انطالقا من  العرب له،

تكتنز أيديولوجيات داخلها  حقيقة أّن الكلمة غري بريئة، فه  محّالة فكر، مكثّفة،
ري بريء فهو حمّمل خبلفيات فلسفّية، قد تتعارض وطبيعة النّص العر،ي املختلف غ فاملصطلح

 ما دفع بالّنقاد إىل تغيري صيغته. عن النّص الغر،ي؛
 

وهناك من حافظ على ذات الّتسمية ومن حّورها، ومن حافظ على املفهوم واملكون 
وضع الّناقد، أو بتخرّي مصطلح مغاير، قد يكون مصطلحا جديدا من  الفكري للمصطلح،

أو الّتأصيل ألحدث  ،لغايات عديدة منها حتديث الوّراثمصطلحا تراثيا من الوّراث العر،ي، 
املصطلحات يف الوّراث العر،ي، ما جعل اآلراء الّنقدية تتباين بني مؤيّد للمصطلح الوّراث  

ة يف املاض  ورافض له، ورافض للّتأصيل ألحدث املصطلحات اليّت ه  وليدة البيئة الغربيّ 
أضف إىل ذلك اخللل  إىل تفاقم يف أزمة املصطلح الّنقدي وإشكالياته، أّدى ما العر،ي،
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املنهج  الّذي وقع فيه العديد من النّقاد وهو سوء فهمهم للّنظريّة الّنقديّة الغربّية، ما أنتج 
 سوء ترمجتهم للمصطلح، واختالف الوّرمجة أّدى بدوره لتعّدد املصطلح.

 

 تتمّثل إشكالّية هذه الورقة البحثّية يف اآليت: إشكالي ة الد راسة:* 
أهّم أسبابه؟ وماه  عالقة هذا الّتعدد بإشكالّية  التعّدد االصطالح  وماما خلفّية  -

 الّتلّق ؟
 أبرزها: تساؤالت لعلّ ومن هذا اإلشكال احملوري تتفرّع عّدة 

 د املصطلح؟ما ه  الّنتائج املورتّبة عن إشكالّية تعدّ  -
 كيف نتجاوز إشكالّية تعّدد املصطلح؟ -
 ما مصري املصطلح الّنقدي العر،ي مستقبال؟ -
 وهل سنتجاوز إشكالّية تعّدد املصطلح؟ -
 دوائر املعرفة الّنقديّة يف املشرق واملغرب لتوحيد املصطلح؟ ؤديهما الّدور الّذي ت -

 

 أهمي ة البحث وأهدافه:* 
يف الّتعريف باملصطلح واملصطلح الّنقدي، وكشف أبرز  تكمن أمهّية هذا البحث

  باعتبارمها وإشكالّية التلقّ  ،كيز على إشكالّية تعّدد املصطلحإشكالّياته من خالل الورّ 
فإشكالّية تلّق  املصطلح تؤّدي إىل إشكالّية تعّدده،كما هتدف هذه  ،وجهني لعملة واحدة

 وأبرز الّنتائج املورتّبة عنها. طلح الّنقديإحدى أهّم أزمات املصالّدراسة للكشف على 
 

علينا الوقوف عند تعريف جيب  ،إشكالّية تعّدد املصطلح والتلّق قبل أن نتعّرف على 
عبارة عن جمموعة من الّتساؤالت والقضايا اليّت تثري  :فاإلشكالّية اإلشكالّية واملصطلح،

وهذا املعىن الّلغوّي غري بعيد  االتّفاق،انشغاال ما. أّما املصطلح لغة: من االصطالح  وهو 
 عن املعىن االصطالح .

 

، وهذا االتّفاق بني الّلغوّيني وأهل االختصاص (االتّفاق) فكلمة االصطالح "تعين
وغريها من  والّتقنّيةعلى استعمال ألفاظ معّينة يف الّتعبري عن األفكار واملعاي العلمّية 
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. ّّت ال تتعّدد الّتسميات وتتباينتّفاق ال االختالف؛ حفاالصطالح  يقتض  اال (6)املعارف"
أّن "مفاتيح  "عبد الّسالم املسّدي" ّتفق معهماوي فكما يرى "السّكاك " و"اخلوارزم "

ومن  على خمتلف العلوم، وبه نتعّرف نصل إىل الّنظريّة، فباملصطلح (2)العلوم مصطلحاهتا"
كائن " الفكريّة للمعارف. أّما املصطلح العلم  هو:خالله ندرك املعاي العلمّية واملقاصد 

 دقيقا واضحا مع املفهوم الّذي يدّل عليه،كلمة أو تركيبا أو رمزا أو عبارة، ينشأ لغوي،
موضوعا ملا جّد من مفاهيم وتصّورات يف خمتلف فروع املعارف والفنون والعلوم، تواضع 

والّلسانّيون وعلماء الّداللة وعلماء  عليه العلماء املختّصون وأسهم يف وضعه املورمجون
وتساعد على وضعه واستعماله العوامل  الّنفس واالجتماع واالّتصال ووافق عليه مستعملوه،

 .(3)الّلسانّية واالجتماعّية واملعرفّية واالقتصاديّة والّسياسّية والّدينّية والثقافّية"
 

اتّفق عليها جمموعة من  من خالل ماسبق يّتضح لنا أّن املصطلح هو تسمية 
أّما املصطلح  ،تّتسم بالوضوح والّدقة واملباشرةللّتعبري عن األفكار والعلوم،  املتخّصصني؛

العلم  فأكثر تركيزا ودقّة من املصطلح عموما،حيث يويل املختّصون عناية فائقة له أثناء 
 لّتخصّص.وضعه؛ ليغدو مبثابة الداّل على مدلوله، العلم، أو الّنظريّة، أو ا

 

فهو الكلمات واأللفاظ املتعّلقة باخلطاب الّنقدي، وهذا ال ينف   أّما املصطلح الّنقدي
"جمموع األلفاظ  :بأنّه مطلوب" "أمحد ويعّرفه ،فّية أخرىاستمدادها من حقول معر 
. وبدوره يواجه هذا األخري عّدة إشكالّيات لعّل من أمهّها (1)االصطالحّية لتخّصص الّنقد"

   وفعل الوّرمجة على وجه اخلصوصالّناتج عن إشكالّية التلقّ  الّتعّدد االصطالح ،
يالد فاملصطلح الّنقدي على غرار بقّية املصطلحات يعرف أزمة اصطالحّية، تسهم يف م

 ّصة لدى القارئ العاديكاخللط املنهج  بني املفاهيم، خا ،أزمات ناجتة عنها بالّضرورة
فبعدما يهاجر هذا املصطلح  ر واملفاهيم اليّت حيملها املصطلح،وإشكالّية ضياع األفكا

ليالئم  يعرف تغرّيات على مستوى الّصياغةالّنقدي من بيئته الغربّية إىل ساحة الّنقد العر،ي 
البيئة العربّية، وهذا ما قد يؤّدي إىل خلخلة بنيته املفهومّية، فينزاح عن كنهه وأصل وضعه 

صطلح الوافد إىل بيئة غري بيئته وثقافة خمتلفة عن ثقافة واضعه كما أّن هذا امل الغر،ي،
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سيؤّدي حتما إىل إشكاالت أخرى، قد تضّر خبصوصّية النّص العر،ي، الّذي خيتلف عن 
النّص الغر،ي بالدرجة األوىل، وباملصطلح الغر،ي يف بنيته ومفهومه وسيشّكل خطرا على 

 هويّتنا العربّية ومقّوماهتا.
 

املصطلح الّنقدي العر،ي مع بداية الّدرس الّلساي والّنقدي، بالّتقريب يف  زادت أزمة
وعرّبت  ،الغربّية ت الّنظريّات الّنقديّةوتعّددت ترمجا سّتينيات القرن العشرين فحدثت املثاقفة،

أّدى إىل تباين  هو ماو  ؛قديّة العربّيةأجهزهتا االصطالحّية، مازاد يف تعّدد مصطلحاتنا النّ 
وجهات نظر النّقاد، ومواقفهم من جهازهم االصطالح  الوّراث ، ومن هذه املصطلحات 

وجتاوز املصطلح الّنقدي الوّراث  وجعل املصطلح الّنقدي األجنيب  الوافدة بني اإلحياء والّنقل،
الّتعدد  ويالت املصطلح وغدا يصارعحمّله، باسم الّتحديث وجتاوز املاض  ومقاطعته، فضاع 
 يف ظّل مشكلة تباين هذه املواقف الّنقدية وتعّدد ترمجاته.

 

ليس من اليسري وضع مصطلحات تعيّر بدقّة عن مفاهيم علمّية، خاّصة إذا   على أنه
كانت هذه املصطلحات وافدة من الغرب،حيث يلجأ العلماء لوسائل لغويّة متباينة؛ قصد 

 اليت (5)"وضع الّتسمية املناسبة للمصطلح األجنيب" أي:نقل املصطلح للعربّية أّوهلا الوّرمجة 
الوّرمجة يف املعىن  تتوافق مع شروط التلّق  العر،ي، وال ختالف القيم واملبادئ العربّية وتكون

بدل الّلفظ، مع معرفة أبعاد املصطلح وامتداداته، والدقّة يف استعماله ومعرفة مفاهيمه. فيمّر 
 الّتفجري ،بثالث مراحل: ه  الّتقّبلعبد الّسالم املسّدّي" " باملصطلح الوافد املورجم حس

حبيث يكون املصطلح يف حالة غربة بني القبول والّرفض، ومبجّرد أن جيد  والّتجريد،
"االحنراف  الّتجانس الّصويت والّصريف يدخل ضمن الّرصيد املعجم  واالستعمال، كمصطلح

 تقّبله نظرا ملكنونه الّسليب والّداللة الّسلبّية للكلمة.يف صعوبة إشكاال  األسلو،ي" الّذي واجه
 

ه   وآخر مراحل تقّبل املصطلح وإلزالة غربة املصطلح يفّجر بفصل دالّه عن مدلوله،
فنلجأ  ،ة يف اشتقاق صورة ذهنّية للمصطلحمرحلة الّتجريد يف حلظة يتآزر فيها العقل بالّلغ
،ي بدال من االحنراف األسلو،ي. كما يلجأ حينذاك الستعمال مصطلح االنزياح األسلو 

العربّية تتمّيز بطابعها االشتقاق  عن بقّية لغات  لّية االشتقاق الّلغوي، فالّلغةاملختصون آل
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وذلك خالل مراعاة األوزان العربّية، وهو وسيلة ناجعة للّتنمية الّلغوية وإثراء املعجم  العامل،
يل حفاظا على املصطلح الوّراث  من جهة، وجتّنبا العر،ي،كما يستخدم الّلفظ العر،ي األص

 .ت احلديثة واملعاصرة من جهة أخرىلفوضى املصطلحا
 

فاملعّرب ما توافق مع  يلجأ املختّصون يف علم املصطلح لالقوراض أو الّتعريب،هذا و 
بآلّية والّدخيل املقورض ماكان قريبا من هذه األوزان، كما يستعني هؤالء  األوزان العربّية،

لغويّة أخرى ه  الّنحت أي اختزال كلمتني أو أكثر يف كلمة واحدة، وهو عّدة أنواع قد 
وبالّرغم من هذه اجلهود اليّت قّدمها  يكون النحت بالفعل، أو االسم، أو غري ذلك.

فتباين اآلليات االصطالحية  املختّصون، إاّل أّن املصطلح مل يسلم من الّتأّزم واإلشكال،
تعّدد الّتسميات للمفهوم الواحد، أي تعّدد  وّرمجات للمصطلح الواحد أّدى إىللوتعّدد ا

املصطلحات وكذلك وجود تسمية واحدة لعّدة مفاهيم، مبعىن "أن يكون للمفهوم الواحد 
وهو مايعرف باملشورك الّلفظ ، أّما اإلشكالّية الثانّية فتعّدد الّتسميات  (1)أكثر من مقابل"
 فقط. ليست حكرا على لغتنا العربّية ه ملفهوم واحد، و 

 

  :إشكالي ة تعد د المصطلح الن قدي 
 ل، لعّل أمّهها محولته الفلسفّيةترجع إشكالّية املصطلح الّنقدي لعّدة أسباب وعوام

وبالّتايل سيتحّيز  ،جنباهتافاملصطلح الّنقدي نشأ يف أحضان الفلسفة الغربّية وترعرع بني 
وسيكون خادما لفلسفتها وباعثا حلضارهتا وفكرها الفلسف   املصطلح لبيئته احلاضنة له،

قد العر،ي فحتما غريب عن بيئة النّ  باإلضافة إىل أنّه مصطلح وافد من الغرب، واالجتماع .
خصوصا إذا ما كان هذا الّنقل غري واع، وسيشّكل خطرا على رؤيتنا  سيالق  إشكاالت

فالّتفكيك مثال تقويض للميتافيزيقا الغربّية وهدم لكّل  احلضاريّة مبا ميّس مقّوماتنا وهويّتنا،
فكيف سيكون حال النّص املقّدس يف ظّل هذه االسوراتيجّية اليّت أساسها  ماهو مركزي،

الّتعامل مع مثل هذه املصطلحات الّنقدية املشبعة باأليديولوجيا  فاحلذر مطلوب عند اهلدم؟
وجود مصطلحات نقديّة القت هذا املقام إىل وفلسفات الاّلمركز، كما جتدر بنا اإلشارة يف 

إشكالّية الّتعّدد االصطالح  يف بيئتها األم، فكيف سيكون مصريها يف غري بيئتها؟ فتعّدد 
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األصل  وبني  تيجة طبيعّية لتعّددها يف موطنهات كان نالّتسميات ملثل هذه املصطلحا
ومنه عامل من عوامل  ح وغموضه سبب يف إشكالّية تلّقيهكما أّن غرابة املصطل رّوادها،

 .تعّدده وتباين ترمجاته
 

إّن اختالف ثقافة املورمجني واملؤلّفني والباحثني أّدت بدورها لتعّدد املصطلحات، فما 
فنّقاد املغرب ثقافتهم ختتلف  الّنقدي يف املغرب واملشرق دليل على ذلك،يشهده املصطلح 

عن ثقافة نّقاد املشرق،كما أّن لغة الوّرمجة ختتلف بينهما، فاملغرب العر،ي كان يعتمد على 
وبني هذا وذاك، تباينت  جنليزيّة،سّية، واملشرق العر،ي ترجم عن اإلالوّرمجة من املصادر الفرن

عامال مهّما  ح وتعّددت تسمياته. كما أّن احلريّة يف وضع املصطلحات تعدّ ترمجات املصطل
يف تعّدد املصطلح، إذ مل يكن هناك جهود تنظيمّية للحفاظ على املصطلح واملصطلح 

يف وضع املصطلح الّنقدي   زد على ذلك الفردانّية الّنقدي على وجه اخلصوص من الّتعّدد،
يف حّد ذاته  تّصني ساحة املصطلح الّنقدي العر،ي يعدّ اقتحام الكّتاب غري املخ كما أنّ 
 ، فصرنا نسمع مبصطلحات غريبة ومنحوتات عجيبة.إشكالّية

 

وجه إجيا،ي ووجه  يرى الدكتور"لعبيدي بوعبد اهلل" أّن لتعّدد هذه الّتسميات وجهان:
املصطلحات فأّما الوجه اإلجيا،ي فيكشف عن قدرات الّلغة العربّية يف وضع  سليب،

باختالف الّتخّصصات ويبنّي فضال على ذلك أهّنا تواكب املفاهيم املعاصرة والتطّورات 
ويعد  العلمّية، أّما الوجه الّسليب: فيظهر من خالل هذا الّتعّدد يف كافّة أقطار الوطن العر،ي،

دي يف  واجملهود الفر  من أسباب هذه األزمة االصطالحّية اليت تتلخص يف التعّصب الفكري،
وضع املصطلحات ما أّدى بدوره لتعّدد تسمياته، فعشرات الوّرمجات ملصطلح أجنيّب واحد 

كما أشار إىل دور مؤمتر  علم الّلسان ...، األلسونّية، علم الّلغة، تراوحت بني الّلسانيات،
كما تناول  الّذي سعى لوضع اسوراتيجّيات لتوحيد املصطلحات، 6916 التعريب بالرّباط

 .(0)إشكالّية تعّدد الّتسميات للمفهوم الواحد أيضا
 

كما ال خيفى علينا أّن االستعمال العادي غري املتخّصص للكلمات على أهّنا 
"املذهب  مصطلحات أّدى إىل تعّدد املصطلح، فعلى سبيل املثال لفظة أو تسمية
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أنّه تسمية غري الّشكالي" ال يعّد مصطلحا نقديّا تواضع عليه املختّصون، لكّنه شاع رغم 
كما قد جند البعض ينادي بــ "نظريّة الّتفكيك" وما الّتفكيك  متخّصصة وال مضبوطة،

والّشأن نفسه  حيث اعتيره اسوراتيجّية قرائّية، "جاك دريدا" بنظريّة كما صرّح بذلك مؤّسسه
واآللّية  ية واملنهج فالنّقاد أنفسهم اختلفوا يف حتديد ماهيته بني اإلسوراتيجمع الّتناص "

اعل و"الّتف "النّص الغائب"، "النّصانّية"، "الّتناصص"، كما اختلفوا يف ترمجته بني ،والّنظريّة
ن هذا حال الّنقاد واملختّصني الّسؤال املطروح هاهنا إذا كاو  .النّص " وغريها من الّتسميات

 اختالف وتباين يف الوّرمجة، فكيف هو احلال بني بقّية القرّاء والباحثني؟ من
 

  وما يزيد الوضع تأزما إشكال تلّق  الباحثني له يف ظّل هذا التعّدد يف املصطلح
الّناتج عن إشكالّية سوء فهمهم  وأكثر من ذلك إشكالّية تلّق  النّقاد أنفسهم للمصطلح،

 د يف الّساحة الّنقديّة العربّيةوهو ما وقع فيه كثري من الّنقا ح،للمفهوم الّذي حيمله املصطل
"فعبد الّله الغذام " مثال أخطأ يف ترمجته وفهمه للّتفكيك، الّذي يعين اهلدم فراح حيّدثنا 

، فاإلشكالّية هنا مل يونن الغربما مل يقصده "دريدا" والّتفكيكيو عن هدم ألجل البناء، وهو 
جتاوزته للمفهوم الّتنظريي والفكر احملمول داخل املصطلح، حيث  تقف عند املصطلح فقد

 تغرّيت دالالته وحتّورت مكنوناته.
 

صطلح على مستوى وفوضى التعّدد املصطلح  هذه تؤّدي بدورها لفوضى تلّق  امل
   اد مدرسة "كونسطانس األملانّية"الطّرف األهم يف ظّل نظريّة التلّق  لدى روّ  ،القارئ

وهو الذي بإمكانه  ،الّذي غّيب دوره لقرون عّدة ا مشعل تأويل النّص للقارئ،حيث قّدمو 
الّدال  الكشف عّما يريد النّص قوله من خالل ملء بياضاته، ومشاكسة ألفاضه عير حترير

 الّسؤال وطرح اإلشكاالتو  ، ، وعير لعبة الكشف والتخفّ من االرتباط مبدلول واحد
فكيف سيكون تلّق  القارئ  قصد كشف مكنوناته.والّسع  للغوص يف أغوار النّص 

للمصطلح عموما وللمصطلح الّنقدي خصوصا؟ وهل سيلجأ القارئ للحفر جمّددا يف أصل 
املصطلح النقدي يف لغته األم؟ وهو وإن فعل ذلك ستتوّلد إشكاالت أخرى أّوهلا إشكال 

ا سيلجأ إىل املورجم ليساعده ولتجاوز هذه املعضلة رمبّ  الّلغة، وهو حتّد واجه أكير املورمجني،
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بدوره إىل على فهم الّنصوص والّنظريّات يف لغتها األّم وبني رّوادها، لكّن هذا أيضا سيؤّدي 
ألنّه ليس  م يف خطأ حتريف املصطلح واملفهوماحتمال وقوع املورج :أّوهلما ؛إشكالني آخرين

 .فوضى الّتعدد االصطالح  ستتفاقم أنّ  :متخّصصا يف جمال الّنقد، واإلشكال الثاي
 

فبدال من حّل إشكال الّتعّدد سيتوّلد إشكال مضاعف، يرتبط بالوّرمجة وتعّدد الّتسمية 
هذا الباحث الّذي كّلف نفسه عناء احلفر املعريف مبساعدة و  بني النّقاد واملورمجني والقارئ،

 قد يكون خاطئا أمام مصطلح جديد ومفهوم خبري، سيجد نفسه يف معضلة تكاد حتتويه
وهذا يقودنا إىل حقيقة أزمة الّتعّدد االصطالح  وأزمة الّنقد العر،ي عموما وه  إشكالّية 

دون سع  للمنافسة معظم إنتاجاته الّنقديّة والعلمّية،  لدرجة الّدهشة وتتّبع التأس  باآلخر
واليّت  ،هلا جهازها االصطالح  اخلاص هبا ربّية،إهّنا إشكالّية غياب نظريّة نقديّة ع .واملناقشة

سهل على القارئ العر،ي فهمها دون حاجة للغرب، وهذا رمّبا ضرب من املستحيل كما تس
 رسخ يف أذهاننا.

 

كما تكمن إشكالّية املصطلح الّنقدي العر،ي املعاصر فضال عن غياب الّدراسات 
االستخدام الّشمويل للمصطلحات يف اجملال املتخّصصة، وفردانّية هذه الّدراسات يف هيمنة 

زد على ذلك وجود أكثر من  وأيضا عزلة النّقاد أنفسهم عن بعضهم البعض. الّنقدي،
وذلك راجع  ؛ي حتما إىل مشكلة تعّدد املصطلحوهو ما سيؤدّ  مدرسة أدبّية ومنهج نقدي،

عامل مع الّنظريّة الختالف مبادئ كل مدرسة وتّيار فكري وتباين أيديولوجّياهتا يف التّ 
وبالتايل تباين مصطلحاهتا.كما أّن ما آل إليه املصطلح الّنقدي العر،ي نتيجة حتمّية حلقيقة 
التشّظ  الفكري أو بعبارة أخرى جتاذبات النّقاد ملنهج دون آخر، باإلضافة إىل حتّول 

يّة؛ وهذا راجع  الّساحة الّنقديّة العربّية إىل ساحة للعرض، تستقبل خمتلف املوضات الّنقد
 شيئا ويسعى خللخلة كّل ثابت. ثر باآلخر الغر،ي الّذي ال ميركزللّتأ نتيجة مباشرةك

 

الّتفكيك   ّنقدية هو نتيجة للّتأثّر بالفكرميكن القول كذلك إّن منبع هذه  املوضة ال
ميتافيزيقّيا اه وجها الغر،ي، الّذي يسعى جاهدا لتجاوز كّل مفهوم مركزي ثابت، معتيرا إيّ 

ومنه ميالد مصطلحات  حيث يتجاوز كّل منهج املنهج الّذي سبقه، ،جيب خلخلته
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وذلك يؤّدي إىل إشكاالت  ،املصطلحات الّنقدية األقدم منها جديدة تطمح للحلول حملّ 
أعمق من بينها هذه املوضة الفكريّة اليّت تقص  املعارف والّنظريات اليّت سبقتها، وقد ينتج  

الّية العنف الّرمزي هذا الّتباين الفكري يف تلّق  املناهج واملصطلحات ميالد إشك أيضا عن
كما هو الّشأن مع "جابر عصفور"  ،بني كبار الّنقاد العرب وقد حدث ذلك ،بني الّنقاد

 كذاهب للحّج والّناس عائدون منه  وصاحب املرايا الّثالث، حيث وصف تبّنيه للبنيويّة
"عبد العزيز  صلتنا بعد أفول جنمها عند مؤّسسيها، لكّن تبيّن الّناقدصحيح أّن البنيويّة و 

وإن كان هناك ميرّر فالّسخرية احلقيقّية من  محودة" هلا حريّة فكريّة ال ميرّر للّسخرية منها،
 .معناعجز اجلميع عن منافسة الغرب والّتأثري فيهم كما فعلوا هم 

 

بل اإلنسان  ،اإلشكالّية املتصلة بالّناقد العر،ي ذاتهكما ال خيفى عّنا يف هذا املقام 
وحيّس بالعجز عن منافسته وتقدمي حضارة  ،العر،ي الّذي يشعر بالّدونّية أمام اآلخر الغر،ي

عربّية ونظريّات عربّية هلا جهازها االصطالح  واسوراتيجياهتا اخلاّصة هبا، باإلضافة إىل 
 ت اجلديدة على الّساحة العربّية.قدرته على تسمية الّظواهر واإلنتاجا

 

للمصطلحات تعّد  حلمولة الفلسفّية واأليديولوجّيةفى على أحد أّن اكما ال خي
ويعّد نقلها  ،صطلحات"عبد العزيز مّحودة" نقل هذه امل حيث يرفض إشكالّية يف حّد ذاهتا،

ّية يف ذلك "ووجه اإلشكال املصطلح الغر،ي عن املصطلح العر،ي وخلفياته، خطأ الختالف
أو أّن املفهوم الغر،ي  أّن املصطلح األجنيّب قد ينقل مبصطلح عر،ي مبهم احلّد واملفهوم،

أو أّن املصطلح العر،ي الواحد  الواحد قد ينقل بعشرات املصطلحات العربّية املورادفة أمامه،
 الواحد قد يبيح اقد العر،يأو أّن النّ  قد يرد مقابال ملفهومني غربّيني أو أكثر يف الوقت ذاته،

وما إىل ذلك من املناهج  ،األجنيب قابلامليف  -زيادة أو انتقاصا - التصّرف لنفسه
فالبنيويّة  وهذا ماجنده حقيقة يف الّساحة الّنقدية خاّصة احلديثة واملعاصرة، (8)اإلشكالّية"

البنويّة  فضل""صالح  البنائّية عند البنويّة، ترمجت لعشرات الوّرمجات "كاملنهج اهليكالي،
 "بنيوية". وما إىل ذلك من الوّرمجات وجتدر بنا اإلشارة هنا خلطأ هذه الورمجة
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ولعّل عملّية نشر وتوزيع الكتب الّنقديّة يف أركان الوطن العر،ي عامل من عوامل تعّدد 
فاملصطلح الّذي  "ازدواجّية املصطلحات العربّية مسألة ال مهرب منها. املصطلح، فغدت

ومرّة ثالثة من الفرنسّية يف  يف مصر من االجنليزيّة قد يورجم مرّة أخرى يف العراق،يورجم 
 ملفهوم واحد. ة لذلك سنكون أمام ثالثة مصطلحاتونتيج (9)املغرب"

 

 :الحلول للحد  من إشكالي ة تعد د المصطلح 
 "فقد املصطلح،تعدد انتهجت العديد من الّدول العربّية سبال للحّد من إشكالّية 

ع املصطلحات شّكلت كّل دولة عربّية جممعا لغويّا أو جلنة للوّرمجة والّتعريب تعىن بوض
وهكذا ظهرت جمامع وأكادميّيات لغويّة وعلمّية يف دمشق والقاهرة وبغداد  ،العلمّية والّتقنّية

 ورغم هذه اجلهود اجلّبارة (67)وعمان والرّباط وتونس والرياض واخلرطوم واجلزائر وطرابلس"
 .ادتعّددت املصطلحات وتباينت بني املشرق واملغرب؛ مادفع هبذه االجّتاهات إىل االحتّ 

فهناك العديد من اجلهات األخرى اليّت تضع املصطلحات  ،واملشكل مل يقف عند هذا احلد
دون الّتنسيق مع اجلهات املختّصة كما هو احلال يف املعاهد واجلامعات، وكذا يف ميادين 

 والّتعريب.الوّرمجة 
 

رمّبا الرّاهن يؤّكد استحالة القضاء على إشكالية تعّدد املصطلح عموما واملصطلح 
نظرا للّصعوبات اليّت تواجه القائمني على هذه اجملهودات  الّنقدي على وجه اخلصوص،

كما أّن حقيقة الّنقد العر،ي املعاصر وتبعّيته للغرب دون مناقشة، أو حّّت الّتفكري  اجلّبارة،
فاحلّل يف  يف الّتنظري لنظريّات نقديّة عربّية يقوم حاجزا أمام تكوين مصطلحات خاّصة بنا،

ألّن الّذهنية العربّية اآلن تعّودت على جاهزيّة  - صّح الّتعبري إن - ةحّد ذاته مشكل
 املصطلحات والّنظريّات والعلوم فأىّن هلا بقدرات تنافسّية؟

 

الفردانّية يف وضع املصطلحات الّنقديّة، إىل جانب نبذ مث إّن توحيد اجلهود وحماربة 
يعّد وسيلة مهّمة قد تنقص من فوضى املصطلحات  الّتعّصب الفكري والتوّجه األيديولوج ،

د وتعّدديتها، ورمّبا يتحّقق ذلك إذا ماتزامنت هذه اجلهود وتنسيق الّرؤى، وحماولة توحي
الّنقديّة الوّراثّية واملصطلحات  ني استعمال املصطلحاتب املوازنة إىل جانب الّتوجهات الّنقديّة،
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وذلك من خالل دراسة تاريخ املصطلح والّتغرّيات اليّت طرأت عليه، وذلك مايقوم  اجلديدة،
كما أّن الوّرّيث يف تبيّن املناهج والتّيارات يعّد حاّل  .قطر عر،ي لّلغة العربّية يف كلّ به جممع ا

الضطراب املصطلح  الّذي يعّد "ا تعّدد املصطلحات، حيث مّثلمن حلول الّتخفيف من 
 وعن الصادر عن الّتنوّع يف تبيّن هذا التّيار أو ذاك،ة الغالبة يف البحوث الّنقديّة و مالس

إشكاال يف حّد ذاته فكان مبثابة  (66)حقيقّية يف متّثل وفهم جوهر الّسؤال" غبةغياب ر 
وغليس " فايروس أصاب الّنقد العر،ي ونتج عن "يوسف  كما وصفه "فايروس اصطالح "

 موضة تعّدد املناهج الّنقديّة.
 

"صاَل بلعيد" أّن إشكالّية املصطلحات عموما وإشكالّية  وغري بعيد عن هذا يرى
لغياب منهج علم ، وإّّنا لغياب سياسة منهجّية تطبيقّية املصطلح ال ترجع تعّدد 

العر،ي الّتساع الّرقعة احلضاريّة واجلغرافّية لّلغة ويرجع تعّدد املصطلح  مصطلحية موحدة،
وال يعتير أّن فردانّية اجلهود يف وضع املصطلح إشكاال وسببا لتعّدده، وإّّنا الّشأن  العربّية،

اجّتاه، جتاه الّتارخي  فاال يف غياب منهجّية لوضع املصطلح، بدقّة ورصانة دون تعّصب ألي ّ
يلغ  األّول ويسعى لنشر املصطلحات  اه الثاي احلداث اث ، واالجتّ تعّصب للمصطلح الورّ 
واالجتاه اآلخر وسط بني االثنني يأخذ من الوّراث العر،ي مصطلحاته  املعاصرة ترمجة وتعريبا،

 ر،ي تشّتت بني هذه االجّتاهاتفاملصطلح الع ومن الغرب جهازه االصطالح  مورمجا ومعرّبا،
 باتت ضروريّة جّدا. دةاجة لتبيّن سياسة ومنهجّية راشواحل

 

"صاَل بلعيد" أّن األولويّة الستعمال املصطلح الّشائع على الّلسان  كما يرى
اجلماع ، سواء املصطلح الوّراث  أو املعاصر، كما يؤثر الوضوح والبعد عن الّتعقيد يف 

دون  املتخّصصة يف الوّرمجة والّتعريب لتأسيس اجّتاهات مرافقة للهيئات املصطلحات، ويدعو
 من خالل مراجعة املعاجم لمصطلحاتإىل جانب الّتدقيق الّلغوي ل إغفال املصطلح الوّراث ،

ديثة؛ لدراسة تاريخ وحياة املصطلحات؛ ملعرفة احلقدمية و الاملتخّصصة والكتب الّلغويّة 
باإلضافة إىل الّلجوء للوّرمجة املعنويّة، والوّركيز على داللة  أصلها وماطرأ عليها من تغريات،

 خالل تتّبع سياسة لنشر املصطلحاتاملصطلحات، مع وضع تعريفات هلا، وهذا كّله من 
 .(62)الوطن العر،ي يف االصطالحّية املؤّسسّية نقائص معاجلة خطيط الّلغوي وعيرابتغاء تقويّة التّ 
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 يف محولته ومكنونه "سعيد يقطني" تكمن حسب وإذا كانت إشكالّية املصطلح
باعتبار أنّنا "عندما نكون حنن العرب يف وضع استعمال هذه املصطلحات ونقلها إىل لغتنا 
واستعمالنا الّنقدي هلا فإنّنا ال ننقل فقط كلمات ولكن ننقل عالوة على ذلك مفاهيم 

ب علينا مراعاة حقيقة املصطلح  يتوجّ  ،(63)مثقلة حبموالت تارخيّية ومعرفّية واستعمالّية"
ختتلف  حاملة للفكر واملعرفة، ومرتبطة خبلفيات فلسفّية وذهنّية وتارخيّية، ككلمة مكثّفة،

 ذر يف تطبيقها على النّص العر،يمن خالل معرفة هذه اخللفيات واحل أخرى،إىل من بيئة 
 حرصا على خصوصّيته ومراعاة االختالف بينها. 

 

   "مشكلة حضاريّة أّن مشكلة املصطلح ه  "عبد الغين بارة" يرىويف هذا السياق 
فكما أشارنا  (61)هلا خصوصّيتها الفكريّة واملعرفّية اليّت ختتلف عن البنية احملتضنة للمصطلح"

سابقا أّن حتديد اإلشكالّية جزء من حّلها فمعرفة ماوراء املصطلح من خلفيات سبيل إىل 
 استعماله وعدم الوقوع يف فّخ األيديولوجيا.جتّنب الّلبس والغرابة عند 

 

ويف هذا  ويكاد جيمع أغلب النّقاد على توحيد املصطلح للحّد من إشكالّية تعّدده،
"هتيئة األرضّية الّلغويّة  أّن الغاية من توحيد املصطلحات هو "عل  القامس " املقام يرى

   وغري بعيد عن ذلك يرى  (65)ة"الّصاحلة لوحدة األّمة الفكريّة واالجتماعّية والسياسيّ 
 أّن قيمة املصطلح مرتبطة ارتباطا وثيقا بتحّقق شرطني اثنني: الّرحيم حممد عبدالّرحيم""عبد

واحد  مفهوم على واحدة تسمية نطلق أن يعين األّول (61)الّشيوع" وثانيهما الّتوّحد، "أحدمها
أّما الثّاي فانتشار  سواه ومن خالل ذلك نتجّنب مشكل الوّرادف واالشوراك الّلفظ ، دون

 املصطلحات وكثرة استعماهلا يف ميدان ختّصصها كفيل حبفظها يف الّذاكرة دون سواها.
 

على احّتاد اجملامع العربّية أن  "أمحد مطلوب" ويف سبيل توحيد املصطلحات يوجب
د املصطلحات وتقريبها ليصدر الباحثون واملورمجون عن منهج واحد تبذل"جمهودا كبريا لتوحي
حّّت  أي أنّه يدعو لتوحيد السياسة املنهجية لوضع املصطلح؛ (60)الستعمال املصطلحات"

 ال تتباين الطرق بني الباحثني واملورمجني وختتلف.
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األمني "حممد  يف توحيد املصطلح جند "أمحد مطلوب"إليه غري بعيد عّما سعى و 
خالدي" يف حبثه حول ترمجة املصطلح الّنقدي العر،ي، الذي ألقاه ضمن فعاليات امللتقى 

يدعو لتبيّن نظام األولويّة يف  األّول يف "االجّتاهات احلديثة يف دراسة اللغة واألدب" بورقلة،
صطالح  اال املستعمل يتخرّي  أن "مجيل يقول: موّحدا، استعماال واستعماهلا املصطلحات خترّي 

حيث يدرج املصطلح الّذي تتيّسر ترمجته إىل  منظومته االصطالحّية حتت إمرة األولويّة،
أغلب الّلغات حفاظا على سالمة النّص الّنقدي الّذي مينح قراءة النّص مقاربة صحيحة 

أي أولويّة تبيّن املصطلحات اليّت تسهل ترمجتها، حّّت ال نقع يف إشكاالت  (68)سليمة"
تتعّلق باملصطلح ذاته وباملفهوم الّذي حيمله، وكذا وجوب تناسق املصطلح الّنقدي مع 
النص املدروس؛حّّت ال يكون حتت رمحة املصطلح وتسّلطه، فتكون القراءة الّنقديّة آنذاك 

 كما دعا يف خامتة مقاله القوراح املصطلح على حساب النّص.مركزة على  غري موضوعّية،
 دويل لح النقدي املورجم من خالل مؤمتر"بناء منهج  لنظريّة املعجم املفصل للمصط

وحملاولة  (69)بإسهام كّل األطياف العلمّية العاملّية لتحقيق هذا الشأن" أجنيب(،-)عر،ي
 القضاء على هذه اإلشكالّية.

 

- بعبارة أخرى - صفحات سابقة إىل إشكالّية شيوع املوضة الّنقديّة كنا قد أشرنا يف
تبيّن منهج أو نظريّة نقديّة والّتخّل  عنها مبجّرد ظهور نظريّة أو منهج جديد، وبالّتايل ميالد 
مصطلحات جديدة، حتّل حمل املصطلحات القدمية أو ختتلط معها، وقد رسخ هذا الفكر 

"ليس  "عبد اهلل توام" أنّه وإلنصاف املناهج يرى نّقاد والباحثني،اإلقصائ  يف ذهنّية بعض ال
وعلى الّناقد العر،ي  بإمكان منهج نقدي واحد أن يستوعب الظّاهرة األدبّية من كّل الّزوايا،

املعاصر أن تكون لديه نظرة مشولّية ثاقبة حنو مجيع املناهج الّنقديّة املعاصرة دون االحنياز 
يضّيق اخلناق على الّناقد العر،ي ويصبح يف حّيز نقدي  حّّت ال ر،ملنهج على حساب آخ

أي أنّه ال يؤيّد الفكر  (27)وحتليلها" من نظريّة تفسري النصوص األدبّيةحمدود األفق حيّد 
ما ينتج تعّددا  اإلقصائ  للمناهج، ويربط أزمة املصطلح بالّتعّدد املنهج  وتباين آلياته،

خالل الّنظرة الشمولّية للمناهج ال الّنظرة املركزيّة ملنهج يقضى عليه من  ،اصطالحيا
 آخر.  ختتلط املصطلحات واليقص  مصطلححّّت ال وهتميش آخر؛



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
213 
 

 خاتمة:* 
 من خالل ماتقّدم ميكن أن خنلص إىل مايل :

األيديولوج  للنّقاد واختالف نظرهتم الفكري و  تتمّثل خلفّية الّتعدد االصطالح  يف الّتباين -
نظرا الختالف مواقفهم منه ومن  فيغدو املصطلح غريبا بني متلّقيه؛ ،للمصطلح ومكنونه

ولتعّدد ترمجاهتم له باإلضافة إىل قصور الوّرمجة وعجزها عن نقل  استعماله وكذا مصدره،
 املفهوم.

 

ومن بني أسباب تعّدد املصطلح اختالف ترمجات النّقاد له بني املشرق واملغرب ويف البيئة  -
 ذ املغاربة عن املصادر الفرنسّيةحيث ترجم املشارقة من املصادر اإلجنليزيّة وأخالواحدة 

ومل تقف اإلشكالّية عند  فكان ذلك سببا جوهريا يف اختالف الوّرمجة وتعّددها بينهما،
 .فكانت يف البيئة الواحدة ذا احلدّ ه

 

فكرة املوضة الّنقديّة، إىل  تعّدد املناهج ورسوخإىل كما يرجع تعّدد املصطلح الّنقدي  -
حيث تعّددت املصطلحات الّتابعة لكّل منهج واليّت  جانب تعّدد آليات وضع املصطلح،

إذ  اإلقصاء،وما يزيد الوضع تأّزما رسوخ فكرة  قد ختتلط مع مصطلحات املنهج اآلخر،
هج تلغ  مصطلحات املنهج اجلديد مصطلحات املنهج الّسابق له يف ظّل تعّدد املنا

 .وميالد فكرة املوضة الّنقديّة
 

كما ميكننا حتديد اإلشكالّية احملوريّة لتعّدد املصطلح الّنقدي العر،ي واملصطلح عموما إىل  -
 عر،ي بالعجز عن منافسة اآلخرن الوذلك راجع لشعور اإلنساغياب الّنظريّة العربّية 

 .هلا القدرة على تسميته ووضعه وتأسيسه لنظريّات وظواهر عربّية،
 

الفكري، وسوء  مكنوهنازيادة على تعّددها ضياع مكوهنا و ينتج عن هجرة املصطلحات  -
وهو  ،املصطلحات الوّراثية منها ىل الّتضييق على استعماهلا خصوصاباإلضافة إ فهمها،

"عبد اهلل  حيث اعتيره كاسوراتيجّية الّتفكيك مثال، العديد من النّقاد،ماحدث مع 
مؤّسس الّتفكيك  "جاك دريدا" نظريّة هدم ألجل البناء وهو ما مل يأت به الغذام "
زد على ذلك الّتضييق الّذي  وذلك يعتير حتويرا للمكنون الفكري للمصطلح. نفسه،
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الوّراث  حيث حيّد من فرص استعماله يف ظّل تباين ميارسه املصطلح الوافد على املصطلح 
مواقف الّنقاد منه بني مؤيّد ومعارض، وآخر يسعى للّتوفيق بني استعمال املصطلح الوّراث  

 واملصطلح الوافد.
 
 

الّذي  وللّتقليل من إشكالّية تعّدد املصطلح يتعنّي على الّنقاد العرب حتقيق حلم الّتنظري، -
جتاوز نظرهتم الّدونّية ألنفسهم وذلك بتسمية الظواهر اجلديدة طال عمره من خالل 

وإبداعها، ومراجعة اإلشكاالت نفسها؛ سعيا منهم لتجاوزها، إىل جانب انتهاج 
ضافة إىل استعمال املصطلح باإل ،ياسة لغويّة؛ لتوحيد وضع املصطلحاسوراتيجّية وس
 تراثيا. مكان مورمجا أأالّشائع سواء 
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 ص:ملخ  
إىل العلم الذي يعىن بدراسة  شريإذا كانت اللسانيات يف داللتها االصطالحية ت

        العلم الذي يدرس أنظمة العالمات  األلسنة البشرية دراسة علمية وموضوعية، فإنّ 
ى إىل حدوث اللغوية وغري اللغوية يعرف اضطرابا وتعددا يف املصطلحات، أدّ  - الدالئل -

احات والصيغ: اء، نتيجة توظيف عدد من االقور لدى كثري من الباحثني والقرّ  واضح لبس
، وعدم ت، السيميولوجيا، السيميوطيقا...علم األدلة، علم العالمات، علم اإلشارا

هذا العلم يف مشوليته، شأنه شأن  ا، يراد هبدارسنيال بنياالستقرار على صيغة موّحدة 
س، علم مصطلحات العلوم الطبيعية أو العلوم اإلنسانية واالجتماعية األخرى: علم النف

روبولوجيا، البيولوجيا، اجليولوجيا، وغريها من العلوم اليت ال يعوريها إشكال ثاألن االجتماع،
وعليه، تروم هذه الدراسة لفت االنتباه إىل  كثرة املصطلحات مقارنة بالسيميائيات ...

إشكال نعّده يف غاية األمهية يف العلوم اإلنسانية، ويرتبط أساسا مبصطلح السيميائيات 
د املقورحات والصيغ، حماولني االنطالق من جذوره، ومن مثة الباحث تعدّ الذي يواجه فيه 

االنتقال إىل امتداد تسمياته عند العرب والغرب معا، ومركزين على صيغيت السيميوطيقا 
 والسيميولوجيا.

 

 .العلوم اإلنسانية ،السيميولوجيا ،السيميوطيقا  ،املصطلح ية:احتمفالكلمات ال
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Abstract: 
       If linguistics is the science that studies human linguistic 
phenomenon, then the science of non-linguistic systems contains 
many divergent terminological items, the thing which led to an 
observed confusion among many researchers, consequently of 
using a number of formulas: Semiology, Semiotics ... etc.   

        The later problem has also led to instability in the formation 
of the terms agreed upon by specialists compared to the 
terminologies of natural sciences or humanities and other several 
social sciences (psychology, sociology, anthropology, biology, 
geology). These later sciences clearly show less divergence and 
contradiction which is not the case with semiotics... 
 

        Hence, this study aims to delve into the terminological 
problem in semiotics, with a specific and concise focus on 
semiotics and semiotics. 
 

Keywords: The term, Semiotics, Semiology, Humanities. 
 

 مدخل:
اليت تومئ إىل  (6)تعّدد املصطلحاتيعورض القارئ أو الباحث يف العلوم اإلنسانية 
اللغوية وغري اللغوية  -الدالئل  -العلم الذي يعىن بدارسة أنساق العالمات 

مثة اختالفا  أو الدارسني، أنّ  ، لدرجة قد خيّيل فيها إىل الكثري من القرّاء(2))السيميائيات(
ية، وبيان تسمياته يف دالالت الصيغ املقورحة هلذا العلم الذي سنحاول عرض أصوله العلم

إشكال املصطلح فيه ال ينحصر يف الورمجة  يف املشارب واالجتاهات املعرفية، خصوصا وأنّ 
على توظيف  -عند العرب أو الغرب  -أو التعريب فحسب، بل يف صعوبة االتفاق 

 مصطلح موّحد يف خمتلف مدارس واجتاهات هذا احلقل املعريف العام، إذ كثريا ما جند
 الذي يراد به اإلشارة إىل السيميائياتنفسه، لعلم فون مصطلحات متباينة لوظّ ي الدارسني

تارة علما يدرس أنظمة  عّدهامة هلا، بدراسة ومنهج نقدي(، رغم التباين يف التعاريف املقدّ )
غوية وغري ميولوجيا(، وتارة أخرى نظرية تعىن باألنساق الليالدالئل يف كنف اجملتمع )الس

 .وطيقا(اللغوية )السيمي
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، البّد هلا أن الرحيم جريان كما أشار إىل ذلك الناقد عبد  أية حماولة للتعريف إنّ 
تصطدم بتعدد وجهات النظر يف حتديد هوية هذا احلقل املعريف حتديدا قارا. خصوصا إذا 

، وهو ما يصدق على السيميائيات (3)احلّيز الزمين الذي يستغرقه حّيز قصري حنن أدركنا أنّ 
يعورض الباحث فيها عدم االستقرار يف املصطلح، السيما عند االنتقال من سيميائ  اليت 

إىل آخر، فف  الغرب )أوربا وأمريكا( غالبا ما يلجؤون يف دراساهتم النظرية أو التطبيقية إىل 
      يميائيات، األوىل( لإلشارة إىل السّ  Sémiologie،Sémiotiqueتوظيف مصطلح  )

يف تبشريه  ورسوس وقياسا على ما جاء به اللساي السويسري فرديناند د -يميولوجيا السّ  -
 زشارلتنسبة إىل الفيلسوف واملنطق  األمريك   -سيميوطيقا  -بظهور هذا العلم، والثانية 

سندرس بورس الذي عمد إىل القول هبا يف أعماله السيميائية، واليت يرى وفق منظوره 
 أخرى. جهة من للمنطق آخر وجه سوى وليست جهة، من للعالمات عامة نظرية أهنا اخلاص
 

وعدم االستقرار يف املصطلحات اليت تقدم للسيميائيات مل يسلم منه  باينهذا الت
 املختّصنياملفهوم، إذ نصادف يف حتديد مدلوهلا العام تعريفات خمتلفة بني السيميائيني 

خطابا يروم بناء نفسه كعلم الدالالت من الكلمة اإلغريقية اليت  ّدهافجوليا كريستيفا تع
املمارسات  دّ تفيد معىن دليل، باإلضافة إىل كوهنا منهجية العلوم اإلنسانية اليت تع

، أما أميرطو إيكو، فذهب إىل أهنا إذا كانت قبل كل (1)"لسوسيوتارخيية مبثابة أنساق دالةا
، ويرى تزفيتان تودوروف أن (5)لتأويل كما أراد بورساش ء علم األعراض، فإهنا إذن علم 

 .(1)السيميائيات مل تعد علما للدالئل غري اللغوية فحسب، بل لكل أنواع اخلطابات
 

مثة إذن، صعوبات تواجه الباحث يف املفاهيم اإلنسانية بوجه عام، أبرزها أن هذه 
ة و الضبط، وأن جيمع فيها قّ املفاهيم ال ميكن أن تقارب املصطلحات العلمية من حيث الد

هناك بونا شاسعا بني املعىن  فإنّ  ،الناس على تعريف واحد أو حتديد بعينه. وبعبارة أخرى
اإلجرائ  لأللفاظ. والصعوبة األخرى تتجلى يف  املعجم  واملعىن االصطالح  واملعىن

 .(0)" يف الواقع والعملاملاصدقاتالتطبيق بعد التحديد، أي بالبحث عن "
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 ا يتصل بإشكال املصطلح السيميائ ومن السيميائيني الذين أولوا اهتمامهم مب
لقد قّررنا  :«La structure absente»يف كتابه  الفيلسوف اإليطايل أميرطو إيكو، يقول

ف عند حال أن نتبىّن هنا بصفة هنائية مصطلح السيميوطيقا بدون أن نتوقّ  على كلّ 
ية أو املنهجية لكال املصطلحني. حنن خنضع بكل بساطة املناقشات حول التوريطات الفلسف

بباريس من لدن اهليئة الدولية اليت متّخضت عنها اجلمعية  6919للقرار املتخذ يف يناير 
مصطلح  -ميولوجيا يبدون أن تقص  استعمال الس -الدولية للسيميوطيقا واليت قبلت 

  مجيع املفاهيم املمكنة أن يغطّ  ه هو الذي ينبغ  ابتداء من اآلنالسيميوطيقا على أنّ 
يميائيني احلسم ، وعلى الرغم مما قال به إيكو يف حماولة السّ (8)للمصطلحني املتنافس فيهما

ارسني يف أوروبا وأمريكا، ما زال يتأرجح توظيف الدّ  يف املصطلح الذي ينبغ  تبّنيه، إال أنّ 
 ت املنشورة باللغة العربيةلدراسابني مصطلح  السيميولوجيا والسيميوطيقا، أما يف ا

يف الورمجة  فنالحظ خلبطة وفوضى يف املصطلحات اليت يراد هبا اإلشارة إىل السيميائيات
التعريب أو الدراسة والتأليف: السيميائية، السيميولوجيا، علم األدلة، السيميوطيقا، علم و 

اخلاص مبصطلح العالمات، الدالئلية... وغريها من املصطلحات اليت سنعرضها يف الشق 
 السيميائيات عند العرب.

 

 الجذور التاريخية للمصطلح: -8
ومن أمثلة  متتّد السيميائيات إىل حضارات وعصور ضاربة يف عمق التاريخ البشري،

عن علم العالمات ما يل : من الرواد األوائل لعلم  وليتسا جانز  ذلك ما أورده بول كوبل
أصل  (Cratylus)ق.م( الذي يتأمل يف حماورة كراتيلوس  318-128العالمات أفالطون )
ق.م( الذي يويل عناية باألمساء يف كتابيه فن الشعر، وعن  322-381اللغة، وأرسطو )
، كما يف كلمة (Seme)مشتقة من اجلذر اليوناي (Semiotics) التأويل. الكلمة 
(Semeiotikos)  اليت تعين مؤول العالمات، وعلم العالمات هو حتليل العالمة أو دراسة

دراسة العالمات الدالة مبعىن  يف جمال الطب تظفقد و . و (9)طريقة عمل أنظمة العالمات
، أو مذهب العالمات حبسب (Semiotike)على املرض، واستعمل جون لوك كلمة 
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حيث  ،ّص مذهب العالمات بتعريف حقل وخ تعبريه، وعّده أحد العلوم يف شجرته للعلوم،
عّرفه بأنه العلم الذي يدرس طبيعة العالمات اليت يستعملها العقل لفهم األشياء وتوصيل 

دة، غري أهنا ظّلت متناثرة، إىل ، ووردت يف الوراث العر،ي بتسميات متعدّ (67)املعىن لآلخرين
ساندرس بورس، فأخذ املصطلح يف االرتباط  زشارلتر و و سوس وديناند در من ف أن جاء كلّ 

يميائيات: اجتاه بعلم له قواعده وأسسه اخلاصة، تاله ظهور مدارس واجتاهات تعىن بالسّ 
 الداللة، اجتاه التواصل، الثقافة، السرد ... 

 

 المصطلح السيميائي عند الغرب: -0

 السيميوطيقا:جيا و و السيميول -
( بظهور علم أطلق عليه اسم 6963-6850ر )و سوس ودناند در بّشر السويسري ف

اللغة باعتبارها نظاما  السيميولوجيا، يقول يف حماضراته اليت خّص هبا اللسانيات العامة: إنّ 
 البكم –كتابة، وبأجبدية الصم فكار، ومن هنا ميكن مقارنتها بالاأل عن من الدالئل تعيّر 

 من كل هذه األنظمة أمهية أكثر هاولكن العسكرية، واإلشارات التحية وأشكال الرمزية الطقوس
ومن هذا املنطلق ميكن إذن أن نتصور يف يوم من األيام نشأة علم يدرس الدالئل وسط 
احلياة االجتماعية، وسوف يكون هذا العلم جزءا من علم النفس االجتماع ، وبالتايل من 

 ن الكلمة اليونانيةعلم النفس العام، وسنطلق على هذا العلم اسم السيميولوجيا املشتق م
(Sémion)  أي دليل، وسوف يكشف لنا هذا العلم كينونة الدالئل، وأيضا القوانني اليت

كان هذا العلم مل ينشأ بعد فإننا ال نستطيع أن نتنبأ بكيفية   امّ ـسوف حتكمها، ولكن ل
تطوره، ولكن البد من ظهوره، فمكانه حمدد سلفا وليس علم اللغة سوى جزء من هذا 

 .(66)على علم اللغة -بال جدال -العلم، وستنطبق القوانني اليت تكتشفها السيميولوجيا 
  

لعلم الذي ومسه بالسيميولوجيا، وربطه إذن من إمكانية ظهور هذا ا ورسوس وانطلق د
 ة اإلغريقية اليت تفيد معىن دليلموضوعه بالوظيفة االجتماعية، وأرجع جذوره إىل الكلم

 جزءا منه، وقد سار على هنجه يف توظيف هذا املصطلح -اللسانيات  -واعتير علم اللغة 
مثل  (Sémiologie) بعض السيميائيني يف فرنسا، ومن مثة فقد عمدوا توظيف مصطلح
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رائد اجتاه الداللة الذي وإن ذهب يف اجتاه آخر، باعتباره السيميائيات اجلزء  تروالن بار 
ه وّظف يف دراساته السيميائ  أنّ  تما يهمنا يف بار  مقابل اللسانيات اليت متثل الكل، إال أنّ 

اللساي: كالدليل عّده  وذهب يف حتديد الدليل السيميائ  إىل  (62)مصطلح السيميولوجيا
، كما سار يف نفس االجتاه رواد اجتاه التواصل الذي (63)"كالمها يتكون من دال ومدلول"

 ربطوا الدليل بوظيفته التواصلية ، إذ(61)ريك بويسنسإوجان مارتيين و  يطوبري تزعمه لويس
واعتيروه أداة تواصل تؤدي وظيفة اإلبالغ وحتمل قصدا إبالغيا سواء يف النسق اللغوي أو 

، وهو ما جنده يف (Sémiotique)ف يف فرنسا مصطلح هناك من وظّ  ري اللغوي، بيد أنّ غ
رائد مدرسة باريس السيميائيات، الذي استخدم  أخلريداس جوليان غرمياس كتابات

 مصطلح سيميوطيقا يف دراساته النظرية أو التطبيقية:

 Du sens, essais sémiotiques, Éditions du Seuil, 1970. 
 Sémiotique et sciences sociales, Éditions du Seuil, 1976. 
 Maupassant : la sémiotique du texte, exercices pratiques, 

Éditions du Seuil, 1975. 
 Sémiotique des passions :des états de choses aux états 

d'âme (avec Jacques Fontanille), Éditions du Seuil, 1991. 

( 6961 -6839ساندرس بورس ) زشارلتيف الضفة األخرى، جلأ الفيلسوف األمريك  
يرى أهنا ليست سوى وجه آخر للمنطق، ونظرية اليت ، و إىل توظيف مصطلح سيميوطيقا
ه مل يكن بوسعه يوما أن يدرس أي ش ء إال ومنطلقه شبه ضرورية لألدلة، وأشار إىل أنّ 

مل يكن بوسع  أن أدرس أي ش ء سواء تعلق األساس من السيميوطيقا، يقول بورس: 
األمر بالرياضيات أو األخالق أو امليتافيزيقا أو اجلاذبية أو الديناميكية احلرارية أو علم 

أو علم النفس أو علم  الفلك لم التشريح املقارن أو علمالبصريات أو الكيمياء أو ع
ضرب من لعب الورق( والرجال أو تاريخ العلوم، وكذا الويست ) الصواتة أو االقتصاد

 .(65)وامليتولوجيا، إال من زاوية نظر سيميائيةواخلمر  والنساء
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مثة إذن يف الغرب من يوظف مصطلح السيميولوجيا، خصوصا يف بعض املدارس 
روالن ) رو سوس وفرنسا، ومرّد ذلك تبيّن املصطلح الذي وظفه دواالجتاهات السيميائية يف 

هناك من جلأ إىل استخدام مصطلح السيميوطيقا ، إريك بويسنس، لويس ريطو(، و تبار 
يس وتشارلز جوزيف كورت أخلريداس جوليان غرمياسالذي استخدمه بورس كميشيل أريف  و 

يه أن هناك من قام بإحصاء بيد أنه ومما ينبغ  اإلشارة إل موريس وتوماس سيبوك،
 املصطلحات املتداولة يف اللغتني اإلجنليزية والفرنسية، وعلى الرغم من ذلك، إال أنّ 
املصطلحني الشائعني مها السيميولوجيا والسيميوطيقا، ومن اللغويني الذين أشاروا إىل هذه 

 املصطلحات كريستال ديفيد يف حتديده خلمس دوال يف اإلجنليزية:

Signific - 
Semiotics - 
Semiology - 
Seminasiology - 
Seméiology - 

 ة يف املعاجم السيميائية املختصةإىل أهم املصطلحات املتقاربفقد أشار غرمياس أما 
 :(61)وأبرزها

Sémiologie - 
Sémiotique - 
Sémanalyse - 
Sémiologie - 
Sémasiologie - 
Séméiologie - 

 عند العرب:المصطلح السيميائي  -3

من املهم التأكيد على قدرة اللغة العربية على استيعاب املصطلحات، مبا يف ذلك 
، وبالرجوع (60)قبول دخول مصطلحات وكلمات أجنبية إىل اللغة العربية منذ أقدم العصور

لفظة سيمياء وردت يف معجم لسان بن منظور مبعىن العالمة:  إىل املعجم العر،ي، جند أنّ 
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والسيمة والسيماء والسيمياء: العالمة. وسوم الفرس: جعل عليه السيمة. وقوله والسومة "
عز وجل: حجارة من طني مسومة عند ربك للمسرفني، قال الزجاج: روي عن احلسن أهنا 
معلمة ببياض ومحرة، وقال غريه: مسومة بعالمة يعلم هبا أهنا ليست من حجارة الدنيا 

هبا، اجلوهري: مسومة أي عليها أمثال اخلواتيم. اجلوهري:  ويعلم بسيماها أهنا مما عذب اهلل
 .(68)"السومة، بالضم، العالمة جتعل على الشاة ويف احلرب أيضا، تقول منه: تسوم

 

واملتأمل يف بعض الصيغ اليت تقدم للسيميائيات عند احملدثني، خيلص إىل أهنا حنت 
وصا يف بعض الصيغ االشتقاقية خصيف تركيبها الصويت منحى ما جاء به العرب القدام ، 

: سيمياء، السيميائية، سيميائيات، وهو ما جنده يف كثري من الدراسات واملؤلفات مثل
 املورمجة، واليت ومست مبصطلحات راعت االشتقاق العر،ي:

 2727، ، عبد الرحيم جريان، دار احلوارالمقاربة السيميائية السردية. 
 سيميائيات السرد )rrativesémiotique na La أ.ج.غرمياس، ترمجة وتقدمي ،)

 .2768عبد اجمليد نوس ، املركز الثقايف العر،ي، 
 سيمياء الكون (émiosphèreS يوري لومتان، ترمجة عبد اجمليد نوس ، املركز ،)

 .2766الثقايف العر،ي، 
 سيميائيات األهواء من حاالت األشياء إلى حاالت النفسSémiotique des) 

états de choses aux états d'âmepassions: des )أجلريداس ج. غرمياس ، 
 .2767جاك فونتني ، ترمجة وتقدمي سعيد بنكراد، دار الكتاب اجلديد املتحدة، 

 سيميائية اللغة (La sémiotique du langage جوزيف كورتيس، ترمجة مجال ،)
 .2767خضري، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

 حممد الداه ، دار رؤيا السرد بحث في الوجود السيميائي المتجانس سيميائية ،
 .2779القاهرة، 

 فريد األنصاري، منشورات ألوان سيماء المرأة في اإلسالم بين النفس والصورة ،
 .2773مغربية، 
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لقد عرف الوطن العر،ي القراءة السيميائية املبكرة منذ منتصف السبعينات، وأخذت 
خصوصا املغرب واجلزائر(، ومن خالل بة املغرب العر،ي )ينات من بواتتأسس خالل الثمان

األقالم اليت أسهمت يف هذا احلقل العر،ي املعاصر ... وتبعا حلداثة املوضوع على الثقافة 
العربية النقدية املعاصرة، فإن الدارس يالحظ من الوهلة األوىل اختالفا واضحا يف ترمجة 

مما ييرز ضخامة إشكالية املصطلح يف ، اما من املصطلحاتاملصطلح "سيميائية"، فنجد رك
 :(69)الثقافة النقدية املعاصرة

 السيميائية. -
 السيميولوجيا. -
 السيميوطيقة. -
 العالمية. -
 اإلشارية. -
 علم العالمات. -
 علم اإلشارات. -
 الداللية. -
 

 الحاجة إلى توحيد المصطلح: -4

مصطلح السيميائيات  ض الباحثني خبصوصيعور  ال مراء أن االضطراب الذي ما زال
صطلحات م يف هذا اجملال، بتوظيف دراساتقد مشل الغرب والعرب، وانعكس على ال

خمتلفة، خصوصا مع تزايد االهتمام هبذا العلم الذي يروم دراسة األنظمة الدالة لغوية كانت 
املصطلحات، السيما اليت أم غري لغوية، مما يستلزم تبيّن مصطلح متفق عليه، وجتاوز فوضى 

تقوم يف تبّنيها ملصطلح ما على أساس إيديولوج ، دون ربطه بأصوله املعرفية وجذوره 
ودالالته العلمية، فاأليديولوجيا ليست جمرد انعكاس بسيط ألفكار الطبقة احلاكمة، إهنا 

 .(27)على النقيض من ذلك ظاهرة معقدة دوما قد تدمج رؤيات للعامل متصارعة ومتناقضة
 



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
255 
 

الدرس اللساي الذي ال مقارنة بالدرس السيميائ  يف حاجة إىل وحدة املصطلح  إنّ 
يكتنفه اضطراب املصطلح، إذ على الرغم من إرساء معامل اللسانيات يف نفس املرحلة اليت 

مثة من الفروق الواضحة بني  ظهر فيها االهتمام مبوضوعات السيميائيات علميا، إال أنّ 
، إذ يف اللسانيات ختّصني يف هذا العلمالعلمني يف املصطلحات املتداولة بني امل

(L’linguistique نلمس نوعا من االتفاق على املصطلح عكس السيميائيات اليت تعرف )
 تعددا يف املصطلحات املتداولة.

 

 توحيد املصطلحات العلميةاجة إىل تأسيسا على ما سبق، يتضح أننا اليوم يف ح
استيعاب املفهوم  السيميائيات(، ذلك أنّ )هذا احلقل املعريف على وجه اخلصوص  مصطلحو 

رهني بعدم اضطراب وفوضى املصطلح، وتوحيده من شأنه أن  يف علم من العلوم العام
 يسهم يف البحث العلم  الذي ننشده وفق لغة علمية مضبوطة.

 

 :واإلحاالت ش  مِ واالهَ 

 كلمة هلا داللة معينة، متفق عليها بني العلماء يف علم ما.  كلّ    املصطلح يف العلوميقصد ب -(6)
 ئيات: ف املصطلح الذي يشري إىل السيميامثة العديد من الدراسات اليت ختتلف يف توظي -(2)

- Algirdas Julien Greimas. Sémiotique et sciences sociales, Éditions du 
Seuil, 1976.  

- Roland Barthes .Éléments de sémiologie, Denoël/Gonthier, Paris, 1965. 

- Umberto Eco. Sémiotique et philosophie du langage, Paris, 

PUF, 1988 (Semiotica e filosofia del linguaggio, Milan, Einaudi, 1984) . 

 .2762، 3دار احلوار للنشر والتوزيع، الطبعة  ،السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاسعيد بنكراد:   -
 .6980فة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، دار الثقا، محاضرات في السيميولوجياحممد السرغيين:  -
 .2770القاهرة،  –، نفرو للنشر طيقا التشبيه: من البالغة إلى الشعريةو سيميحممد فكري اجلزار:   -
يناير  6، السنة6ألكادمي  واجلامع ، العدد ، احلوار)مفهوم السيميائيات(عبد الرحيم جريان:  -(3)

 .0، ص 6988
(1) - Kristeva Julia. La mutation sémiotique. In: Annales. Économies, 

Sociétés, Civilisations. 25ᵉ année, N. 6, 1970. p. 1497. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1988_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1984
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(5)-Eco Umberto, Pezzini Isabella. La sémiologie des Mythologies. 
In: Communications, 36, 1982. Roland Barthes. P11. 

(6)- Todorov Tzvetan. De la sémiologie à la rhétorique. In: Annales. 
Economies, sociétés, civilisations. 22ᵉ année, N. 6, 1967. p  2111 . 

 ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، سلسلة مكتبة األسرة، سلسلة الفكرلتسامحانظر: عصام عبد اهلل: ا -(7)

 .627، ص2771القاهرة، 
 . 38ص  2727، 2ط ،، دار الريف للنشرالسيميولوجيا بين النظرية والتطبيق :محداوي مجيل  -(8)
منشورات ضفاف  الدرس البالغي العربي بين السيميائيات وتحليل الخطاب،اري: ذخلسعد  -(9) 

  .51، ص2760، 6ط
، بغداد: وزارة فلسفة العالمة من جون سانت توماس إلى جيل دولوزرسول حمّمد رسول،  -(10)

 .66، ص2765، 6الثقافة، ط
السيرورة السيميائية ومشروع الدالالت المفتوحة: قراءة في الخطاب  بن سنوس ،سعاد  -(66)

  ينظر: .01ص ،ـ2769 ، مركز الكتاب األكادمي ، الطبعة األوىل،النقدي المغاربي
- F.de. Saussure, Cours de linguistique générale, payot, paris, 1972, p99.  
(12)- Barthes Roland. L'Aventure sémiologique, Éditions du Seuil, Paris, 1 
(13)- Barthes Roland. Éléments de sémiologie. In: Communications, 4, 1964. 

Recherches sémiologiques. P 232. 
(14)- Eric Buyssen. Les langages et le discours. Essai de linguistique 

fonctionnelle dans le cadre de la sémiologie, Brüssel 1943. 
  63ص ،العر،ي الثقايف املركز ،ش.س.بورس لسيميائيات مدخل والتأويل السيميائيات بنكراد: سعيد -(65)
، منشورات االختالف، الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة سيميائياتمعجم الفيصل األمحر،  -(61) 

 .63، ص2767األوىل، 
: االضطراب في النقل إشكالية المصطلح في الفكر العربيعل  بن إبراهيم احلمد النملة:  -(60)
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 النقدية بين تعدد المناهج وتنوع مجاالت االستخدام إشكالية المصطلح في الدراسات
 

The problematic of the term in critical studies between the variety 
of approaches and the diversity of areas of use 
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 ملخص: 
علم مصطلحاته اليت تنبئ عن مفاهيمه اليت  املصطلحات مفاتيح العلوم، ولكلّ  تعدّ 

اإلشكالية اليت تعاي منها أغلب العلوم، والسيما اإلنسانية ه  مشكلة  يقتضيها، غري أنّ 
تعدد املناهج وتنوع جماالت االستخدام، وهذا ما أسهم يف بلورة الوع   املصطلح يف ظلّ 

 مبشكلة املصطلح اليت أخذت حيزا هامًّا يف املنجز النقدي العر،ي احلديث واملعاصر.
  

وتسعى هذه الدراسة إىل احلديث عن أزمة املصطلح واليت متخضت عنها مجلة من 
وعها بني سياقية ونسقية، إضافة إىل غياب اإلشكاليات ترتبط أساسا بتعدد املناهج وتن

من القضايا  هذا ما جعل مشكلة تعدد املناهج النقدية تعدّ  الوع  بأصوهلا وخلفياهتا، ولعلّ 
األزمة  باالهتمام من قبل النقاد والدارسني. كما أنّ  -وال تزال–الشائكة اليت حظيت 

ما نتج عنها من تضارب املصطلحية خلقت أزمة أخرى متثلت يف استعماالت املصطلح و 
 يف اختيار املصطلح األنسب واألقدر على طرح الفكرة وتوصيل املعىن.

 

النقد األد،ي  ،العلوم اإلنسانية ،الدراسات النقدية ،إشكالية املصطلحالكلمات المفتاحية: 
 استخدام املصطلح. ،تعدد املناهج
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Abstract: 
Terms are the keys to science; each science has its own 

terminology that foretells its required concept. However, the 
problematic of terminology is what most of science suffers especially 
humanities under the variety of approaches and the diversity of areas 
of use. This is what contributed to the crystallization of awareness of 
the problematic of terminology that took a significant space in the 
modern and contemporary accomplished Arabic criticism.   

 

This study endeavours to talk about the term crisis, which resulted 
in a number of problems mainly related to the variety of approaches 
and their diversity between contextual and coordinate, in addition to 
the lack of awareness of its origins and backgrounds. Perhaps this is 
what made the problem of the variety of critical approaches one of the 
thorny issues that have received - and are still recieving - the attention 
of critics and scholars. The terminology crisis also created another 
onee, which was the uses of the term, and the resulting conflict in the 
choice of the most appropriate and suitable term to present the idea 
and convey the meaning. 
 

Keywords: Problematic, terminology, Critical studies, Humanities, 
Literary criticism, Variety of approaches, Use of the term. 

 
 

 مقدمة: 
 قضية املصطلح من أهم القضايا اليت شغلت بال الدارسني وجذبت اهتمامهم تعدّ 

كونه شفرة اخلطاب النقدي الذي لواله ما وقع التواصل. وللمصطلح دور كبري يف حتديد 
 قيمة املعرفة نظري ما حيمله من زخم الثقافة العربية والغربية على حدٍّ سواء.

 

مسايرة الركب اللغوي والنقدي تتطلب  أغلب الدراسات احلديثة تؤكد على أنّ  وتكاد
الضبط الدقيق للمصطلحات حّت يتم توظيفها بشكل سليم يرقى من خالله الدرس 

ا لألمهية اليت تشكلت حول املصطلح تولدت لدّي رغبة يف دراسة ونظرً  ،النقدي ويتطور
إشكالية المصطلح في الدراسات وما بـ: "أزمة املصطلح، لذا جاء عنوان الدراسة موس

 ".النقدية الحديثة بين تعدد المناهج وتنوع مجاالت االستخدام
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وتتمحور إشكالية الدراسة حول: فيم تكمن أزمة املصطلح يف الدراسات النقدية 
احلديثة؟ هل تكمن يف تعدد املناهج أم يف تنوع جماالت االستخدام؟ كما تفرعت عن هذه 

ج مجلة من التساؤالت الفرعية النابعة من طبيعة العالقة بني املصطلح واملنهاإلشكالية 
فيم تكمن أمهيته ووظائفه؟ هل ميكن جتاوز أزمة املصطلح ومنها: ما املقصود باملصطلح؟ و 

 يف الدراسات النقدية احلديثة؟ وما ه  احللول الكفيلة بتجاوز األزمة؟ 
 

 زها: مفهوم املصطلح لغة واصطالحااط أبر سأقف يف هذه الدراسة عند مجلة من النق
أمهية املصطلح النقدي ووظائفه، إشكالية املصطلح يف ظل تعدد املناهج، أزمة املصطلح يف 

 ضوء تنوع جماالت االستخدام، إضافة إىل خامتة تضمنت أهم النتائج املتوصل إليها.
 

 مفهوم المصطلح:  -1

 للزبيدي" معجم تاج العروسمصطلح" هو "جند أن أول معجم لغوي تناول لفظ " أـ لغة:
؛ أي اتفاق (2)«َعَلى أَمٍر خَمُصوصٍ َوااِلصِطاَلُح: اِتّـَِفاُق طَائَِفٍة خَمُصوَصٍة »حني قال: 

 جمموعة من النقاد أو الباحثني على مصطلح بعينه يف جمال حمدد.
 

ُم َواحلَاُء َأصٌل »واملصطلح لفظة مأخوذة من املادة اللغوية )ص ل ح(  َوالصَّاُد َوالالَّ
حني عرفه بـ:  الفيروز أباديوهو نفسه ما ذهب إليه ( 1)«يَُدلُّ َعَلى ِخاَلِف الَفَسادِ َواِحٌد 

والصُّلُح: السِّلُم َوَقد ِاصطََلُحوا َوَصاحلَُوا َوَأصَلُحوا َوَتَصاحلَُوا َو »، (1)«الصَّاَلُح ِضدُّ الَفَسادِ »
، كما يبدو فإن لفظة )ُصلح( تعين يف املعاجم اللغوية إهناء (1)«َشدََّدُة الصَّادِ اصَّاحلَُوا مُ 

 اخلصومة والسلم والتوافق، وهو ضد الفساد. 
 

مصطلح )مفرد(: ج: مصطلحات/ اسم »ومما ورد يف معجم اللغة العربية املعاصرة: 
من الكلمات هلا مفعول من اصطلح، اصطلح على: ما مت االتفاق عليه، كلمة أو جمموعة 

؛ وهذا يعين وجود (1)«الطبية، العلمية، أمر مصطلح عليهمعىن معني، معجم املصطلحات 
جمموعة من املفردات اليت وضعت للداللة على علم ما من العلوم املختلفة، فلكل علم 

 مفرداته واصطالحاته اليت متيزه عن غريه.
 



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
217 
 

 ب ـ اصطالحا: 
، (2)«لى ش ء خمصوص ولكل علم اصطالحاتهع اتفاق طائفة» ُعّرف املصطلح بأنه:

االصطالح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الش ء باسم »بقوله:  الشريف اجلرجايوعّرفه 
ما يُنقل عن موضعه األول وإخراج اللفظ عن معىن لغوي إىل آخر ملناسبة بينهما، وقيل 

إخراج الش ء عن معىن االصطالح: اتفاق طائفة على وضع اللفظ إزاء املعىن، وقيل: هو 
 .(0)«الصطالح لفظ معني بني قوم معيننيلغوي إىل معىن آخر لبيان املراد، وقيل: ا

 

 حتدد داللته إال ضمن هذا اإلطار فاملصطلح اتفاق بني اجلماعة كشرط لوضعه، فال
املصطلحات ه  جمموعة األلفاظ اليت يصطلح هبا أهل علم من  إنّ »ومنه أمكن القول: 

 ذي يشتغلون فيه، وينهضون بأعبائهالعلوم على تصوراهتم الذهنية اخلاصة باحلقل املعريف ال
ويأمتنهم الناس عليه، وال حيق ألحد أن يتداوهلا مبجرد إظهار النية بأهنا مصطلحات يف 

ن داللة هلا وما حدده أهل ذلك االختصاص هلا ذلك الفن إال إذا طابق بني ما ينشده م
 .(8)«من مقاصد تطابقا تاما

 

املصطلح اسم قابل للتعريف يف نظام »املصطلح بقوله:  حممود حجازيوعّرف 
متجانس يكون تسمية حصريا )تسمية لش ء( ويكون منظما يف نسق، ويطابق دون 

على ش ء ما يف نظام متسق  ؛ فاملصطلح كلمة ج ء هبا لتدلّ (9)«غموض فكرًة أو مفهوما
 ومورابط، ويطابق الفكرة اليت وضع هلا.

  

 إشكالية المصطلح في الفكر العربي يف كتابه املوسوم بـ: عل  بن إبراهيم النملة ويرى
أن لفظة املصطلح ليست وليدة العصر احلديث، بل توجد يف الوراث اإلنساي إسهامات 

واجلرجاي  ه(113)ت و الفارا،ي  ه( 111)ت عاجلت املفهوم؛ فتحدث عن ذلك اجلاحظ 
 . (67)وغريهم( ه222)ت 

 

املعىن االصطالح  للفظ )مصطلح( يقصد به  إىل أنّ  ممدوح حممد خسارةويشري 
؛ فاملصطلح (66)«معىن آخر تتفق عليه طائفة خمصوصةنقل اللفظ من معناه اللغوي إىل »
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يعين اتفاق قوم أو مجاعة من الناس على تسمية الش ء باسم ما، فُينقل عن موضعه األول 
 ويتفقون مجيعا على استخدامه. 

   

عبري عن معىن من املعاي لفظ اتفق العلماء على اختاذه للت»واملصطلح أيضا 
؛ فاالتفاق شرط ضروري لداللة املصطلح على معىن من املعاي العلمية. (62)«العلمية

واملصطلح كلمة أو جمموعة من الكلمات من لغة متخصصة علمية أو تقنية يوجد موروثا »
، ولكن قد تكون بعض (63)«اهيم وليدل عن أشياء مادية حمددةأو مقورضا للتعبري عن مف

 وخالفه متاما يف منطقة أخرى.املصطلحات هلا معىن معني يف منطقة ما 
 

عموما فاملصطلح لفظ موضوع  يؤدي معىن ما بوضوح ودقة، حبيث ال يقع أي لُبس 
يف ذهن القارئ أو السامع، وتشيع املصطلحات الضرورية يف العلوم الصحيحة حيث حُيدد 

 مدلول اللفظة بعناية من قبل أصحاب االختصاص. 
  

 ج ـ المصطلح النقدي: 
ح النقدي العمود الذي يقوم عليه اخلطاب؛ فهو رمز لغوي )مفرد أو يشكل املصطل

مركب( أحادي الداللة ُمنزاح نسبيا عن داللته املعجمية األوىل يعير عن مفهوم نقدي 
 واضح، ومتفق عليه بني أهل احلقل املعريف.

 

جزء من املصطلح العام وهو »إىل أن املصطلح النقدي  أمحد مطلوبويشري الدكتور 
ألفاظ ذلك االجتاه أو من  اللفظ الذي يسمى مفهوًما نقديًّا لدى اجتاٍه نقدي ما، ويعير عن
 . (21)«مصطلحاته، أو هو جمموع األلفاظ االصطالحية لتخصص النقد

 

فاملصطلح النقدي هو الذي يؤطر التصورات الفكرية اليت ينتجها فعل املمارسة 
املصطلح النقدي يظهر من  داللته، كما أنّ  النقدية وفق ضوابط منهجية من شأهنا توضيح

 خالل األلفاظ النقدية اليت تعيّر عن االجتاه النقدي وألفاظه ومصطلحاته.
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 ه واألجواء اليت نشأ وترعرع فيهااملصطلح النقدي نابع من بيئت وجتدر اإلشارة إىل أنّ 
ومدى  وتطوره يكون حسب تزايد احلاجة للنقد، وعلى حسب تطور دراسة النقاد له،

 قدرهتم يف إثبات قوته وكفاءته ودعمه للدراسة النقدية ليؤدي الغرض الذي وضع من أجله.
 

املصطلح النقدي يتميز عن غريه من باق  املصطلحات باحلقل  ومنه خنلص إىل أنّ 
املعريف الذي ينتم  إليه؛ حيث يلبس املصطلح النقدي خصوصية مفهومية نامجة عن 

 ة وجمال التفكري يف األدب نظريا وحتليليا. ارتباطه باملعرفة األدبي
 

 أهمية المصطلح النقدي ووظائفه: -1
اتفق العلماء  تكمن يف كونه لفظا يطلق على معىن معنيأمهية املصطلح ال  إنّ 

واملفكرون على استعماله، بل إن أمهيته تكمن يف أنه أداة من األدوات املعرفية اليت دون 
املصطلحات ه  تلك األلفاظ احملددة  معرفتها ال ميكننا أن نفهم ماهية وحقيقة املعرفة، ألنّ 

ختصني يف كل دورا أساسيا يف حياة امل ؤديوالدقيقة الدالة على املفاهيم الكلية، كما أهنا ت
 العلوم على اختالفها.

 

شكل عام جيعله حيظى واحلقيقة أن تأثري املصطلح يف اجملال النقدي خاصة واملعريف ب
مفاتيح العلوم مصطلحاهتا، ومصطلحات العلوم » ذلك أنّ  ،يف املنظومة املعرفية بأمهية كبرية

 د منها عّما سواهواح كلّ   مثارها القصوى، فه  جممع حقائقها املعرفية وعنوان ما به يتميز
وليس من مسلك يتوصل به اإلنسان إىل منطق العلم غري ألفاظه االصطالحية حّت لكأهنا 
تقوم من علم مقام جهاز من الدوال ليس مدلوالته إال حماور العلم ذاته ومضامني قدره من 

 .(21)«يقني املعارف وحقيق األقوال
 

العلم به ومعرفته تعد  ديد الداللة، لذلك فإنّ فأمهية املصطلح تكمن يف فهم املعىن وحت
 ده املصطلح يساعد على حسن األداءاملعىن الذي حيد ضرورة علمية ومنهجية، كما أنّ 

 ويقرب مسافة الفهم، وجينب اللبس والغموض.
 

وحظ  املصطلح النقدي يف العصر احلديث باهتمام بالغ؛ حيث فرض عصر العوملة 
على الدارسني االهتمام باملصطلح النقدي باعتباره ظاهرة عاملية يقوم عليها تأسيس املنهج 
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، لذا (22)النقدي، فال وجود للمنهج النقدي دون حتديد للمصطلحات النقدية اخلاصة به
 الدعامة األساسية للمنهج النقدي. فاملصطلحات النقدية تشّكل

 

املصطلح النقدي له وظائف عديدة متنحه بعدا مشوليا، ومن  وجتدر اإلشارة إىل أنّ 
وظيفة من هاته  بينها: الوظيفة املعرفية، االتصالية، االقتصادية، والوظيفة احلضارية، ولكلّ 

تنز صطلح تراكم مقويل يكامل»الوظائف دورها الذي تقوم به؛ فالوظيفة املعرفية تستلزم كون 
املصطلح له دور أساس   ويتضح من هذا القول أنّ  ؛(21)«وحده نظريات العلم وأطروحاته

احلفاظ على العلم مرهون مبا ميلكه من جهاز  يف تكوين املعرفة وحفظ املعارف، كما أنّ 
 اصطالح  يوفّر مادة غنية ه  مبثابة اجلسر الواصل بني الباحث وجمال حبثه.

 

جلى الوظيفة التواصلية يف أن املصطلح مفتاح العلوم، وبذلك فهو ميثل أجبدية وتت
لذلك كانت املصطلحات أوىل قنوات »التواصل بني أهل االختصاص يف أي حقل معريف 

مثلما ه  على مستوى احلوار احلضاري بني األمم،  تصال بني جماالت العلوم البشريةاال
 . من هنا نقول إنّ (22)«بة اجلسور الواصلة بني اللغاتثاوالتواصل الثقايف بني الشعوب مب

 املصطلحات أساس كل العلوم، هبا يتم التواصل وبدوهنا ختتف  قنوات االتصال بني األمم.
  

أما الوظيفة االقتصادية للمصطلح فتكمن فيما مينحه من طاقة يف االستيعاب وقوة يف 
التخزين لكم كبري من املعارف املختلفة، حبيث ميكن التعبري عن عدة مفاتيح بلغة 

املصطلح صورة »اصطالحية تسهم يف منحها الدقة واالختصار واالقتصاد، وبذلك يصبح 
 بني العقل واللغة، وتتصل أيضا بالظواهر املعرفية، ألنّ  مكثفة للعالقة العضوية القائمة

علم من العلوم ه  مبثابة النواة املركزية اليت ميتد هبا جمال اإلشعاع  املصطلحات يف كلّ 
، وتتجلى الوظيفة احلضارية يف كون اللغة (22)«يف، ويورسخ هبا االستقطاب الفكرياملعر 

 بعض.بعضها اجلسر الذي يربط لغات العامل ب  وه ات اإلنسانيةاالصطالحية ملتقى الثقاف
  

أمهية  إىل أنّ  - أمهية املصطلح النقدي ووظائفه -خنلص يف ختام هذا العنصر 
له  املصطلح النقدي تكمن يف أنه أداة من أدوات توحيد الفكر عند األمة الواحدة، كما أنّ 

املصطلح فيمكن حتديد أربع أمهية بالغة يف فهم املعىن وحتديد الداللة، أما خبصوص وظائف 



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
211 
 

وظائف ه : املعرفية، التواصلية، االقتصادية والوظيفة احلضارية؛ أما الوظيفة املعرفية فتتجلى 
يف دور املصطلح الرئيس يف تكوين املعرفة، كما أنه ميثل اجلسر الذي يربط بني الباحث 

 إقامة التواصل بني أهل وجمال حبثه، أّما الوظيفة التواصلية فتيرز من خالل دور املصطلح يف
يتجلى دور الوظيفة االقتصادية يف أهنا متنح املصطلح قوة و ، معريفيف أي حقل  االختصاص

يف ختزين عدد هائل من املعارف الستثمارها قيما بعد، وتيرز الوظيفة احلضارية من خالل 
 اللغة االصطالحية؛ هذه األخرية ه  ملتقى كل الثقافات اإلنسانية يف شّت العصور. 

 

 إشكالية المصطلح في ضوء تعدد المناهج: -3
العالقة بني املصطلح واملنهج عالقة تالزم؛ يظهر ذلك يف ما حيدثه املصطلح من  تعدّ 

لى املستوى النظري أم تأثري جل  يف حتديد طبيعة املنهج ووظيفته سواًء أكان ذلك ع
فبني املصطلح واملنهج عالقة قرابة وثيقة جيدر بالناقد وصلها، إهنا صنوان ليس »التطبيق  

غين عن اآلخر أثناء الفعل النقدي ودون ذلك يهتز اخلطاب يف وسع أحدمها أن يست
؛ فالعالقة بني املصطلح واملنهج عالقة (13)«هب رحيه ويفشل يف القيام بوظيفتهالنقدي وتذ

 تأثري وتأثر؛ إهنما وجهان لعملة واحدة. 
 

فاملنهج مرهون يف وظيفته باملصطلح املستخدم فيه، وكل ما يصيب املصطلح ينعكس 
نهج سلبا أو إجيابا، فاملنهج يفقد وجوده يف غياب املصطلح، كما أنه يؤثر يف طبيعة على امل

ينهما، فكالمها املصطلح وحيدد مساره ووجهته، وهذا يدل أن هناك عالقة تأثري متبادل ب
واملنهج عامة حيدد املصطلح، ومن خالل حتديد املنهج يتولد املصطلح »يؤثر يف اآلخر، 

؛ وهلذا فعلى الناقد أن يراع  التقارب بني املنهج (12)«بلورته وإجناز فعلهلذي يساهم يف ا
واملصطلح الذي يّتبعه يف دراسة ما واملصطلحات اليت يتوجب عليه اعتمادها، فاختيار 

دراسة نقدية، وإذا فقد الناقد التحكم يف لغة  منه عند القيام بأيّ  املصطلحات أمر ال بدّ 
به األمر حتما إىل إصدار أحكام مضطربة، وتصبح بذلك  املنهج ومصطلحاته سينته 

الدراسة ضربا من العبث وتفقد جوهرها وحقيقتها، ويصيبها الوهن الذي يتحول معه 
 اخلطاب النقدي إىل كيان فاقد للدقة واملوضوعية العلمية.
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 رديفان متالزمان»أهنما  يوسف وغليس وباحلديث عن عالقة املنهج باملصطلح يرى 
املصطلحات املستخدمة يف  املصطلح يف أدىن وظائفه النقدية هو مفتاح منهج ، ألنّ  وأنّ 

ا القراءة النقدية حتدس باملنهج الذي ينطوي حتته املصطلح وأن استخدام مصطلحات بعينه
زم بني املصطلح واملنهج قائال: ، ويؤكد على فكرة التال(11)«يشكل عالمة على املنهج املّتبع

 .(11)«ه من خالل تفكيك جهازه االصطالح صطلح النقدي برّمتميكن قراءة امل»
 

وبالنظر إىل هذه العالقة الوطيدة اليت تربط بني املصطلح النقدي واملنهج نستنتج أن 
، لذا أصبح كلٌّ من الناقد (11)غموض املصطلحات نتج عنه غموض يف املناهج وتعددها

معاجلة أزمة املصطلح النقدي يف ضوء والقارئ عاجزين أمام هذه اإلشكالية، ومنه وجب 
 تعدد املناهج.

 

وال تنحصر إشكالية املصطلح يف تعدد املناهج فحسب، بل تتعداها إىل العديد من 
اإلشكاليات األخرى، على غرار األصول التكوينية للمصطلح؛ إذ يكاد أغلب الدارسني 

املعقدة بوصفه حصيلة لقوى جيزم أن إشكالية املصطلح تكمن أساسا يف أصوله التكوينية 
جذب وطرد متباينة، إضافة إىل إشكالية الورمجة وتعريب املصطلحات األجنبية؛ حيث 
تتعرض يف رحلتها من لغة إىل لغة أخرى لتأثريات عديدة وخمتلفة حتمل حمموالت ثقافية يف 

قد الكثري من لغتها األصلية، مث تتأثر بالثقافة اليت تنتقل إليها، وبذلك تتحول داللتها وتف
 .(11)الدقة والوضوح والتحديد

 

وتعددت املناهج اليت اهتمت بقراءة النص األد،ي ومعاينته، وانقسمت بني مناهج 
 سياقية )تارخيية( وأخرى نسقية )حداثية(، ومن أمثلة القسم األول جند: املنهج التارخي 

امل ، ومن أمثلة القسم االجتماع ، النفس ، إضافة إىل املنهج االنطباع  والشكل  والتك
 الثاي جند: املنهج البنيوي، األسلو،ي، السيميائ ، إضافة إىل املنهج التفكيك  والتداويل.

 

ولعّل كثرة هذه املناهج وتنوعها هو ما أسهم يف بروز أزمة مصطلحية واكبت ظهور 
باب هذه املناهج، إذ جند العديد من املصطلحات للمنهج الواحد، ولعّل هذا يرجع ألس

 عديدة أبرزها وجود اختالف بني البيئة اليت نشأ فيها املصطلح والبيئة العربية اليت نُقل إليها.
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ويف ضوء هذا الواقع النقدي طفت إىل السطح مشكلة عدم حتديد املنهج النقدي     
 .(12)واملصطلح، وهذا ما عّطل من نشوء نظرية نقدية عربية أصيلة يتفق عليها مجيع النقاد

 

اجه املنهج النقدي مشكلة تعدد املفاهيم، ومن مثَّ تباين اخللفيات املنهجية وتو 
واملنطلقات النظرية خاصة لدى النقاد املشتغلني يف حقل املناهج املعاصرة، حيث تؤدي 
هذه االضطرابات املعرفية واملفهومية إىل حجب الرؤية الصحيحة عن ذهن املتلق  مما ينشئ 

، وكدليل على تعدد املصطلحات للمنهج (11)،ي والنظريات النقديةالقطيعة بني الناقد العر 
 الواحد جند على سبيل املثال:

 
املنهج 
 البنيوي

املنهج  املنهج السيميائ 
 األسلو،ي

 املنهج التداويل املنهج التفكيك 

 البنوي -

 البنائ  -

 الشكل   -

 اهليكل  -

 

 السيميائية  -

 السيميولوجيا -

 الدالئلية -

 علم العالمات -

 االدلةعلم  -

 السيميوطيقا -

 علم اإلشارة -

علم  -
 سلوباأل

 األسلوبيات -

 اهلدمية -

 التشرحيية -

 اهلدم والبناء -

 التفويضية -

 التفكيك -

 التداولية  -

 اليراغماتية  -

 النفعية -

 الذرائعية -

 املقامية -

 
من تعميق أزمة  -بشكل كبري -إن تعدد املصطلحات الدالة على املنهج الواحد زاد 

النقد، مما خلق صعوبة لدى النقاد والقراء والباحثني يف اختيار املصطلح األنسب ليدللوا به 
على املنهج الذي هم بصدد دراسته، وهذا ما خلق مشكلة أخرى متثلت يف أي 

 تمثيل املنهج أصدق متثيل. لاملصطلحات ه  األنسب 
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 تاريخية(المناهج السياقية: )ال /1-1
 المنهج التاريخي:  -أ

، وهو املنهج (12)املنهج التارخي  أول املناهج النقدية ظهورا يف العصر احلديث يعدّ 
سيلة لتفسري األدب وتعديل يتخذ من حوادث التاريخ السياس  واالجتماع  و »الذي 
املنهج التارخي  يفيد يف تفسري تشّكل خصائص اجتاه أد،ي، وهو  ؛ ما يعين أنّ (12)«ظواهره

 بية اليت هلا صلة وثيقة باجملتمعما يعني على فهم املؤثرات يف نشأة الظواهر والتيارات األد
وبفضل استقصاءات التاريخ األد،ي والثقافة الواسعة للناقد، يستطيع األخري أن حيدد حلظة 

 .(13)تكوين العمل األد،ي بدقة
 

 مجلة من اخلصائص اليت يقوم عليها املنهج التارخي  واليت من بينها: سيد قطبوحدد 
  إن املنهج التارخي  ال يستقل بنفسه، بل يعتمد على املنهج الفين؛ فالتذّوق واحلكم

 .(12)ودراسة اخلصائص الفنية ضرورية يف مجيع مراحل الدراسة
  من خماطر املنهج التارخي  االستقراء الناقص واألحكام اجلازمة والتعميم العلم ؛ فاخلطر

األول يودي بنا دائما إىل خطأ يف احلكم على احلوادث والظواهر اليت نرصدها يف 
حياتنا، كما متثل األحكام اجلازمة خطورة، السيما وحنن نواجه يف الغالب مسائل 

 مستنداهتا وحيثياهتا، كما يعتير التعميم العلم  خطريا؛ ألنّ تارخيية ليست لدينا مجيع 
 .(11)األدب بطبيعته غري العلم، كون املشاعر واألحاسيس قد ال تتابع تطور األحياء

  من خصائص املنهج التارخي  أيضا إلغاء قيمة اخلصائص والبواعث الشخصية؛ فطول
ة عند أصحاب هذا املنهج جيرهم إىل معاناة املالبسات التارخيية والطبيعية واالجتماعي

 .(11)إغفال قيمة العبقرية الشخصية وعّدها من آثار البيئة والظروف
 

فقد أشار هو اآلخر إىل مجلة من اخلصائص اليت متيز املنهج  يوسف وغليس أما 
 :(11)التارخي  ومن ذلك

 ئه منهجا واحدا االزدهار يف أحضان البحوث األكادميية املتخصصة اليت بالغت يف ارتضا
 ال يرضى بديال.
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 .الربط اآليل بني النص األد،ي وحميطه السياق ، واعتبار األول وثيقة للثاي 
 .االهتمام باملبدع والبيئة اإلبداعية على حساب النص اإلبداع  ذاته 
  الوركيز على السياقات اخلارجية ملضمون النص مع تغييب واضح للخصوصية األدبية

 .للنص األد،ي
 

وميكن اإلشارة إىل َعلمني جوهريني ممن أسهموا يف تشكيل االجتاه التارخي  يف النقد  
؛ أّما األول فربط األدب بالعوامل الثالثة األساسية )**("النسون"و *()"تيناألد،ي ومها: "

املكونة له وه  البيئة، اجلنس، والوسط، وأّما الثاي فهو الذي تبلور املنهج التارخي  على 
 . (11)"مفهوم البحث يف األدب" يديه وبالتحديد يف مقاله الشهري املوسوم بـ:

 

وبدأ ظهور املنهج التارخي  يف األدب العر،ي يف هنايات الربع األول من القرن العشرين 
كريا من بني هؤالء الدكتور طه حسني وز على يد نقاد تتلمذوا على رموز املدرسة الفرنسية، و 

 مبارك وأمحد أمني.
 

 المنهج االجتماعي:  -ب
يعد املنهج االجتماع  من املناهج األساسية يف الدراسات األدبية والنقدية، حيث 
نشأ يف كنف املنهج التارخي  واستقى منطلقاته األوىل منه، خاصة عند النقاد واملفكرين 

م للربط الذين فهموا فكرة تارخيية األدب وارتباطها بتطور اجملتمعات، مما أسفر عن توجه عا
 .  (12)بني األدب واجملتمع

 

يدرس أشكال النشاط املتبادل بني كل األشخاص الذين »وإذا كان علم االجتماع 
ن الكتابة حدث ذو النقد االجتماع  يفّسر نوعيا كيف أ يتدخلون يف عامل األدب، فإنّ 

 .(11)«طبيعة اجتماعية
 

 والبعد االجتماع  - املختلفة بأنواعه -فاملنهج االجتماع  يربط بني النتاج األد،ي 
املهم هو كيف ينظر  أن يرتبط باجملتمع واحلياة االجتماعية، فإنّ  إنتاج أد،ي ال بدّ  كلّ   ومبا أنّ 

الكاتب إىل حركة اجملتمع يف عمله اإلبداع ؟ وكيف يفهم العالقة بني النص األد،ي 
 والعوامل االجتماعية يف ذلك النص؟
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األدب  احلياة نفسها حقيقة اجتماعية، ومبا أنّ  االجتماع  أنّ ويرى زعماء املنهج 
نشاط إنساي يعكس احلياة االجتماعية وتطورها، فهو نشاط اجتماع  ميثل جزًءا من احلياة 

 .(12)االجتماعية لألفراد
 

 Escarpit Robert"روبري اسكاربيت" بني األدب واجملتمع يؤكد وعن دراسة العالقات

عند ختطيطه للظاهرة األدبية: اإلنتاج »عن انتصاره جلانب اجملتمع  ،(2222-1333)
)الكاتب ووسطه ومشكالت التعبري(، والتوزيع )الطبع والبيع ونقد العمل(، واالستهالك 

 .(12)«جتماعيا من جانب اجلمهور مباشرة()معىن القراءة ا
 

ركة الثقافية املنهج االجتماع  يعتير األدب جزًءا من مكونات احل وهذا يعين أنّ 
حتليل األدب من املنظور االجتماع  يقتض  جتميع أكير قدر من  للمجتمع، كما أنّ 

البيانات عن األعمال األدبية، على غرار دراسة الظروف احمليطة باإلنتاج األد،ي، من توزيع 
 وبيع  واستهالك من قبل اجلمهور.

 

اللتزام أو الفن للحياة، إضافة ومن أهم القضايا اليت أثارها املنهج االجتماع  قضية ا
القضايا اليت عاجلها هذا املنهج  كلّ   أنّ  ، وال شكّ (13)إىل قضية األدب وصراع الطبقات

ه من القضايا اليت أثارها املنهج تنطلق من عالقة األديب باجملتمع الذي يعيش فيه، كما أنّ 
عديدة تتناول هذه  االجتماع  عالقة الكاتب باملتلق ، وعلى هذا األساس قامت دراسات

 العالقة، وأثر القراءة يف توجيه الكتاب لُيلّبوا حاجات مجهورهم.
 

فاملنهج االجتماع  ال ينظر إىل األديب بوصفه فردا ينغلق على ذاته، أو ينشأ أدبه يف 
فراغ مبعزل عن حركة التاريخ وظروف اجملتمع، بل إن األديب يعكس من خالل أدبه طبيعة 

 وره، من جهة، وعالقته باجملتمع الذي يعيش فيه من جهة أخرى.اجملتمع وحركة تط
 

 المنهج النفسي: -ج
مبدرسة ُعرفت باسم مدرسة التحليل »ارتبط ظهور املنهج النفس  يف النقد األد،ي 

ت ثورة على النزوع هذه املدرسة اليت ُعدّ  Psycho-Aanlyasis Schoolالنفس  
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وتأسست هذه  .(12)«سيكولوجية األعماقاجلسدي للدراسات النفسية واجتاها حنو 
، يف مطلع القرن Sigmund Freud (2212-2212)" سيغموند فرويداملدرسة على يد "

، مستعينا يف تأسيسه للمنهج النفس  بدراسة ظواهر اإلبداع يف األدب والفن  (11)العشرين
 .(11)كتجليات للظواهر النفسية

 

متييزه بني الشعور والالشعور، مشريا إىل " فرويدومن النقاط األوىل اليت انطلق منها "
الفن تعبري األدب و  كما اعتير أنّ   »تفسري األحالم هو النافذة اليت يطل منها الالشعور،  أنّ 

؛ فاألدب (11)«تظهر فيه تفاعالت الذات وصراعاهتا الداخليةعن الالوع  الفردي، وجتليا 
شعور الصادر عن الكاتب، ومن خالهلما مها يف النهاية تعبري عن الال - حسبه -والفن 

 تظهر صراعات الذات الداخلية.
 

ويتكفل املنهج النفس  باإلجابة عن مجلة من األسئلة من قبيل: كيف تتم عملية 
اخللق األد،ي؟ وما ه  طبيعة هذه العملية من الناحية النفسية؟ هل تنعكس داللة العمل 

 (11)رون بالعمل األد،ي عند قراءته؟األد،ي على نفسية صاحبه؟ وكيف يتأثر اآلخ

 

هذه األسئلة وغريها يتصدى هلا املنهج النفس  وحياول اإلجابة عنها، غري أنه ال  
االعتماد على علم النفس أضيق دائرة من  ميكنه تقدمي إجابات حامسة ودقيقة، والسبب أنّ 

 النفس بطبيعة احلال.
 

فإن النقد  منها الدراسات األدبية اليت هنلتوبالرغم من تعدد االجتاهات النفسية 
 :(12)يتحرك ضمن مجلة من املبادئ والثوابت منها النفس  ظلّ 

 ربط النص بال شعور صاحبه. -

 افوراض وجود بنية نفسية متجذرة يف ال وع  الكاتب تنعكس على نصه. -

 النظر إىل الشخصيات )الورقية( يف النصوص على أهنا شخصيات حقيقية. -
 

استثمرت الدراسات األدبية حقائق علم النفس ومفاهيمه عير جماالت وعموما فقد 
 :(11)عديدة ومتنوعة منها
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 دراسة العملية اإلبداعية يف ذاهتا. -

 دراسة شخصية املبدع؛ أي البحث يف داللة العمل اإلبداع  على نفسية صاحبه. -

 دراسة العالقة النفسية بني العمل اإلبداع  واملتلق . -

 داع  من زاوية سيكولوجية؛ مبعىن التحليل النفس  لألدب.دراسة العمل اإلب -
 

وتعددت الدراسات اليت تناولت حتليل النصوص األدبية حتليال نفسيا ومن بني ذلك 
األعمال نذكر: "عقدة أوديب يف الرواية العربية"، "رمزية املرأة يف الرواية العربية"، "الروائ  

 بية"، وغريها من الدراسات.وبطله مقاربة الالشعور يف الرواية العر 
 

ه واجه وبالرغم من اإلضافات اجلليلة اليت قدمها املنهج النفس  للنقد األد،ي، إال أنّ 
خذ من بينها: اهتمامه بصاحب النص على حساب النص ذاته، التسوية بني بعض املآ

إىل النصوص الرديئة واجليدة، والتعسف يف فرض بعض التأويالت النفسانية على النصوص، 
 جانب االهتمام باملضمون النفس  للنص على حساب شكله الفين.

 

فمناهج »وجتدر اإلشارة إىل أّن ما زاد من أزمة النقد األد،ي احلديث تعدد املناهج، 
 الثقافة أغلب الباحثني يف شرقنا العر،ي إما مناهج غامضة أو حمرّفة عن أصوهلا يف

النص قصد استكناه داللته، بل تسعى إلجياد ميررات ال تنطلق من » كما أهنا،  (12)«الغربية
ألدوات املنهج املتوسل به، فيحدث التنافر بني النص واملنهج وتغيب الداللة وُتطمس معامل 

 . (12)«النص ويسود الغموض
 

من بني أكثر الصعوبات اليت  كانومنه فغياب الوع  بأصول املنهج وخلفياته املعرفية  
للقبض على إجراءات املنهج وتتبعها، وهذا ما زاد من غربته  أدخلت القارئ يف متاهة
 وصعوبة فهم إجراءاته.

 

أّكد النقاد العرب على جدلية العالقة بني املنهج واملصطلح، إذ حيدد املنهج »وقد 
املصطلح ويؤطره، ويؤكد املصطلح املنهج ويوضحه، فإن مل يكن املصطلح واضحا يتأثر 

 (13)«اكل يف االستيعاب وصعوبة يف تلق  املادة لدى القارئويسبب مش ،املنهج بالتأكيد
وهذا ما يوضح سّر ارتباط املصطلح باملنهج، فكالمها يؤثر يف اآلخر ويتأثر به، وهذا ما 

 يؤدي إىل صعوبة يف تلق  املادة لدى القارئ. 
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 :المناهج النسقية )الحداثية( /1-1
 المنهج البنيوي: -أ

 Ferdinand De Saussure" فردينان دو سوسريأفكار العامل اللغوي " تعدّ 
منطلقا للفكر البنيوي يف اللغة، وذلك من خالل احلديث عن مجلة من  (2211-2221)

الثنائيات املتقابلة اليت ميكن عن طريقها وصف األنظمة اللغوية، وأوىل تلك الثنائيات ثنائية 
الكالم عمل فردي آي يقع يف  وذج مجاع  ذهين فإنّ اللغة والكالم؛ فإذا كانت اللغة ّن

الزمن، وثانيها ه  ثنائية احملور التارخي  واحملور الوصف ؛ فاألول يركز على دراسة الظواهر يف 
 . (12)مسارها يف الزمن، بينما يهتم الثاي بتحليل نظام الظواهر يف حلظة زمنية ما

 

شكالي، إذ تكاد جتمع أغلب الدراسات وترعرع املنهج البنيوي يف أحضان الفكر ال
؛ فالشكالنيون الروس قامت (11)«نتيجة للتنظري الشكالي»ختصصا على أن البنيوية ه  

أفكارهم على أطروحتني أساسيتني: األوىل ه  التشديد على األثر األد،ي وأجزائه املكونة 
دراستهم حول الشكل ،كما تركزت (11)له، والثانية ه  اإلحلاح على استغالل علم األدب

 . (11)بوصفه جمموعة من الوظائف وليس جمرد صيغة شكلية مسطحة
 

؛ تعتير النص نية حمايثةآوعموما فالبنيوية منهج نقدي يقارب النصوص األدبية مقاربة 
بنية لغوية متعالقة ووجودا كليا قائما بذاته، مستقال عن غريه، ومن خالل البنيوية يتحول 

يتم جتزيئها إىل أصغر مكوناهتا، وهبذا يعتير أقطاب البنيوية أن اجلزء ال  ىالنص إىل مجلة كير 
 قيمة له إال يف سياق الكل الذي ينظمه.

 

وظهرت البنيوية يف النقد العر،ي مع بدايات السبعينات من القرن املاض  مع الدكتور 
 ، ومن جاء بعده أمثال حممود الربيع  ومصطف ناصف (2221-2221) رشاد رشدي

يف كتابه: )البنية  كمال أبو ديب، مث تلتها جهود كل من  (11)وعبد العزيز محودة وغريهم
(، إضافة إىل 2212يف كتابه: )مشكلة البنية  وإبراهيم زكريا(، 2211اإليقاعية للشعر العر،ي 

 .(12)(2212)نظرية البنائية يف النقد األد،ي  صالح فضلكتاب 
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أن املنهج البنيوي يصف عناصر البنيات املكونة للعمل األد،ي  مسري حجازيويرى 
 .(11)، وهذا من أجل الكشف عن القانون الذي حيكم تلك البنياتاوليس تفسريا ملكوناهت

 

 المنهج األسلوبي: -ب 
( اليت Parole( والكالم )Langueظهرت فكرة األسلوبية من خالل ثنائية اللغة )

وخيتلف الكالم عن اللغة يف أنه يعتير التحقق الفردي  للغة؛ أي   "،دو سوسريأشار إليها "
 ما يقوم بالفعل مقابل ما يقوم بالقوة.

 

وإذا كانت األسلوبية جزًءا من علم اللغة العام يف بداية األمر، فإهنا مل تكن تُعىن 
للغة أو ما يسمى ا باللغة الطبيعية فحسب، وإّنا صارت تُعىن أيضا بلغة األدب بشكل عام،

 (.Déviation) االنزياح يسمى األسلوبية الدراسة يف مهم عنصر يدخل وهنا )اجملازية(، االنفعالية
 

بالتحقق الفردي يف الكالم من خالل االختيار »ويؤكد األسلوبيون على املعىن 
فالتزامن هو  Diachronnicو   Synchronicواالحنراف باحملور التزامين واحملور التعاقيب 

؛ فاحملور التزامين (12)«اللغة دراسة وصفية، والتعاقب دراستها دراسة تطورية تارخييةدراسة 
يعين دراسة اللغة على اعتبار أهنا نظام يؤدي وظيفة يف فورة معينة يف الزمن دون العودة إىل 

أو  يالتطورات اليت تطرأ عليها تارخيتارخيها، أما احملور التعاقيب )التتابع ( فيعين دراسة اللغة وا
 مبعىن آخر وصف املراحل التطورية اليت مرت هبا اللغة.

 

" السويسري دو سوسريويعود ميالد األسلوبية إىل بدايات القرن العشرين مع تلميذ "
. وحياول (12)(، الذي يعد مؤسس هذا العلم2221-2211) Charle Bally" شارل بالي"

جديدة وأسلوبية حداثية تستلهم املنهج األسلو،ي دراسة األدب من خالل وجهة بالغية 
 وغريهم. ريفاتري" "ميشالو كوهني" و"جون تودوروف" تيزفيتان" لدى غربيةال الشعرية نظريات

 

    وانتقل املنهج األسلو،ي إىل األدب العر،ي عن طريق الورمجة، ومن أشهر أعالمه 
علم »عبد السالم املسدي يف كتابه )األسلوبية واألسلوب(، حيث عرف األسلوبية بأهنا: 

؛ أي (23)«لساي يُعىن بدراسة جمال التصرف يف حدود القواعد البنيوية النتظام جهاز اللغة
ما له عالقة بالدراسة  األسلوبية تنتم  إىل علم اللغة احلديث )اللسانيات(، وتشمل كلّ  أنّ 

 من حنو وصرف ولفظ وصوت.اللغوية 
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د للبالغة ونف  هلا يف نفس األسلوبية امتدا» أنّ  عبد السالم املسديكما يؤكد 
 . (22)«ه  مبثابة حبل التواصل وخط القطيعة يف نفس الوقت أيضا الوقت،

 

أهم جمال للدراسة األسلوبية عندما تنصب على حتليل خواص اللغة  وخنلص إىل أنّ 
األدبية، ومثل هذا التحليل النوع  لتقنيات التعبري وتوليدها لألبنية التصورية الكلية لألعمال 
األدبية، هو الكفيل بتجاوز اخلواص اجلزئية للنصوص األدبية، وعندئذ تصبح عملية التقاط 

فة جمرد خطوة إجرائية ال تكتمل إال بالتحليل النقدي الكفيل الظواهر األسلوبية املختل
 بالربط بني مستويات التعبري العديدة واملتنوعة.

 

 المنهج السيميائي: -ج 
يعد املنهج السيميائ  مثرة ثقافة غربية انتقلت إىل العامل العر،ي عن طريق موجة التأثري 

 علم العالمات. مبسمى  يف الوراث العر،ي ور هلذا املنهجالغربية، وإن كنا ال ننف  وجود بذ
 

أصبحت القراءة النقدية يف ضوء املنهج السيميائ  قراءة إنتاجية حتاول تقريب القراءة 
القراء السيميولوجية تعتير أن  من الكتابة؛ فيصبح القارئ كاتبا ومنتجا ثانيا للنص، ألنّ 

النص خيف  بني سطوره أسرارًا كثرية تستفز القارئ وترغمه على فك رموز النص انطالقا من 
 فهم العالقة اجلدلية بني الدال واملدلول.

 

فاملنهج السيميائ  يُعد شكال من أشكال التواصل، فيقيم عالقة تفاعل بني النص 
مستوى استنطاق الدال يف النص مما جيعله يتفاعل معه األخري ينشط على  والقارئ، ألنّ 

 تارة مؤثرا فيه، وتارة أخرى متأثرا به.
 

 علم الذي يبحث يف أنظمة العالماتال»السيميولوجيا بأهنا  مجيل محداويويعّرف 
؛ مما يعين أن السيميولوجيا تبحث يف العالمات (21)«سواًء أكانت لغوية أم أيقونية أم حركية

غري اللغوية اليت تنشأ يف كنف اجملتمع، أو مبعىن آخر ه  تبحث يف حياة العالمات اللغوية و 
 داخل احلياة االجتماعية، أي أن هلا وظيفة اجتماعية. 
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السيميولوجيا لسانية باألساس، وأيقونية باألخص، وهذا ألهنا  وجتدر اإلشارة إىل أنّ 
السيميائية عند حدودها العلمية، بل ، ومل تقف (21)تشكل غالبية عناصر التواصل اإلنسانية

جتاوزهتا إىل الوسائل املنهجية؛ فتحولت من علم موضوعه العالمة ومنهجه التحليل 
 السيميائ  إىل منهج قائم بذاته.

 

لدراسة إىل الوطن العر،ي وصارت مادة من مواد ا -حبلتها الغربية-وانتقلت السيميائية 
جا ينتهجه كثري من النقاد العرب املعاصرين أمثال حممد آداهبا ومنهيف أقسام اللغة العربية و 

  .(21)مفتاح وعبد اهلل الغذام  ومجيل محداوي وصالح فضل وعبد املالك مرتاض وغريهم
 

 ة عناصر أمهها: سيميائية العنوانويقوم التحليل السيميائ  للنصوص على عد
ن واملكان، سيميائية الُبىن سيميائية الصور، سيميائية األمساء واألفعال، مسيائية الزما

السطحية والُبىن العميقة، واخلامتة النصية، هذه اآلليات اإلجرائية وغريها تعد املفاتيح اليت 
 يعتمدها الناقد يف حتليل النصوص وكشف أسرارها.

 

واألسلو،ي  البنيوي املنهج عند يتوقف ال النسقية املناهج هلذه عرضنا أنّ  إىل اإلشارة وجتدر
والسيميائ  فحسب، بل يتعدى ذلك إىل العديد من املناهج احلداثية األخرى اليت حاولت 
دراسة النصوص من الداخل، ومن بينها: املنهج التفكيك  الذي يستخدم التفكيك للداللة 
على ّنط من قراءة النصوص، ويعتمد آلية اهلدم والبناء؛ أي هدم القراءة السابقة وبناء قراءة 

عن األوىل، إضافة إىل املنهج التداويل الذي يعتمد على املظاهر االتصالية  جديدة ختتلف
 للغة؛ إذ يبدأ التحليل التداويل من البحث عن حالة الال تطابق بني النص والسياق.

 
 

املصطلح كاملنهج، كالمها خلق أزمة للنقد العر،ي  خنلص يف ختام هذا العنصر إىل أنّ 
لمتلق ، وخاصة أن النقاد العرب غالبا ما يقدمون املصطلح يف حماولة ضبطهما وتقدميهما ل

 أو املنهج من خالل نظرهتم الذاتية وفكرهم اخلاص دون العودة إىل األصول اليت نشآ فيها.
 

كما تضاعفت أزمة املصطلح جراء تعدد املناهج من جهة، وغياب الوع  بأصوهلا 
غة، ولعل هذا ما زاد من غربة من جهة أخرى، فأضحى املنهج جمرد أدوات إجرائية مفر 

 املنهج وصعوبة فهم إجراءاته.
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وختاما فإن إشكالية املصطلح يف ضوء تعدد املناهج تعتير واحدة من أبرز 
اإلشكاليات اليت عرفها النقد العر،ي احلديث واملعاصر، حيث باتت تشري إىل حجم األزمة 

إشكالية أخرى متثلت يف  اليت يتخبط فيها اخلطاب العر،ي بشكل عام، وهو ما أنتج
اختالف املناهج الوافدة من وراء البحار إّما من حيث التعريفات أو من خالل اآلليات 
اإلجرائية، لذا وجب جتاوز هذه اإلشكالية والبحث عن احللول الكفيلة مبعاجلة أزمة 

 املصطلح ومن ورائها إشكالية تعدد املناهج.
 

 تنوع مجاالت االستخدام: أزمة المصطلح في ظل   -1
إشكالية املصطلح أصبحت إشكالية ثقافية وفكرية بلورها  أنّ  السالم املسدي عبديرى 

وخصوصياته  استخدامه، وجماالت املصطلح نشأة مبالبسات العر،ي املثقف لدى الوع  انعدام
 .(21)احلضارة العربيةاحلضارية والثقافية اليت يبقى وفيا هلا رغم اجلهود املبذولة لتثبيته يف 

 

واملالحظ أن أزمة النقد األد،ي العربية ارتبطت بضعف العناية باملصطلح النقدي يف 
عالقته باملثاقفة ومتّثل املناهج النقدية احلديثة، ويف ظل الواقع الذي يشهده املصطلح النقدي 

االستخدام اتضحت مظاهر إشكالياته؛ ومن بني تلك اإلشكاليات تيرز أزمة تنوع جماالت 
حيث أخذت ه  األخرى يف التفاقم شيئا فشيئا، حّت أضحت تشكل عائقا أمام تطور 
 املصطلح، مما شّكل صعوبة لدى الناقد العر،ي يف فهم املصطلح وطرق وجماالت استخدامه. 

 

وتضمن الدرس النقدي العر،ي عديد احملاوالت يف سبيل دراسة املصطلحات النقدية 
ها وإقبال النقاد عليها بالدراسة واالستعمال، وعلى الرغم من أن االهتمام العربية نظرا ألمهيت

يف عاملنا العر،ي، إال أنه نال حظًّا وافرًا من االهتمام يف  -نوعا ما–باملصطلح كان متأخرًا 
جمال الدراسات النقدية العربية احلديثة واملعاصرة، ومن أهم اجلهود اليت تناولت املصطلح 

الذي درس )إشكالية املصطلح يف  يوسف وغليس حليل جند حماوالت الناقد بالدراسة والت
، وناقش  من خالله نظرية املصطلح النقدياخلطاب النقدي العر،ي اجلديد(، حيث عاجل

إشكالية املصطلح وآليات االصطالح، كما قام بتقدمي دراسة تطبيقية للهوة املصطلحية يف 
 .(22)اخلطاب العر،ي اجلديد
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فحسب، بل  يوسف وغليس ف استخدام املصطلح يف النقد العر،ي عند ومل يتوق
حيث تناول يف كتابه )مصطلحات النقد العر،ي  موالي عل  بوخامت،استخدمه أيضا 

السيميائ  اإلشكالية واألصول واالمتداد(، والذي انتقى فيه جمموعة من املصطلحات وقام 
يف وضع املصطلحات وأهم اإلشكاليات بدراستها، كما بنّي أهم الطرق الواجب إتباعها 

 .(21)اليت تعورضها
 

ولعل حماولة النقاد العرب يف احتضان املصطلح النقدي منذ دخوله إىل حقل 
الدراسات النقدية العربية جعلهم يقومون بعديد الدراسات يف هذا اجملال وحياولون الولوج 

ا املصطلح إلعطاء منظور فكري إىل ثنايا النصوص واخلروج بنظرية نقدية عربية خالصة هلذ
 نقدي جيعل للمصطلح أفاقا جديد كفيلة بالدراسة والبحث فيها.

 

 خاتمة:
قضية إشكالية املصطلح النقدي نالت أمهية بالغة  من خالل ما تقّدم خنلص إىل أنّ 

األزمة اليت تعاي  التوصل إليه أنّ  لدى النقاد والباحثني، وحظيت بالعناية الالزمة، ومما متّ 
املنهج  منها الثقافة العربية ه  أزمة ثقافية انعكست على املصطلحات واملناهج، كما أنّ 

ليس جمرد آليات إجرائية تساعد على حتليل النص، بل للمنهج وظائف أخرى تتعدى ذلك 
 للكشف عن القيم اجلمالية للنصوص. ومن مجلة النتائج املتوصل إليها نذكر:

ة املصطلح واحدة من إشكاليات النقد العر،ي احلديث واملعاصر، حيث إشكالي إنّ  -
 باتت تشري إىل حجم األزمة اليت يتخبط فيها اخلطاب العر،ي.

أزمة النقد العر،ي ال تتوقف عند تعدد املناهج فحسب، بل تتعداها إىل غياب  إنّ  -
 الوع  بأصول املنهج، وعّده جمرد جمموعة من الوسائل واألدوات اإلجرائية.

وهو  من نتائج أزمة املصطلح يف النقد العر،ي احلديث واملعاصر تعدد املصطلحات، -
 ناقد والقارئ على حدٍّ سواء.ما أسهم يف خلق صعوبة يف الفهم لدى كل من ال

 حتول املصطلح إىل وسيلة إللغاز املعىن وإخفائه، عوض تقريبه وتوضيحه. -
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املناهج وتنوعها )سياقية ونسقية( بالرغم من أنه خدم النقد العر،ي، إال  دإن تعد -
أنه خلق أزمة أخرى على املستوى اإلجرائ  أساسا، وذلك لعدم وجود آلية متفق 

 النصوص األدبية.عليها يف حتليل 

خلق تعدد املناهج أزمة لدى القارئ يف اختياره للمنهج األنسب لتحليل النص  -
 ق من أزمة النقد العر،ي. وكشف أسراره، فكثرة املناهج عمّ 

تعدد املناهج أدى إىل كثرة املصطلحات؛ فنجد للمنهج الواحد كمًّا هائال من  إنّ  -
 من الناقد والقارئ. املشكلة لدى كلّ  عّمقاملصطلحات الدالة عليه، وهذا ما 

تنوع جماالت استخدام املصطلح يف النقد أسهم يف ظهور العديد من  إنّ  -
 الدراسات اليت حاولت تناول مشكلة املصطلح واملنهج.

استخدام املصطلح ال يتوقف عند موضوع النقد فحسب، بل يتجاوز ذلك  إنّ  -
و، الصرف، األدب، وغريها من إىل عديد اجملاالت على غرار اللسانيات، النح

 اجملاالت األخرى.

 

 :الهوامش واإلحاالت
  ، حتقيق: حسني نّصار1حممد مرتضى احلسيين الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، ج -(6)

  . 556، ص 6919، 2مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ط
 .373، ص 6909، 2سوريا، ط، دمشق، اللغة، دار الفكر أمحد ابن فارس: معجم مقاييس -(2)
  جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي: القاموس احمليط، حتقيق: حممد نعيم العرقسوس  -(3)

 . 292، ص 2775، 8مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط
مجال الدين أبو الفضل حممد ابن مكرم )ابن منظور(: لسان العرب، حتقيق: عبد اهلل عل  الكبري  -(1)

 .   2109، ص 6986، دار املعارف، مصر، )د ط(، 1وآخرون، مج 
 .611، ص 2778، 6، طاملعاصرة، عامل الكتب، القاهرة أمحد خمتار عمر: معجم اللغة العربية -(5)
 . 527، ص 2771، 1الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، طشوق  ضيف: املعجم  -(1)
)د  شاوي، دار الفضيلة، القاهرة، مصرالشريف اجلرجاي: كتاب التعريفات، حتقيق: حممد صديق املن -(0)

 .20ط(، )د ت(، ص 
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، ص ص 2771، 6عبد السالم املسدي: األدب واخلطاب والنقد، دار الكتاب اجلديد، لبنان، ط -(8)
63-61.  

  66، ص6981، 59مجلم املصطلح، جملة جممع القاهرة، حممود فهم  حجازي: األسس اللغوية لع -(9)
  عل  بن إبراهيم النملة: إشكالية املصطلح يف الفكر العر،ي، بسيان للنشر والتوزيع واإلعالم -(67)

 . 61-65، ص ص 2767، 6بريوت، لبنان، ط
 حات يف العربية، دار الفكر، دمشقوطرائق وضع املصطلممدوح حممد خسارة: علم املصطلح  -(66)

 . 66، ص 2778، 6سوريا، ط
 6أمحد مطلوب: معجم مصطلحات النقد العر،ي القدمي، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، لبنان، ط -(62)

 .67، ص 2776
اد مهدي صاَل سلطان الشمري: يف املصطلح وعلم الداللة، جملة كلية اآلداب، جامعة بغد -(63)

 . 59، ص 2762العراق، 
 2772، 2أمحد مطلوب: يف املصطلح النقدي، منشورات اجملمع العلم ، بغداد، العراق، ط -(61)

 .235ص
عبد السالم املسدي: املصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهلل للنشر والتوزيع، تونس  -(65)

 .27، ص 6991)د ط(، 
ينظر: مليكة النوي: املصطلح النقدي يف العصر احلديث، امللتقى الدويل األول يف املصطلح  -(61)

 .261، ص 2766مارس  67و 79النقدي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، يوم  
يوسف وغليس : إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العر،ي اجلديد، منشورات االختالف  -(60)

 . 12، ص 2778، 6اجلزائر، ط
 .621عبد السالم املسدي: املصطلح النقدي، ص  -(68)
 .621املرجع نفسه، ص  -(69)
 .51يوسف وغليس : إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العر،ي اجلديد، ص  -(27)
 .50املرجع نفسه، ص  -(26)
 .50املرجع نفسه، ص  -(22)
 .59املرجع نفسه، ص  -(23)
دربايل: املصطلح النقدي العر،ي املعاصر بني احلداثة والوراث، أعمال امللتقى الوطين ينظر: وهيبة  -(21)

 . 286، ص2766 ،9ع املركز اجلامع  برج بوعريريج، األول الوراث العر،ي وجديد القراءات النقدية،
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ى ينظر: فاضل ثامر: إشكالية املصطلح النقدي يف اخلطاب النقدي العر،ي احلديث، جملة نزو  -(25)
 .  35، ص 6991، أفريل 81ع

، منشورات 31رقم  ينظر: هناد التكريل: اجتاهات النقد األد،ي الفرنس  املعاصر، املوسوعة الصغرية، -(21)
 .661، ص 6909وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، العراق، 

 سوريا، )دط( دمشق،د الكتاب العرب، حتااملسار يف النقد األد،ي، منشورات ينظر: حسني مجعة: ا -(20)
  .629، ص 2773

 .  25، ص2772، 6، القاهرة، مصر، ط صالح فضل: مناهج النقد املعاصر: مرييت للنشر ينظر: -(28)
 . 65، ص 2770، 6، اجلزائر، طلنقد األد،ي احلديث، جسور للنشريوسف وغليس : مناهج ا -(29)
 : الطاهر أمحد مك ، مكتبة اآلدابترمجة ينظر: إنريك أندرسون إميرت: مناهج النقد األد،ي، -(37)

 .670، ص 6996، 6القاهرة، مصر، ط
 .  615، ص 2773، 8، طوق، القاهرةسيد قطب: النقد األد،ي أصوله ومناهجه، دار الشر  :ينظر -(36)
  .618-610ينظر: املرجع نفسه، ص ص   -(32)
 . 619ينظر: املرجع نفسه، ص  -(33)
 .26 – 27ينظر: يوسف وغليس : مناهج النقد األد،ي احلديث، ص ص  -(31)
()- ( ناقد فرنس  عاش يف النصف الثاي من القرن 6893 -6828هيبوليت تني :)تعد نظريته 69 ،

 كم فيها عوامل منها: بيئة املبدعترمجة معتدلة للنظريات احلديثة يف ربط األدب باحلياة اليت تتح
ثقافته، تربيته، والعوامل الزمانية واملكانية املؤثرة فيه. ينظر: يوسف وغليس : مناهج النقد األد،ي 

 . 61احلديث، ص 
()- ( أكادمي  فرنس  أعلن عن هويته املنهجية سنة 6931-6850غوستاف النسون :)يف  6979

مبقاله  6967بعها سنة حماضرة جبامعة بروكسل حول الروح العلمية ومنهج تاريخ األدب، مث أت
الشهري: "منهج تاريخ األدب" الذي حّدد فيه خطوات املنهج التارخي . ينظر: يوسف وغليس : 

 .68مناهج النقد األد،ي احلديث، ص 
 .31-35ينظر: صالح فضل: مناهج النقد املعاصر، ص ص  -(35)
 .15ينظر: املرجع نفسه، ص  -(31)
 .660لنقد األد،ي، ترمجة: الطاهر أمحد مك ، ص إنريك أندرسون إميرت: مناهج ا -(30)
ينظر: إبراهيم السعافني وخليل الشيخ: مناهج النقد األد،ي احلديث، منشورات جامعة القدس  -(38)

 . 673، ص 6990، 6املفتوحة، عمان، األردن، ط
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 .620إنريك أندرسون إميرت: مناهج النقد األد،ي، ترمجة: الطاهر أمحد مك ، ص  -(39)
 .671ينظر: إبراهيم السعافني وخليل الشيخ: مناهج النقد األد،ي احلديث، ص  -(17)
 .612املرجع نفسه، ص  -(16)
 .22ينظر: يوسف وغليس : مناهج النقد األد،ي احلديث، ص  -(12)
 .11ينظر: صالح فضل: مناهج النقد املعاصر، ص  -(13)
 .10املرجع نفسه، ص  -(11)
 .278-270لنقد األد،ي أصوله ومناهجه، ص ص ينظر: سيد قطب: ا -(15)
 . 23ينظر: يوسف وغليس : مناهج النقد األد،ي احلديث، ص   -(11)
 .21-23ينظر: املرجع نفسه، ص ص  -(10)
مسري سعيد حجازي: إشكالية املنهج يف النقد العر،ي املعاصر، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات  -(18)

 .  1، ص2775)د ط(،  العلمية، القاهرة، مصر،
مقاربة حوارية يف  ؛عبد الغين بارة: إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العر،ي املعاصر -(19)

 . 631، ص 2775األصول املعرفية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، )د ط(، 
   حتوالت اخلطاب النقدي املعاصرزبيدة القاض : النقد العر،ي املعاصر من النسقية إىل اإلبداع  -(57)

 . 11، ص 2778، 6عامل الكتب احلديث، مصر، ط
 .81-85ينظر: صالح فضل: مناهج النقد املعاصر، ص ص  -(56)
فيكتور إيرليخ: الشكالنية الروسية، ترمجة: حممد الويل، املركز الثقايف العر،ي، الدار البيضاء، املغرب  -(52)

 .11، ص 2777، 6ط
 .61: املرجع نفسه، ص ينظر -(53)
 .10ينظر: يوسف وغليس : مناهج النقد األد،ي احلديث، ص  -(51)
 .02ينظر: املرجع نفسه، ص  -(55)
 .03ينظر: املرجع نفسه، ص  -(51)
ينظر: مسري حجازي: مدخل إىل منتهج النقد األد،ي، دار التوفيق للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  -(50)

 .  21، ص 2771، 6سوريا، ط
 .63إبراهيم السعافني وخليل الشيخ: مناهج النقد األد،ي احلديث، ص  -(58)
 .01ينظر: يوسف وغليس : مناهج النقد األد،ي احلديث، ص  -(59)
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 تكامل وتضافر المصطلحات اللغوية وتعددها في التفسيرإشكالية 
 

The problematic of integration and cooperation of linguistic 
terms and their multiplicity in Interpretation 

 
 مصطفى قدوريد.                                            

 (المغرب) تطوان –جامعة عبد المالك السعدي                                   
                                    staff.kaddouri90@gmail.com 

 

 

 85/89/0808تاريخ القبول:                          15/08/0808: رسالتاريخ اإل
 

 

 ملخص:
ف ات اللغوية اليت تقوم عليها خمتليبتغ  هذا البحث إيضاح الصلة بني املصطلح

املستويات اللغوية سواء أكانت صوتا أم صرفا أم حنوا أم بالغة أم معجما، فتتكامل 
وتتضافر فيما بينها لتشكل حلمة واحدة يصعب التمييز بينها، ويزداد األمر صعوبة أثناء 
دمج هذه املصطلحات بعلوم أخرى مثل علوم القرآن، وأصول الفقه يف التفسري، فهنا 

 كالية. تتعدد، وهنا تكمن اإلش
 

فالعمل يروم الكشف عن مواضع هذا التضافر، والتفصيل بني املصطلحات، وجتليتها 
لكل  علم منهج وجهاز مفاهيم  ومصطلحاته اليت يقوم هبا، وأنّ  لكلّ  للقارئ، علما بأنّ 

 .عامل دربته ومراسه يف األخذ هبذه املستويات ملعاجلة القضايا واملواضيع اليت يهتم هبا
 

 .تضافر، تكامل ،إشكالية ،التفسري ،اللغوية ،املصطلحات المفتاحية:الكلمات 
 

Abstract: 
This research seeks to clarify the relationship between the 

linguistic terms on which the different linguistic levels are based, 
whether it is a phoneme, morphology, syntax, rhetoric, or lexicon, so 
that they integrate and cooperate with each other to form a single woof 
that is difficult to distinguish, and the matter becomes more difficult 
during the merging of these terms with other sciences such as the 
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sciences of the Qur’an, and The principles of jurisprudence in the 
interpretation. In this case it varies, and here in lies the problematic. 

 

The task aims to exposure the sites of this cooperation, and 
separating terminologies, and revealing it to the reader, bearing in 
mind that every science has a method and a conceptual apparatus and 
its terminology that it carries out, and that every field has its habit and 
way in taking these levels to deal with the issues and topics he is 
interested in. 

 

Keywords: Terms, linguistic, interpretation, problematic, integration, 
cooperation. 

 

 تقديم:

يروم هذا البحث بيان العالقة الرابطة بني املصطلحات الصوتية والصرفية والنحوية 
واملعجمية والبالغية يف التفسري، حيث تتضافر فيما بينها وتتعدد لتشكل حلمة واحدة، مث 
تقّدم بذلك أّنوذجا يف التفسري اللغوي؛ ييسر الفهم على املتلق  ويقربه من أهداف 

 تشتت الذهن إىل الضبط والتنظيم. الّدراسة، وخيلصه من 
 

ومبا أننا نتحدث عن التفسري سنبني مواضع هذا التكامل يف ميداي علوم القرآن 
وأصول الفقه، وهذا املزج سيتمثل يف جوانَب متعّددة من قبيل: التداخل بني املصطلحات 

املصطلحات  يف كتابات األصوليني وُعلماء القرآن، وِضمنها مكونات أخرى مثل: املزج بني
املزج بني املصطلحات البالغية والّصرفية  ، املزج بني الّنحو وأصول الفقه،الصوتية والفقهية

 والصوتية، املزج بني املصطلحات املعجمية والفقهية...  
 

البحث يقتض  تداخال أو تعددا يف بعض  يف هذا الصدد إىل أنّ  وحَيُسن التنبيه
ميدان الفقه؛ فمثال هناك مصطلحات ُخصَّت للتداخل  املزج فيها مع املصطلحات اليت متّ 

بني النحو والفقه، ويف موضع آخر ذِْكٌر للمصطلحات النحوية لكن ممزوجة مبصطلحات 
أخرى مثل: البالغة أو الصوت والّنحو، فهو تعدد للعنوان فقط وليس للمكون، واملقام 

كما ينبغ  اإلشارة إىل أّن حث.  يقتض  هذا التقسيم لتقريب املتلق  أكثر من موضوع الب
ه الدراسة تطرقت إىل املصطلحات اليت تضمنتها كتب أصول الفقه: اليرهان يف علوم ذه

 ن يف علوم القرآن، واملوافقات...القرآن، واليرهان يف أصول الفقه، اإلتقا
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غايتنا يف هذا البحث ليس اإلحاطة جبميع املصطلحات اليت وردت يف كتب  إنّ 
وم القرآن، وإّنا سنوضح أّن املصطلحات ال ختتص مبجال معني كالصرف أصول الفقه وعل

أو الّنحو أو البالغة أو األصوات، ولكن يتم املزج بينها لتفسري أحكام كثرية من الفقه 
وعلوم القرآن ومعانيه، وهذا يطرح إشكالية تعدد املصطلحات، وللتمييز بينها يتوجب 

ها إىل علم معني؛ فلعلوم القرآن مفاهيمه ومفرداته اليت اإلملام واإلحاطة مبعظم ما ينتم  من
 للصرف وأوزانه، وللبالغة وعلومهايتشكل هبا، كما للفقه وأصوله، والنحو ومعانيه، و 

 ولألصوات واختالف قراءاته.    
 

 التداخل بين المصطلحات في كتابات األصوليين وعلماء القرآن في مفهوم: 
يف كتابات األصوليني وُعلماء القرآن ذلك املزج  نقصد بالّتداخل بني املصطلحات

 ت الّصرفية، واملصطلحات الّنحويةالذي يتم بني املصطلحات الصوتية، واملصطلحا
واملصطلحات املعجمية، واملصطلحات البالغية، حيث سنبني مواضع الّتكامل واالقوران 

ن هذا التكامل يقتصر يف املعريف بني قاعدتني أو أكثر، مستمّدة من ِعلمني على األقل، لك
 اإلسهام يف تنمية اللغة العربية هذا املبحث على علم  األصول والقرآن، وغاية هذا املزج

وتطويرها من خالل استخالص مصطلحات حديثة تساعد الباحثني على فهم عّدة 
 مشكالت وقضايا مستعصية. 

 

 التكامل بين الن حو وأصول الفقه في التفسير:  -8

ملوضع كيف يستعني علماء القرآن، وأصول الفقه باملصطلحات اللغوية سنبني يف هذا ا
سواء كانت صوتا، أو حنوا، أو بالغة، أو معجما، لتفسري جمموعة من األحكام الفقهية؟ 
ومما نبدأ به نص للشاطيب يف املوفقات ضمن القسم الثاي من مقاصد املكلف يورد فيه 

 لزم أن يكون ممنوعا من ذلك الفعلفي"قول: أحكاما فقهية ممزوجة مبصطلحات حنوية، ي
لكن إذا فعله فيعد متعديا بفعله، ويضمن ضمان املتعدي على اجلملة، وينظر يف الضمان 

قاصدا له البتة، إذا مل يتحقق  نازلة، وال يعدّ  حبسب النفوس واألموال على ما يليق بكلّ 
قصده للتعدي، وعلى هذه القاعدة جتري مسألة الصالة يف الدار املغصوبة، والذبح 
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بالسكني املغصوبة، وما حلق هبا من املسائل اليت ه  يف أصلها مأذون فيها ويلزم عنها 
 .(6)"إضرار الغري، وألجل هذا تكون العبادة عند اجلمهور صحيحة جمزئة

 

لقاعدة الفقهية يف سياق ما ال يلحق اجلالَب أو الدافَع ضرٌر، ولكْن أداُؤه إىل وردت ا
املفسدة قطع  عادة، والقاعدة الّنحوية يف سياق الفعل يقصد به: اإلضرار أو ال يقصد. 
وسياق الفاعل: اجلالب أو الدافع، معتمدا يف ذلك على مصطلح "التعدي" يف الفعل الذي 

 يف احلكم الفقه . يقورن مبصطلح "التعدي"
  

وقد جاءت "ويف سياق املصطلحات الفقهية املتعلقة بأسباب النزول يقول السيوط :
آيات يف مواضَع اتفقوا على تعديتها إىل غري أسباهبا كنزول آية الظهار يف سلمَة بِن صخر 

القذف يف رماة عائشَة رض  اهلل عنها مث  وآية اللعان يف شأن هالل بن أميَة ونزول حدّ 
 .(2)"تعدى إىل غريهم

 

فارتبطت آيات هذا الّنص اليت تدّل على أسباب الّنزول بالّتهم الواهية اليت حلقت 
عائشة رض  اهلل عنها يف سفرها مع رسول اهلل عليه الصالة والسالم، وإضالهلا الطّريق بعد 

يأخذها معه إليصاهلا إىل قافلة النيب عليه الصالة قضاء حاجتها، ليجدها أحد الصحابة مث 
 كرمية ُتيرئ عائشة رض  اهلل عنهاوالسالم وصحابته. ويف هذا الّصدد أنزل اهلل تعاىل آيات  

مما حلقها من باطل. فإذا تأملنا يف املصطلحات املستعملة يف هذا الّنص جند مصطلحات 
متعّلقة بالّنحو وهو الفعل "تعدى" و"تعديتها"، ومصطلحات متعّلقة بأصول الفقه ومن 

 القذف(... ُعلوم القرآن: )أسباب الّنزول(، )آيات(، )حدّ 
    

إذا بلغ منتهاها فهكذا املتكلم إذا "ي: ومن هذا قوله يف معرفة الفواصل، ورؤوس اآل
. فاستعمل إىل جانب القاعدة الفقهية (3)"معناه مث تعداه بزيادة فيه فقد أوغل متّ 

 مصطلحني: األول منهما حنوي )التعدية(، والثاي صريف )الزيادة(.
 

  وم ترجف حمذوف وهو اجلواب املقدروالعامل يف ي"وقال يف تفسري آية قرآنية: 
ترجف الراجفة، وإْن َجَعْلنا يوم ترجف اجلواب فالعامل يف يوم معىن قوله:  تقديره لتبعثّن يـَْومَ 
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، ويكون تتبعها الرادفة يف موضع احلال. وحيتمل أن يكون العامل فيه ﴾قلوٌب يومئذ واجفة﴿
 لقرآنية مصطلحات حنوية: )العامل(فاعتمد بذلك السيوط  لتفسري اآلية ا .(1)"تتبعها

 )حمذوف(، )مقّدر(، )احلال(.
 

سئلُت عن احلكمة يف تنكري )َأَحٌد( وتعريف " ونقل لنا نّصا يف سياق آخر يقول فيه:
وألّفت  (،6/2سورة اإلخالص، اآلية: )﴾اللَُّه الصََّمُد * ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد﴿)الصََّمُد( يف قوله تعاىل: 

 وحاصله أن يف ذلك أجوبة:يف جوابه تأليفاً موَدعاً يف الفتاوى، 
أنه نكر للتعظيم، واإلشارة إىل أَن مدلوله، وهو الذات املقدسة، غري ممكن  أحدها:

 تعريفها واإلحاطة هبا.
قد قرئ: قل هو اهلل ه ال جيوز إدخال )أل(، كغري وكل وبعض، وهو فاسد، فالثاي: أنّ 

 .(5)"الواحد الصمد
 

 أو احلكم الفقه  من تنكري )أحد( الشرعية، فنلحظ أّن ُمراد السائل معرفة القاعدة
ُمجيب مصطلحات ـوتعريف )الّصمد(، فسمع من اإلجابة ما مل يتوقعه، حيث وّظف ال

حنوية لتفسري هذه احلكمة وه : التنكري للتعظيم، وعدم جواز إدخال )أل( مثل غري وكل 
 هذا يف اعتقاده أمر فاسد.  وبعض؛ ألنّ 

 

حب اليرهان يف أصول الفقه: فإذا ثبت ما نبهنا عليه من التأويالت يقول صا باب ويف
 .(1اآلية: اجملادلة)﴾َفِإْطَعاُم ِستِّنَي ِمْسِكينًا﴿ تعاىل: قوله إىل هذا بعد الكالم بنا رجع هذه القاعدة

والطعام يف هذا التقدير املفعول الثاي فقد جرى الكالم على إظهار  ،واملساكني معطون
فمزج بذلك بني القاعدة الفقهية اليت حتض على إطعام ستني مسكينا يف  ،(1)أحد املفعولني

حالة من احلاالت اليت خيُِّل هبا املؤمن بفرض من فُروض اإلسالم. وبني بعض املصطلحات 
 الّنحوية اليت ساعدته يف تفسري معىن اآلية وه : )التقدير(، )املفعول(، )املفعولني(.

 

بيان الكالم فمن عذيرنا ممن يقدر حذف املظهر املعتير هذا "ويف الباب نفِسه يقول: 
"وإظهار املفعول املسكوت عنه وهذا عكس احلق ونقيض الصدق

(0)
فاحلذف وإظهار  

 املفعول مصطلحان حنويان استعان هبما املؤلف يف بيان القاعدة الفقهية يف باب التأويالت.
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 القياس قياسا معنويا معلالا كان أصل قياسه إذ والسبب فيه أنّ "ويقول أيضا: 
وسيتعلق إذا طولب مبسلك من الظنون وظهور كالم الرسول  ،والقايس ُمطالب بإثبات العلة

 وية من قبيل: )القياس(، )العّلة(فاعتمد بذلك على مصطلحات حن .(8)"يف التعليل
ال أّن  )التعليل(، )معلال(، رغم أّن مصطلح الِعلة قد يكون جماله يف أصول الفقه أقرب، إ

 ّفته، فندرجه ضمنه.وله يف علم الّنحو جعلتنا نرجح ككثرة تدا
 

سورة )﴾َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر﴿ويف موضع آخر يذكر حذف املعطوف عليه: "      

فانفلق أي فضرب فانفلق، وحيث دخلت واو العطف على الم التعليل ( 13الشعراء، اآلية: 
 فف  خترجيه وجهان:

 

سورة )﴾َوِلُيْبِلَي اْلُمْؤِمِننَي ِمْنُه َبَلاًء َحَسًنا﴿أحدمها: أن يكون تعليال معلله حمذوف كقوله: 

 فاملعىن ولإلحسان إىل املؤمنني فعل ذلك. (60األنفال، اآلية: 
ه معطوف على علة أخرى مضمرة ليظهر صحة العطف أي فعل ذلك ليذيق أنّ  والثاي:

 .(9)"الكافرين بأسه وليبل 
 

هذه اآلية وردت يف سياق أمر اهلل تعاىل موسى عليه السالم بضرب ماء البحر بعصاه 
أثناء فراره من فرعون وأتباعه، ففسرها السيوط  بتوظيف املصطلحات الّنحوية اليت ُتسِهم 

)املعلل(  ،)الم الّتعليل( ،)العطف( يف استنباط املعاي، وهذه املصطلحات ه : )املعطوف(،
 )احملذوف(.

 

ا ما له أصل كذلك فإنه مما قال: أمّ "ويفسر يف نص آخر معىن األصل والقياس: 
قال رب" وحنوه مما ال ه كقياس إدغام "قال رجالن" على "يصار إىل قبول القياس علي

ل بذلك مصطلح )القياس( فاستعم ."خيالف نصا وال أصال وال يرد إمجاعا مع أنه قليل جدا
 واستعمل )اإلدغام( يف الّصرف أو الصوت حسب ُعلماء القراءات. يف الّنحو

  

ومن ذلك تقدميه صلى اهلل عليه وسلم على نوح ومن معه يف "ويف موضع آخر يقول: 
وتقدمي الرسول  .(0سورة األحزاب، اآلية: )﴾َوِإْذ َأَخْذَنا ِمَن النَِّبيِّنَي ِميَثاَقُهْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوٍح﴿قوله: 
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َوالسَّاِبُقوَن ﴿وتقدمي املهاجرين يف قوله:  .(52سورة احلج، اآلية: )﴾ِمْن َرُسوٍل َوَلا َنِبيٍّ﴿يف قوله: 
وتقدمي اإلنس على اجلن حيث ذكرا ، (677سورة التوبة، اآلية: )﴾اْلَأوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواْلَأْنَصاِر

الشهداء مث الصاحلني يف آية النساء وتقدمي إمساعيل يف القرآن وتقدمي النبيني مث الصديقني مث 
 .(67)"على إسحاق

 ف مصطلح  التقدمي والتأخري لبيان أنّ موضع الّنحو يف هذا الّنص جلّ ، حيث وظّ 
القرآن الكرمي يقّدم ما يراه مناسبا للعناية به، ويؤخر ما حيتاج إىل تأخري لالهتمام مبا قدِّم 

 يف ميداي الّنحو والبالغة أيضا.   نو)التقدمي( و)التأخري( يُعتمدا
 

 تضافر المصطلحات الصوتية والفقهية: -0

عن  ورد هذا التضافر يف سياق حديث السيوط  عن الوقف واالبتداء، حيث نقل
َفاَل َتْسُكْت َحّتَّ  (21سورة الرمحن، اآلية: )﴾ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن﴿الشعيب القول التايل: ِإَذا قـََرْأَت 

فف  قوله إشارة إىل  .(66)(20سورة الرمحن، اآلية:)﴾َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجالِل َواْلإْكَراِم﴿تـَْقَرأَ: 
  ها املرتلون آليات القرآن الكرميالصوتية اليت يتبع معرفة الوقف كنوع من املصطلحات

َوِلَذِلَك َحضَّ اأْلَئِمَُّة َعَلى تـََعلُِّمِه "وحضٌّ على تعلُّم القرآن، ومعرفة فواصله، يضيف القول 
َلى َأنَّ تـََعلَُّمُه َوَمْعرِفَِتِه. َويف َكاَلِم َعِل ٍّ َدلِيٌل َعَلى ُوُجوِب َذِلَك َويف َكاَلِم اْبِن ُعَمَر بـُْرَهاٌن عَ 

 .(62)"، ِعْنَدنَا تـََعلُُّمُه َوااِلْعِتَناُء ِبِه ِمَن السََّلِف الصَّاِلحِ ابَِة َوَصحَّ، َبْل تـََواتـَرَ ِإمْجَاٌع ِمَن الصَّحَ 
 

    وقرأت القرآن على إمساعيل "ويف تاريخ بغداد للخطيب يف ترمجة الشافع  قال: 
اسم وليس مهموزا ومل يؤخذ من قرأت ولو أخذ من قرأت بن قسطنطني وكان يقول القرآن 

ما قرئ قرآنا ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة واإلجنيل يهمز قرأت وال يهمز  لكان كلّ 
 .(63)"القران

 

تنص القاعدة الفقهية على معرفة أمساء القرآن واشتقاقاهتا، وميزج بينها وبني القراءات 
 قرأت(، )يهمز(ك جمموعة من املصطلحات مثل )ذلضمن املصطلحات الصوتية ذاكرا يف 

 .)مهموزا(، قُرئ..(
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حرف حقه  التحقيق وهو إعطاء كلّ "وذكر السيوط  يف كيفية حتمل القرآن ما يل : 
من إشباع املد، وحتقيق اهلمزة، وإمتام احلركات، واعتماد اإلظهار والتشديدات، وبيان 
احلروف وتفكيكها، وإخراج بعضها من بعض بالسكت والورتيل والتؤدة. ومالحظة اجلائز 
من الوقوف، بال قصر وال اختالس وال إسكان حمرك وال إدغامه، وهو يكون لرياضة األلسن 

اإلفراط  لفاظ. ويستحب األخذ به على املتعلمني من غري أن يتجاوز فيه إىل حدّ وتقومي األ
بتوليد احلروف من احلركات، وتكرير الراءات، وحتريك السواكن، وتطنني النونات باملبالغة يف 

 .(61)"الغنات...
 

الّتحقيق أول قراءة يف كيفية حتمل القرآن؛ وه  قاعدة فقهية تبني للقارئ وجوه  يعدّ 
 منها إشباع املد، وحتقيق اهلمزة القراءة الصحيحة، مزج فيها بني مصطلحات صوتية أخرى
 .... وإمتام احلركات، وبيان احلروف وتفكيكها، والسكت وغريها

 

و بالتاء أو بالياء فليقرأه بالياء، فإن إذا شك القارئ يف َحْرٍف، هل ه"وقال جماهد: 
القرآن مذّكر. وإن شكَّ يف حرف هل هو مهموز أو غري مهموز فليورك اهلمز. وإن شك 
يف َحْرٍف هل يكون موصواًل أو مقطوعاً فليقرأه بالوصل. وإن شك يف َحْرٍف هل هو ممدود 

 فليقرأه بالفتح و مفتوح أو مكسورأو مقصور فليقرأه بالقصر. وإن شك يف حرف هل ه
األول غري حلَْن يف بعض املواضع، والثاي حلن يف بعض املواضع. ويكره قطُع القراءة  ألنّ 

 .(65)"ملكاملة أحد
 

هذا الّنص حسن يوجه عاّمة القرّاء إىل الطريقة الّصحيحة لقراءة وترتيل القرآن الكرمي، 
، والفهم يكون بعد القراءة القرآنملبتدئ قراءة وفهَم معاي توجيه ييسر على القارئ ا وهو

يف القاعدة الفقهية كيفية ترتيل القرآن الكرمي عير جمموعة من املصطلحات  وحيدد الّصحيحة،
 الصوتية سواء يف )الوصل(، أو )القطع( أو )اهلمز( أو )القصر( أو )الفتح( أو )الكسر(.

 

ال يفرط يف املّد ويف إشباع ا القراءة باألحلان املطربة حبيث أوأمّ "ويذكر يف موضع آخر: 
ياء، ويدغم يف غري  حّت يتولَّد من الفتحة ألف، ومن الضمة واو، ومن الكسرة احلركات
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يث احلاكم: نزَل القرآن ، فال بأس.)...( وتستَحّب قراءته بالتفخيم، حلدموضع اإلدغام
القراء. وقد جيوز أن )...( وال يدخل يف هذا كراهة اإلمالة اليت ه  اختيار بعض  بالتفخيم

 .(61)"يكون نزل القرآن بالتفخيم، فريخص مع ذلك يف إمالة ما حتسن إمالته
 

استعان باملصطلحات الصوتية لتوضيح القراءة باألحلان املطربة، يظهر ذلك يف 
 ، )الكسرة(، )إشباع احلركات()كراهة اإلمالة(، )التفخيم(، )الضمة( املفاهيم اليت اعتمدها:

وقد استمر أهل القراءات يف " ذلك عدم املبالغة حّت متيل القراءة عن أصلها. ويشورط يف
العمل بالروايات اليت صحت عندهم مما وافق املصحف، وأهنم يف ذلك قارئون للقرآن من 

 ر ببادئ الرأي اختالفا يف املعىنغري شك وال إشكال، وإن كان بني القراءتني ما يعده الناظ
  مقصود اخلطاب بمعىن الكالم من أوله إىل آخره على استقامة ال تفاوت فيه حبس ألنّ 
 .(60)"(71اآلية:  )سورة الفاحتة.{َمِلكِ }}َماِلِك{وكـ:

 

ومعىن هذا الكالم أنّه ينبغ  على عاّمة القرّاء أن يتبعوا الروايات اليت صّحت، ووافقت 
املعىن املقصود ال  مواضع كثرية، إال أنّ القرآن الكرمي؛ وإن كانت ختتلف يف قراءاهتا يف 

خيتلف، ومن ذلك االختالف بني رواية ورش ورواية حفص يف قراءة "مالك"، فمنهم من 
 يقرأها هكذا "مالك"، ومنهم من يقرأها بدون ألف )ملك(.

   

اقرؤوا "واألصل فيها حديث حذيفة مرفوعا: "ويف اإلمالة والفتح يقول السيوط : 
، قال: فاإلمالة "العرب وأصواهتا وإياكم وأصوات أهل الفسق وأهل الكتابنيالقرآن بلحون 

ال شك من األحرف السبعة ومن حلون العرب وأصواهتا. وقال أبو بكر بن أ،ي شيبة: حدثنا 
األلف والياء يف القراءة سواء قال يعين  وكيع حدثنا األعمش عن إبراهيم قال: كانوا يرون أنّ 

 .(68)"م واإلمالةباأللف والياء التفخي
 

يف الّنص حتذير من اتباع أهل الفجور والفسق الذين حيرفون القرآن عن مواضعه، وأمر 
باتباع أصوات وحلون أهل اإلميان من العرب، وما صّح عنهم يف شواهدهم، وهذه قاعدة 

)اإلمالة(، )اللحون(، )التفخيم(  فقهية استعمل فيها مصطلحات صوتية من قبيل:
 )الفتح(.   )القراءة(،
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اهلل: "طه" وكسر الطاء  عبد اهلل بن مسعود "طه" ومل يكسر فقال وقرأ رجل على عبد
 "طه" فقال الرجل: واهلاء، الطاء وكسر "طه" اهلل: ومل يكسر فقال عبد "طه" واهلاء. فقال الرجل:

 .(69)"وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول علمين هكذا قال مث وكسر "طه" اهلل: عبد فقال يكسر ومل
 

بن مسعود رض  اهلل عنه من الّصحابة الذين تتلمذوا على يد رسولنا الكرمي اهلل  عبد
   صار عاملا بالقراءات يُؤخذ عنهعليه الصالة والسالم، فتعّلم مصطلحات القراءة حّت

ويـُّتبع يف قراءته، والّنص املقّدم يبني توجيه عبد اهلل بن مسعود قراءة الرجل، حيث كان يقرأ 
بفتح الطاء واهلاء، إال أّن عبد اهلل بن مسعود وّجهه إىل الكسر يف احلرفني قصد اإلمالة يف 
 الكالم، طبقا ملا تعلمه على رسول اهلل عليه أفضل الصالة والسالم؛ فاعتمد الّنص على

 التوجيه الفقه ، بتوظيف املصطلحات الصوتية من كسر وفتح. 
 

 التكامل بين المصطلحات البالغية والصرفية والفقهية: -3

ومثل ذلك قول السيوط  يف الفصل املعنون بـ: "يف بيان املوصول لفظا املفصول 
)سورة ﴾َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلَيْسُكَن ِإَلْيَهاُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة ﴿معىن" قـَْولُُه تـََعاىَل: 

)سورة ﴾َجَعال َلُه ُشَرَكاَء ِفيَما آَتاُهَما َفَتَعاَلى اللَُّه َعمَّا ُيْشِرُكوَن﴿ِإىَل قـَْولِِه:  (689األعراف، اآلية: 
. (27)" آهِلَِة اْلَعَربِ َهِذِه َفْصٌل ِمْن آيَِة آَدَم َخاصٌَّة يف "عّلق عليها بقوله:  (697األعراف، اآلية: 

األنبياء معصومون  فهنا قاعدة فقهية فصلت يف كون الشرك غري متعلق بآدم وحّواء؛ ألنّ 
 عن الشرك قبل الّنبوة، وقاعدة بالغية جتّلت يف الفصل بني اآليتني لفظا، ووصلهما معىن.

  

ويوضح ذلك تغيري الضمري "ا اجلانب الصريف فيظهر يف التعليق على اآلية نفسها: أمّ 
َدَعَوا اللََّه َربَُّهَما ﴿إىل اجلمع بعد التثنية ولو كانت القصة واحدة لقال عما يشركان كقوله: 

وََكَذِلَك الضََّمائُِر يف  ،(697)سورة األعراف، اآلية: ﴾َفَلمَّا آَتاُهَما َصاِلحًا َجَعال َلُه ُشَرَكاَء ِفيَما آَتاُهَما
وما بعده إىل آخر اآليات  (696)سورة األعراف، اآلية: ﴾َأُيْشِرُكوَن َما َلا َيْخُلُق َشْيئًا﴿قـَْولِِه بـَْعَدُه: 

 .(26)"وحسن التخلص واالستطراد من أساليب القرآن
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تتضافر ثالثة مصطلحات يف هذا القول؛ يرتبط األول بـ)الصرف( من خالل التحويل 
من ضمري التثنية إىل اجلمع، والثاي بـ)الفقه( من خالل تيرئة آدم وحواء من الشرك، والثالث 
يف )حسن التخلص( و)االستطراد( باعتبارمها )أسلوبني بالغيني(، وقد يرتبط االنتقال من 

 علم البالغة فيما يسمى بـ"أسلوب االلتفات". ضمري إىل ضمري ب
 

معرفة توجيه : "ـومنه أيضا ما قاله صاحب اليرهان يف النوع الثالث والعشرين املعنون ب
وقال أبو جعفر النحاس وقد حكى اختالفهم "قارئ"  ما ذهب إليه كلّ  وجه وتبيني القراءات

والديانة حتظر الطعن على القراءة اليت قرأ { باملصدرية والفعلية فقال فك رقبةيف ترجيح: }
 مأخوذة إال عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وقد قال: "أنزل هبا اجلماعة وال جيوز أن تكون

 .(22)"األخرى على إحدامها تقدم أن جيوز ال حسنتان قراءتان فهما أحرف" سبعة على القرآن
 

والقاعدة الصرفية والنحوية تتجلى فالقاعدة الفقهية وردت يف معرفة توجيه القراءات، 
"؟ وقد تكامل  " أو فعل "فكَّ يف االختالف القائم بني لفظ "فك" هل هو مصدر "فكٌّ

 )املصدرية( باملصطلح النحوي )الفعلية(. باملصطلح الصريف )القراءات( املصطلح الصويت فيها
 

 تضافر المصطلحات الفقهية والنحوية والبالغية: -4

)سورة ﴾ُهَو اللَُّه اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصّور﴿لتعليق على قوله تعاىل: يتضح يف سياق ا وذلك
بفتح الواو والراء على أنه اسم مفعول وتأويله أنه مفعول السم "يقول:  ،(21، اآلية: احلشر

، وه  تتمة (23)"ه قال الذي برأ املصورالفاعل الذي هو الباري فإنه يعمل عمل الفعل كأنّ 
النوع الثالث والعشرين: معرفة توجيه القراءات وتبيني وجه ما ذهب إليه كل للتعليق على 

تأويله يف قراءة لفظ "املصور" ليس  قارئ، إال أّن التعليق كان مراعاة للجانب الّنحوي؛ ألنّ 
 .ُمصوَّر" السم الفاعل "البارُئ"ـصفة للبارئ، وإّنا مفعول "ال

 

تعليم احلالل واحلرام وتعريف شرائع اإلسالم  القصد من إنزال القرآن ألنّ "ومنه قوله: 
فالتوجيه األول قاعدة فقهية  .(21)"ومصطلحات اإلميان ومل يقصد منه تعليم طرق الفصاحة
 إلسالم، ومعرفة احلالل من احلرامللغاية اليت أُنزل من أجلها القرآن وه  تعليم شرائع ا

 التوجيه الشرع .به يكتمل معىن  واستعمل يف ذلك مصطلح الفصاحة؛ ألنّ 
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معرفتهم بأساليب البالغة مما ال حيتاج فيه إىل بيان خبالف استنباط  توكان"وقوله:   
ون ــة كــة: يف معرفـــــع املصطلحات الفقهيــافرت يف هذا املوضــث تضـــحي ،(25)"كامــاألح

كجزء اللفظ والوركيب أحسن وأفصح باملصطلحات البالغية يف النوع املسمى بالفصاحة  
 من علم البالغة.
ه ح  ناطق وكأنه إىل حنوه أشار {؛ ألنّ خلق اإلنسانوكالبدل من قوله: }"ومنه قوله: 

فدمج قاعدة حنوية باعتماد مصطلح  (21)"اإلنسان حيوان ناطق أهل املنطق بقوهلم يف حدّ 
 اإلنسان مفضل ومكرم من خالقه. )البدل(؛ ألنّ 

 

  (36اآلية:  ،النور)﴾َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ﴿قال تعاىل: "وقوله يف االتقان 
قال مك : ليس يف كتاب اهلل آية اشتملت على ضمائر أكثر منها فإن فيها مخسة وعشرين 

إياك ضمريا ومن مث ال يعدل إىل املنفصل إال بعد تعذر املتصل بأن يقع يف االبتداء، حنو: }
 .(20)"(23، اآلية: اإلسراء)﴾َوَقَضى َربَُّك َألَّا َتْعُبُدوا ِإلَّا ِإيَّاُه﴿حنو:  { أو بعد " أال"نعبد

 

فوظف لتفسري وشرح اآلية القرآنية عّدة مفردات حنوية يسرت فهم املعىن، ومقارنتها 
 الّنحوية ه : )الضمائر(، )ضمريا(بنظريهتا يف القرآن الكرمي، وهذه املصطلحات 

 )املنفصل(، )املتصل(، )التعذر(، )االبتداء(.
   

فحق على كل امرئ مسلم قرأ "ومنه قوله يف "اليرهان" يف آداب تالوة القرآن وكيفيته: 
القرآن أن يرتله وكمال ترتيله تفخيم ألفاظه، واإلبانة عن حروفه، واإلفصاح جلميعه بالتدبر 

فس حّت يرجع إليه نفسه، وأال يدغم حّت يصل بكل ما بعده، وأن يسكت بني النفس والن
أقل ما يف ذلك أن يسقط من حسناته بعضها، وينبغ  للناس أن  حرفا يف حرف؛ ألنّ 

 .(28)"يرغبوا يف تكثري حسناهتم، فهذا الذي وصفت أقل ما جيب من الورتيل
 

فقد قّدم آداب تالوة القرآن بتضافر جمموعة من املصطلحات اللغوية؛ البالغة تكمن 
 حرف اإلبانة عن احلروف واإلفصاح جلميعه، والصرف يرتبط مبنع إدغام حرف يفيف 

 ويضيف قاعدة صوتية وه  السكوت بني الّنفس والنفس للداللة على الوقف. 
 



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
295 
 

 اها يف التكليف على األمر والنه الشريعة مبن إنّ "ومنه قول الشاطيب يف املوافقات: 
ه، مث إذا تعينت له صيغة "افعل" أو "ال تفعل" صيغت وقد اختلف فيه أوال يف معناه، مث يف

اإلحكام والتشابه  وردت القاعدة يف سياق .(29)"يف ماذا تقتضيه على أقوال خمتلفة فاختلف
 التعبري عنها بصيغيت األمر والنه  ضمن البالغة والنحو. باعتبارها قاعدة فقهية، ومتّ 

 

يف التحقيق إىل سوابقه أو ال يدخل حتت قدرة العبد فذلك راجع "وقوله أيضا: 
 وابق واللواحق( ضمن علم الّنحوفوظف مصطلح  )الس (37)"لواحقه أو قرائنه...

 ومصطلح )القرائن( من ألفاظ علم البالغة. 
 

ضمري بصيغة املرفوع "ومنه قول السيوط  يف املصطلحات اليت حيتاجها املفسر: 
مطابق ملا قبله تكلما وخطابا وغيبة إفرادا وغريه وإّنا يقع بعد مبتدأ أو ما أصله املبتدأ وقبل 

)سورة ﴾َوِإنَّا َلَنْحُن الصَّافُّوَن﴿ (5، اآلية: البقرة)سورة ﴾َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴿خير كذلك حنو: 
 .(36)(610، اآلية: املائدة)سورة ﴾...َعَلْيِهْم الرَِّقيَبُكْنَت َأْنَت ﴿ (615، اآلية: الصافات
 

مزج يف تفسريه بني املصطلحات النحوية اليت متثلها ضمائر الفصل، واملصطلحات 
الفقهية يف كون هاته املصطلحات من األساسيات اليت حيتاجها املفسرون يف تأويلهم 

 لدالالت اآليات القرآنية.
 

ويف معورك األقران حيدد القاعدة الفقهية التالية: يف وجوه إعجازه )إفادة حصره 
، أي (611، اآلية: آل عمران)سورة ﴾َوَما ُمَحمٌَّد ِإلَّا َرُسوٌل﴿ومثاله جمازيّاً: "واختصاصه( بقوله: 

ه شأن اإلله. مقصور على الرسالة ال يتعداها إىل التيري من املوت الذي استعظموه، إنّ 
ُقْل َلا َأِجُد ِفي َما ﴿ومثال قصر الصفة على املوصوف حقيقياً: ال إله إال اهلل. ومثاله جمازياً: 

 .(32)"(615، اآلية: األنعام)سورة ﴾ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإلَّا َأْن َيُكوَن َمْيَتًة
 

)الصفة على  قبيل )القصر(، )املقصور(،ذكر يف شرح القاعدة مصطلحات من 
 وكلها تنتم  إىل جمال البالغة. املوصوف(، اجملاز...
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قرآن يف فصل "اإلحكام وشرح يف القاعدة الفقهية اليت ختتص بوجوه إعجاز ال
حمكم القرآن وأوجه التشابه فيه، مازجا فيه بني عدة مصطلحات بالغية حيث  واملتشابه"
طريق ذلك ترجيح جماز على جماز  عىن املراد فال ميكن بالعقل؛ ألنّ وأما إثبات امل"يقول: 

 .(33)"وتأويل على تأويل، وذلك الورجيح ال ميكن إال بالدليل اللفظ ...
 

لفظه أفصح، وذكره مرتني  اعتمد املؤلف على اجملاز رمبا الختصار الكالم، ورمبا ألنّ 
 لتأكيد الكالم، وهو نوع من أنواع علم البيان يف البالغة العربية. 

  

ومنه قول صاحب املوافقات يف النوع املتعلق ببيان قصد الشارع يف دخول املكلف 
حتت  لتعبد هلل، والدخوللصريح الدال على أن العباد خلقوا النص ال"حتت أحكام الشريعة: 

َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإْنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن، َما ُأِريُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأِريُد ﴿أمره وهنيه، كقوله تعاىل: 
)...( إىل غري ذلك من اآليات اآلمرة بالعبادة  (51/50: الذاريات، اآليتان)سورة ﴾َأْن ُيْطِعُموِن

على اإلطالق، وبتفاصيلها على العموم، فذلك مرّده إىل اهلل يف مجيع األحوال، واالنقياد 
 حال، وهو معىن التعبد هلل.  إىل أحكامه على كلّ 

 

 طلحات البالغية )اآلمرة(، )بيان(يتجلى التضافر يف توظيف مفاهيم تنتم  إىل املص
 ( )هنيه(، )اإلطالق( )العموم( مما يضف  نوعا من التالحم واالنسجام بني القاعدتني.)أمره

 

 تداخل المصطلحات الصرفية والمعجمية بالفقه: -5

)سورة ﴾َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطنَي﴿وقال تعاىل: "من ذلك قول الّسيوط : 
فانظر كيف حتول املعىن بالتصريف من اجلور إىل العدل. ويكون ذلك يف  (9، اآلية: احلجرات

 األمساء واألفعال فيقولون للطريق يف الرمل خبة ولألرض املخصبة واجملدبة خبة وغري ذلك.
 

سهل هلم  (25، اآلية: حممد)سورة ﴾َسوََّل َلُهْم﴿ومنه قول الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل: 
ركوب املعاص  من السول؛ وهو االسورخاء. وقد اشتقه من السؤل. من ال علم له 

 .(31)"بالتصريف واالشتقاق مجيعا يعرض بابن السكيت
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السيوط  يعتمد يف تقدميه هلذا الفصل على شرح الكلمات الغامضة لك  يفهم  إنّ 
ه ال غىن عنه أمهية علم التصريف، وأنّ ه املتلق  إىل معناها يف التصريف، وهو هبذا الفعل ينبّ 

ىن لباحث يف أصول الفقه. واعتمد يف تفسريه على املصطلحات املعجمية يف شرحه ملع
 "، واملصطلحات الصرفية يف ذكره لالشتقاق والّتصريف.وَّلسالطّريق، وأيضا قوله تعاىل "

   

َربََّنا اْفَتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا ﴿قال ما كنت أدري ما قوله تعاىل: "اليرهان": "وقوله يف 
. حّت مسعت ابنة ذي يزن احلمريي وه  (89)سورة األعراف، اآلية: ﴾ِباْلَحقِّ َوَأْنَت َخْيُر اْلَفاِتِحنَي

)سورة ﴾َمَتى َهَذا اْلَفْتُح ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي﴿تقول أفاحتك يعين أقاضيك ويف سورة السجدة: 
يعين مّت هذا القضاء. وقال أيضا ما كنت أدري ما فاطر السموات  (28، اآلية: السجدة

 .(35)"واألرض حّت أتاي أعربيان خيتصمان يف بئر فقال أحدمها أنا فطرهتا يعين ابتدأهتا
 

يدعو يف هذا املوضع إىل معرفة غريب الكالم، ويشرح مبَهم األلفاظ عن طريق الّنقل 
عجمية اليت تركز على الشرح باملرادف، والشرح ُـ املصطلحات املوالرواية، وذلك باعتماد 

 باملقابلة يف السياق.
 

ومنه قول السيوط  يف معورك األقران يف القاعدة التالية )من وجوه إعجازه احتواؤه 
وعن قوله: "على مجيع لغات العرب وبلغة غريهم من الفرس والروم واحلبشة وغريهم(: 

املعىن من السياق: أكالم أعجم  وخماطب  ، بأنّ (11، اآلية: فصلت)سورة ﴾ّيَأَأْعَجِميٌّ َوَعَرِب﴿
 .(31)"عر،ي، واستدلوا باتفاق النحاة على أن منَع صرف حنو إبراهيم للعلمية والعجمة

 

ذِكره "املعىن من السياق إحياء إىل الوجه البالغ ، وذكره "للصرف والعجمة" فهذا 
 جانب خمتص باجملال الصريف.

 

هلا من أن تردها حروفها، وال تقبلها  فال بدّ "الشاطيب يف املوافقات: ذلك قولومن 
على مطابقة حروف العجم أصال، ومن أوزان الكلم ما توركه على حاله يف كالم العجم، 
ومنها ما تتصرف فيه بالتغيري كما تتصرف يف كالمها، وإذا فعلت ذلك، صارت تلك 

علوم عند أهل الكلم مضمومة إىل كالمها كاأللفاظ املرجتلة واألوزان املبتدأة هلا، هذا م
 .(30)"العربية ال نزاع فيه وال إشكال
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وردت القاعدة الفقهية يف هذا املوضع لبيان قصد الشارع يف وضع الشريعة لإلفهام 
 إىل علم الصرف من قبيل )التغيري(موظفا بعض املصطلحات اللغوية؛ فكان بعضها ينتم  

ينتم  إىل املعجم  )تتصرف(، )األوزان(، )مطابقة حروف العجم أصال(، ومنها ما
)فهمت(، )معناها(، )ألفاظ(، ومنها ما ينتم  إىل املصطلحات الصوتية )املخارج( 
 و)الصفات( وذكر ما جيمع بني املصطلحات )صارت تلك الكلم مضمومة إىل كالمها(. 

 

ويقع كثري منها يف سائر العلوم، ويف "ويف املقّدمة التاسعة ضمن القسم األول يقول: 
  صدر، ومسألة اللهم، ومسألة أشياءها كثري؛ كمسألة اشتقاق الفعل من املالعربية من

 .(38)"ومسألة األصل فيلفظ االسم
 

هذه مسائل تطرق إليها أبو اليركات األنباري يف اإلنصاف، إال أّن السيوط  اعتمد 
املصطلحات  هوهذ هية ما يف املقّدمة التاسعة،لبيان قاعدة فق على هذه املصطلحات الصرفية

 )املصدر(، )مسألة أشياء(.  ه : )االشتقاق(،
 

وجيعلها بعض الناس اختالفا، أن يعيروا عن املعاي "ومن األقوال املوجودة عندهم: 
كال   "تـُْرتـََهَن"؛ ألنّ  ـ"حُتَْبَس"، وبعضهم ب ـتـُْبَسَل" بفاظ متقاربة كما إذا فسر بعضهم "بأل

"التعبري عن املعاي بألفاظ متقاربة" إحياء إىل الشرح فقوله:  (39)"منهما قريب من اآلخر
املعجم ، وقوله "إذا فسر بعضهم "تبسل" بـ "حتبس"... شرح معجم  باملرادف، مما يعين 

 أنّه اعتمد املصطلحات املعجمية يف بيان القاعدة الفقهية.
 

مشوركا يف  ما يكون اللفظ فيه حمتمال لألمرين، إما لكونه"ومن التنازع املوجود عنهم 
اللغة كلفظ "قسورة" الذي يراد به الرام  ويراد به األسد، ولفظ "َعْسَعَس" الذي يراد به 

 .(17)"إقبال الليل وإدباره وإما لكونه متواطئا يف األصل...
 

وردت القاعدة الفقهية يف معرفة شروط املفسر وآدابه، وقد وظف لتوضيح ذلك 
 مثل )اللفظ(، )يراد به(، )عسعس( القاعدة، ألفاظا معجمية تيسر على املتلق  فهم

 )قسورة(، )ألفاظ متقاربة(، )تبسل(، )حتبس(.
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وكذلك إبدال الدرهم "ويف خطاب الوضع ضمن القسم الثاي يورد نّصا يف األسباب: 
مبثله، وإبدال الدينار مبثله، مع أنه ال فائدة يف هذا العقد، وما أشبه ذلك من املسائل اليت 

السفر  فيها جاريا على أصل مشروعيته، واحلكمة غري موجودة. وال يقال: إنّ جند احلكم 
فقد حتدث الشاطيب يف هذا الّنص عن . (16)"مظنة املشقة بإطالق، وإبدال الدرهم بالدرهم

املعامالت النقدية اليت تتم بإبدال الدرهم، والّدينار وحكمهما، بتوظيف مصطلح صريف 
 تكرر بكثرة وهو "اإلبدال".

 

َية "ونقل لنا السيوط  يف معورك األقران قول اخلليل:  وقال اخلليل، وخالئق: ه  من بنـْ
فنلحظ أنه اعتمد على هذه  .(12)"وال أصل الكلمة، وه  أصُل عَلم ال اشتقاق له

 املصطلحات الصرفية )بنية(، )أصل(، )اشتقاق( لتوضيح القاعدة الفقهية.
 

 ظة تقوم مقامها، وذلك َغرْي ممكنإبدال لفظة بلفألّن الورمجة " وقال يف موضع آخر
وهنا اعتمد القاعدتني: املعجمية يف شرح معىن الوّرمجة، والصرفية: يف  .(13)"خبالف التفسري

 املصطلح املعتمد لشرح معىن الورمجة وه  )اإلبدال(. 
 

 النّـْفخة الثانية، ألهنا تتبعها والرادفة قيل الراجفة النفخة األوىل."ويف املعجم يذكر: 
قولك: ردفت الش ء إذا تبعته. ويف احلديث: أن بينهما أربعني  ولذلك مساها رادفة، من

يوماً. وقيل الراجفة املوت، والرادفة القيامة. وقيل الراجفة األرض، من قولك ترجف األرض 
 .(11)"واجلبال. والرادفة السماء، ألهنا تنشقُّ يومئذ

 

السيوط  استعان باملصطلحات املعجمية لتفسري معىن اآلية، ومل يقتصر يف  يتبني أنّ 
مفردة معاٍن ومرادفات كثرية، الرادفة  شرحه على مرادف واحد للكلمة؛ فقد حّدد لكلّ 

مبعىن املتابعة، ومعىن القيامة ومعىن السماء، ومعىن النفخة الثانية. أما الراجفة فه  األخرى 
 ة من بينها: النفخة األوىل، األرض، املوت.حّدد هلا مرادفات كثري 

    

 ة، إال أهنا ختتلف من نص إىل آخرفهذه نصوص كلها حتتوي مصطلحات معجمي
ملعجم. إىل اومنها ما يتضمن ألفاظا تنتم   معجمية، فمن الّنصوص ما يتضمن مصطلحات
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وتتضمن الّنصوص األخرى مفاهيم واضحة تندرج ضمن املصطلحات الصرفية كاسم 
املفعول واشتقاق اللفظ واأللفاظ املشتقة، مما يوح  أن هناك تداخال بني ثالثة 

 مصطلحات: املصطلحات الصوتية واملصطلحات الصرفية واملصطلحات الفقهية.
 

 :خاتمة
م له خدمات سديدة إذا كان التكامل بني العلوم ُيسهم يف تنمية معارف العامِل، ويقدّ 

التكامل واملزج بني املصطلحات  وجتاربه يف العلم الذي يبحث فيه، فإنّ  لتنمية مهاراته
اللغوية اليت يستعني هبا املفسر لتأويل وشرح اآليات القرآنية، واستخالص معانيها يفض  
إىل نتائج حسنة. وأول مظاهر هذه النتائج ه  تنمية معارف الباحث؛ حيث تساعده يف 

بقة، وثانيها: توسيع قاعدة البحث له هبا دراية مساالطالع على معلومات قد ال تكون 
ف الُعلوم اليت ترتبط بسياق البحث. وثالثها: تقدمي وذلك من خالل النهل من خمتل

إضافات قيمة لرصيد اللغة العربية، وه  إضافات جديدة مل تكن سائدة من قبل ومل يـُتَـَنّبه 
يف هذا اجملال للطلبة والباحثني، وكل  هلا إال يف السنوات األخرية، ورابعها فتح آفاق البحث

املهتمني مبيدان الُعلوم اللغوية أو الشرعية على حّد سواء، فاألمر سيان عندما يتعلق باملزج 
والورابط واالقوران. وآخرها التنبيه إىل عّدة مصطلحات ومسائل وقضايا تناوهلا املؤّلف يف 

 املعريف. تفسريه، ومل يُعثر عنها إال من خالل هذا التكامل
 

 :الهوامش واإلحاالت
  املوافقات، للشاطيب، تقدمي: بكر بن عبد اهلل أ،ي زيد، ضبط وتقدمي وتعليق: أبو ُعبيدة مشهور  -(6)

 .3/01 .م6990 ،6بُن حسن آل سلمان، دار ابن عفان. ط
اليرهان يف علوم القرآن، أل،ي عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركش  )املتوىف:  -(2)

شركائه. (، احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب و هـ091
 .6/21اليرهان يف علوم القرآن  .م6950، هـ 6301الطبعة: األوىل، 

 .6/91نفسه  -(3)
 ألقران(، لعبد الرمحن بن أ،ي بكرمعورك األقران يف إعجاز القرآن، وُيسمَّى )إعجاز القرآن ومعورك ا -(1)

: األوىل الطبعة ،، لبنان(، دار الكتب العلمية، بريوتهـ966جالل الدين السيوط  )املتوىف: 
 .2/277 .م6988، هـ6178
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 .3/101معورك األقران يف إعجاز القرآن  -(5)
اليرهان يف أصول الفقه، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو املعايل، ركن  -(1)

(، احملقق: صالح بن حممد بن عويضة، دار الكتب هـ108الدين، امللقب بإمام احلرمني )املتوىف: 
 .6/262.م 6990، هـ 6168لبنان، الطبعة األوىل  –العلمية بريوت 

 نفسه. -(0)
 فسه.ن -(8)
حتقيق:  ،(هـ966اإلتقان يف علوم القرآن، لعبد الرمحن بن أ،ي بكر، جالل الدين السيوط  )املتوىف:  -(9)

 .3/278 .م6901/ هـ6391حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة: 
 .3/16نفسه  -(67)
 .6/283 نفسه -(66)
 نفسه. -(62)
 .6/608اليرهان يف علوم القرآن  -(63)
 6/311اإلتقان يف علوم القرآن،  -(61)
 2/691معورك األقران يف إعجاز القرآن،  -(65)
 .2/695نفسه  -(61)
 .2/632املوافقات  -(60)
 .6/363 ،اإلتقان يف علوم القرآن -(68)
 نفسه.  -(69)
 .6/367 ،االتقان يف علوم القرآن -(27)
 .6/367 ،علوم القرآناإلتقان يف  -(26)
 .6/339 ،اليرهان يف علوم القرآن -(22)
 .6/316 ،اليرهان يف علوم القرآن -(23)
 نفسه. -(21)
 نفسه. -(25)
 نفسه. -(21)
 .2/331االتقان يف علوم القرآن،  -(20)
 .6/157اليرهان يف علوم القرآن،  -(28)
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 .3/367املوافقات للشاطيب،  -(29)
 .2/606نفسه  -(37)
 .2/339 ،االتقان يف علوم القرآن -(36)
 6/631 ،معورك األقران يف إعجاز القرآن -(32)
 6/666نفسه  -(33)
 .6/298 ،اليرهان يف علوم القرآن -(31)
 .6/293 ،اليرهان يف علوم القرآن -(35)
 .6/618 ،معورك األقران للسيوط  -(31)
 2/673املوافقات  -(30)
اشتقاق الفعل من »القاعدة الفقهية على مسائل صرفية: أوهلا مسألة . حييل يف 6/665نفسه  -(38)

املصدر مشتق من الفعل وفرع عليه، وذهب البصريون إىل  وقد ذهب الكوفيون إىل أنّ  ،«املصدر
امليم  ذهب الكوفيون إىل أنّ »« اللهم»ثانيها مسألة «. الفعل مشتق من املصدر وفرع عليه أنّ 

اليت للتنبيه يف النداء، وذهب البصريون إىل أهنا عوض « يا»عوضا من ليست « اللهم»املشددة يف 
، ذهب «مسألة أشياء»ثالثها  «.على الضم؛ ألنه نداء اليت للتنبيه يف النداء، واهلاء مبنية« ياء»من 

، وإليه ذهب أبو احلسن األخفش من «أفعالء»، واألصل «أفعاء»وزنه « أشياء» الكوفيون إىل أنّ 
 «لفعاء»وزنه  ، وذهب البصريون إىل أنّ «أفعال»وزنه  البصريني، وذهب بعض الكوفيني إىل أنّ 

اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني: البصريني والكوفيني، لعبد يُراجع: «. فعالء»واألصل 
(، هـ500بن عبيد اهلل األنصاري، أ،ي اليركات، كمال الدين األنباري )املتوىف:  الرمحن بن حممد

 .862/ 2 .2773، هـ6121املكتبة العصرية، الطبعة: األوىل: 
 .1/271اإلتقان يف علوم القرآن،  -(39)
 نفسه. -(17)
 .6/392املوافقات،  -(16)
 .2/58معورك األقران يف إعجاز القرآن،  -(12)
 .2/691نفسه  -(13)
 2/277معورك األقران يف إعجاز القرآن،  -(11)
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 دراسة تقويمي ة؛ الجهود الفردية والجماعية المتخصصة في خدمة المصطلح اللغوي
 

Individual and group efforts specialized in serving the 
linguistic term -Assessment study- 

 

 وهيبة مالل الباحثة:                                             

 (الجزائر) 8باتنة - جامعة الحاج لخضر                                                
      wahiba.melal@univ-batna.dz               

       

 00/89/0808تاريخ القبول:                             89/81/0808: رسالتاريخ اإل
 

 ملخص:
مفاتيح العلوم، والّلسانيات كسائر تلك العلوم شهدت تطورا نتج عنه تعّدد  املصطلحات

املصطلحات الّلسانية، وتعدد الورمجات للمصطلح الّلساي األجنيب الواحد إىل الّلغة العربية. 
 إحداها على األخرى. ناهيك عن عشوائية وضع املصطلحات وكثرة آليات توليدها وتفضيل
)أفراد ومنظمات، وهيئات  ونظرا ألمهية املصطلح سارع العديد من الباحثني والعلماء اللسانّيني

افظة على الّلغة إىل دراسته وإخراجه من التعقيدات املصطلحّية بغية احمل علمية، وجمامع لغوية(
حات وتذليل صعوبات التواصل وسعيا حنو تنميط املصطل ،واالرتقاء هبا لسانيا العربية الفصحى

 ذلك ما حناول معاجلته يف هذه الورقة البحثية وصوال إىل نتائج.اللغوي. 
 

وضع املصطلح  ،اجلهود اجلماعية ،اجلهود الفردية ،املصطلح اللسايالكلمات المفتاحية: 
 .التواصل الّلغوي

 

Abstract: 
      Terminology is the key of science, and linguistics, like all 
other sciences, has witnessed a development which has resulted 
in multiple linguistic terms and multiple translations of the single 
foreign linguistic term into Arabic. Not to mention the 
randomness of terminology there has been a large number of 
generating mechanisms and there has been preference for one 
another. Due to the significance of the term, many linguists’ 
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researchers and scholars (individuals, organizations, scientific 
bodies, and linguistic groups) have initiated to study … it and 
eradicating it from the terminological complications in order to 
preserve the classical Arabic language from obliteration, and 
develop it to the language, and in an effort to standardize 
terminology and overcome communication difficulties. This is 
what we are trying to address in this paper.  
 

Keywords: The linguistic term, Individual efforts, Collective 
efforts, term foundation, Linguistic communication. 

  

 مقدمة:

الكرمي  إّن احلديث عن الّلغة العربية ومكانتها ليس باألمر املستجد، فه  لغة القرآن
 ا، ودراستها للّتعرف على خصائصهاومن واجب العرب االعتزاز هب اليت حفظها اهلل تعاىل.

والّسع  حنو تطويرها ملواكبة التطور التكنولوج  والعلم . واحلقيقة، أّن النهوض باللغة 
بالنتائج اليت وصلت إليها  ىاملنابر مباضيها العريق وال الرضالعربية ال يفرض علينا التذكري يف 

احملاوالت الفردية املعزولة؛ ألّن: "هذا يعمل تلبية هلوى يف نفسه وتعشقا هلذه اللغة، وذلك 
ثالث للّتجارة وما فيها من كسب للمال ورابع تلبية مل مدفوعا بالغرور وحب الظّهور و يع

حركة التأليف  وبذلك ضاعت .(6)لرغبات دول أجنبية تريد بث نفوذها بطريق الثقافة"
 املعجم  العر،ي واملصطلح  بني تابع لقافلة الّتقليد، وآخر ينادي بالّتجديد ودفن القدمي.
وهكذا مالت اجلهود إىل أهواء الّنفس، فقّلما جند من يدرس املصطلحية، واملعجمية لذاهتا 

لغة العربية ولتحقيق املنشود البّد من تضافر اجلهود اجلماعية لالرتقاء بال ومن أجل ذاهتا.
 .ولنشر مصطلحات موّحدة يف اجملتمعات هبدف حتقيق الوحدة الّلغوية العربية

 

 (:Termeتعريف المصطلح ) -8

 في اللغة: /8.8

، وجاء يف الّصحاح (2)املصطلح "مصدر ميم  للفعل )اْصطََلَح( من املادة )صلح("
 الفساد واالسم: الصلح، يذكر ويؤنث، وقد اصطََلَحا وتَصاحلَا واصَّاحلَا أيضا "الصَّالح ضدّ 



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
375 
 

الفساد َصَلَح يْصَلح ويصُلح صالحا  ، ويف لسان العرب: "الصَّالح ضدّ (3)مشددة الّصاد"
وُصلوحا.. والّصلُح: تصاَلََ تصاَل القوم بينهم والصلح: السِّْلُم، وقد اْصطَلحوا وَصاحَلوا 

 .(1)واّصلحوا وَتصاحلوا واّصاحلوا مشّددة الصاد"
 

أّما يف املعجم الوسيط: "اصطلح القوم: زال ما بينهم من خالف وعلى اآلمر: تعارفوا 
اصطلح، يقال: "اصطلح القوم: زال ما بينهم من  واملصطلح مأخوذ من .(5)اتّفقوا"عليه و 

خالف واصطلحوا على األمر: تعاونوا عليه واتّفقوا واالصطالح مصدر اصطلح 
 .(1)علم اصطالحاته" واالصطالح اتفاق طائفة على ش ء خمصوص، ولكلّ 

 

و"ضّد الفساد كالُصلوِح. ويف قاموس احمليط ال جند لفظة مصطلح بل الصَّالُح، وه
الصُّلح و  وأْصَلَحُه: ضّد أفسده... َصَلَح كمَنع وَكُرَم، وهو ِصْلٌح بالكسر وصاَُل وَصليحٌ 

بالضم: السِّلُم ... وصاحله مصاحلة وِصالحا واْصطلحا، واصَّاحلا وَتَصاحلا واصطلحا ... 
 .(0)واستصلَح: نقيض الفساد

  

 للجرجاي أربع تعريفات اصطالحية لّلفظ وه :وقد ورد يف كتاب التعريفات 
االصطالح: عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الش ء باسم ما ينقل عن موضعه  -

 وإخراج الّلفظ من معىن لغوي إىل آخر ملناسبة بينهما. ،األول
 وقيل االصطالح: اتّفاق طائفة على وضع الّلفظ بإزاء املعىن. -
 ىن لغوي إىل معىن آخر لبيان املراد.وقيل االصطالح: إخراج الش ء عن مع -
  .(8)وقيل االصطالح: لفظ معني بني قوم معينني" -

 في االصطالح: /0.8
يرى حممد حلم  هليل أّن املصطلح: "لفظ وافق عليه العلماء املختّصون يف حقل من 

كلمة أو تعبري معني له   هأنّ  أي؛ (9)حقول املعرفة والّتخصص للّداللة على مفهوم علم "
معىن حمدد، أو هو داللة لغوية أصلية نضجت بوساطة استعماهلا حتمل داللة اصطالحّية 

ن أن و لّلسانيورغم تباين هذه التعريفات وكثرهتا فقد أمجع العلماء ا .(67)خاصة وحمدودة
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أفضل تعريف هو حملمود فهم  حجازي حيث قال "الكلمة االصطالحية، أو العبارة 
معناها أو باألحرى استخدامها، وحّدد يف  صطالحّية مفهوم مفرد أو عبارة مركبة استقرّ اال

داللته املتخّصصة وواضح إىل أقصى درجة ممكنة وله ما  يف وضوح هو تعبري خاص ضيق
 النظام اخلاص مبصطلحات فرع حمدد يقابله يف اللغات األخرى، ويرد دائما يف سياق

ليكون املصطلح بذلك قد دّل على لفظ، أو كلمة ( 66)فيتحقق بذلك وضوحه الضروري"
ذات معىن معني اتفق على تداوهلا طائفة معينة يف سياق معني. معىن هذا أّن تعريف حممود 

"املصطلح" فورد ـه قد مجع كل الّسمات واخلصائص املتعلقة بحجازي أمشل وأدق؛ ألنّ 
نه ال يشورط دائما فيه اإلفراد، وواضح فيدّل على داللة واحدة متفق مبعىن أ اأو مركب ا)مفرد
فال مفّر من هذا التعّدد ألّن  ،وضيق الداللة، له مقابالت عدة يف الّلغات األخرى ،عليها

حسب - املصطلحات تباينت بتباين العلوم وتفرعاهتا الالّمنتهية(. واملصطلح خيتلف
ميدان ختصصة، من أجل ذلك البّد للمصطلح من عن الّلفظ العام فور دخوله  -حجازي

املصطلح: "هو اتفاق جمموعة ما على ش ء باسم ما بعد أن ينقل  داللة واضحة باعتبار أنّ 
هذا االسم من معناه اللغوي إىل معىن آخر ملناسبة بينهما، مثل االشوراك والتشابه، الغرض 

 .(62)من ذلك بيان مفهوم الش ء املنقول إليه وحتديده"
 

 المصطلح الل ساني:  -0
هو اتفاق مجاعة على تسمية معينة، فإذا كانت هذه  -كما أشرنا-ح صطالاال 

نتج لنا مصطلح فلسف ... وإن   ا مصطلح حنوي، وإذا كانت فلسفّيةاجلماعة حنوية نتج لن
خيلق من فراغ بل له  كانت لسانية نتج لنا مصطلح لساي خمّصص. هذا األخري الذي مل

واملرتبطة حبقل علم حديث أال وهو علم الّلسان الذي  ،فلسفيةبيئته ذات خلفية فكرية و 
يُعىن بدراسة اللغة من أجل ذاهتا ولذاهتا، دراسة علمية )نسبة إىل األسلوب العلم  من 

املورجم "املصطلح  يف تعريف املصطلح الّلساي جند أنّ (. و من جهة أخرىجهة وموضوعيته 
هو املصطلح اللساي الذي دخل إىل الدرس الّلساي العر،ي، عن طريق الورمجة باعتباره نقال 

وهو ذو داللة لغويّة أصلية يف اللغة العامة  .(63)للمفاهيم املستجدة على ساحة الّلسانيات"
 مث انتقل من حيث االستعمال اخلاص إىل فضاء الّتخصص املصطلحّ .
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 :   في وضع المصطلح المتخص ص ةالجهود الفردي   -3
وه  األعمال اليت يقوم هبا فرد واحد، وينحصر العمل الفردي عموما يف تأليف 

تخصصة اليت عرفها ومن اجلهود الفردية امل املعاجم أو إعادة ترتيب مداخل املعاجم القدمية.
اليت ظهرت أواخر العقد الثامن من القرن العشرين: كتاب "املصطلحات العصر احلديث و 

وجاء بعده "معجم  ،م6900اللغوية احلديثة يف اللغة العربية " حملمد رشاد احلمزاوي سنة 
 و"معجم مصطلحات علم الّلغة احلديث" ،م6982خويل سنة  حملمد عل  علم الّلغة النظري"

األدبية "لعلية عزت ومعجم املصطلحات الّلغوية و  ،م6983حملمد حسن باكال وآخرون سنة 
، و"معجم م6981لعبد السالم املّسدي سنة  "و"قاموس اللسانيات ،م6981عياد سنة 
حملمد عل  خويل سنة  "ومعجم "علم اللغة التطبيق  ،م6981لبسام بركة سنة  الّلسانية"
 م6980آخرون سنة غوية واألدبية "إلمييل يعقوب و ، وقاموس املصطلحات اللّ م6981

العلوم نظمة العربية للوربية والثقافة و الصادر عن امل "ت اللسانياتو"املعجم املوّحد ملصطلحا
لرمزي منري بعلبك  الذي  "و"معجم املصطلحات اللغوية ،م6989يف طبعته األوىل سنة 

ات اللغوية يف كتابات ، و"معجم املصطلحم6997صدرت الطبعة األوىل منه سنة 
خلليل أمحد  "صطلحات اللغوية، و"معجم امل6992إلمساعيل عمايرة سنة  "قنياملستشر 

، و"معجم م6995، و"معجم املصطلحات اللسانية ملبارك مبارك سنة م6995خليل سنة 
و"معجم اللغة العربية املعاصرة  ،م6990اللسانيات احلديثة "لسام  عياد حنا وآخرون سنة 

لعبد القادر الفاس   "م املصطلحات الّلسانية، و"معجم2778"ألمحد خمتار عمر سنة 
و"لقد جتّسد اهتمام العرب باملوضوع يف مظهرين: أوهلما خيص  ،(61)"م2779الفهري سنة 

وضع معاجم عربية مكتملة ملصطلحات اللغة وثانيهما ينحصر يف ضبط قائمات من 
 (65)"احلديث لمؤلفات يف علم اللسانياتاملصطلحات التفسريية كثريا ما تكون ذيوال ل

 ويوسف الصودا، وعبد اجمليد عطيه ليواصل احلمزاوي احلديث عن جهود حممود السعران،
 وصاَل القرمادي... وغريهم كثريون.

 
 

إّن بداية العمل املصطلحّ  واملعجمّ  كانت فردية؛ فالعر،ي وحده من سعى إىل 
البوادي سائال عن لغته وعن سّر فصاحتها، وهذا ما ثبت يف مسار احلركة املصطلحية 
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واملعجمّية العربية. فاجلهود اجلماعية املعجمية مثال مل يشهدها التأليف املعجم  إال مؤخرا 
إىل أن عمل اجملمع اللغوي  قائمة على املعاجم فردية اإلنتاجود فمن "معجم العني واجله

معجم الوسيط" كمثال والذي متثل يف " ،اجلماع  املتخصصاملصري على متثيل التنسيق 
ومن األفراد من سعى إىل حماولة إرساء وبناء  ملسار اجلهود العربية من الفردية إىل اجلماعية.

 احلمزاوي الذي وضع هلا ركائز متمثلة أساسا يف: نظرية مصطلحية كالدكتور حممد رشاد
 نظام الوضع والتوليد. -

 .نظام الورمجة -
 .نظام احلاسوب -

نظام التوحيد والتقييس. "إاّل أن املراحل اليت متر هبا عملية البناء النظري لتكوين  -
املصطلح حسب نسق احلمزاوي ستساعد مستقبال على إجياد قاعدة التوحيد 

الورمجة مهما حاوال اعتماد أسس ظام  الوضع والتوليد، و . إذ أن نوالتقييس
االشتقاق واجملاز والتعريب وإقرار قواعد آلية الورمجة، فإّن ذلك لن خيلو أبدا من 
املورادفات وهذا ما انتبه إليه بوضوح األستاذ احلمزاوي، ولقد حاول معاجلة هذا 

 اإلشكال على قاعدة مبادئ أربعة: 

 احلجة اللغوية.يوع و مبدأ االطراد أو الش -

 مبدأ اإلجياز أو احلجة الصرفية. -
احلّد من أجل تقييس املصطلح و  .(61)"التوليد أو حجة النماء املصطلح مبدأ  -

احلداثة يشرح املقابل جنده يف كتابه العربية و من تعّدد املصطلحات اللغوية، ويف 
 مبادئ تنميط املصطلح الّلغوي فيقول:

ج املصطلح عند الناس، وهو يف الّلسانيات يعتمد : وهو روا االطراد والشيوع .أ 
 عموما االستعمال الرائج بني املتكّلمني بلغة معّينة، ويضبط حسابيا إحصائيا.

 ... : وهو اختيار الّلفظ الّسهل املختصر يف اخلطابيسر التداول .ب 
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املختار مع غريه من  املقصود هبا أن ال يتداخل املصطلح املورجم: و مةءالمال .ج 
 مثل: ملعىن واحديعيّر عن ميدان واحد فيكون لفظ واحد املصطلحات و 

"Azote" اليت تؤدي مفهوما واحدا يف ميدان الكيمياء ... 
ر املصطلح احلوافز: املقصود هبا كّل ما حيّفز املتكّلم أو املستعمل على اختيا .د 

املعّقدة واأللفاظ  جتّنب الصيغاالشتقاق منه بكثرة مع منها: صيغته البسيطة و 
 .(60)"الغريبة...

 :الجهود الجماعية في وضع المصطلح المتخص ص  -4

إىل اجلماعية لعدة أسباب  لبث أن حتّول من اجلهود الفردية العمل املعجم  ما إنّ 
منها: ضعف اجلهد الفردي وقصوره، وكثرة اآلراء الشخصية، النزعة الفردية البعيدة عن 

املصطلحات اليت تتوالد يوميا يف   املوضوعية، مع قلة الدقة، وعدم القدرة على استيعاب كلّ 
وتقّيد أعمال احلقول املعرفية املختلفة دون توقف. وعدم وجود املعاجم التأصيلية،  كلّ 

األفراد بسّنة التقليد للمعاجم الوراثية. واحلقيقة أّن العمل اجلماع  غري اجلهد الفردي. ومع 
ه يدل على جهد مبذول، يف حماولة إليضاح ذلك ال يسعنا إاّل احورام العمل الفردي؛ ألنّ 

 معامل املصطلحية واملعجمية معا.
 

صطلحية أو املعجمية اليت يتكّفل هبا املقصود باجلهود اجلماعية: ه  األعمال املو 
سة ما. تقوم هذه األخرية جمموعة أفراد ذوي اختصاص معني، تنسق بينهم هيئة أو مؤس

تسيري عمل مجاع  منظم بأسس وأهداف مسطّرة حبيث تتوزع املهام حسب  مبحاولة
وه  مؤسسات تكّونت بغرض خدمة  فرد من أفرادها. منها اجملامع اللغوية، ختصص كلّ 

 .يد مصطلحاهتا وتشمل علماء خمتصنيالّلغة العربية وترقيتها وتوح
  

املنظمات اليت تعىن باملصطلحات حبسب  -فيما يأيت -ولقد خّلص احلمزاوي لنا 
 نشأهتا التارخيية:
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 اجملامع اللغوية و معاهد البحث -" أ/
 
 

 

جممع اللغة العربية بدمشق )اجملمع العلم   -
اجملمع العلم  العر،ي بدمشق العر،ي سابقا( 

 م6932... املكّون سنة  وترقية اللغة العربية
م 6910واجملمع العلم  العراق  املكّون سنة 
م 6901وجممع اللغة العربية األردي املكون سنة 

أما  ،م6983وبيت احلكمة بتونس املكّون سنة 
فيما يتعلق بأقسام البحث واملعاهد فنذكر منها 
قسم اللسانيات مبعهد الدراسات االقتصادية 

ومعهد الدراسات  ،م6917واالجتماعية بتونس 
ومعهد  ،م6917واألحباث للتعريب بالرباط 
 .م6917الدراسات الصوتية باجلزائر 

 
ب/مكتب تنسيق التعريب يف الوطن العر،ي 

 (م6916)
 

ف عليه املنظمة العربية للوربية والذي تشر 
والثقافة والعلوم. وقد نّسق هذا املكتب ووّحد 

مصطلحات عشرين علما م 6986إىل حدود 
 مصطلحا. 10716تقريبا بلغت 

 
 االحتادات املختلفة ج/

واحتاد م 6951ومنها االحتاد العلم  العر،ي 
، واحتاد اجملامع العربية 6917اجلامعات العربية 

  .6950، واحتاد جمالس البحث العلم  6907

 . (68)ينّظمها كل سنتني مكتب تنسيق التعريب توحيد املصطلحاتد/مؤمترات التعريب و 
 

  قضية وضع المصطلح:مجمع اللغة العربية بالقاهرة و 

إّن جممع اللغة العربية بالقاهرة مل خيتلف عن اجملامع األخرى يف تبيّن وسائل النمو 
 فّضل وسائل عن أخرى ويّسر بعضها املعروفة، واملألوفة عند اجلميع إاّل أنه قداللغوي 

وسائل بني اللغويني ووضع ضوابط وشروط لسالمة هذا الّنمو اللغوي. بغية توحيد هذه ال
ه يّسر من أمرها، وفسح جمال االشتقاق، واجملاز والنقل، والنحت والتعريب ولكنّ " أقرّ 
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 ما أجدر املؤلفني واملورمجني أن يفيدوا منها ... فأجاز مثال تطبيقها وأقّر فيها أصوال
االشتقاق من أمساء األعيان واجلواهر، وترخص يف أمر تلك القاعدة املشهورة من أنه "ال 

فيما مل يقل بالقياس فيه، ألداء دالالت  اجلامد"... وحاول أن يقيس أوزانايشتق من 
... وأجاز  على وزن مفعل ومفعال وِمفعلة خاصة، فصاغ قياسا اسم اآللة من الثالث 

... ورمست  النسب إىل مجع التكسري كأحيائ ، وكان مقررا من قبل أال ينسب إال إىل مفرد
للتعريب ضوابط تنظمه وتعني على اإلفادة منه. فيعرب خاصة ما يدل على أمساء األعيان 

الكيمياء، وما ينسب إىل  إلكورون يف كسجني وهيدروجني، وأنزمي، وأيون،وأعالم اجلنس كأ
علم من اسم شخص أو اسم مكان، أّما ما وراء ذلك من تلك الكلمات اليت أخذت من 

وحيتفظ بالتعريب باألصل ما أمكن ويؤخذ  ،اللغة العادية ألداء معان علمية فينبغ  ترمجته
 .(69)"جنليزي...إيز إىل أصل فرنس  أو بأقرب نطق إىل العربية دون حت

 

 أّن اجملامع الّلغوية العربية كّلها تّتفق يف قرارات نذكر منها :واحلقيقة 
"تفضيل املصطلح العر،ي على املعّرب، وعدم الّلجوء إىل التعريب إال إذا تعّذر  -

 وجود مصطلح عر،ي.
 تفضيل املصطلح العر،ي القدمي على احلديث. -

. شرح جتنب استعمال اللفظ العر،ي الواحد ألكثر من داللة اصطالحية واحدة -
 .(27)املصطلحات قبل عرضها على اجملمع"

  

وه  تسعى بالضرورة إىل احملافظة على اللغة العربية وإحياء الوراث، والتعامل مع 
مفهوم اصطالح  شكل  بغرض أن يكون لكلّ  ،واملوّلدة حبذر عربةاملصطلحات امل

اصطالح  معني، وكذا الّشيوع وُيسر التداول يف اجملتمع باالعتماد على وضع املعاجم 
 لعلمية. ومن مثار اجلهود الفرديةاملخصصة، ونشر البحوث واجملالت، وتنظيم املؤمترات ا

تبعت فقط اُ نظرية مصطلحية عربية لو  واجلماعية من كانت ستصبح أرضا خصبة لصناعة
هيئة تصدر ما تراه صاحلا ومفيدا ولو بإعادة  ومع ذلك "ظّلت كلّ  تنسيق واالستمرارية.بال

ما سبق لغريها إن أقرته وجربته وجنحت فيه، فضال عن أننا مل حنظ إىل اليوم مبقاربة منظمة 
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ومنسقة لعملّيات اجلمع والوضع، والورمجة والّتوحيد والتنميط والتخزين، ووضع املعاجم حّت 
ملسار الكامل إلقرار املصطلحات، وإثباهتا بالتأييد واملوافقة واإلمجاع لتكون جاهزة تضبط ا

ومن أمثلة ذلك "نالحظ على جهود مكتب تنسيق التعريب  (26)لالستعمال واالستهالك"
اجلبارة مالحظتني أساسيتني: أوهلما عدم توفر االلتزام الفعل  باستخدام املصطلحات 

ية اليت تعّدها وزارات الوربية واملعارف والتعليم، على الرغم من أن املوحدة يف الكتب املدرس
املكتب يزود هذه الوزارات مبعاجم املصطلحات املوّحدة وأنه أنشأ مؤخرا وحدة ملتابعة 

بسبب  -املكتب  استخدام املصطلحات املوحدة يف املناهج املدرسية. وثانيتهما، أنّ 
انصرف إىل توحيد املصطلحات العلمية دون  –إمكاناته احملدودة وخطته املرسومة 

املصطلحات احلضارية... إذ أعين هبا تلك املصطلحات السياسية، واإلدارية واالقتصادية 
 نني، ويف وسائل اإلعالم املكتوبةواالجتماعية الشائعة االستعمال على ألسنة املواط

تصال بني مواطين األقطار واملسموعة واملرئية. فهذه املصطلحات ذات أثر بعيد يف تيسري اال
العربية... وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على استقالل الدول العربية وتأسيس 
جامعتها ومكتب تنسيقها مازلنا نتداول أمساء خمتلفة للشهور مثال فف  العراق يتحدثون عن 
 ةشهر آب الذي يسميه املصريون )أغسطس( وينعته التونسيون ب )أوت( ويسميه املغارب

العر،ي   العلم  باملصطلح املعنية العربية واملنظمات املؤسسات "أنّ  هذا ومعىن ؛(22)")غشت(
كثرية، ومتنوعة وتقوم جبهود حممودة وحتقق أعماال مفيدة، إال أهنا ضعيفة الوسيلة أعماهلا 
مغبونة ألسباب عدة، والتنسيق بينها حيتاج إىل إمكانيات جبارة غري متوفر وهذه األحوال 

ألبسط  نفتقر دمنا ما والتوحيد التطوير ملفهوم  والتأسيس بأعماهلا اإلحاطة على تساعدنا ال
 :هذه املنزلة املغبونة تستدع  إنّ  .ملصطلح العلم  العر،ي كّما وكيفااملعلومات عن منزلة ا

غايتها اإلحاطة إحاطة شاملة بكل  ،وإحصائية عربية ختصيص دراسة تارخيية وصفيةأ. 
املتعلقة برؤاها املصطلحية  ،املؤسسات العربية املعنية باملصطلح وإسهاماهتا املختلفة

 والتوحيد. رية ومناهجها يف الوضع  والورمجةومعادالهتا احلضا
السع  إىل استخالص رؤية مصطلحية عربية غالبة متحركة، ومركزة على مفهوم  ب.

 يستلزمه من نظريات، ومدارس مصطلحية عربية متطورة.احلداثة وما 
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إصدار جملة بيبيوغرافية مصطلحية عربية إعالمية غايتها التعريف باستمرار باألعمال ج. 
واملؤلفات، والدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية املتعلقة باملصطلح يف املؤسسات 

 واملنظمات العربية والدولية.

ح  العلم  العر،ي املوحد يف مقر املنظمة العربية للوربية والثقافة إنشاء البنك املصطلد. 
الضرورية  التقنية والوسائل األساسية اإلنسانية الطاقات من إليه حيتاج مبا ودعمه والعلوم
 .(23)الرائدة" األقطار يف املصطلحات بنوك غرار على التوحيدية املصطلحية رسالته ليؤدي

 

 خاتمة:

 ا "حباجة ماّسة إىل تنسيق اجلهودختام هذه الورقة البحثية ه  أنّن إّن كلمة الفصل يف
وتوحيد النتائج وخاصة ما يتعلق بإقرار املصطلحات، واأللفاظ اجلديدة وتبسيط اللغة 

اليت ه  الوسيلة الثقافية  ،وتيسري حنوها، وكتابتها يف نطاق احملافظة على جوهر الفصحى
حاجة إىل مزيد من املعاجم ة. واملكتبة العربية ال تزال يف املشوركة بني خمتلف البالد العربي

فما صدر منها حّت اآلن ال ميكن أن يعّد كافيا وال وافيا بأغراض البحث  ،واخلاصة العامة
وبالّرغم من ذلك ال ننكر أّن األعمال العربية  (21)العلم ، والدراسات األدبية والفنية ..."

ّّت العلوم، وإن حدث خاصة وعلى البحث العلم  يف ش هلا فضل كبري على اللغة العربية
ونقصد به  -اجلهد بنقص وثغرات حالت دون وصوله للهدف املنشود وأن ظهر هذا

فإنّنا نقف وقفت إجالل هلم، وكما قال احلمزاوي  -التوحيد والتنميط االصطالح 
من تسلم  "فالعمل باملوجود على عالّته، أفضل من اعتماد قواعد ذاتية مشّوشة ال

اليت نقف أمامها ظيمة اليت بذلوها و "ولوال تلك اجلهود الع ،(25)"التعّسفاالعتباطية و 
غري أّن جهود العرب  ،(21)"د الساعة يف بالدنا أثرا للعربيةموقف املعورف املعجب ملا كّنا جن

ال تزال تناقش قضايا شائكة طرحت منذ عقود، وُتطرح اآلن دون حلول فعلية، يف الوقت 
لذي بقيت فيه الكتب واجملالت حبيسة فئة معينة دون العامة، ما حال دون توحيد ا

استعمال املصطلحات على املستوى االجتماع . وظّلت معظم التوصيات واالقوراحات 
غياب سياسة  والندوات العلمية تنتظر التطبيق يف ظلّ  ليت متّخضت عنها اجملامع اللغويةا

ه البّد من وضع قضية توحيد املصطلح صادقة؛ ومعىن هذا أنّ لغوية راشدة وإرادة اجتماعية 
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غاية ال وسيلة نسعى هبا إىل جتميد اللغة، ولتحقيق ذلك حنتاج إىل برنامج يكون موضوع 
هذا األمل إالّ  خمطط، لتنمية اللغة مثله مثل املخططات االقتصادية وغريها. وال يتحقق كلّ 

صطلحات املوحدة والعمل كّلنا على تداول امل ،يهاوالنسج عل ،باتفاقنا على منهجية موّحدة
، والّتعود على استخدام التكنولوجيا يف األحباث اال استهالكه اوإنتاجه يف حميطنا اللغوي

 املصطلحية واملعجمية؛ ألّن عامل املصطلحية عامل ال تنته  أبعاده.
 

 :الهوامش واإلحاالت
م 6915، 2ط اللغة العربية يف القدمي واحلديث، دمشق،مصطفى الشها،ي، املصطلحات العلمية يف  -(6)

 . 688ص
 .0. صم6993 ، القاهرة،دار غريب حممود فهم  حجازي، األسس اللغوية لعلم املصطلح، -(2)
، تح أمحد عبد الغفور عطار، دار الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،اجلوهري إمساعيل بن محاد -(3)

 .383/ 6، مادة صلح، م6997 ،6ط ،بريوت ،العلم للماليني
 .560-561 ،، مادة صلح2، لسان العرب، دار صادر بريوت، دط، مجابن منظور -(1)
 .527ص ،6ج ،دط ،اسطنبول/تركيا ،ملعجم الوسيط، املكتبة اإلسالميةجممع اللغة العربية بالقاهرة، ا -(5)
 .527ص املرجع نفسه، -(1)
، دار يط، تح أبو الوفاء نصر اهلوريينآبادي، القاموس احملجمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز  -(0)

 .255مادة )صلح(، ص  2770 ،2ط ،لبنان – بريوت ،الكتب العلمية
 6الشريف اجلرجاي، كتاب التعريفات، حتقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب العر،ي، بريوت، ط -(8)

 .15-11ص ،م6985
، مكتب تنسيق يب والورمجة، جملة اللسان العر،يبني التعر حممد حلم  هليل، املصطلح الصويت  -(9)

 .662، صم6993، 26ع ،الرباط ،التعريب
فرنس   -عر،ي/عر،ي -مسري حجازي، املتقن، معجم املصطلحات اللغوية واألدبية احلديثة، فرنس  -(67)

 .97لبنان، ص -بريوت  ،دار الراتب اجلامعية
  62-66صحممود فهم  حجازي، األسس اللغوية لعلم املصطلح،  -(66)
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، مراجعة رفيق العَجم، تح عل   حممد عل  التهانوي، -(62)

 .6/262 ،م6991 ،6لبنان، ط –مكتبة لبنان ناشرون، بريوت  ،جورج زينايت :تر ،دحروج
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املورجم مدخل نظري إىل املصطلحات، دار مؤسسة رسالن يوسف مقران، املصطلح اللساي  -(63)
 .628ص، م2770 ،6للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا دمشق، ط

( 6985-6932) مصر يف املعاصرة اللسانية الدراسات اجتاهات العارف، حسن الرمحانأنظر عبد -(61)
 .318-310، صم2763 ،6دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت ط

 6ط ،بريوت ،دار الغرب اإلسالم  رشاد احلمزاوي، العربية واحلداثة أو الفصاحة فصاحات،حممد  -(65)
 .97ص ،م6981

مكتب تنسيق  جملة اللسان العر،ي، ،املعجم والتطبيقات احلاسوبيةاملصطلح و  عبد الغين أبو العزم، -(61)
 .613ص ،م2777 ،19ع ،الرباط ،التعريب

 6ط ،دار الغرب اإلسالم ، بريوت احلداثة أو الفصاحة فصاحات،العربية و حممد رشاد احلمزاوي،  -(60)
 .632 -636، ص م6981

تنميطها و  ،وتوحيدها ،العامة لورمجة املصطلحات حممد رشاد احلمزاوي، املنهجية ،املرجع السابق -(68)
 .بتصرف 61-63)امليدان العر،ي( ص

، منشورات احتاد الكتاب يف املصطلح العلم  احلديث دراسة حممد عل  الزركان، اجلهود اللغوية -(69)
   .635-631، ص م6998 العرب

  .675-672، صم2771، جملامع اللغوية يف حتديد املصطلحا عبد القادر شاكر، -(27)
 .60ص ،العر،ي( )امليدان تنميطهاو  ،وتوحيدها ،ملنهجية العامة لورمجة املصطلحاتا احلمزاوي، رشاد حممد -(26)
جملة اللسان  مكانة املصطلح املوحد،و  ،السياسة اللغوية يف الوطن العر،يختطيط  عل  القامس ، -(22)

 52-56ص، م6983، 23ع ،الرباط ،مكتب تنسيق التعريب العر،ي،
مكتب  ،اللسان العر،ي سبل تطويرها وتوحيدها، :حممد رشاد احلمزاوي، املصطلحية العربية املعاصرة -(23)

 . 665-661، صم6995، 39الرباط، ع ،تنسيق التعريب
  6الرباط،ع ،حممد العر،ي اخلطا،ي، اللغة العربية والتطور، جملة اللسان العر،ي، مكتب تنسيق التعريب -(21)

 .32ص ،م6911
 13صالعر،ي(،)امليدان  وتنميطها وتوحيدها املصطلحات لورمجة العامة نهجيةامل احلمزاوي، رشاد حممد -(25)
 .356ص ،م6913، 2أمحد توفيق املدي، كتاب اجلزائر، دار الكتاب اجلزائري، اجلزائر، ط -(21)
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 إشكال تلقي مصطلح البنيوية التكوينية في النقد العربي المعاصر
 نماذج وجابر عصفور( ،حميد لحمداني ،)جمال شحيد

 

The problem of formational structuralism reception of terms in 
contemporaryArab criticism: 

 (Jamal Shohid, Hamid Lahmidani, and Jaber Asfour( are examples 

 
 صالح الدين أشرقي الباحث:                                           

 األستاذ المشرف د: علي صدِّيقي                                            
   الناظور )المغرب( -ل جامعة محمد األو                                          
                                                          Saho.Fede@gmail.com 

 

 81/89/0808تاريخ القبول:                            00/08/0808: رسالتاريخ اإل
 

 :ملخص

ومحيد  ،خالل هذه الدراسة إىل حتليل كيفية تلق  مجال شحيدلقد سعينا من 
 ناقد وجابر عصفور مصطلح البنيوية التكوينية، وذلك بالوركيز على فهم كلّ  ،حلمداي

ومدى التزامه بالداللة األصلية، حيث وجدنا اختالفا واضحا بني املصطلحات العربية عند 
 ة املصطلح الفرنس ــح العر،ي وداللداللة املصطلدنا أيضا تناقضا بني ــهؤالء النقاد، كما وج

دراستنا هلذه التجارب النقدية الثالثة تأيت لك  تبني أسباب عدم التلق   ومن هنا فإنّ 
الدقيق للمصطلح يف بيئته الغربية وما ينتج عنه من إشكاالت، مثل عدم التطابق بني 

البنيوية التكوينية  لىاألصل والنسخة، وكذلك تعدد املصطلحات العربية الدالة ع
(Structuralisme Gènètique.) 

 

  الكلمات المفتاحية:
 .البنيوية التكوينية، التلق ، تعدد املصطلحات، املعىن األصل ، اختالف املعىن
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Abstract:   

We have tried through this study to analyze how did Jamal 
Shohid, Hamid Lahmidani, and Jaber Asfour the term of 
formational structuralism be it in terms of their understanding 
and commitment to the founding evidences; given this, we have 
found a clear difference between the meaning of the Arabic and 
the French terminology. Our study to the mentioned critical 
experiences is to demonstrate how the absence of accurate 
terminology assimilation and its results such as its origins and 
copy as well as the existence of Arabic terminology that denote 
formational structuralism. 

 

Keywords: Formational structuralism, Receiving, Multiplicity 
terms, Original meaning, Meaning difference. 

 

  :مقدمة
تُعاجل هذه الدراسة إشكاال مهما يف النقد العر،ي املعاصر، وهو إشكال تلق  

ومحيد  ،املصطلحات الغربية ممثلة يف مصطلح البنيوية التكوينية عند كلٍّ من: )مجال شحيد
وجابر عصفور(، وقد اخورنا هؤالء النقاد الثالثة لعاملني اثنني: أوال: أهنم من  ،حلمداي

غولدمان، وثانيا: اختالفهم حول  مبصطلح لوسيان نقاد العرب األوائل الذين اهتمواال
، لذا فقد ركزنا على هذا ((Structuralisme Gènètiqueاملصطلح العر،ي املقابل لـ 

دي إىل اختالف يف املعىن أيضا، كما ربطنا التعدد االختالف االصطالح  الذي يؤ 
االصطالح  بإشكال التلق  الذي نَعتيره سببا مباشرا يف عدم االستقرار على مصطلح 

 م املصطلح الفرنس  فهما خاصا بهعر،ي موحد يؤدي نفس املعىن األصل ، فكل ناقد َفهِ 
كيب بني نظريات ومنهم من حاول أن يتجاوزه ُمقورحا مصطلحا آخر من خالل الور 

 .خمتلفة، مثل "محيد حلمداي" كما سنرى الحقا
 

تندرج هذه الدراسة ضمن "نقد النقد"، إذ حاولنا أوال: أن حُنلل ونقوِّم تلق  كل ناقد 
على حدة، وذلك بالوركيز على مدى فهمه واستيعابه للمصطلح األصل ، وثانيا: حماولة 

نقد النقد  البنيوية التكوينية والتعامل معه، على اعتبار أنّ اقوراح طرائق بديلة لتلق  مصطلح 
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هو نص ثالث، وهذا ما أكده "عبد الرمحن التمارة" يف قوله: "يتجلى نقد النقد نوعا خاصا 
من النقد، وتظهر صورته وماهيته شكال من االشتغال يف جمال معريف يتجاوز خطاب النقد 

 (6)النقد( مقرون حتققه بتجاوز النص الثاي" يف مستواه األول. فالنص الثالث )نص نقد
 واملقصود بالنص الثاي النقد األد،ي.

 

هذا اإلشكال تتفرع عنه  هتتم هذه الدراسة بإشكال التلق  بشكل أساس ، غري أنّ 
 Structuralismeإشكاالت وأسئلة أخرى، مثل: كيف َفِهم النقاد الثالثة مصطلح 

Gènètiqueح عر،ي موحد أم إهنم وظفوا مصطلحات متعددة؟ لط؟ وهل استقروا على مص
أال يؤدي التعدد االصطالح  إىل حتريف املعىن األصل  واخلروج عنه؟ أليس إشكال التلق  
هو السبب املباشر يف خلق فوضى اصطالحية وفوضى يف املعىن أيضا؟ أال تطرح 

 ملعىن باملقارنة مع األصل؟املصطلحات العربية اليت اختارها هؤالء النقاد اختالفا وتناقضا يف ا
 

لقد تطرقت جمموعة من الدراسات حلضور مصطلح البنيوية التكوينية يف النقد العر،ي 
املعاصر، وقد اهتمت، بشكل خاص، بقضية الورمجة العربية للمصطلح الفرنس  عند 
غولدمان، مثلما جند لدى "يوسف وغليس " يف كتابه: "إشكالية املصطلح يف اخلطاب 

هذه الدراسات مل ُتركز كثريا على إشكال تلق  النقاد  العر،ي اجلديد"، وباملقابل فإنّ النقدي 
العرب للمصطلح األصل ، على الرغم من أمهية هذا اإلشكال، حيث تنتج عنه إشكاالت 
أخرى، وعليه فقد سعينا إىل جتاوز هذا األمر، من خالل مناقشة قضية التلق  وربطها 

 ملسناه يف التجارب اليت درسناها.بالتعدد االصطالح  الذي 
 

 جمال شحيد ومصطلح البنيوية التكوينية: -8
 غولدمان يُعد الناقد مجال ُشحيد من أوائل النقاد العرب الذين اهتموا مبنهج لوسيان

ويُعتير من أوىل كتاباته اليت  (2)كتب مقاال بعنوان: "يف البنيوية التكوينية"م 6987فف  عام 
ه بعد سنتني َعَدل عنه ووظف مصطلحا آخر وظف فيها مصطلح البنيوية التكوينية، غري أنّ 

ُشحيد كان يوظف  ، لكن املتصفح هلذا الكتاب يرى أنّ (3)خمتلف وهو "البنيوية الوركيبية"
"كمال أبو ديب" الذي البنيوية التكوينية كمقابل ملصطلح غولدمان، مما يُعزز ما ذهب إليه 
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قال إن األصح هو يف البنيوية التكوينية، حيث حدث خطأ يف طباعة الكتاب فبدل 
 .(1)توظيف البنيوية التكوينية مت استعمال البنيوية الوركيبية

 

جمموعة من  Structuralisme Gènètiqueيطرح تلق  مجال شحيد مصطلح 
املصطلح؟ وهل استقر على مصطلح عر،ي األسئلة أبرزها، كيف تلقى الناقد هذا 

 .موحد أم إنه وظف مصطلحات خمتلفة؟ وهل حافظ على الداللة األصلية أم َحرَّفها؟
 

 : "البنيوية التكوينية"مطارحات في تلقي جمال شحيد مصطلح  *

البنية  )التكوين(، حيث يرى أنّ عرضا نظريا ملصطلح  )البنية(، و لقد قدم شحيد
التعريف  ، إنّ (5)الداللية "ه  املعىن الداخل  هلذه البنية الذي ينم عن وع  مجاع  معني"

الذي قدمه الناقد للبنية ميس جانبا منها فقط وهو ما يتعلق بوحدة العناصر الداخلية، أو 
ية اإلشكال املطروح هو اختاذ البن وحدة اجلزء بالكل يف عالقة بنيوية داخلية، وعليه فإنّ 

غولدمان حافظ على  صفة السكون كما هو الشأن يف البنيوية الشكالنية، وصحيح أنّ 
هذا املعىن خيتلف، إذ "يفورض مفهوم البنية الداللية، الذي أدخله  املعىن الداخل  إال أنّ 

غولدمان، ال فقط وحدة األجزاء ضمن كلية والعالقة الداخلية بني العناصر، بل يفورض يف 
  .(1)نفس الوقت االنتقال من رؤية سكونية إىل رؤية دينامية، أي وحدة النشأة مع الوظيفة"

 

لبنية االجتماعية األمشل واألوسع، وعليه فإهنا بنية دينامية البنية الدالة تنتج عن ا إنّ 
متحركة ومتغرية باستمرار، فه  جتمع بني الوحدة والتنوع يف آن، حيث تتحد عناصر البنية 
لُتشكل كاّل بنيويا منسجما لكنها ال تقف عند هذا الورابط، بل تتعداه، إذ تنتقل إىل البىن 

البنية عند غولدمان تنتج  يف اخلارج، هذا باإلضافة إىل أنّ  االجتماعية والتارخيية اليت تقع
ص من استقالليتها وسكونيتها، فالبنية "عن عن الذات الفوق فردية أو اجلماعية مما يُقلّ 

طريق ارتباطها بسلوك الناس تُعتير اآلن تطورا ليراكسيس سابق وسيتغري حتما ليصري 
البنية ختضع لسريورة حتولية وجيب أن  براكسيسا الحقا، وميكن أن نقول باختصار إنّ 

الناقد مجال  ، وصحيح أنّ (0)نتوقف عن اعتبارها بنية ثابتة مستقلة عن السلوك اإلنساي"
متشبثا  ه ظلّ إال أنّ  (8)شحيد عرض بعض تصورات غولدمان حول دينامية البنية وحركيتها
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ية، ويظهر هذا الطرح يف بكون البنية الدالة ذات صلة بداخل النص وتالحم عناصره الداخل
 اهلدف من دراسة البنية الدالة هو حديثه عن عالقة البنية الدالة بالنص، إذ يرى أنّ 

)ومن  "اكتشاف الوحدة الداخلية للنص وَتَشكل جممل العالقات األساسية داخل النص
اياه بينها العالقة القائمة بني الشكل واملضمون( حبيث يستحيل علينا أن نفهم زاوية من زو 

 تبط بالكل، ويستحيل فهمه على حدةدون إحالتها إىل جممل العالقات هذه. فاجلزء مر 
دون إحالته إىل جممل النص الذي جيمع كافة اإلجابات االجتماعية والتارخيية اليت ُتشكل 

السؤال الذي نطرحه هنا هو، هل اهلدف  ، إنّ (9)رؤية معينة للعامل تيرز يف تضاعيف النص"
األمر يتعلق بدراسة خارجية  بنية الدالة هو اكتشاف الوحدة الداخلية أم إنّ من دراسة ال

لبنية النص؟ فاملتأمل لكتب غولدمان اليت طبَّق فيها تصوره البنيوي التكويين ال جيد تعريفا 
مثل:  ،ببعض االقوراحات النظرية اجملردةحيث اكتفى  حمددا للبنية وال طريقة معينة لدراستها،
وقد اعتيرها وسائل لتحليل البنية الدالة، فغولدمان  (67))التجانس، واالنسجام، والوحدة..(

مل يكن مهتما كثريا بالبنية الداخلية للنص، بل إن غايته األوىل ه  تبيان تالحم رؤية العامل 
ر دراسة تالحم وترابط عناص عند جمموعة اجتماعية معينة من خالل بنية النص، لذا فإنّ 

البنية الدالة ه  يف احلقيقة دراسة لتماسك وانسجام رؤية العامل عند فئة اجتماعية، ومجال 
البنية الدالة ترتبط بالنص وبعناصره الداخلية، مبعىن أهنا أعادت االعتبار  شحيد اعتقد أنّ 

مصطلح  األمر ليس كذلك، حيث إنّ  للنص الذي كان ُمغّيبا مع نظرية االنعكاس، غري أنّ 
غامضا عند غولدمان من حيث اجلانُب النظري، وبشكل خاص من الناحية  ية ظلّ البن

تلق  ُشحيد ملصطلح البنية كان تلقيا مطلقا، إذ نظر إىل  التطبيقية، وعليه ميكن القول إنّ 
البنية نظرة كلية باعتبارها ال تطرح أي إشكاالت، يف حني أنه كان جيب عليه أن يناقش 

 ه مصطلح "نسيب" قابل للنقاش والنقد أيضا.ى اعتبار أنّ هذا املصطلح وينتقده عل
 

ونأيت اآلن إىل املصطلح الثاي وهو "التكوين" الذي تنبين عليه خمتلف تصورات 
  فحسب غولدمان، واملالَحظ يف تلق  مجال شحيد أنه مل يستقر على مصطلح التكوين

حيث الداللُة، ويظهر هذا يف "التوليد" واعتيرمها مورادفان من بل إنه مزج بني التكوين و
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التكوين أو التوليد هنا ال يتضمن أي بعد زمين  ش ء من التنويه بأنّ  قوله: "البد قبل كلّ 
يُعيد الش ء املدروس إىل تاريخ والدته ونشأته. فالبعد الزمين يف هذا الشأن ثانوي 

 نقاش، حيث إذا ، فالناقد جيعل من التكوين والتوليد شيئا واحدا وهذا حيتاج إىل(66)جدا"
يتخذ معىن خاصا يف نظريته، حيث  Gènètiqueمصطلح  عدنا إىل غولدمان جند أنّ 

يُقصد به داللة البنية يف حركيتها وتغريها وتفاعلها مع البنيات اخلارجية، مثل: )البنية 
االجتماعية(، وقد أكد هذا الطرح مجال شحيد أيضا عندما قال: "فصفة تكوينية أو 

، لكن أال يطرح هذا املزج (62)تعين الداللية، دون الرجوع إىل النشأة بالضرورة" توليدية هنا
بني التكوين والتوليد إشكال اختالف املعىن؟ وكذلك أمل يسقط شحيد يف التناقض عندما 

اعتبار التوليد مرادفا  رأى أن التكوين ال يعين النشأة لكنه جعل التوليد مرادفا له؟ إنّ 
 ث الداللة يعين الوالدة والنشأةتعدد املعىن واختالفه، فالتوليد من حي للتكوين يطرح قضية

غولدمان مل يقصد هذا املعىن كما وضحنا سابقا، لذا فإن مجال شحيد سقط  يف حني أنّ 
يف التناقض عندما وظف مصطلحني خمتلفني من حيث املعىن، وهذا يبني لنا أنه مل يأخذ 

  الذي قصده غولدمان، فاألمر ال يتعلق بتوظيف بنظر االعتبار املعىن اخلاص واألصل
عشوائ  للمصطلح العر،ي، بل جيب أن يكون مطابقا يف املعىن للمصطلح الفرنس ، لذا 

 هذا التعدد االصطالح  عند شحيد يؤدي إىل اختالف وفوضى يف املعىن. قول إنّ الميكن 
 

اخلارج  )الذي  يرى مجال شحيد أن التكوين يهدف "إىل إقامة توازن بني العامل
حييط باإلنسان ويرسل إليه احلروب والفتوحات والنزوحات واالحتالل مثال( والعامل الداخل  

 (63))الذي ينبعث من اإلنسان واجملموعة البشرية بغية التفاعل أو الرضوخ أو الرفض أو...("
ن الذي لكن أال ينحاز التكوين إىل العامل اخلارج  أكثر من العامل الداخل ؟ فالتواز 

يتحدث عنه شحيد هو توازن ظاهري فقط أما يف العمق فالتكوين يرتبط بالعامل اخلارج  
أكثر من ارتباطه باجلوانب البنيوية، ويظهر هذا الطرح يف ربط غولدمان بني البنيتني: 
الداخلية )املرتبطة بالنص(، واخلارجية )ذات العالقة باجملتمع والتاريخ...(، حيث يتبني لنا 

االهتمام  البىن اخلارجية ه  األمشل وه  اليت تنبثق منها بنية النص، وبذلك فإنّ  أنّ 
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بالداخل هو ثانوي باملقارنة مع العامل اخلارج ، وقد أوضح "بون باسكادي" موقف "روالن 
 لبنية النصية والبنية االجتماعيةبارت" من العالقة بني العامل الداخل  واخلارج ، أو بني ا

ت بفضل غولدمان يف الربط بنوع من احلدس بني شكل )الوراجيديا( حيث يعورف بار 
 (61)ه ينته  إىل اهتام غولدمان بتبين حتمية متنكرةومضمون )رؤية طبقة سياسية( إال أنّ 

التكوين ال يهدف إىل  مبعىن أن غولدمان احناز إىل التكوين على حساب البنية، لذا فإنّ 
العامل  واخلارج (، بل بالعكس فهو الذي يُوضح بأنّ  ،خلق توازن بني العاملني: )الداخل 

العامل الداخل  ثانوي فقط، وهذا ما مل ينتبه له شحيد، حيث   اخلارج  هو األساس وأنّ 
اليت كّرسها  (65)كان جيب عليه أن يناقش هذا التصور ويبني تلك النزعة االجتماعية املبتذلة

، حيث إن التلق  والفهم الدقيق أو التكوين Gènètiqueغولدمان من خالل مصطلح 
للمصطلح يف أصله هو خطوة ضرورية إلجياد مصطلح عر،ي دقيق يؤدي نفس املعىن 

 األصل  املقصود.
 

 :"البنيوية التكوينية"تجربة حميد لحمداني مع مصطلح  -0
هذا  يُعتير حلمداي من بني النقاد الذين متثَّلوا مصطلح البنيوية التكوينية، ولإلشارة فإنّ 

املصطلح هو األكثر تداوال بني النقاد العرب، وهذا ما أكده "يوسف وغليس " عندما رأى 
البنيوية التكوينية "تبدو أكثر املصطلحات شهرة وتداوال، وه  ال حتتاج إىل حصر  أنّ 

مستعمليها )وما أكثرهم( أو َمواطن استعماهلا، يكف  أن نذكر )دون توثيق( من األمساء 
تبنتها كال من: حممد برادة وحممد بنيس ومحيد حلمداي وعبد املالك مرتاض  النقدية اليت

 (61)املاض  وسام  سويدان وحممد سويريت وحممد ساري وكمال أبو ديب..." وشكري عزيز
 ما يهمنا هنا هو حلمداي يف كيفية تعامله مع هذا املصطلح. غري أنّ 
 

 :"البنيوية التكوينية"التعدد االصطالحي وإشكال تلقي مصطلح  /8.0
د قمل يستقر على مصطلح عر،ي حمدد، فه املتأمل لتجربة حلمداي النقدية يرى أنّ  إنّ 

ف البنيوية التكوينية يف كتابه: "الرواية املغربية ورؤية الواقع االجتماع " واستقر على هذا وظّ 
ولدمان املصطلح من بداية الكتاب إىل هنايته، حيث يقول حلمداي: "وهكذا صاغ غ
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، وكذلك يف كتاب: "النقد Structuralisme Gènètique"(60)منهجه البنيوي التكويين 
 .(69)، وكتاب: "الفكر النقدي األد،ي املعاصر"(68)الروائ  واإليديولوجيا"

 

"، الذي جاء بعد كتاب الرواية للرواية أما يف كتاب: "من أجل حتليل سوسيو بنائ 
، فقد وظف (27)االجتماع  من حيث التأليف غري أنه صدر قبلهاملغربية ورؤية الواقع 

حيث كان يريد االبتعاد  وقد سوَّغ حلمداي اختياره هلذا املصطلح، مصطلح "سوسيو بنائ "،
مفهوم البنية ليس له أي  قدر اإلمكان عن توظيف مصطلح البنيوية التكوينية، نظرا ألنّ 

رصيد معريف يشرح  نظر حلمداي، مل يُقدم لنا أيّ غولدمان، يف  لوسيان قيمة فيها، كما أنّ 
، حيث تشكل لديه وع  بضرورة جتاوز (26)لنا مفهوم البنية وكيف ميكن دراسته من الداخل

مصطلح غولدمان الذي مل يُقدم وسائل إجرائية لتحليل بنية النصوص، وهذا ما اكتشفه 
اع ، لذلك فقد سعى إىل ختط  هذا حلمداي يف كتاب: الرواية املغربية ورؤية الواقع االجتم

اإلشكال من خالل اقوراح مصطلح جديد للبنية، حيث "طعَّم" حلمداي بنيوية غولدمان 
النقاد  أيضا، وجتدر اإلشارة إىل أنّ  (23)وبنيوية "ميخائيل باختني" (22)ببنيوية الشكالنيني

تهاد حلمداي الذي الغربيني مل يستخدموا مصطلح سوسيو بنائ  يف مؤلفاهتم، فهو من اج
 بنيوية الشكالنية وبنيوية باختنياقورح مصطلحا جديدا للبنية هو حاصل الوركيب بني ال

وسنحاول أن نناقشه من أجل أن نرى هل يتطابق مع املعىن األصل  للبنية عند غولدمان أم 
 إنه خيتلف عنه؟

 

 التعدد االصطالحي وإشكال المعنى األصلي: /0.0
االجتهاد يف ابتكار مصطلحات جديدة من داخل  التأكيد على أنّ يف البداية جيب 

ه جيب أن يأخذ بنظر االعتبار "املعىن املصطلحات الغربية هو سلوك نقدي مشروع، غري أنّ 
  يف أصلها الغر،ي حّت ال حُيرفه، وهذا ال يتأتى إال بتلٍق دقيق للمصطلحات األصل "

 Structuralismeف مصطلحني خمتلفني للداللة على ه وظّ وبالعودة إىل حلمداي نرى أنّ 

Gènètique  ّسبب هذا التعدد  ومها: )البنيوية التكوينية، وسوسيو بنائ (، ونرى أن
االصطالح  هو إشكال التلق ، وهذا ما يتبني لنا من خالل مصطلح سوسيو بنائ  الذي 
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 البنيوية، وحنن لن يتكون من كلمتني: سوسيو ويُقصد هبا السوسيولوجيا، وبنائ  وتعين
نناقش السوسيولوجيا، بل سنركز على مصطلح البنية الذي وظفه الناقد، وه  بنية جديدة 

 .ختتلف عن بنية غولدمان، لذا فاألمر يستدع  نقاشا نقديا
 

سنبدأ النقاش بالنظر يف مصطلح البنية يف البنيويتني: )الشكالنية، والتكوينية(، فالبنية 
لقة على نفسها ال تنفتح على التاريخ وال على اجملتمع وال على الذات عند الشكالنيني منغ

من  أيضا، خبالف ما جند عند غولدمان الذي نقل البنية من طابعها السكوي لتصبح مرنة
وبذلك فقد اكتسبت معىن آخر، فكيف ميكن  (21)اكسيس"ير أهم خصائصها التغريُّ أو "ال

يتسم باملرونة والتغري، ببنية ثابتة منغلقة؟ إذ  تعويض مصطلح البنية عند غولدمان الذي
ا هناك اختالف إبستيمولوج  )معريف( بني البنية عند غولدمان والبنية عند الشكالنيني، أمّ 

 فنرى أنه مل يكن استثمارا موفقا فيما يتعلق باستثمار حلمداي مصطلح البنية عند باختني
بنية خبالف الشكالنيني، غري أن كيفية باختني أكد على وجود الصراع يف ال فصحيح أنّ 

 ة عند غولدمان هو العامل اخلارج حصول هذا الصراع ختتلف، فمصدر الصراع يف البني
مصدر  باختني يرى عكس ذلك، حيث يرى أنّ  ه صراع خارج البنية، يف حني أنّ مبعىن أنّ 

ما يكن حتدث واقع ، مه الصراع داخل  وليس خارجيا، ويظهر هذا يف قوله: "إن كلّ 
  ء ما أو رفضهشكله، حيتوي دائما، وبكيفية واضحة تقريبا، على إشارة االتفاق مع ش

 ا لو كانت ال تبايل ببعضها البعضفالسياقات ليست موضوعة جنبا إىل جنب فقط، كم
، فالصراع (25)ولكنها توجد يف وضع تفاعل  داخل  وتأثري متبادل وصراع حاد ومتواصل"

ن البنية يف البنيوية التكوينية، أصبح "ُمبنينا" مع باختني، وباإلضافة اإليديولوج  اخلارج ع
إىل هذا األمر فإن مصطلح البنية عند الشكالنيني وحّت عند باختني هو ذو أساس معريف 

الذي وظفه حلمداي  البنية مصطلح لساي، خبالف بنيوية غولدمان، وهذا جيعلنا نقول إنّ 
ه حرَّف املعىن الذي قصده غولدمان طلح األصل ، حيث إنّ ليس دقيقا وال يتناسب مع املص

حلمداي نفسه مل يقتنع كثريا به، إذ بعد ذلك عاد ووظف مصطلح  من البنية، ويبدو أنّ 
 .""النقد الروائ  واإليديولوجيا" و"الفكر النقدي األد،ي املعاصرالبنيوية التكوينية يف كتابيه: 
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 جابر عصفور ومصطلح البنيوية التوليدية: -3
 إشكال تلقي المصطلح: * 

تُعتير دراسة جابر عصفور يف كتابه: "نظريات معاصرة" من الدراسات املهمة اليت 
غولدمان، وقد انفرد الناقد بتوظيفه البنيوية التوليدية، حيث يقول  تطرقت ملصطلح لوسيان

وليدية فال أعرف على سبيل التحديد احلاسم من سبق يف هذا الصدد: "أما ترمجة البنيوية الت
 لى مصطلحات أخرى مت توظيفها قبله، وقد اختار البنيوية التوليدية ومل يعتمد ع(21)إليها"

مثل: )البنيوية التكوينية، والبنيوية اهليكلية احلركية، والبنيوية الدينامية...(، ويقول جابر 
عصفور: "البنيوية التوليدية ه  الصياغة العربية اليت اسورحت إليها يف ترمجة املصطلح 

الفيلسوف  صاغه الذي املنهج إىل يشري الذي Structuralisme Gènètique األصل الفرنس 
، وقد وّضح الناقد (20)غولدمان" قد األد،ي، الفرنس  اجلنسية الروماي األصل، لوسيانوالنا

مبدأ التولُّد مبدأ أساس  حاسم  الدافع الذي جعله خيتار هذا املصطلح يف قوله: "والواقع أنّ 
أوثر ترمجة البنيوية التوليدية على االجتهادات  يف منهج غولدمان كله، األمر الذي جعلين

 .(28)لة يف الورمجة من مثل ترمجة )اهليكلية احلركية والبنيوية التكوينية والبنيوية الوركيبية("املقاب
 

البنيوية التوليدية اليت اقورحها جابر عصفور تتطلب إعادة نظر نقدية وجتعلنا نطرح  إنّ 
أسئلة من قَبيل: هل تلق  جابر عصفور للمصطلح الفرنس  كان تلقيا مطابقا أم إنه حّرف 
معناه األصل ؟ أال يشري مصطلح التوليد إىل النشأة والوالدة بََدل الداللية اليت يعنيها 

؟ أال يطرح مصطلح التوليد إشكال الورمجة احلرفية املباشرة؟ Gènètiqueس  املصطلح الفرن
وملناقشة هذه األسئلة سنحاول أن حنلل تصورات الناقد حول )التوليد( الذي هو مناط 

 اهتمامنا؛ لكونه يطرح إشكاالت داللية باملقارنة مع مصطلح البنيوية.
 

  Gènètique صطلح األجنيبمصطلح التكوين هو األقرب إىل امل يرى عصفور أنّ 
"صفة تكوينية تظل مرتبطة  من كلمة )الوركيبية(، غري أنه، ويف الوقت نفسه، يعتقد أنّ 

الذي هو أول أسفار الكتاب املقدس، ألنه  Genesisباملعاي العامة للنشوء وسفر التكوين 
السفر الذي يتحدث عن تكوين العامل وخلقه من العدم، فقبل التكوين كان هناك فضاء 
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مورام ال متناه. وسفر التكوين هو سفر االنتقال من العدم إىل احلياة، ومن عامل اجلماد إىل 
داء املعىن املادي لفعل التولد عامل األحياء. وتلك داللة بعيدة يف ترابطاهتا الدينية عن أ

، ويرى الناقد (29)الطبق  االجتماع  الذي ُتشري إليه الداللة االصطالحية ملنهج جولدمان"
على اخللق، وهذا ما أدى إىل  على النشأة والوالدة أو بشكل أدق يدلّ  التكوين يدلّ  أنّ 

ان. لقد انطلق الناقد استبعاده وعدم توظيفه؛ ألنه ال يؤدي نفس املعىن الذي قصده غولدم
من املعىن املباشر للتكوين، يف حني أن األمر هو خبالف ذلك، فالتكوين يعين الداللة 
وليس النشأة أو اخللق، حيث إن ارتباط البنية الداخلية بالبىن االجتماعية والتارخيية جيعلها 

عناها وأصبحت تكتسب املعىن، فقد رأى غولدمان أن البنية يف البنيوية الشكالنية فقدت م
جمردة ومنغلقة على نفسها، إذ انتزعت من عاملها االجتماع ، وبذلك أصبحت البنية ال 
حتمل أي داللة أو وظيفة مما أدى إىل اقوراح غولدمان مصطلح التكوين الذي هو املسؤول 
 عن منح البنية معناها، لذا فقد َفِهم جابر عصفور التكوين فهما ناقصا حني اعتقد أنّ 

السؤال الذي نطرحه هنا هو، أمل يتناقض الناقد عندما  لتكوينية مرتبطة بالنشأة، إنّ صفة ا
 رفض التكوين لداللته على النشأة لكن، ويف الوقت نفسه، اعتمد مصطلح التوليد؟ 

 

التوليد ينزع إىل الوالدة واخللق فهو األقرب داللة على النشأة من التكوين، وبذلك  إنّ 
حه جابر عصفور ال ميكن اعتباره مطابقا للمعىن األصل ، أي إنه ال البديل الذي اقور  فإنّ 

البعد عن املعىن األصل   يتطابق مع ما قصده غولدمان، فالتوليد يف اللغة العربية بعيد كلّ 
    ملصطلح غولدمان، وحنن نرى أن سبب هذا التناقض يف املعىن بني مصطلح : )التوليد

ق  الناقد جابر عصفور، حيث إنه مل يأخذ بنظر طريقة تل راجع إىل (Gènètiqueو 
عيّر تعبريا دقيقا عن النظرية، فهو ليس يُ مصطلح غولدمان يتخذ معىن خاصا و  االعتبار أنّ 

مصطلح كيف  مصطلحا عاما، بل إنه خاص بنظرية حمددة، لذلك ال ميكن أن نقابله بأيّ 
ما كان، وإذا عدنا إىل الطريقة اليت تلقى هبا جابر عصفور املصطلح الفرنس  جند أنه مل 

 اص، وهذا السلوك النقدي ال يؤدييربطه بالنظرية البنيوية التكوينية ومل ينتبه إىل معناه اخل
هبا يف  يف نظرنا، إىل فهم دقيق للمصطلحات الغربية اليت يتلقاها النقاد العرب ويشتغلون
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دراساهتم، وباإلضافة إىل هذا اإلشكال فإن الناقد قام بورمجة حرفية للمصطلح الفرنس ، إذ 
وقف عند معناه السطح  املباشر ومل ُيورجم داللته الباطنية اليت ترتبط بعمق النظرية، ومن 

 .Gènètiqueـ ل عن الداللة األصلية )التوليد( العر،ي هذا أن يؤدي إىل احنراف املصطلح شأن
 

ت إىل عدم تطابق التوليد مع األصل اعتماد جابر عصفور، يف من األسباب اليت أدّ 
 للغة األصلية، أي اللغة الفرنسيةقراءته لكتب غولدمان، على الورمجة اإلجنليزية وليس على ا

فالورمجة ال حتافظ على التصورات واألفكار كما ه  يف األصل، بل تقوم بتأويلها وشرحها 
نتج عنها نص ثان خيتلف عن النص األول، وقد عرض الناقد لبعض الورمجات مما قد ي

"روبرت أنكور" لكتاب "العلوم لدمان، مثل ترمجة "هايدن وايت" واإلجنليزية لكتب غو 
ه نّ ، يف حني أ(37)اإلنسانية والفلسفة"، وكذلك ترمجة "فيليب ثودي" لكتاب "اإلله اخلف "

عدم الفهم  عنه حقيق  من شأنه أن ينتج وهذا إشكال غولدمانل مل يذكر أي مصدر فرنس 
الصحيح للمصطلح األصل ، وكذلك تناقض املصطلح العر،ي مع املصطلح الفرنس ، وعليه 

، حيث كان  تتوافق مع األصلميكن أن نقول إن التوليد ينطوي على دالالت خمتلفة ال
  هتا من لغة إىل أخرىختتلف دالال جيب على جابر عصفور أن ينتبه إىل أن املصطلحات

لذا كان من األفضل القيام حبفر يف داللة مصطلح التوليد يف اللغة العربية، وهذا ما مل يقم 
به الناقد الذي كان اهتمامه منصبا على إجياد مقابل عر،ي للمصطلح األجنيب فقط، لكنه 

غر،ي، يف  مصطلح أغفل مسألة مهمة وه  الداللة األصلية للمصطلح العر،ي، فلورمجة أيّ 
نظرنا، جيب أوال: فهم هذا املصطلح يف أصله ويف ارتباطه بالنظرية، وثانيا: البحث عن 
معاي ودالالت املصطلح العر،ي الذي سيكون مقابال لألصل حّت ال يتم حتريف املعىن 

 املقصود واخلروج عنه.
 

 عصفور. وهذه ه  أهم اإلشكاالت اليت يطرحها مصطلح البنيوية التوليدية عند جابر
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 :خاتمة
ومحيد  ،لقد طرح تلق  مصطلح البنيوية التكوينية عند كلٍّ من: )مجال شحيد

وجابر عصفور( إشكاالت عديدة أمهها: أوال: عدم االستيعاب والفهم الدقيق  ،حلمداي
 عربية خمتلفة بني النقاد الثالثةللمصطلح يف أصله الغر،ي، مما نتج عنه توظيف مصطلحات 

املصطلح  مع العربية املصطلحات وتناقض اختالف وثانيا: حدة، على ناقد كل عند وحّت بل
ى إىل حتريف الفرنس  من حيث الداللُة، فمصطلح التوليد الذي وظفه جابر عصفور أدّ 

 على النشأة والوالدة بشكل أساس  التوليد يف اللغة العربية يدلّ  املعىن األصل ، حيث إنّ 
حماولة حلمداي ابتكار بنية   تتوافق مع ما قصده غولدمان، كما أنّ هذه الداللة ال وعليه فإنّ 

ه حيث إنّ  ،نية وبنيوية باختني مل تكن موفقةجديدة من خالل استثمار البنيوية الشكال
، أما مجال شحيد فقد Structuralismeخرج عن املعىن األصل  الذي وضعه غولدمان لـ 

قط يف تناقض داليل، إذ يرى أن مصطلح مزج بني التكوين والتوليد، مما جعله يس
Gènètique  ّف مصطلح التوليد وجعله مرادفا للتكوين.ال يعين النشأة، لكنه باملقابل وظ 

 

 م التلق  الدقيق للمصطلح الفرنس إن سبب هذه الفوضى االصطالحية هو عد
لتجاوز و  ،رده بدل االشتغال ضمن فرقة واحدةوهناك سبب آخر هو اشتغال كل ناقد مبف

جيب  ،كال التعدد االصطالح إشكال تلق  املصطلحات الغربية بصفة عامة، وكذلك إش
العمل بشكل مجاع  من أجل الوصول إىل فهم صحيح ومطابق لألصل، مث االتفاق على 

 مصطلح عر،ي موحد يؤدي نفس املعىن املقصود من املصطلح األجنيب.
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 :الهوامش واإلحاالت
التمارة، نقد النقد: بني التصور املنهج  واإلجناز النص ، دار كنوز املعرفة، عمان، عبد الرمحن  -(6)

 . 69، ص: م2760، 6األردن، ط
 . 25ص:  ،م6987، 221-225 العددان ،38مجمجال شحيد، يف البنيوية التكوينية، جملة املعرفة،  -(2)
 مان، دار ابن رشد للطباعة والنشرغولد مجال شحيد، يف البنيوية الوركيبية: دراسة يف منهج لوسيان -(3)

 .م6982، 6بريوت، لبنان، ط
كمال أبو ديب، الرؤى املقنعة: حنو منهج بنيوي يف دراسة الشعر اجلاهل ، اهليئة املصرية العامة   -(1)

 . 191، ص: م6981للكتاب، القاهرة، مصر، 
 .87مجال شحيد، يف البنيوية الوركيبية، ص:  -(5)
غولدمان وآخرون، البنيوية التكوينية والنقد األد،ي، ترمجة مجاعية، مراجعة الورمجة، حممد  لوسيان -(1)

 .11، ص: م6981، 6سبيال، مؤسسة األحباث العربية، بريوت، لبنان، ط
 طك ، مراجعة الورمجة، حممد برادةغولدمان، العلوم اإلنسانية والفلسفة، ترمجة يوسف األن لوسيان -(0)

 .61، ص: م6991للثقافة، القاهرة، مصر، اجمللس األعلى 
 .01مجال شحيد، يف البنيوية الوركيبية، ص:  -(8)
 .86نفسه، ص:  -(9)
غولدمان، اإلله اخلف : الفصل األول: )الكل واألجزاء(، ترمجة زبيدة القاض ، وزارة  أنظر، لوسيان -(67)

 .17 - 39، ص: م2767الثقافة، دمشق، سوريا، 
 .00مجال شحيد، يف البنيوية الوركيبية، ص:  -(66)
 .00نفسه، ص:  -(62)
 .08 - 00نفسه، ص:  -(63)
 .12غولدمان وآخرون، البنيوية التكوينية والنقد األد،ي، ص:  لوسيان -(ـ61)
 .12نفسه، ص:  -(65)
 فالعر،ي اجلديد، منشورات االختاليوسف وغليس ، إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي  -(61)

 .619م، ص: 2778، 6اجلزائر العاصمة، اجلزائر، ط
محيد حلمداي، الرواية املغربية ورؤية الواقع االجتماع : دراسة بنيوية تكوينية، دار الثقافة، الدار  -(60)

 .66، ص: م6985، 6البيضاء، املغرب، ط
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 إىل سوسيولوجيا النص الروائ اية محيد حلمداي، النقد الروائ  واإليديولوجيا: من سوسيولوجيا الرو  -(68)
 .16، ص: م6997، 6املركز الثقايف العر،ي، الدار البيضاء، املغرب، ط

  نظريات ومواقف، مطبعة أنفو برانتمحيد حلمداي، الفكر النقدي األد،ي املعاصر: مناهج و  -(ـ69)
 .07، ص: م2761، 3فاس، املغرب، ط

مبارك أزارا، روافد التحليل يف النقد األد،ي احلديث باملغرب، منشورات كلية اآلداب والعلوم  -(27)
 .632، ص: م2761، 6اإلنسانية جامعة ابن زهر، أكادير، املغرب، ط

 علم عل  ّنوذجا، منشورات اجلامعةمحيد حلمداي، من أجل حتليل سوسيو بنائ  للرواية: رواية امل -(26)
 .62، ص: م6981، 6، املغرب، طالدار البيضاء

 .62نفسه، ص:  -(22)
 .61نفسه، ص:  -(23)
 .63غولدمان، العلوم اإلنسانية والفلسفة، ص:  لوسيان -(21)
  ي وميىن العيد، دار توبقال للنشرميخائيل باختني، املاركسية وفلسفة اللغة، ترمجة، حممد البكر  -(25)

 .670، ص: م6991، 6الدار البيضاء، املغرب، ط
 .81ص: ، م6998، 6، دمشق، سوريا، طظريات معاصرة، دار املدى للثقافةجابر عصفور، ن -(21)
 .83نفسه، ص:  -(ـ20)
 .83نفسه، ص:  -(ـ28)
 .81نفسه، ص:  -(29)
 .92نفسه، ص:  -(37)
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 نماذج مختارةالنقدي واللساني في العصر الحديث؛ واقع المصطلح 
 

The critical and linguistic term in the modern age 
Selected models 

 
 د. أمال بوكرت                                                                

 )الجزائر( 0 جامعة البليدة                                                              
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 :ملخص
استهدفت الدراسة تتبع واقع املصطلح يف العصر احلديث املتسم باالضطراب يف 

 س كافة احلقول العلمية واملعرفية اجملاالت النقدية واللسانية، ملا له من أمهية ومشولية إذ مي
وقد سجلت الدراسة عددا من احلواجز الواقفة يف طريق ختلص هذا العلم من التشتت 

من التيارات  والتعدد وحّت اللبس املفهوم  من خالل االستعانة بنماذج خمتارة يف كلّ 
اللسانية والنقدية للتدليل على هذا التعدد غري الفعال، مع استعراض مجلة من احللول 

اء الدعائم الفاعلة يف التقليل من الفوضى االصطالحية، عن طريق واملقورحات الرامية إلرس
احثني لورسيخ فكرة توحيد املصطلح استثمار التكنولوجيا وضمان التواصل بني مجوع الب

 تنظيم وتسهيل عملية التلق .وكذا 
 

 املصطلح، النقدي، اللساي، االضطراب، احللول. :الكلمات المفتاحية
 

:Abstract 
The study aimed to trace the reality of the term in the 

modern era characterized by turmoil in the critical and linguistic 
fields, Due to its relevance and comprehensiveness, as it affects 
both scientific and cognitive fields. The study found a variety of 
obstacles in the way of getting rid of this science of dispersion, 
multiplicity and even conceptual uncertainty through the 
implementation of selected models to prove these unhelpful 
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manifolds with a set of solutions and proposals designed to lay 
the foundations for reducing conventional chaos effectively. By 
investing technology and ensuring communication between 
crowds of researchers to consolidate the idea of standardizing the 
term and to organize and facilitate the process of reception. 

 

Keywords: The term, critical, linguistic, disorder, solutions. 
 

 توطئة:
تزخر املؤلفات واإلنتاجات العربية الفكرية والعلمية بالعديد من املصطلحات املعيرة 

اورة هلم عن طريق عن الثورة العلمية اهلائلة اليت شهدها العرب مبجرد اتصاهلم بالبلدان اجمل
ال البحث العلم  آنذاك، غري أن األوضاع ليتقلدوا مراتب عالية يف جم ترمجة علومهم

انقلبت بعدما اجتاحت اجليوش األروبية البالد العربية، لتدخل يف دوامة من الظالم كانت 
، فما كان على النهضة العربية إال أن تواكب مجلة أروبا تعيش أرقى فوراهتا ازدهارافيها 

علم من العلوم  زئيات املرتبطة بكلّ التطورات والتغريات الطارئة على العلوم بفروعها، ومن اجل
بوصفه حجرة األساس والشفرة الدالة على املفاهيم واألفكار، إذ يعد من أكثر  "املصطلح"

العلوم ديناميكية وتأثريا على الساحة العلمية لكونه يضمن العملية التواصلية والسريورة 
الدراسات العلمية قد أولت أمهية بالغة لعلم  الفكرية ملختلف األحباث املنجزة، هلذا نلف  أنّ 

املصطلح من خالل وضع األطر واآلليات القادرة على صياغة مصطلح حييل على مفهوم 
حمدد وثابت، فجوهر علم املصطلح يرتبط يف املقام األول ببناء األلفاظ، كما أنه يشورك مع 

 نطق.علوم عدة مع اللسانيات وعلم املعرفة والوجود والتصنيف وامل
 

أسال علم املصطلح بوصفه املضطلع األول والوحيد بتسمية العلوم وعناصرها وفروعها 
وشّت  ،الكثري من احلير، فقد تواترت املقاالت والكتب الباحثة يف شأن هذا العلم

املصطلحات األخرى املتعلقة باللغة واألدب بصفة خاصة، وتكررت معها االنتقادات بشأن 
 ذه املصطلحات وحّت طريقة تداوهلاأو معربة وطرق إنشاء ه شيوع مصطلحات مورمجة

، إذ أصبح املورجم من الغربفازدياد هذا االنتقاد املقورن باالختالف سببه الكتب الوافدة 
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يأخذ على عاتقه مهمة نقل املفردات من لغتها األم إىل اللغة العربية وفق فهمه واستيعابه 
ئال لتتكدس تلك األعمال على الساحة النقدية هلا، فحركة الورمجة اتسعت اتساعا ها

، مما خلق هلا والفكرية العربية، ويتداوهلا الباحثون يف مشاريعهم العلمية كل مبفهومه اخلاص
فوضى مصطلحية عارمة، كثريا ما تتكرر يف الندوات وامللتقيات وعلى لسان الباحثني الذين 

حبتمية هذا الوضع  قد أسفريدافعون على صحة مصطلح معني ضد آخر أو العكس، ل
القادم من البالد الغربية خلق أرضية مشوركة يتم فيها صنع املصطلح د يف التفكري اجلا
اللغوي واألد،ي، فاستحدثت اجملامع اللغوية املوجودة هلذا الشأن أي التأسيس  مبضمونه

من  على مصطلح دون آخر، هبدف إرساء القواعد الالزمة لكل علم تفاقوالتنظيم واال
ك  ال يقع يف االرتباك ومغبة اخلطأ، والدفع بالوترية لالضوابط املعينة للمتلق   العلوم وسنّ 

ق والفعال بدل االكوراث مبسميات العلمية بعيدا يف طريق االبتكار واإلنتاج النقدي اخلاّل 
وية اآلليات واألدوات واملناهج وغريها، ألنه سبق تأسيسها واعتمادها من قبل اجملامع اللغ

املنتشرة يف أرجاء البالد العربية من مغرهبا إىل مشرقها اليت تبذل جهدا يف هذا الشأن، غري 
زلنا نعاي التشتت املصطلح ، وحّت التعصب ألننا الاإلشكالية ال تزال قائمة  أنّ 

املصطلح ، وكذا غياب الفعالية واالنضباط لدى الكثري من الباحثني، فإن كان اجملمع قد 
ماد مصطلح دون آخر لكونه أفصح وأصلح، نلف  مصطلحات أخرى تُتداول يف أقر باعت

 مكان املصطلح املختار، مما يدل أن الفعالية املنشودة مفقودة يف هذا اجملال.
 

 :)علم المصطلح )المصطلحية 
عرف العرب على مدار تارخيهم حركية علمية واسعة، تعلقت يف املقام األول 

معها مصطلحات  تبالقرآن الكرمي من فقه وحديث وتفسري، ظهر بالدراسات املرتبطة 
احلديث والتفسري مصطلحات خاصة داللة على بعلم، إذ أصبح للمشتغل  خاصة بكلّ 

اخلوارزم  إىل قول  إدراكهم ألمهية وضع مصطلح، فاملصطلحات مفاتيح العلوم على حدّ 
ريوا تلك األلفاظ لتلك جانب التفات اجلاحظ إىل هذه امليزة حني قال:" ... وهم خت

املعاي، وهم اشتقوا هلا من كالم العرب تلك األمساء، وهم اصطلحوا على تسمية ما مل 
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يكن يف لغة العرب اسم... لذلك قالوا العرض واجلوهر وأيس وليس، وفرقوا بني البطالن 
عوض " االصطالح"، فاجلاحظ أورد لفظ (6)والتالش ، وذكروا اهلدية واهلوية وأشباه ذلك"

املصطلح املتعارف عليه اليوم، ويعد اجلاحظ من أكثر األدباء والعلماء حرصا على هذه 
، أما ة املتوافقة مع إجنازاته الفكريةاجلزئية إذ أغىن مؤلفاته باملصطلحات العلمية واألدبي

عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الش ء " الشريف اجلرجاي نلفيه عرف االصطالح بقوله:
 ىن لغوي إىل آخر، ملناسبة بينهماينقل عن موضعه األول، وإخراج اللفظ من معباسم ما 

وقيل االصطالح إخراج الش ء من معىن لغوي إىل آخر لبيان املراد، وقيل االصطالح لفظ 
السابقني تداولوا لفظ االصطالح على  ، مما حييل على أنّ (2)معني بني قوم معينني"

االصطالح قد يقع على جمموع  املصطلح، وإن كان احملدثون يفرقون بينهما من حيث أنّ 
 مفردات مسخرة للتداول يف جمال معريف واحد بينما يرمز املصطلح إىل جمموع مفردات أبعد

 .ما تكون قريبة من الكالم العادي
 

للمصطلح بشكل عام، فقد عرفه عل  القامس  بينما اجتمعت تعريفات احملدثني 
 بكونه:"كل وحدة لغوية دالة مؤلفة من كلمة )مصطلح بسيط( أم كلمات متعددة
)مصطلح مركب( وتسمى مفهوما حمددا بشكل وحيد الوجهة داخل ميدان ما، وغالبا ما 

بية ، يف حني أفضت الندوات األرو (3)يدعى بالوحدة املصطلحية يف أحباث علم املصطلح"
 (Terminographie) املصطلحيةو  (Terminologie) علم املصطلح إىل الفصل بني

"Terminologie التصويرية، وعالقة املصطلحات، وبنية كالنظرية   يتضمن موضوعات
  واملعجمية أو صناعة املعجمات Terminographie املصطلح، وتتضمن املصطلحية

Lexicography سجيل املعايري، واستخالص املصطلحموضوعات كتصاميم البيانات، وت 
، فعلم املصطلح يتعلق باجلانب النظري الـتأصيل  بغية التأسيس (1)وتعريفات، وموسوعات"

الدقيق له، بينما تتعلق املصطلحية باجلانب التطبيق  وإن كان الكثريون جيعلون من علم 
بالضرورة إىل املآزق املفهومية والتعبريية اليت مير  يشرياملصطلح واملصطلحية كيانا واحدا، مما 

تداعيات تأخر الورمجة بسبب  - فقط من جمرد تتبع امسه وتعريفه -هبا درس املصطلح 
 وتعريب العلوم مما أصبح عائقا لدى املشتغلني بعلم املصطلح حتديدا.
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 :)آليات صنع المصطلح )الترجمة 
املصطلح األجنيب خبصوصيته ومفهومه وطبيعته تقع على عاتق املورجم مهمة نقل 

أن تتوافر فيه الدقة املفهومية  وحّت ظروفه إىل اللغة العربية ألنه بصدد صنع مصطلح ال بدّ 
والوركيبية، فضال عن حتقق الشروط الالزمة ليحظى هذا املصطلح بالقبول والفهم لدى مجع 

اج املصطلح واكتسابه املشروعية مبعية املتلقني ومن مثة الشيوع الذي يعد مسة بارزة يف رو 
الوصول  السلطة اجلمعوية لدى مجهور املتخصصني يف اللغة واألدب بشكل خاص، غري أنّ 

إىل هذه النتيجة جيعل املورجم مير بالعديد من املصاعب أمهها إجياد مقابل للمصطلح 
ة يف صناعة املصطلح األجنيب يف اللغة العربية مع مراعاة خصوصية لغته األم والطرق املتبع

 يف عرف اللغة العربية.
 

تنامى دور الورمجة يف العصر احلديث، إذ أصبح من الضروريات اليت تتطور هبا األمم 
وتنفتح على بعضها البعض، فعالقة العرب مع الورمجة عالقة وطيدة استعانوا هبا لورمجة 

لتنتعش أكثر مع العصر العباس   العلوم اليونانية والفارسية واهلندية بداية من العصر األموي
يف طوره األول بتشجيع من اخللفاء آنذاك، يف حني أسفر تغري املشهد السياس  والثقايف يف 

  شّت العلوم واجملاالت املختلفة.العامل إىل تفطن العرب إىل ضرورة مواكبة التطور اهلائل يف
د من الشروط حّت يقدم ن يتصف بعدد من املواصفات وأن يلتزم بعدأهلذا على املورجم 

 على ترمجة أثر ما فعملية الورمجة حمصورة يف أربع مراحل:
إدراك املورجم خللفية املصطلح وداللته وكذا تتبع السياقات املختلفة اليت حناها املصطلح  -

 خالل أطواره التارخيية، مع دراسة تفاعل ذلك املصطلح مع ميادين معرفية أخرى.
 يف لغته األم. البحث يف أصل املصطلح -
جنبية إىل اللغة العربية جيعله مصطلح جديد يتم نقله من اللغة األتعامل املورجم مع  -

يتحرى موافقة القواعد العامة اليت تنتظم هبا اللغة العربية، ومن مهامه التأكد من صحة 
 ك  ال يشيع يف الوسط النقدي بوركيب صريف خاطئ.لمصطلحه 

من خالل تصنيف املصطلحات مبا يتالءم مع االختصاصات  تعامل املورجم مع املعجم -
 .(5)الشائعة
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تأسيس وتصنيف الشروط واآلليات قد يكون من احللول الناجعة يف احلد من 
املشكالت العويصة العاصفة بعلم املصطلح، إن كان من حيث تعدد املصطلحات املرتبطة 

حني يعجز النقاد على مبفهوم واحد، وحّت تداخل املصطلحات مع الكالم العادي 
استخراج املصطلح من رحم الدراسات اللغوية والنقدية األجنبية، فيستعص  عليهم إدراك 
املفهوم املقصود فيها، فيعمدون إىل نشر مصطلحات غري دقيقة وهذا ما تنبه له العديد من 

إىل أصل ، أما بالعودة ( 1)"عبد الرحيم حممد عبد الرحيم"املشتغلني حبقل املصطلح أمثال 
الذي حصر مشكلة املصطلح النقدي بصفة خاصة يف  "أمحد مطلوب"املشكلة نلف  

عناصر متعددة، من بينها: اختالف ثقافة املؤلفني أو الباحثني، فمنهم ذو ثقافة أجنبية يقرأ 
األدب األجنيب وينقده باللغة األجنبية ومنهم من ميتلك ثقافة مضطربة إذ يقرأ األدب 

ميتلك ثقافة عربية غري أنه يسعى إىل  األجنيب وينقده باللغة العربية، وبني ذاك وذاك من
احلد بل جتاوزهتا إىل  هذا األزمة مل تتوقف عند مواكبة أحباث الغرب يف جمال النقد، غري أنّ 

ها دون إغفال إلي بيئة املصطلح األصلية إذ تتنوع املصطلحات عندهم باختالف نظرهتم
 .(0)ية وغناها باملصطلحاتاختالف ترمجة املورمجني للفظ الواحد حبكم ثراء اللغة العرب

 

تبقى الورمجة من أهم اآلليات والطرق الفاعلة يف صنع املصطلح وتقييده باملفهوم 
املضطلع به، ملا تضمنه من جسر تواصل بني اللغات والبلدان، وعلى املورجم أن يستفيد 
ث من الثورة الرقمية من حيث حتري املعلومة الصحيحة بأيسر الطرق وأسرعها، أو من حي

تعدد بنوك املصطلحات مما يضمن سرعة اتصال املورجم مع اهليئة املتخصصة اليت تنظر يف 
دقة املصطلحات ومدى استيعاهبا للمفاهيم الناشئة يف حضن البيئة األجنبية، ودون أن 

 تتجاوز األعراف والقواعد املؤسسة جلوهر اللغة العربية.
 

 :أزمة المصطلح في الدرس اللساني 
األرو،ي، استفاقت على  جل الدول العربية تقريبا من براثن االستدمار مبجرد ختلص 

واقع حضاري وثقايف مرير كشف عن التخلف االقتصادي والعلم ، لذلك دأبت الطبقة 
 ية والعلمية األروبية واألمريكيةتاجات األدباإلنثار و اآلالعربية املثقفة واملتعلمة على تتبع 

" اللسانيات" مثلهبا،  درايةواكتشافهم لطرق ومفاهيم ومناهج جديدة مل يكن هلم 
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"Linguistique"  ّأهنا هنضةعلى  "فردناند دي سوسري"ها العامل السويسري ر إلياليت نظ 
ها األساس  إعادة االعتبار للغة األدبية الفنية بفعل ؤ املناهج النقدية السابقة، مبد ضدّ  وثورة
 الظروف اخلارجة عنه. ارة عن بنية مستلقة ومنعزلة عن كلّ النص عب أنّ 

 

ف نوعا من التباين يف االستقرار على انتداب هذا التوجه النقدي وتعريبه خلّ إّن 
مصطلح واحد يعير بالضرورة عن هذه النظرية اللغوية املبتكرة آنذاك، حسب تصور املورجم 

نلف  العديد من املصطلحات املتعلقة  ،وإدراكه للمفهوم املرتبط باملصطلح الذي صنعه
باللسانيات مثل علم اللغة، علم اللسان، اللغويات، علم اللغويات احلديث، الدراسات 

. وغريها (8)اللغوية احلديثة، علم اللغة العام، علم اللغة العام احلديث واأللسنية واأللسنيات
غربية تأزما بني املشرق واملغرب يزداد االختالف يف تداول املصطلحات الدالة عن املناهج ال

جنليزية، وبالرغم من للغة اإلاملناهج بني اللغة الفرنسية وا ني بفعل تباين استقبال تلكالعربي
يتماشى مع ما  لكونه "لسانيات"امللتقيات واملؤمترات إىل االستقرار على مصطلح  دعوات
ض النقاد املشارقة يصرون بع الرياضيات(، إال أنّ -العرب على علومهم )الطبيعيات أطلقه

جيعل العملية يصعب مهمة التلق  أكثر فأكثر، و  يف مؤلفاهتم مما "علم اللغة"على مصطلح 
النقدية حمصورة يف تتبع املصطلح واحلكم على جناعته وحتمله للمفهوم املضطلع به، ومن مثة 

دائرة يف التفكري يف صياغة مصطلحات أخرى أنسب من تلكم السائدة لتبقى املصطلحات 
ضى مصطلحية ال وهذا ما سيلق  بضالله السلبية على املتلق  التائه يف فو  ،حلقات مفرغة

فضال عن تعصب بعض الدارسني يف  ،عبثية الطاغية على فعل الورمجةميرر هلا سوى ال
 توظيف مصطلح دون آخر بالرغم من االتفاق على تداول مصطلح معني.

 

تصادف املتلق  جململ األحباث اللسانية اللغوية العديد من املصطلحات املختلفة 
إذ " Phonology/Phonologie"شكال املتشاهبة مضمونا، على سبيل املثال مصطلح 

تقابله املصطلحات اآلتية: علم وظائف األصوات، التصويتية، الفونولوجيا، صواتة، علم 
تعريب املصطلح  ونيفضل الكثري و  ... لتشكيل الصويتة التشكيل ، وعلم ااألصوات اللغوي

ميكن االتفاق على  ما، كمعني دون غريهيف مأزق توظيف مصطلح  واك  ال يقعلمباشرة 



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
338 
 

يف املغرب واملشرق، مبعية  قدغة والنّ يشورك يف استعماله باحثو اللّ الذي  "صوتيات"مصطلح 
ومراقبة مطابقة املصطلحات  ،اجملامع واهليئات العلمية املتخصصة يف صياغة املصطلح

د األزمة املصطلحية يف مفاتيح العلوم والعناصر املورمجة للمعايري املنصوص عليها. ال تتجسّ 
ك العلم، إذ نلف  ه ذللة لكنْ فاصيل املشكّ رس اللساي فحسب بل تتعداها للتّ املهيمنة للدّ 

وصوت، وصومت، : فقد ترجم إىل "phonem/phoneme"االختالف يف مصطلح 
. تتباين (9)وصوتون، وصوتيم، وصويتم، ومستوصت، وصوت جمرد، وفونيمية، والفظ

 ب وبني ما هو عر،ي أصيل.املصطلحات بني ما هو معرّ 
 
 

 بالعربية الذي تقابله "Sem-vowel/Semi-voyelle"األمر نفسه مع مصطلح 
 ةبه صائت، شبه صوت اللني، نصف علّ ة، حرف لني، ششبه صامت، وعلّ  املصطلحات:

نصف صائت، نصف صامت، شبه طليق، شبه علة،شبه مصوت، حركة وسطى، ونصف 
ل املفهوم متثّ ح اعتماد مصطلح نصف صائت األقرب إىل نرجّ و ، (67)ساكن، نصف مد
املوضوعات سانية أهنا تتناقض و ملصطلحات اللّ األمر الذي يؤرق ا الفرنس  واإلجنليزي،

املدارس الفكرية  تبايناالختالف حوهلا ناهيك عن من مما يزيد  ،قافية العربيةغوية والثّ اللّ 
 قة يف أحناء القارة األروبية.الغربية املعاصرة املتفرّ 

 

  :أزمة المصطلح في الدرس النقدي 
قدية يارات النّ جممل التّ  ، ألنّ من الفوضى املصطلحية هو اآلخر قدمل يسلم حقل النّ 

ظري املفهوم  واجلانب صور النّ لت جتربة جديدة للعرب من جانب التّ األجنبية شكّ 
قد جوهر النظريات فاعل ، وقد استقرأ الكثري من املشتغلني بالنّ التطبيق  وكذا اجلانب التّ 

، معها املصطلحات اخلاصة بكل منهج نقديٍّ عت بتنوع القراءات تنوّ ف، قدية باختالفهاالنّ 
 "قدي العر،ي اجلديدإشكالية املصطلح يف اخلطاب النّ "يف كتابه  "يوسف وغليس "وقد أورد 

قدية املختلف حوهلا، من بني تلك املصطلحات مصطلح العديد من املصطلحات النّ 
"Sémiologie"  ّدة فيها، مما يظهر اقد مصطلحات املورمجني واملراجع الوار فقد استعرض الن

فمنهم من أطلق عليها مصطلح  "يميائيةالسّ "االختالف الكبري يف ترمجة مصطلح 
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عبد امللك "و "عبد اهلل الغذام "و "صالح فضل"أمثال كل من  "سيميولوجيا/سيميولوجية"
وغريهم ممن ارتأوا تعريب املصطلح مباشرة، بينما اتفق  "عبد العزيز محودة"وكذا  "مرتاض

 "لطيب زيتوي"و "إمييل يعقوب"و"بسام بركة "املضطلعون بإنشاء القواميس واملعاجم أمثال 
قد  "سالم املسدي"عبد الو "وجدي وهبة"من  ، يف حني نلف  كال"سيمياء"على مصطلح 

 والعالماتية ،بالعالمية "السيميائية"م ، وهناك من ترج"علم العالمات"املصطلح إىل  اترمج
، يصادف املتلق  (66)علم العالقات، علم الدالئل، علم األدلة، الدالئلية، علم اإلشارة

أكثر من ستة عشرة مصطلحا مجيعها حتيل على مصطلح أجنيب واحد، فمنهم من أبقى 
، أما أصيال اعربي الباسألبسه على صيغة املصطلح األجنبية وقام بتعريبه فقط، وبعضهم 

مله مصطلح ت قد ال متت بصلة للمفهوم الذي حيالبعض اآلخر فقد استعان مبصطلحا
"Sémiologie". 

 

دد املصطلح  فاإلشكالية املعيرة عن املصطلح النقدي بصفة عامة تتجاوز مسألة التع
إىل مسألة احلقل املفهوم ، إذ تتعارض الكثري من املصطلحات النقدية  وحّت االصطالح 

تعمد بعض النقاد واملورمجني حمو   مع املفهوم احلقيق  املعير عنه يف اللغة األجنبية، كما أنّ 
طلحات لك املصغفلون دور البيئة األم يف بلورة تجعلهم ي أثر أجنيب على املصطلح كلّ 

نطولوجية بني العرب واألروبني بصفة خاصة، لذلك تتعاىل واالختالفات الثقافية واأل
وتنظيم هذا الشريان احليوي الذي يغذي  -إن صح التعبري -األصوات الداعية إىل تقنني 

 اللغة واألدب والنقد، بوصفه مفتاحا هلا.
 

مصطلحا آخر شهد تذبذبا بني الدارسني للمناهج النقدية  "يوسف وغليس "رصد 
     رشيد "من  فقد ترمجه كلّ  "Poétique"يف  حة النقدية العربية ممثالالوافدة على السا

  من ، بينما فضل كلّ "الشعرية" وغريهم بـ "عبد اهلل إبراهيم"، و"أدونيس"، و"بن مالك
فقد "عبد امللك مرتاض" ، أما "الشاعرية"بـترمجته  "سعيد علواش"و "عبد اهلل الغذام "

 "املاء الشعري"وكذا  "أدبية الشعر"و "الشعرانية"وكذا  "الشعريات"أطلق عليه لفظ 
، يف حني "فن الشعر"مصطلح  "جمدي وهبه"، بينما أطلق عليه "البويتيك"باإلضافة إىل 
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: القول الشعري، علم من املصطلحات األخرى ، وغريها"البويطيقا"بـ  "سعيد يقطني"ترمجه 
 .(62)الـتأليف، علم العروض، الشعريالشعر، الدراسة اللغوية للشعر، اإلنشائية، 

 

 يف الشكل واملضمون  تباينت "Poétique"ـ لاملصطلحات املورمجة  من اجلل  أنّ 
فمن النقاد من جعلها رديفا لعلم العروض واإلنشاء والتأليف، يف حني هناك من أبقى على 
الصيغة األجنبية معتمدا آلية التعريب، يف حني ترجم الباقون املصطلح إىل الشعرية أو 

يطلق املصطلح املنته  بــ )يات( " حني قال: "عبد امللك مرتاض" فعلالشعريات، مثلما 
 (Linguistique)مقابل  مثل اللسانيات (Tique)الغربية اليت تنته  بــ  على كل املفاهيم
 والسيميائيات مقابل (Esthétique) واجلماليات مقابل ،(Poétique)والشعريات مقابل 

(Sémiotique)"(63 ) لمصطلح األجنيب الدال االستيعاب ل. يظهر نوع من التداخل وعدم
ما ذهب إليه بعض النقاد وليس الشعر لذات الشعر مثل "أدبية األدب"على دراسة مالمح 

خترج هذه إذ  حني أطلقوا عليه مصطلحات: علم العروض والتأليف واإلنشائية، واملورمجني
املصطلحات عن املفهوم احلقيق  للمصطلح ناهيك عن الدقة املصطلحية اليت جيب أن 

الدارس فيستعمل أكثر من تتوافر يف املصطلح، ومن املالحظ التذبذب الذي يلحق ذات 
 مصطلح ليعير عن املدلول الغر،ي ذاته، مما يؤزم عملية التلق  أكثر فأكثر.

 

 :مصطلح التناص بين األصالة والمعاصرة 
تزال كتبهم  إذ ال حيسب للعرب أهنم تركوا مرياثا علميا وأدبيا ثريا يف جماالت عدة،

 أرجاء مصادرهم اللغوية واألدبية شاهدة على حجم التبصر وجودة التحليل املورام  يف
وذلك ما انعكس على إنتاجات الباحثني اليوم، فقد استلهموا وغاصوا يف الوراث العر،ي 
القدمي بغية التنقيب عن كنوزهم القيمة يف اإلطار العلم ، إذ تفطن هؤالء إىل ضرورة العودة 

كن أن تنثين بتعاقب إىل التاريخ حّت نتمكن من بناء حاضر مستند على أسس متينة ال مي
األزمنة، وهذا ما جعل الكثريين يعودن إىل الكتب العربية اليت أشارت إىل فكرة تداخل 
النصوص، أو تداول املعاي بني مجوع الشعراء مبسميات ومعان اصطلحها العرب على هذه 

 هلهاإىل البادية واالختالط مع أ الظاهرة، منذ إدراك العرب لضرورة مجع اللغة باالرحتال
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ليصطدموا مع مسائل االنتحال والسرقات الشعرية والتضمني، وبالعودة إىل العصر احلديث 
ه  أول من أطلق هذا املصطلح على النصوص مبختلف أجناسها، مشرية  "كريستيفا"نلف  
صوصه تعني بنصوص سابقة يف إنشاء نساملؤلف ي وأنّ  ،مل أكثر من نصالنص حي إىل أنّ 

 "جريار جينيت"، ليتطور هذا املصطلح مع العامل الفرنس  بال قصد اجلديدة بقصد منه أو
 إذ أدرج التناص ضمن متعاليات مخس.

 

عن أحقية العرب يف أن ينسب هلم الفضل يف حتديد املفهوم  "عبد امللك مرتاض"عير 
لى بعضها البعض خلها وإحالتها عوكشف الصلة بني إنتاجات الشعراء من حيث تدا

ان العلم هو الذي قيض هذه النظرية تقييضا لطيفا للحداثة الفرنسية سنة يعتقدون أن شيط"
 -دون سوائها -فاهتدت إليها السبيل، فه  وحدها صاحبة هذا الفتح املبني وه   6958

هذا التأسيس العظيم وال أحد من النقاد العرب، أو غري النقاد العرب أيضا، كان فكر يف  أمّ 
. . وإننا ال خنالف عن هذا الرأي .. هذا املفهوم أو اقورب ذلك قبلها أو قدر أو حام حول

أشارت العديد ، ( 61)قدماء العرب كانوا خاضوا يف هذه املسألة" وال نقبل به شيئا ذلك بأنّ 
 يقول ابن املظفر احلامت  "ومسعت أبا احلسني عل   من الكتب العربية إىل مسألة االلتباس

ببعض، وخذ أواخره من أوائله، واملبتدع  ملتبس بعضه فل  يقول: كالم العرببن أمحد النو 
منه واملخورع قليل، إذا تصفحته وامتحنته، واحملورس املتحفظ املطبوع بالغة وشعرا من 
املتقدمني واملتأخرين ال يسلم أن يكون كالمه آخذا عن كالم غريه، وإذا اجتهد يف 

 يف اللفظ وأفلت من شباك التداخل االحوراس، وختلل طريق الكالم وباعد يف املعىن، وأقرب
، تسليم السابقني بوجود (65)فكيف يكون ذلك مع التكلف املتصنع واملعتمد القاصد"

القول بأسبقيتهم  غري أنّ  ،الكالم دليل على تفطنهم هلذه احليثية يف اآلثار الشعرية يف تداخل
فدعاوى  تفرع عنه جيانب احلقيقة والصواب يف التأسيس النظري هلذا التوجه النقدي وما

اللفظ واملعىن  النقاد العرب درسوا ظاهرة التداخل يف هاهنا ال مغزى منها، حبكم أنّ  الـتأصيل
ملعامله املتعارف عليها  دون التأسيس ما من الناحية اإلبداعية، حدّ  من الناحية األخالقية وإىل

 لق بالتجاور أو اإلحيائية يف التصور ال أكثر.اليوم، فمسألة تأصيل املفهوم ميكن أن تتع
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( يف املعاجم واملؤلفات Inertextualitéأحصى يوسف وغليس  ترمجة مصطلح )
العربية املتباينة ه  األخرى حول متثل النقاد العرب هلذا املفهوم واملقابل العر،ي األنسب 

" وسعيد التناصية"إىل  "حممد خري البقاع "و "وائل بركات"من  لتداوله، فقد ترمجه كلّ 
  "بينصوصية"إىل  "معجم اللسانية"، بينما ترمجه بسام بركة يف مؤلفه يقطني إىل "التناص"

التداخل "إىل  "سام  سويدان"، وترمجه "التضمني النص "فقد ترمجه إىل  "حممد بنيس"أما 
 "وصمداخلة النص"و "تداخل النصوص"تسميته  "عبد اهلل الغذام "، كما آثر "النص 

عبد العزيز "، واستقر "التناص"بثالث صيغ خمتلفة ليعير عن  مستعينا "النصوص املتداخلة"و
تناسخ "مصطلح  "عز الدين مناصرة"، وأطلق عليه "البينصية"على مصطلح  "محودة

 . (61)"النصوص/ التناسخ النص 
 

أقل املصطلحات النقدية تذبذبا يف شكلنة  "التناص/التناصية"قد يكون مصطلح 
التوافق بشأن تأصيل ذبذب يقع يف إرساء مفهومه أوال و الت املصطلح وصياغته، غري أنّ 

املصطلح أو عصرنته ثانيا، خاصة مع تغري اجتاه النقد يف الوقت احلايل، إذ بدأت املالمح 
لى استثمار املناهج النقدية السابقة النقد الثقايف يعتمد ع الثقافية تغشى اآلثار األدبية، ألنّ 

األد،ي، للكشف عن أنساقه والسمات التارخيية والنفسية واالجتماعية يف دراسة األثر 
 أخرى حسب إدراك كلّ إىل ، وإن كان التدليل عليها خيتلف من حماولة تطبيقية املضمرة

العامل  كلية حبكم أنّ ناقد هلا، فالنقد الثقايف يساير تطور إنتاجات اإلنسان من الناحية ال
بصفة  -يعيش ثورات رقمية ثقافية تؤثر حتما على مردود اإلنسان الفاعل يف مراقبته ونقده 

وتغري من شكل رؤيته للعامل، وهذا ما على الناقد املعاصر استثماره وتوظيفه يف  - خاصة
 شّت ممارساته البحثية.

 

 :إشكالية المصطلح النسوي 
علم املصطلح برمته يف أشكاله اللغوية واألدبية والنقدية يعاي  أنّ إىل سبقت اإلشارة 

االضطراب والفوضى، إن كان من حيث الصياغة أو من حيث ضبط املفهوم، وقد يتعدى 
 ّت فلسفيةخلفيات إيدولوجية ودينية وح لىذلك احلقل املعريف املنوط به ليصبح داال ع
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د والصعوبة خاصة إن كان مصطلحا لذلك تتسم عملية صنع املصطلح وصياغته بالتعقي
، بسبب اط العلمية األكادميية تأخذ وقتاوعملية شيوع املصطلح وانتشاره يف األوس مستوردا،

علم املصطلح يشغل مساحة أعلى اهلرم  تنوع مشارب النقاد وتكويناهتم العلمية، وألنّ 
ق بأدب اهلامش تعلّ  ا للعلوم جند أنه حيظى بالكثري من الدراسة والتدقيق مثلمابوصفه أمّ 

وعلى رأسه "األدب النسوي" املرتبط بالنصوص اإلبداعية اليت تتناول قضايا املرأة بالدراسة 
 والتحليل، فقد ختلل هذا النوع الفين اجلديد الكثري من اجلدل يف اجلانب املصطلح .

 

" احلجاب" .. "املساواة"فكتاب )إشكالية املصطلح النسوي دراسة داللية مصطلح 
ل فيه على سبب ، دلّ "خالد بن عبد العزيز السيف"( للكاتب السعودي "التمكني" ..
.حماوال الدخول يف الدراسات التطبيقية للمصطلحات .تمام كتابه باملصطلحات النسوية "اه

النسوية، كاشفا عن الدالالت اليت ميكن أن يقال أهنا دالالت من خارج النص، وخصوصا 
يشهد تسارعا يف التغريات االجتماعية اليت تدفعها وسائل  يف هذا الوقت بالذات الذي

اإلعالم بوسائطه املتعددة، وألجل ذلك كان هذا البحث مضطرا أن يتحرك بني احلقول 
الدينية والفلسفية واألنثروبولوجية، حماوال الكشف عن كمية الدالالت اليت ترافق 

، يظهر للمتأمل يف التقدمي الذي أرفقه (60)املصطلحات أثناء ترحالهتا يف السياقات الثقافية"
املصطلح خرج من جمرد كونه وعاء حيمل املفهوم واملقصد فحسب بل  الكاتب ملؤلفه أنّ 

تعداه إىل حتمل دالالت وإحياءات قد ال تكون بالضرورة مرتبطة باملفهوم الذي أنشأ من 
 ائال.أجله، خاصة يف العصر احلديث الذي يشهد نقلة نوعية وزمخا ثقافيا ه

 

قد خصص كتابا ملعاجلة مفهوم وأصداء  "اهلل الغذام  عبد"كما نلف  الناقد السعودي 
، إذ قال فيه: "إذا ساوينا بني إنتاج املرأة والرجل "املرأة واللغة""األدب النسوي" ممثال يف 

ميكن نظلم املرأة، إّن دخول املرأة يف الكتابة يطرح عدة أسئلة مهمة منها: ما الش ء الذي 
أن يعمل داخل هذه الكتابة اليت استقرت أعرافها من الزمن كمؤسسات تفكري ذهنية 

توظيف املرأة  وكصيغ جمازية، وكصيغ حتمل أنساقا ثقافية غرست على مدى قرون؟ إنّ 
 وحدهاللكتابة وممارستها للخطاب بعد عمر مديد من احلك  واالقتصار على متعة احلك  
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ة يف مسألة اإلفصاح عن األنثى، إذ مل يعد الرجل هو املتكلم عنها يعين أننا أمام نقلة نوعي
ولكن املرأة صارت تتكلم  ،واملفصح عن حقيقتها وصفاهتا كما فعل على مدى قرون متتالية

أداة  مذكرا وظلّ  وتفصح وتشهر عن إفصاحها هذا بواسطة القلم، هذا القلم الذي ظلّ 
االختالف مل يقتصر على التسمية إن   الية أنّ ، يتضح للمتمعن يف هذه اإلشك(68)ذكورية"

كانت مقبولة فورفع من قيمة هذا األدب أو حتط من قيمة املرأة لكوهنا أنتجته أو جلدوى 
التمييز بني األدب النسوي واألدب الذكوري، بل تعداه إىل متثل جنس هذا األدب ومالحمه 

يف تعريف األدب النسوي أنه األدب  القول اهليمنة الذكورية، مبعىن أنّ  املعيرة عنه يف ظلّ 
الذي يتناول قضايا املرأة مبعزل عن هوية منتجه ليس سوى جمرد إعادة صياغة شكلية ملوقعة 
هذا األدب ضمن احلقول األجناسية األخرى لألبد، يف حني يذهب ذهن اجلميع إىل أن 

اعم هلذه الفكرة د "عبد اهلل الغذام "األدب النسوي هو املؤلف من قبل النساء، وتقدمي 
بطريقة أو بأخرى، فاإلشكالية األساسية تتعلق بتموقع هذا األدب ومكانته بني األدب 
املهمش واألدب املركزي، يف الوقت الذي تعالت فيه أصوات تغليب اإلنسانية واخلروج من 

سب هذه اجلزئيات املعرقلة لسريورة األدب جبمالياته، فاملرأة املبدعة لن تعير عن نفسها فح
ما فيه من مسات تتشابه أو  وإّنا ترصد وتصور الواقع من حوهلا وتتقمص شخصياته بكلّ 

 ختتلف معها ألهنا ببساطة تعير عن جوهر األدب.
 

اإلشكالية احمليلة على األدب النسوي ال ترتبط فقط باملصطلح وإّنا ترتبط باهلوية 
دب النسائ  قد وجد مكانه يف أيضا فهو يقع يف مرتبة بني االعوراف والرفض، وإن كان األ

الساحة النقدية بفعل التـأصيالت األجنبية له إال أن اجلدل حوله ما يزال قائما "شكل 
تفاعل تلق  املصطلح ما ميكن أن يؤلف ساحة وجود تثاقفية برزت فيها عدة تيارات. منها 

ذا من عارض ه ما متسك بدعم مصطلح األدب النسوي وحارب من أجل ترسيخه، ومنها
التوجه وحاول أن يرصد اإلجيابيات والسلبيات. وثالثها ما سعى إىل مصاحلة بني التوجهني. 
وكان لوجود كل تيار فاعلية واضحة على أصحابه وعلى البيئة العربية يف خمتلف األصعدة. 

مصطلح إّن ، (69)الفكرية واالقتصادية واالجتماعية. ناهيك عما هو أد،ي وما هو مجايل"
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النسوي هو جتسيد وترسيخ لفكرة مشاركة املرأة يف العملية اإلبداعية واحلركية سواء األدب 
احلل  العوائق املثبطة إال أنّ  بوصفها منتجا هلا أو موضوعا يتم طرحه فيها، بالرغم من كلّ 

التوافق  هو األمثل لتأسيس العملية النقدية على قواعد ثابتة من خالل متثل العوامل اخلاصة 
ا عن بعضها البعض ة بالكتابة األنثوية، إذ ختتلف اإلنتاجات األدبية يف جمملهواللصيق

 ها الكتابات املتعلقة باملرأة أو املؤلفة من قبلها.وميكن أن يضاف إلي
 

 مقترحات لتوحيد المصطلح من قبل المشتغلين به: 
 ت عدة ألسباب مت استعراضها آنفامبجرد تأزم حقل املصطلح واضطرابه يف جماال

عل  "، من بينهم صطلح حسب رأي املتعمقني يف أصولهتنوعت السبل والطرق لتوحيد امل
 اقورح: الذي "القامس 

 تثبيت معاي املصطلحات عن طريق تعريفها. -
 بني املفاهيم. الوجودية مفهوم يف نظام املفاهيم طبقا للعالقات املنطقية أو موقع كلّ  تثبيت -
 مفهوم مبصطلح واضح يتم اختياره بدقة من بني املورادفات املوجودة. ختصيص كلّ  -
وضع مصطلح جديد للمفهوم عندما يتعذر العثور على املصطلح املناسب من بني  -

 .(27)املورادفات املوجودة
 

جممل مقورحاته تويل األمهية البالغة الختيار املصطلح الذي يعكس املفهوم بدقة، وقد 
كتب تعكس مطاحمه يف التقليل من هذه األزمة املصطلحية مثل كتاب اعتمد على تأليف  

 "علم املصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته"و "معجم مصطلحات علم اللغة احلديث"
 وغريها من الكتب. "علم اللغة وصناعة املعاجم"و "املعجم العر،ي األساس "و

 

 جمموعة من املقورحات بشأن تنظيم املصطلح اللساي، من أمهها: "حممد قندور"كما اقورح 
استعمال الشائع عن اجملامع اللغوية من املصطلحات والسيما ما كان واردا يف املعاجم  -

 اللسانية احلديثة.
قبول ما يصدر عن اجملامع اللغوية من مصطلحات وما تعتمده اجلامعات واملؤسسات  -

 الدارسني والطلبة.القومية ووضعه بني أيدي 
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عن حماوالت التسابق على وضع املصطلحات، والرجوع إىل تاريخ الدرس اللساي  الكفّ  -
 يف العربية لالستفادة من جهود السابقني الرواد.

إنشاء مكانز للمصطلحات العلمية عامة واللسانية خاصة يف اجملامع اللغوية واجلامعات  -
 .وربطها بالشبكة العاملية لالتصاالت

االهتمام بتدريس علم املصطلح ضمن الدراسات اللسانية وتوظيفه يف توحيد اجلهود  -
 وتنسيق املصطلحات الشائعة.

املبادرة إىل تأسيس مجعية علمية تعىن باملصطلح العلم  والسيما املصطلحات اللسانية  -
 . (26)بإشراف احتاد جمامع اللغة العربية

 

ي يف أرض الواقع، فالتفكري اجلدّ  لية مفقودة علىالفاع مع تعدد املقورحات إال أنّ 
مجيع يف استعماله التعدد املصطلح  واالستقرار على مصطلح واحد يشورك  التقليل من

وكذا انتقاء املرادف األنسب الحتمال املفهوم  الباحثني الناطقني باللغة العربية غائب حاليا،
املصطلح اليت تبىن عليها اللغة العربية املنوط به، إىل جانب توظيف آليات وطرق صناعة 

من اشتقاق وحنت وتعريب وجماز وترمجة مع ترجيح املفهوم واملصطلح األقدر على تأدية 
املهمة املرتبطة به، بالرغم من تباين وتأرجح املصطلح يف بيئته األم بني عدد من الدالالت 

فحسب بل ه  مسألة تتعلق واملفاهيم، فإشكالية املصطلح ليست وليدة الثقافة العربية 
 بالعلوم احلديثة مبناهجها املتعددة وباختالف آراء روادها الفاعلني فيها عير أصقاع العامل.

 

ضرورة تويل هيئة أكادميية متخصصة يف العلوم النقدية واللغوية تنظيم وعليه نرى 
ميتثل  تاج دليل املصطلح اخلاص بكّل ختصص،من خالل إن املصطلحات وتثبيت مفاهيمها،

ملا جاء فيه مجيع الباحثني والدارسني، ويتم التنسيق مع اجلامعات واجملامع اللغوية ومراكز 
البحث لتوسيع دائرة اشتغال املصطلح واستغالله يف خمتلف األحباث العلمية، واالستفادة 
من التكنولوجيا عن طريق استحداث برجميات تسمح جبمع املصطلحات وترتيبها مما يسهل 

املضطلع بالورمجة عليه أن يكون  تداوهلا وانتشارها وكذا حتديث مضامينها، كما أنّ  عملية
السواء، باإلضافة إىل إدراكه للعوامل املؤثرة يف  متخصصا ومتمكنا من اللغتني على حدّ 
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تشكل بنية املصطلح انطالقا من البيئة املنحدر منها خاصة يف الوقت الذي تتسارع فيه 
وتتالقح فيه الثقافات، فالعامل أضحى اليوم منفتحا على نفسه، مما عجلة البحث العلم  

يضيف حتديا آخر للمورجم الذي عليه أن يدرك حقيقة الفوارق املميزة لثقافة كل أمة، مع 
 والنزعات التفطن ملختلف اإلحياءات املنبعثة من املصطلح واحمليلة على اإليديولوجيات

 املتباينة. الفكرية
 

قل املصطلح جعل الكثري من الدارسني يضعون احللول واملقورحات االضطراب يف ح
سن املصطلحات  مغامرة  قرروا خوض أكثرهم كما أنّ  احلساس،املعريف بغية تنظيم هذا الفرع 

، مع تيريريها وتبيان معناها وأحقية شيوعها وانتشارها يف مقابل كل حسب تصوره اخلاص
والفكرة، مما حيدث شقاقا وصراعا وحّت حزازات مصطلحات أخرى تتصل معها يف املفهوم 
ال االختالف، تقودنا  املصطلح أحوج إىل التوافق أنّ  شخصية، العلم يف غىن عنها بالنظر إىل

لوركيبة النفسية واالجتماعية للباحثني األكادمييني يثية إىل ضرورة إيالء االهتمام باهذه احل
اع ، من خالل طريقة تواصلهم انطالقا من والوقوف عند طرق تعاملهم يف اجلانب االجتم

مؤلفاهتم العلمية، إذ يستلزم يف هذا املقام أن يتمتع الباحث برحابة الصدر وأن يستطيع 
ه العلم  واملعريف، هلذا جيب الوركيز على تكثيف ئتقبل االنتقاد والعمل على حتسني أدا

 ليات احمليطة بعلم املصطلحاإلشكااللقاءات وامللتقيات الرامية إىل القضاء على خمتلف 
واخلروج بنتائج مثمرة تتجلى معاملها على أرض الواقع ال أن تبقى حبيسة املداخالت 

علم تطبيق  تداويل حيتل موقع الشريان النابض  املكتبات، خاصة وأن علم املصطلح ورفوف
 على صفة خاصة وباق  العلوم بصفة عامة.يف جوف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ب

املضطلعني بعلم املصطلح أن تكون هلم نظرة استشرافية للمستقبل والبدء يف عملية تصنيف 
وتصفيف وتنظيم وترتيب واسعة وشاملة حّت تتجسد مجلة املقورحات واحللول على أرض 
الواقع، ألننا جتاوزنا مرحلة اإلشارة إىل األزمات واملآزق اليت يتخبط فيها علم املصطلح 

 ول واملقورحات النظرية.وحّت مسألة احلل
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 خاتمة:
عاجل هذا املقال مسألة واقع املصطلح النقدي واللساي يف العصر احلديث، مع اإلتيان 
بنماذج خمتارة من أجل رصد مجلة االضطرابات اليت متس علم املصطلح يف خمتلف أشكال 

 غوية، ومن النتائج املتوصل إليها:وصور الدراسات األدبية والنقدية والل
كثرية   اأسباهبدبية واللغوية يف العصر احلديث الفوضى املصطلحية يف شّت احلقول األ -

 ومتنوعة، لعل أمهها يتعلق بالورمجة وطرق اشتغال املختصني فيها.
 غياب سبل التواصل والتنسيق بني مجوع الباحثني، مع إمهال لدور الرقمنة الفّعال. -
خالل تداول العديد من املصطلحات الدالة على ختبط املصطلح اللساي يف الشكل من  -

 معىن واحد.
تأزم واقع املصطلح النقدي من خالل غياب التأسيس للمفاهيم ومن مثة الرسو على  -

 مصطلح جامع للخصائص املادية واملعنوية.
النزاع بني دعاة التأصيل واملعاصرة، والتعنت يف املصادقة على جناعة مصطلح دون آخر  -

 سباب غري موضوعية.وتبنيه أل
تسجيل تداول املصطلح بني املشرق واملغرب، مع  أزمةق نقص فعالية اجملامع اللغوية عمّ  -

 جتاهل لدورها يف توجيه املشتغلني حبقل اللغة واألدب والنقد.
االنعكاسات السلبية الكثرية لتعدد املصطلح على صعيد عملية التلق  ومرحلة تثبيت  -

 األطر العلمية له. 
 

 ومن مقترحاتنا:
 ضرورة االستعانة بالتكنولوجيا واستحداث تطبيقات تعني الباحث يف مسريته العلمية. *
تفعيل دور اجلامعات من خالل توحيد اليرامج التعليمية املتعلقة بعلم املصطلح من خالل  *

يف جمال صناعة  جتسيد توصيات امللتقيات والندوات على أرض الواقع، وتكثيف تنظيمها
 صطلح.امل
تغليب روح اجلماعة على الصراعات الفردية وتقص  املوضوعية العلمية يف صناعة  *

 املصطلح أو انتقائه.
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 هوداهتا فيما يتعلق بعلم املصطلحسن األسس والقوانني الداعمة لدور اجملامع اللغوية وجم *
املميزة له مع التفطن خلصائصه  ،مع االلتزام بالشروط املنصوص عليها يف صياغة املصطلح
 يف بيئته األم، وضمان شيوع املفهوم الصحيح املرتبط به.

تكوين باحثني أكفاء قادرين على ترمجة املصطلح وفق معايري وشروط جتعل عمل املورجم  *
خيرج من إطاره العادي إىل دراسة الدالالت احمليطة باملصطلح، واإلحياءات املورتبة عنه 

 صناعته. لالهتداء إىل الصياغة األنسب يف
القضاء على تعدد املصطلح يف الدرس اللساي، وضبط املفاهيم من خالل إنشاء وإنتاج  *

معاجم وقواميس يتفق فيها املورمجون على انتقاء مصطلح دون آخر، وكذا تنظيم 
 املصطلحات يف الدرس النقدي واحلرص على الرجاحة املفهومية للمصطلح.

يف صياغة املصطلح، والعودة إىل التأصيل إن جاز ذلك  االعتماد على ثراء اللغة العربية *
 مع تفادي التعريب قدر اإلمكان.

 

تبقى هذه النتائج واملقورحات نظرية إىل غاية تلمس واقع مغاير فيما خيص علم 
يبعث  نتاجات اإلبداعية والنقدية مماتتغري فيه املعطيات وتكثر فيه الاملصطلح، يف عصر 

املتضرر  هو املتلق  ألنّ  األحيان جلّ  يف مفيد غري التنوع هذا أنّ  بيد والتنوع، االختالف على
 األول من هذا الوضع، لذلك جيب أن تتضافر اجلهود للقضاء على هذه األزمة املعرفية.
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 نفرادي ة المصطلح البالغي  عند ابن األثير في كتابها
 الَمَثل  السَِّاْئر في َأَدِب الَكِاِتب َوالشَّاِعْر""

 

The uniqueness of the rhetorical term for Ibn al-Atheer in his 
book "The proverb in the literature of a writer and a poet" 
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 ملخص:
يرم  هذا املقال إىل الكشف عن بعض الّتفّرد يف التعاط  مع املصطلح البالغ  على 

ن األثري ابمستوى املصّنف الّنقدّي ــ املثل الّسائر يف أدب الكاتب والّشاعر ــ لصاحبه 
. حيث أنّه كان هلذا األخري بعض الّتمّيز والتفّرد يف التعامل مع املصطلح البالغ  اجلزري

، ألّن الرؤى حول املنظومة البالغّية على من النّقاد ممّن سبقوه أو عاصروهقرانه مقارنة مع أ
هذا املصطلح ذلك الوقت مل تكن ثابتة بالقدر الذي جيعل النّـّقاد على توافق تام يف معىن 

ل بني النقاد املهتّمني ، وهذا االختالف يتجّلى يف التداول احلاصأو دالالته املختلفة
، وما يعجب ابن األثري قد ال ّي قد ال يروق أبا هالل العسكريروق اجلرجا، فما يبالبالغة

من أجل ذلك قمنا برصد بعض  ،ولكّل رؤيته وتفسريه يق أو غريه،يقبله ابن رش
لّتعاط  مع املصطلحات البالغّية عند ابن األثري وتقّفينا آثارها عند غريه لنرى صورة ا

، وهذا ومتوقفني عند الّداللة حينا آخر قات حينا،، مبّينني للفرو املصطلح عند هذا وذاك
، والكشف عن ح البالغّ  والوقوف عند توصيفاتهمن أجل التعّرف أكثر على املصطل

 صورته عند ابن األثري.
 

 .كتاب املثل السائر  ،املصطلح البالغ  ،االنفرادية الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
       This article aims to reveal some uniqueness in dealing with 
the rhetorical term at the level of the critical work - the proverb 
in the literature of the writer and poet - to its author, Where is the 
al-Jazari ibn ether. Whereas, the latter had some distinction and 
exclusivity in dealing with the rhetorical term in comparison 
with his peers from the critics who preceded him or his 
contemporaries, because the visions about the rhetorical system 
at that time were not fixed to the extent that the critics agree 
completely in the meaning of this term or its various 
connotations, and this The difference is evident in the discussion 
among critics interested in rhetoric. What appeals to al-Jarjani 
may not appeal to Abu Hilal al-Askari, and what Ibn al-Atheer 
admires may not be accepted by IbnRashiq or anyone else. 
Others, to see the picture of dealing with the term at this and 
that, indicating the differences at times, and stopping at the 
connotation at another time, and this is in order to learn more 
about the rhetorical term and to stand at its descriptions, and to 
reveal its image with Ibn al-Atheer. 
 

Keywords: Unilateralism, the term, rhetoric, Ibn al-Atheer. 
 

 التعريف بالمؤلِّف والمَؤلَّف :إضاءة

، مث انتقل يف شبابه أسرة علم وأدب يف املوصل بالعراق يفثري ضياء الّدين بن األ نشأ
بينها وبني مصر، وعاد يف أخريات حياته إىل بلده حيث تفرّغ للعلم  ، وتنّقلىل الّشامإ

 .والكتابه والّتدريس
 

، ودرس على  جمد الّدين احملّدث صاحب الكتبأخذ العلم على والده وأخيه األكير
وأدباء ، ، واّتصل يف الّشام جبماعة من أدبائهعلماء املوصل املشهورين يف عصره مجاعة من
ل باألفضل بن صالح صبهاي، مث اّتصوعماد الّدين األ ،القاض  الفاضل بار أمثالمصر الك

ر وكان ممّن يغشى جملسه يف ذلك الوقت الّشاعر العامل املصرّي عل  بن ظاف الّدين والزمه،
، واشورك وصار وزيرا لألفضل صالح الّدين ."الّتشبيهات"صاحب كتاب. "بدائع البدائه". و
 .قامت بينه وبني إخوته وعّمه العادل يف بعض األحداث الكيرى اليت
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ن  إلِتكلُّفه و  ،املورّسلني يف عصره وكان ابن األثري كاتبا، لكّن ترّسله مل يبلغ درجه كبار
كان حياول أن يعارض القاض  الفاضل، ويتفّوق عليه، ويستشهد دائما يف املثل السائر 

 .سبقوه كأ،ي هالل الّصا،ي وأمثاله، وبني من وازن بينها وبني كبار كّتاب عصرهبرسائله، وي

، وحسٍّ دقيق يف ألنّه كان يتمّتع بذوق رفيع كاتب،وابن االثري الّناقد أبرع من ابن االثري ال
ِ مواضع احلْسن والقبحنقد الكال ، والّتعليل هلما تعليال معتِمدا على الّذوق أكثر من م، وتبنيُّ

 .اعتماده على القواعد
 

كتب البالغة اليت جتمع الّتبويب إىل الّذوق   ةيـَُعّد يف مقدماملثل الّسائر" كتاب "
أي فيما  ،وقد حّدد موضوع كتابه يف عنوانه فجعله يف أدب الكاتب والّشاعر ،والّتحليل

، وميكن أن جيمع إىل يتزّود به من أدوات إلتقان صنعتهأن  يتَأدَُّب به كالمها، وما ينبغ 
، وبيان حماسنها أو  صنعة الكاتب والّشاعر وحتليلهاذلك جانب الّنقد بأن يكون الّنظر يف

 .مواضع القبح فيها
 

علم  موضوع" :حيث يبدأ تعريف البيان بقوله أدب عنده متاثل كلمه بيان، وكلمة
   حتدث.(6)"ن أحواهلما الّلفظّية واملعنويّةوصاحبه يسأل ع البيان هو الفصاحه والبالغة،

، حيث جنده يقّسمها البيان مجلة، وعن أدواته أو آالته مة عن موضوعابن االثري يف املقدّ 
مث الثاي عن  .بالغة، بيان، مجلة ،ول يف توضيح معىن: فصاحةالفصل األ ؛ولإىل فص

، على أن يكون اعر والكاتب من املعرفة والثقافةآالت البيان، وما ينبغ  أن يتزّود به الشّ 
مَثَّ طبع فإنّه ال تغين تلك األدوات شيئا، وَمَثُل ذلك فإنّه إذا مل يكن " مالك ذلك كّله الطّبع

إذا مل يكن يف الزّناد نار  أال ترى أنّه ، واحلديدة اليت يقدح هبا،ّنار الكامنة يف الرمادَمَثُل ال
 .(2)ال تفيد تلك احلديدة شيئاً"

 

واالّطالع  ،وأمثال العرب وأيّامهم ،ملعرفة بالّنحو والّصرف، والّلغةومن أدوات البيان ا
حكام السلطانّية بالّنسبة للكاتب على تأليفات من تقّدم من املنظوم واملنثور، ومعرفة األ

، وحّل آياته يف الكتابة باالقتباس والّتضمني ، والتدّرب على استعماالتهوحفظ القرآن الكرمي
هبا َمْسَلَك  واحلديث والّسلوك  - صّلى اهلل عليه وسّلم -وحفظ األخبار الواردة عن الّنيّب 
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والثّالث يف احلكم  .، وه  خاّصة بالّنْظمِ القرآن يف االستعمال، ومعرفة العروض والقوايف
 أّن القسم الثّاي من"، ويرى ُمْسَتنبطـالظّاهر واملؤّول، والعلى املعاي" ويبحث يف املعىن 
 .(3)الكالم الذي فيه الّتأوُُّل ألطُف.."

 

 لذي يوزن به نقد درمهها ودينارهاوهو ميزان اخلواطر ا"، املعاي الوّرجيح بني والرّابع يف
ُمْسَتنبطة من احلقيقة ـوفيه يعرض للمعاي ال ،(1)بل احملّك الذي يعلم منه مقدار عيارها"
، واأللفاظ وِصلتها نها، ُمْعَتِمدا على نّص العبارةواجملاز، ويدّل على طرق الوّرجيح بي

، وما ينبغ  هلا من عدم الّتعارض مع حقيقة يف املعاي ومدلوالهتا العقلّية ، ويبحثقبالّسيا
 .أخالقّية أو اجتماعّية أو دينّية

 

، وهو أّن بعض األلفاظ تتضّمن من املعىن ما ال والفصل اخلامس يف "جوامع الكلم"
 .اجملاز، سواء أكان على احلقيقة أم ممّا جيوز أن ُيستعمل يف مكاهنا تتضّمنه أخواهتا

 

... احلكمة اليت ه   يثه يف املعاي إذ يتحّدث فيه عنوالفصل الّسادس مكّمل حلد      
 .... ومدارها على اإلجياز، والذي يزيد يف مسّو معناها وسريورهتا ضآلة املؤمن

 

، بل هو علم جملاز" َمَهمٌّ من مهّمات البيانواجملاز، ويرى أّن ا ةوالّسابع يف احلقيق
إىل أنّه  ، وذهب آخرون الكالم كّله حقيقة ال جماز فيه ، وقد ذهب قوم إىل أنّ عهبأمجالبيان 

 .، وكال املذهبني فاسد عند بعض النّقادكّله جماز ال حقيقه فيه
 

، ويرى أّن العالقة بينهما عالقة   حتديد اصطالح الفصاحة والبالغةوالفصل الثّامن يف     
واخلصائص احلسّية  ،والفصاحه متعّلقة بالّلفظ، البالغةأعّم من  جبزء، فالفصاحة كلٍّ 

 .، وه  تدل على الّسهولة والوضوح وحْسن الوْقع يف الّسْمعواملعنويّة له
 

رى، ومييل إىل الّلفظ مرّة أخ ة، ويعرض فيه ملسألالفصل التاسع خاص بأركان الكتابةو      
، وألّن كما قال اجلاحظ حتصيل األلفاظحتصيل املعاي أيَسر من  ، ألنّ الّصنعة الّلفظّية

، ألهّنم ال ميلكون كّنهم ال يستطيعون الّتعبري عنهال ،عاي الشريفة قد ميلكها الّسوقةامل
 .القدرة على سبك األلفاظ املناسبة

 

 والفصل العاشر واألخري يف طرق تعّلم الكتابة.
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ع يف املنظوم، والتجنيس وتصريأبواب ه : الّسجع يف املنثور،  ف مثانيةاملؤلَّ  كما يضمّ 
، وتكرير واختالف صيغ األلفاظ  املنثور،يف ةواملوازن ،ولزوم ماال يلزم فيهما معا ،والورصيع

 .احلروف فيهما أيضا
 

 المصطلح البالغي  لغة واصطالحا :تنوير
العلم  صولّيون:تدقيقا ال بأس بإيراد ما قاله األقبل الّشروع يف بيان املصطلح البالغّ  
 بالّش ء فرع عن تصّوره. فما هو املصطلح؟

 

، من مادة ــ صلح ــ والداللة اليت مصدر ميمّ  للفعل "اصطلح" :لغة املصطلح"لفظ "
تولّد ، وت، كما أهّنا حتمل داللة االتّفاق"املعاجم عموما ه  "ضّد الفسادحتملها املادة يف 

، ومحلت (5)" يف املعاجم العربّية القدميةاصطلحفعل "عن هذه املادة أفعال كثرية، وقد ورد ال
 .واتّفقوا عليه ءفوا على الّش عار ، إذا تمعىن االتّفاق، نظري قولنا: اصطلح القوم

 

اتّفاق طائفة خمصوصة على أمر " ، فقد عّرفه الزّبيدّي بقوله:أّما يف االصطالح
   على ش ء حمّددمصطلح معنّي ، أي أّن علماء أّي علم يتفقون على إطالق (1)خمصوص"

أوضح كالما  أّما الّشريف اجلرجاّي فقد كان ميّيزون به عن غريه من املصطلحات اأُلَخر.
غوّي إىل معىن هو إخراج الّش ء من معىن ل"من الزبيدّي عند تعريفه للمصطلح إذ يقول: 

ينقل عن  باسم ما ءة عن اتّفاق قوم على تسمية الّش ، واالصطالح عبار آخر، لبيان املراد
تعريفه للمصطلح ممّا يفعله علماء أّي علم  ىولعّل العالّمة اجلرجاّي استق ،(0)موضعه األّول"

 .أو اصطالح ّ  والثّاي شرع ّ  أحدمها لغوّي، طالق تعريفني عليه:بإ
 

االصطالح افتعال من الّصلح "فيعرض ملدلول املصطلح فيقول:  أّما أبو البقاء الكفويّ 
صل معلوماته بالّنظر ... ويستعمل االصطالح غالبا يف العلم الذي حت كاالقتسام  للمشاركه

 .(8)واالستدالل"
 

ة عن تعريف ويتضح من خالل ما سبق من الّتعاريف أّن املصطلح هو: "عبار 
قريب مفهوم الّش ء إىل املخاطبني،  وتسهيل ، لعدة أسباب منها" تيستخدمه طائفة معّينة
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وعدم الوقوع يف حرية لدي القارئ له، أو املخاطب به عند استعماله  ،الوقوف على معانيه
الط ، وعدم اختس الذي يكتنف كثريا من املصطلحاتأوتطبيقه، وإزاله الغموض واإللبا
 .(9)"بعضها ببعض عند حتديد مدلوله

 

 ي  قبل وعند ابن األثيرالغالمصطلح الب :تنوير
ّن مصطلحات البالغة العربّية إ .. القول بالعودة اىل املصطلح البالغّ  خصوصا ميكن

، مثله مثل أّي علم مل ينضج من العلوم املها يف بداية نشأة علم البالغةمل تّتضح مع
، وإن كان ألوائل إرهاصات للمصطلح البالغ ّ األخرى، وجدنا يف كتابات البالغّيني ا

 فقد وجدنا ابن املعتز أّي علم جديد ـــ يتداخل بعضها ببعض ــ وهذا أمر طبيع  لنشأة
، قاصدا به معىن لقه على بعض املصطلحات البالغّية( يف كتابه البديع الذي أطه291ت)

 لفّن الثالث من فنون علم البالغة، وهو اعارف عليه علماء البالغة من بعدهغري الذي ت
ملصطلح اون، وتعتير هذه ه  أوىل إرهاصات فن ةتطاع أن حيصر علم البالغة يف مخساس

 البالغّ  كما تُعدُّ املفاتيح األوىل لعلم البالغة.
 

على ما تقّدمها ورّد أعجاز الكالم  ،واملطابقة االستعارة، والّتجنيس، وهذه الفنون ه :
ذه الفنون، ومل ابن املعتّز مل يدّع بكتابه هذا حصر البالغة يف ه واملذهب الكالمّ ، ولكنّ 

، وأراد أن يُْديلَ بدلوه فقال: على مصراعيه ملن جاء بعده ، بل تركه مفتوحايغلق الباب بعده
 يارا، من غري جهل مبحاسن الكالمعلى الفنون اخلمسة اخت بالبديع اقتصرنا أنّا الناظر "ويعلم

 ديع على تلك اخلمسة فـَْليَـْفَعلْ ، فمن أحّب أن يقتدَي بنا ويقتصر بالبوال ضيق يف املعرفة
 .(67)"ع وارتأى غري رأينا فله اختيارهىل البديإغريها شيئا  فمن أضاف من هذه احملاسن أو

 

واعتير نفسه فارس هذا امليدان ، ز بعدم ولوج أحٍد هذا الباب قبلهوقد جزم ابن املعت
فأّما العلماء بالّلغة والّشعر القدمي فال يعرفون هذا االسم، وال يدرون ما " ول حيث قالاأل

 (66)ْفُته سنة أربع وسبعني ومائتني"وألّ  ،سبقين إليه أحدهو، وما مجع فنون البديع وال 

 ىلإدون الّنظر  راية التجديد يف علم البالغة، لواهذا وقد جاء من بعده علماء أجاّلء مح
مام عبد القاهر فقد ظهر اإل ،ترسيم حدود للّتعريفات البالغّيةأو  ،ماهّية املصطلح البالغ ّ 
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مل يهتم فيهما و  ،دالئل االعجاز، وأسرار البالغة وأّلف كتابْيه:ه( 106)ت اجلرجاي
ان ، إّّنا كتقسيمات كما فعله املتأّخرون عنهتفرّع منها ت، وال بتفريعات باملصطلح البالغ ّ 

أّن القرآن  وقد رّد على النظّام وأتباعه من املعتزلة الذين اّدعوا ،شغله الّشاغل قضّية النَّْظمِ 
أّن اهلل صرفهم عن اإلتيان مبثله أي  ،ا هو معجز بالّصرفة، إّنّ هليس معجزا بلفظه وبيان

كما   ،مام يف الّدالئل عن الّتقدمي والّتأخري، والذِّكر واحلْذف والفصل والوصلفتحّدث اإل
أّن االمام يف   واملالحظ ،، والّتمثيللّتجنيس، واالستعارة، والّتشبيهتكّلم يف األسرار عن ا
مل يكورث باملصطلح  غة املصدر الرئيس يف البالغة ــعلماء البالكتابْيه ــ اللذين يعتيرمها 

 . بتعريفاته وتفريعاته وتقسيماتهوال ،البالغ ّ 
 

بدأت املصطلحات البالغّية ه( 121)ت وبعد ظهور كتاب مفتاح العلوم للّسّكاك ّ 
 تّتضح معاملها، وتظهر شيئا فشيئا، وبدأت إرهاصات هذا الفّن تستوي على سوقها، فبعد

ه الكثري من املصطلحات البالغّية وحّدد في ،قسم الثّالث من كتابه يف البالغةأن جعل ال
على ، وظهرت شروح ا شارحني للكتاب، أو خمتصرين له، إمّ أسرع إليه الكثري من العلماء

وكتب "تلخيص ه( 039)ت ، فجاء اخلطيب القزويينّ وتفصيالت للمختصرات ،الّشروح
، وكتب من بعده فكتب كتاب "اإليضاح" ،الّتلخيص حيتاج إىل توضيح" مث وجد أّن املفتاح
، وجاء من بعدمها الّسعد فراح يف تلخيص املفتاح""عروس اال كتابهه( 013)ت الّسبك ّ 

، وهكذا بدأت ملختصر واملطّول يف شرح املفتاح"ا" وكتب كتابْيهه( 093)تالتفتازاّي 
، حّت ل هذه املؤلّفات الّسالفه الذّكرع من خالاملصطلحات البالغّية يف االنتشار والّتوسّ 

لح الواحد قد يكون له ، بل إّن املصطالواحد تتفرّع منه مصطلحات عّدة أصبح املصطلح
 .على الباحثني كما سنعرف فيما بعدختتلط  ،أمساء شّّت 

 

أدب املثل الّسائر يف "، ظهر ابن االثري بكتابه لوقت الّذي ظهر فيه كتاب املفتاحويف ا
 وغزارة علمه ،اّطالع ابن األثري وتنوّع ثقافته ةلكاتب والّشاعر" الذي يكشف عن سعا

"ولضياء الّدين من حيث قال فيه ابن خّلكان الذي كان مادحا للمؤلِّف واملؤلَّف 
، كتابه الذي مسّاه ــ املثل الّسائر يف أدب فضله، وحتقيق نبله ةّتصانيف الّدالة على غزار ال
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ئا يتعّلق بفن الكتابة إالّ ومل يورك شي ،ّشاعرــ وهو يف جمّلدين مجع فيه فأْوَعبالكاتب وال
 .(62)فرغ من تصنيفه كتبه الّناُس عنه"ا ذكره، ومل

 

، وبني اء من بعده بني مؤيِّد له ومعارضه العلموبعد ظهور هذا املصّنف الّنقدّي، تلّقف
"نزهة ـُمَسّمى بـواله( 091)ت الدُّنـَْيِسرِيي ذاكر حملاسنه وناقدها، حيث برز كتاب البن العطّار

ا ظهر ، وكذلك كتاب "الّروض الزّاهر يف حماسن املثل الّسائر" ومثلمالّناظر يف املثل الّسائر"
والّذي أّلف   ه(151)ت املدائين ، وجند من بينهم ابن أ،ي احلديداملادحون ظهر الّناقدون له

خري أخذ من الّشهرة الكثري ، ولعّل هذا الكتاب األالّسائر"الّدائر على املثل كتابه" الفلك 
، ولكن بعد ظهوره تبارى الغة، والقائم على احلّجة البّيزه بالّنقد املوضوعّ  البّناءوذلك لتم

 (ه157)تالركن اّلسنجارّي  ديد، ويف هذا املقام يظهر كتابالعلماء يف الرّد على بن أ،ي احل
نْشُر املثل الّسائر وطّ  الفْلك الّدائر"، كما جند " أ،ي احلديد، ومسّاهلذي ينقد فيه نقد ابن وا

 لذي يرّد فيه على ابن أ،ي احلديدوا ه(011)ت مصّنف صالح اّلدين بن أيبك الّصَفِدي
 .ابن أ،ي احلديد، وهكذا توالت املصّنفات للرّد على ة الثّائِر على املَثل الّسائر"ُنْصرَ مسّاه "
 

    العالّمة  الوقفة القصرية مع كتاب املثل الّسائر ميكن القول: لقد كانوبعد هذه 
املثل السائر" حّّت تتناسب هذه املصطلحات البالغّية يف كتابه " ثري دقيقا يف إطالقابن األ

املصطلحات مع معانيها، وكان يرّد كالم كثري من العلماء الّذين تشاهبت عليهم 
عندما خلط ه( 330)ت ، فنراه يرّد على قدامة بن جعفرملحات وتداخلت يف أذهاهناملصط

بغري ما اصطلح عليه  ، وعّرَفهُ ، ومّثل لألّول بأْمثلة الثّايبني مصطلَحْ  الطّباق واجلناس
وقد أمجع أرباُب هذه الّصناعة على أّن املطابقة يف الكالم ه  "، فقال ابن األثريالبالغّيون
     ، والّليل والّنهار، وخالفهم يف ذلك قدامة وضّده، كالّسواد والبياض ءبني الّش  اجلمع
  متساِوينْي يف البناء والّصيغة، خمتلَفنْي يف املعىنجعفر الكاتب فقال املطابقة إيراُد لفظنْي  بن

 .(63)ذا كانت مشتّقة"إغري أّن األمساء ال مشاحة إاّل  ،وهذا الّذي ذكره هو الّتْجنيس بعيِنه

ظّاهر أّن العالّمة ابن األثري قد وقف على الّصواب يف كالمه الّسابق فيما تعّلق باملسألة الو 
، وقد يعذر الّرجل يف هذا، وذلك بسبب تداخلت عنده املصطلحات البالغّيةفقدامة قد 
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، فالبالغة العربّية مل تنضج بعد لذلك جنده ات البالغّية مل تستقّر يف زمانهأّن املصطلح
 ، وبني اجلناس الّذي هو حمسِّن لفظّ .طّباق الّذي هو حُمَسٌِّن معنويّ الخيلط بني 

 

إىل نوعنْي: هذا وقد قّسم ابن األثري املصطلحات البالغّية يف كتابه "املثل الّسائر" 
ّية  ، وحتّدث عن احملّسنات الّلفظّمنها األلفاظ املفردة واملرّكبة، وضالّصناعات الّلفظّية
الثّاي هو: الّصناعات املعنويّة، وضّمنها الّتشبيه، واالستعارة والّنوع  ،كالّتجنيس والّسجع

وبذلك تفّرد ابن األثري  ،وغريها من املصطلحات ،واإلجياز، واإلرصاد، واإلطناب وااللتفات،
ىل ثالثة علوم هبذا الّتقسيم الّذي خالف فيه أكثر البالغينّي الّذين يقّسمون علم البالغة إ

 .والبيان، والبديع وه : املعاي،
 

ومن خالل هذه الّدراسة سنحاول الوقوف على مجلة من املصطلحات البالغّية اليت 
 خالف فيها ابن األثري البالغّيني يف املصطلح أو يف املسّمى أو انفرد هبا.

 

 المصطلحات االنفرادي ة عند ابن األثيرإضاءة: 
د ال جندها عند غريهم قاليت جند بعض النّقاد أحيانا يستخدمون بعض املصطلحات 

ة لرؤية وهذا التفّرد الذي نلحظه يندرج ضمن وجهات الّنظر اليت تكون مغاير ، من نظرائهم
، وثقافته اليت قد متل  عليه خالف ما يعتقده غريه. فما املقصود الّناقد أخرى تبعا لقناعة

 ؟ ةباالنفراديّ 
 

الّناقد يف ابتكار هذا املصطلح أو  ، األسبقّية لدىيف هذا املقامنقصد باالنفراديّة 
أشاع ذكرها بني الّناس، حّت صار هل هبذه الّتسمية دون سواه من النّقاد، مث  هذاك، مث تفّرد
 ؟ معروفا هبا

  

هناك مصطلحات بالغّية كان البن األثري الفضل يف ابتكارها مث إشاعتها يف كتبه 
املثل الّسائر يف أدب " وذلك ما وجدناه يف كتابهحّّت يتلّقاها املتعّلمة وأهل الّنقد والبالغة، 

 وحنن يف هذا املقام سنقوم حبصر حديثنا عن بعض هذه املصطلحات ."الكاتب والّشاعر
"املثل  األثري يف كتابه ابن؟ وكيف تناوهلا  وليس مجيعها، فما ه  أبرز هذه املصطلحات

 ؟ الّسائر يف أدب الكاتب والّشاعر"
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 : الت وشيح أو ال
املثل " لقد خالف ابن االثري الكثري من العلماء يف إطالق بعض املصطلحات يف كتابه

تلك اليت تعارف  ، حيث وضع هلا مجلة من األمساء غريالّسائر يف أدب الكاتب والّشاعر"
ات وهو أن يبيِنَ الّشاعر أبي"سنجده يعّرف مصطلح الّتوشيح بقوله  فمثال ،عليها بعضهم

ان شعرا مستقيما ، فإذا وقف من البيت على القافية األوىل كخمتلَفنْي  قصيدته على حبَرْين
       عليه شعره من القافيه األخرى كانىل ذلك ما بين إ، وإذا أضاف من حبر على عروض

، وصار ما ُيضاُف إىل القافية للبيت  عرا مستقيما من حبر آخر على عروضــ ش ــ أيضا
 .(61)كالوشاح"

 

حّت ال يبدو  ،أنّه ال ينبغ  للّشاعر أن ُيْكثر من الّتوشيح يف شعرهويرى ابن األثري 
ن منها ما خرج عفويّا بغري ، وأفضل ما يكو ألنّه من احملّسنات الّلفظّية ،عليه التكلُّفُ 

هو ما كان يسريا  ": قول وهو يتكّلم عن أحسن الّتوشيح، حيث جند ابن األثري يتكّلف
 .(65)"اجللد الّشية يف قم يف الّثوب أوكالرّ 

 

املصطلح وخيتلف معه يف  وإذا أتينا إىل علماء البالغة جند منهم من يوافقه الرّأي يف 
فمثال  .، ونرى فريقا آخرا خيتلف معه يف إطالق املصطلح ويّتفق معه على املسّمىُمسّمىـال

أن "، والذي عّرف الّتوشيح بقوله: ه(581)ت  األّول نراه واضحا جلّيا عند أسامه بن منقذ
تّفاق هنا حاصل يف فاال  .(61)تريد الّش ء فتعِّير عنه عبارة حسنة وإن كانت أْطول منه"

ذ أطلقه على غري ما أطلقه فأسامة بن منق ،إطالق املصطلح، واالختالف واقع يف املسّمى
ّتوشيح خبالف أنّه عّرف الومن األمثله أيضا ما نراه مع قدامه بن جعفر، حيث  ثري.ابن األ

ن يكون أّول البيت شاهدا وهو أ" ثري، حيث يقول يف كتابه نقد الشعرما عّرفه به ابن األ
، إذا مسع قافية القصيدة اليت البيُت منها ، حّّت إّن الذي يعرفبقافيته، ومعناها متعلِّقا به

بق على ذكره قدامه ينط . وهذا الّتعريف الذي(60)"البيت عرف آخره وبانت له قافيته أّول
 ثري وال ينطبق على الّتوشيح.رصاد عند ابن األمصطلح اإل

 



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
316 
 

 ّرف الّتوشيح مبا عّرفه به قدامة، وعّي مع قدامة يف املصطلح واملسّمىوقد اتفق احلمو 
 أّول الكالم دااّل على لفظ آخره الّتوشيح أن يكون معىن"ه( 830)تحيث يقول احلموّي 

خره منزلة حمّل ، وينزل أّول الكالم وآه ينزل فيه املعىن منزلة الوشاح، فإنّ وه الّتوشيحوهلذا مسّ 
ب إليه ويف هذا الّذي ذه .(68)كشح الّلذْين جيول عليهما الوشاح"، والالوشاح من العاتق

، وابن حّجة احلموّي نظر، إذ أهّنما أطلقا مصطلح الّتوشيح على العالّمتان قدامة بن جعفر
، فعند الّتدقيق جند أّن مصطلح الف ما اتّفق عليه علماء البالغةمصطلح اإلرصاد خ

 .الّتوشيح على ما سنعرفه فيما بعداإلرصاد أوىل بالّتسمية من 
 

، ولكن خيتلفون معه يف املصطلح املسّمى  ثري يففقوا مع ابن األواملثال الثّاي هو أن يتّ 
ما أطلقه عليه ابن األثري، فقط فهناك من أطلق على هذا الّلون البديعّ  مصطلحا غري 

بناء البيت على  "ومنه الّتشريع وهو خلطيب القزوييّن مصطلح "الّتشريع" فقال:أطلق عليه ا
ثري معه يف قد اتّفق ابن األف ،(69)على الوقوف على كّل واحدة منهما" قافيتني يصّح املعىن

وييّن يف تعريفه للّتشريع كانت إاّل أّن عبارة اخلطيب القز  ،املسّمى واختلف معه يف املصطلح
، بينما نرى تعريف ابن األثري إهّنا حتتاج إىل مزيد من اإليضاحبل  ،أوجز وأكثر اختصارا

  للّتوشيح أمشل وأوضح معىًن ومبىًن.
 

 رصاد: مصطلح اإلثانيا
من شعره عل قافية وحقيقته أن يبين الّشاعر البيت "يعرف ابن األثري اإلرصاد بقوله: 

 البيت عرف ما يأيت به يف قافيته ذا أنشد َصْدرَ إف ،عّدها يف نفسهأ، أي أرصدها لهقد 
 .(27)خري الكالم ما دّل بعضه على بعض" ، فإنّ وذلك من حممود الّصنعة

 "يف قول الّشاعر البحورّي: أوردهمن ذلك ما 
 يـَْوَم اللَِّقاِء َكاَلِم َأحلَّْت َدِم  مْن غرْيِ ُجْرٍم وحرََّمْت             باَل َسَبٍب 

 ـــــَرَامِ ـــــه بِـــُمَحلَّــِل              ولَْيَس الِذي حرَّْمُتُه حِب ــتُ ـــــَس الـــــذِّي حلـــّلْ ـــْيـــــفـــل
 

ـ أّن عُجزه فليس يذهب على الّسامع ـــ وقد عرف البيت األّول وصْدر البيت الثّاي ــ
 .(26)"هو ما قاله البحوريّ 
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عله ، ومل جيابن األثري مل يقتصر على ذكر "اإلرصاد" فقط على مستوى الّشعر إنّ 
لكالم املنثور كما وقد جاء اإلرصاد يف ا: "حصرا على الّنظم دون الّنثر، لذلك جنده يقول

، من بعد هذه الفائدة بالقرآن الكرمي، موظّفا بعض الّنماذج ويدّلل ،(22)جاء يف الّشعر"
َوَما َكاَن الّنَاُس ِإالَّ ُأمًَّة َواِحَدًة َفاْخَتَلُفُوا َوَلْواَل َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك َلُقِضَي ﴿ :سبحانه ذلكم قوله

َلُقِضَي َبْيَنُهْم ِفيَما ﴿ :فإذا وقف الّسامع على قوله تعاىل (69يونس:)﴾ُهْم ِفيَما ِفيِه َيْخَتِلُفوَنَبْيَن
 .ِلما تقّدم من الّداللة عليه -ن خيتلفو  -عرف أّن بعده  ﴾ِفيِه

 

ق عليه يف  ويبدو يل أّن هذا املصطلح مل يستقر يف ذهن ابن األثري، إذ نرى أنّه يطلِ 
بالّتسهيم  ، وبنّي أّن املراديف صناعة األنشا( امسا آخر وهو "الّتسهيم"ْنشأ ُـ كتابه )املفتاح امل

: مّث عّرف الّتسهيم بتعريَفنْي  هناك فرق بني املصطلحني، ، فليسهو املراد من اإلرصاد
املنشئ أن يأخذ "الّتعريف الذي ذكره يف املثل الّسائر، وذكر تعريفا آخر يف املفتاح قائال: 

حبقيقة فيعود راجعا ، فيقع له أّن الواصل إليه الكتاب ال يتصّوره يف معىن فيورده غري مشروح
رئ الذي يقف والذي يبدو للقا، (23)"يظهره، وإّما أن جيل  الّشبه فيه ، إّما أنإىل ما قّدمه

، ألّن على برٍّ واضح يف هذه املسألة ، أّن ابن األثري ال يظهر له رسوٌّ على هذين الّتعريفني
اي الذي تضّمنه كتاب " ال يطابق التعريف الثّ الوارد يف كتابه "املثل الّسائرالتعريف األول 

، الذي ميّكننا من شيئا من التدقيق العلمّ  املوّسعلتايل هذه املسألة تقتض  وبا، "املفتاح"
 . شكال الذي يبدو قريبا من الورّددفّك هذا اإل

 

عتقد "ن :طه حممد عبد الفتاح جادو يف قولهوقد أشار إىل هذا اإلشكال األستاذ: 
، كما أّن الّتعريف ناحيةم ال ينطبق على ُمسّماه من ، فالّتسهيبأنّه جانبه الّصواب يف هذا

 .(21)الذي أورده ميكن أن ينطبق على لون بالغّ  آخر وهو الّلّف والّنشر ..."
 

كتابه "الّصناعتني"    ونشري يف هذا املقام أيضا إىل أّن أبا هالل العسكرّي اعتمد يف
 ه  األْوىل ألوىل ــ اإلرصاد ــالّتسمية امصطلح "اإلرصاد" ُمْطِلقا عليه اسم "الّتوشيح"، و 

مثلما  ، أّما الّتوشيح فإنّه لون آخر من األلوان البديعّيةحيث ناسب االسم مسّماه والق به
 .فات البالغّيةهو مثبت يف املصنّ 
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، ويعطيها مصطلحا الل نفسه يعورض على هذه الّتسميةوعند التدبّر جتد أّن أبا ه
الّتسمية غري  ، وهذههذا الّنوع الّتوشيحمُسّ  " " فيقول يف كتابه الّصناعتنيالتبينيآخر وهو "

يكون مبتدأ الكالم ينبئ عن ، وهو أن َ  ــ  تبيينا ــ  لكان أقرب، ولو مُسِّ الزمة هبذا املعىن
، أو عرفت رواية مث مقطعه، وأّوله خيير بآخره، وصْدرُه يشهد بَعُجزِه، حّّت لو مسعت شعرا

فلننظر إىل هذا الوّرّدد . (25)"ّسماع إليهعلى عجزه قبل بلوغ ال مسعت صدر بيت منه وقفت
ويف هذا دليل  ، فمرة هو الّتوشيح، وأخرى هو الّتبيني،اخل هذا النص يف إطالق املصطلحد

 .ستقرار املصطلح البالغّ  يف عصرهعلى عدم ا
 

  ثالثا: مصطلح المغالطة المعنوي ة
املغالطات  الّنوع العشرون، وجند هذا املصطلح حتديدا يف اجلزء الثّاي من الكتاب،

وهذا الّنوع من أحلى ما استعمل يف الكالم وألطفه، ملا فيه من "يقول ابن االثري:  .املعنويّة
 وهو املقصود باملغالطة املعنويّة" والاّلفت هنا استعماله ملصطلح "الّتوريّة ،(21)الّتوريّة"

 مكثّفة عند غريه من البالغينّي  ةواملالحظ أّن مصطلح الّتوريّة هو األكثر اعتمادا وبصور 
، أّما ما ث أنّنا مل جند له ذكرا يف كتبهم، حيقد انفرد هبذا املصطلح دون غريه وبذلك يكون

، إّّنا وظّفه يف داللة رجاّي من أنّه وّظف هذا املصطلحذُكر عن الّشيخ عبد القاهر اجل
وكقول الّذي قال "رد قوله ، وه  داللة أسلوب احلكيم، وذلك حينما أو وريةأخرى غري التّ 

، فقال على سبيل املغالطة: ومثل األمري احلّجاج: ال أمحلّنك على األدهم، يريد القيد له
على احلجاج، هو من  -القبعثري  -أّن رّد فاملالحظ  ،(20)حُيمل على األدهم واألشهب"

أنه استعمله يف  وبذلك ندرك .، الذي مسّاه الّشيخ عبد القاهر باملغالطةقبيل أسلوب احلكيم
مث يستطرد ابن األثري يف سرد الّنماذج حول هذا  .داللة خمالفة ملا ذهب إليه ابن األثري

املصطلح. بالّشعر والّنثر على حّد سواء، فمن بني الّنماذج اليت أوردها ويقصد هبا الّتورية ما 
  يبق منه بقّيةهاب الّش ء إذا مل، وعلى ذيطلق على عنب الثّعلب يل : لفظ الفناء: فإنّه

: الغوى وكذلك لفظ .هو عنب الثّعلبيقال: أفناه إذا أذهبه، وأفناه إذا أطعمه الفنا و 
: طلب غواه إذا أطعمه نبت الغوى، ويقالوالرشد، ومها نبتان، يُقال: أغواه إذا أضّله، وأ

 .(28)رشدا: إذا طلب ذلك الّنبت، وطلب رشدا إذا طلب اهلداية"
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"ومن هذا األسلوب ما كتبته يف فصل  ة اليّت أوردها ابن األثري قولهومن األمثلة الرّائق
م  وهو يتحّلى من البيان بأمسائه، وتيرز من كتاب إىل بعض اإلخوان فقلت: "وعهدي بقل

اطري أبا ، وقد أصبحْت يدي منه وه  محّالة احلطب، وأصبح خأنواع املعاي من ظلمائه
 .(29)"جهل بعد أن كان أبا هلب

 

فيقول:  ،وظَّفه يف هذا الّسياقالكالم ميرزا داللة األلفاظ امل ابن األثري على هذايعلق 
  إىل ما فيه من الّتورية الّلطيفة، فانظر أيّها املتأّمل ةوهذا أحسن من األول، وأخلب عبار "

 ، ويَُذمُّ فيوصف بأنّه بليد وجاهل؟ نّه وقّاٌد وملتهبأال ترى أّن اخلاطر حُيمد فُيوصف بأ
، وكذلك محّالة احلطب، ه  املرأة املعروفة، وإذا املعروفان وأبو هلب وأبو جهل مها الّرجالن

 نقلت أنا هذا املعىن الّذي قصدته، فلّما ُذّم القلم قيل أنّه حطب، وأّن صاحبه حاطب
، ميكن والّنماذج يف هذا الباب كثرية، (37)، وورّيت فيه تورية"ِجئُت به على حكم املغالطة

 .اجعتها يف مكاهنا، كما هو موثّقللقارئ الّنهم مر 
 

 رابعا: مصطلح المنافرة بين األلفاظ في الس بك
، الّنوع الثامن، حتت "املثل الّسائر" اجلزء األول وقد ورد هذا املصطلح يف كتاب

وحول هذا املصطلح حتديدا جيد القارئ  -يف املنافرات بني األلفاظ يف الّسبك  -مسّمى 
 -لبديع علم ا -والذي يضعه البالغّيون ضمن حدود  -املنافرة بني األلفاظ  -مصطلح 

قتصرون على ذكر هذا الّلون ضمن ، يجيع، والّتجنيس، والّتصريحسوهم يتكّلمون عن الت
اء املخّلة بالّلفظ ، والّذي يعتيرونه من األشيماتالكل " ويسّمونه بالّتنافر يف"فصاحة الكالم

، وعلى مستوى الوّركيب إذا إذا تنافرت حروفها اسُتْثِقَلت فظستوى اللّ ، على مأو بالوّركيب
 .، شعرا كان أم نثرانافرت الكلمات اْسُتْثِقل الكالمت

 

لبالغينّي ، يشري إىل أّن هناك تقصريا من قبل ااألثري وهو يتفّرد هبذا املصطلح إّن ابن
وهذا " :، حيث جنده يقولالفصل م مل يصلوا فيه إىل القول، وبأهنّ الذين سبقوه أو عاصروه

تكون األلفاظ  ، وغاية ما يقال أنّه ينبغ  أالّ ق أحد من علماء البيان القول فيهالّنوع مل حيق
، حّّت أنّه قد خلط الّنوع ذا القول من غري بيان وال تفصيل، مث يكتف  هبنافرة عن مواضعها

ختّصه إاّل أهّنما قد اشتبها على علماء  ة، له حقيقضلة، وكّل منهما نوع مفرد برأسهعابامل
  ثري ؟نافرة اليت يقصدها ابن األفما معىن امل .(36)، فكيف على جاهل ال يعلم ؟"البيان



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
315 
 

يقة هذا الّنوع الذي هو وحق:"ىل كالمه حيث يقول ُمعّرفاإلتحديد ذلك وجب الّرجوع 
. وبالّتايل (32)"ممّا هو يف معناها أوىل بالذّكر ، أن يُذكر لفظ أو ألفاظ يكون غريهااملنافرة

فقد يعمد  فظه وداللتها،فاملنافرة املقصودة ه  يف ــ تقديري ــ الّتوظيف غري الّصحيح للّ 
ة ، إاّل أّن ذلك الّلفظ من الّناحية اللغويّ داللة معّينة و الناثر إىل لفظ منتًقى إلظهارالّشاعر أ

أو  ،أو تأثريا الّداللة األكثر إثارة ، وبالّتايل هو لفظ قاصر عن أداءْعِنيَّة يؤدي الّدالله املال
نتصّفح هذا الّنموذج  ، ورمّبا اّتضح لنا هذا الكالم أكثر وحننحتقيقا للمعىن املراد إظهاره

 :، يقول فيهملمّثل يف بيت من الّشعر للمتنيب، واالذي أورده
 ..... َواَل حَيُْلِل اأَلْمِر الذِّي ُهَو يـُيْرِمُ  َحِاِللُ  َفاَل يـُيْرُِم اأَلْمَر الذِّي ُهوَ 

 

، وكانت له ــ نافرة عن موضعها حالل فلفظ ــ" يقول ابن األثري منتقدا هذا البيت:
 :فقال -ناقض  -مندوحة عنها، ألنّه لو استعمل عوضا عنها لفظة 

 ..... وال ينقض األمر الذي هو ييرم فال ييرم األمر الذي هو ناقض
 

الل ــ وما ، وهذه الّلفظة اليت ه  ــ حة يف مكاهنا، غري قلقة وال نافرةالّلفظة قار  تءجا
 لّثالثّ ، ونقله إىل اسم الفاعلوه  فك اإلدغام يف الفعل ا ستعمال،يف االجيري جمراها 

، وال هّم ذا فال حيسن أن يقال: بال الّثوب: فهو بالل، وال سّل الّسيف: فهو ساللوعلى ه
ح من والواض .(33): فهو حانن"فهو هامم، وال خّط الكتاب: فهو خاطط، وال حناألمر: با

، يعين قصورها عن أداء املعىن أّن املنافرة على مستوى الّلفظة ،هذا الكالم الّنقدي الّسابق
، واليّت جتعل ن القاعدة النحويّة غري الّصحيحة، كما يندرج ضمن ذلك خروجها علّدقيقا

، ولفظ هذه صفاته ال ميكن أن ستصاغ ذوقا، وال املقبول توظيفا كبنيةمنها لفظا ليس بامل
 .اجلميل املليح التفصيل والكالم احلسن ى ملدارج الفصاحة،يرق

 

، وجدناها يف تقديرنا، وبعد قراءة حميطة باملوضوعفهذه املصطلحات اليت عمدنا إليها 
 ل على املسألة من خالل ما كتبناهيدلّ ، وقد أوردنا ما ر انفرادية يف اعتماد ابن األثرياألكث

، وإّّنا أردت القول بأّن حوال ــ أنّه قول فصل يف املسألةــ بأي حال من األ وليس هذا يعين
   الكثري من الغموضة أخرى قد جتلّ املوضوع ميكن أن ينظر فيه من جوانب علمّية نقديّ 

 .وتبّصر العقل الّدارس باجلديد
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 .27: ، ص6، ج6998، 6، طحممد حممد عويضة
 .26: ، ص6الّسائر يف أدب الكاتب والّشاعر، ج ، املثلابن األثري -(2)
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 القيمة المصطلحية لكتاب

 (هـ181"الوافي في َنْظم القوافي" ألبي الطيب الرُّندي )
 

The terminology value of the book: The ample in poetry rhyming 
By Abu-Tayib Al-Rondi (684 AH) 

  
 عبد العزيز بوكطايةد.                                                   

 (المغرب)وجدة  - جامعة محمد األول                                                  
        abd.boug68@gmail.com 

 
 

 38/88/0808تاريخ القبول:                          84/88/0808: رسالتاريخ اإل
 

 ملخص:
القرن يعتير كتاب "الوايف يف نظم القوايف" من أهم املصادر النقدية يف األندلس خالل 

، وقد شكلت قضاياه امتدادا لقضايا النقد باملشرق العر،ي، واشتمل على اهلجري السابع
القضايا النقدية وفق منهج  منظومة اصطالحية غنية. ولعل ما ميز مؤلفه هو بسط هذه

املصطلحية  القيمةو  القليلة، النقدية الرندي آراء خالل من للكتاب النقدية القيمة يبني خاص،
املضافة املتمثلة يف تصور صاحبه للشِّعر، وتوسيعه مفاهيم مصطلحات أخرى، ووضعه 

 بعض املصطلحات اليت أسست بعض املفاهيم املعتمدة يف الدراسات النقدية املعاصرة.
 

وكلتا القيمتني جعلت النقاد املعاصرين يهتمون بكتاب "الوايف يف نظم القوايف"، من 
باحث  اليت يشكل حضورها مفهوما أوليا، ومرجعا ضروريا لكلّ خالل بعض املصطلحات 

 يف القصيدة العربية التشكيلية أو مهتم بالدراسات السيميائية. 
 

القضايا  االصطالحية، املنظومة النقدي، املصطلح ،املصطلحية القيمة الكلمات المفتاحية:
 املفاهيم.، النقدية، الشعر
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Abstract: 
The book entitled '' The ample in poetry rhyming '' is considered 

among the most critical references in Andalusia during the seventh 
century (AH). Indeed, the issues tackled have formed an extension to 
other criticism-based issues raised in the Arab East. It has 
encompassed a very rich idiomatic system. Perhaps, what 
distinguished his author is that he has presented these critical issues 
according to a special methodology which displays the critical value 
of the book via Al-Rondi’s rare critical opinions. It also displays the 
extra-added terminological value which is presented in the author's 
perception about poetry and his elaboration on the concepts behind 
other terms, as wellas his setting of some terminology which 
established certain adopted concepts in contemporary critical studies. 

 

Both of these values have made contemporary critics more 
interested in the book '' the amble in poetry rhyming '' throughout 
some terms whose presence constitutes a preliminary concept as well 
as a necessary reference for every researcher in the Arabic graphic/ 
picturesque poem or anyone concerned with semiotic studies. 

 

Keywords: Term value, Critical term, Idiomatic system, critical 
issues, Poetry, Concepts. 

 

 مقدمة:
أصبح النقد القدمي نسيا منسيا، وندر االهتمام به يف اآلونة األخرية،  واجتهت اجلهود 
إىل النقد احلديث. لذا يروم هذا املقال نفض الغبار عن كتاب نقدي أندلس  "الوايف يف 

، من خالل منظومته االصطالحية الغنية. فماه  قيمة (6)" أل،ي الطيب الرندينظم القوايف
منه؟ وما حظ مصطلحات هذا  هذا الكتاب املصطلحية؟ وما مدى إفادة النقاد املعاصرين

 الكتاب من كتب املصطلح واملعاجم؟
 

من استحضار مجلة من املعطيات تتمثل يف  ال بدّ  وقبل اإلجابة عن هذه األسئلة
اإلشارة إىل البيئة اليت أنتجت هذا املنت املدروس، وحتديد جماله العلم ، وبيان مكانته بني  

 كتب النقد األندلسية.
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 هـ(191هـ ــ 035)األحوال السياسية والفكرية إبان قيام دولة بني األحمر -8

واملغرب؛ فف  املغرب احتدم الصراع عاصر الرندي أحداثا جساما مرت هبا األندلس 
بني املرينيني واملوحدين وانتهى بسقوط املوحدين. أما يف األندلس فقد اغتنمت بعض األسر 
هذه الظروف، واستولت على احلكم، ومنها أسرة بين األمحر يف شخص حممد بن يوسف 

أرجونة مسقط  بن مخيس النصري املعروف بابن األمحر الذي دعا لنفسه مشايَل األندلس يف
( معلنا ه135(، وعمل على ضم حواضر أخرى كان آخرها غرناطة سنة )هـ129رأسه سنة )

أهل األندلس عقدوا عليه آماهلم إلنقاذ دولة اإلسالم اليت باتت  تأسيس دولته، خاصة وأنّ 
أقام بنو األمحر مملكة غرناطة بني مظاهر  األخطار هتددها من كل جانب، هكذا

 يف األندلس د األطماع  اليت كانت تتطلع إىل ما بق  من ملك املسلمنياالضطراب وتزاي
سالم  هناك، ولعل يشكلون هتديدا حقيقيا للوجود اإل أن تقوى النصارى وأصبحوا بعد

تباعا زاد من شهيتهم بعد أن استشعروا ضعف املسلمني وختاذهلم، وأدركوا سقوط احلواضر 
هذا االكتساح اجلارف مل يبق أمام احلكام  ويف ظلّ عدم قدرهتم على الدفاع عن أنفسهم، 

املسلمني من سبيل غري عقد معاهدات الصلح واملهادنة بشروط مذلة حتقق أهداف 
 ابن األمحر َصاَلَ  (ه115 )أي سنة "وفيها. يقول عل  بن أ،ي زرع: النصارى يف االسورداد

املسلمني... وقيل إن من الفونش على أن أعطاه ابن األمحر حنو أربعني مسورا من بالد 
مسور  املسورة مئة واحلصونأللفونش من بالد املسلمني من املدن  ابن األمحرمجلة ما أعطى 

 .(2)"األندلس ومخس مسورات من بالد شرق
 

سبان لذي شهدته األندلس جراء هجمات اإلورغم هذا الوضع السياس  اخلطري ا
احمللية املناهضة للحكم والطاحمة إليه، فإن الجتثاث الوجود العر،ي اإلسالم ، والثورات 

مبجرد استتباب احلكم يف  هذلك مل ينعكس على احلالة الفكرية، إذ من املعلوم أنّ 
ه األندلسيون إىل التحصيل العلم  الذي بدأ مبحاكاة املشرق ليتحول فيما توجّ   األندلس

بعد إىل إثبات الذات األندلسية ليدخل يف حتد للمشارقة من خالل إظهار التفوق والتميز. 
لقد أتاحت عصور القوة يف طور تأسيس الدولة وما بعد ذلك، هنضة علمية ونشاطا 

راء واخللفاء على امتداد الوجود اإلسالم  وصوال إىل وحركة أدبية ساهم فيها األم ثقافيا،
اليت مل خترج عن هذه القاعدة، وسلك حكامها هنج سلفهم يف تنشيط  دولة بين األمحر
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احلركة الثقافية رغم األوضاع السياسية املزرية، وعلى رأسهم مؤسس الدولة حممد بن يوسف 
بتثبيت حكم بين األمحر إال (، الذي كان منشغال م6202 1238-/ ه106-135ابن نصر)

 أسبوع حيضر فيه العلماء والقضاة أنه مل يغفل اجلانب الثقايف، فكان يعقد جملسا كلّ 
ويستمع خالله للشعر ويثيب عليه، وسار على هنجه من جاء بعده من السالطني واألمراء 

ها على تنشيط احلياة الثقافية من خالل املشاركة في الذين حرصوا بدورهم كل احلرص
وجلب أكابر رجاالهتا واملبالغة يف إكرامهم واإلنفاق عليهم، ولذلك عمرت حضرهتم 

وكان من الطبيع  " والفقهاء واألدباء وغريهم، وأصبحت مملكة بين األمحر قبلة هلم بالعلماء
أن تتطلع األنظار إىل تلك الدولة اجلديدة )مملكة غرناطة(، كعبة القّصاد مثلما كانت قرطبة 

ة وبلنسية، وغريها من القواعد الذاهبة، وأخذ العلماء والكتاب والشعراء يورددون وإشبيلي
وكان من أولئك الزَّهدة الوافدين على بالط سادة  بالطها يلتمسون العون والرعاية. على

. ومن (3)األندلس اجلدد، بين نصر أو بين األمحر، أبو البقاء صاَل ابن شريف الرندي"
 وقد حظ  مبكانة خاصة لدى ملوكها الرندي كان دائم الوردد على غرناظة املعلوم أنّ 

وخاصة حممد بن األمحر يف غرناطة الذي "كان من خاصة شعرائه األثريين لديه أبو الطيب 
، وه  قصيدة ذكرهتا املؤلفات (1)"رندي صاحب مرثية األندلس الشهريةصاَل بن شريف ال

وقد تعرضت للزيادة واحلذف، مما جعل حممد مفتاح يعتمد ، (5)املغربية التارخيية واألدبية
ما طرأ على  ويوازن بينهما "أزهار الرياض"، و"الذخرية السنية"، ويبني أنّ  روايتني خمتلفتني

وجيمع  .(1)القصيدة من زيادة أو نقص أو تبديل كان عن قصد يعكس نية القائمني بذلك
شهدهتا األندلس ه  اليت حركت الرندي إىل  املؤرخون أن األحداث السياسية املؤملة اليت

نظم مرثيته الشهرية اليت تثري مشاعر احلزن واألسى يف نفوس من عاصروا  تنازل ابن األمحر 
ك بل مشل كل احلواضر اليت عن األراض  اإلسالمية طواعية، ومل يقتصر رثاؤه على ذل

اء تعد من عيون الشعر تباعا فيما قبل بنحو ثالثني عامًا من خالل نونية عصمهتاوت 
 العر،ي، ومطلعها:

 فال يغرُّ بطيِب العيِش إنسانُ    ***  لكلِّ ش ٍء إذا مــــا متَّ نقصاُن 
 

النقصان سنة اخللق يف كل  مفادها أنّ  عامةحبكمة  القصيدة استهل الشاعر" وقد
... وأرسل الشاعر حكما مطلقة يف باق  األبيات استلهمها من حوادث  ش ء عند متامه
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، ليخلص (8)االستطراد إىل ذكر التواريخ للعظة واالعتبار واحملاكاة"، مث انتقل إىل "(0)الدهر"
الرندي بدعوته هاته  . ولعلّ (9)إىل" الغرض األساس ، وهو الدعوة إىل اجلهاد واالحتاد"

 إنقاذ األندلس من الضياع.و هذا الوضع املأساوي  يستنهض مهم املسلمني لتجاوز
 

 النقد األدبي في األندلس: -0
 ميكن تصنيف اآلثار النقدية يف األندلس ضمن ثالثة اجتاهات:

 اآلراء النقدية المتفرقة: - أ

األوىل إال خالل القرن مل يكن التأليف يف نقد الشعر مبكرا، ومل يشهد خطواته 
اهلجري الرابع، إذ مل ختل املؤلفات األندلسية يف شّت مناح  العلوم من أشكال أخرى 
للنشاط النقدي، مثل: املقاالت، واملقامات، والرسائل، والفصول واآلراء املتفرقة ضمن 

 ولقد أمجع الباحثون على أنّ  الكتب األدبية العامة، وكتب التفسري، وكتب األصول...
     على يد احملاوالت النقدية األوىل يف األندلس كانت جمرد اقتباس من النقد يف املشرق،

حول احلركة  يف كتابه "العقد الفريد". وإىل جانب ذلك نشط التأليفهـ( 328) ابن عبد ربه
ولعل احلركة الشعرية يف البدء عرفت الوراجم يف األندلس، يقول مقداد رحيم: " الشعرية
 .(67)والطبقات قبل غريها من اجتاهات نقد الشعر يف األندلس..."الشعرية 

 

للطاقات  ت اجلهود النقدية، يقول إحسان عباس: "كان ال بدّ ومع توايل العصور تقوّ 
، وكان من نتائج ذلك (66)الزمن، ألسباب عديدة" األندلس، على مرّ  النقدية أن تقوى يف

    ( يف رسالته "التوابع والزوابع"هـ121هيد )ظهور ناقدين يف القرن اخلامس، مها: ابن ش
( يف رسالته "مراتب العلوم"، وكتابه "التقريب حلد املنطق واملدخل إليه هـ151وابن حزم )

 باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية".
 

"تسهيل السبيل  (، وكتابهـ128وموازاة مع ذلك جند "املقامة اللزومية" للسرقسط  )
( 5ق) (، ورسالتني نقديتني"رسالة أ،ي القاسم بن حممدهـ188الورسيل" للحميدي )إىل تعلم 

(. ومما ألف مع توايل الزمن رسالة "االنتصار ممن هـ517والرد عليها البن أ،ي اخلصال" )
( هـ533) خفاجة ديوان ابن و"مقدمة" (،هـ526)البن السيد البطليوس  عدل عن االستبصار"
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عان و"رحيان األلباب وري (،هـ512) البن بسام الشنوريين أهل اجلزيرة"و"الذخرية يف حماسن 
 (.هـ511)الشباب" البن خرية املواعيين

 

(، و"اجلامع هـ513ومن كتب التفسري واألصول "أحكام القرآن" البن العر،ي املعافري )
 (، و"التسهيل لعلوم التنزيل" البن جزيهـ106لشمس الدين القرطيب ) ألحكام القرآن"

 ... (هـ016) الكليب
 

 اهتمام األندلسيين بصناعة الشروح األدبية واللغوية: -ب
اهتم األندلسيون بصناعة الشروح األدبية واللغوية اهتماما بالغا، باعتبارها مدخال من 

وإىل كل ما سبق هنالك ميدان نقدي آخر لعل " مداخل النقد، يقول حمقق الكتاب:
ميدان تأليف الكتب النظرية، وتأليف الرسائل واملقاالت األندلسيني نشطوا فيه أكثر من 

وتشكل . (62)الصغرية، وأقصد بذلك ميدان الشروح اللغوية لدواوين وجمامع الشعر القدمي"
 مادة هذه الشروح:

شرح ُمْشَكل أبيات املتنيب" و"األنيق يف شرح احلماسة" أل،ي أبياتا مفردة لشاعر ما: " -
 (. هـ158) متام، وكالمها البن سيده

(، وشرح هـ550) شرح ابن هشام اللخم  ملقصورة ابن دريدقصيدة مفردة ألحد الشعراء:  -
 .(0أو 1ابن بدرون لقصيدة ابن عبدون)ق

(، و"شرح ديوان هـ352شرح ديوان صريع الغواي" للطبيخ )ديوانا كامال لشاعر واحد: " -
لديوان "سقط ( هـ526)(، وشرح ابن السيد البطليوس  هـ116اإلفليل  ) البن املتنيب"

 .الزند" للمعري
(، وشرح أ،ي بكر بن عاصم هـ101شرح األعلم الشنتمري )دواوين عدد من الشعراء:  -

 مرؤ القيس، النابغة، علقمة، زهري( لدواوين الشعراء الستة: اهـ191)(63)البطليوس 
 طرفة، عنورة.

 

 كتب النقـــد:  -ج
من اآلثار النقدية األندلسية القليلة اليت مُجعت يف كتاب: "إحكام صنعة الكالم" أل،ي     

( لكتاب هـ599(، و"تلخيص ابن رشد احلفيد")1قالقاسم حممد ابن عبد الغفور الكالع )
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 (هـ181) أل،ي الطيب بن شريف الرندي "فن الشعر" ألرسطو، و"الوايف يف نظم القوايف"
(، وكتاب هـ181) ينالقرطاج البلغاء وسراج األدباء" أل،ي احلسن حازم"منهاج  وكتاب

هؤالء  (... وجلّ هـ181"املصباح يف املعاي والبيان والبديع" لبدر الدين بن مالك الدمشق )
النقاد ينتمون إىل عصر بين األمحر الذي شهد فيه نقد الشعر تطورا ملحوظا، يقول مقداد 

عليه عدد كبري  ر فقد شهد نقد الشعر تقدما واضحا، دلّ أما يف عصر بين األمح" رحيم:
... ورمبا ساعد على ذلك   من النقاد أسهم امليرزون منهم يف إثرائه وتعميق اجتاهاته وقضاياه

وقد  .(61)"اء والرؤساء عليه وعلى نقدهكثرة الشعراء واالهتمام بالشعر، وإقبال امللوك واألمر 
ذكر هذا الباحث عددا كبريا من نقاد بين األمحر، وقسمهم فئتني: فئة من النقاد مل يصل 

ولعل ذلك  ش ء من آثارهم النقدية، وفئة أخرى ذُكرت آراؤهم النقدية يف كتب املتأخرين.
األندلس كانت على اتصال دائم  ما ترتبت عنه ندرة يف التأليف، خاصة إذا علمنا أنّ 

دين الثقافية يف املشرق منذ أقدم عهود التأليف عير وسائط متعددة، وحنن نعلم مبختلف امليا
حال التأليف النقدي هناك خالل هذه املرحلة، إذ اجتهد النقاد يف توليد مصطلحات 
البديع قسرا، يقول احلسني العر،ي رمحون: "منذ بداية القرن السابع، أصبح تيار البديع غالبا 

كتب خاصة بالبديـع وأنواعه وأشكاله، وكان الناقد والكاتب يف مصر والشام، وظهرت  
حمكومني مبجاراة العصر وذوقه، وكان السع  إىل استخدام البديع هاجس الشعراء حّت 
أصبح عند النقاد إحصاء لتلك األلقاب واألنواع اجلامدة. وّنثل هلذا االجتاه بأملع نقاد تلك 

حمتوى "حترير التحبري" أو"تلخيص املفتاح" وحمتوى  املرحلة يف املشرق...ومبقارنة بسيطة بني
 .(65)"منهاج البلغاء" نكتشف بوضوح املستوى العلم  اجليد عند الناقد األندلس "

 

نستنتج من خالل النص املكانة العلمية اليت حظ  هبا نقاد األندلس عموما؛ ألهنم مل 
 املشرق، بل اهتموا إىل يهتموا حبشد املصطلحات وإحصائها، وجماراة ما كان سائدا يف

جانب نقاد مغاربة آخرين باعتبارهم مجيعا من نقاد الغرب اإلسالم  مبواضيع وقضايا 
 أخرى، منها: 
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تنظيم املصطلح البالغ : ويظهر ذلك من خالل حصر الرندي لبديع الشعر وحماسنه  - 
ظيم يف أربعني بابا كما سنوضح ذلك الحقا، وحماوالت ناقدين مغربيني رامت تن

ظهر يف القرنني اهلجريني السابع والثامن بالغيان " املصطلح البالغ ، يقول أمحد أبوزيد:
مغربيان ساءمها ما وجدا عليه علم البالغة من سوء التنظيم، وشعرا مبا يرهق كاهله من 
ذلك الركام الثقيل من التفريعات واملصطلحات مها أبو حممد السجلماس ، وابن البناء 

خم قاموسه من جهته أن ينظم هذا العلم وخيفف من تض فحاول كلّ املراكش ، 
 .(61)"االصطالح  أو املصطلح 

لت املادة النقدية يف هذا القرن االستفادة من حركة النقد خالل القرن اخلامس: شكّ  -
رافدا من روافد النقد األندلس  الحقا، فقد أثارت قضايا نقدية، وانتظمت يف تيارات 

فقد جنحت حركة نقد القرن اخلامس يف توجيه النقد " صطفى عليان:خمتلفة. يقول م
األد،ي وجهة خاصة مبا أثارته من قضايا نقدية ومبا استقر فيها من تيارات، فمن القضايا 
اليت أشغل هبا نقاد األندلس يف القرنني الالحقني الصنعة املطبوعة ... ومنها املعارضة 

... ومنها الدفاع  ... ومنها تعليم البيان عة الشعرية... ومنها احليلة يف الصن واإلجادة
تيار املنهج  ... وأبعد تيارات النقد األندلس  أثرا يف املتأخرين ال عن عقيدة املعري
 .(60)والتيار اخللق ..."

 

     باإلضافة إىل ذلك انيرى األندلسيون مبكرا إىل التأليف يف العروض، بداية مع       
وله  (،هـ398( يف كتابه"العقد الفريد". وسعيد بن فتحون القرطيب )هـ328ابن عبد ربه )

مؤلفات يف العروض، منها خمتصر بني فيه موسيقى الشعر. وحممد بن أمحد القيس  
( له خمتصر يف هـ511بن مسعود اخلشين ) ( يف كتابه "املستنبط يف العروض". وحممدهـ187)

 .(68)لكايف يف أحكام القوايف"( يف كتاب "اهـ158العروض. وابن سيده )
 

األندلسيني وقفوا عند حدود اإلشكاالت الكيرى اليت أثارها النقاد  وخالصة القول إنّ 
املشارقة، وكانت هلم فيها آراء خاصة أعطت ملشاركتهم متيزا وتفردا، وعكست متيزهم 

 واستقالهلم عن املشارقة.
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األندلس  مشرقية لعدة عوامل وأسباب: وليس عيبا أن تكون املادة األساسية للنقد 
النقد  ومعىن ذلك أنّ " .(. يقول عل  لغزيوي رمحه اهلل:)بيئية، ولغوية، وحضارية، وعلمية..

 راحل السابقة: يف املشرق واملغربيف األندلس ال ميكن أن يكون إال خالصة جلهود امل
يتم على الوجه الصحيح دراسة النقد ومناهجه يف مرحلة متأخرة ال ميكن أن  ولذلك فإنّ 

 ، ملعرفة حدود االتباع واالجورارإال باإلحاطة بقضايا النقد ومناهجه يف املراحل السالفة
 .(69)ة"ومظاهر األصالة واإلضاف

 

عملية ضرورية ال حميد عنها تصل  اإلملام بقضايا النقد ومناهجه يف املراحل السالفة إنّ 
الذي يشكل إرثا مشاعا  "الوراكم املعريف" قاملاض  باحلاضر، وتشكل لبنة أساسية لتحق

 يستفيد من خالله الالحق من السابق.
 

ومن الباحثني من مل يقفوا عند حدود تأثر نقاد األندلس مبا راج يف املشرق، فمنهم 
وكما وجدنا للشعر حركة لشعر، يقول حممد رضوان الداية: "من ربط النقد األندلس  حبركة ا

ألد،ي يف القرن السابع وجود وكان للنقاد مكان. ويظهر أمامنا عدد وحياة فقد كان للنقد ا
( وحازم 185( وابن سعيد )133( وابن دحية الكليب )129من النقاد مثل الشَُّقندي )

 .(27)("181( والرندي )181)
 

ومنهم من جعل النقد األندلس  قيمة مضافة إىل النقد العر،ي، يقول رحيم مقداد: 
  ذات قيمة كبرية إىل النقد العر،ي"يشكل نقد الشعر يف األندلس يف هذا العصر إضافة 

متثل يف اجلهود النقدية أل،ي البقاء بن الشريف الرندي، وحازم القرطاجين، وابن سعيد 
لك بن املرحل، ولسان الدين بن اخلطيب، ومجال الدين األندلس ، وأ،ي احلكم ما
 .(26)األندلس ، وابن خلدون"

 

 النقد األد،ي يف األندلس يضطلع بآراء ونظريات جديدة، يقول  أنّ ومنهم من بنّي 
وعندما نتحدث عن النقد األد،ي والبالغ  يف الغرب اإلسالم  " :احلسني العر،ي رمحون

تعتمل به هذه احلواضر مجيعها، وما أنتجه نقادها من آراء فإّنا نعين بذلك ما كانت 
 .(22)ونظريات نقدية جديدة واكبت الوضع األد،ي يف املنطقة الغربية من الوطن العر،ي"
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ومنهم من أكد سبق نقاد األندلس يف تطوير موسيقى الشعر العر،ي وجتديدها، وعدم 
مل يكن جلهود نقاد القرن " شوق :تأثرهم باجلهود النقدية السابقة، يقول عبد اجلليل 

اهلجري الثامن بالغرب اإلسالم  يف تناوهلم أللوان التطور والتجديد املوسيق  يف الشعر 
العر،ي تأثر باجلهود العربية السابقة، لكوهنم مل ُيْسَبقوا إىل تناوهلا من ذي قبل؛ فقد كانت 

والتجديد اإلبداع  يف  طورمنطقة الغرب اإلسالم  رائدة يف التناول النقدي ألوجه الت
ومن املعلوم أن بوادر هذا  .(23)واملوشحات والزجل" موسيقى الشعر العر،ي: الـدوبيت

 التجديد املوسيق  ظهرت حمتشمة قبل ذلك.
 

استفادة نقاد األندلس من اجلهود النقدية املشرقية مل حيل دون  وخالصة القول إنّ 
الدراسات البالغية والنقدية. فممن اشتغل  إثباهتم ألنفسهم، "وأثبت األندلسيون امسا يف

( هـ511تبالبالغة ابن عبد الغفور الكالع  صاحب )إحكام صنعة الكالم(، واملواعيين)
    ي تلتحم عنده البالغة بالفلسفة ... وفيهمصاحب )الرحيان والريعان(، وابن رشد الذ

ويبقى "منهاج البلغاء وسراج  .(21)أبو البقاء الرندي صاحب كتاب )الوايف يف نظم القوايف("
( أهم مصنف نقدي أندلس  "استدرك على مجلة من هـ181تاألدباء" حلازم القرطاجين )

القسم الثاي...يكشف، كما نبه التآليف النقدية والبالغية اليت تقدمته... وهو يف كامل 
 .(25)على ذلك بنفسه، عن آراء أصيلة ونظريات كثرية شخصية يف هذا الفن"

 

 يف األندلس عموما، هو:من خالل ما سبق يتضح أن ما ميز النقد األد،ي 
 قلة النصوص النظرية، وتفرق اآلراء النقدية، و كثرة الشروح. -
 إال ملاما. وقضاياه، األندلس  األدب نصوص بدل وقضاياه املشرق  األدب نصوص اعتماد -

إثبات الذات األندلسية: )ظهور آراء ونظريات نقدية جديدة، ظهور مفهوم خاص  -
 للشعر ال خيلو من اجلدة والطرافة، تطوير موسيقى الشعر وجتديدها...(.

 

يف نظم  يف ظل هذا املناخ النقدي السائد ألف أبو البقاء الرندي كتابه "الوايف      
القوايف"، ومن البده  أن ينعكس ذلك على موضوعاته وقضاياه من جهة، وعلى واقعه 

 املصطلح  من جهة أخرى. 
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 التعريف بكتاب "الوافي في نظم القوافي": -3
 اسم الكتاب: -أ    

اسم الكتاب يف النسخ املخطوطة اليت نظر إليها املرحوم "حممد الكنوي"، هو "الوايف 
أما يف املصادر األخرى فتختلف التسمية، فصاحب الذيل والتكملة  ،(21)ايف"يف نظم القو 

، وأورده ابن اخلطيب باسم "الوايف يف علم (20)أورد الكتاب باسم "الكايف يف علم القوايف"
، يف حني أن الرندي قد صرح باسم مؤلفه يف املقدمة، ووفر علينا مؤونة (28)القوايف"

أوردت يف كتا،ي هذا مجلة كافية يف صنعة الشعر، ملن أحب  "وقدالتحقيق يف ذلك، يقول:
أن يأخذ بأزراره، ويطلع على أسراره، ويتفنن يف بديعه، ويتبني سقطه من رفيعه... ومسيت 

 (29)كتا،ي هذا:"الوايف يف نظم القوايف" وقسمته أربعة أجزاء، تتضمن ما فيه من اإلجزاء
 .(37)حبول اهلل تعاىل"

 

 :موضوع الكتاب -ب
قد يتبادر إىل ذهن القارئ من خالل عنوان الكتاب أن موضوعه هو: القوايف فقط 
ولكن ذلك اليثبت إن هو اطلع على مضمونه فسيجده من االتساع واالمتداد مبكان، فهو 
يف صنعة الشعر عموما، وما يتعلق هبا، وما يتصل بقضاياها، وهذا ما تؤكده مواضيعه 

 أربعة أجزاء، كما يوضح اجلدول: توزعت علىاملختلفة واملتنوعة اليت 
 

 القضايا النقدية المعالجة في أجزاء الكتاب
 

 القضايا النقدية المعالجـة األجزاء

 الدفاع عن الشعر/ المفاضلة بين الشعراء/ العملية الشعرية/ أغراض الشعر ووظيفته. الجزء األول

 الجزء الثاني
 

التضاد والتقابل/ الصورة البيانية/ التجنيس محاسن الشعر وبديعه: بناء القصيدة/ 
 وأنواعه/ المبالغة وأشكالها...

 عيوب الشعر: اإلخالل، والسرقة، والضرورة. الجزء الثالث

 حد الشعر، والعروض، والقافية. الجزء الرابع
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فعن موضوع الكتاب، يقول حممد رضوان الداية: "الكتاب الحق بكتب النقد 
أخبار أدبية أندلسية متفرقة، وخمتارات من شعر املؤلف تدل على شعر والبالغة مجلة، وفيه 

 .(36)جيد، واستمرار للنفس األصيل يف تيار الشعر العر،ي يف األندلس"
 

 منظومة الوافي االصطالحية:ــ  4
للوقوف على املنظومة االصطالحية للكتاب نورد هذه اخلطاطة النسقية اليت تتخذ من 

مصطلحات مصطلح الشعر نواة، ومن مصطلحات العلوم األخرى مقوالت تتفرع عنها 
 ومته االصطالحية وجهازه املفهوم علوم مما سيغين منظشّت ال جزئية توضح إفادة النقد من

، ومن مث اتسمت مصطلحاهتا بالنقدية. واخلطاطة اآلتية فهذه العلوم شكلت فروعا للنقد
 .(32)"ختتزل املنظومة االصطالحية لكتاب "الوايف يف نظم القوايف

 

 كتابه، واملوضوعات اليت سيطرقها  من خالل هذه اخلطاطة يتضح منهج الرندي يف
 الشعر، ملن أحب أن يأخذ بأزراره فقال: "وقد أوردت يف كتا،ي هذا مجلة كافية يف صنعة

... ومسيت كتا،ي هذا: "الوايف  ويطلع على أسراره، ويتفنن يف بديعه، ويتبني سقطه من رفيعه
 .(33)يف نظم القوايف" وقسمته أربعة أجزاء، تتضمن ما فيه من اإلجزاء، حبول اهلل تعاىل"

 

أن وراءها مجلة من  وإذا كانت مصطلحات "الوايف" هبذه الكثرة والدقة فال حمالة
ال يتم ية نقدية واضحة عير مسار طويل. و القضايا النقدية اليت ساعدت على تشكل نظر 

فهم هذه القضايا إال بامتالك مفاتيحها؛ يقول حممد الروك : "إن مصطلحات أي علم من 
ه  و  ،الباب املوصل إىل مسائله وقضاياهه  املدخل الطبيع  إىل مضمونه وحمتواه، و   العلوم،

 .(31)"صيل معانيها، يدرك العلم وحيصلاملفاتيح ملغاليقه، بتحقيق املصطلحات وضبطها وحت
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 اخلطاطة توضح مميزات "الوايف"، املتمثلة يف: ولعلّ  
تصنيف كتاب "الوايف يف نظم القوايف" إىل أربعة أجزاء هو تصنيف  التنظيم والورتيب: إنّ  -

جملموعة من العلوم، ه : علم الشعر )اجلزء األول/ اجلزء الثالث(، علم البديع )اجلزء 
 الثاي(، علما العروض والقوايف )اجلزء الرابع(.

نقد األد،ي تقسيم الكتاب وتبويبه إىل أجزاء وفصول وأبواب، تقابل األوىل مكونات ال -
حات العروض، مصطلحات القافية( )مصطلحات شعرية، مصطلحات بديعية، مصطل

تقابل الثانية مصطلحات أصول تتضمن مقوالت كيرى، بينما تقابل الثالثة مصطلحات و 
حاملة لقضايا نقدية. ويكشف هذا التقسيم والتنظيم والتبويب عن تصور منهج  كامل 

 .(35)مقصودة نسقية بنية وفق جزئياته أدق على واسع اطالع على ويدل برمته، الكتاب لقضايا
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اإلجياز، واالختصار، والوركيز: يتمثل األول يف االستغناء عن بعض املباحث الكيرى  -
)الفصاحة، البالغة، البيان( لكوهنا شكلت مادة أساسية يف املؤلفات النقدية والبالغية 

يف أربعني بابا، بينما يتمثل الثالث يف  األخرى. ويتمثل الثاي يف حصر أبواب البديع
 العناية مبا تتحقق به صنعة الشعر.

  وألقاهبا"، "مراتب األخذ" التصنيف اجلديد ملصطلحات "السرقة": "ضروب السرقة -
 "فيما يشبه السرقة وليس منها"، وعدم جعلها ضمن خامتة الكتاب.

 ترتيب جل مصطلحات البديع وفق مبدأ التقارب النسيب يف املفهوم.  -

عرض مادته بأسلوب علم  موضوع  سلس، ولفظ سهل، يتسم بالعلمية واملوضوعية.  -
يقول نبيل أديب رحال: "جاء هذا الكتاب رغم صغر حجمه تلخيصا جامعا لكل فنون 

ن شوارد الشعر وموارده إال وتناوهلا الشعر الرئيسية وقضاياه، فلم يورك شاردة أو واردة م
 .(31)"أمينا ملوضوع واسع متشعب األطرافبأسلوب علم  موضوع  جاء تكثيفا دقيقا و 

 

 القيمة المصطلحية للكتاب: -5

اشتمل كتاب "الوايف يف نظم القوايف" كغريه من الكتب النقدية والبالغية على منظومة 
طرقها، ومتعددة تعدد القضايا اليت عاجلها. وهذه العلوم اليت  اصطالحية متنوعة تنوع

مؤلِفه من وع  نظري  املصطلحات ه  مداخل لفهم القضايا واستيعاب العلوم. وقد انطلق
)اجملاالت( العلمية، ومبوقعها يف إطار مقولة كيرى )النقد(، وبالعالقة فيما بينها.  بالظواهر

ك التشابه ورصد الفروق وجتريدمها يف هذا الوع  وع  تصنيف  يف جوهره، يقوم على إدرا
 واملتصفح للكتاب يستنتج: .جتلياهتما مقولة نظرية تنضوي حتتها كلّ 

 ندلس  خاصة، والنقد العر،ي عامةمصطلحات "الوايف" حبكم انتمائها إىل النقد األ أنّ  -
 جتعل الدارس يتساءل عن هوية املصطلح النقدي يف األندلس.

كباق   ايف" مجع عددا كبريا من املصطلحات النقدية،و كتاب "الوايف يف نظم الق  أنّ  -
وضمنها مصطلحات بالغية، وعروضية، ومصطلحات  املؤلفات النقدية األخرى،

 القافية، ومصطلحات علوم وجماالت أخرى. 



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
382 
 

 اعتماد الرندي التنظري: حيث يتصدر املصطلُح التعريَف، وحييل على الظاهرة )العلم( -
 داخل البناء الكل  للمقولة الكيرى اليت تتضمنه.

اعتماد الرندي االستنباط أسلوبا أثناء تعريف املصطلحات؛ فهو ينطلق من املفهوم العام  -
 إىل األمثلة والظواهر، وقليال ما يلجأ إىل االستقراء.

 لباب الذي خيصص للقضية )للظاهرة(كون املصطلح يف الغالب عنوانا للفصل أو ا  -
يستفتح النُص بالنَِّص على مفهوم املصطلح حيث تصبح عملية التعريف ه  أساس و 

مؤسسا على  النصوص النظرية حول أبواب البديعالنص التنظريي، وهو ما جيعل بناء 
 سؤال املاهية، الذي جياب به عن طريق التعريف واالستشهاد، ومها املكونان األساسيان

 .للنص التنظريي -يف معظم األحيان -
 ح، وإن مل يصرح به، مثل: التسميةاستعمال ألفاظ دالة على بعض ضوابط املصطل -

 والوضع، واالتفاق. 

  وتوليدها، ه : اجملاز، واالشتقاقاعتماد طرق ووسائل يف وضع املصطلحات  -
 والتعريب، والوركيب، والوضع.

 وما وضعه.اتباع مسالك متنوعة  يف استعمال املصطلح، مجعت بني ما وصل إليه،  -
 ف إىل التعريف.سلك طرق متعددة يف االنتقال من املعرّ  -
مصطلحات العلوم بلغت مبلغا من النضج  اعتماد األصل العلم  للمصطلح؛ ألنّ  -

هذه  يصعب معه وضع مصطلحات أخرى حتيل على مفاهيمها، ومما يؤكد ذلك أنّ 
 ر املصطلحات.عن ذكــوما تاله، أصبحت تغين  املفاهيم خالل القرن اهلجري السابع

اعتماد التنويع يف بنية املصطلح النقدي بغية اإلحاطة باملفهوم )املصطلح املفرد(، ويف  -
   حالة قصور هذه الصيغة يف التعبري عن مفاهيم جديدة، يلجأ إىل صيغ أخرى مركبة

تتجاوزها إلجياد شبكة اصطالحية، تظهر من  - تشكل فروعا للمصطلح املفرد -
 تستخدم للشرح  واإلفهام. لفروق بني املفاهيم اجلديدة، و ا خالهلا
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جمال املصطلحات هو  بلورة املصطلح النقدي عن طريق املركبات، إذ هبا يتبني لنا أنّ  -
جمال تركيب وصياغة دائمني، يعتمد اإلضافات، والصفات، والنسبة، والعطف... اليت 

 ف والتخصيص.تشكل امتدادات للمصطلح املفرد، توراوح بني التعري

اعتبار املصطلحات عند الرندي إحدى العتبات واملداخل األساسية للنص النقدي بدءا  -
 من العنوان، عناوين األجزاء والفصول واألبواب...

سمية بعضها بغري ما اشتهرت ، وتالتختيم، واإلغياء() وضع الرندي بعض املصطلحات -
 التبديل. وتوسيعه ملفاهيم أخرى، مثل: التفصيل، القلب )الشكل املربع(، به،

 صطلحات تعريفا واحدا يف سياق واحد، وتعريف أخرى أكثر من مرة. املتعريف  -
يف مصطلحات  والتطويل .و"التجنيس". "كالتتميم" املصطلحات بعض تعريف يف اإلجياز -

 و"التفريع"...أخرى "كالوصف" و"التختيم" و"التفصيل" 
 ا باالستعمالذكر مصطلحات دون تعريف، فه  عنده تندرج يف لغة العلم، فيكتف  فيه -

 منها: "البيان" و"البالغة"...

 جعل مصطلحات البديع عناوين ألبواب "حماسن الشعر وبديعه" األربعني. -
به يف  اإلحالة بالتخصيص، كأن يذكر الكتاب الذي اعتمده، أو املؤلف الذي استأنس -

 تعريف مصطلح أو التمثيل له، أو يف تناول قضية نقدية.
 علوم املختلفة، حسب أجزاء الكتابورود املصطلحات النقدية املعرفة بكثرة تتوافق وال -

فاجلزء األول اختص مبصطلحات الشعر، واجلزء الثاي مبصطلحات حماسن الشعر 
وبديعه، واجلزء الثالث مبصطلحات عيوب الشعر، واجلزء الرابع مبصطلحات العروض 

 والقافية وعيوهبما.
غىن القاموس املصطلح  يف الكتاب إىل درجة اعتباره معجما نقديا مصغرا، يستوعب  -

 آلية من آليات األداء اللغوي، والضبط املعريف خرى "باعتبارهمصطلحات العلوم األ
 .(30)"والتنظيم املنهج 

الك املصطلحات اقشة القضايا النقدية، وامتـمتكن نقاد األندلس وقدرهتم على من -
 واملفاهيم اليت تتم هبا هذه املناقشة. 
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والتفريعات اليت عرفتها فطنة الرندي وآخرين من نقاد األندلس إىل كثرة التقسيمات  -
 البالغة )البديع(، مما دفعهم إىل تقليصها وحصرها.

اعتماد اإلحالة العامة، كأن حييل على تعريف املصطلح لدى فئة من الفئات أو مذهب  -
 من املذاهب.

تسمية الدوائر العروضية باسم النوع األول "البحـر األول" منها، وتسمية البحور الشعرية  -
 باألنواع.

 )من الكل إىل اجلزء(. تنازيل بشكل )التفعيالت(، وتعريفه الشعر مصطلح األجزاء استعمال -
 إطالق مصطلح األنواع على أغراض الشعر والبحور الشعرية. -
 التصنيف اجلديد ملصطلحات "السرقة". -
 ترتيب جل مصطلحات البديع وفق مبدأ التقارب النسيب يف املفهوم. -
 ف )التعريف باملرادف، واملاهية، والوصف، والشاهد...(.التنويع يف التعري -
 تأخري املعرف عن التعريف )الصدر والعجز(. -
التعليل لتسمية بعض املصطلحات بأمسائها بالربط بني معناها اللغوي ومعناها  -

 االصطالح ، ويظهر ذلك من خالل بعض املصطلحات: البيت، التحريد، التسهيم...
 االطراد( ،)التشبيه الشواهد يف وتضمينها ت،املصطلحا بعض تعريف يف بشعره االستشهاد -

 )اهلجاء(، وبذلك جيمع بني التنظري والتطبيق. وبشعر غريه يف تعريف مصطلحات أخرى
 تنبيهه يف بعض األحيان إىل الفروق بني بعض املصطلحات املتقاربة دالليا. -
  للمصطلح )االستثناء واالستدراك االقتصار على التعريف باألمثلة دون وضع حدّ  -

 التقدمي والتأخري...(.
 )الرائج( من املصطلحات، وترك ما هو غري مألوف. مراعاة الرندي للمألوف -
 التكثيف يف تعريف بعض املصطلحات )الشعر(. -
ا هادة تعريفها يف وضعيات خاصة، ومنتعريف بعض املصطلحات تعريفا اصطالحيا، وإع -

وذلك حذف أول حرف من الوتد " (، يقول الرندي:... جلمممصطلح )الثلم، ا
ويف مكان  .(38)فعلن، على وزن: زيد، ويسمى ذلك الثلم" اجملموع من فعولن، فيصري:
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  فأما الثلم، فخرم فعولن يف أول البيت" عرف الثلم يف علل الطويل، يقول:آخر ي
 (39)"فيصري: فعلن

ذات بعد تقييم   - النقدية انطباعية وذوقيةاعتماد مصطلحات جعلت بعض أحكامه  -
وه  املصطلحات اليت شكلت نواة القضايا النقدية اليت عرفها النقد العر،ي، منذ بداياته 

 األوىل حّت القرن اهلجري السابع. 
 قلة ورود االشوراك اللفظ  والورادف يف املصطلحات، إال ما راج عند النقاد. -

 للمصطلح إال نادرا.عدم ذكر تسميات النقاد  -
 

وعلى العموم فإن قارئ الكتاب، سيكتشف بعض جهود الرندي النقدية، ويقف مليا 
 عند حبثه املصطلح  املتميز.

 

 إفادة النقاد المعاصرين:ـــ  0
قيمته االصطالحية كان لزاما استحضار ما كتب  هالتأكيد القيمة النقدية للكتاب ومن

 وببعض مصطلحاته اهتماما متفاوتا. اهتم بنقد الرندي،وسأقتصر على من  حوله رغم قلته،
 من النقاد والدارسني الذين اعتمدوا مصطلحا أو أكثر من مصطلحات الرندي: 

الوايف يف نظم القوايف" بالدراسة ذي تتبع املصطلح النقدي يف كتاب"عبداملالك الشام  ال -
عند صاحبه. ويقول: "وسنتناول واملقارنة لريصد مالمح التجديد أو التبعية أو التحوير 

متتبعني  بالدراسة ما تضمنته هذه األجزاء وأبواهبا وما تردد يف كل منها من مصطلحات،
 .(17)األصل  والفرع " تقسيمه الورتيب الذي جرى عليه املؤلف يف

 

فالنص يفصح عن نية صاحبه يف دراسة مصطلحات "الوايف يف نظم القوايف" حسب        
 يقول:ف. وقد بني دواع  هذا االختيار، وأبوابه وفق الورتيب الذي اختاره املؤلأجزائه 

 وسنختار كتاب الوايف يف نظم القوايف فقط العتبارات خمتلفة منها: "
مادته أكثر اتساعا وروجانا يف سوق النقد، ألهنا متس موضوع الشعر، وسوقه كان  * أنّ   

 ألخرى.أكثر روجانا من غريه من فنون التعبري ا



 0202 أكتوبر  –  20  العدد:          20املجلد:            جامعة برج بوعريريج  – "آلداب والعلوم إلانسانية"إلابراهيمي لمجلة 

 
 

 
 
381 
 

ه جيمع يف دفتيه مجلة كبرية من املصطلحات اليت فصلها النقاد املتأخرون إىل علوم * أنّ   
... ونظر إليها هو نظرة موحدة من  منفصلة عن بعضها كعلم البالغة وعلم العروض

 حيث اهلدف املطلوب منها.     
مثلة وهذا ما يعين اهلدف من الكتاب هو التقعيد والتقنني ووضع احلدود وضرب األ * أنّ  

يتمتع بنوع من االستقاللية اليت ال تفصله عن متوضعه يف  -من خالله  - املصطلح أنّ 
 (16).إطاره العام الذي يتصل باجملال الذي وضع فيه"

 

لقد أدرك هذا الباحث القيمة املصطلحية لكتاب "الوايف يف نظم القوايف" باعتباره     
 منظومة اصطالحية متكاملة، اختلفت فيها رؤية صاحبها عن رؤى النقاد اآلخرين.

 

ثالثَة حممد املاكري يف كتابه "الشكل واخلطاب مدخل لتحليل ظاهرايت"، حيث أورد  -
حماسن الشعر، يقول يف حديثه عن االشتغال الفضائ   مصطلحات صنفها الرندي ضمن

الدال: "األشكال اليت نود التعرض إليها حتت هذا العنوان، ال تقف عند جُمَرَِّد العرض 
البصري التجسيم  الذي تتحكم فيه مقتضياٌت صوتيٌة ونظمية، بل تتجاوز ذلك إىل 

وهذه األشكال  ٍة للقراءةجل خلق إمكاناٍت متعددتوظيف االشتغال الفضائ  للنص من أ
 .(12)التختيم"-3 التفصيل. -2القلب.  -6 ومنها: إىل املركب، تتدرج يف تنوعها من البسيط

 

املصطلح النقدي يف الوراث األد،ي العر،ي"، حيث اعتمد تعريف يف كتابه "حممد عزام  -
( هـ181والتصحيف عند الرندي )" يقول:الرندي ملصطلح  التصحيف وعيوب الشعر، 

 نوع من التجنيس. وهو على نوعني:
 تصحيف اخلط، كما يف قول، احلريري:     

 زُيّـَِنْت زَيـَْنٌب بَقــدٍّ يـَُقــــدُّ        وَتالُه وْيالُه هْنٌد يُهـــــدُّ 
 .(13)والثاي أن يكىن عن اللفظ مبا يشبهه"

 

وفصل القول يف ، واكتفى به دون غريه، (11)كما أورد تعريف الرندي لعيوب الشعر
 جامع مانع هلذه العيوب. أ،ي الطيب تعريف واكتفاء حممد عزام بذلك يعين أنّ  هذه العيوب.
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وحممد جنيب التالوي يف "القصيدة التشكيلية  ،(15)حممد بنيس يف حديثه عن بنية املكان -
"التشكيل يف  حممد الصفراي، و (11)يف الشعر العر،ي"، فهو يعتير التختيم قصيدة تشكيلية

اهلل بنصر العلوي "يف وعبد ،(10)(م2771 -6957البصري يف الشعر العر،ي احلديث)
الشعرية العربية من فضاء الذاكرة ... إىل أيقون العجيب" متحدثا عن األيقونات 

للتختيم مشفوعا بتعليق مث أورد الشكل الذي  التصويرية، حيث أورد تعريف الرندي
التختيم شكل عند هؤالء اللبنة األوىل  للقصيدة التشكيلية  وميكن القول إنّ ... (18)صنعه

باحث يف القصيدة  املعاصرة، ويؤكد ذلك حضوره مفهوما أوليا، ومرجعا ضروريا لكلّ 
 التشكيلية أو مهتم بالدراسات السيميائية. 

 

 حممد رضوان الداية يف كتابه "أبو البقاء الرندي شاعر رثاء األندلس"، حيث يبني إسهام -
 تاد القصيدة )املطولة( واملقطوعةالرندي يف تسمية بعض املصطلحات، يقول: "وهو ار 

 ...(19)أو )املربعة( كما أمساها" واستخدم الرباعيات
 

ونظرا للقيمة املصطلحية لكتاب "الوايف يف نظم القوايف" فإن مصطلحاته مل تنحصر يف      
كتب النقد بل شكلت مادة معجمية غنية اعتمدها صاحب "معجم مصطلحات النقد 

، الذي أورد واحدا وسبعني مصطلحا معرفا مشريا  يف الغالب إىل الكتاب (57)العر،ي القدمي"
دون اإلحالة عليهما. وسأورد بعض األمثلة:  د املصطلح معرفا، وقليال ما يور وصاحبه

 ة، والتفريع، والتوجيه، والتجنيساالبتداء، واالستطراد، واملطابقة، واملقابلة، واملناسب
  ل، والتضمني، واالطراد، والتفسريواملضارعة، والورديد، والتصدير، واإلتباع، والتبدي

لة، واإلخالل، والرثاء، والتهنئة، وسوء االبتداء، وسوء والتحرز، والورصيع، والتختيم، واإلحا
 الورتيب، وسوء اللفظ، والسرقة...

 

 خاتمة:
القرن يكشف هذا املقال عن كتاب نقدي أرخ للنقد العر،ي يف األندلس خالل 

، وقد شكلت قضاياه امتدادا لقضايا النقد باملشرق العر،ي، ولعل ما ميز اهلجري السابع
 القضايا النقدية وفق منهج خاص، مما ساعدنا على الوقوف على: هذهمؤلفه هو بسط 

 .القيمة النقدية للكتاب من خالل آراء الرندي النقدية القليلة، وإضافاته املتميزة -
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وتوسيعه ملفاهيم مصطلحات  وتتمثل يف تصور الرندي للشِّعر، القيمة املصطلحية املضافة؛ -
أسست بعض املفاهيم املعتمدة يف الدراسات أخرى، ووضعه لبعض املصطلحات اليت 

 النقدية املعاصرة.
 

وكلتا القيمتني جعلت النقاد املعاصرين يهتمون بكتاب "الوايف يف نظم القوايف"، من       
اليت يشكل حضورها مفهوما أوليا، ومرجعا ضروريا لكل باحث خالل بعض املصطلحات 

 يف القصيدة العربية التشكيلية أو مهتم بالدراسات السيميائية. 
 

فضال عن ذلك فهو مصدر غين باملصطلحات النقدية؛ إذ يزخر برصيد مصطلح        
 لعودة إليهندلس ، واحلاجة ماسة لمتنوع من شأنه تنمية ذخرية املتخصصني يف النقد األ

طلحات نقدية يف مصى، وما أكثر  يا حيوي من قضايا و واستثماره يف حبوث ودراسات أخر 
 االستقصاء.حاجة إىل البحث و 

 
 

 :الهوامش واإلحاالت
"صاَل بن يزيد بن صاَل بن موسى بن أ،ي القاسم بن عل  بن شريف النفزي. من أهل رندة، يكىن  -(6)

حتقيق حممد بن عبد اهلل  -لسان الدين بن اخلطيب -أبا الطيب"ينظر: اإلحاطة يف أخبار غرناطة
لد يف حمرم سنة إحدى وستماية" . "و 317مكتبة اخلاجن ، ص:  3دت(، اجمللد، -عنان، )دط

. وإىل جانب كنية أ،ي 305تويف يف عام أربعة ومثانني وستماية." ينظر: املصدر السابق، ص: و"
 الرُندي" نسبة إىل بلدته )ُرندة(الطيب، يكىن الرندي بأ،ي البقاء وأ،ي حممد، وله نسبتان؛ "

حممد و"النفزي"، نسبة إىل قبيلة )نفزة( اليربرية. وميكن حصر شيوخه يف ستة أمساء، ذكرها كل من 
 يه والدباج، وابن الفخار الشريس بن عبد امللك املراكش ، وابن اخلطيب"روى عن آباء احلسن: أب

وابن قطرال، وأ،ي احلسني بن زرقون، وأ،ي القاسم ابن اجلد التونس . "ينظر: الذيل والتكملة 
 لايرة األسكو أل،ي عبد اهلل حممد بن عبد امللك املراكش ، حققه عن نسخ - لكتا،ي املوصول والصلة

 /3 اإلحاطة: /630 بريوت، السفر الرابع، ص: الثقافة، دار دت(،-)دط إحسان عباس، د.
وقد تعددت مؤلفات أ،ي البقاء الرندي وتنوعت، يقول عبد امللك املراكش : "... وله   317

ف يف الفرائض وأعماهلا خمتصرا ن، وصنّ "مقامات" بديعة يف أغراض شّت، وكالمه نظما ونثرا مدوّ 
نافعا نظما ونثرا، وله تأليف يف العروض وتأليف يف صنعة الشعر مساه "الكايف يف علم القوايف"". 

 .1/630ينظر: املصدر السابق، ج: 
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، )دط(، الرباط يخ الدولة املرينية، دار املنصورعل  بن أ،ي زرع الفاس ، الذخرية السنية يف تار  -(2)
 .662، ص: 6902

، املطابع املوحدة جمموعة 62حممد بوذينة، أبو البقاء الرندي ورثاء األندلس، سلسلة من غرر الشعر  -(3)
 .9ـ  8، تونس، ص: 6995سراس، ماي 

دت(، مكتبة اخلاجن  -حممد عبد اهلل عنان، لسان الدين بن اخلطيب حياته وتراثه الفكري، )دط -(1)
 .20ص:  ،القاهرة

شهاب  /661-663-662عل  بن أ،ي زرع الفاس ، الذخرية السنية يف تاريخ الدولة املرينية، ص:  -(5)
التلمساي، أزهار الرياض يف أخبار القاض  عياض، ضبطه وحققه  يالدين أمحد بن حممد املقر 

عبـد احلفيظ شليب، منشورات املعهد اخلليف   -إبراهيم األبياري- وعلق عليه: مصطفى السقا
هـ 6358مطبعة جلنة التأليف والورمجة والنشر، )دط(،  لألحباث املغربية )بيت املغرب(، القاهرة،

البيان املغرب يف أخبار  ابن عذارى املراكش ، ./57 -19-18-10، ص: 6. جم6939
حتقيق األساتذة: حممد إبراهيم الكتاي، حممد بن تاويت  -قسم املوحدين -األندلس واملغرب 

لبنان/ دار الثقافة، الدار -، دار الغرب اإلسالم ، بريوت6985-6171بعة األوىل وآخرون، الط
 .  )أورد املؤلف سبعة عشر بيتا من قصيدة الرندي(.111-113املغرب، ص:-البيضاء

 .68، ص: ، رؤية2762: 6ط،  -دراسة نظرية تطبيقية- سيمياء الشعر القدمي حممد مفتاح، يف -(1)
 60عبد السميع موفق، تفاعل البىن يف نونية أ،ي البقاء الرندي مقاربة أسلوبية، جملة األثر، العدد  -(0)

 .661، ص: 2763جانف  
 .36ص: ، -دراسة نظرية تطبيقية-سيمياء الشعر القدمي حممد مفتاح، يف -(8)
 .36نفسه، ص:  -(9)
اجملمع الثقايف  ،هـ890-135 بين األمحرمقداد رحيم، اجتاهات نقد الشعر يف األندلس يف عصر  -(67)

)تنظر: مجلة من   66-67 ، ص:اإلمارات العربية املتحدة - ، أبو ظيبم2777-هـ6127)دط(، 
 كتب الطبقات أوردها املؤلف(.

الثاي حّت القرن الثامن إحسان عباس، تاريخ النقد األد،ي عند العرب نقد الشعر من القرن  -(66)
 .109األردن، ص:-الشروق للنشر والتوزيع، عماندار  دت(،-، )دطاهلجري

بن شريف  اب )الوايف يف نظم القوايف( أل،ي الطيب صاَلحممد اخلمار الكنوي )تقدمي ودراسة( لكت -(62)
 سانية: حممد اخلمار الكنوي، رسالة مرقونة بكلية اآلداب والعلوم اإلن(هـ181-176الرندي )
 . 17 ص:، الرباط
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       اجتاهات نقد الشعر يف األندلس يف عصر بين األمحر شروحا أخرى أل،ي بكرذكر صاحب  -(63)
(: "شرح األشعار الستة اجلاهلية" و"شرح املعلقات السبع" و"شرح هـ191بن عاصم ) البلوي ت 

 .62أشعار احلماسة"، تنظر: ص: 
 .62 اجتاهات نقد الشعر يف األندلس يف عصر بين األمحر، ص:مقداد رحيم،  -(61)
احلسني العر،ي رمحون، أدباء األندلس: إسهاماهتم وتأثريهم يف احلركة األدبية العربية )خالل القرنني:  -(65)

السابع والثامن اهلجريني(، مقال ضمن ندوة: األندلس قرون من التقلبات والعطاءات، القسم 
 6119/هـ6160 األوىل الرابع: اللغة واألدب، مطبوعات مكتبة امللك عبد العزيز العامة، الطبعة

 .275-271ص:
 1العدد  -املناظرة، السنة الرابعة  "،"التضخم والتضارب يف املصطلح البالغ، أمحد أبو زيد -(61)

 .11 ، ص:6993دجنير  ،6161رجب
مصطفى عليان عبد الرحيم، تيارات النقد األد،ي يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري، الطبعة  -(60)

 )بتصرف(. 101-103-102، مؤسسة الرسالة، ص:م6981-هـ6171 ،األوىل
 / ولكتاب ابن سيده عنوان آخر" الوايف يف علم القوايف".677-99ص: نظر دراسة احملقق،يلمزيد ل -(68)
عل  الغزيوي، نظرية الشعر واملنهج يف األندلس)حازم القرطاجين ّنوذجا(، الطبعة األوىل  -(69)

 .22 فاس، ص: -، مطبعة سايسم2770-هـ6128
 م6981-هـ6171حممد رضوان الداية، أبو البقاء الرندي شاعر رثاء األندلس، الطبعة الثانية،  -(27)

 .671 بريوت، ص: -مكتبة سعد الدين
. 233، ص: هـ890-135 مقداد رحيم، اجتاهات نقد الشعر يف األندلس يف عصر بين األمحر -(26)

 حلركة نقد الشعر يف األندلس يف عصر بين األمحر(.)أورد عدة نصوص يف خامتة كتابه تؤرخ 
احلسني العر،ي رمحون، أدباء األندلس: إسهاماهتم وتأثريهم يف احلركة األدبية العربية )خالل القرنني:  -(22)

 .276السابع والثامن اهلجريني(، ص: 
التلق  ومظاهر التجديد عبد اجلليل شوق ، مجالية البناء الفين يف النقد األد،ي العر،ي )أشكال  -(23)

 .99املغرب، ص: -، دار الوطن، الرباطم2762/هـ6133بالغرب اإلسالم (، الطبعة األوىل، 
 .10سورية، ص: -، دمشق2772، دار الفكر، رضوان الداية، يف األدب األندلس حممد  -(21)
، دار 3احلبيب ابن اخلوجة، طتقدمي وحتقيق حممد ، حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء -(25)

 . )مدخل املنهاج(.660ص: ، م6981بريوت،  -الغرب اإلسالم 
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)من نصوص النقد العر،ي يف  (، الوايف يف نظم القوايفهـ181-176صاَل بن شريف الرندي ) -(21)
        األندلس(، حقق وقدم له لنيل دبلوم السلك الثالث: حممد اخلمار الكنوي، حتت إشراف: 

 .3الرباط، ص:  -حممد بن شريفة، رسالة مرقونة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية /أ. د
 .630 /1ص: السفر الرابع، الذيل والتكملة لكتا،ي املوصول والصلة، عبد امللك املراكش ، حممد بن -(20)
 .3/316، ص: 3يف أخبار غرناطة، اجمللد  لسان الدين بن اخلطيب، اإلحاطة -(28)
 63009/1/ 3، ورقة: 62312يف خمطوطات "الوايف يف نظم القوايف" اآلتية: "اإلجزاء"، ن:  -(29)

 .3 ، ورقة:2256/ 2، ص: 169/ 626ص:
 . 3صاَل بن شريف الرندي، الوايف يف نظم القوايف، ص:  -(37)
 .153يف األندلس، ص:  ضوان الداية، تاريخ النقد األد،يحممد ر  -(36)
"الوايف يف نظم القوايف" أل،ي الطيب الرندي  بوكطاية، املصطلح النقدي يف كتابعبد العزيز  -(32)

 .02، ص: 6(، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف اآلداب، جامعة حممد األول، وجدة، جهـ181)
 .3صاَل بن شريف الرندي، الوايف يف نظم القوايف، ص:  -(33)
 2املصطلح القرآي"، جملة دراسات مصطلحية، العددحممد الروك ، "جهود الفقهاء يف دراسة  -(31)

 .20ص:
ذايت، يشكل كال موحدا، وتقورن كليته بآنية : نظام ينطوي على استقالل System"نسق  -(35)

  د،ي حديث مفاهيم ومصطلحات وأعالمعالقاته اليت ال قيمة لألجزاء خارجها" ينظر: نقد أ
 .262ص: ، عمان، ، دار كنوز املعرفةم2762-هـ6133حامد صادق قنييب، الطبعة الثانية 

نبيل أديب رحال، موقف مؤلف أندلس  من نقد الشعر كما يتضح يف كتاب الوايف يف نظم  -(31)
القوايف، تأليف أ،ي البقاء صاَل بن شريف الرندي األندلس ، رسالة قدمت إىل الدائرة العربية يف 

 . 53 ، ص:6911اجلامعة األمريكية يف بريوت، تشرين األول 
جامعة  املصطلح النقدي يف كتاب "العمدة" البن رشيق، دبلوم الدراسات العليا، حممد أمهاوش، -(30)

 فاس، السنة اجلامعية -ظهر املهراز-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -سيدي حممد ابن عبد اهلل
 .  10، ص:6ج ،م6992-6996/هـ6162

 .202ص:  صاَل بن شريف الرندي، الوايف يف نظم القوايف، -(38)
 .208نفسه، ص:  -(39)
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عبد املالك الشام ، النقد األد،ي يف األندلس بني النظرية واملصطلح، منشورات املركز األكادمي   -(17)
املهراز/  للثقافة والدراسات املغاربية والشرق أوسطية واخلليجية/ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ ظهر

 .371فاس، ص: 
 .  375نفسه، ص:  -(16)
 املركز الثقايف العر،ي ،6996 ،6ط، الشكل واخلطاب مدخل لتحليل ظاهرايت، حممد املاكري  -(12)

  .651ص: 
 .671حممد عزام، املصطلح النقدي يف الوراث األد،ي العر،ي، دار الشرق العر،ي، ص:  -(13)
 .257 ــ 219: نفسه، ص -(11)
، دار التنوير م6985-2مقاربة بنيوية تكوينية، ط -حممد بنيس، ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب -(15)

 .90بريوت/ املركز الثقايف العر،ي الدار البيضاء، ص:  -للطباعة والنشر
، اهليئة املصرية العامة 6988حممد جنيب التالوي، القصيدة التشكيلية يف الشعر العر،ي، )د،ط(،  -(11)

 .8للكتاب، ص: 
 2778، 6ط(، م2771-6957حممد الصفراي، التشكيل البصري يف الشعر العر،ي احلديث ) -(10)

 .33 الناشر: النادي األد،ي بالرياض واملركز الثقايف العر،ي، الدار البيضاء/ بريوت، ص:
عبد اهلل بنصر العلوي، يف الشعرية العربية من فضاء الذاكرة .. إىل أيقون العجيب، منشورات:  -(18)

اخلليجية/ كلية اآلداب والعلوم راسات املغاربية والشرق أوسطية و املركز األكادمي  للثقافة والد
 .601فاس، ص:  ، مطبعة أنفو برانت،2761اإلنسانية/ ظهر املهراز/ فاس، 

 .99 حممد رضوان الداية، أبو البقاء الرندي شاعر رثاء األندلس، ص: -(19)
 ، مكتبة لبنان ناشرون6، ج2762، 6وحيد كبابة، معجم مصطلحات النقد العر،ي القدمي، ط -(57)

 )صفحات متفرقة(.
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 بحث في التأصيل المصطلحي ؛من األسلوب إلى األسلوبية
 

From Style To Stylistics  - an Etymological study 
 

 رشيد بلعيفة. د                                      
 (الجزائر) خنشلة -جامعة عباس لغرور                                                 

        belaifarachid19@gmail.com 
 

 

             00/81/0808تاريخ القبول:                             85/81/2008تاريخ اإلرسال: 
 

 ملخص:
ى فيها الواجهة اخللفية لتأصيل املصطلح تقف على أرض متغرية، تتبدّ  ال شك أنّ 

التحول والالثبات، واملصطلح يف ارحتاله ويف جماذب التأصيل لتفسح اجملال واسعا لرؤى 
وإثر اهلزات املعرفية املختلفة الناجتة عن تشبع املصطلح مبيزات إيديولوجية أو  -تبيئته

يأخذ دالالت أخرى ُتضاف إىل  - ضرورات أدبية، أو حفريات على مستوى اخلطاب
ح على بعده الثالث، بُعده ا وإغناًء يعثر فيها املصطلته املعجمية، لتصبح الداللة تنوعميزا

التداويل كما يقول بريس، الذي تندرج فيه مساحات حتقيق املصلحة لرؤية تعددية اللفظة 
 .ذلك مالمح االتصال لبلوغ الفهم والكلمة، فتتجلى مع كلّ 

 

   اللسانيات، املصطلح.، الداللة، األسلوبية، األسلوبالكلمات المفتاحية: 
 

Abstract:  
    The background for meaning identification of a term is 
undoubtedly set on an ever-changing basis. Terms are continuously 
adopting new meanings as they get loaded with ideological 
considerations, literary necessities or discursive functions that lead 
to the diversification and enrichment of the meaning. Consequently, 
in addition to its lexical meaning, the term acquires, as stated by 
Searle, a new dimension: the pragmatic significance. The pragmatic 
meaning offers the term or the utterance a functional flexibility that 
contributes to a successful communication. 
 

 

Keywords: style; stylistic; semantics; linguistics; term.  
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 توطئة:
هتدف الوصول إىل سير كنه النص، وفّك شفراته وفتح  -عملية قراءة  ترتكز كلّ 

ترتاد به هذه املتون على منهج نقدي معني،  - مغاليقه، ونزع أستار احلجب عن املعىن
وحتاول مستعينًة به تفكيك البىن اللغوية الكيرى، والوصول إىل دالالت تقع يف العمق من 
العملية اإلبداعية، وال مناص ألّي باحث من االحتكام آلليات منهج معني، بغيَة الوصول 

الطرح إىل كشف احلقيقة/املعىن/الظاهرة املنطوية يف شكل نص أو إبداع، واملنهج هبذا 
"يتعدد بتعّدد أّناط املعرفة، وأنّه يلحق هبا وال يسبقها، وأنه تبًعا لذلك معّرض للتطور 

ذلك، وأنه هبذا ال يقبل الوصف بالشمولية واإلطالق، وال حيتمل  والتجّدد والنسبية يف كلّ 
 .(6)ينقل إليه أو يُتبىّن فيه" –كيفما كان   -أن يفرض أو يعمم أو يلصق بأي جمال معريف 

تأسيسا على هذا، ال يعتير املنهج منبّت الصلة باحلاضنة الفلسفية احلاملة له، وال 
ميكن عزله عن احلقل املعريف الذي أُنتج فيه، وال عن خلفياته الفكرية ومرجعياته الفلسفية 
اليت عملت على بلورته ونضجه، إذ "ميكن النظر يف علم املناهج بصفته نظرية عامة شاملة 

فردة، أي املناهج املوظفة واملستثمرة يف خمتلف العلوم، وحقول املعرفة... وترتيبا للمناهج امل
على ذلك يفض  البحث يف املنهج إىل جمال فلسفة العلوم أو نظرية املعرفة أو ما ميكن 
تسميته اختصارا: اإلبستمولوجيا، وهو ما يتوّلد عنه خطاب نظري من درجٍة ثانيٍة يصطلح 

 .(2)ري الواصف أو ما بعد النظري"عليه باخلطاب النظ
 

إّن حماولة تأصيل مناهج البحث والدراسة األدبية ه  ما يرومه عدد غري قليل من 
نقادنا احملدثني، وعملية التأصيل يف حقيقتها ه  البحث عن أصل هلذه املناهج يف الوراث 

املوروث النقدي حافل بالكثري من اصطالحات  النقدي والبالغ  العر،ي، على اعتبار أنّ 
العلوم والفنون، غري أّن األمر ال ميكن التسليم به هبذه البساطة، فالكثري من القضايا النقدية 
احلديثة واملعاصرة مل جتد ما مياثلها على الصعيد الفكري والفلسف  تراثيا، والكثري من 

مها، وعدم جدواها على الساحة النقدية املقوالت البالغية والنقدية القدمية أثبتت عق
ى إىل التوجه رأًسا صوب احلضارة الغربية يف حماولٍة الستثمارها واإلفادة املعاصرة، ما أدّ 
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"معظم نقادنا منذ حسني املرصف  قد اجتهوا صوب املستودع  حممد برّادة:منها، يقول 
حّت عندما حاولوا إعادة  األد،ي األور،ي )=الغر،ي(، حبثا عن أدوات التحليل والتفسري،

تقييم روائع الوراث العر،ي، وهذا ما ترك يف نفوسنا االنطباع عند قراءة العقاد واملازي وطه 
هدون يف إبراز قيمة الوراث عن طريق إظهار إمكانية تطبيق ت... بأهنم جي حسني وهيكل

وراثات األدبية لألمم املناهج الغربية على جوانبه اهلامة، حّت ال يكون خمتلفا يف ش ء عن ال
 .(3)املتقدمة"

 

واستتباعا ملا مّت تقدميه حول العالقة بني النقد العر،ي احلديث والنقد الغر،ي، وما جنم 
عن عمليات املثاقفة اليت ال غىن للنقد العر،ي عنها، وعمليات التالقح اليت متت بني التيارين 

ذ مرحلة البدايات، أو بداية االتصال العر،ي والغر،ي، فما من شّك يف أّن هذه العالقة من
بالثقافة الغربية كانت عالقة األستاذ بالتلميذ، أو التابع باملتبوع، واإلقرار بذلك يدخل يف 
صميم العملية النقدية واحلضارية اليت من شأهنا أن تدفع بالتيارات النقدية واألدبية إىل مزيد 

مرحلة النقل واالستنساخ  العوراف بأنّ من التقدم على الصعيد املعريف، وال نغايل يف ا
كثريا من النقاد العرب   واإلسقاط مثّلت مرحلة قامتة يف تاريخ النقد العر،ي احلديث، ذلك أنّ 

يف اجتاه األخذ من الغرب دون وع  مبختلف املرجعيات واخللفيات اليت حتتكم إليها  واسار 
،ي، وحماولة حماكاته باعتباره املثال نَتج الغر ، إّنا حصلت عملية تدافع حنو املهذه املناهج

فالناقد العر،ي "يستورد  ،احلاصلة ميرزا عملية التدافع "نبيل سليمان"والنموذج واملركز، يقول 
من اآلخر ما هو جاهز استريادا شرعيا أو هتريبا حياول التوليف مع مقتضيات الواقع الفكري 

 .(1)ذي اجلاذبية والتفوق"والنقدي واألد،ي، تتصاغر ذاته أمام اآلخر الكل  
 

دراسة أو مقاربة مصطلحاهتا اليت تتميز هبا عن  لكلّ  ومتاشيا مع هذا الطرح، فإنّ 
مفاتيح العلوم مصطلحاهتا، ستحاول هذه الدراسة أن تقف  غريها من املقاربات، ومبا أنّ 

 يت جعلتها عينة للمدارسة والتقص عند حدود بعض املفاهيم جلملة من املصطلحات ال
 األستاذ التعريف بأحد أهم احلقول املعرفية اليت حيتاجها الطالب كماإىل وه  إذ هتدف 

فه  كذلك ستحاول التمييز بني مجلة من املعارف لعل من أمهها؛ معرفة األسلوب 
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واألسلوبية، وملا كان األسلوب أحد أبرز الظواهر اللغوية واألدبية اليت متت مناقشتها من 
كذلك نقطة تقاطع علم اللغة باألدب، إذ من بني موضوعات الدراسة زوايا متعددة، فهو  

اللسانية "األسلوب اللغوي" وموضوع الدراسة األدبية "األسلوب األد،ي"، وألن الدراسة 
األسلوبية تعىن بداية باألسلوب ستحاول هذه الدراسة إعطاء مفاهيم لغوية واصطالحية 

 التعريفات عند التفصيل من بش ء وستقف بية،هلذا األخري، يف بيئات خمتلفة عربية وغر 

 مث األسلوبية. األسلوب ملصطلح االصطالحية
 

  األسلوب؛ نبش األصول 
 في اللغة: -8

ورد مصطلح األسلوب يف املعاجم العربية القدمية، كما ورد أيضا يف املعاجم 
يأخذ فيه، وكل واملوسوعات احلديثة، أما قدميا فقد ُعّرف بأنه "السطر من النخيل، والطريق 

طريق ممتد فهو أسلوب، واألسلوب: الوجه واملذهب، يقال: هم من أسلوب سوء، وجيمع 
على أساليب، وقد سلك أسلوبه أي طريقته، وكالمه عن أساليب حسنة، واأُلسلوب 

 .(5)بالضم: الفن، يقال: أخذ فالن يف أساليب من القول؛ أي أفانني منه"
 

وهو عند  .(0)"الفن" "الفخر الرازي"وعند  .(1)"الطريق .".. "الفريوز أبادي"وهو عند  
سلكت أسلوب فالن: طريقته، كالمه على أساليب حسنة، ويقال، للمتكير: " "الزخمشري"

على هذه  "ابن منظور" وكذلك يورده .(8)أنفه يف أسلوب، إذا مل يلتفت مينة أو يسرة"
فهو أسلوب، وهو بذلك الطريق  الشاكلة: "... يقال للسطر من النخيل، وكل طريق ممتد
 اليب، واألسلوب: الطريق تأخذ فيهواملذهب، يقال: أنتم يف أسلوب سوء، وجيمع: أس

يتضح  .(9)واألسلوب بالضم: الفن، يقال: أخذ فالن يف أساليب من القول أي أفانني منه"
ستعمل يف الواقع األسلوب يعود يف املعاجم العربية القدمية إىل اجملال األصل  امل مما سبق أنّ 

 وهو أصله اللغوي الذي يفيد: السطر، الطريق، املذهب، الوجه، الفن.
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 في االصطالح:  -0

 مباحث األسلوب في التراث النقدي والبالغي العربي: /0-8
لقد كان للفظة أسلوب متصورات عديدة، ذلك أهنا مل تستعمل مباي ومعاي معينة 

إّنا كان املضمون الداليل هلذا املصطلح يتمركز يف يف مواجهة اخلطابات الفنية اخلاصة، 
 ".  القدمي دون أن يذكر لفظ "أسلوبالتصور النقدي والبالغ  واللغوي العر،ي

  
النقاد والبالغيني العرب القدامى مل يعرفوا األسلوب  إىل أنّ  "حممد عزام"يشري الباحث 

يتحدث عن  "اجلاحظ"، إذ جند (67)هبذا املفهوم أبدا، وإّنا حتدثوا عن الصياغة واجلمال
األسلوب يف ممارسته املعرفية، اليت ه  يف حاجة ماسة هلذا املصطلح يف مقولته املشهورة: 
"وذهب الشيخ إىل استحسان املعاي، واملعاي مطروحة يف الطريق يعرفها العجم  والعر،ي 

وكثرة املاء ويف املخرج  والبدوي والقروي، إّنا الشأن يف إقامة الوزن وختري اللفظ وسهولة
 .(66)من التصوير" وجنس من النسج فإّنا الشعر صناعة وضرب الطبع وجودة السبك، صحة

 

الشعَر، يف هذا النص، بالصورة والصناعة والنسج، يشكل نظرية  "اجلاحظ"ربط  إنّ 
، وسار على إثره الكثري من النقاد والبالغيني العرب "اجلاحظ"يف الشعر أرسى دعائمها 

" حّت قيل: "الرسم شعر صامت هوراسالقدامى، وهو ربط شائع يف عصور خمتلفة منذ "
 .(62)"والشعر صورة ناطقة

 

الذي يعادل يف الكثري من األحيان  -هذا التحديد البنيوي ملصطلح الصورة  ويعدّ 
نظرة استشرافية للمدلوالت الشكلية وحجر  - مصطلح األسلوب يف الدراسات احلديثة

نظرية يف الشعر، باعتبار عملية التصوير أحد أهم املكونات اهلامة لنظم القصيدة الزاوية ل
 و التحديد الداليل ملصطلح الصورةهذا التحديد كذلك "خطوة حن وربط أجزائها، ويعدّ 

مل يقرن مصطلحه بنصوص عملية تض ء داللته، فضال عن تعلق "اجلاحظ"السيما أن 
نقادنا القدامى، القائمة على املفاضلة بني اللفظ واملعىن  مفهومه بالثنائية احلادة اليت شغلت

 .(63)طبقا للمفهوم الصياغ  أو الصناع  للشعر"
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من خالل هذا الطرح، يعير عن ذلك الورابط الوثيق بني  "اجلاحظ"إن ما ذهب إليه 
ذلك الشعرية واألسلوبية،  "اجلاحظ"األسلوب واللغة املتوسل هبا، وه  قضية ماثلة يف نظرية 

 (61).االهتمام بالصياغة الفنية من صميم الدراسات احلديثة يف النقد"" أنّ 
 

متتبعا ذلك التحديد اجلاحظ  الذي ال خيتلف كثريا  "عبد امللك مرتاض"ويضيف 
عن طروحات النقد األد،ي احلديث يف التعرف على قيمة األثر األد،ي، إذ تكمن هذه 

مل تكن فيها، مث يف كيفية الربط بني  توظيف هذه الدوال وحتميلها معان القيمة "يف كيفية
 (65).هذه الدوال مث يف وضع نظام لسانوي للعالقات فيما بينها داخل اخلطاب"

 

ومن النقاد العرب القدامى الذين وقفوا عند هذه القضية اجلوهرية اليت الزمت اإلبداع 
، الذي سعى إىل تأصيل املنهج والطرق اليت "القاض  اجلرجاي"الشعري ردحا طويال جند 

ختدم اإلبداع، وهو هبذا يشري إىل األسلوب باملفهوم فقط دون املصطلح بقوله: "... وال 
آمرك بإجراء أنواع الشعر كله جمرى واحدا، وال أن تذهب جبميعه مذهب بعضه، بل أرى 

رك، وال مدحيك  لك أن تقسم األلفاظ على رتب املعاي، فال يكون عزاك كافتخا
 .(61)كوعيدك،... بل رتب كال مرتبته، وتوفيه حقه"

 

يساوي بني األسلوب  "عبد القاهر اجلرجاي"وإذا تأخرنا قليال فإننا جند اإلمام 
نص مهما اختلفت  مبدع، وحّت بكلّ  والنظم، فهما يشكالن تنوعا لغويا خاصا بكلّ 

درجة وحدة هذا النص عن غريه من النصوص، لذلك عّد األسلوب ضربا من النظم وطريقًة 
األسلوب يقتض  من املبدع أن حيسن اختيار الكلمة اليت ينفرد هبا عن  فيه، فهو يرى أنّ 

 غريه من املبدعني، ومراعيا يف الوقت ذاته مقتضى احلال واملقام، دون أن يَغَفَل عن أهم
أصل من أصول اللغة العربية وهو الصحة النحوية، اليت يوليها اإلمام مرتبة متقدمة من بني 
الشروط النظمية األخرى، يقول يف ذلك: "واعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك 
الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه اليت هنجت 

الرسوم اليت رمست لك فال ختل بش ء منها، وذلك أنّا ال نعلم شيئا  فال تزيغ عنها، وحتفظ
فالصحة النحوية ه   .(60)باب وفروقه" يبتغيه الناظم بنظمه غري أن ينظر يف وجوه كلّ 
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معىن يكتنزه اخلطاب األد،ي، وإال  للوصول إىل أيّ  "اجلرجاي"الضامن الوحيد حسب 
ت فيما بينها لتكوين اجلمل، لذلك تتأكد املفاضلة اخنرمت تلك الرابطة املعنوية بني الكلما

بني املبدعني انطالقا من اختالفهم يف نظم الكلمات ورصفها بعضها ببعض، وتندرج هذه 
الشروط يف السالمة النحوية للتأسيس ملا اصطلح عليه اإلمام "معىن املعىن"، إذ هو املعول 

 عليه انطالقا مما قّعد له الشيخ.
 

النظم واألسلوب عنده يكاد يطابق بينهما بوصفهما ممثلني  وعدم الفصل بني
إلمكانية خلق التنوعات اللغوية القائمة على االختيار الواع ، ومن حيث إمكانية هذه 

  النحوية القائمة يف بنية الوركيبالتنوعات يف أن تصنع نسقا وترتيبا بإجراء االحتماالت 
ا أبدا، وإّنا يصنعه مبتغى املبدع إىل التأليفات ألّن توايل األلفاظ يف النطق ال يصنع نسق

بتكوينها األسلو،ي الذي مييزها عن غريها من اإلمكانيات، ويربطها بالغرض العام يف الوقت 
يزه أن يبتدئ االحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره ومتي نفسه: "واعلم أنّ 

فيعمد  - الضرب من النظم والطريقة فيهواألسلوب  -غرض أسلوبا و الشاعر يف معىن له 
شاعر آخر إىل ذلك األسلوب فيج ء به يف شعره فيشبه مبن يقطع من أدميه نعال على 

 قال:  "الفرزدق"مثال نعل قد قطعها صاحبها فيقال قد احتذى على مثاله وذلك مثل أن 
 ا رَبيعاً ِكبارُهـاـد أَعيـخِبَرٍي َوقَ  ــا           ـغاُرهـــو رَبيٌع َأن جَي َء صِ ــأََترج

 واحتذاه البعيث فقال:    
 (68)"أترجو ُكليٌب أن جي َء حديُثها             خبرٍي وقد أعيا كليباً قدميُها    

 

 "اجلرجاي" عند أسلوب هو مبا للنظم التصورية الذهنية الطبيعة تتضح سبق، مما وانطالقا 
والتحرك فيه شيئا قابال للتحقق، وهذا ما ذهب ويصبح واحلال هذه اكتساب هذا التصور 

إليه مبقولة االقتباس واألخذ، وذلك التصور الذهين حييله اإلمام إىل صورة نفسية مرتبة 
 .(69)ترتيبا خاصا يف النفس، وذلك مبا يقابلها يف العامل اخلارج  من صور جمانسة

 

بيئة البالغيني العرب هذا فيما خيص بعض احملطات النقدية ملصطلح األسلوب يف 
فإننا نقف عند مفاهيم متباينة حينا  (*)القدامى، فإذا انتقلنا إىل بيئة أخرى وه  بيئة املناطقة
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يف مؤلفه  "حازم القرطاجين"ومتجانسة حينا آخر، ولعل من أهم من ميثل هذه الطبقة 
يف نظرته إىل ( هـ181)ت،  "حازم القرطاجين""منهاج البلغاء وسراج األدباء"، إذ ينفرد 

النص األد،ي، عن باق  البالغيني والنقاد العرب الذين سبقوه إىل التأليف والتنظري يف 
حتسس املقاييس األسلوبية يف النصوص اإلبداعية، فكانت نظرته أكثر مشوال إىل النص 

  هلا أحكاما يف البناء إذ رأى أنّ  باعتباره السابق إىل تقسيم القصيدة العربية إىل فصول،
وهو أول من أدرك الصلة الرابطة بني مطلع القصيدة وهو بدايتها، وبني مقطعها الذي هو 

 خامتتها اليت حتمل نتائج القصيدة وانطباعاهتا األخرية.
 

يها، وما اهتمامه الكبري بوش  القصيدة وحلإىل هذا التقسيم هو  "حازم"وما شد 
القارئ من حسن إىل أحسن، ومن جيد إىل ، ولينقل للشاعر أن يوفره يف بناء أجزائهاينبغ  

ن قصيدته التصريع يف املطلع، ويشورط مّ ك يشورط على الشاعر اجمليد أن يضأجود، لذل
عليه أن يكون املصراعان متناسبان مع ما يأيت يف حشو القصيدة، لذلك يويل حازم أمهية 

يف أوائل القصائد طالوة  : "فإن للتصريع"حازم"بالغة هلذه اخلاصية الشكلية والبنائية. يقول 
وموقعا من النفس الستدالهلا به على قافية القصيدة قبل االنتهاء إليها، وملناسبة حتصل هلا 

 .(27)"ون ذلكبازدواج صيغيت العروض والضرب ومتاثل مقطعها ال حتصل هلا د
 

 "حازم"وعملية التدرج الداخل  للمعاي من القضايا األساسية يف الفكر النقدي لدى 
فال جيوز يف نظره أن تكون اخلامتة مقطوعة الصلة عن ما سبقها من املعاي، أو أن حتمل 

: "... إّنا وجب االعتناء هبذا املوضع ألنه "حازم"نتيجة مل تكن سببا يف مطلعها، يقول 
م عليه يف منقطع الكالم وخامته، فاإلساءة فيه معفية على كثري من تأثري اإلحساس املتقدّ 

 .(26)"كدر بعد صفو، أو ترميد بعد إنضاجالنفس، وال ش ء أقبح من  
 

تتأسس هذه النظرة املتدرجة للمعاي من دافع النزوع حنو مراعاة شعور القارئ، وحماولة 
مساوقة التأثري الوجداي والعاطف  للقصيدة، فال مّسوغ أن تتضارب أحاسيس القارئ 

التدرج  للمعاي داخل القصيدة، ويف عملية التناسب اليت  نتيجة عدم التوازن يف البناء
سيف الدولة باهتمام بالغ يضرب لنا مثال من الشعر العر،ي القدمي يف مدح  "حازم"خصها 
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، فف  هذه القصيدة جند ملمح التناسب احلمداي وبين كالب من قبل أ،ي الطيب املتنيب
ج املنطق  داخل القصيدة يف اتساق وجتانس بارزا على حنو تلتحم فيه املعاي مع ذلك التدر 

 :املتنيبظاهرين؛ يقول 
 صارِماً ثـََلَم الِضرابُ  َوَغريَكَ            ِبَغرِيَك راِعياً َعِبَث الِذئابُ 

فإضافة إىل حسن التصريع، نلحظ املناسبة بني معىن البيت األول وسائر األبيات  
بصفتني أساسيتني: القيادة احلكيمة للرعية  "سيف الدولة"داخل القصيدة، ذلك أنه امتدح 

اليت متنعها من الفوضى، والصفة الثانية ه  الشجاعة يف احلرب، وإذا تتبعنا القصيدة من 
سيف "ا أن يصف جمراها إىل مرساها ال جندها تشذ عن االحتكام إىل هذين الصفتني؛ إمّ 

بأهنم صنيعته سواء  "بين كالب"بالشجاعة واإلقدام وحسن التدبري، وإما أن يصف  "الدولة
 يف احلرب أم يف السلم.

 

ملسألة الوحدات اليت يتألف منها النص الشعري  "حازم"إضافة إىل ما سبق يفرد 
فصالت يف كتابه تندرج حتت باب "طرق العلم بإحكام مباي الفصول وحتسني هيئاهتا 

للتنظيم  "حازم"أواله ووصل بعضها ببعض" وهو باب مهم من ناحية الوركيز الكبري الذي 
يقول:  ،الكالم  سواء املكتوب أو املنطوقللنص ومغايرته لغريه من وجوه اخلطاب  الداخل 
 احلروف املقطعة من الكالم املؤلفاألبيات بالنسبة إىل الشعر املنظوم نظائر  "اعلم أنّ 

تلفة من والفصول املؤلفة من األبيات نظائر الكلم املؤلفة من احلروف، والقصائد املؤ 
الفصول نظائر العبارات املؤلفة من األلفاظ،  فكما أن احلروف إذا حسنت حسنت 
الفصول املؤلفة منها إذا رتبت على ما جيب ووضع بعضها من بعض على ما ينبغ  كما أن 
ذلك يف الكلم املفردة كذلك. وكذلك حيسن نظم القصيدة من الفصول احلسان كما حيسن 

 .(22)اظ احلسان إذا كان تأليفها منها على ما وجب"ائتالف الكالم من األلف
 

يف هذه املسائل املعنوية واللغوية والداللية مع الكثري من الطروحات  "القرطاجين"يتقاطع 
يف  "Van Dijk"فان ديك اللسانية الغربية احلديثة؛ كتقاطعه مع العامل اللساي اهلولندي 

" Texte et contexte والسياق النصحديثه عن ترابط البىن املؤلفة لكل نص، يف كتابه "
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يف إشارته إىل الروابط النحوية اليت تساعد انسجام النص، ومنها الضمائر النحوية، ويشري  
كذلك إىل استخدام املبدع لبعض الظواهر الصوتية كالتنغيم والنير، وذلك إلشعار القارئ 

 من مقطع إىل آخر. باالنتقال
 

مع بعض اللغويني احملدثني يف استعماله مصطلح "االقوران"  "حازم"ويتقاطع كذلك  
( وإما Cohésionالنص يف نظر هؤالء العلماء إما أن يقوم على قاعدة )االتساق  ذلك أنّ 

وباق   "املتنيب"(، وأثناء حديثه عن الصلة بني أجزاء قصيدة Cohérence)االنسجام 
  عاي اجلزئية إىل املعاي الكليةاالنتقال من امل مصطلحء املشكلة هلا يستخدم حازم األجزا

 يف القصيدة اليت مطلعها:
 أعجب ِمن ذا اهلَجِر َوالَوصلُ  َوأَعَجبُ  أَغَلُب         أُغاِلُب فيَك الَشوَق َوالَشوقُ   

 

القصيدة وما محلته من ذكٍر للفراق والبعاد، ستصل حتما  ويصل إىل نتيجة مؤداها أنّ 
 :"املتنيب"وبال جمال للشك إىل ذم الدنيا وما تؤول إليه أحواهلا من تقلب، إذ يقول 

 َفُكلُّ بَعيِد اهلَمِّ فيها ُمَعذَّبُ                     لِراِكبٍ  ُمناخاً  الُدنيا ذي الَلهُ حَلى 
 

"فاطّرد له الكالم يف مجيع ذلك أحسن اطّراد، وانتقل يف مجيع : "حازم" ويف ذلك يقول
ذلك من الش ء إىل ما يناسبه وإىل ما هو منه بسبب وجيمعه وإياه غرض. فكان الكالم 

 .(23)وضع" أحكم بعض من بعضه وموضوعا تفصيل أحسن ومفصال ترتيب أحسن مرتبا بذلك
 

ويف اخلتام فاحلديث عن االقوران والتجانس يقودنا حتما للوقوف عند الرابطة القوية 
: "ومما "حازم"بني املباي واملعاي واليت جتعل من اطّراد األسلوب قرين اّطراد النظم، يقول 

جيب أن يكون حال األسلوب فيه على حنو ما يكون النظم عليه مالحظة الوجوه اليت 
 ني للحال اليت يريد ختيلها الشاعر من رقة أو غلظة أو غري ذلك. فإنّ جتعلهما معا خميل

النظام اللطيف املأخذ، الرقيق احلواش ، املستعمل فيه األلفاظ العرفية يف طريق الغزل، ختيل 
رقة نفس القائل، ولو وقع ذلك مثال يف طريقة الفخر مل ختيل الغرض، بل ختيل ذلك 

مة املتينة القوية، وكذلك لطف األسلوب ورقته خييالن لك أن األلفاظ اجلزلة والعبارات الفخ
 .(21)يف النسيب" الفرزدق أسلوب حنو ال خييالن ذلك وخشونة األسلوب وجفاؤه قائله عاشق،
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يقف من مسألة التناسب، بني األلفاظ واملعاي، موقفا  "حازما" يف اخلتام الشك أنّ 
أن خيضع األسلوب للمبدأ  األسلوب للمعاي مبثابة النظم يف األلفاظ، والبدّ  جادا حيث أنّ 

ذاته، "وملا كان األسلوب يف املعاي بإزاء النظم يف األلفاظ وجب أن يالحظ فيه من حسن 
االطراد والتناسب والتلطف يف االنتقال عن جهة إىل جهة والصريورة من مقصد إىل مقصد 

ن االطراد من بعض العبارات إىل بعض ومراعاة املناسبة ولطف ما يالحظ يف النظم من حس
 .(25)النقلة"
 

فقد عّرف األسلوب بقوله: "ولنذكر هنا سلوك األسلوب عند أهل  "ابن خلدون"أما 
الصناعة، وما يريدون هبا يف إطالقهم، فاعلم أهنا عبارة عندهم عن املنوال الذي ينسج فيه 

فيه. وال يرجع إىل الكالم باعتبار إفادته أصل املعىن الذي الوركيب، أو القالب الذي يفرغ 
هو وظيفة اإلعراب، وال باعتبار إفادته كمال املعىن من خواص الوراكيب، الذي هو وظيفة 
البالغة والبيان، وال باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض. فهذه 

الشعرية، وإّّنا ترجع إىل صورة ذهنية للوراكيب  العلوم الثالثة خارجة عن هذه الصناعة
 .(21)املنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص"

 

األسلوب على معاي النحو فقط؛ إّنا جعل النحو والبالغة  "ابن خلدون"مل يؤصل 
والعروض آليات تغذي سلوك األسلوب كما يسميه هو، لكنه مل ميتح من معني التقعيد 

ى معرفة العلوم الصناعة الشعرية يف نظره تتعدّ  فيه العلوم اللغوية يف زمانه، ألنّ الذي وقعت 
املذكورة، وال تقوم الشاعرية عند الشاعر بإدراك هذه العلوم. إّنا ترجع الصناعة الشعرية 

وأشخاصها ويصريها  الوراكيب أعيان من الذهن ينتزعها "تلك الصورة إىل خلدون ابن حسب
كالقالب أو املنوال، مث ينتق  الوراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار اإلعراب يف اخليال  
يتسع القالب  حّت املنوال، يف النّساج أو القالب يف البّناء يفعله كما رّصا فيه فريّصها والبيان،

حبصول الوراكيب الوافية مبقصود الكالم. ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان 
 .(20)لكل فن من الكالم أساليب ختتص به وتوجد فيه على أحناء خمتلفة" ه، فإنّ العر،ي في
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 رة ذهنية تغمر النفس وتطبع الذوق، صو "ابن خلدون"األسلوب حسب تصور  إنّ 
 داعيا، ذات البعد اجلمايل األصيلاألساس فيها الدربة النابعة عن قراءة النصوص املتفردة إب

ومبثل ذلك تتكون وتتآلف الوراكيب اليت تعودنا على نعتها باألسلوب، وإذا كانت الوراكيب 
 - ة املثلى لتشكيل الصورة الذهنيةاليت ه  األدا -اليت يكون األساس األول فيها هو اللغة 

الوظيفة الشعرية لألسلوب جتمل يف حتقيق التجانس بني خمتلف الوراكيب املنتظمة يف  فإنّ 
أساسها اللغة، وال يتحقق ذلك إال بالتوفيق بني الوراكيب من جهة والذوق من جهة بنية 

مرتبط باملتكلم، كونه عبارة عن عملية  "ابن خلدون"ثانية. إضافة إىل ذلك فاألسلوب عند 
ذهنية تنتج ألفاظا وعبارات لتنتظم يف أسلوب خاص باملتكلم، الذي يصبها بدوره هو 

القواعد واألعراف املتداولة بني الناس. فصورة األسلوب عنده اآلخر يف قالب لغوي وفق 
 عنصر من عناصر الكالم اإلبداع . صورة متكاملة لوركيبة عجيبة، مل ينف منها أيّ 

  

 مصطلح األسلوب في التراث الغربي: /0-0
 STILUSإىل االشتقاق الالتيين  Style (28)يعود األصل اللغوي اإلجنليزي لكلمة

"ريشة" ويعود األسلوب "إىل اللغة الالتينية، حيث كان يعين عصا مدببة الذي يعين 
 .(29)تستعمل يف الكتابة على الشمع"

 

املعىن انتقل جمازا إىل مفاهيم تتعلق أساسا بطريقة الكتابة فارتبط بطريقة  غري أنّ 
بذلك على املخطوطات األدبية، مث تطور املصطلح فأخذ يطلق على  الكتابة اليدوية، ليدلّ 

" على سبيل Cicéron شيشرونالتعبريات اللغوية يف العصر الروماي أمام اخلطيب املشهور "
ت هذه االستعارة، يشريون هبا إىل صفات اللغات املستعملة من قبل اخلطباء والبلغاء، وظلّ 

حّت وقتنا احلاضر يف اللغات األوربية وتعلق "، STYLE" ما بكلمة الصفة عالقة إىل حدّ 
مفهوم األسلوب هبا يشري إىل بعض اخلواص الكالمية، فنجد مثال يف اللغة الفرنسية أن هذا 

 املصطلح يعين التعبري عن اخلصائص البالغية املتعلقة بالكالم املنطوق.
 

يو العصور واكتسب املصطلح شهرة التقسيم الثالث ، الذي استقر عليه بالغ
 ساليب؛ األسلوب البسيط، املتوسطالوسطى، حني ذهبوا إىل وجود ثالثة ألوان من األ
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السام ، وه  ألوان ميثلها عندهم ثالث ّناذج كيرى يف إنتاج الشاعر الروماي العظيم 
"، الذي عاش يف القرن األول قبل امليالد، وهذا التقسيم جاء من VIRJILE فرجيل"

ّنوذجا لألسلوب  كتبه عن حياة الفالحني بعنوان "قصائد ريفية"، يعدّ خالل ديوانه الذي  
البسيط، وديوانه األخالق  الذي عنوانه "قصائد زراعية" يعد ّنوذجا لألسلوب املتوسط، أما 

 عند يعرف ما شاع ولذلك .(37)السام  لألسلوب ملحمته الشهرية "اإلنياذة" فتعد ّنوذجا

 األسلوب. يف "فرجيل" بدائرة البالغيني
 

تفريع األسلوب حبسب طبيعة املتكلمني، فكان منه البسيط واملتوسط  وهبذا متّ 
هذا التقسيم يعتمد اعتمادا أساسيا على الوضع االجتماع  لكل  والسام ، واملالحظ أنّ 

طبقة، لكن مصطلح األسلوب مل يتم اعتماده يف اللغات األوربية احلديثة إال يف بدايات 
وورد ألول مرة يف  "،Grimmالقرن التاسع عشر، وبالتحديد يف "النقد األملاي يف معجم "

لقاموس أكسفورد، ودخل القاموس الفرنس   طبقا 6811اللغة اإلجنليزية كمصطلح عام 
 .(36)"6802ألول مرة كمصطلح عام 

 

" مفهوم مشهور، قدمه لألسلوب يف Conte Buffon بوفون للكونتوقد كان "
املعارف والوقائع واملكتشفات تنتزع بسهولة، وتتحول وتفوز إذا ما  خطابه إذ يقول: "إنّ 

وضعتها يد ماهرة التنفيذ، هذه األشياء إّنا تكون خارج اإلنسان، وأما األسلوب فهو 
مسة  "بوفون"فاألسلوب عند  (32).اإلنسان نفسه، ولذا ال ميكنه أن ينتزع أو حيمل أو يهدم"

ذلك يشوه مالمح الكاتب، وهو يربط التعبري  نّ شخصية فردانية، ال ميكن نقلها أل
 األسلو،ي بشّت أنواع النشاط اإلبداع  للشخص.

 

" فهو طريقة للكتابة، وهو Pierre Guiraudبيري جريو أما مصطلح األسلوب عند "
من ناحية أخرى، طريقة يف الكتابة لكاتب من الكتاب، وجلنس من األجناس، ولعصر من 

آخر يربط بني األسلوب وطريقة التفكري، يقول: "األسلوب هو . ويف موضع (33)العصور
 .(31)طريقة للتعبري بوساطة اللغة"
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وإذا رمنا أن نورد تعريفا أكثر دقة ومشولية، عدنا قليال إىل ذلك املفهوم الذي جاء به: 
 العربيةنقله إىل البيئة النقدية ، باعتباره السّباق إىل ترمجة املصطلح و "عبد السالم املسدي"

 فهو يساعد القارئ العر،ي على معرفة ماهية املصطلح الذي تبناه على ثالث وجهات نظر:
 .األسلوب من وجهة نظر املخاِطب 

 .األسلوب من وجهة نظر املخاَطب 

 .األسلوب من وجهة نظر اخلطاب 
 

فأما األوىل فتيرز يف كونه يكشف عن ّنط تفكري صاحبه، بل يتعدى ليصبح اإلنسان 
 وجونGustave Flaubert  فلوبريو  Buffon بوفونكما ظهر ذلك عند نفسه،  

الذي يعتير األسلوب إقامة توازن بني ذاتية جتربة   Jean Starobinskiستاروبنسك 
 املخاِطب ومقتضيات التواصل.

 

أما الثانية فهو ال يعدو أن يكون ضغطا لغويا مسلطا على املستقبل اعتبارا ملقاييس 
واالنزياح، وهو ما جيعلنا نصل إىل تعريف األسلوب من وجهة نظر اخلطاب االختيار 

 نفسه، فهو وليد النص ذاته، ويشكل بالتايل تقاطع الدوال مع مدلوالهتا.
 

وتتآلف وجهات النظر هذه ومتكننا من إيراد تعريف شامل ملصطلح األسلوب على 
 .(35)ئ اخلطاب منزلته األدبيةه النسيج النص  الذي يبوّ أنّ 

 

فاألسلوب ال خيرج معناه الذي وضع له عند العرب والغرب، فهو  وتأسيسا على ما متّ 
متعلق بالقول، وأوجه إيراده للسامع واملتلق ، فيجعل من األخري واعيا بطرق وسبل التعبري 

 الذي ينتهجه املتكلم أو املرسل فيتفاعل معه بطريقة ما.
 

 :األسلوبية / المصطلح -3
يأخذ مصطلح األسلوبية مسارا تنوعت فيه املفاهيم والرؤى، فقد ظهر عوٌد على بدء، 

بعيد باجلهود اللغوية اليت  عند الغربيني يف القرن التاسع عشر، وكان ظهوره مرتبطا إىل حدّ 
لعلم اللغة   F.D.Saussure "دي سوسري"نظّر العالّمة  سادت ذلك القرن، إىل أنّ 
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احلديث، بدراسته العالقة بني اللغة والكالم، وحتليله الرموز اللغوية، وكذا دراسة الوركيب 
العام للنظام اللغوي، والتفرقة بني مناهج الدراسة الوصفية والتارخيية، ودون التوسع يف 

شارل "هذا اجلهد اخلارق كان متاحا ألكير تالمذته، وهو   اللغوية نرى أنّ  "سوسري"فلسفة 
الذي تأسست على يديه األسلوبية كعلم، وعلى إثر ذلك ميكننا   Charles Bally"بايل

أن نعتيره واضع األساس أو اللبنة األوىل هلذا العلم، فاللغة عنده تتكون من نظام ألدوات 
التعبري اليت تتكفل بإبراز اجلوانب الفكرية من اإلنسان، ويف الوقت ذاته ه  مسئولة عن 

 6972ل عام أصّ  "شارل بايل" فة. ويرى أغلب مؤرخ  األسلوبية أنّ نقل اإلحساس والعاط

علم األسلوب، وأسس قواعده النهائية باعتباره يدرس العناصر التعبريية للغة املنظمة من 
"حبث يف علم  6971وجهة نظر حمتواها التعبريي والتأثريي. وقد نشر كتابه اآلخر سنة 

رى، أسس فيها أحد أهم االجتاهات األسلوبية األسلوب الفرنس " مث أتبعه بدراسات أخ
اللغة جمموعة من وسائل التعبري اليت تتناوب  احلديثة وه  األسلوبية التعبريية، وقد رأى "أنّ 

مع الفكرة، أي الدالالت املضافة مع الفكرة، وأن علم األسلوب يعىن بدراسة الوسائل اليت 
 .(31)يستخدمها املتكلم للتعبري عن أفكار معينة"

 

فيها نقل الدرس األسلو،ي من الدرس البالغ  يف الثقافة  وه  املرة األوىل اليت متّ 
الغربية، بتأثري من اللسانيات منهجا وتفكريا إىل ميدان مستقل، صار يعرف مبيدان الدرس 

 .(30)األسلو،ي أو األسلوبية
 

 Stylistiqueويف الفرنسية  Stylisticومصطلح األسلوبية يطلق عليه يف اإلجنليزية 
تعين طريقة الكالم، وه  مأخوذة من  Styleوكلمة  Stylisticienوالباحث يف األسلوب 

 مبعىن عود من الصلب كان يستخدم يف الكتابة، وكانت تعين: Stylosالكلمة الالتينية 
 .دراسة الصلة بني الشكل والفكرة 

 (38)الطريقة الفردية يف األسلوب. 
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 علم األسلوب كدنا جنزم مع شارل بايل أنّ  6972منذ " :"عبد السالم املسدي"يقول 

أصول " F.D.Saussureسوسري  ف.دي.أستاذه" أرسى مثلما النهائية قواعده تأسست قد
فه  تستمد معايريها من النظرية العلمية أو من العلم الذي تنتم   .(39)"اللسانيات احلديثة

على أسس النظرية األسلوبية، تقوم  لذلك جند عملية البحث األسلو،ي، اليت تعتمد، إليه
 .(17)مقابل "علم اللغة التطبيق "، األمر الذي جيعلها فرعا من فروع علم اللسان

 

استقرار األسلوبية علما   Stefan Ullmann"ستيفن أوملان"يبارك  6917ويف سنة 
األسلوبية اليوم، ه  من أكثر أفنان اللسانيات صرامة، على ما  إنّ : "قائال، لسانيا نقديا

يعوري غائيات هذا العلم الوليد ومناهجه ومصطلحاته من تردد، و لنا أن نتنبأ مبا سيكون 
 .(16)للبحوث األسلوبية من فضل على النقد األد،ي واللسانيات معا"

 

ال ميكن الوقائع األسلوبية  ، فريى أنّ Michael Riffaterre "مايكل ريفاتري"أما 
ينبغ  أن يكون هلذه الوقائع طابع خاص، وإال ال ميكن متيزها عن ضبطها إال داخل اللغة، و 

ذاته، فالنص  موضوع الدراسة األسلوبية عنده هو النص يف حدّ  ألنّ  .(12)الوقائع اللسانية
ئل التعبري غري الكاتب فاقد لوسا يضمن نوعا من التواصل بني الكاتب والقارئ، وألنّ 

ه عليه استخدام ما ميتلك من صيغ وأساليب، هبدف التأثري يف اللغوية، كاإلشارة مثال، فإنّ 
 .(13)أكير عدد من القرّاء، ومن مجلة هذه األساليب املبالغة واالستعارة والتقدمي والتأخري

 

البنيوية النتظام  القواعداألسلوبية علم ألسين يعىن بدراسة جمال التصرف يف حدود 
، كما أهنا البحث عن األسس املوضوعية إلرساء علم األسلوب، وعلى هذا (11)جهاز اللغة

مصطلح "األسلوبية" مرة ويستخدم "علم  "عبد السالم املسدي"األساس يستخدم 
األسلوب" مرة أخرى، فاملصطلح عنده حامل لثنائية أصولية، فسواء كان انطالقنا من الدال 

، وما تولد عنه يف خمتلف اللغات األخرى، أو كان انطالقنا من املصطلح الذي الالتيين
" Ique يةالحقة "" و Style أسلوباستقر ترمجة له بالعربية، وقفنا على دال مركب "

فاألسلوب ذو مدلول إنساي، وبالتايل الالحقة ختتص بالبعد العلماي العقل ، لذلك 
  .(15)األسس املوضوعية إلرساء علم األسلوب"فاألسلوبية يف عرفه: "ه  البحث عن 
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إذا كانت األسلوبية تتعامل مع اللغة على أساس أهنا ختدم التعبري، وتيرزه يف صور 
تعبري، بل مع نوع معني منه، وصل إىل درجة معينة  وأشكال خمتلفة، فإهنا ال تتعامل مع كلّ 

 .(11)من األداء األد،ي
 

يف تعريف األسلوبية أو علم األسلوب بأنه علم  وتأسيسا على ما مت نستطيع القول
لغوي حديث يبحث يف الوسائل اللغوية اليت تكسب اخلطاب االعتيادي، أو األد،ي 
خصائصه التعبريية، والشعرية، فتميزه من غريه وتتعدى مهمة حتديد الظاهرة إىل دراستها 

 .(10)نصوصها ضمن تدرسها األساس، يف لغوية، ظاهرة األسلوب وتعدّ  لغوية علمية مبنهجية
 

عما يتميز  البحث" بأهنا األسلوبية فقد عّرف  Roman Jakobson"رومان ياكبسون" أما
 .(18)به الكالم الفين عن بقية مستويات اخلطاب أوال، وعن سائر الفنون اإلنسانية ثانيا"

 

األسلوبية تعىن بدراسة اخلصائص اللغوية اليت تنقل الكالم من جمرد  من هنا يتضح، أنّ 
وسيلة إبالغ عادي، إىل أداء تأثري فين، وتعّرف عادة بأهنا الدراسة العلمية لألسلوب. 
واهتم ياكبسون بالنص األد،ي باعتباره خطابا تغلب فيه الوظيفة الشعرية للكالم على باق  

مر الذي جنم عنه التفريق بني دراسة األدب بوصفه طاقة الوظائف التواصلية األخرى، األ
 ذاته. مكتنزة داخل اللغة، وبني دراسة األسلوب الفعل  يف حدّ 

 

 :خاتمة
استهالك رؤية هذه الدراسة، اليت اهتمت بإبراز مصطلح األسلوب  بعد أن متّ 

    واألسلوبية يف الوراث العر،ي والغر،ي، ننته  إىل مجلة من االستخالصات املعرفية، منها 
مصطلح  األسلوب تباينت جماالت االهتمام به يف الوراث النقدي والبالغ  العر،ي كما  أنّ 

 بعده الذايت الفرداي أو الشخص  ا الثابت فيه فهوهو احلال يف الوراث الغر،ي، أم
فاملصطلح يأخذ نوعا من الثراء املعجم  والداليل باعتبار احلقول املعرفية اليت يرتادها، أما 
مصطلح األسلوبية فيكاد حيصل على شبه إمجاع من لدن النقاد واللسانيني على مستوى 

العناية  جلمايل أو الشعري يف اخلطاب، مبا أنّ الداللة الثانية، وه  اهتمامه بإبراز اجلانب ا
األسلوبية تتجه صوب اخلطاب الستجالء مظان التميز والتفرد فيه، على اعتبار أهنا الوجه 

 اجلمايل للسانيات. 
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 "حازم"يف الفكر النقدي عند  تتضح فعالية التأثري املنطق  ألرسطو والفلسفة اليونانية بشكل عام -)*(
من ناحية التقسيمات اجلزئية اهلامة ملنت القصيدة الشعرية. باإلضافة إىل وقوفه بشكل عمل  عند 

ويعد  ،و النهاياتأوالنتائج املنتظمة يف املقاطع  ،سباب املتعلقة باملطالعاملقدمات والنتائج أو األ
غة الشعرية ملختلف ببنية القصيدة وكيفية الصيا من أوائل النقاد العرب القدامى احتفاءً  "حازم"

وكأن صدق املقدمات يؤدي بالضرورة  ،و الفصول، وأول من تفطن لعالقة املطالع باملقاطعأاألغراض 
ا ؤدي إىل تكامل جزئياهتا بدءً تالقصيدة عبارة عن مجلة من القضايا اليت  وكأنّ  ،ىل صدق النتائجإ

حازما ميثل  أنّ  ،"وخالصة القول :"حسان عباسإ"وانتهاء بالقضية الكيرى. يقول  ،بالقضية الصغرى
املزج بني التيار اليوناي والتيار العر،ي يف النقد بعد أن ظال منفصلني مدة طويلة، وهو رغم اعتماده 

حسان عباس: إ .على هذين املصدرين استطاع أن يرسم منهجا متكامال ملوقف نقدي حمدد املعامل"
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