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قضاي ادلطللِ اللغويفي اجملالت األردنية احملكمة (8112 -0991م)
َ
ادلشكالت واحللول

د .عمر علي سليمان الباروين،قسم اللغة العربية-كلية الرتبية -جامعة مطراتة
مقدمة

احلمد هلل رب العادلُت ،كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت ،سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو
أرتعُت ،أما بعد:
فإف قضية ادلصطلح اللغوم قضية جديرة أبف تسخر ذلا اجلهود؛ بغية انتشاذلا من ىوة التشتت كالضياع
اليت تعيشو ،كىي قضية ختص كل فركع العلم كادلعرفةبشىت أنواعها كختصصاهتا؛ كلكننا نلحظ متانة
العالقة فيما بينالعلوـ اللغوية كبُت ادلصطلحات؛ إذ ادلصطلح كسيلة التواصل بُت مستعمليو ،سواء أكاف
ذلك االستعماؿ حياتيا أـ علميا؛ كبناءن على ذلك اىتم الدارسوف -القدماء كاحملدثوف -ابدلصطلح؛
ألف" ادلصطلح جزء من ادلنهج العلمي ،وال يستقيم منهج إال إذا قام على مصطلحات دقيقة تؤدي
احلقائق العلمية أداءً صادقًا"(.)1
ظ كانت ذات
لذلك اىتم العرب ابدلصطلحات العلمية ،ككانت (احلقيقة الشرعية) أول روافدىا ،وىي ألفا ٌ
معان لغوية خاصة ،مث نقلها اإلسالم إىل معاف جديدة مل تكن موجودة من قبل ،مثل :الشهادة ،واإلديان،
والكفر ،والفسق ،والنفاق ،والصالة ،والصوم ،والزكاة ،وزادت أمهية ادلصطلحات حينما بدأ عهد الًتمجة،
وأخذت احلياة العلمية يف النمو واالزدىار ،وكان قدر كبَت من العلوم بعي ًدا عن العرب قبل البعثة احملمدية،
مصطلحات تدؿ عليها عند اشتغاؿ العرب هبا ،كقد بذؿ اللغويوف كادلًترتوف
ظ أك
كمل تكن ذلذه العلوـ ألفا ه
ه
ما يف كسعهم من و
أصيالًٌ ،
كيعربوا ما كاف
جهود عظيم وة لتذليلها ،كاستطاعوا أف يضعوا للجديد لفظنا عربيا ن
دخيال ،كما كػاد القرف الراب للهجرة ينتهي حىت استقر كثَته من ادلصطلحات ،كأصبح أكثرىا عربيا بصفة
ن
عامة ،يف شىت مناىج احلياة الفكرية.كزادت العناية ابدلصطلح بعد أف تشعبت العلوـ ككثرت الفنوف ،ككاف
و
جديدة دلا ىو جدي هد ،مستعينُت بوسائل أمهها :الوضع ،والقياس،
البد للعرب من كض مصطلحات
()2
واالشتقاق ،والًتمجة ،واملجاز ،كالتعريب ،كالتوليد ،كالنحت .
( )1قنييب ،حامد صادق :مباحث يف علم الداللة كادلصطلح ،دار ابن اجلوزم ،األردف– عمان ،ط1425 ،)1( .ه2005 -ـ،
ص.167:
عمان ،ط1987 ،)1( .م ،ص.167 ،163:
()2ينظر :مطلوب ،أمحد :حبوث لغوية ،دار الفكر للنشر كالتوزي – ّ
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كاستعاضوا عن كثَت من األلفاظ الغربية -اليت أتثر هبا ادلصريوف مبا يعرؼ بعصر النهضة عن طريق
احلملة الفرنسية على مصر ،كمن بعدىا احلملة الربيطانية -بصيغ عربية حديثة(.)1
دتهيدا أذكر فيو تعري نفا لغوّي كاصطالحيا
كىذا حبث سأتناكؿ فيو -إبذن هللا تعاىل -بعد ادلقدمة ،ن
لكلمة (مصطلح) ،وتعري ًفا لػ(علم ادلصطلح) ،وبداية علم ادلصطلح ،وأمهيتو ،وعالقتو ابلعلوم األخرى،
ودراسة ما استطعت احلصول عليو من أحباث يف بعض أعداد من اجملالت األردنية احمل ٌكمة ،من سنة
(1990ـ) إىل (2008ـ) ،اليت تعرض ابحثوىا إىل بعض قضاّي ادلصطلح اللغوم كمشكالتو كحلوذلا،
و
منفردا ،دراسة كصفية حتليلية ،أذكر ادلشكلة ،مث أعقبها ابحلل،كما مل
كذلك بدراسة موضوع كل ابحث ن
حل لو -إن وجد -من مصادر البحث
يذكر لو حلٌّ من ادلشكالت لدل الباحثُت ،سأحاكؿ كض وٌ
األخرى ،مث خامتة للبحث أذكر فيها ما دتخضت عنو دراسيت ذلذه األحباث ،كأردفت البحث بفهرس
للمصادر كادلراج .
متهيد

 -1تعريف (ادلصطلح) و(علم ادلصطلح):
أ -ادلصطلح:
كلمة (ادلصطلح) أو (االصطالح) مصدران( )2يف اللغة مأخوذاف من مادة(صلح) اليت ىي ضد
()3
ِ
السلم وقد اصطلحوا...
(فسد) "،والصلح ّ
()1ىذه احلملة يسميها يوىان فك وإبراىيم بن مراد (حركة اإلحياء) .ينظر :يوىان فك :العربية دراسات يف اللغة كاللهجات
كاألساليب ،نقلو إىل العربية :عبد احلليم النجار ،الدار ادلصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة2006 ،ـ ،ص،237:
كينظر:ابن مراد ،إبراىيم :دراسات يف ادلعجم العريب ،دار الغرب اإلسالمي ،بَتكت -لبناف ،ط1987 ،)1( .م ،ص.295:
()2أو أن كلمة (مصطلح) اسم مفعول من (اصطلح اصطالحاً)،على تقدير متعلق زلذوف مثل(:عليو) .ينظر :شاىُت ،عبد
الصبور :العربية لغة العلوـ كالتقنية ،دار االعتصاـ– القاىرة ،ط1406 ،)2( .ه1987 -ـ ،ص.117:
()3اجلوىري ،إمساعيل بن محاد :الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية ،حتقيق  :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليُت ،بَتكت،
ط1399 ،)2( .ه1979 -ـ( 1/383 ،صلح) ،وينظر:الزبيدم ،السيد دمحم مرتضي بن دمحم احلسيٍت :اتج العركس من جواىر
القاموس ،اعتٌت بو ككض حواشيو :عبد ادلنعم خليل إبراىيم ،وكرمي سيد دمحم زلمود ،دار الكتب العلمية ،بَتوت -لبنان ،ط،)1( .
2007م ،اجمللد  ،3اجلزء ( 6/319صلح) ،وينظر:البستاين ،ادلعلم بطرس :زليط احمليط ،مؤسسة جواد للطباعة ،بَتكت– لبنان،
1983ـ ،ص( ،515:صلح).

415

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

مبعٌت كاحد"( .)1كادلصدراف مل يردا يف القرآف الكرمي ،أك احلديث الشريف ،أك ادلعجمات العربية القددية
العامة ،كلكن خصصا دلعٌت"الكلمات ادلتفق على استخدامها بُت أصحاب التخصص الواحد؛ للتعبَت
عن ادلفاىيم العلمية لذلك التخصص ،...كأصبح الفعل (اصطلح) حيمل -أيضا -ىذه الداللة اجلديدة
احملددة"(.)2
"ونقصد يف استعمالنا لكلمة (مصطلح) معناىا االمسي الذي يًتجم كلمة ( )Termاإلصلليزية"(.)3
كيعرؼ الزبيدم االصطالح بقولو":واالصطالح اتفاق طائفة سلصوصة على أمر سلصوص"(.)4
قائال":عبارة عن اتفاؽ قوـ على تسمية الشيء ابسم ما ينقل عن موضعو األكؿ"(.)5
كيعرفو اجلرجاين ن
كقيل":ىو العرف اخلاص ،وىو عبارة عن اتفاق القوم على وضع الشيء.كقيل:ىو إخراج الشيء عن
ادلعٌت اللغوم ،إىل معٌت آخر؛ لبياف ادلراد منو ،كذلك دلناسبة بينهما ،كالعموـ كاخلصوص ،أك
دلشاركتهما يف أمر ،أك مشاهبتهما يف كصف ،إىل غَت ذلك"(.)6
فكلمة (االصطالح) يف ىذه التعريفات تنمعن معٌت ما حتملو كلمة (مصطلح) ادلتداكلة اليوـ ،فقد جاء
يف ادلعجم الوجيز أبنو"لفظ أو رمز يتفق عليو يف العلوم والفنون للداللة على أداء معٌت معُت"(.)7
كيعرفو عبد الصبور شاىُت بقولو":اللفظ أو الرمز اللغوم الذم يستخدـ للداللة على مفهوـ علمي أك
عملي أك فٍت أك أم موضوع ذم طبيعة خاصة"(.)8

مكرم األنصاري :لساف العرب ،طبعة مصورة عن طبعة بوالؽ ،ادلؤسسة ادلصرية العامة
()1ابن منظور ،مجال الدين بن دمحم بن َّ
للتأليف كاألنباء كالنشر ،الدار ادلصرية للتأليف كالًترتة ،بال حتقيق كاتريخ طب  ،فصل الصاد ،حرؼ احلاء ( 3/348صلح).
()2حجازي ،زلمود فهمي :األسس اللغوية لعلم ادلصطلح ،دار غريب ،القاىرة ،بال اتريخ  ،ص.8:
( )3شاىُت ،عبد الصبور :العربية لغة العلوـ كالتقنية ،مصدر سابق ،ص.119:
()4الزبيدي ،السيد دمحم مرتضي بن دمحم احلسيٍت :التكملة كالذيل كالصلة دلا فات صاحب القاموس من اللغة ،حتقيق كتقدمي:
مصطفى حجازي ،ومراجعة:دمحم مهدم عالـ ،القاىرة ،اذليئة العامة لشؤكف ادلطاب األمَتية ،ط1406 ،)1( .ه1986 -ـ،
(41/2فصل الالم مع احلاء) ،واتج العروس ،مصدر سابق اجمللد ،3اجلزء( ،321/6صلح).
()5اجلرجاين ،دمحم بن علي :التعريفات ،بال حتقيق ،مكتبة لبناف ،بَتكت1985 ،م ،ص.28:
( )6البستاين ،ادلعلم بطرس :زليط احمليط  ،مصدر سابق ،ص( ،515:صلح).
()7رلمع اللغة العربية ،مجهورية مصر العربية :ادلعجم الوجيز ،طب ابذليئة العامة لشؤكف ادلطاب األمَتية ،ص( 368:صلح).
( )8شاىُت ،عبد الصبور :العربية لغة العلوـ كالتقنية ،مصدر سابق ،ص.118:
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كأما عند األكركبيُت ،فإف أقدـ تعريف لو ما عرفو بو (كوبيكي) بقولو" :ادلصطلح كلمة ذلا يف اللغة
ادلتخصصة معٌت زلدد وصيغة زلددة ،وعندما يظهر يف اللغة العادية يشعر ادلرء أف ىذه الكلمة تنتمي
إىل رلاؿ زلدد"( ،)1كمنهم من عرفو بقولو":الكلمة االصطالحية أو العبارة االصطالحية :مفهوم مفرد
أو عبارة مركبة استقر معناىا ،أو ابألحرى استخدامها ،وحدد يف وضوح .ىو تعبَت خاص ضيق يف
داللتو ادلتخصصة ،واضح إىل أقصى درجة شلكنة،كلو ما يقابلو يف اللغات األخرل ،يرد دائما يف سياؽ
النظاـ اخلاص مبصطلحات فرع زلدد ،فيتحقق بذلك كضوحو الضركرم"( ،)2كىذا التعريف يقدمو
حجازم على أنو أفضل تعريف أكريب ،اتفق عليو ادلتخصصوف يف علم ادلصطلحات(.)3
كيعرؼ الشهايب ادلصطلح العلمي بقولو" :ادلصطلح العلمي ىو لفظ اتفق على اتخاذه للتعبَت عن
معٌت من ادلعاين العلمية"(. )4
ب -علم ادلصطلح:
كأما علم ادلصطلح ،فيعرفو القامسي بقولو":العلم الذي يبحث يف العالقة بُت ادلفاىيم العلمية
وادلصطلحات اللغوية اليت تعرب عنها"(.)5
كتعرفو ادلنظمة العادلية للتقييس أبنو"دراسة ميدانية لتسمية ادلفاىيم اليت تنتمي إىل ميادين سلتصة من
النشاط البشرم ابعتبار كظيفتها االجتماعية"(.)6

()1حيادرة ،مصطفى طاىر :من قضاّي ادلصطلح اللغوم ،عامل الكتب احلديث ،إربد– األردن1424 ،ق2003 -م ،الكتاب
األول ،ص.16:
()2حيادرة ،مصطفى طاىر :من قضاّي ادلصطلح اللغوم ،الكتاب األكؿ ،ص.16:
()3ينظر :السابق ،ص.16:
()4الشهايب ،األمَت مصطفى :ادلصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي كاحلديث ،مطبوعات اجملم العلمي العريب بدمشق
ط1384 ،.ه1965-م ،ص.6 :
()5القامسي ،علي :ادلصطلحية مقدمة يف علم ادلصطلح ،كزارة الثقافة كاإلعالـ ،دائرة الشؤكف الثقافية كالنشر ،اجلمهورية العراقية،
1985م ،ص.18-17:
()6حيادرة ،مصطفى طاىر :من قضاّي ادلصطلح اللغوم ،مصدر سابق ،الكتاب األكؿ ،ص.19:
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 -8بداية علم ادلطللِ:
"إن التقدم يف ادلعرفة البشرية والتكنولوجيا واالقتصاد ،يعتمد إىل حد كبَت على تبادل ادلعلومات
وتوثيقها ،وتستخدم ادلفاىيم وادلصطلحات اليت ترمز إليها كأساس لتنظيم األفكار العلمية ،كرتي
و
مصطلحات
ادلعلومات األخرل ،غَت أف التطور السري يف ادلعارؼ اإلنسانية ،أدل إىل صعوبة إجياد
كافية و
و
تطابق بُت عدد ادلفاىيم العلمية ،كعدد ادلصطلحات اليت تعرب
شافية؛ إذ ال يوجد
تناسب ،أك ه
ه
عنها ،فعدد اجلذكر يف أية لغة ال يتجاكز اآلالؼ ،يف حُت يبلغ عدد ادلفاىيم ادلوجودة ادلاليُت ،كىي يف
و
ازدّيد ك ٌو
منو مضطردين...؛ كذلذا تلجأ اللغات إىل التعبَت عن ادلفاىيم اجلديدة ابلنحت كالًتكيب
كاالشًتاؾ اللفظي ،كغيػر ذلك من الوسائل الصرفيػة كالداللية ،كقد يقود ذلك إىل ار و
تباؾ كاضطر و
اب
على ادلستويُت الوطٍت كالدكيل ،خاصة أف تصنيف ادلفاىيم كطريقة التعبَت عنها خيتلفاف من لغة إىل
أخرل ،شلا يؤدم إىل صعوبة يف تبادؿ ادلعلومات كمنوىا؛ كذلذا كاف البد من توحيد ادلبادئ اليت تتحكم
يف إجياد ادلفاىيم ،أك تغيَتىا ،كيف كض ادلصطلحات ادلقابلة ذلا"(.)1
ك"مل يشكل علم المصطلح يف الغرب كعلم خاص إال يف هناية القرف الثامن عشر ،كلكن مل يتحدد
بوضوح رلاليو العلمي إال حديثنا"( ،)2فهو"علم حديث النشأة ،شهد ميالده ىذا القرن ،وما زال يف دور
النمو والتكامل"(.)3
"وما زال ىذا العلم ينمو رأسيا وأفقيا ،وحيظى ابىتمام زلافل علمية دولية يف الشرؽ كالغرب ،كيكتسب
أمهية خاصة يف تيسَت االتصاؿ الدكيل ،كحتقيق التعاكف العادلي كالفنوف كاآلداب"(.)4
من ىنا كثرت الدعوات إىل ضركرة االىتماـ بعلم ادلصطلح كتدريسو يف اجلامعات كادلعاىد العلمية
العربية ادلتخصصة ،من قبل ىيئات كرتاعات رمسية كغَت رمسية ،كمن قبل متخصصُت عاملُت يف ىذا
()1القامسي ،علي :ادلصطلحية مقدمة يف علم ادلصطلح ،مصدر سابق ،ص.10-9:
()2ادلسدي،عبد السالـ كالًتيكي ،فتحي ،كابن طالب ،عثماف ،كابن يوسف ،عمار :أتسيس القضية االصطالحية ،موضوع (علم
ادلصطلح بُت ادلعجمية كعلم الداللة ،اإلشكاالت النظرية كادلنهجية) لـ(عثمان بن طالب) ،ادلؤسسة الوطنية للًتمجة والتحقيق
والدراسات ،بيت احلكمة1989 ،م ،ص.69:
()3القامسي ،علي :ادلصطلحية مقدمة يف علم ادلصطلح ،مصدر سابق ،ص ،11-10:كقنييب ،حامد صادؽ :مباحث يف علم
الداللة كادلصطلح ،مصدر سابق ،ص.168:
()4القامسي ،علي :ادلصطلحية مقدمة يف علم ادلصطلح ،مصدر سابق ،ص.6:
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اجملاؿ ،كلقد تركت ىذه الدعوات آاثران ملموسة يف التوجو ضلو حتقيق ىذا اذلدؼ يف بعض ادلؤسسات
العلمية العربية ،كيبدك أف أكؿ من دعا إىل تدريس (علم ادلصطلح) يف اجلامعات العربية اليت ِّ
تدرس
العلوم بغَت العربية ،أو اجلامعات األجنبية ادلوجودة يف البالد العربية ،ىو الطبيب الدكتور عبد الرزتن
الشهبندر ،ككانت دعوتو منذ أكثر من ستُت عاما يف رللة ادلقتطف(.)1

 -3أمهية ادلطللِ:

"إن ادلصطلحات ىي مفاتيح العلوم وأدواهتا اليت ال غٌت لباحث أو دارس عنها ،ىي األساس الذي
تبٌت عليو العلوم ،كما متثل حلقة االتصال بين العلماء بعضهم ببعض ،كتنقل ما توصلوا إليو من نتائج
يف أحباثهم إىل الدارسُت من بعدىم .ويقوم ادلصطلح بدور كبَت يف حياة الناس ،فهو انظم للتواصل
بينهم يف شىت ادليادين؛ ذلك أن ادلفاىيم إمنا تنتقل إىل األذىان ابلكلمات اليت اتُّفق عليها لتكون دالة
نص
عليها .وىذه الكلمات ىي ما نسميو ابدلصطلحات ،كىي اليت تشكل الدعامة األساسية ألم وٌ
علمي نتعامل معو( ،)2كادلصطلحجزء من التنمية اللغوية( .)3ف ـ"ليس ادلصطلح -يف أي رلال من رلاالت
وٌ
العلم -كلمة تعرب عن مضمون معُت حسب ،إهنا أكثر من ذلك بكثَت.كلك أف تتصور كيف يكوف
كض ادلعلومات ،يف رلاؿ ما ،كليكن النحو مثال ،لو مل تكن ذتة مصطلحات يف ىذا العلم ،ستنتفي
األبواب كالفصوؿ...؛ إذ إن الباب أو الفصل ىو يف حقيقتو مصطلح؛ فالفاعل وادلفعول ،والفعل،...
إىل آخر ذلك من أبواب النحو ،إمنا ىي مصطلحات .ويف حال عدم وجود ادلصطلحات ،ستنتفي
جزئيات ىذا الباب أك ذاؾ ابلتماـ كالكماؿ .لن يكون مثة فعل متع ٍّد ،وآخر الزم...ىي الطبيعة
وفصوال.كلوال التنظيم ما كاف العلم،
التنظيمية إذف .ىي اليت جتمع شتات ادلعلومات يف ما مسوه أبو ًااب
ً
كلوال ادلصطلح ما كاف التنظيم(.)4

()1الزركان ،دمحم علي :اجلهود اللغوية يف ادلصطلح العلمي احلديث ،منشورات احتاد الكتاب العرب1988 ،م ،ص.459:
()2حيادرة ،مصطفى طاىر :من قضاّي ادلصطلح اللغوم،الكتاب األكؿ،ص.9:
()3حجازم ،زلمود فهمي :األسس اللغوية لعلم ادلصطلح ،مصدر سابق ،ص.26:
()4استيتية ،مسَت شريف ،اللسانيات (اجملاؿ ،كالوظيفة ،كادلنهج) ،جدارا للكتاب العادلي ،عماف-األردف ،عامل الكتب احلديث،
إربد -األردن ،ط1429 ،)2( .ه2008 -ـ ،ص.342:
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 -4وظيفة علم ادلطللِ:

معريف مع ٍ
تتمثل كظيفة علم ادلصطلح يف"دراسة األنظمة ادلفاىيمية والعالئق اليت تربطها داخل ٍ
ُت،
حقل ٍّ
دقيق للمفاىيم والدالالتٍ ،
بضبط ٍ
ٍ
مستفيض لأللفاظ احلاملة ذلا؛ قصد إجياد ادلقابالت ادلالئمة
وجرد
ذلا من حيث الشكل وادلضمون ،ابحًت ٍام ٍ
صارم للمقاييس اللغوية ادلتعارف عليها واملعموؿ هبا ،كما
و
كمنهجية لدراسة رلموعات ادلصطلحات كتطورىا ،كرت كمعاجلة ادلعطيات
يتناكؿ كض نظر وية
ادلصطلحية ،كتوحيدىا عند احلاجة(.)1

 -5عالقة علم ادلطللِ ابلعلوم األخرى:
لعلم ادلصطلح عالقة ابلعلوـ األخرل ،مثل :ادلنطق ،وعلم الوجود (اإلنطولوجيا) ،وعلم ادلعلومات ،أما
تطبيقات النظرية العامة لعلم ادلصطلحات فهي يف كل و
رلاؿ من رلاالت ادلعرفة ادلختلفة ،كىو ما ديكن
أف يسمى يف كل و
تعاكان كثي نقا م كل فروع من فركع
رلاؿ منها بعلم ادلصطلح اخلاص ،كيتطلب ابلضركرة ن
ضا -على كل العلوم الطبية واذلندسية
ادلعرفة ،ال يقتصر ىذا على العلوـ اإلنسانية ،كلكنو يشتمل -أي ً
وغَتىا(،)2من حقول التخصص العلمي ادلختلفة(.)3
مرا؛ كلذلك
"ودلا كان اإلبداع نشاطا عقليا ،والنشاط العقلي من شأنو أنو ال يتوقف ،كان االبتكار مست ِّ
دل ذلك على توقف التفكَت كاإلبداع يف ذلك
سيظل كض ادلصطلحات العلمية مستمرا .فإذا توقف ّ
العلم ،كىو ضد طبائ األشياء(.)4

()1حيادرة ،مصطفى طاىر :من قضاّي ادلصطلح اللغوم ،مصدر سابق ،الكتاب األكؿ ،ص ،20:كينظر :القامسي ،علي:
ادلصطلحية مقدمة يف علم ادلصطلح ،مصدر سابق ،ص.21 -20:
()2حجازي ،زلمود فهمي :األسس اللغوية لعلم ادلصطلح ،مصدر سابق ،ص.28-27:
()3القامسي ،علي :ادلصطلحية مقدمة يف علم ادلصطلح ،مصدر سابق ،ص.19 -18 ،6:
()4استيتية ،مسَت شريف :اللسانيات (اجملاؿ ،كالوظيفة ،كادلنهج) ،مصدر سابق ،ص.348:
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كردت بعض األحباث يف بعض أعداد من اجملالت األردنية احمل ًٌكمة ،بلغ ما دتكنت من احلصوؿ عليو
عشرة أحباث ،بعضها تناكؿ ادلصطلح ،كبعضها تناكؿ الًترتة ،كبعضها تناكؿ التعريب ،كىذا ذكر
منفردا:
لعناكين ىذه األحباث ،كأمساء كاتبيها ،كسنة نشرىا ،مث يليها دراسة كل حبث ن
-1م التعريب كادلعرب بُت القدماء كاحملدثُت ،د .إبراىيم السامرائي (1992ـ).
-2ادلصطلح اإلعالمي :مشكالت ومقًتحات ،د .عصاـ سليماف ادلوسى (1993ـ).
-3العالقة بُت ادلصطلح كاللفظ احلضارم ،د .حامد صادؽ قنييب (1993ـ).
ً
ادلوحد أللفاظ احلياة العامة يف العصر احلديث،أ.د.عبد الكرمي خليفة (1998ـ ).
-4ادلعجم العريب ٌ
-5بعض ما دييز العربية يف صالحها للعلم كمصطلحو ،د .رتيل ادلالئكة (2002ـ).
-6الًترتة كتوليد ادلصطلح  -ادليتافورا األرسطية يف النقد العريب ،د .زّيد الزعيب (2002ـ ).
-7مصطلح(ما ال اسم لو) يف رسالة ابن سينا(أسباب حدكث احلركؼ) بُت الصياغة كادلفهوـ ،د.منَت
تيسَت الشطناكم (2004ـ).
-8تعريب التعليم العايل يف الوطن العريب :ضرورتو ،معوقاتو ،شروط ومتطلبات صلاحو ،أ.د .أزتد
دكيدار عبده البسيوين (2004ـ ).
-9نظرّيت الًترتة كطرائقها كإسًتاتيجياهتا ،أ .عبد الباقي الصايف (2007ـ).
-10الًترتة إىل العربية كمنزلتها يف نشر ادلعرفة ،أ .كليد أزتد العنايت (2007ـ ).
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البحث األول( :مع التعريب واملعرب بني القدماء واحملدثني)

د.إبراىيم السامرائي (جامعة صنعاء)(.)1
ىذا البحث موجز يف التعريب كادلعرب ،أشار فيو الكاتب إىل بعض الفوائد اللغوية كالتارخيية ،كذكر فيو
من مشكالت ادلصطلح مشكلة كاحدة ،كىي:عدـ إاثرة احلماسة يف تعريب األعجمي ،كمل يذكر ذلا
حال.
فذكر أف ً
ادلعربُت قالوا":التقنية والتقنيات تعريبا دلا ىو (تكنولوجيا=  ،)Technologyوكأن ىؤالء
ٌ
حملوا كلمة (تًٍقن) يف العربية ،وىو ادلاىر يف فنو وصنعتو .غَت أف ادلعربُت مل يتقبلوا ىذا التوليد ،كسرعاف
عربوا
ما عادكا إىل الكلم األجنيب كجعلوه من عربيتهم ،فقالوا( :التكنولوجيا) زلالة ابأللف والالم ،كأهنم ّ
ىذا ادلصطلح .إن ادلعربُت يف عصران مل تستثرىم محاسة يف ىذا األمر ،إهنم يسرعون إىل الكلمة
األعجمية اليت هبم حاجة إليها فيحلوهنا ابأللف كالالـ على أهنا نظَتة للكلم العريب .إهنم يقولون:
السوسيولوجيا...واإلنثربولوجيا ...و...الفونولوجيا(.)2
كاحلل ،ىناؾ من يقًتح"طريقة جديدة يف اإلدخال ،كىي أف يؤخذ اجلذر من العربية ،كيصاغ كفق
الصيغة األجنبية ،كىي اليت أطلق عليها بعضهم مصطلح التهجُت[...وذلك مثل ]:صوفيم ،مقابل
 ، )3(Morphemeغَت أف ىذه الطريقة مدعاة لعدـ توحيد ادلصطلح ،فإف ىناؾ من جيعلها
(صرفيم) اترة و(صنفيم) اترة أخرى ،كما أهنا إخضاع للغة لسلطة اللغات األخرى صاحبة ادلصطلح
األصلي(.)4
كيرل كماؿ بشر أف"التعريب بضوابطو وأحكامو ادلقررة قد يصعب األخذ بو أحياان ،كمن مث ال مان
لدينا من نقل ادلصطلح األجنيب بصورتو األصلية كاملة غَت منقوصة ،حىت يستقر مفهومو كيتضح
بصورة ال لبس فيها كال غموض .وال ضَت بعد أن يعود إليو الدارس لًتمجتو ،إن استطاع إىل ذلك
سبيال(.)5
()1البلقاء للبحوث والدراسات ،اجمللد  ،1العدد 1992 ،2ـ.
()2السابق ص.35:
()3حيادرة ،مصطفى طاىر :من قضاّي ادلصطلح اللغوم ،مصدر سابق ،الكتاب الثاين ،ص.134:
()4ادلصدر السابق ،الكتاب األكؿ ،ص ،117:كالكتاب الثاين ،ص134 :
( )5بشر ،كمال :دراسات يف علم اللغة ،دار غريب ،القاىرة ،بال اتريخ طب  ،ص.326:
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البحث الثاين( :املصطلح اإلعالمي ،مشكالت ومقرتحات)

د .عصاـ سليماف ادلوسى (جامعة الَتموك)(.)1

عددا من ادلصطلحات العربية ادلستعملة يف أحباث االتصاؿ اجلماىَتم،
انقش الكاتب يف حبثو ىذا ن
كذكر من مشكالت ادلصطلح اإلعالمي:
-1عدـ الدقة (.)2
-2عدـ"وجود مصطلح موحد متعارف عليو بُت اجلماعة دليداف االتصاؿ اجلماىَتم يف اللغة
()3
العربية"وصعوبة حصر ادلصطلحات اإلخبارية يف صيغ زلددة وموحدة.
كذكر أف احلل ىو":االتفاق على توحيد ادلصطلحات العلمية الرئيسية يف صيغ متعارف عليها
ومقبكلة( ،)4كاألخذ مبا كضعو رلم اللغة العربية األردين"من القواعد العامة وادلنطلقات اليت يستطيع
الباحث الغيور أن يهتدي هبديها لدى زلاولة ترجيح مصطلح على آخر ،واألخذ بو .من ىذه القواعد:
أن يعرب ادلقابل العريب للمصطلح األجنيب (تعبَتا دقيقا) عنو ،كما يعرب عن (الوظيفة اليت يدؿ عليها
ادلصطلح األجنيب) ،وأن يكون (عربيا تراثيا) قدر اإلمكان(.)5
البحث الثالث( :العالقة بني املصطلح واللفظ احلضاري)
د .حامد صادؽ قنييب(جامعة ادللك فهد للبًتول وادلعادن ،الظهران السعودية)(.)6
اكبَتا من مستحداثت احلضارة كمسمياهتا ،األمر الذم"يتطلب
ذكر الكاتب أف اللغة العربية تواجو تدف نق ن
ازي للوجود احلضاري"( .)7وشلا ركز عليو ىنا:
منها أن يكون وجودىا اللغوي مو ً

()1رللة رلمع اللغة العربية األردين ،اجمللد  ،17العدد 1993 ،44ـ.
حتديدا دقي نقا ،قبل كض ادلصطلح ادلناسب لو .ينظر :استيتية ،مسَت شريف:
()2عند وضع ادلصطلح البد من حتديد ادلفهوـ
ن
ادلشكالت اللغوية يف الوظائف كادلصطلح كاالزدكاجية ،بال دار،كبال اتريخ طب  ،ص.75:
()3رللة رلمع اللغة العربية األردين ،اجمللد  ،17العدد 1993 ،44ـ ،ص.371:
()4السابق ص.371:
()5السابق ص.372:
()6رللة رلمع اللغة العربية األردين ،اجمللد  ،17العدد .)1993( 45
()7السابق ص.91:
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-1مبالغة الباحثُت يف مشكلة تعدد ادلصطلح كعدـ توحده(.)1
من ادلشكالت اليت يذكرىا أكثر الباحثُت ،مشكلة تعدد ادلصطلحات ،كعدـ توحدىا،حيث يتعدد
ادلصطلح بتعدد مداخلو اليت تنجزه" ،ويرى الدكتور قنييب عدـ ادلبالغة يف قضية توحيد ادلصطلحات؛
ألف حل ىذه ادلشكلة مكفوؿ ،فيقوؿ":جيب أن ال نبالغ يف إبراز مشكلة توحيد ادلصطلحات ابتداءً؛
فالزمن واالستعمال كفيالن حبل ىذه ادلشكلة"(.)2
مث أييت مبا يدعم مقولتو من استعماؿ العرب لبعض ادلصطلحات ادلتعددة ،اليت حل مشكلة تعددىا
االستعماؿ كالزمن فيقوؿ" :استعمل العرب يف أول عهدىم ابلًتمجة كلمة (األسطرونوميا) ،وبعد أكثر
من قرن من الزمان استعاض بعضهم عن ذلك مبصطلح (اذليئة) ،يف حُت استعمل آخرون مصطلح
(الفلك) ،وبقيت ىذه ادلصطلحات الثالثة تستعمل لفًتة من الزمن ،حىت طغى مصطلح (الفلك) على
ادلصطلحُت اآلخريْن فأزاذلما .ومل يؤثر كل ذلـك على فحوى ادلوضوع ومادتـو ومقدار ما أسهـم العـرب
فيـو( ،)3كيضرب مثػاال آخػر كىػو لفظػة (" )Telephoneويف اتريخ استخدام ىذا اللفظ يف العربية
نلحظ زلاكالت عديدة يف سبيل االىتداء إىل اللفظ احلضارم ادلناسب،منها :تيلفون .تليفون .تلفون.
تلغراف انطق .آلة متكلمة .آلة تكلم عن بعد .مساعة حديث ابلسلك .مساعة كربيتْ .إرزيز .ادلسماع.
ِ
ِ
لفظي (تلفون) و(ىاتف) .وشلا
م ْق َول .النَّد ّ
يّ .
مسرة .ىاتف .وادلالحظ اآلن اقتصار االستخداـ على ٍ
ال شك فيو أن االستعمال كفيل بًتجيح االختيار النهائي بينهما(.)4
()1السابق ص.87:
( )2السابق ص.87:
"وىذه حقيقة؛ فادلصطلح حييا ابالستعمال ،وينمو ويشتق منو ويثري اللغة .ويضمحل وينزوي من الوجود ما دام بعيد نًا عن
االستعماؿ"( .توحيد ترمجة ادلصطلح يف الوطن العريب) د .فريد عوض حيدر ،حبث مبجلة:حوليات اآلداب كالعلوـ االجتماعية،
الرسالة ( ،)180احلولية الثانية والعشرون1423-1422 ،ىـ2002-2001-م ،ص.65:
بل إف "سَتورة ادلصطلح وتداولو واستخدامو ىو السبيل لتوحيده؛ فإن االستعمال يعمل على تثبيت أحد ادلصطلحات على
حساب األخرل" .الًتمجة إىل العربية ومنزلتها يف نشر ادلعرفة ،أ .كليد العنايت ،حبث مبجلة:أطلس للدراسات كاألحباث ،اجمللد ،2
العدد ،1يناير 2007م ،ص .65:وينظر :حيادرة ،مصطفى طاىر :من قضاّي ادلصطلح اللغوم ،مصدر سابق ،الكتاب الثاين،
ص.15:
()3رللة رلمع اللغة العربية األردين ،اجمللد  ،17العدد 1993 ،45ـ ،ص.87:
()4السابق ص.88-87:
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مث يذكر ترجيح بعض اللغويُت ادلعاصرين استعماؿ (تلفون) على (ىاتف) منهم حسن ظاظا،كإبراىيم
أنيس(.)1
 -2قضية التدفق اللغوم للمصطلحات احلضارية عرب الوسائل ادلختلفة ،ادلتمثلة يف:
أ"-التحول الفكري واالجتماعي والقومي الذي حدث يف الوطن العريب ابتداءً من القرن التاسع عشر
ادليالدي.
ب -تعدد قنوات االتصاؿ بُت الشرؽ كالغرب.
ج" -أتصل أشكال فنية حديثة يف اللغة العربية ادلعاصرة ،مثل:ادلقالة الصحفية ،كاحلديث اإلذاعي،
كبرامج التلفاز ،كلغة اإلعالف التجارم ،كلغة اإلدارة كالدكاكين ،كالقصة ،كادلسرحية ،...كغَتىا .وقد
كثَتا من الكتاب إىل التصرف يف بعض األلفاظ بتغيَت داللتها،
اقتضت ىذه الفنون شروطًا فنية شلا دفع ً
()2
وابلتايل شاعت بعض الصيغ واالستعماالت اجلديدة .
أيضا مسار قنوات التدفق اللغوم ابختصار عن (رلموعة خرباء اذلندسة االجتماعية) وىي:
كيذكر ن
أ -تعريب العامة لألمساء اليت يستعملوهنا تعريبا مساعيا ،م حتريف يناسب األذف العربية كاللساف
العريب ،مثل( :ورشة) تعريب لكلمة (.)workshop
ب-مشاركة ادلستوردين لألدكات من اخلارج يف التعريب الصويت ،ككذلك ادلركجوف ذلا عرب الصحافة أك
اإلعالف التجارم ادلرئي  ،كغالبا ما يتصف تعريبهم ابلالمسؤكلية اللغوية كالعبث(.)3
كمل يذكر حل ىذه القضية،غَت أنو يرل "لزاما أن تويل رلامع اللغة األلفاظ احلضارية اىتمامها "دلنع
التضخم غَت
احملمود  ،كالنمو غَت ادلنسق للغة العربية  ،كمدا جلسور التعاكف م كل ادلشاركُت يف تنمية اللغة ادلعاصرة
( ،)4كأكػد " على ضرورة التحري يف انتقـاء ادلفردة احلضارية لتستعمل يف التأليف ادلدرسي مواكبة وموازية
مع أمانة إشاعتها عرب وسائل اإلعالم ادلختلفة اليت تنقلها إىل البيت كالشارع للتعبَت عن شؤكف احلياة
العصرية(.)5
()1ينظر السابق ص.88:
()2السابق ص.92:
()3السابق ص.93:
()4السابق ص.94-93:
()5السابق ص.111:
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البحث الرابع( :املعجم العريب ِّ
املوحد أللفاظ احلياة العامة يف العصر احلديث)

أ.د .عبد الكرمي خليفة(رئيس رلمع اللغة العربية األردين)(.)1
حتدث الكاتب يف حبثو عن ألفاظ احلياة العامة ،يف ىذا العصر ،كأهنا مستمرة ابستمرار احلياة ،كأف
منشأ ىذه األلفاظ ىو"العفوية ،وإشاعة االستعمال ،واحلاجة إىل التعبَت( ،)2كذكر مشكلتُت من
مشكالت ادلصطلح،مها:
 -1عدـ استيفاء ادلعاجم للمفردات اليت ضلتاجها يف مصطلحات احلضارة ،كذكر من أسباب ذلك:
عدم تعرض"ادلعاجم الًتاثية دلؤلفات ادلؤرخُت كاجلغرافيُت كاألطباء كالنباتيُت كالفلكيُت كالقصاصُت،
كمصطلحاهتم كمفرداهتم اللغوية كمستوّيت أساليبهم(.)3
كيرل أف حل ىذه ادلشكلة ،ىو أف تتبٌت مؤسسة عربية مشركع استخراج األلفاظ العربية اليت تعٌت
أبلفاظ احلضارة ،من ادلعاجم كالكتب ،كىذا "ادلشروع اللغوي الضخم...ينتظر إرادة األمة العربية كتوفَت
اإلمكاانت ادلادية كالعلمية إلصلازه على مستول الوطن العريب ،كىو ما دعوانه مبشركع (الذخَتة
جيرد الًتاث العريب ،من خالل دواوين الشعراء ومجيع ادلؤلفات وادلصنفات يف سلتلف فروع
العربية) .أبن َّ
ادلعرفة ،ومنذ أقدم ما وصل إلينا ،لتباين معاين األلفاظ من خالؿ النصوص ،على مدارج التطور
افدا مهما دلعجمات متخصصة حديثة،
التارخيي حىت الوقت احلاضر ،كسيكوف ىذا ادلشركع اللغوم...ر ن
تساير العصر احلديث يف عملية مستمرة كانمية كمتطورة(.)4
 -2ادلوقف السليب من بعض الناس جتاه اجملام اليت تريد رت ادلصطلحات احلضارية منهم ،شلا جعل
رلم اللغة العربية ابلقاىرة"يًتك ىذا ادليدان العام ،ريثما ينفتح يف شأنو وجو من الرأي والتدبَت(.)5
مادي ،فلو اقتصر اجملمع على عينات سلتارة من
كلعل حل ىذه القضية ديكن أف يكوف -يف اعتقاديِّ -
كل شرحية ومن كل رلتمع ،ومجع منها ما يريد من ألفاظ مقابل مبالغ مالية تدف إىل ىذه العينات،
لتحقق ادلراد.
()1رللة رلمع اللغة العربية األردين ،اجمللد  ،22العدد 1998 ،55ـ.
()2السابق ص.13:
()3السابق ص.19:
()4السابق ص.23:
()5السابق ص.30-29:
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البحث اخلامس( :بعض ما مييز العربية يف صالحها للعلم ومصطلحه)

د .رتيل ادلالئكة(.)1
ذكر الكاتب يف حبثو أف اللغة العربية ذلا من اخلصائص كادلميزات ما جيعلها أصلح اللغات للعلم
كادلصطلحات العلمية ،كقاـ بدراسة مقارنة بُت اللغة العربية كاللغة اإلصلليزية متناكلة بعض ىذه
اخلصائص ،كمل يتعرض دلشكالت ادلصطلح بشكل مباشر ،كإمنا أشار إليها إشارة عابرة ،كمن
ادلشكالت اليت أشار إليها ،ما أييت:
-1عدـ ضم ادلعاجم "مجيع األلفاظ وادلعاين وادلصطلحات ادلثبتة يف متون الكتب والرسائل وادلقاالت
يف ادلوضوعات واألغراض ادلختلفة"(.)2
-2تعدد ادلصطلح.
كيرل أف احلل :ىو جتنب استعمال ادلًتادفات()3دلعٌت بعينو يف اللغة العلمية؛ دلا قد يسببو تعدد
ادلصطلحات للمعٌت العلمي الواحد من بلبلة كصعوابت للدارس كالباحث ،كدلناقضتو مبدأ توحيد
ادلصطلحات(.)4
-3عدـ الرجوع إىل الًتاث ،حيث توجد ألفاظ قددية مهجورة"،وىي مبثوثة يف ادلعجمات ،وكتب
الًتاث ،ودواوين الشعر القدمي ،وىذه األلفاظ ادلهجورة التم ال تكاد تستعمل اآلف مبعانيها األصلية
ذات فائدة كبَتة يف كض ادلصطلحات(.)5
-4جتدد ادلفاىيم العلمية كادلعارؼ كتناميها بسرعة ىائلة.
()1رللة رلمع اللغة العربية األردين ،العدد ،62السنة السادسة والعشرون ،كانون الثاين– حزيراف2002 ،ـ.
()2السابق ص.245:
()3ينظر السابق ص.245:
()4السابق ص.245:
من ادلبادئ النظرية كراء توحيد منهجيات كض ادلصطلح" :جتنب تعدد الدالالت للمصطلح الواحد ،يف احلقل الواحد ،كتفضيل
اللفظ ادلختص على اللفظ ادلشًتؾ" .الفهري ،عبد القادر الفاسي :اللسانيات كاللغة العربية ،دار بوتقاؿ ،الدار البيضاء -ادلغرب،
ط1985 ،)1( .م ،منشورات عويدات ،بَتوت ،ابريس ،ط1985 ،)1( .م ،ص ،358:كينظر :القامسي ،علي :ادلصطلحية
مقدمة يف علم ادلصطلح ،مصدر سابق ،ص.108:
()5ينظر :رللة رلمع اللغة العربية األردين ،العدد ،62السنة السادسة والعشرون ،كانون الثاين– حزيراف2002 ،ـ .ص.247:
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كيرل :ضرورة بذل أقصى اجلهود يف وضع ادلصطلحات العربية ذلذه ادلفاىيم وادلعارف(.)1
البحث السادس( :الرتمجة وتوليد املصطلح – ادليتافورا األرسلية يف النقد العريب)

د .زّيد الزعيب (جامعة الَتموك)(.)2
تعرض الكاتب ىنا إىل الًترتة بُت القدمي كاحلديث ،كذكر بعض ادلشكالت ادلتعلقة ابلًترتة ،كىي
كاآليت:
 -1تعدد ادلصطلح .وذلك بسبب الًتمجة غَت احملافظة على الصيغة اللغوية للغة األصل ،وترمجة
ادلصطلح إىل ما يعتقد أنو مقابل عريب لو ،كذلك مثل ما حدث يف تررتة مصطلح (ادليتافورا)
( ،)Metaphoraوىو مصطلح زلوري يف التفكَت البالغي األسلويب األرسطي ،يقصد بو (التغيَت)،
حيث ترمجو عبد الرمحن بدوي مبصطلح (رلاز) ،وترمجو شكري عياد مبصطلح (استعارة)(.)3
-2عدـ ادلعرفة الدقيقة للغة ادلًتجم إليها أك منها .فقد ترجم مىت بن يونس ىذا ادلصطلح بـ"لفظة غَت
متداولة ال يف االستخدام اللغوي وال يف اإلطار البالغي ،فهو يضع كلمة ( ٍ
متأد) مقابل
( ...)Metaphoraأداه :أوصلو ،وىذه الًتمجة تشي بعدم معرفة ادلًتجم السريين العربية معرفة
كافية ،فهو حياكؿ أف يقوـ بًترتة حرفية للمفردات دكف نظر إىل زلموالهتا الداللية(.)4

()1ينظر:السابق ،ص.249:
()2رللة ادلنارة ،جامعة آل البيت ،اجمللد  ،8العدد 2002 ،2ـ.
( )3ينظر السابق ص.248:
()4السابق ص.252-251:
"ألن لكل لغة بنيتها اخلاصة وقوانينها الداخلية إذ تعرب عن نظرة متكلميها وتصوراهتم لواقعهم اخلاص" .ادلسدي ،عبد السالم ومن
معو :أتسيس القضية االصطالحية ،موضوع (علم ادلصطلح بُت ادلعجمية وعلم الداللة ،اإلشكاالت النظرية كادلنهجية) لـ(عثمان
بن طالب) ،مصدر سابق ،ص.73:
ك"ألن الًتمجة من لغة إىل أخرى تفرض اعتبار ثقافة كل لغة وما حييط هبا من تضمينات" .احلمزاوي ،دمحم رشاد :العربية كاحلداثة أك
الفصاحة فصاحات ،منشورات ادلعهد القومي لعلوـ الًتبية ،تونس1982،م ،ص.81:
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-3الًترتة من الًترتة ،فهي تض ادلًتجم أماـ خيارات لغوية ،فيكوف ذلك سببنا يف ابتعاد صورة
ادلصطلح أك الكلمة األصلية(.)1
 -4إمهاؿ ادلًتجم ادلعاصر للًترتات القددية ،كذلك مثل ما فعلو عبد الرزتن بدكم كشكرم عياد ،فقد
أمهال تررتة (ابن سينا وابن رشد) ذلذا ادلصطلح (.)2
كىذا على عكس األكركبيُت الذين بذلوا جهودا ضخمة كمتكررة لإلفادة من الًترتات كالشركح العربية،
كيعتقد الباحث أف مثل ىذا األمر -إمهال الًتمجة القددية -ىو سبب"عملية االرتباك ادلستمر الذم
تعانيو الثقافة العربية يف عالقتها ابآلخر ،كيف قدرهتا على نقل مصطلحاتو كزلموالهتا الداللية .فهي يف
الغالب أتخذ الصورة األخَتة للمصطلحات وادلفاىيم ،دون عودة إىل أبعادىا التارخيية ،وترابطاهتا
الثقافية ،ومفهوماهتا ادلنبثقة من مرجعياهتا ادلعرفية(.)3
كيرل كجوب احلذر عند التعامل م ادلصطلحات كعدـ االكتفاء إبجياد مقابل للمصطلح ادلًتجم ،بل
البد من النظر إىل بياف زلمولو الداليل( ،)4كبذلك ديكن القضاء على تعدد ادلصطلحات.
كلعل ىذه ادلشكالت الثالث األخَتة ،شلا يسبب يف ازدّيد ادلشكلة األكىل كتناميها.

()1ينظر رللة ادلنارة ،جامعة آؿ البيت ،اجمللد  ،8العدد 2002 ،2ـ ،ص.253-252:
()2ينظر السابق ص.260،250:
احملدثُت؛ ألن من أعوص ادلشاكل أن
لو مل تكن ىناؾ تررتة قددية للعلماء العرب دلصطلح (ادليتافورا) اللتمسنا العذر للمًتمجُت َ
يكون لكل مصطلح يف لغة ما مرادف يف لغة أخرى ،وألف الًترتة ال تقر التالصق كالنسخ .ينظر :احلمزاوي ،دمحم رشاد :العربية
كاحلداثة ،مصدر سابق ،ص ،81:كادلنهجية العامة ،مصدر سابق ،ص.53:
()3ينظر رللة ادلنارة ،جامعة آل البيت ،اجمللد  ،8العدد 2002 ،2ـ ،ص.263:
()4ينظر السابق ص.262:
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البحث السابع :مطللِ(ما ال اسم له) يف رسالة ابن سينا
(أسباب حدكث احلركؼ) بُت الصياغة كادلفهوـ.
د .منَت تيسَت الشطناكم (اجلامعة اذلامشية ،الزرقاء ،األردن)(.)1
انقش الكاتب يف ىذا البحث مسألة لغوية اصطالحية ،تتمثل يف استخداـ ابن سينا مصطلحا خاصا،
كىو مصطلح (ما ال اسم لو) ،للتدليل على أحد غضاريف احلنجرة ،يف رسالتو (أسباب حدوث
احلروف).
كذكر الباحث مشكلة كاحدة من مشكالت ادلصطلح ،كىي( :وضع مصطلح غَت زلدد دلفهوم ما)،
وىو ما فعلو ابن سينا يف رسالتو ،حيث استخدم مصطلحا خاصا ىو (ما ال اسم لو) ،وىو ما ي ِ
قصد
َ
بو"لسان ادلزمار ،الذي يعٍت عنده فتحة ما بُت الوترين الصوتيُت ،كليس الغضركؼ احلىٍل ًقي كما ظن
بعض ادل ٍح ىدثُت ،الذين كقعوا يف لبس؛ سببو اخللط بُت مفهوـ ابن سينا للساف ادلزمار كمفهومنا
ي
ادلعاصر(.)2
كذكر أف من شأف ذلك أف يوق اختالفنايف كجهات النظر يف حتديد مفهوـ ىذا ادلصطلح عند بعض
الدارسُت ،غَت أف الكاتب يرل أف"مثل ىذا ادلصطلح ال يضَت ادلفهوم شيئًا؛ ألف عدـ العالمة
عالمة( ،)3ك"ليس ابلضرورة أن يكون ادلصطلح لفظة مباشرة يف داللتو على ادلفهوم(.)4
كعلل ذلك بقولو":فكثَتا ما تطالعنا بعض ادلصطلحات بطريقة غَت مباشرة يف تعبَتىا عن مفاىيمها،
كأن يقاؿ :ما وراء الطبيعة ،حتت احلمراء ،ال هناية لو ،حتت خط الفقر ،الالوعي .مثل ىذه
ادلصطلحات تدل على ادلفهوم ابدلخالفة أو اجملاورة ،فالوعي مثال معروف يف مفهومو وح ِّده ومصطلحو،
فلماذا ُعِّرب عن مفهوم آخر مناقض للوعي ابلالوعي؟! أال جيدر التعبَت عنو مبصطلح آخر مف غَت

()1رللة أحباث الَتموك – سلسلة اآلداب كاللغوّيت ،العدد 2004 ،2ـ.
()2السابق ص.215:
ِ
فقد ذىب "إبراىيم أنيس ومسَت استيتية إىل أن ادلقصود بو :لسان ادلزمار .وذىب...دمحم الضال إىل أنو :الغضروف احلَلَقي" .ادلصدر
نفسو ،ص.220:
()3رللة أحباث الَتموؾ -سلسلة اآلداب كاللغوّيت ،العدد 2004 ،2ـ ،ص.215:
()4السابق ص.218:
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نفي؟! وكذلك احلال ابلالهناية ،والالفقاريت؟ ولكنها مصطلحات مطروقة ومقبولة ،بل صار التدليل
على ادلفهوم وفق ىذه الطريقة ،وسيلة مرتضاة يف صياغة ادلصطلح وتداولو(.)1
أقوؿ :من ادلمكن الرد على ما ذكره الكاتب من وجهُت:
أحدمها :قولو بعدم ضرورة مباشرة ادلصطلح يف داللتو على ادلفهوـ .وىذا الذي ذكره مدعاة لتعدد
ادلصطلحات الدالة على ادلفهوم الواحد ،أو تعدد ادلفاىيم للمصطلح الواحد؛ ألن"ادلصطلحات ال
توضع ارجتاًال ،كال بد يف كل مصطلح من كجود مناسبة ،أك مشاركة ،أك مشاهبة ،كبَتة كانت أك
صغَتة ،بُت مدلولو اللغوم ،كمدلولو االصطالحي( ،)2كألف من ضوابط كض ادلصطلح :أف يكوف
زلددا حتديدا جامعا مانعا مستوفيا لألركاف بُت أىل الصنعة ،كإف خالفهم غَتىم ،كألف من ادلبادئ
األساسية يف كض ادلصطلحات :وضع مصطلح واحد للمفهوم الواحد ،وجتنب تعدد الدالالت
للمصطلح الواحد( ،)3ك"حتديد معامل ادلفهوـ حتديدا دقيقا؛ ليكوف ادلصطلح الذم يعرب عنو دقيقا(.)4
اثنيهما :التعبَت بـ(الوعي) وبـ(الالوعي) خيتلف عما ذىب إليو ابن سينا؛ ألن ىذين ادلصطلحُت
متضادان ،فداللتهما على ادلفهوم واضحة عند اجلميع ،وأما مصطلح (ما ال اسم لو) فمشكلتو يف
تشابو ادلدلوالت اليت ديكن أن يطلق عليها ىذا ادلصطلح ،كليست ادلشكلة فيو ىو ذاتو ،فاحلل :ىو
وضع ادلصطلحات الدقيقة للمفاىيم ،ويكون ذلك بـ ـ ـ"وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذي
ادلضمون الواحد يف احلقل الواحد(.)5

()1السابق ص.219-218:
()2الشهايب ،األمَت مصطفى :ادلصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي كاحلديث ،مصدر سابق ،ص.6:
()3ينظر:احلمزاكم ،دمحم رشاد :ادلنهجية العامة ،مصدر سابق ،ص ،122:كالفهرم ،عبد القادر الفاسي :اللسانيات كاللغة العربية،
مصدر سابق ،ص.358:
()4استيتية ،مسَت شريف :اللسانيات (اجملاؿ ،كالوظيفة ،كادلنهج( ،مصدر سابق ،ص.365:
()5القامسي ،علي :ادلصطلحية مقدمة يف علم ادلصطلح ،مصدر سابق ،ص ،108:عن ادلبادئ النظرية ادلنبثقة عن ندكة توحيد
منهجيات كض ادلصطلح العلمي.
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البحث الثامن( :تعريب التعليم العايل يف الوطن العريب :ضرورته ،معوقاته،شروط ومتللبات جناحه)
أ.د .أزتد دكيدار عبده البسيوين (األمُت العام ادلساعد الحتاد اجلامعات العربية)(.)1
تصورا أفضل للذات ،كفيو سهولة كبَتة
حتدث الكاتب عن ضركرة التعليم ابللغة القومية كأمهيتو ،كأنو ديثل ن
يف التعبَت كالتعلم ،كذكر ادلشكالت كادلعوقات اليت تعًتض تعريب التعليم ،كالشركط كالوسائل اليت تؤدم إىل
صلاحو ،كمن ادلشكالت اليت ذكرىا:
-1تشتت ادلصطلح العلمي كعدـ توحيده .فالكاتب يرى أن"من أىم ادلعوقات ادلوضوعية اليت تواجو عملية
تعريب التعليم العايل ،ىي تشتت ادلصطلح العلمي وعدم توحيده(.)2
-2تشتت ادلصطلح العريب كعدـ توحيده .ذكر الكاتب أن"من معوقات التعريب يف اجلامعات
العربية...تشتت ادلصطلح العريب كعدـ توحيده()3؛
نظرا لتعدد اجلهات العاملة يف ىذا اجملاؿ على اتساع الوطن العريب(.)4
ن
جعل بعض ادلختصُت"كثرة ادلصطلحات -تبعا للتطور اذلائل يف العلوـ كالتكنولوجيا -عقبة كمعوقا
 -3ي
لعملية التعريب يف اجلامعات العربية"(.)5
قائال":إننا ندعو كل األكادميُت العرب ،خاصة من يشغل منهم ً
منصبنا تنفيذّي
مث يض حل ىذه ادلعضلة ن
يف اجلامعات كمؤسسات التعليم العايل ،أف جيعلوا من قضية تعريب التعليم العايل قضية قومية سياسية ،ذلا
أكلوية أكىل عند القيادات السياسية يف الوطن العريب ،حىت يصدركا القرار السياسي احلاسم لبدئها،
كاالعتمادات ادلالية الالزمة ذلا يف موازانت الوزارات ادلعنية ،حىت ديكن التغلب على معوقاهتا ،كدعم أسباب
إصلاحها ،كإصدار ادلعاجم ادلختلفة ذات ادلصطلح العريب ادلوحد ،الذم يسهل حركة الًترتة كالتأليف ابللغة
العربية ،...ووضع برامج إلجادة اللغات األجنبية والعربية عند الطالب واألستاذ اجلامعي ،...ىذا إىل
جانب جهود اجملتم ادلدين ،من رتعيات ،كاحتادات معنية بعملية التعريب كالًترتة ،...مثلما تق على

()1رللة احتاد اجلامعات العربية ،العدد  ،43مجادى األوىل1425 ،ىـ ،يوليو -متوز2004 ،ـ.
()2السابق ص.280:
(" )3ادلصطلح ادلوحد ،ىو ادلصطلح الذم أقره مؤدتر تعريب عاـ ،ينظمو مكتب تنسيق التعريب ابلوطن العريب ،الذم تشرؼ عليو
ادلنظمة العربية للًتبية ،كالثقافة ،كالعلوـ ،كاليت من مهامها تعريب العلوـ كتنسيقها" .احلمزاوي ،دمحم رشاد :ادلنهجية العامة ،مصدر
سابق ،ص( 70:اذلامش).
()4رللة احتاد اجلامعات العربية ،العدد  ،43مجادى األوىل1425 ،ه ،يوليو -متوز2004 ،ـ ،ص.283:
()5السابق ص.282:
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عاتق األكادميُت العرب -أيضا -مسؤولية إبراز مدى أمهية تعريب التعليم العايل ،وإحياء دور اللغة العربية
يف اجملاالت العلمية(.)1

البحث التاسع( :نظرايت الرتمجة وطرائقها وإسرتاتيجياهتا)

عبد الباقي الصايف (جامعة الزيتونة األردنية)(.)2
يسلط الكاتب -يف حبثو -الضوء على أمهية التنظَت يف الًتمجة ،وتناول فيو نظرية الًتمجة من منظور
اترخيي ،وأنواعها وتوجهاهتا ،وغَت ذلك شلا يتعلق ابلًتمجة ،وذكر يف أثناء حبثو بعض ادلشكالت اليت
ختص الًترتة ،كىي كاآليت:
-1عدـ التواض على كيفية موحدة للًترتة( ،)3حيث قاؿ" :ال زالت الآراء حوؿ الًترتة ،اليت ظهرت
منذ زمن الركماف ،على يد سيسرك ) ،)Siceroوىوارس ( ،)Horaceموضع نقاش حىت اآلن،
فهناك من يتمسك ابحلرفية ،ومن يدعو إىل ترمجة ادلعٌت ،ومن يشَت إىل الوسط بينهما(.)4
-2اخللط يف استعماؿ ادلصطلحات(.)5
كمل أيت الكاتب حبل ىاتُت ادلشكلتُت ،كاحلل ىو :وجوب الدقة عند وضع ادلصطلح ،ومعرفة مدى
قدرة ىذه ادلصطلحات اليت خنتارىا على محل ادلفاىيم اليت وضعت من أجلها ،والتمكن من أدائها
بصورة مناسبة ،ال غموض فيها وال إهبام ( ،)6كىذا يستوجب أف يكوف كاض ادلصطلح على قدر كبَت
من ادلعرفة ابجلوانب ادلختلفة ادلؤثرة يف بناء ادلصطلح كتكوينو(.)7

()1السابق ص.289-288:
()2أطلس للدراسات واألحباث ،اجمللد  ،2العدد  ،1يناير2007 ،ـ.
(")3ادلقصود بتوحيد ترمجة ادلصطلح :ىو اختيار مصطلح عريب واحد من ادلصطلحات العربية ادلًتادفة للمفهوم الواحد ،أو يف
مقابل ادلصطلح األورويب الواحد" .حيدر ،فريد عوض ،حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية (توحيد ترمجة ادلصطلح يف الوطن
العريب) ،الرسالة الثمانون بعد ادلائة،احلولية الثانية كالعشركف1423-1422 ،ىـ 2002-2001-ـ ،ص.13:
()4أطلس للدراسات واألحباث ،اجمللد  ،2العدد  ،1يناير2007 ،ـ ،ص.26:
( )5السابق ص.26:
( )6حيادرة ،مصطفى طاىر ،من قضاّي ادلصطلح اللغوم ،الكتاب األكؿ ،ص.132:
()7السابق ص.134:
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كليد أزتد العنايت (جامعة البًتا األردنية اخلاصة)(.)1
يريد الكاتب أف يؤسس من خالؿ حبثو"فكرة مهمة يف جدوى الًتمجة العلمية ادلضبوطة والدقيقة ،يف
نشر العلوم ،ومكافحة اجلهل ،انطالقنا من أف الًترتة تنقل العلم من النخوبية إىل الشعبية( ،)2كما تناكؿ
الكاتب العالقة بُت الًترتة كالتعريب ،كمنزلة الًترتة يف التنمية كالنهضة ،كذكر بعض مشكالت الًترتة،
كىي كاآليت:
-1عدـ الدقة يف الًترتة بسبب اشتغاؿ غَت ادلتخصصُت ابلًترتة العلمية ،ك"لغلبـة العشوائية كادلزاجية
كالتجارية عليها" ،شلا أدل إىل رداءة الًترتة كتدين مستواىا العلمي(.)3
-2تعدد ادلصطلحات كغياب تنسيقها.
كذكر أف ىاتُت ادلشكلتُت من ادلشكالت اليت اعتمد عليها رافضو تعريب التعليم(.)4
كيرل الكاتب أف حل مشكلة التعريب كالًترتة يتمثل يف التدابَت اآلتية:
أ -تطوير تعليم اللغة العربية.
ب -تعليم العربية ألغراض خاصة ،وذلك انطالقا من رغبات الدارسُت وأىدافهم من تعلم اللغة.
ج -تعليم اللغة األجنبية ألغراض خاصة.
د -وضع ادلصطلحات وتوحيدىا وتنسيقها ونشرىا.
ىػ -تدريس علم ادلصطلح.
ك -توافر ادلعاجم االصطالحية.
ز -تعليم الًتمجة التخصصية يف حقول متباينة بُت العلمية واإلنسانية.

()1أطلس للدراسات واألحباث ،اجمللد  ،2العدد  ،1يناير2007 ،ـ.
()2السابق ص.31:
()3ينظر السابق ص.79 ،40:
()4السابق ص.41:
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()1
فعاال يف نشر ادلعرفػة كتوصيلها للناس يف أسرع
ح -استثمار وسائـل اإلعالم يف توظيـف الًتمجـة توظي ًفا ن
كقت شلكن(.)2
ط -استثمار احلاسوب يف الًتمجة ودعمها(.)3
()4

جدول توضيحي

5

م .ر

القضية أوادلشكلة

ادلؤلف

ادلوضوع

عدد ادلرات

خملفات ادلشكلة

1

عدـ إاثرة احلماسة يف
تعريب األعجمي.

السامرائي

التعريػػب

1

تعدد ادلصطلحات.

2

عػدـ الػدقػة.

ادلوسى

ادلصطلػح

4

تعدد ادلصطلحات.

الزعيب

الًترتػػة

صايف

الًترتػػة

العنايت

الًترتػػة

3

عػدـ حتديػد مفهػوـ
ادلصػطػلػح.

الشطناكم

ادلصطلػح

4

قنييب

ادلصطلػح

ادلالئكة

ادلصطلػح

التػدفق اللغػوم ،كتنامي
ادلفاىيم الػعػلػميػة
كالػمعػارؼ.

البسيوين

التعريػػب

التػرجػمػة من التػرجػمػة.

الزعيب

الًترتػػة

1

3

تعدد ادلصطلحات.
تعدد ادلصطلحات.
نقص ادلصطلحات.
عدـ دقة ادلصطلحات.

1

عدـ دقة ادلصطلحات +
تعدد ادلصطلحات.

()1ينظر السابق ص.68-56:
()2السابق ص.68:
()3ينظر السابق ص.70 :
()4رأيت أن أحلق البحث جبدول توضيحي للمشكالت والقضاي ،اليت وردت يف األحباث اليت تناولتها ابلدراسة ،أذكر ادلشكلة أو
القضية ،مث ادلؤلف ،مث صفحة البحث يف ىذه الدراسة ،وجعلت كل حبث ينطوي حتت عنوان من العناوين اآلتية( :مصطلح،
ترمجة ،تعريب) ،مث أذكر عدد مرات تكرار ادلشكلة أك القضية يف ىذه األحباث ،مث النسبة ادلئوية للمرات ادلتكررة يف األحباث
العشرة ،مث أردفت ذلك مبا ختلًٌفو كتسببو تلك ادلشكالت من مشكالت أخرل.
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6

عػدـ استيفػاء ادلعاجم
للمصطلحات الػتػي
نػحػتػاج إلػيػهػا.

العدد اخلامس

خليفة

ادلصطلػح

ادلالئكة

ادلصطلػح

يناير 6102
2

تعدد ادلصطلحات.
نقص ادلصطلحات.

7

إىػمػاؿ التػرجػمػة
الػقػديػمػة.

الزعيب

الًترتػػة

1

تعدد ادلصطلحات.

8

عػدـ الرجوع إىل الًتاث
عند كض ادلصطلحات.

ادلالئكة

ادلصطلػح

1

تعدد ادلصطلحات.

9

تعػدد ادلصطلحات
كعػدـ تػوحيػدىا.

ادلوسى

ادلصطلػح

7

قنييب

ادلصطلػح

ادلالئكة

ادلصطلػح

استمرار مشكلة ادلصطلح
يف تعدد ادلصطلحات
كعدـ توحيدىا.

الزعيب

الًترتػػة

البسيوين

التعريػػب

صايف

الًترتػػة

العنايت

الًترتػػة
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اخلامتة
علم ادلصطلح قضيتو قضية شائكة كمتداخلة ،كمن يوـ كالدتو إىل يومنا ىذا مل يزؿ يف مهده ،كمل يصل
إىل صورة النضج كالكماؿ ،كمازالت ادلؤسسات كاذليئات االختصاصية تسعى جاىدة إلجياد احللوؿ
الشافية ذلا ،كيف صفحات ىذا البحث كقفنا على عديد ادلشكالت اليت تعيق حركة ادلصطلح ،كقد
تعددت ادلشكالت بتعدد أسباهبا ،كأما احللوؿ فجاءت قليلة،ككأين ابلباحثُت يريدكف ابحللوؿ عكس ما
ذكركه من مشكالت ،إال أف الكيفية تظل غائبة عنا ،كمبتابعة ادلشكالت اليت ذكرىا الباحثوف ،أرل:
 -1أف أكثرىا قد تكرر عند أغلبهم ،كمن ادلشكالت اليت تكررت :تعدد ادلصطلحات ،واالضطراب
وعدم الدقة يف وضعها ،وعدم الدقة يف الًتمجة ،وتنامي ادلصطلحات وادلفاىيم والتدفق اللغوي ،مع عدم
استيفاء ادلعاجم للمفردات ادلقابلة ذلذه ادلصطلحات وادلفاىيم.
 -2أف أكثر ادلشكالت تدكر حوؿ الًترتة كالتعريب ،كال غرابة يف ذلك؛ ألف جل ادلشكالت إمنا
جاءت مصاحبة للمصطلحات الغربية.
 -3أف ادلشكلة األساسية ادلسببة -من وجهة نظري -ذلذه ادلشكالت كلها ،ىي عدم وجود ىيئة
اعتبارية ذات طابع سياسي ،لصنع ادلصطلحات وقولبتها ونشرىا لالستعمال.
كختاما أسأؿ هللا التوفيق كالسداد ،كما توفيقي إال ابهلل.
ن
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فهرس ادلطادر وادلراجع
-

-

-

استيتية ،مسَت شريف :اللسانيات (اجملاؿ ،كالوظيفة ،كادلنهج) ،جدارا للكتاب العادلي ،عماانألردف،
عامل الكتب احلديث ،إربد -األردن ،ط1429 ،)2( .ىـ 2008 -ـ.
استيتية ،مسَت شريف :ادلشكالت اللغوية يف الوظائف كادلصطلح كاالزدكاجية ،بال دار كاتريخ.
البستاين ،ادلعلم بطرس :زليط احمليط ،مؤسسة جواد للطباعة ،بَتكت– لبنان1983 ،ـ.
البسيوين ،أزتد دكيدار عبده( :تعريب التعليم العايل يف الوطن العريب :ضرورتو ،معوقاتو ،شروط
ومتطلبات صلاحو) ،رللة احتاد اجلامعات العربية ،العدد  ،43رتادل األكىل (1425ىػ ) يوليو-
متوز2004 ،م.
بشر ،كماؿ ،دراسات يف علم اللغة ،دار غريب– القاىرة ،بال اتريخ.
اجلرجاين ،دمحم بن علي :التعريفات ،بال حتقيق ،مكتبة لبناف– بَتوت ،بال اتريخ.
اجلوىرم،إمساعيل بن زتاد( :الصحاح) اتج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :أمحد عبدالغفور عطار،
دار العلم للماليُت -بَتوت ،الطبعة الثانية1399 ،ىـ1979 -ـ.
حجازم ،زلمود فهمي :األسس اللغوية لعلم ادلصطلح ،دار غريب ،القاىرة ،بال اتريخ.
احلمزاكم ،دمحم رشاد :العربية كاحلداثة أك الفصاحة فصاحات ،منشورات ادلعهد القومي لعلوـ
الًتبية ،تونس1982،م.
حيادرة،مصطفى طاىر :من قضاّي ادلصطلح اللغوم ،عامل الكتب احلديث ،إربد– األردن،
1424ق2003-م.
حيدر ،فريد عوض( :توحيد ترمجة ادلصطلح يف الوطن العريب) حوليات اآلداب والعلوم
االجتماعية ،جامعة الكويت ،الرسالة الثمانون بعد ادلائة ،احلولية الثانية والعشرون-1422 ،
1423ىػ 2002-2001-ـ.
خليفة ،عبد الكرمي( :ادلعجم العريب ادلو ًٌحد أللفاظ احلياة العامة يف العصر احلديث) رللة رلمع
اللغة العربية األردين ،اجمللد  ،22العدد 1998 ،55م.
الزبيدم،السيد دمحم مرتضي بن دمحم احلسيٍت :اتج العركس من جواىر القاموس ،اعتٌت بو ككض
حواشيو:عبد ادلنعم خليل إبراىيم،ككرمي سيد دمحم زلمود،دار الكتب العلمية ،بَتكت -لبنان ،ط.
(2007،)1م.
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الزبيدم،السيد دمحم مرتضي بن دمحم احلسيٍت :التكملة كالذيل كالصلة دلا فات صاحب القاموس من
اللغة ،حتقيق كتقدمي:مصطفى حجازم ،كمراجعة:دمحم مهدم عالـ ،القاىرة ،اذليئة العامة لشؤكف
ادلطاب األمَتية ،ط1406 ،)1( .ه1986 -م.
الزركاف،دمحم علي :اجلهود اللغوية يف ادلصطلح العلمي احلديث ،منشورات احتاد الكتاب العرب،
1998م.
الزعيب ،زّيد( :الًتمجة وتوليد ادلصطلح-ادليتافورا األرسطية يف النقد العريب) رللة رلمع اللغة العربية
األردين ،العدد  ،62السنة السادسة والعشرون ،كانون الثاين– حزيران2002 ،م.
السامرائي ،إبراىيم( :مع التعريب وادلعرب بُت القدماء واحملدثُت) ،رللة البلقاء للبحوث
والدراسات ،اجمللد  ،1العدد 1992 ،2م.
الشطناكم ،منَت تيسَت :مصطلح(ما ال اسم لو) يف رسالة ابن سينا (أسباب حدكث احلركؼ( بُت
الصياغة كادلفهوـ ،رللة أحباث الَتموؾ– سلسلة اآلداب واللغويت ،العدد 2004 ،2م.
الشهايب ،األمَت مصطفى :ادلصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي كاحلديث  ،مطبوعات
اجملم العلمي العريب بدمشق ،ط1384 ،)2( .ه1965-م.
الصايف ،عبد الباقي( :نظريت الًتمجة وطرائقها واسًتاتيجياهتا) ،رللة أطلس للدراسات واألحباث،
تصدر عن مركز أطلس العادلي للدراسات واألحباث ،عمان-األردف ،اجمللد  ،2العدد  ،1يناير،
2007م.
العنايت ،كليد أزتد( :الًتمجة إىل العربية ومنزلتها يف نشر ادلعرفة) رللة أطلس للدراسات
واألبحاث ،تصدر عن مركز أطلس العادلي للدراسات كاألحباث ،عماف-األردف ،اجمللد  ،2العدد
 ،1يناير2007 ،م.
الفهرم ،عبد القادر الفاسي :اللسانيات كاللغة العربية ،دار بوتقاؿ ،الدار البيضاء -ادلغرب،
الطبعة األكىل1985 ،م ،منشورات عويدات ،بَتوت -ابريس ،ط1986،)1( .م.
القامسي ،علي :ادلصطلحية مقدمة يف علم ادلصطلح،كزارة الثقافة كاإلعالـ ،دائرة الشؤكف الثقافية
كالنشر ،اجلمهورية العراقية1985 ،م.
قنييب ،حامد صادؽ( :العالقة بُت ادلصطلح واللفظ احلضاري) ،رللة رلمع اللغة العربية األردين،
اجمللد  ،17العدد 1993 ،45م.
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قنييب ،حامد صادؽ :مباحث يف علم الداللة كادلصطلح ،دار ابن اجلوزم ،األردف– عمان ،ط.
(1425 ،)1ه2005 -ـ.
رلم اللغة العربية ،رتهورية مصر العربية :ادلعجم الوجيز ،طب ابذليئة العامة لشؤكف ادلطاب
األمَتية ،بال اتريخ.
ابن مراد ،إبراىيم :دراسات يف ادلعجم العريب ،دار الغرب اإلسالمي ،بَتكت -لبناف ،ط،)1( .
1987م.
ادلسدم ،عبد السالـ ،كالًتيكي ،فتحي ،كابن طالب ،عثماف ،كابن يوسف ،عمار :أتسيس
القضية االصطالحية ،موضوع (علم ادلصطلح بُت ادلعجمية وعلم الداللة ،اإلشكاالت النظرية
وادلنهجية) لـ(عثمان بن طالب) ،ادلؤسسة الوطنية للًتمجة والتحقيؽ كالدراسات–بيت احلكمة،
1989م.
عمان ،ط1987 ،)1( .م.
مطلوب ،أزتد :حبوث لغوية ،دار الفكر للنشر كالتوزي – ّ
مكرـ األنصارم :لساف العرب ،طبعة مصورة عن طبعة بوالؽ،
ابن منظور ،رتاؿ الدين بن دمحم بن َّ
ادلؤسسة ادلصرية العامة للتأليف كاألنباء كالنشر ،الدار ادلصرية للتأليف كالًترتة ،بال حتقيق ،كبال
اتريخ.
ادلالئكة ،رتيل( :بعض ما دييز العربية يف صالحها للعلم ومصطلحو) رللة رلمع اللغة العربية
األردين ،العدد ،62السنة السادسة كالعشركف ،كانوف الثاين– حزيران2002 ،م.
ادلوسى ،عصاـ سليماف( :ادلصطلح اإلعالمي :مشكالت ومقًتحات) رللة رلمع اللغة العربية
األردين ،اجمللد  ،17العدد 1993 ،44م .
يوىاف فك ،العربية دراسات يف اللغة كاللهجات كاألساليب ،نقلو إىل العربية :عبداحلليم النجار،
الدار ادلصرية السعودية للطباعة كالنشر كالتوزي  ،القاىرة2006 ،م.
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