Arrasikhun International Journal, Volume 6, Issue 1, June 2020

ISSN: 2462-2508

الرصد املصطلحي ضرورة من ضرورات صناعة املعاجم املصطلحيّة
ّ
ـ التحدايت على الصعيد العريب ـ
د .يوسف مقران

أستاذ التعليم العايل ـ جامعة مرسلي عبد هللا ـ تيبازة (اجلزائر)
Youcef.mokrane899@gmail.com

امللخص
اخلاصة مبختلف
ملحة فيما يتعلّق بصناعة املعاجم املصطلحيّة
ّ
الرصد املصطلحي املعا جَل يف مقالنا هذا سوى ضرورة ّ
ليس ّ
املدوانت اليت ستش ّكل مورداً من حيث تُستجمع
ّ
التخصصات .بيد أ ّن العامل العريب تواجهه صعوابت مجّة فيما ّ
خيص مجع ّ
املداخل املستج ّدة بفعل االستعمال املستدام .من هنا تنطرح اإلشكالية املعاجلة يف مقالنا واملنصبّة على إبداء مظاهر وأبعاد
تطوير ذلك الرصد املصطلحي كاختيار أويل وحاسم ألجل إعداد معجمات مصطلحيّة بناء على السياقات ِّ
املعرفة امللتقطة من
ّ
ّ
ِّ
النّصوص املتدفِّّقة .والسيما يف سبيل مسايرة ما أدركه ُ ِّ
التوجه بسرعة فائقة حنو
بعض املتدبّرين يف هذه احلال ـ عامليا ـ من ضرورةج ّ
تطوير أنظمة ذات كفاءة عالية يف مجع املعلومات وختزينها ،ومن مثّ اسرتجاعها وتوظيفها ِّمن جديد بوساطة برامج ذكيّة وعرب
هامة يف ح ّد ذاهتا ـ أحد املفاتيح يف هذا الشنن
شبكات طيِّّعة .وتع ّد املصطلحات ـ إذ هي تُ َّ
سخر يف مستندات واثئقيّة ّ
مبا ِّ
ٍ
فع ٍال يف تعريف املفاهيم وتنظيم املعارف وتفعيل املعلومات وختزينها واسرتجاعها ،وكذا لدقّتها
تسهم به ح ّقاً
وبشكل ّ
ووضوحها واختصارها وتركيزها وانتِّظامها ودورها التّواصلي النّاجع .لتناول هذه التحدايت أطّران مقالنا مبعطيات نظريّة وذلك
التخصص املعين هبذه اإلشكاليّة ،أال وهو املصطلحيّات ،وكذا ابللسانيات االجتماعية أو ابألحرى املصطلحيات
ابلرجوع إىل
ّ
االجتماعية ).(Socioterminologie
الكلمات املفتاحية :رصد ـ مصطلحية ـ سياق تعريفي ـ جذاذات مصطلحية ـ املصطلحيات االجتماعية.
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Abstract
Title / The terminological Monitoring: one of the necessities of Terminography : the Challenges on the Arab world
front
The terminological Monitoring, which we approach in the present article, can only be useful in terms of the
preparation of terminographies specific to the different specialties. However, the Arab world faces major
difficulties in collecting and depositing corpora which would serve as resources for the extraction of new entries
and their constant updating. Hence the problematic dealt with during analysis, and insisting on the development
of terminological intelligence as a priority option for the development of terminographies based on definitive
contexts anchored in the abundant texts. However, this procedure would require careful reflection on the ways to
make use of an increasing number of computer tools in order to speed up the systematization of repetitive tasks
concerning said collection. This would require computer-assisted counting software, concordancers, database
management systems, and software for editing terminology records. So we thought of taking sociolinguistics as a
theoretical framework for our reflexion, and in order to fix these issues in the most objective way possible.
Keywords : Monitoring - Terminology- Definitional Context -Terminology Record - Socioterminology

147

Arrasikhun International Journal, Volume 6, Issue 1, June 2020

ISSN: 2462-2508

مق ّدمة

لقد تولّد ِّمن الطابع األنطولوجي 1واملعريف للمصطلحات
نطرحه للمعاجلة ـ ضمن
ُ
الرصد املصطلحي الذي ُ
اهتمام ّ
موضوعا تتقاطع يف نطاقه جماالت ع ّدة،
هذا املقال ـ
ً
منها :املعجميات واملصطلحيات واللّسانيات
واحلاسوبيات والرتمجيات والتوثيقيات واألنطولوجيات ـ
أقل تقدير ـ والسيما حينما ُُي جعل ِّمن املعجميّة
وهذا يف ِّّ
سيتم الرتكيز
الرصد املصطلحي الذي ّ
املصطلحيّة غايةً هلذا ّ
عليه ـ ـ ههنا ـ ـ بوصفه آلية وإجراء ومسار .ذلك أ ّن صناعة
جمرد استجابة لنزعة ونزوة
املعاجم املصطلحيّة ليست ّ
الرصد هبذا
عابرة؛ خيضع ـ بصورة مستدامة ـ لعمليّة ّ
املفهوم .وهو ما يتقاطع ـ حتما ومرة آخرى ـ مع تس ٍ
ميات
ً ّ
على غرار توفري املكانز والذخائر والبنوك  ..اخل ـ كما
ذكران منذ حني .ولكنه خيتلف عنها يف جوانب سنشرحها
الح ًقا.
الرصد املصطلحي على مستوى
وإذا ذ ّكران أنفسنا بواقع ّ
ال ّدرس املصطلحي واملعجمي الغربيّ نني امتثاالً ،ألن جفنيناه

1
مرة
مصطلح األنطولوجيا هو مقابل ل ) (Ontologieالذي ظهر أول ّ
عند الفالسفة الذين اهتموا ابمليتافيزيقا أو علم ما وراء الطبيعة التابع للفلسفة
الراسخة يف التقاليد اإلغريقية .مث تطور هذا الفرع الفلسفي يف إطار ما يدعى
االبستمولوجيا أو علم العلوم ،ونظرية املعرفة والسيما عند توماس كون
) 1922 (Thomas Khunـ  .1996ويدعى هذا املفهوم يف العربية
أيضا ب ـ (علم الكائن) و(علم املوجود) وليس " الوجود " الذي خيالط ابطالً
مفهوم الوجودية السارترية ) (Existentialismeنسب ًة إىل جان بول سارتر
) 1905 (John Paul Sartreـ .1980
 2مصطلح بـجنـيـجنجة ورد كمقابل ل ) (Structurationعند حسن حبراوى يف

الرواية تعترب يف
هذا السياق « :ويعود هذا القصور ،يف رأي روسم ،إىل أ ّن ّ

ٍ
ِّّ
هور
مكرًما حتت
تسمية النتج َّ
معزًزا َّ
متطوًرا ّ
ف حوجهلا مج ُ
الشركاء ،وال يجز ُال تُقبِّ ُل عليه
املختصني وابقي ّ
العلماء و ّ
أقالم الباحثني ابل ّدراسة والبجـنـيجـنجة(Structuration) 2
ُ
مطلِّقني عليه اسم ) (La Veille terminologiqueـ هذا
إذا اكتفينا ابلعرف الفرنسي .ويتوالّه فريق من املهندسني
التخصصات احلاسوبية ابلتنيسق مع اللِّّسانيني
يف
ّ
وال ّدالليني واملعجميّني واملصطلحيّني ،وهم ُيتهدون يف
جتهيز ٍ
قمي ٍ
عتاد ٍ
هائل لفائدته .بينما نُلفي واقع
تقانّ ور ٍّ
ٍ
تشخيص للتحدايت
وضع
حال األقطار العربيّة ال يزال يف ِّ
الرصد على
اليت يُتوقَّع
ُ
النهوض هبا؛ وذلك لعقلنة مشروع ّ
األقل .فما واقِّع حال الرصد املصطلحي عربيا ؟ وما طبيعة
ّ
حتدايته ؟ وما أهدافه الواضحة والضمنية ؟ ويتخلّل املقال
حبث مسائل نراها اثنوية بناءً على إشكاليتنا املسطرة يف
حدود األسئلة السابقة؛ وهي :ما نوع صعوابت الرصد
املصطلحي وما مشكالته ؟ وكيف ميكن أن نستشرف
آفاقه؟
 1تعريف الرصد املصطلحي
 2.1املصطلحي والرصد املصطلحي
ذاهتا كلية ُمبجـنـيجـنجة وذات داللة Totalité structurée et signifiante

العريب،
»؛ يُنظجر :حسن حبراوى ،بنية ّ
ائي ،ط ،1.املركز الثّ ّ
الشكل ّ
قايف ّ
الرو ّ
بريوت ،1990 ،ص .18.أما مصطلح صج نورجنجة أي ) (Formalisationـ
ستعمال
يقال اللّغات املصورجنة (اسم مفعول) من (فعل) صج نورج جن ـ فقد جاء ا
ُ

ُ

مصدره وامسه صجونرجنجة يف :حسان الباهي ،اللّغة واملنطق :حبث يف املفارقات،
الرابط)،2000 ،
ط ،1.املركز الثّقايف العريب (ال ّدار البيضاء) ـ دار األمان ( ّ
املستعملة واملصطلحات) .هذا اهلامش ـ مثالً ـ هو
ص( 291.قائمة ابلرموز
ج
نوع من الرصد املصطلحي العريب يف مقابل اللغة الفرنسية وما يُرتجم من
ثقافتها.

148

Arrasikhun International Journal, Volume 6, Issue 1, June 2020

ISSN: 2462-2508

مفهومي (املصطلحي والرصد
يف البدء منيِّّز بني
ن
املصطلحي)؛ إذ ِّ
نالحظ أنّه مثَّة ِّمن ِّ
املهتمني بشؤون
ّ
املصطلح جمن ال يرضى على كلمة مُصطلحيّ
) (Terminologueـ وهذه قد تكون إحدى عالمات تعثّر
قيام املصطلحيات االجتماعية الراصدة للمصطلحات يف
اجلادة
احلياة االجتماعية أو مسة من مسات روحها النقديّة ّ
أخصائي يف جمال املصطلحيات مطلقا،
ـ بل ينفي وجود ّ
فيفضل نتيجةج ذلك لقب خبري يف جمال املصطلحات ،أي
ِّّ
(Expert en terminologie propre à telle ou telle
)science, ou domaine pratique

بل وينفي وجود

املصطلحيات.1
كل
ذلك أ ّن ّ
هم املصطلحي هو السهر على مراقبة ّ
ٍ
جديد يف ابب املصطلحات داخل ٍ
ميدان
ما يظهر من
معني من ابب الرصد املصطلحي ،بل يصل به االهتمام
َّ
هبذه األخرية إىل ح ّد إاثرة تلك احلاجة إىل التجديد وينتبه

1

عند بعض ال ّدارسني:
يُنظجر هذا التشكيك املتشابِّك مع ما صار حقيقة ج

René Jongen, L’appel des choses par leur nom, in Des
termes et des choses : questions de terminologie, Centre
de Terminologie de Bruxelles – Institut Marie Haps (Dir
Caroline de Schaetzen), Ed. La Maison du Dictionnaire,
 Paris, 2000, (p.203-214), p.209.إ ّن هذا الوجه من املسنلة من

شننه أن ِّّ
املهتمني بشنن
يقرب املصطلحيات من جمال النقد ،أال ُيد بعض ّ
ِّ
ِّ
يظل
النقد
ً
غضاضة يف أن ّ
يتسمى انقداً ؟ ولكن ،وعلى الرغم من ذلكّ ،
ِّ
التيار السائد يف جمال ّ
الدرس املصطلحي ،يساند استخدام مفردة مُصطلحيّ
التخصص وتوفّر أهله
أبي خمالفة منهجيّة وإبعالن قيام
ّ
من غري إحساس ّ

تكويناً وعمالً ،وكذلك الشنن ابلنسبة للنقد حيث اختلفت رؤى التقييم
وشبكاته ِّ
التخصص حىت من عند ذويه .يُنظجر أحد رواد
الصادرة حول جمال
ّ
بكراسه (ال ّدليل العملي):
هذا التيار وهو )ّ (Daniel Gouadec

Daniel Gouadec, Terminologie & Phraséologie pour
Traduire : le CONCORDANCIER du TRADUCTEUR
(TERMINOGUIDE n°3 & TRADUGUIDE n°3), Ed. La
 Maison du Dictionnaire, Paris, 1997.والسيما املطلب الذي

ِّ
بعد
حبسه املرهف حىت عندما (ال تستدعي الوظيفة ُ
إليها ّ
وجود يف
وجود العضو) .مثّ كيف ال يكون للمصطلحي ٌ
امليدان إذ تنص املقولة :ما انتظم ِّعقدُ ِّع ٍلم إالّ
واملصطلحيات و ِّاسطتُه؟ وهذا ابستِّعارة ما سبق أن أسنِّد
الصرف ِّمن حمكم األوصاف .2فكذلك مكانة
لعلم َّ
املصطلحيات ابلنسبة لباقي العلوم اليت ُُيلِّّل املصطلحي
مفاهيمها وتدقِّّق يف مصطلحاهتا ،واليت هي ما ِّ
لعامل
الصرف لعلوم اللّغة قاطبة .وكذلك عمل بعض الدارسني
ّ
على متييز عمل املصطلحي عن عمل املعجمي .فالحظوا
أهم احملاور اليت يتباين فيها عمل املصطلحي عن عمل
أ ّن ّ
املعجمي هو التوليد.

 2.1الرصد املصطلحي والتعويل على عمليّة
االستكشاف (الصدفة)

ِّ
املرتجم املصطلحي وإسهاماته
ُح ِّّددت فيه مسؤوليات
(Responsabilité
totale
du
traducteur) .terminologue, p.13-14.فهذا جان جاك بريو (Jean-
) Jacques Perrotيذكر لنا شيئاً ِّمن الرهاانت والتحدايت ـ أو
) (Enjeuxكما ِّ
يدل
يعنون هلا ـ وهي اليت على املصطلحي أن يرفعها مبا ّ
على عظمة دور املصطلحي .ينظرJean-Jacques Perrot, :
Terminologie : un métier nouveau, in Terminologie et
enseignement des langues (Actes du colloque
international organisé par l’Association Européenne des
linguistes et des Professeurs de Langues, les 13 janvier
et 1er février 1991 à Cergy-Pontoise, au Conseil Général
du Val-d’Oise), Ed. La TILV, coll. Paroles & Actes,
Paris, 1991, (p.115-117), p.116.

 2الشيخ أمحد احلمالويَ ،ش َذا العُرف يف ِّّ
وعلَّق عليه
فن َّ
الصرف ،دقّقه ج
مصطفى أمحد عبد العليم ،مكتبة املعارف للنّشر والتوزيع ،الرايض،2001 ،
ص.07.
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املدوانت
إ ّن ما ُيده القارئ العادي ضمن ّ
يتم ختزينها على ّأّنا
اإللكرتونيّة من املصطلحات اليت مل ّ
ضرب من صورة
مصطلحات (علميّة  /دقيقة) ّإمنا هو ٌ
انعكاس له ،ما دام يغيب عليه الطابع
املصطلح أو
ٌ
املصطلحي لتلكم الكلمات يف غياب التصانيف العلميّة
اليت « تنزع إىل أن تكون وسيلة التّعبري املفضَّلة عند العلوم

» .1فال نستغرب يف هذا السياق أن تُبىن املصطلحيات
ِّ
متخص ٍ
ص من
كل
أكثر على الشهادات اليت يُديل هبا ُّ
ّ
زاوية اختصاصه .بل من هنا الطابع التطبيقي الذي تتحلّى
به .ويف هذا الصدد يرى هنري بيجوان )(Henri Béjoint
أانس ميارسون نوعاً من املصطلحيات وما هم
أنّه مثّة ٌ
مبصطلحيني ابلضرورة ،بل هم أولئك املخرتعون والباحثون
يسمون األشياء اليت خيرتعوّنا واملفاهيم اليت
الذين ّ
يتداولوّنا ومعهم اللِّّسانيون؛ لكن يرى ِّ
ث أنّه ُيب
الباح ُ
ألّنا
احلذر ِّمن االخنداع مبثل هذه املصطلحيات الزائفة؛ ّ
كثرياً ما تكون وراء تعثّر بعض التسميات اليت يسهل على
املصطلحيني مالحظة رداءهتا واستخراج عيوهبا :لذا
قصر
ّ
هم التسمية من أجل استدراك ما ّ
يتدخل هؤالء بعد ّ
فيه الو ِّ
اضعون املتو ِّاجدون على أرض الواقِّع وإصالح ما
أفسده االستعمال.
التخصص يف جمال
يهم االقرتاب من أهل
ّ
وكذلك ّ
ألّنم هم جمن يعرفوا أهم
املصطلحيّات النّظريّة؛ ذلك ّ
القضااي اليت تتمحور حول هذا املوضوع من اخللفيات

 1برونو دو بيسيه ،امليدان ،ضمن املعىن يف علم املصطلحات (إشراف
هنري بيجوان وفيليب توران ،ترمجة ريتا خاطر) ،املنظّمة العربيّة للرتمجة،

واألدوات واالسرتاتيجيات والتميّزات اليت ترجع إىل
الفروق اللغويّة والثقافيّة (يف إطار املصطلحيات
االجتماعيّة) على أقل تقدير .وهو ما ِّ
سنعرج عليه أدانه.
ّ
ّ
 2حتدايت الرصد املصطلحي

 1.2حتدي التهيئة اللغويّة والتّخطيط املصطلحي
التعرض إىل املوضوع ـ
ُيدر بعد التحديد السابقّ ،
يف التح ّدي األول ـ بربطه مبا يُدعى التهيئة اللغويّة
والتّخطيط املصطلحي ،وكذا يف إطار املصطلحيّات
الرصد املصطلحي الذي ننشده
االجتماعيّة .ذلك أ ّن ّ
عربيّاً هو ِّمن صميم االستعماالت اجلماعيّة (إعالميا
وتعليميا وصناعيا وفالحيا وصحيا وعسكراي وسياحيا
ورايضيا ..اخل) وكذا اإلنتاجات العدوليّة اجلهويّة واحملليّة
اليت يعرفها العامل العريب على سعة رقعته وامتداد آفاقه
وعمق اترخيه .وكذلك هو وليد احتكاك العربيّة بغريها من
اللغات اليت يتعامل العقل العريب معها إىل جانبها .ذلك
أنّه ـ وكما يرى خوان ساجيه (وهو أحد املصطلحيني
يتم أحياانً استخدام جمموعة ِّمن
املعروفني عامليّاً) ـ ّ
ِّ
املستخدمني
املصطلحات لتمييز خصوصيّة فريق ِّمن
ٍ
ِّ
ٍ ِّ ٍ
خاصة
احملرتفني .وتتعلّق املسنلة حينئذ بلغات حرفيّة ّ
تُش ِّّكل ـ كما ال خيفى ـ موضوع دراسة للمصطلحيات
2

االجتماعيّة .

وأسباب هذه الضرورة أي :ضرورة التجاوب مع
هذا التح ّدي ،هي معقولةٌ ج ّداً وواقعيّة؛ إذ نتواجد حالياً
 2خوان ساجيهِّ ،من أجل مقار ٍبة وظيفيّ ٍة لعلم املصطلحات ،ضمن املعىن
يف علم املصطلحات ( ..ص 77.ـ  ،)99ص.88.

بريوت( ،2009 ،ص 269.ـ  ،)288ص.278.
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يف عا جمل ِّ
يكشف ـ أكثر ِّمن أي وقت مضى ـ عن حاجة
الناس إىل احلصول على مز ٍ
يد ِّمن املعلومات وتوفري
بعض املتدبِّّرين
اخلدمات وتكثيف االتصاالت .لذا أدرك ُ
التوجه بسرعة فائقة حنو تطوير أنظمة
يف هذه احلال ضرورجة ّ
ذات كفاءة عالية يف مجع املعلومات وختزينها ،ومن مثّ
اسرتجاعها وتوظيفها ِّمن جديد بوساطة برامج ذكيّة وعرب
سخر يف
شبكات طيِّّعة .وتع ّد املصطلحات ـ إذ هي تُ َّ
هامة يف ح ّد ذاهتا ـ ـ أحد املفاتيح يف هذا
سندات واثئقيّة ّ
الشنن مبا تُ ِّ
ٍ
فع ٍال
وبشكل
سهم به ح ّقاً
ّ
يف تعريف املفاهيم وتنظيم املعارف وتفعيل املعلومات
وختزينها واسرتجاعها ،وكذا لدقّتها ووضوحها واختصارها
وتركيزها وانتِّظامها وأيضاً لدورها التّواصلي النّاجع .ذلك
عد ِّمن منظور وظيفتها التّواصلية ،مبثابةِّ
أ ّن املصطلحات تُ ُّ
ّ
ألّنا تسمح بتعيني عناصر
وسائل تعب ٍري اقتصاديّة لغويّة؛ ّ
ج
معارف بواسطة وحدات معجميّة بسيطة عوضاً عن
الشرح ِّ
املسهب.1
اللّجوء إىل
أساليب ّ
ج
 2.2الرصد املصطلحي من ابب التحسيس

وأييت التح ّدي الثان احلريص على العمل بضرورة
التّحسيس (وهو ما ُيدث عن طريق امللتقيات العلمية
والتعليم والتبسيط العلمي ،)Vulgarisation scientifique
بكل ما يتعلّق
حيث يُ ج
وضع اإلصبع على أمهية التّوعية ِّّ
الرصد املصطلحي عن طريق التّشديد على الدور
بفضائل ّ
ٍ
لغوي انجع
االسرتاتيجي للمصطلحات ـ يف إطار ختطيط ٍّ

1

يُنظجر :املرجع نفسه ،ص.88.

ـ كوسيلة من وسائل احلصول على املعلومات يف مجيع
اجملاالت اليت ترتبِّط هبا.
ومن ٍ
جهة اثنية ،نالحظ يف هذا السياق الذي
ِّ
نكرسه إللقاء الضوء على ديناميات املصطلحات يف
ّ
تتم اإلفادة ِّمن هذا
تنمية املعرفة واحلصول عليها ،أن َّ
الدور مثّ تسخريه لفائدة اجلمع الذي على اجلميع أن
يضطلع به؛ وذلك ما دام من شننه أن يرفع احلواجز عن
كث ٍري من األسرار اليت ُيتفظ هبا أهل االختصاص ِّمن دون
عامة الناس .هذا ،مع العلم أ ّن هذا ال ّدور ميكن تفتي ُقه
ّ
إىل أدوا ٍر اتبعة هي :الفهرسة واالسرتجاع والتمثيل.
الرصد املصطلحي ينطبِّق على
كما ُيب العلم أب ّن ّ
ِّ
املتخصّصة واللغة العامة .ويف
جمالني رئيسيّني مها :اللغة
ن
مؤسساتية ـ أي :اليت ُميكن تعريفها
حال اعتبار األوىل لغة ّ
إبُيا ٍز كنداة تواصل الدولة وممثليها مع املواطنني ـ فينطبق
هذا التّعريف على ما هو مكتوب ـ مقروءٌ كالواثئق جبميع
أنواعها من التقارير والنشرات والرسائل وغريها ،واليت
تصدر من الدوائر احلكومية أو املؤسسات شبه احلكومية
بغض النّظر عن انطباق مفهوم اللغة ِّ
املتخصّصة على لغة
ّ
يهم فيها جديد املصطلحات التقنية بتحيني
العلم اليت ّ
سجالّهتا بناءً على مدى توظيفها .وهي اليت يُعىن
التطورات اجلديدة اليت يقصدها
التخطيط اللغوي برصد ّ
املؤسسايت واجلامعي واملصنعي ..اخل .ويُسهم
اإلداري و ّ
هذا النشاط الذي يقوم به املرصاد يف إثراء اللّغة وُميعِّن يف
خدمة اجملتمع.
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وابلنّظر إىل وفرة املصطلحات يرى فرانسوا غودان
اهتم الرصد املصطلحي بعمليّة التّوثيق
أنّه قليالً ما ّ
نجز يف خمابر األطروحات األكادمييّة وهي
للمولَّدات اليت تُ ج
ِّ
عدد ليس
ذات قيمة يف جماالهتا املختلفة .وتبعه يف ذلك ٌ
ٍ
بقليل من املصطلحيني ،كما فعلت ماريفون هولتزم
 ،1Maryvonne Holzemاليت تق ّدمت ٍ
عتادي
بنظام
ٍّ
2
فدق
املتضمنة يف رسائل الدكتوراه ّ :
يسمح جبرد املولّدات ّ
ِّ
انقوس اخلطر الذي يته ّدد حال العمل
الباحثان بذلك
ج
املصطلحي ومصريه يف حال استمرار الوضع على النّمط

الذي كان عليه ،3علماً أ ّن صورة هذه الفكرة سبق هلا أن
جتسمت يف هذا املفهوم املدعو علميّاً (الرصد املصطلحي
ّ
4
=  . (Veille terminologiqueوكذلك سبق لروجي
مبقرتٍح دعا فيه الطلبة
غوفان ) (Roger Goffinأن أدىل ج
ِّ
املتخرجني من اجلامعات بشهادات أكادميية إىل أن
ّ
ِّ
يتقدَّموا مبذ ّكرات تُعا جَل فيها
مصطلحات ما تطبيقياً
ٌ
ونظرايً ،وتُربجط يف احلالة األوىل ابجملاالت اليت تتّصل هبا
خصص فيها الطالب صاحب املذ ّكِّرة ،وتُ ِّ
سهم
واليت سيت ّ

 1وكان ذلك يف نفس العدد من دوريّة ،Terminologies nouvelles
يُن َ
ظرMaryvonne Holzem, La thèse et son auteur : voie :
d’une nouvelle complémentarité terminologiedocumentation, Terminologies nouvelles (Terminotique
& documentation préparé par John Humbley), n° 18,
Rint-AFCFB, Bruxelles, Juin 1998, (p.28-35).
 2يُنظجرFrançois Gaudin, La politique linguistique par le :
trou de la serrure ou les aventures du mot -clé,
Terminologies
nouvelles
(Terminotique
&
documentation, préparé par John Humbley) n° 18, RintAFCFB, Bruxelles, Juin 1998, (p.53-55), p.54.
 3يُنظجرFrançois Gaudin, Ibid., p.55. :

يف احلالة الثانية بطريقة أو أبخرى يف بناء صرح
املصطلحيات.5
ٍ
الرصد املصطلحي
لتناول هذه األدوار من منظور ّ
ُيب أتطري هذا األخري مبعطيات نظريّة وذلك ابلرجوع
التخصص املعين هبذه اإلشكاليّة ،أال وهو
إىل
ّ
املصطلحيّات نفسها .وابلتايل ُيدر ـ تبعاً ـ أن يتمحور
كل هتيئة يراد بلورهتا حول صعيدين أساسيّني
االهتمام يف ِّّ
مها :املصطلحيات من جهة ،واملصطلحات كطريق
للوصول إىل املعلومات من جهة اثنية؛ وذلك من حيث
إدارة املعلومات وصيانة قوالبها املصطلحيّة اجلاهزة،
والتقاط جديد املصطلحات التقنية.
املتخصصة
 3.2الرصد املصطلحي واللغة
ّ
ويشمل الرصد املصطلحي على مستوى اللغة
كل ما يتعلّق ابلتعامل
املتخصصة ـ يف التح ّدي الثالث ـ َّ
ّ

مع تطوير القدرة على اكتشاف الوحدة املصطلحيّة 6على
سمى
شبكة اإلنرتنت ابستخدام الربجميات ،ضمن ما يُ ّ
(استخراج املصطلحات آليّاً) .وهو ما يقوم على مجع
مستمر واستطالع مواقعها
اهلامة بشكل
املعلومات ّ
ّ
 4وكان ذلك يف نفس العدد من دوريّة ،Terminologies nouvelles
يُنظجرJean Perron & Adepte-Nomino : un outil de veille :

terminologique, Terminologies nouvelles, n° 15, (Actes
de la table ronde sur Les banques de terminologie, 1819 janvier 1996 : Textes rassemblés par Louis-Jean
Rousseau), Rint-AFCFB, Bruxelles, Juin-décembre
1996, (p.32-47).
 5يُنظجرRoger Goffin, Le mémoire de terminologie une :
forme de rapprochement entre théorie et pratique de
terminologie, Meta, vol. 23, n° 4, Ed. Les Presses de
l'Université de Montréal, 1978, (p.303-307), p.303-304.

 6يُنظجر :يوسف مقران ،يف تعدُّد أبعاد املصطلح ،جملَّة اللّغة العربيّة ،ع،12.
ُ
اجمللِّس األعلى للّغة العربيّة ،اجلزائر ،جويلية ( ،2012ص 35.ـ.)77
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ِّ
املعرف /
ّ
ما ُيتاج إىل إمكانيات
مجيع التجهيزات املمكنة

وضبط سياقاهتا (السياق
1
كل
 ، )définitoireوكذلك ّ
الرصد الفعال وكذا تسخري
كاحلواسب يف إطار ما يدعى املصطلحيات احلاسوبية أو
الرصد
اآللية ) (terminotiqueال يزال اليت تتيح فرص ّ
اجع للمراقِّب ِّ
النّ ِّ
اليقظ ،وُمت ّكِّن من اختصار الطريق حنو
املستهدفة .حبيث تسمح عمليّة مجع املصطلحات
املعلومة
ج
شبه اآلليّة بدراسة الظّواهر اليت غالباً ما أيىب علم
تغري
املصطلحات الكالسيكي االعرتاف هبا ،على غرار ُّ
النصي والتناصي
الصعيد
املصطلحات على
ّ
ّ
).2(intertextuel
Contexte

ّأما يف شنن اللّغة العامة فكثرياً ما أيخذ التّخطيط
اللّغوي الراصد مسار تتبّع التغيري اللغوي الذي يطرأ بصورة
عفويّة .وهو ما سبق للباحث عبد اللّطيف عبيد أن حبثه
يف تعريف املرصد اللغوي ،فنشار إىل أن الرصد يف
اللسانيات هو " دراسة العناصر والظواهر اللغوية كافة
وصوالً إىل استنباط القواعد اليت تنتظمها" .واستنتج
الباحث أن بعض املراصد اللغوية يركز على رصد املولدات
املعجمية واملصطلحية ،وختزينها حاسوبياً ،وتدوينها ورقياً
ودراستها واستثمارها يف أتليف املعاجم ،وإعداد
 1يُنظجر :يوسف مقران ،املصطلح اللسان املرتجم :مدخل إىل املصطلحيات،
ط ،2.دار رسالن ،دمشق ،2009 ،ص.139.
2
ِّ
نصي وعودة املعىن،
ينظر :مونيك سلودزاين ،بروز علم مصطلحات ّ
ضمن املعىن يف علم املصطلحات (إشراف هنري بيجوان وفيليب توران ،ترمجة
ريتا خاطر) ،املنظّمة العربيّة للرتمجة ،بريوت( ،2009 ،ص 105.ـ ،)136
ص.127.
 3ضمن ثورة االتصال والتكنولوجيا يف خدمة نشر املصطلح العريب ،موضوع
مطروح على هامش املؤمتر احلادي عشر للتعريب الذي عقد يف عمان يف

املصطلحيات مبا يغين اللغة ،ويساعدها على أداء وظائفها
يف خمتلف اجملاالت.3
ويف كلتا احلالتني يعبِّئ املخ ِّطّط اللغوي والر ِّ
اصد
ّ
املصطلحي أدوات لغوية وأخرى هيكليّة .وخبصوص
األدوات اللغويّة يقومان بتحليل املصطلحات من حيث
ِّ
التطورات
أهم ّ
صفا ُهتا الذاتية وصفا ُهتا العارضة الستنتاج ّ
اليت تكون املصطلحات واملفاهيم قد عرفتها.
تتَّصف “ اخلصائص ال ّذاتية ” اليت تتمتّع هبا
األمساء بطابع اثبت ،وختضع ملنطق تصنيفي .كما ّإّنا
تسمح جبمعها يف ٍ
فئات من خالل إدراج أمساء األشياء
مرجعي مبا أ ّن
يف طوائف ويتّسم هذا التّصنيف بطابع
ّ
خاصة ابألشياء نستخدمها هبدف
املسنلة تتعلّق مبميِّّزات ّ
تسميّة هذه األخرية » .4بينما تنبثق اخلاصيّات العارضة
عن العالقات اليت ي ِّ
نشئها املتكلِّّمون مع املرجع .5وجتدر
ُ
ِّ
فني يستخدمان مفهوم العالقة لإلشارة
اإلشارة إىل أ ّن املؤلّ ن
ابلشيء
الشكل
اخلاص الذي يتّخذه االحتكاك ّ
إىل « ّ
ّ
».6
ّأما األدوات اهليكليّة فيمثِّّل املع ّدات اآللية اليت
تتدخل يف إدارة املعطيات مبا فيها املعرفة ابعتبارها جمموعة
ّ
الفرتة الواقعة ما بني  16-12شوال 1429هـ املوافق لـ  16-12تشرين
عن:
.2008
األول
نقالً

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id
_article=16299

 4فرانسوا غودان ،هل للمصطلحات خصائص عارضة ؟ ضمن املعىن يف
علم املصطلحات ( ،..ص 225.ـ  ،)268ص.227.
 5املرجع نفسه ،ص.227.
 6املرجع نفسه ،ص .227.نقله عنCadiot et Nemo, Pour une :
sémiologie du nom, p.24.
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من األساليب والتقنيات جلمع املعارف وحتديدها وحتليلها
وتنظيمها وختزينها وتبادهلا بني أعضاء املنظمات.

“األكادمييّة” اليت عليها ّمت إعداد علماء األلفاظ
واملصطلحات احلائزين على شهادات ».2

 4.2الرصد املصطلحي يف وجه قانون العرض والطلب

ويرتبط هبذا الشغل نوع من حت ٍّد آخر يتمثّل فيما
يسمى ضرورة االضطالع ابلتبيئة )(Contextualisation
ّ
ومعضلة بجـنـيجـنجة ) (Structurationاملعارف والبياانت
نقل املصطلح ِّمن سيّاقه
واملعطيات واملعلومات .ذلك أ ّن ج
الطّبيعي إىل سي ٍ
اق آخر هو ـ تبعاً لذلك ـ اصطناع لبيئة
ّ
اثنية ،وهو نوعٌ من اجتثاث غري طبيعي ،ذلك أ ّن
املصطلحات ،وهي مبثوثة يف نصوص وخطاابت
تستجيب من جهة إىل احتياجات ومتطلّبات تلكم
خاصة متليها
النصوص األوىل ،وابلتايل ستعرف بنينة ّ
تسجل يف إطارها إسهامها يف
طبيعة املوضوعات اليت ّ
جتلية املفاهيم املتمحور حوهلا ضمن ٍ
ميدان ّ ٍ
معني والسيّما
ّ
3
تنفك
إذا علمنا أ ّن «امليدان بجـنـيجـنجةٌ للمعارف »  .مثّ « ال ّ
بنيجـنجة املعارف تتب ّدل » .4أو كما يُ ِّ
صرح برونو دو بيسيه.
ّ
وعليه ينبغي تيسري عمليّة النّقل وإجرائها ابالحتكام إىل
منهجية صارمة تكون مستقا ًة يف ٍ
آن من املصطلحيّات
ّ
ِّ
والتعليميّات مبا أ ّن مفهوم النّقل متّصل مباشرًة أو بطرق
” النُّقلة املفهوميّة التّعليميّة
خمتلفة مبفهوم

والتكييف

التحدي الرابع هو العمل وفق قانون العرض
والطلب وتكييف املنتجات املعجماتية ،وهو من قبيل
الرصد أيضاً العمل
العمل اجلماعي املفروغ منه .إذ ّ
خيص ّ
وفق قانون العرض والطّلب ،أو ابألحرى الطلب وذلك
التخصصات إىل بعض
مبراعاة احتياجات بعض
ّ
خضم االستعمال بعيداً عن
املصطلحات اليت هي يف
ّ
لتطورات ذلك االختصاص ،وهنا ُيب التّذكري
املراقبني ّ
ابلبعد التّداويل للمصطلحات وكذا البعد
االبستيمولوجي .1وكذلك جتدر مقارنة دور الر ِّ
اصد
ّ
املصطلحي بدور املعجمي الذي « يسعى يف اللّغة
ِّ
املتخصصة []..إىل ابتكار ُمنتجج مكيَّف مع احتياجاته
ّ
يؤدي
اخلاصة ومع احتياجات ّقرائه احملتملني ،وعليهّ :
ّ
ذلك غالباً إىل إنشاء منتج ٍج يكون بعيداً عن املتطلّبات

 1وذلك نسبةً إىل االبستمولوجيا ) (Epistémologieأو علم العلوم ـ
مرة
ونظرية املعرفة ـ املتصل ابمليتافيزيقا كما رأينا أعاله .وقد ّنضت به أول ّ
أصويل " يف جماله على غرار
كل عامل " ٍّ
فلسفة العلوم مث واصل دربه العلماء ّ

املعرفية ويصنفها .فزاويته صنافية ) (Typologiqueونقدية؛ يف سبيل
املراجعة أساساً.
املتخصصة إىل علم املصطلحات
 2مارك فان كامبنهودِّ ،من املعجميّة
ّ

كارل بوبر ) 1902 (Karl Raimund Popperـ  1994يف الرايضيات
وعلم املنطق .وتبلور كثرياً عند الباحثني يف اتريخ العلوم والسيما عند توماس
كون ) 1922 (Thomas Khunـ  1996الواضع ملفهوم " النسق
الفكري " ) .(Paradigmeويدرس اتريخ العلوم وأصوهلا ومرجعياهتا
وخلفياهتا النظرية واملعرفية وأبعادها االجتماعية والفردية ،لذلك يهتم بسري

حتويل " ،ضمن املعىن يف علم املصطلحات (إسراف
التّطبيقي :حنو " معجم ّ
هنري بيجوان وفيليب توران ،ترمجة ريتا خاطر) ،املنظّمة العربيّة للرتمجة،
بريوت( ،2009 ،ص 191.ـ  ،)123ص 192.ـ .193
 3برونو دو بيسيه ،امليدان ،ضمن املعىن يف علم املصطلحات ،..
ص.270.

العلماء والرواد الذين يكونون قد أسسوا للنظرايت العلمية ،ويقارن الفروع
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تعزز هذا التجسري
“) (Transposition didactiqueويج ّ
األخصائيني .وعليه ُيب أن
بوساطة منط التواصل بني
ّ
يتم يف إطاره اعتماد آلية التّبيئة ).(Contextualisation
ّ

من هنا يليق احلديث عن منهجة البحث
يقر برونو دو بيسيه
الراصد .ويف هذا الصدد ّ
املصطلحي ّ
تصنيفي » .1وهو
أب ّن « املنهج العلمي ِّمن حيث جوهره
ٌّ
يضرب على ذلك مثال علم احليوان الذي « يعمد إىل
تصنيف احليواانت يف فصائل وأصناف وأجناس وفقاً
للمبادئ التّالية :ال ميكن للفرد أن ينتمي إىل أكثر من
طائفة و ِّ
أي طائفة فارغة،
احدة ،وال ينبغي أن تبقى ُّ
يفرتض ابألفراد كلّهم أن ُيدوا ِّ
ألنفسهم مكاانً يف طائفة
ُ ج
ِّ
الصنافات ترتيباً تنظَّم دخلجه األفراد
معيّنة .وتقرتح ّ
واألغراض ».2
 5.2الرصد املصطلحي والعمل مبقتضى التصنيف

وكذلك خيضع التحدي السابق إىل العمل مبقتضى
ِّ
ونسجل يف هذا السياق معضلة التصنيف
التّصنيف.
ّ
األصلي الذي يتعارض مع فكرة التبيئة .يقول برونو دي
مرًة أخرى:
بيسي ّ

« تُ ّلّب التّصانيف احلاجةج إىل تنظيم املعارف ،بيد
يتم إنشاؤه على هذا املنوال ،غالباً ما
أ ّن التنظيم الذي ّ
يكون نسبيّاً واعتباطيّاً وذاتيّاً ،فهو يعكس أتويالً للواقع.
ٍ
جمموعات،
التصورات يف
وأسوةً
ابلتصورات ،أو تصنيف ّ
ّ
تعرب امليادين عن حضارةٍ معيّنة وثقافة معيّنة وإيديولوجيّة
ِّّ

معينةِّ .
تعكس األنظمة املعرفيّة تنظيم معارف جمموعة
ّ
معينة ِّمن االختصاصيني يف هذا النّظام أو ذاك ،يف فرتةٍ
ّ
ّ
معيّنة ويف منطقة جغرافيّة حم ّددة ».3
 6.2الرصد املصطلحي ورهان الرتمجة
الرتمجة
وال ميكن يف هذا السياق اإلغفال عن رهان ّ
والوعي أبضرارها؛ إذ أ ّن التعويل على الرتمجة بدون النشاط
الفكري ابللّغة اليت يراد رصدها مصطحياً من شننه أن
يوقع يف أخطاء منهجيّة وابستيمولوجيّة قالت هبا
الرتمجيات وكذا املصطلحيات االجتماعيّة .بل أكثر من
يتم تعيني حدود امليادين تبعاً لرؤى
ذلك من املعلوم أنه ّ
املعارف وللمارسات االجتماعيّة وحلاجات املستخدمني،
ومثّةج طرق مجّة لتقطيع املعارف والنّشاطات اليت تتطابق مع
وجود للميادين يف ذاهتا؛ إذ ي ّتم
ع ّدة وجهات نظر .ال ج
ِّ
ِّ
ُ ِّ
التقين أو
حتديدها من وجهة نظر الباحث أو املهندس أو ّ
ائي
اهلاوي أو العامل ابلقانون املدن أو العامل ابلقانون اجلز ّ
أو اليونغي [نسبة إىل ِّ
عامل النّفس كارل غوستاف يونغ
ً
ّ
الفرويدي [ نسبةً إىل عامل النّفس
 ]Carl Gustav Jungأو
ّ
يتم
سيغموند فريد .. ]Sigmund Freudاخل .وعليهّ ،
حتديد نطاق احليِّز التصوري تبعاً ملنظوٍر حمد ٍ
َّد أو وجهة
ّ
ّ ّ
معني.4
نظر حمدَّدة أو خ ّط إرشاد َّ
 7.2رهان رصد املولَّد املصطلحي

1

املرجع نفسه ،ص.277.

3

املرجع نفسه ،ص.276.

2

برونو دو بيسيه ،امليدان ،ضمن املعىن يف علم املصطلحات  ،..ص.277

4
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مثة أضرب عديدة من املولَّدات املصطلحية 1يهمنا

منها ما يُدعى التوليد الرتمجي )(Néologie traductive
الذي يشهد اختباراً صعباً على املستوى العريب .،وذلك
اعتِّباراً ِّمن اتريخ احتِّكاك النهضة العِّلميّة العربيّة ابلنهضة
حذو قرينه
األوربيّة .علماً أ ّن ال ج
وسع هلذا التَّوليد أن ُيذو ج
بكل تفاصيله أل ّن هذا األخري قطع أشواطاً
الغريب ِّّ
الرتمجي العريب أن يثبت على
عمالقة .بل حسب التوليد َّ
ذلك االختبار؛ نظراً ـ ّأوالً ـ لسبق وجود التوليد التنهيلي
) (Néologie primaireعليه ،واثنياً ـ لسياق ظهوره
املختلف عن هذا األخري :وهو نقل جوانب من ال ّدرس
اللِّّسان الغريب ِّ
معرفةً ومنهجاً .ابلتايل يُ ُّ
عد هذا التوليد
الرتمجي من صميم الواقع اللِّّسان العريب ،الذي ِّمن أخطاء
يبادر إىل العمل يف إطاره من ابب النافِّلة
احلساب أن ج
كمجرد ّردة ٍ
فعل ال يُ جنزل منزلة سواها.
والكماليات أو
ّ
جادون يف أمر
هذا ،وإن كان بعضهم يلومون الذين هم ّ
نقل ما ج ّد يف جمال اللِّّسانيات إىل العربيّة أب ّّنم تشاغلوا
كثرياً عن لغتهم ابأللفاظ األجنبية ويعنون بذلك مستوى
التَّوليد املصطلحي .ونبدأ حتليلجنا هلذه النقطة من الطرح
2

1
لغوي يقوم على إحالل
وذلك على غرار التّوليد الدّاليل الذي هو إجراءٌ ٌّ
ٍ
ظل
ستحدثة بني ٍّ
عالقة دالليّة جديدة أو ُم ج
دال ومدلول سبق أن تعارفا يف ِّّ
ِّ
ٍ
صل من ذي قبل (Sens
معني .بتعبري آخر هو خلق معىن جديد مل ُُي َّ
جمال ّ
) ،non actualiséأي مل تُسنجد إليه وحدة لغويّة (دال) تكون قد ُوِّجدت
ودالّة على مع ٍىن ما .وهو إجراءٌ (تكويين تدقيقي) ،أي يستجيب هلدف

إبداع
مزدوج (التكوين والتدقيق) .ذلك أنّه كما يُظهره معناه القاموسي هو ُ
ٍ
تتم فيه على
اكيب داللية جديدة .هلذا فاإلبداعية ّ
دالالت معجمية وتر ج
مستوى الداللة ابعتماد اجملاز الذي ِّّ
يقرب بني جمموعات داللية خمتلفة ميكن
وصفها وحتليل متثيالهتا وابعتماد الرتكيب الداليل والتعليقات الداللية
املعجمية .يوسف مقران ،املصطلح اللسان العريب بني التوليد والتوحيد،

الذي قدَّمه جم ّىت جغنيدار ) (Mathieu Guidèreيف صدد
استنكاره إمهال النهوض ابملصطلحيات احلاسوبيّة ،فيه
مجلة ِّمن اختيار ٍ
ات تقتضيها سلسلة ِّمن عوامل اترخييّة
ِّ 3
من عالقة اجلوار اليت تربط الرتمجيات
وسوسيولغويّة  ،ض ج
واملصطلحيات متع ِّّددة اللّغات ،فيقول:
خيص اللّغة العربيّة ،فإ ّن البحث يف
«فيما
ّ
املصطلحيات احلاسوبيّة [ ]terminotiqueال يزال يف
بدايته األوىل يُعان العجز عن النهوض والقصور عن
االستفادة من الدينامية املولَّدة ِّمن برامج التكوين يف
الرتمجة ،اليت أخذت ِّ
تزدهر يف العامل العريب .بيد أ ّن عالقة
اجلوار اليت تربط الرتمجيات واملصطلحيات متع ِّّددة
ِّ
ِّ
تفسرها عوامل اترخييّة وسوسيولغويّة .من
اللّغات ،واضحةٌ ّ
جهة ،ترجع الغالبية العظمى من املصطلحات العربيّة،
بنسبة معيّنة ،إىل الرتمجة أو (االسترياد) [.]importation
ِّ
املتخصصني يف خمتلجف اجملاالت ،ذوي
جل
يتخرج ُّ
ّ
فنن ّ
األصول العربيّةِّ ،من اجلامعات الغربيّة :الفرنسيّة والربيطانيّة
واألمريكيّة ،ليس أبم ٍر غر ٍ
يب على هذا الوضع .يف هذا

ج ،1.مصطلحيات ،ع2.و ،3مطبعة أميمة ،فاس ،نوفمرب ،2012
(ص 41.ـ  ،)66ص.51.
2

Andrien Hermans & Andrée Vansteelandt, Néologie
traductive, Terminologies nouvelles, RINT, n° 20
(Nouveaux outils pour la néologie), Bruxelles,
Décembre 1999, (p.37-43).
 3مصطلح (سوسيولغوية) ترمجة ملصطلح ) (Sociolinguistiqueيف

صيغته الوصفية وليس على العلمية ،ألن هذا األخري يرتجم عموما ب ـ
(اللسانيات االجتماعية) .ويعين التعريف السياقي للمفهوم الذي ورد فيه
املصطلح " العوامل ذات الصلة ابلبعد االجتماعي اللغوي وذات الصبغة
التعددية؛ من قبيل التنوع اللهجي والعريف واجلهوي واجلنسي واملهين واجلغرايف؛
القبلي يف آن.
وحىت اإلانسي واإلثين الذي يطال العنصر البشري و ج
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كـ
الصدد ،يُع ّد االقرتاض اللّغوي حالياً ـ ما يف ذلك ش ّ
ِّ
الظاهرة األكثر لفتاً لالنتِّباه يف جمال التّوليد املصطلحي يف
اللّغة العربيّة .من جهة أخرى ،فإ ّن جماالت العمل
والنشاط حيث نشاهد عدداً هائالً من املنتجات
ِّ
ات لغويّة
عتمد فيها شفر ٌ
املصطلحيّة ،هي جماالت منبثقةٌ تُ ج
مغايِّرة من أجل الولوج إليها الستقطاب الرصيد املعريف
الضروري قبل اجتيازها يف اللّغة العربيّة .ابلنسبة هلذه
ِّ
املدونة املرجعيّة
احلقول املعرفيّة اجلديدة ،يقوم مشك ُل ّ
واالستقالليّة املصطلحيّة [العربيّة] ».1

ِّ
املتخصص الفرنسي يف قضااي
فبهذا الشكل يربِّط
ّ
العا جمل العريب الرتمجيّة نسبةً كبريةً ِّمن املصطلحات العربيّة
كل ِّ
ِّ
مظاهر
متس َّ
حبركة الرتمجة ،وكذا بظاهرة االسترياد اليت ّ
العالقات الغربيّة العربيّة .ما يُفضي إىل اعتبار االقرتاض
اللّغوي حالياً الظّ ِّ
اهرة األكثر لفتاً لالنتِّباه يف جمال التّوليد
ّ
ِّ
املصطلحي يف اللّغة العربيّة .وكذلك يرتتّب عن هذا املوقع
الذي ُيتلّه العامل العريب ابلنسبة للعامل الغريب قيام مشكِّل
املدونة املرجعيّة واالستقالليّة املصطلحيّة العربيّة .لذا
ّ
ِّ
يواصل اخلبري سلسلة تساؤالته « :هل ميكن دراسة
الوحدات املصطلحيّة العربيّة من دون اإلحالة إىل
مربرة يف الواقِّع أم ِّ
ممكنة؟
مصادرها األجنبيّة ،مهما تكن َّ
1 Mathieu Guidère, La traduction arabe : méthodes et
applications, Ed. Ellipses, Coll. De la traduction à la
traductique, Paris, 2005, p.82-83.
2 Ibid., p.83.
3
خنص ابلذكر هنا األطروحة اآلتيةSaadia Aït Taleb, La :
ّ
& terminologie arabe contemporaine : théorie
application dans la base des données LEXAR, Thèse de
nouveau doctorat, sous la direction de Jacques Langhade
pour l’université de Bordeaux III, 1988.؛ حصلنا عليها سنة

 2007من معهد العامل العريب ) (IMAبباريس .وتكمن أمهيّتها يف كوّنا

»ِّ .2
ِّ
دورها يف خصوص
ستمارس
ومن هنا
ُ
املصطلحيات ج
املدخل الثان يف اإلشكاليّة ،كآلية ٍ
فحص ومراقبة ،تشمل
عملي ٍ
ات مصطلحيّة :كاملقابلة والشرح والتعريف والتوليد،
ّ
ِّ
ومظاهر مصطلحيّة كالتخصيص والتعميم .سبق
لدر ٍ
اسات أكادمييّة أن حاولت اإلحاطة هبا بعدما أثبتت
رسوخها يف اللِّّسانيات وعمدت إىل احتوائها
عمليّا
ج

نظراي.3

إذا نظران إليه من صفحته األخرى ـ األنيقة هذه
ِّ
يتبوأ يف
الغريب جمشفوعاً له أبن ّ
ّ
املرة ـ جند ال ّدرس اللّسان ّ
ِّ
اسات طالئعيّة
رحابه موق جع املَرجعيّة ،اليت خلَّفتها در ٌ
قرن من الزمن ،4كل و ِّ
مر ٍ
تعاطتها أوراب وأمريكا على ِّ
احدة
ّ
ّ
اخلاصة لكن خبلفيّتهما اإلغريقيّة الالّتينيّة
ِّمن جهتها
ّ
نشط يف إطارها التولي ُد التنهيلي
اجلرمانيّة املشرتجكة ،واليت ج
الذي اقتضاه واقِّع املُراجعة .والتشبّث ابللّغة املصدر
وابملولَّد التنهيلي ،ر ِّاجع إىل كوّنما ِّّ
يكوانن الصور األوىل
للمفاهيم اليت تساهم ابلقسط األوفر يف إعداد اجلذاذات،
ظل نظريّة
يظل قائماً كحقيقة خمتلجف فيها يف ّ
ذلك أ ّن ما ّ
املعرفة ميكن إحالته على الرغبة يف تشييد ما هو مبدئي
فرض
خالص (منشن البداايت) :أهي اللّغة ـ وهي اليت يُ ج
أن ختلق لنا تصور ٍ
ات للواقع ،أم هذا الوِّاقع يف ح ِّّد ذاته ـ
املتوسط وهي ترصد ما يقع
متوقعت يف الضفة الشمالية من البحر األبيض ّ
يف الضفة اجلنوبيّة .ما يفرض امتالكها لناصية الدرس اللِّّسان الغريب.

 4نقصد أوراب بغرهبا وشرقها ،والسيما كال من روسيا وشيكوسلوفاكيا وبولندا
انفك رومان ايكوبسون يذ ّكِّر بفضلها ،يُنظجر :جفري سامسون،
اليت ما ّ
ِّ
جم ِّ
حممد زايد كبة ،جامعة امللك
دارس اللِّّسانيّات :التّسابُق والتّ ُّ
طور ،ترمجة ّ
سعود ،الرايض ،1997 ،ص .01.وكذلك :رومان ايكوبسن ،االجتاهات
األساسية يف علم اللغة ،ترمجة علي حاكم صاحل وحسن انظم ،ط ،1.املركز
الثقايف العريب ،بريوت ،2002 ،ص.14.
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؟ وهو ما يفرض أن ِّ
ينعكس يف تلك اللّغة ،1ويف رحاب
ُج
ِّ
هذا التمركز لدور اللّغة جند ما يعمد إليه املرتجم من إعادة
تصدير املفاهيم معبَّنة بتلك الصور األوىل اليت أنشنهتا هلا
اللّغة املصدر .مثّ ال ننسى أ ّن اللّغة تصنيف ،ما ُيدر
التنويه به يف هذا املقام هو ِّحرص فقهاء اللّغة على هذا
املفهوم وإبراز معامله ،وإن كان معظمهم ال أيبه ابإلشارة
إىل املصدر  ،أم هو أتليف بني أفكا ٍر جاء إثره مفهوم
مكرًما .ودي
تصنيفيّة اللّغة (الدور التصنيفي للّغة) َّ
معزًزا ج

سوسري سبق له أن قال إ ّن اللّغة مبدأ تصنيفي ،بل « إ ّن
كل لُغة ِّمن اللّغات تُعطي صورجة الوجود ِّعند ِّ
أهل
مفردات ّ
تلك اللّغة وكل و ِّ
تدل على ِّج ٍ
نس أو نو ٍع أو
احدة منها ّ
ّ
ِّ
ِّص ٍ
نف ِّمن أصناف املوجودات املاديّة أو املعنويّة .ذلك أ ّن
كل كلِّمة ِّمن الكلمات ،يف أي لُ ٍ
غة ِّمن اللّغات ،يدل
ّ
ّ
ِّ
حتتها أفر ٌاد كثرية كالشجرة واحلصان والنّهر والفرح
كل ٍ
عدد ال ُُيصى ِّمن األفراد
لفظ منها ٌ
والغضب ،فتحت ِّّ
ٍ ِّ
ِّ ِّ
وجعِّلت
أو احلجوادث ُمجعت كلُّها حتت عنوان واحدُ ،
ِّصن ًفا و ِّ
كل لغة ِّمن اللّغات
اح ًدا .ولذلك كانت
ُ
مفردات ّ
2
بيد أ ّن التموقع دائماً
ضرًاب من التصنيف للموجودات »  .ج
يف حدود املرجعيّة الغربيّة هو ما يزيد املشكِّالت الرتمجيّة
ح ّد ًة ،مث إ ّن العقبة اليت سيواجهها ِّ
املرتجم ذات طبيعة
ّ
مصطلحية .فهنا ِّ
نكرر السؤال املطروح أعاله :كيف
ّ
يصوغ ابلعربية صياغة متقنة ما ّمت تصوره وتطبيقه يف

1

Adam Schaff, Langage et connaissance, Ed.
Anthropos, Paris, 1969, p.197.

 2حممد املبارك ،فِّقه اللّغة وخصائصها ،دار ِّ
الفكر ،بريوت،2005 ،
ّ
ص.307.

الغرب ؟ كما ميثل ذلك مواجهة أوىل بني نظامني ثقافيني
على الصعيد التواصلي.
 3أهداف الرصد املصطلحي :جمال اللسانيات أمنوذجا
ميكن تناول عينة من األهداف املتمثلة فيما أييت:
 1.3بناء صرح مصطلحي

اهتم جورج موانن ـ يف قاموس الِّلّسانيات
لقد ّ

أي عل ٍم بوصفها
الذي أشرف عليه ـ بتحديد مصطلحيّة ِّّ
ِّ
ألي عل ٍم أو ٍّ
فن ،واليت
« جمموع األلفاظ الفنيّة التابعة ِّّ
َّ
التخصص يف املعرفة العلميّة كما يف النشاط
تطور
ّ
تُولد مع ّ
3
يهمنا إبرازه هنا كما
الصناعي والتجاري ..اخل »  .فما ّ
للتخصص
فعل صاحب هذا التّحديد هو الطابع احلركي
ّ
الذي َّ
مصطلحي .ومع
تقصد بناء صرٍح
ٍّ
البد أن يوازيه ّ
تتغري مهما
أي عل ٍم حىت ّ
ذلك فال تلبث مصطلحيّة ّ
يُسعفها االستقرارِّ .من هنا تغلب على الكتاابت اللِّّسانيّة
معاجلات مصطلحيّة من شننه أن تعد ميداان للرصد
ٌ
السهل اقتحام البحث يف
املصطلحي .ذلك أنّه ليس ِّمن َّ
أي ٍ
مصطلحي
علمي وال اإلقدام على بناء صرٍح
ٍّ
جمال ٍّ
ِّّ
بغري إجراء معاجلة مصطلحية ومن دون إعداد لغة و ِّ
اصفة
ّ
األقل التمييز بني ما هو لغة مدروسة وما هو
ّ
تتعهد يف ّ
لغة ِّ
دارسة.
 2.3رفع اللّبس

3

Georges Mounin & alii, Dictionnaire de la
linguistique, Ed. PUF, Paris, 1974, p.323.
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بقوة يف
إ ّن الرتكيز على تدقيق املفاهيم هو ما نلفيه ّ
جمال اللِّّسانيات حيث تقوم تلك اللّغة الو ِّ
اصفة ابلتّعليق
على املصطلحات اللِّّسانيّة يف صلب املنت أو يف احلدود
اهلامشيّة املتاحة :ما ُييز بعض املصطلحات ويُسقط
غريها ضمن عمل راصد للمصطلح اللسانَّ .
فكران مليا
يف مثل هذه اللّغة الثانية فقصدان ال ّدراسات اليت تع ّد
ٍ
استعماالت مصطلحيّة ،فلم جندها تستغين
تعليقات على
عن جتهيز مصطلحات انقدة ودارسة وواصفة لغريها من
املصطلحات .وجند هذا العمل عند الغربيِّّني أقرب إىل
ِّ
ٍ
خاصة
عمد فيها إىل جتهيز مصطلحات ّ
املق ّدمات اليت يُ ج
يتم عاد ًة يف حدود األحباث
يقل أمهيّة ّ
عما ّ
وهو ٌ
عمل ال ّ
تتكرر تسمية (Préambules
املعجميّة .هلذا
ّ
) terminographiquesعند بعض اللِّّسانيني النقاد لتجعيني
هذه الو ِّاجهة النقديّة كما قام به مثالً كلٌّ ِّمن فرانك نوفو
) (Franck Neveuوبيرت لوريس ) (Peter Lauwersيف
سبيل متييز مفهوم ) .1(tradition grammaticaleبيد أنّه
إي تسمية من حيث
كلّما انتاب اللِّّسان ٌّ
شك ما حول ِّّ
(سوء وصفها للمفهوم) ابدر إىل النقد واستطرد يف
استحضار الرباهني حول ما يُبديه من احلرص على أن

 1ينظرFranck Neveu & Lauwer Peter, La notion de :
« tradition grammaticale » et son usage en linguistique
française, Langages, n° 167 (La tradition grammaticale:
par Franck Neveu & Salah Mejri), CNL, Ed.
Larousse/Armand Colin, Paris, Septembre 2007, (p.0726), p.07.
ِّ
 2لويس يلمسلف ) 1899 ،(Louis Hjelmslevـ  :1965عامل لسان

طوروا
دمناركي ،يعترب وريث التعليم اللسان السوسوري وأحد األعالم الذين َّ

تكون عليه األمور ،هذا لكي تستقيم التسمية اليت يرى
فيها غالباً ّأّنا مناطق مشتبهة.
 3.3التمييز بني اللّغة ِّ
الواصفة واللّغة املوصوفة:

ِّ
وضع يف مقابل اللّغة
إ ّن اللّغة الواصفة حينما تُ ج
الطبيعيّة هي تلك اليت تصف هذه األخرية (من هنا يقال

ِّ
نفسها أي اللّغة الطبيعيّة) أما
للّغة صالحيات أن تصف ج
اللّغة املوصوفة فهي هذه اللّغة الطبيعيّة أو كما يدعوها
البعض ) (Langage mondainابعتبارها ال تصف نفسها
بقدر ما تصف العامل وتدور حوله وتتعلّق به وتشتغل عليه
ـ وهو ما ميكن ترمجته حرفيّاً اللّغة حول العامل أو عن العامل.
ويقصد ابللّغة املوصوفة ـ يف مقابِّل اللّغة الو ِّ
اصفة ـ املادة
ُ ج
اللّغويـة أو املعطيات اليت يقوم اللِّّسان بوصفها .ومثّة ثالثة
لسانيني قد أولوا عناية خاصة للّغة الو ِّ
اصفة بل أولعوا
ّ
بدراستها ِّمن ابب ِّ
معرفة الكيفيّة اليت تشتغِّل هبا وهي
ِّ
األول املشار إليه أعاله (بناء
تسرتشد ّ
خاصةً ابهلدف ّ
2

مصطلحي) .وهم لويس يلمسلف ورومان
صرٍح
ٍّ

البنوية يف جمال اللسانيات يف نظريته املسماة بـ (النسقية /
مؤسسة كنظامية اللغة ،منطلقاً
 ،)Glossématiqueمستثمرا يف مفاهيم نّ
من التحديد السوسريي (نسبة إىل فرديناند دي سوسري) للدليل اللغوي القائم
عند هذا األخري على االزدواجية ـ أي الدال واملدلول ـ ومقصيا املرجع من
حيز الدراسة ،من ابب الصرامة العلمية طبعاً ،مضيفاً إليه حدَّينن مها:
مضمون (الدال) وشكله ،ومضمون (املدلول) وشكله .من أشهر مؤلفاته
).(Prolégomènes à une théorie du langage
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بني اللّغة اليت نتح ّدث عنها واللّغة اليت نتح ّدث هبا .وهو
ما جاء يف قاموسهما كاآليت“afin de distinguer :

ايكوبس 1وزليغ هاريس2؛ إذ يكثر عندهم مقابلة اللّغة
الو ِّ
اصفة ابللّغة الطبيعيّة .3فهذا زليغ هاريس يقول« :
نسمي اجلمل الواصفة تلك اجلمل اليت تقول شيئاً عن
اجلمل أو املقطوعات التابِّعة للغة الطبيعيّة ».4
كما ي ِّ
عترب برتيل ماملبريغ ) (Bertil Malmbergمن
ج
السويد ،أ ّن أول من أطلق مصطلح لغة و ِّ
اصفة وأدخله يف
ّ ج
ال ّدراسات اللِّّسانيّة ،هو لويس يلمسلف؛ وذلك حينما
الرغم ِّمن
أدرج مفهومه ضمن مفهوم الدليل اللّغوي على ّ
5
ِّ
لحق هبؤالء
الطّابع االصطناعي الذي يتحلّى به  .وتُ ج
الثّالثة جوزيت ري ديبوف ) (Josette Rey-Deboveمن
فرنسا بصفتها من ِّظّرة للّغة الو ِّ
اصفة .وبينما يزعم كلٌّ ِّمن
 Joseph Courtés & Algirdas Julien Greimasمن
فرنسا أيضاً ،أ ّن مصطلح ) (Métalangageقد ِّ
وضع ّأوجل
وخاصة الفرع البولندي،
األمر ِّمن قبل مدرسة فيينا
ّ
والسيما ِّ
العامل ألفريد اترسكي )(Alfred Tarski
 1902ـ  1983من بولندا ،و ِّضع للتفريق تفريقاً ِّ
كامالً
ُ

وذلك إبقامة قواعد للبىن الرتكيبيّة الداخليّة املرتابطة ».7

 1رومان ايكوبسون ) 1896 ،(Roman Jakobsonـ ِّ :1982
عامل
لسان وانقد ومن ِّظّر للشكالنية والرتمجة ،روسي األصل ،سرعان ما هاجر إىل

بشكل واضح .اشتهر مبقال بعنوان ) (Discourse analysisنُ ِّشر له يف
 1952ضمن دورية ) (Languageاألمريكية العريقة.

الوالايت املتحدة األمريكية .عُرف ببلورته ملا يدعى الوظائف الست للغة
والتواصل املقرتنة ابلعناصر اللغوية التواصلية احملدَّدة فيما يدعى خبطاطة
التواصل ) .(Schéma de communicationمن بني أهم مؤلفاته
) (Essais de linguistique généraleيف جزأين.
ِّ
ِّ
 2زليغ هاريس ) 1909 ،(Z. S. Harrisـ  :1982عامل لسان وحملّل
للخطاب ،أمريكي ،تلميذ العامل اللسان ليوانرد بلومفيلد .عُرف أبنه رائد
ِّ
املؤسسني
من رواد حتليل اخلطاب يف بعده اللسان على األقل .وهو اثن اثنني ّ

للمدرسة التوزيعية ) (Distributionnalismeإىل جانب أستاذه بلومفيلد
فضله عبد
ـ اليت تسمى ابلعربية أيضا بـ " االستغراقية " املصطلح الذي ي ِّّ
الرمحن احلاج صاحل ،وهي اليت أثرت على " التوليدية " املنحازة عنها الحقا

nettement la langue don’t nous parlons de la langue

” que nous parlonsمثّ نُِّقل املصطلح إىل ما اعترباه
) (Sémiotiqueمن قبل يلمسلف وإىل اللَّسانيات من

طرف هاريس .6وهذا جزءٌ ممّا ذهب إليه الباحث اجلزائري
أمحد يوسف حينما أبرز دور أتباع حلقة فيينا ِّمن ِّ
املناطقة
ِّ
سجل يف هذا
الذي طبعوا هذه اللّغة بطابِّعهم
اخلاص ،فيُ ّ
ّ
الشنن « :استلهم علماء اللّسانيات مفهوم اللّغة الواصفة
ّ
من حبوث املناطقة؛ والسيما من أعضاء حلقة فيينا مثل
كارانب ،وكذلك العامل الرايضي واملنطقي ألفريد اترسكي
) (A.Tarskiأحد أبرز أعضاء مدرسة (لفوف ـ وارسو)؛
حيث نلفي أ ّن هذا املفهوم الذي اصطنعه كارانب يف
كتاب (الرتكيب املنطقي للّغة) قد استم ّده من الرايضيات
الو ِّ
اصفة (هيلربت) اليت هي لغة منطقيّة منوطة بتحليل
أي تناقض فيه؛
الرايضيات وتطهري احلساب من وجود ّ

3

Henri Bessé, Métalangages et apprentissage d'une
langue étrangère, Langue française, vol.47 n°01 (La
terminologie grammaticale), (p.115-128), p.116-117.
4
Zelleg S. Harris, Structures mathématiques du
langage, Ed. Dunod, Paris, 1971, p.142.
5
Bertil Malmberg, Les nouvelles tendances de la
linguistique, Trad. du Suédois par Jacques Gengoux, 3e
éd. PUF, Paris, 1972, p.227.
6
Joseph Courtés & Algirdas Julien Greimas, article
Métalangage, in Sémiotique : dictionnaire raisonné de
la théorie du langage, Ed. Hachette Supérieur, Paris,
1993, p.224-225.
7

اصفةِّ :
أمحد يوسف ،السيميائيات الو ِّ
املنطق السيميائي وجرب العالمة،

منشورات االختالف ،اجلزائر ،2005 ،ص 165.ـ  .166ونقل ما يتعلّق
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وأجدر اللِّّسانيني العرب الذين ميكن اإلشادة
بفضلهم يف جمال االلتفات إىل لغة الِّلّسانيات الو ِّ
اصفة
عبد القادر الفاسي الفهري الذي كثرياً ما طرح مشاكل
التماسك الداخلي للخطاب
اهلويّة أو اخلصوصيّة وكذا
ُ
اللِّّسان .1وكذلك فعل عبد السالم املس ّدي حينما تناول
ِّ
مشكالت املصطلح مقرونة ابلنقد وابلطرح

االبستيمولوجيِّ .2
ونالحظ أ ّن مصطلح )(Métalangage
قد ِّ
أدخل يف ال ّدرس اللِّّسان العريب من خمتلف األبواب
املفتوحة :اللِّّسانيات ،السيمائيات ،املنطق؛ ومبختلجف
لغات املصدر املتاحة (الفرنسيّة واإلجنليزيّة أساساً)ِّ :من
هنا أحد ِّ
ٍ
مبقابالت عربيّة ﮐ
مصادر االختالف يف ترمجته
اللّغة الو ِّ
اصفة أو اللّغة الفوقيّة أو اللّغة املاورائيّة أو حىت

بتعريبه إىل امليتالغة.. 3اخل ،كما يشهد املقتبجس اآليت وجمال
مرجعه بل وحىت طريقة رسم املصطلح ابحلروف الالّتينيّة
املختلِّفة عن املعتاد « :تفاداي الستخدام بعض
املصطلحات اليت ميكن أن توحي ببعد ميتافيزيقي مثل "
اللّغة املاورائيّة " أو " ما بعد اللّغة " إخل .كمقابل
للمصطلح  ،Méta-langageنقرتح مصطلح " اللّغة الفوقيّة
" .وعليه فنستخدم مصطلحي " اللّغة الفوقيّة " أو " اللّغة
الواصفة " عندما يتعلّق األمر ابملفهوم العام ،وحنتفظ

أبرسطو عنUmberto Eco, Sémiotique & philosophie du :
langage, Trad. Meyriem Bouzaher, Ed. PUF, Paris,
1988, p.10.

 1عبد القادر الفاسي الفهريُ ،مالحظات حول الكِّتابة اللِّّسانيّة ،تكامل
املعرفة ،ع ،9.مجعيّة الفلسفة ابملغرب ،الرابط1983 ،؛ وكذلك مقاله :عن
من املنهجيّة يف األدب
أساسيات اخلطاب العلمي واخلطاب اللِّّسانِّ ،ض
ج ج
والعلوم اإلنسانيّة (مجاعة من ابحثني) ،ط ،2.الدار البيضاء ،1993 :دار
توبقال للنشر( ،ص 43ـ .)63

مبصطلحات " لغة اللّغة " و" لغة لغة اللّغة " إخل،
للحاالت اليت تستلزم حتديد وتعيني مرتبة اللّغة املقصودة
يف سلّم تراتبيّة اللّغة».4

غري أنّه ـ وعلى الرغم من تركيزان على ِّ
الباح نثني
املذكورينن يف الساحة العربية ـ قليالً ما نعثر على كِّتاابً
موضوعاً ابلعربيّة يف (اللِّّسانيات) ـ أو ابألحرى يف
اخلطاب اللِّّسان ـ ال يفتح فيه ِّ
صاحبُه أقواساً ِّمن أجل
ٍ
مالحظات ختص اللّغة الِّلّسانية الو ِّ
اصفة املتبنّاة أو
وضع
ّ
ّ
املفضَّلة لديه ولو أبسط مالحظة :هلذا سنرى أدانه أ ّن
كل اجلامعات
تعج هبا
الكتب املداخل اليت ُّ
ُ
مكتبات ِّّ
ِّ
يتم األخذ بعلم اللِّّسانيات ـ هي اليت
(العربيّة) ـ من حيث ّ
أشعرت بضرورة االلتفات إىل طرائق صوغ املصطلحات.
جل كتّاب هذه األخرية غري لسانيني
بيد أنّه ،وملا كان ُّ
ج
ّ
املستمرة ،تسبّب ذلك
مبعىن التكوين والتطبيق واملمارسة
ّ
يف ِّ
مشك ٍلة اثنويّة متثّلت يف اعتقاد الناس أ ّن هذه األخرية
ِّ ِّ
بنوع ِّمن مصطلحيّة
القراء ٍ
ُجت ّسد اللّسانيات ّ
حبق ،فتشبّث ّ
متثيلي ما )(représentative
لسانيّة يُعتجقد أ ّن فيها
نصيب ٌّ
ٌ
ِّ
املكرسة اليت
بكل جالء واقِّع املصطلحيّة َّ
وال تعكس ِّّ
تعليقات عليها
ألّنا
يغلِّب عليها البساطة واملباشرةّ ،
ٌ

2
الدار
املسدي ،التّفكريُ اللِّّسانُّ يف احلضارة العربيّة ،طّ ،2.
السالم ّ
عبد ّ
العربية لِّ ِّ
لكتاب ،تونس ،1986 ،ص 09ـ.41
ّ

العريب ،ع ،23.مكتب
 3الفاسي الفهري ،املصطلح اللّسانّ ،اللّسان
ّ
تنسيق التعريب ،الرابط( ،1983 ،ص 139ـ  ،)147ص.145

ميتالغوي.
 MetalanguageميتالغةMetalinguistic ،
ّ
 4حسان الباهي ،اللّغة واملنطق :حبث يف املفارقات  ،..ص.21
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وشروح هلا ومقارانت ِّ
ببعضها البعض وهي ما يُصنَّف يف
ٌ
ٌ
ِّ
ِّ
اخلطاب اللّسان أكثر منه يف اللّسانيات.
بيد أ ّن هذا ما ُيعلها بيئة يستفاد منها يف الرصد
ج
املصطلحي ،لكن ال نتوقّع أن ميثِّّل صورة التماسك
ِّ
التعرف على
املنتظجرة .ذلك أنّه كثرياً ما اعتُقد أ ّن ّ
ِّ
يتم بوساطة رصد
املصطلحيّة
ّ
اخلاصة ابللّسانيات ّإمنا ّ
املولَّدات اليت من املتوقَّع أن تكثُر فيها ،لكن قد تكمن
ِّ
املشكلة يف معاينة املعىن (املفهوم) اجلديد وما ميكن أن
رصد املولَّد
ينسجم معه من الناحية الصوريّة ،قبل أن يُ ج
نفسه كعالمة مميِّّزة للمصطلحيّة اللِّّسانيّة .وقد سبق أن
ُ
ِّ
أاثر جون هامبالي ) (John Humbleyهذه املشكلة
بقوله« :و ِّ
احدة من املشكالت اليت حتول دون مشاهدة
املولَّد ال تكمن يف التعّرف على املعىن اجلديد فحسب،
لكن يف الوصف املفهومي واللِّّسان ملا متّت معاينتُه».1
ج
يتوىل
حل مللء هذا الفراغ هو خلق فرٍع ّ
وأفضل ٍّ
احلق إ ّن
نقد االستِّعماالت املصطلحيّة الرائجة .2و ُّ
فرديناند دي سوسري قد وضع اللّبنة األوىل لنقد
وعرب عن تلك احلاجة املسيسة
االستعماالت املصطلحيّة ّ
وتنبّن أبمهيّتها منذ إقامته األسس األوىل لعل ٍم ٍ
لسانّ حديث
وإقدامه على استبدال مصطلح حديث آبخر قدمي غالِّباً
ما يرى أنّه يعان ِّمن بعض النقائص اليت ي ِّ
بادر ِّمن مثّ إىل
ُ
ِّ
ب
نقدها ،ج
فيعمد إىل وصف احلالة وتفسريها .وكان صاح ج

1

John Humbley, L’observation de la néologie
terminologique, Revue La banque des mots, n° 05, 1993,
(p.65-73), p.67.
2

وهو ما أمسيناه يف موضع آخر النَّقد املصطلحي؛ يُنظجر :يوسف مقران،

نظرٍة اثقِّ ٍبة يف معاجلاته املصطلحيّة كما كان يف حقل
احلال إ ّن ما جاء ضمن دروس الِّلّسانيات
اللِّّسانيات .و ُ
ٍ
تطور اللِّّسانيات
تطور ُّ
جمملة ومصغَّرة قد َّ
العامّة بصورة ج
اجليل الذي جاء بعده،
ذاهتا .وقد ّ
جتسد أكثر فيما توارثه ُ
ومل يعفيه من نقد لسانياته ،لكن قد ُخيشى أن يكون ذلك
مقعراً أو َّ
حمدابً.
أقل شيوعاً ممّا جاء َّ
النّقد َّ
 4إسهام املصطلحيات االجتماعية يف تنظيم شأن

الرصد املصطلحي

كل ما
إن جموضوع املصطلحيَّات االجتماعية هو ُّ
صطلحات وما حتيل عليه من الشياء واملفاهيم،
شمله امل
ُ
تج ُ
ُ
وما يـتَّصل ِّهبا وُييط من العامل اخلارجي .في ِّ
قتسم دائرتجه
ج
ج
ِّ
ِّ
كلٌّ من التَّسمية واملَفهوم وما يُضيفه االطّالعُ على َع نني
وص ًفا ودراسةً ـ إىل املفهوم ِّمن
سمى ـ ُكلَّما أ ُِّحيط بِّه
املُ َّ
ن
ج
اخلصائص املميِّّزة لجه ،وما يجز ُ
يد القضيَّة املُصطلحيَّة جالءً
ُ
ُّنو ِّمنها وتجقبل
مع الدَّرس اللِّّسانّ لِّلتَّسمية الّيت ُمي ِّكن الد ُّ
اإلمساك ِّهبا .وهذا ِّحبكم ازدواجيَّة الوجه الّيت تت ِّ
َّسم ِّهبا
ج
املصطلحات :وجه التَّسمية أو العبارة ،ووجه املفهوم أو
ُ
الصورة ال ِّّذهنيَّة الّيت تجصرفنا إليها التَّسمية،
أو
حتوى
امل
ُّ
ُ
يدل على شيء م ٍ
وكالمها ُّ
وجود ِّاب ِّلفعل أو يف اخليال ِّممَّا
ج
ُُي ِّّقق ثُالثيَّة الطَّابِّع الّيت ال جمندوحةج ِّمن ِّّاختاذها يف ججمال
صح ِّابلنِّّسبة
قيل ِّمن أقو ٍال ـ قد تج ُّ
املُصطلحيَّات مهما ج
ِّ
اضيع أخرى ـ عن داخليَّة ال ّدراسة اللِّّسانيَّة .لكن
لمو ج

اللّسانيات) ،جملة اجملمع اجلزائري للغة العربية ،ع ،13.اجلزائر ،جوان
 ،2011ص 121.ـ .176

تقاطعات املصطلحية ونظرية املعرفة (يف سبيل ممارسة النقد يف جمال
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املصطلحات تُ ُّ
عد حلقات وصل ما بني األشياء
ُ
املفهوم بناءً ذهنيا ممثِّّالً لِّموضو ٍع
بذلك
عترب
في
اهتا.
وتسمي
ُ
ّ
ُ
ٍ
حمسوس أو معنوي .كما يوجد نفسانيا
فردي،
(شيء) ٍّ
لدى الفرد ،مستقال عن املصطلح يف حد ذاته (الدليل
اللغوي الّذي ليس ِّسوى صورة ِّذهنيَّة) ،ويسبق نوعاً ما
عني هبا ،على النَّقيض من املدلول (امللحق
التَّسمية الّيت يُ َّ
ُ
مشدودا إىل الدَّال الّذي
يظل
ِّابلكلِّمة َّ
العامة والذي ُّ
ً
يعنيه) يف حال املقاربة اللَّفظيَّة (Approche
ُ
) .sémasiologiqueوذلك ليس بفضل عروة طبيعية،
لكن لكون فكران ،إذا اعتربان يف إطاره النفسان وجردانه
مبهما ال
عن اإلابنة ابأللفاظ ،فإنه ال يكون حينئذ إالَّ ً
شكل له .فإن الفالسفة واللغويني اتَّفقوا دائما على أنه
لوال األدلَّة ملا استطعنا أن منيِّّز بني فكرتني بوضوح
وابستمرار .فالفكر إذا اعتربانه يف ذاته ليس إالَّ
سدميا ) (Nébuleuseال شيء يتميّز منه قبل ظهور
اللسان.
وهذا ابلتّنكيد ِّمن غري املبالغة إىل درجة جحتميل
ُ
املصطلحيَّات ما ليس ِّمن صالحيَّاهتا يف واقِّع األمر .ذلك
ُ
هتم بِّنفس املوضوع فُروعٌ ِّعلميَّةٌ أخرى :كنظريَّة امل ِّ
عرفة
ي
ه
أنّ ج ُّ
ج
ج
إذن .غري َّ
فاهيم والتَّسميَّات واالختِّصاص يف العلوم
أن املج ج
ٍ
عل ِّمن ُمستلزمات ك ّل
املُختجلفة جمي ُّتد اترخييًا إىل درجة ججت ُ
دراسة ضرورة اإلحاطة ِّابجلجوانِّب الّيت تجـتَّصل ِّهبا بِّ ٍ
شكل
ِّ
ِّ ِّ
كل
العلوم بِّ َّ
من األشكال .بل إ ّن ُ
شىت أنواعها واملجعرفة ب ِّّ
ِّ
ِّ ِّ
أمرا ُمستج نح جد ًاث.
ليس ً
فُروعها تُعىن بوصف املجفاهيم .وهذا ج

Pierre Lerat, Les langues spécialisées, Ed. PUF, Coll.

ِّ
تص
لكن ِّدراسةج طرائِّق هذا الوصف وذاك ،هو الّذي جخت ُّ
بِّه املصطلحيَّات حديثًا ِّ
وابلنَّظر إىل التَّسميَّات وهي
ج
ِّ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ُّ
قيل أعاله من دراسة
ما
يعين
ال
ف
غة.
ل
ال
ظام
ن
يف
ة
ُمندجم
ج
ج
لمي لِّلمفاهيم الّذي
ِّعلميَّة لِّلمفاهيم أنَّه يُعىن ِّابملحتوى العِّ ِّّ
ُ
ِّ
ِّ
عين .1وهذا ما
امل
الفن
يف
صني
تخص
هو من صالحيَّات املُ ّ
ج ّ
يدل على ضرورة االحتفاظ على التوازن بني املستويني
ّ
املذكرين أعاله (التسمية واملفهوم) .وكذلك هنا يكمن
سر تسمية اجتاهات النقد احلديثة ابلنظرية ،وهو ما يرجع
ّ
اجملرد أكثر من اهتمامها ابلتطبيق،
هتتم ابلفكر ّ
إىل كوّنا ّ
وتويل األولوية للقضااي الفلسفية يف مفاهيمها
ومصطلحاهتا ،ذلك أ ّن املستوى املفهومي كثرياً ما يطغى
ويستب ّد.
 1.4الرصد املصطلحي ولسانيات املدونة (أو املتون)
من هنا ُيوز اإلعالن عن كون املقاربة املنشودة يف العمل
املصطلحي هي مقاربةٌ تراتح كثرياً إىل لسانيات املتون
ُِّ
قاعد ُة
النصي
) (Linguistique du corpusحيث ُ
املنت ّ
ارتكازها واللِّّسانيات سيِّّدة املوقِّف ِّمن انحية التّحليل؛
وهي ما ميكن اإلطالق عليه أيضاً لسانيات املدوّنة .يف
َّ
املدونة النصيّة.
األمر حينها ب لسانيات ّ
احلقيقة يتعلق ُ
اختصران املصطلح كلَّه يف لسانيات املتون:

ُ

املدونة اليت وإن
ّأوالا ،للعناية املرَّكزة على كلمة ّ
كانت تدين كثرياً لصناعة اجلذاذات املقيِّّدة
للمصطلحات ) (Fiches terminologiqueواليت عرفها
العمل املصطلحي اآلن (Travail terminologique

1

Linguistique nouvelle, Paris, 1995, p.17.
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)ponctuel

والبحث املصطلحي الذي ينشد مجع

1
تحرى أن
معطيات بناءً على واثئق جديرة ابالعتماد  ،يُ ّ
ِّ
األمر بنا إىل احلديث عن
تكون نصيّة يف الغالب :فيؤول ُ
ِّ
ظاهرة التّنصيص ) :2(Textualisationوضع املصطلح
نسيج ِّمن
بعد الدخول يف مسارب
التخصص ضمن ِّ
ّ
العالقات النصية لكي يصبح ِّ
الحقاً ذا بىن مصطلحيّة
ّ
عتمد
كما ُيدر له أن يعكس البىن الدالليّة اليت غالباً ما تُ ج
يف املقاربة املفهوميّة.

اثنيا ،لكي ينتهي بنا املطاف إىل تفادي االلتِّباس
ِّ
النص هدفاً ال وسيلة،
مع اللّسانيات النصيّة اليت تتّخذ من ّ
حيث خيتلِّط فيها ما هو حاصل حمصول وما هو ِّمن
يتم االستناد يف لسانيات املدوّنة
جنس االفرتاض؛ فبينما ّ
ِّ
ذرة ،حيث ال
على الواقع ّ
النصي وال ُيحد منه شيئاً ولو ّ
اض يف األفق عندها وال توقّع .إ ّن األسس اليت يقوم
افرت ج
عليها منهج التّفريق بني اجملالني أشبه ما يكون مبا ساد
السويدي
ّ
من التصفية املصطلحيّة الّيت عاجلها اللّسانّ
برتيل ماملبريغ ) (Bertil Malmbergيف حدود الفو ِّ
اصل
القائمة بني الفيلولوجيا واللّسانيّات ،ابعتبار هذه األخرية
بغض النّظر
تتّخذ من دراسة اللّغة هدفاً ّأولياً وصفاً هلا ِّّ
عن حمتوى الوثيقة املع ّدة ألغراض ال ّدراسة ،وأقصى ما
Dubuc Robert, Manuel pratique de terminologie, 4e

1

éd. Linguatech, Montréal, 2002, p.51.
2
Patrick Charaudeau, Dominique Maingueneau & al.,
Dictionnaire d’analyse du discours, Ed. Seuil, Paris,
2002, p.486.
3
B. Malmberg, Les nouvelles tendances de la
linguistique .., p.09-12.

 4ينظجر املالحظة رقم ( )24اليت أدىل هبا توليو دي مورو يف ملحق
املالحظات :الطبعة اليت عليها احلواشي واليت ح ّققها هذا اللّسان اإليطايل:
Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale,

يذهب إليه ال ّدرس اللِّّسان هو تفسري عمل اللّغة بعيداً
عن التفسريات املنكبَّة على حمتوى الوثيقة املدروسة لغتُها
ُ
حمتوى هو ِّمن صالحيات
الوثيقة
تفسري
ابلطبع :إن
ً
الفيلولوجيا.3

كل املن ِّظّرين على تسطري التقابل يف
وقد عكف ُّ
كل من الدراسة الفيلولوجيّة (الفقهيّة)
األهداف بني ٍّ
املتمثِّّلة يف أتويل النصوص القدمية والتعليق عليها ،مما
دفعها إىل العناية بتاريخ األدب وبعادات الشعوب
وذهنياهتم من خالل هذه النصوص ،وبني الدراسة
4
ِّ
كل ٍ
حال ،فحان
النظاميّة للغة من قبل اللّسانيات  .وعلى ِّّ

الوقت للعودة إىل النصوص بعينها تلك اليت تقوم على
قاعدة من األصالة والواقِّعيّة )،(Textes authentiques
وليس ما يعود إىل املنهج االفرتاضي االستِّنتاجي (La
) .méthode hypothético-déductiveفهنا يتجلى
صص
اجلانب التّداويل هلذه املقاربة واملتمثِّّل أكثر فيما ُخي َّ
ٍ
حساابت مرتبِّطة ابالستقراء؛ حيث ال ميكن
له ِّمن
تتصرف كما لو أ ّن ال أمهيّةج يف
استيعاب كيف أ ّن اللّغة ّ
حسم التقابل بني ما هو قابِّل للحصر (املحسوب) وما
ج
5
بعض الباحثني
هو كتلة غري َّ
جمزأة  .وذلك كنن يقوم ُ
جبعرض مفهوم (احملور الرتكيّب) على (مفهوم النَّظم) ،6أو

Ed. préparée par Tullio De Mauro, Postface et trad. du
l’Italien (Notes de T. D. Mauro) par Louis-Jean Calvet,
Payot, Paris, 1985, p.410.
5
Georges Kleiber, Nominales : essais de sémantique
référentielle, Ed. Armand, Paris, 1994, p.12-28.

 6نذكر ـ من جهة أخرى ـ أنّه مثّة دراسات أصيلة يف هذا املضمار تفادت
التخليط بني املصطلحات ،يُنظجر على سبيل املثال :أمحد أبو زيد ،مق ِّّدمة يف
األصول الفكريّة للبالغة وإعجاز القرآن ،دار األمان للنشر والتوزيع ،الرابط،
 ،1989ص.59.
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العكس ،وليس األمران سيان؛ إىل درجة ترتّبت عن ذلك
إسقاطات نظريّة مل يكن الدرس اللِّّسان يف حاجة إليها،
تطوراً،
واحلال إ ّن املفهوم ّ
األول قد شهد مناخاً وعرف ّ
فهل يفرض تصور تطور ذات القضااي املتّ ِّ
صلة ابملفهوم
ّ ّ
ُج
أوسعه اجلرجان درساً يف
الثان كما أ ّن املفهوم الذي ج
قائم وهو النَّظم.
نصوصه املختلِّفة إىل أن ُجعِّل له
ٌ
مصطلح ٌ
وهذا قد وقع يف جانِّبه التَّسموي؛ حيث كثرياً ما
تدل عليه تسميّة احملور النَّظمي
ال يُستقبل املفهوم الذي ّ
إالّ بوروده يف سياق تُذ جكر فيه تسمية احملور االستبدايل؛
نص جورج مولينيه حول
وذلك ما حدث فعالً يف ّ
األسلوبية والذي ترمجه بسام بركة فاستعمل فيه هذا األخري

بدل احملو الرتكيّب ،1وال حيلة للقارئ
تسمية احملور النَّظمي ج
أن يعي أب ّن األمر يتعلّق ب لوال استحضار املفهوم تركيبياً
أي ابعتبار العالقات السياقيّة .ذلك أل ّن النظم يف ثقافة
معظم القراء اقرتن ابلشعر وهو ما قصده اجلرجان إذ أ ّن
النّموذج الذي طبَّق عليه مفاهيمه البالغيّة ـ النَّظميّة إذا
شئنا معارضة من حذا حذو بسام بركة « .إذا جاز
للمصطلحات أن تشتغل خارج النّصوص ،وهي تكتسب
استقالليّة أقرب إىل العناوين ابعتبارها أسامي املفاهيم،
فهذا ليس إالّ نتيجة بناء دالالهتا ضمن النّصوص
واستقرارها فيها .غري أ ّن هذه االستقالليّة متينة االرتباط
طلعت على صفحة
بعمل التّسميّات :إذا حدث وأن
ن
معيّنة دالئل مثل pylône, source, rouge-gorge, ou
 1جورج مولينيه ،األسلوبيّة. ،ترمجة بسام بركة ،املؤسسة اجلامعيّة للدراسات
والنشر والتوزيع ،بريوت ،1999 ،ص.87.

انطباعا مرجعيا ما
فكل واحد منها ستستدعي
ً
ّ falaise,

».2

صعبت عند املن ِّظّرين،
ويف احلقيقة هذه النقطة ّ
ألّنما يلتقطان
الفصل بني صناعة املعاجم واملصطلحيات ّ
املعلومة من النصوص ،اجلذاذات النصيّة التيمية ،على
املدونة ،وجرد
أقل تقدير ،وهي :اختيار ّ
تسعة مراحل يف ّ
املدونة (النصوص) ،واختيار الوحدات وتقطيعها لتصبح
ّ
مداخل ،وإقامة ثبت بكلمات أو مصطلحات ،وتقطيع
السياقات ،وحتضري التعريفات ،وتكوين شبكات قياسية
أو ترادفية ،واستعمال الرتسيمات والتمثيالت ،وصناعة
3
الشجرخ
الفهارس  .ويف هذات السياق ،ميكن التّمثيل على ّ
الرصد والتعجيم أو التّكريس املعجمي،
الكائن بني عمليّة ّ
ما جنده يف معاجم إلكرتونية من بعد املسافة بني التعريف
املعجمي أو املقابل وما يق ّدم على صفحة السياقات
االستعماليّة .إ ّن وترية رصد هذه األخرية وختزينها
وتنميطها تظل بطيئة :هذا هو العامل املتح ِّّكم يف تلك
الفجوات اليت يعان منها مستخدمو اإلنرتنيت يف حبوثهم
االستكشافية.

 2.4املقاربة اللِّّسانيّة النصيّة يف رصد املصطلحات

أهم ِّ
عام ٍل ِّّ
يسوغ املقاربة النصيّة هو ما اهتدى
إ ّن َّ
مؤخراً من صعوبة ـ إن مل ن ُقل استحالة ـ
إليه املصطلحيون َّ
تبني املصطلحات وهي معزولة عن سياقاهتا اللّغويّة « :إ ّن
ُّ
3

Henri Rahaingoson, Lexicologie, lexicographie et
terminologie, in Guide de recherche en lexicographie et
terminologie, (p.11-14), p.13.

2

F. Gaudin, Socioterminologie : une approche
sociolinguistique de la terminologie, Coll. Champs
linguistiques, Ed. Duculot, Bruxelles, 2003, p.150.
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املصطلحات الب ّد أن تتجلّى يف مركبات لغويّة
ٍ
نصوص » 1ـ هكذا
مستعملةً يف
) (Syntagmesتكون
ج
تقول مونيك سلودزاين ) (Monique Slodzianـ يف
عما أمسته (La syntagmatique
حديثها
ّ
يتوهم
) terminologiqueـ وهي تشرح كيف أ ّن املرء قد ّ
خطنً أب ّن املصطلحات تقوم بوحدها من دون السياق وال
النص .فحسب ِّ
الباحثة ،إّمنا احلالة اليت تؤول إليها
ّ
املصطلحات على احملور االستبدايل (ما يعين قيامها يف
األذهان وتسجيلها يف املعجمات) ـ وكذلك الرتاتّب
(التوثيقي) ـ هو نتيجة تواجدها الرتكيّب (السياقي) النصي
فخلقة املصطلح ا ِّ
املسبق ـ ويعين اخلطّي كذلكِّ :
ملنبسطة
ج
النص هي اليت ُخت جتزل فيما بعد ،يف التسميّة املعجميّة
يف ّ
مادة (أي البنية
ويتم بذلك تصني ُفها عمودايً
كمدخل ّ +
ج
ّ
احلرفيّة اهلجائيّة املرفقة ابلتعريف؛ جزء من الرتكيب
السالف)ِّ :من هنا فال ميكن االستغناء عن البيئة الطبيعيّة
للمصطلحات وهي النصوص.2

وهذا كلُّه ـ كما رأينا ـ ِّمن بني ما دفع ريتا تيمرمان
إىل اقرتاح نقل احلديث ِّمن (املفهوم) حنو (وحدة الفهم).
و ّأدى ب لويك ديبكري التح ّدث عن (الوحدة املصطلحيّة)
بدل احلديث عن (املصطلح) .بل دفع به ذلك إىل

1

M. Slodzian, Pratiques de la terminologie : la
terminologie traductionnelle .., p.60.
2
يتضمن األمر اخلطاب .لكن ما دام األمر يتعلّق
وحني ذكران ّ
للنص قد ّ
ِّ
النص من ابب التنكيد على
مبوضوع املصطلح واللغة
ّ
لح على ّ
املتخصصة يُ ّ
خيتص به اخلطاب العلمي.
احلرفيّة والطابع الكتايب الذي ّ

3

Rostislav Kocourek, Textes et termes, Meta, vol.36,
n°1, (p.71-76), p.74.
4
Jean-Claude Boulanger, Le syntagme terminologique,
Terminogramme, n°41.

التشكيك يف حتديد اللِّّسانيني للجملة كوحدة دراسة ال
ميكن جتاوزها وأشار إىل التداعيات الوخيمة اليت أعقبت
هذا التحديد القسري .3ولكن ،وملا تتمثّل املصطلحات
ّ
ومتثُل لنا كمعطيات أوليّة ذات طابع لغوي ابلدرجة
األوىل ،فال ميكن التغاضي عن اجلوانب اللِّّسانيّة (الصرفيّة
والرتكيبية واملعجمية و ِّ
التهجئيّة) كمداخل ضروريّة ملعرفة
ّ
ّ
ِّ
طبيعة تلك املصطلحات .وكذلك رّكزت الباحثة كرستني
بورتالنس ) (Christine Portelanceعلى توضيح احملور
الرتكيّب كنحد األبعاد اللِّّسانيّة اللّغويّة اليت استغربت أن
يُغيِّّبها البحث املصطلحي إىل غاية  1988حيث قام

بوالجني 4كما ترى بدراسة .5هذا من انحية جمنبجت
ِّ
املستعملون
املصطلحاتّ .أما إذا نظران إليها من حيث
ِّ
املتخصص ـ وال يُستثىن منه اخلطاب
كذلك ،فإ ّن اخلطاب
ّ
اللِّّسان ـ متفاوت ِّمن م ٍ
ؤد إىل آخر .ما يعين وجود ملجكة
ٌ ُّ
بكيفيات متبايِّنةِّ .
ٍ
ومن أجل
األخصائيون
يتملَّكها
ّ
ِّ
املتخصصة ـ وهو أحد
التوصل إىل ضبط ما مييِّّز اللّغة
ّ
ّ
حماور املصطلحيات ـ ينبغي السبق بتحليل اخلطاب
ِّ
األخصائيون تسجيل ال ّداللة ضمن
املتخصص ،وملا اعتاد
ّ
ّ
ّ
النصوص مبوجب مهِّّهم اإلعالمي ويف واقِّع التَّواصل،6
ِّ
ٍ
متخص ٍ
خلطاب
حتويل
ص هو
نص
ّ
كل ٍّ
ّ
ٌ
صح القول إ ّن ّ
ِّ
متخص ٍ
مدونة فعليّة
ص
ٌ
ّ
وتكييف له وأمكن تصيري ّ
النص ّ

5

Christine Portelance, Fondements linguistiques de la
terminologie, Meta, vol.36, n°1 (La terminologie dans le
monde : orientations et recherches), Département de
linguistique et de traduction, Université de Montréal,
Ed. Les Presses de l'Université de Montréal, Québec,
mars 1991, (p.64-70), p.66.
6
Jean Luc Descamps et al., Sémantique et concordance,
Ed. Klincksieck, Paris, 1992, p.334.
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لذلك اخلطاب أي ميكن دائماً تنميط هذا األخري من
أجل استخراج نسخة عن اخلطاابت اليت يُنتِّجها أولئك
األخصائيون .وهذا شنن التّحليل املصطلحيّ بوصفه
ِّ
املتخصصة .غري أ ّن
املدونة النصية
ّ
تح وحدتجه من ّ
حتليالً جمي ُ
كل من يتعاطى مجع
جان دوليل ) (Jean Delisleينصح ّ
اللّغة من املعجميني وحملِّّلي اخلطاب واملرتمجني وغريهم أبن
يكونوا أوفياء لبعض مبادئهم و ّأوهلم مبدأ االستقصاء الذي
كثرياً ما ي ّدعونه وهو ال يفعلون إالّ تقرير الدالالت األكثر
حصلتها من خالل
استعماال ،تلك اليت تكون اللغة قد ّ
استخدامات األلفاظ املردية هلا واملتكررة يف اخلطاب.
واحلال ّإّنا ال تستنفد سوى النزر اليسري من الدالالت

املصطلحيّة ِّمن تع ّدد معىن املصطلح أو اضطراب صياغته
ِّ
نصه اآليت:
أو غياب مدلوله ،يف صريح ّ
«نستطيع القول إ ّن العامل الرئيسي يف تع ّدد معىن
املصطلح أو اضطراب صياغته أو غياب مدلوله يرجع إىل
عدم أتهيل الناقد أو الباحث الكتشاف طبيعة العالقة
بني املصطلح والنظريّة اليت أفرزته والنص الذي يعاجله من
جهة واإلطار الثقايف واللغوي املنقول عنه واملنقول إليه
من جهة أخرى ،واكتشاف طبيعة هذه العالقة يتوقف
على درجة ثقافة الناقد أو الباحث ودرجة معرفته ابللغتني
العربية واألجنبية ،ودرجة ثقافته أو درجة معرفته ابللغتني
ليست ـ كما هو معلوم ـ صفة فطرية ُيددها مستواه
الفكري وحصيلته اللغوية ،بل حقيقة دينامية تتنثّر بثقافة

اجلمة اليت قد تتخذها األلفاظ ضمن املمارسة اللغويّة.1
تبين املقاربة النصيّة إىل قدرة
وكذلك يرجع السبب يف ّ
النص على اإلحاطة ٍ
بعدد معترب من األشياء اليت يلتمسها
ّ
املصطلحي .ذلك أ ّن التطبيق املصطلحي كما تق ّدم ال
ِّ
ينحصر يف وحدة املصطلح ،بل يتع ّداها إىل عناصر أمشل
بكل أسباب جناح عملياته التحليلية،
ّ
ويتحرى اإلملام ِّّ
ِّ
منها :اقتفاء النظرايت اليت تُفرز املصطلحات .مع العلم
ٍ
نصوص
أ ّن هذه األخرية ال جندها إالّ وهي مبثوثة يف
علميّة .من هنا إحلاح مسري حجازي على النقاد والباحثني
ِّ
املشكالت
مبؤهالت حتول دون الوقع يف
أبن يتحلّوا ّ

ومن هنا تستقي فكرة ختزين النصوص عبقريّتها؛
لكن شريطة أن يُتبع ذلك ابلتحليل كلّما تسنّت الفرصة.
ِّ
النصي بل جند
ي التفكري املصطلحي ابلبعد ّ
فهكذا أثر ج
(النص) قد دمغت بصمتجها يف البحث املصطلحي
فكرجة
ّ
خالل الثمانينيات ِّمن القرن العشرين .3وميكن اعتبار

1

3

Jean Delisle, L'Analyse du discours comme méthode
de traduction, Ed. Les Presses de l'Université, Coll.
Cahiers de traductologie (n°2), Ottawa, 1980, p.64.

 2مسري حجازي ،املصطلحات وإشكالية تعريفها ،ضمن معجم املصطلحات
اللّغويّة واألدبيّة احلديثة :فرنسي ـ عريب وعريب ـ فرنسي ،بريوت( :د.ت)،
دار الراتب اجلامعيّة( ،ص 85ـ  ،)112ص.96

اجملتمع وابلسلوك اللغوي ».2

النص ورشةً جديدة يعمل فيها ذلك البحث يف مواجهة
ّ
جمال حتليل
امتحاانته العسرية ،إذ اعتُِّربت تلك الورشة ج
الرتكيبيّة .وهذا تطلّب
املصطلحات حيث جتثم العالقات ّ
شىت ،بدل االكتفاء
انفتاح هذه األخرية على مو ّاد علميّة ّ
R. Kocourek, La langue française de la technique et
de la science : vers une linguistique de la langue savante,
2e éd. Oscar Brandstetter, Wiesbaden, 1991, p.71.
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عما أمسته
ابلتنويع على نفس املقام .فهذه تتح ّدث كثرياً ّ
) .1(Retour au texteغري أ ّن التعويل على اللِّّسانيات

التنصل من
النصيّة ال يعين اإلمساك ابحلقيقة املطلقة وال ّ
املقاربة املفهوميّة اليت تنشد التعريف واليت وجد بعض
املصطلحيون من خالهلا حلوالً لبعض الظواهر اللّغويّة
العويصة اليت ال تصلح فيها املقاربة النصيّة اللِّّسانيّة .وهذا
قد قيل يف شنن اعتماد الرتمجيات على اللِّّسانيات النصيّة
بصورة عمياء شيئاً ما إذ ترى ماراين ليدرير (Marianne
) Ledererأ ّن اللِّّسانيات النصيّة « مهما تبلغ ِّمن األمهيّة
ِّمن حيث التجريد النّظري ،فإ ّن هذه األخرية [ اللِّّسانيات
أقل من
النصيّة ] ال تضيف الكثري إىل دراسة الرتمجة و ّ
ذلك إىل تعليمها ».2

لكل ِّمن جان دوليل أن خالف هذا
بينما سبق ٍّ
3
النص ـ
الرأي  .وحنتفظ من مفهوم اخلطاب ـ يف مقابل ّ
مبا أشار إليه عبد اجمليد علي بوعشة وهو ِّ
يورد تعريفاً
للخطاب نقله عن جان كلود شوفالييه )(J. C. Chevalier
ِّ
مؤداه أ ّن:
نصّ ،
تتّضح منه آلية تلخيصه أو تبسيط إىل ٍّ
« اخلطاب ـ أي التبادل (احلوار) الذي ُيري يف وضعيّة
ختاطبيّة ـ ليس سلسلة من القضااي َّ
املشكلة لغوايً فحسب
ـ وإالّ كان سلسلةً من القضااي املصوغة ِّ
منطقياً ـ بل هو
ج
 1ينظرMonique Slodzian, Pratiques de la terminologie : :
la terminologie traductionnelle, in Terminologie et
enseignement des langues (Actes du colloque
international organisé par l’Association Européenne des
linguistes et des Professeurs de Langues, les 13 janvier
et 1er février 1991 à Cergy-Pontoise, au Conseil Général
du Val-d’Oise), Ed. La TILV, coll. Paroles & Actes,
Paris, 1991, (p.59-62), p.61-62.
2
Marianne Lederer, La traduction aujourd’hui, Ed.
Hachette, 1994, Paris, p.95.
3
Jean Delisle, Op. cit., p.63.

ما يتطلّب سعياً جهيداً إىل التواصل الذي يتّجه حنو محجنل
املخاطجب على أن ي ِّ
دمج اجلملة اإلخباريّة (القضيّة
ُ
ِّ
اللّغويّة) يف تلك الوضعيّة التخاطبيّة؛ إ ّن اخلطاب يُطنب
ٍ
أشكال ِّّ
متنوعة كالصيغة اآلتية “ :أقول لك إ ّن
حتت
أجري عليها اخلطاب الرتبوي،
األرض تدور ” .فإذا
ج
فتتحول الصيغة إىل :أقول لك [ إ ّن س ] لكي تعلم ذلك
ّ

النص من شننه أن يستجمع شتات
» .4فهكذا يظهر أ ّن َّ
اف ـ
تدل على أ ّن
العالمات اليت ّ
املصطلح تتجاذبه أطر ٌ
ج
هي يف الواقِّع دوائر ِّ
متداخلة ينتمي إليها ذلك املصطلح ـ
والغريب يف أمر هذا التداخل هو أن ترمي تلك األطراف
أو بعضها إىل سلخ املصطلح من اهلويّة اليت تكون " قد
ِّ
كل فريق.
فُرضت عليه " بزعم ِّّ

حتديدها
لذا جند من حول املصطلح ماهية يصعب ُ
حتديداً إجرائياً بصورة ّنائية؛ لكن ِّ
ميكن االرتضاء بديالً
ّ
للتعريف الشايف والكايف ،ما يُضبجط ِّمن حم ِّّددات ذلك
تعرف عليه من السياقات اليت يُنتجـجزع منها
املصطلح وما يُ َّ
بعض
ويُستجل ،بل تُقيَّد من خالل هذه األخرية
ُ

صل فيها املصطلح
خاصياته ،5وهي مبثابة القرائن اليت ُُي َّ
شحن هبا ٍ
بعدئذ :6ما استتبع أتليف كتب ـ ويف الغرب
مثّ يُ َّ

4

Abdelmadjid Ali Bouacha, Le discours universitaire :
la rhétorique et ses pouvoirs, Peter Lang, Berne, 1984, Il
cite : Jean Claude Chevalier, Langage et histoire, in
Langue française, n° 15, 1972.
5
Eric Gaussier, General Considerations on Bilingual
Terminology Extraction, in Recent Advances in
Computational Terminology, Ed. John Benjamin,
Amsterdam/Philadelphie, 2001, (p.167-183), p.168.
6
Marie-Claude L’Homme & Isabelle Meynard, Le
point d’accès aux combinaisons lexicales spécialisées :
présentation de deux modèles informatiques, TTR :
traduction, terminologie, rédaction, vol.11, n°1

168

Arrasikhun International Journal, Volume 6, Issue 1, June 2020

ISSN: 2462-2508

خاصة ـ حول ما يُدعى ) (Collocationsوهي ما ميكن
ّ
ِّ
االصطالحيّة أو املتجاورة يف العربيّة،
أن تعادله العبارات
فسر عربياً إىل ح ّد
وكذلك ) (Phraséologieوهي ما تُ ّ
اآلن ب األساليب اخلاصّة .وملا كان البحث املصطلحي ـ
ّ
ومعه املعجمي (املصطلحي) ـ مرتكزاً على احملتوى كما
وفق ما رأينا من الصلة اليت تربط
على الشكل ـ ج
تصور إالّ أن يستقي تلك
املصطلحيات بنظريّة املعرفة ـ ال يُ َّ
الوحدة ِّمن داخل حدود النص ومن ٍ
يتسرب إىل
شيء ممّا َّ
ّ
ِّ
تعترب مرجعيّة تداوليّة ـ مع
هذا األخري من عناصر اتبِّعة ج
احتمال أن تُ ِّّ
النص سجنجداً ووسيطاً اتماً ـ
شوش فكرة كون ّ
بل هذا ما يدفع كتّاب النصوص إىل إبداع طُ ٍ
رق يف متييز
املصطلحات عن بعضها البعض ،ألن غاية الكاتب ال
ِّ
تقتصر على متييز املفاهيم عن طريق املصطلحات ،فقد
تتعدى إىل مقارنتها مع بعضها البعض :هذه مهمة ِّ
العامل،
ّ
ّ
ِّ
أما الكاتب ِّ
املتخصص والعام ،املعرفة
فيوصل إىل القراء
ّ
ّ
اليت أنشنها العلماء بفعل وجودها أو إمكان وجودها.
إ ّن يف التحليل اللِّّسان دروساً ال ميكن للتّحليل
يطمئن إىل االتِّّكاء عليها واالقتداء هبا،
املصطلحي إالّ أن
ّ
ّ
ذلك أ ّن املصطلح يف ّناية املطاف ويف جزئه الكبري دليلٌ

جدير أبن مينح املقاربة
لغوي .بل إ ّن هذا التصنيف ٌ
ّ
ِّ
التدخل يف شؤون
اللّسانيّة النصيّة مشروعيّة التواجد و ّ
توصل إليه أمبريتو إيكو
املصطلح .ذلك أ ّن آخر ما ّ
) (Umberto Ecoـ وهو من رواد الدرس العالمايت ـ بعد
مر ٍ
اجعات لسلسلة من ٍ
كتب كان قد ختم أتلي جفها

(Diachronie et synchronie, Dir Annick Chapdelaine),
Université de Québec, Ed. Les Presses de l'Université de
Québec, Québec, Janvier-juin 1998, (p.199-227).

ٍ
ومقاالت أودعها أكثر الدورايت اختصاصاً مبجاله ،هو
تفادي تصنيف العالمات خارِّج الوسط الذي تكتسب
1
فصح بذلك تطبيق هذا التنبيه على
فيه مياً دالليّة ّ .
املصطلح وعالقاته ابلنصوص.

ِّ
جامعا
لما ً
الرغم من أ ّن املصطلحيّات تُعد ع ً
وعلى ّ
ٍ
لعديد ِّمن االختصاصات اليت قد تُبعِّد املصطلح من واقِّعه
ِّ
ِّ
السابق للمصطلح
اللّ ّ
غوي ،فإ ّن للّسانيّات ـ حبكم حتديدان ّ
ـ فضالً معترباً يف اإلحاطة دراسةً بِّكث ٍري ِّمن جوانبِّه وبِّطر ٍ
يقة
ج
مقاسات معينة ِّ
ٍ
ٍ
انمجة
أدق .ذلك أ ّن اإلحلاح على
أنيقة و ّ
ّ
ِّ
احلاصلة حتت مظلّة املصطلحيات
عن األعمال
الكالسيكيّة واليت ال ب ّد أن ِّترد عليها املصطلحاتِّ ،من
يقوي توقّع اإلحصاء واجلداول والرموز الصماء
شننه أن ّ
ٍ
مصطلحيات متعالية حتت دواعي
..اخل ،املفروضة من
تعم العلوم والتقنيات والتواصل املهين:
إحقاق روابط ّ
فاهلدف جمصوغة يف هذه املعادلة يبدو نبيالً لكن الفكرة
وجدت معارضة يف األوساط التواصليّة والتّعليميّة بوصفها
تُش ِّّكل عوامل النفور من الدرس املصطلحي .غري أ ّن
ِّ
ِّ
يصرون هم اآلخرون على
طائفةً من املُصطلحيّني ال يزالون ّ
اهلدف األساس لِّلمصطلحيات ليست اللُّغة يف ِّ
ذاهتا.
أ ّن
ج
ّ
ُ

فهذه النّقطة ِّابل ّذات هي الّيت أقصت
املصطلحيّات ِّمن االنتِّماء اللِّّ ِّ
سانّ بِّكامله ،إذ ِّمن
ُ
بديهيّات اللِّّسانيّات ّأّنا تدرُس ُّاللغة ِّلذاهتا ويف ذاهتاّ ،أما
أدبيات املصطلحيّات فقد أشهرت ارتِّباطجها ِّابألفرع
ُ
ِّ
صعوبة
إىل
دي
ؤ
ي
ما
إليها،
ة
اإلشار
قت
سب
ُ
ُ
ُ
املعرفيّة الّيت ج
Umberto Eco, La production des signes, Ed. Librairie

1

générale française, Paris, 1992, p.104-105.
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قائمة يف عزل تِّلك الوحدة املصطلحية وجتر ِّ
يدها ِّمن
ن
ُ ّ
العناصر العالِّقة ِّهبا .فحىت لو صار أمر املصطلحيات إىل
ج
حتليل النصوص حبثاً عن وحدة املفهوم (املصطلحات) اليت
تشغله ،فال يش ِّّكل ذلك آية القرابة بينه وبني اللِّّسانيات
ابعتبار أ ّن هذه األخرية مل يعد مبقدورها أن تداري موضوع
النص ،ذلك أ ّن هذا األخري ال يقوم فقط على العالقات
رس اللِّّسانُّ ،وال تكفي معه
الرتكيبيّة اليت ّ
عودان هبا ال ّد ُ
النص ُيتكم ـ عالوًة على
العالقات االستبداليّة ،أل ّن ّ
ذلك ـ إىل العالقات الرتاتبيّة اليت تستعصي أحياانً كثرية
على ال ّدرس اللِّّسان .ولذا كان لسا ُن حال أولئك ينطق
بطرح ٍ
أسئلة من هذا النوع :هل هناك مصطلحيات تستنثر
ِّ
تستنسخها إالّ من ذاهتا
آبليات التحليل النصي فال
بكل بساطة ـ مبنهج نصي ال
وبذاهتا ،أم أ ّن ج
األمر يتعلّق ـ ّ
غري ،حبيث تنطوي عليه هذه املصطلحيات وال ب ّد أن
خيتلف عن املنهج اللّسانّ الذي يستويل على حتليل اجلمل
والرتاكيب الصغرى ؟
إ ّن اجلواب على هذا السؤال ِّّ
سيمهد الطريق لطرح
أحد البدائل اليت اقرتحها مصطلحيون اقتنعوا بضرورة س ّد
الفراغ الذي خلّفته النظريّة املصطلحيّة بعدما أزُيت عن
ساحة العمل املصطلحي ،كنماذج للتحليل املصطلحي،
وهو ما ميكن تسميته املصطلحيات النصيّة (La
ٍ1
) terminologie textuelleـ على غرار ما جاء يف مقال
1

D. Baurigault & M. Slozdian, Pour une terminologie
& textuelle, Terminologies nouvelles (Terminologie
intelligence artificielle : actes du colloque de Nantes, 1011 mai 1999) n° 19, Rint-AFCFB, Bruxelles, Décembre
1998- Juin 1999, (p.29-32).

لكل ِّمن ديدييه بوريغول ) (Didier Baurigaultومونيك
ٍّ
سلودزاين ـ إىل أن تصبِّح وريثة الِّلّسانيات النصيّة مثلما
كانت الثنائيّة التقابليّة اليت ش ّد ما سار عليها أالن ري
مصطلحي )(Terminologie/Terminographie
بني
ن
اللذين قيسا على ثنائيّة ).(Lexicologie/Lexicographie
لغوي فلم يكن
دليل ٌّ
فبعدما ّمت االعرتاف أب ّن املصطلح هو ٌ
على املصطلحيني واملعجميني إالّ أن يرفعوا حت ٍّد جليل:
ِّ
املتخصصة ،ما ّأدى
حتليل اخلطاب وداخل النصوص
ّ
ِّ
املتخصصّ .2أما
ابلتّايل إىل إعادة تعريف مفهوم القاموس
ّ
ِّ
للنص
ضري أن يكون ّ
أقر الواحد أب ّن ّ
للنص منظومةً فال ج
إذا ّ
ِّ
ِّ
يؤسس لتلك املنظومة
ّ
املتخصص نوعٌ من لسانيات كعلم ّ
يتخصص
النصية وُيلِّّلها وينظر يف أسرارها؛ لكن ملاذا
ّ
ِّ
املتخصص بلسانيات واحلال إنّه ال يزال أسري اللغة
النص
ّ
؟
حل هذه اإلشكالية غري و ِّارد هنا ،حسبنا قبول
إ ّن ّ
أ ّن شرعيّة املصطلحيات تكمن هنا .ويف هذا الصدد يقول
بيار لوراه « :فاجلوانب الّيت ُيب أن توضع عليها الش ّدة
خصصات
ختص ّأوالً اخل ّط .فاخلاصية األوىل للغات التّ ّ
ّ
هي ابلفعل ّأّنا تقوم على لسانيّات الكتابة ،مبا فيها كتابة
هتم
الرموز ،وأ ّن هنا مشافهة املكتوب ّ
إشارات األرقام و ّ
غوي
أمهيّة االنتقال من املنطوق إىل املكتوب يف التّعلّم اللّ ّ
الصرف».3
ّ

2

Juan-Carlos Sager, A practical course in terminology
processing, Ed. John Benjamins, Amsterdam
/Philadelphia, 1990, p.140.

ِّ
املتخصصة ،ترمجة يوسف مقران،
 3بيار لوراهِّ ” ،خطاب “ اللّغات
ّ
اخلِّطاب ،ع ،03.منشورات خمرب حتليل اخلِّطابِّ ،
جامعو مولود معمري ـ
ج

تيزي وزو ،دار األمل ،تيزي وزو ،ماي ( ،2008ص 365.ـ .)381
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وكذلك يرى أمحد احلطاب أ ّن ذلك ِّمن شننه أن
يغري هيكلية الدرس اللِّّسان برمتها ،وذلك يف ٍ
مقال له
ِّّ
ّ
ّ
احتوى عناصر فرعيّة عنوّنا كاآليت :من املصطلحات
العلمية إىل النص العلمي ،حيث يقابل بني النص العلمي

التخصصي والنص العلمي غري التخصصي1؛ فريى أنّه
ِّ
كل املصطلحات لتكوين نظرة عن
عندما تتوفّر للباحثني ّ
فإّنم ينتقلون ِّمن مرحلة التّفكري إىل مرحلة
نتائج أحباثهمّ ،
ٍ
نصوص
يؤدي هبم إىل صياغة
التّعبري ،الشيء الذي ّ
يستطيعون من خالهلا أتليف العديد ِّمن الكتب ذات
يتجزأ من الرتاث
الطابع
التخصصي واليت تصبح جزءاً ال ّ
ّ
العلمي البشري.

وذلك مبا هلا من دور كبري يف االتصال اللغوي وما تقوم
به من تسجيل املالحظات ،ووضع الفروض ،وإثبات
النظرايت ،ووصف عمليات اإلنتاج ،وتسمية املنتجات؛
وجب أن يتمحور االهتمام حول حتيني اجلذاذات
املصطلحيّة هبدف تكوين منظومة متكاملة للمصطلحات
تدل بوضوح على املفاهيم املنشودة ،وتكون أداة مفيدة
يف عملية االتصال اللغوي .وهذا جانب عملي تزامين
وخيتلف عن البحث العلمي التارخيي يف املصطلحات عرب
القرون .ويف إطار الوظيفة االتصالية للغة وتزايد املفاهيم
احلديثة يكون للمصطلحات املوحدة دور حاسم يف تنمية
املعرفة العلمية.

خالصة

املصادر واملر ِّ
اجع

إ ّن الرصد املصطلحي مقتضى يفرضه البعد
االجتماعي الذي ينطبِّع به املصطلح .وكذلك أملى هذا
غوي مثّ التخطيط املصطلحيّ ،اليت
البعد زاوية التّخطيط اللّ ّ
حسنات ِّمن ِّ
ٍ
شنّنا أن تُقلِّع
شك يف أ ّّنا ذات
ما ِّمن ٍّ
ِّ
ِّ
طائل ِّمن ورائه حبجة
الواحد عن االعتقاد أب ّن التخطيط ال ج
ِّ
أي خطّة
أنّه
ختميين ابل ّدرجة األوىل .ج
ٌّ
بيد أنّه ال ميكن صنع ّ
تعامل وف جقها املصطلح ،مبا فيه املصطلح
وال سياسة يُ ج
اللِّّسان ـ كما رأينا ،خارِّج ِّ
القراءات النقديّة اليت يتك ّفل
دارسون متطلِّّعون ومطّلعون على ِّ
هبا ِّ
مشكالت ذلك
املصطلح من جذورها إىل امتِّ ِّ
داداهتا .وبوصف
املصطلحات ِّ
أنظمة عاكِّسة ملستوى البحث العلمي:

أ  /ابلعربية
 .1أبو زيد (أمحد) ،مق ِّّدمة يف األصول الفكريّة للبالغة وإعجاز
القرآن ،دار األمان للنشر والتوزيع ،الرابط.1989 ،

 .2الباهي (حسان) ،اللّغة واملنطق :حبث يف املفارقات ،ط،1.
املركز الثّقايف العريب (ال ّدار البيضاء) ـ دار األمان (الّرابط)،
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ريتا خاطر) ،املنظّمة العربيّة للرتمجة ،بريوت،2009 ،
(ص 191.ـ .)123
ِّ
املتخصصة ،ترمجة
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(ص 41.ـ .)66
172

Arrasikhun International Journal, Volume 6, Issue 1, June 2020

ISSN: 2462-2508

9. Descamps (Jean Luc) et al., Sémantique et
concordance, Ed. Klincksieck, Inalf, Coll. St
Cloud, Paris, 1992.
10. Dubuc (Robert), Manuel pratique de
terminologie, 4e éd. Linguatech, Montréal, 2002.
Eco (Umberto),
11. Sémiotique & philosophie du langage, Trad.
Meyriem Bouzaher, Ed. PUF, Paris, 1988, p.10.
12. La production des signes, Ed. Librairie générale
française, Paris, 1992, p.104-105.
Gaudin (François),
13. La politique linguistique par le trou de la serrure
ou les aventures du mot-clé, Terminologies
nouvelles (Terminotique & documentation,
préparé par John Humbley) n° 18, Rint-AFCFB,
Bruxelles, Juin 1998, (p.53-55).
14. Socioterminologie :
une
approche
sociolinguistique de la terminologie, Coll. Champs
linguistiques, Ed. Duculot, Bruxelles, 2003.
15. Goffin (Roger), Le mémoire de terminologie :
une forme de rapprochement entre théorie et
pratique de terminologie, Meta, vol. 23, n° 4, Ed.
Les Presses de l'Université de Montréal, 1978,
(p.303-307), p.303-304.
16. Gouadec
(Daniel),
Terminologie
&
Phraséologie
pour
Traduire :
le
CONCORDANCIER
du
TRADUCTEUR
(TERMINOGUIDE n°3 & TRADUGUIDE n°3),
Ed. La Maison du Dictionnaire, Paris, 1997.
17. Gaussier (Eric), General Considerations on
Bilingual Terminology Extraction, in Recent
Advances in Computational Terminology (D.
Baurigault, C. Jacquemin et M. C. L’Homme), Ed.
John Benjamin, Amsterdam/Philadelphie, 2001,
(p.167-183).
18. Guidère (Mathieu), La traduction arabe :
méthodes et applications, Ed. Ellipses, Coll. De la
traduction à la traductique, Paris, 2005.
19. Harris (Zelleg S.), Structures mathématiques
du langage, Ed. Dunod, Paris, 1971.
20. Humbley (John), L’observation de la néologie
terminologique, Revue La banque des mots, n° 05,
1993, (p.65-73).
21. Hermans (Andrien) & Vansteelandt (Andrée),
Néologie traductive, Terminologies nouvelles,
RINT, n° 20 (Nouveaux outils pour la néologie),
Bruxelles, Décembre 1999, (p.37-43).
22. Holzem (Maryvonne), La thèse et son auteur :
voie
d’une
nouvelle
complémentarité
terminologie-documentation,
Terminologies
nouvelles (Terminotique & documentation préparé

173

، مدخل إىل املصطلحيات: املصطلح اللسان املرتجم.22
.2009 ، دمشق، دار رسالن،2.ط

 املؤسسة،ترمجة بسام بركة. ، األسلوبيّة،) مولينيه (جورج.23
.1999 ، بريوت،اجلامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع

، االجتاهات األساسية يف علم اللغة،) ايكوبسن (رومان.24
 املركز الثقايف،1. ط،ترمجة علي حاكم صاحل وحسن انظم
.2002 ،بريوت،العريب

ِّ :اصفة
ِّ  السيميائيات الو،) يوسف (أمحد.25
املنطق السيميائي
.2005 ، اجلزائر، منشورات االختالف،وجرب العالمة

 ابللغة األجنبية/ ب ـ
1. Aït Taleb (Saadia), La terminologie arabe
contemporaine : théorie & application dans la base des
données LEXAR, Thèse de nouveau doctorat, sous la
direction de Jacques Langhade pour l’université de
Bordeaux III, 1988.
2. Baurigault (Didier) & Slozdian (Monique), Pour une
terminologie textuelle, Terminologies nouvelles
(Terminologie & intelligence artificielle : actes du
colloque de Nantes, 10-11 mai 1999) n° 19, Rint-AFCFB,
Bruxelles, Décembre 1998- Juin 1999, (p.29-32).
3. Bessé (Henri), Métalangages et apprentissage
d'une langue étrangère, Langue française, vol.47
n°01 (La terminologie grammaticale), (p.115-128).
4. Bouacha (Abdelmadjid Ali), Le discours
universitaire : la rhétorique et ses pouvoirs, Peter
Lang, Berne, 1984, Il cite : Jean Claude Chevalier,
Langage et histoire, in Langue française, n° 15,
1972.
5. Boulanger (Jean-Claude), Le syntagme
terminologique, Terminogramme, n°41.
6. Charaudeau
(Patrick),
Maingueneau
(Dominique) & al., Dictionnaire d’analyse du
discours, Ed. Seuil, Paris, 2002.
7. Courtés (Joseph) & Greimas (Algirdas Julien),
article Métalangage, in Sémiotique : dictionnaire
raisonné de la théorie du langage, Ed. Hachette
Supérieur, Paris, 1993.
8. Delisle (Jean), L'Analyse du discours comme
méthode de traduction, Ed. Les Presses de
l'Université, Coll. Cahiers de traductologie (n°2),
Ottawa, 1980.

Arrasikhun International Journal, Volume 6, Issue 1, June 2020

ISSN: 2462-2508

35. Portelance
(Christine),
Fondements
linguistiques de la terminologie, Meta, vol.36, n°1
(La terminologie dans le monde : orientations et
recherches), Département de linguistique et de
traduction, Université de Montréal, Ed. Les
Presses de l'Université de Montréal, Québec, mars
1991, (p.64-70).
36. Rahaingoson
(Henri),
Lexicologie,
lexicographie et terminologie, in Guide de
recherche en lexicographie et terminologie, (p.1114).
37. Sager (Juan-Carlos), A practical course in
terminology processing, Ed. John Benjamins,
Amsterdam /Philadelphia, 1990.
38. Saussure (Ferdinand de-), Cours de
linguistique générale, Ed. préparée par Tullio De
Mauro, Postface et trad. du l’Italien (Notes de T.
D. Mauro) par Louis-Jean Calvet, Payot, Paris,
1985.
39. Schaff (Adam), Langage et connaissance, Ed.
Anthropos, Paris, 1969, p.197.
40. Slodzian (Monique), Pratiques de la
terminologie : la terminologie traductionnelle, in
Terminologie et enseignement des langues (Actes
du colloque international organisé par
l’Association Européenne des linguistes et des
Professeurs de Langues, les 13 janvier et 1er février
1991 à Cergy-Pontoise, au Conseil Général du
Val-d’Oise), Ed. La TILV, coll. Paroles & Actes,
Paris, 1991, (p.59-62).

174

par John Humbley), n° 18, Rint-AFCFB,
Bruxelles, Juin 1998, (p.28-35).
23. Jongen (René), L’appel des choses par leur
nom, in Des termes et des choses : questions de
terminologie, Centre de Terminologie de Bruxelles
– Institut Marie Haps (Dir Caroline de Schaetzen),
Ed. La Maison du Dictionnaire, Paris, 2000.
24. Kleiber (Georges), Nominales : essais de
sémantique référentielle, Ed. Armand, Paris, 1994.
Kocourek (Rostislav),
25. La langue française de la technique et de la
science : vers une linguistique de la langue savante,
2e éd. Oscar Brandstetter, Wiesbaden, 1991.
26. Textes et termes, Meta, vol.36, n°1, Ed. Les
Presses de l'Université de Montréal, (p.71-76).
27. Lederer (Marianne), La traduction aujourd’hui,
Ed. Hachette, 1994, Paris, p.95.
28. L’Homme (Marie-Claude) & Meynard (Isabelle), Le
point d’accès aux combinaisons lexicales spécialisées :
présentation de deux modèles informatiques, TTR :
traduction, terminologie, rédaction, vol.11, n°1
(Diachronie et synchronie, Dir Annick Chapdelaine),
Université de Québec, Ed. Les Presses de l'Université de
Québec, Québec, Janvier-juin 1998, (p.199-227).
29. Lerat (Pierre), Les langues spécialisées, Ed.
PUF, Coll. Linguistique nouvelle, Paris, 1995.
30. Malmberg (Bertil), Les nouvelles tendances de
la linguistique, Trad. du Suédois par Jacques
Gengoux, 3e éd. PUF, Paris, 1972.
31. Mounin (Georges) & alii, Dictionnaire de la
linguistique, Ed. PUF, Paris, 1974.
32. Neveu (Franck) & Lauwers (Peter), La notion
de « tradition grammaticale » et son usage en
linguistique française, Langages, n° 167 (La
tradition grammaticale: par Franck Neveu & Salah
Mejri), CNL, Ed. Larousse/Armand Colin, Paris,
Septembre 2007, (p.07-26).
33. Perron (Jean), Adepte-Nomino : un outil de
veille terminologique, Terminologies nouvelles,
n° 15, (Actes de la table ronde sur Les banques de
terminologie, 18-19 janvier 1996 : Textes
rassemblés par Louis-Jean Rousseau), RintAFCFB, Bruxelles, Juin-décembre 1996, (p.3247).
34. Perrot (Jean-Jacques), Terminologie : un
métier nouveau, in Terminologie et enseignement
des langues (Actes du colloque international
organisé par l’Association Européenne des
linguistes et des Professeurs de Langues, les 13
janvier et 1er février 1991 à Cergy-Pontoise, au
Conseil Général du Val-d’Oise), Ed. La TILV, coll.
Paroles & Actes, Paris, 1991, (p.115-117).

