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 الثنائيات المسانية في الدرس المغوي المعاصر
 التوحيد وجيودالتعدد المصطمحي  بين

  محمد راضي محمد الزيني.د
dr.radyrady@yahoo.com  

 ممخص
متصمة ىي : ) الثنائيات  -يراىا الباحث  –ثالث قضايا تتوقؼ ىذه الدراسة عند       

،  الثنائيات المسانية قضية ماأ لمسانية ، والتعدد المصطمحي ، وجيود توحيد المصطمحات ( ؛ا
دي سوسير منذ مطمع القرف  أرسى قواعدىا التيفيقصد بيا تمؾ الثنائيات المغوية المتالزمة 

ئيات المسانية مف انتشار كبير ؛ وكاف العشريف في الدرس المساني المعاصر، وما تبع تمؾ الثنا
فقد ليا أثر مباشر في انتشار ظاىرة تعدد المصطمحات في مجاؿ المسانيات ؛ ومف ثـ 

انطمقت الجيود ىنا وىناؾ ؛ بيدؼ مواجية ىذا التعدد المصطمحي ، وذلؾ عف طريؽ 
 .محاوالت متنوعة ؛ تسعى نحو توحيد المصطمحات في المجاؿ المعرفي الواحد

ف الثنائيات ت البحثية اتآتية : ىؿ ىناؾ عالقة بيالتساؤالوتحاوؿ الدراسة اإلجابة عف       
ف كاف ىناؾ عالقة ؛ فم المسانية ، وبيف ؟ وما مظاىر  ا طبيعتياالتعدد المصطمحي ؟ وا 

قضية  ابوصفي –التعدد المصطمحي قضية التأثير والتأثر بينيما ؟ وىؿ يمكف القوؿ بأف 
أدت ىناؾ عوامؿ ومسببات أخرى  في ظالؿ الثنائيات المفظية ؟ أو ىؿ تقد نشأ -لسانية 
وما صحة االدعاء بأنو ال توجد جيود جماعية مف أجؿ التعدد المصطمحي ؟ ظيور إلى 

 تيتـ بيذا الشأف ؟  المغوية المعنية التوحيد المصطمحات ؟  وأف المؤسسات 
 . جيود التوحيد  - التعدد المصطمحي - الثنائيات المسانية فتاحية:الكممات الم

 
 

                                                                 

  جاهعة بىرسعيد  -كلية اآلداب  - قسن اللغة العربية وآدابهاب أستاذ العلىم اللغىية الوساعد 
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 ةمقدمال
فػمؾ ثػػػالثة  تدور في –ف عنوانيا ػػػكما يتضح م –دراسة ػػػػذه الػػػػى

؛ ( الثنائيات المسانية ، والتعدد المصطمحي ، وجيود التوحيد ) : مػتغيرات ، ىػػػي
ىذه الدراسة ؛ حيث تحاوؿ أف  أىداؼ –منذ المحظات األولى  –مما يكشؼ 

تؤثر كؿ واحدة بؿ  بعضيا ،ة عف الث قضايا غير منفصمتتبع تمؾ الدراسة ث
، التي بزغت ( الثنائيات المسانية )منيا في األخرى ،  القضية األولى ىي قضية 

في الدرس سوسير منذ مطمع القرف العشريف منذ تمؾ الطفرة التي أحدثيا دي 
   .المساني عمى وجو الخصوصالدرس المغوي عامة ، و 

) التعدد المصطمحي قضية القضية الثانية التي تثيرىا تمؾ الدراسة ىي 
والجديد ؛ الدارسيف حتى اتآف  –ومازالت تشغؿ  –، تمؾ القضية التي شغمت (

 بيف القضيتيف؛ إذ انطمقت الدراسة الحاليةالدمج الذي تقدمو ىذه الدراسة ىو 
 تتمثؿ في :  التساؤالت البحثيةاستناًدا إلى مجموعة مف 

التي أرسى دي سوسير ، ىؿ ىناؾ عالقة بيف الثنائيات المسانية 
في الدرس المساني المعاصر ، وبيف  قواعدىا ، وحققت انتشاًرا غير مسبوؽ

قضية التعدد المصطمحي ، التي ليا نسبة االنتشار والشيوع ذاتيا في أروقة 
ف كاف ىناؾ عالقة ؛ فما طبيعة تمؾ العالقة بيف  الدرس المساني المعاصر؟ وا 

لتأثر بينيما ؟ وىؿ يمكف القوؿ بأف التعدد القضيتيف ؟ وما مظاىر التأثير وا
؟ أو  قد نشأ في ظالؿ الثنائيات المسانية -بوصفو قضية لسانية  –المصطمحي 

 العالقة بيف القضيتيف ؟  أبعادىؿ ىناؾ عوامؿ ومسببات أخرى يمكف أف تكشؼ 
تمؾ التساؤالت البحثية قد أثارت مجموعة أخرى مف التساؤالت المية 

تي ػػي الػػػراسة الحالية إلى ضرورة االلتفات إلى القضية الثالثة ، وىالتي دفعت الد
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) جيود التوحيد ( ؛ فالتساؤالت التي يطرحيا ىذا المحور   عنوافاءت تحت ػػػػج
حتى بيف ، يثير الواقع المغوي المعاصر تناقًضا ممحوًظا تساؤالت حتمية ؛ إذ 

ض في التساؤالت اتآتية : ىؿ يتمثؿ ىذا التناق غوي ،المشتغميف في الحقؿ الم
قصور في معالجة ىاتيف القضيتيف ؟ أو عمى النقيض ىناؾ جيود بالفعؿ ىناؾ 

ف كانت األولى  فما  –أعني القصور  –مخمصة مبذولة تسعى نحو المعالجة ؟ وا 
ف  ؟ وما فما آثارىا  –أعني الجيود المخمصة  –الثانية كانت مظاىره ؟ وا 

ـ بيا ؟ وى ـ ؟ أو ىي جيود عشوائية متفرقة تؿ تعمؿ بشكؿ منالجيات التي تقو ظ
 ؟ أـ ال ؟ وىؿ حققت نجاحات فعمية عمى أرض الواقع 

وحاولت اإلجابة عف تمؾ وفي ضوء ما تقدـ فقد نيضت ىذه الدراسة ، 
مدخؿ،  تاله مبحثاف ، كؿ منيما  أف تكوف فيالتساؤالت ، وقد اقتضت طبيعتيا 
 بالمصادر والمراجع . يضـ مطمبيف ، ثـ خاتمة ، فقائمة

، ثـ ، وقضاياىا النظرية ( الكممات المفاتيح : )  عنوانو الدراسةمدخؿ  
: ) الثنائيات المسانية الديسوسيرية وأثرىا في التعدد  بعنوافجاء المبحث األوؿ 

: ) نشأة الثنائيات الديسوسيرية  بعنوافالمصطمحي( وقد تضمف مطمبيف ؛ أوليما 
التعدد المصطمحي في المسانيات  )عنوانو :ف يماثانيأما وأسسيا النظرية (. 

المبذولة نحو التوحيد العربية : ) الجيود  بعنوافالمبحث الثاني جاء .  (النصية 
عنوانو : )الجيود الفردية( .  أوليما" أنواعيا ونماذجيا " (، وتضمف مطمبيف ؛ 

أىـ النتائج التي  بمورتلخاتمة جاءت الثـ عنوانو :  )الجيود الجماعية (،  ثانييما
 توصمت إلييا الدراسة ، فثبت بالمصادر والمراجع التي استعاف بيا الباحث . 
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 خطة الدراسة : 
 ) الكممات المفاتيح ، وقضاياىا النظرية ( .  :  مدخؿ الدراسة

وأثرىا في التعدد  ) الثنائيات المسانية الديسوسيريةالمبحث األوؿ: 
 ( . المصطمحي
 ألوؿ : نشأة الثنائيات الديسوسيرية .المطمب ا -
 المطمب الثاني : التعدد المصطمحي في المسانيات النصية  .  -

 .(العربية المبذولة نحو التوحيد"أنواعيا ونماذجيا"الجيود :)المبحث الثاني       
 المطمب األوؿ : الجيود الفردية . -
 المطمب الثاني : الجيود الجماعية .  -
 خاتمة .ال 

  والمراجع . المصادر 
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 مدخل الدراسة
 ) الكممات المفاتيح ، وقضاياىا النظرية (

 (  الثنائيات المسانية: )  المصطمح األول
ىما : ) الثنائيات ( ، ) المسانية ( ؛ يف ىذا المصطمح مف لفظيتكوف 

 منيا منفرًدا ، ثـ نكشؼ المراد بيما مجتمعيف :ومف ثـ يجب تناوؿ كؿ لفظ 
 Binary(  الثنائياتاألوؿ : ) المفظ  

يعود الجذر المغوي إلى الفعؿ الثالثي ) ث ف ي ( ، ومف معانييا تكرار 
، ويشير المعجـ  2، والثني رد الشيء بعضو عمى بعض 5الشيء مرتيف متواليتيف

الفمسفي إلى أف الثنائي مف األشياء ما كاف ذا شقيف ، والثنائية ىي القوؿ بزوجية 
 –ة لمكوف ، كثنائية األضداد وتعاقبيا ، أو ثناثية الواحد والمادة المبادئ المفسر 

أو ثنائية الواحد وغير المتناىي عند  –مف جية ماىية مبدأ عدـ التعييف 
الفيثاغورسييف ، أو ثنائية عالـ المثؿ وعالـ المحسوسات عند أفالطوف ... إلخ، 

دأيف ، ويقابميا كوف والثنائية مرادفة لالثنينية ، وىي كوف الطبيعة ذات مب
 ( . 3الطبيعة ذات مبدأ واحد ، أو عدة مبادئ " الثنوية ، واالثنينية
ير إليو في المعجـ شِ وىنا يسجؿ الباحث ممحوظتيف : أوالىما : أف ما أُ 

نما يكاد  الفمسفي يؤكد أف مبدأ الثنائية ليس مبدأ خاًصا بالدرس المساني ، وا 
أنو مبدأ يغزو العمـو عامة ، ومظاىر الكوف  ؛ بمعنى اكونيً  ايكوف مبدأ فمسفيً 

كافة . كما يكشؼ المعنى المغوي أف مبدأ الثنائية ال يعني بالضرورة ثنائية 
التناقض ، أو ثنائية التضاد ، فقد تعني الثنائية ثنائية التكامؿ ؛ فعمى سبيؿ 

آف رغـ كونيما متناقضيف ،وغير مجتمعيف في  –المثاؿ : ثنائية الميؿ والنيار 
ة الزمف ، بؿ إف واحد ، بؿ يستحيؿ الجمع بينيما ، إال أنيما يشكالف مًعا وحد



2222)يناير( 4، ع41مج      ) اللغويات والثقافات المقارنة(     مجلة كلية اآلداب جامعة الفيوم      

 

  راضي هحود الزينيد حوه ...( د.س اللغىي الوعاصرالثنائيات اللسانية في الدر)
511 

 

رغـ أنيا قد تعني التعدد ، إال أنيا ال تعني االستغناء عف أحد فكرة الثنائية 
طرفي الثنائية ، كثنائية الظالـ والنور ؛ فرغـ أف وجود أحدىما ينفي وجود اتآخر 

قد قامت عمى تعاقبيما ، وأف استقامة الحياة ال ويمغيو ، إال أف السنة الكونية 
 تكوف إال بوجودىما منفصميف ؛ لحاجة الكوف والكائنات إلى كؿ منيما منفرًدا . 

الممحوظة الثانية : أف مبدأ الثنائية ال يعني بالضرورة الداللة عمى 
نما قد يعني ما ىو أكثر مف واحد بشكؿ مطمؽ ؛ والدليؿ عمى  االثنيف فقط ، وا 

مف الدرس المساني المعاصر ، أف المغوييف حينما يتحدثوف  التفسير، حة ذلؾص
خاصة ، يتناولوف مف  ة عامة ، والثنائيات الديسوسيريةعف الثنائيات المساني

ضمف الثنائيات المسانية ما تناولو دي سوسير وىو مكوف مف ثالثة أركاف وىو ) 
( ؛ مما يؤكد أمريف : Parole، والكالـ  Langue ، والمساف Languageالمغة 

ال لماذا تناوؿ المسانيوف  أف مبدأ الثنائية يعني التعدد ، ال العدد في حد ذاتو ، وا 
ثالثية ) المغة ، والكالـ ، والمساف ( تحت مظمة الثنائية ؟  –عف بكرة أبييـ  –

سؤاؿ تكشؼ إجابتو ُبعًدا ميًما حوؿ تصحيح مسار مبدأ الثنائية ؛ وىو أف 
قد تعني التعدد ال العدد ، يؤكد صحة ذلؾ التفسير أيًضا ما سيكشؼ  الثناثية

عنو المبحث الثاني مف ىذه الدراسة والخاص بالتعدد المصطمحي ؛ حيث نجد 
تعدًدا لمثنائيات في المجاؿ الواحد ، وال يستقيـ أمرىا إال بالتعدد ، وىو ما يؤكد 

 دد .تفسيرنا بأف الثنائية مبدأ قد يعني التعدد ال الع
 Linguistics(  المسانيةالمفظ الثاني : ) 

المساف في المغة : ذكر ابف منظور أف المساف ىو جارحة الكالـ ، وقد 
يكنى بو عف الكممة ، وجمع المساف ألسنة وألسف وُلُسف ، بؿ قد يراد بالمساف 

 .  4المغة ، ومف معانيو لغة : الثناء ، والرسالة
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ًحا لو ضوابطو وحدوده فيعني ) ( بوصفو مصطم المسانياتأما ) 
الدراسة العممية والموضوعية لمساف البشري ، مف خالؿ األلسنة الخاصة ، بكؿ 

 ( .  5مجتمع ، فيي دراسة لمساف البشري تتميز بالعممية والموضوعية
الجدير بالذكر أف المراجع المسانية تكاد تتفؽ أف مصطمح المسانيات كاف 

(  ، ثـ استعمؿ في فرنسا ) Linguistikأوؿ ظيور لو في ألمانيا ) 
Linguistique وتحديًدا عاـ ،  )ٕٔٛٙ( ـ ، ثـ في انجمتراLinguistics   )
 .    6ـ٘٘ٛٔابتداًء مف عاـ 

أما عمى المستوى العربي فتشير المراجع إلى أف مصطمح المسانيات قد ) 
د عالـ ـ ، عمى ي ٜٙٙٔظير في الثقافة العربية المعاصرة ابتداًء مف عاـ 

المسانيات الجزائري عبد الرحمف الحاج صالح ، الذي اقترح صيغة ) لسانيات ( 
ـ ىو ٜٙٙٔقياًسا عمى صيغة ) رياضيات ( التي تفيد العممية ؛ إذ يعد عاـ 

العاـ الذي تـ فيو إنشاء معيد العمـو المسانية والصوتية ، التابع لمجميورية 
نشوًرا حدد فيو ميامو ، فكاف يستعمؿ العربية الجزائرية ، وقد أصدر المعيد م

مصطمح )المساني( ، ) المسانية( في مجرى النعت ، ثـ استعمؿ عند الحديث 
عف العمـ ذاتو مصطمح ) عمـ المسانيات ( ...، غير أف الذي كرس المصطمح ، 

ـ ، بعنواف : ) ٜٔٚٔوبوأه منزلة اإلشعاع إنما ىو صدور مجمة المعيد عاـ 
 .  1المسانيات(
جدير بالذكر أف أوؿ ندوة عربية في ىذا التخصص تحت ىذا ال
ـ ، وقد حضرىا عمماء ٜٛٚٔ، قد عقدت في جامعة تونس عاـ المسمى

المسانيات مف تونس والجزائر والمغرب ومصر وليبيا والعراؽ والكويت وسوريا ، 
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مصطمح " المسانيات " مقاباًل االتقاؽ حوؿ وكاف مف أىـ مكتسبات ىذه الندوة 
 .  ٛ( /Linguistique    Linguisticsصطمحي "  لم

 :  ( الثنائيات المسانيةمصطمح ) 
في ضوء ما تقدـ مف محاولة لتأصيؿ المصطمح موضع الدراسة ، وفي 
ضوء مكوناتو المغوية والمصطمحية ؛ فإف الباحث يطرح التصور اتآتي حػػوؿ 

المصطمح في تصور الباحث  مػػصطػػػػػػػػػػمػػح ) الثنائيات المسانية ( ؛ حيث يشير
إلى : تمؾ األزواج المفظية ، التي اقترنت بعضيا ببعض اقتراف لغوًيا ؛ بحيث إذا 
ذكر أحدىا ؛ استدعى ذلؾ ذكر اتآخر ، سواء عمى المساف البشري عامة ، أو 
عمى األلسنة الخاصة بكؿ مجتمع عمى حدة ، وتتحدد طبيعة ذلؾ االقتراف 

 المفظية ؛ عبر دراستيا دراسة عممية موضوعية . المغوي بيف تمؾ األزواج 
 ( :  التعدد المصطمحيالمصطمح الثاني : ) 

يتكوف ىذا المصطمح مف لفظيف ىما : ) التعدد ( ، ) المصطمحي ( ؛ 
 ومف ثـ يجب تناوؿ كؿ لفظ منيا منفرًدا ، ثـ نكشؼ المراد منيما مجتمعيف .

المفظ إلى ) ع د د ( ، وتشير لفظ ) التعدد ( : يشير الجذر المغوي ليذا 
المعاجـ إلى أف قولنا : تعدد : أي صار ذا عدد ، ومنيا : ىـ يتعددوف عمى 

 . 1ألؼ : أي يزيدوف
 لفظ ) المصطمح ( : 

يشير الجذر المغوي لكممة ) مصطمح ( إلى ) ص ؿ ح ( ، وتكاد تتفؽ 
زف الصرفي ليا يا حوؿ داللتيا عمى اإلصالح والتقويـ ، كما أف الو المعاجـ جم  

ؿ " ، وىو مصدر ميمي مف الفعؿ اصطمح بمعنى اتفؽ ، وبيذا عَ فتَ ىو " مُ 
المعنى يتردد في فصيح الكالـ : " اصطمح القـو عمى كذا أي اتفقوا " ، ودخوؿ 
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الطاء في بنية الكممة ؛ فيو مف باب ابداؿ تاء االفتعاؿ طاًء حاؿ وقوع فاء 
 .  51اؿ طاءاالفتعاؿ صاًدا ؛ فتقمب تاء االفتع

أما الداللة االصطالحية لكممة ) المصطمح ( فتعني : ) المفظ أو الرمز 
المغوي الذي يستخدـ لمداللة عمى مفيـو عممي أو عممي أو فني أو أي موضوع 

 .  55ذي داللة خاصة (
والمصطمح وفًقا لمتصور السالؼ الذكر يؤكد أف ىناؾ كممات عديدة قد 

تؤدي الداللة ذاتيا ، منيا : أسماء ، وألفاظ ، ل -والتزاؿ –استخدمت مف قبؿ 
. إال أف ىػػػػػػػذه الكػػممػػػات ال يوجػػد بينيا تداخؿ ،  52وأوضاع ، وحدود ، وكممات

بالشكؿ الموجود بيف لػػػفػػػظػػػػي ) مصطمح ( و ) اصطالح ( ؛ مما يستوجب بياف 
 الفرؽ بينيما في ىذا المقاـ . 

رؽ الدقيؽ بيف المفظيف ، ومنيـ الدكتور عبد س الفتممّ مف المحدثيف مف 
يرى اختالًفا بيف  في كتابو ) العربية لغة العمـو والتقنية ( ؛ إذ الصبور شاىيف

المصطمحيف، وأحسبو قد فّرؽ بينيما عمى أساسي صرفي جمالي ؛ والدليؿ قولو: 
اؽ ) نحف نتذوؽ في استعمالنا لكممة اصطالح معناىا المصدري الذي يعني االتف

والمواضعة والتعارؼ ، ونقصد في استعمالنا لكممة مصطمح معناىا االسمي ، 
اإلنجميزية ... ؛ فاصطالحنا عمى مصطمح ما   Termالذي يترجـ كممة 

ضرورة في البحث أولى وأفضؿ مف أف نقوؿ : إف اصطالحنا عمى اصطالح ؛ ،
ؽ في ضوئو لما في األخير مف تكرار ركيؾ ( . وقد وصفُت المعيار الذي فرّ 

الدكتور عبد الصبور شاىيف بيف المفظيف بأنو معيار صرفي جمالي لسببيف 
جمييف ال يخفياف عمى القارئ وىما : قولو : ) حيف نتذوؽ ( ، وقولو : ) تكرار 
ركيؾ ( ؛ فالتعبيراف يصباف في بوتقة البعد الجمالي لمغة ، باإلضافة إلى االنتقاء 
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الصرفي : فيتضح في قولو : ) معناىا المصدري  القائـ الذوؽ . السبب الثاني :
( ، وقولو : ) معناىا االسمي ( ؛ فالتعبيراف يؤكداف االنتقاء عمى أساس البنية 

 الصرفية أيًضا . 
يذيف تعريفات العمماء قديًما وحديثًا لواتآف نعرج عمى عجالة إلى 

 ، والتي تسيـ في بياف الفروؽ الدقيقة بينيما : مفظيفال
 :  االصطالح:  أوالً 

مف التعريفات التي تناولت ىذا المفظ ما قدمو الزبيدي بقولو : ) ىو 
. في حيف قدـ الجرجاني  53اتفاؽ طائفة مخصوصة عمى أمر مخصوص (

: ) اتفاؽ قـو عمى تسمية الشيء باسـ ما عرفو بأنوخمسة تعريفات لالصطالح ف
لغوي إلى آخر ينقؿ عف موضعو األوؿ ، ...وىو إخراج المفظ عف معنى 

لمناسبة بينيما ، أو... ىو اتفاؽ طائفة عمى لفظ بإزاء المعنى ، أو ... ىو 
إخراج الشيء عف معنى لغوي إلى آخر لبياف المراد ، أو ... ىو لفظ معيف بيف 

 . 54قـو معينيف (
 :  المصطمح ثانًيا :

عرفو الدكتور محمود فيمي حجازي بأنو ) كممة أو مجموعة كممات مف 
متخصصة عممية أو تقنية ...ويستخدـ لمتعبير بدقة عف المفاىيـ ؛ وليدؿ لغة 

 .  55عمى أشياء مادية محددة (
وىناؾ مف عرؼ المصطمح بأنو ) كممة أو مجموعة مف الكممات تتجاوز 
داللتيا المفظية والمعجمية ، إلى تأطير تصورات فكرية ، وتسميتيا في إطار 

اىيـ التي تنتجيا ممارسة ما ، في معيف ؛ تقوي عمى تشخيص وضبط المف
 ( .  56لحظات معينة
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 :  ( التعدد المصطمحيمصطمح ) 
في ضوء ما تقدـ مف محاولة لتأصيؿ المصطمح موضع الدراسة ، وفي 
ضوء مكوناتو المغوية والمصطمحية ؛ فإف الباحث يطرح التصور اتآتي حوؿ 

: الباحث إلى( ؛ حيث يشير المصطمح في تصور التعدد المصطمحي مصطمح )
وجود أكثر مف صيغة لممصطمح الواحد ، سواء عمى مستوى المفرادات أو عمى 

عمى المستوييف اإلفرادي أو  –مستوى التراكيب ، وتنتج  تمؾ الصيغ المتعددة 
عف أسباب متنوعة منيا تعدد البيئات   -التركيبي ، في الحقؿ المعرفي الواحد 

 ياغة  . أو الترجمات أو زوايا التناوؿ والص
 أسباب التعدد المصطمحي :  

يكاد وتجدر اإلشارة ىنا إلى تفصيؿ أسباب التعدد المصطمحي ؛ إذ 
يجمع المشتغموف في ىذا الحقؿ عمى جممة مف األسباب التي أّدت إلى تعدد 

 : ٚٔالمصطمحات العربّية التي تعّبر عف المفيـو الواحد ، ومف أبرزىا
ضع المصطمحات العربّية ، تعّدد المؤسسات التي تضطمع بو  -

كالمجامع المغوية والعممية ، والجامعات ولجاف الترجمة والتعريب في وزارات 
 ودور نشر المعاجـ وغيرىا.، التربية 

االختالؼ في منيجيات وضع المصطمحات ، فقد يفّضؿ بعضيـ  -
وسائؿ لغوية كاالشتقاؽ والمجاز ، ويميؿ بعضيـ اتآخر إلى تفضيؿ وسائؿ 

االقتراض والتعريب ، فتكوف النتيجة وجود لفظيف لمتعبير عف الشيء أخرى ك
 الواحد ) نحو : مصرؼ ، بنؾ (.
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: فعمى حيف ينطمؽ وضع المصطمحات العربّية تبايف في لغة المصدر -
في دوؿ المشرؽ العربّي مف المغة االنجميزية ، تتخذ الفرنسية في دوؿ المغرب 

 لعربية.ا لوضع المصطمحات االعربي منطمقً 
ثراء العربّية بالمترادفات وأشباه المترادفات ، فالمفظ األجنبي الواحد قد  -

 يترجـ إلى العربّية بألفاظ متعددة ذات مدلوالت متقاربة.
ازدواجية المصطمح في المغة المصدر ، فتنتقؿ تمؾ االزدواجية إلى  -

ى مفيـو واحد العربّية عندما يترَجـ مصطمحاف مترادفاف يستعمالف لمداللة عم
 بمفظيف عربيّيف مختمفيف.

ا ، إذ توضع أحيانً إغفاؿ التراث العربّي عند وضع المصطمح -
ـ قديمة سبؽ أف وضعت ليا مصطمحات عربّية مبثوثة  مصطمحات جديدة لمفاىي

 في كتب التراث.
 : جيود التوحيدالمصطمح الثالث :  

المفظ إلى الجذر يشير المعنى المغوي لكممة ) التوحيد ( إلى : يرجع 
المغوي ) و ح د ( ، ويشير أصؿ المعنى المغوي لكممة التوحيد إلى : اإليماف 

 .  58باهلل وحده ال شريؾ لو. ومنيا : وحده توحيًدا : جعمو واحًدا
، وما تسعى إليو في ضوء ىذه الدراسةالتوحيد  ود بمصطمحقصأما الم

محات العربّية المترادفة اختيار مصطمح واحد مف بيف المصطمف غايات ىو: ) 
لفّعاؿ بيف التي تعّبر عف مفيـو واحد، واعتماده في االستعماؿ لتحقيؽ التواصؿ ا

، وتحقيؽ استمراريتيا لغة لمعمـ والتقنيات في الحاضر أبناء المغة العربّية
 .  ٜٔ(والمستقبؿ 
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توحيد المصطمحات ىي نتيجة سببيا الرئيس التعدُد وال شؾ أف 
لمرحمة ظيور التعدد تالية التوحيد تمثؿ مرحمة مرحمة  ثـ فإف ومفالمصطمحي ، 

الباحثوف والدارسوف في مجاؿ الدراسات المصطمحية  يسعى؛ لذلؾ المصطمحي
وال شؾ أنيا ميمة ليست باليسيرة ؛ إذ يصؿ التعدد إلى توحيد المصطمحات ، 

طمحات الدالة ربما تعددت المص ) والدليؿ عمى ذلؾ أنو  ،إلى حد التعقيد أحياًنا 
وسوؼ تتعرض  ٕٓ( عمى مفيـو واحد في البمد الواحد، أو ربما عند العالـ الواحد 

 . الدراسة لنماذج تثبت صحة ذلؾ
 أىمية توحيد المصطمح : 

 سبيالً  والدارسيف يفتيح لمباحثبأنيا ت، توحيد المصطمحات وتكمف أىمية
" رونة لدى العمماء فيمّما يضفي م ؛مفيوـ محّدد  يلمتعامؿ مع مصطمح واحد ذ

خارجة عف ىذا يتداولونيا ، وليست عموـ المغة  عممية التواصؿ في العموـ التي
إف توافرت فييا المصطمحات الموّحدة أعطت العمماء فرصة لمتفرغ  ، فيياإلطار

لمتابعة القضايا المغوية األخرى ، واإلسياـ في بناء قاعدة يتكئوف عمييا ، وينطمقوف 
 . ٕٔراساتيـ وأبحاثيـ"منيا في د

كما تتمثؿ أىمية توحيد المصطمحات أيًضا في أنيا تحقؽ درجة مف الشيوع 
انتشار المصطمح )بالشيوع ويقصد ، تضمف لممصطمح نجاًحا عمى نطاؽ واسع

ودورانو عمى األلسنة في ميداف االستعماؿ ؛ ألّنو ) المصطمح ( لغة لمتواصؿ بيف 
 ٕٕ( ا ال قيمة لو ومتى فقد ىذا الشرط أصبح ذاتيً  المنشغميف بو في ميداف خاص ،

ا، ا أو طوعً تمؾ المصطمحات والمعمومات كؿ المغات،كرىً  ؛ مما يؤدي إلى غػػزو ) 
خاصة عمى المغات الحضارية مثؿ العربّية تحدّيا شديد الوطأة ، مستوجبة  -فارضة 

نشرىا دعما النظر في شأنو وتدبير أموره لنقؿ تمؾ المصطمحات والمعمومات، و 
 .ٖٕ( لممعرفة والثقافة والعمـ، والبحث وااللتحاؽ بركب الحضارة المستعجؿ 
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 المبحث األول
 ) الثنائيات المسانية الديسوسيرية وأثرىا في التعدد المصطمحي(  .  

 المطمب األول : نشأة الثنائيات الديسوسيرية
الثنائيات  أواًل: الثنائيات المسانية في ظالل جيود فردينان دي سوسير)

 الديسوسيرية( : 
أف مباحث دي سوسير المغوية التي  -غرًبا وشرًقا-يتفؽ المغويوف 

؛ ولعؿ ما  24جمعيا تالميذه بعد وفاتو ؛ كانت حدثًا فارًقا بيف قرنيف مف الزماف
لتمؾ المقولة ؛ حيث يرى روبنز أف ما قدمو  أقر بو ) روبنز( يقدـ تفسيًرا منطقياً 

لفرؽ األساسي واألكثر وضوًحا بيف القرنيف التاسع عشر دي سوسير ) يمثؿ ا
والعشريف ، في النيوض السريع لعمـ المغة الوصفي ، في مقابؿ عمـ المغة 

 ( . 25التاريخي ؛ حتى كاف لو وضع السيادة الحالي
كما أف المفاىيـ التي أرسى قواعدىا دي سوسير ؛ قد حققت انتشاًرا 

مف قبؿ المغوييف والنقاد ، إلى أف وصمت إلى  واسًعا ، واستعمااًل واسع المدى
ف لـ يذكر دي سوسير  البنيوييف ؛ مما جعؿ دي سوسير ُيكّرس أًبا لمبنيوية ... وا 
نفسو مصطمح البنوية ، ولـ تردا في كتابو ؛ مما يدعـ القوؿ بأف اعتبار دي 

 .  26سوسير أًبا لمبنيوية إنما ىو عمؿ استعادي الحؽ
 الثنائيات لدى فردينان دي سوسير : األساس النظري لمبدأ

يجب أف نحدد األساس النظري أو الرؤية التي رسمت معالـ تصور دي 
سوسير لموحدات المغوية عامة ، والتي انبثؽ عنيا بعد ذلؾ مبدأ الثنائيات؛ فقد 
كانت نظرة دي سوسير إلى وحدات المغة بوصفيا ) وحدات قابمة لمتعريؼ ، ال 

نما بموجب موضع كؿ  –كما كاف األمر مف قبمو  –عف طريؽ وصؼ معزوؿ  وا 
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وحدة ، وعالقتيا داخؿ النسؽ ؛ إذ ليس لموحدات المغوية ميزات خاصة بيا خارج 
ما تقيمو مف عالقات مع الوحدات األخرى ، وىي عالقات وصفيا دي سوسير 

؛ مما يعني أف األساس النظري الذي أسس دي سوسير  21بالتقابالت السمبية (
لموحدات المغوية في ضوئو ىو أساس الجمع بيف الوحدات المغوية ، وليس رؤيتو 

 التفريؽ أو التباعد بينيا . 
كما جاء تصور دي سوسير لطبيعة العالقة بيف مكونات تمؾ الثنائيات 

إذ إنو  –أعني أساس الجمع بيف الوحدات المغوية  –متسقة مع األساس السابؽ 
الثنائيات بوصفيا عالقة بنية ، تمؾ البنية ليا نظر إلى العالقة بيف مكونات تمؾ 

محددات ثالثة ، توضع بوصفيا شرًطا إلعطائيا اليوية واالسـ ، تمؾ المحددات 
:الشمولية ، والتحوؿ ، وذاتية االنضباط ؛ فالشمولية : تعني اتساؽ وتناسؽ 28ىي

د وحدات البنية داخمًيا ؛ أي إف وحدات البنية تتسـ بالكماؿ الذاتي ، وليست مجر 
مستقمة جمعت مًعا قسًرا وتعسًفا ، بؿ ىي أجزاء تتبع أنظمة داخمية ، مف شأنيا 

 أف تحدد طبيعة األجزاء وطبيعة اكتماؿ البنية ذاتيا.
 ثانًيا : الثنائيات المسانية في ظالل الحدث الترجمي : 

يثبت الواقع المغوي أف مبدأ الثنائيات المسانية قد حقؽ انتشاًرا واسع 
ى ، إلى الحد الذي أمسى يشكؿ فيو ظاىرة لسانية ممموسة ؛ في ظػػالؿ مػػػا المد

يمكػػػف أف نطمؽ عميو ) الحدث الترجمي ( ؛ ويقصد بو ذلؾ النشاط أو العمؿ 
 اإلجرائي الموجو ، الذي يزاولو المترجـ أثناء عممية الترجمة ، 

ؿ ويمكف تصور أىمية ذلؾ الحدث الترجمي في ضوء تصور طبيعة عم
مف يزاوؿ ذلؾ الحدث ؛ إذ ) بات مف الضروري عمى مف يزاوؿ الحدث الترجمي 
أف يتوخى بدرجة عالية ضبط وسائؿ الجانب التوليدي المغوي ، باإلضافة إلى 
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العناية بالعممية التطويعية القائمة في الغالب عمى نقؿ المصطمح مف المغة 
حاوؿ القائـ بمزاولة الحدث المصدر إلى المغة اليدؼ ، وبيف ىاتيف العمميتيف ي

الترجمي بكؿ قواه تجسيد عممية وسيطة تتعمؽ ببعد معاني األلفاظ ، وما تنماز 
بو مف خمفية معرفية ؛ فيمتجئ مباشرة إلى الترجمة الحرفية ، والترجمة الحرة ؛ 
األمر الذي يؤىمو سمًفا ألف يحقؽ ما يسميو أىؿ االختصاص " مبدأ التكافؤ " أو 

 " ( . 21ترجمي المعادؿ ال
وفي ضوء ما تقدـ ؛ فإف السعي نحو تحقيؽ " المعادؿ الترجمي " 
بوصفة الغاية الرئيسة لمحدث الترجمي ىو المسبب الرئيس في خمؽ ) الثنائية 
المسانية ( ، بؿ جعمت مف تمؾ الثنائية ظاىرة مالزمة لمحدث الترجمي ، بؿ 

 وحتمية في الوقت ذاتو .    
وأعني بػ ) الُمنَتج ( ىنا : المصطمح  –رجمي يظؿ منتج الحدث الت

ـ الدارسيف والباحثيف ، وىو األثر الباقي الذي تتمركز  –المترجـ  ىو محور اىتما
حولو الدراسات ؛ ومف ثـ فقد اتسـ ىذا المنتج بتنوع أنماطو وأشكالو ؛ فقد صّنؼ 

 :  31أحد الباحثيف المصطمحات في ضوء الحدث الترجمي إلى ثالثة أصناؼ ىي
ـ بذلؾ الحظ األوفر مف مبدأ االستقرار ، وكذا الثبات ، حاوًيا  صنؼ يتس
في باطنو المعرفي مجموعة مف المصطمحات التي ليا عالقة باألجناس األدبية 
... ، أو حاوًيا األزواج االصطالحية التي تصب في عمؽ الدرس المغوي ومنيا 

اكروني ، سانكروني ( ،) عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ) لغة ، كالـ ( ، ) دي
 جدلي ، سياقي ( ، ) تمفظ ، ممفوظ ( . 
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صنؼ ينظمو عمـ المصطمح ، والذي يبدو مف أوؿ وىمة أنو متداخؿ 
الحدود ، ويثير لدى المتمقي عدة إشكاالت يصعب عميو تحديد الفروقات الداللية 

 وعاتي.، والقطب الداللي الموض، والمسار التصوريبينيا ، مثؿ : الحقؿ المفظي
وأخيًرا صنؼ مف المصطمحات ينماز بو باحث واحد دوف سواه ، مثؿ 
الباحث السيميائي الفرنسي غريماس في كتابو " عالمية األىواء " ، الذي ُيعّد 
بحٍؽ نموذًجا ال يستياف بو في توخي طريقة سبؾ تمكـ المصطمحات المتنوعة 

 والمتعددة ، وفؽ المنظومة المعرفية لنظريتو . 
 ا : ضوابط توليد الثنائيات المسانية : ثالثً 

حدد المنظروف والمتخصصوف في المسانيات عامة ، ومف يقوموف 
نقؿ المصمحات ، والدمج بينيا في بالحدث الترجمي خاصة ، الضوابط المتعمقة ب

زواج مترابطة ؛ بحيث يظؿ ذكر أحد الطرفيف مقروًنا بذكر الطرؼ اتآخر أ
 :  35قاط اتآتيةوتتمثؿ ىذه الضوابط في الن

ال بد مف وجود عالقة بيف المعنى األصمي ، والمعنى الجديد ، لكف  -
ال يشترط أف تكوف ىذه العالقة قد وصمت إلى حد المطابقة ، بؿ 

 يكتفى بأدناه .
 ال بد أف يراعى في وضع المصطمح االىتماـ بالمعنى قبؿ المفظ . -
الت يستحسف أال يختار المصطمح مف بيف األلفاظ ذات الدال -

األصمية الشائعة المعروفة ؛ ألف نقؿ الذىف عنيا إلى غيرىا أمر 
 صعب .

 يستحسف أال يصطمح بمفظ واحد لتأدية معاف عممية مختمفة .  -
 يستحسف أال يصطمح بألفاظ مختمفة لممعنى العممي الواحد . -
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 يفضؿ المصطمح العربي عمى غيره ما أمكف إليو سبياًل .  -
ينفر الطبع منيا ، إما لثقميا عمى  يستحسف تجنب األلفاظ التي -

 المساف ، أو لفحش داللتيا ، ويستحسف تجنب النحت ما أمكف .
المصطمح  اف الصياغة العربية ؛ حتى ال يشذيستحسف مراعاة ميز  -

 المنقوؿ صيغة وداللة .
ال يقبؿ المصطمح المنقوؿ إال بعد التأكد مف انعدامو في التراث  -

 العربي األصيؿ .
عمـ الصيغ ألداء دوره الالـز في صناعة المعجـ  البد مف بعث -

 العربي العممي الدقيؽ . 
ال ترادؼ في المصطمح العممي الدقيؽ ؛ إذ إف ذلؾ يكرس ازدواجية  -

 في المصطحاتية . 
ال يمكف بحاؿ أف تفارؽ الداللة المغوية األصمية الداللة  -

ات االصطالحية الفرعية ، خاصة إذا ارتبط األمر بأزواج المصطمح
 العممية .  

وال شؾ أف تعدد تمؾ الضوابط تؤكد بشكؿ أو بآخر أمريف ىما: عمؽ            
الحدث الترجمي ودقتو ، مف ناحية ، ومف ناحية أخرى تؤكد أف التعامؿ مع تمؾ 

 الثنائيات ىو تعامؿ تحكمو قواعد ومبادئ يتوخى االلتزاـ بيا . 
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 ية : نقد مبدأ الثنائيات الديسوسير  رابًعا :
رغـ ذلؾ الشيوع الطاغي الذي حققتو تمؾ الثنائيات المسانية التي أقرىا 
دي سوسير ، إال أف ثمة انتقادات قػػػد وجيت إلى تمؾ الثنائيات ، وتأتي انتقادات 

نتقادات ؛ حيث انتقد فيرث عػػػالػػـػ المػػسػػػانػػيات  ) فيرث ( ، في طميعة تمؾ اال
ده حوؿ ما أطمؽ عميو صعوبة تمؾ الثنائيات مف مبدأ الثنائيات ، وانصب نق

الوجيتيف اإلدراكية والعممية ؛ ومف ثـ كانت دعوتو إلى إعادة النظر فيما سّمي 
في الدرس المساني بمبدأ الثنائيات ، ورأى أف ىذا المبدأ يخالؼ مبدأ الفمسفة 

والمنيجية األحدية ، ورأى فيرث أف مبدأ األحدية ىو الذي يحقؽ الغائية المعرفية 
 .  32لممادة

ىذا وقد صّرح فيرث في أكثر مف مرة بضرورة االستغناء عف تمؾ 
الثنائيات ، مقابؿ اإليماف باألحدية ؛ إذ يقوؿ : ) بما أننا نعرؼ القميؿ عف 
العقؿ، ودراستنا ىي دراسة اجتماعية في جوىرىا ، فسوؼ أكؼ عف احتراـ ثنائية 

وأكوف راضًيا باإلنساف ككؿ ، يفكر ويتصرؼ  الجسـ والعقؿ ، والتفكير والكالـ ،
 ( .  33وسط رفقائو كوحدة شاممة

الجدير بالذكر أف إطالؽ فيرث لمفيـو األحدية التي ينبغي أف يتحمى 
بيا الدرس المساني ىو حقيقة معرفية تنـ عف عدـ تماشي مبدأ الثنائيات 

فمسفة األحدية ىو بالاإلقرار الديسوسيرية مع الطرح المغوي الشمولي ؛ ذلؾ بأف 
 .    34إقرار ضمني لمبدأ االنفتاح الالمحدود في دراسة المغة

ويرى الدكتور مختار لذعر أف معارضة فيرث لمبدأ الثنائيات المسانية 
الديسوسيرية تعكس في جوىرىا إقراًرا بمبدأ السياقية ال النسقية القائمة عمى 

، ا سوسير ومف تبعو مف البنوييفالمعيارية ؛ عمى أساس أف الثنائية التي نادى بي
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ظمت تعطي لمتقابالت المغوية : )داؿ /مدلوؿ ، تزامني / تعاقبي ، لغة /كالـ ( 
ُبعًدا بنوًيا ال يعطي أدنى اىتماـ لما ىو خارج اإلطار الثنائي القائـ عمى حركية 
السياؽ ؛ وىو ما جعؿ النسقية الثنائية ُينظر إلييا بمنظار تقابمي ليس إال . 

معنى أنو ال يجوز ألي لساني أف يتجاوز حّد ىذا النوع مف التقابؿ ؛ فإذا ما ب
أراد أف يبيف معالـ مفيـو الداؿ ربطو بالمدلوؿ ، ومفيـو التزامف بالتعاقب وىمـّ 
جّرا ، وأضحى السياؽ يتالشى شيًئا فشًيا مف الدرس المساني بحكـ أنو ييتـ 

اعت أف تقمب كثيًرا مف الموازيف رأًسا بداخؿ البنية وخارجيا ، وىي حقيقة استط
 .   35عمى عقب
 ومخالفتو لمفيوم الثنائيات الديسوسيرية : ( بنفيست ) 

مف المعروؼ أف دي سوسير كاف ينتاوؿ الثنائيات وفًقا لمنظور التقابؿ ، 
يؤكد ذلؾ أف نماذج الثنائيات التي اختارىا دي سوسير معظميا ثنائيات متقابمة ، 

، المدلوؿ ( ، ) التعاقبي ، التزامني ( .... إلخ ؛ ومف ثـ فإف  مثؿ : )الداؿ
، في حيف نجد أف  Binaryالمكافئ الترجمي لمثنائيات الديسوسيرية ىو  

،  Dichotomiesالمكافئ الترجمي لمثنائيات وفًقا لتصور بنفيست ليا ىو 
ى المقاـ ومدلوؿ الثنائية وفًقا ليذا التصور أقرب إلى المقاـ الفمسفي منو إل

؛إذ ال يقصد بنفيست مفيـو التقابؿ الذي أشار إليو دي سوسير ، بؿ النسقي
  . ٖٙيرمي إلى مفيـو المضاىاة بتالزمو الفمسفي والفكري
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 النماذج التطبيقية عمى الثنائيات المسانية :
، والتعدد المصطمحي Simiology /Semiotics)المثال األول: الثنائية)

 :الناتج عنيا 
مكافئ الترجمي األكثر انتشاًرا المعبر عف ىذه الثتنائية ىو مصطمح ال

)السيمائية( ، إال أف الواقع المغوي يثبت أف ىذه الثنائية المسانية قد أفرزت تعدًدا 
مصطمحًيا ممحوًظا ، ومف أمثمة التعدد المصطمحي وجود المصطمحات اتآتية : 

، باإلضافة إلى عمـ اإلشارات ، السيمبيولوجيا ، والسيميوطيقا ، والسيميوتيؾ 
واإلشاراتية ، وعمـ العالمات ، والعالماتية ، وعمـ األدلة ، والسيميائية ، 

 والسيميائيات . 
ويمكف تفسير ىذا التعدد المصطمحي الناتج عف الحدث الترجمي لمثنائية 

 المسانية ىنا في ضوء التصور اتآتي : 
ية يقترب بشدة ، بؿ أف المصطمح كما يتضح مف مكوناتو الصوت-

يطابؽ األصؿ العربي لكممة ) سمة ( التي تعني عالمة أوخاصية ، والتي منيا 
فْ  قولو تعالى : ) ؛  ٜٕ( سورة الفتح آية  السُُّجودِ  َأثَرِ  ِسيَماُىـْ ِفي ُوُجوِىِيـ مِّ

وىذا ما التفت إليو مف قبمنا أحد الباحثيف في قولو : ) إف المصطمح يحمؿ جذًرا 
ا ، كما يحمؿ معطى صوتًيا ،معرًبا لمصوت األجنبي ، ويقبؿ اإلضافة عربيً 

  ( .  31والجمع والنسبة واالشتقاؽ
، والتعدد ( Diachronic- Synchronic: الثنائية ) المثال الثاني

 :المصطمحي الناتج عنيا
تشير الدراسات المسانية إلى أف أوؿ مف ركز الضوء عمى ىذيف 

، وعمى الرغـ مف أف ىذيف المصطمحيف  38ي سوسيرالمصطمحيف ىو فرديناف د



2222)يناير( 4، ع41مج      ) اللغويات والثقافات المقارنة(     مجلة كلية اآلداب جامعة الفيوم      

 

  راضي هحود الزينيد حوه ...( د.س اللغىي الوعاصرالثنائيات اللسانية في الدر)
216 

 

محورياف في أروقة الدرس المساني المعاصر ، إال أف ) التضارب المصطمحي 
 ( .  31العربي الكبير الذي عـ ىذيف المفيوميف المسانييف واضح وجمي

الجدير بالذكر أف تمؾ الثنائية قد أفرزت تعدًدا مصطمحًيا ممموًسا ، 
عدد كبير مف المصطمحات الناتجة عف الحدث  ويمكف رصده مف خالؿ

الترجمي ، الذي يعد العامؿ الرئيس في التعدد المصطمحي ؛ ففي ظالؿ ىذه 
 الثنائية نرصد التعدد اتآتي :

 ( : Diachronicأواًل : التعدد المصطمحي المرتبط بػػ ) 
 –التزامني  –تزامني  –التزامف –ظيرت المصطمحات اتآتية : ) تزامف 

الراىف  –التوزيع اتآني  –اتآنية  –آنية  –اتآني  –توقيتي  –التواقت  –امنية التز 
 –السنكروني  –سنكرونية  –وصفية  –وصفي  –تعاصرية  –التعاصر  –

حاؿ  –سكوني  –استبدالية  –دراسة الحالة الحاضرة الزمنية  –سانكرونية 
 .  41حاؿ الثبات  –االستقرار 

 ( : Synchronicمرتبط بػػ )ثانًيا : التعدد المصطمحي ال
 –تعاقبية  –التعاقب  –تعاقبي  –ظيرت المصطمحات اتآتية : ) تعاقب 

تزمف  –تطوري  –عبر الزمنية  –دراسة التطور  –التطور  –تطور  –التعاقبية 
تاريخي  –التاريخي  –زمنية  –زمانية  –التزامف  –الزمنية  –زماني  –الزمني  –
المتحرؾ  -الحركي  -التالحقية –التفارؽ  –التوالدي  –التاريخية  –تأريخي  –
 . 45الدياكروني –دايكونية  –دياكرونية  –التتابع  –تغير  –

 ويمكف بياف الفروؽ الدقيقة بيف المصطمحيف في ضوء النقاط اتآتية : 
( يقترف بالدراسة التي Diachronicأشار دي سوسير أف مفيـو  ) -

مة اتصاؿ تامة في ذاتيا في أي زمف ، في حيف تعالج فييا المغات بوصفيا أنظ
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( يقترف بالدراسة التي تعالج تاريخًيا عوامؿ التغيير Synchronicرأى أف مفيـو )
 .  42التي تخضع ليا المغات في مسيرة الزمف

حػػػػدد فرديناف دي سوسير مجاؿ عمؿ كؿ مصطمح منيما بدقة ؛ حيث -
لنحو العاـ ، أو عمـ المغة الثابت ، أو ( ىو : اSynchronicجعػػؿ مػػجػػػػػاؿ ) 

الحالة المغوية المطمقة ، أو القيـ والعالقات المتزامنة ، في حيف حدد مجاؿ ) 
Diachronic بأنو الحالة المغوية الخاصة أو عمـ المغة التاريخي أو حقائؽ )

التطور أو العناصر المتعاقبة زمنًيا ؛ ومف ثـ فقد رأى فرديناف دي سوسير أف 
( ؛ مبرًرا ذلؾ  Diachronic(( أصعب مػػػػف دراسػػػػػػػػػػة ) Synchronicاسة ) در 

بأف تتبع سمسمة مف التغييرات وحقائؽ التطور وفًقا لدراسة الدياكرونيؾ ، يعد مف 
األمور السيمة والمسمية ، أما دراسة العالقات المتزامنة وفًقا لمسيكرونيؾ ، أمر 

 .  43تكثر فيو الصعوبات
( يصعب مالحظتيا إذا انصب  Diachronicي سوسير أف )أكد د-

يقصد بيا  –اىتمامنا فقط عمى المغة األدبية ، التي تُفَرض عمى المغة الطبيعية 
؛ فالمغة األدبية بعد أف تظير إلى الوجود ويتعزز مركزىا  -المترجـ المغة الدارجة

يا ، فاعتمادىا عمى ، تبقى عادة ثابتة إلى حد كبير ، وتنجح نحو االحتفاظ بكيان
الكتابة يمنحيا ضماًنا خاًصا في الحفاظ عمى نفسيا ؛ لذا ال تبيف لنا ىذه المغة 

 .  44مدى التغيير الذي يحدث في المغة الطبيعية عندما تتحرر مف القيود األدبية
في الوقت ذاتو حدد دي سوسير أف عمـ الصوت ىو الموضوع األساسي 

رغـ التغير في دالالت الكممات ، والتطور في  ( ؛ وذلؾ ألنو Diachronicفي )
األصناؼ النحوية ، فإف تحديد التطور فييا يبدو صعًبا جًدا ، ليس كما سيولتو 

 .  45في األصوات ؛ ألنو حتى في وضعيتيـ السكونية ، ليـ تاريخيـ الخاص بيـ
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حدد الدكتور عبد السالـ المسدي فرًقا جوىرًيا بينيما عبر عنو بقولو : -
( تستند إلى الزمف التقديري ، الذي ىو زمف Synchronicإف دراسة ) ) 

افتراضي ؛ ألنو زمف غير منيجي الغير ... ، في حيف تحاوؿ دراسة 
(Diachronic)  التوسؿ بالزمف الطبيعي ، ذاؾ الذي بتعاقبو يسير الكوف ، وما

 في الكوف مف وقائع وظواىر ( . 
والتعدد  ،( -Dissimilation assimilation الثنائية :) : ثالثالمثال ال

 المصطمحي الناتج عنيا
" كؿ تغيير صوتي يحدث اختالفا بيف صوتيف :  اأّني اجاء في تعريفي

 .ٙٗمتجاوريف "
مخالفة و ، ٛٗمخالفةو ، ٚٗعربّية منيا: تبايف توقد وضعت لو مقابال

، ٕ٘التنافرو ، ٔ٘التغاير الصوتيو مغايرة صوتية، و ، ٓ٘مغايرةو ، ٜٗصوتية
 .ٖ٘ويعالتنو 

(، وقد تعّددت  assimilationيالـز ىذا المصطمح المصطمَح السابؽ )
مقابالتو العربّية مقارنة بالسابؽ لو، وفي ىذا التعّدد إسراؼ لفظّي، والمالحظ 

 عمييا مايمي:
التنافر: ال يعّبر تماـ التعبير عّما يراد بو مف ىذه الظاىرة الصوتية ،  -

الؿ ما قد يتبادر في الذىف مف أّف ىناؾ فقد يوقع استعمالو في لبس مف خ
 ظاىرة ائتالؼ صوتية.فشحنتو الداللية التي يحمميا تجعمنا نتحفظ عمى استعمالو.

التبايف: قّؿ تداولو بيف الباحثيف والدارسيف إذا ما قورف بمصطمح  -
 عمى الرغـ مف أّنو يحيؿ إلى حّد كبير عمى مفيـو الظاىرة. (مخالفة)ال
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فيـ مف إطالقو التعّدد، ولكف المقصود مف ىذه الظاىرة التنويع قد ي -
 التفريؽ بيف األصوات المتماثمة. 

وبناء عمى ما تقّدـ فإني أقترح أف يكوف مصطمح " التغاير   
 الصوتي " مقابال لممصطمح األجنبي، لعدة اعتبارات منيا:

ليحدث نوع مف التشاكؿ المفظي بيف المصطمحيف ) تماثؿ، تغاير (؛  -
 ّنيما متالزماف في المجاؿ الصوتي.أل

 داللة المصطمح عمى مفيـو الظاىرة الصوتية. -
والتعدد  ،Langage-Langue-Parole)  : الثنائية )  رابعالمثال ال

 المصطمحي الناتج عنيا :
سبؽ اإلشارة إلى أف مبدأ الثنائية يشير إلى التعدد ال إلى الداللة عمى 

عنو بأف الثنائية ىنا تعني ثنائية التعدد ال ثنائية االثنيف فحسب ، وىو ما عبرنا 
العدد ؛ والدليؿ ىنا أف الثنائية التي ساقيا دي سوسير ىنا ، وتناقميا المسانيوف 
مف بعده إلى يومنا ىذا، ىي ثنائية قائمة عمى وجود ثالثة أطراؼ في آف واحد ؛ 

 مما يدعـ تفسيرنا السالؼ الذكر . 
 ة، وبياف الفروؽ بينيا، في ضوء النقاط اتآتية: ويمكف تفسير تمؾ التعددي

( يعني لدى دي سوسير الظاىرة المغوية Langage)أف مصطمح )  -
باعتبارىا مؤسسة بشرية كونية ال تختمؼ في بعدىا المؤسساتي عف سائر 

 المؤسسات التي عرفتيا المجتمعات البشرية .
حدد ضمف ( فيعني جممة القواعد التي تLangueأما مصطمح )  - 

حالة لغوية معينة استعماؿ األصوات واألشكاؿ ووسائؿ التعابير التركيبية 
والمعجمية ؛ فيي تجريد باعتبارىا نظاًما متعالًيا ؛ ومف ثـ فيي تعني ظاىرة 
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اجتماعية توفر النمط الذي يحتذيو أفراد المجموعة المغوية الواحدة في أفعاليـ 
 المسانية وردود أفعاليـ . 

( باالستعماؿ الفردي ليذا النظاـ  Paroleيربط مصطمح )  في حيف -
المتعالي ؛ ومف ثـ فيو يمثؿ ظاىرة فردية محسوسة ، تخرج بالوضع المغوي مف 
وضع التجريد إلى وضع المحسوس ، ومف وضع القاعدة إلى وضع استعماؿ 

 . ٗ٘القاعدة
فروؽ الجدير بالذكر أف الدكتور تماـ حساف قد قدـ تصوًرا شاماًل لمػػ

الػػػدقيقػػػة بػػػيف ) المساف والكالـ ( ؛ إذ إنو أكد أف الكالـ عمؿ ، والمساف حدود 
ىذا العمؿ ، والكالـ سموؾ ، والمساف معيار ىذا السموؾ ، كما أف الكالـ نشاط ، 
والمساف قواعد ىذا النشاط ، والكالـ يدرؾ بالسمع نطًقا ، وبالبصر كتابة ، 

الكالـ ، والكالـ ىو المنطوؽ والمكتوب ، والمساف ىو  والمساف يدرؾ بالتأمؿ في
 . ٘٘المخزوف في المتوف المغوية ، الكالـ عمؿ فردي ، والمساف عمؿ اجتماعي

 ،( Semi-vowel  Semi-Voyelle /)::الثنائية  المثال الخامس
 والتعدد المصطمحي الناتج عنيا :

المسانية بأنيا ثنائية  ىذا المثاؿ يدعـ سابقو ؛ إذ يؤكد تفسيرنا لمثنائيات
أصوات متوسطة بيف  التعدد ال العدد ؛ حيث تشير الثنايات المسانية ىنا إلى

، وقد ترجـ ىذا المصطمح  ٙ٘الصوامت والصوائت ، وتسّمى عمال ، وحروؼ ليف
إلى العربية بعّدة ترجمات ، تنوعت واختمفت باختالؼ المنيؿ الذي اعتمد في 

أو باالنجميزية ( ، ومنيا عمى سبيؿ التمثيؿ ال الترجمة ) مراجع بالفرنسية 
، وشبو صوت  ٛ٘، شبو صائتٚ٘الحصر : شبو صامت ، وعّمة ، وحرؼ ليف

،نصؼ صائت ، ونصؼ صامت ، وشبو طميؽ ، وشبو ٓٙ، ونصؼ عّمةٜ٘الميف
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عمة ، شبو مصوت ، وحركة وسطى ، ونصؼ ساكف ، ونصؼ مّد ، وغيرىا 
 .ٔٙمف المصطمحات

ف تسجيميا عمى ىذه الترجمات ىي : اختالفيا مف إّف أىـ مالحظة يمك
عالـ تآخر ، فإف كاف المفيـو واحدا فإّف المصطمح قد تعّدد إّما لتفرد كؿ عالـ 
بترجمة لنفسو ، دوف أف يّطمع عمى باقي الترجمات ، أو أّف مشاربيـ الثقافية قد 

ألنسب اختمفت ، وعميو يمكف أف نستأثر بمصطمح واحد موّحد نراه المقابؿ ا
 لممصطمح األجنبي ، وىو حرؼ الميف ؛ العتبارات نذكر منيا : 

ورود ىذا المصطمح في التراث الصوتي العربّي. واألولى األخذ بو  -
وترؾ المقابالت األخرى، " فإذا كانت المغة تتوفر عمى مصطمحات في تراثيا، 

ىماليا، وعممنا عمى وضع مصطمح ات وعمدنا إلى إغفاؿ تمؾ المصطمحات وا 
جديدة تعّبر عف ذات المفاىيـ التي تعّبر عنيا تمؾ المصطمحات التراثية، فإّف 
ذلؾ سيؤدي إلى إحدى نتيجتيف ال مفر منيما: إّما انقطاع تواصؿ المغة وانفصاـ 
ّما ازدواجية مصطمحية ال تخدـ غرضنا في التعبير الدقيؽ والتفاىـ  استمراريتيا، وا 

 . ٕٙالسريع "
ترجمة جانبية ، فتحتوي عمى التكافؤ ، وىو التعبير الترجمة قد تكوف  -

 .ٖٙعف مصطمح المغة األصؿ مع اعتماد تعبير مختمؼ
تداولو بكثرة بيف الدارسيف والباحثيف مقارنة بالمقابالت األخرى ؛ مّما  -

 . يتيح لو الشيوع واالنتشار
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والتعدد (،phonétiques/phonetices) المصطمح :المثال السادس
 : الناتج عنو المصطمحي

وىو " عمـ يدرس أصوات المغة في معزؿ عف السياؽ، وييتـ بالشّؽ 
 .  ٗٙالمادي ألصوات المغة البشرية "

محيف فقط ؛ طوالمالحظ أف الثنائية المسانية ىنا ، والتي كاف منشؤىا مص
التعدد  قد ارتبط بيا عدد كبير مف المصطمحات ؛ مما شكؿ نمًطا مف أنماط 

 :ومنيا المصطمحي
، ٛٙ، وعمـ األصوات العاـ ٚٙ، وعمـ األصواتٙٙ، وأصواتية٘ٙصوتيات) 

 ، ٜٙوعمـ األصوات المغوية
 .ٕٚ، والفونيتيؾ وعمـ الصوت ٔٚ، والفونيطيقآٚوالفوناتيؾ

ويمكف تفسير التعدد المصطمحي المقترف بيذه الثنائية المسانية في ضوء 
 :النقاط اتآتية 

تو في المغة األصؿ المراد وجود تبايف واضح في مفيـو المصطمح ذا -
نقؿ المصطمح منيا ؛ ومف ثـ كاف مف الطبيعي أف ينتقؿ ىذا التبايف وينعكس 

فدي سوسير يرى بأّف عمـ األصوات عمـ تاريخي،  أثره عمى المغة المنقوؿ إلييا ؛
ـ بدراسة وتحميؿ عناصر الصوت وتحّوالتو، وىو في ىذا المنحى عمـ يتحرؾ  يقو

أحد األجزاء األساسية مف عمـ المساف  –في نظره  –و يشّكؿ داخؿ الزمف، كما أنّ 
، وأّما تروباتسكوي وجاكبسوف فقد أخرجاه مف عمـ المغة، واعتبراه  ٖٚ) عمـ المغة(

، وعرؼ ىذا ٗٚا مف عمـو الطبيعة غايتو تقديـ يد المساعدة لعمـ المغةا خالصً عممً 
بأّنو " العمـ الذي يدرس  –مف عمماء المغة  –العمـ عند األمريكييف واإلنجميز 

ّنما  ويحمؿ ويصنؼ األصوات الكالمية مف غير إشارة إلى تطورىا التاريخي، وا 
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ا يعّد ، فيو بيذا المعنى إذً  ٘ٚفقط باإلشارة إلى كيفية إنتاجيا وانتقاليا واستقباليا "
 ا مف فروع عمـ المغة الوصفي.فرعً 

المغوييف عمى  ثرهالموجود في المغة األصؿ انعكس أوىذا االضطراب  -
فتعددت مقابالتو ؛ " إلى العربية  phonétiquesالعرب حيف نقموا مصطمح " 

 نظرزوايا  عف تنوع –في الوقت ذاتو  –دالالتو ؛ ىذا التنوع قد نتج وتنّوعت 
في واضًحا ا وّلد اضطرابً ىذا التنوع قد  ؛ لمصطمح المراد ترجمتوإلى االمغوييف 

ا لطرائؽ الترجمة بعامة، والترجمة ا معّوقً عائقً ) صار، حّتى المصطمح  مفيـو
مّما يعطؿ آليات اإلبداع والمساىمة في إنتاج الخطاب العممي ؛المسانية بخاصة

 .ٙٚ(في حقؿ مف حقوؿ المعرفة اإلنسانية 
والتعدد  ،(  phoneme/phonème ) المصطمح : المثال السابع

 المصطمحي الناتج عنيا :
طمحات المسانيات إلى أف المراد بيذا يشير المعجـ الموحد لمص

ىو أصغر وحدة غير دالة يمكف الحصوؿ عمييا عبر تقطيع السمسمة المصطمح 
الكالمية ، وتقّدـ كؿ لغة ، حسب سننيا عددا محدودا ومقّيدا مف الصوتيات ) 
مف عشريف إلى خمسيف حسب المغات ( وتأتمؼ فيما بينيا بالتتابع لتشكؿ 

 .ٚٚلخطاب المغويالعناصر الدالة في ا
في الوقت الذي ظير فيو التعدد المصطمحي المقترف بيذا المصطمح ؛ 

، ٛٚليذا المصطمح في العربية مقابالت كثيرة ، نذكر منيا : صوتَية جدتو حيث 
، وصوت ،  ٖٛوصوتـ ٕٛمصوتو ، ٔٛالفونيـو  ٓٛعائمة صوتيةو ،  ٜٚوحدة صوتية

فونيمية ، ، ومستصوت ، وصوت مجرد ، و ٘ٛ، وحرؼٗٛوصوتوف ، وصويتـ
 .ٙٛوالفظ
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 : ويمكف تفسير التعدد المصطمحي ىنا في ضوء النقاط اتآتية 
يثبت ذلؾ كثره دورانو في أروقة الدرس  ؛ ٚٛعالمية ىذا المصطمح -

، وقد نسبت إليو نظرية عرفت المساني عامة ، والصوتي عمى وجو الخصوص 
 بنظرية الفونيـ.

في أروقة الدرس جدؿ عممي وفكري  مفما أثاره ىذا المصطمح  -
في الوقت الذي المصطمح ،  حوؿ ىذاتعّددت التصورات  الصوتي تحديًدا ؛ حيث
الخالؼ بيف  ولعؿمفاىيـ، تعدد في ال نتج عنومّما إليو ؛ تنّوعت زوايا النظر 

حيف نقؿ إلى  ؛ قد انعكس أثره حوؿ ىذا المصطمح مدارس الصوتية الغربيةال
عشرات التعريفات لمفونيـ  :)أحمد مختار عمر ؛ يثبت ذلؾ قوؿ الدكتور العربية 

قد طرحت في كتب المغة واألصوات، صاغيا عشرات العمماء واألصواتييف، كؿ 
بأسموبو، وبطريقتو الخاصة، وقد نبع معظميا مف اختالؼ المنيج، أو مف نوع 
ف كاف بعض الخالؼ بيف ىذه التعريفات  الزاوية التي ينظر منيا نحو الفونيـ، وا 

لفظيا ال ثمرة لو وبعضيا ال يكشؼ عف اتجاه الباحث، أو زاوية نظره،  خالفا
ّنما يكشؼ عف نقؿ أعمى، أو تقميد بغير وعي  .  ٛٛ(وا 

مرونة المصطمح، وتفاعمو بسالسة مع سنف العربية، ومف ذلؾ  - 
وىذا ما يتفؽ مع سيولة تصريفو ) فونيمات(، تعريفو باأللؼ والالـ ) الفونيـ (. 

يجب أف " تفضؿ الكممة الموّلدة التي اعتمد في لترجمي ؛ إذ سنف الحدث ا
وضعيا عمى سنف كالـ العرب في اشتقاقاتيـ وطرؽ توليدىـ، وتترؾ الطرؽ التي 
لـ يعرفيا العرب، كزيادة المواحؽ غير المعروفة في لغة العرب واستعماؿ وزف أو 

ؿ البعد عف بناء لـ تستعممو إطالقا أو استعممتو في األصؿ لمعنى بعيد ك
 .  ٜٛالمقصود، وذلؾ مثؿ صوتـ "
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(، والتعدد  Phonologie/phonology المصطمح ) المثال الثامن :
 :المصطمحي الناتج عنو

ىو أحد فروع المسانيات ، يبحث في األصوات المغوية مف حيث القوانيف 
التي تعمؿ بموجبيا ، والدور الذي تقـو بو في عممّية التواصؿ المغوي ، 

 .ٜٓقات الوظيفية بينياوالفرو 
، ٜٔ: صوتميةومنيا مقابالت،ال يجد لو العديد مفالمصطمح المتتبع ليذا 

، وعمـ ِٜٗصواَتةو ،  ٖٜ ،والتصويتية والفونولوجيا ٕٜعمـ وظائؼ األصواتو 
وعمـ األصوات  ٜٚ. وعمـ الفونيماتٜٙ، وفونولوجي ٜ٘األصوات المغوية الوظيفي

، وعمـ األصوات ٜٜصوات الكالمية، وعمـ األٜٛالخاص وعمـ األصوات التشكيمي
، وعمـ ٕٓٔ، والصوتيات الوظيفيةٔٓٔوعمـ التشكيؿ الصوتي ٓٓٔالتنظيمي
مرادفا لمصطمح  phonetices) يجعؿ مف مصطمح  ٖٓٔاألصوات

Phonologie ا ما عف باقي ىذه الترجمة بعيدة نوعً و  ٗٓٔ( وعمـ الصوتيات
 . phonetices الترجمات ؛ ألّنيا قد تمتبس بترجمة مصطمح 

ف فقط ؛ محاطوالمالحظ أف الثنائية المسانية ىنا ، والتي كاف منشؤىا مص
التعدد  قد ارتبط بيا عدد كبير مف المصطمحات ؛ مما شكؿ نمًطا مف أنماط 

 :الذي يمكف تفسيره في ضوء النقاط اتآتية  المصطمحي
"مع مصطمح "  Phonologieتداخؿ أبحاث مصطمح "  -

phonetices يرفضوف  –في المغة المترَجـ منيا  –غوييف " ؛ مّما جعؿ الم
" وبيف ما اصطمح عميو "  phoneticesالفصؿ بيف ما اصطمح عميو " 

Phonologie وجعميما مترادفيف ، "ٔٓ٘. 
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داللة المصطمح أو مفيومو في المغة المترَجـ منيا، فدي سوسير يرى  -
الة واحدة ال بأّف مجالو دراسة العممية المكانيكية لمنطؽ والتي تظّؿ عمى ح

،  ٙٓٔا لعمـ المغة في نظرها مساعدً يشوبيا التغير، فيو عمى ىذا النحو يعّد عممً 
وأّما مدرسة براغ فترى أّنو فرع مف فروع عمـ المغة يعالج الظواىر الصوتية مف 

، ومف المغوييف مف ربطو بالدراسة التاريخية لألصوات؛  ٚٓٔناحية وظيفتيا المغوية
التغيرات التي تحدث في أصوات المغة نتيجة لألصوات؛ أي " دراسة التحوالت و 

 .ٛٓٔتطورىا "
تعدد مناىؿ المصطمح المترَجـ، فالمصطمح األجنبي قد ينقؿ إّما مف  -

ّما مف اإلنجميزية إلى العربية، فتتنّوع حينئذ الترجمات،  الفرنسية إلى العربية، وا 
 وتختمؼ األوضاع العربية لو. 

والتعدد المصطمحي الناتج  ( .allophone  :) المصطمح ع :المثال التاس
 :عنو
متغير تكاممي  :)أّنو بتعريؼ األلوفوف  تكاد تتفؽ المعاجـ المسانية حوؿ

لصوتية ما ، أي أف تحقيقو مقّيد بالسياؽ، أو كؿ متغير لصوتية ما، سواء أكاف 
. أما التعدد المصطمحي المقترف بيذه الثنائية المسانية فتتمثؿ ٜٓٔ(حّرا أـ تكامميا 

،وصوتـ ٔٔٔ، واأللوفوفٓٔٔ: بديؿ صوتي، بدصوتي في المقابالت العربية اتآتية
 .٘ٔٔ، صوت موقعيٗٔٔ، مرادؼ صوتئٖٔ، متغير صوتي، بدصوتيةٕٔٔتعاممي

 لمقابالت العربّية ليذا المصطمحليذه االتعدد المصطمحي ويمكف تفسير 
 في ضوء النقاط اتآتية : 

المصطمح ؛ مما يعني  عدـ اتفاؽ المسانييف الغربيف أنفسيـ حوؿ ىذا -
أف  وجود اضطراب في مفيـو المصطمح في المغة األصمية ؛ فمف الطبيعي
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مى المغة المراد نقؿ المصطمح إلييا ؛ ومف ثـ تولد ينعكس أثر ىذا االضطراب ع
 . التعدد المصطمحي

 التداخؿ المفاىيمي الواضح بيف شقي ىذه الثنائية في المغة األصمية؛ -
ىذا  حوؿصطمح مع المفيـو والتصور ، فالمفاىيـ الغربية مف حيث انسجاـ الم

ا مف تنّوع مواقعيا، فقد عّرفو دانياؿ شير إلى تأدية األصوات انطالقً تالمصطمح 
كّؿ مظير مادي مختمؼ  )جونز كما ذكر أحمد مختار عمر عمى أّنو 

ـ عمى أّنو " مجموعة أو تن . في الوقت الذي ٙٔٔ(لمفونيـ وع أو يتحدد مفيـو الفوني
ا وثيقة الصمة، ينظر إلييا المتكمموف عمى أّنيا تمّثؿ وحدة ضرب يضـ أصواتً 

يشير إمكانية تحميؿ كؿ ذلؾ ، ٚٔٔواحدة، بغض النظر عف تنوعاتيا الموضعية "
 .؛ وىو ما يعني التداخؿ بينيما  الفونيـ إلى ألوفونات

 المطمب الثاني
 التعدد المصطمحي في المسانيات النصية 

لنماذج التطبيقية لمتعدد المصطمحي في مجاؿ المسانيات ؿ عرض اقب      
 المصطمحبعض المسائؿ التنظيرية المتعمقة بػػ) النصية ، يجب الوقوؼ أواًل عند 

؛ حتى تستوفي الدراسة الجانب التنظيري جنًبا إلى جنب مع الجانب  ( ذاتو
 تآتية :  التطبيقي ، وسوؼ نعرض لتمؾ المسائؿ التنظيرية في المحاور ا

 المحور األول : أىمية المصطمح :       
 اجتيد الباحثوف في رصد أىمية المصطمح ؛ فقد أفرزت جيودىـ إبراز ما يأتي : 

ؿ التي يمكف أف تصؼ أىمية المصطمحات ما ذكرة الدكتور ا: مف أدؽ األقو أوالً 
محاتيا عبد السالـ المسدي في ىذا الشأف ؛ إذ يقوؿ :) إف مفاتيح العمـو مصط

،ومصطمحات العمـو ثمارىا القصوى ، فيي مجمع حقائقيا المعرفية ، وعنواف ما 
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بو يميز كؿ واحد منو عّما سواه ، وليس مف مسمؾ يتوسؿ بو اإلنساف إلى منطؽ 
العمـ غير ألفاظو االصطالحية ، حتى لكأنيا تقـو مف كؿ عمـ مقاـ جياز مف 

ذاتو ، ومضاميف قدره مف يقيف المعارؼ الدواؿ ، ليس مدلوالتو إال محاور العمـ 
 ( .   ٛٔٔوحقيؽ األقواؿ

مني أىمية عف سابقو ؛ إذ إنو ربط قضية : وال يقؿ ما ذكره قاسـ محمد المؤ  ثانًيا
المصطمح بأىميتو ، يقوؿ : ) إف قضية المصطمح تكتسب أىميتيا مف كونيا 

ت ، وحاضًرا تتوسط ثالث محطات أساسية ؛ فيي قضية تتعمؽ ماضًيا بفيـ الذا
بخطاب الذات ، ومستقبالً ببناء الذات ، األمر الذي يجعؿ مف ىذه العممية تؤىمو 
سمًفا لجعؿ الفيـ يسير مع واقع المصطمح ؛ وىما مًعا يحاوالف في نياية المطاؼ 
أف يحققا لمذات اإلنسانية تمكـ العممية التواصمية السريعة ؛ قصد تبادؿ اتآراء 

 ( .  ٜٔٔوالمعارؼ
دراكيا بوضوح المصطمح ودقتو ؛ إذ يرى  اثالثً  : وىناؾ مف قرف معرفة األشياء وا 

الدكتور صالح فضؿ أف عممية تسمية المصطمحات ) تتوقؼ عمى دقتيا 
 ( .  ٕٓٔووضوحيا معرفة األشياء والظواىر ، بسيطيا ومركبيا ، ثابتيا ومتغيرىا

يضبط المعنى  : تتجمى أيًضا أىمية المصطمح في أنو يمثؿ ) أىـ ما رابًعا
 ( .  ٕٔٔواألداة واإلشارة والنسؽ ، ويحدد الداللة في ضوء مجموع ذلؾ

: المصطمح ىو الذي يستطيع اإلمساؾ بالعناصر الموحدة لممفيـو ، خامًسا 
والتمكف مف انتظاميا في قالب لفظي ، يمتمؾ قوة تجميعية وتكثيفية ، لما قد 

 .  ٕٕٔيبدو مشتًتا
مصطمح باعتباره ) العممة التي بدونيا ال يمكف أف : يمكف النظر إلى ال سادًسا

 ( .  ٖٕٔيتـ أي يتـ أي تبادؿ منظـ
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 ركان المصطمح :المحور الثاني : أ
 : ٕٗٔىيرئيسة لممصطمح ثالثة أركاف  فقد حدد المغويوف

يعّد الركف األساسي مف أركاف المصطمح ، وىو  المفيوم: الركن األول :      
دية، وقد يمثؿ شيئًا واحدًا أو مجموعة مف األشياء تمثيؿ  عقمّي لألشياء الفر (

طرؽ ثالث وفًقا لالمفاىيـ  ويتـ إدراؾ  ،ٕ٘ٔ)الفردية تتوافر فييا صفات مشتركة 
 ىي:
تحديد المفاىيـ في حد ذاتيا. ويتـّ ذلؾ بذكر عناصر المفاىيـ أو أجزائيا،  -أوالً 

 المفاىيـ. أو بالتمثيؿ ليا أو عف طريؽ تعريفيا دوف ربطيا بغيرىا مف
تحديد المفاىيـ في عالقاتيا بعضيا ببعض ، ويتـّ ذلؾ بوصؼ المفاىيـ  -ثانًيا

في أشكاليا المسانية ، داخؿ المغة، نحو تعريؼ الفعؿ بأنو ما دّؿ عمى حدث 
مرتبط بزمف محّدد، وتعريؼ المصدر بأنو الكممة التي تدؿ عمى حدث غير 

 . ٕٙٔمقترف بزماف محّدد
فيـو : وذلؾ برّده إلى الحقؿ المعرفي الخاص بو ؛ ألّف " تبيئة الم -ثالثًا

العالقات بيف المفاىيـ تمثؿ مجموعة تحتية لعالقات محتممة وفي بيئة معرفية 
مقسمة إلى حقوؿ موضوعية خاصة فإف المفاىيـ يرتبط بعضيا ببعض سواء  
أكانت منتمية لممجموعات التحتية ذاتيا أـ لغيرىا. كما أف مفاىيـ حقوؿ 
ما بروابط الحياة  الموضوعات ذاتيا تكوف مترابطة إما بطبيعتيا الخاصة، وا 

 . ٕٚٔالواقعية لمموضوعات التي تمثميا "
ذا كاف السؤاؿ أييما أسبؽ المفيـو أـ المصطمح ؟ فإف اإلجابة ىي أف  وا 
المفيـو ىو المرحمة األولى التي " ينطمؽ منيا واضع المصطمح ، ليبحث عف 
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 يسبؽالمفيـو  مما يعني أف؛  ٕٛٔ، وتأديتو بصورة مناسبة " لفظ قادر عمى حممو
 ) المصطمح ( الّداؿ عميو. 

وىو المفظ المنتقى لحمؿ داللة المفيـو الطارئ وضعًا  الركن الثاني : المفظ:
 :ٜٕٔوترجمة ، ويجب أف يتحقؽ فيو أمراف

ة أال تجانب داللة المصطمح المفظية مفيومو العممي، بمعنى أف يمتاز بالدق -
 العممية.

أال تجانب داللة المصطمح االصطالحية داللتو المغوية، بمعنى أف يمتاز  -
بالدقة المغوية؛ أي أف يؤدي المصطمح المفيـو العممي المقصود، وأف تتحّقؽ فيو 

 السالمة المغوية مبنى ومعنى.  
" عف مؤسسة، أو فرد  ورهيمنح المصطمح قوة وثباًتا ىو صد وال شؾ أف مما

و في العمـ الذي يوضع فيو. وتدخؿ في اختيار المفظ أمور أخرى؛ نحو لو شأن
مدى إيجازه، فربما يبدأ المفظ بصورة تركيب، ثـ يبدأ بالتضاؤؿ والتحوؿ ليصؿ 
إلى كممة أو تركيب مف كممتيف، وقد رأينا مثؿ ىذا الصنيع في بدايات العمؿ 

بصورة تركيب ثـ بدأت المغوي العربي إذ وجدنا عددًا مف األلفاظ عند سيبويو 
"  .ٖٓٔتتقمص إلى أف وصمت إلى الصورة التي نراىا اليـو

الحّد ىو " عبارة عف تعريؼ الشيء بأجزائو،  الركن الثالث : الحّد أو التعريف :
أو بموازمو، أو بما يتركب منيما، تعريفًا جامعًا مانعًا، ونعني بالجامع كونو 

د، وبالمانع كونو أبيًا منع دخوؿ غيره فيو. متناواًل لجميع أفراده؛ إف كانت لو أفرا
فإف كاف ذلؾ الشيء حقيقة مف الحقائؽ مثؿ حقيقة الحيواف واإلنساف والفرس، 
ف لـ يكف؛ مثؿ: العنقاء، وقع تفصياًل لمفظ الداؿ عميو  وقع تعريفًا لمحقيقة، وا 

ويًا، باإلجماؿ. وكثيرًا ما نغير العبارة، فنقوؿ: الحد ىو وصؼ الشيء وصفًا مسا
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ونعني بالمساواة، أف ليس فيو زيادة تخرج فردًا مف أفراد الموصوؼ، وال نقصاف 
 .  ٖٔٔيدخؿ فيو غيره"

( " ويسمى أيضًا في كتب المنطؽ العربية (Definitionوأّما التعريؼ 
القديمة: القوؿ الشارح، ىو مجموع الصفات التي تكّوف مفيـو الشيء مميزًا عما 

لمعرَّؼ سواء، إذ ىما تعبيراف؛ أحدىما موجز، واتآخر عداه، وىو إذف والشيء ا
 .ٕٖٔمفصؿ عف شيء واحد بالذات"

 :ٖٖٔويجب أف يشتمؿ التعريؼ المصطمحي عمى أمور، أبرزىا
 تحديد المجاؿ المعرفي لممصطمح. -
 تحديد عالقة المصطمح بالمصطمحات األخرى المتعمقة بو. -
 تعريؼ المصطمح مفيوميًا. -
يـو لتحديد المصطمح، وليس مف المعنى العاـ، أي البدء االنطالؽ مف المف -

 بتعييف المفيـو لتسمية مصطمح ما.
وقد جرت عادة البحث العممي في التخصصات كافة أف البدء دائًما يكوف 

؛ " ألّنو التعريؼ الذي يمّكف مف تفسير مقصد المصطمح ،  بالتعريؼ المغوي
عالقات المتبادلة بيف المصطمح ومرجعو ، وسماتو الداللية ، في إطار مف ال

وسواه مف المصطمحات ...كما أّنو يمثؿ الجانب األقرب لمكشؼ عف المفيـو 
"ٖٔٗ. 

والسؤاؿ الذي يطرح ذاتو اتآف : عمى مف تقع مسؤولية وضع 
سباب المصطمحات؟ وربما يكمف في اإلجابة عف ىذا السؤاؿ تفسير منطقي أل

ر جيود كؿ مف المغوي العالـ يجب أف تتضاف ومف ثـالتعدد المصطمحي ؛ 
بأصوؿ المغة ونظاميا ، والقادر عمى التحكـ في استنباط الكممات التي تحاكي 
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سمتيا ، والمتخصص في ىذا الميداف ، ويبدو أّف القدر األكبر في الوضع يقع 
عمى عاتؽ المصطمحي ؛ لصياغة مصطمح ما ، يقوؿ الفاسي الفيري " إّننا 

لى المختّص في المجاؿ المعرفي لالصطالح نحتاج طبعا إلى المغوي م ف جية وا 
مف جية ثانية، ولكف قرارات الضبط االصطالحي تعود بالدرجة األولى إلى 

 . ٖ٘ٔالمصطمحي"
المغوي الجانبيف ) ضرورة التنسيؽ بيف  يثبت الواقع المغويو  

لتجنب الفوضى المصطمحية، وذلؾ أثناء وضع المصطمحات؛  (والمصطمحي 
وضع العالـ  ؛ ينبغي أال يكوف المصطمح مف )ط المصطمحضب وكي يتحقؽ

وحده بؿ يشاركو فييا أحيانا الناقؿ المترجـ، ومف المترجميف مف لـ يتخصص 
فيما يترجمو ويكتفي بمعرفتو لمغة المنقوؿ عنيا والمنقوؿ إلييا ، وقد تكوف ىذه 

اء أف يرعوا المعرفة نفسيا محدودة فيسيء إلى العمـ والترجمة معا ، واجب العمم
 . ٖٙٔ(ىذه الترجمات ويتداركوا أخطاءىا

 النماذج التطبيقية : 
ُيَعّد حقؿ المسانيات النصية مف المجاالت التي يتجمى فييا التعدد 
المصطمحي بشكؿ كبير ؛ إذ نجد التعدد متحقًقا في المصطمح الواحد داخؿ البمد 

الواحد بيف عمميف  الواحد ، بؿ وبيف البمداف وبعضيا البعض ، بؿ لدى المؤلؼ
 مف أعمالو ... إلخ ؛ كؿ ذلؾ يؤكد أف التعدد المصطمحي واقع ال يمكف إنكاره . 

 المثال األول : 
سوؼ نتاوؿ مثااًل تطبيًقا رئيًسا ، حوؿ مصطمح رئيس في لسانيات 

 . (  Text Linguisticsالنص ، ىذا المصطمح ىو ) 
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يخفى عميو أف يرصد تعدًدا  المتتبع ألشير المدونات العربية المعاصرة ال
مصطمحًيا ممحوًظا حوؿ ىذا المصطمح ، ويمكف حصر ىذا التعدد المصطمحي 

 عمى النحو اتآتي : 
( : وقد طرح ىذا المعادؿ الترجمي  نحو النص: )  المصطمح األول

الدكتور أحمد عفيفي في كتابو الشيير الذي عنوف لو بعنواف يحمؿ المصطمح 
 ( .  531نص اتجاه جديد في الدرس النحويذاتو وىو : ) نحو ال

( : وقد عرض ليذا المصطمح  أجرومية النص: )  المصطمح الثاني
الدكتور سعد مصموح ، في دراستو حوؿ القصيدة الجاىمية ، محاواًل تقديـ منيًجا 
جديًدا في التحميؿ النصي ، في كتابو الموسـو بػػ ) نحو أجرومية لمنص الشعري 

 ( . 538جاىمية "  " دراسة في قصيدة
( : وىو مف أكثر المصطمحات شيرة،  عمم النص: )  المصطمح الثالث

وقد عرض لو الدكتور صالح فضؿ في كتابو القيـ الموسـو بػػ ) بالغة الخطاب 
( ، وال تكاد تخمو مف ىذا الكتاب مكتبة مف مكتبات الباحثيف ؛ 531وعمـ النص 

 ألىميتو وموضوعيتو . 
( : وىو أكثر المصطمحات قرًبا  عمم لغة النص: )  المصطمح الرابع

إلى سابقو ؛ إذ ال يفصميما سوى كممة واحدة ىي ) لغة ( ؛ مما قد يثير 
تساؤالت عديدة ، في مقدمتيا : ىؿ المراد بػػ ) عمـ النص ( ىو ذاتو المراد بػػ ) 
عمـ لغة النص ( ؟ وىذا السؤاؿ في حد ذاتو سؤاؿ يعكس اضطراب المصطمح ، 

عف الحدث الترجمي  –ال شؾ  –بيف المتخصصيف ، وىو اضطراب ناتج حتى 
ذاتو ، وجدير بالذكر أف الذي طرح ىذا المصطمح ىو الدكتور سعيد حسف 
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بحيري ، في كتابو الميـ في المكتبة العربية الذي يحمؿ عنواًنا دقيًقا ىو  ) عمـ 
 " ( .  541لغة النص " المفاىيـ واالتجاىات

( ، وىو معادؿ ترجمي ليس  عمم المغة النصي) :  المصطمح الخامس
ببعيد عف سابقو ؛ والفرؽ بينيما التعريؼ والنسب ؛ مما يعني مرونة األلفاظ بيف 
أيدي مف يقوموف بالحدث الترجمي ، والذي قدـ ليذا المصطمح ىو الدكتور 

تحت  -وىو في أصمو رسالو عممية  –صبحي الفقي في كتابو الذي جاء جزأيف 
) عمـ المغة النصي بيف النظرية والتطبيؽ " دراسة تطبيقية عمى السور عنواف 
 ( . 545المكية " 

( ، وىو المعادؿ الترجمي الذي  لغويات النص: ) المصطمح السادس
( ،  ٕٗٔقدمو الدكتور تماـ حساف في ترجمتو لكتاب ) النص والخطاب واإلجراء

وأىميتو في توجيو لروبرت دي بوجراند ؛ مما يؤكد خطورة العمؿ الترجمي 
 المصطمح وضبطو . 

( ، قدـ ليذا المصطمح محمد  لسانيات النص: )  المصطمح السابع 
خطابي ، وذلؾ في كتاب يكشؼ عنواف الغاية مف لسانيات النص ، ومنجييتيا 
في التعامؿ مع المغة ؛ وىو الكتاب الذي حمؿ عنواف : ) لسانيات النص " 

وال شؾ أف العنواف الفرعي الذي حرص  " ( ،ٖٗٔمدخؿ إلى انسجاـ الخطاب 
المؤلؼ عمى ذكػػػره في عنواف الكػػتاب وىػػػػو :" مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب " ؛ 
ىو عنواف أدى وظيفة ميمة ، وىي بياف منيجية لسانيات النص في التعامؿ مع 

 المغة .  
، وىو المصطمح الذي لـ يحقؽ  المصطمح الثامن : ) نظرية النص (

ية مف الشيوع ، موازنة بالمصطمحات سالفة الذكر ؛ وربما يكوف تفسير درجة عال
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ذلؾ أف كممة ) نظرية ( في العنواف أفرزت فجوة بيف الدارسيف وبيف المصطمح ؛ 
فمـ يتـ تداولو بكثرة ؛ لما تحممو كممة ) نظرية ( مف قيود معرفية وضوابط ، 

بو الموسـو بػػ ) األسموبية والذي قدـ المصطمح ىو الدكتور إبراىيـ خميؿ في كتا
 ( .  544ونظرية النص

ولعؿ السؤاؿ الذي يطرح نفسو اتآف : ما السبب في ىذا التعدد الممحوظ 
أعني  –حوؿ مصطمح واحد ، يمثؿ في مجالو محوًرا رئيًسا ؟ ؛ إذ إنو يمثؿ 

عمًما لمفرع المعرفي المراد دراستو ، وليس مجرد مصطمح فرعي  –المصطمح 
ناء عنو ، أو عدـ التطرؽ لو بكثرة ؛ وتكمف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ يمكف االستغ

في ضرورة االلتفات إلى المغة األصمية المراد النقؿ عنيا ، والبحث حوؿ ماىية 
المصطمح فييا ؛ ىؿ حقؽ استقراًرا بيف مستخدميو فييا ؟ ، وفي اإلجابة يكمف 

 السبب . 
ب مف اإلجابة ؛ إذ يقوؿ فيناؾ مقولة ذكرىا )فاف دايؾ( تكشؼ عف جان

ـ النص   Scienceحوؿ ىذا العمـ إنو : ) في المجاؿ المغوي الفرنسي ُسِمي " عم
du texte  وفي اإلنجميزية ُسِمي " تحميؿ الخطاب ، "Discourse analysis 

( ؛ فيذه المقولة تشير إلى وجود اضطراب في المصطمح في المغات  545"
األصمية المأخوذ عنيا المعادؿ التي ؛ مما يعني أف التعدد المصطمحي جاء 
نتيجة حتمية ومباشرة ليذا االضطراب الواضح في المغة األصمية المأخوذ عنيا 

 المصطمح ، سواء اإلنجميزية أو الفرنسية . 
 المثال الثاني : 

مف الثنائيات المسانية التي أفرزت تعدًدا مصطمحًيا ، تمؾ الثنائية األكثر 
 / Cohesionبيف مصطمحي ) شيرة في لسانيات النص ، أعني بيا الثناية 
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Coherence  السبؾ ،والحبؾ ( ؛ إذ يمثؿ ىذاف المصطمحاف العمود الفقري ( )
جمية لى المعادالت التر داخؿ الدرس المساني ؛ ومف ثـ يجدر بالباحث االلتفات إ

تعدًدا مصطمحًيا ممموًسا في  ليذيف المصطمحيف ؛ حيث شّكمت تمؾ المعادالت
ثنايا المدونات النصية التي تعرضنا ليا في معرض الحديث عف مصطمح ) 

 لسانيات النص ( . 
وسوؼ نرصد مظاىر التعدد المصطمحي المالـز ليذيف المصطمحيف 

 عمى النحو اتآتي : 
 ( :   Cohesionالتعدد المصطمحي المالزم لمصطمح ) أواًل : 

حيث وجدت معادالت ترجمية متعددة ليذا المصطمح منيا : ) السبؾ ، 
التضاـ ، الترابط ، الربط النصي ، االلتحاـ ، االتساؽ ، التناسؽ ، االنسجاـ ، 

 التماسؾ ( . 
 ( :  Coherenceثانًيا : التعدد المصطمحي المالزم لمصطمح )

ث وجدت معادالت ترجمية متعددة ليذا المصطمح منيا : )الحبؾ ، حي 
 التناغـ ، االتساؽ ، التماسؾ ، االنسجاـ ، االلتحاـ ، التقارف ( . 

والقضية التي يثيرىا التعدد المصطمحي ىنا ليس التعدد في حد ذاتو ، 
نما التداخؿ الواضح بيف المعادالت الترجمية بيف المصمحيف ؛ خاصة في  وا 

طمحات : ) التماسؾ ، االلتحاـ ، واالنسجاـ ، االتساؽ ( ؛ مما يعني أف مص
تكرار ىذه المصطمحات ،يعكس داللة االضطراب الواضح في المعادالت 
الترجمية ، ويؤكد ضرورة االلتفات إلى ضرورة توحيد الجيود المبذولة نحو توحيد 

 المصطمحات ، وىو موضوع المبحث التالي. 
 



2222)يناير( 4، ع41مج      ) اللغويات والثقافات المقارنة(     مجلة كلية اآلداب جامعة الفيوم      

 

  راضي هحود الزينيد حوه ...( د.س اللغىي الوعاصرالثنائيات اللسانية في الدر)
221 

 

 المبحث الثاني
 الجيود العربية المبذولة نحو التوحيد " أنواعيا ونماذجيا " ( )

الدكتور الرد عمى تمؾ الدعوى التي أثارىا  ىادًفاينطمؽ ىذا المبحث 
التي  -أعني الجيود الجماعية تحديًدا  –حوؿ طبيعة تمؾ الجيود  مازف الوعر 

ى لمنا العربي؛ حيث ادعتبذؿ في سبيؿ توحيد المصطمحات عمى مستوى عا
بكؿ ما تحممو ىذه الكممة مف معنى  "لسانيات" ليس في العالـ العربي  مازف أنو

كما ادعى أنو ، ال عمى المستوى النظري ، وال عمى المستوى التطبيقي ... ،
ليس ىناؾ جيود جماعية لوضع المصطمح في المساف العربي ، وتحديد 

غير ميتمة بيذا األمر  أف المؤسسات الثقافية العربية كما رأى  مفيوماتو ... ،
 .  546، لكنو لـ ينكر الجيود الفردية ... 

والحقيقة التي ال تخفى عمى القارئ أف ما ذكره الوعر قد تضمف أمريف : 
" لسانيات " نظرية أو تطبيقية في العالـ العربي ، أوليما : نفي فكرة وجود 

ربي .األمر جيود جماعية لوضع المصطمح في المساف العوكذلؾ نفي فكرة وجود 
الثاني : اتياـ المؤسسات الثقافية العربية بعدـ االىتماـ بقضية وضع 

 المصطمحات . 
وسوؼ نتصدى في ىذا الموضع مف الدراسة لتمؾ المقولة ، ومحاولة 

مف عدمو ؛ وذلؾ عبر رصد الجيود العربية  –أو دقتيا  –بياف مدى صدقيا 
 الفعؿ عمى أرض الواقع .المبذولة في ىذا المجاؿ ،والتي تـ إنجازىا ب

وسوؼ ننطمؽ مف نقطة االتفاؽ الوحيدة مع الوعر فيما ذكره ، أعني  
االتفاؽ حوؿ إثبات وجود الجيود العربية الفردية في مجاؿ ضبط المصطمح ، 

 والسعي نحو إعداد المعاجـ المسانية العربية . 
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ى وتجدر اإلشارة ىنا أننا في ىذه الدراسة سوؼ نبدأ مف حيث انتي
عند الدراسة الحالية سوؼ تتجاوز تكرار الوقوؼ  حيث إفالباحثوف مف قبؿ ؛ 

مف الدراسات السابقة ألعالـ مازالت الجيود الفردية التي نالت نصيًبا وافًرا 
جيودىـ بارزة إلى يومنا ىذا، منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر جيود كؿ مف 

وح ، والدكتور كماؿ بشر ، الدكتور محمود فيمي حجازي ، والدكتور سعد مصم
والدكتور عبد السالـ ،والدكتور صالح فضؿ  ،والدكتور تماـ حساف

كثير والدكتور أحمد عفيفي .... إلخ ؛ فوالدكتور فريد عوض حيدر ، ،المسدي
مف الدرس والبحث ، في حيف نجد جياًل مف  ىؤالء قد نالوا حًظا كبيًرامف 

أحمد العموي ، الدكتور ثاؿ ال الحصر : ) منيـ عمى سبيؿ المالباحثيف المحدثيف 
عبد الرحمف الحاج الدكتور حمزة المزيني ، و الدكتور أحمد المتوكؿ ، و والدكتور 
الدكتور و والدكتور محمد األوراغي ،  والدكتور عبد القادر الفاسي الفيري،صالح ،

، والدكتور مرتضى جواد ، والدكتور مصطفى غمفاف ، محيي الديف محسب ، 
حددت الدراسة ليـ العقود األربعة ( ، وقد دكتور نياد الموسى ... إلخ الو 

منذ بداية العقديف األخيريف مف القرف العشريف )تحديًدا منذ عاـ ، األخيرة
ـ( ، حتى اتآف ؛ واليدؼ مف رصد جيود المسانيف خالؿ تمؾ الفترة ، ٜٓٛٔ

براز طبيعة تمؾ الجيود ال تي بذلوىا ؛ مما إعطاء ىؤالء حقيـ مف الدرس ، وا 
يسيـ في إبراز قيمة تمؾ الجيود الفردية ، وبياف أثرىا في الدرس المصطمحي 

 العربي . 
المغوييف المحدثيف ، ونتوقؼ عند ىؤالءوسوؼ نتخير ثالثة فقط مف 

رصد جيودىـ في سبيؿ توحيد المصطمحات، ونبرز منيجية كؿ منيـ في العناية 
ت بو جيودىـ مف شمولية في الدرس ، ؛ وذلؾ لما تميز بالمصطمح ودراستو 
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وموضوعية في العرض والتحميؿ ، وعمؽ في عقد المقارنات والموازات ، 
برىف استمرار العطاء العممي في الدرس المساني ف جيودىـ تباإلضافة إلى أ

أمر مف شأنو أف يثبت أف  رصد تمؾ الجيود ، كما أفالعربي المعاصر 
ألجياؿ مف العمماء البارزيف في حقوؿ المعرفة  الجامعات العربية مازالت واّلدة

 . عامة ، وحقؿ المسانيات عمى وجو الخصوص
وقبؿ عرض تمؾ الجيود تجدر اإلشارة إلى أف كثير مف الباحثيف 
يؤرخوف لبداية الشعور بالحاجة إلى توحيد المصطمحات بداية مف انفصاؿ 

العالمية األولى ) األقطار العربية عف الحكـ العثماني ، في أعقاب الحرب 
ـ ( ؛ حيث تـ االستدالؿ عمى ذلؾ بأف العراؽ وسوريا قد اتخذتا ٜٛٔٔ-ٜٗٔٔ

المغة العربية لغة رسمية لمتدريس في مدارس الحكومتيف بداًل مف المغة 
 . 541التركية

 المطمب األول
 الجيود الفردية

فقد تنوعت تمك الجيود ؛ فمن ىؤالء المغويين من تمركزت جيوده 
 نظير ؛ من أجل توحيد المصطمح، ومن ىؤالء ) عمي القاسمي ( : حول الت

 :عمي القاسمي عندتوحيد المصطمح  أواًل : جيود
فقد وضع القاسمي معياًرا لغوًيا لقياس تقدـ األمـ حضارًيا ، وىو معيار        

يدؿ عمى عنايتو بعمـ المصطمح وضبطو وتوحيده ؛ إذ يرى أنو مف الممكف أف ) 
األمة حضارًيا ، ويحدد مالمح ثقافتيا عقيدة وفكًرا ؛ بإحصاء  يقاس تقدـ

مصطمحاتيا المغوية في اإلنسانيات ، واسكتناه مدلوالتيا ، بؿ يستطيع أف يقطع 
بوحدة األمة الفكرية والسياسية مف وحدة مصطمحاتيا المغوية في اإلنسانيات 
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ة عمـ المصطمح ( . وال شؾ أف ىذه المقولة تعكس مكان 548والعمـو والتقنيات
 لدى القاسمي . 

وليس غريًبا أف يربط القاسمي تقدـ األمـ ، وتحديد معالـ ثقافتيا بكـ        
المصطمحات؛ فقد رأينا مف ربط ىوية األمة برصيدىا مف المصطمحات الموحدة، 
أعني بو الدكتور إبراىيـ السامرائي؛ إذ إنو رأى أف مسألة توحيد المصطمح ) 

شاعة العمـ ضرورة تحفزنا ل مسعي إلى تحقيقيا غاية تتصؿ بيوية األمة ، وا 
الجديد بينيا ؛ ومف ثـ يكوف ليا مكاف خاص في ىذا العالـ الجاد المتطمع 

 ( .  541الجديد
توحيد مخطوات التي مف شأنيا أف تحّقؽ تصوًرا لالقاسمي  كما قدـ

 : ٓ٘ٔالمصطمح ، وقد تمثمت لديو في النقاط اتآتية
 مصطمحات عف طريؽ تعريفيا. تثبيت معاني ال -
تثبيت موقع كؿ مفيـو في نظاـ المفاىيـ طبقا لمعالقات المنطقية أو الوجودية  -

 بيف المفاىيـ .
تخصيص كؿ مفيـو بمصطمح واضح يتـ اختياره بدقة مف بيف المترادفات  -

 الموجودة.
وضع مصطمح جديد لممفيـو عندما يتعذر العثور عمى المصطمح المناسب  -

 بيف المترادفات الموجودة.مف 
ومف الواضح أف جيود القاسمي قد تمركزت حوؿ التنظير بشكؿ أكبر 

 مف التطبيؽ. 
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 : مصطفى الحيادرة عند حتوحيد المصطم ثانًيا : جيود
 مجموعةالحيادرة يشارؾ الحيادرُة القاسمي في سمة التنظير ؛ حيث ذكر 

 :  ٔ٘ٔيد المصطمحي، ومف أبرزىاغاية التوح مف شأنيا أف تحقؽمف اتآليات التي 
 : 

تزويد المعجمييف والمستخدميف بالمعمومات عف مصادر  -
المصطمحات، كالمعاجـ األحادية والثنائية و المؤلفات المتخصصة في مجاؿ 

 المصطمحات.
إعداد قوائـ بأىـ المؤسسات والمراكز المختصة في مجاؿ  -

ىذه القوائـ إضافة  المصطمحات عمى المستوييف العربي والدولي ، وتتضمف
 ألسماء ىذه المؤسسات مجاالت اختصاصيا وسبؿ التواصؿ معيا.

توثيؽ أبرز منجزات ىذه المؤسسات وقراراتيا ، ونشرىا لتعميـ الفائدة  -
 المنتظرة منيا.

توثيؽ المصطمحات التي تقرىا ىذه المؤسسات ، وما يتعمؽ بيا مف  -
ستخداميا ، وما يصاحبيا مف معمومات نحو مصدرىا ، وتعريفيا،ومجاالت ا

 تطور في مفيوماتيا ، أو بدائؿ مقترحة ليا.
فتح المجاؿ أماـ المختصيف إلبداء مالحظاتيـ حوؿ ما يوضع مف  -

 مصطمحات ، ونشر ذلؾ في دوريات وكتب تتيح الوصوؿ إلييا بيسر وسيولة.
ومن المغويين من جمعت جيودىم في توحيد المصطمح بين التنظير 

 ، ومن ىؤالء ) محمد رشاد الحمزاوي( : والتطبيق
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 : محمد رشاد الحمزاوي توحيد المصطمح عند جيود: ثالثًا 
يؤكد الحمزاوي أف الدعوة إلى توحيد المصطمح ) تبدو في ظاىرىا وفي 
باطنيا نزعة عممية مستحسنة ؛ ىدفيا الدقة العممية ، وفصاحة التعبير، وسحر 

 ( . 552ة في األمة الواحدةالبياف ، ووحدة التفكير والثقاف
الالفت لمنظر في تمؾ الرؤية التنظرية التي يذكرىا الحمزاوي ىو أنو 
يربط طبيعة توحيد الجيود بالنزعة العممية ، أي أف األساس الذي يحكميا ىو 
أساس عممي ، ونعتيا بػػ ) مستحسنة ( ؛ ليعكس قناعتو بضرورة التوحيد ، بؿ 

اء في مقدمتيا الدقة العممية ؛ وىو ما يعكس مدى إنو قد عدد أىدافيا ، والتي ج
حرص الحمزاوي عمى تحقيؽ األبعاد العممية بكؿ صورىا ، ثـ جاء البعد الجمالي 
في مرحمة تالية ، وأخيًرا فقد جعؿ مف وحدة المصطمح سبياًل إلى تحقيؽ وحدة 

تيت الفكر والثقافة ؛ مما يؤكد أف جيود الحمزاوي جاءت عمى أسس عممية ، وان
 إلى غايات ثقافية واجتماعية .  

أف توحيد المصطمحات يجب أف يرتكز عمى خمسة وقد أكد الحمزاوي 
 :ٖ٘ٔ، ىي أسس

اعتماد المصادر والمراجع األساسية المتعمقة : األساس األول -
بالموضوع المطروؽ ، ويتـّ ذلؾ بتكويف مكتبة تشتمؿ عمى مجموعة مف 

و المخّتصة لمجابية القضايا التي ستعترض  المصادر والمراجع والوثائؽ العامة
سبيؿ المترجميف واالختصاصييف ، والخبراء الذيف ليـ صمة بالعمـو المعنية 
بالترجمة ، وذلؾ عمى مستوى كؿ ىيئة أو منظمة تعنى بوضع المصطمحات 

 وترجمتيا وتنميطيا.
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 االفتراض المبدئي الذي يقّر أّف الترجمة ترجمات ،:  األساس الثاني -
وأّف ترجمة المصطمح الواحد بمترادفات عّدة ، أمر وارد ال بّد مف تسجيمو 

 واالقتناع بو.
جرد واستقراء المترجمات المتعمقة بميداف معيف مف  : األساس الثالث -

ا الّتقصي الشامؿ والعميؽ مياديف العمـو والتكنولوجيا وىذه العممية ، تفترض وجوبً 
، وميما كاف نوعيا ومستواىا ،  تابة واستعماالً لجميع المصطمحات المتواجدة ، ك

وذلؾ إلدراؾ ما أنشأه المفيـو األصمي مف مفاىيـ حولو ، باعتبار طبيعتو ، 
 وميدانو ، وكيفية استعمالو.

استخراج المصطمحات المترادفة التي ليا صمة :  األساس الرابع -
أو جذاذة التحميؿ بالمفيـو األصمي ، وذلؾ باعتماد جذاذة التشويش المعجمي ، 

، المتيف تمكناف مف إقصاء المصطمحات التي ال صمة ليا بالموضوع  ٗ٘ٔالداللي
 ، ومف وضع المصطمحات الموحدة في مؤتمر التعريب.

إخضاع المصطمحات المترادفة المنتقاة إف :  األساس الخامس -
 وجدت، مع مصادرىا، ومراجعيا المضبوطة لمبادئ التنميط ومقاييسو.

الذي أشار إليو ( مصطمح التنميط لدراسة الحالية عند ) وتقؼ ا 
استوحى مفيـو ىذا  ويبدو أف الحمزاوي قدالحمزاوي في طرؽ توحيد المصطمح ، 

النمط : الصنؼ أو النوع أو  ) ؛ مف معناه المعجميالمصطمح مف داللتو 
يقابؿ وىو مصطمح .٘٘ٔ(الطراز مف الشيء ، يقاؿ عندي متاع مف ىذا النمط 

(Normalisation  )يفيد ضبط معيار )  ، فقد ذكر الحمزاوي أنو مصطمح
المادة المصنوعة مف حيث القياس ، والمتانة و الجودة و السالمة و القواعد 
الفنية المعتمدة لصنعيا والمشروطة لتسويقيا ... ولقد اعتمدتو المسانيات 
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ف غيره مف الحديثة، وىو يفيد اختيار شكؿ أو استعماؿ ، أو مصطمح لغوي دو 
األشكاؿ أو االستعماالت أو المصطمحات السائدة في ميداف معيف ، وذلؾ 
باالعتماد بالخصوص عمى مقاييس تعتبر شرط كفاية ، نظرا إلى أّف شرط المزـو 

  ٙ٘ٔ(متوفر في طرؽ الوضع ومناىج الترجمة ، ولقد أخذناه مف النمط 
وال في مجابية ىدؼ ينحصر أ)  واليدؼ مف التنميط كما حدده الحمزاوي

المولدات ، والمصطمحات التي كثيرا ما تنشأ في الفوضى ، وبالتالي ال تيسر 
االتصاؿ والتواصؿ ...كما أّف ىدفو تجنب االعتباطية ، ووضع مقاييس الختيار 
المصطمحات مع تصنيؼ تمؾ المقاييس وضبط مياديف تطبيقيا ، فمف شأف ممؼ 

 .ٚ٘ٔ(ائؿ ؛ الّتخاذ قرار االختيار المناسب التنميط أف يوّفر جميع األسباب والوس
 وومقاييسالتنميط مبادئ  والجدير بالذكر أف الحمزاوي قد توقؼ عند 
بياف كيفية منيا ، و فادة سبؿ اإلبّيف ، و  ودرسيا دراسة متأنية،  ووشروط

 .ٛ٘ٔاستغالليا في توحيد المصطمح وضبط مناىج الترجمة
 المطمب الثاني
 توحيد المصطمح الجيود الجماعية في سبيل

سوؼ نقتصر في ىذا المطمب عمى رصد الجيود الجماعية الفعمية التي        
ُبذلت مف جيات ومؤسسات معنية بالمغة وقضاياىا ، ونتج عف ىذه الجيود 
مدونات خالدة ، وشاىدة عمى ذلؾ الجيد المبذوؿ ، وذلؾ بغية الوقوؼ عمى 

 ارة المبحث الثاني .مدى صحة دعوى مازف الوعر سالفة الذكر في صد
، ال شؾ أف ىناؾ مؤسسات وىيئات عديدة تُعنى باالىتماـ بالمغة وقضاياىا      

وال يتسع المقاـ لحصر جيود تمؾ المؤسسات جميعيا ؛ لذا سوؼ نتوقؼ عند 
 أكثر تمؾ المؤسسات عراقة عمى امتداد الوطف العربي وىي : 
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 مجمع المغة العربية في دمشؽ . -
 لعربية في القاىرة .مجمع المغة ا -
 مكتب تنسيؽ التعريب في الرباط . -
 مجمع المغة العربية في األردف .  -
 نماذج مف جيود جماعية صدرت عف ىيئات ومؤسسات متنوعة . -

 مجمع المغة العربية في دمشق ::  أوالً 
يمكف رصد جيود مجمع المغة العربية بدمشؽ مف خالؿ ذكر أىـ الخدمات التي 

لمؤسسات في دمشؽ ؛ حيث يوجز األفعاني تمؾ الجيود في يقدميا لمجيات وا
 :  551محوريف ىما
تزويد المصالح الحكومية بما تحتاج إليو مف مصطمحات فنية  -

دارية ؛ إذ كانت ىذه المصالح ترسؿ إلى المجمع قوائـ ، تدرج فييا  وا 
ما تستعممو مف مصطمحات أجنبية تركية وغير تركية ؛ فتبحث 

بميا مف العربي الصحيح ، وتقّر بعد الدراسة ، لجاف المجمع عما يقا
وتعاد إلى الجية المرسمة ، قيأمر المسؤولوف بإحالليا محؿ األولى ، 
وتجري بيا األقالـ في الدووايف الرسمية ، ويتمقفيا األفراد ؛ فتحيا في 

 المجتمع .
لـ يقتصر عمؿ المجمع عمى الدوائر الرسمية ، بؿ كاف المجمع  -

األفراد والصحؼ والجمعيات غير الرسمية ، بكؿ ما رغبات ممبًيا ل
تطمبو مف مفردات فصيحة ، تقابؿ ما يستعممو الناس عامة ، 
وأرباب الصناعة خاصة في شؤونيـ اليومية ، وما يجد مف حاجات 

 الحياة كؿ يـو ،أو ما يرد مف آالت حديثة . 
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 مجمع المغة العربية في القاىرة : ثانًيا :
وي المعاصر أف المجمع المصري مف أكثر المجامع عطاًء ؛ يثبت الواقع المغ

إلى حالة االستقرار  –مف وجية نظر الباحث  –وربما يرجع السبب في ذلؾ 
خرى التي تشيد واليدوء التي تشيدىا مصر ، مقارنة باألوضاع في البمداف األ

رية واجتماعية ؛ مف المؤكد أف صداىا ينعكس عمى أداء كستوترات سياسية وع
 مجامع المغة بيا . 

ويمكف رصد جيود المجمع المصري مف خالؿ ما قدمو بالفعؿ مف منجزات 
ـ ٜٓٙٔخالؿ فترات زمنية محددة ؛ حيث أصدر المجمع خالؿ الفترة مف عاـ 

اثنيف وأربعيف مجمدة ، تشكؿ مجموعة  –عمى سبيؿ المثاؿ  –ـ ٕٕٓٓإلى عاـ 
 المتعددة .  القرارات العممية والفنية في مجاالت العمـو

يضاؼ إلى ما سبؽ أف المجمع قد قدـ خالؿ تمؾ الفترة المذكورة أعاله ستة 
عشر معجًما في مجاالت متنوعة ىي : ألفاظ الحضارة والكيمياء والصيدلة 
والفيزياء النووية ، والفيزياء الحديثة في جزأيف ، والفمسفة والييدرولوجيا 

مـ النفس ، والتربية ، والجغرافيا ، والطب والبيولوجيا في جزأيف ، والجيولوجيا وع
 .  561في جزأيف ، والنفط والرياضيات في جزأيف ، واليندسة والقانوف والموسيقا

ولكف مف الموضوعية أف نسجؿ ىنا حقيقة واقعة بالفعؿ وىي : أف تمؾ المدونات 
ي والمطبوعات التي يقدميا المجمع ، لـ يتـ إعادة طبعيا وتسويقيا بالشكؿ الكاف

 .  تستحقو، أو عمى األقؿ بالشكؿ الذي يضمف ليا االنتشار الذي 
  مكتب تنسيق التعريب:  ثالثًا
وىو جياز عربي متخصص ، ُيعنى بتسيؽ جيود الدوؿ العربية في مجاؿ      

تعريب المصطمحات الحديثة ، والمساىمة الفعالة في استعماؿ المغة العربية في 
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احؿ التعميـ ، وفي كؿ األنشطة الثقافية والعممية الحياة العامة ، وفي جميع مر 
 واإلعالمية ، ومتابعة حركة التعريب في جميع التخصصات العممية والتقنية .

ـ ، ٜٜٙٔالجدير بالذكر أنو قد تـ إلحاؽ المكتب بجامعة الدوؿ العربية سنة 
صصة في وعند قياـ المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو ، بوصفيا وكالة متخ

ـ؛ تـ إلحاؽ المكتب بيا عاـ ٜٓٚٔنطاؽ جامعة الدوؿ العربية في يوليو 
ـ، وكاف يسمى أنذاؾ ) المكتب الدائـ لتنسيؽ التعريب في الوطف ٕٜٚٔ
وىو مازاؿ إلى اليـو أكبر ىيئة عربية مضطمعة بتنسيؽ المصطمح   ،العربي(
 .  ٔٙٔوتوحيده

ا أف تدحض القوؿ بعدـ اىتماـ وقدـ المكتب آثاًرا باقية وخالدة ، مف شأني
 المؤسسات المعنية باألمر ؛ حيث قدـ المكتب ما يأتي : 

بمغ مجموع المصطمحات التي تمت المصادقة عمييا في خمسة  -
ـ إلى ٖٜٚٔمؤتمرات لمتعريب نظميا المكتب خالؿ الفترة مف عاـ 

ـ ، مائة وخمسة آالؼ وتسعمائة وثالثة وسبعيف مصطمًحا  ٜٛٛٔ
يعكس دالالت عدة ، في  اكبيرً  اعددً  اه. والذي أر  562( ٖٜٚ٘ٓٔ) 

مقدمتيا أىمية الدور الذي يؤديو المكتب في مجاؿ توحيد 
 ىا \المصطمحات وضبط

صدر ىف المكتب مجموعة مف المعاجـ الموحدة المتخصصة ،  -
عرضت عمى مؤتمرات التعريب التي يعقدىا المكتب في األقطار 

حدة ، يأتي في مقدمتيا )المعجـ العربية ، ومف ىذه المعاجـ المو 
فرتسي  –الموحد لمصطمحات الفيزياء العامة والنووية( ) إنجميزي 
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ـ ، ويحتوي ٜٜٛٔعربي ( ، وىو معجـ صادر عف المكتب عاـ 
 . ٖٙٔمصطمًحا  )ٖٛٔٙ(عمى عدد 

  مجمع المغة العربية في األردن .:  رابًعا
مجاؿ خدمة المغة  مف المجامع المغوية العريقة التي قدمت الكثير في

عامة ، وتوحيد المصطمح خاصة ؛ حيث يحسب لممجمع األردني 
مبادرتو بإصدار ونشر مجموعة مف المصطمحات العسكرية مف 
بينيا مصطمحات : التمويف ، والنقؿ ، والمشاة ، والمدفعية ، 
والالسمكي ، وسالح اليندسة ، والدروع ، وسالح الجو ، والصيانة 

 .  564والمساحة
 :  نماذج من جيود جماعية صدرت عن ىيئات ومؤسسات متنوعة: ا خامسً 

) معجـ مصطمحات عمـ المغة الحديث ( الصادر عف بيروت عاـ  -
ـ ، وىوعبارة عف جيد مشترؾ ، قدمو مجموعة مف الباحثيف ٖٜٛٔ
 . 565العرب

المعجـ الموحد لمصطمحات الرياضيات والفمؾ ، وقد صدر في  -
مصطمًحا مف ) ٖٖٔٗ (عدد ـ ، وقد احتوىٜٜٓٔتونس عاـ 

مصطمًحا ، جاءت كميا موحدة بمقابؿ عربي واحد  )ٗٚٓٗ(مجموع 
 مصطمًحا بقيت ترجمتيا  العربية مزدوجة. )ٙٔ (، عدا

المعجـ الطبي الموحد ) عربي إنجميزي ( ، الصادر عف اتحاد  -
األطباء العرب التابع لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو عاـ 

  ـ .ٜٚٚٔ
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المعجـ العسكري الموحد ) عربي /إنجميزي ( ، الصادر عف جامعة  -
ـ ، وىذا المعجـ لو أىمية خاصة ؛ إذ  ٖٜٚٔالدوؿ العربية عاـ 

كانت الحاجة ماسة إليو ؛ نظًرا لتناقض المصطمحات العسكرية في 
الدوؿ العربية ؛ مما يترتب عميو صعوبة التفاىـ بيف جيشيف عربييف 

  إال بمغة أجنبية .
بأنو ليست وفي ضوء ما تقدـ ىؿ مف الممكف أف تكوف مقولة مازف الوعر      

ىناؾ جيود عربية جماعية لوضع المصطمح المساني وتحديد مفيوماتو ، وأنو 
ليس في العالـ العربي لسانيات بكؿ ما تحممو الكممة مف معنى ، ال عمى 

؟ ولة صحيحة مق، صحيحة المستوى النظري ، وال عمى المستوى التطبيقي 
لو شواىده التي ال العربية العريقة ؛ فما قدمتو الجماعات والمؤسسات  اإلجابة ال

يمكف إنكارىا ؛ وأوافؽ الدكتور أحمد مختار عمر الرأي في ىذا الشأف ؛ إذ أراه 
منصًفا ودقيًقا ، وغير مجحٍؼ ؛ إذ يرى أف مشكمة المجامع المغوية تكمف في ) 

ءات المغوية المختمفة التخصص ، سواء عمى مستوى أف معظميا ينقصيا الكفا
صدار القرار ،  أجيزة التحضير أو اإلعداد والمتابعة ، أو عمى مستوى البت وا 
كما يعيب ىذه المجامع إيقاعيا البطيئ ، وحركتيا المتئدة ، وعجزىا عف متابعة 

،  سيؿ المصطمحات ، والمفاىيـ التي تنيمر عمينا كؿ يـو دوف رصد أو متابعة
فضاًل عف دراستو ووضع المقابالت العربية لو ...، ثـ تدخمت بواعث السبؽ 

 ( .   566وحب الريادة ؛ فأفسدت ، أي محاولة لمتنسيؽ
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 خاتمةال
بفضل اهلل انتيت ىذه الدراسة ، وقد خمصت إلى بعض النتائج نجمميا في  

  النقاط اآلتية : 
ية في الدرس المغوي المعاصر عامة ، : أثبتت الدراسة أف ظيور مبدأ الثنائأواًل 

لمسانية ( ؛ إنما جاء نتيجة والدرس المساني خاصة تحت مسمى ) الثنائيات ا
لشيوع مبدأ االثنينية ، ذلؾ المبدأ الذي ساد العمـو والمعارؼ كميا، والعمـو  مباشرة

اإلنسانية واحدة مف تمؾ العمـو والمعارؼ التي خضعت ليذا المبدأ العاـ، الذي 
 سيطر عمى كثير مف المفاىيـ الكونية . 

: كشفت الدراسة أف مبدأ الثنائية عامة ، والثنائية المسانية خاصة ، ال يعني  ثانًيا
نما قد تكوف  بالضرورة أف تكوف الثنائية ىي ثنائية التضاد أو التناقض ؛ وا 

ات الكونية الثنائية ثنائية التكامؿ والتالحـ ، شأنيا في ذلؾ شأف الكثير مف الثنائي
؛ إذ يكوف كؿ طرؼ مف أطراؼ تمؾ الثنائيات في حاجة إلى الطرؼ اتآخر ، 

 وال يكتمؿ وجوده ، وال يستقيـ ميزانو إال بالطرؼ اتآخر . 
: أكدت الدراسة أف مبدأ الثنائية المسانية مقترف اقنراًنا وثيًقا بظاىرة التعدد ثالثًا 

ذلؾ أف الثنائيات الديسوسيرية ،  ؛ إذ يعد الدليؿ القاطع عمى صحةالمصطمحي 
والتي كانت سبًبا رئيًسا في انتشار الثنائيات المسانية وشيوعيا ؛ قد تضمنت أكثر 
مف متغيريف اثنيف في آف واحد ، والواقع المساني يثبت تناوؿ الثنائيات المسانية 
 تحت مظمة التعدد المصطمحي ؛ إذ تناوؿ المسانيوف ثالثية دي سوسير ) المغة ،

 والكالـ ، والمساف ( في إطار مبدأ الثنائية .
: قدمت الدراسة مفيوًما مغايًرا لمفيـو الثنائية ؛ وىو ما يمكف صياغتو  رابًعا

؛ بمعنى أف (ثنائية التعدد ال ثنائية العدد ) بقولنا : إف الثنائية المسانية إنما تعني 
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نما الداللة عمى  المقصود بمبدأ الثنائية ليس الداللة عمى االثنيف في حد ذاتو ، وا 
التعدد بوصفو مبدًأ حقؽ شيوًعا عمى مستوى الدرس المساني ، والواقع المغوي 
لممصطمحات التي قدمتيا الدراسة قد أثبت صحة ذلؾ بالفعؿ ، وأجاب عف 

صورة مف صور التساؤالت البحثية إجابة شافية مؤداىا : أف الثنائية المسانية 
 التعدد المصطمحي . 

: قدمت الدراسة تعريًفا لمصطمح ) الثنائيات المسانية(  ؛حيث يرى  اخامسً 
تمؾ األزواج المفظية ، التي اقترنت بعضيا ببعض اقتراف لغوًيا ؛ الباحث أنيا 

بحيث إذا ذكر أحدىا ؛ استدعى ذلؾ ذكر اتآخر ، سواء عمى المساف البشري 
تحدد طبيعة ذلؾ عامة ، أو عمى األلسنة الخاصة بكؿ مجتمع عمى حدة ، وت

 االقتراف المغوي بيف تمؾ األزواج المفظية ؛ عبر دراستيا دراسة عممية موضوعية. 
: قدمت الدراسة تعريًفا لمصطمح ) التعدد المصطمحي (  ؛حيث يرى  سادًسا

وجود أكثر مف صيغة لممصطمح الواحد ، سواء عمى مستوى الباحث أنيا 
عمى  –نتج  تمؾ الصيغ المتعددة المفرادات أو عمى مستوى التراكيب ، وت

عف أسباب   -المستوييف اإلفرادي أو التركيبي ، في الحقؿ المعرفي الواحد 
 متنوعة منيا تعدد البيئات أو الترجمات أو زوايا التناوؿ والصياغة  . 

: دحضت الدراسة القوؿ بغياب الجيد الجماعي المنظـ مف أجؿ توحيد سابًعا 
المصطمحي ؛ فقد رصدت الدراسة نوعيف مف الجيود  المصطمح ومجابية التعدد

المبذولة في سبيؿ ذلؾ ، أحدىما الجيود الجماعية المنظمة التي قدمتيا جيات 
ومؤسسات عممية مرموقة ، عمى امتداد الوطف العربي مف مشرقو إلى مغربو ؛ 
مما يؤكد عدـ صحة القوؿ بأف الجيود المبذولة إلى يومنا ىذا جيود فردية غير 

 منظمة . 
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ىما : إنو ال  –جانب قائميما الدقة والصواب  –: دحضت الدراسة قوليف  ثامًنا
توجد جيود جماعية عربية مبذولة نحو توحيد المصطمحات وضبطيا ، والقوؿ 
الثاني : عدـ اىتماـ المؤسسات الثقافية العربية بيذا الشأف ؛ إذ رصدت الدراسة 

ي ىذا االتجاه ؛ مما يثبت اىتماـ جيوًدا جماعية عربية منظمة مبذولة ف
 المؤسسات الثقافية بيذا الشأف .

: أثبتت الدراسة أف العطاء العربي الفردي المبذوؿ في سبيؿ توحيد  تاسًعا
المصطمحات وضبطيا ، إنما ىو عطاء مستمر ؛ فقد حمؿ لواء العطاء في 

 ى اتآف ، جيؿٌ العقود الثالثة األخيرة ، منذ العقد األخير مف القرف العشريف إل
مسيرة أعالمنا  –ومازلوا  –مف المغوييف والمسانييف العرب ، أكمموا  جديدٌ 

المحدثيف الذيف تحمموا المسؤولية ذاتيا في الفترات السابقة ؛ مما يؤكد أف الجيود 
الفردية جيود ال يستياف بيا ، وأنيا قدمت لممكتبات العربية بالفعؿ مدونات 

 الباحثيف والدراسيف .  –زالت تخدـ وال –لسانية قيمة ، خدمت 
الييئة العميا التحاد المجامع المغوية : توصي الدراسة بضرورة تفعيؿ دور وأخيًرا 

العربية ؛ بيدؼ التنسيؽ بيف المجامع المغوية ، وتوحيد جيودىا في خدمة المغة 
العربية وقضاياىا ، وضرورة إعادة نشر قرارات المجامع ومطبوعاتيا القيمة ، 

 وضماف وصوليا إلى الجيات الميتمة بالبحث المغوي . 
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 المصادر والمراجع
  ـ أنيس  ـ. ٖٕٔٓألصوات المغوية، مكتبة األنجمومصرية ، دط، ،اإبراىي
  إبراىيـ خميؿ ، األسموبية ونظرية النص ، المؤسسة العربية لمدراسات

 ـ .ٜٜٚٔ، ٔوالنشر ، بيروت ، لبناف ، ط
 العربية تواجو العصر، دار الجاحظ لمنشر، بغداد ،  إبراىيـ السامرائي ،

 ـ .ٕٜٛٔ
 المعارؼ المصرية ، القاىرة ،  دار ،مدكور، في المغة واألدب إبراىيـ

 ـ . ٜٔٚٔ
  أحمد حساني ، مباحث في المسانيات ، منشورات كمية الدراسات

 ـ .ٖٕٔٓىػػ،ٖٗٗٔ، ٕاإلسالمية والعربية ، دبي ، اإلمارات ، ط
  المصطمح المساني في التراث مف التأصيؿ إلى التفعيؿ،  ، أحمد حساني

مجمة المصطمح ، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، العدد 
 ـ . ٕٕٓٓاألوؿ، 

  حمد عفيفي ، نحو النص " اتجاه جديد في الدرس النحوي " ، مكتبة
 ـ .ٕٔٓٓ،  ٔزىراء الشرؽ ، القاىرة ، ط

 مصطمح " المصطمح ونقد النقد أحمد أبو حسف ، مدخؿ إلى عمـ ال
،  ٔٙ/ٓٙالعربي الحديث " ، مجمة الفكر العربي المعاصر ، ع 

 ـ . ٜٜٛٔ
  أحمد بف فارس بف زكريا ، معجـ مقاييس المغة ، بعناية محمد عوض

 مرعب، فاطمة محمد أصالف ، دار إحياء التراث العربي ، د.ت . 
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 تب ، مصر ، أحمد مختار عمر ، دراسة الصوت المغوي ، عالـ الك
 ـ .  ٕٙٓٓالطبعة الرابعة ، 

  أحمد مومف ، المسانيات " النشأة والتطور ، ديواف المطبوعات الجامعية
 ـ .ٕٕٓٓ، 

 عمـ األصوات العاـ ، مركز اإلنماء القومي ، بيروت ،   ،بّساـ بركة 
 .  دت

  ، تماـ حساف، المغة بيف المعيارية والوصفية، عالـ الكتب، القاىرة
 ـ .ٕٙٓٓ

 الثقافة، الدار  رالمغة العربية معناىا ومبناىا، ، دا ، اـ حسافتم
 ـ. ٕٔٓٓالبيضاء، المغرب، 

  في المغة ، ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ،  بحثمناىج ال،تماـ حساف
 ـ. ٜٙٛٔالمغرب ، دط ، 

  التيانوي ، محمد عمي ، كشاؼ اصطالحات الفنوف ، تحقيؽ : لطفي
 ـ. ٖٜٙٔصرية العامة لمتأليؼ ،القاىرة عبد البديع ، المؤسسة الم

  ، " توف .أ. فاف دايؾ ، عمـ النص " مدخؿ متداخؿ االختصاصات
 ـ .ٕٔٓٓ، ٔترجمة سعيد حسف بحيري ، دار القاىرة لمكتاب ، ط

 المفاىيـ في عمـ المصطمحات، ترجمة جواد سماعنة،  نظرية،  ج ساجر
، ٚٗاط ،  ع مجمة المساف العربي، مكتب تنسيؽ التعريب ، الرب

 ـ . ٜٜٜٔ



2222)يناير( 4، ع41مج      ) اللغويات والثقافات المقارنة(     مجلة كلية اآلداب جامعة الفيوم      

 

  راضي هحود الزينيد حوه ...( د.س اللغىي الوعاصرالثنائيات اللسانية في الدر)
245 

 

  لصواتة والصرافة، ترجمة محمد بمبوؿ وعبد ، اج لوفنشتاـ وآخروف
المغرب، الطبعة األولى،  البيضاء،الرزاؽ ترابي، دار توبقاؿ، الدار 

 ـ . ٕٚٓٓ
 . جميؿ صميبا ، المعجـ الفمسفي ، دار الكتاب المبناني ، بيروت 
 ات الحديثة وعمـ جوناثاف كولر، فردينادي سوسير "أصوؿ المساني

العالمات " ترجمة: عز الديف إسماعيؿ ، المكتبة األكاديمية ، القاىرة ، 
 ـ .ٕٓٓٓ، ٔط

  المعجـ العممي المختص )المنيج والمصطمح(، ، مجمة ، جواد سماعنة
 ـ . ٕٓٓٓمجمع دمشؽ، سوربا ، 

  الجرجاني ، عمي بف محمد الشريؼ ، التعريفات ، مكتبة بيروت ، لبناف
 ـ.ٜٜٓٔ، ط

  حساـ البينساوي،عمـ األصوات، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، الطبعة
 ـ .ٕٛٓٓالثانية، 

  حافظ إسماعيمي عموي ، وليد أحمد العناتي ، أسئمة المغة " أسئمة
المسانيات " حصيمة نصؼ قرف مف المسانيات في الثقافة العربية ، الدار 

ىػػ ، ٖٓٗٔ،  ٔط العربية لمعمـو ناشروف ، منشورات االختالؼ ،
 ـ . ٜٕٓٓ

  سعد مصموح ، نحو أجرومية لمنص الشعري " دراسة في قصيدة جاىمية
 ـ .ٜٜٚٔ، أغسطس ، ٔ/ٕ، ع ٓٔ" ، مجمة فصوؿ ، القاىرة ، مج /

 ٕسعيد األفغاني، مف حاضر المغة العربية ، دار الفكر ،بيروت ،ط   ،
 ـ .ٜٔٚٔ
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 التجاىات " لونجماف ، سعيد حسف بحيري ، عمـ لغة النص " المفاىيـ وا
 ـ .ٜٜٚٔ،  ٔالقاىرة ، ط

  تح، السكاكي ، ، نعيـ زرزور، دار الكتب العممية،  قيؽمفتاح العمـو
 ـ . ٖٜٛٔبيروت ، الطبعة األولى ،

 ٓٔسمير ستيتيو ، نحو معجـ لساني موحد ، ، أبحاث اليرموؾ ، ـ ،
 ـ .ٕٜٜٔ، جامعة اليرموؾ ، إربد ، ٕع

 لعربية في خمسيف عاًما ، مجمع المغة شوقي ضيؼ ، مجمع المغة ا
 ـ . ٜٗٛٔىػ، ٗٓٗٔ،  ٔالعربية ، القاىرة ، ط

  ـ المغة النصي بيف النظرية والتطبيؽ " دراسة تطبيقية صبحي الفقي ، عم
،  ٔعمى السور المكية ، دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع ، ط

 ـ.ٕٓٓٓ
 نقؿ ، " بحث صالح فضؿ ، إشكالية المصطمح األدبي بيف الوضع وال

منشور " ، بكمية اتآداب والعمـو اإلنسانية بفاس ، عدد خاص ، 
 ـ . ٜٛٛٔىػػ ، ٜٓٗٔ

  صالح فضؿ ، بالغة الخطاب وعمـ النص ، عالـ المعرفة ، المجمس
، أغسطس  ٗٙٔالوطني لمثقافة والفنوف واتآداب ، الكويت ، ع 

 ـ .ٕٜٜٔ
 عبد الستار أحمد  الزبيدي ، تاج العروس مف جواىر القاموس ، تحقيؽ :

 ـ. ٖٜٜٔىػ،ٗٔٗٔ،وزارة اإلعالـ الكويت ، ٖفرج ، ط
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  ر.ىػػ.روبنز ، موجز تاريخ عمـ المغة في الغرب " فصؿ عمـ المغة في
،  ٕٕٚالقرف العشريف " ، ترجمة د.أحمد عوض ، عالـ المعرفة 

 ـ . ٜٜٚٔالمجمس الوطني لمثقافة والفنوف واتآداب ،الكويت ، نوفمبر 
  مباحث في عمـ المغة والمسانيات، ، دار الشؤوف الثقافية ،عبيدي شيد الر

 ـ .ٕٕٓٓالعامة، بغداد، العراؽ، الطبعة األولى، 
  ، روبرت دي بوجراند ، النص والخطاب واإلجراء ، ترجمة : تماـ حساف

 ـ.ٜٜٛٔ،  ٔعالـ الكتب ، القاىرة ، ط
 لمدراسات  عبد الرحمف بدوي، الموسوعة الفمسفية ، المؤسسة العربية

 والنشر، بيروت
  عبد الرحمف الحاج صالح ، مدخؿ إلى عمـ المساف الحديث،مجمة

 ـ .ٕٜٚٔالمسانيات ، الجزائر ، 
  عبد الرحمف العبيدي ، معجـ الصوتيات ، مركز البحوث والدراسات

 ـ . ٕٚٓٓاإلسالمية ، العراؽ ، الطبعة األولى ، 
  مقدمة في عمـ المصطمح عبد السالـ المسدي ، قاموس المسانيات " مع

الدار العربية لمكتاب، تونس، "، الدار العربية لمكتاب ، د.ت. وطبعة 
 ـ. ٜٗٛٔ

  ، عبد الصبور شاىيف ، العربية ، لغة العمـو والتقنية ، دار االعتصاـ
 ـ . ٜٙٛٔالقاىرة ، 

  عبود عبده ، األدب المقارف " مشكالت وآفاؽ " ، مطبعة اتحاد الكتاب
 ـ. ٜٜٛٔالعرب ، دمشؽ 
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  عالؿ الغازي ، تطور مصطمح ) التخييؿ ( في نظرية النقد العربي عند
السجمماسي ، بحث منشور بمجمة كمية اتآداب والعمـو اإلنسانية ، بفاس 

 ـ . ٜٛٛٔىػػ ، ٜٓٗٔ، عدد خاص ، 
  عمي عبد الواحد وافي،عمـ المغة، مكتبة نيضة مصر، القاىرة، الطبعة

 ـ .ٕٓٓٓالثالثة عشرة،
 عمـ المصطمح أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية ، مكتبة  لقاسمي،عمي ا

 ـ .  ٕٛٓٓلبناف ناشروف ، بيروت ، الطبعة األولى ، 
  عمي القاسمي ، المصطمح الموحد ومكانتو في الوطف العربي ، مجمة

 ـ .ٜٙٛٔ،  ٕٚالمساف العربي ، الرباط ، ع 
  يدىا وتوثيقياوضع المصطمحات وتوحالنظرية العامة ل، عمي القاسمي ،

،  ٛٔمجمة المساف العربي ، مكتب تنسيؽ التعريب ، الرباط ،العدد 
 ـ .ٜٓٛٔ

  ، عمار ساسي ، المساف العربي وقضايا العصر" رؤية عممية في : الفيـ
المنيج ، الخصائص، التعميـ ، التحميؿ ، " دار المعارؼ ، والية بميدة ، 

 ـ . ٕٓٓٓ
 دار طالس ، سوريا ،  تبةة ، مكغازي مختار طميمات ، في عمـ المغ

 ـ  ٕٚٓٓالطبعة الثالثة ، 
  ، فرديناف دي سوسير ، عمـ المغة العاـ ، ترجمة : يوئيؿ يوسؼ عزيز

 ـ .ٜ٘ٛٔ" ، سمسة كتب شيرية ، بغداد العراؽ ٖأفاؽ عربية "
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  ، فريد عوض حيدر ، توحيد ترجمة المصطمح في الوطف العربي
، جامعة الكويت ،  ٕٕية ، الحولية حوليات اتآداب والعمـو االجتماع

 ـ .ٕٕٔٓ
  ، فاضؿ ثامر ، إشكالية المصطمح النقدي في الخطاب النقدي الحديث

 ـ . ٜٜٗٔ، ٔبيروت ، الدار البيضاء ، ط
  معجـ المصطمحات المسانية  ، دار الكتاب الجديد ،الفاسي الفيري

 ـ .ٜٕٓٓالمتحدة ، بيروت ، الطبعة األولى ، 
  قاعدة  يالفاسي الفير ( االصطالح المولدGENTERM تقارير ،)

 ـ.  ٜٜٙٔ، معيد الدراسات واألبحاث لمتعريب. الرباط، ٔووثائؽ رقـ 
  ( مجد الديف محمد بف يعقوب ، ٚٔٛ-ٜٕٚالفيروزآبادي ، ) ىػػ

القاموس المحيط ، تقديـ ، محمد عبد الرحمف المرعمشي ، مركز الرسالة 
 لرسالة . لمدراسات وتحقيؽ التراث ، مؤسسة ا

  قاسـ محمد المومني ، ما ىو المصطمح ؟ " المصطمح النقدي في النقد
،  ٖٓٔ/ٕٓٔالمقارف خاصة " ، مجمة الفكر العربي المعاصر ، ع 

 ـ . ٜٛٛٔمركز اإلنماء القومي ، بيروت ، باريس ، 
 ـ . ٜٓٚٔدار المعارؼ، مصر، الطبعة األولى، ، كماؿ بشر، األصوات 
 وات العربية، تعريب صالح القرمادي، تونس، كانتينو، دروس في أص

 ـ . ٜٙٙٔ
  ،مجمع المغة العربية، المعجـ الوسيط ، مكتبة الشروؽ الدولية، القاىرة

 ـ .ٕٗٓٓالطبعة الرابعة، 
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  ، محمد األخضر الصبيحي ، مدخؿ إلى عمـ النص ومجاالت تطبيقو
بيضاء ، الدار العربية لمعمـو ، ناشروف ، منشورات االختالؼ ، الدار ال

 ـ .ٕٛٓٓ، ٔالمغرب ، ط
  محمد خطابي ، لسانيات النص ، مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ، المركز

 ـ .ٜٜٔٔ، ٔالثقافي العربي ، بيروت الدار البيضاء ، ط
  محمد رشاد حمزاوي ، العربية والحداثة ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت

 ـٜٙٛٔ، ٕ، ط
 ة المصطمحات وتوحيدىا المنيجية العامة لترجم حمزاوي ، رشادمحمد

العربي ( ، دار الغرب اإلسالمي، لبناف، الطبعة  ميدافوتنميطيا ) ال
 ـ . ٜٙٛٔاألولى ،

  ، محمد عبد الرحيـ، أزمة المصطمح في النقد القصصي ، مجمة فصوؿ
 ـ . ٜٚٛٔ، ٗوٖ، العدد  ٚالييئة المصرية لمكتاب ، القاىرة ، مج 

  ،لنظري، مكتبة لبناف، بيروت، عمـ المغة ا معجـمحمد عمي الخولي
 ـ . ٕٜٛٔالطبعة األولى، 

  محمد محمد يونس عمي ، مدخؿ إلى المسانيات ، دار الكتاب الجديد
 ـ.ٕٗٓٓ،  ٔالمتحدة ، ط

  دار الفكر العربي، ئ العربيعمـ المغة مقدمة لمقار ، محمود السعراف ،
 ـ.ٜٜٚٔالقاىرة ، الطبعة الثانية ، 

 المغوية لعمـ المصمح ، دار غريب ،  محمود فيمي حجازي ، األسس
 القاىرة ، د.ت. 
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  " مختار لذعر ، إشكالية المصطمح بيف إلزامية النسؽ وواقع االستعماؿ
المصطمحات النقدية نموذًجا " ، منشورات كمية المغة العربية والدراسات 

 ـ .ٕٙٔٓىػػ،ٖٚٗٔاالجتماعية ، جامعة القصيـ ، السعودية ، 
 ات والفونولوجيا، ، دار اتآفاؽ، الجزائر، دتالصوتي ،مصطفى حركات. 
  مصطفى الحيادرة ، مصطمحاتنا المغوية بيف التغريب والتعريب ، مجمة

 ـ . ٕ٘ٓٓ، ٜٙمجمع المغة العربية األردني، األردف، العدد
  مصطفى الشيابي ، المصطمحات العممية والفنية في المغة العربية في

،  ٕلعممي العربي ، دمشؽ ، طالقديـ والحديث ، مطبوعات المجمع ا
 ـ .  ٜ٘ٙٔ

  قضايا المصطمح المغوي العربي ، ، عالـ  مف، مصطفى طاىر الحيادرة
 ـ . ٖٕٓٓالكتب الحديث ، األردف ، الطبعة األولى ، 

 المعجـ الموّحد لمصطمحات المسانيات ،  ،مكتب تنسيؽ التعريب بالرباط
 ـ . ٕٕٓٓية ، ، مكتبة النجاح ، الدار البيضاء ،الطبعة الثان

  ،ممدوح خسارة، إشكالية الدقة في المصطمح العربي، مجمة التعريب
 ـ. ٜٜٗٔبيروت ، 

  ماري آف بافو ،وجورج إليا رفاتي ، النظريات المسانية الكبرى مف النحو
المقارف إلى الذرائعية ، ترجمة محمد الراضي ، المنظمة العربية لمترجمة 

 ـ . ٕٕٔٓ، ٔ، بيروت ، آذار "مارس" ،ط
  أسس عمـ المغة، ، ترجمة وتعميؽ أحمد مختار عمر، عالـ ، ماريو باي

 ـ . ٜٜٛٔالكتب، القاىرة، الطبعة الثامنة، 
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  ، " مازف الوعر، حديث ضمف كتاب ) أسئمة المغة "أسئمة المسانيات
حصيمة نصؼ قرف مف المسانيات في الثقافة العربية ، إعداد وتقديـ : 

يد أحمد عناني ، الدار العربية لمعمـو ، حافظ إسماعيمي عموي ، ول
 ـ .ٜٕٓٓ، ٔناشروف ، منشورات االختالؼ ، دار األماف ، ط

 ،عمـ األصوات، تعريب عبد الصبور شاىيف، مطبعة التقّدـ ،  مالمبرج
 ـ. ٜ٘ٛٔالقاىرة، 

  ميجاف الرويمي ، سعد البازعي ، دليؿ الناقد األدبي ، المركز الثقافي
 ـ .ٕٕٓٓ، ٖضاء ، المغرب ،طالعربي ، الدار البي

  ،عمـ األصوات النطقي دراسات وصفية تطبيقيةعالـ الكتب  ىادي نير
 ـ .ٜٕٓٓالحديث، األردف، 

  يوسؼ عبد اهلل الجوارنة ، توحيد المصطمحات العممية العربية ، مجمة
الجامعة اإلسالمية لمبحوث اإلنسانية ، المجمد الحادي والعشريف ، العدد 

 ـ .ٖٕٔٓو الثاني ، يوني
  يوسؼ وغميسي ، إشكالية المصطمح النقدي العربي الجديد ، منشورات

 ـ . ٕٛٓٓ، ٔاالختالؼ ، الدار العربية لمعمـو ، ناشروف ، الجزائر ، ط
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 ىوامش الدراسة
                                                                 

ينظر : أحمد بف فارس بف زكريا ، معجـ مقاييس المغة ، بعناية محمد عوض مرعب، فاطمة محمد  ٔ
 أصالف ، دار إحياء التراث العربي ، مادة ) ث . ف . ي ( . 

  ابف منظور ، لساف العرب ، مادة ) ث . ف. ي ( .  ٕ
 .  ٜٖٚ/ ٔميؿ صميبا ، المعجـ الفمسفي ، دار الكتاب المبناني ، بيروت ، ج ج ٖ
 ينظر : ابف منظور ، لساف العرب ، مادة ) ؿ . س . ف . ( .  ٗ
أحمد حساني ، مباحث في المسانيات ، منشورات كمية الدراسات اإلسالمية والعربية ، دبي ، اإلمارات ،  ٘
 .ٖٔـ،صٖٕٔٓىػػ،ٖٗٗٔ، ٕط
ـ ، ص ٕٜٚٔرحمف الحاج صالح ، مدخؿ إلى عمـ المساف الحديث،مجمة المسانيات ، الجزائر ، عبد ال ٙ

ٕٜ  .  
ـ المصطمح "، الدار العربية لمكتاب ، د.ت.،  ٚ ـ المسدي ، قاموس المسانيات " مع مقدمة في عم عبد السال

 .  ٔٚص 
ـ، سمسمة المسانيات ، ٜٛٚٔسمبر دي ٜٔ-ٖٔينظر : كتاب الندوة " المسانيات والمغة العربية " تونس  ٛ

 ـ .  ٜٔٛٔالجامعة التونسية ، مركز األبحاث االقتصادية واالجتماعية 
ـ الوسيط ، مادة ) ع د د ( .  ٜ  مجمع المغة العربية ، المعج

ـ الوسيط : مادة ) ص ؿ ح  ٓٔ ينظر : ابف منظور ، لساف العرب ، والزمخشري ، أساس البالغة ، والمعج
 . ) 
ـ ، القاىرة ، عبد ال ٔٔ  .  ٛٔٔـ ، ص ٜٙٛٔصبور شاىيف ، العربية ، لغة العمـو والتقنية ، دار االعتصا
 .  ٛمحمود فيمي حجازي ، األسس المغوية لعمـ المصمح ، دار غريب ، القاىرة ، د.ت. ، ص ٕٔ
ـ ،وزارة اإلعالٖالزبيدي ، تاج العروس مف جواىر القاموس ، تحقيؽ : عبد الستار أحمد فرج ، ط ٖٔ

 ٖٛٔ/ٕـ،جٖٜٜٔىػ،ٗٔٗٔالكويت ، 
 .  ٕٛـ، ص ٜٜٓٔالجرجاني ، عمي بف محمد الشريؼ ، التعريفات ، مكتبة بيروت ، لبناف ، ط ٗٔ
وما  ٔٔمحمود فيمي حجازي ، األسس المغوية لعمـ المصمح ، دار غريب ، القاىرة ، د.ت. ، ص ٘ٔ

 بعدىا . 
ح ونقد النقد العربي الحديث " ، مجمة الفكر أحمد أبو حسف ، مدخؿ إلى عمـ المصطمح " المصطم ٙٔ

 .  ٗٛـ ، ص ٜٜٛٔ،  ٔٙ/ٓٙالعربي المعاصر ، ع 
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ـ المصطمح أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية ، مكتبة لبناف ناشروف ، بيروت ،  عمي القاسمي، ٚٔ عم
 .ٖٖٕ، ص ٕٛٓٓالطبعة األولى ، 

 الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ، مادة ) و ح د ( .   ٛٔ
ـ المصطمح أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية ، ، ص  ٜٔ  .ٖٕ٘عمي القاسمي ، عم
 .ٖٔمف قضايا المصطمح المغوي العربي ، مصطفى طاىر الحيادرة، ص  ٕٓ
 .ٖٔمف قضايا المصطمح المغوي العربي ، مصطفى طاىر الحيادرة ، ص  ٕٔ
ؿ ، الييئة المصرية لمكتاب ، محمد عبد الرحيـ  ، أزمة المصطمح في النقد القصصي ، مجمة فصو   ٕٕ

 .ٜٛ، ص ٜٚٛٔ،ٗ وٖ، العدد ٚ القاىرة ، مج 
المنيجية العامة لترجمة المصطمحات وتوحيدىا وتنميطيا ) الميداف العربي (، رشاد الحمزاوي، دار   ٖٕ

 .ٜ، ص ٜٙٛٔالغرب اإلسالمي، لبناف، الطبعة األولى ،
ـ ٕٗٓٓ، ٔ ات ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، طينظر : محمد محمد يونس عمي ، مدخؿ إلى المساني ٕٗ

 .  ٓٔ، ص 
ـ المغة في القرف العشريف " ، ترجمة د.أحمد  ٕ٘ ـ المغة في الغرب " فصؿ عم ر.ىػػ.روبنز ، موجز تاريخ عم

ـ ، ص ٜٜٚٔ، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واتآداب ،الكويت ، نوفمبر  ٕٕٚعوض ، عالـ المعرفة 
ٕٛٚ  . 

ماري آف بافو ،وجورج إليا رفاتي ، النظريات المسانية الكبرى مف النحو المقارف إلى الذرائعية ، ينظر :  ٕٙ
 .  ٙٓٔـ، ص ٕٕٔٓ، ٔترجمة محمد الراضي ، المنظمة العربية لمترجمة ، بيروت ، آذار "مارس" ،ط

إلى الذرائعية ، المرجع ماري آف بافو ، وجورج إليا رفاتي ، النظريات المسانية الكبرى مف النحو المقارف  ٕٚ
 .   ٕٛٔالسابؽ ، ص 

ميجاف الرويمي ، سعد البازعي ، دليؿ الناقد األدبي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب  ٕٛ
 . ٔٚـ ، ص ٕٕٓٓ، ٖ،ط
ينظر : عبود عبده ، األدب المقارف " مشكالت وآفاؽ " ، مطبعة اتحاد الكتاب العرب ، دمشؽ  ٜٕ

 .  ٜٔٔ ـ، صٜٜٛٔ
-ٕٔٔمحمد الناصر العجيمي ، المصطمح النقدي وقيمتو المعرفية ، دار الفكر العربي المعاصر ،ع   ٖٓ

 . ٕٚ-ٓٚـ،صٕٓٓٓ، لبناف ٖٔٔ



2222)يناير( 4، ع41مج      ) اللغويات والثقافات المقارنة(     مجلة كلية اآلداب جامعة الفيوم      

 

  راضي هحود الزينيد حوه ...( د.س اللغىي الوعاصرالثنائيات اللسانية في الدر)
255 

                                                                                                                                                                 

ينظر : عمار ساسي ، المساف العربي وقضايا العصر " رؤية عممية في : الفيـ ، المنيج ، الخصائص  ٖٔ
 .  ٜ٘-ٛ٘ـ ، ص ٕٓٓٓية بميدة ، ، التعميـ ، التحميؿ ، " دار المعارؼ ، وال

 ٖٚٔـ ، ص ٕٕٓٓينظر : أحمد مومف ، المسانيات " النشأة والتطور ، ديواف المطبوعات الجامعية ،  ٕٖ
 . 

 .  ٖٚٔأحمد مومف ، المسانيات " النشأة والتطور ، السابؽ نفسو ، ص  ٖٖ
تعماؿ " المصطمحات النقدية ينظر : مختار لذعر ، إشكالية المصطمح بيف إلزامية النسؽ وواقع االس ٖٗ

نموذًجا " ، منشورات كمية المغة العربية والدراسات االجتماعية ، جامعة القصيـ ، السعودية ، 
 .  ٕٚـ ، ص ٕٙٔٓىػػ،ٖٚٗٔ

 .  ٕٚالسابؽ نفسو ، ص  ٖ٘
ينظر : مختار لذعر ، إشكالية المصطمح بيف إلزامية النسؽ وواقع االستعماؿ " المصطمحات النقدية   ٖٙ
موذًجا " ، منشورات كمية المغة العربية والدراسات االجتماعية ، جامعة القصيـ ، السعودية ، ن

 .  ٖٙـ ، ص ٕٙٔٓىػػ،ٖٚٗٔ
، ٔفاضؿ ثامر ، إشكالية المصطمح النقدي في الخطاب النقدي الحديث ، بيروت ، الدار البيضاء ، ط ٖٚ

 .  ٕٔـ، صٜٜٗٔ
ؿ المسانيات الحديثة وعمـ العالمات " ترجمة: عز الديف ينظر :جوناثاف كولر، فردينادي سوسير "أصو ٖٛ

  .  ٗٙـ ، ص ٕٓٓٓ، ٔإسماعيؿ ، المكتبة األكاديمية ، القاىرة ، ط
يوسؼ وغميسي ، إشكالية المصطمح النقدي العربي الجديد ، منشورات االختالؼ ، الدار العربية لمعمـو  ٜٖ

 .  ٖٛٔـ ، ص  ٕٛٓٓ، ٔ، ناشروف ، الجزائر ، ط
 .  ٕٗٔ/ٔٗٔظر : يوسؼ وغميسي ، إشكالية المصطمح النقدي العربي الجديد ، مرجع سابؽ ، ص ين ٓٗ
 . ٖٗٔينظر : : يوسؼ وغميسي ، إشكالية المصطمح النقدي العربي الجديد ، مرجع سابؽ  ٔٗ
ـ المغة في القرف العشريف " ، ترجمة د.أح ٕٗ ـ المغة في الغرب " فصؿ عم مد ر.ىػػ.روبنز ، موجز تاريخ عم

ـ ، ٜٜٚٔ، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واتآداب ،الكويت ، نوفمبر  ٕٕٚعوض ، عالـ المعرفة 
 .  ٕٛٛص
ـ المغة العاـ ، ترجمة : يوئيؿ يوسؼ عزيز ، أفاؽ عربية " ٖٗ " ، سمسة ٖينظر : فرديناف دي سوسير ، عم

 .  ٕٓٔـ ، ص ٜ٘ٛٔكتب شيرية ، بغداد العراؽ 
 .  ٖٙٔعمـ المغة العاـ ، ترجمة يوئيؿ يوسؼ عزيز ، مرجع سابؽ ، ص  فرديناف دي سوسير ،  ٗٗ
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 .  ٖٙٔالسابؽ نفسو ، ص  ٘ٗ
ـ الموّحد لمصطمحات المسانيات ، ص  ٙٗ  . ٙٗمكتب تنسيؽ التعريب بالرباط ،المعج
ـ المغة، ، صٕٕٚالمسدي، قاموس المسانيات، ص عبد السالـ ٚٗ . ٖٓٓ. عمي عبد الواحد وافي ، عم

ـ خالد . عمي عبدالواحد وافي ٖٕٕي، صناعة المصطمح الصوتي في المساف العربي الحديث، صىشا
ـ المغة ، ص  .  ٖٓٓ،عم

ـ الموّحد لمصطمحات المسانيات ، ص ٛٗ ـ أنيس، ٙٗمكتب تنسيؽ التعريب بالرباط، المعج . إبراىي
ـ المغة، ترجمة وتعميؽ أحمد مختار عمرٖٕٔاألصوات المغوية، ص . ٕٛٔ، ص. ماريو باي، أسس عم

ـ األصوات، ص  .ٖٗٛ. أحمد مختار عمر،  دراسة الصوت المغوي، صٕٗٔحساـ البينساوي،  عم
ـ المغة،ص  ٜٗ ـ األصوات النطقي دراسات وصفية تطبيقية، ٜٕٓمحود السعراف ، عم . ىادي نير،  عم
 .ٖٜٕص
ـ المصطمحات المسانية ، ص  ٓ٘  .ٖٛمكتب تنسيؽ التعريب بالرباط ،معج
 . ٚٗٔـ األصوات النطقي دراسات وصفية تطبيقية، صىادي نير، عم  ٔ٘
 .ٙٗ، صٜٙٙٔكانتينو، دروس في أصوات العربية، تعريب صالح القرمادي، تونس،   ٕ٘
ـ ، القاىرة،   ٖ٘ ـ األصوات، تعريب عبد الصبور شاىيف، مطبعة التقّد  .   ٛٗٔ، صٜ٘ٛٔمالمبرج، عم
 . ٖٛة النسؽ وواقع االستعماؿ ،مرجع سابؽ ، ص ينظر : مختار لذعر ، إشكالية المصطمح بيف إلزامي ٗ٘
 . ٖٕينظر : تماـ حساف ، المغة العربية معناىا ومبناىا ،مرجع سابؽ ، ص   ٘٘
ـ الموّحد لمصطمحات المسانيات ، ص  ٙ٘  . ٖ٘ٔمكتب تنسيؽ التعريب بالرباط المعج
ـ الموّحد لمصطمحات المسانيات ، م  ٚ٘  .ٖ٘ٔصكتب تنسيؽ التعريب بالرباط ، المعج
ـ المساف العاـ، ، ترجمة عبد القادر قنيني،ص  ٛ٘  .ٖٔفرديناند دي سوسير ، محاضرات في عم
ـ أنيس ،  األصوات المغوية ، ص  ٜ٘  .ٖٗإبراىي
 .ٓٗٔ. وكماؿ بشر ، دراسة الصوت المغوي ، صٓ٘ٔتماـ حساف ،مناىج البحث في المغة ، ص  ٓٙ
 .ٚٗٔ/ٙٗٔعربي، صمصطفى الحيادرة مف قضايا المصطمح المغوي ال  ٔٙ
 .ٕٛٓعمي القاسمي، عمـ المصطمح أسسو النظرية وتطبيقاتو العممية، ص  ٕٙ
المنيجية العامة لترجمة المصطمحات وتوحيدىا وتنميطيا ) الميداف العربي ( ، محمد رشاد الحمزاوي ،   ٖٙ
 .ٗ٘ص
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ـ الموّحد لمصطمحات المسانيات، ص  ٗٙ  .ٕٔٔمكتب تنسيؽ التعريب بالرباط، المعج
ـ الموحد لمصطمحات المسانيات ، ص  ٘ٙ . عبد السالـ المسدي ٕٔٔمكتب تنسيؽ التعريب بالرباط، المعج

ـ المصطمحات المسانية ، صٜ٘ٔ،قاموس المسانيات، ، ص ، محمود ٕٚٗ. و الفاسي الفيري ، ،معج
ـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ، ، ص ـ المغة اٜٜٕالسعراف ، عم ـ عم لنظري، ، . محمد عمي الخولي ،معج

 .ٜ٘ص
ـ المصطمحات المسانية ، الفاسي الفيري ، ص  ٙٙ  .ٕٛٗمعج
ـ حساف ،المغة بيف المعيارية والوصفية، ، ٓٗٔمصطفى حركات ،الصوتيات والفونولوجيا ، ص  ٚٙ  . تما

. رشيد العبيدي ،مباحث في عمـ المغة ٖ٘. ا تماـ حساف،  لمغة العربية معناىا ومبناىا، صٜٔٔص
. ، فرديناند دي ٘ٚ، صٕٕٓٓدار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد، العراؽ، الطبعة األولى، والمسانيات، ، 

ـ ٘٘سوسير، محاضرات في عمـ المساف العاـ، ترجمة عبد القادر قنيني،ص . محمد عمي الخولي، معج
ـ المغة النظري، ص  .  ٜ٘عم

ـ المغة، ترجمة ، وتعميؽ أحمد مختار عمر، ص  ٛٙ . و ٚٗ، وصٙٗ، وصٖٗماريو باي، أسس عم
ـ المغة  ، ص  .  ٖٛٔغازي مختار  طميمات في عم

ـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ، ص  ٜٙ  .ٜٜٕ، و ص ٗٓٔمحمود السعراف، عم
ـ األصوات، صٚٙتماـ حساف ،  مناىج البحث في المغة ، ص ٓٚ  ـ البينساوي، عم ـ ٕٔ. حسا . إبراىي

 . ٖٗت، ،ص. اكماؿ بشر األصواٚأنيس ،األصوات المغوية، ، ص
ـ المساف العاـ، ترجمة عبد القادر قنيني،ص  ٔٚ   .٘٘فرديناند دي سوسير، محاضرات في عم

ـ المغة، مكتبة نيضة مصر، القاىرة، الطبعة الثالثة عشرة،  ٕٚ  . ٚ، صٕٓٔٓعمي عبد الواحد وافي،  عم
ـ المساف العاـ ، ترجمة عبد القادر ينظر :  ٖٚ  .٘٘قنيني،ص فرديناند دي سوسير محاضرات في عم
 .ٙٙأحمد مختار عمر ، دراسة الصوت المغوي ، صينظر :   ٗٚ
 .ٙٗأسس عمـ المغة، ، ترجمة وتعميؽ أحمد مختار عمر، ص، ماريو باي ٘ٚ
أحمد حساني ، المصطمح المساني في التراث مف التأصيؿ إلى التفعيؿ،  مجمة المصطمح ، جامعة أبي   ٙٚ

 . ٗٛ، صٕٕٓٓاألوؿ، بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، العدد 
ـ الموحد لمصطمحات المسانيات ، ص  ٚٚ  .ٔٔٔمكتب تنسيؽ التعريب بالرباط، المعج
ـ المصطمحات المسانية ، ، صٔٔٔالمرجع  السابؽ نفسو ، ص  ٛٚ  .ٕٙٗ.و الفاسي الفيري  معج
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ـ . و حسٖٔفرديناند دي سوسير محاضرات في عمـ المساف العاـ، ، ترجمة عبد القادر قنيني،ص  ٜٚ ا
ـ المغة، ، ترجمة وتعميؽ أحمد مختار عمر، ٖ٘ٔالبينساوي ، عمـ األصوات، ، ص . ماريو باي، أسس عم

 .ٛٛص
 .ٖ٘ٔحساـ البينساوي ، عمـ األصوات، ص  ٓٛ
ـ األصوات العاـ ، ص   ٔٛ ـ بركة ، عم . ٚ٘ٔ.و تماـ حساف ، مناىج البحث في المغة،صٚٚٔبّسا

. الفاسي الفيري ، ٖٔٔـ البينساوي ، عمـ األصوات، ، ص. حسإٙٔومحمود السعراف عمـ المغة، ،ص
ـ المصطمحات المسانية ، ، ص .و ماريو باي أسس عمـ المغة، ، ترجمة وتعميؽ أحمد مختار ٕٙٗمعج

ـ المغة والمسانيات، ، صٜٗعمر، ص  .ٜٚ. عبد الرحماف العبيدي ، مباحث في عم
 . ٕٙصطفى حركات ،الصوتيات والفونولوجيا ، صم  ٕٛ
 .ٜ٘ٔعبد السالـ المسدي ، قاموس المسانيات، ص  ٖٛ
ـ المغة ، ص  ٗٛ  .  ٓ٘ٔغازي مختار طميمات ،في عم
ـ حساف، المغة بيف المعيارية والوصفية، ٛٚتماـ حساف، المغة العربية معناىا ومبناىا، ص  ٘ٛ . و تما
 .ٜٔٔص
 .٘ٙٔأحمد مختار عمر ، دراسة الصوت المغوي ، ، ص  ٙٛ
 .٘ٙٔدراسة الصوت المغوي ، صأحمد مختار عمر ،    ٚٛ
 .ٗٚٔأحمد مختار عمر ،دراسة الصوت المغوي ، ، ص  ٛٛ
 .ٜٙعبد الرحماف الحاج صالح، اقتراح مقاييس الختيار األلفاظ، ص  ٜٛ
ـ بركة،ٜٓ ـ األصوات العاـ ، مركز اإلنماء القومي ، بيروت ، دت ، ص  بّسا  .ٙٚٔعم

 .ٜٗٔ، صٜٗٛٔر العربية لمكتاب، تونس، عبد السالـ المسدي ،قاموس المسانيات، الدا  ٜٔ
 . ٖ٘، صٜٓٚٔكماؿ بشر، األصوات ، دار المعارؼ، مصر، الطبعة األولى،    ٕٜ
ـ أنيس ،األصوات المغوية ، ، مكتبة ٙٚٔينظر : كماؿ بشر األصوات، ، ص  ٖٜ . وينظر : إبراىي

ـ الصوتيات ، عبد الرحمف العبيدي ٚ، ص ٖٕٔٓاألنجمومصرية ، دط ،  ، مركز البحوث . ومعج
.و فرديناند دي سوسير ،محاضرات ٕ٘ٔ، ص ٕٚٓٓوالدراسات اإلسالمية ، العراؽ ، الطبعة األولى ، 

. و مصطفى ٘٘، صٕٛٓٓفي عمـ المساف العاـ، ، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرؽ، المغرب، 
ـ المغة . و مٓٔحركات، الصوتيات والفونولوجيا، ، دار اتآفاؽ، الجزائر، دت، ص حمود السعراف ، عم
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ـ ٔٙٔ، صٜٜٚٔمقدمة لمقارئ العربي ، ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، الطبعة الثانية ،  .ىادي نير،  عم
ـ الكتب الحديث، األردف،   .  ٚ٘ٔ،صٜٕٓٓاألصوات النطقي دراسات وصفية تطبيقيةعال

ـ الموّحد لمصطمحات المسان ٜٗ يات ، ، مكتبة النجاح ، الدار مكتب تنسيؽ التعريب بالرباط، المعج
ـ المصطمحات المسانية  ، دار الكتاب ٕٔٔ،ص ٕٕٓٓالبيضاء ،الطبعة الثانية ،  . الفاسي الفيري ،معج

ـ وآخروف ، الصواتة والصرافة، ٜٕٗ، ص ٜٕٓٓالجديد المتحدة ، بيروت ، الطبعة األولى ،  . ج لوفنشتا
، ٕٚٓٓاؿ، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة األولى، ترجمة محمد بمبوؿ وعبد الرزاؽ ترابي، دار توبق

 .ٜص
 .ٔٙٔعمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ، محمود السعراف، ص  ٜ٘
،  ٕٙٓٓأحمد مختار عمر ، دراسة الصوت المغوي ، عالـ الكتب ، مصر ، الطبعة الرابعة ،   ٜٙ
ـ أنيس ،األصوات المغوية، ،مكتبة األنجمومصرية، القاى٘ٙص  .ٚ، صٖٕٔٓرة، . و إبراىي
ـ عمـ المغة النظري، مكتبة لبناف، بيروت، الطبعة األولى،   ٜٚ  .ٜٛ، صٕٜٛٔمحمد عمي الخولي، معج
ـ األصوات النطقي دراسات وصفية تطبيقية، ص  ٜٛ  .ٚ٘ٔىادي نير،عم
ـ المغة ، مكتبة دار طالس ، سوريا ، الطبعة الثالثة ،   ٜٜ ،  ٕٚٓٓغازي مختار طميمات ، في عم
ـ األصوات، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، الطبعة الثانية، .حسٜٗٔص ـ البينساوي،عم  .  ٕٔ، صٕٛٓٓا

. و األصوات، كماؿ بشر، ٚ٘ٔىادي نير، عمـ األصوات النطقي دراسات وصفية تطبيقية، ص  ٓٓٔ
 .ٖ٘ص

،  ٜٙٛٔتماـ حساف ،مناىج البحث في المغة ، ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، دط ،   ٔٓٔ
ـ حساف، المغة بيف المعيارية والوصفية، عالـ الكتب، القاىرة ، ٜٖٔص  .  ٜٔٔ، صٕٙٓٓ. تما

 .ٓٔالصوتيات والفونولوجيا، مصطفى حركات، ص  ٕٓٔ
ـ الكتب، القاىرة، الطبعة   ٖٓٔ ـ المغة، ، ترجمة وتعميؽ أحمد مختار عمر، عال ماريو باي ، أسس عم

 .ٚٗ، وصٙٗ،وصٖٗ، صٜٜٛٔالثامنة، 
ـ حساف ، المغة العربية معناىا ومبناىا، ، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  ٗٓٔ  .ٖٗ،صٕٔٓٓتما
ـ المغة، ، ترجمة وتعميؽ أحمد مختار عمر، ص  ٘ٓٔ  .ٙٗماريو باي ،أسس عم
 .٘٘ينظر : فرديناند دي سوسير،  محاضرات في عمـ المساف العاـ، ترجمة عبد القادر قنيني، ص  ٙٓٔ
 .ٙٙد مختار عمر ،دراسة الصوت المغوي ، صأحمينظر :   ٚٓٔ
 .ٙٗماريو باي، أسس عمـ المغة، ، ترجمة وتعميؽ أحمد مختار عمر، ص ٛٓٔ
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ـ الموحد لمصطمحات المسانيات ، ص  ٜٓٔ  .ٔٔالفاسي الفيري ،المعج
ـ الموحد لمصطمحات المسانيات ، ص  ٓٔٔ  ..ٔٔمكتب تنسيؽ التعريب بالرباط، المعج
ـ المغة ، صغازي مختار طميمات ،ف  ٔٔٔ . و رشيد العبيدي ، مباحث في عمـ المغة ٓ٘ٔي عم

ـ األصوات، ، صٓٛوالمسانيات، ص ـ البينساوي  عم ـ المغة، ، ٜٖٔ. حسا . و ماريو باي ، أسس عم
 .ٛٛترجمة وتعميؽ أحمد مختار عمر، ص

 .ٕٙٗعبد السالـ المسدي ، قاموس المسانيات، ص  ٕٔٔ
 .ٙٙٔغوي ، صأحمد مختار عمر ، دراسة الصوت الم  ٖٔٔ
 . ٕٙالصوتيات والفونولوجيا، ، ص مصطفى حركات، ٗٔٔ
ـ المغة، ترجمة وتعميؽ أحمد مختار عمر، ص  ٘ٔٔ  .ٓ٘ماريو باي، أسس عم
 . ٗٛٔأحمد مختار عمر ، دراسة الصوت المغوي ، ص  ٙٔٔ
ـ المغة، ترجمة وتعميؽ أحمد مختار عمر، ص  ٚٔٔ  .ٜٗماريو باي، أسس عم
  .  ٔٔـ ، صٜٗٛٔموس المسانيات ، تونس عبد السالـ المسدي ، قا ٛٔٔ

ينظر : قاسـ محمد المومني ، ما ىو المصطمح ؟ " المصطمح النقدي في النقد المقارف خاصة " ،  ٜٔٔ
ـ ، ص ٜٛٛٔ، مركز اإلنماء القومي ، بيروت ، باريس ،  ٖٓٔ/ٕٓٔمجمة الفكر العربي المعاصر ، ع 

ٜٚ  . 
بيف الوضع والنقؿ ، " بحث منشور " ، بكمية اتآداب صالح فضؿ ، إشكالية المصطمح األدبي   ٕٓٔ

 .  ٜ٘ـ ، ص ٜٛٛٔىػػ ، ٜٓٗٔوالعمـو اإلنسانية بفاس ، عدد خاص ، 
عالؿ الغازي ، تطور مصطمح ) التخييؿ ( في نظرية النقد العربي عند السجمماسي ، بحث منشور ٕٔٔ

  .   ٜ٘ـ ، ص ٜٛٛٔػ ، ىػٜٓٗٔبمجمة كمية اتآداب والعمـو اإلنسانية ، بفاس ، عدد خاص ، 
أحمد أبو حسف ، مدخؿ إلى عمـ المصطمح " المصطمح ونقد النقد العربي الحديث " ، مجمة الفكر  ٕٕٔ

 .  ٗٛـ ، ص ٜٜٛٔ،  ٔٙ/ٓٙالعربي المعاصر ، ع 
 .  ٙ/ٔىػػ ، جٔٓٗٔحساـ الخطيب ، األدب المقارف ، دمشؽ ،   ٖٕٔ
غريب والتعريب ، مجمة مجمع المغة العربية األردني، مصطفى الحيادرة ، مصطمحاتنا المغوية بيف الت  ٕٗٔ

وينظر : يوسؼ عبد اهلل الجوارنة ، توحيد المصطمحات العممية  .ٖٗٔ، صٕ٘ٓٓ، ٜٙاألردف، العدد
العربية ، مجمة الجامعة اإلسالمية لمبحوث اإلنسانية ، المجمد الحادي والعشريف ، العدد الثاني ، يونيو 

 . وما بعدىا  ٖٔـ ، ص ٖٕٔٓ



2222)يناير( 4، ع41مج      ) اللغويات والثقافات المقارنة(     مجلة كلية اآلداب جامعة الفيوم      

 

  راضي هحود الزينيد حوه ...( د.س اللغىي الوعاصرالثنائيات اللسانية في الدر)
265 

                                                                                                                                                                 

 
ـ المصطمحات، ترجمة جواد سماعنة، مجمة المساف العربي، مكتب   ٕٙٔ ـ في عم ج ساجر ، نظرية المفاىي

 .ٛٛٔ، صٜٜٜٔ، ٚٗتنسيؽ التعريب ، الرباط ،  ع 
 .ٖٜٔ، ٕٜٔالمرجع نفسو : ص  ٕٚٔ
مصطفى طاىر الحيادرة ، مف قضايا المصطمح المغوي العربي ، ، عالـ الكتب الحديث ، األردف ،   ٕٛٔ

 .ٖٙٔ، صٖٕٓٓطبعة األولى ، ال
 . ٔٗ، صٜٜٗٔممدوح خسارة، إشكالية الدقة في المصطمح العربي، مجمة التعريب، بيروت ،   ٜٕٔ
 .ٖٙٔمصطفى الحيادرة ، مصطمحاتنا المغوية بيف التغريب والتعريب ، ، ص  ٖٓٔ
، ، تح  ٖٔٔ عة األولى نعيـ زرزور، دار الكتب العممية، بيروت ، الطب قيؽالسكاكي ، مفتاح العمـو
 . ٖٙٗ، صٖٜٛٔ،

، ص  ٔعبد الرحمف بدوي، الموسوعة الفمسفية ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت ، ج  ٕٖٔ
ٕٖٗ- ٕٗٗ . 

جواد سماعنة ، المعجـ العممي المختص )المنيج والمصطمح(، ، مجمة مجمع دمشؽ، سوربا ،   ٖٖٔ
 . ٜٓٛ،صٗ-٘ٚ، ـ ٕٓٓٓ

 .ٜٖٔيا المصطمح المغوي العربي ، صمف قضا مصطفى طاىر الحيادرة ، ٖٗٔ
، معيػد الدراسػػات ٔ(، تقػارير ووثػػائؽ رقػـ GENTERMقاعػػدة االصػطالح المولػد )  الفاسػي الفيػريٖ٘ٔ

 .٘، ص ٜٜٙٔواألبحاث لمتعريب. الرباط، 
 .ٛٚ،صٜٔٚٔدار المعارؼ المصرية ، القاىرة ، ، إبراىيـ مدكور، في المغة واألدب  ٖٙٔ
،  ٔ" اتجاه جديد في الدرس النحوي " ، مكتبة زىراء الشرؽ ، القاىرة ، طأحمد عفيفي ، نحو النص   ٖٚٔ

 .  ٜـ ، ص ٕٔٓٓ
سعد مصموح ، نحو أجرومية لمنص الشعري " دراسة في قصيدة جاىمية " ، مجمة فصوؿ ، القاىرة ،   ٖٛٔ
 .  ٖ٘ٔـ ، ص ٜٜٚٔ، أغسطس ، ٔ/ٕ، ع ٓٔمج /

لمعرفة ، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واتآداب صالح فضؿ ، بالغة الخطاب وعمـ النص ، عالـ ا ٜٖٔ
  .  ٜٕٕـ ، ص ٕٜٜٔ، أغسطس  ٗٙٔ، الكويت ، ع 

ـ ، ٜٜٚٔ،  ٔسعيد حسف بحيري ، عمـ لغة النص " المفاىيـ واالتجاىات " لونجماف ، القاىرة ، ط  ٓٗٔ
 .  ٘ص 
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مى السور المكية ، دار قباء صبحي الفقي ، عمـ المغة النصي بيف النظرية والتطبيؽ " دراسة تطبيقية ع ٔٗٔ
 .  ٘ٔـ ، ص ٕٓٓٓ،  ٔلمطباعة والنشر والتوزيع ، ط

،  ٔروبرت دي بوجراند ، النص والخطاب واإلجراء ، ترجمة : تماـ حساف ، عالـ الكتب ، القاىرة ، ط ٕٗٔ
  .  ٕٛـ ، ص ٜٜٛٔ

ـ الخطاب ، المركز الثقافي ال ٖٗٔ عربي ، بيروت الدار محمد خطابي ، لسانيات النص ، مدخؿ إلى انسجا
  .  ٙـ ، ص ٜٜٔٔ، ٔالبيضاء ، ط

ـ خميؿ ، األسموبية ونظرية النص ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت ، لبناف ، ط ٗٗٔ ، ٔإبراىي
 .  ٘ـ ، صٜٜٚٔ

ـ النص " مدخؿ متداخؿ االختصاصات " ، ترجمة سعيد حسف بحيري ، دار  ٘ٗٔ توف .أ. فاف دايؾ ، عم
 .  ٗٔـ ، ص ٕٔٓٓ، ٔاب ، طالقاىرة لمكت

مازف الوعر، حديث ضمف كتاب ) أسئمة المغة "أسئمة المسانيات " ، حصيمة نصؼ قرف مف   ٙٗٔ
المسانيات في الثقافة العربية ، إعداد وتقديـ : حافظ إسماعيمي عموي ، وليد أحمد عناني ، الدار العربية 

 .ٜٔٔـ ،صٜٕٓٓ، ٔلمعمـو ، ناشروف ، منشورات االختالؼ ، دار األماف ، ط
ينظر : مصطفى الشيابي ، المصطمحات العممية والفنية في المغة العربية في القديـ والحديث ،  ٚٗٔ

 .  ٖٛٔ/ٖٚٔـ ، ص  ٜ٘ٙٔ،  ٕمطبوعات المجمع العممي العربي ، دمشؽ ، ط
 ٕٚع عمي القاسمي ، المصطمح الموحد ومكانتو في الوطف العربي ، مجمة المساف العربي ، الرباط ،  ٛٗٔ
 .  ٔٛـ ، ص ٜٙٛٔ، 

 .  ٔٔٔـ ، ص ٕٜٛٔإبراىيـ السامرائي ، العربية تواجو العصر ، دار الجاحظ لمنشر ، بغداد ،  ٜٗٔ
النظرية العامة لوضع المصطمحات وتوحيدىا وتوثيقيا ، ، مجمة المساف العربي ، عمي القاسمي ،   ٓ٘ٔ

 . ٖٔ/ٔج، ٜٓٛٔ،  ٛٔمكتب تنسيؽ التعريب ، الرباط ،العدد 
 .ٖ٘، صف قضايا المصطمح المغوي العربي ممصطفى طاىر الحيادرة ،  ٔ٘ٔ
 . ٜٜـ ، صٜٙٛٔ، ٕمحمد رشاد حمزاوي ، العربية والحداثة ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ، ط  ٕ٘ٔ
المنيجية العامة لترجمة المصطمحات وتوحيدىا وتنميطيا ) الميداف العربي ( ،  محمد رشاد حمزاوي، ٖ٘ٔ
 .ٓٙ/ٜ٘،ص
المنيجية العامة لترجمة المصطمحات وتوحيدىا وتنميطيا ) الميداف العربي ( د رشاد الحمزاوي ، محم  ٗ٘ٔ

 . ٜٔوص ٖٖ، ،ص 
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ـ الوسيط ، مكتبة الشروؽ الدولية، القاىرة، الطبعة الرابعة، مجمع المغة العربية،  ٘٘ٔ ،  ٕ، جٕٗٓٓالمعج
 .ٜٗٙص

حات وتوحيدىا وتنميطيا ) الميداف العربي ( ، المنيجية العامة لترجمة المصطممحمد رشاد الحمزاوي   ٙ٘ٔ
 .ٔٙ،ص
 .ٓٙ،ص السابؽ نفسو  ٚ٘ٔ
 وما بعدىا. ٕٙ، صالسابؽ نفسو ينظر  ٛ٘ٔ
 .  ٕٓٔ/ٔٓٔـ ، ص ٜٔٚٔ،   ٕسعيد األفغاني، مف حاضر المغة العربية ، دار الفكر ،بيروت ،ط ٜ٘ٔ

قرارات العممية والفنية بعد ص ، مجموعة ال ٕٗينظر المطبوعات الصادرة عف مجمع المغة العربية ج   ٓٙٔ
، آخر جزء .وولممزيد ينظر : شوقي ضيؼ ، مجمع المغة العربية في خمسيف عاًما ، مجمع المغة  ٖٖٗ

 ـ . ٜٗٛٔىػ، ٗٓٗٔ،  ٔالعربية ، القاىرة ، ط
ينظر : فريد عوض حيدر ، توحيد ترجمة المصطمح في الوطف العربي ، حوليات اتآداب والعمـو   ٔٙٔ

 .  ٗٔـ ، ص ٕٕٔٓ، جامعة الكويت ،  ٕٕ، الحولية  االجتماعية
 .  ٚٔفريد عوض حيدر ، المرجع السابؽ نفسو ، ص  ٕٙٔ
  .  ٚٛعمي القاسمي : المصطمح الموحد ومكانتو في الوطف العربي ، ص ٖٙٔ

 ـ . ٜٜ٘ٔ، ٕينظر : مصطمحات التمويف والنقؿ ، منشورات مجمع المغة العربية األردني ، ط  ٗٙٔ
، جامعة اليرموؾ ، إربد ، ٕ، عٓٔو ، نحو معجـ لساني موحد ، ، أبحاث اليرموؾ ، ـسمير ستيتي ٘ٙٔ

 .  ٖٚٔـ . ص ٕٜٜٔ
 .  ٕٔ/ٕٓأحمد مختار عمر ، المصطمح األلسني العربي وضبط منيجو ، ص  ٙٙٔ
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Linguistic Dualities in the Contemporary Language Lesson 
between Terminology Pluralism and Unification Efforts 

Abstract 
This study stops at three related issues - which the 

researcher sees - related: (bilingualism, terminological plurality, and 

efforts to standardize terminology); As for the issue of linguistic 

dualities, it refers to those dual linguistic correlates that de 

Saussure established since the beginning of the twentieth century 

in the contemporary linguistic study, and the great spread of these 

dualities that followed; And it had a direct impact on the spread of 

the phenomenon of polygamy in the field of linguistics. Hence, 

efforts were launched here and there; With the aim of confronting 

this terminological diversity, through various attempts; It seeks to 

standardize terminology in a single field of knowledge. The study 

tries to answer the following research questions: Is there a 

relationship between bilingualism and terminological plurality? If 

there is a relationship; What is its nature? What are the aspects of 

influence and influence between them? Can it be said that the issue 

of terminological plurality - as a linguistic issue - has arisen in the 

shade of verbal binaries? Or are there other factors and causes that 

led to the emergence of the term plurality? How true is the claim 

that there are no collective efforts to standardize terminology? And 

that the relevant linguistic institutions do not care about this 

matter? 

 Key Words: Linguistic Dualities - Terminology Pluralism- 
Unification Efforts. 


