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 ملخص البحث:

سعى اتبحث إىل اتوقوف على أصول مصطلحات احلدل اتبنيوي وأتسيس مفاهيمها يف 
يف اتفضاء اتعريب وأسباب تعيدها، وقي توصل إىل مجلة من ياغقها صة اتفضاء اتغريب وآتي

اتنقائج أمهها؛ مصطلحات احلدل اتبنيوّي ومفاهيمها يف اتفضاء اتغريب بعضها تعود أصوهلا 
أما  .إىل حدول أخرى غري تسانّية، منها اتفلسفة واملنطق واتّرايضّيات وعلم اتنفس وغريها

ما بني اترتمجة واتنحت واتيخيل؛ فقعّيدت  هايف احلدل اتعريب فدي تنّوعت آتيات وضع
املصطلحات تبًعا تقعّيد آتّيات وضعها، ما بني مرتمجة ودخيلة ومنحوتة، وتعّيدت 
املصطلحات املرتمجة بقعّيد معاخري وضع املصطلح، وبقعّيد املرتمجني واخقالفهم يف األوتوخّة 

تقلك املعاخري، وأخًضا بعض املصطلحات اتّيخيلة تعّيدت بقعّيد اتلغات املندول  اتيت منحوها
عنها، هذا وقي تعّيدت املصطلحات بقعّيد اتناقلني، وبل تعّيدت على مسقوى اتناقل 
نفسه بقعّيد مؤتفاته، وتعّيدت عني اتناقل نفسه يف اتكقاب نفسه، وسبب ذتك إّما مراعاة 

على مصطلح، وهو ما جنيه يف اقل وعيم اسقدرايره ضطراب اتنّ خللفيات اتدراء، وإّما ا
 ، وإّما توثيق املرادفات املقياوتة واملدبوتة تلمصطلح وهو شأن أغلب املعاجم.اتكقب

 .ةكيبيّ ة، اترّت ية، االسقبياتيّ مانّ ة، اتزّ ة، اآلنيّ اتبنيوّخ  اتبنية،  الكلمات املفتاحية 
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Concepts 
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Abstract: 

This research aims to identify the origins of the terminology of the 

structural field and to establish its concepts in the Western Space, their 

formulation mechanism in the Arab Space and the reasons of their 

multiplicity. This paper reached a number of results, the most 

important ones are; the terms and concepts of the structural field in 

Western space, some of their origins descend to other non-linguistic 

fields, including philosophy, mathematics, psychology, etc. The Arab 

field, the mechanisms for developing terminology of this field varied 

between translation, coining, and loanwords. Terminology varied 

according to multiplicity of their setting mechanisms, between 

translated, coined, and loanwords. Translated terms diversify 

according to varying the criteria of setting the term, translators and 

who come first to give them such criteria. Some of loanwords diverse 

according to the diverse of their source languages. Terminology 

multiplicity diversify according to their transferees and diversify 

according to the transferee themselves in the book itself. The reasons 

behind this are either taking into account the backgrounds of readers, 

or the transferee’s confusion on a term, which are found in theoretical 

or applied books. Concerning documenting common and accepted 

synonyms for the term is the norm of most dictionaries.  

Keywords: structuralism, structure, instantaneous, temporal, 

substitutive, structural. 

 :املقدمة .1
حاته، فمفاتيح اتعلوم قبل اتوتوج إىل أّي علم واألخذ منه بطرف، جيب معرفة مصطل

فق عليها أصحاب خقّ  م عن مفاهيتوضع مصطلحات تعّب  حدل ففي كلّ مصطلحاهتا، 
وتكن هذه املصطلحات اتيت  .وخنجز بنجاحبينهم واصل ، فيسهل اتقّ عريّف اتواحياحلدل امل
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 ،واصلاتقّ  ةتصعوب ااصل وتسهم يف إجناحه قي تقحول إىل معرقل وتصبح مصييرً و اتقّ  تسّهل
ال و د مفهوم املصطلح اتواحي، مصطلحات املفهوم اتواحي أو خقعيّ  دعنيما تقعيّ وذتك 

وهذه املشكلة توجي بني املصطلحات  .ن مقضادخن يف احلدل ذاتهاملفهوما كانما إذا  سي  
اتيت تكون وتيية مفهوم داخل اتلغة ذاهتا كما توجي بني املصطلحات املندوتة عن تغة 

كما هو شأن املنجزات اتغربّية   .خرية أكثر تفاقًمابيي أّن املشكلة يف هذه احلال األ .أخرى
اتيت ندلت إىل اتعربّية وعلى يرأسها اتبنيوخّة اتيت كانت أّول حلدة علمّية تالّتصال املعريّف 

 .وأهّم يروافي اتّندي األديّب احليخثاحليخث،  اتّييرسابتغرب يف 
 ة البحث:أمهي   1.1

بني  واصل املعريفّ ق اتقّ أساس حتدّ  يف كوهناة املصطلحيّ مهّية اتبحث يف تكمن أ
ة أتصيل مصطلحات احلدل وتكمن أمهيّ  .د املصطلحاتتعيّ  ما يف ظلّ وال سيّ اتباحثني، 

  .واتعريبّ  يرس احليخث بني اتفضاءخن اتغريبّ يف اتيّ  صال معريفّ ل حلدة اتّ أوّ اتبنيوي يف كونه 
 :أسئلة البحث 2.1

مصطلحات احلدل اتبنيوّي، وكيف   كيف وضعت خنطلق اتبحث من األسئلة اآلتية
أتّسست مفاهيمها يف اتفضاء اتغريّب اتذي وتيت فيه؟ وكيف ندلت إىل اتفضاء اتعريّب؟ 

 وما أسباب تعّيد املصطلحات يف هذا احلدل؟
 :البحث أهداف 3.1

 ة أتسيسوكيفيّ مصطلحات احلدل اتبنيوّي،  أصولف على عرّ خهيف اتبحث إىل اتقّ 
 ها.أسباب تعّيداتوقوف على و  ،إىل اتفضاء اتعريبّ ة ندلها آتيّ و  ،مفاهيمها يف اتفضاء اتغريبّ 

 ابقة:راسات الس  الد   4.1
ييراسات أقرهبا إىل موضوع بحظي فدي  ؛تيس جيخًيا اتبحث يف مصطلحات احلدل اتبنيويّ 

 اتعريبّ  دييّ ة املصطلح يف اخلطاب اتنّ )إشكاتيّ  (2008)خوسف وغليسي ديراسة اتبحث 
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ة االسقبياتيّ ، و مصطلح اتبنية واتبنيوخّة، اآلنّية واتّزمانّيةفيها على  وقفاجليخي(، حيث 
االصطالحّي تقلك املصطلحات، وخص مصطلح بنية ابتوقوف فهوم امل مقناواًل ، ةكيبيّ واترّت 

كما يرصي املدابالت اتعربّية تقلك املصطلحات ويرّجح  عني مفهومه اتلغوّي وأصوته املعرفّية،
قام به وغليسى  ابإلضافة إىل مابينها ابالعقماد على املعياير اتّقياويّل واملعجمّي واتّياليّل، 

وسيدف جبانب املفهوم االصطالحي على  ،مصطلح اتلغة واتكالم واتلساناتبحث قناول سي
يراسات يف اتيّ  ااسقعماهلو املعرفّية واتلسانّية  اصوهلأ عسيققبّ املصطلحات و  تكلّ  املفهوم اتلغويّ 

 .د هذه مصطلحاتخكشف عن أسباب تعيّ و  ،سوسري ة بعياتلسانيّ 

 :واإلجراءات املنهج .2
يف اتفضاء  مصطلحات احلدل اتبنيويّ  أصولف على عرّ اتبحث خهيف إىل اتقّ  مبا أنّ 

واألسباب  تعّيد مصطلحّي، ويرصي ما نقج عنها من، ةات ندلها إىل اتعربيّ وآتيّ  اتغريبّ 
ذا ت ؛احلدل صطلحات هذامل وصفيّ ع بققبّ مرهون  كذتق يحتد دها، فإنّ اتكامنة ويراء تعيّ 

 ًعا حركة وضع املصطلح يف اتفضاء اتغريبّ ، مققب ّ فاتبحث سيعقمي على املنهج اتوصفيّ 
اآلنية  -اتثّاين اتبنية واتبنيوخّة، -حماوير؛ األّول أيربعةوذتك وفق ، انقداته إىل اتفضاء اتعريبّ و 

 .اتلغة واتكالم واتلسان -، اترّابعاترّتكيبّيةتية ااالسقبي -اتثّاتثواتّزمانّية، 
 . حماور البحث:3

 (:Structuralisme) والبنيوية( Structure)البنية  1.3
 ومفهوميهما اتبنيوخّة( structuralisme( اتبنية و)structureمصطلح )إّن        

تيسا جمّرد طفرة عرضّية شهيت ميالدها حدبة اتّسقينات من اتدرن اتعشرخن على خي 
  .صريويرة اتيرخيّية متقّي جذويرها إىل حدول تغوخّة ومعرفّية مقنّوعة نقاج، بل فردخناني دو سوسري

 مفهوم البنية والبنيوي ة لغة واصطالًحا: 1.1.3
 نّ ياتفعل اتالت"إىل  هإبيرجاع (structure)قي أتّلث املعاجم اتّلغوخّة األجنبّية تلفظ        

"struere ّ2008 )وغليسي، "شيييأسيس واتبناء واتقّ " مبعىن  تنضيي املواد... أو اتق ،

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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( structureكلمة )"نسبة إىل  فهو( structuralisme)أّما مصطلح ، (121ص
 .(65، ص2004)خونس،  "( اتيت تعن بناءstruere)تينية الاملأخوذة من اتكلمة ات

أّما من حيث املفهوم االصطالحّي فمفهوم اتبنية تعّيد بقعّيد امليايرس اتبنيوخّة 
نسق من " أبهنااتبنية  تيونز حتيخي تلك املفاهيم  وأبرزاحلدول اتيت أتثّرت هبا،  وبقعّيد

اتعناصر من أصوات  ببعض، وحيث إنّ اتعالقات أو جمموعة من األنساق خرتبط بعضها 
دابل اتيت تربط بعضها واتقّ  كافؤة قيمة ابسقدالهلا عن عالقات اتقّ وكلمات، تيس هلا أخّ 

 ا أهنّ ( 8، ص1985) جان بياجيه تعرخفو  .(179، ص2013)غلفان، ببعض"
"جمموعة حتوخالت حتقوي على قوانني كمجموعة )تدابل خصائص اتعناصر( تبدى أو تعقن 
بلعبة اتّقحوخالت نفسها، دون أن تقعّيى حيودها أو أن تسقعني بعناصر خايرجّية، وبكلمة 

 ."، واتّقحوخالت، واتّضبط اتّذاتّ ]أّي اتكلّية[ موجزة، تقأتف اتبنية من ميزات ثالث  اجلملة
  "اتبنية حتمل ...طابع اتّنسق أو اتّنظام، فاتبنية تقأتف من ف  كلود تيفي سرتاوش عنيأّما 

عناصر خكون من شأن أّي حتول خعرض تلواحي منها، أن حييث حتواًل يف ابقي اتعناصر 
مقعّيدة تكّنها مجيًعا مل خترج عن وإن بيت تلك املفاهيم و  .(31ص)إبراهيم،  األخرى"

سوسري مفهوم اتبنية، وهو خرّكز على اتكلّية واتعالقات بني  اتّقصوير اتذي أّسس عليه
 .اتعناصر وقيمقها

ومفهوم اتبنيوخّة هو اآلخر تعّيد، وإن كانت مجيع تلك املفاهيم املقعّيدة تلقدي يف  
تكنها ، هاعالقات اتدائمة بينكون اتبنيوخّة ال تييرس اتعناصر مفردة بل ختقّص بييراسة ات

ي هوخقها املنهجية أهي منهج أم مذهب أم فلسفة؟؛ فسرتاوش تعّيدت خمقلفة يف حتيخ
خذهب إىل أّن "اتبنيوخّة تيست أبي حال من األحوال "فلسفة"، وإّّنا هي جمّرد "منهج" 

بياجيه خرى أّن "اتبنيوخّة منهج، ال مذهب؛  وأخًضا (.22، ص)إبراهيمتلبحث اتعلمي" 
، )إبراهيم من أّن تدود إىل كثرة املذاهب" وهي إذا اكقسبت طابًعا مذهبيًّا، فإهّنا البيّ 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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ويف اتوقت اتذي خّقفق فيه شرتاوس وبياجيه على أهنا منهج، جني شاتليه خسل   (.21ص
عنها صفة املنهج واملذهب بدوته  "إنّه تيس مثّة مذهب بنيوّي، بل يرمبا كان يف اسقطاعيت 

 .(22ص، إبراهيم) وّي"أقول إنّه تيس مثّة منهج بنيأن أذهب إىل حي أبعي من ذتك ف

 األصول املعرفي ة ملصطلحي البنية والبنيوي ة: 2.1.3
ة، ة واألدبيّ انيّ يراسات اتلسّ ة تليّ ة يف حماوتقها تدي:م ديراسة علميّ اتبنيوخّ  نّ أمعلوم 

تذا فال  وعلم اتّنفس واتعلوم اتطبيعّية؛ات ايضيّ اعقميت يف بناء أسسها على املنطق واترّ 
 رجعت بنيوخّةيت عليه اتن  اتذي ب  ومفهومه اتبنية  (structure)بة أن جني املصطلح األساس اغر 

  "مفهوم )اجملموعة  فباتّنسبة إىل اتّرايضّيات فهو امقياد ت ، تلك احلدولإىل  أصوته
groupe")  ،يمكن يف حدل املنطق ف هوابتّنسبة إىل أصوت .(120، ص2008)وغليسي

بنفسه بذتك ف رت كايرانب إذ خعبا حبلدة فيينا حتيخيً  هلمسيلف اتبنيويّ أن نسقشهي ته بقأثر 
ا إهنّ  ظر اتيت دافعت عنها، أيّ ا مع وجهات اتنّ تعرخف كايرانب تلبنية خقطابق كليًّ    "إنّ قائاًل 

ن أّما يف علم اتّنفس فيكم .(258، ص2013)غلفان،  خاتص" وعالقيّ  حيث صويريّ 
من علم اتّنفس اجلشطاتيت اتذي أمّيها أبهم مدوتة و"تقمّثل يف مصطلح يف إفادة اتبنيوخّة 

  .(67ص ،2007 )خوسف، اتذي خعن إديراك األجزاء يف كلّيقها" Gestaltاتّشكل 

 مصطلحا البنية والبنيوي ة يف احلقل الل ساين : 3.1.3
ا خصوصً ة ا واتبنيوخّ ات عمومً سانيّ داخل اتلّ  ماهيومفهوم نياملصطلح خنوالدة هذ

عني متييزه بني اتّييراسات اآلنّية واتّزمانّية مرّكزًا على نظامّية  ترجع إىل سوسري يف حماضراته
وإن كان هناك اخقالف يف كونه اسقعمل املصطلح حبرفيقه أو  .اتلغة وأوتوخّة اتّييراسة اآلنّية

سق "اتنّ  سوسري كان خسقعمل مصطلح أمجعوا على أنّ  ايرسنيما خرادفه، فأغلب مجهوير اتيّ 
)وغليسي،  ("structure( ومل خكن خصيع مبصطلح اتبنية )systémeظام )أو اتنّ 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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وإتيه ذهب أمحي خوسف مؤكًيا أّن "اتبنية مل تظهر إاّل يف أعمال  .(120، ص2008
 (120، ص2008)هو ما نفاه وغليسي (، و 115ص ،2007 )خوسف، حلدة براغ"

( واتبناء structureحماضرات سوسري تسقعمل "حبرفية واضحة اتبنية  ) ا أنّ مؤكيً 
(Construction") دون أن خسوق دتياًل من تلك احملاضرات أو حيّيد موضع ويرود ،

وتعل اخقالف اتعلماء يف ويرود مصطلح اتبنية  .ح عني سوسري، وتو فعل تكان أوكياملصطل
حملاضرات اتيت اعقميوا عليها إذ إنّه كما يراجع إىل اخقالف نسخة ا -يرأخي يف –من عيمه 

 هو معلوم أّن حماضرات سوسري كقبها جمموعة من طالبه.
ل من اسقعمل مفهوم اتبنية يف احلدل ه وإن كان سوسري أوّ وجتيير اإلشايرة إىل أنّ 

امن عشر واتدرن اتعشرخن؛ في اتدرن اتثّ اتّلغوّي، فيرس ا على اتيّ تكنه تيس جيخيً  ساينّ اتلّ 
ة(، ومع بياخة غوخّ )اتبنية اتلّ  مصطلحشالخشر  واسقعملة، حوخّ مهبوتيت عن اتبنية اتنّ حتّيث 

          .(178ص، 2013)غلفان،  ة(حوخّ )اتبنية اتنّ  مصطلح اتدرن اتعشرخن اسقخيم فنييرخس
ومصطلح اتبنية ومفهومه يف احلدل اتّلسايّن مل خدف عني سوسري بل شهي يرواًجا يف 

، بل هناك من بشكل واضح مفهوم اتبنيةظهر نيوخّة بعيه، ففي مييرسة براغ اتّييراسات اتب
تيس  هذه املييرسةوجيخي  أيرجع اتّظهوير األّول ملصطلح اتبنية حبرفّيقه إىل هذه املييرسة،

سان يف بعيخه املدايرن ا تعميمه تيشمل ديراسة اتلّ ، وإّنّ دطف أتكييها على هذا املفهوم
 مييرسة كوبنهاكن عمدتو  .(219، ص2013)غلفان،  فدط وتيس اتّقزامن، عاقبّ واتقّ 

 (.66، ص2012)اتعمري،  نظرخّة مقكاملة صويرةها يف قجخر أو سوسوير أفكاير 
 ،وفضاًل عن ذتك فإن يرواج مفهوم اتبنية مل خبَق حكرًا على اتّييراسات اتّلسانّية فدط

وعلى  ،اتّشكالنيني اتّروسبل دخل إىل اتّييراسات األدبّية، وخعود اتفضل يف ذتك إىل 
يرأسهم تنيانوف اتذي خرى أن اتّنسق كفيل بقطبيده على اتعيخي من أنظمة اتوقائع، ومن 

 .(126ص، 2007)خوسف، ضمنها اتوقائع األدبّية
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 انتقال البنية والبنيوي ة إىل الفضاء العريب : 4.1.3
يوخّة؛ ودوير اتّقالقح يف يركاب اتبحث عن اتّصريويرة اتّقايرخيّية ملصطلحي اتبنية واتبن

اتفضاء اتغريّب وانقداهلما خايرجه، أيروم هنا اتبحث عن اتّقفاعل املعريّف  يفاملعريّف يف إنقاجهما 
 تلمصطلحني خايرج اتفضاء اتذي تكّوان فيه حتيخًيا عن كيفّية انقداهلما إىل اتفضاء اتعريّب. 

ملت مع مصطلح اتبنية املعاجم واتكقب اتعربّية اتيت تعا يفال خيفى على اتّناظر 
(structure)  اهليكل، كيباترتّ  اتبنية،)  ما عاتده من تعّيد مدابالته اتعربّية فدي قوبل ب، 

ة وإن هذه املدابالت املصطلحي .(123، ص2008)وغليسي،  (ظماتنّ ، اتبنيان، اتبناء
نقج عنه نوع  ممّااترّتمجة، بيي أهّنا تعّيدت بقعّيد املرتمجني، وضعت ابسقعمال آتّية واحية؛ 

نفسه من اتفوضى املصطلحّية وخاصة تلك املصطلحات اتيت مل خقعي  اسقعماهلا دائرة املرتجم 
يف مصطلح )اتبناء، اتبنيان، اتّنظم، اهليكل(، وتعّل اتفوضى تزداد بل تبلغ أوجها وحنن  كما

ومجيل شاكر  نواجه اتّقعّيد على مسقوى اتكقاب اتواحي ومن ذتك اسقعمال مسري املرزوقي
، 2008)وغليسي،  )ميخل إىل نظرخة اتدصة(  مصطلح )هيكل( و)اترّتكيب( يف كقاهبما

هذا فضاًل عن أّن دخين أغلب املعاجم مدابلة املصطلح أبكثر من مرادف،  .(123ص
فعله ما وابألصح تسجيل مجيع مرادفات املصطلح املقياوتة واملدبوتة عنيها، ومن ذتك 

وتعّل مرجع اتّقعّيد . ذكر مرادفني )بنية، تركيب( إذ( 102، ص1996) غزاتة يف قاموسه
أحي ثالثة؛ إّما مراعاة اتناقل اخللفيات املخقلفة اتيت خقصّيير عنها اتدرّاء بذكره  -يف يرأخي–

مرادفات املصطلح املطروح تلّقياول عني غريه، وإّما انعكاس تقذبذب اتّناقل يف اترّتمجة وعيم 
ق املرادفات اسقدرايره على مصطلح، ومها ما جنيه يف اتكقب اتّقنظريخّة أو اتّقطبيدّية، وإّما توثي

وهو شأن أغلب املعاجم، ومهما خكن من أمر فإّن اتّقعّيد ما  ،املقياوتة واملدبوتة تلمصطلح
 هو إال انعكاس تقعّيد معاخري صناعة املصطلح واخقالف اتّناقلني يف أوتوخّقها. 
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مصطلح اتنظم بناء على  (125، 124صص ، 2008)فدي اسقبعي وغليسي 
ويرّجح مصطلح اتبنية على اهليكل واتبناء مسقنًيا إىل املعياير  ،ةيالتيًّ اتة يشغوتامل معياير

تنقظم هبا  ة اتيتإىل اتكيفيّ  نصرفخرى أن مططلح )اتبنية( خحيث  ،اتّياليّل واملعجميّ 
يء اتشّ  حييل إىل ءاتبنامصطلح  يف حنيمع على ب ىن وب ىن وبنيات، جيو ، عناصر )اتبناء(

 كليّ )اهليكل( خنصرف إىل مفهوم اإلطاير اتشّ  ومصطلح، جيمع على أبنية وأبنياتو املبن 
  .اخلايرجيّ 

فيما خيّص املشغوتّية اتّيالتّية وإن كنت أتّفق مع وغليسي يف أمهّية مراعاة املشغوتّية 
اتّيالتّية عني اخقياير املصطلح، تكن أخقلف معه يف مدياس االشقغال، إذ أيرى أّن املشغوتّية 

رفّية اتّيالتّية حتّيد ابتدياس إىل احلدل املعريّف ذاته، وتيس كما ذهب ابتّنظر إىل احلدول املع
األخرى أخًضا، بذا وإن كنت أتّفق معه يف كون مصطلح اتّنظم مشغواًل دالتيًّا فإّن مصطلح 
اهليكل واتبناء غري مشغوتني داخل احلدل اتّلغوّي، وميكن أن خسقعايرا من حدليهما املعرفّيني 
وال ضري، كما هو اتّشأن يف اسقعايرة كثري من املصطلحات من حدول معرفّية أخرى  

 ضّيات واتفلسفة، وتكن مع ذتك ال أيرّجحهما وذتك اسقناًدا إىل معياير اتّقياول.كاتّراي
تيس أبحسن حظ من سابده فدي تعّيدت  (Structuralisme)مصطلح و 
، ةاتبنيانيّ  ،ةاتب ناوخّ ، ةاتب نيوخّ ، ةاتب نيوخّ   )بّية ووصلت إىل اثن عشر مصطلًحااتعر  مدابالته
، ةكيبيّ اترتّ ، ةرتوكقويراتيّ اتسّ ، ةاهليكالنيّ ، ةاهليكليّ ، ةب اتبنيي، اتب َنوخّ املذه، ةاتبنيوانيّ  ،ةاتبنائيّ 

(، 126، 125صص ، 2008)وغليسي،  (سقنظرخة اتنّ  املنهج اتّشكلّي، اتوظيفّية،
تلك املصطلحات تعّيدت بقعّيد آتّيات وضع املصطلح؛  .(66ص ،2012)اتعمري،

ابقي . وبعضها مرتجم كما يف ة(رتوكقويراتيّ اتسّ فبعضها دخيل وهو شأن مصطلح  )
 املصطلحات.  

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 مصطلحات احلقل البنيوي                       2021ديسمرب  18العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

61                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

واملصطلحات املرتمجة تعّيدت هي األخرى بقعّيد املرتمجني، ومرّد ذتك إىل تعّيد 
آتّيات صياغة املصطلح من جهة، وإىل تعّيد معاخري وضع املصطلحات واخقالف 

مينح  -نداًل عن وغليسي –فها هو صالح فضل املصطلحيني يف أوتوخّقها من جهة أخرى، 
 .تسالسقها وقرب مأخذها)اتبنيوخّة( وتفضيله )اتبنائّية(؛ األوتوخّة ملعياير اخلّفة يف اسقبعاده 

اتّياليّل يف اسقبعاد  وعيانن ذيرخل حيقكم إىل املعياير اتّلغوّي يف اسقبعاد اتبنيوخّة واملعياير
)اتبنائية(، حترخف وأن ىل اتبنية، )اتبنيوخة( حلن فاحش يف اتنسبة إإذ خرى أن  اتبنائّية،

واسقني إىل معياير اخلّفة إىل اتبنية، بل األمر هنا ال خنصرف إىل اتبناء،  ألنّ  ؛تلجانب املعريفّ 
إّن يف املفاضلة بني مصطلحني سليمني تغوايًّ ودالتيًّا )اتبنية واتبنوخّة( مفّضاًل األخرية إذ 

على أما طق، دال  )بنيّي(، وهو ثديل يف اتنّ خعلى أصل اتلفظ اتذي هو )اتبنية(  اتّنسبة
ووغليسي  .نطًداأخف  من اتناحية اتلغوخةسالمقه  وهو جبانبيدال )ب َنوي(، فاتدلب، 

 مسقبعًياعياير اتّقياول، فرّجح )اتبنيوخّة( وأعطى األوتوخّة ملمعاخري عية احقكم إىل 
ا ابالعقماد على املعياير اتلغوي  وإمّ  ،(سرتوكقويراتية) كما يف تغرابقهاا املصطلحات األخرى إمّ 

إما تلمشغوتية و  ،سبة اتعربيةأبعي حيود اتنّ  انقجاوز خ ماألهنّ  ؛وبناوخة (بنيوانيةكما يف )
 Fonctionتسمى ) ةاتذي خنصرف إىل مييرسة تغوخّ  (ةيّ اتوظيف)مصطلح يف  ة كماالتيّ اتيّ 

nalisme)،  و)اتبنوخة( اتّسليمني فمرجعه معياير )اتبنيّية( أّما تفضيله )اتبنيوخة( على
 .(132، 127صص ، 2008)وغليسي،  ا وأشيع اسقعمااًل أكثر اطرادً  اتّقياول، فهي

يف اتكقاب  ،فضاًل عن تعّيد املصطلحات بقعّيد املرتمجني تعّيدت عني املرتجم نفسه
 .(66ص، 2012)اتعمري،  اتعمري بني اتبنيوخة واتنظرخة اتنسديةنفسه ومن ذتك مزاوجة 

بعض املعاجم املقخصصة حاوتت أن ترادف بني كثري من املصطلحات اتعربية "كما أن 
اترتكيبة، اتنظرخة اتبنيوخة، املذهب اترتكيب، " اتواحي؛ كما فعل اخلويل  بأمام املصطلح األجن

اتّقعيد داخل اتكقاب اتواحي  سبب، تعل (130، ص2008)وغليسي،  "املذهب اتبنيوي
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ّما توثيق املرادفات املدبوتة تلمصطلح، وإّما مراعاة الخقالف خلفّيات اتدرّاء، إثة؛ أحي ثال
 وإّما انعكاس الضطراب املرتجم وعيم اسقدرايره على مصطلح واحي.

 (:Diachonie) والز ماني ة( Synchronie)اآلنية  2.3
وسري األوتوخّة س، حتيخًيا وتيية منح اآليّن واتّزماينّ مفهومي مييز بني اتقّ اتبنيوخّة نقاج 
وتكّنهما تيسا طفرة مفهومّية اتفضل يف اجرتاح هذخن املفهومني،  خعودتلّييراسة اآلنّية، فإتيه 

 نهجنيشهيت ميالدها على خيه، بل ما مها إاّل بلويرة ملفاهيم قائمة، اسقجابة تلخلط بني امل
 .تّييراسات يف اتدرن اتّقاسع عشر)اآليّن واتّزمايّن( اتذي وسم ا

 مفهوم الز ماني ة واآلني ة لغة واصطالًحا: 1.2.3
( اتفرنسّي فأصله "خوانين من Diachonieابتنسبة إىل اجلذوير اتلغوخّة ملصطلح )

dia عب" و"khronos ""وأصل مصطلح  .(267، ص2012)نوفو،  "اتزمن
synchronie) اتفرنسّي املشقق من كلمة )"synchrone  ذات األصل اتالتين
synchronus ( يف اتيواننيةsynchronous")  ،(. 107، ص2012)نوفو 

أّما من حيث دالتقه االصطالحّية فيشري  ،هذا من حيث اتّقأثيل اتلغوّي تلمصطلح
، 2012)نوفو، ( يف املنظوير اتّسوسريي إىل "مرحلة من اتّقطوير"Diachonieمصطلح )

ابدة "اتسّ  تقصّييره ب  وذتك ة وهو مفهوم مل خترج عنه مجيع املعاجم املخقصّ  .(267ص
(Dia ّاتي )ة، منيّ دسيم، خالل، املروير عب ...(، ابإلضافة إىل اتالحدة اتزّ )اتقّ  ...اتة على
)وغليسي، "ة املقعاقبةمنيّ من أو عب املراحل اتزّ ير املوضوع خالل اتزّ عبري عن ديراسة تطوّ تلقّ 

ايرئة على نظام ات اتطّ ري غياتقّ فدي عرفه فونو يف قاموسه أبنّه ديراسة " .(139ص، 2008
 .(267، ص2012)نوفو،  "يرهااألتسن من وقت إىل آخر من تطوّ 
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( فقجمع املعاجم األجنبّية على تعّلدها (synchronieأّما دالتة املصطلح 
اتة على ( اتيّ Sunة )ابدة اإلغرخديّ مصيير ابتسّ " املفهومألّن  ابتوضع املسقدّر أو حاتة معّينة؛

(، Tempsمن )اتة على اتزّ ( اتيّ Chrono) ابتالحدة (، مقبوعةAvecة )املعيّ 
)وغليسي،  "ة واملوضوع اتلغويّ يراسة اتعلميّ التقني حيصل ما خفيي تزامن اتيّ وابجقماع اتيّ 

خعني "حاتة تسان خ ييرس من دون اإلشايرة إىل أبنّه  فدي عرفه فونو  .(139ص، 2008
أّي من دون أن أنخذ بعني االعقباير مراحل اتّقطّوير املقعاقبة  ،تطّوير هذا اتّلسان عب اتّزمن
 .(108، ص2012 )نوفو، اتيت قادت إىل احلاتة املعّينة"

اآلنية يف وإن كانت تلك املفاهيم تصرّح بقجّرد اتّييراسة اآلنّية عن اتّزمن بيي أّن "
ها تسقني إىل زمن افرتاضّي خرمز إتيه بندطة على وتكنّ  ،منعن اتزّ  حديدة أمرها ال تنفكّ 

دطة قي خكون خوًما أو سنة أو عدًيا أو قراًن أو حّيز هذه اتنّ   أنّ املقعاقب، إاّل  منّ احملوير اتزّ 
، فاتّييراسقان وإن تبيو مسقدلقني وتكن (184، ص2010)املسيي،  "عصرًا من اتعصوير

خشكل بصوة " سوسري حسبسان اتلّ  ألنّ  ال تنفي إحيامها األخرى بل ميكن أن تقداطعا؛
 .(186، ص2013غلفان، ) ا تلماضي"سة يراهنة ونقاجً دائمة مؤسّ 

 األصول املعرفي ة ملصطلحي )الز ماني ة( و)اآلني ة(: 2.2.3
وإن كان سوسري خنسب إتيه اتفضل يف إدخال مفهومي اتّزمانّية واآلنّية إىل احلدل 

بل إّن أغلب اتعلوم يف  جيخيخن على املعايرف اإلنسانّية، اتّلسايّن، تكن  املفهومني تيسا
اتدرن اتّقاسع عشر "سادها منزعان هبما حتّيدت فلسفة املناهج املعرفّية قاطبة، فأوهلما منزع 
اتوعي أبثر اتّقايرخ  وفعله يف صريويرة اإلنسان، واثنيهما منزع اتبحث عن اتدوانني املقحّكمة 

واألصول األوىل  .(168، ص2010)املسيي، منها واإلنسانّية"يف كّل اتّظواهر  اتطبيعّية 
هلذا املنهج املزدوج تعود إىل ظواهرخّة هيجل ومادخّة مايركس اتلقني ظهرات يف أملانيا وأّسسقا 
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ويف اتوقت اتذي اهقمقا فيه ابتّقعليل انبى يرخيّية كدانون تفسريّي وتعليلّي، مًعا مبيأ اتّقا
على خي كونت، خنادي ابتّقخلي عن اتبحث يف اتعلل املّقصلة املذهب اتوضعّي يف فرنسا 

مباهّيات األشياء، وخيعو إىل أتسيس املعرفة على اتبحث يف اتدوانني احملّيدة فعاًل تلوقائع 
على إيرساء مبيأ اتّسببّية اجلماعّية من أجل اتبحث عن واهر، وأتثرًا به عمل كها:م واتظّ 

وجاءت ذيروة هذا املنزع  ،قمعات عن طرخق قوانينها اخلفّيةجملفييرس ا ،نظام اتّظواهر اجلماعّية
اتدوانني املقحّكمة يف انقظام اتّظواهر على خي عامل  ناتّقايرخيّي مزدوًجا بسيطرة اتبحث ع

اتطّبيعّيات دايروخن حيث أيرسى مبيأ تفسري اتّظواهر عن طرخق االنسالخات املقعاقبة فيمج 
 .(170-168صص ، 2010املسيي، ) قانون اتّقعليل مع قانون اتّزمن

 مصطلحا الز ماني ة واآلني ة يف احلقل اللساين : 3.2.3
يف احلدل اتلغوّي يف اتدرن اتّقاسع عشر مل خكن يرواد اتبحث اتلغوّي مندطعني عّما 

 .بل أتثروا ب ه وتفاعلوا معه مسقفييخن منه يف ديراسة اتلغة ،جيرى يف تلك احلدول املعرفّية
فاتلسانّيون اتّقايرخييون وعلى يرأسهم فرانزب بوب أّسسوا اتبحث اتّقايرخيّي املدايرن؛ وذتك 

وعلى أنداض اتلسانيني اتّقايرخييني املدايرنني  .صف اتّقغريات اتلغوخّة املقعاقبةمبناداهتم بو 
أبن تقجاوز  ، منادخنعليلمن اتوصف إىل اتقّ  اتلغويّ  بحثتانعطف اتّنحاة اجليد اب

ة املقعاقبة وأن تسعى إىل تفسريها ابتكشف ة جمّرد وصف اتّقغرّيات اتلغوخّ ايرخييّ ات اتقّ اتلساني
 عن األسباب املؤدخة إتيها.

ويف اتعديخن األوتني من اتدرن اتعشرخن وابتّقزامن مع حماوالت سوسري اهقّم 
ديرس وخنّية، وكانت ديراسقه صيى تلّقطّويرخة اتّياير  ،أوتوجسبسن بييراسة ظاهرة اتّقطّوير اتلغويّ 

ة من اهرة اتلغوخّ اتظّ  بييراسةسابري وقام إدوايرد  .تطّوير اتلغة -مقأثرا بيوير كها:م-نييرخس ف
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وكانت ديراسقا فنييرخس خالل مدومات اتعالقة بني شكل عناصرها ووظيفة تلك اتعناصر، 
 . ظة اتوصفبلحكوين املرتبط مان واتبعي اتسّ ايرخيي املدرتن حبركة اتزّ اتقّ اتبعي بني  مزجًيا وسابري

ويف ظّل هذا اخللط املنجهي انبى سوسري تلّقفرقة بني اتّييراسة اتّقايرخيّية واآلنّية، أو 
تطويرخة وتسانيات  (Linguistique Statique) تسانيات سكونيةكما خسميهما 

(L. Evolutive)168صص ، 2010)املسيي،  ، فجرد مفهوم اتّزمانّية واآلنّية-
 .تلّييراسة اآلنّية، ومنح األوتوخّة (180

حظي متييز سوسري ابالنقشاير بني امليايرس اتلسانّية من بعيه؛ فاملييرسة اتغلوسيماتّية 
اتلسانّيات وضع هلمسيلف حًيا تلّقياخل بينهما مفّرقًا بني حيث  ،أّكيت هذا اتّقمييز

يراسة بني اتيّ  توازانً  صّيقت هذا اتّقمييز وخلدتبراغ  اتلسانّيات املقعاتية، ومييرسةاحملاخثة 
 .(219 ،259صص  ،2013)غلفان،  اآلنّيةو  ّزمانّيةات

 انتقال املصطلحني إىل الفضاء العريب : 4.2.3
إىل اتفضاء اتعريّب أبحسن حال من غريمها، فدي هذخن املصطلحني  خكن ندل مل

  (Synchronieصطلح )مل جني ما ال خدّل عن سقة عشر مداباًل  إذطاهلما أخًضا اتّقعّيد؛ 
اهن، ديراسة احلاتة احلاضرة، ، اترّ وزع اآلينّ كوين، اتقّ ة، اتسّ قييت، اآلنيّ او واقت، اتقّ زامن، اتقّ )اتقّ 

، نكرونيةاتسّ اسقبياتّية، بات، حال االسقدراير، عاصر، اتدرايري، حال اتثّ ة، اتقّ اتوصفيّ 
 .(49(، )إبراهيم، ص142-140صص ، 2008)وغليسي،  ،(ةانكرونيّ اتسّ 

عاقب، ا  )اتقّ  عربيًّ مداباًل  عشرخنب فدي قوبل( Diachronieا مصطلح )أمّ 
، الحدية، احلركيّ اتقّ ، اتّقايرخيية، اتقأيرخيي عب اتزمنّية، منية،اتّقزّمن، اتزّ  اتّزمانّية، طوير،اتقّ 
، اتّقواتيّي، اتّقفايرق، تغري، اتّققابع، ديراسة اتّقطوير عب اتّزمنّية، زامن، اتعموديّ قحرك، اتقّ امل
 .(142-140صص ، 2008)وغليسي،  ة(اخكرونيّ ة، اتيّ ايكرونيّ اتيّ 
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تعّيدت هذه املصطلحات بقعّيد اتّناقلني من جهة، وبقعّيد آتّيات وضع املصطلح 
من جهة أخرى؛ إذ كما هو ملحوظ بعضها مرتجم وبعضها دخيل، واملصطلحات املرتمجة 

تعّيد معاخري صناعة املصطلح تعّيدت بقعّيد املرتمجني، وتعّل مرجع هذا اتّقعّيد هو 
فمثاًل وغليسي وهو خرّجح من ذاك  واخقالف املصطنعني يف أمهّية تلك املعاخري وأوتوخّقها،

 اعقمي ن(ة(، )تزامن، تعاقب(، )تزامن، تزمّ ة أو زمنيّ ة، زمانيّ )آنيّ اتكّم املصطلحّي مصطلح 
واملقمّثل  (ةآنيّ ) سوخغ مدبوتّية املدابلعلى املعياير اتّياليّل واتلغوّي، فحّكم املعياير اتلغوّي يف ت

بينما اسقني إىل املعياير ، (اآلن)مان تلوقت احلاضر من ظرف اتزّ  مصيير صناعيّ يف أنّه  
تلزمن، اتصريويرة واالنقساب  تيالتقها على ومماثالهتا، وذتك (اتقزّمن)اتّياليّل يف قبول املدابل 

يئني اتفاق اتشّ إذ تقمحوير دالتقه على  (تزامنّ )وأخًضا حّكم املعياير اتّياليّل يف قبول املدابل 
حيث قّلل من  ،ويف مدابل قبول بعض املصطلحات خرفض مصطلحات أخرى، منيف اتزّ 
صيى توصف بل ا تيست ترمجة تلمصطلحني، هنّ أل ؛ة(طويرخّ ة واتقّ ة )اتوصفيّ نائيّ ثّ أمهّية ات
أبهّنا ة ايكرونيّ اتيّ  اتلسانّياتو  ةات وصفيّ ا تسانيّ ة أبهنّ نكرونيّ ات اتسّ وسري تلسانيّ دوس
)وغليسي،  تعيم وجود ضرويرة تهاتّقعرخب )دايكرويّن، سنكرويّن(  واسقبعي، ةات تطويرخّ تسانيّ 

 .(143، 142صص ، 2008
( Diachronie؛ إذ ق وبل )أخًضااملصطلح اتّيخيل  وجبانب تعيد اترتمجات تعيد
 ومرجع( ب  )سانكروين، سنكرويّن(، Synchronieب  )دايكرويّن، داخكرويّن( وق وبل )

، «ةدايكرونيّ »ة خدوتون اقلون عن اتفرنسيّ ة املندول عنها؛ فاتنّ اخقالف اتلغة األجنبيّ " ذتك
 .(143، ص2008)وغليسي، "«!ةداخكرونيّ »اقلون عن اإلنكليزخة خدوتون واتنّ 

وخاصة يف -ت املصطلحني بقعّيد اتّناقلني، وهذا اتّقعّيد اتكبري  تعّيدت مدابال
، دون شك خلق نوًعا من اتفوضى -املصطلحات اتيت مل خقعي  تياوهلا دائرة اتّناقل نفسه

وصعوبة يف اتّقواصل اتعلمّي اتذي خدقضي أّن خكون املصطلح مّقفًدا عليه من تين طائفة 
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بل تبلغ أوجها وحنن نواجه اتّقعّيد  ،اتفوضى تزدادمعينة أو أصحاب حدل معني، وتعّل 
زكراي إبراهيم اتذي ومن ذتك ما جنيه عني  ،على مسقوى املؤّتف اتواحي يف اتكقاب نفسه

؛ املرتمجة  )اتقواقت دخيلواحي و  مرتمجةثالثة مدابالت تكل مصطلح؛  أيربعةنواجه معه 
  يخيلا اتأمّ  .واتيرخيي تطويري()تزامن سكوين،  واتقعاقب(، )اتقزامن واتقطوير(،

بل إّن املعاجم اعقميت أكثر من ترمجة  ،وتيس هذا فحسب .(، دايكروينّ ف )سانكروينّ 
مدابالت  ةاعقمي يف معجمه ثالث( 327ص، 2009)فعبي اتدادير اتفهري  ،تلمصطلح

تعّيد  (، وسبب، سنكروينّ ، تزامنّ آينّ (، و)ةة، دايكرونيّ ة، تطويرخّ تزّمنيّ تكل مصطلح وهي  )
املدابالت ال خيرج عن ثالثة؛ إّما أنّه خعكس عيم اسقدراير املؤّتف على مصطلح واحي، وإّما 

وإّما ترصي مرادفات املصطلح  ،مراعاة تلدرّاء بذكر اترّتمجات اتّسابدة عليه واملقزامنة معه
-ادفاملدبوتة، وتعّل األخري هو ما ميكن أن خفّسر به جلوء املعاجم إىل ذكر أكثر من مر 

 كما هو احلال مع اتفهري مثاًل.  -مدبول عنيهم
بل حتقكم عديهتا ابسقعمال  ،وفوضى املصطلح ال تدقصر على تعّيده فحسب

 ذيرخل مصطلحاسقعمال  ، حيث-وإن كان قلياًل -املصطلح اتواحي ملفهومني مقضادخن، 
 .(143، ص2008)وغليسي،  (ةايكرونيّ اتيّ ) ضادهمل (ةنكرونيّ اتسّ ))تزامن( املسقعمل ت 

 :((Syntagmatiqueوالرتكيبية Paradigmatique))االستبدالية  3.3
إّن سوسري مبنحه األوتوخّة تلّييراسة اآلنّية املقعّلدة بييراسة اتّلسان يف حاتة معّينة خرى 

، 2013)غلفان،  ا على اتعالقات"تسان ما خكون قائمً  taté شيء يف حاتة "كلّ  أنّ 
 .ةتركيبيّ ة و عالقات اسقبياتيّ  على نوعني؛ بني اتعناصراتدائمة اتعالقات وتلك  .(181ص
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 لغة واصطالًحا: مفهوم املصطلحني 1.3.3
ذات  Paradigme" اتفرنسّي مشقق من Paradigmatique)مصطلح )
 أّما مصطلح ،(211، ص)فونو مثال"" "منوال، Paradigma األصل اتيوانينّ 

Syntagmatique) اتفرنسّي فمشقق من كلمة )"Syntagme  ّة نة من اتيواننيّ املقكو
Syntagma “"(420ص ،2012)فونو، شيء مرتب. 

فاتعالقات اترّتكيبّية هي عالقات تربط بني عنصرخن أو  ،أّما من اتّناحية اتّيالتّية
أكثر على مسقوى اتّصوت أو اترّتكيب، فقنقظم اتعناصر اتلغوخّة اتواحية تلو األخرى دون 
أن حييث بينها أّي اتقداء يف ندطة معّينة من سلسلة احليخث، فهي عالقات حضويرخّة تنشأ 

 بل حمكوم بدواعي اتلسان ،بطرخدة اعقباطّية داخل اخلطاب وترتابط، وهذا اترّتابط ال خقمّ 
 .(119ص، 2009( )اتبداعي، 183، ص2013غلفان، )

أّما اتعالقات االسقبياتّية فهي تربط بني "جمموعة من اتوحيات اتيت ميكن أن 
 ترتادف )تقناوب( مع وحية تغوخّة معطاة، واتيت بوسعها اتّظهوير يف اتّسياق نفسه"

 .فهي عالقات غيابّية تنشأ خايرج اخلطاب يف اتّذهن .(199ص، 2008)وغليسي، 
، 2009)املسيي،  وتقعّلق ب "االخقياير املدرتن يرأًسا بثَ ْبت اتّرصيي املعجمّي يف اتلغة"

وإّّنا هو اخقياير حمكوم بعالقات تغاخر  ،وهذا االخقياير ال خقّم بطرخدة اعقباطية .(206ص
 .(30، ص2004 )خونس، قواعي اتلغةأو تشابه، وتسقيعيه يرغبة املقكّلم أو تدقضيه 

 الرت كيبي ة واالستبدالي ة يف احلقل الل ساين : 2.3.3
قي:م يف تفكري سوسري  تدي "ة غوخّ وعني من اتعالقات اتلّ بني هذخن اتنّ  اتّقميز إنّ 

 ،2009)اتبداعي،  ("يف اجلوهر املزدوج تلغة)ظهر يف واقع األمر منذ مشروع كقاب 
 .(119ص
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وخنبغي اإلشايرة إىل أّن سوسري مل خسقعمل مصطلح اتعالقات االسقبياتّية 
(Rapporls paradigmatiques)  اتقياعي أو حبرفيقه وإّّنا اسقعمل مصطلح

أّما مصطلح اتعالقات االسقبياتّية  .(Rapports associatifsاتعالقات اترّتابطّية )
(Rapporls paradigmatiguesفلم خسقعمل إاّل مع )  وآثره اتبنيوخونهلمسلف 

من خلط بني املنظوير  نظرًا ملا خوحي به مصطلح اتّقياعي ؛من بعيه على مصطلح اتّقياعي
 .(183 ، ص2013( )غلفان، 244ص ،1971)دخكرو، اتّنفسّي واملنظوير اتّلساينّ 

تباخنت يف األمهّية اتيت عي سوسري على هذا اتّقمييز، و وديرجت اتّييراسات اتّلسانّية ب
 أما يف .اتّلسانّيات اتّقوزخعّية تبز أمهّية اتعالقات اترّتكيبيةفي منحقها تكّل ّنط منهما، ف

 أغلب اتّلسانّيات األويروبّية على اتعكس من ذتك تعطي األمهّية تلعالقات االسقبياتّية
 .(246، 245، 244صص )دخكرو، 

 انتقال املصطلحني إىل الفضاء العريب : 3.3.3
يف املصطلحات اتّسابدة نواجه اتّقعّيد يف اتّقلدي اتعريّب ملصطلحي كما هو احلال 
ل  (، ب (Syntagmatiqueواترّتكيبّية Paradigmatique)اتعالقات االسقبياتّية )

إىل أكثر من عشرخن مداباًل وهي   األولحيث ندل كان نصيبهما من اتّقعّيد أكب 
عمودخّة، اتّقوايردخّة، اترّتابطّية، االخقيايرخّة،  )اسقبياتّية، يرأسّية، اجليوتّية، جيول اتّقصرخف،

مثال، مست، ّنوذج، تراتّب، املثل، اتّصيغ اتّصرفّية، املنسدّي، اإلحاليّل، اتّقعوخض، 
 (202-200صص ، 2008)وغليسي،  اتّقجرخيخّة، اجلرخيخّة، اتبادجيماتّية، برادمجاتّية(،

إىل ما ال  ايناملصطلح اتثّ وندل  .(55ص ( )إبراهيم،420، 213ص ،2012 )فونو،
خدّل عن أيربعة وعشرخن مداباًل  )االئقالفّية، اترّتكيبّية، املركبّية، األفدّية، اترّتابطّية، اتّنظمّية، 
اتّسياقّية، اتّققابعّية، اترّتاصفّية، اتّضميمّية، اتّنسدّية، اترّكنّية، اتّقوزخعّية، اتّقوزخعّية اترّتكيبّية، 
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ألفدّي، اترّتكيب اتّقعبريّي، بناء، حتول صوت، تركيب سلسلة، سلسلة اتوحيات، اتّسنقاكّية ا
( 30ص، 2004)خونس،  (اتّسنقامجاتّية، سانقجماتّ اتوحية اتّنظمّية اتّصغرى، اترّكبة، 

 (.55( )إبراهيم، ص202-200صص ، 2008)وغليسي، 
اآلتّيات من جهة  ة، وبقعّيدتعّيدت مدابالت املصطلحني بقعّيد اتّناقلني من جه

 .كما يف )اتبادجيماتّية، برادمجاتّية، اتّسنقامجاتّية، سانقجماّت(  فبعضها دخيلة ،أخرى
 كما يف )يركبة( اتيت حنقها عبي امللك مراتض "من اتفعلني "يرّكب" و"عّب""  ةبعضها منحوتو 

 ابقي املصطلحات. وبعضها مرتمجة كما يف .(202، ص2008)وغليسي، 
بل جنيه أخًضا على  ،د املصطلحات مل خدقصر على تعّيد اتّناقلنيكما أّن تعيّ 

ص ، 2013) مسقوى اتّناقل نفسه يف اتكقاب نفسه، ومن ذتك اسقعمال مصطفى غلفان
أيربعة مدابالت )اجليوتّية، واخقياير واسقبيال، عمودّي( ملصطلح  (181،182ص
((Paradigmatique،  ملصطلح اتّسياقّية()االجتاه األفدّي، اتعالقات ومدابلني 

Syntagmatique)).  مرادفني تكل منهما  (75، 105صص ، 1996)غزاتة وأويرد
 .وهي على اتّقوايل  )عالقة يرأسّية، عالقة جيوتّية(، )عالقة أفدّية، عالقة تقابعّية(

أيرّجح من ذاك اتكّم املصطلحّي مصطلحي )االسقبياتّية واترّتكيبّية( اعقماًدا على 
أخًضا يف ( 204، 203صص ، 2008)هو معياير اعقميه وغليسي  .لمعياير اتّقياو 

واسقبعي مصطلحات أخرى ابالعقماد عليه  .ترجيح مصطلح االسقبياتّية واترّتكيبّية
ابإلضافة إىل معياير اتغرابة كما هو احلال يف مصطلح )اترّكبة(، واحقكم إىل املعياير اتّلغوّي 

واسقني يف اسقبعاد  .جي ته تصرخفات معجمّيةتذي ال تو يف اسقبعاد مصطلح )اتّضميم( ا
مصطلح )اتسياق( إىل معياير املشغوتّية اتّيالتّية؛ ألنّه مسقعمل ملصطلح آخر وهو 

(Contexte).  واملعياير اتّياليّل سوغ اسقبعاده  -املشغوتّية اتّيالتّية –وهبذا املعياير
مصطلح )اتّقوايرد( فهو من جهة مسقعمل يف احلدل اتبالغّي مبفهوم خقعاىل على مفهوم 
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اتّسرقة األدبّية، ومن جهة أخرى خناقض مفهوم االسقبيال اتذي وضع ته؛ ألّن اتويرود يف 
ال حتضر فيه فيف املوضع اتواحي، أّما االسقبيال اتلغة خعن احلضوير مبا فيه احلضوير اجلماعّي 

 .اتكلمات كّلها بل حتضر كلمة واحية نيابة عن اتكلمات املرادفة هلا

 (:Parole)الكالم ، (Langue)اللسان (، Langage)اللغة  4.3
سوسري تلظّاهرة اتلغوخّة قسم اتلغة إىل ثالثة مكّوانت؛ اتلغة،  إطاير تدسيميف 

 .وقي مّيز بني اتلسان واتلغة من جهة، واتلسان واتكالم من جهة أخرى .اتلسان، اتكالم

 مفهوم اللغة واللسان والكالم: 1.4.3
ابتنسبة إىل اتّقأثيل املعجمّي هلذه املصطلحات مل أجي ته ذكرًا يف املعاجم واملراجع 

 واتيت وجيت فيها أتثياًل تلمصطلحات اتّسابدة.  ،اتيت اطّلعت عليها
، حيث خرى أّن اتلغة هااالصطالحّية فدي مّيز سوسري بين ابتّنسبة ملفاهيمها أّما

(Langage ظاهرة طبيعّية متّيز اإلنسان عن غريه من اتكائنات، وجتعله قاديرًا على"  )
اتّقعامل مع بن جنسه يف اجملقمع عن طرخق نسق من اإلشايرات اتّصوتّية، وهي ظاهرة 

األفراد يف كّل زمان ومكان، بصرف اتّنظر عن االخقالف  مشوتّية؛ مبعىن أهّنا توجي عني
اتعرقّي أو االعقبايرات احلضايرخّة اخلاّصة، وخترج اتلغة هبذا املعىن عن نطاق اتّقدعيي أو 
اتّضبط، وتشّكل هذه اتظّاهرة يف جوهرها نوًعا من االسقعياد عني اإلنسان السقعمال نسق 

آاثير اتلغة هبذا املعىن وتقبلوير يف نطاق  صوت ذي طبيعة خاصة داخل اجملقمع وتظهر
( "تيس سوى جزء Langueوخرى أن اتلسان ) .(156ص، 2013)غلفان، ...اتلسان"

حمّيد من اتلغة كظاهرة عامة، إنّه نقاج مجاعّي تلغة وجمموعة من االصطالحات اتالزمة اتيت 
... وهو نقاج ما هو مجاعي وال اد املقكلمني مبمايرسة هذه امللكةخكّيفها اجملقمع تيسمح تألفر 

دخل تلفرد املقكّلم اتذي ال خيلده وال خغريه، وإّّنا أيخذه قسرًا عن اجلماعة اتيت خعيش فيها" 
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( فهو "نشاط تغوّي Paroleا اتكالم )أمّ  .(158، 156صص ، 2013)غلفان، 
ملقكّلم ومرتبط قائم على إيرادة اتفرد ا ]فهو[ تنفيذ قواعي نسق تسان معنّي...فردّي خقمثل يف

بذكائه؛ ألنّه خدوم برتكيبات وتوتيفات خسقخيمها وفق ما خوفّره ته اتلسان من إمكاانت 
اتّقعبري عن األفكاير واألغراض اتّشخصّية، وال خوجي اتكالم ابتطّرخدة نفسها عني املقكلمني 

أداء بلسان معنّي، وإّّنا خيقلف من مقكّلم آلخر، فلكل واحي منهم طرخدقه اخلاصة يف 
وهبذا خنلص إىل أّن سوسري حيّيد  .(159ص ،2013 )غلفان،قواعي اتلسان املشرتك" 

اتلغة بوصفها امللكة، واتلسان اتدواعي واملصطلحات املقواضع عليها، أّما اتكالم فهو 
اتلغة عني سوسري خيقلف عن املقعايرف عليه  أّن حتيخي إىلوأنّبه  .االسقعمال اتفردّي تلسان

 واملصطلحات املقواضع عليها املخزّنة يف اتّذهن أو املعاجم.  دواعياتيف اتعربية تعن  إذعربيًّا؛ 

 أصول )اللغة والكالم( يف احلقول املعرفي ة: 2.4.3
تكن ذا اتّقمييز يف احلدل اتلسايّن، إن كان هناك اتّفاق على ابقياع سوسري هل
فدي ذهب دويروزخفسكي إىل أّن  ؛االخقالف قائم حول كونه وتيي أتثره بعلم االجقماع
، حيث يامها تيوير كها:م واألخرى تقايردسوسري أقام هذا اتّقمييز مقأثرًا بنظرخقني مقدابلقني إح

جاء تدسيمه تلظّاهرة اتلغوخّة إىل تسان وكالم كموقف وسط أيخذ من دويركها:م جانًبا هو 
 يث فردّي.اتلسان كحيث اجقماعي، ومن اتيرد جانًبا آخر هو اتكالم بوصفه ح

سري بعلم االجقماع خنفيه فاشابوغ، ويف اتوقت اتذي خؤّكي فيه دويروزخفسكي أتثر سو 
 سوسري تيلّ فاشابوغ اسقني يف نفيه إىل عيم وجود أّي إشايرة يف حماضرات ، وكونراد كويرنر

على اطالعه على نظرخّة دويركها:م، وعّلل كونر نفيه بعيم إشايرة سوسري إىل مفهوم )اتدسر( 
سقعمل مصطلح )اتطّابع اإلتزامّي تلسان(، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ال خبيو حيث ا

ص  ،2013غلفان،)اتلسان هلوخة  قماعّي تيويركها:م يف حتيخي سوسريأّي أثر تلمنظوير االج
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ومهما خكن من أمر هذا االخقالف فإنّه خثبت ضمًنا وجود مصطلحي  .(161، 160ص
 اتلغة واتكالم قبل سوسري، وأهّنما تيسا جيخيخن على اتعلوم اإلنسانّية.

 اللغة والكالم واللسان يف احلقل اللساين: 3.4.3
كما أشران آنًفا خعزى إدخال اتّقمييز بني )اتلغة واتلسان واتكالم( يف احلدل اتلساين 

وفيما اشقهر عنه أنّه اسقبعي  .ىل سوسري، وقي أوىل أمهّية تلسان وجعله موضوًعا تلسانّياتإ
واجليخر ابتّقنبيه  .اتكالم من دائرة اهقمامه، وتكن هناك من خرى أنّه المسه مالمسة طفيفة

وخرى أّن اتدول ابسقبعاد سوسري اتكالَم ال خعيو   ،أّن أيرخفيه خنفي اسقبعاد سوسري تلكالم
ابيل، مسقيالًّ على ذتك مبا مسعه وسّجله قسطنطني تلميذ شايرل نه خطأ وقع فيه كو 

ن ديراسة اتلغة هي ما نقابعه، وهذا ال خعن أنّه ال إسوسري  حتيخًيا بدول سوسري  )قلنا 
فإّن متييز  ات اتكالم(، ومهما خكنخنبغي يف تسانّيات اتلسان أن نلدي نظرة على تسانيّ 

ظهر االهقمام سوسري حظي ابالسقعمال يف اتّييراسات اتلسانّية واألسلوبّية بعيه، هذا وقي 
األسلوبّية أو تسانّيات اتكالم  مؤّسًساابيل بعي سوسري على خي بشكل كبري ابتكالم 

 .(749، ص2007(، )اتبداعي، 163 -160صص  ،2013)غلفان، .اتّقعبريخّة
 لغة والكالم واللسان إىل الفضاء العريب:انتقال مصطلح ال 4.4.3

إن كان مصطلحا )اتلغة( و)اتلسان( مها اترتمجة املهيمنة ملصطلحي 
(Langage(و ،)Langueعلى اتّقوايل ). 379صص ، 2012)فزنو  كما عني ،

، 1984) املسييو ( 55، ص1996) غزاتةو ( 165ص ،2009) اتفهري، و (386
( Langageبيي أّن هناك من عكس اترّتمجة فاسقعمل مصطلح اتلسان ت  ) (،155ص

( فقعّيدت Paroleأّما مصطلح ) .وهي ترمجة جمانبة تلصواب (Langueواتلغة ت  )
وترمجة اتكالم  .ترمجقه حيث ترجم ب  )اتكالم، احليخث، اتلغة أداًء، تغة فعلّية، تغة منطوقة(
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، (2013) ان، غلف(2009) اتبداعيثريون منهم هي األكثر تياواًل حيث اسقعملها ك
أّما ابقي اترّتمجات فإن اسقعماهلا مل خقعي  دائرة  .(2009) ، اتفهري(1984) املسيي

وترمجه  (.228، ص2012)املرتجم اتواحي، فدي ترمجه ب  )احليخث( صاحل اتفاخري 
وابتّنسبة ترتمجات  .(76، ص1996) ب )اتلغة أداًء، تغة فعلّية، تغة منطوقة( حسن غزاتة

أقصي تفظ -غزاتة أسقبعيها؛ ألهّنا مصطلحات مرّكبة من جهة، وألّن اجلزء األول منها 
هذا فضاًل عن  .( من جهة أخرىParole( وتيس )Langueهو ترمجة تلفظ ) -)تغة(

كما أسقعبي ترمجة )حيخث( مرّجحة )اتكالم( اعقماًدا على معياير اتّقياول   .عيم تياوهلا
 )اتكالم( أكثر تياواًل وشيوًعا.فمصطلح 

وأنبه إىل أنّه فيما خيص مفهوم مصطلح اتلغة واتلسان، وإن بيا تلوهلة مثّة اخقالف 
يف ندل مفهوميهما، إذ إّن هناك من املرتمجني من جعل اتلغة مبعىن امللكة، واتلسان مبعىن 

هناك من عكس ، و -ومنهم مصطفى غلفان -جمموع اتدواعي واملصطلحات املقواضع عليها 
وهو ما  .اواتلغة اتدواعي واملصطلحات املقواضع عليه .املفهومني جاعاًل اتلسان مبعىن امللكة

تكنه  .(52ص ، 2008) واتسعيي شنوقة (،71، ص2009) جنيه عني حممي اتبداعي
(؛ Langue( و)Langageاخقالف سطحي انتج عن اخقالفهم يف ترمجة مصطلح )

 عيي شنوقةيف حني اتسّ  .اين ابتلسانل ابتلغة واتثّ خرتجم األوّ ( 156، ص2013)فغلفان 
 .خرتجم األول ابتلسان واتثاين ابتلغة (52، ص2008)

  :النتائج. 4
 إىل اتّنقائج اآلتّية  ت، خلصذه املعاجلة تلمصطلحات اتبنيوخّةإثر ه

غ    ري  حد    ول أخ    رى اس    قعري م    نبعض    ها يف احلد    ل اتبني    وّي ومفاهيمه    ا املص    طلحات  -1
 واتّرايضّيات وعلم اتنفس وغريها. اتفلسفة واملنطقمنها  تسانّية،
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حبرفّيق    ه ب    ل  Paradigmatique)إن سوس    ري مل خس    قعمل مص    طلح االس    قبياتية ) -2
(، أم               ا مص               طلح Associationاس               قعمل مص               طلح اتقّ               ياعي أو ات               رتابط )

((Paradigmatique .فيعود اتفضل يف اسقعماته إىل هليمسلف 

إذ هن   اك م   ن خ   رى أن   ه  عمال سوس   ري مص   طلح اتبني   ة حبرفيق   ه؛اس   ق ح   ولمثّ   ة اخ   قالف  -3
 اسقعمل مصطلح اتّنسق، أّما مصطلح اتبنية فلم خظهر إاّل مع مييرسة براغ.

أخًضا و  .اتناقل نفسه بقعّيد مؤتفاته عنيوتعّيدت  .تعّيدت املصطلحات بقعّيد اتناقلني -4
ه، وس بب ذت ك إّم ا مراع اة خللفي ات اتد راء، وإّم ا تعّيدت عني اتناقل نفس ه يف اتكق اب نفس 

يف اتكق ب اتّقنظريخّ  ة أو اتّقطبيديّ ة، وإّم  ا  كم  ااض طراب اتناق ل وع  يم اس قدرايره عل  ى مص طلح،  
 املقياوتة واملدبوتة وهو شأن املعاجم.املصطلح توثيق املرادفات 

م ودخي  ل نّوع  ت م  ا ب  ني م  رتجتع  ّيدت املص  طلحات بقع  ّيد آتيّ  ات وض  ع املص  طلح، فق -5
تع   ّيدت املص   طلحات املرتمج   ة بقع   ّيد املرتمج   ني، وتع   يدت بقع   ّيد مع   اخري وض   ع ومنح   وت، و 

تع  ّيدت بع  ض املص  طلحات توخّ  ة ات  يت منحوه  ا تقل  ك املع  اخري، و املص  طلح وابخ  قالفهم يف األو 
 بقعّيد اتلغات املندول عنها. -كما أشاير وغليسي– اتّيخيلة

ندل  ه  اا واح  يً مص  طلحً  وه  و قلي  ل مل خقع  ي   مقض  ادخنفه  ومني ملص  طلح واح  ي مل ااس  قعم -6
 (.Diachonie( وت  )synchronieت  ) املسقعملوغليسي وهو اتّقزّمن 

ل ميثّ  املصطلح يف حدول أخرى الشغوتّية اتّيالتّية تداس ابحلدل ذاته، بذا فاسقعمال امل -7
 . وال حيول دون إعادة تشغيله يف حدل آخر إذا وجيت مناسبةإشكااًل 
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 املراجع
 مكقبة مصر.. مشكلة اتبنية أضواء على اتبنيوخة(. تد. . )إبراهيم، زكراي

ت               حمم             ي  .اتبح             ث ع             ن فردخن             ان دو سوس             ري (.2009)ميش             ال.  ،أيرخفي             ه
  .داير اتكقاب اجليخي املقحية  بريوت اتبداعي،

ع           ايرف منيمن           ة وبش           ري أوب           ري، رمج           ة  ت اتبنيوخ           ة،(. 1985) .ج           ان ،بياجي           ه 
 .داير عوخيات  ابيرخس

تد              اموس املوس              وعي اجليخ              ي ا. ت(د.). ج              ان ،سش              اخفرو  دخك              رو، أوزوات              ي
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