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 ملخص البحث:
حتيد املنظومة املصطلحية ماهية املعرفة، وإذا ما مت جتاهل هذا اتقحيخي فإن تدفي     

آاثيرها، ومتثل تصويراهتا املمكنة خكون ضراب من املسقحيل؛ ألن املمايرسة املنهجية وإن كانت 
متثل جوهر اتييرس اتنديي، فإن اجلهاز املصطلحي حيدق حركية ودخنامية هذه املمايرسة من 

رخة، واإلجرائية، يف ضوء هذه األمهية فرض اتقجرخب االصطالحي يف منظومة اتناحيقني اتنظ
اخلطاب اتنديي ذاته كإشكاتية من شأهنا قلب املوازخن، إذا ما حتددت هلا حلول مدنعة؛ 
ألن اتقغيري اتذي خلحق منظومة االصطالح اتنديي خفرض تعيخال يف تشكيل املنظومة 

عليه يف مدايربة اتنص، وإذا كانت هذه األخرية تقصيير املنهجية، واتقصوير اتدرائي املعول 
اهقمامات اتقفكري اتنديي، فإن مساءتة اتقعيد املصطلحي ضمن مدايربة حماخثة تعىن بنسده، 

 أصبحت هي األخرى من حتيايت هذا اتقفكري، ومن أسئلقه املثرية تلجيل.
مدايربة  ،اتييرس اتنديي، املمايرسة املنهجية، املنظومة املصطلحيةالكلمات املفتاحية: 
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Abstract:   

The terminological system determines what  knowledge is, and if this 

limitation is ignored, tracing its effects and representing its possible 

perceptions is an impossible multiplication, because the systematic 

practice, even if it represents the essence of the critical lesson, the 

terminological system achieves the dynamism and dynamism of this 

practice from the theoretical and procedural standpoint, in light of 

This importance imposes idiomatic experimentation in the system of 

critical discourse itself as a problem that will overturn the scales, if 

convincing solutions are achieved, because the change that follows the 

system of monetary convention imposes an amendment in the 

formation of the systematic system, and the reliable reading 

perception in the approach to the text, and if it is These recent top 

concerns of critical thinking, the accountability of pluralism within the 

terminological approach Mahith concerned Bnsagh, has become the 

other of the challenges of this thinking, and exciting questions 

controversial. 

Keywords: The terminological system, the systematic practice, the 

critical lesson, the approach to the text, critical thinking. 

 :. مقدمة1

إن اتوضع غري املسقدر تلمصطلحية اتنديخة جعلنا يف حاجة أكثر إحلاحا ملكاشفة 
املفاهيم، وضبط احمليدات املعرفية، ومراجعة املمايرسات اتقطبيدية؛ هبيف جعلها أكثر 
نضجا، ودقة قيير املقاح من املدرتحات اتنديخة، تطلعا توضع مصطلحي خكون أكثر 

ود عرب املمايرسات اتقعليمية األكادميية؛ حيث أصبحنا اسقدرايرا، فضال عن ترسيم هذه اجله
 نشهي تعليمية تلمناهج اتنديخة احليخثة واملعاصرة، وأخرى تلمصطلح اتنديي. 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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إال أن هذا اتنشاط اتقعليمي املمايرس ال خسعه اتوقوف بعييا عن االنشغاالت اتيت 
خطاب املنهج املدرتنة  تطرحها امليونة اتنديخة اتعربية، خاصة فيما خقعلق إبشكاتية فهم

 إبشكاتية أكثر تعدييا أال وهي إشكاتية فهم خطاب املصطلح.
 أسئلة البحث:  1. 1

نطرح إشكاتية اتقعيد املصطلحي اتيت تعّي بؤيرة اتقوتر اترئيسية يف اتفهم واإلديراك 
 ؟على مسقوى املمايرسة اتقعليمية، فما أثرها يف صياغة األنساق املعرفية تلخطاب اتنديي

وأي مدرتحات وأي حلول،  ؟وكيف ميكن ضبط هذا اتقعيد املقياول يف املصطلحية اتنديخة
 معرفيا؟. أي آفاق تلمصطلح اتنديي املوحي يف هذا احلدل املقخصص منهجيا و

 أهداف البحث:  2 .1
تقمثل أهياف هذه اتويرقة اتبحثية يف مراجعة واقع املصطلحية اتنديخة وما خعرتخها من 

خنحرف مبسايراهتا اتيالتية أبعي مما يف احقمال اتقصوير املنهجي املقخصص تنظريا تعيد يراح 
وتطبيدا، فضال عن واقع تعليمية املصطلح اتنديي، مث اتبحث يف أسباب هذا اتقعيد، مث 
تدي:م مدرتحات وحلول من شأهنا ضبط امليونة املصطلحية اتنديخة ضبطا خسقمي مشروعيقه 

 ة املقخصصة.اتقياوتية من إمجاع اهليئ

 :املنهج واإلجراءات. 2

وما كان هلذه اتويرقة اتبحثية أن تقم توال توثيدها بسني منهجي، واإلفادة من أدواته 
اتوصف واتقحليل يف اسقنطاق اتبنية املصطلحية  االسقدراء و  اإلجرائية؛ حيث توخينا سبيل

 ابتوظائف احلضايرخة تلمصطلح.حمموالت معرفية، ومعطيات سياقية تقعلق وما جتاذبقها من 
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 . التنظري االصطالحي النقدي و مرجعياته:3

أظهر اتعرب اهقماما واضحا ابتييراسات اتنديخة، ظهر بشكل خاص يف جهودهم 
، إال أننا اتبحثية يف جمال صياغة نظرخة نديخة عربية؛ من مياخل عية منهجية ومصطلحية

 يف هذا اجملال حتيخيا

إىل املعرفة، وما زاتت هذه املعرفة على قييرهتا من اتفعاتية يف مل نزل على حاجقنا 
اتنص اتنديي، ومازاتت هذه اتفعاتية على مسقها يف احرتام شفرهتا اتقواصلية 

املرجعية املعقمية يف إطاير املصطلح، اتذي خبدى هو اآلخر على حاته من اخللق 
قواطؤ واتشيوع واتوضع، ومل نكي ننقهي من اتقأصيل ملصطلحات على طرخق ات

حىت نفاجأ أبخرى مل تسقدر أسس وضعها بعي، تنبدى ما حنيا على هلث، ما 
دامت احلياة سبيلها اتفكر، وما دام اتفكر سبيله املعرفة، وما دامت املعرفة سبيلها 

املصطلح وسيلًة وغاخًة، وذتك مفاد فعاتية عموم األصل املعريف يف قضااي 
 .(79، ص2002)حممي جاد،  املصطلح اتنديي

يف جماهلا ( 14، ص2000)انصف،  "قوة تعبريخة كامنة"خعّي املصطلح اتنديي 
املعريف؛ تذا احقفى بعض ندادان هبذا املبحث حماويرة وتصنيفا، فكان سؤال املصطلح اتنديي 

 أكثر األسئلة إاثيرة تلجيل املعريف قبل إاثيرهتا تلجيل اتقعليمي.

ساءتة تلمصطلح مبعزل عن أي توصيف معريف إن هذا اتسؤال خضعنا بياخة يف خطاب م
 خيقص به، فهو سني ميايرس حضويره عرب خمقلف أفضية املعرفة؛ حيث 

خعي املصطلح مبثابة تغة داخل تغة إال أنه خقميز عن تغة املنت أبنه تغة خاصة    
جيا، خعرب هو دون أن خدبل اتقأوخل، وتنساق هي فدط يف فلك ما خيصصه من 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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املصطلح حيز املفهوم، وتعرب هي عن مساحة اتفهم، وانطالقا من معرفة، حييد 
هذه اتشخصية اتصايرمة اتيت فرضها املصطلح على كل املعايرف توتيت عدية 

 (122، ص2011)خقاتة،  املصطلح يف اتثدافة اتعربية
اتندي اتعريب أسئلة شيخية األمهية خؤدي بعضها إىل "حيث ميكن أن نكاشف يف  

مصطلح مبعزل عن اتشعر، واتثدافة اتعربية، وسائر املصطلحات جيخر بعض، وكل فهم تل
 .(9، ص2000" )انصف، ببعض اتشك

وميكن يرّد هذه اتعدية إىل اهلامش املوجود بني تغة املصطلح وتغة املعرفة اتيت حتيل 
 اتذي خزداد اتساعا كلما توغلنا أكثر يف اتقياول واملمايرسة االعقباطية اتيت ال تنطلقو إتيها 

إذا مل خقوفر تلعلم مصطلحه "من أيرضية علمية مؤسسة، تضع يف مديمة اعقبايراهتا اتثابقة أنه 
اتعلمي اتذي خعّي مفقاحه، فدي هذا اتعلم مسّوغه، وتعطّلت وظيفقه، ومن هنا كان البي 
 "من حتيخي األتفاظ واملفهومات؛ ألن مثل هذا اتقحيخي هو املنطلق األول تلقفكري اتعلمي

 .(7، ص2010)عزام، 
واملصطلح أخدونة هذا اتقفكري تيس فدط يف اإلحاتة إتيه، وإمنا يف كونه قاديرا على 

)دحو،  إنقاجه؛ يف سياق أداء ثالث وظائف حضايرخة هي على ديرجة من األمهية واخلطويرة
 ؛ مقمثلة يف  (214، ص2011
املصطلح خنقج املعرفة يف خمقلف اجملاالت اتعلمية )مادخة،  وظيفة الفكر:-أ

 وإنسانية، واجقماعية( من منظوير ذايت حضايري.
جتعل اتلغة من املصطلح نظاما خدف من ويرائه نظام احلضايرة اتيت  وظيفة اللغة:-ب

 خقحيث بلساهنا، وحيمل خصوصيقها.

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 عما خديمه من خسقبطن املصطلح قيم ضمنية أو صرحية، فضال وظيفة القيم:-ج
 معايرف.

وهذا ما خيقص به املصطلح ابعقبايره مركزخة قاديرة على اسقحضاير مفهومها، كما 
 خيرجه عن سائر املفردات اتكالمية األخرى؛ ذتك أن

املصطلحات تقماخز تياوتيا عن اتكلمات اتعادخة ... وتقماخز من خالل املواضيع  
 كل االنشغاالت املقعلدة ابحلياة اتيت خقم تياوهلا، فاتكلمات اتعادخة تنييرج يف

اتيومية؛ كاتقعبري عن املشاعر، وتوجيه األوامر، أما يف حاتة املصطلحات فنجيها 
 ترد يف أمناط خطاابت نوعية؛ مثل نصوص علمية، وتدنية، وتدرخرخة إعالمية

 (35، ص2018)مجعات، 

تؤطر  تغة واصفة"وخنسحب هذا اتكالم على املصطلح اتنديي؛ من منطلق أنه 
اتقصويرات اتفكرخة اتيت خنقجها فعل املمايرسة يف اتعملية اتنديخة، وفق ضوابط منهجية 
تدقضي توضيح دالالته، وحتيخي طبيعة توظيفه، وتسمح ته ابخرتاق املنظومات اتفكرخة 

 .(211، ص2011)دحو،  "اتسائية على طرخدة اتكشف اإلشعاعي

ياليل اتذي خكقنزه املصطلح اتنديي إن هناك تواشجا منطديا واضحا بني اتقصوير ات
 وحميدات االسقعمال اتيت خفرتض أال تصاغ إال بوصاخة منه؛ ذتك أن

املصطلح هو شفرة اخلطاب اتنديي، وطلعه املثمر اتذي تواله ما كانت املعرفة،  
وما وقع اتقواصل، إنه ما زال حي اتقعرخف، وتبنة اتنظرخة اتيت تسقوي على بنائها 

أحي مثرياهتا، مث ابكقنازه اتقصوير خصري مطمحا بالغيا يف غري به، وقي خكون 
حاتة، إنه خوشك أن خصبح فايرس اتنص اتذي خدود قطيع اتفكر فقنقظم من خلفه 

جيوش )اتكالم(، وتفقح ته قالع اتذهن واتوجيان، فييخل اتنص إىل معية 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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من تصويره،  املقلدي دخول اتفاحتني اتظافرخن، وهو ال حييوه يروع، ما دام على أمن
)حممي جاد،  وأمان من صوته اتيال، فيدع اتقواطؤ واتشيوع، وتدوم قيامة املعرفة

 . (8-7، ص2002

املصطلح اتنديي على أساس احمليدخن املعريف واتقواصلي، كما أن اتفعاتية  خدوم
احلوايرخة اتيت خقمقع هبا تسقيعيه وتصويره إىل تداء اتنص مبقلديه؛ فيكون األداة املقحكمة يف 

وهناك فعاتية حوايرخة أخرى تقكشف من ميخل اتقواشج بني اتقنظري  توجيه خطاب اتفهم.
 واالصطالح

اتنظرخة، هي عصب اتقوجهات اتعلمية يف اجلهاز املعريف، فإن فـإذا كانت  
)املصطلح( هو عصب هذه اتنظرخة يف اجلهاز اتنديي، وملا كانت بعض هذه 
اتنظرايت حتقمل اخلطأ كما حتقمل اتصواب، فإن مصطلحاهتا تفدي مصياقيقها 
 إىل حي كبري، وتصبح ضراب من اترجم ابتغيب حىت خلفظها اتسياق اتنديي ما

اسقطاع أن حيقكم اتناقي إىل املرجعية اتثدافية، واتسعة املعرفية اتيت حتقم مشروعية 
 . (85، ص2002)حممي جاد،  اتظاهرة

اتقصوير املصطلحي أساسا على سلطة معرفة، وهذا شأن اتقنظري عموما حىت  خنبين
ملية تنبع نظرخة املصطلح اتنديي من فلسفة اتع"فيما خقعلق ابالصطالح اتنديي؛ حيث 

اتنديخة ذاهتا، وذتك حبصرها على اخقالف توجهاهتا يف قانون معيايري أول خهيمن على 
 (.72، ص2002)حممي جاد،  "فعاتيقها، ومينحها سلطقها املعرفية

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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اتقنظري االصطالحي اتنديي يف مرجعياته املؤسسة إىل فلسفة اتندي يف بعيخها  خسقني
ات املدايربة إىل مظاهنا اتثدافية املنقجة، حتت املعريف واتقياويل، فضال عن اتعودة بقصوير 

 وصاخة منهجية خفرتض فيها وضوح اتيالتة، وضبط املفاهيم.

 

 إشكالية التعدد املصطلحي النقدي:. 4

ميايرس املصطلح فعاتيقه اتقنظريخة واإلجرائية انطالقا من اجلمع بني صفقني مركزخقني 
 كالمها؛ حيثال شك يف ضياعه إذا ما فدي إحيامها أو  

االسقعمال، وهذا  تكمن األوىل يف خصوصية املصيير، وتقجلى اتثانية يف مشوتية 
مى ابخليانة، وخرقهم ابخلروج  فدط اتذي خضمن تلمصطلح اسقدرايره وحضويره، وسرير
عن املفهوم اتفكري مىت جتاوز اخلصوصية واتشمول؛ فواحيخة املعىن ضرويرة ملحة 

ياغقه وفق آتية من اآلتيات املعروفة يف اتلغة، من ضرويرات صناعة املصطلح أو ص
واتندي، واتفلسفة، إذ سقكون مهمة املصطلح جعل املقنافر تناسدا، واملقعيد 

 .(123، ص2011)خقاتة،  واحيا، واتقشرذم توافدا وتناغما

غري أن املصطلحية اتنديخة يف اتوطن اتعريب أصبحت تدوم على يرؤخة خماتفة يف هذا 
اتشأن؛ حيث اسقحال اتقناسق مقنافرا، واتواحي مقعيدا، واتقوافق تشرذما، األمر اتذي أاثير 
ايرتباكا علميا ومعرفيا؛ أصبح املسبب اترئيسي تإلعاقة املنهجية اتيت تعانيها املدايربة اتنديخة 

جوهر أزمة خعانيها اتعدل، وميايرسها "؛ غري أن مراجعة هذا اخللل تكشف عن اتعربية
اتلسان، وحتيد تداسيمها خلفيات اتيرخيية ترسم مساير اتثدافة، ومن مث إعادة تشكيل اترؤخة 

 .(214، ص2011)دحو،  "واتذات، وتوجيه صريويرة اجملقمعات

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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( poétiqueح )ويف سياق اتقمثيل تذتك تقعيد املصطلحات املدابلة ملصطل
اتشعرخة؛ حنو  اتدول اتشعري، واإلنشائية، وعلم اتشعر، وعلم اتظاهرة األدبية، واتبوخطيدا، 
وهذا ما انقدل ابملصطلح من مصطلح واصف خدرتب من اتندي األديب، دال على علم 
موضوعه اتنصوص األدبية واإلبياعية إىل مصطلح موصوف خدرتب من ندي اتندي، دال على 

عه ماهية اتشعر واإلبياع، وهذا ما حييلنا إىل االخقالف يف اترتمجة وصياغة علم موضو 
املفهوم، وضبط اتقصوير واملوضوع، وحتيخي موقعه ابتنسبة تلمصطلحات أو املفاهيم املقامخة 

)دحو،  ته، فضال عن االخقالف يف حتيخي اجملال املعريف اتذي خنقظمه )نظرخة، علم، منهج(
 .(214، ص2011

ير مصطلح اتبنيوخة عيدا من املدابالت ابتلغة اتعربية، حنو  اتِبنيوخة، واتبرنيوخة، كما أاث
واتبرنيانية، واتبنائية، واتبنوخة، واتبنيوانية، واتبينّية، واهليكلية، واهليكالنية، واترتكيبية، واتوظيفية، 

ذهب اترتكي،ي، واملنهج اتشكلي، واملذهب اتبنيوي، واملنهج اتبنيوي، واتنظرخة اتبنيوخة، وامل
، فضال عن مصطلح اتسيميائية (126، ص2008)وغليسي،  واملنهج اهليكيالين

 ومدابالته ابتلغة اتعربية؛ حنو  اتسيمياء، واتسيمية، واتسيميوطيدا، واتسيميوتوجيا، واترموزخة
 .(16، ص2017)محيياتو، 

  إن اتقيفق املقواصل تلمدابالت االصطالحية اتسيميائية 

رتجم يف أحي املوقفني؛ إما موقف اتعاجز عن مقابعة اترتمجة واتندل، قي حشر امل
وإما موقف اتعابث اتذي خلهو يف إتداء اتكلمات اتردخفة اعقباطيا، كما أدى به 
إىل إمهال اترتاث، وإن مل خكن جهله يف علوم اتيالتة، واملنطق، واتبالغة، وأصول 

ت إىل تشوخش يف اتفهم اتقفسري جعل اتباحث خسقحيث مصطلحات غرخبة أدّ 
 (.16-15، ص2017)محيياتو،  بيال من اتقواصل املطلوب
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وال خفضي هذا اإلشكال يف اتقعيد املصطلحي وما خرتتب عنه من شقات يف فهم 
 اتقصوير اتياليل إىل اسقدراير املصطلح إال إبجياد اتبيخل اتذي جيعل املقعيد واحيا، غري أن

مسأتة اتقعيد هذه يف إجياد اتبيخل املوحي ملصطلح اتعلم ذاته ال خييم اتنجاعة  
املطلوبة يف بناء تغة اتقخصص اتيت ننشيها مجيعا، بل خزخي اتطني بّلة إذا مل خكن 
اتباحث اتعريب على ديراخة أبهم االجتاهات اتسيميائية، حىت خقمكن على األقل 

 (16، ص2017)محيياتو،  ي خنقمي إتيهمن معرفة املصطلح وحدله املعريف اتذ

إن بناء تغة اتقخصص اتنديي مرهون ابتعلم ابملصطلح ومفاهيمه، أخذا يف  
االعقباير تعيد املصطلح اتذي خفرضه تعيد االجتاهات، وكذا األدوات اإلجرائية، إال أن هذا 

 ال خقعايرض مع مبيأ االتفاق املصطلحي يف ممايرسة االسقعايرة املصطلحية.

وتقجلى أزمة املصطلح اتنديي عرب أكثر من توصيف؛ تعل أخطرها اتقعيد 
املصطلحي اتذي حيقكم إىل تعيد املرجعيات اتفكرخة، واملصادير اتثدافية واملعطيات اتلغوخة 

على مسقوى تبين اتفكر املنهجي يف "املؤسسة تلمنظومة املصطلحية، فضال عن اتقعيد 
ابعقباير نديان اجلزائري انقال عنها –اتغربية املعاصرة توظيف املصطلح، فامليايرس اتنديخة 

ختقلف أصول فكرها اتنديي على مسقوى صياغة املصطلح  –اتكثري من املفاهيم اتنديخة 
 .(52، ص2017)بردادي،  "بنيًة، ومفهوما، وتوظيفا

ويف سياق اخقالف املناهج اتيت تشكل مرجع املعرفة اتنديخة يف ضوء اخقالف اتبيئات   
 ثدافية اتيت خصيير عنها املصطلح، وكذا اتلغات اتناطق بلساهنا ات

نشأت معضلة املصطلح املقعيد تلمفهوم اتواحي، سواء كان داخل اتثدافة 
اتواحية، أو عنيما ختقلف اتثدافات، وهنا ابتذات خصبح املسوغ أجيير، وهذا 
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اإلخيخوتوجية  عينه ما مييز اتساحة اتنديخة اتعربية، وخباصة بعيما تدّوت اتثدافة
واتعديخة، وتنوعت املرجعيات اتفلسفية، واخقلفت املناهج واترؤى، وصاير مشروعا 

جيا يليُّ ذيراع املصطلح اتدي:م ذو اتبيئة اترتاثية اخلاتصة بكل نفحاهتا اتفلسفية 
واتعديخة من أجل أن خكون جيخيا، وقيِبلي املصطلح اجليخي يرغم أنفه أن خكون 

 طبيعية جيا تذتك االخقالف واتقعيد يف اترؤخة واملصطلحقيميا، وهذه اتنقيجة 
 (122، ص2011)خقاتة، 

ترطرح إشكاتية اتقعيد املصطلحي يف اخلطاب اتنديي اتعريب من مياخل معرفية 
عية، تعل أمهها ترمجة املصطلح اتوافي من امليونة اتنديخة اتغربية، واتقوظيف يف بناء خطاب 

بلغ األمر أن "اتية أزمة يف توجيه اتنسق املعريف تلمفاهيم، واملدايربة، وقي خلدت هذه اإلشك
تباخنت اهلوة اتنديخة بني املشقغلني يف احلدل اتنديي األديب، واتسعت اتفجوة يف دائرة 

 .(52، ص2017)بردادي،  "االخقالف عني توظيف املصطلح اتنديي

ملالحق اتلغوخة إن من أهم اتسياقات املصاحبة تإلشكاتية اتقعيد املصطلحي تعيد ا
األجنبية اتيت أنخذ منها خاصة اتفرنسية، واإلجنليزخة، واألملانية، واتروسية وغريها، ووضع 
املصطلحات املقعيدة يف اإلحاتة إىل املفهوم اتواحي يف حني أن من أهم شروط االصطالح 
 اتنظري وضع املصطلح اتواحي يف مدابل املفهوم اتواحي، فضال عن غياب مرجع مؤسسايت
يرمسي خرعىن ابإلشراف على ترمجة املصطلح اتنديي، فاجملامع اتلغوخة يف هذا اجملال قي 

)مجعات،  انسحبت متاما، يف حني جنيها هتقم مبصطلحات احلضايرة، واملصطلح اتعلمي
، بل وبشكل خاص املصطلح اتعلمي/اتقدين اتذي أصبح خسقدطب كل (39، ص2018

إضافة إىل غياب ثدافة مصطلحية يف  .(39-38ص، 2000)اتزخيي،  جهود اتباحثني
اتوسط اتعلمي املقخصص، ذتك أن عيد اجملالت اتعلمية اتيت ترعىن ابملصطلح اتنديي 
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ضعيف جيا مدايرنة ابجملاالت املعرفية األخرى، وهو حال اتييراسات واألحباث املقخصصة 
ايرس يف اتوسط أخضا، وهذا ما أعاق وجود ثدافة مصطلحية نديخة يف اتوطن اتعريب متر 

املثدف، وانعيام تغذخة معرفية ايرجتاعية خقم يف سياقها تدييم ومراجعة اجلهود اتفردخة يف ترمجة 
 .(39، ص2018)مجعات،  املصطلح اتنديي

تدي شهي اتعرب اتصاال مصطلحيا ابتغرب عرب قنوات اتقعرخب واترتمجة؛ غري أن 
على مسقوى املادة املصطلحية؛ بل مايرسه  اتناقي اتعريب مل خكن حيخث اتعهي هبذا االنقدال

 أسالفه منذ فجر احقكاك اتثدافات؛ 

فـما إن بيأ االتصال اتفعلي برتااثت األمم واتشعوب؛ كاتفرس، واتيوانن، واهلني، 
.. حىت تسرّبت بعض هذه املصطلحات اتفكرخة واتفلسفية إىل اتندي .واترومان 

مثل هذا اتقأثر واتقأثري هو دتيل صحة  اتعريب، واألدب اتعريب عامة، وابتطبع فإن
تفاعل خالق، وقي أفاد اتندي األديب من هذا اتقالقح اتفكري، خيل على ذتك 

)عزام،  تلك املصطلحات اتيت عررفت يف اتعلوم اتعدلية واتندلية واتيخيلة مجيعا
 (6، ص2010

مدايرنة  إال أن اتندل االصطالحي يف اترتاث اتعريب، كان أكثر وعيا يف املمايرسة
ختريوا تلك األتفاظ تقلك املعاين، وهم "ابتندل االصطالحي يف أايمنا؛ ذتك أن أسالفنا قي 

اشقدوا هلا من كالم اتعرب تلك األمساء، وهم اصطلحوا على تسمية ما مل خكن ته يف تغة 
، 1998)اجلاحظ،  "اتعرب اسم، فصايروا يف ذتك سلفا تكل خلف، وقيوة تكل اتبع

 .(139ص
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اتندل االصطالحي اترتاثي على منهج قوامه االخقياير اتواعي، فإطالق  تدي قام
تفعيل املرجع اتلغوي اتعريب بواسطة عن املصطلح خيضع تعملية انقدائية مدصودة؛ فضال 

االشقداق، واالصطالح على املسقحيث يف اتلغة اتعربية أبمساء منها، وهذا ما تفقدره اترتمجة 
وهذا ما جعل اترتاث اتعريب خزخر مبادة مصطلحية يف  ة اتعربية.اتراهنة يف املصطلحية اتنديخ
  غاخة اترتاكم واتثراء؛ كوهنا

إن صح هذا –نقاج مزج مقناسق ومقكامل بني ثدافيت اتعرب واإلسالم 
إال أن غىن املصطلح وثبات شخصيقه خمبوء يف اسقدرايره االسقعمايل  -فاتقصني
املعريف اتذي تغنيه حضايرته، كما أن تلمصطلح اجليخي شخصيقه وهيئقه  وحمموته

اتيت تعكس واقعه وبيئقه اتثدافية املسقدلة هي األخرى عن ابقي ثدافات اتعامل 
 (123، ص2011)خقاتة،  احملاقبة هلا

إال أن عيم توظيف مصطلحات اترتاث اتعريب يف املدرتحات اخلاصة بوضع  
مصطلحات اتوافية مع األخذ يف االعقباير جناعة هذه املمايرسة، وكذا املدابالت اترتمجية تل

، عّمق اتشرخ (40، ص2018)مجعات،  خطويرهتا إن مل خكن يف إطاير اتفاق اجلماعة
 املصطلحي يف اتندي اتعريب؛ حيث أصبح خعاين قطيعة مع املصطلح اتعريب اترتاثي.

ايرما تلمنجزات اإلجرائية أما حيخثا فدي شهيت اتساحة اتنديخة اتعربية تيفدا ع
وقي أدى ذتك إىل بروز عيخي من اإلشكاتيات ... "مسقنية يف اتغاتب إىل اجلهود اتفردخة 

ال سيما يف جمال املصطلح، سواء من حيث اترتمجة واتقعرخب أو من حيث اتقلدي واتقمثل؛ 
)ابيرش،  "حيث ظهرت اتعيخي من املصطلحات اجليخية يف املعجم اتلساين واتنديي اتعريب

 .(256، ص2017
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وتعل اترتمجة واتندل من املشكالت اخلطرية اتيت خعانيها خطاب املعرفة عموما فليست    
 حكرا على املصطلحية اتنديخة وحيها؛املشكلة 

إذ كل ترمجة هي ابتضرويرة حتوخر وتشوخه ابتزايدة أو ابتندصان، فاملصطلحات  
اتنديخة وتيية حياثة ختقلف جوهراي عن حيثقنا اتعربية، فإذا ما ترمجت إىل إطاير 

ثدايف غري إطايرها اتذي نشأت فيه أحيث ذتك إيرابكا يف اجلهاز املفهومي، 
جادة اتدصي، كما أن  فضال عن اتغموض اتذي خكقنفه واتذي خنحرف به عن

هذه املصطلحات تبدى مثدلة حبموالهتا األخيخوتوجية، إذ ال ميكن غربلقها بشكل 
، 2017)مديم،  هنائي، فقظل تومئ بشكل أو آبخر إىل أصلها وبيئقها

 (165ص

إن اتناظر يف توظيف املصطلحات اتنديخة اتوافية من اتثدافة اتغربية يف املنجز 
 اتنديي اتعريب 

يف خسر أن اتناقي اتعريب ال خدوم ابسقديام املصطلحات العقداده أن خالحظ  
املثاقفة اتدصيخة اتواعية من شأهنا أن متّي اتثدافات مبفاهيم وآفاق معرفية متكنها 
من تطوخر أسئلقها، بل خسقديم املصطلحات بضمري معّذب، ذتك أنه حياول 

تثدافة اتعربية، حىت تكأنه حلظة اسقديامه تلمصطلح أن خدوم بعملية أتصيلية يف ا
غري مدقنع أصال مبدوتة املثاقفة، إنه خسقديم املصطلح وخيلعه من منابقه، مث خبحث 

، 2010)اتيوسفي،  ته عن جذوير ممكنة أو حمقملة يف غري تربقه ويف غري داييره
 (45ص
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معىن هذا أن منطلق املمايرسة املصطلحية تيى اتنداد اتعرب مغلوط منذ اتبياخة؛  
جيب أن خكون داال واضح امليتول، تربيره اتثدافة اتيت خنقمي "ال خراعي يف املصطلح أنه كونه 

إتيها، ذتك أن املصطلحات مثل اتنصوص وتيية ثدافاهتا، وندلها إىل ثدافة مغاخرة فيه من 
 .(164، ص2017)مديم،  "اخلطويرة ما خفقح ابب اتفوضى واتقضايرب

إن غياب وعي املثاقفة تيخهم، إضافة إىل فعل اإلحلاق اتقعسفي اتذي ميايرسه اتنداد 
اتعرب على مصطلحات هي يف األصل يف غري أصلها اتثدايف واتفلسفي احنرف ابتقلدي 
املصطلحي عن وضعية االنفقاح املثمر، إىل وضعية اتفوضى املصطلحية، إضافة إىل عجزهم 

 ظل املصطلحات اتنديخة املرتمجة، واملندوتة، واملنحوتة، فهم وظيفة اتندي ذاته يف"عن 
 .(11، ص1988)محودة،  "واحملّرفة اتيت أغرقوان فيها تسنوات

فهم اتوظيفة اتنديخة تلمصطلح املرتجم بفهم نسده املعريف اتذي ال خدع إال يف  خرتبط
 حيود األصل اتثدايف؛ تذا

دي األديب دون أخذ ظروف إن إشكاتية اسقعايرة املصطلحات يف حدل اتن]ف[
نشأهتا يف اتثدافة األم اتيت أنقجقها بعني االعقباير حلديق أبن جيعل املمايرسة اتنديخة 
عيمية اجليوى، فضال عن أن بلوغ أخة ثدافة مراميها املنشودة يرهني مبيى قييرهتا 
على اتقحكم يف ضبط مصطلحاهتا .. فاتوضوح اتياليل اتذي جيب أن تقسم به 

ندي خساعي دون شك على بلويرة اتوعي اتنديي عني اتناقي واملقلدي مصطلحات ات
معا، غري أن ذتك ما تفقدر إتيه جتايربنا اتنديخة اتعربية، فانساقت ويراء اسقرياد مجلة 

 (165، ص2017)مديم،  من املصطلحات

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


        املقاربة النقدية وإشكالية التعدد املصطلحي                         xxx العدد -جملة كلية  اآلداب
________________________________________________________ 

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

                                                               
ISSN  2664-1682 

اته ويف عقمة هذا اتواقع اتنديي اتعريب املأزوم جراء اتندل االعقباطي تلمصطلح اتغريب، وإنب
عنوة يف غري منابقه، وتوظيفه اتالواعي يف املمايرسات اتقنظريخة واإلجرائية اتعربية برزت 

 اتيعوة إىل إعادة اتنظر يف هذه املسأتة، فضال عن اتيعوة إىل توحيي املصطلح اتنديي. 

وتعل من مدرتحات املراجعة يف اتقعامل مع املصطلح اتنديي اتغريب اتوافي صياغة 
 صطلحي يف ضوء اتثدافة املنقجة، خطاب اتفهم امل

إذ ال ميكن أن تقم عملية ندل املصطلح عن اتثدافة اتيت خنقمي إتيها دون تبسيطه 
وإفدايره وإتغاء كفاخقه وإيرغامه على اتنزول يف غري أوطانه، ما مل خدع إثراؤه بفقحه 

انقل على أبعاد جيخية، وتوسيع دائرة دالالته املمكنة واحملقملة، ووققها خقمكن 
املصطلح من متّلكه، وإعادة إنقاجه وحتوخله مبنحه فرصة االنقدال واتقجيد واحلياة، 

تذتك حني خدع االكقفاء برتدخي املصطلحات وإجرائها إجراء مييرسيا وال خقم 
إثراؤها وحتوخلها، تظّل تلك املصطلحات غرخبة، وكثريا ما حتجب من اتنص 

 (45، ص2010)اتيوسفي،  املييروس أكثر ممّا تكشف

تلدي املصطلح اتنديي اتغريب يف اتييرجة األوىل إىل قراءات شايرحة  خنبغي أن خيضع
خلطاب اتقواصل اتثدايف وقوفا عني مشاهي املغاخرة، واالخقالف اتيت تصنع اخلصوصية 

 اتثدافية ألي مرجع معريف أصيل أو وافي، 

فليس عيبا أن نعيش وضعية املدايرنة اتثدافية، بل اتعيب أن نندل دون إديراك  
األصول واألبعاد، وأن نندل ما ال خالئمنا يف شيء، نقائج كل ذتك ما نشاهيه 

إن وضعية املدايرنة اتثدافية  (حاالت اتقشوخه)وما نسمع به مشرقا ومغراب، من 
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حيث اتوعي ابخلصوصية، تدقضي اتوقوف على خمقلف األطراف اتثدافية، في
 (32، ص2000)اتزخيي،  فقكون املعاجلة

فاتقجاوزات اتيت وقعت فيها املمايرسة املصطلحية اتعربية تررّد ابتييرجة األوىل إىل عيم 
إديراك املرجعيات احلضايرخة املؤسسة تلمصطلحية اتنديخة؛ أي املناخ اتذي أنقج املصطلح 

 وكان سببا يف ظهويره، 

إحكام دائرة اتقواصل اتفكري يف قضااي اخقالف اتثدافات  وهنا نيخل بيءا من
واتيت ختقلف معها إىل حي كبري منابع األصول، مث ملا كانت اترتمجة وسيلقها 

األوىل، فإنه ما مل خقحدق يف املرتجم صالحية اتشايرع، ونواميس آتية اتوضع، فإننا 
، على اعقباير جل على حني غرة واقعون يف ظاهرة االضطراب املصطلحي يف املنبع

اتدضااي املصطلحية املردودة إىل أصول اتوضع واخلاضعة تنواميس احلدل املعريف 
اتواحي غاتبا ما تكون على حاهلا من اتقشابه بني اتلغات املخقلفة، األمر اتذي 
خفضي مبصطلح حيمل معه فطر )اتقصيع( يف غفلة من اتناقل، ذتك فضال عن 

مفهومات مقباخنة بني اتثدافات وبعضها بعضا، اخللط فيما خسقوجب اتفصل بني 
أو اتلجوء إىل أخسر اتسبل عن طرخق اتقعرخب أو االقرتاض، فقعلو ثدافة على 

 (74، ص2002)حممي جاد،  حساب أخرى دون اتوعي بقياعيات ذتك

تدي خرجت املصطلحية اتنديخة اتعربية جبملة من اترتاكم اتذي انقدل إتيها عن طرخق 
 ة كما سبق ويرأخنا واترتمجاتندل 

املصطلح اتنديي احلياثي إفراز تلفلسفة اتغربية خالل ثالمثائة عام من ـ ]ف[
تطويرها، وعلى يرغم ذتك فإن احلياثة يف قلب اترتبة اتثدافية اتغربية خلدت 
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أعياءها واترافضني هلا، ومل خكن املصطلح اتنديي اجليخي أوفر حظا، فهو ميثل 
دفعها يف حلظة من اتلحظات، فما ابتنا ابتنسخة أزمة مقجيدة ال تفدي قوة 

اتعربية اتيت ندلت اتنقائج األخرية تلفكر اتغريب دون أن تكون هلا مديمقه املنطدية، 
واسقخيمت مصطلحا ندياي جيمع بني غرابة اتنحت، وغربة اتندل إىل تغة 

 (8، ص1988)محودة،  جيخية!

منظوير اغرتايب داخل حدل تياويل ذتك أن أزمة املصطلح اتنديي اتعريب ترطرح من 
انغلق على أطره اتوضعية مبعزل عن مقطلبات اتراهن وما تدقضيه من اسقحياث تلجيخي مبا 

قي اغرتبنا "خواكب يروح اتعصر، وخسقوعب خصوصيقها يف األداء املعريف اتقواصلي؛ تكننا 
بيو غرخبة، إننا عن اتندي اتعريب أو بعض فصوته؛ ألننا مل نسقطع تديخر أمهية مصطلحات ت

، 1988)محودة،  "نرخي أحياان أن نعيش يف دائرة ضيدة، يف عبايرة، أو كلمة، أو اصطالح
 . (10ص

إن هذا اتوضع االغرتايب اتذي أصبح خعيشه املصطلح اتنديي اتعريب يف اتسنوات 
اتثابت أن إذا كان من "األخرية مرده إىل جتاوز أثر اتثوابت املعرفية يف املمايرسة املصطلحية؛ فـ

املصطلح تغة واصفة ذات جوهر خعكس محوتة مفهومية، ومعرفية، وثدافية، وانقماء إىل 
)دحو،  "ثدافة ما، فإن تغرخبه جيعل منه تغما عندوداي موقوات، ال متّحي نيوبه بسهوتة

خقطلب تيخال سرخعا ملساءتة معطيات هذا اتوضع  األمر اتذي. (208، ص2011
ملنطق اتقفكري املصطلحي اتنديي يف اتثدافة اتعربية احليخثة، قبل املشقت، ومراجعة دقيدة 

 ترسيمه مدياسا مييرجا ضمن اخلطاب اتقعليمي األكادميي املدرير.
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 املقرتحات واحللول:-5
اققضت إشكاتية اتقعيد املصطلحي مبا ترتب عنها من ايرتباك يف صياغة املفاهيم، 

اتنظر يف مراجعة "وتشوخش يف حماويرة احلدول اتيالتية املصاحبة تلمواد املصطلحية ضرويرة 
إن أصاتة  . (52، ص2017)بردادي،  "اخلطاب اتنديي، وذتك ابتسعي تقأصيله وحتيخثه

ن مبراجعة املصطلح اتنديي من مياخل اتوضع، واالسقعمال اخلطاب اتنديي وحياثقه مرهو 
 يف ضوء مدقضيات االقرتاب املنهجي؛ 

وتعل اخلطوة األوىل يف ذتك  هي إعادة اتنظر يف املصطلح اتنديي، نظرة ذاتية 
تدوميية، ال انقماء هلا تشرق أو تغرب إال إذا أخّيته احلجة اتعلمية اتيامغة، وقي 

هي متحيص مفهومه وجترخي ماهيقه ملا خناسب نديان املعاصر، تكون اخلطوة اتثانية 
 (52، ص2017)بردادي،  ... أما اخلطوة اتثاتثة، ... ماثلة يف تدي:م اتبيائل

عملية املراجعة املصطلحية يرؤخة فاحصة أصيلة ال تقعصب تشرق، وال تنحاز  تدقضي
ائل املفاهيم وجتّرب املاهيات تغرب إال مبا خرضي مطلب املعرفة، وخديم احلجة عليها، كما تس
اقرتاح بيائل نوعية يف وضع "من منظوير اتندي املعاصر، أما عن تدي:م اتبيائل، فال بي من 

 "املصطلح وإشاعقه؛ ألن األزمة يف احلديدة تيست يف وضعه بديير ما هي يف اسقعماته
 .(54، ص2003)بلعيي، 

ي إال مرويرا جبيول األعمال وال خقأتى تدي:م بيخل قاير على مسقوى املصطلح اتندي
  (52، ص2017)بردادي،  اآليت
 تفعيل جهود املخابر يف اجلمع بني األصاتة واحلياثة يف إطاير عمل مؤسسايت جاد. -
 توحيي املصطلح اتنديي عربيا.  -
 اإلفادة من جهود مراكز اتبحث اتعاملية، وكربايت املخابر يف إطاير اتقواصل املفاهيمي.  -
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مشايرخع اتبحث يف آفاق اتندي اتعاملي تؤطرها املؤسسات )حبوث، وملقديات،   -
 ومؤمترات، ودويرات علمية(.

 :(45، ص2018)مجعات،  أما عن مدرتحات وضع املصطلح اتنديي؛ فمنها
ضرويرة مراجعة اخلطاب اتنديي اترتاثي اتعريب؛ قصي اإلفادة من مصطلحاته، واتعمل   -

 على توظيفها؛ اسقثمايرا ملادة ملصطلحية عربية قبل غريها.
جتنب مسأتة اتقعيد أثناء اتوضع، فهذا ال خبعث على اتثراء بديير ما خيلق اتقنوع اتذي   -

 خربك يف اسقيعاء اتصويرة املفهومية.
طلحي وما خدقضيه من ضبط يف حتيخي املفاهيم املدابلة، فال خكون هناك اتضبط املص  -

 جمال تلغموض.
 ثناء اترتمجة.أاالتفاق على وضع املدابالت   -
 تدي:م اجلهود اجلماعية على اجلهود اتفردخة مبا خضمن فرصا أكرب تالتفاق.  -
جلامعية يف توحيي اتوصاخة اترمسية من قبل اجملامع، ومراكز اتبحث واترتمجة، واملخابر ا  -

 املصطلح.
إىل املصطلح اتنديي اتذي أصبح مهمشا يف مدابل اتعناخة ابملصطلحات  االتقفات  -

 األخرى خاصة اتعلمية واتقدنية.
وضع معاجم مقخصصة يف املصطلح اتنديي واتيت تكاد تنعيم يف مدابل معاجم   -

 املصطلحات األدبية، واتلسانية، واتعلمية مبخقلف اخقصاصاهتا.
إنشاء مجعيات، ومراكز حبث، وشبكات إعالمية، ومعاهي ملحدة ابجلامعات ترعىن   -

 ابملصطلح اتنديي وحتيطه ابترعاخة وضعا، وضبطا، وترمجة.
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ويف إطاير نشر اتثدافة املصطلحية ال بي من اتعمل على إديراج تياوتية املصطلح يف   -
املدريرات واملناهج،  اتوسط اتثدايف بوسائل شىت؛ مثل  اتكقب اجلامعية واملييرسية،

 وتفعليه يف اخلطاب اإلعالمي املقخصص. 
 اخلامتة:. 6

تزداد خوما بعي خوم األمهية املعرفية تلمصطلح بوصفه بنية دالتية وتياوتية مشرتكة بني 
اتثدافات واتلغات املخقلفة. وما دام املصطلح ميقلك حيا دالتيا واضحا يف تغقه األصلية، 

إىل تغات أخرى إىل تغة تفاهم مشرتكة بني اتثدافات واتشعوب، فإنه خقحول عني ترمجقه 
تكقنز يف داخلها يرصييا معرفيا مقفدا عليه، مديما يف صويرة تعاقي أو عدي قرائي تواصلي 

 .وتياويل خقجاوز احليود املعجمية اتدايرة أو اتثابقة ضمنيا إىل فضاء اميائي وداليل
إن اتوعي ابملصطلح يف املدايربة اتنديخة اتعربية ضايرب جبذويره يف اتديم، وتيس وتيي 
اتنهضة األدبية واتنديخة احليخثة ،على أن االهقمام به تزاخي بشكل مذهل يف اتوعي اتنديي 
اتعريب مع اتثويرة اتلسانية واتنديخة اتيت شهيها اتدرن اتعشرخن، واتيت مثلت مرحلة اتسقينيات 

هتا وبؤيرهتا املقفجرة. مع ما صاحب ذتك من مشكالت انجتة عن اتقعرخب واترتمجة، منعطفا
والسيما يف جمال علم اتلسانيات، فدي برزت إىل اتوجود يف ضوء اترتمجة، مصطلحات 
ومفاهيم جيخية مل تكن معروفة من قبل يف اتثدافة اتنديخة واألتسنية اتعربية، واتذي خؤكي أن 

 ألديب اتعريب حيخثة املنشأ وتيها االنفجاير اتنديي .معظم مصطلحات اتندي ا
شهيت املنظومة اتنديخة تعيدا يف وحياهتا املصطلحية، ختطت به عقبات املرجع 
اتياليل اتواحي، وهذا ما دفع ابتنسق املعريف اتنديي يف اجتاه االنفالت من قبضة اتضبط 

واجه سلطة اتنص اتيت ال حيود تق البي من اإلشايرة إتيه أننا ناز املأخطر من املنهجي، و 
المقيادها اتقأوخلي هبذا اتقصوير املصطلحي اتذي أيربكقه فسيفساء اتقعيد، وإن كنا ال ننكر 
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أثرها يف إحياث مجلة من املقغريات اخلطابية يف اتندي األديب إال أننا نعيب عليها هوسها 
 عريب. غري املربير هباجس حياثة مسقعايرة ال متت بصلة تلمويروث اتنديي ات

 قائمة املراجع

املصطلح اتنديي اتعريب بني اتقبعية واإلبياع مدايربة حتليلية يف (. 2017ابيرش، زهرية )
 .265- 256،  (1)8، جملة اتيرخ  اتعلوم .املصطلح اتسردي عني سعيي خدطني

قراءة   إشكاتيات املصطلح اتعريب يف اخلطاب اتنديي اجلزائري(. 2017بردادي، بغياد )
 52، 9، جامعة اتشلف جملة جسوير املعرفة. اتراهن واتبيائل  االنزايح أمنوذجايف 
– 71. 

 ،جملة ديراسات معجمية .أخن تكمن مشكلة املصطلح اتعلمي؟ .(2003بلعيي، صاحل )
3 ،39-55. 

حتديق وشرح ) .1ج7ط، اتبيان واتقبيني .(1998اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر )
 . مكقبة اخلاجني تلطباعة واتنشر واتقوزخع  اتداهرة (.عبي اتسالم حممي هايرون

اتصناعة املصطلحية بني املدايرابت اتقنظريخة واإلجراءات اتعملية  .(2018مجعات، توفيق )
 .47-33، 17، جملة اتباحث جامعة األغواطاملصطلح اتنديي منوذجا، 

اتكوخت   .اتقفكيك املرااي احمليبة من اتبنيوخة إىل (.1988محودة، عبي اتعزخز )إبرخل 
 .اجمللس اتوطين تلثدافة واتفنون واآلداب

ديراسة   وأثرها يف جناعة بناء تغة اتقخصصاملصطلحات اتنديخة  .(2017محيياتو، علي ) 
 .22-11، (1)5 جملة اتلغة اتعربية وآداهبا، . يف حدل املصطلح اتسيميائي
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