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Abstract:
 inguistic research is based on two principles: the specific and the
L
general. The specific aspect is linked to the fact that linguistics is
considered as an autonomous science having its scientific 
characteristics which distinguish it from other human sciences. And
given its particular interest in language, it has its internal and external
foundations and its own objectives. It describes the structure of the
language, seeks to know its secrets, explores its rules which control its
fundamental structure, and among other things delves into its sound,
structural and semantic characteristics in order to put a set of
universal rules. As for the general aspect, it is linked to the relationship
existing between linguistics and the other sciences: a relationship of
mutual influence. Linguistic research has played a major role in the
institution of contemporary Arab critical terminology starting from its
beginning in the 1960s. Critical research aims to institute critical
terminology according to a system influenced by the descriptive
approach in the institution of thematic and conceptual oriented
terminology. This article aims to highlight the collaborative relationship
between linguistic research and critical research. So what are the limits
of this collaboration, What are the linguistic bases of terminology
according to the perception of Mahmoud Fahmy Hegazy in his The
Linguistic Foundations of Terminology as a model reflecting the efforts
of Arabs in the field of critical linguistics.
Key words: Linguistic Foundations, Terminology, Critical Terminology,
Modern Linguistic Terminology.
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INTERSECTION OF CRITICAL
TERMINOLOGY AND MODERN LINGUISTICS AS AN EXAMPLE

األسس اللغوية لعلم المصطلح لمحمود فهمي حجازي
نموذج عن تقاطع المصطلح النقدي والمصطلح اللساني الحديث
خضرة شتوح

2

الملخص
يقومالبحثاللسانيعلىمبدئينالخصوصوالعموم،فمبدأالخصوصيرتبطبكونهعلما
قائمابذاتهيمتلككلالخصوصياتالمعرفيةالتيتميزهعماسواهمنالعلوماإلنسانية،فإن

اللسان/اللغةولهدعائمهوأسسهالداخليةوالخارجيةالتييقومعليهاوله

موضوعهالخاص
غاياتهالمنوطةبه،فهويصفبنيةالظاهرةاللغويةويسعىإلىمعرفةأسرارهاواستكشاف

قوانينها العميقة التي تتحكم في بنيتها الجوهرية والبحث عن سماتها الصوتية والتركيبية
والدالليةللوصولإلىوضعقواعدكلية.وأمامبدأالعمومفيرتبطبعالقةعلماللسانياتبقية

العلوم األخرى عالقة التأثير والتأثر ،ولقد كان للبحث اللساني دورا كبيرا في صناعة
المصطلحالنقديالمعاصرالعربي،الذيانتشرمنذالستينيات.أماالبحثالنقدييهدفإلى

صناعة المصطلحات النقدية وفق منظومة نسقية متأثرا بالمنهج الوصفي في تأسيسه
للمصطلح من الناحيتين الموضوعية والفكرية. وهذا المقال يهدف إلى إبراز العالقة
لنقدي،فماهيحدودهذهالشراكة،وماهياألسس

التشاركيةبينالبحثاللسانيوالبحثا
منخاللكتابهاألسساللغويةلعلم

اللغويةلعلمالمصطلحفيتصورمحمودفهميحجازي
المصطلحكنموذجعنالجهودالنقديةاللغويةالعربية .
الكلمات المفتاحية :األسس اللغوية ،علم المصطلح ،المصطلح النقدي ،المصطلح اللساني
الحديث.

المقدمة:
LINQUISTIKلكن


ألمانيا

)ظهرمصطلحاللسانياتأولماظهرفي
مصطلح اللسانيات:(احمد،،1999صفحة13
أكثراستعماال،ثماستعملفيفرنساابتداءمن1826م ،ثم

 )SPRACHWISSENSCHAFTهوأقدممنه و

لفظ (
فيانجلتراابتداءمنسنة 1855
م.
اللسانياتهيالدراسةالعلمية،والموضوعيةللسانالبشري،منخاللاأللسنةالخاصةبكلمجتمع،فهيدراسةللسان


البشريتتميزبالعلميةوالموضوعيةسنقفعندهاتينالميزتين:
إدراكالشيءعلىماهوعليه،وبوجهخاصدراسةذاتموضوع

العلمية :نسبةإلىالعلم،وهويوجهعلمالمعرفة و

محدد،وطريقةثابتةتنتهيإلىمجموعةالقوانين.والعلمضربان:
نظري:يحاولتفسيرالظواهر،وبيانالقوانينالتيتحكمها.

يرميإلىتطبيقالقوانينالنظريةعلىالحاالتالجزئية.
تطبيقي:
نسبةإلىالموضوعي،وهومشتقمنالموضوع،أيكلمايوجدفياألعيانوالعالمالخارجيفيمقابل

الموضوعية :
الموضوعيهوكلماتتساوىحاالتهعندجميعالدارسينعلىالرغممناختالفالزواياالتي

العالمالداخلي،أوالذات،و
يتناولونمنخاللهاالموضوع،ومنهناوجبأنتكونالحقائقالعلميةمستقلةعنقائليها بعيدةعنالتأثير،بأهوائهم

وميولهم،فتتحققفيالبحث العلميالموضوعيةوالنزاهةفالموضوعيةحينئذهي:طريقةالعقلالذييتعاملمعاألشياء

هيعليهيشوبهابنظرةضيقةأوتحيزذاتي.ونعنيبالدراسةالعلميةالبحثالذييستخدماألسلوبالعلميالمعتمد


علىما

علىالمقاييسالتالية:
مالحظةالظاهرةوالتجريبواالستقراءالمستمر.
2

، khadra.chettouh@univ-msila.dz,
 د،.جامعةالمسيلة،الجزائر 
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االستداللالعقليوالعملياتاالفتراضيةواالستنتاجية.
،صفحة14)
استعمالالنماذجوالعالئقالرياضيةلألنساقاللسانيةمعالموضوعيةالمطلقة.(احمد، 1999
ةمنالبحثاللساني:يمكنلناحصراألهدافالتيتسعىالدراسةاللسانيةإلىتحقيقهافيمايلي: 

الغايةالمتوخا
(احمد،،1999صفحة15)

تسعىاللسانياتإلىمعرفةأسراراللسانمنحيثهوظاهرةإنسانيةعامةفيالوجودالبشري.

الوجوهرية.
استكشافالقوانينالضمنيةالتيتتحكمفيبنيته

البحثعنالسماتالصوتيةوالتركيبية،والدالليةالخاصةللوصولإلىوضعقواعدكلية.

سبيلها.

تحديدخصائصالعمليةالتلفظية،وحصرالعوائقالعضوية،والنفسيةواالجتماعيةالتيتعوق
اشكالية المصطلح اللساني:
علم اللسانوعلم اللغة هناك اختالف بين لفظتي اللسان واللغةفي استخدامات علماء اللغة القدامى ،فكلمة اللسان ظلت
بدايةالقرنالثالثالهجري)بمعنىواحد. 

تستخدممنذالعصرالجاهليإلىغايةالعهدالعباسي(
(عبدالغفارحامد،،1998صفحة15)وقدأشارالفرابي(ت930ه)بقوله:إناأللفاظالدالةعلىلسانكلأمةضربان:
) .أما ابن خلدون
مفردةومركبة ،وعلماللسان عند كل أمة ينقسم إلىسبعة أجزاء كبرى (الفرابي ،،1948صفحة  3
ه)فقداستعملمصطلحعلماللسانعنوانالفصلفيمقدمتهتحتهذاالعنوان (علوماللسانيالعربي)مجموعة

(ت808
مثلعلمالنحو،علماللغة،علمالبيان(ابنخلدون،،1961صفحة 1055
).

منالعلومالمتصلةبالظاهرةاللغوية
اعلمأناللغةفيالمتعارفعليههيعبارةالمتكلمعنمقصودة،وتلكالعبارةفعللسانيناشئعن

ويقول ابنخلدون :
القصد بإفادة الكالم ،فال بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان ،وهو في كل أمة بحسب
اصطالحاتها .(ابنخلدون ،،1961صفحة1056) أماكلمةاللغةفقدكانتعريفهاعنداللغويينالعربالقدامىكالتالي:
أماحدهافإنهاأصواتيعبربهاكلقومعنأغراضهم(ابنجنىابوعثمان،دتج،1صفحة23)

يقولابنجني:
ويقولابنسيناالخفاجي:هيمايتواضععليهالقوممنالكالم(ابنسنانالخفاجي،،1953صفحة103)
نالحظ أن اللغويين القدامى اعتمدوا في تعريفهم اللغة المسائل اللغوية التالية ،اللغة أصواتوتتكون من كلمات أو من
لقصديوملكةلسانيةوميزةإنسانية
وحداتصوتيةمنفصلةوتحتويعلىالمعاني،وتختلفمنمجتمعآلخر،وهيفع 

مكتسبة.
تعريف األلسنين المحدثين للغة:
شكل االهتمام بطبيعة اللغة اإلنسانية ظاهرة رافقت القرن العشرين بصورة خاصة ،وذلك ألن القرن العشرين قد شهد
انبثاق األلسنة كعلم يحتوي على عدةمصطلحاتومفاهيم واضحةودقيقة،ولم ينحصرخاللهاالهتمامباللغة باأللسنين
فقط ،بل تعداهم ليشمل الفالسفة وعلماء السيكولوجيا والسوسيولوجيا ،والمنطق الرياضي. ويعود لفرديناند دي سوسير
الفضلاألولفيإرساءدعائمعلميةثابتة،عندماأشارإلىأناأللسنيةتتوصلبصورةأساسيةدراسةاللغةكواقعقائم

تاريخها.ومنالمسائلاللغويةالواردةفيتعريفاللغةعنداأللسنيين.


االلتزامبأولويةدراسةوضعهاالحاليوليس
بذاتهو
(ميشال،،1992الصفحات66 67
).
تشومسكي)،تختلفاللغاتمنمجتمع

ديسوسير)،اللغةمجموعةالمتناهيةمنالجمل (

اللغةأصواتوضعتلمعنى (
بلومفيد،مارتني)،اللغووسيلةالتعبيروالتواصل(سايير،مارتني)

آلخر(
مما تقدم نخلص إلى وجود تطابق بين علم اللسان وعلم اللغة من حيث االستخدام ،على الرغم من كثرة المصطلحات

المرادفةلمصطلحاللسانيات.
علماللسانوعلماللغةوالفيلولوجياعندالغربيين
موقفعلماءالعربوالغربمنمصطلحيعلماللغةوفقهاللغة
مدلول(علماللغة)والموازنةبينهوبين(فقهاللغة)
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تمهيد:
يختلفمدلولعلماللغةعندعلماءالعربعندعلماءالغربالختالفالداعيإليه،وأسبابنشأتهوماوصلإليهمنشأن

العربيةفيدرجةمناألهميةللباحثاللغويبصفةعامةألنهامناألسسالتي

فيالشرقوالغرب.ولماكانتالدراسات
بنيت عليها الدراسات اللغوية في العالم قديما وحديثا ،وللباحث العربي بصفة خاصة لصالتها الوثيقة وتراثه العربي
فينشأتهوتطوره محققة غايتها كان لزاما علينا أن نبدأ بدراستنا ذات
االسالمي ،ولتكون االفادة من دراسة علم اللغة  
القيمةالعلميةواللغويةثمنثنيبالدراساتاألوروبية،حيثشبّ علماللغةعنالطوق،ونهضنهضةكبرىبفضلالتقدم

العلميوالبحثالتجريبيالذيكشفالكثيرمماكانمجهوالمنقبل.(عبدالغفارحامد،،1998الصفحات15)17


مفهوم (علم ،فقه ،لغة) لغة:
علم،فقه،لغة)،حتىنصلإلىالمرادمنالدراسةالتي

يجدربناأننتطرقإلىالمفهومالمعجميللمصطلحاتالثالث (

أنشأهاعلماءالعربية.
تفيدالفهمالدقيقوالمعرفةوالخبرةبالشيءيتضحذلكبأثارهالحسية،جاءفياللغة:المعلماألثرالذييستدلبه

مادة علم:
على الطريق ،ومعلم كل شيء مظنته ،وفالن معلم للخير ،فكأن األشياء التي يطلب اإلنسان معرفتها تحتاج إلى آثار
توضحها،وتبينهالطالبيها،وفيأماكنهاالتيتكونفيهاوعلىهذاجاء،علمتالشيء،عرفتهوخبرته،وعلمبالشيءشعر

به،وعلماألمروتعلمهوأتقنهومنهعالمومتعلم.(ابنمنظور،د.ت،ج،15الصفحات311315)
فقه)فهم،وفقهتالحديث،أفقهته،
مادة فقه :تدلعلىالفهموالعلم،ف (الفقه):العلمبالشيءوالفهمله،و (فقه)علم،و ( 
ابنجنىابوعثمان،دتج،1الصفحات2122)

إذافهمته،وفقيهالعرب:عالمهم،وكلعالمبالشيءفهوفقيه.(
فعلة)بضمالفاءوسكونالعين،من :(لفا،يلفوا،لفوا):

مادة لغة :اللغةمناألسماءالناقصة وأصلها (لغوة)علىوزن (
تكلمأومن (لفي،يلفي):لهج،قالابنجني (أماتصريفهاومعرفةحروفهافإنها (فعلة)منلفوت)أي:تكملت ،وأصلها
(لفوة)وقيلمنها:لفى،يلفى،إذاهذى).(ابنجنىابوعثمان،دتج،1صفحة 22
).
ويطلقمناللفظتين(اللغو)و(اللغا)علىمعانأخرىلهاصلةبالنطقواألصوات. 
ابنمنظور،د.ت،ج،15صفحة116) .نستنتجأناللغةتدورحولمعنىاألصواتاإلنسانيةوغيرهاومايشبههامن

(
معان مختلفة ،ىوعلى هذا فإن (علم اللغة) أو (فقه اللغة) بمعنى فهم األصوات مفردة ومركبة ،وإدراك خصائصها،
عرفابنخلدون(علماللغة):فقال:هوبيانالموضوعاتاللغوية(ابنخلدون،،1961صفحة 1258
).


وبهذا
،صفحة 45
).
وعرفهالفرابيبقول:علماأللفاظالدالةعندكلأمةعلىقوانينتلكاأللفاظ.(الفرابي، 1948
ّ
ب .موقف علماء العربية القدامى من مصطلحي (علم اللغة) و (فقه اللغة):
فقهاللغة)عندالعرب،فكلمن

تبعاللمفاهيمالمذكورةفيتحليلكلمات (علم،فقه،لغة)نجدتقاربابين (علماللغة)و (
عبدالغفارحامد،،1998صفحة18)

االصطالحينيعني:فهماللغةومعرفةخصائصهاواكتناهأسرارها.(
ويظهر أن علماءنا القدامى كانوا ال يفرقون بين المصطلحين (علم اللغة)و (فقه اللغة) فهما عندهمبمعنى واحد داخل
يختلفانعنمصطلحاتالعلومالعربية

أساسافي (علوماللغةالعربية)حسبماتبينمنالتفسيرالمعجميالسابق،لكنهما
أدببمعناهاالتعليمي.وقدأطلقوا(علماللغة)و(فقهاللغة)على(متناللغة)أو(جمع

األخرىمننحووصرفوبالغةو
ألفاظاللغةوشرحهاعلىنحوماهومعروففيالمعاجماللغوية،كماأطلقواكلمنهماعلىتناولبعضقضايااللغة

العربية ،كالتعريب وداللة األلفاظ (كالمشترك اللفظي والمتضاد والمترادف والفصيح وغيره) وعلى غرار ما ورد في
وهممنذلكيؤمنونبأنهذهالدراسةتختلفعمايسمىب (علمالنحو)

كتاب (فقهاللغة) للثعالبي والمزهر للسيوطي 
المتعارف عليه. فحين اختلط العرب باألعاجم وشاع الفساد في األلسنة وضعت القواعد والقوانين التي كان الهدف
دراسيجديديخالف

منهاوقايةاللسانمنالعثاروالخطأ،وقدبينابنخلدونأناللغة فيتلكالفترة احتاجتإلىلون

النظام النحوي مصطلح عليه يقول أنه لما فسدت ملكة اللسان العربي في الحركات المسماة عند أهل النحو باإلعراب
حتىتأدىالفسادإلىموضوعاتاأللفاظ،فاستعملكثيرمنكالمالعربفيغير

واستنبطتالقوانينلحفظهاكماقلناه 
موضوعه عندهم فاحتيجإلى حفظ الموضوعات اللغويةبالكتاب والتدوين فشمر كثير من أئمة اللسان لذلك ،وأملوا فيه
الدواوين .(عبد الغفار حامد ، ،1998الصفحات  1920) وقد ضرب أمثلة لما ألف في ذلك ،وحصره في مجتمعات
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فقهاللغة)للثعالبيونحوه .ويظهرمماكتبهالشيخ

فقهاللغةالعربية)مندراساتعلىغرارمافيكتاب (

واشتملعليه (
حمزة فتح هللا أن القدامى خصوا هذين المصطلحين كما ذكره ابن خلدون من (علم متن اللغة)وبعض القضايا اللغوية

بالعربية،فيقول:

كارتباطاأللفاظبالمعانيوغيرهمنالمباحثالتيتتعلق
جانباللفظإلىالمعنىبأنيسمعلفظا

أعلمأنالتأليففيعلماللغة مبنيعلىأسلوبين:ألنمنالعلماءمنيذهبمن
ويطلب معناه ،ومنهم من يذهب إلى جانب المعنى إلى اللفظ،وقدوضعوا لكل من الطريقتين كتبا فمنوضع االعتبار
األول فطريقه من حروف التهجي ،جعل أواخرها أبواب ،وأوائلها فصوال كالجوهري في الصحاح ،و مجد الدين في
كابنفارس فيالجكل المطرزي فيالمغرب،ومنوضعاالعتبارالثاني
القاموس،و ابنمكرم فياللسان،أوبالعكس  
جمعاألجناسبحسبالمعانيوجعللكلجنسباباكالزمخشريفيقسماألسماءمنمقدمةاألدب. 

(عبدالغفارحامد،،1998الصفحات2223)
وهوعلمينقلاأللفاظالدالةعلىالمعانيالمفردة

وينقلعنالعالمة شمسالديناألكفاني مانصه (القولفيعلماللغة) :
بذلكاللسانمنالدخيلفيه،وتفصيلمايدلعلىالذوات،ممايدلعلىاألحداث،ومما

وضبطهاوتمييزالخاصمنها 
يدل على األدوات ،وبيان ما يدل على أجناس األشياء وأنواعها وأصنافها ،ومما يدل على األشخاص ،وبين األلفاظ
عبدالغفارحامد،،1998صفحة25)

المتباينةوالمترادفةوالمشتركةوالمتشابهة.(
ألواندراسةخاصةبالعربية،تدخلفيهذا

وفيكتاب الصاحبي فيفقهاللغة البنفارس وكتابالخصائص البنجني 

أصوله).
النطاقويجعلكلمنهمالبالدراسةاللغويةأوتعبيرهما(أساسعلمالعربو
إنلعلمالعربأصالوفرعا،أماالفرعفمعرفةاألسماءوالصفاتكقولها:رجلوفرس،طويلوقصير،

يقولابنفارس:
وهذا هو الذي بدأ عند التعلم ،وأما األصل فالقول على موضوع اللغة فأوليتها ومنشأها ،ثم على رسوم العرب في
مخاطباتهاومالهامناالفتنانتحقيقاومجازا.(ابنفارسالصاحبي،،1993صفحة29)
أماابنجنيفيؤكدتلكالدراساتمختلفةعماعرفبالنحووالصرفأوجمعاللغة. 
(ابنجنى ابوعثمان ،د ت ج ،1صفحة 67) وقد أطلق ابن فارس على مؤلفه اسم (فقهاللغة)وسمى ابنجني كتابه
فقهاللغة).ويشيربعضالباحثينالمحدثينإلىمايعنيه 

وهوكتابجديرأنيطلقعليهاسم(
خصائصالعربية 
بذلكالفرقبينعلوماللغةوعلماللغةأوفقهاللغةفعلوماللغة:هيالعلومالموازين

(المفكراللغوياإلسالمي) ابنجني 
الصواب .أماعلماللغة وفقهاللغة فهما من المباحث التفسيرية الفلسفية

الحاوية للقواعد،والقوانين التي تبين الخطأ من
الوصفية التي تبنى على درس العالقة القائمة بين الفكر والتعبير ،ودرس المنظور التاريخي للغة ،واستقراء الظاهرة
اللغوية ،خالل النصوص ومقارنة الظواهر بعضها ببعض .(حسن ظاظا ، ،1971صفحة 43) ويقول األستاذ زكي
إنعبارةفقهاللغةلميكديتفقالعلماءعلىأفرادهابمدلولخاص،وإنماوردتعندهماختيارالسببمعينويمكن

مبارك:
أن يكون لها في نفوسهم مع ذلك مدلول خاص ،فقدذكر الثعالبي ،سبب تسمية كتاب (فقه اللغة)بأن األمير الذي وقع
د.ت،صفحة37).
الكتابإليهاختيارهذااالسم(زكيمبارك، 
ج .موقف علماء العربي من المحدثين من المصطلحين:(عبدالغفارحامد،،1998الصفحات2425)
دمحمودالسعران:(علماللغة)

هناكعددكثيرمنالدارسينالذينذكرواعدةتعاريفبينالمصطلحيننذكرمنهم:يقول

علماللغة)وبينمايسمونه (فقه
وبعضالمستشرقينالذينقاموابالتدريسفيكليةاآلداببجامعةالقاهرةخلطوابين ( 
اللغة)مريدينبهفياألغلبدراسةالعالقاتالتاريخيةبينالعربيةوبينسائراللغاتالساميةأودراسةالمفرداتعلى

منأساتذةمعهداللغاتالشرقيةبجامعةالقاهرة.

أساستاريخيأوماقاربذلك،ونمىهذااالتجاهجيال
(محمد سعران ، ،1962صفحة 22) .ويقول الدكتور كمال بشر (دراسات في علم اللغة) :وهذا خلط بين علم اللغة
والفيلولوجيا ، فالفيلولوجيا معرفتها بها أسبق من معرفتها بعلم اللغة ،والمستشرقون الذين كانوا يأتون التدريس في
،وهذهالدراساتكماهو

الجامعات المصريةسابقاكانواكلهمأومعظمهممنالعلماءالمعنيينبالدراساتالساميةالمقارنة

معروفدراساتفيلولوجيابالدرجةاألولى.(كمالبشر،،1971صفحة13)
اللغة)تافهةالوزنلها،فكالهماعلمالكالم

أماد صبحيالصالح فقدعدهذهالتفرقةبينالتسميتين (علماللغة)و (فقه
علماللغة)يقتربمنمصطلح(فقهاللغة)عند
بمعنىمعرفتهوفهمه،إالأنهفيالثاانيفهمعميقوبحثدقيقومصطلح( 
الفرنجة (صبحيصالح،،1962صفحة43) .ويعد د.كمالبشر (فقهاللغة)بمفهومهالقديموالحديثحلقةمنحلقات
الدروس في (علم اللغة) وبهما يمكن االستغناء عنه واالكتفاء بهذا المصطلح العام (علم اللغة) وإنه ال مانع من
االحتفاظ بالمصطلح ( فقه اللغة) الرتباطه بتاريخ طويل وتقليد الممتد عبر القرون في الدرس اللغوي العربي
والسامي بوجه عام ،وعدم الخلط بينه وبين ذلك اإلطار األعم واألشمل (علم اللغة) فالعالقة بينهما عالقة
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العموم والخصوص وليست عالقة الترادف (كمال بشر ، ،1971صفحة 49) ،ويقول د .محمود فهمي حجازي :لقد
أسسبهذاالفرعمنفروعهالمعرفةوفيهذالبسكثير،وذلكألن

استخدمكثيرمنالباحثينالعربمصطلح(فقهاللغة)
فقهاللغة)قداستخدمفيالتراثالعربيبمعنىخاصوهودراسةالمفردات،وعندماحاولتجامعتناتدريس

مصطلح (
القديمةولغاتها والمقارناتالمعينةعلىهذاتوسلتبالمصطلحالعربيالقديم(فقهاللغة)للتعبيرعنشيء

النقوشالسامية
أننترجم
منالفيلولوجيوشيءمنعلماللغةالحديث،ويختلطالفهمعندمانستخدممصطلحاواحداألكثرمنمعنىعلينا 

 LINGUISTIQUEبمصطلح عربي واحد وفي السنوات الماضية

مصطلحا واحدا عرفته اللغة العلمية هو مصطلح 
استقرتفيبيئاتعلميةفيعددمنالدولالعربيةالسيمافيجامعاتدولالمغربالعربيتسميةهذاالتخصصباسم

اللسانياتا.(محمودفهميحجازي،،1995صفحة65)
د .موقف الغربيين من المصطلحين:
استقل (علم اللغة) عن (فقه اللغة) فأصبح لكل منهما مجاله الخاص به ،لكن الصالت بينهما وثيقة. فعلم اللغة يتناول
ظواهراللغاتجميعا،الفرقبينالمتشابهمنهاوغيره،ويستفيمادتهمنالنظرفياللغاتعلىاختالفها،وهويحاول

أنيصلإلىفهمالحقائقوالخصائصالتيتسلكاللغاتجميعافيآنواحد.

(عبدالغفارحامد،،1998صفحة31) وفقهاللغة مجالهدراسةإحدىاللغاتكالعربيةواالنجليزيةأوطائفةمتشابهة
كالطائفة السياسية أو الحامية أو الهندية األوروبية ،لبيان خصائصها وتاريخهاوتطورهاوتفاعلها مع الفكرومع البشر
مناللغات .و ( علماللغة)يضعقوانينهباالستعانةبالبحثاللغويفيكللغةعلىحدة،أومجموعةمتتابعة


ومعغيرها
علماللغة)ميدانانمن

من اللغاتاألخرىووضعالقواعدالعامةعلىأساسها،وعلىذلكيمكنناالقولبأن(فقهاللغة)و(

فاطمةطبال،،1993صفحة75)

البحثمتميزانأحدهماعناآلخروإنتداخالأحياناواستعانكلمنهماباآلخردائما.(
عالقة اللسانيات بالنقد األدبي:
هناكعالقةوطيدةبينالنقداألدبيواللسانيات،فعندالغرب:وقدأشارإلىهذهالعالقةجملةمنالباحثيننذكرعلىسبيل


المثال:
إنالحدودبيناللسانياتونقدالنصوصملغاة

رومان جاكسبون:دعاإلىتوثيقالعالقةبيناللسانياتواألدبحيثيقول:
هنري ميشونيك:أشارإلىأنالتفريقبينالعلمينأمراعتباطينجدجونلويكاباتس:دافععنعالقةعلماللسانوالنقد
األدبي(فاطمةطبال،،1993صفحة75)
نجدأنالناقدالعربيقداهتمهوأيضابهذهالعالقةنذكرعلىسبيلالمثالجهودكلمن:

عند العرب:
حيثبينالتآزربيناللسانياتبمختلفمدارسهاوبينالنقدالحديث،

عبدالسالمالمسدي منخاللكتابه النقدوالحداثة 
ووضحالمرتكزاتاللسانيةالتيأصبحتتشكلأسسنظريةالخطابالنقدي 
يقول:

فاللسانيات أصبحت الرافد العام ،بل الوحيد لناقد األدباليوم ومظاهر هذاالتفاعل ،تكسير ثنائيةمرتبتي الكالم :مرتبة
إقامةهذهاللسانياتتصنيفاجديدامكانه،تصنيفاتوليديااليتحددعددابين

االستعمالالنفعي،ومرتبةالتكريسالفني ،و
األدبوإنمايتحددنوعاوكيفانالحظاستلهامالنقدمناللسانيات.(عبدالسالممسدي،،1983صفحة62)
علمالعالمات)،لمافي
ويلّح المسدي علىضرورةاستفادةالنقدالحديثمنعلماألسلوبوعلماللسانوعلمالداللةو ( 
ذلكمنإخصابثريللنقديقول:عليناأننمدالجسربينالنقدوعلماللسانعنطريقعلماألسلوب،فنرفضالتجزئة

ملإنالمعرفةاإلنسانيةمدينةللسانياتبفضلكثير،

علىهذاالتفاعلبينعلوماللسانوالنقداألدبييعلقاليومكلاأل
سواءفيمناهجبحثهاأوتقديرحصيلتهاالعلمية.إذن:لقدكانالنقداألدبيفيطبيعةالمجاالتالمستفيدةمنمنجزات

اللسانياتالعامة،منخاللاستثمارعددمنمفاهيمهاوآلياتهااإلجرائية.(عبدالسالممسدي،،1983صفحة75)

فقدتطرقالىعالقةاللسانياتوالنقد

أماالدكتور توفيقالزبيدي  2012فيكتابةأثراللسانياتفيالنقدالعربيالحديث 
العربي الحديث وأثر ذلك. ويسعى النقد الوصول إلى مرتبة الصرامة العلمية من خالل نحت المصطلح وفق
وضىنقلالمصطلحإلىالعربيةوكثرةالتسمياتللمصطلحالواحد.

مقوماتالصرامةالعلمية.كمايالحظ:ف

إنجهودبعضالنقادالمحمودةفيصناعةالمصطلحومحاولةضبطهبهدفتأسيسفكرنقديعربييبنيعلىصناعة


منظومةمصطلحيةمؤسسةعلىفهمكبيرألصولالمصطلح.
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العالقة التشاركية بين البحث اللساني والبحث النقدي:

هناكعالقةحميمةبينعلماللغةبكلمناهجهومدارسهواتجاهاتهوالنقداألدبيفيمنظورهالمعاصرالذييحللالنص

حيثتتداخلاألسلوبيةبعلماللغةوبالنقد.خاصة وأنمستوياتالكالماألدبي

الشعريأواألدبيبوصفهبنيةلغوية فنية 
هيمستوياتلغوية(فنيةأيضاذاتأبعادداللية).(الزبيديتوفيق،،1984صفحة105)
إن كثرة االهتمام بالدراسات اللغوية بمناهجها في الدراسات األدبية جعل من النظرية اللغوية الحديثة بوصفها نظاما
مساعدا في النقد األدبي. واللسانيات تمنح الناقد سندا نظريا ،فأمسى المدخل اللغوي اللساني ال يستغني عنه الناقد
أنأينقدأدبياليمكنأنيتجاوزأبعادلغته،مثلماانتقلالمنهجاللغويمنالدراسةاألنثروبولوجية،

األدبي،خاصة و

فالفيلوجية فالبنيوية فظهرت البنيوية والسيمولوجيا (علم اإلشارة /العالمات) أول ما يعرف :علم الدالئلية والتفكيكية
والتشريحية،نشأتأيضامناهجنقديةلغويةفيدراسةالنصاألدبيوتحليلهومنها:
العالماتي/السيميولوجي)نجدالنقدالسيميولوجيأو

المنهجالبنيوي التكويني (النقدالبنيوي التكويني)،المنهجاإلشاري (
الذييرىأنالكلمةفيحدذاتها،نوعلفظيمنالعالماتتنطق داللتهامنقيمةاللفظفيثقافةمافيتشكلالمعنى

الداللي
النفي)التدلعلىشيءفياإلنجليزية.

عبرالقيمةالدالليةالمرتبطةبالكلمةمثال:كلمة(ال)فيالعربية(

(الزبيديتوفيق،،1984صفحة145)
إلىتحليلنقديأسلوبيمنخاللالنص،

إنظهورالتحليلالنقديالذيتحولإلىتحليلنقديلغويمنخاللالجملةأو
إنالجملةوالنصهماعمادالتحليلاللغوياألدبيالذيوجدفياألسلوبية.
إنالتقدمالذيخطىبهالحقلاللسانيحديثا،تسربإلىالحقلالنقدياألدبيالذيلميكنبمعزلعنالمناخالعامالذي

و
لحاتهاالجديدةفربطتبينالثقافةالنقديةاألدبيةوالثقافةاللسانيةتخصصاومفهوما

تمثلهثورةالمعرفيةاإلنسانيةبمصط
ومنهجا.(الزبيديتوفيق،،1984صفحة 146
).
وصف الكتاب:
الصادرعندارغريبللطباعةوالنشروالتوزيعفيطبتعه

كتاباألسساللغويةلعلمالمصطلح لمحمودفهميحجازي 
األولى ،(د.ت) يحتوي على  259صفحة ،وهو كتاب عربي في علم المصطلح أفاد من األسس المعاصرة لهذا العلم،
ويبدوهذاالكتاببتوجههإلىدعموجوداللغةالعربيةفيالتعبيرالعلميمكتوبابوعيمخالفلتياراتأخرى هذاالكتاب

يصدر برؤية عالمية معاصرة بقضية اللغةالتي تعد األساس األول لالنتماء،وهنا نجد الجهود الهادفة على تنمية اللغة
العربية:وهيلغتناالقوميةتأخذمكانهادرساوبحثاوتقنيياوتنمية.(محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة5)
واندرج الكتاب ضمن ستة فصول تناولت:
1–علمالمصطلح.

الوسائلاللغويةلوضعالمصطلحات.
2
3التوحيدالمعياريلها.

االقتراضالمعجمي.
4
5المصطلحاتوالتنميةاللغوية.

قضيةمصطلحاتعلوماللغة.
6
الفصل األول:
علم المصطلح:
علمالمصطلحمنأهممجاالتعلماللغةالتطبيقيبمعناهالشامل

مدارهذاالفصلكانحولعلمالمصطلحعلىاعتبارأن
وليسمعناهالضيق.(محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة5)فأعطىالناقداللغويالمدلولاللغويلكلمةالمصطلح:كلمة
فياللغةالعربيةمصدرميميللفعل (اصطلح)منالمادة (صلح)وحددتالمعجماتالعربيةداللةهذهالمادة

المصطلح 
بأنها :ضد الفساد ،ودلت النصوص العربية على أن كلمات هذه المادة تعني أيضا االتفاق وبين المعنيين تقارب
دالليفإصالحالفساديبينالقوماليتمإالباتفاقهم .(محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة7) ويضيفقائال :ومعتكون

العلوم في الحضارة العربية االسالمية تخصصت داللة كلمة (اصطالح) لتعني الكلمات المتفق على استخدامها بين
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أصحاب التخصص الواحد للتعبير عن المفاهيم العلمية لذلك التخصص ،وهذا المعنى استخدمت أيضا كلمة (مصطلح)
هذهالداللةالجديدةالمحددة.(محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة8)
وأصبحالفعلاصطلحيحملأيضا 
القرونمثل:ماوردفيكتبالجاحظاألمدي

ويشيرإلىأنمواضيعورودهذهالكلمات فيهذاالمجالالداللي علىمدى
وغيرهم،واثرتسميةذلكالتخصصالذييبحثالقواعدالعامةلهذهاأللفاظاالصطالحيةبعلمالمصطلح.
أشارعلىأنالمصطلحفياللغاتاألوروبيةكلماتتكادتكونمتفقةمنحيثالنطقواإلمالء.

و
 Term(الفرنسية) وع َدها بعض الباحثين مثاال طيبا للعالمية

 Term(اإلنجليزية ،الهولندية ،الدنماركية) و 
داخل الحضارة األوروبية (محمود فهمي حجازي ،د.ت ،صفحة 9) ،وهكذا يقف الكاتب عند تعريف المصطلح عند
القدماء كماعرفهعليبنمحمدالجرجاني (ت 816ه) االصطالح :هوعبارةعناتفاققومعلىتسميةشيءباسمبعد
نقله عن موضوعه األول لمناسبة بينهما أو مشابهتهما في وصف أو غيرها ،ويذكر الكاتب أنه لم تهتم المعجمات
إالفيالسنواتاألخيرةعندماأخذعلمالمصطلحمكانة

 Term


األوروبيةالمتخصصةفيمصطلحاتعلماللغةبكلمة
بين أفرع علم اللغة التطبيقي وبعد هذا يشير الى مجموعة المعجمات االوروبية بإعطاء تعريفات دقيقة وحديثة لكلمة
أومجموعةمنالكلماتمنلغةمتخصصةعلميةأوتقنية.(محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة10)

مصطلحكلمة
 بعد هذا يتفق رأي من المتخصصين في علمالمصطلحعلى أن أفضل تعريف أوروبي للمصطلحهو التعريف التالي:
االصطالحيةمفهوممفردأوعبارةمركبةاستقرمعناهاأوباألحرىاستخدامهاوحددفي

الكلمةاالصطالحيةأوالعبارة 
وضوح ،فهو تعبير خاص ضيق في داللته المتخصصة ،وواضح إلى أقصى درجة ممكنة وله ما يقابله في اللغات
خاصبمصطلحاتفرعمحددفيتحققبذلكوضوحهالضروري

األخرى،ويرددائمافيسياقالنظامال
(محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة10)
تمثلحالةمنالفوضىاالصطالحيعلىالمصطلحالعلميالواحد،ويعودذلكإلىعدمتوحد

مشكلة المصطلح العلمي :
جهودالترجمةوالنقلبيناألقطارالعربيةوالتيالتزالحتىاآلنتفتقرإلىمنظومةومعاييرموحدةبينالبلدانالعربية.

(محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة11) .
الفصل الثاني:

محمودفهميحجازي،د.ت)
الوسائل اللغوية (األساليب) لوضع المصطلحات:(
تتمثل فيما يلي:
الترجمة:وهيأنواع:ترجمةمباشرة،ترجمةداللية،ترجمةأدبيةوترجمةعلمية.

ويكونبتوليداأللفاظوالصيغ.
االشتقاق:
هووسيلةمنوسائلتنميةاللغةوتستعملاأللفاظعلىالحقيقة،كماقدتستعملعلىالمجاز،أيأنالكالمينقسم

المجاز :

إلىحقيقةومجاز.
إثراءاللغاتبالمصطلحاتوإثراءاللغات

النحت :هوطريقةيلجأإليهاواضعالمصطلحتساعدوتساهمفينمواأللفاظ و

بالمصطلحات.
االفتراض اللغوي:(التعريب)وهواالستعارة. 
الفصل الثالث :
التوحيد المعياري لها المبادئ التي يرتكز عليها في وضع المصطلح:
د.ت،صفحة590)

هناكمبادئيركزعليهافيوضعالمصطلحذكرهاالدكتور(عبدالحليمسويدات،

فيمايلي:المقابلالعربي.
 إثباتمعنىأصلالمصطلحفياليونانيةوالالتينيةقبلوضع
المحاولةقدراإلمكانإرفاقكلمعنىبمصطلحواحدفيحقلواحد.
تفضيلالكلمةالتيتتيحاالشتقاقعلىالتيالتتيحه،ويكونذلكمنخاللتفضيلالكلمةالمفردةألنهاتتيحاالشتقاق


اإلضافةوالتثنيةوالجمع.
و

نىمنالمصطلحاألجنبي.
 -محاولةاختيارأقربالمفرداتمع
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 تفضيلالمصطلحاتالتراثيةعلىالمولدة.
تفضيلالكلماتالشائعةالصحيحةوالكلماتالعربيةالفصيحةعلىالمعربة.

تجنباأللفاظالعاميةإالللضرورةمعوجوباإلشارةإليهابينقوسين.

علىاستعمالهاالمختصون.
 األخذبعيناالعتبارالمصطلحاتالمعربةوالمترجمةالتياتفق
العلميالمقابل.

فيحالةمصادقةألفاظمترادفةينبغيتحديدحقلداللتهاالعلميةوانتقاءالعلميةوانتقاءاللفظ
إخضاعالكلمةالمعربةإلىقواعداللغةالعامة .

الفصل الرابع:
االفتراض المعجمي االستعارة اللغوية:.
الذيهوآليةمنآلياتالتوليدالمتعددة،إذيؤدي

سعىالكاتبمنخاللهذاالفصلإلىإعطاءمفهوملالفتراضالمعجمي
االحتكاكالمباشروغيرالمباشربينالشعوبولغاتهاإلىانتقالمفرداتمنلغةإلىأخرى،فاللغةشهدتعبرتاريخها

الطويل وما تزال تشهد دخول مفردات وألفاظ ومصطلحات عديدة من لغات الشعوب المجاورة ،ويعرف هذا االنتقال
للمفرداتمنلغةألخرىباالقتراضالمعجميأوالمفرداتيوقديسمىباالستعارةاللغوية 

(محمود فهمي حجازي ،د.ت،صفحة 44) ،إن اللغة العربية كسائر اللغات تؤثروتتأثر بين االخذوالعطاء ،وهي في
الكمبيوتر،التلفزيون،الموبايل،الفيتامين)العلوم

تالقحمستمرمثلدخولكلماتأجنبيةإلىاللغةكلماتالعلومالتطبيقية(

اإلنسانية(الديمقراطية،الكونفدرالية،الفيدرالية،األنتروبولوجيا 
الفصل الخامس:
المصطلحات والتنمية اللغوية:
رفداللغةبكثيرمناأللفاظوالتعبيراتالجديدةوخاصةفيالعلوم

تحتلالمصطلحاتأهميةكبيرةفيالتنميةاللغوية،وقد
التطبيقية ذات التسارع الشديد إلى جانب المصطلحات والمفاهيم الكثيرة في العلوم اإلنسانية وعلم المصطلح جزء من
التنمنيةاللغوية،ولهأهميةفيتنميةاللغاتلتصبحوافيةبمتطلباتاالتصالالعلمي.والعواملالتيتنميالمصطلحات:

سياسية ،اجتماعية ،اقتصادية إلخ ،دور المصطلحات اللغوية العربية يتمثل في الثراء اللغوي وتنمية الملكية الفكرية
واللغويةلألفرادوالجماعات.(محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة 45
).
الفصل السادس:
مصطلحات علوم اللغة:
محمودفهميحجازي،د.ت)

Le structuralisme:البنيويةالبنوية،البنائية،البناء،األلسنية،علماللسان،الهيكلية.(
 Linguistique(اللسانيات)  /Science du langage (علم اللغة) هناك ما يفوق  23اسما مقابال لمصطلح

اللسانيات.يقولمحمودفهميحجازي:لقداستخدمكثيرمنالباحثينالعربمصطلح(فقهاللغة)وفيهذالبسكثيروذلك

ألن مصطلح (فقه اللغة) قد استخدم في التراث العربي بمعنى خاص وهو دراسة المفردات ،وعندما حاولت جامعاتنا
تدريسالنقوشالساميةالقديمةولغاتهاوالمقارناتالمعينةعلىهذاتوسلتبالمصطلحاتالعربيالقديم(فقهاللغة)للتعبير

الفيلولوجيوشيءمنعلماللغةالحديث،ويختلطالفهمعندمانستخدممصطلحاواحدألكثرمنمعنى علينا


عنشيءمن
بمصطلحعربيواحدوفيالسنواتالماضية

Linguistique


أننترجممصطلحواحداعرفتهاللغةالعلميةهومصطلح
العربيةالسيماجامعاتدولالمغربتسميةهذاالتخصصباسماللسانيات

استقرتفيبيئاتعلميةفيعديدمنالدول 
(محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة101) 
خاتمة:
مماسبقعرضهنخلصإلىالنتائجالتالية:

أحدالمفاتيحالرئيسيةإلىفلكالعلوموالمعارف.
المصطلحأداةمنأدواتالتفكيرو
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LINGUISTIC FOUNDATIONS OF TERMINOLOGY ACCORDING TO
FAHMYMAHMOUD

THEHEGAZY

INTERSECTION OF CRITICAL
TERMINOLOGY AND MODERN LINGUISTICS AS AN EXAMPLE
فيتحقيقالتواصلالمعرفيوترقيةالجهودالبشريةالعلميةوالمنهجيةفيكافةالميادين.

يساهم المصطلح
يالحظ وجود الفوضى المصطلحية على الرغم من محاوالت التوحيد في المصطلح ،أي تعدد تعاريف المصطلح حد

الثمالة.
أزمة المصطلحوظهورتجلياتاألزمةاالصطالحيةخاصةبعدالثورةالمعرفيةوالنقديةواللسانية(ق 20
).
إشكاليةالمصطلحطرحتعلىالصعيدينالنقديواأللسنيبشكلكبير.
تقنيات=الترجمة)

األسباب:تعددالمصادراالجتهاداتالفردية،النعرةاإلقليميةاألسبابالتقنية(
محمدغنيميهالل،2005)

إشكالية المصطلح:تعودبالسلبعلىالدراساتاألدبيةوالنقديةوالعلميةواإلنسانية.(
التعدد في المصطلح النقدي:أمثلة

الحداثة،الحداثانية،المعاصرة.
Lamodernité
Lecteur/récepteurالقارئ،المستهلك،الشارح،المتلقي،المفكك.


علماألسلوب،علماألسلوبية،األسلوبيات.
La stylistique
التعدد في المصطلح اللساني :عندالعربيعودإلىتحديدموضوعالبحثاللساني،فهناكمنعداللغةموضوعاللسانيات

علماللسان).
فوضعوامصطلح(علماللغة)وهناكمناستعملاللسانموضوعاللسانياتفوضعوامصطلح(

الحلول :للحدمنتفاقمأزمةإشكاليةالمصطلحويكونوفقظروفوآلياتمنها:

أجلتوحيدالمصطلح.

المجامعالعلميةواللغويةعبرالوطنالعربيمن
ضرورةتكاثفجهودكلمنفئةالباحثينو

ضرورةوضعمعاجمموحدةومتخصصة.
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