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Abstract: 

Linguistic research is based on two principles: the specific and the 

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

 
 2شتوح خضرة 

 
 الملخص

الخصوصيرتبطبكونهعلمايقومالبحثاللسانيعلىمبدئين الخصوصوالعموم،فمبدأ

يمتلككلالخصوصياتالمعرفيةالتيتميزهعماسواهمنالعلوماإلنسانية،فإنقائمابذاته

أسسهالداخليةوالخارجيةالتييقومعليهاولهوولهدعائمهاللغةاللسان/موضوعهالخاص

اللغويةويسعىإلىمعرفةأسرارهاواستكشافالظاهرةغاياتهالمنوطةبه،فهويصفبنية

والبحث الجوهرية بنيتها في تتحكم التي العميقة والتركيبيةقوانينها الصوتية عنسماتها

ماللسانياتبقيةأمامبدأالعمومفيرتبطبعالقةعلووالدالليةللوصولإلىوضعقواعدكلية.

األخرى العلوم والتأثر، التأثير صناعةولقدعالقة في كبيرا دورا اللساني للبحث كان

أماالبحثالنقدييهدفإلى.الستينياتالمصطلحالنقديالمعاصرالعربي،الذيانتشرمنذ

 الوصفي بالمنهج متأثرا نسقية منظومة وفق النقدية المصطلحات تأسيسهصناعة في

والفكرية. الموضوعية الناحيتين من للمصطلح يهدف المقال العالقةوهذا إبراز إلى

وماهياألسس،الشراكةلنقدي،فماهيحدودهذهالتشاركيةبينالبحثاللسانيوالبحثا

لعلممنخاللكتابهاألسساللغويةمحمودفهميحجازياللغويةلعلمالمصطلحفيتصور

.اللغويةالعربيةالمصطلحكنموذجعنالجهودالنقدية

المصطلحاللسانياألسسالمفتاحية:الكلمات  النقدي، المصطلح المصطلح، علم اللغوية،

 .الحديث

 

 المقدمة:

:ألمانيا(ظهرمصطلحاللسانياتأولماظهرفي13،صفحة1999احمد،)مصطلح اللسانياتLINQUISTIKلكن

ثمم،1826منفيفرنساابتداءأكثراستعماال،ثماستعملوهوأقدممنه(SPRACHWISSENSCHAFT)لفظ

 م.1855فيانجلتراابتداءمنسنة

دراسةللساناللسانياتهيالدراسةالعلمية،والموضوعيةللسانالبشري،منخاللاأللسنةالخاصةبكلمجتمع،فهي

 البشريتتميزبالعلميةوالموضوعيةسنقفعندهاتينالميزتين:

ذاتموضوعإدراكالشيءعلىماهوعليه،وبوجهخاصدراسةوةنسبةإلىالعلم،وهويوجهعلمالمعرفالعلمية:

 محدد،وطريقةثابتةتنتهيإلىمجموعةالقوانين.والعلمضربان:

 يحاولتفسيرالظواهر،وبيانالقوانينالتيتحكمها.نظري:

 يرميإلىتطبيقالقوانينالنظريةعلىالحاالتالجزئية.تطبيقي:

الخارجيفيمقابلنسبةإلىالموضوعي،وهومشتقمنالموضوع،أيكلمايوجدفياألعيانوالعالمالموضوعية:

الدارسينعلىالرغممناختالفالزواياالتيالموضوعيهوكلماتتساوىحاالتهعندجميعوالعالمالداخلي،أوالذات،

الموضوع،ومنهناوجبأن بعيدةعنالتأثير،بأهوائهم ائقالعلميةمستقلةعنقائليهاتكونالحقيتناولونمنخاللها

العلميالموضوعيةوالنزاهةفالموضوعيةحينئذهي:طريقةالعقلالذييتعاملمعاألشياءوميولهم،فتتحققفيالبحث

األسلوبالعلميالمعتمدونعنيبالدراسةالعلميةالبحثالذييستخدمهيعليهيشوبهابنظرةضيقةأوتحيزذاتي.علىما

 علىالمقاييسالتالية:

 مالحظةالظاهرةوالتجريبواالستقراءالمستمر.
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 االستنتاجية.واالستداللالعقليوالعملياتاالفتراضية

 (14صفحة،1999احمد،)استعمالالنماذجوالعالئقالرياضيةلألنساقاللسانيةمعالموضوعيةالمطلقة.

يلي:فيماةمنالبحثاللساني:يمكنلناحصراألهدافالتيتسعىالدراسةاللسانيةإلىتحقيقهاالغايةالمتوخا

 (15،صفحة1999احمد،)

 تسعىاللسانياتإلىمعرفةأسراراللسانمنحيثهوظاهرةإنسانيةعامةفيالوجودالبشري.

 الوجوهرية.استكشافالقوانينالضمنيةالتيتتحكمفيبنيته

 البحثعنالسماتالصوتيةوالتركيبية،والدالليةالخاصةللوصولإلىوضعقواعدكلية.

 سبيلها.تحديدخصائصالعمليةالتلفظية،وحصرالعوائقالعضوية،والنفسيةواالجتماعيةالتيتعوق

 

  اشكالية المصطلح اللساني: 

اللغةهناكاختالفبين اللسانوعلم علم القدامى، اللغة اللسانظلتلفظتياللسانواللغةفياستخداماتعلماء فكلمة

الهجري(بمعنىواحد.بدايةالقرنالثالثلجاهليإلىغايةالعهدالعباسي)تستخدممنذالعصرا

كلأمةضربان:إناأللفاظالدالةعلىلسان:ه(بقوله930ت)الفرابيوقدأشار(15،صفحة1998عبدالغفارحامد،)

ومركبة مفردة إلىسبعةأجزاءكبرى، ينقسم كلأمة اللسانعند )وعلم ابنخلدون(.3،صفحة1948الفرابي، أما

علوماللسانيالعربي(مجموعة)العنوانه(فقداستعملمصطلحعلماللسانعنوانالفصلفيمقدمتهتحتهذا808ت)

 (.1055،صفحة1961،ابنخلدون)البيانمثلعلمالنحو،علماللغة،علممنالعلومالمتصلةبالظاهرةاللغوية

العبارةفعللسانيناشئعناعلمأناللغةفيالمتعارفعليههيعبارةالمتكلمعنمقصودة،وتلك:ابنخلدونويقول

متقررة ملكة تصير أن بد فال الكالم، بإفادة القصد وهو لها الفاعل العضو بحسبفي أمة كل في وهو اللسان،

أماكلمةاللغةفقدكانتعريفهاعنداللغويينالعربالقدامىكالتالي:(1056،صفحة1961،ابنخلدون)اصطالحاتها.

 (23،صفحة1دتج،ابنجنىابوعثمان)فإنهاأصواتيعبربهاكلقومعنأغراضهمأماحدها:ابنجنييقول

 (103،صفحة1953،ابنسنانالخفاجي)هيمايتواضععليهالقوممنالكالم:فاجيابنسيناالخويقول

اللغةأصواتوتتكون التالية، اللغوية المسائل اللغة فيتعريفهم منكلماتأومننالحظأناللغويينالقدامىاعتمدوا

قصديوملكةلسانيةوميزةإنسانيةلوحداتصوتيةمنفصلةوتحتويعلىالمعاني،وتختلفمنمجتمعآلخر،وهيفع

 مكتسبة.

 

  تعريف األلسنين المحدثين للغة:

وذلكألنالقرن خاصة، رافقتالقرنالعشرينبصورة اإلنسانيةظاهرة اللغة بطبيعة شهدشكلاالهتمام العشرينقد

ينحصر ولم يحتويعلىعدةمصطلحاتومفاهيمواضحةودقيقة، باأللسنينانبثاقاأللسنةكعلم باللغة خاللهاالهتمام

 والسوسيولوجيا، السيكولوجيا وعلماء ليشملالفالسفة بلتعداهم ديسوسيرويعودوالمنطقالرياضي.فقط، لفرديناند

األلسنيةتتوصلبصورةأساسيةدراسةاللغةكواقعقائمالفضلاألولفيإرساءدعائمعلميةثابتة،عندماأشارإلىأن

ومنالمسائلاللغويةالواردةفيتعريفاللغةعنداأللسنيين.تاريخها.االلتزامبأولويةدراسةوضعهاالحاليوليسوبذاته

 (.6766،الصفحات1992ميشال،)

تختلفاللغاتمنمجتمع،تشومسكي()اللغةمجموعةالمتناهيةمنالجمل،ديسوسير()اللغةأصواتوضعتلمعنى

 سايير،مارتني()اللغووسيلةالتعبيروالتواصل،بلومفيد،مارتني()آلخر

 منكثرة علىالرغم اللغةمنحيثاالستخدام، اللسانوعلم تطابقبينعلم نخلصإلىوجود تقدم المصطلحاتمما

 المرادفةلمصطلحاللسانيات.

 للغةوالفيلولوجياعندالغربيينعلماللسانوعلما

 فقهاللغةوعلماللغةعربوالغربمنمصطلحيموقفعلماءال

 )فقهاللغة(علماللغة(والموازنةبينهوبين)مدلول
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  تمهيد:

وماوصلإليهمنشأنيختلفمدلولعلماللغةعندعلماءالعربعندعلماءالغربالختالفالداعيإليه،وأسبابنشأته

اللغويبصفةعامةألنهامناألسسالتيالعربيةفيدرجةمناألهميةللباحثفيالشرقوالغرب.ولماكانتالدراسات

 وللباحث وحديثا، قديما العالم في اللغوية الدراسات عليها العربيبنيت وتراثه الوثيقة لصالتها خاصة بصفة العربي

اللغة مندراسةعلم ولتكوناالفادة كانشأتهوتطورهفياالسالمي، ذاتمحققةغايتها بدراستنا أننبدأ علينا نلزاما

األوروبية،حيثشّبعلماللغةعنالطوق،ونهضنهضةكبرىبفضلالتقدمالقيمةالعلميةواللغويةثمنثنيبالدراسات

 (1715،الصفحات1998عبدالغفارحامد،)الذيكشفالكثيرمماكانمجهوالمنقبل.العلميوالبحثالتجريبي

 

  لم، فقه، لغة( لغة:ع) مفهوم

المرادمنالدراسةالتيعلم،فقه،لغة(،حتىنصلإلى)يجدربناأننتطرقإلىالمفهومالمعجميللمصطلحاتالثالث

 أنشأهاعلماءالعربية.

لذييستدلبهثراالمعلماألتفيدالفهمالدقيقوالمعرفةوالخبرةبالشيءيتضحذلكبأثارهالحسية،جاءفياللغة:مادة علم:

الطريق على التي، األشياء فكأن للخير، معلم وفالن مظنته، شيء كل آثارومعلم إلى تحتاج معرفتها يطلباإلنسان

جاء،علمتالشيء،عرفتهوخبرته،وعلمبالشيءشعرتوضحها،وتبينهالطالبيها،وفيأماكنهاالتيتكونفيهاوعلىهذا

 (315311،الصفحات15ابنمنظور،د.ت،ج)ومنهعالمومتعلم.أتقنهوبه،وعلماألمروتعلمه

فهم،وفقهتالحديث،أفقهته،فقه()فقه(علم،و)الفقه(:العلمبالشيءوالفهمله،و)تدلعلىالفهموالعلم،فمادة فقه:

 (2221،الصفحات1دتج،عثمانابنجنىابو)إذافهمته،وفقيهالعرب:عالمهم،وكلعالمبالشيءفهوفقيه.

لفا،يلفوا،لفوا(:)من:فعلة(بضمالفاءوسكونالعين،)لغوة(علىوزن)أصلهاواللغةمناألسماءالناقصةمادة لغة:

أصلهاوفعلة(منلفوت(أي:تكملت،)أماتصريفهاومعرفةحروفهافإنها)لفي،يلفي(:لهج،قالابنجني)تكلمأومن

 (.22،صفحة1دتج،ابنجنىابوعثمان)وقيلمنها:لفى،يلفى،إذاهذى(.لفوة()

األصوات.واللغا(علىمعانأخرىلهاصلةبالنطقو)اللغو()ويطلقمناللفظتين

نستنتجأناللغةتدورحولمعنىاألصواتاإلنسانيةوغيرهاومايشبههامن.(116،صفحة15د.ت،جابنمنظور،)

معان هذا ىوعلى أو)فإنمختلفة، اللغة( ومركبة،)علم مفردة األصوات فهم بمعنى اللغة( خصائصها،وفقه إدراك

 (.1258،صفحة1961،ابنخلدون)علماللغة(:فقال:هوبيانالموضوعاتاللغوية)عرفابنخلدونوبهذا

 (.45صفحة،1948الفرابي،)قوانينتلكاأللفاظ.علماأللفاظالدالةعندكلأمةعلىبقول:وعّرفهالفرابي

  فقه اللغة(:و ) علم اللغة() موقف علماء العربية القدامى من مصطلحي .ب

عندالعرب،فكلمنفقهاللغة()علماللغة(و)علم،فقه،لغة(نجدتقاربابين)تبعاللمفاهيمالمذكورةفيتحليلكلمات

 (18،صفحة1998حامد،عبدالغفار)اكتناهأسرارها.وومعرفةخصائصهااالصطالحينيعني:فهماللغة

اليفرقونبينالمصطلحين القدامىكانوا اللغة(و)ويظهرأنعلماءنا عندهم)علم فهما اللغة( داخلفقه بمعنىواحد

عنمصطلحاتالعلومالعربيةيختلفانعلوماللغةالعربية(حسبماتبينمنالتفسيرالمعجميالسابق،لكنهما)أساسافي

جمع)متناللغة(أو)فقهاللغة(على)وعلماللغة()وقدأطلقواأدببمعناهاالتعليمي.واألخرىمننحووصرفوبالغة

اللغةألفاظاللغةوشرحهاعلىنحوماهو أطلقواكلمنهماعلىتناولبعضقضايا معروففيالمعاجماللغوية،كما

العر كالتعريبوداللة والمترادفوالفصيحوغيره()األلفاظبية، فيكالمشتركاللفظيوالمتضاد ورد ما وعلىغرار

علمالنحو()الدراسةتختلفعمايسمىبوهممنذلكيؤمنونبأنهذهللسيوطيوالمزهرللثعالبيفقهاللغة()كتاب

عليه. االمتعارف وشاع باألعاجم العرب اختلط الهدففحين كان التي والقوانين القواعد وضعت األلسنة في لفساد

جديديخالفدراسياحتاجتإلىلونفيتلكالفترةطأ،وقدبينابنخلدونأناللغةوقايةاللسانمنالعثاروالخمنها

النحوي اللسانالعربيفيالحركاتالنظام فسدتملكة لما أنه يقول باإلعرابمصطلحعليه النحو أهل عند المسماة

قلناه األلفاظ،فاستعملكثيرمنكالمالعربفيغيرحتىتأدىالفسادإلىموضوعاتواستنبطتالقوانينلحفظهاكما

فيهلتدوينبالكتابوافاحتيجإلىحفظالموضوعاتاللغويةموضوعهعندهم وأملوا اللسانلذلك، فشمركثيرمنأئمة

)الدواوين. الغفارحامد، فيمجتمعات(2019الصفحات،1998عبد وحصره ألففيذلك، لما وقدضربأمثلة
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شيخويظهرمماكتبهال فقهاللغة(للثعالبيونحوه.)علىغرارمافيكتابفقهاللغةالعربية(مندراسات)واشتملعليه

فتحهللا ذكرهحمزة هذينالمصطلحينكما اللغوية)منابنخلدونأنالقدامىخصوا متناللغة(وبعضالقضايا علم

 بالعربية،فيقول:كارتباطاأللفاظبالمعانيوغيرهمنالمباحثالتيتتعلق

المعنىبأنيسمعلفظاجانباللفظإلىمبنيعلىأسلوبين:ألنمنالعلماءمنيذهبمنأعلمأنالتأليففيعلماللغة

لكلمن ومنهممنيذهبإلىجانبالمعنىإلىاللفظ،وقدوضعوا فمنوضعاالعتبارالطريقتينكتباويطلبمعناه،

أبواب، أواخرها جعل منحروفالتهجي، فطريقه واألول وكالجوهريفصوالأوائلها الصحاح، الدينفي فيمجد

فيالمغرب،ومنوضعاالعتبارالثانيالمطرزيفيالجكلفارسكابنفياللسان،أوبالعكسكرمابنمالقاموس،و

.فيقسماألسماءمنمقدمةاألدبكالزمخشريلكلجنسباباجمعاألجناسبحسبالمعانيوجعل

 (2322،الصفحات1998عبدالغفارحامد،)

علىالمعانيالمفردةوهوعلمينقلاأللفاظالدالةالقولفيعلماللغة(:)نصهماشمسالديناألكفانيوينقلعنالعالمة

الذوات،ممايدلعلىاألحداث،وممابذلكاللسانمنالدخيلفيه،وتفصيلمايدلعلىوضبطهاوتمييزالخاصمنها

أجناساألشياء على يدل ما وبيان األدوات، على يدلوأنواعهاويدل ومما األلفاظأصنافها، وبين األشخاص، على

 (25،صفحة1998حامد،عبدالغفار)المتباينةوالمترادفةوالمشتركةوالمتشابهة.

بالعربية،تدخلفيهذاألواندراسةخاصةالبنجنيوكتابالخصائصالبنفارسفيفقهاللغةالصاحبيوفيكتاب

 أصوله(.وأساسعلمالعرب)رهماالنطاقويجعلكلمنهمالبالدراسةاللغويةأوتعبي

وفرس،طويلوقصير،إنلعلمالعربأصالوفرعا،أماالفرعفمعرفةاألسماءوالصفاتكقولها:رجل:ابنفارسيقول

 فأوليتها اللغة موضوع على فالقول األصل وأما التعلم، عند بدأ الذي هو فيوهذا العرب رسوم على ثم ومنشأها،

 (29،صفحة1993ابنفارسالصاحبي،).لهامناالفتنانتحقيقاومجازامخاطباتهاوما

فيؤكدتلكالدراساتمختلفةعماعرفبالنحووالصرفأوجمعاللغة.ابنجنيأما

أطلق(67،صفحة1دتج،عثمانابنجنىابو) اسمابنفارسوقد كتابهابنجنيفقهاللغة(وسمى)علىمؤلفه

ويشيربعضالباحثينالمحدثينإلىمايعنيهفقهاللغة(.)كتابجديرأنيطلقعليهاسموهويةخصائصالعرب

علوماللغةوعلماللغةأوفقهاللغةفعلوماللغة:هيالعلومالموازينبذلكالفرقبينابنجنيالمفكراللغوياإلسالمي()

والقوانينالتيتبين للقواعد، منالحاوية اللغةوفقهاللغةالصواب.الخطأ علم الفلسفيةأما منالمباحثالتفسيرية فهما

 تبنىعلىدرسالعالقة التي الظاهرةالوصفية واستقراء للغة، التاريخي ودرسالمنظور والتعبير، الفكر بين القائمة

النصوص خالل ببعض.اللغوية، بعضها الظواهر )ومقارنة ظاظا، 1971حسن صفحة األستاذوي(43، زكيقول

وردتعندهماختيارالسببمعينويمكنإنعبارةفقهاللغةلميكديتفقالعلماءعلىأفرادهابمدلولخاص،وإنما:مبارك

فقدذكرالثعالبي، معذلكمدلولخاص، فينفوسهم بأناألميرالذيوقع)سببتسميةكتابأنيكونلها اللغة( فقه

 .(37،صفحةد.ت،زكيمبارك)االسمالكتابإليهاختيارهذا

 (2524،الصفحات1998عبدالغفارحامد،)موقف علماء العربي من المحدثين من المصطلحين: .ج

علماللغة():السعراندمحمودذكرواعدةتعاريفبينالمصطلحيننذكرمنهم:يقول هناكعددكثيرمنالدارسينالذين

بينوبعضالمستشرقين بالتدريسفيكليةاآلداببجامعةالقاهرةخلطوا فقه)اللغة(وبينمايسمونهعلم)الذينقاموا

اللغاتالساميةأودراسةالمفرداتعلىاللغة(مريدينبهفياألغلبدراسةالعالقاتالتاريخيةبينالعربيةوبينسائر

 .معهداللغاتالشرقيةبجامعةالقاهرةمنأساتذةأساستاريخيأوماقاربذلك،ونمىهذااالتجاهجيال

سعران) 1962،محمد صفحة الدكتور. (22، بشرويقول اللغة(:)كمال اللغةدراساتفيعلم علم بين خلط وهذا

 فيوالفيلولوجيا، التدريس يأتون كانوا الذين والمستشرقون اللغة، بعلم معرفتها من أسبق بها معرفتها فالفيلولوجيا

هو،وهذهالدراساتكماالمصريةسابقاكانواكلهمأومعظمهممنالعلماءالمعنيينبالدراساتالساميةالمقارنةالجامعات

 (13،صفحة1971كمالبشر،)دراساتفيلولوجيابالدرجةاألولى.معروف

فكالهماعلمالكالماللغة(تافهةالوزنلها،فقه)علماللغة(و)فقدعدهذهالتفرقةبينالتسميتينصبحيالصالحأماد

فقهاللغة(عند)اللغة(يقتربمنمصطلحعلم)ومصطلحبمعنىمعرفتهوفهمه،إالأنهفيالثاانيفهمعميقوبحثدقيق

فقهاللغة(بمفهومهالقديموالحديثحلقةمنحلقات)د.كمالبشرويعد. (43،صفحة1962صبحيصالح،)الفرنجة

في )الدروس اللغة( العامعلم المصطلح بهذا واالكتفاء عنه االستغناء يمكن اللغة()وبهما منعلم مانع ال وإنه

 العربي)بالمصطلحاالحتفاظ اللغوي الدرس في القرون عبر الممتد وتقليد طويل بتاريخ الرتباطه اللغة( فقه

 اإلطاروالسامي ذلك وبين بينه الخلط وعدم عام، واألشملبوجه عالقة)األعم بينهما فالعالقة اللغة( علم
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 الترادفالعموم )والخصوصوليستعالقة بشر، 1971كمال صفحة (49، فهميحجازي:، محمود د. لقدويقول

بهذاالفرعمنفروعهالمعرفةوفيهذالبسكثير،وذلكألنأسس فقهاللغة()استخدمكثيرمنالباحثينالعربمصطلح

العربيبمعنىخاصوهودراسةالمفردات،وعندماحاولتجامعتناتدريسفقهاللغة(قداستخدمفيالتراث)حمصطل

فقهاللغة(للتعبيرعنشيء)والمقارناتالمعينةعلىهذاتوسلتبالمصطلحالعربيالقديمالقديمةولغاتهاالنقوشالسامية

نترجمأنعليناويختلطالفهمعندمانستخدممصطلحاواحداألكثرمنمعنىوشيءمنعلماللغةالحديث،منالفيلولوجي

العلميةهومصطلح اللغة عرفته واحدا وفيLINGUISTIQUEمصطلحا السنواتالماضيةبمصطلحعربيواحد

التخصصباسمالعربيتسميةهذااستقرتفيبيئاتعلميةفيعددمنالدولالعربيةالسيمافيجامعاتدولالمغرب

 (65،صفحة1995محمودفهميحجازي،).اللسانياتا

   موقف الغربيين من المصطلحين: .د

عن)استقل اللغة( وثيقة.)علم الصالتبينهما لكن الخاصبه، مجاله منهما لكل فأصبح اللغة( اللغةفقه يتناولفعلم

فياللغاتعلىاختالفها،وهويحاولظواهراللغاتجميعا،الفرقبينالمتشابهمنهاوغيره،ويستفيمادتهمنالنظر

 آنواحد.أنيصلإلىفهمالحقائقوالخصائصالتيتسلكاللغاتجميعافي

الغفارحامد،) كالعربيةواالنجليزيةأوطائفةمتشابهةمجالهدراسةإحدىاللغات وفقهاللغة (31،صفحة1998عبد

أو السياسية معالفكرومعالبشركالطائفة وتفاعلها وتطورها وتاريخها لبيانخصائصها األوروبية، أوالهندية الحامية

بعةعلماللغة(يضعقوانينهباالستعانةبالبحثاللغويفيكللغةعلىحدة،أومجموعةمتتا) و مناللغات.ومعغيرها

ميدانانمنعلماللغة()فقهاللغة(و)اللغاتاألخرىووضعالقواعدالعامةعلىأساسها،وعلىذلكيمكنناالقولبأنمن

 (75،صفحة1993،طبالفاطمة)إنتداخالأحياناواستعانكلمنهماباآلخردائما.والبحثمتميزانأحدهماعناآلخر

 

  ي:عالقة اللسانيات بالنقد األدب

الباحثيننذكرعلىسبيلهناكعالقةوطيدةبينالنقداألدبيواللسانيات،فعندالغرب:وقدأشارإلىهذهالعالقةجملةمن

 المثال:

اللسانياتونقدالنصوصملغاةإنالحدودبيناألدبحيثيقول:ودعاإلىتوثيقالعالقةبيناللسانياترومان جاكسبون:

دافععنعالقةعلماللسانوالنقدنجدجونلويكاباتس:أشارإلىأنالتفريقبينالعلمينأمراعتباطيهنري ميشونيك:

 (75،صفحة1993،فاطمةطبال)األدبي

 :مننجدأنالناقدالعربيقداهتمهوأيضابهذهالعالقةنذكرعلىسبيلالمثالجهودكلعند العرب:

وبينالنقدالحديث،حيثبينالتآزربيناللسانياتبمختلفالنقدوالحداثةتابهمنخاللكعبدالسالمالمسدي مدارسها

 يقول:ووضحالمرتكزاتاللسانيةالتيأصبحتتشكلأسسنظريةالخطابالنقدي

تكسيرثنائية التفاعل، األدباليومومظاهرهذا لناقد بلالوحيد العام، مرتبةمرتبتيفاللسانياتأصبحتالرافد الكالم:

مكانه،واالستعمالالنفعي،ومرتبةالتكريسالفني، اللسانياتتصنيفاجديدا بينإقامةهذه توليديااليتحددعددا تصنيفا

 (62،صفحة1983عبدالسالممسدي،)نالحظاستلهامالنقدمناللسانيات.إنمايتحددنوعاوكيفاواألدب

العالمات(،لمافيعلم)استفادةالنقدالحديثمنعلماألسلوبوعلماللسانوعلمالداللةوعلىضرورةالمسديويلّح

علماألسلوب،فنرفضالتجزئةذلكمنإخصابثريللنقديقول:عليناأننمدالجسربينالنقدوعلماللسانعنطريق

التفاعلبينعلوماللسانوالنقداألدبييعلقاليومكلاأل المعرفةاإلنسانيةمدينةللسانياتبفضلكثير،ملإنعلىهذا

لقد العلمية.إذن: أوتقديرحصيلتها كانالنقداألدبيفيطبيعةالمجاالتالمستفيدةمنمنجزاتسواءفيمناهجبحثها

 (75صفحة،1983عبدالسالممسدي،)آلياتهااإلجرائية.ومفاهيمهااللسانياتالعامة،منخاللاستثمارعددمن

عالقةاللسانياتوالنقدفقدتطرقالىفيكتابةأثراللسانياتفيالنقدالعربيالحديث2012توفيقالزبيديأماالدكتور

الحديث ذلك.والعربي وفقو أثر المصطلح نحت خالل من العلمية الصرامة مرتبة إلى الوصول النقد يسعى

 .الواحدوضىنقلالمصطلحإلىالعربيةوكثرةالتسمياتللمصطلحيالحظ:فالصرامةالعلمية.كمامقومات

عربييبنيعلىصناعةإنجهودبعضالنقادالمحمودةفيصناعةالمصطلحومحاولةضبطهبهدفتأسيسفكرنقدي

 منظومةمصطلحيةمؤسسةعلىفهمكبيرألصولالمصطلح.
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  النقدي:العالقة التشاركية بين البحث اللساني والبحث 

المعاصرالذييحللالنصهناكعالقةحميمةبينعلماللغةبكلمناهجهومدارسهواتجاهاتهوالنقداألدبيفيمنظوره

أنمستوياتالكالماألدبيواألسلوبيةبعلماللغةوبالنقد.خاصةحيثتتداخلفنيةالشعريأواألدبيبوصفهبنيةلغوية

 (105،صفحة1984الزبيديتوفيق،)أيضاذاتأبعادداللية(.فنية)هيمستوياتلغوية

 اللغوية النظرية من جعل األدبية الدراسات في بمناهجها اللغوية بالدراسات االهتمام كثرة نظاماإن بوصفها الحديثة

األدبي. النقد في ال مساعدا اللساني اللغوي المدخل فأمسى نظريا، سندا الناقد تمنح الناقدواللسانيات عنه يستغني

انتقلالمنهجاللغويمنوخاصةاألدبي، الدراسةاألنثروبولوجية،أنأينقدأدبياليمكنأنيتجاوزأبعادلغته،مثلما

والسيمولوجيا البنيوية فظهرت فالبنيوية )فالفيلوجية اإلشارة/ والتفكيكيةعلم الدالئلية علم يعرف: ما أول العالمات(

 لغويةفيدراسةالنصاألدبيوتحليلهومنها:نشأتأيضامناهجنقديةوالتشريحية،

السيميولوجي(نجدالنقدالسيميولوجيأوالعالماتي/)التكويني(،المنهجاإلشاريالنقدالبنيوي)التكوينيالمنهجالبنيوي

داللتهامنقيمةاللفظفيثقافةمافيتشكلالمعنىلفظيمنالعالماتتنطقالذييرىأنالكلمةفيحدذاتها،نوعالداللي

 اإلنجليزية.النفي(التدلعلىشيءفي)ال(فيالعربية)الدالليةالمرتبطةبالكلمةمثال:كلمةعبرالقيمة

 (145،صفحة1984الزبيديتوفيق،)

أسلوبيمنخاللالنص،إلىتحليلنقديظهورالتحليلالنقديالذيتحولإلىتحليلنقديلغويمنخاللالجملةأوإن

 إنالجملةوالنصهماعمادالتحليلاللغوياألدبيالذيوجدفياألسلوبية.

بمعزلعنالمناخالعامالذيإنالتقدمالذيخطىبهالحقلاللسانيحديثا،تسربإلىالحقلالنقدياألدبيالذيلميكنو

الجديدةفربطتبينالثقافةالنقديةتمثلهثورةالمعرفيةاإلنسانيةبمصط األدبيةوالثقافةاللسانيةتخصصاومفهومالحاتها

 (.146،صفحة1984الزبيديتوفيق،)ومنهجا.

 

  وصف الكتاب:

والنشروالتوزيعفيطبتعهالصادرعندارغريبللطباعةلمحمودفهميحجازيكتاباألسساللغويةلعلمالمصطلح

)األولى، وهو259يحتويعلىد.ت( العلم،كتابعربيفيعلمصفحة، لهذا مناألسسالمعاصرة المصطلحأفاد

هذاالكتابالتعبيرالعلميمكتوبابوعيمخالفلتياراتأخرىويبدوهذاالكتاببتوجههإلىدعموجوداللغةالعربيةفي

اللغة بقضية األساساألوليصدربرؤيةعالميةمعاصرة اللغةالتيتعد الهادفةعلىتنمية الجهود نجد وهنا لالنتماء،

 (5محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة).تأخذمكانهادرساوبحثاوتقنيياوتنميةالعربية:وهيلغتناالقومية

  واندرج الكتاب ضمن ستة فصول تناولت:

 علمالمصطلح.–1

 الوسائلاللغويةلوضعالمصطلحات.2

 المعياريلها.التوحيد3

 االقتراضالمعجمي.4

 المصطلحاتوالتنميةاللغوية.5

 قضيةمصطلحاتعلوماللغة.6

 

 الفصل األول: 

 :علم المصطلح

التطبيقيبمعناهالشاملعلمالمصطلحمنأهممجاالتعلماللغةعلىاعتبارأنرهذاالفصلكانحولعلمالمصطلحمدا

كلمةفأعطىالناقداللغويالمدلولاللغويلكلمةالمصطلح:(5محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة).وليسمعناهالضيق

صلح(وحددتالمعجماتالعربيةداللةهذهالمادة)اصطلح(منالمادة)للفعلفياللغةالعربيةمصدرميميالمصطلح

 ودلت الفساد، ضد علىبأنها: العربية النصوص المادة هذه كلمات أيضاأن تقارباالتفاقتعني المعنيين وبين

ومعتكونويضيفقائال:(7محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة).فإصالحالفساديبينالقوماليتمإالباتفاقهمداللي

كلمة داللة تخصصت االسالمية العربية الحضارة في )العلوم بيناصطالح( استخدامها على المتفق الكلمات لتعني
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لذلكأصحابال العلمية للتعبيرعنالمفاهيم المعنىتخصصالواحد وهذا كلمةاستخدمتالتخصص، مصطلح()أيضا

 (8محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة).الداللةالجديدةالمحددةهذهأصبحالفعلاصطلحيحملأيضاو

كتبالجاحظاألمديالقرونمثل:ماوردفيعلىمدى فيهذاالمجالالداللي إلىأنمواضيعورودهذهالكلماتويشير

 .بعلمالمصطلحواثرتسميةذلكالتخصصالذييبحثالقواعدالعامةلهذهاأللفاظاالصطالحية،وغيرهم

 أشارعلىأنالمصطلحفياللغاتاألوروبيةكلماتتكادتكونمتفقةمنحيثالنطقواإلمالء.و

Term) الهولندية، واإلنجليزية، للعالمية)Termالدنماركية( طيبا مثاال الباحثين بعض وعَدها الفرنسية(

 األوروبيةداخل )الحضارة صفحة د.ت، فهميحجازي، (9محمود يقفالكات، عندوهكذا تعريفالمصطلح بعند

تسميةشيءباسمبعدهوعبارةعناتفاققومعلى:االصطالحه(816 ت)كماعرفهعليبنمحمدالجرجانيالقدماء

 بينهما لمناسبة األول موضوعه عن غيرهانقله أو وصف في مشابهتهما أو المعجمات، تهتم لم أنه الكاتب ويذكر

السنواتاألخيرةعندماأخذعلمالمصطلحمكانةإالفيTermاألوروبيةالمتخصصةفيمصطلحاتعلماللغةبكلمة

التطبيقيوبع اللغة أفرععلم بين الىمجموعة يشير هذا تعد بإعطاء لكلمةالمعجماتاالوروبية وحديثة ريفاتدقيقة

 (10محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة).الكلماتمنلغةمتخصصةعلميةأوتقنيةأومجموعةمنمصطلحكلمة

يتفقرأيمنالمتخصصينفيعلمالمصطلحعلىأنأفضلتعريفأوروبيللمصطلحهو هذا التعريفالتالي:بعد

باألحرىاستخدامهاوحددفياالصطالحيةمفهوممفردأوعبارةمركبةاستقرمعناهاأوالكلمةاالصطالحيةأوالعبارة

 أقصى إلى وواضح المتخصصة، داللته في خاصضيق تعبير فهو اللغاتوضوح، في يقابله ما وله ممكنة درجة

 فيتحققبذلكوضوحهالضروريخاصبمصطلحاتفرعمحدداألخرى،ويرددائمافيسياقالنظامال

 (10محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة)

إلىعدمتوحدتمثلحالةمنالفوضىاالصطالحيعلىالمصطلحالعلميالواحد،ويعودذلكمشكلة المصطلح العلمي:

موحدةبينالبلدانالعربية.جهودالترجمةوالنقلبيناألقطارالعربيةوالتيالتزالحتىاآلنتفتقرإلىمنظومةومعايير

.(11محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة)

 

 الفصل الثاني: 

 محمودفهميحجازي،د.ت():األساليب( لوضع المصطلحات) اللغوية الوسائل

 تتمثل فيما يلي:  

 وهيأنواع:ترجمةمباشرة،ترجمةداللية،ترجمةأدبيةوترجمةعلمية.الترجمة:

 ويكونبتوليداأللفاظوالصيغ.االشتقاق:

المجاز،أيأنالكالمينقسمهووسيلةمنوسائلتنميةاللغةوتستعملاأللفاظعلىالحقيقة،كماقدتستعملعلىالمجاز:

 إلىحقيقةومجاز.

بالمصطلحاتوإثراءاللغاتإثراءاللغاتوهوطريقةيلجأإليهاواضعالمصطلحتساعدوتساهمفينمواأللفاظالنحت:

 بالمصطلحات.

التعريب(وهواالستعارة.)اللغوي:االفتراض 

 

الفصل الثالث:

 :لتي يرتكز عليها في وضع المصطلحالمبادئ ا التوحيد المعياري لها

 (590صفحةد.ت،،عبدالحليمسويدات)هافيوضعالمصطلحذكرهاالدكتورهناكمبادئيركزعلي

 فيمايلي:المقابلالعربي.إثباتمعنىأصلالمصطلحفياليونانيةوالالتينيةقبلوضع -

 المحاولةقدراإلمكانإرفاقكلمعنىبمصطلحواحدفيحقلواحد. -

المفردةألنهاتتيحاالشتقاقتفضيلالكلمةالتيتتيحاالشتقاقعلىالتيالتتيحه،ويكونذلكمنخاللتفضيلالكلمة -

 اإلضافةوالتثنيةوالجمع.و

 نىمنالمصطلحاألجنبي.محاولةاختيارأقربالمفرداتمع -
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 تفضيلالمصطلحاتالتراثيةعلىالمولدة. -

 تفضيلالكلماتالشائعةالصحيحةوالكلماتالعربيةالفصيحةعلىالمعربة. -

 تجنباأللفاظالعاميةإالللضرورةمعوجوباإلشارةإليهابينقوسين. -

 علىاستعمالهاالمختصون.األخذبعيناالعتبارالمصطلحاتالمعربةوالمترجمةالتياتفق -

 العلميالمقابل.فيحالةمصادقةألفاظمترادفةينبغيتحديدحقلداللتهاالعلميةوانتقاءالعلميةوانتقاءاللفظ -

إخضاعالكلمةالمعربةإلىقواعداللغةالعامة. -

 

 الفصل الرابع: 

 :تراض المعجمي االستعارة اللغوية.االف

التوليدالمتعددة،إذيؤديالذيهوآليةمنآلياتالفصلإلىإعطاءمفهوملالفتراضالمعجميسعىالكاتبمنخاللهذا

إلىأخرى،فاللغةشهدتعبرتاريخهااالحتكاكالمباشروغيرالمباشربينالشعوبولغاتهاإلىانتقالمفرداتمنلغة

مفردات دخول تشهد تزال وما والطويل االنتقالمنألفاظومصطلحاتعديدة ويعرفهذا لغاتالشعوبالمجاورة،

وقديسمىباالستعارةاللغويةللمفرداتمنلغةألخرىباالقتراضالمعجميأوالمفرداتي

) د.ت،صفحة فهميحجازي، (44محمود والعطاء،وهيفي، العربيةكسائراللغاتتؤثروتتأثربيناالخذ إناللغة

العلومالفيتامين(الكمبيوتر،التلفزيون،الموبايل،)أجنبيةإلىاللغةكلماتالعلومالتطبيقيةدخولكلماتتالقحمستمرمثل

الديمقراطية،الكونفدرالية،الفيدرالية،األنتروبولوجيا)اإلنسانية

 

 الفصل الخامس: 

 :لحات والتنمية اللغويةالمصط

وخاصةفيالعلومرفداللغةبكثيرمناأللفاظوالتعبيراتالجديدةتحتلالمصطلحاتأهميةكبيرةفيالتنميةاللغوية،وقد

 فيالعلوم الكثيرة إلىجانبالمصطلحاتوالمفاهيم الشديد ذاتالتسارع منالتطبيقية المصطلحجزء وعلم اإلنسانية

:واملالتيتنميالمصطلحاتاالتصالالعلمي.والعالتنمنيةاللغوية،ولهأهميةفيتنميةاللغاتلتصبحوافيةبمتطلبات

اقتصادية اجتماعية، سياسية، دور الفكريإلخ، الملكية وتنمية اللغوي الثراء في يتمثل العربية اللغوية ةالمصطلحات

 (.45محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة)واللغويةلألفرادوالجماعات.

 

 فصل السادس: ال

 :مصطلحات علوم اللغة

Le structuralismeفهميحجازي،د.ت(محمود)البنيويةالبنوية،البنائية،البناء،األلسنية،علماللسان،الهيكلية.: 

Linguistique/) اللغة()Science du langageاللسانيات( علم يفوق ما لمصطلح23هناك مقابال اسما

وذلكوفيهذالبسكثيرفقهاللغة()العربمصطلحلقداستخدمكثيرمنالباحثينمحمودفهميحجازي:يقولاللسانيات.

التراثالعربي)ألنمصطلح في استخدم قد اللغة( حاولتجامعاتنافقه وعندما المفردات، دراسة بمعنىخاصوهو

للتعبيرفقهاللغة()والمقارناتالمعينةعلىهذاتوسلتبالمصطلحاتالعربيالقديمتدريسالنقوشالساميةالقديمةولغاتها

علينامعنىالفيلولوجيوشيءمنعلماللغةالحديث،ويختلطالفهمعندمانستخدممصطلحاواحدألكثرمنعنشيءمن

وفيالسنواتالماضيةعربيواحدبمصطلحLinguistiqueأننترجممصطلحواحداعرفتهاللغةالعلميةهومصطلح

جامعاتدولالمغربتسميةهذاالتخصصباسماللسانياتالعربيةالسيمااستقرتفيبيئاتعلميةفيعديدمنالدول

(101محمودفهميحجازي،د.ت،صفحة)

 

  خاتمة:

 مماسبقعرضهنخلصإلىالنتائجالتالية:

 أحدالمفاتيحالرئيسيةإلىفلكالعلوموالمعارف.وأداةمنأدواتالتفكيرالمصطلح
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 كافةالميادين.فيتحقيقالتواصلالمعرفيوترقيةالجهودالبشريةالعلميةوالمنهجيةفييساهم المصطلح

 تعدد أي المصطلح، في التوحيد محاوالت من الرغم على المصطلحية الفوضى وجود حديالحظ تعاريفالمصطلح

 الثمالة.

 (.20ق)اللسانيةورفيةوالنقديةظهورتجلياتاألزمةاالصطالحيةخاصةبعدالثورةالمعوأزمة المصطلح

 األلسنيبشكلكبير.وإشكاليةالمصطلحطرحتعلىالصعيدينالنقدي

 الترجمة(تقنيات=)االجتهاداتالفردية،النعرةاإلقليميةاألسبابالتقنيةتعددالمصادراألسباب:

 (2005غنيميهالل،محمد)اإلنسانية.وةتعودبالسلبعلىالدراساتاألدبيةوالنقديةوالعلميإشكالية المصطلح:

 أمثلةالتعدد في المصطلح النقدي:

Lamodernitéالحداثة،الحداثانية،المعاصرة. 

Lecteur/récepteurالقارئ،المستهلك،الشارح،المتلقي،المفكك. 

La stylistiqueعلماألسلوب،علماألسلوبية،األسلوبيات. 

عندالعربيعودإلىتحديدموضوعالبحثاللساني،فهناكمنعداللغةموضوعاللسانيات  اللساني:التعدد في المصطلح 

 علماللسان(.)علماللغة(وهناكمناستعملاللسانموضوعاللسانياتفوضعوامصطلح)مصطلحفوضعوا

 آلياتمنها:وللحدمنتفاقمأزمةإشكاليةالمصطلحويكونوفقظروف  ل:الحلو

 أجلتوحيدالمصطلح.المجامعالعلميةواللغويةعبرالوطنالعربيمنوضرورةتكاثفجهودكلمنفئةالباحثين

 ضرورةوضعمعاجمموحدةومتخصصة.

 

  قائمة المصادر والمراجع:

 فيالسانيات،د.م.ج،الجزائر(مباحث1999)أحمدحساني،

 .2بينالقديموالحديث،القاهرة،طاللغة.(،علم1998)عبدالغفارحامدهالل

 .1(احصاءالعلوم،دارالفكرالعربي،مصر،ط1948)الفرابي،

 .1دارالكتاباللبناني،ط،(المقدمة،بيروت1961)ابنخلدون،

 1ج2والنشر،طد.ت(.الخصائصتحقمحمدعلىالنجار،بيروت،دارالهدىللطباعة)ابنجني،ابوعثمان،

 عبدالمتعاليالصعيدي،القاهرة.(سرالفصاحة،تحق1953)انالخفاجي،ابنسن

 .1(بحوثألسنيةعربية،المؤسسةالجامعيةللدراساتوالنثر،بيروت،ط1992)ميشالزكرياء،

 .1(تحقعمارفاروقالطباع،مكتبةالمعارف،بيروت،ط1993)ابنفارسالصاحبي،

 .1971دارالمعارف،1حسنظاظا،اللسانواالنسان،ط
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 .43ه(إثرباحاتالمصطلحالنقديفيالخطاباألدبيالمعاصر،مجلةالعلوماإلنسانية،1995)سعيدعلوش،


