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 ِمن مشكالت المصطلح اللساني
 )*(أ. د. أحمد محمد قدّور 

هذا الموضوع مسائل تتصل بآثار اللسانيات وتطبيقها في درسنا العربيي  فاللسيانيات و و ملي  يطرح 
اللغييا اليييداتخ اتسييذت سييبة  مستلوييا فييي دسولهييا  ليين ملييو  اللغييا منييدناال تاداتبييا  والتر مييا وادسييتمداد 

ويمتن  ن نعّد مطلع السبعانيات من القرن الماضي بدايا لظهور التدافع ملين موضيوع والتألاف السالص  
اللسانيات واإلكثار من التر ماتال وابتداع المصطلياتال وتعّدد طرق التعامل مع هذا الموضوع  ملا  واد 

در  شيملت اللسيانيات ومصيطلياتهاال فبيد ت اتصيوات تتعيالن واصيوا واايع الي«  زما» دى ذلك  لن بروز 
ال ومتييييييان المصييييييطليات منيييييي    و داميييييييا  ليييييين التوياييييييدال  و ماملييييييا مليييييين تيقايييييي   الاللسيييييياني الييييييراهن  نئييييييذ 

يمتيين تيقيقيي  فييي سييبال المرا عييا العلميييا الوامييياال وت ّنييا السلييل بييان اللسييانيات وملييو  اللغييا العربييياال مييا 
  خ1و وتسليص المصطليات مّما شابها من غموض وتعّدد وارت ال

الدارسييان  ليين معال ييا مسييائل المصييطليات مويياتيع العلييو ال ولييذلك اّت يي  الكثايير ميين  ود شييّك فييي  نّ 
مين المسيائل العلمييا اتسيرى  وظهير فيي هيذا الصيدد  هيد تباير سيعن  لين  المصطليات اللسانيا معزوليا  

الوضييعال واضييايا التصيينافال واضييايا الددلييا العلميييا  ويمتيين للييدار   ن يقييف بدايييا  مليين  معال ييا اضييايا
السيمات العاميا للمصيطلع اللسيياني المييدتال وهيي سييمات ايد تشيترك ميع سييمات المصيطلع العلميي مامييا  
ميين ذلييك  ّن الوضييع الوييردل غالييا مليين  ّل  هييد  مييامي ذل مر عيييا ملميييا معتمييد  تالم ييامع اللغويييا  

الوضع تالتعريا والتر ما والتولاد الددلي  ّدى  لن تباان واضيعال وتعيّدد المصيطليات  غياا منه يا و ن  
ا مليين شيييح وايييدال  و متقييارا  و ّن التنسييا  الضييرورل بييان ال هييود مليين تبامييدها يتيياد يتييون غائبييا  الداّليي

غويياال  و لين الم يامع اللتماما   فضة  من استبداد معظ  ال امعات بوضع المصطليات من غار التويات  
المصيطليات الشيائعا   ميا  هيات الصييافا ودور النشير فتانيت تزييد اتمير سيوحا  معرفا بال هود السيابقا و 

مين المقيادت والتر ميات و فضين ذليك  لين رتيا   عّ ل لكّتاا من غاير  هيل ادستصياص بسبا النشر المت
  واد شتا الكثار مين  هيل خ2وبيدوده ومصطليات التي صارت سببا  في بلبلا هذا الموضوع العلمي والعبت 

ادستصاص من هذه اتنياح الغريبياال تالتر ميات الرتيتيا التيي تعسيذ مياد  مين مصيادر   نبييا مامياال  و 
اديما بيسا تاريخ العل  في  وربا  وتالمصيطليات اليداثيا المرت لياال وهيي غالبيا  مويردات لغوييا ميأسوذ  

ى فيي غضيون ذليك مين تطباي  فشيأن غرييا طابعي  الغميوض والمقايسيات من المعيا   العاميا   ميا ميا  ير 
 الوّ ا بان درسنا واللسانيات  وتانت اليصالا العاما فيما تقّد  هزيلا  دا  

                                        

 مضو م مع اللغا العربيا بدمش   و*خ
 خ 1ال والياشيا را  و12اللسانيات و فاق الدر  اللغولال ص :انظر تتابي خ1و
العربيي وضيبل المنه يياصال م ليا ميال  ال وانظير:  يميد مستيار مميرال صالمصيطلع اتلسيني 11انظر: المر ع الساب ال ص خ2و
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- 2 - 

 

ويقودنيا هيذا العيرض الميو ز لوضييع المصيطليات اللسيانيا منيدنا  ليين الوايو  منيد اضيطراا ددلييا 
ملين معال يا موضيوع اللسيانيات  الماضي  ثر التسياب  المصطليات التي برزت بعد السبعانيات من القرن 

فييي مغييرا الييوطن العربييي ومشييرا   لكييّن اّتسيياع التييألاف المع مييي للمصييطلياتال وظهييور دراسييات  ّديييا 
تعالج اضايا منه ييا وتصينيوياال وترا يع اإلابيال غاير المتسّصيص مين تنياول اللسيانيات  ّدى  لين مرا عيا 

اهي  العليو  التييي ظهيرت بظهورهيياال وبييان اليييدود بيان القييدي  واليييداتال ملمييا للمصييطليات اللسيانياال ولمويي
 والزائفال وتقدار المنوعا العلميا من اللسانيات  صة  واتصال 

نبييّو وغرابييا  ييانييا     ّن ددلييا المصييطلع  سطيير ميين لوظيي ال مييع مييا يسييّبب  اللويي  غايير المناسييا ميين
فالددليييا العلميييييا للمصيييطلع هييييي الغايييييا القصيييوى التييييي يطلبهيييا البايييييت  ولييييذلك انبغيييي  ن تكييييون ميييييّدد  

 ومضبوطا ضبطا  نابعا  من الم ال الذل ترد في  

ل شييييح فيييي هيييذا الصيييدد هيييو اليييومي بيييالورق بيييان الددليييا اللغوييييا العاميييا مييين  هييياال والددليييا و وّ  -
صيييا مييين  هيييا  سيييرى  ومييين  مثليييا ذليييك ميييا د ا مليييي  متر ميييو اللسيييانيات غالبيييا  مييين ادصيييطةييا السا

ادستمداد الواسع من المعا   اللغويا العاما من غار  ن ار عوا  لن المعا   ادصطةييا  و الموسومات 
  معييت موييردات « مسييارد»العلميييا المستصيياال  و يسييتعانوا بالمصييطليات العربيييا المشييابها  ولييذلك ظهييرت 

المستمّد  وان ل  ات ّش  وضع  ّل مصطلعال واكتون بذتر المقابل العربي مصطليات  بل  ّن بعض المعلّ  د
المصيطلياتال  و ميا انبغيي  ن يتيون تيذلك  لين معيا   معيا   وهتيذا تيّوليت من معيا   اللغياال تميا هيو  

 و  (Glossaire)ي مسارد ثنائيا اللغاال  ساسها الكلما ات نبيا  ومن الطبيعي  ّن تصناف هذه الكلمات ف
معا   د ييّل شائا  من غموض دددلتهاال وُبعد بعضيها مين موضيوع العلي ال وميا ُاتيداول فيي   وليذلك تيان 
هذا اد تزاح والعبت بالورق بان المصطلع والمورد  اللغويا  يد  سباا  زما اللسانيات في فهمها وتوظيوها 

  خ3وملن يّد سواح

المصطلع اللساني مد  التوري  بان المصطلع ويدوده مين  هياال والتعرييف ومن اضطراا ددلا  -
 العلمي  و الشرح والتوسار مين  هيا  سيرى  فالمصيطلع مياد  تلميا واييد   و  كثير تيدّل ملين معنين ملمييّ  
سيياّص متتييف  بذاتيي  منييد  هييل الييذتر   مييا التعريييف  و الشييرح  و التمثاييل فشييأن  سيير متانيي  المع يي  اللغييول 

 ّرا المعاني بوسائل مستلوا تالوزن والشتل  و الصور   ضافا  لن ما تقّد   ومهما تان الشرح وافيا  الذل يق
فييي م ييال المصييطلعال فينيي  د يغنييي ميين  ا يياد تلمييا وايييد  مناسييبا توضييع لتكيياف  الكلمييا الدسالييا  ويبقيين 

  ورّبمييا اييادت الطييرق الشييرحال ومييا الييي  بيي  ميين مناصييرال تابعييا  للمصيينوات العلميييا المييو ز   و المبسييوطا
المستلوا في التعبار من المصطلع ات نبي  لن  فا التراد ال وتكاثر المصطليات تّما  من غار فرق  من 

                                        
   وانظيير: سييمار 1987انظير: ميمييد رشيياد اليمييزاولال ص ايامو  اللسييانياتصال م لييا المع مييياال تييون  العيدد الثالييت لعييا   خ3و

   1992رموكال  ربدال العدد الثاني من الم لد العاشر لعا  ستاتيا صنيو مع   لساني شامل موّيدصال م لا  بيات الا
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 مييا خ  ارلدوسوسييار  فقييد مّبييروا منيي  وبدراسييا اللغييا فييي يالييا ادسييتقر  (Synchroie)ذلييك مييثة  مصييطلع 
 مييييييا مصييييييطلع و يالييييييا مييييييد  ادسييييييتقرارخ  فقييييييد مّبييييييروا منيييييي  وبدراسييييييا اللغييييييا فييييييي  (Diachronie)نظاييييييره 

(Acoustique) تيلالييا تقيارا  تياخ  وتل ما تقيّد  هيو مبياراتو فهو منده  ودراسا المو ات اللغويا الص
ال ملا الشياريا  و الييّد التعريوييال مّميا د يعيان فيي شييح ملين الصيياغا ادصيطةييا المنشيود ال ميع  ّن 

  خ4وت ريديا معروفا مصطليياتقّد  من  مثلا ل  تر مات بعض ما 

 يدا  فيي م يال المصيطليات اللسيانيا  ولنأسيذ الشائعا ويوضي ما تقّد   لن وصف يالا التراد   -
المتقييّد  مييّرا وتيير  ال فقاييل: سيينتروني ومتييزامن  (synchroie) مثلييا هييي ميين  ثييار مييا تقييّد   فمصييطلع 

 (Diachronie) ميا المصييطلع الثيياني  وتزامنيي ووصييوي ومتعاصير ومتوااييت و نيي وثابييت ومسيتقر و فقييي 
وايد تتعيّدد  ميور  خ5و دياكروني وتطّورل وتعياابي ومتعاايا وتياريسي وزمياني فقد مّرا وتر    يضا ال فقال: 

مّرا وشرح معا ال فقال: تروني ال ومّد  اسيتمرار  (Chronème)ادصطةح والشرح  من ذلك  ّن مصطلع 
  خ6والصوت متسذ  للتمااز بان المعانيال وفوني  مّد ال وفوني  تّمي  ونيو ذلك تثار

ومن استةل ددلا المصيطلع اللسياني  يضيا  ميا يعيرض لي  مين تعميي  وغميوض مبعثي  شييح مين  -
الييذل تيير    (philologie)ميين ذلييك مصييطلع المشييابها اللوظييياال  و ت يياوز للوييروق بييان القييدي  واليييدات  

بمصطلع مربي ادي  هو فق  اللغا اسيتنادا   لين المشيابها بيان اليددلتان اللغيويتان مين غاير ايتسياا للويرق 
الكبايير بييان ددلتييي العليي  فييي ملييو  العربيييا ميين  هيياال وفييي العلييو  اللسييانيا والوالولو يييا ميين  هييا  سييرى  

لعلو  اللغا اديمها ويداثها   ما مصطلع  والغريا  ّن مصطلع فق  اللغا صار لدى بعض الدارسان شامة  
(Linguistique)  مصييطليا  اييديما  لتر متيي   ليين  -و يياراه  بعييض العييرا -فقييد استييار زمةعنييا فييي مصيير

العربييياال هييو مليي  اللغيياال مّمييا سييّبا غموضييا  فييي ددلتيي  بييان القييدي  واليييدات  وتواديييا  لييذلك صييار بعييض 
مليي  اللغييا اليييدات  فضيية  مييين تتييا وبيييوت مرضييت لهيييذه الدارسييان يقّاييد المصييطلع بالوصييف فيقيييول: 

  خ7والمصطليات التي هي مناوين ماما لعلو  لغويا اديما ويداثا

                                        
 ال وانظييييير: تتيييييابيال اللسيييييانيات و فييييياق اليييييدر  اللغيييييولال 82-81انظييييير: مبدالسييييية  المسيييييّدلال ايييييامو  اللسيييييانياتال ص خ4و

  32-31ص
  32انظر: اللسانيات و فاق الدر  اللغولال ص خ5و
  82انظر: المسّدلال اامو  اللسانياتال ص خ6و
وميا الاهيا  وييذتر  ّن اتسياتذ  ميميد المبيارك  27مدسل  لن فق  اللغا العربيا وط  ثالثا بدار الوترخال ص :تتابي انظر: خ7و

وصبيي الصالع وميّمد  بو الورج وميمد اتنطاكي ذهبوا  لن تصمي  مصطلع فق  اللغا ليشمل الدر  القيدي  والييدات 
ن تشييابهت ميين معييا  ميين غايير فييرق   مييا الوالولو يييا فليي  يقبلهييا معظيي   الدارسييان دستةفهييا ميين الييدر  اللغييول العربيييال وا 

فييي الكتييا العربيييا لعبييده الرا ييييال وتييذلك تتيياا مليي  فقيي  اللغييا  :ياييت المصييطلع ودر  بعييض المسييائل  وانظيير تتيياا
 اللغا بان الترات والمناهج اليدات لميمود فهمي ي ازل 
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ومييين هيييذا النييييو مييين ادضيييطراا والتعيييّدد ميييا تسيييّبب  المصيييادر ات نبييييا التيييي تنقيييل  راح ميييدار   -
للددلييا مليين مييا نييدموه فييي  (stop)ال  ل مستلوييا  فالصييوتاون اتمريتاييون يسييتعلمون مييثة  مصييطلع واويييّ 

درسنا بالشدادال تّن مريلا التوّاف في  هيي  هيّ  مين غارهيا منيده    ميا الصيوتاون البريطياناون فيسيتعملون 
فالشيداد يضيّ  مراييل هيذا تّن هذه المريلا هي  ه  من غارهيا ليداه   ال (plosive)مصطلع انو ارلال  ل 

وهييي اتصييال مضييوين ميين  مضياح النطيي  وسييّد م ييرى الهييواحال ثي  التوّاييف   ييزاح  ميين الثانييياال ثيي   الالصيوت
واييييد ُمّبيييير ميييين هييييذا المصييييطلع تييييذلك بييييالمغل    ادنوصييييال الو ييييائي  و ادنو ييييار وتسييييريع الهييييواح دفعييييا  

عاد وادسييييتة  فييييي هييييذا ال انييييا واسييييع  ييييّدا  مليييين صيييي  خ8ووادنسييييدادل والييييواوير ادنو ييييارل وادنيباسييييي
 المصطليات والمواهي  العلميا التي تنتمي  لن مدار  مستلواال لها مواصواتها الساصا 

ومسيييائل   وليييذلك ظهيييرت  لييين ميييا تقيييّد  ميييد  التوريييي  بيييان المصيييطلع ومعا مييي ال والعلييي   ويضيييا  -
منييياوين فاهيييا سليييل بيييان المصيييطلع والمسيييائل العلمييييا  فيييالمع   ادصيييطةيي هيييو للمصيييطلع  صييية    ميييا 

 ل فتضييّمها الكتييا  و الموسييومات  و المع يي  الموسييومي  وتييذلك اسييتعمال مصييطلع صاييامو ص ياييت المسييائ
ص مع ييي  ملييي     مييين هيييذا النييييو و يظهييير فيييرق ميييا بيييان ص القيييامو ص و ص المع ييي ص الد تيييدمو ضيييرور  ليييذلك

صيطليات اتصواتص لميمد ملي السوليال و صمع   مل  اللغا النظرلص ل  تذلكال وهما  ارا  لين شيرح الم
مع يي  للمصييطليات فقييلال مييع  نهمييا ميين   ييود مييا  ّلييف فييي هييذا الم ييال   مييا وبيييان المويياهي  منهمييا  ليين 

 الصاييامو  اللسييانياتص لعبدالسيية  المسييّدلال و صمع يي  اللسييانياص لبسييا  برتييا فمع مييان للمصييطليات اللسييانيا
صييطةييال وتييذلك ابييدو  نيي  اد هبضييّ  موييردات تثايير   ليين  هيياز ل فييي موهييو  المصييطلع مييع توّسييع المسييدّ 

  ارا ما يتون  لن صمسردص مصطليي لسلّوه من  ّل  يضاح  و فرق 

 احا من التر مياال  ذ يعّبير مين ذليك فيي الورنسييا  -وما يشبههما -ومن المعتد  ن هذان العنوانان 
 وميين ذلييك مع يي  اللسييانيات بييالعنوان نوسيي  الصييادر ميين دار  (Dictionnaire de Linguistique)بييي 

  خ9ودرو    ذ د ذتر لكلما صمصطلعص ههنا

وهتيييذا تيييعدل تليييك المشيييتةت الموهومييييا  لييين نتا يييا معسيييواال هيييي  ّن اليييدار  فيييي م يييال اللسيييانيات 
مضييطر  ليين ادسييتعانا بالمصييطلع ات نبييي ليتييون تةميي  دايقييا  وميييّددا ال وتييأّن تلييك ال هييود التييي امتييدت 

 نيوا  من سمسان ماما  ذهبت  دراج الرياح  

تي بد ت بالمصطليات العلميا وضعا  وتنسييقا  منيذ نييو ايرن ود بّد من توّلي م امع اللغا العربيا ال
  ببقيييييا ادنتسيييياا والتصييييناف والتوياييييد  سييييو  ود سيييييما م مييييع اللغييييا العربيييييا بدمشيييي ال ممليييييا   المييين الزمييييان

سييدمات  ّليين  فالتعويييل مليين ال هييود الورديييا المتبامييد  والمستلويياال  و  المصييطليات العلميييا التييي ُسييدمت

                                        
  147انظر: ستاتياال بيث  الساب ال ص خ8و
  202اليمزاولال مقالت  السابقاال ص انظر: خ9و
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انصيرفت  لين التيدري  ومافيت البييت العلميي اليقيقيي لين يوضيي  د  لين المزييد مين ملن ال امعات التي 
التسالف والتعّدد   ما المعسسات البيثيا ملن اّلتهياال والمعسسيات الثقافييا والتعليمييا فيأم ز مين ال امعيات 

 بتثار 

 لويا   دايد  ال  و  تسيتطيع بهيا تولايدوينبغي التأكاد  ّن في العربيا سعا  د نظاير لهياال ووسيائل للنميّو 
معييييان  ميدثيييياال  و ااتييييراض  صييييواتال وموييييردات وتعييييابار ليسييييت منهييييا وفيييياح  باليا ييييا اليضيييياريا والعلميييييا 

يا  ن تواييد ميين  متاناتهييا النهييوض اليضييارل فييي العصييور اإلسييةمالمسييتمّد   واييد اسييتطامت العربيييا زميين 
  خ10وبال ّ  الغوار من المصطليات المستلوا الذاتيا في ادشتقاق والتولاد والتعرياال لتصار لغا للعل  تزسر

 ليوُ  المصييطليات اليداثيا فييي  هيياود بيّد مين اإلاييرار ب يدوى هييذه الوسيائل فييي مصيرناال  ذ ت ول ييد مين طريق
  ّن العربييا  -من مشارا مستلويا -  ولذلك نرى  ّن اّدماح بعض الكتاا خ11وتّل الم ادت العلميا والثقافيا

 يا من غار مرياال تما يقول الوقهاح ف ر د تصلع لغا للعل  دموى د دلال ملاهاال  و 

 ّن  وهر المشتلا في هذا الم ال هو م يز ال هيات ال مامييا مين تيوّلي مملييا ادستييار والتويايد 
هيا فيي والنشرال تّن معسسات العمل العربي ملن تافا المستويات  صابت بالشلل ت ب عا  للسياسا التي ليي  ل

مييين مهّميييا  د اإلمعيييان فيييي الت زئييياال واصيييطناع الييييدودال وتقيييدي   -سييية ييييادت الاليييا  -وااعنيييا العربيييي 
 الُقْطرياال والعبت بالهويا العربياال وادرتهان لأل نبي الذل د يعدو تون  مدّوا ال  و طامعا ال  و متسّلطا  

ت زئييياال لتيميييل المسيييعوليا اللغوييييا لكيييّن اتميييل تباييير فيييي  ن تت ييياوز م يييامع اللغيييا العربييييا موائييي  ال
ذا تانت رياح العمل العربّي المشترك ليست مواتيا اآلنال فيّن  ّل سيعي ابيذل فيي هيذا السيبالال لي   تاملا  وا 

  همات  و ثرهال يتن د ارين الع ز واإليباط ومد  المباد  

 

 

 
  

                                        
  26انظر: تتابيال اللسانيات و فاق الدر  اللغولال ص خ10و
ومييييا الاهيييياال وانظيييير: المسييييّدلال اييييامو   12انظييير: مصييييطون الشييييهابيال المصييييطليات العلميييييا فييييي اللغيييا العربييييياال ص خ11و

 وما الاها  28اللسانياتال ص
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