ِمن مشكالت المصطلح اللساني
أ .د .أحمد محمد قدّور

(*)

يطرح هذا الموضوع مسائل تتصل بآثار اللسانيات وتطبيقها في درسنا العربيي فاللسيانيات و و ملي

اللغييا اليييداتخ اتسييذت سييبة مستلوييا فييي دسولهييا ليين ملييو اللغييا منييدناال تاداتبييا

والتر مييا وادسييتمداد

نعد مطلع السبعانيات من القرن الماضي بدايا لظهور التدافع ملين موضيوع
والتألاف السالص ويمتن ن ّ
وتعدد طرق التعامل مع هذا الموضوع ملا واد
اللسانيات واإلكثار من التر ماتال وابتداع المصطلياتال ّ
دى ذلك لن بروز « زما» شيملت اللسيانيات ومصيطلياتهاال فبيد ت اتصيوات تتعيالن واصيوا واايع اليدر

اللس ي يياني الي ي يراهن نئي ي ييذال ومت ي ييان المص ي ييطليات من ي ي ي ال و دامي ي ييا ل ي يين التويا ي ييدال و مامل ي ييا مل ي يين تيقا ي ي ي

مييا يمتيين تيقيقي فييي سييبال الم ار عييا العلميييا الوامييياال وت ّنييا السلييل بييان اللسييانيات وملييو اللغييا العربييياال
و1خ
وتعدد وارت ال
مما شابها من غموض ّ
وتسليص المصطليات ّ
يك فييي ّن المصييطليات مويياتيع العلييو ال ولييذلك اتّ ي الكثايير ميين الدارسييان ليين معال ييا مسييائل
ود شي ّ
المصطليات اللسانيا معزوليا مين المسيائل العلمييا اتسيرى وظهير فيي هيذا الصيدد هيد تباير سيعن لين
معال ييا اضييايا الوضييعال واضييايا التصيينافال واضييايا الددلييا العلميييا ويمتيين للييدار

ن يقييف بدايييا مليين

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
و ن غياا منه يا الوضع تالتعريا والتر ما والتولاد الددلي ّدى لن تباان واضيعال وتع ّيدد المصيطليات

الداّليا مليين شيييح وايييدال و متقييارا و ّن التنسييا الضييرورل بييان ال هييود مليين تبامييدها يتيياد يتييون غائبييا
تماما فضة من استبداد معظ ال امعات بوضع المصطليات من غار التويات لين الم يامع اللغويياال و
معرفا بال هود السيابقا والمصيطليات الشيائعا ميا هيات الصييافا ودور النشير فتانيت تزييد اتمير سيوحا

بسبا النشر المتع ّ ل لكتّاا من غاير هيل ادستصياص و فضين ذليك لين رتيا مين المقيادت والتر ميات
التي صارت سببا في بلبلا هذا الموضوع العلمي والعبت بيدوده ومصطليات و2خ واد شتا الكثار مين هيل
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
من المعيا

العاميا ميا ميا يرى فيي غضيون ذليك مين تطباي فشيأن غرييا طابعي الغميوض والمقايسيات

تقد هزيلا دا
الو ّ ا بان درسنا واللسانيات وتانت اليصالا العاما فيما ّ
و*خ مضو م مع اللغا العربيا بدمش
و1خ
و2خ

انظر تتابي :اللسانيات و فاق الدر اللغولال ص12ال والياشيا را و1خ

انظر :المر ع الساب ال ص11ال وانظير :يميد مستيار مميرال صالمصيطلع اتلسيني العربيي وضيبل المنه يياصال م ليا ميال
الوتر بالكويتال العدد الثالت من الم لد العشرين لعا 1989ال ص 24 - 5
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ويقودنيا هيذا العيرض الميو ز لوضييع المصيطليات اللسيانيا منيدنا ليين الوايو

منيد اضيطراا ددلييا

المصطليات التي برزت بعد السبعانيات من القرن الماضي ثر التسياب ملين معال يا موضيوع اللسيانيات
فييي مغييرا الييوطن العربييي ومش يرا لكي ّين اتّسيياع التييألاف المع مييي للمصييطلياتال وظهييور د ارسييات ّديييا
المتسصيص مين تنياول اللسيانيات ّدى لين م ار عيا
تعالج اضايا منه ييا وتصينيوياال وت ار يع اإلابيال غاير
ّ
ملمييا للمصييطليات اللسيانياال ولموياهي العليو التييي ظهيرت بظهورهيياال وبييان اليييدود بيان القييدي واليييداتال

واتصال والزائفال وتقدار المنوعا العلميا من اللسانيات صة
ّن ددلييا المصييطلع سطيير ميين لوظ ي ال مييع مييا يسي ّيبب اللو ي غايير المناسييا ميين نبي ّيو وغ اربييا ييانييا
فالددل ييا العلمي ييا للمص ييطلع ه ييي الغاي ييا القص ييوى الت ييي يطلبه ييا الباي ييت ول ييذلك انبغ ييي ن تك ييون مي ي ّيدد
ومضبوطا ضبطا نابعا من الم ال الذل ترد في

 و ّول شيييح ف ييي ه ييذا الص ييدد ه ييو ال ييومي ب ييالورق ب ييان الددل ييا اللغوي ييا العام ييا م يين ه يياال والددل يياادص ييطةييا الساص ييا م يين ه ييا س ييرى وم يين مثل ييا ذل ييك م ييا د ا مليي ي متر م ييو اللس ييانيات غالب ييا م يين
ادستمداد الواسع من المعا

اللغويا العاما من غار ن ار عوا لن المعا

ادصطةييا و الموسومات

العلميييا المستصيياال و يسييتعانوا بالمصييطليات العربيييا المشييابها ولييذلك ظهييرت «مسييارد» معييت موييردات

المستمد
د مصطليات بل ّن بعض المعّلوان ل ات ّش وضع ّل مصطلعال واكتون بذتر المقابل العربي
ّ
تيوليت معيا المصيطلياتال و ميا انبغيي ن يتيون تيذلك لين معيا
من معيا اللغياال تميا هيو وهتيذا ّ
ثنائيا اللغاال ساسها الكلما ات نبيا ومن الطبيعي ّن تصناف هذه الكلمات في مسارد ) (Glossaireو
وبعد بعضيها مين موضيوع العلي ال وميا ُاتيداول فيي وليذلك تيان
ييل شائا من غموض دددلتهاال ُ
معا د ّ
هذا اد تزاح والعبت بالورق بان المصطلع والمورد اللغويا يد سباا زما اللسانيات في فهمها وتوظيوها

يد سواح
ملن ّ

و3خ

 -ومن اضطراا ددلا المصطلع اللساني مد التوري بان المصطلع ويدوده مين هياال والتعرييف

يدل ملين معنين ملميي
العلمي و الشرح والتوسار مين هيا سيرى فالمصيطلع مياد تلميا واييد و كثير ت ّ
ّ
ياص متتييف بذاتي منييد هييل الييذتر مييا التعريييف و الشييرح و التمثاييل فشييأن سيير متاني المع ي اللغييول
سي ّ

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

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

و3خ

انظير :ميمييد رشيياد اليميزاولال ص ايامو
ستاتيا صنيو مع

اللسييانياتصال م لييا المع مييياال تييون

العيدد الثالييت لعييا  1987وانظيير :سييمار

مويدصال م لا بيات الارموكال ربدال العدد الثاني من الم لد العاشر لعا 1992
لساني شامل ّ

-2-

مبييروا من ي وبد ارسييا اللغييا فييي يالييا ادسييتقرارخ مييا
ذلييك مييثة مصييطلع ) (Synchroieلدوسوسييار فقييد ّ
مب ي ييروا مني ي ي وبد ارس ي ييا اللغ ي ييا ف ي ييي يال ي ييا م ي ييد ادس ي ييتقرارخ و م ي ييا مص ي ييطلع
نظاي ي يره ) (Diachronieفق ي ييد ّ

) (Acoustiqueفهو منده ودراسا المو ات اللغويا الصوتياخ وتل ما تق ّيد هيو مبيارات تيلالييا تقيارا
مميا د يعيان فيي شييح ملين الصيياغا ادصيطةييا المنشيود ال ميع ّن
ال ملا الشياريا و الي ّيد التعريوييال ّ
و4خ
تقد من مثلا ل تر مات مصطلييا ت ريديا معروفا
بعض ما ّ
الشائعا يدا فيي م يال المصيطليات اللسيانيا ولنأسيذ

تقد لن وصف يالا التراد
 ويوضي ما ّمثلييا هييي ميين ثييار مييا تقي ّيد فمصييطلع ) (synchroieالمتقي ّيد مي ّيرا وتيير ال فقاييل :سيينتروني ومت يزامن
وتزامنيي ووصييوي ومتعاصير ومتوااييت و نيي وثابييت ومسيتقر و فقييي ميا المصييطلع الثيياني )(Diachronie

وتطورل وتعياابي ومتعاايا وتياريسي وزمياني و5خ وايد تتع ّيدد ميور
مرا وتر يضاال فقال :دياكروني
فقد ّ
ّ
ومد اسيتمرار
مرا وشرح معاال فقال :تروني ال ّ
ادصطةح والشرح من ذلك ّن مصطلع )ّ (Chronème
تمي ونيو ذلك تثار
الصوت متسذ للتمااز بان المعانيال وفوني ّ
مد ال وفوني ّ

و6خ

 -ومن استةل ددلا المصيطلع اللسياني يضيا ميا يعيرض لي مين تعميي وغميوض مبعثي شييح مين

المشييابها اللوظييياال و ت يياوز للوييروق بييان القييدي واليييدات ميين ذلييك مصييطلع ) (philologieالييذل تيير

بمصطلع مربي ادي هو فق اللغا اسيتنادا لين المشيابها بيان اليددلتان اللغيويتان مين غاير ايتسياا للويرق

الكبايير بييان ددلتييي العل ي فييي ملييو العربيييا ميين هيياال وفييي العلييو اللسييانيا والوالولو يييا ميين هييا سييرى

والغريا ّن مصطلع فق اللغا صار لدى بعض الدارسان شامة لعلو اللغا اديمها ويداثها ما مصطلع
) (Linguistiqueفقييد استييار زمةعنييا فييي مصيير  -و يياراه بعييض العييرا -مصييطليا اييديما لتر متي ليين
ممييا سي ّيبا غموضييا فييي ددلت ي بييان القييدي واليييدات وتواديييا لييذلك صييار بعييض
العربييياال هييو مل ي اللغيياال ّ
يقاييد المصييطلع بالوصييف فيقييول :مل ي اللغييا اليييدات فضيية ميين تتييا وبيييوت مرضييت لهييذه
الدارسييان ّ
المصطليات التي هي مناوين ماما لعلو لغويا اديما ويداثا

و4خ

انظ ي يير :مبدالس ي يية المس ي ي ّيدلال ا ي ييامو
ص32-31

و5خ

انظر :اللسانيات و فاق الدر اللغولال ص32

و6خ
و7خ

و7خ

اللس ي ييانياتال ص82-81ال وانظ ي يير :تت ي ييابيال اللس ي ييانيات و ف ي يياق ال ي ييدر اللغ ي ييولال

اللسانياتال ص82

المسدلال اامو
انظر:
ّ
انظر :تتابي :مدسل لن فق اللغا العربيا وط ثالثا بدار الوترخال ص 27وميا الاهيا وييذتر ّن اتسياتذ ميميد المبيارك
وميمد بو الورج وميمد اتنطاكي ذهبوا لن تصمي مصطلع فق اللغا ليشمل الدر القيدي والييدات
وصبيي الصالع
ّ
معييا ميين غايير فييرق مييا الوالولو يييا فل ي يقبلهييا معظي الدارسييان دستةفهييا ميين الييدر اللغييول العربيييال وان تشييابهت ميين
ياييت المصييطلع ودر بعييض المسييائل وانظيير تتيياا :فقي اللغييا فييي الكتييا العربيييا لعبييده ال ار ييييال وتييذلك تتيياا ملي

اللغا بان الترات والمناهج اليدات لميمود فهمي ي ازل
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 وميين هييذا النيييو ميين ادضييطراا والتعي ّيدد مييا تسي ّيبب المصييادر ات نبيييا التييي تنقييل راح مييدارمستلوييا فالصييوتاون اتمريتاييون يسييتعلمون مييثة مصييطلع واويييال ل ) (stopللددلييا مليين مييا نييدموه فييي
ّ
تن مريلا التوّاف في هيي هي ّ مين غارهيا منيده ميا الصيوتاون البريطياناون فيسيتعملون
درسنا بالشدادال ّ
تن هذه المريلا هي ه من غارهيا ليداه فالشيداد يضي ّ م ارييل هيذا
مصطلع انو ارلال ل )(plosiveال ّ

الصيوتال وهييي اتصييال مضييوين ميين مضياح النطي وسي ّيد م ييرى الهيواحال ثي التوّاييف
ادنوصي ييال الو ي ييائي و ادنو ي ييار وتس ي يريع اله ي يواح دفعي ييا واي ييد ُمّبي يير مي يين هي ييذا المصي ييطلع تي ييذلك بي ييالمغل

يزاح ميين الثانييياال ثي

وادنس ييدادل وال ييواوير ادنو ييارل وادنيباس يييو8خ وادس ييتة ف ييي ه ييذا ال ان ييا واس ييع ي ّيدا مل يين صي يعاد
المصطليات والمواهي العلميا التي تنتمي لن مدار مستلواال لها مواصواتها الساصا
ولييذلك ظهييرت

 ويضييا ليين مييا تقي ّيد مييد التوري ي بييان المصييطلع ومعا م ي ال والعل ي ومسييائلمنيياوين فاهييا سلييل بييان المصييطلع والمسييائل العلميييا فييالمع ادصييطةيي هييو للمصييطلع صيية مييا
المسييائل فتضي ّيمها الكتييا و الموسييومات و المع ي الموسييومي وتييذلك اسييتعمال مصييطلع صاييامو ص ياييت
د ت ييدمو ض ييرور ل ييذلكال و يظه يير ف ييرق م ييا ب ييان ص الق ييامو ص و ص المع ي ي ص م يين ه ييذا الني ييو ص مع ي ي ملي ي
مل اللغا النظرلص ل تذلكال وهما ارا لين شيرح المصيطليات

اتصواتص لميمد ملي السوليال و صمع

وبيييان المويياهي منهمييا ليين مع ي للمصييطليات فقييلال مييع نهمييا ميين

ييود مييا ّلييف فييي هييذا الم ييال مييا

صاييامو اللسييانياتص لعبدالسيية المسي ّيدلال و صمع ي اللسييانياص لبسييا برتييا فمع مييان للمصييطليات اللسييانياال
توسييع المسي ّيدل فييي موهييو المصييطلع بض ي ّ موييردات تثايير ليين هييازه ادصييطةييال وتييذلك ابييدو ن ي
مييع ّ
لسلوه من ّل يضاح و فرق
ارا ما يتون لن صمسردص مصطليي ّ

يعبير مين ذليك فيي الورنسييا
ومن المعتد ن هذان العنوانان  -وما يشبههما -احا من التر مياال ذ ّ
ب ي ) (Dictionnaire de Linguistiqueوميين ذلييك مع ي اللسييانيات بييالعنوان نوسي الصييادر ميين دار
درو

ذ د ذتر لكلما صمصطلعص ههنا

و9خ

وهتييذا تييعدل تلييك المشييتةت الموهوميييا ليين نتا ييا معسييواال هييي ّن الييدار فييي م ييال اللسييانيات
يأن تلييك ال هييود التييي امتييدت
مضييطر ليين ادسييتعانا بالمصييطلع ات نبييي ليتييون تةم ي دايقييا وميي ّيدداال وتي ّ
نيوا من سمسان ماما ذهبت دراج الرياح

ود ّبد من توّلي م امع اللغا العربيا التي بد ت بالمصطليات العلميا وضعا وتنسييقا منيذ نييو ايرن
م يين الزم ييانال ود س يييما م م ييع اللغ ييا العربي ييا بدمشي ي ال مملي ييا ادنتس يياا والتص ييناف والتويا ييد س ييو ببقي ييا
المصييطليات العلميييا التييي ُسييدمت سييدمات ّليين فالتعويييل مليين ال هييود الورديييا المتبامييد والمستلويياال و
و8خ

انظر :ستاتياال بيث الساب ال ص147

و9خ

انظر :اليمزاولال مقالت السابقاال ص202
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ملن ال امعات التي انصيرفت لين التيدري

ومافيت البييت العلميي اليقيقيي لين يوضيي د لين المزييد مين

التعدد ما المعسسات البيثيا ملن اّلتهياال والمعسسيات الثقافييا والتعليمييا فيأم ز مين ال امعيات
التسالف و ّ
بتثار
دايد ال و

وينبغي التأكاد ّن في العربيا سعا د نظاير لهياال ووسيائل للنم ّيو تسيتطيع بهيا تولايد لويا
مع ييان ميدث يياال و ااتي يراض صي يواتال ومو ييردات وتع ييابار ليس ييت منه ييا وف يياح باليا ييا اليض يياريا والعلمي ييا

يتمد واييد اسييتطامت العربيييا زميين النهييوض اليضييارل فييي العصييور اإلسييةميا ن تواييد ميين متاناتهييا
المسي ّ
و10خ
الذاتيا في ادشتقاق والتولاد والتعرياال لتصار لغا للعل تزسر بال ّ الغوار من المصطليات المستلوا

ود ب ّيد مين اإلايرار ب يدوى هييذه الوسيائل فييي مصيرناال ذ تولييد مين طريقهييا ليو ُ المصييطليات اليداثيا فييي
تل الم ادت العلميا والثقافياو11خ ولذلك نرى ّن ّادماح بعض الكتاا  -من مشارا مستلوياّ -ن العربييا
ّ
د تصلع لغا للعل دموى د دلال ملاهاال و فريا من غار مرياال تما يقول الوقهاح

ّن وهر المشتلا في هذا الم ال هو م يز ال هيات ال مامييا مين تيوّلي مملييا ادستييار والتويايد
تن معسسات العمل العربي ملن تافا المستويات صابت بالشلل تبعا للسياسا التي ليي لهيا فيي
والنشرال ّ

مهمييا د اإلمعييان فييي الت زئيياال واصييطناع اليييدودال وتقييدي
وااعنييا العربييي  -سيية يييادت الالييا  -ميين ّ
مدواال و طامعاال و متسّلطا
طرياال والعبت بالهويا العربياال وادرتهان لأل نبي الذل د يعدو تون
الُق ْ
ّ

لكي ّين اتمييل تبايير فييي ن تت يياوز م ييامع اللغييا العربيييا موائ ي الت زئيياال لتيمييل المسييعوليا اللغويييا
فين ّل سيعي ابيذل فيي هيذا السيبالال لي
تاملا واذا تانت رياح العمل العر
بي المشترك ليست مواتيا اآلنال ّ
ّ
همات و ثرهال يتن د ارين الع ز واإليباط ومد المباد

و10خ
و11خ
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المصادر والمراجع
 مل ي اللغييا بييان الت يرات والمنيياهج اليداثييا لميمييود فهمييي ي ييازلال المتتبييا الثقافييياال العييددو249خ لعييا
1970ال الهائا المصريا العاما للتألاف والنشر

 فق اللغا في الكتا العربيا لعبده ال ار ييال دار النهضا العربياال باروت 1979
1984

المسدلال الدار العربيا للكتاا بتون
 اامو اللسانيات لعبدالسة
ّ
 صاييامو اللسييانياتص تقييدي صم ار عيياص ميمييد رشيياد اليميزاولال م لييا المع ميييا بتييون ال العييدد الثالييت لعييا
1987

 اللسانيات و فاق الدر اللغول تيمد ميمد ادورال دار الوتر بدمش ال ط ولن 2001
 مدسل لن فق اللغا العربيا تيمد ميمد ادورال دار الوتر بدمش ال ط ثالثا 2003

مصور من الطبعا الثانياال م مع اللغيا
 المصطليات العلميا في اللغا العربيا لمصطون الشهابيال ط
ّ
العربيا بدمش 1988
 ص المصطلع اتلسني العربي وضبل المنه ياصال تيميد مستيار مميرال م ليا ميال الوتير بالكوييتال العيدد
الثالت من الم لد العشرين لعا 1989

 مع

مل اللغا النظرل لميمد ملي السوليال متتبا لبنانال باروتال ط ولن 1982
لبنانال د ت

 مع اللسانيا لبسا برتاال منشورات ّرو  -بر ال طرابل
مويدصال لسمار سيتاتياال م ليا بييات الارميوك بيربيدال العيدد الثياني مين الم ليد
 صنيو مع لساني شامل ّ
العاشر لعا 1992
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