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امللخ�ص:
يع ّد كمال ب�شر من �أوائل الذين تركوا �أثرا يف الدر�س الل�ساين احلديث فقد �أث َرت م�صطلحاته الدر�س الل�ساين
عامة ،ولدر�س ال�صوتي خا�صة� ،سواء �أكانت امل�صطلحات تراثية �أم �أجنبية ،بالإ�ضافة �إلى م�صطلحاته اخلا�صة
التي ارت�ضاها من بعده العلماء واملجاميع اللغوية.
ومل يكن ب�شر من الذين يقتب�سون امل�صطلح الل�ساين كيفما كان� ،إمنا كان ي�ضعه حتت جمهره ،مع ّد ًال وم�ضيف ًا
ومعقب ًا� ،سيما تلك امل�صطلحات الأجنبية الوافدة� ،إذ كان يحاكمها ،ويفا�ضل امل�صطلح املرتجم عليها ،ثم يوظف
م�شتقاته وت�صريفاته؛ كونها �أف�ضل وقع ًا على الأذن العربية ،و�أ�سهل ا�ستعما ًال على الل�سان العربي.
فقام البحث بر�صد م�صطلحات هذا الع َلم من مظانها ،وتق�سيمها �إلى ق�سمني �أ�سا�سني ،و�سم الأول منهما
بامل�صطلحات الداخلية ،والآخر بامل�صطلحات اخلارجية ،وا�صف ًا ما فعله ب�شر ،لي�صل �إلى الكيفية التي جعلت
م�صطلحاته متداولة يف الدر�س ال�صوتي احلديث ،ثم ا�ستطاع �أن يحلل الإ�شكالية اال�صطالحية التي وقع فيها
�صاحبنا كغريه من الل�سانيني ،نتجت من عاملني؛ �أولهما ما جاء من ظروف خارجية �أودت مب�صطلحه �إلى الرتادف
الذي �أوقع معظم الل�سانيني العرب فيه ،والثاين كان ملنهجية خا�صة عند ب�شر يف توظيف م�صطلحاته ومعاجلتها.

م�صطلحات �أ�سا�سية :كمال ب�شر ،امل�صطلح الل�سا ّ
ين ،امل�صطلحات الداخل ّية ،امل�صطلحات اخلارج ّية.
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Kamal Bishr Linguistic Terms
Dr. Nibal Nazzal

Abstract:
Kamal Bishr is one of the first to participate in modern linguistics. We find his
terminologies are clear and* confidence in the linguistics and phonetic studies especially.
In this connection, the schoolars; adopted it, by the attention for the linguistic term and
its creation especially, those foreign terms, always depend up on the translater term for
easy use in the Arab tongue, so this research collect the terms of this world and livided
into two parts:
- internal terms.
- foreign terms.
At least, to get to the terminology of voice which is more using, even give more
attention on its methodology.

Keywords: Kamal Bishr, Linguistic Terms, internal terms, Foreign terms.
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من هذا وذاك ،ف�إذا تركنا املوروث �ضعنا ،و�إذا غفلنا
عن احلديث �أدركتنا معارف كثرية .لكننا بهذه القولة
ال نتهم لغتنا العربية �أو علماءها ،فيكفيهم فخر ًا �أنهم
�ساهموا ناقلني ومرتجمني للمعارف� ،سيما على �صعيد
امل�صطلحات الل�سانية .وما تفعله م�ؤ�س�سات الرتجمة
واملجامع اللغوية ومكاتب التن�سيق وحتى الأفراد
وحدهم حماولة لت�أ�صيل امل�صطلحات الل�سانية
وتعريبها وترجمتها� ،أما امل�صطلحات العربية الرتاثية
فقد ت�شكلت و�أخذت مواقعها يف العلم الل�ساين القدمي
كاملبتد�أ والفاعل ،واال�ستعارة والكناية ،وغريها...
ومازالت .ولطبيعة لغتنا اال�شتقاقية ف�إنه ميكن ّ
�صك
م�صطلحات ال ح�صر لها عن طريق املجاز واال�شتقاق
والت�صريف والتوليد والنحت والرتكيب ،...وال �ضري
من الرتجمة والتعريب كذلك� ،إذ ال ب ّد من الطريقتني
لتفعيل التوا�صل اللغوي بني احل�ضارات والأقوام.

فاحتة البحث:
�إن الفل�سفة القائمة على درا�سة امل�صطلح الل�ساين
بني الت�أ�صيل والتعريب تكاد تكون �أ�شبه مبن مي�سك
مادة لزجة ي�صنفها يف قوالب خمتلفة الأ�شكال،
فبعدما كان لكل م�صطلح جذوره الرا�سخة يف بواطن
اللغة �أ�صبح يعي�ش يف حالة من الفو�ضى واال�ضطراب؛
لت�شعب موارده ،واجلر�أة يف �إطالق امل�صطلحات
ال�شخ�صية ،واخلالفات اال�صطالحية بني امل�ؤ�س�سات
�أو املجامع الل�سانية �أو الأفراد� ،أو مكاتب التن�سيق
والتعريب.
فامل�صطلح الل�ساين احلديث �ش�أنه �ش�أن
امل�صطلحات العلمية والتقنية الوافدة ،ن�ش�أ يف
احل�ضارة الغربية ،وتكونت م�صطلحاته ثمة،
مت�أثر ًا بفكرهم احل�ضاري ،و�أهدافهم االقت�صادية،
ونظرياتهم العلمية واملعرفية ،وبطبيعة املنظومة
اللغوية املتجددة يوم ًا عقب يوم .ونحن مازلنا نعاين
من نك�سة يف العطاء احل�ضاري ،و�إن كان بع�ضنا قد
�أ�شرقت �شم�سه هنا وهناك ،فالفكر الل�ساين العربي
املعا�صر مل ي�ساهم كل امل�ساهمة يف ت�شكل الوعي
املنهجي؛ فهو مل ينتج املعرفة الل�سانية احلديثة،
وما انبثق عنها من م�صطلحات ومفاهيم ،فما نزال
يف و�ضع التلقي واال�سرتفاد كما هي النظرة العاملية
()
لواقعنا املعا�صر.
ونظر ًا �إلى ال�سرعة املتزايدة يف �إنتاج امل�صطلح
وا�صطناعه وانتقاله من حقل �إلى �آخر يف اللغات
الأخرى رجعنا �إلى �أنف�سنا ف�شدهتنا امل�ؤ�س�سة
امل�صطلحية الل�سانية ب�شكل خا�ص ،ف� ً
ضال عن
امل�ؤ�س�سة املعرفية والتقنية ب�شكل عام ،فبتنا الآن يف
�صراع بني القدمي الرتاثي واجلديد امل�ستحدث ،ننهل

وما �أ�شبه �صنيع علمائنا اليوم مبا فعله علماء
الأم�س ،فمنذ بداية الأربعينات من القرن املا�ضي
بد�أت حركتا الرتجمة والتعريب على يد ِج ّلة من
العلماء املوفدين �إلى الغرب ،كفرن�سا وبريطانيا،
ح�سان،
�أمثال علىي عبد الواحد وايف ،ومتام ّ
وحممود ال�سعران ،وكمال ب�شر ...وغريهم� .أخذوا
من امل�صطلحات الغربية ف َو َزنوا ،حماولني ق�صارى
جهدههم ،ولكنهم كانوا بني �سندان امل�صطلحات
املتدفقة الغربية؛ ومطرقة الرتجمة والتعريب ،وال
ب ّد منهما .فهل كان ب�شر من امل� ّؤ�صلني للم�صطلحات
الرتاثية� ،أم من املع ّربني؟ �أم ممن حاولوا تر�سيخ
منهجية للم�صطلحات وفق ما تقت�ضيه ال�ضرورة؟

2

لذا؛ حاولت الدرا�سة جاهدة �أن حتتذي املنهج
الو�صفي التحليلي با�ستنطاق امل�صطلحات الل�سانية
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عند كمال ب�شر من بواطن �إنتاجاته الل�سانية،
وت�صنيفها يف ق�سمينْ � ،أولهما تلك امل�صطلحات
الدخيلة �أو اخلارجية التي ا�سرتفدها �أ�ستاذنا من
الل�سانيات الغربية؛ لنتبينّ الكيفية التي عاجلها
بها ،ومن ثم نقلها لنا .والقالب الآخر م�صطلحاته
الل�سانية الداخلية ،التي من خاللها ا�ستطاع �أن ي�ؤ�صل
للم�صطلح الل�ساين العربي مكانه يف العربية؛ فب�شر
مل يكن من �أولئك الذين ا�ستهوتهم امل�صطلحات
الغربية.

معناه عن طريق ما الت�صق به من �سوابق �أو لواحق،
وقد ي�ضطر هذا املرتجم �إلى ا�ستخدام لفظني
مما يجعل امل�صطلح �صعب الت�صريف ،ثقي ًال يف
ّ
اال�ستعمال .و�إذا كان امل�صطلح معرب ًا فقد ينفر عنه
مما يخفف منه هذا النفور
الذوق العربي ،و�إن كان ّ
�إعطاء اللفظ امل ّعرب ال�صبغة العربية ،والنطق به
على مناهج العرب ،ويقت�ضي كذلك متاث ًال �أو ت�شابه ًا
بني اللغتني يف الأن�ساق ال�صوتية وال�صرفية ،وهو ال
يكاد يتوفر يف لغتنا.

القالب الأول :م�صطلحات كمال ِب�شر اخلارجية:
مازالت اللغة العربية يف دور امل�ستهلك للمعارف
الل�سانية احلديثة ،وما ينبثق عنها من فكر ونظريات؛
لذا نحن نواجه دائم ًا �سي ًال ال ينقطع من امل�صطلحات
تو�صل
الأجنبية الوافدة ،فكان ال ب ّد من �إي�صال ما ّ
�إليه الغرب؛ حتى ن�ستطيع مواكبة امل�ستجدات ،وكيف
ميكننا ذلك �إال عن طريق الرتجمة كما فعل العرب
القدماء من قبل ،فنقلوا الإنتاج اليوناين والفار�سي
والهندي ،وكانوا على وعي مبا نقلوه ،فبد�ؤوا برتجمة
كتب العلوم والريا�ضيات والطب ،كونها تخدم العلوم
الإن�سانية ،ثم قولبوها وه�ضموها بفكرهم العربي،
حتى و�صلت �إلينا على ما هي عليه ،وا�ستطاعوا �أن
يع ّربوا العلم الدخيل مب�صطلحاته� ،آخذين منهم
م�ستفيدين ،وال يخفى على �أحدنا �صنيع حنني ابن
�إ�سحق الذي ترجم ما يزيد من مئة كتاب يوناين.

وعلى �أية حال نقول كما قيل �أن هاتني الو�سيلتني
هما الطريق الأقرب منا ًال ،والأدنى ثمرة لت�ضييق
الفجوة العلمية والثقافية بني العرب والغرب ،ومبا
�أن كمال ب�شر من املطلعني على الثقافة الغربية،
ومن الدار�سني يف جامعاتها؛ فقد كانت مل�صطلحاته
اخلارجية ( ونق�صد املرتجم منها وامل ّعرب) الن�صيب
الأكرب يف �صياغة م�صطلحاته الل�سانية .نوجزها يف
الآتي:
امل�صطلح املرتجم :يقوم ب�شر برتجمة
امل�صطلحات الإجنليزية – وهي لغة م�صدره – �إلى
اللغة العربية -وهي لغة الهدف وذلك بطريقتني:
الطريقة الأولى :ت�ساوي الوحدات اال�صطالحية؛
فيقابل وحدة ا�صطالحية ل�سانية غربية واحدة
بوحدة ا�صطالحية ل�سانية عربية واحدة� ،أو مقابلة
م�صطلح غربي من وحدتني ل�سانيتني مب�صطلح
عربي ذي وحدتني ل�سانيتني .نحو:

فرتجمة امل�صطلح �إلى العربية – كما جاء
عن الفهري :تقت�ضي و�ضع مقابل عربي للم�صطلح
الغربي ،وهو ما قد يتعذر احل�صول عليه يف �شكل كلمة
واحدة �إذا كان امل�صطلح الغربي يكت�سب جزء ًا من

 :stopsالوقفات :verbals ،الفعليات،
 :Fricativesاالحتكاكيات :Speech ,الكالم،
 :languageاللغة :accent ،ال ُلكنة :voicing ،اجلهر
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على علم الأ�صوات الأكو�ستيكي ،ل�سببني� ،أحدهما
�أن م�صطلح الأكو�ستيكي ال ميكن ترجمته ترجمة
دقيقة �إال بعبارة طويلة ،وال�سبب الآخر امل�صطلح
الدخيل ين�سب �إلى ( ،)acousticوهو فرع من
الفيزياء ( ،)physicsومن ثم كانت الإ�شارة
�إليه �أحيان ًا بامل�صطلح الآخر وهو علم الأ�صوات
الفيزيائي ،وذلك من باب �إطالق العام و�إرادة
()
اخلا�ص.

 :Raising toneنغمة �صاعدة,
نغمة هابطة :Strong stress ،نرب قويDeep ،
: structureالبنية العميقة:Surface structure ،
البنية ال�سطحية: Front vowels ،احلركات الأمامية،
 Syllable structureالرتكيب املقطعي.
tone

:Falling

الطريقة الثانية :ت�ضخم الوحدات اال�صطالحية
العربية املقابلة للم�صطلح الغربي ،وغالب ًا ما تعتمد
هذه الطريقة على الرتكيب الإ�سنادي� ،أو الو�صفي� ،أو
الإ�ضايف .يف مثل:

4

ور�أى يف مو�ضع �آخر �أنه جرى نفر من الدار�سني
على توظيف امل�صطلح الإجنليزي ( )accentمرادف ًا
للم�صطلح ( )streesوذلك بنطق مقطع من املقاطع
ب�صورة �أجلى و�أو�ضح من بقية املقاطع( ) ثم حكم
قائ ًال“ :وهذا التوظيف يف حقيقة الأمر فيه قدر
كبري من التجاوز وعدم اال�ستيعاب الكايف ملفهوم
امل�صطلحات”( ) فامل�صطلح ( )accentمن وجهة
نظره له مفهومان يف الدر�س ال�صوتي الدقيق؛ لذا
ارت�أى �أن يكون �أقرب م�صطلح عربي للم�صطلح
الإجنليزي ( )accentهو (ال ُلكنة) ،ولي�ست الرتجمة
()
املقابلة اخلاطئة غري الدقيقة (اللهجة).

 :consonantsالأ�صوات ال�صامتة:distribtional ،
املنهج التوزيعي /نظام توزيع النرب يف اجلملة:rolled ،
�أ�صوات التكرار :Stressless languages ،لغات
غري نربية physiological ،علم الأ�صوات الع�ضوي،
 :transmissionجانب االنتقال �أو االنت�شار يف الهواء.

5

6

وهذا الأمر طبيعي ،فنحن حني نرتجم من لغة
امل�صدر �إلى لغة الهدف –العربية -ال نرتجم حتم ًا
ال�سابقة ب�سابقة� ،أو الالحقة بالحقة �أخرى .وقد
ارتكزت منهجيته يف ترجمة م�صطلحه بو�سائل ع ّدة،
منها:

7

•حماكمة امل�صطلح املرتجم عند الآخرين :فهو
يرف�ض ترجمة امل�صطلح الغربي (acoustic
 )phoneticsبـ(علم الأ�صوات ال�سمعي) للذين
عدوه من باب التو�سع يف معناه� ،أو يف احلقل
الدرا�سي الذي يعر�ض له ،وقال“ :هذا يف
ر�أينا ترجمة غري دقيقة”( ) وعزاه �إلى �سببني:
الأول �أن اال�صطالح الإجنليزي �إمنا يطلق الآن
على درا�سة طبيعة الذبذبات .والثاين� :أن هذه
الرتجمة ت�ؤ ّدي �إلى اخللط بني هذا الفرع والفرع

•ذكر امل�صطلحني املرتجم والدخيل مقابل امل�صطلح
الغربي( ،وهذا من باب الرتادف و�سن�شري له يف
�إ�شكالية امل�صطلح عنده الحق ًا) ،وذلك يف معر�ض
حديثه عن جوانب �أ�صوات الكالم ذكر �أن “(اجلانب
النطقي) ( )articulatory aspectوهو ما ي�شار
�إليه كذلك (باجلانب الف�سيولوجي) �أو (الع�ضوي
للأ�صوات) ”()physiological aspect

8

()3

•مفا�ضلة امل�صطلح املرتجم على امل�صطلح
الدخيل :فمث ًال علم الأ�صوات الفيزيائي يفا�ضله
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الآخر
ال�سمعي)

(phonetics
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للم�صطلح العربي املقابل( :اجلهر) امل�صدر من
جهر يقابل ( )voicingو(املجهور) ا�سم املفعول
مقابل ) )voicedونحوه (النرب) م�صدر نرب
يقابل (ٍ )streesو(املنبور) ا�سم املفعول يقابل
( ،)streesedو(لغات نربية) ا�سم الن�سبة  +التاء
يقابل ( ،)strees languagesو(لغات غري نربية)
تقابل( ().)streeslees languages

( )auditoryعلم الأ�صوات

•ن�سبة امل�صطلحات املرتجمة الغريية �إلى
�أ�صحابها �أحيان ًا ،والإ�شارة �إلى امل�صطلحات
الذاتية �إلى نف�سه كذلك .من قبيله :يرى �أن
الرتجمة �إلى (علم وظائف الأ�صوات) مقابل
امل�صطلح ( )Phonologyمن عمل املرحوم
د.حممد �أبو الفرج يف كتابه فقه اللغة ،ويرى
مما فعل هو( ) ،ومتام ح�سان قد
�أنها �أوفق ّ
و ّفق كذلك يف ترجمة امل�صطلح ذاته �إلى (علم
الت�شكيل ال�صوتي)( ) .وقد �أ�شار �إلى �أن ترجمة
امل�صطلح ( )Prosodic Featuresبامل�صطلح
املقابل له (الظواهر التطريزية) ترجمة موفقة
( )
من �صنع زميلنا ح�سان كذلك

((17

18

•يرتجم امل�صطلحات الغربية املرتادفة
مب�صطلحات عربية مرتادفة كذلك ،نحو:

10

)instrumental) or (laboratory phonetics

11

 (experimentalبـ( :علم الأ�صوات التجريبي)
( )
و(physiological
�أو (الآيل) �أو (املعملي)
 )phonetics or articulatoryبـ(علم الأ�صوات
( )
النطقي) �أو (الف�سيولوجي)
19

12

20

وتراه يف موا�ضع �أخرى يقول:

و
(
(املنهج ال�سلوكي) �أو (الآيل)

()mechanistic or behaviouristic

 “�أطلقوا على هذه الأ�صوات الأربعة( )
)vowels-like
امل�صطلح (�أ�شباه احلركات)
”)consonants
()r,n,m,l

)21

مقابل

•امل�صطلح الدخيل :يتم هذا امل�صطلح عن طريق
االقرتا�ض �أو التعريب� ،إذ ينقل امل�صطلح بلفظه
من لغة امل�صدر من دون �إجراء �أي تغيري على لفظه،
�أو ب�إحداث تغيري ب�سيط ،وقد ا�ضطر الل�سانيون
�إليه؛ “لأن مفاهيم امل�صطلحات �أو ت�صوراتها مل
تقم يف �أذهان لغويي العرب”( ) فنقلوا اللفظ
من لغة امل�صدر ب�إحداث تغيري على لفظه حتى
يتنا�سب والأن�ساق العربية ال�صوتية وال�صرفية.
وقد جل�أ �إليهما ب�شر عندما يكون امل�صطلح
الدخيل م�شهور ًا يف الو�سط الل�ساين� ،أو �إذا �أُ�شكل
امل�صطلح يف نقله عن طريق الرتجمة .يقول عن
(علم املعنى)« :نف�ضل اال�سم (ال�سيمانتيك)

13

 �أما ما ن�سبه �إلى نف�سه فمنه :ترجمة “(علم الأ�صواتالتنظيمي) مقابل امل�صطلح ( )Phonologyحني
يقول :وهذا من �صنعنا ،وانظر كتابنا ق�ضايا
لغوية  ،) (1962وامل�صطلح الذي �أردناه هو
(علم الرتاكيب) وهذا يقابالمل�صطلح الأجنبي
)
( (
).” Syntax

22

14

15

 وامل�صطلح (“ )Taxonomicsما �سميناه (علم اللغة( )
الت�صنيفي)”
16

يقابل ت�صريفات امل�صطلح الغربي بت�صريفا
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ومنه :تعريبه للم�صطلح الإجنليزي
�إلى (الفوناتيك) يف �سياق املقابلة بينه وبني
الفنولوجيا ،ولي�س امل�صطلح الفرن�سي الذي
يغلب على �إطالقه عند الفرن�سيني وبخا�صة
يف البحوث التقليدية على الدرا�سات ال�صوتية
الو�صفية يف مقابل التاريخية التي ي�سمونها
عادة (� )phonetique historiqueسواء �أكانت
فونيتيكية �صرفية �أو فوناتيكية وفنولوجية مع ًا؛
ولذا ّ
ف�ضل التعريب على الرتجمة فقال( :علم
الأ�صوات)( ) وهذه ال�صورة العربية تنا�سب
( )
(general
امل�صطلح الإجنليزي الآخر وهو

مع ّرب الكلمة الفرن�سية (� ،)semantiqueإذ قد
ا�شتهر �أخري ًا بني الدار�سني العرب»( ) ،وي�ضيف:
�إن (علم املعنى) �أو (ال�سيمانتك) جاءت من
الكلمة الإغريقية  semaمبعنى عالمة �أو دليل.
( ) ومن امل�صطلحات التي و�ضع لها املقابالت
العربية(املورفيم ( :)morphemeمورفيم)،
(�صيغم)( ،وحدة �صوتية)( ،مورفيمية)،
(�صرفية)�( ،صرفيم) ) (...ومن امل�صطلحات
املع ّربة عنده (الفنولوجيا )phonology
و(الفوناتيك  )phoneticفيقول�“ :آثرنا
ت�سميتهما هنا بطريقة التعريب ال بالرتجمة
ق�صد ًا �إلى ال ّدقة يف التعبري”( ) ورمبا كان لهذه
الطريقة القدرة على ت�صريف هذه املعربات
ك�أن يقال :فنولوجية ،وفنولوجيات�...،إلخ من
اال�شتقاقات “حتى يظهر امل�صطلح حمدد ًا مرن ًا”
( )
كما ذكر ال�سعران

()phonetics

23

24

25

28

29

)phonetics

26

•املنحىالثاين:الدخيلاملر ّكببطريقغرياملبا�شرة:
ويكون امل�صطلح مكون ًا من �ش ّقني؛ �أحدهما دخيل،
والآخر مرتجم .نحو( :امل�ستوى الفنولوجي)،
و(التحليل الأكو�ستيكي) ،و(مورفيمات الإعراب)،
و(الفنولوجياالتاريخي).
ومن املالحظ �أن ب�شر ًا عندما ي�صطلح على
م�صطلح دخيل يذكر املراد من مفهومه ،وهذا �أ�سلوب
مريح للقارئ �أو الدار�س؛ حتى يبعد عنه �أي لب�س يتوقع،
و�أن يفهم املراد من امل�صطلحات اجلديدة عليه .ك�أن
يقول( :املورفيم) �أ�صغر وحدة �صرفية ذات معنى
على م�ستوى الرتكيب ) (...و(اجلرامتيكا) :يع ّد
علم ًا مطابق ًا ملا يعرف (باجلرامتيكا ،)grammar
�أو ما ميكن �أن ن�سميه (علم القواعد) ...يقول
اخلوارزمي يف مفاتيح العلوم :هذه ال�صناعة ت�س ّمى
باليونانية (غرماطيقي) ،وبالعربية (النحو)،
و(غرماطيقي) تعريب للكلمة اليونانية التي تقابل
امل�صطلح الإجنليزي( ().)grammar

27

ومن املالحظ �أن ب�شر مل يع ّول على امل�صطلح
الدخيل كثري ًا ،فما كان عنده من امل�صطلحات
الل�سانية االنتقائية �إال النزر الي�سري ال يكاد يتجاوز
عدد الأ�صابع ،يف مقابل امل�صطلحات املرتجمة
�أو امل�شتقة التي تكاثرت عنده وجتاوز كل نوع
منها املئة .وهذا ّ
يدل على �أن �أ�ستاذنا من الذين
جتذبهم امل�صطلحات العربية ،وتوظيف م�شتقاتها
وت�صريفاتها؛ فهي �أف�ضل وقع ًا على الأذن العربية،
و�أ�سهل ا�ستعما ًال على الل�سان العربي.

30

وينحو ب�شر بامل�صطلح الدخيل منحيني:
•املنحى الأول :الدخيل ال�صريح بطريق املبا�شرة؛
وهو مقابلة امل�صطلح الغربي مب�صطلح عربي.

31
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اليتعداها ،وي�سميه البع�ض (علم الأ�صوات املتزامن
 )synchronic phoneticsلتو�ضيح فكرة املعا�صرة
ووحدة املرحلة الزمنية يف مقابل (علم الأ�صوات
الدياكروين  )phonetics diachronicالذي يت�ضمن
تعدد املرحلة الزمنية  ،والذي ينظر يف �أ�صوات اللغة
من مرحلة �إلى �أخرى مبالحظة تطورها وما �أ�صابها
من تغيري يف م�سارها التاريخي ” ثم ي�شري �إلى
�أن البع�ض يطلق م�صطلح (علم الأ�صوات الو�صفي)
 descriptiveعلى (علم الأً�صوات ال�سنكروين على
�أ�سا�س �أن الو�صف من �أهم خوا�صه ،كما قد ي�شار
�إلى علم الأ�صوات الدياكروين (بعلم الأ�صوات
التاريخي) historical or evalutionary phonetics
الرتباطه مبراحل متعددة من التاريخ ،وبفكرة التطور
كذلك( )  ...وهكذا

�أما امل�صطلحات الدخيلة الأخرى نحو (اجلانب
الرباديجماتيكي  )pradigmaticمقابل (اجلانب
ال�سنتجماتيكي ( ،)syntagmaticو(الدياكروين)
مقابل (ال�سينكروين) ،فيوظفها معربة �أو يجاورها
بامل�صطلحات املرتجمة املقابلة لكل منها .وهي
على التوايل :اجلانب الر�أ�سي ،واجلانب الأفقي،
والنظرة التاريخية ،والنظرة الو�صفية .ثم ّ
وظفها يف
ا�ستخداماته م�صرف ًا ،ك�أن يقول :الفكرة ال�سنكرونية
�أو الو�صفية مقابل الدياكرونية �أو التاريخية( )،
واملنهج ال�سنكروين واملنهج الدياكروين ،وعالقة �أفقية
( )
�سنتجماتيكية ،وعالقة �شكلية �أفقية �سنتجماتيكية
يف�سر املرتجم باملعرب ،نحو :العالقات
و�أحيان ًا ّ
( )
يف النظام اللغوي عالقة ر�أ�سية �أي برادجماتيكية
و�أحيان ًا �أخرى يدع امل�صطلح املرتجم يف�سر ذاته... :
على امل�ستويني الأفقي والر�أ�سي ...العالئق الأفقية
والر�أ�سية ( ) ...وهكذا.

()36

32

33

34

37

الدخيل املر ّكب :وهذا النوع من امل�صطلحات
يع ّد فرع ًا للم�صطلح الدخيل ،لكنه يت�سم بالرتكيب،
فيكون �أحد �شقيه دخي ًال ،وال�شق الآخر مرتجم ًا �أو
م�شتق ًُا .ومن م�صطلحات ب�شر:

35

مل ي�ضع ب�شر منهجية ثابتة لتوظيفه
امل�صطلحات ،ف ّمرة م ّعربة ،ومرة مرتجمة ،وم ّرة
ثالثة يقرنهما ،وهذه الفو�ضى تربك القارئ وتلجئه
�إلى العودة �إلى امل�صطلح املق�صود من البداية ،فلو
�أنه ا�ستخدم املرتادفات لكان �أف�ضل ،ويبدو �أنه
هو نف�سه مرتدد يف امل�صطلح املقابل للم�صطلح
الغربي� ،أو �أن مفهومه مازال بكر ًا ،مل ي�ستق ّر بعد
يف فكره ،ويحتاج �إلى املزيد من الو�ضوح .فلي�س
من عادته �أن ي�ستخدم امل�صطلح دون مفا�ضلة وفق
الطريقة التي يراها منا�سبة ،ومن ذلك يقول“ :علم
الأ�صوات من حيث ارتباطه بالزمن �إما (�سينكروين
� )synchronicأو (دياكروين  ،)diachronicويعنى
الأول بدرا�سة الل ّغة املعنية يف مرحلة زمنية حمددة

 دخيل  +مرتجم �أو مرتجم  +دخيل:الفنولوجيا املتزامن

synchronic phonology

الفنولوجيا التاريخي
فنولوجيا تطريزية

phonology diachronic

phonology prosodic

العالقات الرباديجماتيكية

pradigmatic

اجلانب الف�سيولوجي للأ�صوات
الفونيم الثانوي

physiological aspect

secondary phoneme

 -دخيل  +م�شتق �أو م�شتق  +دخيل:
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امل�صطلحات الل�سانية يف جهود الل�سانيني املحدثني
يرى �أن ن�سبة امل�صطلحات اال�شتقاقية تفوق ن�سبة
امل�صطلحات الل�سانية الدخيلة �أو املعربة� ،سواء �أكان
ذلك عن طريق امل�صطلح الل�ساين الأ�صيل �أم املو ّلد
�أم املرتجم( ) فعلى �سبيل املثال وينظر :امل�صطلحات
الل�سانية يف �أعمال �إبراهيم �أني�س ،ومتام ح�سان،
وحممود ال�سعران ،وحممود فهمي حجازي ،وكمال ب�شر
من امل�شارقة ،وينظر كذلك يف �أعمال الل�سانيني املغاربة
�أمثال �صالح القرمادي ،وحممد ر�شاد احلمزاوي ،وعبد
ال�سالم امل�سدي ،والفا�سي الفهري ،و�إن كانت بع�ض
م�صطلحاتهم – �سيما املغاربة -متيل �إلى الغريب على
الأذن العربية لكنها تخ�ضع للأوزان ال�صرفية العربية،
و�صواتة ،وحيز الت�سوير ( ) ،والتح�شية،
نحو التبئريِ ،
وامل�ؤالفة ،والتحوير ،والتنميط( ) حتى �آل ببع�ضهم
امل�آل �إلى ا�ستخراج املجهول �أو الغريب من بطون
املعجمات الرتاثية ،مثل �صنيع الها�شمي يف (معجم
الدالئلية) ،يقول« :ال�شعر فن م�ستقيم ال�صوب� ،أو
�صويب ،يف حني ان الفن الت�شكيلي مث ًال عك�س ذلك �إنه
ُع ْر�ضي ،وقد ا�ستخرج لفظ عر�ضي من مقايي�س اللغة
البن فار�س  275/4من قولهم :ناقة ُع ْر�ضية �إذا كانت
�صعبة ،ومعنى هذا �أنها ال ت�ستقيم يف ال�سري بل تعرت�ض،
( )
وم�صطلح (�صويب) يقابل امل�صطلح (عر�ضي)»

مورفيم التعريف
مورفيم التنكري
املنهج ال�سنكروين
�أ�س�س فنولوجية

39

التحليل الأكو�ستيكي
مورفيم النوع (التذكري والت�أنيث)
مورفيم العدد (التثنية واجلمع)
وجل�أ �أ�ستاذنا �إلى هذا الرتكيب كون بع�ض
الوحدات الل�سانية من امل�صطلح الغربي ال يوجد لها
مقابل مفرداتي �أو وحدات ل�سانية مقابلة يف اللغة
العربية� ،أما ال�شق الثاين فله مقابل عربي ،وعلى
�سبيل املثال كلمة ( )secondaryال تلفظ مع ّربة لأن
لها مقاب ً
ال عربي ًا وهو (ثانوي)� ،أما () phoneme
فنقل عن طريق التعريب ،فبات امل�صطلح مركب ًا وهو
(الفونيم الثانوي) ...وهكذا

40

41

القالب الثاين :م�صطلحات كمال ِب�شر الداخلية:
رمبا تكون القولة ال�شائعة بني علمائنا اليوم �أن
امل�صطلحات الل�سانية التي تعتمد على اال�شتقاق �أو
ال�صيغ اال�شتقاقية �أكرثها مهمل مهجور ،ويرون �أن
عالج هذا الأمر هو ا�ستخدام ال�صيغ يف اال�ستعمال
اال�صطالحي؛ وذلك با�ستعرا�ض �صيغ اال�شتقاق
جميعها ،وا�ستقراء ال�سمة املعنوية امل�شرتكة الغالبة يف
كل �صيغة ،ثم �إفراد كل �صيغة ملا تالئمه من معنى( ).

42

ولع ّل ما �أ ّدى بهم �إلى هذا الأمر حر�صهم على
ت�أ�صيل امل�صطلح العربي ،وتوليد ما �أمكن من الألفاظ
الل�سانية على الأوزان ال�صرفية العربية امل�ستخدمة،
ومن �أجل تنحية امل�صطلح الدخيل قدر �إمكانهم،
رغم �أن هذه املقولة فيها نظر :ف�أ ّيهما �أف�ضل
ا�ستخدام احلو�شي الغريب من الألفاظ العربية ومع
كرثة اال�ستعمال ي�صبح امل�صطلح م�ألوف ًا� ،أم توظيف

38

لكن ما حتفل به معظم الكتب الل�سانية احلديثة
وجمهودات �أ�صحابها من م�صطلحات قد ال ت�ؤيد
ما جاء يف ال�شق الأول من القولة ،فاملطلع على
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مييل �إليها يف كثري من الأحيان ،في�ص ّوب غريه �إذا
حاد عن اجلادة وفق ما يراه ،ومن هذا القبيل ورد
عنده ا�ستخدام امل�صطلحات الآتية :ب َنوي ،بنوية،
بن ّيون ،بن ّيني ،ولي�ست بنيوي �أو بنيوية �أو بنيويون �أو
بنيويني كما ا�شتهرت عند �أغلب الل�سانيني العرب ويف
املعجمات كذلك( ) ،ويع ّلق على ذلك قائ ًال“ :لي�ست
بنيوية ،و�صحتها بنوية ،بنون مفتوحة بعدها واو غري
م�سبوقة بياء”( )  -مع �أنه يف مو�ضع �آخر يرى �أنها
قد تن�سب �إلى (بناء)( )على زنة ( ِفعال) القيا�سية،
ولكنه مل يوظفها يف ا�صطالحاته ،و�آثر الن�سبة �إلى
الأولى ولي�س كما ن�سبت عند الل�سانيني العرب �إلى
(بنية) ب�صيغة املفرد ،ولعلهم انتحوا هذا املنحى ملا
( )
ورد يف ل�سان ابن منظور �أن الن�سبة �إلى ابنة (بنوي
مماثلة ملا ذهب �إليه ب�شر .
كذلك ،وهذه ال�صيغة ّ

امل�صطلح الدخيل �أو املع ّرب امل�شهور ال�شائع فيرتك
العربي الأ�صيل!
�أما كمال ب�شر فابتعد عن الغريب واملجهول من اللغة،
وال نكاد جند عنده هذا اللون من امل�صطلحات ،وتلتب�س
م�صطلحاته �صفة املرونة يف ا�ستخدام الت�صريفات
عند احلاجة �إليها ،فهي طريقة �أي�سر و�أ�سهل �إذا قيل:
�صوتان �شفويان و�أ�صوات �شفوية  ،وحيزان ،و�أحياز وما
�إلى ذلك  ،وقد وظف �أ�ستاذنا امل�صطلحات العربية عن
طريق اال�شتقاق واملجاز وحتديث امل�صطلح القدمي ما
ا�ستطاع �إلى ذلك �سبي ًال.

43

44

45

 -1امل�صطلح اال�شتقاقي :وظفه بطريقتني �سواء
�أكان �أ�صي ًال �أم مو ّلد ًا �أم مرتجم ًا:

46

الطريقة الأولى :ا�ستخدام وحدة ل�سانية
ا�شتقاقية ا�صطالحية واحدة ،نحو:

الطريقة الثانية :ا�ستخدام امل�صطلح الل�ساين
املركب تركيب ًا �إ�سنادي ًا �أو �إ�ضافي ًا �أو و�صفي ًا ،وجميعها
كانت مركبة ا�سمية ولي�ست فعلية -ويبدو من ذلك �أنه
مييل �إلى ال�سهولة يف �صك امل�صطلحات املقابلة –
�سيما �أن معظمها يناط بعلم الأ�صوات ، -ك�أن ميازج
امل�شتقات �أو يركب م�شتق ًا مع ا�سم جامد �أو �أداة:

(امل�صادر) :ال�سكون ،االدغام ،الإبدال،
اال�سرتاحة ،الت�صريف ،االنحبا�سية.
(الن�سبة)� :شفوي �أو �شفوية ،حنكي �أو حنكية،
لثوي �أو لثوية� ،أ�سناين �أو �أ�سنانية.
(اجلموع)� :أح�شاء� ،أحياز ،خمارج� ،صوائت،
امل�صوتات ،احلركات

(جمــوع تك�سيــر) :احلركات الق�صار ،احلركات
الطوال.

(�صفة م�شبهة) :الق�صر ،الطول ،احل ّيز
مفخمّ ،
(ا�سم مفعول)ّ :
مطبق

(جمع تك�سري  +ن�سبة) :الأ�صوات ال�شجرية،
الأ�صوات ال�شفوية� ،أ�سناين �شفوي.

�إذن؛ حاول �أ�ستاذنا �أن يوظف امل�صطلحات
امل�شتقة من م�صادر الثالثي واملزيد وامل�صدر
ال�صناعي ،والن�سبة للمفرد مذكرة وم�ؤنثة ،والن�سبة
للجمع كذلك ،وا�ستعمال جموع التك�سري وامل�ؤنث
ال�سامل .ثم تن ّوعت عنده ال�صيغ القيا�سية التي كان

(جمع تك�سري +م�صدر)� :أ�صوات الإطباق.
(ا�سم مكان  +م�صدر �صناعي) :املدر�سة
اال�شتقاقية.
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(املقارن/املعياري/التاريخي/الو�صفي) بد ًال من
(التقابلي) يف امل�صطلح املركب (علم اللغة التقابلي)،
ووحدات امل�صطلح املركب جميعها اعتمدت على
ال�صيغ القيا�سية املتعارف عليها ،مقابل امل�صطلحات
املرتجمة ،وميكن ت�صريفها �أي�ض ًا .منها:

(جمع تك�سري +ا�سم فاعل م�ؤنث) :احلروف
ال�صائتة.
(م�شتق  +جامد �أو �أداة) :مو�سيقى الكالم� ،ألف
املّد ،مابني الأ�سنان ،لي�ست جمهورة...وهكذا
وي�ص ّنظف الأ�صوات �إلى جمهورة ومهمو�سة� ،أما
يف قوله عن �صوت الهمزة ب�أنه (ال هو باملجهور وال هو
باملهمو�س)( ) فهل هذا من قبيل ا�صطالح لو�صف
تركيبي؟ �أم هذه عبارة تف�سريية تو�ضيحية؟ فقد
ا�شرتط يف امل�صطلح �أن يكون ق�صري ًا موجز ًا دا ًال
على املفهوم املراد لكي يكتب له ال�سريورة ،ف�إذا كان
امل�صطلح ذا وحدات ل�سانية كثرية عمد الل�سانيون
�إلى اال�ستعا�ضة عنها مب�صطلح �أخ�صر؛ حتى يكتب
له الدميومة و�سهولة التوظيف ،وتوليد الت�صريفات،
ك�أن يقال الل�سانيات بد ًال من علم اللغة احلديث �أو
علم الل�سان احلديث ،والل�سانيات االجتماعية بد ًال
من علم اللغة االجتماعي �أو علم الل�سان االجتماعي،
والفنولوجيا بد ًال من علم الأ�صوات الوظيفي �أو علم
وظائف الأ�صوات ،والفنولوجيا النف�سية بد ًال من علم
وظائف الأ�صوات النف�سي ...وهكذا.
ونلم�س �أي�ض ًا �أنه ّ
وظف امل�صطلحات الرتاثية
القدمية �إزاء امل�صطلحات الغربية و�إن كانت عن
طريق الرتجمة ،مثل :جمهور ،مهمو�س ،حنكي،
حلقي ،حنجري ،حنجرة� ،أ�سناين� ،أح�شاء ...وقام
بتوليد وحدات ل�سانية مركبة؛ كون الرتكيب ي�ساهم
يف توليد وحدات ل�سانية قابلة للتبادل عن طريق
الو�صف �أو الإ�ضافة �أو املزج �أو العطف ،ك�أن يقال
(غري املنبور) بد ًال من (غري منبور) يف امل�صطلح
املركب (مقطع منبور)� ،أو تبادل الوحدات الل�سانية:

(الرتكيب الإ�ضايف) :علم الرتاكيب ،علم الداللة،
علم القواعد ،غري القطعية ،فوق الرتكيبية،
�أن�صاف ال�صوامت� ،أمناط التطريز ال�صوتي،
�أ�شباه احلركات.

47

(الرتكيب الو�صفي) :علم اللغة التاريخي ،علم
اللغة املقارن ،علم اللغة التقابلي ،علم اللغة
املعياري ،علم اللغة التوليدي التحويلي ،علم اللغة
التقابلي ،علم اللغة البنوي �أو البنائي ،الفوا�صل
ال�صوتية ،مقطع منبور ،الأ�صوات االحتكاكية،
�صوت مركب ،الأ�صوات املتو�سطة.
(الرتكيب العطفي) :التوليدية والتحويلية،
�أ�صوات املد واللني.
(الرتكيب املزجي)� :أ�سناين �شفوي� ،أ�سناين
لثـوي� ،أ�سنانية لثويـة ،حنكي ق�صي ،لثوي
حنكي.
واملالحظ على الوحدات الل�سانية لهذه
امل�صطلحات �أن معظمها من امل�شتقات التي ميكن
�أن تولد �صيغ ًا �أخرى؛ وذلك ملا تقوم عليه “عملية
اال�شتقاق على القيا�س ،في�صبح امل�شتق اجلديد –
و�إن كان عن طريق الرتجمة -على وزن من الأوزان
العربية القدمية ،فيكون على منط امل�صطلحات
امل�ألوفة املوروثة ،وي�صبح مقبو ًال عند �أبناء اجلماعة
الل�سانية ،ومعرتف ًا به عند الل�سانيني ،وبهذا املعنى
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ومل ي َر �ضري ًا بهذا يف ا�ستعمال امل�صطلح القدمي
مقاب ًال للم�صطلح الغربي احلديث ()vowels؛ لأنه
ّ
وظف امل�صطلح مبفهومه اجلديد �شارح ًا ومو�ضح ًا،
ثم �أردفه مب�صطلحات حديثة وهي( :امل�صوتات)
مفردها م�ص ّوت وهي من �ص ّوت ،وترادف (حروف
امل ّد) �أو (احلركات الطويلة)� ،أو هي حروف �صائتة
جمعها (�صوائت) ،وهي من �صات ( ).

و�صفه حجازي ب�أنه عملية قيا�سية هادفة �إلى تكوين
كلمات جديدة وفق ًا للقواعد التي تقوم عليها الكلمات
( )
املوجودة يف اللغة”.
48

 .2امل�صطلح املجازي :رمبا يجمع الل�سانيون
على �أن امل�صطلح املجازي اليخ�ضع لقاعدة ،فهو يعود
يف نهاية الأمر �إلى اال�شتقاق ،وينح�صر عموم ًا يف
تطوير كلمة من معناها الأ�صلي �أو القدمي �إلى معنى
ومما جاء عند ب�شر يف هذا �أنه وظف بع�ض
جديد( ) ّ
امل�صطلحات القدمية مبفهوم جمازي �إزاء امل�صطلحات
( )
الغربية احلديثة ،نحو :املجهور واملهمو�س ،و�أح�شاء
وي�ستخدم كذلك الأ�صوات ال�شجرية ن�سبة �إلى �شجر
( )
الفم( ) ،وموا�ضع النطق �أو خمارجه

56

ثم �أطلق م�صطلح (احلركات) على جميع ما
اندرج من �صفاتها ،مثل:

49

50
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 .3امل�صطلح القدمي املحدّث :من املالحظ �أنه
ي�ست�أن�س ببع�ض امل�صطلحات الرتاثية التي كانت لها
ا�ستخداماتها ومفاهيمها ،ف�أ�ضاف �إليها مفهوم ًا
�آخرّ ،
ووظفه من وجهة نظر حديثة ،ومنه (ال�سكون)
الذي يع ّده حركة من حيث القيمة الوظيفية ال النطق،
وذلك لأنها تبادل املواقع والوظائف مع احلركات
املعروفة( ) قال“ :وهو تقييم مل ي�سبقنا �إليه �أحد من
املحدثني”( ) ويقول يف مو�ضع �آخر“ :ا�ست�شرنا منهج
الأوائل يف الت�صنيف ومعايريه ...ويف باب احلركات
بالذات �أخذنا مب�صطلحاتهم يف جملتها ،فاحلركات
عندهم هي الفتحة والك�سرة وال�ضمة ،وقد متت ّد
نطق ًا يف �صورة �ألف م ّد ويائه وواوه ،ولهذه ال�سمة
االمتدادية التي ت�شري �إلى التماثل يف النطق با�ستثناء
الكمية (الق�صر والطول) �أطلقنا على القبيلني ا�سم
احلركات يف عملنا هذا ،فهي ثالث حركات من
حيث الت�سمية ...ولكنها �ست من حيث الوظيفة”

احلركات املعيارية

cardinal vowels

احلركات الأمامية

front vowels

احلركات اخللفية

back vowels

احلركات الو�سطى �أو املركزية
احلركات ال�ضيقة

close vowels

احلركات املت�سعة �أو املنفتحة

53
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central vowels

open vowels

احلركات ن�صف ال�ضيقة

half close vowels

احلركات ن�صف املت�سعة

open vowels half

وا�ستخدم (املقطع) مقابل ( )syllableالذي ورد
مبعان
يف الرتاث العربي عند ابن جني والفارابي ،و�إن ٍ
خمتلفة( ) ،ووظفه كذلك يف( :املقاطع) مقابل
( ،)syllablesو(�أحادية املقطع)،)monosyllable( :
و(متعددة املقاطع) )polysyllable) ( (:ثم و�صف
املقطع ب�أنه :مقطع ق�صري ،مقطع متو�سط ،مقطع
طويل ،مقطع مفتوح ،مقطع مغلق( ).
ّ
ويوظف امل�صطلح القدمي (ح ّيز) وجمعه
(�أحياز) بعد �أن ّ
و�ضح مفهومه اجلديد يف داللته على
57
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59

55
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حتى اللحظة �أن تتكاتف – كما تفعل الآن؛ لتخرج
لنا امل�صطلح املوحد“ ،ذلك الرمز الذي ي�ستخدم
للداللة على مفهوم يف �أي مو�ضوع ذي طبيعة
خا�صة ،بحيث يجانب الرتادف واال�شرتاك اللفظي
وااللتبا�س يف اللغة العلمية �أو التقنية”( ).

املنطقة التي قد ين�سب �إليها �صوت �أو �أكرث فتنعت به،
على �ضرب من التعميم ،و�إن كان لكل �صوت نقطة
خمرج حمددة ،ثم ف ّرق بينه وبني املخرج ،معلق ًا �أن
التفريق بني امل�صطلحني قد نبهنا �إليه �شيخ العربية
الأول اخلليل ،ون�سب الأ�صوات �إلى خمارجها �أو
�أحيازها( ).

62
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والأمر الآخر الذي �أثقل كاهل علمائنا هو
�إ�شكالية امل�صطلح عند الغرب ،وهذا يف حد ذاته
�أنتج نوع ًا من الفو�ضى اال�صطالحية العربية،
فامل�صطلح الواحد عندهم له �أكرث من مفهوم،
ووجود �أكرث من مرادف مل�صطلحاتهم“ ،وترى
كابيال �إ�سبوين – باحثة �إ�سبانية متخ�ص�صة يف
الرتجمة القانونية� -أن �إيجاد املكافئات امل�صطلحية
قد يكون �أكرث �صعوبة من حقول التخ�ص�صات
الأخرى ،وذلك نظر ًا رخلتالف النظم القانونية من
بلد �إلى �آخر ،وهذا ينعك�س على طبيعة امل�صطلحات
عند ترجمتها �إلى لغة �أخرى ،وت�صبح امل�س�ألة
مزيج ًا من �إ�شكالية �إيجاد املكافئ امل�صطلحي
املنا�سب والدرا�سات الل�سانية التقابلية .وما �أثارته
�إ�سبوين على امل�صطلح القانوين ف�إنه يقع دون �شك
يف �إ�شكالية امل�صطلحات ب�شكل عام”( ).هذا
بالإ�ضافة �إلى عدم وجود مكافئ مفرداتي عربي
للم�صطلح احلديث الذي انبثق عن الغرب وفكرهم
ونظرياتهم اخلا�صة بهم وفق ما تقت�ضيه �أنظمتهم
الل�سانية ،فكان ل�سانيو العرب �أمام �أمرين كالهما
م ّر؛ �إما �أن ي�أخذوا امل�صطلحات الغربية كما هي� ،أو
�أن يعطوا معناها ب�شرح املفهوم اجلديد وتو�ضيحه
وتف�سريه .وكل ما �سبق ذكره �أوقع الل�سانيني العرب
– ب�شكل خا�ص -يف وحل �إ�شكاليات امل�صطلحات،
فما كان �أمامهم �سوى فر�ش الب�ساط �أمام

�إ�شكالية امل�صطلح عند كمال ِب�شر:
�إن كثري ًا من امل�ؤلفني ي�ضع جوار امل�صطلح
الأجنبي عدد ًا من الكلمات العربية ،وك�أنه يرتك
للقارئ حرية االختيار واملفا�ضلة بينها ،وال
يخفى �أن �أ ّي ًا من هذه الكلمات ال ي�صح �أن ت�س ّمى
م�صطلح ًا على حد تعبري مبارك؛ لأن امل�صطلح
ي�شرتط فيه التوحد وعدم الإباحية ،و�إال فلي�صطلح
بح كل كاتب لنف�سه ما يراه
كل نفر على كلمة� ،أو فل ُي ْ
( )
دون �سواه
ورمبا نتفق جميع ًا على بع�ض ما جاء يف هذه
القولة ،ونختلف يف الوقت ذاته ،فنحن نعي ما
واجهه علما�ؤنا يف بداية عهدهم بالرتجمة –
ومازالوا ،-وما �أخذته امل�صطلحات من جهودهم
على ال�صعيدين التقني والعلمي ،فكانوا بني الكم
الهائل من التدفق اال�صطالحي ،وال�ضرورة لنقل
املعارف وامل�صطلحات لكن دون وجود نظرية �أو
ا�سرتاتيجية ا�صطالحية موحدة �آنذاك ،فنتجت
�إ�شكاليات وقعنا فيها جميع ًا ،على الرغم من جهود
م�ؤ�س�سات الرتجمة ،ومكاتب التن�سيق والتعريب،
واملجامع اللغوية ،واملعجمات العربية احلديثة
املتخ�ص�صة ،وامل�ؤمترات الل�سانية يف امل�شرق
العربي ومغربه ،وجميعها حاولت ومازالت حتاول
61
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لذا؛ ميكن قراءة �أهم �إ�شكاليات م�صطلحاته من
خالل عاملني رئي�سيني� ،أحدهما خارجي والآخر داخلي:

امل�صطلحات ب�إ�شكالياتها� ،أو �أن يعودوا �أدراجهم
بخفي حنني.
ّ
مل تكن �إ�شكاليات امل�صطلح بعيدة عن
م�صطلحات كمال ب�شر ،فهو �أحد الل�سانيني الذين
نقلوا الفكر الل�ساين الغربي� ،سيما يف املجال
ال�صوتي ،وقد �صارع امل�صطلح والفكر الغربيني مدة
�أربعة عقود حتى قال يف مقدمة طبعته ال�ساد�سة
ع�شرة لكتابه علم الأ�صوات ب�أنه “�سي�ؤدي ب�شرح
ما �أجمل ،وتف�صيل ما �أ�ضمر ،وتعميق ما مل ينل
حظه من الوفاء بحقه ،والتدقيق يف مفهوم بع�ض
امل�صطلحات التي فاتنا �أن نوفيها حقها من النظر
والت�أمل ،وتعديل ما جتاوز ووقع منا يف تف�سري ما
ق�صدوا �إليه ،ومن ثم كان من احلتم و�ضع الأمور
يف ن�صابها ال�صحيح ،وا�ستتبع هذا الأمر مراجعة
( )
بع�ض الأفكار املتعلقة بهذا امل�صطلح”

العوامل اخلارجية :ونق�صد بذلك ما نتج عن
الظروف اخلارجية التي �أودت مب�صطلحه �إلى
الرتادف الذي �أوقع معظم الل�سانيني العرب به،
ومنها نذكر:
-1

عدم وجود مكافئ مفرداتي ل�ساين عربي
مقابل امل�صطلح الغربي اجلديد ،نحو ما كان
من �أمر امل�صطلح الغربي ( )phonemeالذي
قابله بامل�صطلحات الآتية( :الفونيم) :معرب ًا،
وبـ(الوحدة ال�صوتية) ،و(ال�صورة الذهنية
لل�صوت) :مرتجم ًا ومف�سر ًا.

	-2ا�ستغالق مفهوم امل�صطلح الغربي ،فمن املعلوم
�أن النظام الل�ساين الغربي يختلف عن النظام
الل�ساين العربي؛ لعوامل فكرية واجتماعية
و�سيا�سية واقت�صادية وح�ضارية  ...وما �إلى ذلك،
وهذا الأمر �أدى �إلى انعكا�سه على امل�صطلح
مما �أدى �إلى عدم ا�ستقرار بع�ض
املراد نقلهّ ،
امل�صطلحات عند �أ�ستاذنا ،فرناه مث ًال يرتجم
م�صطلح (� )phonologyسنة 1962م يف كتابه
ق�ضايا لغوية �إلى (علم الأ�صوات التنظيمي)،
ثم يذكر �أن د.حممد �أبو الفرج قد قام برتجمته
�إلى (علم وظائف الأ�صوات) يف كتابه فقه اللغة،
مما فعله
فيف�ضله على م�صطلحه ،ويع ّده �أح�سن ّ
هو ،ومع ذلك مل ي�ستخدمه رغم املفا�ضلة( )،
ثم جنده عام 1969م يف كتابه علم اللغة العام،
الأ�صوات العربية ،ي�ؤثر ا�ستخدام امل�صطلح
(فنولوجيا) عن طريق التعريب ،ولكن بدت

64

يكتف بالوقوف على امل�صطلح الغربي
ومل
ِ
فح�سب ،بل حاور امل�صطلح الرتاثي كذلك ،مف� ً
صال
و�شارح ًا ،ومقلد ًا تارة وجمدد ًا �أخرى .يقول“ :وقد
دفعنا هذا النهج �إلى العودة مرات ومرات �إلى ما
خ ّلفه لنا ال�سالفون من رواد التفكري اللغوي ،اقتب�سنا
الكثري ،و�أفدنا ،وقلبنا الأمورعلى وجوهها املختلفة،
�سام نن�شده دائم ًا،
وظفرنا من ذلك كله بتحقيق مبد�أ ٍ
ون�سعى �إلى ت�أكيده .ذلك املبد�أ هو �ضرورة ربط
القدمي باجلديد”( ) وال يفعل ذلك �إال من جتذرت
عنده لغته- ،وهي العربية لغة امل�صدر ،-وامتلك
نا�صيتها  ،ثم ا�شتد �ساعده بلغة الهدف ،وهي اللغة
الإجنليزية التي �أتاحت له درا�ستها ،فتمخ�ضت عنده
امل�صطلحات عربية وغربية� ،أو تراثية ومعربة ،وكانت
يف ثنايا �أعماله �أ�شبه ما تكون بظاهرتي امل ّد واجلزر.
65
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لذا تو ّلت امل�صطلحات املرتادفة املقابلة
لهذا امل�صطلح عند الل�سانيني ،مثل( :احلرف)،
(الوحدة ال�صوتية)( ،الفظ)�( ،صوتية)�( ،صومت)،
( )
(�صوتيم)( ،م�ست�صوت)( ،فونيمية)...
حتى كمال ب�شر نف�سه فقد وقع يف خلط ملفهوم
امل�صطلح ،فرتاه يف كتابه علم اللغة عام 1962م
يعر�ض ف� ً
صال كام ًال عن الفونيم مطلق ًا عليه (نظرية
الفونيم) ،وقد ت�أثر بر�أي دي كورتيني يف �إ�ضافة كلمة
(النظرية) �إلى امل�صطلح( ) .ثم تراه بعد ثالثة
عقود ون ّيف يعدل عن لفظة(نظرية) �إلى (فكرة)
بعدما اجنلى املفهوم عنده واكتملت �صورته لديه،
عار�ض ًا وجهات النظر الغربية جلها التي ا�صطلحت
عليه بالفونيم ) (.ثم جتده يقول“ :والفونيم على
�أح�سن الأقوال و�أقربها �إلى ال�صحة من وجهة نظرنا
هي وحدة �صوتية قادرة على التفريق بني معاين
الكلمات ،ولي�س حدث ًا �صوتي ًا منطوق ًا بالفعل...
فالفونيمات �أمناط للأ�صوات ()types of sounds
واملنطوق بالفعل هو �صورها �أو �أمثلتها ()variants
�أو ما ت�سمى (� )phoneأو ( )allophoneوالأخري �أكرث
( )
ا�ستعما ًال و�أحدث من �سابقه...
	-3اختالف وجهات نظر علماء الغرب �أنف�سهم على
امل�صطلح ذاته( ،فالفوناتيك) عند الإجنليز
يقابل (الفنولوجيا)� ،أما عند الفرن�سيني فيغلب
�إطالقه على الدرا�سات ال�صوتية (الو�صفية)
يف مقابل (التاريخية)� ،سواء �أكانت فوناتيكية
ً ( )
�صرفة� ،أم فوناتيكية فنولوجية معا.
� -4إطالق م�صطلحات غربية كثرية ملفهوم واحد،
نحو ما كان للم�صطلح الذي يعنى بدرا�سة مظاهر
اجلهر والهم�س وتطويل احلركات وق�صرها...

عبارته على ا�ستحياء؛ لأنه ر�أى �أن د .متام
ح�سان قد ترجم امل�صطلح �إلى (علم الت�شكيل
ال�صوتي( ) ،وهي ترجمة موفقة ،ورغم هذا مل
ي�ستخدم م�صطلح ح�سان ،ويبدو �أنه من ذا وذاك
غري مقتنع بالرتجمتني� .أما عام 2000م يف كتابه
علم الأ�صوات؛ �أي بعد ثالثة عقود ونيف ،ي�ضع
ح ّد ًا فا� ً
صال حلريته ،ويعر�ض امل�صطلح بل�سان
الثقة مع ِّرب ًا ال مرتجم ًا ،لأن الرتجمة وفق وجهة
نظره �أوقعت كثري ًا من الل�سانيني يف �إ�شكالية
ترجمته ،ثم جتده ّ
يوظف امل�صطلح (الفنولوجيا)
يف ا�ستخداماته جميعها ،حتى �أ�صبح يف�سر كثري ًا
من الظواهر ال�صوتية من منظور فنولوجي .ثم
يعلق قائ ًال “ب�أن �أح�سن ترجمة لهذا امل�صطلح هو
(علم وظائف الأ�صوات) على �أ�سا�س �أنه يبحث يف
الأ�صوات من حيث وظائفها يف اللغة ،ومن حيث
�إخ�ضاع املادة ال�صوتية للتقعيد ،وكال اجلانبني
( )
من اخت�صا�صات الفنولوجيا”
وال يخفى على الدار�سني ما �أ�صاب امل�صطلح
(الفونيم) من ترادفات ،عند ل�سانيي الغرب والعرب،
فلم يتفق الغرب على مفهوم امل�صطلح؛ فكل مدر�سة
وجهته وجهة اختلفت عن الأخرى ،يقول ب�شر :هذا
ّ
ال�صوت الواحد العام الذي يجمع جملة من الأفراد
والتنوعات اتفق على ت�سميته (بالفونيم ، )phoneme
وهذا امل�صطلح م�صطلح �إجنليزي ،له مقابل يف لغات
�أخرى ،ومن ال�صعب ترجمته بكلمة مفردة عربية؛
الختالف وجهات النظر حوله فقد �سار بع�ضهم
وخا�صة املدر�سة الإجنليزية على ت�سمية (الوحدة
ال�صوتية  ،)phonetic unitواتفق على ت�سمية الرمز
( )
الكتابي للفونيم ب ـ (.)grapheme
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* �صوت مكرر( ) >----وقفة متقطعة
* �أ�صوات انفجارية وت�سمى الوقفات( )>---وقفات
( )
انفجارية
تف�ضيله ا�ستخدام امل�صطلح الأكرث �شيوع ًا ،وقد ع ّد
هذا ال�شيوع على ح ّد قول �أحمد خمتار عمر �أنه “�أهم
معيار لقيا�س جناح امل�صطلح ،ومدى تقبله بني �أبنا الأمة
الواحدة ،فال فائدة من م�صطلح يبقى حبي�س الأدراج،
وكم ر�أينا من م�صطلحات تقرها املجامع دون �أن ُيكتب
( )
لها الرواج واال�ستح�سان عند �أهل االخت�صا�ص”
مما دفع ب�شر ًا �إلى ترك بع�ض م�صطلحات جممع
ّ
اللغة العربية بالقاهرة ،نحو (النطقيات) مقابل
(الفنولوجيا)( )؛ لعدم ا�ستح�سانه عند الل�سانيني
العرب ،وعدم الأخذ به ،ومن ذلك تركه م�صطلح
املجمع (ال�سيمة)( ) مقابل امل�صطلح الغربي الفرن�سي
( )semantiqueو�آثر ا�ستخدام امل�صطلح ال�شائع املقابل
له عن طريق التعريب (ال�سيمانتيك).
و�أخري ًا� ،أ ّدى هذان العامالن؛ الداخلي واخلارجي
�إلى وجود �أهم �إ�شكالية يف امل�صطلح الل�ساين وهي
م�شكلة امل�صطلحات املرتادفة ،فقد ت�شكل عنده ما يزيد
عن ال�ستني جمموعة مرتادفة على امل�ستوى االنتقائي
للم�صطلحات عنده ،ف�إذا كان هذا العدد عند ب�شر
وحده ،فما العدد الإجمايل للرتادف عند علماء م�صر
جمتمعني؟ ثم على م�ستوى العلماء العرب امل�شارقة
واملغاربة؟ ومن ثم على ال�صعيد العربي ب�أكمله؟ وهذا
الكم يعيدنا �إلى قولة مبارك تلك التي �أ�شرنا �إليها
بح كل كاتب لنف�سه
“فلي�صطلح كل نفر على كلمة� ،أو فل ُي ْ
ما يراه دون �سواه” .فماذا يفعل القارئ �أو الدار�س �إال
�أن يقع يف حرية من �أمره ،ليقر�أ ويقر�أ حتى ي�ستطيع
الو�صول �إلى منهجية كل منتج ،ويراجعها �إذا ما �أ�صابه

فهو عند فريث –املدر�سة الإجنليزية-
( )prosodic featuresوقوبل بالعربية بـ�( :أمناط
التطريز ال�صوتي) ،و(التطريز ال�صوتي)� ،أما
عند الأمريكان فو�سم بـ(suprasegmental
،)phonemes) ،(secondary phonemes
فكانت امل�صطلحات العربية املقابلة هي:
(الفونيمات الثانوية) ،و(الفونيمات غري
( )
الرتكيبية) ،و(فونيمات ما فوق الرتكيب).
العوامل الداخلية :وهي التي نتجت عن منهجيته
اخلا�صة يف توظيف م�صطلحاته ومعاجلتها و�سببت
�إ�شكالية مل�صطلحاته ،وهذه العوامل هي:

()81

80

82

83

75

84

 .1تردده يف �إطالق م�صطلح على املفهوم الواحد،
ومن قبيل ذلك ما كان ل�صوت اجليم الف�صيحة:
فر�آه يف كتابه الأ�صوات العربية �أنه (انفجاري
احتكاكي/مركب)( ) ،ثم و�سمه يف كتابه
علم الأ�صوات ب�أنه( :وقفة احتكاكية �أو �صوت
مركب( ).
 .2تطور امل�صطلح الل�ساين عنده  ،فقد ُع ّد من الرواد
الذين حاولوا تر�سيخ جذور امل�صطلح الل�ساين
منذ �أول عهده ،فوجد تطور ًا لبع�ض م�صطلحاته،
وعدو ًال عن بع�ضها الآخر ،وقد يعزى هذا �إلى
تطور يف و�ضوح مفهوم امل�صطلح� ،أو ب�سبب ت�أثره
بامل�صطلح املرتجم من باب التحديث وتف�ضيله
با�ستخدامه .ومنه:
* باب الأ�سماء  >----اال�سميات
( )
* باب الأفعال  >----الفعليـات
* �شـديــدة  >----وقفــات
( )
* رخ ــوة  >----احتكاكيات
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الن�سيان؛ لذا كان لزام ًا على اجلهود �أن تتكاتف لتوحيد
امل�صطلح ،و�إن بدت هذه القولة الزمة افتتاحية ،فكلنا
على معرفة مبا تتداوله الندوات الل�سانية وم�ؤمتراتها
التي تتفق على كل �شيء غالب ًا ،ثم ّ
ينف�ض اجلمع وال
مما جرى عليه �إال الذكرى .ف�إذا كان امل�صطلح
يبقى ّ
(الل�سانيات) قد وقع يف �إ�شكالية تطبيقه بني امل�شارقة

واملغاربة يف م�ؤمتر تون�س املنعقد �سنة 1978م( )،
�أي�صطلح عليه بـ (علم اللغة)� ،أم (علم الل�سان)،
�أم (الأل�سنية)� ،أم (الل�سانيات) وغريها ،ف�إذا كان
كذلك ،فما بالكم – كما يقول امل�س ّدي -بامل�صطلحات
( )
الوليدة عن هذا العلم؟
87
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 .30ينظر :ال�سعران ،التفكري اللغوي ،ال�سعران� ،ص

.31
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 .31ينظر :درا�سات يف علم اللغة� ،ص
 .32ينظر :التفكري اللغوي� ،ص
	.33ال�سابق� ،ص
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.84

.103

.110

	.34ال�سابق ،نف�سه.
	.35ال�سابق� ،ص.111
	.36الأ�صوات العربية� ،ص

.26

	.37ال�سابق ،نف�سه.
 .38ينظر :دعوة �إلى التزام خطة منهجية يف تعريب امل�صطلحات ،البحوث واملحا�ضرات ،جممع اللغة العربية،
القاهرة :دورة .53-52 ،27
 .39وهذه الو�سيلة كما يرى احلمزاوي ت ّوفر ملعجم العربية  ،95%من م�صطلحاته ،ويرى �أن  4.5%من
امل�صطلحات ت�صيب املعربات والدخيالت ،والباقي من ن�صيب املنحوتات ،ينظر :احلمزاوي ،حممد ر�شاد،
املنهجية العامة لرتجمة امل�صطلحات وتوحيدها وتنميطها ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي ،ط1986 ،1م� ،ص
.41

 .40ينظر :الفهري ،عبد القادر الفا�سي ،الل�سانيات واللغة العربية ،املغرب :دار توبقال للن�شر ،الدار البي�ضاء،
ط1985 ،1م ،ال�صفحات على التوايل .125/1 ،211 /2 ،88/2
 .41ينظر :احلمزاوي ،املنهجية ،ال�صفحات  61 ،55 ،54 ،45على الرتتيب.
	.42الها�شمي ،التهامي الراجي ،معجم الدالئلية ،الل�سان العربي1985 ،م ،جملد  ،24عدد ،

.157-156 24

 .43ينظر على �سبيل املثال :اخلويل ،حممد علي ،معجم علم اللغة النظري ،بريوت :ط1985 ،1م� ،ص
	.44التفكري اللغوي ،هام�ش �ص

.270

.112

	.45ال�سابق ،نف�سه.
 .46مادة (بني).
 .47ينظر :الأ�صوات العربية� ،ص

.136

 .48ينظر :حجازي ،حممود فهمي ،الأ�س�س اللغوية لعلم امل�صطلح ،دار غريب ،ط1993 ،1م � ،ص 35بت�صرف.
 .49ينظر :احلمزاوي ،املنهجية� ،ص

.41
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 .50ينظر� :أوملان� ،ستيفن ،دور الكلمة يف اللغة ،ترجمة :كمال ب�شر ،دار غريب ،ط� ،12ص
	.51الأ�صوات العربية� ،ص  ،9وعلم الأ�صوات� ،ص
 .52علم الأ�صوات� ،ص
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.184

.185

	.53ال�سابق� ،ص

.456

	.54ال�سابق� ،ص

.457

	.55ال�سابق� ،ص

.462-461

 .56ينظر :ال�سابق� ،ص

.130-125

 .57ينظر :ال�سابق� ،ص

.508-506

	.58ال�سابق� ،ص

.504-503

	.59ال�سابق� ،ص

.512-510

	.60ال�سابق� ،ص

.181-180

 .61املبارك ،مبارك ،معجم امل�صطلحات الأل�سنية ،بريوت :دار الفكر اللبناين ،ط1995 ،1م� ،ص

.11

 .62ينظر يف هذا املجال :العبا�س� ،سليمان  ،امل�صطلح والرتجمة :م�شكالت قائمة وحلول ممكنة� ،أطل�س
للدرا�سات والأبحاث ،عمان :العدد الأول ،كانون الثاين2006 ،م� ،ص �ص.56-37
 .63ينظر :ال�سابق� ،ص  44بت�صرف.
 .64ينظر :واجهة كتابه علم الأ�صوات� ،ص  7-5بت�صرف.
	.65ال�سابق� ،ص  7بت�صرف.
 .66ينظر :الأ�صوات العربية ،هام�ش �ص . 29
 .67ينظر :مناهج البحث يف اللغة� ،ص  ،161وينظر :ال�سابق ،نف�سه.
 .68علم الأ�صوات� ،ص

.67

 .69ينظر :الأ�صوات العربية � ،ص ،157و علم الأ�صوات� ،ص
 .70ينظر ،حما�ضرات يف علم اللغة احلديث� ،ص
 .71ينظر� :ص

.33

. 31
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 .72ينظر :علم الأ�صوات� ،ص
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.71-70

 .73ينظر :ال�سابق نف�سه.
 .74ينظر ال�سابق� ،ص73-72ما ذكره كمال ب�شر عن الفوناتيك يف الف�صل الثاين بعنوان (بني الفوناتيك
والفنولوجيا) �ص  63وما بعدها.
 .75ينظر :الأ�صوات العربية� ،ص  .45وال�سابق� ،ص
� .76ص

.98

� .77ص

.197

 .78دور الكلمة ،هام�ش �ص
	.79الأ�صوات العربية� ،ص
	.80ال�سابق� ،ص

.89

.97

.120

.98

 .81علم الأ�صوات� ،ص

.201

 .82الأ�صوات العربية� ،ص
 .83علم الأ�صوات � ،ص

.98

.197

 .84حما�ضرات يف علم اللغة� ،ص

.49

 .85ينظر :جممع اللغة العربية ،القاهرة ،جمموعة امل�صطلحات العلمية والفنية ،العدد1962 ،4م،

.95

 .86ال�سابق ،نف�سه.
( .87الأل�سنية واللغة العربية) دي�سمرب1978 ،م �أ�صدرت تو�صية حا�سمة ت�ضمنها املجلد الذي �ضم الوقائع،
ون�شره مركز الدرا�سات التابع للجامعة التون�سية عام 1987م ،بعنوان (الل�سانيات واللغة العربية) وعدل عن
(الأل�سنية) ،وبعد التو�صية اتفق القوم على م�صطلح (الل�سانيات) ،ثم خالفهم �أحمد خمتار عمر الذي كان
حا�ضر ًا و�آثر م�صطلح(الأل�سنية) ،ينظر :حما�ضرات يف علم اللغة احلديث ،ط1995 ،1م� ،ص  23وما بعدها.
 .88علم اللغة �أم الل�سانيات ،جريدة الريا�ض ،اخلمي�س � 28إبريل2005 ،م ،العدد� ،13457صفحة ثقافة اخلمي�س،
االنرتنت article60162.html/28/04/http://www.alriyadh.com/2005
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ثبت املراجع:
	�أوملان� ،ستيفن ،دور الكلمة يف اللغة ،ترجمة :كمال ب�شر ،القاهرة :دار غريب ،ط.12-

ب�شر ،كمال ،التفكري اللغوي بني القدمي واجلديد ،القاهرة :مكتبة ال�شباب.

-

 ،------درا�سات يف علم اللغة ،الق�سم الثاين ،م�صر :دار املعارف1971 ،م.

-

 ،-----علم الأ�صوات ،القاهرة :دار غريب2000 ،م. ،-----علم اللغة العام -الأ�صوات العربية ،القاهرة :مكتبة ال�شباب( ،د.ط)( ،د.ت).حجازي ،حممود فهمي ،الأ�س�س اللغوية لعلم امل�صطلح ،القاهرة :دار غريب ،ط1993 ،1م.
ح�سان ،متام ،مناهج البحث يف اللغة ،مكتبة االجنلو امل�صرية ،ط1990 ،3م.
احلمزاوي ،ر�شاد ،املنهجية العامة لرتجمة امل�صطلحات وتوحيدها وتنميطها ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي ،ط،1
1986م.
اخلويل ،حممد علي  ،معجم علم اللغة النظري ،بريوت :ط1،1985م.
ال�سعران ،حممود  ،علم اللغة ،مقدمة للقارئ العربي ،القاهرة :دار الفكر العربي ،ط1997 ،3م.
العارف ،عبد الرحمن ح�سن ،متام ح�سان رائد َا لغوي ًا ،القاهرة :عامل الكتب ،ط2002 ،1م.
عمر� ،أحمد خمتار ،حما�ضرات يف علم اللغة احلديث ،القاهرة :عامل الكتب ،ط1995 ،1م.
الفهري ،عبد القادر الفا�سي ،الل�سانيات واللغة العربية ،دار توبقال للن�شر ،املغرب :الدار البي�ضاء ،ط،1
1985م.
املبارك ،مبارك ،معجم امل�صطلحات الأل�سنية ،بريوت :دار الفكر اللبناين ،ط1995 ،1م.
مركز درا�سات الوحدة العربية للرتجمة ،الرتجمة يف الوطن العربي نحو �إن�شاء م�ؤ�س�سة عربية للرتجمة ،بريوت :فرباير،
2000م.
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-

 دعوة �إلى التزام خطة منهجية يف تعريب امل�صطلحات ،البحوث واملحا�ضرات ،جممع اللغة العربية ،القاهرة:دورة .53-52 ،27
	العبا�س� ،سليمان ،امل�صطلح والرتجمة :م�شكالت قائمة وحلول ممكنة� ،أطل�س للدرا�سات والأبحاث ،ع ّمان:العدد الأول ،كانون الثاين2006 ،م� ،ص.56-37
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