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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 

 االفتتاحية

 
وعلى  وصلً اللهم على نبٌنا محمد األمٌن وعلى آله وعلى صحابته الغر المٌامٌن الطاهرٌن

 : وبعد أتباعه وتابع أتباعه الى ٌوم الدٌن 
 

   أٌها الحضور الكرٌم من علماء وباحثٌن وباحثات ومسؤولٌن وضٌوف أشقاء وطلبة وطالبات      
 لٌكم ورحمة هللا تعالى وبركاتهالسالم ع

 
لقد جاء ملتقانا الدولً الثانً هذه السنة فً ظرف خاص تحافة حسنات منها حسنة مناسبة ٌوم 

أفرٌل ذكرى وفاة رابد النهضة و اإلصالح فً الجزابر الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس ;6العلم الوطنً
تٌار موضوع الملتقى الموسوم بالتألٌف وحسنة دقة اخ.ربٌس جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن 

وحسنة وقوف أولً أمر والٌة البلٌدة و أعنً السٌد والً الوالٌة و السٌد .المعجمً بٌن الراهن والمأمول 
ربٌس المجلس الشعبً الوالبً ورؤساء البلدٌات الداعم مادٌا ومعنوٌا لخدمة العلم والمعرفة فً هذا البلد 

 .الطٌب 
 .بابا أحمد ربٌس الجامعة .مسؤولً الجامعة وأعنً السٌد دوحسنة تشجٌع ودعم 

 .و السٌد ربٌس القسمواألستاذ أبو حزام األمبن العام للجامعة و السٌد عمٌد كلٌة اآلداب و أمٌنها المحترم 
 (.أم درمان)وحسنة قلبٌة ودعوة علماء أشقاء من المغرب وتونس وسورٌا واألردن و السودان 

جامعة من الوطن لبصل عدد المشاركٌن هذه المرة >6مع استجابة قرابة .ن و اإلٌمان والسعودٌة بلد األم
وهو رقم ممٌز تسجله الجامعة والكلٌة فً تارٌخها العلمً علما أننا اعتذرنا ألزٌد من (ستٌن باحثا )إلى 

 .أربعٌن ورقة بحث على قٌمتها العلمٌة 
 (.همزة الوصل )وحسنة تواصل المشرق والمغرب فً جامعة سعد دحلب 

 
 أٌها الحضور الكرٌم 

 La lexi cographie: إن موضوع ملتقانا هذا ٌخص هذه السنة التألٌف المعجمً بٌن الراهن والمأمول 

reel et perspectif.  
 

نظرا العتباره مفتاحا لتحصٌل العلوم .وفعل صناعة المعاجم لدى المختصٌن ٌخص بأهمٌة بالغة           
 .مهما لتطوٌرهاو جسرا . كلها

ولو تأملنا تارٌخ العلوم عامة و العربٌة خاصة لوجدنا الجواب الحقٌقً فً معجم العٌن للخلبل بن أحمد 
وهو ما زال الى الٌوم ٌحضى .كأول تألٌف معجم تمت صناعته وفق شروطه العلمٌة (.ه:>6)الفراهٌدي 

 .م عربٌة كثٌرةومنه انبجست عٌون علو.بكامل االحترام عند العرب وعند الغرب 
 

كذلك .فً الدنٌا هو فعل معجمً ٌتناول االسم والمسمى .وال غرابة بعد هذا أن ٌكون أول فعل تعلٌمً 
الذي علم هللا تعالى به أدم علٌه السالم بعد أن خلقه فسواه و سجل القرآن الكرٌم ذكره فً قوله تعالى 

مة هو فعل معجمً صرف ٌقوم على األسماء ففعل التعلٌم فً اآلٌة الكرٌ(.وعلم آدم األسماء كلها )
ومع هذه األهمٌة الصرٌحة فان الفعل المعجمً لم ٌلق بعد لدى الباحثٌن .كخطوة بداٌة أولى .ومعانٌها
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االهتمام الالبق به كفعل علمً هام وأساس فً االطار العام أما فً الخاص ونرٌد به التألٌف المعجمً 
 .فهو أقل وأضعف وأندر.المتخصص 

 
والمصطلحات انتقلت .وبدا علٌها تفرع وتشعب ٌكبر من ٌوم الى آخر .ك أن العلوم بلغت تطورا كبٌرا ذل

لذا فالحاجة الى .فصار لكل تخصص بنك مصطلحً.أوعٌتها من أوعٌة المجموعات الى أوعٌة البنوك 
لوم المعجم المتخصص أضحت ضرورة ملحة تتبع التطور وٌفرضها هذا التوسع الكبٌر فً شتى الع

 .فً تطور المعارف االنسانٌة والعلمٌة والتقنٌة والطبٌة .وهذه السرعة المدهشة 
 

 أٌها الحضور الكرٌم
                                                                                                                                                   

ثم تبعتها أفعال . تلقابٌا فعل المصطلح وفعل الترجمة رأسا lexical specialisèعل المعجمً إن ذكر الف
 .فً صناعة هذا الفعل العلمً الهام .وذلك لتداخل العلوم وترابطها .علمٌة  ومعرفٌة أخرى كثٌرة 

   
عالٌاته قرابة سنتٌن وفً هذا السٌاق وبغٌة عالج قبل فوات اوان جاء ملتقانا الدولً الثانً الذي ستنشط ف

 :موزعة على محاور الملتقى األساسٌة التالٌة .علماء وباحثٌن وخبراء وأساتذة  ورقة بحث من
 
 : الماهٌة والتارٌخ–التألٌف المعجمً -6
 فً العلوم االنسانٌة -:    المعجم المتخصص-7

 العلوم التكنلوجٌة -                             
 العلوم الطبٌة -                             

 .العلوم الدقٌقة -                             
 : المصطلح والترجمة-8
 .فً اللسان العربً حآلٌات صناعة المصطل-9
وستكون مرتبة على ست ورشات عمل ٌفعلها األساتذة المشاركون من مختلف الجامعات ومراكز    

 .البحث فً الوطن العربً الكبٌر 
 

 حضور الكرٌم أٌها ال
أننا نرٌد بهذا الحدث العلمً الدولً فً جامعة سعد دحلب أن نقرب بٌن الرؤى و األفكار   و التأمالت 

 فً عالم المصطلحات
التً منها نستبشر وحدة علمٌة وفكرٌة فً وطننا العربً األصٌل نقاوم بها هذا التمزق .ومفاهٌمها 

 .تنا  الواحدة والتفرق و التزلق الذي لم ٌتوقف نخر جسم أم
لهذا الملتقى أن تنشط خالٌا الدماغ الفكرٌة لٌتوجه فعل البحث الى ماهو أصلح وأنفع وأحفظ .إننا نرٌد

 .لكٌان أمتنا الواحدة 
إننا نرٌد أن نضع طرٌقا معا نؤكد فٌه قدرتنا على صناعة معجم حضارتنا وقدرة لغتنا العربٌة على 

 ن استٌعاب علوم عصرها فً كل زمان ومكا
 .كما نؤكد أن اللغات هً كٌانات قابلة للتطور باستمرار فإما أهلها ٌحٌونها أو ٌقتلونها *
 

 أٌها الحضور الكرٌم
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ستتابع خالل أٌام هذا الملتقى الدولً ورقات بحث مهمة تفٌد فً قٌمة موضوع صناعة المعاجم 
معارف والعلوم سواء المتخصصة وتبٌن أن موضوع المصطلح والترجمة هو هم مشترك بٌن جمٌع ال

 االنسانٌة منها أو العلمٌة أو التقنٌة أو الطبٌة 
فلعل هذا اللقاء العلمً سٌزٌل بعضا من هذا الهم المشترك و ٌرسم قواعد وآلٌات  مشتركة تدفعنا عن  

 .قناعة للم شملنا المعرفً المشتت ومنه الى بناء معجم حضارتنا الممٌز 
 أٌها الحضور الكرٌم 

 هذا الٌوم عناوٌن مهمة منها  سنتابع فً
 السودان-المعجم السٌاقً للدكتور حسن بشٌر الصدٌق -
 .المغرب -مصطلح القرآن منهج مفتاح العلوم التجرٌبٌة ادرٌس الخرشاف -

 .سورٌا -ممدوح خسارة-منهجٌة تعرٌب األلفاظ
 .األردن  -حسام العفوري -آلٌة النطق فً صناعة معجم العٌن  

 البلٌدة–د لعبٌدي –ة فً المعجم البٌولوجً األلفاظ الدخٌل
 سهام موساوي –النموذج الصوري لحوسبة المعجم العربً -
 .د شامة عالل –المعجم األبجدي للمؤلفٌن فً الطب النبوي -

 .محمد قماري .أ –المصطلح الطبً 
 .بادٌس فوغالً–مصطلح السٌمٌابٌة والترجمة -

 .د لحسن عمر-المصطلح والترجمة
 .قاسمً ناصر–ح والمفهوم على العلوم االجتماعٌة المصطل-
 .تلمسان.دكاظم عبد الرحمان–التحدٌات اللغوٌة فً وضع معاجم الفٌزٌاء -
 .سورٌا.أنور الخطٌب –المعجم النباتً العربً -
 .تونس–أحمد سعٌدان –من المعاجم الى المكانز و التوثٌق االلً -
 المغرب–عمرمهدٌوي –المعجم االلكترونً -
 
 

 أٌها الحضور الكرٌم 
أشكر جمٌع الذٌن ساهموا من فكرة الموضوع الى لحظة الملتقى من كلٌة اآلداب و العلوم االجتماعٌة -

أعضاء مخبر اللغة العربٌة الذٌن لم ٌقعدوا قرابة .بداٌة من عمٌدها واألمٌن العام واألساتذة والباحثٌن 
السٌد . ل أٌضا أولً أمر هذه الوالٌة المضٌافةوشكري موصو.ستة أشهر عن جهد تحضٌر هذا المؤتمر 

والً الوالٌة وأمٌنها الحاضر معنا والسٌدربٌس المجلس الشعبٌالذي وقف داعما مادٌا ومعنوٌا لملتقاكم 
 هذا هو وهٌبة أعضاء المجلس الشعبً المحترمٌن شكرا لكم على دعمكم هذا 

 وا فً دعم ملتقانا و الشكر موصول الى رؤساء بلدٌات الوالٌة الذٌن ساهم-
 ....و تربٌة...وشؤون دٌنٌة..وكذامدراء الوالٌةمن شبٌبة ورٌاضة -

 .أما لجنة تنظٌم الملتقى و اللجنة العلمٌة له فشكرنا كبٌر الٌهما
 كما الننسىجنود الخفاء الساهرٌن والقابمٌن والعازمٌن على انجاح هذا الحدث العلمً -
 .الساهرٌن و الواقفٌن على نجاح هذا الملتقى العلمً وشكري أٌضا رجال األمن و االمان -
 وشكري الى محافظة المكتبة الذي شرح لناصدره وفتح لنا المكتبة الجراء فعالٌات هذا الملتقى -

 .     وأشكركم جمٌعا و آمل لكم التوفٌق والنجاح والسالم علٌكم
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 المعجـ الّسياقّي؛
*منيٌج تطبيقيّّ في الّنّص الّشعريّ   

 

د حسف بشير . أ  

 األستاذ المتفّرغ لمبحث العمميّ 

الّسوداف –الخرطوـ   

 

 : مدخؿ الدراسة –واًل أ

في نظػرةو ددٌّةػ و ردػر ارٌدرا ػلت ارديةٌدلػ  اردٌ اػل  ةلرٌلرػ  اريرةٌلػ  نيلال ػل دا ػلح ارػٌدركؿ إرػ   ػل ر  

رٌلرػ   كلينػي قلل  ػل ك طكلر ػل؛ قلػث دكا ر اريلكـ كارديلرؼ؛ فإٌف  أالؿ ارٌدرس ارديةٌدي لينػي  قةةلػؽ ا

 . ككف دكاكة ن رليار دنٌزر ن عل  كٌؿ أندلط نشلطه

كنقػػف فػػي كطننػػل اريرةػػٌي دق ػػلةكف إرػػ   أاػػلؿ  ػػذي ارٌدرا ػػلت ك ندل  ػػل رقاػػظ ارٌلرػػ  اريرةٌلػػ  أّػػكل  

كف إرػػ  ذرػػؾ كدق ػػلة. ركاةطنػػل ارةكدٌلػػ   كشػػيلر اركقػػدة اردنشػػكدة  كدػػدعلة ار ػػعزر كارٌ يػػلكف علػػ  كػػٌؿ رلػػر

 .رقاظ ر لر  اإل الـ اردر ةط  كشلةلن ةقاظ ارٌنٌص ارةرءانٌي اردنٌزؿ ة ذي ارٌلر 
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ػػؼه د ػػد ده دػػف ارٌلةػػلف اريلٌدلػػ  ردل ةلنػػل أٍف قػػٌررٍت دقػػلكري اردكيػػكعٌل  علػػ  أ ػػلس رؤلػػ و   ٌنػػه ردّك كا 

د ةلء في ًّ . كايق و رد طلةل نل ارةكدٌل  ار ي ن   دف ل ةلرداء ارٌلركمٌ  " ار ٌأرلؼ ارديةديٌ "ٌن   ذي اردقلكر ّك

ةأندلطػه ارد نٌكعػػ  اٌر ػي  يلةػػٌي در لػؼ قلةػػلت اريرةٌلػػ  ارديلاػرة؛ فلرٌلرػػ  اريرةٌلػ   نػػ  ل دكاكةػ ن ةٌلنػػ  ارديػػلرـ 

ػػػد رطػػػٍت ك رطػػػك كاّةػػػ ن نقػػػك ار ٌةػػػٌدـ  كارٌ طػػػٌكر كار ٌأاػػػلؿ  فػػػي دةػػػل ت اريلػػػـ؛ اردةػػػٌي   رلقلػػػلة اّنٌلػػػ   ّك

 .رٌ طةلةٌي  كار ٌةنيٌ كاإلن لنٌي  كا

ارٌػذم لرطٌػي  ػلقلت اريلػكـ " ارديةػـ ارد رٌاػص"كدف أكةر ددارلنل إر  دلداف ار ٌأرلؼ ارديةدػٌي  

ٍفؽ آرٌللت ارٌل لف اريرةيٌ . ارد نٌكع   .كدف  ذي ارددارؿ ارداطلح؛ دف قلث إةداعه ك يرلةه كى

ػػد ك ػػذا ارةقػػث ل ػػ  دؼ رددػػ  ةلنػػبو كاقػػدو دػػف در لػػؼ ارةيػػللل اٌر ػػ  طػػ  اردقػػلكر  ّك ي أٌّر  ػػل ري

؛ ك ػك ارديةػـ ارٌػذم  لؤٌكػد علػ  قلػلة ارٌلرػ  "(6)ارديةـ ار للٌّي؛ دن له  طةلةيٌّ في ارٌنٌص ارٌشيرمٌ : "أ دل ه

فلر ٌأرلؼ ارديةدٌي اٌرذم ل  شرؽ آفػلؽ ارد ػ ةةؿ يللػ ه فػي ار دلػ  . كدكاكة  ل رليار ةدر رعل ه ارد ةٌددة

كأدػـ اريػلرـ    ػلةؽ فػي دلػداف إةػداع اردقػلكر . ة ارٌدػ  كشػلة  ا ر ةػلط ةقلػلة رر  ػلرٌد   رلد ارقللة  فقلل

كفػي قلل نػل اريرةٌلػ  ارديلاػرة فػراغه . اردركزٌل  رلرل  ل فػي اررطػلب اريػلردٌي  كفػي شػةك  ارديلكدػلت اردةٍكرٌلػ 

 ػللّ ل ارٌنٌاػي  كل  كشػؼ  نرلػد أف ناػٌدـ كنؤرٌػؼ ديةدػلن لي دػد اركلدػ  فػي. ر ذا ارديةـ اٌرذم ندعك إرلػه

 .دى ر  ل دف رالؿ دق كا ل اراكرٌم كارقيلرمٌ 

 ػػذا ارةقػػث ٌذٍف ل ػػ  دؼ ارػػٌدعكة ر ػػٌد  ػػذا اراػػراغ اركػػل ف فػػي درا ػػ نل ارديةدٌلػػ  علػػ  نطػػلؽ ارػػكطف  

ٍفػػؽ عريػػه ةػػزءنا دػػف  ػػذا اراػػراغ ةدرا ػػ و  طةلةٌلػػ و فػػي ديةػػـ ارٌشػػير ارةػػد لـ  اريرةػػٌي اركةلػػر  كل ػػدة ةنا ػػه كى

ٍلف  :كل نٌرؿ ر ذا ارٌدرس ارٌ طةلةٌي ندكذةى

 :اردةٌدد  اررزرٌل  رديٌلة  طرف  ارةكرمٌ  -أٌكر دل 
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  لكحي كةلّي اركشـ في ظل رارلد رركر  أطػالؿه ةةػّر  ّ دػد

.............................. ............................... 

 ػٌي ارلٌػكف رـ ل رػٌددعلله نة ككةهو كأٌف ارشدس أٍرةىٍت رداءى ل

 :فرلدة اةف زلدكف ارٌنكنٌل  –كّلنل دل 

 كنلب عف طلب رةللنل  ةلفلنػل أيق  ار ٌنل ي دلالن دف  دانلنل 

 .............................. ............................... 

ةلة ه دنػًؾ نرال ل ف رالنػل عللًؾ دٌنل  الـ اهلل دل ةةلػتٍ    اى

ٍفؽ ارٌ للؽ  كدل  فدف رالؿ  دنلّش  رر  ارٌنٌاٍلف ل  طلع ارةقث أف ل  كشؼ أ رار ارا ـ ارٌلركٌم كى

ل  كشػػؼ أ ٌدلػػ   ػػذا ارٌ ػػللؽ فػػي ار ٌا ػػلر ارديةدػػٌي رٌلرػػ  ارٌشػػير اٌر ػػي  قػػٌدد ارٌد رػػ  ارٌلرٌكلػػ  ارد ػػ  ٌدف  دػػف 

 .ارشلعر دةدع ارٌنٌص 

ٌط   ذا ارةقث   :كفي  ادلـ ري

 .را  ددرؿ اردٌ  –أكٌ ن 

 :عرض ارٌنٌاٍلف ارد   دف  رر  ل ةلرٌدرس ارديةديٌ  –ّلنللن 

 نٌص اةف زلدكف -نٌص طرف  ارةكرٌم         ب -أ 

 :دنلّش  ارٌندكذىةلف –ّلرّلن 

 .اردةٌدد  اررزرٌل  رطرف  ارةكرم - أ

 .فرلدة اةف زلدكف ارٌنكنٌل  -ب

 .كلد  ارر لـ  كة ل دةدؿ ارٌن ل ل كارٌ كاللت –راةيلن 
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 . كادش ارةقث – لن رلد

ٍلف ارد   دف  رر  دل ةلرٌدرس ارديةديٌ  –ّلنللن   :عرض ارٌندكذةى

 :   (2)الّنموذج األّوؿ -أ

ػػ  ّ دػػػد    لكح كةلّي اركشـ في ظل ر ارلػد      رركر  أطالؿه ةةّر

كفلن ة ل اقةي علٌي دطل  ػػـ   لةكركف     ًلؾ ا ػ ن ك ةلٌػػد      ّك

 راللل  الفو ةلرٌنكااػؼ دػف ٌددً       كلػػػٌ  يػػدكةن كأٌف قدكج اردلر 

 لةكر ة ل ارداٌلح طكران كل  ػدم      عدكرٌل ه أك دف  الػػػف اةف للدفو  

 لشٌؽ قةلب اردلء قلػزكدي ل ة ػػل     كدل ّ ـ ارٌ رب ارداللػؿ ةلرلػػد 

    دظل ػر  دطىٍي رؤرؤو كزةرةػد      كفي ارقٌي أقكل لناض اردردشلدفه  

  نلكؿ أطػراؼ ارةرلر ك ر ػدم      رذكؿه  راعي رةرةػػلن ةردللػػ و  

نًػٌكرنا    رٌلؿ قٌر ارٌردؿ دعصه ره نػػد      ك ة ـ عػف أٍردػي كػأٌف دي

 أ ٌؼ كرـ  كػدـ عللػه ةإّدػػد       ة ػه إلػلي ارٌشدػس إٌ  رّل ًػػه 

 :الّنموذج الثّاني -ب

 كنلب عف طلب رةللنل  ةلفلنػػػل     دانلنلأيق  ار ٌنل ي ةدلالن دف  -6

د قلفى اةح ارةلف اٌةقنل -7 ٍلف داعلنػػػػل    أٌ  ّك  قلفه  فةلـ ةنل رلقى

زنلن دع ارٌد ر   لةل  كليةللنػػل    دىٍف دةلغي اردلة لنل ةلن زق ػػـ -8  قي

 نلأين لن ةةرة ـي  ّػػد عػػلد ليةكل أٌف ارٌزدلف اٌرذم دل زاؿ لييقكنػػل -9

ٍكا -:  آدلنل: ةأف نىرىٌص   فةلؿ ارٌد ػػر  يلظ اريدل دف   لّلنل ار كل فدعى
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 كأنةٌت دل كلف دكاػػك ن ةألدلنل فلنقٌؿ دل كلف ديةكدان ةأنا نػػػػل -;

د نكػػكف كدػل ليرش   اٌرّنػل ->  فلرلكـ نقف كدل ليرةػػػ   الّلنل ّك

........................................ ................................... 

 فلرقٌر دف داف إنالفلن كدػػػل دلنل دكدي عل  اري د دل ددنل دقلفظ ن  -;9

 ك  ا  ادنل قةلةلن عنػػػًؾ لىّنلنػل فدل ا  يينل رللالن دنًؾ لقة نػل ->9

نل دف علك دطليػه -=9  ةدري ارٌدة  ؛ رـ لكف قلشلًؾ لياةلنل كرك ال نقكى

ف رـ  ةذري الػ ن  أٍكر  كفلءن  -<9  فلرٌطلؼ ليةنينل   كارٌذكػػػر لىكالنل كا 

 ةلض ارللدم اٌر ي دل زرػت  يكرلنل كفي ارةكاب د لعه إٍف شايًت ةه -5:

ةلة ه دنًؾ نيرالػػ ل ف يرالنػػل عللؾ دٌنل  الـ اهلل دػػل ةةلتٍ  -6:  اي

 :مناقشة الّنموذَجْيف –ثالثًا 

 :ة لطرفة البكريَ المقّدمة الغزليّ  –الّنموذج األوؿ 

عشػرة ارةلػػلت ارد ػ  دف  ةػػلءٍت دةٌددػ ن رديٌلةػػ  طرفػػ  ةػف اريةػػد ارةكػرٌم  ك ػػي ارديٌلةػ  ارارلػػدة اٌر ػػي  

كٌّل ه دف  ؤ ء ارٌدار ػلف  ػرل أٌف ارٌلرػ  اٌر ػي كي ةػٍت ة ػل ررػ ه . دار نةلشه ةلف ارٌدار لف قكؿ ديةد ل ارٌلركمٌ 

ػد ذ ػب ارػٌدك كر طػه ق ػلف إرػ  أةيػد دػف ذرػؾ فػأنكر ارديٌلةػ  . يةلن ديٌةدةه ؛ فةد ا  ردـ طرفػ  ديةدػلن اػ ّك

ك أ ل ػلن . أة ي ل؛ ةقٌةػ  أٌف اػلقب  ػذا ارٌشػير رةليػيٌّ  كشػير رةيػيٌّ لد ػلز ةلرٌ ػ كر  إرػ  درةػ  اإل ػالؼ

ا عل   ذا ارٌرأم ٌّرر طه ق لف أٌف ارديٌلة  أك ي ػل دػف كيػع ارػٌركاة  كاػني  علدػلء ارٌلرػ ؛ إذ رػك كػلف  ػذ

ارٌشير رطرف  ركلف شيران ليظ ر ارددٌلز ار لس اٌرذم ل ـ شير رةلي   كرةلءت  ذي ارديٌلةػ  فػي شػيرو ةػٌلف 

 .(8)ارل ر كارة لط     ؿ اردنطكؽ كاردا كـ
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كارةلنػػب ارٌػػذم ا ػػ  دفه فػػي  ػػذا ارةقػػث ا  كشػػلؼ أٌف ارٌد رػػ  ارٌلركلػػ  اريلدػػ  رلداػػردات كاريةػػلرات  

أٌدػل ارٌد رػ  ار ػلس فػي  ػذا ا   كشػلؼ ف ػي ارٌد رػ  ارٌلركٌلػ  . لاد اردةدع رلػٌنٌص رل ٍت كلفل ن ر كيلح دة

ٍفػػؽ  اٌر ػػي ل ػػدم إرل ػػل ارٌ ػػللؽ؛ فلركلدػػ  كاريةػػلرة فػػي دق كا ػػل ارٌ ػػللّي  دٌّػػؿ اردا ػػلح ارةػػذرم را ػػـ ارػػٌنص  كى

 . كٌةه دةدعه

 :كرنأرذ رذرؾ يركةلن دف اردّل  ارٌ طةلةل 

  لكح كةلّي اركشـ في ظل ر ارلد ةّر  ّ دػػدرركر  أٍطالؿه ة -أ 

: ادػػراةه دػػف ةنػػي كللػػب أقٌة ػػل طرفػػ  اةػػف اريةػػد  كارطػػالؿ: فلرد رػػ  ارٌلرٌكلػػ  ارة ػػلط   ةػػٌرر أٌف ركرػػ ى  

ركػٌف  ػذي ارٌد رػ  ارديةدٌلػ  . (9) ةػًرؽي : ك لكح. ك ك دل شرص دف آّلر ارٌدللر ةيد رقلؿ ارقةلة : ةدع طلؿو 

ف ػذا . ف ذي اردةلاد لدكف ف د ل دف رالؿ ارديةـ ارٌ ػللّي.      كشؼ دةلاد اردةدع ارة لط  اردةلشرة

فةػد  ةػٌدرٍت ! دينل ػل لػل رلق ػرة: ارديةـ ل يح دف  ا لر اركلدلت كاريةلرات عل   ذا ارٌنقك؛ رركر  أطالؿ

 ػػكر ا ػػ درار رةلطػػه دينل ػػل ارٌ ػػللٌّي  ظ ػػر؛ فاػػي ارظ: ك لػػكح. ارػػٌدار اريػػلدرة ارن ػػ  ة ػػذا اررػػراب اردػػكقش

كدٌدػػل  ػػك كايػػحه أٌف ةػػلّي كػػٌؿ شػػيءو ّدلر ػػه كآرػػري  كركػػٌف ةػػلّي اركشػػـ  نػػل . ارنا ػػٌي كاركةػػداني ة ػػذي ارػػٌدللر

ٍفؽ ارٌ للؽ   لياٌ ر إٌ  ةلركشـ ارةدلـ؛ فلركشـ ارةدلـ لككف أدل لن كرٌدلعلن  كة ذا لككف دظػلفران را ػـ ارداػردة . كى

 . لكح: اردا لقل 

 راللل  الفو ةلرنكااؼ دف دىدً  دكج اردلركٌل  يدكةن كأٌف ق -ب

دػػدرؿ ار ٌا ػػلر ر ػػذا ارةلػػت طرلةػػ  ارٌ ػػلر اردٌ قػػدة ةػػلف ركػػب اردقةكةػػ  كارٌ ػػاف اريظػػلـ  فكػػؿٌّ ًدٍن دػػل 

ارٌ اف ل ػأٌ   ر ػل .    ةلـ ار لر  لرةن  ك قكد عف ا   ةلد   لرةن أررل  ككؿٌّ  يلك ف ظ ر ك نراض ف ر اي

 . دكاج  كارٌركب ل أٌ   ره ذرؾ ةايؿ ارٌنكااؼذرؾ ةايؿ ار
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كعنػدنل فػي ارةةل ػؿ . ا ػـ اردالعةػ  كاردالطاػ : ك ذا دل لةيلنل كفػؽ ارٌ ػللؽ نر ػلر ر ا ػلر كلدػ  دىدً 

ك ػذا دػل ةيلنػي أّػٌرر أٌف طرفػ  لرلػد . اريرةٌل  ةلرٌ كداف ن  يدؿ  ذي ارداػردة ر د ػدة ارـٌ رطال ػل ةػلف لػدل ل

إٌف ركب اردقةكةػ  دػل كػلف لنةرػي أٍف ل ػلر علػ  اررض  ككػلف عللنػل أٍف نقدلػه علػ  : ؿةةل ه  ذا أف لةك 

 .أكٌانل في ار قلره دف دكلفو ّرر  كأف ن د دي دف ةدء ارٌرقل  إر  دن  ل ل

  كارٌ ػللؽ  نػل (:)ارٌاػةلح ارةػلكر: ككلد  يدكةن في آرر شطر ارةلت ارٌكؿ دينل ػل فػي دطلػؽ ارٌلرػ 

 .(;)قلؿ ددرك ن ديةدٌللن ر ل  كذاؾ دل لن ةـ دع دراد ارشلعر دةدع ارٌنٌص لقٌدد  لع  اررٌ 

ةلب اردلء قلزكد ل ة ل -ج  كدل ّ ـ ارٌ رب ارداللؿ ةلرلػد   لشٌؽ قى

ةلب اردلء ديظده كليلرللػه اردكةٌلػ  ـٌ (>)قى   كارٌ ػللؽ للزدنػل ة ػذا ا ر لػلر ةاػ ح ارقػلء  فلركلدػ  ةيػ

فػؽ ار ىػػللؽ . كةك ػػر ارقػلء دينل ػل ارديقلٌةػػ  كاردػكاٌدة.  ي ارقػلء دينل ػل ارقػػبة  كارقٌلػ ـى دينػلي شػػؽ  كى كارايػػؿ ّى ىػ

فلرٌ ػالن  اريظلدػ   درػر اردػلء ف ةيلػه . ارةليي ةلردكازن  ةلنه كةلف ارديلرع لىشٌؽ في ادر اػدر ارةلػت

ػػػٍكدٍلف ٍلف  ك عػػػب ارالػػػلؿ لشػػػٌؽ ار ٌػػػراب ارد ػػػ  دؼ فلةيلػػػه كى لنػػػداقلف قػػػلؿ دػػػركر  ركػػػٌف كػػػكدىٍي اردػػػلء. كػػػكدى

كريػؿ  ػذا  ػك ارٌ ػةب ارٌػذم لةيػؿ علدػلء ارةاليػ  لةكرػكف . ارٌ الن   أٌدل ككدل ارٌ راب فلدٌّالف  ّةل لن رلٌاػكرة

 .أٌن ل نةؿه ررلر اردق كس رلدق كس: في دّؿ  ذي ارقلر 

 كفي ارقٌي أقكل لناض اردردشلدفه    دظل ر  دطٍي رؤركو كزةرةد -د

اػدر ارةلػت دينل ػل ليطػك رل نػلكؿ ّدػر ارراؾ فل ػةط عللػه ارػٌناىضي دػف كرؽ  "لناض اردردى "عةلرة 

كركٍف رػلس  نػلؾ طل ػؿه كراء  ػذا اردينػ  ارديةدػٌي اردةلشػر  كارٌد رػ  ارةكٌلػ    كشػؼ فػي . (=)ارٌشةرة كنقكي

اّف ر نػلكؿ  ّنللل ارٌ للؽ؛ ك ي أٌف قةلة  ارٌشلعر طكلل  ارينؽ  فلررزاؿ ارٌشلدف علػ  ةدػلؿ عنةػه ّػد نٌاػه
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ّدر ارراؾ  كدل في ركف ارٌ ارلقٌل  ارٌّلني لنيكس عل  طرف ل ارٌكؿ اردقذكؼ راظلن  اردكةكد في  ككلف 

 .ارٌاكرة

أٌف  ػذي ارقةلةػػ  د رفػػ ه : فػإٌف ارٌ ػػللؽ لةيػؿ دينػػلي" دظػػل ر  ػدطٍي رؤرػػؤو كزةرةػػد"أدػل عةػػز ارةلػت؛ 

 .ّرٌل ه دكفكرة ارٌنيلـ

  نلكؿ أطراؼ ارةرلر ك ر دم   ةردلل و رذكؿه  راعي رةرةلن  - ػ

د ر  ارٌ للؽ في  ذا ارةلت  كرٍّس ةدلؿ اريلنىٍلف  كةدلؿ ارش ػير كطكرػه فػي ركرػ ؛ فاػي ارداػراع 

كفػي ارداػراع ارٌّػلني لػدؿ ار ػداء . ارٌكؿ  ر لط نظػرة ارػٌذعر ةنظػرة ارقنػلف؛ ف ظ ػر اريلنىػٍلف اٌ  ػلعلن كقنلنػلن 

طػكؿ ارش ػير ك راكدػه كةدلرػه كان ػداره فػي ركرػ  قةلةػ  كااػؼ اررػزاؿ؛ طػرؼ اررزاؿ رطراؼ ارةرلػر علػ  

 .اراكرة ارٌّلني اٌرذم  ن قب رال اه أ لكةٌللن عل  ارٌطرؼ ارٌكؿ

  رٌلؿ قٌر ارٌرـ دعصه ره ند ك ةً ـ عف أرد  كأٌف دنكٍّران  -ك

ارٌشلعر دف  ذا ارةلت   رك  كٌنل ن  ردـ ارديةـ ارٌلركٌم اردةلشر ردل ا  طينل أف ن  كشؼ دةاكد

فػإٌف ارٌشػلعر لرلػد . فلرٌ يةلر ارٌلركٌم  نػل أاػلب ةػلرردكض ارديػلٍٍّؿ عػف إدراؾ كظػل ؼ اركلدػلت فػي ارةدػؿ

إٌف ّرر ارقةلة  قلف  ة ـ أّقكافه دشرؽه نةت في كّلب رطب ك ط دنطة و دف قٌر ارٌردػؿ  ف ػك : أف لةكؿ

 .(<)دقاكظ دف أف  نلره ارٌشكا ب

قػػ كاف فػػي ديةػػـ ارٌشػػلعر ّػػد  رلٌػػؿ قػػٌر اررٌدػػؿ  كرػػـ ل رلػػؿ ارػػٌدعص ارٌنػػدٌم  اردػػر ارٌػػذم ركػػٌف ارّي

 .ل  كشاه ارٌ للؽ في د ر ه ارةٌلن  عل  دراد ارٌشلعر

كقػػلف ن ػػ نطؽ ارديةػػـ ارٌ ػػللّي نلاػػي اٌف اة  ػػلد  ركرػػ   شػػلع ارٌيػػللء  ك شػػلع اريطػػر فػػي قلػػلة 

ٌّرػر كارّقػكاف؛ فػإٌف ز ػرة  قةلة ل  كارٌيللء كاريطر دينللف لا دػلف ديػلن  دػف رةػط اريالّػ  ارٌ اػكلرٌل  ةػلف ار
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شػراّلن أٌف . ارّقكاف  دٌؿ عل  ارةللض اردشرؽ ةلكن ل  ك دٌؿ عل  ارًيطر ةٌرلل ل كدٌدل لزلد ارةلػلض يػللءن كا 

ر دف ةلف في إةراز  ذا ارٌيللء اررلدر؛ رنه لظ " أٍرد "ك كذا  ش رؾ ارداردة .  ذي ار نلف في ّررو أٍرد 

 .نطلؽ ارٌ درة

ردػلذا  ػذا ارّقػكاف علػ  دعػصو  : كفي دن ةنل    كشلؼ ددركؿ  ػذا ارةلػت نّلػر ار ػ ل  ار ٌلرلػ 

ـى ارٌدعص ندٌللن  كدل ارٌ ٌر في ةيػؿ ارػٌدعص ك ػط دنطةػ و دػف قػٌر ارٌردػؿ  إٌف اإلةلةػ  عػف  ػذي ار ػ ل   كًر

لػػػ  اردقلفػػػ  علػػػ  ّرػػػر ارقةلةػػػ  رلكػػػكف داػػػدران دا دػػػلن كأيػػػراة ل  كاػػػلنل إرػػػ  يللػػػ  اإلشػػػراؽ كارٌظ ػػػكر  كيل

ك ك يػللءه كعطػره فػي ارٌاػكرة اردّلػ ؛ ةايػؿ اردقلفظػ  علػ  ارّقػكاف ة ػللجو دػف ارٌردػؿ . رلٌيللء كاريطر

 .(65)اررلرص

 :فريدة ابف زيدوف الّنونّية –الّنموذج الثّاني 

 :أيلءةه  زد ه    كشلؼ ارديةـ ارٌ للّي رلٌنص -6

 ذي اإليلءة  زد ن؛ رٌنه   لدكف ف ـ دى ر  أراػلظ ارػٌنٌص ةػدكن ل  فػلرٌنٌص  نػل فػي إطػلرو  ّد كلنتٍ 

 .رلصٍّ  كأ لرلب ارٌ يةلر ارٌلركٌم دنٌزر ه  عل   ذا اإلطلر اررلٌص 

إف ارد ػػػلق  ار ػػػلس فػػػي شػػػرلط قلػػػلة اةػػػف زلػػػدكف اردنػػػٌزؿ فػػػي  ػػػذا اإلطػػػلر   دّػػػؿ فػػػي اردشػػػ رؾ 

 .ل  عار ل؛ اردلرة كٌ دة ةن  ارد  كاياريلطايه ةلنه كةلف ةدل

كدل   دٌّػؿ فػي ارٌاػراع ارٌػذم دار ةلنػه كةػلف أرػٌد أعدا ػه  كا ػع ارٌّػراء كارةػلي ارػكزلر أةػي عػلدر ةػف 

 .عةدكس اٌرذم نلف ه عل  قٌب كٌ دة  أك اٌرذم ااطلد ه شةلؾ كٌ دة كلدان في اةف زلدكف
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اركّلػػؽ اركشػػلل ّػػد رةػػط ةلنػػه كةػػلف كٌ دة  ّػػـ ّػػٌررت  فػػي قلػػلة اةػػف زلػػدكف اركلشػػا  رلػػٌنص أٌف ارقػػب  

كر ػػنل نػػدرم  ػػةب  ػػذا ارٌ دٌنػػع إ  دػػل  ػػلّه "إن ػػلء ذرػػؾ ارقػػٌب؛ ف دٌنيػػٍت عنػه  -دػػف طػػرؼو كاقػػدو –ارديشػّك  

 :؛ فأنشدتٍ ...دف أٌف اةف زلدكف أشلر إر  درٌنل  ل عي ة  أف  يلد اك لن يٌن ه  (66)اةف ةٌ لـ

 رـ   كى ةلرل ي كرػػـ   رٌلر   دل ةلننل رك كنت  ناؼ في ار كل

 كةنقتى رلراف اٌرذم رـ لّدر   ك ركتى يانلن دّدػػران ةةدلره

 ركف دي لتي رشةك ي ةلردش رم   كرةد علدتى ةأٌنني ةدر ارٌ دػػل

 : ةةلن آرر؛ فةد نةد اةف زلدكف ةل لن ّلر ه فله (67)كل كؽ القب ارٌناح

 ةكٌؿ  ككبو  لطؿ اركةؿ دردؽً      ة  اهلل أٍريلن يدٍت رؾى دنز ن 

 :ديٌلالن ةأف ارٌنةلد علةكا ذا ارٌرٌد  رةكره

 ك  زاؿ دن اٌل ةةرعل ؾ ارةطر    أ  لل أ لدي لل دار دٌل  دف ارةل 

 .فةد زعـ ارٌنٌةلد ةأٌف  ذا أشةه ةلرٌدعلء عل  اردقةكب دف ارٌدعلء ره.دع  ةدلـ ارٌدعلء ةلرٌ الد 

ندل ارد  ق ف ّكؿ   :ارشلعركا 

 اكبي ارٌرةلع كدلد ه   دي- يلرى دا د ل –ف ة  دللرؾ 

كدػػع أٌف  نػػلؾ ةكانػػب فػػي  ػػلرلن اةػػف زلػػدكف ارٌ لل ػػٌي  كشػػؼ ةلنةػػلن دػػف إةػػداع  ػػذا ارػػٌنٌص  ركٌنػػل 

ٍفػػؽ ديةد ػػل ارٌ ػػللٌّي كدى ر ػػه علػػ  دػػراًد ارٌشػػلعر دةػػدع  ن ةلكز ػػل إرػػ  د ػػ  دفنل ار ػػلس؛ ررػػ   ػػذا ارػػٌنٌص كى

 .ارلدةارةالدة ار

 :في األمثمة الّتطبيقّية عمى لغة الّنونّية -7

 كنلب عف طلب رةللنل  ةلفلنل   أيق  ار ٌنل ي ةدلالن دف  دانلنل -أ
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رٌكؿ ك ل و لةيؿ اةف زلدكف فل ق  ارٌنٌص دار ن ق ب ديةد ل ارٌ للّي عل  ارق رة اٌر ػي اػدد ه  

كٌد رػػ  ارق ػػرة  نػػل ةٌلنػػ ه دػػف  ػػللؽ . ة إرػػ  ارٌشػػةلءة ػػةب  ةػػٌدؿ أقكارػػه دػػف ارةػػرب إرػػ  ارةيػػلد  كدػػف ارٌ ػػيلد

ككايػػحه أٌف اردينػػ  ارٌػػذم اٌ ٍ ػػنل عللػػه  ػػذا ارا ػػـ  ػػك دػػل لػػدؿة عللػػه ارٌ ػػللؽ  كرػػلس دطلػػؽ ارد  رػػ  . ارػػٌنص

ػؿ فػي . ارٌلركل  اردةلشرة فلرٌ للؽ أرزدنل ة ا لر كلد  أيق  ةدين  الر  ك ي في دطلؽ ارٌلر  دينل ل دىرى

ت ارٌيق فؽ دة يللت ف ـ ارديةـ ارٌ للٌّي فٌ رنل.  ّك  . ةلءىنل: ك ةلفلنل.  يلد ىنل: طلب رةللنل: ككى

د قلف اةح ارةلف –أٌ   -ب ٍلف داعلنل اةٌقنل -ّك ٍلفه  فةلـ ةنل رلقى  قى

ػػع كاّػػع  ػػد ّك ارا ػػـ ارٌػػذم لة يػػله ارديةػػـ ارٌ ػػللّي فػػي  ػػذا ارةلػػت  ػػك ارٌ دٌنػػي؛ فلرٌشػػلعر ل دٌنػػ  ّك

ػد فٌ ػرنل اردػر ةػلرٌ دٌني . (69)زدلنه أٍف لاػٌةقه اردػكت كلةػكـ ارػٌداعي لػدعك إرػ  ارةكػلء عللػه اراراؽ كأطؿٌ  ّك

كاردػػػر .  ػػػي رلٌ قيػػػلض  ركػػػٌف ارٌ ػػػللؽ   لةةػػػؿ  قيليػػػلن " أ ٌ "كارداة اردكةػػػكدة . دػػػع عػػػدـ كةػػػكد أدا ػػػه

ٍفؽ ارديةـ ارٌ للٌّي ناٌ ر  ؛ فةد أٍشرىبى ارٌشػلعر " : أ ٌ "لةيلنل كى ةد لر ػه  ػذي ارداة دينػ  ارٌ دٌنػي رد رػ  رلتى

ت ارةىٍلف  ا لران  للٌّللن ريةلرة . ارٌ للؽ علله فؽ  ذا ارٌ للؽ اع ددنل دين  زدلف ارةىٍلف كّك  ".اةح ارةىٍلف"كىكى

 قزنلن دع ارٌد ر   لةل  كليٍةللنل دف دةلغ اردلة لنػل ةلن زاق ػـ -ج

 أين لن ةةرة ـ ّػػد علد ليةكلنل أٌف ارٌزدلف اٌرذم دل زاؿ لييقكنل     

؛ إذ أٌف كٌ دة د ػػ ةٌرة فػػي ّاػػر ل ةةرطةػػ  كرػػـ  رقػػؿ عنػػه  إٌندػػل : ا ن ػػزاح ارٌرقلػػؿ؛ ك ػػك  نػػل دينػػكمٌّ

فػؽ . أٌدػل ارٌرقلػؿ فػال لاػدؽ علػ  كٌ دة. ك ذا دل لة يله ارديةػـ ارٌ ػللّي. رقؿ اةف زلدكف ككػذرؾ ناٌ ػر كى

ل ػػيدنل كليشػػةلنل؛ فػػلردر  نػػل  قٌ ػػره كايػػحه علػػ   ةػػدؿ : ل كلةكلنػػلارٌ ػػللؽ ةنػػلقٍي طةػػلؽ اإللةػػلب ليػػقكن

 .ارقكاؿ دف ارٌ ركر كارٌ يلدة إر   ارقزف كارٌشةلء

 اةلة ه دنًؾ  رال ل ف رالنل عللًؾ دٌنل  الـ اهلل دل ةةلت -د
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ػةلة  ةلرٌيػـٌ  ٌػ  ارٌشػكؽ كقرار ػه  كاراة ةلة  ةا ح ارٌالد  ينػي ّر كارٌ ػللؽ . نػلءةةٌلػ  اردػلء فػي اإل: ارا 

كعل  اررةيـ دف أٌف اركلد ىٍلف في ر لـ ارةلت دػف .  نل لةةؿ اردينىٍلف ديلن؛ كريٌؿ اةف زلدكف ّد ا   دؼ ذرؾ

دلٌدةو كاقدةو إ  أٌف دينل دل ّػد ار لػؼ؛ فػلركر  دينل ػل دػف ارك دػلف  كارٌّلنلػ  دينل ػل دػف اإلدل ػ   كاردينػ  

ٍفؽ ارٌ للؽ  .ل ينلنك يد ل ف د: عل  ذرؾ كى

 :كممة الختاـ –رابعًا 

كفي  ذي اركلد  اررل د  رلةقث  أكلده عل  ةك ري ةدل لردـ ار داؼ ارٌر ل   رلدل ة   كةدػل لكػٌرس 

فلركلدػػ  فػػي . ّيػػٌل  ارديةػػـ ارٌ ػػللّي ةكاػػاه يػػركرةن ر أاػػلؿ رر نػػل اريرةٌلػػ   ك طكلر ػػل  كدكاكة  ػػل رلياػػر

قيػػلرٌم  قلػػل  كلقلػػل أ ل ػػل ةقلل  ػػل  ك  ةػػدـ ارٌلرػػ   كل ةػػدـ أ ػػؿ  ػػللّ ل ارٌنٌاػػي  كفػػي دق كا ػػل اريلدػػٌي كار

 .ارٌلر  ة ةٌدـ رر  ـ

فإٌنػػؾ إذا نظػػرتى فػػي أدػػر ارٌلرػػ  كارٌدػػ   فإٌنػػؾ رػػف  ةػػد ررػػ ن قٌلػػ ن كأ ل ػػل أدػػكاته  كرػػف  ةػػد أٌدػػ ن قٌلػػ  

 .نل ي ن كرر  ل ٌدل  ه  فقللة ارٌد  در ةط  ةقللة رر  ل يرة   زبو 

 :د  اررل د  دةدؿه ر ـ ارٌن ل ل كارٌ كاللتكفي  ذي اركل

 :عرض دةدؿ ارٌن ل ل -أ

  ارٌدرا لت ارديةدٌل  دا لح ارٌدركؿ إر   ل ر دكا ر اريلكـ كارديلرؼ  كة ل نيدف قللة

 .ارٌلر ؛   أالالن  ك طكلران  كدكاكة ن رليار

   رلػػد ارقلػػلة؛ ار ػػأرلؼ ارديةدػػٌي ارٌػػذم ل  شػػرؽ آفػػلؽ ارد ػػ ةةؿ يللػػ ه فػػي ار دلػػ  ردػػ 

كدػف قلػلة ارٌلرػ  إدرلر ػل رلرطػلب اريػلردٌي  . فقللة ارٌدػ  كشػلة  ا ر ةػلط ةقلػلة رر  ػل

 .كشةك  ارديلكدلت ارد ٍكرٌل 
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   إٌف ًرٌلرػػ  دػػدرك تو    كشىػػؼ دػػف رػػالؿ ارديةػػـ ارٌ ػػللّي  ك يظ ػػر  ػػذي اردػػدرك ت أ دٌلػػ

 .   كرر  ارٌنٌص ارٌشيرٌم رلٌا ن ارٌ للؽ في ار ٌا لر ارديةدي رلر  ارٌنٌص اردةٌي علدٌ 

  إٌف  ارٌد رػػ  ارٌلركٌلػػ  اريلٌدػػ  رلداػػردات كاريةػػلرات رل ػػت كلفلػػ ن ر كيػػلح دةلاػػد اردةػػدع

 .أٌدل ارٌد ر  ار لس ف ي  لؾ اٌر ي ل دم إرل ل ارٌ للؽ. رلٌنٌص 

  إٌننػػل علػػ  اد ػػداد ارػػكطف اريرةػػي فػػي قلةػػ و إرػػ   اػػدلـ ك نالػػذ ارديةػػـ ارٌ ػػللّي؛ ف ػػك

ارٌػػػػذم لاٌ ػػػػر اركلدػػػػ  كاريةػػػػلرة دػػػػف رػػػػالؿ ارٌن ػػػػلل ارٌلرػػػػكٌم ارٌػػػػذم لق كل ػػػػل  كدػػػػف رػػػػالؿ 

اردق كل اراكرٌم كارقيلرٌم ارذم  ن دي إرله ٌكٍفؽ كركد ل فػي  ػللؽ ارػٌنٌص ارد ػ  دىؼ 

 .ةلرٌدرا   ارديةدٌل 

 :عرض دةدؿ ار كاللت -ب

  كاريػػػلري فػػػي ارػػػكطف اريرةػػػٌي اّ ػػػرح أف ل ةٌنػػػ  اردل ةػػػ   كاػػػل ن إرػػػ  كزراء ارٌ يلػػػلـ اريػػػلـ

ةيػػركرة د لةيػػ  ارٌ يرلػػب ارٌشػػلدؿ رلٌ يلػػلـ؛ رٌف دة كدا نػػل فػػي دةػػلؿ ارديةػػـ ارٌ ػػػللّي 

 . يلع  ةلءن ةرلر ركلزة ارٌ يرلب ارشلدؿ

  أّ ػػرح أف ل ةٌنػػ  اردل ةػػ   كاػػل ن إرػػ  ةلديػػ  ارػػٌدكؿ اريرةٌلػػ  ةةػػذؿ ارة ػػكد رػػالؿ دػػؤ در

 :لٌّةلف  أ ل لن  كأّ رح أف  نٌص ارٌ كال  عل  اّ يارةٌد  ارةلدـ  ارذم أعلف ةأٌنه ر

 .ا  ادار ّلرارو  للدمٍّ ةلرٌ يرلب ارٌشلدؿ رلٌ يللـ في كؿٍّ أةزاء اركطف اريرةيٌ  -أ 

ا  اػػػدار ّػػػرارو  ػػػللدمٍّ ةإنشػػػلء دةدػػػع ارٌلرػػػ  اريرةٌلػػػ  ارةػػػكدٌي   قػػػت دظلٌػػػ  ارةلديػػػ  اريرةٌلػػػ ؛  -د 

اكةػػػػ  ارياػػػػر علػػػػ  ارٌنطػػػػلؽ ارػػػػد ٍكري  كرلن يػػػػ  ر كقلػػػػد ارداػػػػطلقلت  كرلٌ ػػػػيي ةلريرةٌلػػػػ  ردك 

 .ةلرٌدرا لت ارديةدٌل  علٌد ن  كر ادلـ ك نالذ ارديةـ ارٌ للّي  كارديةـ ار ٌلرلرٌي  رلٌا ن 
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درلؿ اريرةٌل  ةاكرةو فلعلل  إرػ   -ؽ  ا  ادار ّرار  للدٌم ةلرٌ لل   ارٌلركل  في اركطف اريرةٌي؛ كا 

رػػ  شػةك  ارديلك  دػلت اريلردٌلػػ   دػع  ايلػؿ ارةيّػػلت ارٌدةلكدل ػٌل  اريرةٌلػ  فػػي اررطػلب ارػد ٍكري  كا 

ٌي كاإلرك ركنػي  ك يلػلـ  دةل ت؛  أ لس ّلعدة ارةللنلت اريرةٌل   كارٌ ركلل رلك لب اريرةٌي ارػكّر

 .اريرةٌل  ررلر اريرب ةكاا ل ر لر  ارٌد  اريرةٌل  ارد ةٌددة

  ةػ  رد لةيػ   كاػلل ه ارد  رلاػ  دػف أّ رح أف لكٌكف اردل ةػ  رةنػ ن ةر ل ػ  ر ػلس اردل

ن ػػػل ل ارةقػػػث اريلدػػػٌي  ق ٌػػػ   ةػػػد  ػػػذي ارٌ كاػػػللت طرلة ػػػل إرػػػ  ار طةلػػػؽ اريدلػػػٌي فػػػي 

كأّ رح أف لككف دةٌر  ذي ارٌلةن  في كزارة ارٌ يلػلـ . ارةزا ر كفي كٌؿ دكؿ اركطف اريرةيٌ 

 .اريلرًي كارةقث اريلدٌي ارةزا رٌل  ةرعلل  ديلري اركزلر

 :ادش ارةقث ك  -رلد ل 

 .يدف اردقكر اردكيكعٌي ارٌكؿ؛ ار ٌأرلؼ ارديةديٌ  -6

ـ  7558شرح ارديٌلةلت اريشر  رلٌشنةلطٌي   قةلؽ  دقٌدػد عةػد ارةػلدر اراليػلٌي  اركرػ    -7

ارديٌلةػػػػلت ارٌ ػػػػةع؛ درا ػػػػ ه : كانظيػػػػري ك ػػػػلةي. ةلػػػػركت -كدػػػػل ةيػػػػد ل  اردك ةػػػػ  ارياػػػػرٌل    <9ص 

 -كدل ةيد ل  ارػٌدار ارٌ ػكدانل  رلك ػب :68ـ  ص 7559نل   رأل لرلب كارٌاكر كاريراض  ارٌّل

 .ارررطكـ

 .دار –  دار ارديلرؼ ;>ـ  ص 88<6في اردب ارةل لٌي  ارٌّلرّ   : طه ق لف -8

 .699كانظيري ك لةي؛ ارديٌلةلت ارٌ ةع؛ درا  ه رأل لرلب كارٌاكر كاريراض ص   -

نةػػػلرٌم  ة قةلػػػؽ عةػػػد ار ػػػالـ  ػػػلركف  شػػػرح ارةاػػػل د ارٌ ػػػةع ارطٌػػػكاؿ ارةل لٌلػػػلت   ةػػػف ار -9

 .دار -  دار ارديلرؼ687ـ  ص 8;<6اركر   
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 .ارةل رة –  دك ة  ارنةلك اردارٌل  =67ـ  ص >;<6ديٌلةلت اريرب  ةدكم طةلن   ارٌّلنل    -

كارديةػػػـ . ارٌاػػقلح رلةػػك رٌم  كارةػػػلدكس اردقػػلط رلالركزاةػػػلدم  ةػػلب ارػػكاك  فاػػػؿ اررىػػٍلف -:

 (.دكي)ارك لط  دلٌدة 

 .<68ارديٌلةلت ارٌ ةع  درا  ه رأل لرلب كارٌاكر كاريراض  رق ف ةشلر  ص  -;

 (.قةب)در لرارٌاقلح ارٌرازم  دلٌدة  ->

شػػرح ارديٌلةػػلت ارٌ ػػةع ارطٌػػكاؿ ارةل لٌلػػلت  ةػػف ارنةػػلرم  ة قةلػػؽ عةدارٌ ػػالـ  ػػلركف  ص  -=

 .5:كشرح ارديٌلةلت اريشر كأرةلر شيرا  ل رلٌشنةلطٌي  ص . <68

 .;69ةلت ارٌ ةع؛ درا   رأل لرلب كارٌاكر كاريراض  رق ف ةشلر  ص ارديلٌ  -<

 .6:5اردادر ار لةؽ  ص  -65

 

 

ارػػٌذرلرة فػػي دقل ػػف أ ػػؿ ارةزلػػرة  ةػػف ةٌ ػػلـ  ارة ػػـ اركؿ  ة قةلػػؽ عةدارقدلػػد اريٌةػػلدم   -66

 . ػ  ةدكف  لرلن  ارةل رة=:68كعةدارك لب عٌزاـ  

 – ػػ  اردطةيػ  ارز رٌلػ  6857رٌم  اركرػ   ناح ارٌطلب دػف ياػف ارنػدرس ارٌرطلػب رلدةٌػ -67

 .ارةل رة

عةػػػداررقدف ارقةػػػٌي  اركرػػػ   /ار ٌػػػلرلن ارندر ػػػٌي دػػػف اراػػػ ح إرػػػ   ػػػةكط ّرنلطػػػ  رلػػػٌدك كر -68

 .ارةل رة – ػ  دار ا ع الـ 6958

 .ةلركت –  دار ارةلؿ ;=8دلكاف اةف زلدكف  ة قةلؽ قٌنل ارالركرٌم  اركر   ص  -69

 أىػ
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عالمينوالحمد هلل رّب ال  
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 خاصة، والعلوم التجرٌبٌة واإلنسانٌة عامة، ً فهم خوارزمٌات الرٌاضٌات والفٌزٌاءٌحتاج التفكٌر ف    
 فً التطبٌقات األساسٌة ،  مع وضع إستراتٌجٌة  إلى البحث عن المصطلحات األساسٌة الالزم استعمالها

حتى نصل إلى حقل الذٌن ٌسافرون فً ، واضحة المعالم تكون محددة الجوانب، شفافة الطرح  لذلك
الحقول المعرفٌة أعماق الكون، ٌقرأون وٌبحثون وٌبدعون فً شتى مجاالت المعرفة، وخاصة فً 

 ..الدقٌقة
ولغة الخطاب  ،وقد أردنا من خالل بحثنا، الوقوف على مشارف اإلبداع والبحث العلمً بشكل عام    

نً، حتى نعد وخصابصه فً الزمكان الكو العقالنً بشكل خاص، وكذلك التعرف على مكونات الفرد
من خالل أبحاثهم  ,وأن المسلمٌن قد أثبتوا خالل عصرهم الذهبً السٌما،  -إن شاء هللا  –العدة للمستقبل 

هً لغة العلم والبحث  هذه اللغةأن وإنتاجاتهم العلمٌة العقلٌة والتطبٌقٌة التً استعملوا فٌها اللغة العربٌة، 
 .العلمً والتكنولوجٌا

والبٌرونً، ابن الهٌثم والقلصادي وابن البّنا المراكشً  والغزالً  والصوفً  ففً جّوهم ترعرع     
 .وغٌرهم من العلماء الذٌن تركوا بصما تهم فً سجل تارٌخ اإلنسانٌة العلمً

الملتقى الدولً فً مٌدان التألٌف "فالبحث الذي نضعه بٌن أٌدٌكم من أجل المشاركة به فً        
سنة، كان الهدف منه ،  <6هو عبارة عن محصلة عمل دام أكثر من " أمولالمعجمً بٌن الراهن والم

البرهان العلمً المادي على أن اللغة العربٌة  ٌمكن استخدامها كلغة فً العمل العقالنً العلمً الهادف،  
وأن الفعل المعجمً المتخصص والمستخرج من القرآن الكرٌم ٌعتبر رافدا أساسٌا فً برنامج تداخل 

وتكاملها المعرفٌة ، كم أنه ٌعتبر كعامل آخر لوضع لبنات جدٌدة على الصرح الذي ما ٌزال ٌجتهد  العلوم
   .فً بنابه علماء ومفكرون إسالمٌون أصحاب العقول اإلٌجابٌة

على صنع مفاهٌم علمٌة انطالقا من  عملنا والقرآن الكرٌم، قراءة قمنا بإعادة , فً هذا المضمار     
صداقا لقول من سمع وبصر وعقل، م الذي ٌدعو إلى توظٌف أدوات البحث العلمً وجّل،كتاب هللا عّز 
 : رب العالمٌن 

  "  " 

 ( ;8 –اإلسراء )                                                         
      .لٌف معجم متخصص، ٌنظر إلى المستقبل بمساعدة آٌات كتاب هللا عّز وجّل العلمٌةكً نساهم فً تأ

                               

 :األسبلة المطروحة
 المصطلح القرآنً فً المعجم المتخصص فً العلوم الدقٌقة؟ لماذا ال نتداول - 6       
 ؟ نٌاتعلم الكوأٌن موقع المصطلح القرآنً فً  - 7       
قاصر حضارٌا، وهل ٌمكننا تحوٌله إلى مصطلح  متداول بٌن الناسهل المصطلح المادي ال - 8       

 ؟له إسقاطات فً الزمكانحضاري 
فً شتى مٌادٌن  هل هٌأنا الظروف الذاتٌة والموضوعٌة لتولٌد المصطلح القرآنً العلمً – 9       
 ؟المعرفة
لغة  لكً ٌكونٌرقى  المستقبلً والكافٌة لجعل المصطلح العلمًما هً الشروط الالزمة  – :       
 ؟بٌن ذوي التخصصات العلمٌة المختلفة الحوار
 ألم ٌحن الوقت الستعمال القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة كمصدرٌن طبٌعٌٌن  للمصطلحات – ;       

 ؟ العلمٌة الجدٌدة فً شتى مٌادٌن المعرفة
نظرٌة االنفجار )صداقٌة علمٌة لها م المعٌش عصرناعلمٌة المتداولة فً كل األلفاظ الهل  – >       

 ؟ .......(الثقوب السوداء، االحتواء. التمّدد . األعظم ، الالنهاٌة، االنكماش 
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وغٌر  بطرٌقة مباشرة واستعمالها فً مؤسساتنا العلمٌة المصطلحات األجنبٌةنقل لماذا نقوم ب – =       
 ؟ رعقالنٌة وبدون تفكٌ

 

 :أهمٌة البحث   
، ومنهم المشتغلون فً مجال التقنٌات الحدٌثة والعلوم التطبٌقٌة  ٌشٌر كثٌر من ذوي االختصاص    

، ولٌس له أي ارتباط بالعلوم التجرٌبٌة ، إلى أن القرآن الكرٌم إنما جاء لٌطرح قضاٌا تشرٌعٌةخاصة
فً خانة البحث العلمً إنما هو ضرب  ٌدخل م كل محاولة لإلنسان ٌكون الهدف منها جعل القرآن الكرٌو

  .حقٌقة الواقع المؤسساتً من الخٌال، أو عمل ال ٌرقى إلى 
جاء هذا البحث ، لٌلقً األضواء فً خضم هذا الجدل الذي نصادفه فً حٌاتنا بٌن الفٌنة واألخرى،     

فً ألفٌتنا الثالثة التى تعتمد  وخاصةلقراءة القرآن الكرٌم من داخل فضابه،  الكاشفة على حقٌقة حاجتنا
ٌّن  أن القرآن الكرٌم ٌمكن  -فضال عن ذلك للمثقفٌن–أساسا على التجرد من كل العوامل العاطفٌة، ونب

اعتباره المعجم المتعّدد االختصاصات من جهة، ومعجم العلوم المستقبلٌة التً مازالت فً طور البحث 
 ,.والتنقٌب من جهة أخرى

 :وجّل علىفلقد حثنا عّز    
 ( 9-المزمل" )ورّتل القرآن ترتٌال : " القراءة المتأنٌة –أ                
 ( 8 –الرعد " ) إن فً ذلك آلٌات لقوم ٌتفكرون:"القراءة العقالنٌة -ب              
 (  7=7 –البقرة "  ) واتقوا هللا وٌعلمكم هللا : "القراءة الهادفة –ج               

 .راءات أخرى ٌمكن طرحها فً البحث العام إن شاء رب العالمٌنإضافة إلى ق
 

 : اإلشكالٌات المطروحة    
إن اإلشكالٌات المطروحة تتمحور حول استحضار مصطلحات علمٌة تتمٌز بالعناصر األساسٌة       

 السهولة فً الطرح –أ :     اآلتٌة
 اطة فً التركٌبالبس –ب                                              

 الدقة فً المعانً -ج                                              
 التجانس مع اللغة المستعملة عند الناس -د                                              
 .، وتقنٌات أخرىالٌسر فً التعبٌر –ك                                              

 

 :منهجٌة المتبعةال     
 :لقد اقتضت طبٌعة هذا البحث تقسٌمه إلى المحاور اآلتٌة       

 .مقدمة، حٌث نوّضح فٌها دور البحث العلمً فً األلفٌة الثالثة، وربط النظرة الدولٌة بالمستقبل: أوال     
 .فً الزمان والمكان التألٌف المعجمً : ثانٌا    
اللفظ لٌظل صحٌحا فً الحاضر والمستقبل، مع إعطاء نماذج فً المصطلح القرآنً ودقة : ثالثا    

 .مٌدانً الرٌاضٌات والفٌزٌاء
  

 :مقدمة      
من المسلٌمات األساسٌة التً ال ٌمكن االستغناء عن ذكرها ، هً أن األمة لم ولن تستطٌع أن تبدع        

أما إذا , إلبداع هً لغتها الوطنٌةفً مجال من مجاالت المعرفة إال إذا كانت لغة التعامل والبحث وا
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بل إلى وقفات تفكٌر، وستظل مستهلكة علوم  فإنها ستظل بحاجة إلى وقفة،, سلكت األمة طرٌقا غٌر ذلك
 .اآلخر وتابعة لمسارات سٌاسات الدول المصنعة

عند وإننا لنشك فً حسن دوام عملٌة االستهالك، ألن ذلك سٌعرض الدولة المستهلكة لهزات عنٌفة      
 .كل أزمة سٌاسٌة تحدث بٌنها وبٌن الدولة المالكة للمعرفة

 لأننا ضد اقتناء التكنولوجٌا الغربٌة، ب وأ ،نرٌد هنا أال ٌفهم من كالمنا أننا نعارض تعلم اللغات        
 :دٌننا اإلسالمً ٌوصٌنا ب  نبالعكس من ذلك تماما، أل

 (:صلى هللا علٌه وسلم)كبر محمد مصداقا لقول معلمنا األ, تعلم اللغات -أ      
 *  الحكمة ضالة المؤمن فلٌأخذها أٌنما وجدها*                           

 :تعلم العلوم فرٌضة إسالمٌة ولٌس اختٌارا، كما ٌقول المصطفى صلى هللا علٌه وسلم -ب     

 طلب العلم فرٌضة على كل مسلم)+(* 

البحث عن  –ضمنٌا  –التجاهات حٌث ٌوجد العلم، وفً ذلك فالدعوة إذن، مفتوحة فً جمٌع ا        
وربطنا بمسار تارٌخنا لترسٌخ علومنا الكونٌة والتارٌخٌة , الطرٌق الصحٌح لتحقٌق معرفتنا بأنفسنا

  .واالجتماعٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نهم أنس بن مالك وعبد هللا بن مسعود والخدري رواه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم جماعة من الصحابة رضوان هللا علٌهم،م)+(         

 ( 6، ج78باب جامع العلم ص)والحسٌن بن علً وعلً بن أبى طالب                

 :مدخل      
ال شك أن اختٌار أسلوب العمل، من أجل وضع استراتٌجٌة عقالنٌة لجعل اللغة العربٌة لغة البحث        

ٌعتبر عنصرا أساسٌا فً البنٌات التحتٌة لتحدٌد اإلجراءات  لوجً،والتكنوالعلمً فً التعلٌم العالً 
العلمً :وتفاعل هذا التعرٌب مع معطٌات عصرنا الذي نعٌشه الضابطة لمسٌرة تعرٌب التعلٌم الجامعً

 .والتكنولوجً
لة، وبالفعل، إذا فتحنا صفحات تارٌخ أمتنا اإلسالمٌة، وجدناه حافال بالمنجزات واألعمال الجلٌ       

الكونٌن  بعدما تعرف على, منها على سبٌل المثال الحركة العقالنٌة التً حدثت داخل فضاء المسلم رنذك
اعتمد فً أسالٌبه وآفاقه المعرفٌة  ، ًتحول معرفً وأنثر وبولوج إثرها علىفحدث ، المقروء والمشاهد

 :على تدبر قول هللا عز وجل 
 ( 190-آل عمران* )ل والنهار آلٌات ألولى األلبابإن فً خلق السماوات واختالف اللٌ*      
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منبع الحضارات، لغة  –باإلضافة لشعارات أخرى  –هذا الشعار هو الذي اعتبره المسلمون     
 .وفكرا،إذ كان له الفضل فً تحوٌل الساحة العربٌة الجرداء إلى منطقة إشعاع حضاري

 :وفر شرطٌن ربٌسٌٌنكل هذا التحول كان بفضل هللا تعالً ثم بفضل ت     
والمتمثل فً اللغة العربٌة التً كانت تعتبر لغة المختبر ولغة , مرونة  لغة الخطاب : أولهما      

ٌٌز بمساٌرتها للركب اإلنسانً ومتطلبات ،   ومتطورة قوٌة   مٌما أٌهلها لتكون لغة , الشارع واألقوام  تتم
 .الحٌاة المجتمعٌة 

فانصبت , اللغة العربٌة  كل المبادئ والقٌم التً ترتبط بها العالقات اإلنسانٌةوهً احتواء : ثانٌهما     
 :جهود المسلمٌن على

 القراءة والتدبر -    6                 
 النقل والترجمة -    7                 
 البحث والتنقٌب والترشٌح -    8                 
 .كل ما هو خارج عن المنظومة اإلسالمٌةونبذ  ،االحتفاظ بما هو صالح  -      9

 اإلبداع والكتابة -      :

فكانت المحصلة، ظهور نخبة من علماء المسلمٌن عملوا على تحرٌك عجلة التارٌخ العلمً       
بأفكارهم، استطاعوا فً مدة زمنٌة صغٌرة، تحوٌل الرقعة الجغرافٌة التً كانوا ٌعٌشون فٌها من مساحة 

وى حرب العشابر ووأد البنات وضٌق األفق،إلى منطقة إشعاع حضاري، ما تزال رملٌة، ال تعرف س
 .   أٌامنا المعٌشة تشهد بصماتهم الفكرٌة ، وتعترف بابتكاراتهم األصٌلة والرصٌنة 

باإلضافة لما تقّدم، إذا كان علم الرٌاضٌات ٌعتبر بمثابة علم الدقة، فإن عصرنا الذي نقتحمه         
على سبٌل ) هذا العلم أصبح بحاجة إلعادة النظر فً كثٌر من المصطلحات المستخدمة فٌه ٌظهر لنا أن 

 .... (امصطلح الالنهاٌة، والنقطة، وغٌره: المثال ال الحصر
 :ولٌس هنا من ٌدلل لنا الصعوبات المطروحة سوى القرآن الكرٌم، الذي نجده    

ا وتجانسا مع الفكر البشري، ألن اللغة المتداولة ٌحّدد المفاهٌم وٌجعل المادة المعالجة أكثر تناسق -6
 .فً القرآن الكرٌم هً اللغة نفسها التً ولد بها اإلنسان

 .ٌجعل اإلنسان ٌتأقلم بسهولة مع المصطلحات العلمٌة المتداولة -7

 

 :حركة الترجمة وقضٌة المصطلح     
 .للغة الهندٌة أو السرٌانٌة أو الٌونانٌةلم تكن هناك ألفاظ مجهزة لتحّل مكان األلفاظ العلمٌة فً ا       
وعندما نشطت الحركة الفكرٌة أثناء المسٌرة اإلسالمٌة، أٌدى ذلك إلى ظهور حركة الترجمة أٌام        

حتى كان المأمون قد أنهى سابر الترتٌبات لبناء ( م :8=)ولم تمض ستون سنة (. م :>>)المنصور 
دار الحكمة حٌث ترجمت كثٌر من نفابس الكتب , ٌعهدها التارٌخ من قبل ً  فحدثت طفرة علمٌة لم   ً 

 .العلمٌة
، وقرطبة وغرناطة باألندلس كانت بمثابة ملتقى طرق اوهنا البد من التذكٌر بأن صقلٌة بإٌطالٌ     

حٌث لعبتا دورا أساسٌا , الدارسٌن، الذٌن ٌرٌدون تعلم العلوم اإلسالمٌة المتطورة فً شتى فروع المعرفة
ألنها لغة , هور اللغة العربٌة كوسٌلة التخاطب فً البلدان األوروبٌة وحتى فً البالط البابويفً ظ

 .مطواعة
ولما وصل المسلمون إلى ما وصلوا إلٌه من تقدم ورفعة فً الهندسة والطب والرٌاضٌات وعلم      

بٌن أفراد األسرة  الفلك والموسٌقى والتفكٌر العلمً، كانت لغة القرآن هً لغة التخاطب والتفكٌر
 .واألسرة المسلمة العلمٌة األوروبٌة
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 :صناعة المصطلح    
فإننا نالحظ استخدام بعضهم لمصطلحات  , إذا قمنا بقراءة سرٌعة للمصطلحات المتداولة بٌن الناس     

 . قد ال تنتمً لفضابها الحقٌقً
لح بدون شوابب إغرٌقٌة أو من أجل ذلك بذل المسلمون جهودا كبٌرة من أجل إخراج المصط     

التً ) ً   جرمحٌث استعمل الكندي ألفاظا مثل لفظة   , (كما هو الحال عند الكندي مثال )سرٌانٌة 
 (مادة : التً استبدلت بلفظة) ً   طٌنةو   ( جسم :  استبدلت بلفظة

لمتمثلة فً معرفته فلقد مكنته إمكانٌاته العلمٌة وا, (م  5:<ت ) أما المصطلح العلمً عند الفارابً     
ووضع تصنٌفات لها فً مؤلفاته، نذكر منها , لكثٌر من اللغات، من القٌام بمقارنة بٌن اللغات والعلوم

 :حٌث قام بتقسٌم علم األلفاظ إلى ً  إحصاء العلوم  : على سبٌل المثال ال الحصر، كتاب

 ووضع قوانٌن لها, علم األلفاظ البسٌطة. 

 علم األلفاظ المركبة 

 لكتابةعلم ا 

 علم تصحٌح القراءة 

وهناك غٌرهم من العلماء، أمثال ابن سٌنا والفارابً والخوارزمً وإخوان الصفا العراقٌون وغٌرهم      
 .، الذٌن ٌشهد لهم التارٌخ العلمً بأعمالهم الرصٌنة والجادة

 

 :المصطلح القرآنً    
التً تدل على مدى الدقة فً استخدام  جملة من المعارف المتراكمة ،ٌضع لنا المصطلح القرآنً      
 .ٌتعٌدى مجال تخصص اللفظ فً الزمان والمكان, وٌضع لهذه األلفاظ بنٌات لتصبح اتجاها فكرٌا ،اللفظ
استخدام مصطلحات القرآن  ،لذلك ننصح الباحثٌن فً عصرنا الحالً وخاصة فً المٌادٌن العلمٌة      

 :منها على سبٌل المثال ال الحصر ر، نذكالكرٌم فً أعمالهم، وفً التدرٌس والبحث
 

 مٌدان الفٌزٌاء: أوال    
ٌعتبر أحد أهم المصطلحات العلمٌة فً العصر الحدٌث، التً تستعمل فً مدارس : الفتق – 6      

 .ٌدور النقاش حالٌا حول وضعٌة الكون األصلٌة ودٌنامٌته ذإ, التفكٌر التطبٌقً فً علم الفلك
أما بعض علماء  ، (فكرة ثبات الكون) الحالٌة  الكون كان دوما على صورته  قال بأن  فهناك من        

فقد ذكروا أن الكون كان فً ٌوم من األٌام نقطة مادٌة  ، الحدٌثة ((Astrophysiqueالفٌزٌاء الفلكٌة 
علٌه  فأطلقوا* انفجر الكون * كثافة كبٌرة ودرجة حرارة عالٌة، وفً لحظة من اللحظات  تذا, وحٌدة
 (.االنفجار األعظم ) Big Bangاسم 
وهو مصطلح له داللة واضحة المعالم ، والسبب فً ، *الفتق * القرآن الكرٌم فإنه ٌستخدم لفظة  اأم  

 (الحدث)ذلك ٌرجع للوضعٌة التً تلً المصطلح 
حسب )ً الكون ففً الوقت الذي ٌعّبر اإلنسان عن الظاهرة الكونٌة بأنها تمّثل حادثة انفجار وقعت ف   

 .، نجد القرآن الكرٌم ٌعّبر عنها بمصطلح الفتق (تعبٌر علماء الفٌزٌاء الفلكٌة
 :وبالطبع إذا قرأنا المصطلحٌن، فإن الفرق بٌنهما ٌكمن فً كون    

ٌعّبر عن االنفجار، وهذا معناه، أن النتٌجة ستكون الّدمار ( المصطلح اإلنسانً)المصطلح األول   

 .والخراب 
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وهو المصطلح القرآنً، فإنه ٌعّبر عن حادثة ستظهر على إثرها " الفتق"المصطلح الثانً ما أ   

كما نصت , (أي بعد بداٌة الكون مباشرة)الحٌاة  والوجود، وهذا ٌوافق تماما حقٌقة ما حدث عقب اإلنفتاق
                                 :                                                          علٌه اآلٌة الكرٌمة

 ( 85-األنبٌاء*) ففتقناهماأو لم ٌر الذٌن كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتقا *          

التً  النقطة المادٌةوهً اللفظة العلمٌة التً تدل على االجتماع وااللتحام، بدل مصطلح : الرتق - 7     
(  ;755.;69رقم   Sciences et Avenir: لعلوم والمستقبل راجع  مجلة ا)ٌستعملها علماء الفٌزٌاء 

  
فً   لقد حقق علماء الفٌزٌاء الكونٌة فً السنوات العشر األخٌرة، قفزة نوعٌة   :الطً -    8

موضوع دراسة وجود المجال الزمنً للكون الذي نعٌشه، و قد أثار هذا اهتمام الباحثٌن رغم تنوع 
 .مشاربهم الفكرٌة والمجتمعٌة

ففً الوقت الذي ٌستخدم فٌه علماء الفٌزٌاء الكونٌة على وضعٌة الكون فً نهاٌة حٌاته مصطلح      
مصداقا لقول رب * الطً*القرآن الكرٌم ٌستخدم مصطلح نفإ ،(Big crunch) االنكماش األعظم 

 (20–األنبٌاء * ) * :العالمٌن

لوقت الذي ال نجد فٌه مصطلحا ٌقابل نهاٌة عمر الشمس، فإن القرآن الكرٌم ٌعٌبر فً ا :التكوٌر    -9  
ٌقول  ثعن وضعٌة الشمس فً مرحلتها النهابٌة ، بلغة بسٌطة التركٌب، قوٌة الداللة، سهلة الفهم، حٌ

 (1 –التكوٌر * ) :  سبحانه

فً فٌزٌاء السوابل للداللة على * طاالختال*ح إذا كان علماء الفٌزٌاء ٌستخدمون مصطل:  مرج  -:  
، مصداقا * مرج :* مصطلح: لقرآن الكرٌم ٌستخدم مصطلحا علمٌا بسٌط التركٌب هوا اتحاد سابلٌن، فإن

 (19–الرحمن * )  مرج* : لقول رب العالمٌن

ملحا  بل ٌبقى العذب عذبا، والملح, ب بخصابصهوٌذه, ألن البحرٌن ال ٌطغى أحدهما على اآلخر  
 .بالرغم من تالقٌهما

على الرغم من الجهود المبذولة من طرف علماء الفٌزٌاء الفلكٌة لمعرفة ما ٌدور :   الفروج الكونٌة- ; 
فإن العقل البشري ما ٌزال ٌدرس ظواهر فلكٌة عدٌدة، نذكر منها ما اصطلح علٌه , فً العالم الكونً

 .حسب التعبٌر اإلنسانً، *الثقب األسود * : بأخٌرا 
مً العقالنً الصحٌح، كان ال بد من لومن أجل استٌعاب ذلك، ومعرفة المصطلح داخل اإلطار الع     

 .قراءة المصطلح من المنظورٌن اإلنسانً والقرآنً
وصل فً سنة الذي ت( Richard whait)منهم الباحث اإلنجلٌزي  رنذك, فحسب علماء الفٌزٌاء       
إلى فكرة مفادها، أن الثقب األسود ٌأتً نتٌجة فقدان الكتلة، وأن هناك نجوما منهارة بالغة الكثافة  <=<6

تقوم بابتالع ما ٌقترب منها،وإن كنا ال نشاطره الرأي، فإن هذا االعتقاد بدأ ٌتبدد فً اآلونة األخٌرة 
الثقب األسود ال تنفلت منه ولو كانت سرعتها  ، إذ ثبت علمٌا أن األجسام التً تقترب من=<<6, ><<6

 .ث/كم 855555تساوى سرعة الضوء 
معنى ذلك أن قوة الجاذبٌة عند حافة الفروج الكونٌة تكون كبٌرة جدا، مما سٌولّد للجسم الذي جذبه        

 :فهو من جهة , الثقب األسود سرعة تفوق بكثٌر سرعة الضوء
 . ٌُبتلع كٌفما كانت سرعته - أ
ٌُبتلعومن  - ب  .مهما كبر حجمه( وهذا أمر هام)جهة أخرى، فإن الجسم 
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حسب ما ٌّدعٌه بعض )األمر الذي ال ٌعكس فكرة نجم ما تحول بعد انقضاء حٌاته إلى ثقب أسود 
 .، ألن جسما صغٌرا ال ٌمكن أن ٌبتلع جسما ٌكبره آالف المرات(علماء الفٌزٌاء الكونٌة

األبواب الكونٌة، أو المنطقة التً  أي" الفروج :"طلح القرآنًلذلك نرى من األنسب تبٌنى المص     
 :على ذلك كتابنا العزٌز حٌنما ٌقول رب العزة كما ٌنصّ , تفصل بٌن فضاءٌن مختلفً التكوٌن

      (                              6–ق * ) *          

 ،مصداقا"هوى:"امتصاص النجم عن طرٌق الثقب األسود فإن القرآن الكرٌم قد عٌبر عنه بالمصطلحأما 

 :لقوله سبحانه وتعالى

 ( 1 –النجم *) *                              

 .بالتالً خاضعا للقوى الخارجٌة حوٌصب, معنى ذلك أن النجم ٌنطفا نوره 
 

 ٌدان الرٌاضٌات    م: ثانٌا   
إذا تتبعنا نشاطات اإلنسان العملٌة، نجد أن كثٌرا من المفاهٌم التً بناها فً العقود   :اآلفاق – 6   

على )ومن بٌن القضاٌا التً نرٌد وضعها تحت المجهر, الماضٌة، قد أعٌد النظر فٌها أو التفكٌر فٌها 
ٌعتمد علٌه علماء الرٌاضٌات  ي،  الذ(Infini)  ة بالالنهاٌ، ما ٌصطلح علٌه (سبٌل المثال ال  الحصر

 :فً أغلب األحٌان ، حٌنما ٌرٌدون دراسة قضاٌا  مثل
 . معرفة نهاٌة سلسلة حٌنما ٌأخذ المتحول فٌها قٌمة كبٌرة   - أ
حٌنما ٌؤول المتغٌر فٌها إلى قٌمة تجعل قٌمة . أو ما شابه ذلك, أو دالة , أو متوالٌة رٌاضٌة   - د

 .الدالة كبٌرة جداالمتوالٌة أو 
أنه ٌربً عقلنا  اكم, ٌنقلنا من عالم التفكٌر الفلسفً إلى مجال التطبٌق العملً هفإن, أما القرآن الكرٌم    

 .والقابل للتطبٌق, الستعمال المصطلح المناسب اوٌدفعن, على التفكٌر العلمً
وقتبذ مفتوحا من الجهة المجال الزمنً ، وٌكون *اآلفاق * فً هذا المجال، نستخدم مصطلح     

 (23 -التكوٌر " ) :            "كما ٌقول سبحانه,الٌمنى

 (53–فصلت * ) * : وٌعمم ذلك بقوله سبحانه وتعالً

فإنه ال ٌوجد عدد ...... :, 9, 8, 7, 6, 5: إذا أخذنا مجموعة األعداد الطبٌعٌة: وعلى سبٌل المثال 
ٌُنهً ’أنه ال ٌوجد عدد  اطبٌعً ٌمكننا اعتباره أكبر عدد ممكن فً مجموعة األعداد المذكورة، كم

 (.الالنهاٌةغالبا نصطلح علٌه بالعدد ) الطبٌعٌة المذكورة آنفا مجموعة األعداد
األعداد الطبٌعٌة  جموعةم أو نقول إن ،غٌر موجود مجموعة األعداد أفقفٌمكننا القول عندبذ، إن    

 .تمتد إلى األفق
 ، الوجودٌة(وأٌنما  -أٌن ما )-المكممتان – 7  

 : ٌمكن قراءة ذلك فً القرآن الكرٌم واستخدامه كمكممتٌن رٌاضٌتٌن ،مصداقا لقول رب العالمٌن     

 ( 115 –البقرة * )  *             

 معنى ذلك من الناحٌة  ،ما، اسم شرط جازم فً محل نصب ظرف مكان متعلق بما بعده و أٌن
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وٌعّبر القرآن الكرٌم عن ذلك وفق العالقة , مهما تكن وجهة اإلنسان الزمكانٌة، فإنه سٌجد هللا :الرٌاضٌة

 ، " مهما ٌكن"  تحّل مكان"  "    : :66-الممثلة فً سورة البقرة

 "ٌوجد" تحّل مكان     "ثم  "وكذلك اللفظة                               

 المصطلح ٌجب  نعندما نستعمل التعبٌر اإلنسانً فً لغة الرٌاضٌات، فإ: مجموعة المستقر – 8  
بالمصطلح  ونبدله " مجموعة الوصول"لذلك نأخذ مصطلح , وٌؤدى المعنى, أن ٌكون شفاف الطرح

 : مصداقا لقول رب العالمٌن, بمجموعة المستقرالقرآنً الممثل 

 (67–األنعام )          * *                                           

كان من األنسب  كلذل, الٌمكن استخدامه فى شتى المجاالت التساوينعلم أن مصطلح : ٌستوي  -  9 
لمصطلح، وٌتعلق األمر بمصطلح   ة العلمٌة لٌاستعمال المصطلح القرآنً الذى ٌعكس النظرة الحقٌق

 :     مصداقا لقول رب العالمٌن ٌستوي  

  (20 –الحشر *   ) *                             

 :         االنتماء الكلً، مثال ذلك للداللة على " من" ٌمكن استخدام حرف الجر   :االنتماء  - :

 (30-البقرة)                             

 ذلك ، مثالالذي ٌدٌل على حرف عطف للتخٌٌر أو للتنوٌعً  أو وهو المصطلح   : االختٌار  -;

 ( 74 –البقرة * )  *           

الرٌاضٌات بمصطلح   التقاطع   وذا التعبٌر قد ٌخلق لبسا فً المعنى،  وهو المعٌبر عنه فً:   العطف – > 
 :مثال ذلك, (و ) العطف : لذلك نصطلح علٌه فى تعبٌرنا الرٌاضً ب

  ( * 4, 1–اإلخالص ) 

ة، تمّكنهم من إثبات أصالة ٌمكن للباحثٌن استخراج كثٌر من المصطلحات المرتبطة بقضاٌا إعجازٌ   
ٌّه المصطفى علٌه الصالة والسالم، وإعجازهما  .الخالد فً الزمان والمكان القرآن الكرٌم وسنة نب

أرفع أكف الضراعة للعلً القدٌر أن تكون األفكار المطروحة فً هذا البحث، منطلقا واضح المعالم      
 .والمجتمعًلكل الذٌن ٌرٌدون الخٌر لدٌنهم ولتقدمهم العلمً 

 وهللا الموفق                                                                                  
                                            

 إدرٌس الخرشاف. د.أ                                                                          
 

 

 

 

 

 ؼ٣َذ حألُلخظ ك٢ حُوي٣ْ ٝ حُلي٣غٜٓ٘ـ٤ش ط
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 حُٜٔطِلخص حُِٔخ٤ٗش حُظٞح٤ِٛش ك٢ حُؼخُْ حُؼَر٢
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ار اكلرآرل    
اراك ي   

   انلع  ك لب اريلففي   
 رلرللؿ

 ارياكرم" دقدد عزدي"اردك كر ق لـ 
 عمؿ البرنامج الحاسوبيفريؽ 
 أنكر اراللح اريةلدم. ـ

 لل لف إ دلعلؿ عدلري
 رشل علي اريكالش 

 كلل  ار ند   ار كنكركةل _ ةلدي  ارةلةلء ار طةلةل  
 عدلف –ارردف 
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 لمخميؿ صناعة كتاب العيفآلية التفكير الصوتي في      

 ممخص الدراسة 

لةػد فلػه علػـ ارلرػ  اررزلػر ارد دّػؿ   نيـ ارنظػر فػي ك ػلب اريػلف رلرللػؿ ةػف أقدػدل دف

في إقالء كا  لالء اريرةل  ةاني  دقكد  دّلة  ّد أكف  ة ل اررللؿ قلف ةدي ل  كةّ ػل فػي 

ك ػػلب ا ػػ ردـ فلػػه علػػـ اراػػكات ارد ػػ ررج دػػف علػػـك ارةػػرآف كةرلاػػ  ار ةكلػػد  ارػػذم دكػػف 

  قلػث كيػع ديةدػه اريػلفانلع  ك ػلب في  ارنلفذة ييدؽ طرلة   اكلر رلرللؿ أذنلن دك لةل   

 دػػػػركران ةػػػػلرقةرة ارادكلػػػػ  إرػػػػ  ارشػػػػا لف  رة ػػػػل دػػػػف ارقلػػػػؽلدرك  دػػػػدارة ل كأقللز ػػػػل علػػػػ  ّػػػػدر

كػػلف دػػف اػػكت اريػػلف د ػػدرةلن ق ػػب اردػػدارج كاػػك ن إرػػ    أرلاػػهديػػركؼ رػػدل اردار ػػلف أف ك 

 –ط  د  ت  -ص  س  ز -ج  ش  ض   -ؽ  ؾ   -ع  ح   ػػػػػ  خ  غ  : اػػػػكت اردػػػػلـ

 .  دزةكار -لءلكار  ررؼاك   اكك ار ةلإليلف  راكت –ؼ ب  ـ  - ؿ ف ر -ظ  ث  ذ 

  دػف ا ةػع اردػن ل ار ةرلةػي اإلقاػل ي كاررلليػي  كاريةلػي فلررللؿ فػي  ػذي اراػنلع 

 ػةلالن  كدػل ( ارنةػلء ارلرػكم)أةؿ ا  رراج كؿ كلدلت اريرةل  ارد ػ يدل  كارد دلػ   د رػذان دػف 

 .  ن لد اردك . عةر عف  ذا ارداطلح د

عػػػػف  ل قػػػدثي  ك ػػػلب اريػػػلفكديػػػركؼ رلدرا ػػػلف كارةػػػلقّلف كلفػػػ  فػػػي  ػػػذا اردةػػػلؿ؛ أف 

ٍك للن ةطرا ؽ ا   الؼ كا ر الؼ في  دػف نلقلػ   ارنطةلػ  كارالزلل لػ  أةيلد ل شكلؿ اركلدلت اى

  إرػ  أف كدػل لػراي اررللػؿ  (اريػلف)ك ػك  اػكت عدػؽنطؽ اركلد  دػف أاريدلللت ارد  لةي  في 
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 ةلإليػػػػػلف  رألاػػػػػكات ارللنػػػػػ  أك ار كا لػػػػػ   دػػػػػلـ دػػػػػف اراػػػػػكات اراػػػػػقلق كاػػػػػؿ راػػػػػكت ار

دػػف قلرػػ  إرػػ  قلرػػ   ة ػػل  ن ةػػلؿاّرلػػ  ار ػػي لػػ ـ ا  كارقػػل ت  (كار دػػزة -لءلػػكار  ررػػؼاك  اكك ار)

  .اردين في  أاكات اركلد ن ل  ر زؿ إقلثي 

دػػػ  ذات  نل ػػػؽ اراػػػكات فػػػي إن ػػػلج كل عدللػػػلت ةعرلػػػ  ارنطػػػؽ ق ػػػبار اػػػت اردرا ػػػ     

 كافػؽ  فػيدػدارج اراػكات كدرلرة ػل دػف ارقلػؽ إرػ  اراػـ إرػ  ارشػالي  ان ةػلؿ كقػل ت دين  

ار ػػػي ليللشػػػ ل  اركلدػػػ  فػػػي ذ ػػػف ارد ػػػ دع  ديةػػػرة عػػػف اردينػػػ  فػػػي ارةل ػػػ اػػػكرة  دّلػػػؽ رر ػػػـ

كار ػػي رػػلس ر ػػل دينػػ   ػػرفض    ػػد  د ػػ يدل   فلػػه إف كػػلف رلكلدػػ  دينػػ    ػػ ردـفػػ؛ اإلن ػػلف

ع ػؽ (=  ػػ  ؽ  ع)ك(  ػػ  ؽع  )فػ ؛(اريلف  كار لء  كارةلؼ)ب أاكات  ةللكك  د  د دل   

  رػػػلس ر ػػػل (ؽ   ػػػػ  ع)   ك(  ؽ ػػػػ  ع)ك  (ؽ  ع   ػػػػ)ك  (ع  ؽ   ػػػػ)ف  كلل ديػػػك ةػػػع ر دػػػ

؛ فةػػلإل الؼ كاإلرػػ الؼ فػػي اراػػكات   شػػكؿ اركلدػػ  ذات اردينػػ  ك   ػػلكؽ عنػػد اراػػرد  ديػػلفو

 .ك كذا   كّد لذكر اركلدلت ارد دل   أك ل رك ل رل كااؿ ةلف أاقلب ارلر  اركاقدة

 ػػػذي اراػػػكات فػػػي  شػػػكلؿ اركلدػػػلت ذات ارديػػػلني  كلالػػػ  ا ػػػ رداـ ػػػذا اردػػػر لنػػػدرج فػػػي ك  

ّةلت عدة فريللت. اردر لا   كدل ر ل دف فل دة في اررطلب اإلن لني  :ك دف ل  قةلؽ كا 

  .ديلةـاردن ةي في انلع  ديةـ اريلف عل  كّلر دف ارارّر  :األولى

  .اراكات ارقلةل  فلدل ةلن ل  كةلف اراكات ارادكل  كارشاكل  اريالّ  ةلف : الثانية

ن لج اراكت ارلركم  اندفلع ار كاء قركل عةر  آرل  ارنطؽ كلال  :الثالثة  . كا 
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رػػ  فػػي  ػػـ اررطػػكط ارك ر رػػذرؾ نظرنػػل إرػػ  ارديلدرػػ  ار لرلػػ  فػػي  ةللػػب ا ق دػػل ت ارّنل لػػ  ر 

 ةللةػػػػ  ّنل لػػػػ  دػػػػف اراػػػػكات ارد ػػػػ يدل   (96=)فلرن لةػػػػ   ؛<7×<7: ـ اريػػػػلفاػػػػنلع  ديةػػػػ

 دػػػػل ت عػػػػؽ  ّػػػع  عػػػؾ  كػػػػع  كأليػػػلن ارديلدرػػػ  ار لرلػػػػ  فػػػي  كزلػػػع ا ق: كارد دلػػػ   دػػػف دّػػػؿ

دػػػف  ارد ػػ يدؿ كارد دػػؿدػػف  ةللةػػ  ّالّلػػػ  ( <=798)فلرن لةػػ   ؛<7×<7×<7: ارّالّلػػ    ػػي

.  ةللةػلت ار ػي ا ػ ردد ل اررللػؿ فػي اػنلع  اريػلفف ػذي ار ؛ع ؽ  ع ػؾ: اراكات  دف دّؿ

  كديلدرػػػػػػػ  (6=7>5>)فلرن لةػػػػػػػ   ؛<7×<7×<7×<7: كات اررةلعلػػػػػػػ   ػػػػػػػيك ةللةػػػػػػػلت اراػػػػػػػ

  ك كذا نرل اركـ ار ل ػؿ (<75:6669)؛ فلرن لة  <7×<7×<7×<7×<7لةلت ارردل ل  ار ةل

 .دف ار ةللةلت ار ي أقدّ ل اررللؿ في انلع  اريلف

  نل ةرنلدةلن لدؿ عل  كلال  ار اكلر عند اررللػؿ فػي اػنلع ه كة ذا نككف ّد أ

 .ديةـ اريلف
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 صناعة كتاب العيفآلية التفكير الصوتي والنطقي في      

  

ػلن رليػلدة؛  إف اردارس رآلر  ارنطةل  في عارنل ارقػلري رػف لةػد فلػه أدػران اػيةلن  أك رّر

ن ػػػلنل    ػػػكاء أكلنػػػت طةلػػػ   أـ رف ارة ػػػزة ارقدلّػػػ  فػػػي اركشػػػؼ عػػػف دكنكنػػػلت ارطةليػػػ  اإل

ف شػػػ ت أف  ف ػػلكرةل   أـ عيػػكل   أـ فلزلل لػػ  ف ػػػي فػػي د نػػلكؿ اريػػػلرـ كارةلقػػث كاردػػ يلـ  كا 

  .  كاؿ إر  ة كد اريلدلء    كاؿ إرل ل ةطرف  علف عةر ارشةك  ارينكةك ل 

: إرػػ  أدػػرلف" يػػكد  ارديةػػـ فلرنػػلظر إرػػ  ةػػكاكلر ارديةػػـ علدػػ   ف ػػكؼ لةػػد أف ةػػذكر

لنل دػػػػل ارةػػػػدرة علػػػػ   شػػػػكلؿ أك  ر دػػػل ارةػػػػدرة علػػػػ   اػػػػنلؼ ارشػػػػللء ككيػػػػي ل يػػػدف ف ػػػػلت؛ ّك

ارركاةط اراكرل  ةلف در لؼ ارقكافز؛ فةدكف ارا لت   لدكف أف لككف  نػلؾ أشػللء  ػرةط ةلن ػل 

ارردكز  كةدػل أف ارردػكز ارلركلػ      ػر ةط دةلشػرة ةلرشػللء فػي اريػلرـ كركن ػل  ػر ةط ةلرداػل لـ 

 i ."لنل عف ارا لت ارديدد  ار ي  ن  ب إرل ل ارشللء اررلـار ي رد

اٌطلػػع  اررللػػؿ ةػػف أقدػػد علػػ  ارر ػػل ؿ ارلركلػػ  ار ػػلةة  عللػػه فالقػػظ أن ػػل     ػػلر رةػػد "

في ةدع ارلر  عل  أ ػلس علدػيٍّ دةةػكؿ كأن ػل    رلػك دػف  كػرار  فػال لدكػف عػف طرلة ػل أف 

كرأل أليػػػلن أن ػػػل    اػػػي ةقلةػػػ  ارةػػػلقّلف كاٌف . ؿ ةدػػػع ارراػػػلظ ةديػػػلن علدػػػلن كدػػػل أراد اررللػػػ

: ارذم دػف أةلػه كيػيت  ػذي اردؤراػلت ك ػك دار دكلف عل   ذا ارنقك   لقٌةؽ ار دؼ اردنشك 

فاكػر اررللػؿ فػي اردػر  ّػـ . قاظ ارلر  دػف اريػللع  ذرػؾ أن ػل يلػر د ػ كعة  كيلػر قلاػرة
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ن ل ار ةللةػػلت اراػػك ل   كعللػػه ّػػٌدر ف ػػدل إرػػ  دػػن ل لدٌكنػػه دػػف  قةلػػؽ يريػػه  ذركػػـ  ػػك دػػ

 ii ".رلرللؿ" اريلف"كلف ديةـ 

كلف أكؿ ديةـ كلدؿ في ارلر  اريرةل  دف  أرلؼ اررللػؿ ةػف أقدػد أ ػ لذ  ػلةكله  رةػد "

عرفنػػػل  ػػػلرالن أف اررللػػػؿ كػػػلف دشػػػ ركلن فػػػي دشػػػركع اررػػػط اريرةػػػي  ككػػػذرؾ ليػػػزك إرلػػػه اريلدػػػلء 

 ػػك ةدػػع كػػؿ ارةػػذكر ..  ػػدؼ ك ػػلب اريػػلف اريػػرب ةدالػػ  نظرلػػ  اريػػركض فػػي ارشػػير  ككػػلف 

ػػػد يػػػـ  اريرةلػػػ ؛ لةػػػدـ اردؤرػػػؼ فػػػي دةددػػػ  ارك ػػػلب  اػػػكلران علدػػػلن راػػػكات ارلرػػػ  اريرةلػػػ   ّك

ارديةػػـ كػػؿ اردػػلدة ارد لقػػ  فػػي ارلرػػ  اريرةلػػ  دػػف رػػالؿ  يػػدلف اّ ةل ػػلت دػػف ارةػػرآف اركػػرلـ 

 iii ."را   د  الي ك دل دلد لف در  دل ارنقكلكف اريرب د –كارشير اريرةي ارةل لي 

رػػـ   ةػػلكز اردرا ػػلت فػػي ك ػػلب اريػػلف اردػػن ل اراػػك ي  كدػػل كػػلف رػػه دػػف اإللةلةلػػلت  

عل  اررللػؿ طرلة ػه ارةدلػدة فػي  كفدف اريلدلء لنكر  ان علله دف ار لةللت ار ي ةيلت كّلر دل ك 

 رطػلء فػي ا شػ ةلؽةيػض ار دن ـ دف ناػ   أرلاػه ر ػذا ارك ػلب ركةػكد ك ا   ةالء كارةقث؛ 

 iv .كار ارلؼ  كار اقلؼ

 ػػذي اررطػػلء نلةيػػ  دػػف ارػػ الط علػػـك اريرةلػػ  فػػي ذرػػػؾ كديػػركؼ رػػدل اردار ػػلف أف  

  ةػـك علػ  أ ػلس  قللللػ  ةقّلػ  ا ػ ةرا ل  اررللػؿ طرلةػ  رـ   دللز ةيد  كطرلةػ ار ي اركّت  ك 

رػػػػ  قلػػػػث اردينػػػػ  كارد دػػػػف ارةػػػػذر اركاقػػػػد  اركلدػػػػلت إن ػػػػلجكلالػػػػ  ك  اركلدػػػػ    ةللةػػػػلت أاػػػػكات

إف كلنت اركلد  دككنػ  دػف اػك لف ف كػكف ّنل لػ   كدػف ّالّػ  أاػكات ّالّلػ   كدػف ف ارلركل ؛
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ار ػػي أعلن ػػه علػػ  "  ك ػػذي اررطػػكة  ػػي أرةيػػ  أاػػكات رةلعلػػ   كدػػف رد ػػ  أاػػكات ردل ػػل 

 v ".قار أرالظ ارلر  ةإقكلـ ةقلث   لالت دنه راظ

ردػن ل ار ةرلةػي  ـ ّلـ أ ل لن عل  اكدف ارطةليي أف لقدث رلؿ دل؛ أك ن رف  ذا اريل 

لنلػػلن ااررللػػؿ إف  :كرػػـ ل ػػةةه دػػن ل ق ػػ  نةػػكؿ ةػػلء ارك ػػلب ةإقاػػلء كا ػػ ةراء :  ةػػع طرلة ػػه  ّك

لػػػؽ ارلرػػػ  اريرةلػػػ  كدػػػل  ػػػي؛ أم ن ػػػر  طةػػػؽ اراػػػؿ رلكاّػػػع ارلرػػػكم ارد ػػػ ردـ فػػػي زدػػػف  ك ّك

 .  دف ّةلهك اررللؿ 

 عنواف المعجـ ودالالتو

 :معنى كممة العيف 

. اريلف ارنلظرة ركؿ ذم ةار  كعلف اردلء  كعلف اررةكة يدد ديلني كلد  اريلف؛ ف نلؾ   

ٍةع ل د  اريلف نشأت  قلة ي دف . كاريلف دف ار قلب دل أّةؿ عف لدلف ارًةةل   كذرؾ اراة

دي ل: كعلف ارشدس. ًّةىؿ اريلف فال  كلد  يٍرًلؼي  ٍلرى : كلةلؿ. اردلؿ اري لد ارقلير: كاريلف. اى

لٍف  أم: كلةلؿ. ٌف فالنلن ركرلـ عىلف اركرلـإ  .ةيد ديللن :   أطلٍب أّران ةيد عى

 :ّلؿ أةك دةداـ. ارٌدلنلر: اريلف: كلةلؿ

 ةلف عٍلنلًه ّد ل كؽي إفل   قةشٌي ره ّدلنكف علنلن 

 رةلثي اريىلف  ّلؿ في: رةؿ ًديللف: كلةلؿ. كًعٍنتي ارشٍي ةيلنه فأنل أعلنيه علنلن  ك ك ديلكف

 :ارديلكف
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رلؿي أٌنؾى  لٍّده    ىةكنؾ  لدان ّد كلف ّكديؾ لىقٍ  ٍيلكف كا   دى

كاريلف ارذم  ةيّه ر ة ةًس اررةر  . أالح عىٍلفى دلزاًنؾى : ؿ في اردلزاف   ةكؿلٍ اردى : كاريلف

ٍلنى ىٍلًف كله ةدين  كاقد ل ه عللنلن  أم كرأ. ك  دله اريربي ذا ارييلىٍلنى ىٍلًف  كذا ارًيلىٍلنى ىٍلًف  كذا ارييكى

 . دييللىنى ن 

 .كاريلف عظـ  كاد اريلف في  ىيى  ل

: كلةلؿ ركؿ إركةو ربو كأـو  كر ـ إركةه رٌد لت ش  . ك ؤ ء أعللف ّكًد ـ  أم أشراؼ ّكًد ـ

 . ؤ ء أعللف إرك  ـ

 .ارظل ر ارذم  راي ارييلكف: كاردلء اردىيلف

كبه دييىٌلف ٍشًلًه  راةلع ارلره  يشٍ : ّك  . ًةهي عيلكفى اركقشً في كى

  vi . ـ أعللف: ةنك أعللف  كلةلؿ: كأك د ارٌرةؿ دف ارقرا ر

؛ ف ؿ دف ارديةكؿ أف ل دي ك لةػلن شػرلالن (اريلف)رةؿ علرـ ة ذي ارديلني اركّلرة ركلد  

دػػل قدلػػه ركػػف   ةػػٌد أف لقدػػؿ  ػػذا ارك ػػلب إرػػ  ةلنػػب  لقدػػؿ ارلرػػ  اريرةلػػ  ةقػػرؼ كاقػػد فةػػط؛

 .كّلرة  ظ ر رنل ارةك ر دف رالؿ اردظ ر لف  ديلنيى يدف دين  اكت ار

 أسبقية المعجـو إشكاليات التأليؼ األوؿ 

لب اريػػلف أـ ك ػػفػػي  ؿ اردػػرء أم اريلػػـك كلنػػت أ ػػةؽ عنػػد اررللػؿ  ارديةػػـ د دػػّالن ل  ػلء

ارةػػػراءات ارةرآنلػػػ  كار ةكلػػػد  أـ ارنقػػػك ةدػػػل ةػػػلء فػػػي آرا ػػػه فػػػي ك ػػػلب علػػػـك ارةػػػرآف د دّلػػػ  فػػػي 
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ك ػػلب اريػػركض؛ فلرنػػلظر إرػػ  فػػي أـ ارػػنرـ كاردك ػػلة   أـ ارةلفلػػ  كاريػػركض د دّلػػ    ػػلةكله 

ديةدلػ  ارداػردات  أك ارةػراءات   ػكاءه كلنػتداطلقلت ارنظلـ ارلرػكم ار ػي ةػرع فل ػل اررللػؿ 

ارةرآنلػػ   أك ارنقكلػػػ   أك اردك ػػلةل   أك اريركيػػػل  فػػي ك ػػػلب اريػػلف  رػػػف لةػػد فلػػػه داػػػطلقلن 

يػػدف كلدػػلت ارديةػػـ  ك ػػذا درلػػؿ علػػ  أف ك ػػلب اريػػلف أ ػػةؽ دػػف  ررللػػؿددػػف اػػنيه ا ةيلنػػه

 كلنػت كأ لس علكده كديرف ػه كةقّػه  اررللؿةدال  أف  عل  كؿ علـك اريرةل   ك ذا درلؿ آرر

 .في ك لب اريلف

 :اّ ل  viiفلذرؾ  نةد في ار أرلؼ كاردن ل ارنةلط

ذرػػػػػؾ درػػػػػلرج قشػػػػد أراػػػػػلظ ارلرػػػػػ  ك ر لة ػػػػل علػػػػػ  أ ػػػػػلس اػػػػػك ٌي د رٌ ػػػػدلن فػػػػػي  .1

 .ارقركؼ  فةدأ ةلرقلةل   ّـ ٌّن  ةلرل لنل   ّـ ٌّلث ةلرشاكل    ّـ أن   ةلرةكفل 

 .ةرد اركلدلت دف زكا د ل  فراع  ارقركؼ ارالل  ركؿ كلد  .2

ا  ةاػػ  أراػػلظ ارلرػػ  نػػلظران إرػػ  أةنل  ػػل ار ػػي قػػدد ل اراػػرفٌلكف ةأن ػػل    رػػرج  .3

ةيل ػػػل أةكاةػػػلن ككٌزع علػػػ  يػػػك  ل دػػػل عػػػف ارّنػػػل ي كارّالّػػػي كاررةػػػلعي كارردل ػػػي ك 

 .ةديه

دراعػػػلة نظػػػلـ ار ةللةػػػلت كذرػػػؾ ةقشػػػد ارداػػػردات اردؤٌراػػػ  دػػػف قػػػركؼ كاقػػػدة فػػػي  .4

 .دكيع كاقد
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دٌعػػػػـ شػػػػرح اردػػػػلدة ارلركلػػػػ  ةشػػػػكا د دػػػػف ارةػػػػرآف اركػػػػرلـ كار ػػػػن  ارنةكلػػػػ  ارشػػػػرلا   .5

 .كارشير كفالح اركالـ

يػػػلف  فلررللػػػؿ اة ػػػدع  ػػػذي ارطرلةػػػ  فػػػلرةؤرة ارديرفلػػػ  كاردر كػػػز اريلدػػػي ةػػػدأ فػػػي ك ػػػلب ار

لؽ ارلر  عل  أ ػلس اػك ي لي دػد علػ  درػلرج اراػكات ارلركلػ  دػف  ةإقالء كا  ةراء ك ّك

  أم  ر لػب   ةلإليػلف  إرػ  اػكت ار دػزة كاررػؼ كارػكاك كارلػلءاكت اريلف إر  اكت اردلـ

ؿ اراػكات فػي ارةنػلة ا  راػك ل  كدػل رآ ػل اراكات عل  طرلة  اررللؿ ةف أقدد؛ فلة دا ةأدرى

 viii.كان    ةذكر دل لررج دف ارشا لف

أ ػػلـو دػػف : ارًيراةىػػ ي كارٌ يرلػػب كاإلعػػراب: دينػػ  اإلعػػراب فػػي اريػػلف لةػػكؿ اػػلقةنلي فػػك 

ػد لييػٌد اركػالـ  .أفاػح ارةػكؿ كاركػالـ: كأعرب اررةػؿ. أعرةت  ك ك دل ّةح دف اركالـ: ّكرؾ ّك

د   لالح   .كالـ علـ رنهار لةؽ دةدد  رالاطالح ارنقكم  ّك

ػػػػٌرب دىنًطةىػػػػه  ٌذةػػػػه دػػػػف ارلقػػػػف فةػػػػد ذيًكػػػػرى أف أدػػػػل فػػػػي ر ػػػػلف اريػػػػرب  ةػػػػف دنظػػػػكر . عى

رب كالدػػػه إذا رػػػـ للقػػػف فػػػي كأعػػػ.  ػػػك اإلةلنػػػ  عػػػف ارديػػػلني ةلرراػػػلظك كاإلعػػػراب  ػػػك ارنقػػػك  

 .اإلعراب  فاي  ذا اركالـ كيكح ارداطلح ارنقكم عند اةف دنظكر

 لب اريلف كلف أ ةؽ ك ب اررللؿ أك دػل نةػؿ عنػه دػف ك ذا اركالـ ليزز فريل نل أف ك

؛ رف علـ ارديلةـ نةع  ةل  دنه ارنظلـ اراك ي  كارارفي  كارنقكم  كارد ري  . علـك
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ف ارنظػػػلـ ارلرػػػكم ةلإليػػػلف  رليػػػركض أ ػػػةؽ ركةػػػدت فلػػػه ةدلػػػع داػػػطلقلت كػػػلرػػػك ك 

ػػػػد لةػػػػػكؿ ّل ػػػػؿ إف ك ػػػػلب اريػػػػػلف رػػػػـ لك ةػػػػه اررللػػػػػؿ ر يػػػػدـ كةػػػػكد  ػػػػػذي اريرةلػػػػ  دكف دنػػػػلزع  ّك

اريػػركض رػػـ  كػػف   اػػلرةرػػه إف داػػطلقلت د ػػ كللت ارنظػػلـ ارلرػػكم ك  نةػػكؿي فارداػػطلقلت  

ننل رنةد ديركف  ردل اريرب  ك  دف ةلء ةيدي ّد  يرؼ عل   ػذا اريلػـ ارػذم كػلف دػف ار ػراع ا 

ت نظػر  أنػؾ رػك دف ةيدي  كاردرلؿ عل  ذرػؾةلء   دؿ  ذي ارداطلقلت عند دف  كرـاررللؿ  

ي ل ر لف في  .اريرب  ةف دنظكر   ةد أكّر داطلقلت اريركض ّد كردت في دّك

ارلرػ  اريرةلػ  عةػر ةدػع اراػكات فػي  ر لػب اردرػلرج ةطرلةػ  رلليػل   ا  ةرأاررللؿ ك 

  كف ػػػر ل يػػػدف ديلدرػػػ  ار ةلدلػػػؿ كار كافلػػػؽ  فدػػػل كافػػػؽ ارلرػػػ  د رػػػ  كدينػػػ  أزاؿ عن ػػػل اريةػػػـ

 .كدل رـ لكف ره دين   دلي د دالن   يدالن ار ركلب ارلركم ارذم ره دين   دلي د ك 

ي ك ػػػلب فػػػ  ػػػ ةد ل دلّلػػػ  أدلدػػػؾix ( ػػػذا آرػػػر كػػػالـ اريػػػرب)دةكرػػػ   ذا نظػػػرت فػػػيا  ك 

لةي رلكلدلت اريرةل  ارد  يدل  كارد دل   كعل   ذا  ؛ رنهاريلف فػي   ػـٌ فةػد ك لب ا  ةرا ي  ّك

دػف اػكت ار دػزة إرػ   ذا ارك لب إقاػلء  ةللةػلت اريرةلػ  ةدػل يػدت إرػ  ةنةل ػل اراػكات 

؛ رف ارلر  ارد ػ يدل  كارد دلػ  ناػدت كرػـ ار دل  اكت اردلـ  فاي كالـ اررللؿ قةلة  ةلرر 

 .ليد ر ل دةلؿ في أم  شكلؿ رركم في كلدلت ر ل دين 
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ػد دلػؾ ارلرػ  كعػرؼ دّل ة ػل ككلػػؼ  ػ ـ أةنلػ  اركػالـ فل ػل كدػـ   ػأرؼ دػػلدة "ك    كػأف اررللػؿ ّك

  ف ػك لة ػدع اركلدػ  ار ػي   لدكػف ..  ع أف لةطػع ةاػكرة اركلدػ  ك ند ػ  ل لؾ ارةنل   ا  طل

 x."أف  ككف في اريرةل ؛ رن ل عرلت عف االت اركلد  اريرةل 

 :رذرؾ  يرض ارديةـ رنةد عنلؼ كدعرذ دف ارد ةددلف كارد أررلف  دف أ د ل

 .ػ ار اقلؼ  كاررطأ في ا ش ةلؽ كار ارلؼ6

 .ػ إ دلره اريةط7

ك 8  .ع رلط كايطراب في  ر لب ةيض اردكاد ك ر لة ل  فلـز ا   دراؾ علل لػ ّك

ػػػػ كةػػػكد ةيػػػض آراء رلكػػػكفللف كا   شػػػ لد ةأشػػػيلر اردقػػػدّلف  ككركد ركالػػػلت رػػػةيض 9

 .ركاة ةلءكا ةيد اررللؿ

يػػت ددػػف  نػػلّلكا  ػػذا ارك ػػلب  ف ػػذي فػػلرن ػػة  إرػػ   ػػذي اردعرػػذ كة ال شػػؾ أن ػػل أرطػػلء ّك

ػد xi  xii.ؿ فل ػلاردكر   درػؿ رلرللػ ؛ رف اررللػؿ اػلقب رؤلػ  علدلػ   ةرلةلػ  دنطةلػ   ّك

لقلكؿ ةيض ارشرلص ار رللر دف أةؿ اإلف ػلد فػي أم ك ػلب  كركػف   لينػي أن ػـ ّػد نػلركا 

 .دف اررللؿ

كارنةلش فػي  ػؿ أرٌػؼ اررللػؿ  ػذا ارديةػـ أـ أف : "  كر فؤاد  زكلفلةكؿ ارةركف"رذرؾ

شػدلد ار يةلػد  كلرةػع إرػػ  عاػر د ةػدـ كةيػض ارداػػلدر  ارػنص ارد ػداكؿ رػلس دػف  اػػنلاه 

    ند إر  ارللث ةف اردظار دكران ةلرغ ار دل  في ركال  ارك لب ك يدللػه  ةػؿ ق ػ  فػي إ دلدػه
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فلةػػلؿ إنػػه ا ػػ قكذ علػػ  ارك ػػلب ةيػػد دػػكت اررللػػؿ كأ ٌدػػه؛ كدػػف  نػػل كلنػػت اررطػػلء كارك ػػلـ 

  ! اركّلرة فله

 ػذي ارةيػل  ةأدرٌػ  دلدك ػ  ارػدك كر دقدػد رلػلض كػرلـ  كد دل لكف دف أدر فلةػد ق ػـ

 ػػك رلرللػػؿ " فاريػػل"كأّةػػت أٌف ديةػػـ " ارةػػكؿ ارااػػؿ فػػي ن ػػة  ك ػػلب اريػػلف رلرللػػؿ: "فػػي ك لةػػه

 xiii ".فةطةف أقدد ارارا لدم 

 : الطريقة والمنيج

دل ارذم ةيؿ اررللؿ لر لر اكت اريلف أ ل لن رديةده  ّلؿ إف اكت اريلف أناػع 

لػػؿ أف اررللػػؿ كات اراػػ اطدػػأف إرػػ   ر لػػب ارك ػػلب ق ػػب ارقػػركؼ  ك ػػد  كػػؿ "كأعدة ػػل  ّك

  (ك ػػلب اريػػلف)قػػرؼ دػػف قػػركؼ ارديةػػـ ك لةػػلن  فةػػدأي ةك ػػلب اريػػلف  كاشػػ  ر  ػػذا ارك ػػلب ةػػػ

    الره ةه عل  علدة اريػرب فػي كّلػر دػف أ ػدل  ـ  كدػل ل يػح ةللػلن فػي كّلػر دػف أ ػدلء 

 xiv . كر ارةرآف

اػػػكت اريػػػلف فلػػػه دك ػػػلة  أدػػػران آرػػػر ك ػػػك أف  نػػػرلّػػػد  نػػػلكركناّراء؛ ّػػػد ني ػػػلـ ة ػػػذي 

ـه  اة ػػدأ    فلػػكxvك ػػك أليػػلن دػػف اراػػكات اررنلنػػ    لكةػػد فػػي اراػػكات اررػػرل رلاػػ  كنرػػ

ركةػػػػدنل أٌف ارنطػػػػؽ دػػػػّالن   ّةػػػػؿ اراػػػػكات اراػػػػقلق  كارللنػػػػ   نطػػػػؽ اػػػػكت ار دػػػػزةة اررللػػػػؿ

أاػػكات  ػػر ةط ةاػػكت ار دػػزة رديرفػػ  ك ػػي  ؛ذاأأ  أي  أع  أؽ  أؾ  ك كػػ: ةلراػػكات ارّنل لػػ 

كأدػل ار دػزة فدررة ػل دػف أّاػ  : "فةكؿ اررللؿددرج اراكت  كة ذا  يةر عف اكت كاقد  
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ارقلػػػؽ د  ك ػػػ  ديػػػركط   فػػػإذا رفٌػػػه عن ػػػل  نػػػت إرػػػ  ارلػػػلء كارػػػكاك كاررػػػؼ عػػػف يلػػػر طرلةػػػ  

د اررللػػػؿ  كدػػػل رػػػذرؾ ذيكػػػر فػػػي اردز ػػػر أف آرلػػػ  ار اكلػػػر اراػػػك ي عنػػػxvi."ارقػػػركؼ اراػػػقلح

ةػلر دزة؛ رنػه للقة ػل ارػنةص كار رللػر كارقػذؼ  ك  ةػلررؼ؛ رن ػل   "رـ أة ػدأ : كاا ل اررللؿ

 ككف في اة داء كلد  ك  في ا ـ ك  فيػؿ إ  زا ػدة أك دةدرػ   ك  ةلر ػلء؛ رن ػل د دك ػ  رالػ  

لف أناػػع ارقػػرفلف؛   اػػكت ر ػػل؛ فنزرػػت إرػػ  ارقلػػز ارّػػلني  كفلػػه اريػػلف كارقػػلء  فكةػػدت اريػػ

فلة ػػدأت ةػػه رلكػػكف أق ػػفى فػػي ار ػػأرلؼ  كرػػلس اريلػػـ ة ةػػدـ شػػيء علػػ  شػػيء؛ رنػػه كلٌػػه ددػػل 

 xvii"لق لج إر  ديرف ه؛ فةأم ةدأت كلف ق نلن  كأك  ل ةلر ةدلـ أكّر ل  ارفلن 

اررللػؿ أٌكؿ اردػر فػي ةدػع أراػلظ ارلرػ  اريرةلػ  ةطرلةػ  ا  ةاػل ل   "ر لػاك  لككف ّدك 

طرلػػػؽ د لةيػػػ  ارقػػػركؼ ارةةدلػػػ  إ  أف ذرػػػؾ رػػػـ ل ل ػػػر رػػػه  قلػػػث أكيػػػح فػػػي قلاػػػرة عػػػف 

أف ارقركؼ ارةةدل  رـ   ياه فػي ذرػؾ؛ رٌنػه كةػد أف اررػؼ   ا ػ ةرار " اريلف"دةدد  ك لةه 

ػػل رػػـ لةػػدأ ةػػلرقرؼ اركؿ  كػػري ارةػػدء ةدػػل لللػػه  ك ػػك ارةػػلء؛ رػػذرؾ نةػػد أنػػه  ر ػػل؛ فيػػدؿ عن ػػل  كرىد 

لقةٌػػؽ  دفػػه دػػف رالرػػػه  فةدػػع ارراػػلظ ق ػػب درلرة ػػل دراعلػػلن فػػي ذرػػػؾ  ا ةػػه ا ةل ػػلن آرػػر

ٌلث ةلرشاكل   كر ـ ةلرةكفل ّارنلقل  اراك ٌل   فةدأ ارقركؼ ارقلةٌل   ك   .ٌن  ةلرل لنل   ّك

كعنددل  نلكؿ أكؿ اردرلرج دف اردارؿ  أك أةيد ل دف  اررلرج  نةد أنه رأل أٌف اريػلف 

 xviii ."أٌكؿ قركؼ ارقلؽ ٌّكة
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اػػػكت اريػػػلف اردركػػػز ارػػػذم لنطلػػػؽ دنػػػه إرػػػ   ػػػل ر ار راكلػػػب  رػػػذرؾ كةػػػد اررللػػػؿ فػػػيك 

 .  ك ك أّرب رلناسكارديلني

كفػي اردةلةػؿ نةػد أف اراػػكات ارقلةلػ  ّػد ا ػ ّنلت دػػف  ركلةػ  اركلدػلت ارّنل لػ   كةػػدأ 

عػػؽ  ّػػع  عػػؾ  كػػع  عػػل  ةػػع  عػػش  شػػع  عػػض  يػػع  : اررللػػؿ دػػف اػػكت ارةػػلؼ  أم

ز زع  عػط  طػع  عػد  دع  عػت   ػع  عػذ  ذع  عػث  ّػع  عػر  عص  اع  عس   ػع  عػ

 .رع  عؿ  رع  عف  نع  عؼ  فع  عب  ةع  عـ  دع

كةػػذرؾ نلقػػظ ّػػرب اراػػكات ك ػػي ّل دػػ  فػػي ناػػس قلػػز اردرػػرج  كرػػك ةػػدأ دػػف اػػكت  

 .ارةلؼ كاركلؼ  ركةد ناس اردشكل  في عدـ نطؽ اراكات دف ناس اردررج

رػػ  ارداػػردات اردارػػ  ة ةلةل  ػػل ارد يػػددة  ك ػػذا لينػػي أف ل ػػ طلع اردػػرء أف لنظػػر إكة ػػذا  

ارداػػرادات كل ػػل كلنػػػت د ػػ ردد   كعنػػد ارنظػػػر إرػػ  نظرلػػ  ا  ػػػ يدلؿ كا  دػػلؿ   ػػنةد  ػػػذي 

فاػي زدػف اررللػؿ كػلف رلداػردات د ر  ػل  ؛ارداردات    يدؿ في زدف دل ك  دػؿ فػي زدػف آرػر

ٌػػؽ اررللػػؿ كػػؿ داػػردات ارلرػػ  اررلاػػ  ارديةػػرة عػػف ارشػػكؿ كارديػػدكف  كعلػػ   ػػذا ار  ػػلس ّك

 .ارداردات ارد دل  ار ي رـ لةد ر ل دين  ديظـ أاكاتارد  ردد   ك رؾ 

رٍّػػػؼى ةنػػػلءن ّنل لػػػلن أك ّالّلػػػلن أك : " xixكانطالّػػػلن دػػػف  ػػػذا اردةػػػدأ لةػػػكؿ اةػػػف درلػػػد إذا أردت أف  يؤى

ّيػـ أ ػع ّالّػ  رةلعللن أك ردل للن فرذ دف كؿ ةػنس دػف أةنػلس ارقػركؼ ارد ةلعػدة   در دارة فّك

أقرؼ قكارل ل  ّـ فٌك ل دف عند كؿ قرؼ لدن  كل رة  ق    ياىؾى ارقػرؼ ارّالّػ  فلرػرج دػف 
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ارّالّػػػي  ػػػ   أةنلػػػ  ّالّلػػػ   ك  ػػػي  أةنلػػػ  ّنل لػػػ   فػػػإذا فيلػػػت ذرػػػؾ ا  ةاػػػلتى كػػػالـ اريػػػرب دػػػل 

 .xx" كلدكا ةه  كدل ريةكا عنه

كيػػع داػن ؼ ةػػلدع  أراد ةػػه ا ػػ ليلب  فليػٌؿ اررللػػؿ ة أرلاػػه ليػػٌد أٌكؿ دػف  ػػي  إرػػ "

ف كلنت أليػلن لةد ع أرالظ اريرةل   دي ددان في ذرؾ عل  دل ان اه  لةةكي دف  عرلؼ داردة  كا 

ر ٌةػػه علػػ  نظػػلـ  -أم اررللػػؿ - ػػك أنػػه -فلدػػل لظ ػػر -ديػػلةـ د كايػػي  ككػػلف ار ةدلػػد اّرػػر

 .اردرلرج كار ةلرلب

زدلف دةكر ةدنزر  ارداػٌنؼ اردق ػذم فػي اػنلع  في " اريلف"كدف ارطةليٌي أف لقظ  ديةـ 

ػػهى إرلػػه شػػيء دػػف " اريػػلف"إذا كػػلف فػػي ك ػػلب فػػ ؛ارديػػلةـ ذا كػػلف ّػػد كيةٍّ شػػيء دػػف ارةاػػكر  كا 

xxi ".ارنةػػد  فػػإف  ػػذا أك ذاؾ رػػـ ل ػػ طع أف لرػػٌض دػػف شػػأنه  أك أٍف لنػػلؿ دػػف دكلن ػػه ارةػػلرزة

  

يةػػػـ ق ػػػ  ل  ػػػن  رػػػه ارنظػػػر فػػػي آرلػػػ  كة ػػػذا ار ػػػأرلؼ أّػػػلـ اررللػػػؿ اريدللػػػلت ارق ػػػلةل  فػػػي ارد

  .ارنطؽ عةر ددارج اراكات كدرلرة ل

 

 : المعجـفي العمميات الحسابية و عمـ األصوات 

كفي ارنظر إرػ  اريدللػلت ارق ػلةل  عػف طرلػؽ ار كافلػؽ كار ةلدلػؿ كا ق دػل ت  أ  ػنل   

 اراػػكات ارقلةلػػ ةرنلدةػػلن قل ػػكةللن ليػػلرل  ةللةػػلت ك ةلدلػػؿ اراػػكات ق ػػب آرلػػ  ارنطػػؽ دػػف 
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 آرلػ  ارنطػؽ كلالػ  قػدد  أاكات دركزل  اإلنطالؽ ّـٌ    كدل لرا ل اررللؿ (ع  ح   ػ  خ  غ)

ن لج اراكت ارلركم  اندفلع ار كاء قركل عةر    ك درج ةلراكات دػف فةدأ ةاكت اريلف  ؛كا 

 :  دزة -ك  ا  م ارةلؼ إر  اردلـ  ك ةي ل ةلراكات ارد رلرة 

ر  ؿ  ف  -ظ  ث  ذ  –ط  د  ت  -ص  س  ز -ج  ش  ض   - ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽ  ؾ  

 . دزة -ك  ا  م -ؼ  ب  ـ  -

عػف اراػكات اررػرل فػي ارنظػلـ ارلرػكم در لاػ   لػ ن ةً طٍ ني  آرلػ ن  اريلف اكتر نةد كر ذا

ػؼ  "اكت قلةػي ا ػ درارم دة ػكر د ػك ر"؛ ف ك اريرةي ؛ فل ػ درارم رف  لػلر ار ػكاء   ل ّك

رف  ؛عيػػػػكلف عنػػػػد نطػػػػؽ  ػػػػذا اراػػػػكت أاػػػػالن  ك ػػػػك اػػػػكت دة ػػػػكر ك  لقػػػػدث ار ةػػػػلء أم

ارػػك رلف اراػػك للف ل ذةػػذةلف عنػػد ارنطػػؽ  ك ػػك اػػكت د ػػك ر رقػػدكث ة ػػد عيػػلي زا ػػد عنػػد 

 xxii .ارنطؽ

اراػػػكات ارقلةلػػػ  رػػػـ  ك ػػػذي ارطرلةػػػ  ا ةي ػػػل أليػػػلن دػػػع ةدلػػػع اراػػػكات ارقلةلػػػ ؛ رف 

 .لأ لؼ ةيي ل دع ةيض ة ل لن 

ك   ك ػدرج ةلراػكات دػف ارةػلؼ إرػ  اردػلـ كأ ةي ػل ةلراػكات ارد رلػرة ػ ّـ ةدأ ةاكت ارقلء 

 : دزة -ا  م

ر  ؿ  ف  -ظ  ث  ذ  –ط  د  ت  -ص  س  ز -ج  ش  ض   -ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽ  ؾ         

 . دزة -ك  ا  م -ؼ  ب  ـ  -



العدد العاشر                                                 حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

 

 

 

~ 47 ~ 

 اجلزائر -البليدة  –جامعة سعد دحلب                       خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

ك   ك ػدرج ةلراػكات دػف ارةػلؼ إرػ  اردػلـ كأ ةي ػل ةلراػكات ارد رلػرة ػ ّـ ةدأ ةاػكت ار ػلء 

 : دزة -ا  م

ر  ؿ  ف  -ظ  ث  ذ  –ط  د  ت  -ص  س  ز -ج  ش  ض   - ػ ػػػػػػػػ ؽ  ؾ        

  دزة -ك  ا  م -ؼ  ب  ـ  -

ك   ك ػدرج ةلراػكات دػف ارةػلؼ إرػ  اردػلـ كأ ةي ػل ةلراػكات ارد رلػرة ػ ّـ ةدأ ةاكت اررلء 

 : دزة -ا  م

ؼ   -ر  ؿ  ف  -ظ  ث  ذ  – ط  د  ت -ص  س  ز -ج  ش  ض   -خ  ػػػػػػ ؽ  ؾ  

  دزة -ك  ا  م -ب  ـ 

ك   ك ػدرج ةلراػكات دػف ارةػلؼ إرػ  اردػلـ كأ ةي ػل ةلراػكات ارد رلػرة ػ ّـ ةدأ ةاكت اررلف 

 : دزة -ا  م

ؼ   -ر  ؿ  ف  -ظ  ث  ذ  –ط  د  ت  -ص  س  ز -ج  ش  ض   -غ  ػػػػػػ ؽ  ؾ  

 . دزة -ك  ا  م -ب  ـ 

ّنل لػ  كاقػدة د ةػلكرة؛ إ  أف  ػ كدػل لرا ػل اررللػؿ ػ رػـ  ػأ لؼ فػي كلدػ  فلراػكات ارقلةلػ  إذان 

 .  ةلعد كلقةب ةلن ل اكت كاقد دف اراكات ارادكل   أك ارشاكل   أك ارنال   أكارلّكل 

كةيػػػد أف ان  ػػػ  دػػػف اركلدػػػلت ارّنل لػػػ  أيػػػلؼ اػػػك لن آرػػػر دػػػف  ػػػذي ارّنل لػػػلت ر اػػػةح  

 ػػػ  قاػػػؿ علػػػ  اركلدػػػلت اررةلعلػػػ  كارردل ػػػل  ةإيػػػلف  اركلدػػػلت ّالّلػػػ  اراػػػكات  ك كػػػذا ق
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اػكت فػي عدللػلت د  لةيػػ  دػف اراػكات ارقلةلػ  إرػػ  اراػكات ارشػاكل   ان  ػلء ةلراػػكات 

 .ارللن 

إف ار ػػلكب ارػػذم ا ةيػػه اررللػػؿ رػػـ لكػػف أدػػران علدلػػلن ةػػؿ اة كػػلران ةدلػػدان رنظػػلـو رلليػػي 

طرلػػؽ ق ػػه اردك ػػلةي  ك ػػذا ارقػػس  ػػك قاػػر فلػػه داػػردات ارلرػػ  ارد ػػ يدل  كارد دلػػ   عػػف 

ارذم  داي إر  طرلة  كيع فل ل أ س  ر لب ارديةـ  ر لةلن أةةدللن عل  أ ػلس اػك ي لي دػد 

أيكلػت : "ككلف ارنير ةف شػدلؿ دػف علدػلء ارلرػ  ارد ةػددلف لةػكؿ xxiii.عل  درلرج ارقركؼ

 .xxiv"اردنلل ةأدىب اررللؿ كك ةه ك ك في رٌص   ليٍشيىر ةه

ة  ػػػنةد ر ػػػكخ اريلػػـ  كعدػػػؽ اراكػػػرة عنػػػد اررللػػؿ  كة ػػػل نلػػػل إرػػػ  عدللػػػلت فة ػػذي اريةػػػلر 

  ك ػذا ددػل في اػنلع  ك ػلب ديةػـ اريػلف  لأّر ك آرل  ارنطؽ كآرللت ار اكلر عندي  كراكالن 

 .ا  دع  اك شلؼ ارندط كاردن ل عند اررللؿ

 رػػـ ل ػػ طع أقػػد دػػف ارد ةػػددلف أك ددػػف علاػػر اررللػػؿ دػػف علدػػلء اريرةلػػ  أف ل  ػػدمك 

إرػػػ  كيػػػع ديةػػػـ عةػػػر ا ػػػ لالء اريرةلػػػ  ةاػػػني  دقكدػػػ  ّل دػػػ  علػػػ  ا  ػػػ ةراء ارػػػكافي  ك ػػػذا 

 xxv.في عارنل ارقلير( اإلقالء)ا   ةراء أّرب إر  دل لدع  ةػ

فػػػي ّػػػراءة ارةػػػرآف  كفػػػي  ايػػػلالت : فلررللػػؿ ارػػػذم ليػػػلش فػػػي ةػػػك اراػػػكات كارنرػػػلـ" 

لةلعل  ػػػل  لة كػػػر نظ   ... ةدلػػػدان ّل دػػػلن علػػػ  اراػػػكات لدػػػلن اريػػػركض  كفػػػي أرقػػػلف اردك ػػػلةل كا 

xxvi أكؿ دػػػػلدة فػػػػي علػػػػـ  ي ةػػػػر عنػػػػد علدػػػػلء اريرةلػػػػ  دةددػػػػ  اريػػػػلف علػػػػ  إلةلز ػػػػل  ق ػػػػ  إف
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كفل ػػل  xxvii.اراػػكات درػػت علػػ  أاػػلر  علػػـ اررللػػؿ  كأنػػه اػػلقب  ػػذا اريلػػـ كرا ػػدي اركؿ

   ددػػل ةيلػػه(ارقلػػلز كاردرػػلرج)  أك ق ػػب (دكيػػع ارنطػػؽ)أكؿ  اػػنلؼ رألاػػكات ق ػػب "

رػػػ  (ارقػػػركؼ اراػػػقلح)  أك (اراػػػكات اراػػػقلق )ل كاػػػؿ إرػػػ   ة ػػػلـ اراػػػكات إرػػػ     كا 

أم أننػػػػل ن ػػػػ طلع ارةػػػػكؿ إنػػػػه دلػػػػز اراػػػػكات اراػػػػلد   دػػػػف .. اراػػػػكات ارللنػػػػ  أك ار كا لػػػػ  

 xxviii ."اراكات ارال    أك ارداك  

دػػػػلدة يزلػػػػرة فػػػػي علػػػػـ اراػػػػكات اريرةلػػػػ   كعلػػػػـ كظػػػػل ؼ " ةد  ػػػػ ذي اردةددػػػػ  ػػػػ كفػػػػي

ػػل ؽ فػػي علػػـ ارلرػػ  ار ػػلرلري كذرػػؾ ر ةػػدد ل؛ كرف اػػلقة ل . تاراػػكا كة ػػذا  يػػد دػػف أ ػػـ ارّك

 xxix ."دة دع دؤ س رـ لأرذ علده  ذا عف ديلار ره أك  لةؽ علله

كفي ن لل   ذا ار طكاؼ   ن  طلع أف نةكؿ فلدل انيه اررللػؿ أكّػر دػف ّػكؿ اةػف    

ف؛ فأ يػب دػف  اػدل ررلل ػه  كعٌنػ  دػف ّد أٌرؼ اررللؿ ةف أقدد ك لب اريػل: درلد في رطة ه

 دل إر  ن لل ػه  فلردناػؼ رػه ةلررلػب دي ػرؼ  كارديلنػد د كلٌػؼ  ككػؿ دػف ةيػدي رػه  ىةىػع  أّػر 

ةذرؾ أـ ةقد؛ كركنه رقده اهلل ػ أرػؼ ك لةػه دشػلكالن رّةػكب ف دػه  كذكػلًء فطن ػه  كقػٌدة أذ ػلف 

 xxx ."أ ؿ د ري

ك لب اريلف د  يلنلف ةكػؿ دػل أك ػكا دػف ّػكة  كرذرؾ ّلـ كّلر دف اردار لف ةلرنظر في  

 xxxi .فقالكا عل  ديلكدلت ّدلن  قكؿ  ذا ارك لب  فلةد أةلدكا كأق نكا كر ـ دنل اردعلء
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 :ار كادش 

1. 1 . 8:  ص 7555دلرلؾ ةلكرك كف  ارلر  ك لكؾ اإلن لف  ةلدي  اردلؾ  يكد  اررللض   -   

2. 1 عف ك لب اريلف نشرت عةر     ار درلس ةةلدي  ارز ر  درا  اردك كر دقدد ار لد علي ةال ي عيك  ل  - 
.ارشةك  ارينكةك ل   

3. 1 لكم  اردةلس ارعل  رلّةلف    -  كلس فر  غ  ارلر  اريرةل   لرلر ل كد  كلل  ل ك أّلر ل   رةد  دقدد ارشّر
. ;=  ص 7558ارةل رة    

4. 1 .;7-<6ك لب اريلف   قةلؽ اردرزكدي كار لدرا ي  ص : انظر -   

5. 1 . <77  ص :755  7 لدم ن ر  ار لس في فةه ارلر  اريرةل   دار اردؿ  إرةد  ط -   

6. 1 .::7-7:9اردرزكدي كار لدرا ي  ص ك لب اريلف   قةلؽ : انظر -   

7. 1 .عف ك لب اريلف نشرت عةر ارشةك  ارينكةك ل    درا  دد ار لد علي ةال ياردك كر دق: انظر  -   

8. 1 ارلركل  نللت دلر ا  ل ل   ارل ل: انظر -    :755اردةلؿ  كاركظلال   كاردن ل   دار ارك ب ارقدلّ   إرةد    –
. >6ص   

9. 1 . 9;ت  ص .  د6ار لكطي  اردز ر في علـك ارلر  كأنكاع ل  دار ارةللؿ  ةلركت  ج: انظر -   

10. 1 .68ك لب اريلف   قةلؽ اردرزكدي كار لدرا ي  ص  -   

11. 1   ص =755  7ر  اريرةل   اردر لر رلنشر كار كزلع  ارةل رة  ط يلد ق ف ةقلرم  ارددرؿ إر  دالدر ارل - 
7:: .  

12. 1 .>ك لب اريلف   قةلؽ اردرزكدي كار لدرا ي  ص : انظر -   

13. 1 .عف ك لب اريلف نشرت عةر ارشةك  ارينكةك ل    درا  دد ار لد علي ةال ياردك كر دق: انظر  -   

14. 1 . :>6  ص ==<6  7  ارةل رة  طق لف نالر  ارديةـ اريرةي نشأ ه ك طكري  دار دار -   

15. 1 . =68  ص ارلركل   دلر ا  ل ل   ارل لنللت: انظر -   
16. 1 . 7:ك لب اريلف   قةلؽ اردرزكدي كار لدرا ي  ص  -   
.7<6ق لف نالر  ارديةـ اريرةي نشأ ه ك طكري  ص : كانظر .17  

18. 1 . 5<ار لكطي  اردز ر في علـك ارلر  كأنكاع ل  ص  -   

19. 1 .عف ك لب اريلف نشرت عةر ارشةك  ارينكةك ل    درا  د ار لد علي ةال يداردك كر دق: انظر  -   

20. 1 . 69ت  ص .ك لب فةه ارلر  ك ر اريرةل   أةك دناكر ارّيلرةي  دار ارك ب اريلدل   ةلركت  د: انظر -   
 ـ   ك أةك ةكر دقدد ةف درلد ارزدم  رػه دػف ارك ػب ك ػلب ارةد ػرة فػي(89<-<8=) ػ ( 876-778)اةف درلد  .21

ارلرػػ   كك ػػلب ا شػػ ةلؽ  كك ػػلب اررلػػؿ اركةلػػر  كك ػػلب اررلػػؿ اراػػرلر  كك ػػلب ارنػػكاء  كك ػػلب اردالقػػف كك ػػلب 
. أدب ارك لب  

22. 1 . 7> -6>ص ز ر في علـك ارلر  كأنكاع ل  ار لكطي  ارد -   

23. 1 .عف ك لب اريلف نشرت عةر ارشةك  ارينكةك ل    درا  دد ار لد علي ةال ياردك كر دق: انظر  -   
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24. 1   ص 7558 دلر ا  ل ل   اراكات ارلركل  رؤل  عيكل  كنطةل  كفلزلل ل   دار كا ؿ  عدلف  : انظر - 
686 .  

25. 1 . ::7 يلد ق ف ةقلرم  ارددرؿ إر  دالدر ارلر  اريرةل   ص  -   

26. 1 . :;ار لكطي  اردز ر في علـك ارلر  كأنكاع ل  ص  -   
.>ك لب اريلف  ص  :كانظر .27  

28. 1 .>ص ك لب اريلف  : انظر -   

29. 1 . :>6ص ارديةـ اريرةي نشأ ه ك طكري  ق لف نالر   -   

30. 1 .69ك لب اريلف   قةلؽ اردرزكدي كار لدرا ي  ص  -   

31. 1 .7;6  ص 7<<6عالـ نكر اردلف  علـ كظل ؼ اراكات ارلركل   دار اراكر ارلةنلني  ةلركت   -   

32. 1 .>ك لب اريلف  ص : انظر -   

33. 1 . 5<كاع ل  صار لكطي  اردز ر في علـك ارلر  كأن -   

34. 1 .عف ك لب اريلف نشرت عةر ارشةك  ارينكةك ل    درا  اردك كر دقدد ار لد علي ةال ي: انظر -   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األلفاظ الّدخيلة
 البيولوجيا في علـو األحياء والّزراعةفي معجم 

 الذي أصدره ؾبمع الّلغة العربّية بالقاىرة
 لعبيدي بوعبداهلل.د                                                                         

 جامعة سعد دحلب، البليدة                                                                    

ال شّك يف أّف الّلغة تعّد من أىّم مقّومات الّشعوب واألمم؛ ألّّنا تعّد ثالث ثالثة أركاف أساسّية      
كما أّّنا تعكس بطبيعتها وبنيتها جوانب حضاريّة واجتماعّية وثقافّية . والوطن إذل جانب الّدين
 .ومعرفّية متعّددة
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وَلّما كاف اؼبعجم ىو الوعاء الذي وبتوي مفردات الّلغة العاّمة واػباّصة كاف االىتماـ ببنيتو ومناىج    
 :تأليفو غاية ووسيلة

علمّية اليت تظهر ترتى يف صبيع الّتخّصصات الّتقنّية والفنّػّية يف اإلحاطة باؼبفاىيم اغبضاريّة وال: غاية   
 .واغبضاريّة واجملاالت االجتماعّية والوضعّيات االّتصالّية اؼبختلفة

يف اغبفاظ على االنسجاـ اؼبفردايّت بني الوحدات اؼبعجمّية عاّمة والوحدات اؼبصطلحّية : ووسيلة   
، وبينها وبني بقّية الّرصيد الّلغوّي الّسابق من ناحية أخرى،  على وجو الّتحديد فيما بينها من ناحية

 :كما ىو موّضح يف الّشكل اؼبوارل
 .....انسجاـ                                انسجاـ                                          

 
 
 
 

      
 
  
وابط اليت ا بالضّ ق أساسً ة تتعلّ ائل ىامّ ة يفرض مسىذا االنسجاـ بني الوحدات اؼبصطلحيّ  وإفّ    

 . ةة والبنية االظبيّ سمية لضبط البنية اؼبفهوميّ ة التّ وضعها العلماء يف نظريّ 
وذبدر اإلشارة ىنا إذل أّف اؼبفاىيم ؽبا دور خطري يف بناء الّسجّل االصطالحّي يف إطار نظريّة      

( الّتسمية)ب من عالقة االنصهار بني الّداّؿ الّتسمية، باعتبار أّف يف الوحدات االصطالحّية ضر 
وإّف ىذا االنصهار وبّتم على مستعملي اؼبصطلحات من ناحية ضبط الّنظاـ (. اؼبفهـو)واؼبدلوؿ 

اؼبفهومّي يف إطار من االنسجاـ الّتوصيفّي بالّدرجة األوذل؛ ألنّو يكشف لنا عن بنية أعمق للمصطلح 

صيد السابقالرّ   الّرصيد الالحق 
 

 معجم إضايفّ 

 معجم جديد



العدد العاشر                                                 حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

 

 

 

~ 53 ~ 

 اجلزائر -البليدة  –جامعة سعد دحلب                       خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

رىا  لليات الوضع اليت قرّ م من ناحية ثانية زبرّي قّص واستقراء، كما وبت  ال تدرؾ للوىلة األوذل إاّل بعد ت
 .ةالعلماء يف ؾباؿ اؼبصطلحيّ 

وإذا كاف اؼبيل إذل دراسة اؼبصطلحات دبا يصحبو من استقراء وضبط وربّر وربقيق وربليل وفهم      
لم اؼبصطلح فإّف اػبوض يف للّنظاـ االصطالحّي وزبرّي السرتاتيجيات الوضع ىو أّوؿ ما يهدؼ إليو ع

؛ فهو علم العلـو بال  موضوع ىذا العلم ليس من الّسهولة دبكاف؛ للمكانة اليت وبتّلها بني بقّية العلـو
 .منازع، والباب الذي نلج من خاللو أغوار اغبقوؿ اؼبعرفّية اؼبتعّددة

الّدالّة ( الّتسميات)بة أضف إذل خطورة اؼبوضوع إمكانّية الفشل يف اختيار اؼبصطلحات اؼبناس     
، باعتبار أّف اؼبصطلحات تدخل ضمن األرصدة الّلغويّة ؼبختلف (اؼبفاىيم)على اؼبعاين اؼبقصودة 

األلسن البشريّة، ومن مّث كاف الّنظر الفاحص والّتفكري اؼبرتّيث والوعي بعملّية ميالد تلك اؼبصطلحات 
ن حيث بنيتها وقواعدىا وأمباطها الّداخلّية وفلسفتها أوذل من ؿبض الّتبّّن الذي قد يسيء إذل الّلغة م

 .ووظائفها أكثر فبّا يثريها ويطّورىا
ذلك أّف تطّور األمم مرىوف دبدى استيعاهبا للعلـو وتطويرىا للمفاىيم، واعتناؤىا بالّتسمية      

دة الفكريّة واؼبناحي يضمن ؽبا تنمية لغويّة وتواصال ابستيمولوجيًّا ال يبكن أف تستغّن عنو صبيع األصع
 .اغبياتّية
وإذا عرفنا ما للجهاز اؼبصطلحّي من دور يف إثراء الّلغة واغبفاظ على توازّنا الّلسايّن واالجتماعي    

واؼبعريّف أدركنا دافعّية اىتماـ العلماء البالغ بعلم اؼبصطلح يف العصر اغبديث، وزبصيص اؼبؤسبرات 
يدة لوضع اؼبصطلحات وبناء اؼبعاجم والتّنظري لذلك، وحّل اؼبعظالت العلمّية والّدورات اؼبنتظمة العد

1إخل على الّرغم من أّف للعرب الّسابقّية.. اليت تلحقها وتعيقها يف شّّت اؼبيادين العلمّية والفنّػّية والّتقنّية
 

 .يف االىتماـ هبذا اجملاؿ

                                                 
جملموعة من : اهتاصبة ونظريّ الرتّ : منجية منسية، ضمن: اسي العصر العبّ صبة حّّت قل والرتّ حركة النّ : ينظر يف ىذا الصدد _ 1

ؿبّمد اؼبنجي الّصيادّي، مركز : عريب وتنسيقو يف الوطن العربّ والتّ . وما بعدىا :69: <=<6، بيت اغبكمة، تونس، األساتذة
 .89_88: 8<<6، :دراسات الوحدة العربّية، بريوت، ط
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اؼبالحظ أف واضعي اؼبعجمات إّف وإذا جئنا إذل لليّات وضع اؼبصطلحات يف الّلغة العربّية ف    
ة األصيلة، وطريقة اغبديثة قد كبوا مناحي عّدة يف زبرّي الّتسميات ما بني مفع ل لأللفاظ العربيّ 

 .االشتقاؽ، ومفض ل لّلفظ الّدخيل
 :وسأحاوؿ يف ىذه اؼبداخلة     
ىو معجم ة و الكشف عن مدى أصالة الّتسميات اؼبوجودة يف معجم من اؼبعجمات العربيّ _ 

وىذا يقتضي الكشف . ، الذي أصدره ؾبمع الّلغة العربّية بالقاىرةالبيولوجيا يف علـو األحياء والّزراعة
 .خيلة هبذا اؼبعجمعن األلفاظ الدّ 

، عندما ؿ اؽبجريّ وّ ناية علماء العربّية منذ القرف األخيل عب والدّ يف الواقع لقد ناؿ موضوع اؼبعرّ      
بة يف القرلف غات يف القرلف األلفاظ اؼبعر  يف كتابو اللّ ( ىػ=;ت) "اسابن عبّ "ل اعبلي حابّ ذكر الصّ 

، "تفسري غريب القرلف"من خالؿ كتابو ( ىػ675ت" )اإلماـ زيد بن عليّ "و على ذلك الكرمي كما نبّ 
 .وغريىا.. ة بطيّ ة والنّ ريانيّ ة والسّ ة واؽبنديّ فذكر بعض األلفاظ الفارسيّ 

ة يف أزماف ـبتلفة مثلما فعل غة العربيّ ة اليت دخلت اللّ الكتب األلفاظ األعجميّ  كما احتوت بعض      
" ابن سيده"و( ىػ876ت" )ابن دريد"و( ىػ;>7ت" )ابن قتيبة"و( ىػ<77ت" )ـابن سالّ "
 (.ىػ=:9ت)

يف كتابو ( ىػ95:ت) "اعبواليقيّ "ة كما فعل لخروف اؼبوضوع بتآليف مستقلّ  وقد خصّ      
، "لياؼبتوكّ "و" بب فيما وقع يف القرلف من اؼبعرّ اؼبهذّ "يف كتابيو ( ىػ66<ت) "يوطيّ السّ "، و"باؼبعرّ "

شفاء الغليل "يف كتابو ( ىػ6;65ت) "اػبفاجيّ "و". اإلتقاف يف علـو القرلف"ويف فصل من كتابو 
 ".خيلفيما يف كالـ العرب من الدّ 

ىذه الكتب  وع من األلفاظ وأىمّ لنّ ة هبذا اويف العصر اغبديث ظهرت بعض الكتب اؼبختصّ      
 :ةغة العربيّ سائل اؼبطبوعة باللّ والرّ 
  .، ألدي شري"بةة اؼبعرّ األلفاظ الفارسيّ "كتاب _ 
 . "لبلة اليسوعيّ "، لألب "ةغة العربيّ غرائب اللّ "وكتاب _ 
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 . "طو باقر"لألستاذ " ةغة العربيّ خيل يف اللّ معجم الدّ "وكتاب _ 
 .وغريىا لطوبيا العنيسيّ " ة مع ذكر أصلها حبروفوغة العربيّ خيلة يف اللّ اظ الدّ تفسري األلف"وكتاب _ 
زىم لتأليف معاجم ا حفّ ا فبّ غات باىتماـ كثري من علماء أوربّ خيل يف اللّ حظيت ظاىرة الدّ قد و      
اؼبساعد "معجمو يف " دوزيرينهارت"خيلة وتأصيلها يف لغاهتا كما فعل صة ترمي إذل فرز األلفاظ الدّ ـبتّ 

 .2وغريه" ةللمعاجم العربيّ 
يعّد عماًل ضخًما صدر عن " معجم البيولوجيا يف علـو األحياء والّزراعة"ويف ىذا الّسياؽ فإّف      

، وىو يهدؼ 3اإلدارة العاّمة للمعجمات، دبجمع الّلغة العربّية بالقاىرة، وقد قاـ بوضعو ـبتّصوف
وبّس بو كّل متخّصص مستعمل لّلغة العربّية كما يبّثل دافًعا على بالّدرجة األوذل إذل سّد الفراغ الذي 

 . 4تعريب الّتعليم العارل للعلـو
" معجم البيولوجيا"صة اغبديثة ومنها اؼبالحظ للوىلة األوذل على اؼبعجمات اؼبتخصّ  غري أفّ    

 عّدة تساؤالت من حيثاليت تطرح  خيلة،ة الدّ ا ربتوي على العديد من اؼبقابالت العربيّ ، أّنّ اؼبذكور
 .ضرورة تواجدىا باؼبعجم

إذل مقابالت دخيلة مفردة، ومقابالت دخيلة مرّكبة، ومقابالت دخيلة وقد أمكن تصنيفها    
 :5مزدوجة، وىي موضحة كما يلي

 :ومن أمثلتها ما يلي: خيلة المفردةاأللفاظ الدّ _  1

                                                 
2
، >8العدد: ساف العربّ ة اللّ ة، ؾبلّ غة العربيّ خيل يف اللّ ب والدّ للمعرّ  اؼبعجم اؼبوسوعيّ : مناؼ مهدي اؼبوسوي: ينظر _ 

 .:>7_9>7: ـ8<<6/ ىػ6968
3

د عبد .أ. د عبد اغبليم منتصر.أ. د حامد عبد الفّتاح جوىر.أ: شرؼ على وضع اؼبصطلحات أعضاء من اجملمع وىملقد أ _ 
من . ؿبمود عبد الغّفار ؿبّمد. أ. عبد اهلل إظباعيل نبيو. أ. د ؿبمود حافظ.أ. د ؿبّمد رشاد الطّوب.أ. العظيم حفّن صابر

 األساتذة
4

بالقاىرة، اؽبيئة العاّمة لشؤوف اؼبطابع األمرييّة، القاىرة،  ؾبمع الّلغة العربّية: األحياء والّزراعة ينظر معجم البيولوجيا يف علـو _ 
 و :==<6

5
 . 8، و7، و6قابالت يف اؼبلحق تنظر صبيع ىذه اؼب _ 
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 فحةالصّ  اؼبقابل العربّ  اؼبصطلح اإلنغليزيّ 

Spermagonium 332 اسربموجونة 

Centriol  959 مريكز_ سنرتيوؿ 

Peziza 89 بزيزا: 

Coelome  95 جوؼ_ سيلـو: 

Orchids 9 األوركيدات<: 

Nepenthin 476 نِِبنتني 

Nitrification 9 نرتنة<; 

Nitrocellulose 9 نرتوسلولوز<; 

Stereome 9 سرتيـو<< 

Nephron 9 النفروف<> 

Necroplasm  9 بالـزنكرو<> 

 
 :ومن أمثلتها ما يلي: بةخيلة المركّ الدّ  المقابالت _ 2
  

 فحةالصّ  اؼبقابل العربّ  اؼبصطلح اإلنغليزيّ 
Pleuroperitoneum 370 اعبنيب الربيتوين 

Pleuroperitoneum 370 البلوري الربيتوين 
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Weberian apparatus  371 "فيرب"جهاز 

Rathkee‘ s pouch  372 "راتكو"جيب 

Sprout gemma 372 جيمة إشطائية 

Suppressor gene 372 جني كابت 

Cokatoo 99 كوكاتة< 

 
 : المقابالت المزدوجة _ 3

ا من ضربً  ة، واليت تعدّ بة اؼبوضوعة إذل جانب اؼبقابالت العربيّ اؼبفردة أو اؼبركّ  خيلةالدّ اؼبقابالت وىي 
 :يليسمية، ومن أمثلتها ما ة يف وضع التّ االزدواجيّ 

 
 الصفحة اؼبقابل العربّ  اؼبصطلح اإلنغليزيّ 
Karyology  445 علم النواة_ علم النوى _ كريولوجيا 

Karyon  445 نواة اػبلية_ كريوف 
Tetanus  445 تتانوس -الكزاز 

Chlamydozoa  446 اؼبرتديات_ كالميدوزا 
Nephridium  446 نفريدة_ كلية 

Zygotic  449 زهبويت_ القحي 
Allantois  454 ألنتويس_ اللقانقي 

Leucosolenia  454 اإلسفنج األنبوب_ لوكوسولينيا 
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 :وقد وردت نسبة تواجد ىذه اؼبقابالت باؼبعجم كما يلي

 
 خيلةاؼبقابالت الدّ  اؼبقابل اؼبزدوج بخيل اؼبركّ الدّ  خيل اؼبفردالدّ  خيلنوع الدّ 
 ;9< 7= ;78 =7; العدد

 6:.68 >6.6 >8.8 ><.= سبةالنّ 

 
ـّ يتعّلق  6:.68ولعّل نسبة اؼبقابالت األجنبية اؼبستعملة اؼبقدرة بػ       تكشف لنا عن أمر ىا

بإشكالّية ترتيب طرؽ صياغة اؼبصطلح حسب األولويّة وىو خالؼ ذبّسد يف نشاطات ومواقف 
 :الّلغوّيني والعلمّيني

ال يبكن وحده العمل من أجل الّتطوير العلمّي  ففي حني يرى بعضهم أّف اإليباف بالّلغة العربّية    
بينما تكوف الّلغة األجنبّية أداة تعبري علمّي نظرًا .. والّتعبري عنو من خالؿ البحث والّتأليف والّتدريس

ؼبا ربتويو ىذه الّلغة من إمكانات وإبداعات علمّية باعتبارىا الوعاء الذي نشأت فيو ىذه 
الذي يرى بأّف الّتعريب ظاىرة ( =;<6_8<=6)الّشهاّب  ومن ىؤالء مصطفى. xxxiiاإلبداعات

 .xxxiiiمن ظواىر التقاء الّلغات، وقد أصبح من لواـز العصر 
بينما يرى الطّرؼ اآلخر أّف ذلك سيؤّدي إذل تعطيل دور الّلغة العربّية باعتبارىا وسيلة أداء       

ربّية دبا ؽبا من مشوؿ واّتساع وقدرة على كذلك حّّت يف اؼبيداف العلمّي الّتطبيقّي، إذ أّف الّلغة الع
 .الّتعبري حّّت عن أحدث اؼبصطلحات العلمّية يبكن أف تقـو بالّدور الذي تقـو بو الّلغات األخرى

الذي قاؿ يف  xxxiv(ىػ995_7;7)ومن الذين وقفوا ىذا اؼبوقف قديبًا أبو الّروباف البريويّن      
اغوجي، وقاطوغورياس، وباري أرميناس، وأنولوطيقا، رأيتهم فإذا ذكر ؽبم إيس: مقّدمة كتابو الصيدنة

يشمئّزوف منو وينظروف نظر اؼبغشي عليو من اؼبوت، وحّق ؽبم، فاعبناية من اؼبرتصبني، إذ لو نقلت 
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كتاب اؼبدخل، واؼبقوالت، والعبارة والقياس، والربىاف لوجدوا متسارعني : األسامي إذل العربّية فقيل
 .xxxvعرضني عليهاإذل قبوؽبا، غري م

ويف اغبقيقة لقد خضعت صبيع ىذه اآلراء للّدراسة والبحث يف كثري من اعبامعات ومؤّسسات      
xxxvi.فبّا ظبح لبعضهم بوصفها باؼبشكلة الّتارىبّية أو اؼبزمنة.. الّتعليم العارل 

  
ك بإهباد حلوؿ وذبدر اإلشارة ىنا إذل أنّو أصبح من الّضروري تطبيق مصاغبة لغويّة علمّية، وذل   

تنسيقّية تنّظم عملّية ميالد اؼبصطلحات، يشرؾ فيو الّلغويّوف واؼبختّصوف واؼبرتصبوف وعلماء الّنفس 
 .     إخل.. وعلماء االجتماع والّلسانّيوف واؼبختّصوف يف اإلعالـ، ويف اإلعالـ اآلرل

ـّ جدًّا ىنا أف نعرض موقف بعض اجملامع الّلغويّة العربيّ      :ة من استعماؿ الّلفظ األجنيبّ ومن اؽبا
 :ة بدمشقغة العربيّ موقف مجمع اللّ _ أ 
 :لقد رأى اجملمع الّلغوّي بدمشق يف مسألة استخداـ األلفاظ األجنبّية ما يلي   
 .إّف استعماؿ األلفاظ األعجمّية اؼبعربّة وحدىا معناه عجز العربّية عن أف تّتسع اؼبفاىيم اؼبستحدثة_ 
 xxxvii.العربّية أقرب إذل أفهامنا من األظباء األعجمّية فتلفظ دبا يفهم بعض األظباء_  

 :ة باألردفغة العربيّ موقف مجمع اللّ _ ب 
يكوف اؼبقابل العرّب للمصطلح عربيًّا تراثيًّا كّلما كاف ذلك  باألردف أف غويّ يرى اجملمع اللّ 

 xxxviii.فبكًنا
 :ة بالقاىرةغة العربيّ موقف مجمع اللّ _ ج 
مع الّلغة العربّية بالقاىرة فقد أجاز االلتجاء إذل استعماؿ الّدخيل إذا دعت إذل ذلك وأّما ؾب     

 .اغباجة، بأف ال يوجد لفظ متداوؿ يف الّلغة أو مهجور يؤدي اؼبعىن اؼبصطلح عليو
 كما ضبط اجملمع بعض اغبدود للّتعريب هبذا اؼبعىن، فاالصطالح العاؼبّي نعر بو، وغري العاؼبّي نبحث    

 .لو عن مقابل عربّ 
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وقد اعتربوا االصطالح عاؼبيًّا إذا كاف يستعمل يف االنكليزيّة والفرنسّية واألؼبانّية أو إذا مّت يف شأنو      
 .اتّفاؽ وتواضع على الّصعيد الّدورلّ 

 ىو عامل اإلسراع ؼبواكبة سري األمم يف اؼبيداف العلميّ _ يف نظري_ولعّل ما يدعو إذل استعمالو      
 .ليس غري

وإّف ىذه اؼبواكبة تنبئ عن أّف ظهور وانتشار ىذه اؼبصطلحات األعجمّية يف اؼبعجم العرّب  يعتمد    
 :يف كثري من األحياف على أسلوبني، أو على كليهما

العفويّة من جهة والواقع الّدالرّل يف لغة اؼبصطلح األصلّية من جهة أخرى، فالعفويّة ال تقرتف      
xxxixنهجّية دقيقة، وال باكرتاث باألبعاد الّنظريّة للمشكل اؼبصطلحيّ دببادئ م

. 
ـّ لّلغة  .أّما الواقع الّدالرّل فهو مرتبط بالّنسق الّتصّورّي العا

فإذا نظرنا إذل اغبقوؿ الّداللّية مثاًل يف الّلغات اؼبختلفة وجدنا أّف ما يقابلها من األلفاظ ىبتلف       
ث عدد األلفاظ الّدالّة على اغبقل، وىبتلف باعتبار العالئق الّداللّية ىبتلف من حي. كمًّا وكيًفا

 .xlواؼبرجعّية بني األلفاظ، وكذلك من الّناحية الرّتكيبّية والّصرفّية
أّما مؤّشر اقرتاف عاؼبّية اؼبصطلح بكونو شائًعا يف الّلغة الفرنسّية واالنكليزيّة واألؼبانّية، فالواقع      

ّف الفرنسّيني أنفسهم أصبحوا يبش طوف معاصبهم الّلغويّة العاّمة واػباّصة بغية استئصاؿ العملّي يؤّكد أ
كّل ما ىو غريب عن الّلغة الفرنسّية حّّت تنزّلت ىذه اؼبسألة عندىم يف سياقات إيديولوجّية 

 .وسياسّية
عض اؼبصطلحات وعن األؼباف فحّدث عنهم وال حرج، فمّما نسوقو من أمثلة يف ىذا الّصدد، ب     

 :اليت توصف بأّّنا عاؼبّية فقد وضعوا ؽبا مقابالت أؼبانّية
 : ومنها   
 ".مادة اؼباء: "دبعىن" Wasser stoff" الذي وضعوا لو اؼبقابل" األوكسجني"_ 
 ".مادة حامضة: "دبعىن" Saver stoff"الذي وضعوا لو اؼبقابل" اؽبيدروجني"و_  
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 ".زيت األرض: "دبعىن"   Erd oil"قابل الذي وضعوا لو اؼب" البرتوؿ"و_ 
 ".الّرؤية البعيدة: "دبعىن" Freen sehen" الذي وضعوا لو اؼبقابل " الّتلفزيوف"و_ 
 ".الّتكّلم البعيد"دبعىن"  Freen sprecher "الذي وضعوا لو اؼبقابل " التليفوف"و_ 
دبعىن ( Electronishe daten verabeitung)الذي وضعوا لو اؼبقابل " الكمبيوتر"و
 .وغريىا من اؼبصطلحات". اعبهاز اإللكرتويّن اػباّص دبعاعبة اؼبعلومات"

ونقوؿ يف األخري، بأنّو كثريًا ما اعرتضت الّلغة العربّية مشكالت عويصة يف فرتات تطّورت فيها      
 .كبريًا  األحداث بسرعة، وتغرّيت األوضاع االجتماعّية وتضّخمت ماّدة العلـو وتنّوعت تنّوًعا

ويف سائر ىذه الفرتات وجدت العربّية من روحها ما ذبّددت بو وما تغّلبت بو على كاّفة العقبات    
" إقليدس"إذل ىندسة " بطليموس"اليت اعرتضتها واستوعبت علـو األقدمني دبختلف أنواعها من فلك 

 .وحكمة اؽبند" أرسطو"إذل فلسفة " جالينوس"و" سقراط"إذل طّب 
 : رد على أظباعنا سؤاؿ متكرّ ة عني الوضع، وتردّ رنا ىذا عاود العربيّ ويف عص   

 ىل أّف العربّية صاغبة ألداء اؼبفاىيم العلمّية اغبديثة؟
والواقع أف أصّل الّداء يتعّلق باألشخاص وباإلنساف العرّب ال بالّلغة، فهي براء فبّا يراد أف يلصق    
 :ولساف حاؽبا يرّدد. هبا

 يف الّشباب وليتّن        عقمت فلم أجزع لقوؿ عدايترموين بعقم 
 

 

 

 

 :المقابالت الّدخيلة في المعجم_ ( 1)الملحق 
 الصفحة اؼبقابل العربّ  اؼبصطلح اإلنغليزيّ  الصفحة اؼبقابل العربّ  اؼبصطلح اإلنغليزيّ 

Ypsiloid 87 إبسلوناين< Strongyle=Strongylus 887 اسرتوقبيل 

Ypsiliform 87 ونية الشكلإبسل< Stichidium 887 استكيديـو 

Opsonin/ Bacteriotropin 87 أبسونني< Stomions 887 استوميونات 
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Leucopsin 87 ليكوبسني< Steapsin 887 استيابسني 

Epinephrine 87 إبينفرين< Stearoptene 887 استياروبتني 

Adrenalin 87 أدرينالني< Stearin 887 استيارين 

Atropin 327 أتروبني Sterol 887 استريوؿ 

Atoll 87 أتوؿ< stereoplasm 887 استرييوبالـز 

Simplex 87 ظببلكس> Ostrea 887 اسرتديا/ ُأسطرواف 

Planta 885 بالنتا Sphagnum 888 اسفاقبـو 

Plantola 885 بالنتوال Spheroplastats 333 اسفريوبالستات 

Idioplasm 885 إديوبالـز Chondriosomes 333 كوندريوسومات 

Idiochromatin 330 إديوكروماتني Spherome 333 اسفريـو 

Arboutin 886 أربوتني Spheroidocyte 333 اسفريويدوسيت 

Crayfish 886 إربياف Sphenophyllaceae 888 االسفينوفلية 

Zoonerythrin 886 زوإرترين Sphenoid 888 اسفيّن 

Uroporphirine  886 ينيوروبورفري Scurvy; Scorbutus 888 األسقربوط 

Rhodopsin 886 رودبسني Scomber (scomberus) 888 اسقمري 

Archegonium 331 أرشيجونة Ascaris 888 أسكاريس 

Archegoniate 331 أرشيجونيات Ascaridae 888 األسكاريدية 

Archichlamydeae 886 أرشيكالميديات Scaphium 888 أسكافيـو 

Archaeopteryx 331 أركيوبرتكس Ascon 888 أسكوف 

Spematid 887 اسربماتيدة Osmosis 888 اأُلظبوزية 

Spermagonium=Spermatogo
nium= 

Spermogone=spermogonium 

 888 ُأظبومرت Osmometer 332 اسربموجونة

Spermine 332 اسربمني Smilascine 888 إظبيالسني 

Stigmarian 887 استجماري Aecidium 888 أسيديـو 

Stigmaria 887 استجماريا Lichen 334 ُأْشَنة 

Sterigma 332 اسرتصبا Xanthopsin 889 زانتوبسني 

Strophiole=Strophiola 887 اسرتفيولة Agarc=Agaricus 88 أغاريقوف: 

Exine 88 إْكزين: Ophiopluteus 88 أفيوبلوتيوس: 

Oxytocin 336 أُكسيتوسني Opium  88 فأفيو: 

Oxidase 88 أكسيداز; Ectoplasm 335 إكتوبالـز 

Oxyluciferin 336 أكسي لوسيفرين Ectoderm 88 إكتودـر: 

Oxyhaemoglobin 336 أكسي ىيموجلوبني Euglena 897 أوجلينا 

Aquariology 336 أكواريولوجيا Euglina viridis 897 أوجلينا ِفرِِدس 

Aconitine 336 أكونتني Euglenidae 897 األوجليندية 

Remak‘ s fibres 336 رماؾ Oogonium 897 أوجونة 

Aleurone 337 ألريوف Odontolcae 897 أودنتولسي 

Alizarine 88 أليزارين< Auricularia 897 أوريكوالريا 

Olein 88 أُْلِيني< Hyacinth  897 ىياسنت_ أوقونثوس 

Amoeboid 88 أميباين= Ookinete 897 أوكينيت 

Amoebic 88 أميبة= Protista 897 بروتستا 

Amoebism 88 األميبية= Protozoa 897 بروتوزوا 

Amide 88 أميد= Babezia 898 بابيزيا 
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Amidase 88 أميداز= Papain 898 بابايني 

Zygotropism 339 زهبويت Parazoa 898 بارازوا 

Entrokinase 88 إِنرتوكيناز> Paramylum 898 باراميلـو 

Antheridium 88 األَنثريدة> Bacillus 343 باسيل 

Anthocyanan 88 األنثوسيانني> Balaena 343 باؿ 

Antherozoid 88 األنثريوزويداين> Baleen 343 بالني 

Unguicorn 88 اقبيكورف> Telium 343 تليـو 

Dertrotheca 88 درتروثيكا> Paramecium 899 برامسيـو 

Anchusin 895 ألبوسني Spheroblast 899 اسفري وبالست 

Androconium 895 أندروكونيـو Parenchyma 899 برنشيمة 

Endroplasm 895 إندروبالـز Protamins 344 بروتامينات 

Endoderm=Endoplast 895 إندودـر Protoplasm 899 الربوتوبالـز 

Horny endosperm 895 إندوسرـب قرين Protoplast 89 بروتوبالست: 

Endosome 895 إندوسـو Prototherian 89 بروتوثريي: 

Enzyme=Unoganized 

ferment 
 :89 بروتوكوكس Ptococcus 895 إنزمي

Insulin 895 إنسولني Protoneurone 89 بروتونيوروف: 

Anhalonine 341 أّنالولني Protease 89 بروتياز: 

Anisatus 897 أنيسوين Proteins 89 بروتينات: 

Anilophill 897 أنيلوفيل Prunasin 345 بروناسني 

Anim 897 أنيم Prolactin=luteotrophic 345 بروالكتني 

Oberculate=Operculates 897 أوبركوالتا Prolan 345 بروالف 

Euglena 897 أوجلينا Prosenchymatous 89 برونزنشيمي: 

Euglina viridis 897 أوجلينا ِفرِِدس Periplasm 89 الـزبريب: 

Euglenidae 897 األوجليندية Preciptin 89 بريسبتني: 

Oogonium 897 أوجونة Perisperm 89 بريسربـ: 

Odontolcae 897 أودنتولسي Pristome 89 بريكمبيـو: 

Auricularia 897 أوريكوالريا Precambium 89 بريكمبيـو: 

Hyacinth  897 ىياسنت_ أوقونثوس Perinium=Epispore 345 برينيـو 

Ookinete 897 أوكينيت Peziza 89 بزيزا: 

Protista 897 بروتستا Pezizin 89 بزيزين: 

Protozoa 897 بروتوزوا Hyacinthine 89 ىياسنيت; 

Babezia 898 بابيزيا Bacteroid 89 بكتريياين< 

Papain 898 بابايني Bactirial 89 بكتريي< 

Parazoa 898 بارازوا Bacteriaceous 89 بكتريييسي< 

Paramylum 898 باراميلـو Pyxidium 347 بكسيدة 

Bacillus 343 باسيل Pyenidium 347 بكنيدة 

Balaena 343 باؿ Plagula 89 بالجوال< 

Baleen 343 بالني Plasma 89 بالزما< 

Telium 343 تليـو Nucleoplasm=Karyoplasm 89 نوكليوبالـز< 

Paramecium 899 برامسيـو Plasmodium 89 البالزموديـو< 

Spheroblast 899 اسفري وبالست Plasmatic 89 بالزمي< 
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Parenchyma 899 برنشيمة Blastula 89 بالستولة< 

Protamins 344 بروتامينات Plastid 89 بالستيدة< 

Protoplasm 899 الربوتوبالـز Planula 89 بالنوال< 

Protoplast 89 بروتوبالست: Planidium 89 بالنيديـو< 

Prototherian 89 بروتوثريي: Balsam Canada 89 بلسم كندا< 

Ptococcus 89 بروتوكوكس: Bluteus 89 بلوتيوس= 

Protoneurone 89 بروتونيوروف: Pleuron 89 بلورة= 

Protease 89 بروتياز: Pleurite 89 بلوريت= 

Proteins 89 بروتينات: Pleon 89 بلييوف= 

Proteoclastic enzymes= 
Proteolase=Protease=Protein

ase  =Proteolytic enzyme 

 =89 يودوبسني Idopsin :89 بروتيوالز

Prothrombin 89 بروثرمبني: Potometer 89 بوتومرت= 

Prostate 89 بروستاتة: Purines 89 بورينات= 

Prostatic 345 بروستايت Zoospore 89 زوسبور> 

Prunase 345 بروناز Polyp 349 بوليب 

Tabioka 8:5 تابيوكا Polypide 349 بوليبيد 

Tallus 8:5 تالوس Urea 349 يوريا 

Thallome 8:5 تالـو Pplioplasm=spongioplasm= 

granularprotoplasm 
 349 بوليوبالـز

Tepal 351 تَبلة Callosity 8 كيلوز:< 

Tethelin 8:6 تِِثِلني Rhysium=Rhysion  8 ـريزيو:< 

Sporothalamia 8:9 اسبوروتالميا Thalassin 359 تالسني 

Taraxacine 8 تراكساسني:: Talamon 8 تالموف:> 

Trachein 8 تراكيني:: Temulin 5;8 سبولني 

Transad 8 ترانساد:: Tmema 5;8 سبيما 

Triungulin 8 تراقبولني:: Tannaz 5;8 تناز 

Tryptophane 8 تربتوفاف:: Turacin 6;8 توراسني 

Trypsin 355 تربسني Tornaria 361 تورناريا 

Tryptic 355 تربسيّن Toxoid 361 توكسويد 

Tergosternal 355 تِرجسرتني ة Anatoxin 361 أناتوكسني 

Tergite 8 ترجيتة:: Toxin 6;8 توكسني 

Termone 8 ترموف:: Tokocytes 6;8 توكوسيت 

Terminalia 8 ترميناليا:: Tocopherol 6;8 توكوفريوؿ 

Trophosoite 8 تروفوزيت:: Vetamin E  فيتامنيE 361 

Trophidium 8 تروفيديـو:: Ptyalin 7;8 تيالني 

Trochus 8 تروكاس:: Taiga 7;8 تيجو 

Trochophore 8 تروكوفور:: Tyramine 7;8 تريامني 

Trochosphere 8 تروكوسفري:: Terebra 7;8 تريبرا 

Trochite 8 تروكيتة:: Tyrosine 7;8 تريوسني 

Tromatin 8 تروماتني:: Tichocoen 7;8 تيكوسني 

Trypanomonad 8 تريبانوموناد:: Teloblast 7;8 تيلوبالست 

Trypolite 8 تريُبوليت:: Thyloses=Tylosis 7;8 تيلوز 
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Trephones 8 تريفوف:; Tylus 7;8 تيلوس 

Trivium 8 تريفيـو:; Tylostyle 7;8 يلوستيلت 

Trica 8 تريكا:; Thymic 7;8 تيموسي 

Trichidium 8 تريكديـو:; Thrombozym=Thrombokinase 7;8 ثرومبوكيناز 

Trichoblast 8 تريكوبالست:; Thrombin 7;8 ثرومبني 

Trichobothrium 8 تريكوبوتريـو:; Trilobita 364 تريلوبيتا 

Trichosiderine 356 تريكوسيدرين Thiamine 366 ثيامني 

Trichosist 8 تريكوسيست:; vitamine B  فيتامنيB 366 

Trichom 8 تريكـو:; Thyroxine 8 ثريوكسني;; 

Trichohyalin 8 تريكوىيالني:; Dephine 8 ِدلفني== 

Testosterone 8 ِتْسُتوْسِتريوف:; Taenia=Tenia 8 تينيا== 

Thallophyta 8:5 التالوسيات Pyridoxine  350 يدوكسنيبري 

Theelin 8 ثيلني;; Taenia saginata 8 تينيا ساجيناتا== 

Thymovidin 8 ثيموفيدين;; Taenia solium 8 تينياسوليـو== 

Gastrin 8 جاسرتين;< Diatom 8 دياتـو=> 

Gallotannin 8 جالوتانني;< Diatomaceous 8 دياتومي=> 

Siomatoplasm 8 سوماتوبالـز;< Diastase 8 ستازديا=> 

Exine 8 إكسني;< Cestoda 8 السستودا=> 

Extine 7 إكستني;< Dynamic 8 دينامي=> 

Planosom 8 بالنوسـو;= Recin 6<8 راتينج 

Galactose 8 جالكتوز;> Raffinose 7<8 رافينوز 

Galactin 8 جالكتني;> Tetracarpellary 8<8 رباعية الكرابل 

Trophoderm 8 تروفودـر;> Retinin 8<8 رتينني 

Globulin 8 جلوبيولني;> Reg  ْ8<8 رِج 

Glossina 8 جلوسينا;> Raphe 9<8 رفاية 

Glucose 8 جلوكوز;> Raphe 9<8 رفو 

Glucoside 8 جلوكوسيد;> Rhynchocephalia 8 رنكوسفاليا>: 

Ggiadin 8 جليادين;> Rhodopsin 8 رودبسني>: 

Gleba 8 جليبة;> Rennin 8 رنني>: 

Cuticle 8 كوتيكل;> Rhizobium 8 ريزوبيـو>: 

Glycerol 8 جليسروؿ;> Rhizoctonia 8 ريزوكتونيا>: 

Glycerin 8 جليسريين;> Rhisome 8 ريزومة>: 

Glycogen 5>8 جليكوجني Rhynchota 8 رينكوتا>: 

Pleura 5>8 بلورا Renin 8 رينني>: 

Saltatoria 5>8 سالتاتوريا Xanthopterine 8 نتوبرتينزِا>; 

Onchosphere 6>8 أُْنُكوسفري Xanthopsin 8 زانتوبسني>; 

Jicorin 7>8 جيكورين Xantohosomes 8 زانتوسومات>; 

Gelatin 7>8 جيالتني Xanthophane 8 زانتوفاف>; 

Gemma 7>8 جيمة Xanthofhyll 8 زانتوفيل>; 

Gene 7>8 جينة Zooxanthin 8 زوزانتني>; 

Halofila  8 فيالىالو<: Xanthine 8 زانثاين>; 

Sepia 8 سيبيا<: Xanthin 8 زانثني>; 
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Chordata=Chordates 8 كورداتا<: Xanthein 8 زانثيني>; 

Grana 8 جرانا<: Siphonophora 8 السيفونيات>; 

Blepharoblast 376 بليفروبالست Albumin 8 ألبيومني>< 

Zoophyte 380 زوفيت Zooerythrin 8 نزوإريرتي>= 

Zoome 5=8 زوؤـو Zoanthella 8 زوانثيال>= 

Sigillaria 6=7 ِسجالريا Zoanthina 8 زوأنثينا>= 

Turacoverdin 7=8 توراكوفردين Zoothome 8 زوتـو>= 

Chromosome 7=8 كروموسـو Spongin 955 سبوقبني 

Plastron 8=8 بالسرتوف Sidrocyte 956 سدروسيت 

Zooxanthellae 8 زوزانتال>= Stroma 956 اسرتوما 

Zoosphere 8 زوسفري>= Sarcoplasm 956 سركوبالـز 

Zoopherin 8 زوفرين>= Sarcodina 956 سركودينا 

Zoofulvin 8 ينڤزوفلػ>= Sarcophaga 956 سركوفاجا 

Zoonite 8 زونيت>= Sufflaminal 957 سفالميناؿ 

Zoid 8 زويد>= Secretin 957 سكرتني 

Zeaxanthin 8 زيانانثني>= Sucrose 402 سكروز 

Zygantrum 8 زهبنرتـو>= Sexine 402 سكسني 

Zygobranchite 8 زهبوبرنكياتا>= Sclerenchyma 402 سكلرنشيمة 

Zygopodium 8 زهبوبوديـو>= Scleroderm 402 سكلريودـر 

Zygotoblast 8 زهبوتوبالست>= Sclerodermatous 402 سكلريودرمي 

Zygotene  هبوتنيز  Scolex 402 سكولكس 

Zygodont 8 زهبودونت>= Prothombin 958 بروثرومبني 

Zygosphene 8 زهبوسفني>= Spermagonium 403 اسربموجونة 

Zygomite 8 زهبوميت>> Planoblast 958 بالنوبالست 

Zygoneury 8 زهبونري>> Chondroblast 958 كندروبالست 

Zygonema 8 زهبونيم>> Cellulose 958 سليلوز 

Xerotherm 8 زِيُروتِْرـ>> Sympathin 958 ظِبباتني 

Xerosere 8 زيروسري>> Sympthetic 958 ظببتاوي 

Xylostroma 8 زيلوسرتوما>> Sympathochromaflin 958 ظببتاوي كرومافيّن 

Zylochroma 8 زيلوكرـو>> Sambucene 958 ظببوسني 

Zymase 8 زيباز>> Seminose  958 زظبينو 

Zymocont 8 زيبوكونت>> Seminin 958 ظبينني 

Xenophya 8 زِيُنوفْػَيا>> Centrosphere 958 ِسْنرُتوسِفري 

Saponin 399 سابونني، صابونني Centrosome 958 سنرتوسـو 

Sajitta 399 ساجتا Salamandridae 403 السمندرية 

Sago 399 ساجو Centriole 959 سنرتيوؿ 

Sarcollin 399 ركولنيسا Synthease 959 سنتياز 

Savannah 399 سافانا Sonoran 959 سنراوي 

Salsola 955 سالسوال Subrin 959 سوبرين 

Salegenin 955 ساليجنني Subereous 959 سوبريّن 

Santonin 955 سانتونني Solanin 959 سوالنني 

Spasmoneme 955 سبازمونيم Solenocyte 959 سولينسيت 
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Dpergulin 955 سربجيولني Solenia 959 السولينيا 

Spermatoplast 955 سربماتوبالست Solenidion 959 سولينيديوف 

Spermatoxin 955 سربماتوكسني Somatopleure 959 سوماتوبلورا 

Cypsela 955 سبسلة Somatopleural 95 سوماتوبلوري: 

Somatoderm 95 سوماتودـر: Rabditis 977 رابديتس 

Cytase 95 سيتاز: Ossein 978 ُأس ني 

Cytoplasm 95 سيتوبالـز: Morphology 97 مورفولوجيا: 

Syringin 95 سريقبني: Cytology 97 سيتولوجيا: 

Sierozem 95 سريوزمي: Dictyostele 97 دكتيوستيل; 

Siphon 95 سيفوف: Vasopressin 986 فازوبرسني 

Siphonet 95 سيفونيتة: Weismannism 986 الفايزمانية 

Coelome=Coelom 95 سيلـو: Vibrio 987 فربيو 

Coelomic 95 سيلومي: Fraxinin 987 فراكسينني 

Coelomata 95 سيلوميات: Virnalin 988 رنالنيڤ 

Cilliograde 95 سيليوجراد: Vesiculase 988 فسيكوالز 

Cynaporium 95 سينابوريـو: Velarium 989 الْريُـوڤ 

Sinapin 95 سينابني: Flora 98 فلورة: 

Synapsin 95 سينابسني: Wolffian 98 ولفيڤ; 

Synaptase 95 سينابتاز: Fauna 98 فونة; 

Sinstrin 95 سنسرتين: Vitamin 98 يتامنيڤ; 

Synchorology 95 سينكورولوجيا: Vitellin=Ovovitellin 98 يتلنيڤ; 

Cynodontia 95 سينودانتيا: Viscin 98 يسنيڤ; 

Ciona 95 سيونا: Venin 98 يننيڤ; 

Zooid 95 زويد; Fisarium 98 فيوزاريـو; 

Thyrsoid 95 ترسوساين; Cranium 438 قَػَرنْػُيـو 

Vibrioid 95 فربيواين; Craniata 98 قرنيوميات= 

Trichoderm 95 تريكودـر> Sternite 98 اسرتنيتة> 

Morphological 95 مورفولوجي> Sternebra 98 سرتنرباا> 

Schizont 965 شيزونت Endostyle 440 إندوستيل 

Saphena 966 الصافني Colon 998 قولوف 

Saphenous 966 صلفّن Colic 999 قولوين 

Urochrome 966 يوروكرـو Carpogonium 444 كاربوجونو 

Safranine 967 صفرانني Caroene 444 كاروتني 

Trochantin 968 تروكانتني Casein 444 كازين 

Santalin 968 سنتالني Chamaephyte 444 كامفيتات 

Tautonym 968 توتونيم Alcoholase 444 كحوالز 

Dentin_Dentine 96 دنتني= Carbonaceous 444 كربوين 

Riboflavin 96 ريبوفالفني> Carbohydrate 444 كربوىدرات 

Vitamin b2 96 2فيتامني ب> Globoid 444 جلوبويد 

Arabin 975 عربني Chromatid 444 كروماتيدة 

Arabinose 975 عربينوز Chromatin 444 كروماتني 



العدد العاشر                                                 حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

 

 

 

~ 68 ~ 

 اجلزائر -البليدة  –جامعة سعد دحلب                       خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

Rhabdite 977 رابديت chromosome 99 كروموسـو: 

Karyotin 99 كريوتني: Karyoplasm 99 كريوبالـز: 

Chromatin 99 كروماتني: Leucoplast 9:6 لوكوبالست 

Creodonta 99 كريودنتا: Leucosolenia 9:6 لوكوسولينيا 

Karyosphere 99 كريوسفري: Leucon 9:6 لوكوف 

Karyology 99 كريولوجيا: Lipase 9:6 ليباز 

Karyomere 99 كريومرية: Lychopodiates 9:6 الليكوبوديات 

Karyon 445 كريوف Lychopodium 9:6 الليكوبوديـو 

Tetanus 445 تتانوس Linamarin  ،وسيد جلوك)لينامارين
 (سيانوجيّن

9:6 

Cladoselachae 446 الكالدوسيالخية Madrepora 9:7 مادريبورا 

Chalaza 99 كالزة; Metaderma 9:7 متادرما 

Chlamydozoa 99 كالميدوزا; Seclerotium 9:9 سكلريوتة 

Chlorenchyma 446 كلورنشيمة Carbonized 456 متكربن 

Chlorofyll 99 كلوروفيل; Cladistia 9 كالديستيات:< 

Callose 99 َكلُّوز; coagulin 9 كواجواين:< 

Nephridium 446 نفريدة Medusa 5;9 مدوزا، مدوسا 

Cambrian 99 الكمربى; Cercaria 5;9 سركايا 

Chondriosomes 99 كندريوسومات; Suberized 463 مسوبر 

Condylarthra 99 كنديالرثرا; Stichochrome 9;9 استيكوكوـر 

Kenenchyma 99 كننكيما; Ptomine 9 تومني;; 

Curassow 99 كوراس< archenteron 9 أركنرتوف;; 

Chorian 99 كوريوف< Topodeme 9 توبودمي;; 

Chorionic 99 كوريوين< Cardo 9 كاردو;< 

Cokatoo 99 كوكاتة< Zooecium 9 زوئيسيـو;< 

Coccosteomorphi 99 كوكوستيوموريف< Porometer  9 ومرتبور;= 

Collagen 99 كوالجني< Pycnometer 468 بكنومرت 

Colli 99 كورل< Micron 9 ِمْكُروف;= 

Colliformes 99 كوليات< Micrococcus 9 ميكرو كوكس;= 

Chitin 99 كيتني< Nitrifying 5>9 ُمَنرْتِج 

Keratin 99 كرياتني< Azotifying 5>9 ُمَؤز ت 

Cyst 99 كيس< Haploid  5>9 يدىابلو 

Chyle 99 كيلوس= Parachute 7>9 باراشوت 

Chyme 99 كيموس= Zymogene 7>9 زيبوجني 

Chimaera 99 كيمرية= Metazoa 8>9 اؼبيتازوا 

China 99 كينا= Miracidium 8>9 مرياسيديـو 

Quinin=Quinin=Quinia 99 كينني= Merpzoite 8>9 مريوزويت 

Zygotic 99 زهبويت> Merpkinese 8>9 ريوكينيزم 

Lignin 9:5 عِبنني Microb 8>9 ميكروب 

Allantois 9:5 أَلَْنُتويس Microbiology 8>9 ميكروبيولوجيا 

Lymph 9:5 ِلْمف Microtome 8>9 ميكروتـو 

Lymphatic  ّ9:5 ِلْمِفي Micrometer 8>9 ميكرومرت 
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Milanin 9>9 ميالنني Urobilin 486 يوروبيلني 

Myoplasm 9>9 ـزميوبال Urorubin 486 يوروربني 

Myotome 9>9 ميوتـو Uroxanthin 486 يوروزانثني 

Centrifuge 9>9 سنرتيفوج Urite 486 يوريتة 

Navicula 9>9 نافيكوال Uredo 486 يوريدة 

Orchids 9 األوركيدات<: Uredial=Uredinial 486 يوريدي 

Nepenthin 476 نِِبنتني Uricase=Uric acid oxidase 486 يوريكاز 

Nitrification 9 نرتنة<; Hydroid 7=9 ىيدرويد 

Nitrocellulose 9 نرتوسلولوز<; Haematoxylin 8=9 ىيما توكسيلني 

Stereome 9 سرتيـو<< Haematin 8=9 ىيماتني 

Nephron 9 النفروف<> Haemoglobin 8=9 ىيموجلوبني 

Necroplasm 9 نكروبالـز<> Haemocyanin 8=9 ياننيىيموس 

Necroplast 9 نكروبالست<> Haemophilia 8=9 ىيموفيليا 

Necrides 9 نكريدات<> Aorta 8=9 األورطى 

Nexine 9 نكسني<> Xyloma 9 زيلوما=: 

Namatoda 9 مباتودا<> Sterrula 486 اسرتولة 

Kinetonucleus=Kinetoplast 5=9 كينيتوبالست Jugum 486 يوجم 

Zygotonucleus 5=9 وتيةزهب Urate 486 يورات 

Nuclease 6=9 نوكلياز Hormone 7=9 ىرموف 

Nuclein 6=9 نوكليني Prolan 7=9 بروالف 

Hormogonium 7=9 ىرموجونة Hemicellulose 7=9 نبيسليلوز 

Hydra 7=9 ىيدرا Pleuroperitoneum 370 البلورى الربيتوين 

"Flora"Florula 98 فلرية:    

 
 :المقابالت الدخيلة المرّكبة_  (2)الملحق 

 الصفحة اؼبقابل العربّ  اؼبصطلح اإلنغليزيّ  الصفحة اؼبقابل العربّ  اؼبصطلح اإلنغليزيّ 
Ypsiliform 327 ابسلونية الشكل Uredinium 343 بثرة يوريدية 

Cytostatic effect 327 األثر االستتاتيكي اػبلوي Yredosorus 343 بثرة يوريدية 

Golgi bodies  328 "جوعبي"أجساـ Ray parenchyma 344 برنشيمة شعاعية 

Zuckerkand‘ s bodies  328 "سوكركاندؿ"أجساـ Pseudoparenchyma 344 برنشيمة كاذبة 

Woronin bodies  328 "ورناف"أجساـ Aerenchyma 344 برنشيمة ىوائية 

Unisepalous 329 أحادية السبلة Proteobacteria  346 بروتينيةبكترييا 

Zoonerythrin 331 إرترين حيواين Sulphur bacteria 346 بكترييا الكربيت 

Urosternite 332 اسرتنيتة ذيلية Sulphobacteria 89 بكتريية مكربتة; 

Zoosterols 332 اسرتوالت حيوانية Myxobacteria 346 بكترييا ـباطية 

Composite ascidians 333 أسيديات مركبة Gastric bacteria 346 البكترييا اؼبعدية 

Ascolichen 334 أشنة زقية Nitrobacteria 347 بكترييا النرتتة 

Foliose lichen 334 أشنة ورقية OOplasm 347 بالزما البيضة 

Plasma membrances 335 أغشية بالزمية Somaplasm 347 بالزما جسدية 

Chalazogamy 335 اقرتاف كالزي Oil plasma 347 بالزما زيتية 
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Tannin sacs (vesicle) 336 أكياس تنينية Spermatoplasm 347 بالزما منوية 

Os niophil 336 إلف األظبيك Karyoplasm 347 بالزما نووية 

 347 البالستولة اؼبصمتة Stereoblastula 337 إليرتات كاذبة 

Oligonitrophilous 88 أليف شح النرتوجني< Statoplasts 347 بالستيدات التوازف 

Nitrphilous 337 أليف النرتوجني Chloroplast, 

Choloroplastid 
 347 بالستيدة خضراء

Nitrphilous 347 بالستيدة السوط  337 إلف اآلزوت 

Myxamoeba Myxoamoeba 338 أميبا ـباطية Xanthoplast 347 بالستيدة صفراء 

Oxytropism 338 انتحاء أكسيجيّن Chaetoplankton 347 بالنكتوف مهلب 

Yellow enzyme 340 اإلنزمي األصفر Discoblastula 347 بلستولة قرصية 

Warburg‘ s yellow enzyme  340 األصفر" قاربرج"إنزمي Canada balsam 347 بلسم كندا 

Proteolytic enzymes 340 أنزيبات ؿبللة الربوتني Accidiospore 348 بوغ أسيدي 

Chondomitosis 340 انقساـ الكندريوسومات Teleutospore 348 بوغ تلييت 

Species biologic 340 أنواع بيولوجية Urediniospore 349 بوغ يوريدي 

Species physiological 340 أنواع فيسيولوجية Urediospore 349 بوغ يوريدي 

Species morphological 340 أنواع مورفولوجية Uredospore  349 يوريديبوغ 

False 
Parenchyma=Pseudoparenchy

ma 

 349 بوغ يوريدي Uredogonidium 343 بارنشيمة كاذبة

Uredia 343 بثرات يوريدية Siphonozooid 349 بوليب زراقي 

Uredium 343 بثرة يوريدية Polypide 349 شبو بوليب 

Teleutosorus 898 بثرة تليتية Prothalus 350 تالوس أورل 

Thalliform= 

Thalloid=Thalloidal 
 379 ضبض األسقربيك Ascorbic acid 350 تالوس الشكل

Subpidemis 352 ربت بريتوين Palmitic acid 379 ضبض الباليتيك 

Blastulation 359 تكوف البالستولة Malic acid 379 ضبض اؼباليك 

Gastrulation 359 تكوف اعبسرتولة Vesica prostatica  379 الربوستاناحوصلة 

Zootoxin 361 توكسني حيواين Tiedmann‘s vesiles  379 "تيدماف"حويصالت 

Sitoxin 361 توكسني الغذاء Graaffian follicle  380 "جراؼ"حويصلة 

Trizoid 8;8 ثالثي االسبوروزويتات Vesicular  380 "جراؼ"حويصلة 

Tricarpellary 364 ثالثي الكرابل Swammerdam‘ s vesicle 380 حويصلة سوامرداـ 

Blastoderm 367 جدار البالستولة Hydatid cyst 380 كيس ىيدايت 

Islets of langerhans  368 "القبرىانز"جزيرات Oxybiotic 380 حي باألكسيجني 

Wolffian  369 "قولف"جسم Wolffian ridge  380 "قولف"حيد 

Paccinian bodies  369 "باسيّن"جسيمات Wallace line  382 "واالس"خط 

Pleuroperitoneum 370 اعبنيب الربيتوين Purkinje cells  382 "بوركينية"خاليا 

Pleuroperitoneum 370 البلوري الربيتوين Coelomic bay 384 خليج سيلومي 

Weberian apparatus  371 "فيرب"جهاز Amoebocyte 384 خلية أميبية 

Rathkee‘ s pouch  372 "راتكو"جيب Blastomere 384 خلية بالستولية 

Sprout gemma 372 جيمة إشطائية Yhymocyte 384 خلية تيموسية 

Suppressor gene 372 جني كابت Woronin hypha  386 "وروناف"خيوط 

Plasmagene 372 جينة بالزمية Rolandic tuberculum  387 "روالندو"درينة 

Plasmagene 7>8 مورثة بالزمية Glycolytic cycle 388 دورة ربلل اعبليكوجني 

Gonidangium 8>8 حافظة جونيدية Submicron 389 دوف اؼبيكروف 
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Carposporangium 373 حافظة كاربوجونية Stigmarhizome 395 ريزومة استجمارية 

Teleutosporiferous 373 حامل األبواغ التليتية siphonostomatous 396 سيفوين الفم 

Archegoniophore 373 حامل األرشيجونة Prothrombin 403 سليف الرتومبني 

Spermatophore 373 حامل اسربمايت Spermagonium=Spermat

ogonium=Spermagoniu

m=Spermagone 

 958 سليف اػبلية اؼبنوية

Volutin grains 375 حبوب الفلوتني Lignocellulose 958 سيليلوز عبنيّن 

Metachromatic bodies 8 جسيمات ميتاكروماتية<: Spermocentre 959 سنرتوزـو اغبيواف اؼبنوي 

Chromatoid particles 375 حبيبات كروماتينية Lignosuberin 959 سوبرين عبنيّن 

Spermatomerites 375 حبيبات كروماتينية منوية Schizocoel 95 السيلـو االنفالجي: 

Chromatin granules   375 كروماتينيةحبيبات Thyrsoid 95 شبيو الرتسوس< 

Chromatin 375 جبيبات كروميدية Vibrioid 95 شبيو الفربيو< 

Nissl‘ s Granules  8 "ِنِسل"حبيبات<: Chlorosis 95 شحوب كلوروفيلي= 

Protein grain 376 حبيبة ألريونية Chlorosis 95 أرقاف كلوروفيلي= 

Wallerian degeneration 376 "والر" حرض Zygotomere 95 شدفة زهبوتية= 

Euglenoid movement 376 حركة أوجلينية Rolandic fissure  95 "روالندو"شق> 

Movement Brownian 376 اغبركة البريونية X-chromosome 966 الكروموسـو السيّن 

Movement amoeboid 376 اغبركة األميبية Weismann‘ s gland  97 "فايزماف"غدة= 

Mixochromosome 966 كروموزـو مزدوج Wolfring‘ s gland  97 "فولفرنج"غدة= 

Siphonoplax 967 صفيحة سيفونية Jacob‘ s membrane  97 "جاكوب"غشاء> 

Aleurone layer 96 الطبقة األلريونية: Reissner‘ s membrane  97 "رايسنر"غشاء> 

Gonidial layer 96 طبقة جونيدية: Krause‘ s membrane  97 "كراوزى"غشاء> 

Trophectoderm 96 اإلكتودـر الغذائي: Jacobson‘ s cartilage  985 "جاكبسوف"غضروؼ 

Rauber‘ s layer  96 "راوبر"طبقة: Membrane of Corti  985 "كوريت"غشاء 

Trophoblast 96 اإلكتودـر الغذائي: Microflora 98 فلورا دقيقة: 

Cosmine layer 96 الطبقة الكوزمينية: Nival flora 98 فلورة الثلوج: 

Telocentric 96 طرفية السنرتومرية; Von Baer‘ s law  98 "فوف بري"قانوف< 

Teleutoform stage 96 الطور التلييت< Weber‘ s law  98 "فيرب"قانوف< 

Palmella stage 96 الطور الباؼبلي< Hensens‘ s disc  98 "ىنسن"قرص= 

Girder sclerenchyma 96 عارضة اسكلرنشيمية= Neurokeratin 98 كرياتني عصيب= 

Morphologist 96 عادل اؼبورفولوجيا= Protocranium 98 القرنيـو األورل= 

Warburg factor  96 "فاربورج"عادل> Sanio bars=Sanio rods  98 "سانيو"قضباف> 

Sphagnetum 976 عشرية االسفاجـو Sylvian aqueduct  997 "سلفيوس"قناة 

Triassic period 976 العصر الرتياسي Wolfian duct  997 "قولف"قناة 

Rhabditiform 977 رابدييت الشكل Wirsung‘ s duct  997 "فريسونج"قناة 

Jacobson‘ s organ  977 "جاكبسوف"عضو Wharton‘ s duct  997 "وارتن"قناة 

Ribaga‘ s organ  977 "باجاري"عضو Pons varolii  997 "قاروؿ"قنطرة 

Weber‘ s organ  977 "فيرب"عضو Bellini‘ s ducts  998 "بلليّن"قنوات 

Organ of corti  978 "كوريت"عضو Volkmann‘ s canals  998 "قولكماف"قنوات 

Keber‘ s organ  978 "كيرب"عضو Haversian canals  998 "ىاقرس"قنوات 

Wormian bones  978 "ووـر"عضو Ileocolic 998 قولوين الفائفي 

Posterior Weberian ossicle  979 اػبلفية" فيرب"عظيمة Trophochromatin 999 الكروماتني اػبضري 

Tannic acid 979 ضبض التنيك Sex chromosome 99 كروموسـو جنسي: 
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Ranvier‘ s node  979 "رانفييو"عقدة Timofeev‘s corpuscles  99 "تيموفيق"كريات: 

Hensen‘ s node  979 "ىنسن"عقدة Vater‘ s corpuscles  99 "فاتر"كريات: 

Clarke column 97 عمود كالرؾ; Pacinian corpuscles 99 كريات باسيّن: 

Dictyostele siphonic 97 دكتيوستيل لباعي; Wagner corpuscles 99 كريات فاجنر: 

Rivinian glands  97 "ريفينوس"غدد= Meissner corpuscles 99 كريات ميسنر: 

Swammerdam‘ s glands  97 "سوامرداـ"غدد= Eosinophil 
leurocyte=Acidophil 

leucocyte 

كرية بيضاء أليفة اغبمض 
 أو احملبة لأليسني

99: 

Tyson‘ s glands  97 "طايسوف"غدد= Campodeiforme 99 كمبودي الشكل; 

Waldeyer‘ s glands  97 "فالداير"غدد= Wound cambium 99 كمبودي اعبرح; 

Verson‘ s glands  97 "فرسوف"غدد= Brownian movement 9 حركة برونية<> 

Weismann‘ s gland  97 "فايزماف"غدة= Plectonephridia 9 نفريدات ملتوية<> 

Pseudocambium 99 كمبيـو كاذب; Tunnel of corti  9 "كوريت"نفق<> 

Bursa fabricci 99 كيس فابريشي< Clarcks nucleus 5=9 نواة كالرؾ 

Echinococcus 99 كيس إخينوككي< Juvenile hormone 7=9 ىرموف التشبب 

Zoozygospore 99 زهبوت حيواين> Neurohormone 7=9 ىرموف عصيب 

Zoozygosphere 99 زهبوت دوار> Gonadotropie hormone 7=9 لىرموف منبو اؼبناس 

Bacteriophage 99 القم البكترييا> Wound hormones 7=9 ىرمونات اعبرح 

Achlorophyllaceous 99 ال كلوروفيلي> Growth hormones 7=9 ىرمونات النمو 

Leucoplast 9:6 بالستيد عدمي اللوف Wharton‘ s jelly  7=9 "وارتن"ىالـ 

Epicranium 9:6 ما فوؽ القرنيـو Protoplasmic unit 8=9 الوحدة الربوتوبالزمية 

Karyolymph 9:5 ؼبف النواة Veliger 9 يرقة الفليجار=; 

Homothallic 9:8 متجانس التالوس Denitrifying=Deazotifyi

ng 
 =:9 ؿبررة النرتوجني

Telescopiform 9:8 تلسكوب الشكل Bowman‘ s capsule  9 "بوماف"ؿبفظة:= 

Diploid  9:9 سوماتمتضاعف الكرومو Tenon, capsul of=Fascia 

bulbi 
 =:9 "تنوف"ؿبفظة 

Diplont 9:9 اؼبتضاعف الكروموسومات Receptaculum chyli 8;9 مستودع الكيلوس 

Hudrogen acceptor 9 متقبل للهيدروجني:: Aristotle‘ s lantern 9;9 مصباح أرسطو 

Nitrogen-Fixing 9 مثبتة اؽبيدروجني:; Zymo-excitor 5>9 منشط الزيبوجني 

Hepatopancreatic duct 

gonoduct 
 6>9 "زف"منطقة  Zinn, zonule of >:9 ؾبرى كبدي بنكرياس

Hatscheck‘ s groove  9 "ىتشك"ؾبرى:< Trypsinogen 7>9 مولد الرتبسني 

Sympathomimetic 9 ؿباكى السبتاوي:< Keratogenous 8>9 مولد الكرياتني 

Decalcification 9 نزع الكلسيـو<< Aerobium=Aerobe 8>9 ميكروب حي باؽبواء 

Denitrification, Deazotification 9 نزع النرتوجني<< Micrometer, ocular 8>9 ميكرومرت عيّن 

Dehydrogenation 9 نزع اؽبدروجني<< Siphoniphyton 9>9 نبات سيفوين 

Grasserian ganglion  979 "جاسر"عقدة Homologous 

chromosomes 
 :99 كروموسومات متماثلة

 
 االزدواجية في وضع المقابل العربي(: 3)الملحق 

 ص اؼبقابل العربّ  اؼبصطلح اإلنغليزيّ  ص اؼبقابل العربّ  اؼبصطلح اإلنغليزيّ 
Ookinete  879 الالقحة اؼبتحركة_ أوكينيت X-Chromosome  411 الكروموسـو السيّن_ الصبغي السيّن 

Spheroplast  342 اسفريوبالست_ برعم كروي خشيب Zygosome  411 كروموسـو مزدوج_ صبغي مزدوج 
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Hyacinthine  346 ىياسنيت_ بصيلي Siphonoplax  442 صفيحة سيفونية_ صفيحة زراقية 

Rivinian notch  9;8 ريفينوس_ ثلمة Trochantin  444 تروكانتني_ صليبة مدورية 

Trophoderm 8 تروفودـر_ ذائي اعبلد الغ;> Santalin  444 سنتلني_ صندلني 
Pgeura  5>8 بلورا_ جنبة Tautonym  444 توتونيم_ صنوي 

Saltatoria  5>8 سالتاتوريا_ جندبيات Dentin, Dentine  448 ِدنِْتني_ عاج 

Gene  372 مورثة_ جينة Rhabdite  422 رابديت_ عصيوي 
Halophila  375 الىالوفي_ حاموؿ البحر Weber Organ 422 الرحم الذكري" فيرب"عضو 

Sepia=cult-fiche=ink-

fish 
 422 رابديتس_ العصيوية  Rabditis :>8 سيبيا_ اغببار 

Blepharoblast  8 بليفروبالست_ حبيبة قاعدية<; Morphology  425 مورفولوجيا_ علم التشكل 
Zoophyte  5=8 زوفيت_ حيولن نبايت Cytology  425 سيتولوجيا_ اػبلية علم 

Chromosome  8 صبغي_ كروموسـو=; Dictyostele  426 ديكتيوستيل_ عمود وعائي شبكي 

Plastron  8 بالسرتوف_ صدار _ درع=< Flora  445 اجملموعة النباتية_ فلورة 

Tenia silium  8 تينياسوليـو_ الدودة الشريطية الوحيدة== Fauna  446 نيةاجملموعة اغبيوا_ فونة 
Siphonostomatous  8 سيفوين الفم_ زراقي الفم>; Sternite  449 اسرتنيتة_ قصيصة 

Stroma  956 اسرتوما_ سدى Sternebra  449 اسرتنربا_ قصية 

Spermagonium  403 اسربوجومة_ سليف اػبلية اؼبنوية Endostyle  444 إندوستيل -قلم داخلي 
Planoblast  958 وبالستبالن_ سليفة جائلة Globoid  444 جلوبويد_ كرواين 

Chondroblast  958 كندروبالست_ سليفة الغضروؼ Trophochromatin 444 الكروماتني اػبضري 

Centrosphere  403 الكتلة اؼبركزية_ سنرتوسفري Karyosphere  445 كرية النواة_ كريوسفري 

Centrosome  958 اعبسيم اؼبركزي_ سنرتوسـو Karyology  445 علم النواة_ علم النوى _ كريولوجيا 
Centriol  959 مريكز_ سنرتيوؿ Karyon  445 نواة اػبلية_ كريوف 

Cytoplasm  95 اغبشوة_ سيتوبالـز: Tetanus  445 تتانوس -الكزاز 

Coelome  95 جوؼ_ سيلـو: Chlamydozoa  446 اؼبرتديات_ كالميدوزا 
Coelomic  95 جويف_ سيلومي: Nephridium  446 نفريدة_ كلية 

Coelomata  95 حشويات_ جوفيات _ سيلوميات: Zygotic  449 زهبويت_ القحي 

Ciliograde  95 متحرؾ االىداب_ سيليوجراد: Allantois  454 ألنتويس_ اللقانقي 

Cynodontia  95 كلبيات األسناف_ سينودونتيا: Leucosolenia  454 نبوباإلسفنج األ_ لوكوسولينيا 
Zooid  95 زويد_ شبو اغبيواف; Sclerotium  454 سكلريوتة_ اؼبتصلبة 

Thyrsoid  407 ترسوساين_ شبيو الرتسوس Cladistia  457 كالدستيات_ ؾبزأة الزعنفة 

Vibrioid  407 مقوس_ فربيواين _ شبيو الفربيو Coagulin  457 كواجولني_ ؾبّلط 
Trichoderm  95 كودـرتري_ شعري اعبلد> Archenteron  466 أركنتوف_ معي بدائي 

Morphological  95 مورفولوجي -شكلي> Topodem  466 توبودمي_ معني اؼبوطن 

Saphena  411 وريد_ الصافن Micrococcus  468 ميكروكوكس_ مكور دقيق 

Urochrome  411 يوروكرـو_ صباغ البوؿ Haploid  474 ىابلويد_ منصف الصبغيات 
Zymogen=Proenzyme  7>9 زيبوجني_ مولد اإلنزمي Orchids 475 األوركيدات_النباتات السحلبية 

Parachute 7>9 باراشوت_مهبطة Steroeome 477 سرتيـو_نسيج دعامي 

Microbe  8>9 حيي_ ميكروب Zygotonuceus 484 زهبوتية_نواة القحية 

Microbiology 8>9 علم األحياء الدقيقة_ميكروبيولوجيا Aorta 483 األورطي_الوتني 
Centrifuge 9>9 سنرتيفوج_النابذة Xyloma 484 زيلوما_وـر األشجار 

   Sterrula 486 اسرتولة_يرقانة مصمتة 
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د عبد .أ. د عبد اغبليم منتصر.أ. د حامد عبد الفّتاح جوىر.أ: لقد أشرؼ على وضع اؼبصطلحات أعضاء من اجملمع وىم _
من . ؿبمود عبد الغّفار ؿبّمد. أ. يل نبيوعبد اهلل إظباع. أ. د ؿبمود حافظ.أ. د ؿبّمد رشاد الطّوب.أ. العظيم حفّن صابر

 األساتذة
1

بالقاىرة، اؽبيئة العاّمة لشؤوف اؼبطابع األمرييّة، القاىرة،  ؾبمع الّلغة العربّية: ينظر معجم البيولوجيا يف علـو األحياء والّزراعة _ 
 و :==<6

1
 . 8، و7، و6قابالت يف اؼبلحق تنظر صبيع ىذه اؼب _ 
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1
بية ة للرتّ العربيّ مة ا، اؼبنظّ قافة بوصفها تعبريً ، ضمن الثّ ةغة العربيّ عليم العارل وأثره يف مستقبل اللّ تعريب التّ : حارب سعيد عبد اهلل _ 
، والثّ   .=6، >6: 7<<6، تونس، 8قافة والعلـو

1
: 8<<6/ 7<و، ، جامعة تيزي وزّ ة، حبث مرقوف، رسالة دكتوراهغة العربيّ ة يف تنمية اللّ ة العربيّ قافيّ سات الثّ اؼبؤسّ  :صاحل بلعيد _ 
; 
1
 .869/ :: تنظر ترصبتو يف األعالـ _ 
1
 .<: اقافة بوصفها تعبريً ة، ضمن الثّ غة العربيّ اللّ  عريب وأثره يف مستقبلتعريب التّ : اـشاكر الفحّ  _ 
1
 .=6، >6: عليم العارلتعريب التّ : سعيد عبد اهلل حارب _ 
1
 . :=6_>>6: :8د ، دمشق، ؾبلّ وريّ اجملمع السّ  ةوينظر ؾبلّ . >:: دور: صاحل بلعيد _ 
1

، ضمن ؾبلّ غة العربيّ ذبربة ؾبمع اللّ : مرةؿبمود السّ  _  : ، عدد7=<6ة، جويليّ و اف، جواف ة ؾبمع األردف، عمّ ة يف تعريب العلـو
6: ،6; :655. 

1
 .>:: =<<6 ،، فرباير886، رابطة األدباء يف الكويت، العدد "البياف"ة ؾبلّ  _ 
1
 .;77: ةغة العربيّ ات واللّ سانيّ اللّ : د القادر الفاسي الفهريّ عب _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالمٌة التألٌف المعجمً

 العٌد عالوي: بقلم األستاذ                                                        

 الجزائر–المركز الجامعً الطارف 

 :ملخص الدراسة 

ن خلدون فً كتابه المقدمة من أن حملة العلم فً تنطلق هذه الدراسة مما ذهب إلٌه اب

الملة اإلسالمٌة أكثرهم من العجم ، ومما ذهب إلٌه أٌضا شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة فً كتابه 

المبرزون فً العلم أغلبهم من : "؛ حٌث أفرد فصال عنونه بـ " اقتضاء الطرٌق المستقٌم"
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بما فً ذلك الصناعة  -م العربٌة؛ لتصحح اعتقاد من ٌظن أن التؤلٌف فً علو" العجم

 .حكر على العرب ، ولتبٌن كذلك أسباب تصدر العجم فً التؤلٌف والتصنٌف -المعجمٌة

هو  -بما فً ذلك الصناعة المعجمٌة–لتخلص إلى أن التؤلٌف فً العلوم اإلسالمٌة 

هو قسمة بٌن العرب والعجم ، وأن كل من سخر قلمه وجهده وعلمه وفكره لخدمة العربٌة ف

 .عربً ، ولو لم ٌكن عربً النسب

 :مقدمة

من : " لقد أشاد ابن خلدون بحملة العلوم اإلسالمٌة من العجم فً كتابه المقدمة قابال 

الغرٌب أن حملة العلم فً الملة اإلسالمٌة أكثرهم العجم ال من العلوم الشرعٌة وال من 

ربً فً نسبته فهو عجمً فً لغته العلوم العقلٌة إال فً القلٌل النادر ، وإن كان منهم الع

" ومرباه ومشٌخته مع أن الملة عربٌة وصاحب شرٌعتها عربً
(6)

 . 

وٌبدو من خالل هذا القول أن ابن خلدون لم ٌكن متجنٌا على العرب ، ولم ٌصدر هذا 

الحكم اعتباطا ؛ بل وكؤنه بنى حكمه على دراسة اجتماعٌة وبحث دقٌق ومالحظات 

...واعٌة
(7) 

كٌف ٌكون هإالء : المتؤمل لقوله ٌجده ٌبدأ إصدار حكمه بالتعجب والغرابةكما أن 

حملة العلم فً اإلسالم مع أن القرآن عربً ، ولغته عربٌة ، ومصادره من الكتاب والسنة 

وأقوال الصحابة وهً مصادر عربٌة أصٌلة ؟ وكٌف تتلقف األعاجم هذه المصادر وتقٌم 

مٌة فً فروعها المختلةة بزاد ال ٌنةذ ، ومإلةات ال تبلى حولها دراسات مألت المكتبة اإلسال

 .، وتراث ضخم ٌسٌر مع الزمن ، وال تستطٌع العصور والدهور أن تبدد كٌانه

وفً نظري أنه :"وقد رد أحد الباحثٌن هذا التعجب واالستغراب ردا بدٌعا بلٌغا بقوله

نً استطاع أن ٌحول أمة ال داعً لهذا التعجب أو هذه الغرابة ؛ ألن هذا إعجاز قرآ

 -ألنه دٌن عالمً–صحراوٌة إلى أمة متحضرة ، تبعث النور و الهداٌة ، وفً الوقت نةسه 

هٌؤ األسباب ألن ٌحتضن هذا الدٌن أبناء األمم األخرى ، فؤقبلوا علٌه فً حرارة  وأخذوه 
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عنها  وتعلً  فً شوق ، فحول هذه األمم إلى أمم إسالمٌة تحمل لواء القرآن فً لغته لتدافع

....من شؤنها ؛ ألنها لغة العبادة ، ولغة الدٌن
(8)

. 

ومن قبٌل حكم ابن خلدون نقف على حكم شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة الذي ضمن كتابه 

: قال فٌه " المبرزون فً العلم من أبناء العجم:"فصال عنونه بـ" اقتضاء الطرٌق المستقٌم"

بعهدهم من أبناء فارس األحرار والموالً، مثل  ما وجد فً التابعٌن ومن : ومصداق ذلك "

الحسن ، وابن سرٌن ، عكرمة مولى ابن عباس وغٌرهم ، إلى من وجد بعد ذلك فٌهم من 

المبرزٌن فً اإلٌمان والدٌن والعلم ، حتى صار هإالء المبرزون فً ذلك أفضل من أكثر 

العرب
(9)

. 

الحكمٌن ٌطرح جملة من ولعلنا نجانب الصواب إن قلنا إن من ٌقف على هذٌن 

 :األسبلة منها

 من هم العجم؟-6

 ٌتصدرون التؤلٌف؟ -العجم–وما األسباب التً جعلتهم -7

 وهل هناك نماذج تبرز ما ذهب إلٌه مصدروا الحكم؟-8

هم من سوى العرب من الةرس والروم والترك والبربر والحبشة وغٌرهم  :العجم *

ةاجر كانقسام األعرابٌنقسمون إلى المإمن والكافر والبر وال
(:)

. 

وإضافة إلى األعالم الذٌن ذكرهم شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة إلٌك الجدول
(;)

اآلتً الذي  

ٌبٌن بعض العلماء األعاجم الذٌن خدموا العربٌة وألةوا فٌها ، وكانت لهم إسهامات جلٌلة فً 

 .الصناعة المعجمٌة

 

 

 مكان والدته (المؤلف)العلم 

أبً الٌمان البند نٌجً أبو بشر الٌمان بن 

صاحب معجم التقةٌة فً ( هـ 9=7-هـ 755)

بالبند نٌجٌن ، فً أرض السواد تعرف اآلن 

، وهً مركز قضاء باسمها ( مندلً)باسم 
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، شرقً بعقوبة قرب ( دٌالً)فً محافظة  اللغة

 الحدود العراقٌة اإلٌرانٌة

صاحب ( هـ:;8 -هـ 5=7)أبو علً القالً 

 معجم البارع
 (أرض الروم)قالً  بقاال

( هـ5>8 -هـ 7=7)أبو منصور األزهري 

 صاحب معجم تهذٌب اللغة
 (خراسان)بهراة 

 8<8-هـ 887)إسماعٌل بن حماد الجوهري

 صاحب معجم الصحاح( هـ
 فاراب إحدى بالد الترك

صاحب ( هـ:<8 -هـ 867)ابن فارس 

 المجمل والمقاٌٌس
 (الخزر)قزوٌن 

( هـ=8: - هـ>;9)جار هللا الزمخشري 

 صاحب معجم أساس البالغة
 بزمخشر من أعمال خوارزم

صاحب ( هـ>6=-هـ <7>)الةٌروز آبادي 

 القاموس المحٌط

( كارزٌن)بقازان بـ إٌران وبعضهم ٌسمٌها 

بلدة بةارس وفٌروزأباد التً نسب إلٌها قرٌة 

 فً بالد فارس

 

 

 

 

 

 :األسباب التً جعلت األعاجم ٌتصدرون التألٌف*

 :ن خلدون بعض األسباب التً جعلت األعاجم ٌتصدرون التؤلٌف ومنها ذكر اب
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والعرب ٌومبذ أهل بداوة ال عهد ، لكونهم أهل حضارة  ؛ معرفة األعاجم للكتابة-1

والسبب فً ذلك أن الملة فً : "لهم بالتدوٌن والتؤلٌف ، وفً هذا الشؤن ٌقول ابن خلدون 

وإنما أحكام الشرٌعة  ى أحوال السذاجة والبداوة ،ا علم وال صناعة لمقتضهأولها لم ٌكن فٌ

التً هً أوامر هللا ونواهٌه كان الرجال ٌنقلونها فً صدورهم ، وقد عرفوا مآخذها من 

والقوم ٌومبذ عرب لم ٌعرفوا أمر  ، الكتاب والسنة بما تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه

وقد كنا قدمنا أن )...( إلٌه حاجة لٌه وال دعتهم إالتعلٌم والتؤلٌف والتدوٌن وال دفعوا 

فصارت العلوم لذلك حضرٌة ، ن العرب أبعد الناس عنها أابع من منتحل الحضر ، وصنال

والحضر لذلك العهد هم العجم أو من هم فً معناهم من . و بعد عنها العرب  وعن سوقها 

..."الموالً
(<)

. 

فمن  ته ،خلدون فً نظر وجدٌر بالذكر أن نشٌر إلى أن بعض الدارسٌن وافقوا ابن

لم ٌكن للعرب فً فترة  :"هإالء من نةى تدوٌن العرب قبل اإلسالم شٌبا من معارفهم قابال

واستغرق حٌاتهم  ، ما قبل اإلسالم ثقافة مدونة وعلوم مسجلة ، فقد غلبت علٌهم البداوة

من فجر حٌاتهم التنقل ، فةشت فٌهم األمٌة ، ولم ٌتركوا خالل هذه الحقبة المدٌدة الغامضة 

سوى نقوش قلٌلة تنبا عما كان لهم من دور حضاري ، حتى أن هذه النقوش لم تكن 

متوافرة إال فً بعض المناطق العربٌة ، كجنوبً جزٌرة العرب وشمالها ، حٌث توجد 

األحجار والصخور ، على حٌن كان باطن الجزٌرة وأكثر ربوعها سهوبا وصحاري لم 

"ك مٌاسمهم على األرض التً عاشوا فٌها أحقابا مدٌدةتسعف سكانها العرب فً تر
(=)

. 

الذي قلل من شؤن التدوٌن قبل " بالشٌر"وقرٌب من هذا رأي المستشرق الةرنسً 

اإلسالم ، ومن حجم ما دون آنذاك مرجحا دور الرواٌة الشةوٌة فً سٌرورة الشعر الجاهلً 

بعض  ةا كتابونوالحضرٌة قد د ال شك أن بعض الرواة فً بعض المراكز:"وانتشاره قابال

حتى لو سلمنا بصحة وقوع ذلك فإن التدوٌن لم  .الدلٌل هعوزٌالقصابد الهامة ، ولكن ذلك 

ٌشمل إال جزءا من آثار الشعراء الحضرٌٌن أما البقٌة فقد سارت فً الصحراء عن طرٌق 

..."الرواٌة الشةوٌة
(>)

. 
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زم النافٌن لمعرفة العرب للكتابة و ٌلةٌه ٌبطل ج" بالشٌر"والمتؤمل لقول المستشرق 

قبل اإلسالم ، وبالمقابل أٌضا نشٌر إلى أن الدراسات الحدٌثة أجمعت على أن العرب عرفوا 

الكتابة منذ العصر الجاهلً ، بخاصة فً مراكز التحضر المختلةة آنذاك فً الشمال الشرقً 

الحجاز أٌضا وفً مكة لشبه جزٌرة العرب ، وفً شمالها الغربً وفً الٌمن جنوبا وفً 

نه بمجًء اإلسالم كان فً مكة سبعة عشر كاتبا وفً المدٌنة أحد عشر إوالمدٌنة ، وٌقال 

وإن كان المظنون أن عددهم فً هاتٌن المدٌنتٌن كان أكبر من ذلك ،  كاتبا
(65)

ن الكتابة بل إ 

–م بن صٌةً إلى بعض القبابل فً البوادي ، فقد كان أكت -مانا هو-تسربت فً ذلك العصر

ٌعرف الكتابة وكذلك كان الشاعر الجاهلً المسمى بالمرقش األكبر ٌعرفها  -حكٌم قبٌلة تمٌم

، كما أن القرآن لما نزل دعا العرب إلى ضرورة استخدام الكتابة فً بعض المعامالت قال 

ـْ َكاِتٌب ٰيَأيَُّيا ٱلَِّذيَف آَمُنۤوْا ِإذَ  »:جل وعال ا َتَداَينتـُ ِبَدْيٍف ِإَلٰى َأَجٍؿ مَُّسمِّى َفٱْكُتُبوُه َوْلَيْكُتب بَّْيَنُك

هذا فضال عن (  7=7: البقرة )«ِبٱْلَعْدِؿ َواَل َيْأَب َكاِتٌب َأْف َيْكُتَب َكَما َعمََّمُو ٱلمَُّو َفْمَيْكُتْب 

ۤف َوٱْلَقَمـِ َوَما  »  :وله تعالىومن ذلك ق، قسمه فً أكثر من آٌة بالكتابة وأدواتها 

: الطور)«ي َرؽٍّ مَّْنُشورٍ فِ  َوِكَتاٍب مَّْسُطورٍ   َوٱلطُّورِ  »:وقوله تعالى( 56: القلم )«َيْسُطُروفَ 

وال شك أن القرآن إنما خاطب العرب بما ٌعرفونه وٌقدرونه (6-8
(66)

. 

وتجدر اإلشارة فً هذا المقام إلى أن الباحث والمدقق ناصر الدٌن األسد اختلف عن 

الموقف الذي نةى التدوٌن عند العرب ، والموقف الذي قلل من –ن السابقٌصاحبً الموقةٌن 

الشواهد الكثٌرة التً تدل على أن حجم التدوٌن عند  مستقصٌاتصدى لهذه الحملة و -حجمه

" مصادر الشعر الجاهلً"ورد هذه الشواهد فً كتابه أالعرب قبل اإلسالم لم ٌكن هٌنا ، وقد 

و ( الرق)الجلد وكانوا ٌسمونه : ، منها ذكره األدوات الكتابة ووسابلها فً الجاهلٌة نحو

( عسف أو جرٌد النخٌل: العسف )و ( صحف من القماش: المهارق )و ( ٌمالقض)و ( األدٌم)

و ( القلم والمزبر وهو اسم من أسماء القلم)والعظام ، والحجارة والورق ، والصحٌةة و 

(...الدواة والمداد)
(67) 

مشةعا ذكر هذه الوسابل بالشواهد الشعرٌة التً وظةت هذه ، الخ 
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ى أن كل قبٌلة خلدت مآثرها وأخبارها وما ٌتعلق بها فً الوسابل واألدوات ، كما أشار إل

قول الشاعر بشر بن أبً خازم ، وهو شاعر جاهلً لم بأشعار شعرابها  محتجا فً هذا 

 :ٌدرك اإلسالم قال

أحق الخٌل بالركض المعار      وجدنا فً كتاب بنً تمٌم 
(68)

 

جمع شعر شعرابها وحكم منتهٌا من هذا القول إلى أن كل قبٌلة من القبابل كانت ت

حكمابها وأقوال خطبابها وأخبارها ومةاخرها ومآثرها وأنسابها فً كتاب ، وإذا كان هذا رد 

الدكتور ناصر الدٌن األسد على المنكرٌن والنافٌن للكتابة والتدوٌن ، فقد رد كذلك على من 

بق الذي قال فٌه أنكر ونةى التعلٌم عن العرب ، ومن هإالء ابن خلدون من خالل قوله السا

..."والعرب ٌومبذ لم ٌعرفوا أمر التعلٌم"
(69)

وكما كانت الكتابة فً الجاهلٌة تدرس »:قابال 

وتعلم فً الكتاب ، كانت للعلم مجالس تعقد فتتدارس فٌها األخبار واألشعار واألنساب قال 

: ن كانت قرٌش تؤلف منزل أبً بكر رضً هللا عنه لخصلتٌ: ابن عباس رضً هللا عنه 

«العلم والطعام ، فلما أسلم أسلم عامة من كان مجالسه
(6:)

وٌواصل ناصر الدٌن األسد  

فٌقصده  ، وكان فً الجاهلٌة من ٌنصب نةسه لتعلٌم األخبار وقصص التارٌخ»: حدٌثه قابال 

َوَقاُلۤوْا َأَساِطيُر  »ا النبؤ الٌقٌن بذلك كتاب هللا قال تعالىأنبؤنمن ٌقصده ٌستملٌها وٌكتبها ، وقد 

ِليَف ٱْكَتَتَبَيا َفِيَي ُتْمَمٰى َعَمْيِو ُبْكَرًة َوَأِصيلً  (:5:الةرقان ) «ٱأَلوَّ
(6;)

. 

ومما تقدم نتٌقن ٌقٌنا ال مجال للشك فٌه أن العرب عرفوا الكتابة والتعلٌم وأخبار 

على أن القرآن خاطب العرب بما ٌعرفونه الشعراء تإكد ذلك ، واآلٌات القرآنٌة تدل 

 .وٌقدرونه

تحلً األعاجم بالهمة العالٌة ، فهناك آثار من الكتاب والسنة :السبب الثانً-2
(6<)

 

ْنُيـْ  »ومن ذلك قوله تعالى، مدحت  بعض األعاجم  َيْتُموْا  ُىَو ٱلَِّذي َبَعَث ِفي ٱأُلمّْيّْيَف َرُسواًل مّْ

ِبيفٍ  ف َكاُنوْا ِمف َقْبُؿ َلِفي َضَلٍؿ مُّ ـُ ٱْلِكَتاَب َوٱْلِحْكَمَة َواِ  ـْ َوُيَعمُّْمُي ـْ آَياِتِو َوُيَزكّْيِي َوآَخِريَف  َعَمْيِي
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ـْ َوُىَو ٱْلَعِزيُز ٱْلَحِكيـُ  ـْ َلمَّا َيْمَحُقوْا ِبِي وفً الصحٌحٌن عن سالم أبً ( :-7:عة الجم) «ِمْنُي

فؤنزلت علٌه ( ص)كنا جلوسا عند رسول هللا »: الغٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

من هم ٌا رسول هللا؟ فلم ٌراجعه حتى  :قال قابل«"وآخرٌن لما ٌلحقوا بهم"سورة الجمعة 

 :الةارسً ثم قال ٌده على سلمان( ص)سؤل ثالثا وفٌنا سلمان الةارسً فوضع رسول هللا 

 .«...لو كان اإلٌمان عند الثرٌا لناله رجال من هإالء»

لو »( ص)قال رسول هللا : وفً صحٌح مسلم عن ٌزٌد بن األصم عن أبً هرٌرة قال 

وفً  «رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى ٌتناوله به كان الدٌن عند الثرٌا لذهب

لو تعلق العلم  »وفً رواٌة  «له رجال من أبناء فارسلو كان العلم عند الثرٌا لتناو»رواٌة 

«بؤكناف السماء لناله قوم من أهل فارس
(6=)

. 

ف َتَتَولَّْوْا  »فً تةسٌر قوله تعالى( ص)وقد روى الترمٌذي عن أبً هرٌرة عن النبً  َواِ 

َـّ اَل َيُكوُنۤوْا َأْمثَاَلُكـ ـْ ُث نهم من أبناء فارس ،أ(=8، محمد)  «َيْسَتْبِدْؿ َقْومًا َغْيَرُك
(6>)

كما روى  

 لوال أنً رجل من قرٌش لتمنٌت أن أكون من أهل أصةهان» :عن سعٌد بن المسبب أنه قال

 .لمدح الرسول لهم «

 :رد وتعقٌب على ابن خلدون

على ابن خلدون  -من حٌث ٌقصدون ومن حٌث ال ٌقصدون–لقد رد بعض العلماء 

ت ، ألنها انتماء عرقً ورسالة اإلسالم رسالة عامة مشٌرٌن إلى اإلسالم ال ٌعترف بالجنسٌا

للعالم كله ، فالمسلم أخو المسلم ال ٌظلمه وال ٌسلمه ، وألن المسلمٌن بنٌان مرصوص ٌشد 

بعضه بعضا أو جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سابر األعضاء بالسهر والحمى 

ال العقٌدة ، فال قٌس وال مضر و ، فالجنسٌة التً  ٌعترف بها اإلسالم جنسٌة واحدة هً

أسود وال أبٌض وال عربً وال عجمً ، كل هذه األجناس حولها اإلسالم إلى أمة واحدة ، 

ومنهجها نشر اإلسالم إلصالح ، ولغتها العربٌة  ، هً األمة اإلسالمٌة ، دستورها القرآن

البشر وإنارة الدنٌا
(75)

. 
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وبا وقبابل لٌتعارفوا وأكرمهم عند خالقهم ومعنى هذا أن هللا جعل البشر باإلسالم شع

وبما أن اإلسالم كان سبب تعارفهم وتآلةهم عنوا به وأقبلوا على علومه بما فً ذلك ، أتقاهم 

والقرآن والعربٌة فهم ( ص)حبهم لإلسالم والنبً  لىعلوم العربٌة ، فكان دلٌال واضحا ع

فاإلسالم لم ٌمٌز بٌن ،  ختهموإن كانوا عجما فً نسبتهم ، فهم عرب فً مرباهم ومشٌ

ـْ  »عربً وأعجمً إال بالتقوى قال تعالى  ٰيَأيَُّيا ٱلنَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكـ مّْف َذَكٍر َوأُْنَثٰى َوَجَعْمَناُك

ـْ َعنَد ٱلمَِّو َأْتَقا ـٌ َخِبيرٌ ُشُعوبًا َوَقَبآِئَؿ ِلَتَعاَرُفۤوْا ِإفَّ َأْكَرَمُك ـْ ِإفَّ ٱلمََّو َعِمي كما ( 68الحجرات )«ُك

ٌا أٌها  » :فً خطبة له بمنى وسط أٌام التشرٌق أنه قال( ص)حدٌث المصطةى أنه جاء فً 

الناس أال إن ربكم عز وجل واحد أال وإن أباكم واحد أال ال لةضل لعربً على أعجمً أال 

لصحٌحٌن عن عمرو بن العاص رضً هللا وفً ا ، «فضل ألسود على أحمر إال بالتقوى ال

إن بنً فالن لٌسوا بؤولٌاء إنما ولً هللا وصالحوا » :قال( ص)أن رسول هللا : عنه 

 .«المإمنٌن

أنهم لٌسوا بمجرد النسب أولٌاءه : ٌخبر عن بطن قرٌب النسب ( ص)وبهذا فالرسول 

إنما ولٌه هللا وصالحوا المإمنٌن من جمٌع األصناف
(76)

. 

سابقون فً : من الحبشة والروم والترك وغٌرهم : فً سابر أصناف العجم  علما أن

اإلٌمان والدٌن ال ٌحصون كثرة على ما هو معروف عند العلماء ، إذ الةضل الحقٌقً هو 

فكل من كان فٌه أمكن ، من اإلٌمان والعلم باطنا وظاهرا ( ص)تباع ما بعث هللا به محمدا ا

اإلسالم  :هو باألسماء المحمودة فً الكتاب والسنة مثلوالةضل إنما ، كان فٌه أفضل 

واإلٌمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح واإلحسان نحو ذلك ال بمجرد كون اإلنسان 

عربٌا أو أسود أو أبٌض وال بكونه قروٌا أو بدوٌا
(77)

. 

عبر وفً هذا السٌاق نستحضر قول اإلمام جار هللا الزمخشري الذي أشاد بالعربٌة و

عن حبه لها وأحنى رأسه إجالال هلل ، ألنه جعله من أهل العربٌة ، إذ قال فً مقدمة كتابه 

وجبلنً على الغضب للعرب ، هللا أحمد أن جعلنً من علماء العربٌة »فً النحو ( المةصل)
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 حازي إلى لةٌف الشعوبٌة وأنوانضو، وأبً لً أن أنةرد عن صمٌم أنصارهم ، والعصبٌة 

نة الالعنٌن والمشق بؤلسنة ن مذهبهم الذي لم ٌجد علٌهم إال الرشق بؤلسوعصمنً م ،

مقدارها ، وٌرٌدون أن ٌخضعوا والذٌن ٌغضون من العربٌة وٌضعون من )...( ٌن الطاعن

رفع هللا من منارها ، حٌث لم ٌجعل خٌرة رسله وخٌرة كتبه فً عجم خلقه ولكن فً ما 

«عربه
(78)

. 

لنا أحد الدارسٌن عن أبً الرٌحان البٌرونً الةارسً  هوقرٌب من هذا نذكر ما نقل

: وهو عالم فارسً متؤخر هو اآلخر أعلن عن إشادته باللغة العربٌة فً ثقة واعتزاز قابال

ألن أهجى بالعربٌة خٌر : "كما كان ٌقول ،  «إن اللغة العربٌة أطوع للعلوم من الةارسٌة»

"لً من أن أمدح بالةارسٌة
(79)

. 

ا أٌضا نذكر ثناء أبً منصور الثعالبً على العربٌة ورسولها وكتابها ومن مثل هذ

ومن أحب الرسول ، من أحب هللا تعالى أحب رسوله محمدا صلى هللا علٌه وسلم  »:بقوله

أحب العرب ، ومن أحب العرب أحب العربٌة التً نزل بها أفضل الكتب على أفضل 

ومن هداه ، ر علٌها وصرف همته إلٌها بها وثاب ًومن أحب العربٌة عن، العرب والعجم 

خٌر ( ص)وشرح صدره لإلٌمان وأتاه حسن سرٌرة فٌه اعتقد أن محمدا  ، هللا لإلسالم

والعربٌة خٌر اللغات واأللسنة واإلقبال ، والعرب خٌر األمم ، واإلسالم خٌر الملل ، الرسل 

 «...على تةهمها من الدٌانة
(7:)

. 

إلى الوقةة الرابعة التً وقةها شٌخ اإلسالم ، إذ بٌن ما  وإضافة إلى هذا تجدر اإلشارة

وبالمقابل أثنى على العرب وبٌن ، للعجم من فضل وجمٌل فً خدمة الدٌن اإلسالمً ولغته 

 » :قال فٌه" أسباب التةضٌل العلم النافع والعمل الصالح" ما لهم ، وذلك فً باب أسماه 

وهو قوة العقل الذي  : بالعمل الصالح والعلم له مبدأوذلك أن الةضل إما بالعلم النافع ، وإما 

وهو قوة المنطق الذي هو البٌان والعبارة والعرب هم أفهم من : هو الحةظ والةهم وتمام 

 ٌزا للمعانً جمعاٌولسانهم أتم األلسنة بٌانا وتم، البٌان والعبارة  علىغٌرهم وأحةظ وأقدر 
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؛ فإن مبناه على األخالق : وأما العمل )...( لقلٌل ٌجمع المعانً الكثٌرة فً اللةظ ا .وفرقا

«...وهً الغرابز المخلوقة فً النةس وغرابزهم أطوع للخٌر من غٌرهم
(7;)

. 

فلٌس الةضل بالنسب وإنما الةضل باألسماء واألعمال المحمودة فً : صةوة القول

خدم العربٌة  وكل من، فكل من كان أمكن فً اإلٌمان والعلم كان أفضل ، الكتاب والسنة 

العربٌة لغة ؛ كما أن اللغة  النسب ، فهو عربً ولو لم ٌكن عربً، وصرف عناٌته إلٌها 

لٌست العربٌة ألحدكم من  » :حٌنما قال ( ص)العقٌدة ولٌست لغة الجنس كما أعلنها محمد 

«فمن تكلم العربٌة فهو عربً ،  وإنما هً اللسان، أب وال عن أم 
(7<)

.  

 

 التالهوامش واإلحا

 

عبد الرحمان ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، دراسة وتحقٌق علً عبد الواحد وافً  نهضة مصر للطباعة والنشر ، -6

 .6677، ص ;755،  9ط

 .687،ص :<<6،  6عبد العال سالم مكرم ، اللغة العربٌة فً رحاب القرآن الكرٌم ن عالم الكتب  ط: ٌنظر -7

 .687المرجع نةسه ، ص-8

محمد حامد الةقً ، : دٌن أحمد بن تٌمٌة ، اقتضاء الصراط المستقٌم فً مخالةة أصحاب الجحٌم  تحقٌق تقً ال-9

 .696، ص <<<6،  6منشورات محمد علً بٌضون ، دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان ، ط

 .<68المرجع نةسه ، ص-:

لنظرٌة والتطبٌق لعلً القاسمً ، والمدارس المعجمٌة بٌن ا: هذا الجدول اعتمدنا فً وضعه على مراجع عدٌدة منها -;

المعجمٌة لعبد القادر عبد الجلٌل ، والمعجمات العربٌة دراسة منهجٌة لعبد الكرٌم الردٌنً ، ونشٌر إلى أن العملٌة بحاجة 

 .إلى إحصاء وحسبنا أننا أشرنا إلٌها

 .وما بعدها 6677مقدمة ابن خلدون ، ص->

،  6ألدبٌة اللغوٌة فً التراث العربً ، دار المٌسرة للنشر والتوزٌع والطباعة ، طعز الدٌن اسماعٌل ، المصادر ا-=

 .69، ص 7558

 .69المرجع نةسه ، ص-<

 .69-68المرجع نةسه ، ص-65-66

->>، ص ;<<6،  =ناصر الدٌن األسد ، مصادر الشعر الجاهلً وقٌمتها التارٌخٌة ، دار الجٌل بٌروت ، ط: ٌنظر -67

655. 

 .:6ن إسماعٌل ، المرجع السابق ، صعز الدٌ-68
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 المصطلــح فــً التـرجمة العلمٌــــة
 بومترفتيحة  :إعداد األستاذة

 
 

 :ةػة العمميػرجمػالتالمصطمح في 
ار رةد  عدلل  اية  ك ديةدة ةقلة  إر  شركط ّةلفل  ك إةداعل  ك ديلللر كقلة  
ارك لة  إر  ارشركط نا  ل  ك ار رةد  ارةٌلدة  ي ار ي لدكف أف  نةؿ ارٌنص ةلر ه ك ركقه ك 

طه إذا أدكف  ك رلس فةط ةٌكي ارنا ي كا ة دلعي ك ار لل ي ك دك لةلي ك فكااله ك نةل
ف ؿ لدكف أف لنطةؽ  ذا عل  ار رةد  . ةيض دف ارديلني أك ةزءا دف قرفل  ارنص

اريلدل   ك دل  ي ارشركط ار ي لةب أف   كفر رلاؿ ارد رةـ إر   ذا ارد  كل دف 
 ار رةد   ك كلؼ ل رةـ ارداطلح اريلدي 

  ك ذرؾ ةلر يرض إر  ارنةلط  ذي ار  ل  ك يلر ل  نةلب عن ل دف رالؿ  ذي ارددارل
 :ار لرل 

I-  دا كـ ار رةد. 

II-  أنكاع ار رةد: 

 .ار رةد  اردةل  -

 .ار رةد  اريلدل  -

III-  ةنللت ك ّكاعد في  رةد  ارناكص اريلدل . 

 (.ار راص)ارديرف  ةلردكيكع  -أ 

 .ار للر ارداردات ك ارداطلقلت ذات ارال  ةلردكيكع -ب 

 . يرلؼ ارداطلح -

 . ةنللت كيع ارداطلح اريلدي -

 . رةد  ارداطلح اريلدي ك أ ـ ارايكةلت ار ي  الدؼ ارد رةـ -
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 . ةنللت ك لة  ارناكص اريلدل  ك ا ر زاـ ة ل أّنلء ار رةد  -ج 

I- ةػرجمػـو التػمفي: 
ّد  رةـ كالده إذا ف ري ةل لف آرر ك دنه :" يني ار ا لر لةكؿ اةف دنظكر :ةػرجمػالت

كاي أف نيرؼ  نف ارلر  ر  ـ عدلل  فلر رةد  عدلل  رركل  ك ركف   ل (6)"ار رةدلف
ار رةد  ةؿ لةب ديرف  اررلال  ارقيلرل  ك اراكرل  ار ي   يدن ل  ذي ارلر   لين  أف 
لاؿ ارد رةـ إر  أكةر ديلدؿ رلر لر  ار ي ل رةد ل في ارلر  ارد رةـ إرل ل ك  ذا لؤكدي 

ي ةالؿ دقدد لع دةل ت ار رةد   ي قكار قيلرات ك  ك قكار شلدؿ ةد:"ّكؿ شّك
ارديرف   علـك إن لنل  ك طةليل  ك ار رةد  أداة اك  لب ك أداة  يةلر عف عـز اإلن لف 
كاردة دع عل  ا  ليلب أكةر ّدر ليلنه ةلر للري ك إراد ه دف قالد ارديلرؼ اإلن لنل  
ار ي  ي  الح اإلن لف في ار طكر ك اردنلف   ك ا ر ةلء ك اررذ ك اريطلء عل  

ك كذا  ردك ار رةد  كنشلط اة دلعي أداة اردة دع رل العؿ دع ... يلرمارد  كل ارق
ارةدلد في اريلـك ك ارانكف كاإلن لنللت ك  دّؿ علدال أ ل لل يدف دةدكع  عكادؿ 
د كلدل  رل ةدـ ارقيلرم ك ةل ت ارلكـ أكّر رزكدل دع ار رع  اردذ ل  في دظل ر ار ةدـ 

ك  اةح ار رةد  ةاكر  ل  ذي  يةلرا دكّال عف  اريلدي ك ار ةني عل  ارد  كل اريلردي
 ذا ارةكؿ لكقي ةأف  (7)"اردة دع في  قك  ه اإلن لنل  ارشلدل  ك عل  ارد  كللت كلف 

ار رةد   قدؿ ر لر   يلرؼ ارشيكب ك رةلء ارقيلرات   ا ر ك  شرح أفكلر ك ةت 
دف رر  أررل إر  رر  ف ي  ا لر دل لةكره ك لك ةه اّرر "ةلر   نةؿ إر  رر  درلرا  

ارد لةي أك ارد  دع  ف ي ةلرن ة  رلد رةـ  ا لر فكرة دالي  دف ّةؿ يلري يدف رر  
أررل ك رلس علله أف لا ش عف  ذي اراكرة في أم دكلف ةؿ كؿ دل ل ر ب علله أف 
لنةل ل ةلر  أررل ك ةيةلرة أررل  اراكرة    يكد إر  ارد رةـ ةؿ إر  دنشئ ارنص  ك 

ت إر  اردؤٌرؼ ك إر  ارد رةـ ة ذا لدك ف ارةكؿ ةأف اركالـ في ار رةد  ليكد ةناس ارّك
ار رةد  ك لة  في ارلر  "ك في  ذا ارادد لؤكد دقدد اردلداكم أف  (8)"في آف كاقد

                                                 
(6)

  .<77، ر٤َٝص، ٙ 67، ٓؾ 7<<6حرٖ ٓ٘ظٍٞ، ُٔخٕ حُؼَد، ىحٍ ٛخىٍ، ر٤َٝص،  -
(7)

، رلٞع ٝ ٓ٘خه٘خص حُ٘يٝس حُل٣ٌَش حُظ٢ ٗظٜٔخ ًَِٓ "٣َ حُٔٔق ح٤ُٔيح٢ٗ ُٟٞغ حُظَؿٔش حَُحٖٛ ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢طوَ"ٗٞه٢ ؿالٍ ٓلٔي،  -

  .5>، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ٙ 7555 6ىٍحٓخص حُٞكيس حُؼَر٤ش، ١
(8)

  .6:ىٓ٘ن، ٙ  <<<6ٓخُْ حُؼ٠ٔ٤، حُظَؿٔش ك٢ هيٓش حُؼوخكش حُـٔخ٣َ٤ٛش طخ٣ٍوٜخ ططٍٞٛخ، ٍٓ٘٘ٞحص حطلخى حٌُظخد حُؼَد،  -



العدد العاشر                                                 حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

 

 

 

~ 89 ~ 

 اجلزائر -البليدة  –جامعة سعد دحلب                       خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

ارد رةـ إرل ل رنةؿ اردين  كفةل رلررض ارد كر  دن ل ك  ي عدلل  ا ن ةلؿ دف رر  إر  
دراد ارد رةـ عنه رلد رةـ ره  ارذم   لا ـ ارلر  ارد رةـ  أررل فلدل ةلف ّةلف لف ر ةلف

علدة ارنظر فل ل  فإف  دن ل ك كدل أف نةؿ ارفكلر ةلرك لة    ل  ةلـ إ  ة دقلا ل كا 
ار رةد  كنةؿ رألفكلر دف رر  إر  أررل    ك دؿ إ  ةدراةي  ارد رةـ ردل  رةده  علدل 

نا ـ ددل  ةؽ أف  (9)"نل ةرةر ه ك  دكنه كدلك هأف اردراةي  ّد  ككف ذ نل  ك  رلي  ر 
ةلف ه  ارد رةـ ل رؾ ةادل ه في ارٌنص ارذم ل رةده كفةل ركالل ه ارلركل  ك ّدرا ه ّك
رلا  في  رةد  ارناكص اردةل   ك  ذي اركالءة  دكنه دف اإلردلـ ةلردين  ارذم 

عل  ركنلف أ ل للف  فلر رةد   ةكـ في ةك ر ل"لكقي ةه ارنص ك إلالره إر  ارد لةي 
 دل ارا ـ في ارلر  ارد رةـ دن ل ك اإلف لـ في ارلر  ارد رةـ إرل ل كلةب أف لي ةر 
ارنص ارد رةـ د  ةؿ ارذات ك أف لككف في دةدكر ارد رةـ أف لةلب عف ار  ل  

رذا ( في ارلر  ارد رةـ إرل ل)ك كلؼ لةلؿ ( في ارلر  ارد رةـ دن ل)دلذا ّلؿ : ار لرل 
فله أف للـ ةلردين  إردلدل كلدال  ك رةدل لككف ذرؾ ةك ل ؿ رلرة  عف ارٌنص ك  لا رض

أف لق ف ار ةؾ ك ارقةؾ في ارٌنص ارذم لررج ةه رلةلرئ ك إ  ةطلت ار رةد  ك ان ا  
إذف ارد رةـ دطلرب ةأف ل  ـ ك لدّؽ في اردين  ق   ل دكف دف نةله  (10)"ارةاد دن ل

دف شركط ارد رةـ ارةلد درا   أك "ك . ل ل دع دراعلة اردةن ةأدلن  إر  ارلر  ارد رةـ إر
ك  ذا ليني أف  (11)"رةرة في علـ ارداطلح ك كلال  كيع ارداطلقلت ك  كقلد ل

لككف داطلقلل رنه في ةيض ارقللف للةأ إر  كيع ارداطلح في قلر  عدـ إلةلد 
 .دةلةؿ في ارلر  ارد رةـ إرل ل

ركل  أك عدلل   كاالل  لش رط فل ل إ ةلف طرا ؽ اركالـ ك ةلع ةلر أف ار رةد  عدلل  ر
اردنل ة  ّةلفلل دّال كلال  ا   ا لـ عف ديلكد  ديلن   ارددح  ارشككل  اردزاح ك يلر ل 
رٌن ل ذات أّر كةلر عل  ار رةد  ك اررذ ةيلف ا ع ةلر أليل ارد لةي رف ار رةدلت  دكف 

                                                 
(9)

  .7;حُٔـَد، ٙ  >755 6ٓلٔي حُي٣يح١ٝ، ٓلخ٤ْٛ حُظَؿٔش، حُٔ٘ظٍٞ حُظؼ٣َز٢ ُ٘وَ حُٔؼَكش، حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، ١ -
(10)

حُٔـَد، ، 9<<6، ٓـِش حُِٔخٕ حُؼَر٢، حُٔ٘ظٔش حُؼَر٤ش ُِظَر٤ش ٝ حُؼوخكش ٝ حُؼِّٞ، ٌٓظذ ط٤ٔ٘ن حُظؼ٣َذ، "حُظَؿٔش ٝ حُ٘وَ"ٓلٔي حُي٣يح١ٝ،  -

  .=>6، ٙ =8ع 
(11)

  .857، ُز٘خٕ، ٙ =755، 6ػ٢ِ حُوخ٢ٔٓ، ػِْ حُٜٔطِق، أٓٔٚ حُ٘ظ٣َش ٝ ططز٤وخطٚ حُؼ٤ِٔش، ٌٓظزش ُز٘خٕ ٗخَٕٗٝ، ١ -
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ك  ذا لنطةؽ رلا  عل   (12) داؼ دقددةرةد كر دقدد ر ةلب دقددة ك إلنةلز أ
كفي كل ل ارقلر لف ار رةد  ار قرلرل  أك ار رةد  ارشاكل  لي ةر اردين   (*)ار رةد  ارشال ل 

عاة ل ك دقكر ل ارر ل ي  قلث لليب ارد رةـ دكر ارد لةي ك اردر ؿ في آف كاقد ةلع ةلر 
ؾ دف رالؿ  ذا اردرطط أٌنه لن ةؿ دف ارنص ارالي إر  ارٌنص ارد رةـ  نكيح ذر

    (13).ر شرلح عدلل  ار رةد  عل  أ لس اردين 
 
 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ار رةد  إذف  ةللغ اردين  ا  نلدا إر  نص أالي ك لقلفظ ارد رةـ ّدر اإلدكلف عل  
  فلرد رةـ لةـك ة قكلؿ نص دك كب (14)عنلاري ك لكلاه دع دة يللت ارلر  ارد رةـ إرل ل

                                                 
(12)

 .:8، حألٍىٕ، ٙ >755، 6ٜٓي١ ك٤ٖٔ ػ١ٞ٤ِ، ىحٍ حُلٌَ، ١? ١ٍٝ، حُظَؿٔش ػ٤ِٔش هطخر٤ش، طَ. د. ٓ٘ؼ٤خ -
)*(
 .L‘interprèteحُظَؿٔخٕ    Interprétationحُظَؿٔش حُ٘ل٣ٞش  -

  .Le traducteurحُٔظَؿْ    Traductionحُظَؿٔش حٌُظخر٤ش       
(13)

  .=>6، ٙ "حُظَؿٔش ٝ حُ٘وَ"ٓلٔي حُي٣يح١ٝ،  -
(14)

  .=>6، ٙ "حُظَؿٔش ٝ حُ٘وَ"ٓلٔي حُي٣يح١ٝ، -
)*(
 ?ك٢ ىٍحٓخطٚ ٝ ٢ٛ( Roman jakobson)٢ٛ اكيٟ حُلجخص حُؼالع ُِظَؿٔش حُظ٢ ٝٛلٜخ ٍٝٓخٕ ؿخًٞرٕٔٞ  -

ك٢ٜ ( Rewording)، أ١ حُظَؿٔش ك٢ ِٛذ حُِـش حُٞحكيس رٔؼ٠٘ اػخىس ح٤ُٜخؿش (Ontralingual Translation)حُظَؿٔش رخُِـش ٗلٜٔخ  -أ 

٣ؼظزَ طل٤َٔ ُِؼالٓخص حُِلظ٤ش رؼالٓخص ُلظ٤ش أهَٟ ٖٓ حُِـش ٗلٜٔخ، ٓؼال ػ٘ي طلو٤ن حُٔوط١ٞخص ٠٣طَ ا٠ُ َٗف ك٢ حُلٞح٢ٗ ٝ ٌٛح 

 .ٗٞع ٖٓ حُظَؿٔش

معنىػال  

ةػالمغ  
ـ إ   

ةػالمغ  
ــ    

مترجـ منيا= ـ ـ   
مترجـ إلييا= ـ إ   

= 
استقباؿ في المغة 

 ـ إ
فينص   

المغة ـ إ   

 إرساؿ في
المغة ـ إ   

 استقباؿ في
المغة ـ ـ   

 نص في
المغة ـ ـ   

 إرساؿ في
المغة ـ ـ   
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في ارلر  ارالل  إر  نص ( Source texte)دل ل د  ةلرنص اردادر  أالي ك  ك
  (15)لن دي إر  دل ل د  ةلر رةد  ةلف رر لف (*)دك كب ل د  ارنص ارد   دؼ ك  ذا ارنكع

 .ك ل  ردـ داطلح ار رةد  أليل ةدين   ا لر في رر  ديلن 
دكف دف رر لف عل  ار رةد  كرلدة قلةلت ار كااؿ  ك ركي   ـ  ذي اريدلل  لنةري ار 

 Langue)أم ارلر  اردنةكؿ دن ل ك ارلر  ار دؼ ( Langue source)ارّؿ ارلر  اردادر 

cible )(16):أم ارلر  اردنةكؿ إرل ل فلر رةد   ر كز عل  ّكاعد ك أ س أ د ل دلللي 
 

 .ا   ليلب اركلدؿ رديدكف ارنص -

ل  ك إ ةلف ارلر لف ةاا  لش رط ار راص اريلدي في ار رةد  اريلد)أ لل  ارد رةـ  -
 (.علد 

ك اردلن  في نةؿ ارديلني دكف  شكله أك ( ـ ـ  ـ إ)ارد لرة ارك لةل  في ارلر لف  -
 . قرلؼ

 .ار رطلط ك ار ن لؽ -

 .ار لكب -

 .اإلةداع ك اردّ  -

 . يلدؿ زدف ارفيلؿ في ارلر لف -

 .ارلاظ ك ار راكلب -

 .ارداطلح ك ق ف ار للري -

 .ـ دن ل في اإلنشلء ك ان ةلء اردارداتدكاكة  د  كل ارلر  ارد رة -

                                                                                                                                                         
أٝ حُظَؿٔش حُلوش ٝ ٓؼ٘خٛخ طل٤َٔ حُؼالٓخص حُِـ٣ٞش رؼالٓخص ُلظ٤ش ٖٓ ُـش أهَٟ، ( Interlingual Translation? )حُظَؿٔش ر٤ٖ ُـظ٤ٖ -د 

٣ؤهٌٙ رؼ٤ٖ  أ١ ٗوَ ىالُش ٖٓ ُـش ا٠ُ أهَٟ ٝ ٣٘ظؾ ػخىس ٓخ ٣ؼَف رخُظيحهَ حُِـ١ٞ كٌَِ ُـش طل٤َِ هخٙ ُِٞحهغ اً ٣ـذ ػ٠ِ حُٔظَؿْ إٔ

 ?حالػظزخٍ ٓؼال

 J‘ai acheter deux livres              ٖحٗظ٣َض ًظخر٤. 

 حٗظ٣َض حػ٘خٕ ًظذ  

ٝ ٓؼ٘خٛخ طل٤َٔ حُؼالٓخص حُِـ٣ٞش رؼالٓخص ٖٓ ٗظْ حُؼالٓخص ؿ٤َ ( Transmutation)أٝ حُظزي٤ِ٣ش  Intersemiotic? حُظَؿٔش ح٤ٔ٤ُٔخث٤ش  -ؽ 

 . طَؿٔش َٓٔك٤ش ا٠ُ ك٤ِْ أٝ ٍٝح٣ش? ٢ ا٠ُ آهَ ٓؼالحُِـ٣ٞش أ١ حُظَؿٔش ٖٓ ٗظخّ ىالثِ
(15)

  .;5، َٜٓ، ٙ 7558، 6ٓلٔي ػ٘خ٢ٗ، ٗظ٣َش حُظَؿٔش حُلي٣ؼش ٓيهَ ا٠ُ ٓزلغ ىٍحٓخص حُظَؿٔش، حًَُ٘ش ح٣َُٜٔش حُؼخ٤ُٔش َُِ٘٘، ١ -
(16)

 .7:ٓخُْ حُؼ٠ٔ٤، حُظَؿٔش ك٢ هيٓش حُؼوخكش حُـٔخ٣َ٤ٛش، ٙ ? أٗظَ -

 .89حُظَؿٔش حُلي٣ؼش، ٙ  ٓلٔي ػ٘خ٢ٗ، ٗظ٣َش  

 .676ٓلٔي حُي٣يح١ٝ، ٓلخ٤ْٛ حُظَؿٔش، ٙ   
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ن  رلص ددل  ةؽ أنه    كةد ّكاعد دطلة  ك طرؽ دةنن  ّلة   رل رةد  في ةدلع أنكاع ل 
 .كركف  نلؾ يركرات رلا  ةنكع ديلف ك  ذا دل  كؼ نكيقه في ار رةد  اريلدل 

II- ةػرجمػواع التػأن: 
شير ك علـ ك  كنكركةلل  لر لؼ ةلر الؼ اردكيكع دف أدب ك ()إف طلةع ار رةد 

كد رح ك اقلف  ك يلر ل  ك دف أةرز أنكاع ار رةد  نةد ار رةد  اردةل  ك ار رةد  
اريلدل   ك ارقدلث عف  ذلف ارنكعلف لةكدنل إر  ديرف  ارارؽ ةلن دل ك أ ـ ارديلللر أك 

طلح في ارشركط ار ي  دٌلز دل ةلر ركلز ةطةلي  ارقلؿ عل  دقكر  ذي ارددارل  ك  ك اردا
 .ار رةد  اريلدل 

ك لةاد ة ل  رةد  اّّلر ك اردؤرالت اردةل  دّؿ ارركال  ك ارةا   :الترجمة األدبية -1
كارد رقل  ك ارشير ك اردةل ت ك اردرا لت ذات ارطلةع اراني اردةي أدل ك ب ارنةد اردةي 

  دف ة   ف ي  ةع دكّيل ك ط ةلف اّداب دف ة   ك اريلـك ا ة دلعل  ك اإلن لنل
أررل   كاء دف قلث ار لكب أك اردكيكع فلرقةلة  أف ار رةد  اردةل   ةدع  قت 

 (18).أك لقدؿ طلةع اردب عل  أم نقك دف ارنقلء (*) ةا ل كؿ دل لك ب ةأ لكب أدةي

                                                 
()

 .ٓوط٢ ٣ٟٞق أهٔخّ حُظَؿٔش  -
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حُن، ٝ ٣ظ٤ِٔ ًَ ًخطذ رؤِٓٞرٚ ٝ ٣َ١وظٚ ك٢ حٌُظخرش، ٝ ...٣طِن حألِٓٞد حألىر٢ ػ٠ِ حُؼي٣ي ٖٓ حألٗٞحع حألىر٤ش ًخُ٘ؼَ، ٝ حُٞٛق ٝ حَُٝح٣ش

 .خ٤ُذ أهَٟ ٜٓ٘خٛ٘خى أٓ

ةػرجمػالت  

 ار رةد  ارشاكل  اراكرل 
Interprétation 

 
د كلدلف   اق للةلت ار ال ـ رل لةل

 ةلرلت در لا 
 
أاةقت انلع  ك  راص ر ل 
 ّكاعد ك أ لرلب

 ار رةد  ارك لةل 
Traduction 

 
نةؿ اردك كب إر  دك كب ةلر  
 أررل ك  ي أكّر دّ 

  اردةلار رةد   ار رةد  اريلدل 

ارشير  رةد   

ارةا  رةد    
ارد رقل  رةد    

ارركال  رةد    

 رةد  اريلـك ار ل ل  
 كلررلليللت

 رةد  اريلـك ار طةلةل  
 كلرطب
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ةلر الر لدكف أف نةكؿ أف ار رةد  اردةل   يني  رةد  ارنص اردةي د دل كلف نكعه 
رف ارنص  عل  قد ّكؿ ةيض اردر الف ي ةر دف أايب ار رةدلت  ك  (نّرا أك شيرا)

اردةي   ل دّؿ في ةدؿ أك أفكلر ةؿ لنطكم عل  أقل لس كرللؿ ك عكاطؼ اركل ب  ك 
رذرؾ لش رط أف لككف ارد رةـ ذكاّل رألدب أك أدلةل ك علله أف لركص في أعدلؽ ارٌنص 

ارذم لةادي ق   لنةؿ اكرة ديلدر  اردةي رليرؼ دل لردي إرله اركل ب كل ق س اردين  
ك . دكيكعلل ك ةاليلل ك ةللنلل ردل لرلد أف لةكره اردؤرؼ  ك ر ذا لي ةر ارد رةـ دةدعل

ك رية ه ارشرال  في ددلر   ار رةد   ةيله لةدـ ( إ ةلف ارلر لف)أليل  دكنه ارلركم 
 :نال ةلدا دّال
  After black clouds clear weather  ةيد اري ر ل ر

   On a du pain sur la planche   ردلنل اركّلر دف اريدؿ
إف أفيؿ  رةد   ي ار ي  دكف دف اركاكؿ إر  دين  ارنص ارقةلةي ارد رةـ دف "

ف  قلث ارةك ر ك اردةن  ك يدف ارقدكد ار ي   دح ة ل د لرة ارلر  اردطلكب  رةد  ل  كا 
اقلق  اركلدل   ك اررةكع إر  ارالر  دراعلة ارفيلل  في ار رةد     دعي نةؿ اراكرة ار

إف اركّلر دف .  طلةةل دع ارلر  ارررل رارّرب إر  ارلر  ار ل ل  ك في اركّت اركّ
اركلدلت  رلر اردين  في ارنص اردطلكب  رةد ه  رذرؾ لةب  رةد  ل ق ةدل  كقي إرله 

 :دّلؿ عل  ذرؾ
Il lui a fait du mal  (7   )il lui a fait mal (6) 

                                                                                                                                                         
 حُن ٌُٖ ١ز٤ؼظٚ ك٢ ٓؼخُـش ٌٛٙ حُٔـخالص ٣وظِق ػٖ ١ز٤ؼش ...حألىر٤ش ٝ حُؼ٤ِٔش ٝ حُطز٤ش? ٣ظؼَٝ ُـ٤ٔغ أٗٞحع حٌُظخرش? حألِٓٞد حُٜلل٢

 .ٓؼخُـش حُٔوظ٤ٜٖ ُٜخ، ٝ إ ًخٕ ٣٘ظ١َ ٖٓ حُٜلل٢ أ٠٣خ إٔ طٌٕٞ ُٚ هِل٤ش ػ٤ِٔش ك٢ حُٔـخٍ ح١ٌُ ٣ٌظذ ك٤ٚ

 ٣ظطِذ ٖٓ حُٔظَؿْ إٔ ٣ٌٕٞ ِٓٔخ رخُٜٔطِلخص ٝ حُؼزخٍحص حُــَحك٤ش أٝ ح٤ُٔخ٤ٓش أٝ حُظخ٣ٍو٤ش ? ٝ حُظخ٣ٍو٢ ٝ ح٤ُٔخ٢ٓ حألِٓٞد حُــَحك٢

حُظ٢ طظ٤ِٔ رٔؼخٕ هخٛش ٝ إٔ ٣ؼَف ٓظَحىكخص أٓٔخء حُزِيحٕ ٝ حُٔيٕ ٝ حُيٍٝ، كخألَٓ ال ٣لظَٔ أ١ طل٣َق ٝ إ كيع كبٕ حُٔلّٜٞ 

 ?حٌُٔخ٢ٗ ٓٞف ٣ظـ٤َ ٓؼال

Algeria    َ(حُيُٝش)طؼ٢٘ حُـِحث 

Algier   طؼ٢٘ حُـِحثَ حُؼخٛٔش 

 إٔ طٌٕٞ ُيٟ حُٔظَؿْ هِل٤ش ى٤٘٣ش ك٢ حُٔـخٍ حُي٢٘٣ ح١ٌُ ٣ظَؿْ ك٤ٚ ٝ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ىٍح٣ش ًخِٓش رٔزخىثٚ ٝ ٓؼظويحطٚ ٝ ? حألِٓٞد حُي٢٘٣

 .The miracle of the Koranس حُوَإٓ ح٣ٌَُْ طَؿٔش كٍٞ ٟٓٞٞع ٓؼـِ? ٓلخ٤ٛٔٚ ٝ اال ٓٞف ٣وطت كْٜ حُلٌَس أٝ حُٔلّٜٞ ٓؼال

 ٣ٔظخُ حألِٓٞد حُؼ٢ِٔ رخُيهش حُٔظ٘خ٤ٛش ك٢ حُظؼز٤َ ػٖ حُلٌَس حَُٔحى ا٣ٜخُٜخ، ٝ طؼظزَ ُـش حُؼِْ ُـش هخٛش رلخؿش ا٠ُ ? حألِٓٞد حُؼ٢ِٔ

ٓؼال الري ٖٓ حُظؼَف ػ٠ِ حٌُؼ٤َ ٖٓ هِل٤ش ػ٤ِٔش ىه٤وش ٓظوٜٜش كظ٠ ٣ظٌٖٔ حُٔظَؿْ ٖٓ حُ٘وَ ٖٓ ُـش ا٠ُ أهَٟ، كظَؿٔش ح٣َُخ٤ٟخص 

    .حَُُٓٞ ٝ حإلٗخٍحص حُظ٢ ٣ؼَكٜخ ح٣َُخ٤ٟٕٞ
(18)

  .<65ٓخُْ حُؼ٠ٔ٤، حُظَؿٔش ك٢ هيٓش حُؼوخكش حُـٔخ٣َ٤ٛش طخ٣ٍوٜخ، ططٍٞٛخ، ٙ  -
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 ين  اررـ  malف ل لف ارةدل لف ر دل دينللف در لالف فاي ارةدل  اركر  فإف كلد  
ك  رةد  ل ( اريرر) ين  ( du mal)ةلندل في ارةدل  ارّلنل  ( آرده)ك رةد  ل  ي 

 (19)(".أيري)
إذف لنةري ان ةلء اررالظ ك اريةلرات ار ي  ؤدم اردين  اردطلكب أّنلء ار رةد   ك اررذ 

 .ا ع ةلر  ار دارؿ ارلركم ك ار ةلد ةأيراض ارنصةيلف 

 :الترجمة العممية -2
ارن ك  ي   دلز ةلردّ  ك ... يني  رةد  اريلـك كلررلليللت ك ارالزللء ك ارطب

اركيكح في اردين  دع اق  ارداطلح ك  الد  ارلر  ك لش رط في ارد رةـ إ ةلف ارلر  
ا ر الص في اردلدة اريلدل  فلرطب   ل رةده  ةلإليلف  إر ( ارد رةـ دن ل كارد رةـ إرل ل)

كدف رالؿ ّراء نل رلدكيكع كةدنل رأللف  اركؿ لي ةر ار رةد  اريلدل  دف  (20)يلر ارطةلب
أ  ؿ ار رةدلت رف ارنص اريلدي   لنطكم عل  اررللؿ ك   لق دؿ عدة ّراءات ركيكح 

ف ي    ق لج فةط "عل  اإلطالؽ ك دّ  رر ه  ك ارّلني لي ةر ل دف أايب أشكلؿ ار رةد  
إر  ارديةـ كأداة رد لعدة ارد رةـ في أداء د د ه دّلدل لقدث دع ارناكص ارررل 
اريلدل   كدل   لكاي فل ل اإلردلـ فةط ةلرةكاعد ارلركل  ةؿ ل طلب اردر د لرات ك دةكدلت 

أدا  ل عل  ارنقك رلا  لنةري  كفر ل ردل ارد رةـ رإللالء ةد طلةلت ار رةد  اريلدل  ك 
ك ... ارطب  اررلليللت  ار ند  )ك أ ـ  ذي ارد لرات  ك ار راص اريلدي  (21)"اردطلكب

 .ك ار ككلف اراني رلد رةـ  كار ككلف ارلركم( يلر ل دف ار راالت
ل  إف ركؿ دف اريلـ ك اردب دكري ك رال اه ك دلدانه ك دف ارةدل ي أف  ككف  نلؾ فرّك

 (22):ك ارناكص اريلدل  أ د ل دلللي  دةلةلف  رةد  ارناكص ار
 

                                                 
(

19
  .8:ٓخُْ حُؼ٠ٔ٤، حُظَؿٔش ك٢ هيٓش حُؼوخكش حُـٔخ٣َ٤ٛش، ٙ  -(

(20)
 .>:، ىٓ٘ن، ٙ <=<6، 6ؿٔش ٝ حُٜٔطِق ٝ حُظؼ٣َذ، ىحٍ ١الّ، ١ٗلخًس حُو١ٍٞ، ىٍحٓخص ك٢ حُظَ? أٗظَ -

(21)
، حُوخَٛس، ٙ ;755، 6، ٠ٜٗش َٜٓ ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘، ١(حُ٘ظ٣َش ٝ حُظطز٤ن)ٛالف كخٓي آٔخػ٤َ، أٍٛٞ حُظَؿٔش حُؼَر٤ش ٝ حإلٗـ٣ِ٤ِش  -

88. 
(22)

 .669ٓخُْ حُؼ٠ٔ٤، حُظَؿٔش ك٢ هيٓش حُؼوخكش حُـٔخ٣َ٤ٛش، ٙ  -? حٗظَ -

  .=;ػ٢ِ حُوخ٢ٔٓ، ػِْ حُٜٔطِق، ٙ  -

 الػنص العممػي الػنص األدبػي
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ارٌنص اردةي   ل رلر عل  ديي ارزدف ف ك لق اظ  -
ةةلد ه اردةل  عل  ارريـ دف ار ةلطه ةدكلف ك زدلف 

 ...ارديلةلت  د رقللت شك ةلر: ديلف دّال

ارنص اردةي لق لج إر  ارلاظ اردر لر ك اريةلرة  -
 .ك ارزررف  ارلركل ارةدلل  

ارديرف  رل ت كلفل  في ار رةد  اردةل  ةؿ  ةد دف  -
 كافر ارذكؽ اردةي ك اردك ة  ارالدّ  فدف ريب أف 
ل رةـ اردب كةب أف لككف  ك نا ه أدلةل أك أف 

 .  ككف ّةلف ه دؤ ل  ر رةد  ارناكص اردةل

ارنص اردةي رلس فكرة أك ةدل  أفكلر ةؿ  ك لنطكم  -
 لت اردؤرؼ اردلب ك عكاطاه ك  رلال ه عل  إق ل

ككنه نال قلكه شلعر أك دّةؼ دك كب ّاد أف 
لككف دّلرا رألقل لس قلكلل عل  دةدؿ اراكر 
ارةدلي  اررلذة  ك دف أةؿ ذرؾ ل كةب عل  ارد رةـ 
أف لأ ي ةنص دةلةؿ ل كفر فله إر  ةلنب اردلن  في 
ك ارنةؿ دل لةرز ارنص ارالي ك   لييؼ أّري أ

 .لن ةص دف ركع ه

 .    ارناكص اردةل   رلطب اراكر ك اريلطا  ك اررللؿ -

 أّرب إر  ارذاتارنص اردةي  -

 ـ الغ ار يةب  اردةلز  ا   ا لـا  ردا -
 .ا   نكلرم

ل ي  إر  ك ر ارةكارب ( ارشير دّال)ارنص اردةي  -
ارلاظل  ارندطل  ك اة كلر ا  يدل ت ةدلدة رألرالظ 

 . ةّك في  للّلت يلر د

ل  ردـ ار كرار كك لل  ةاليل  رل أّلر في كةداف  -
 .اردل ة 

ل طكر اريلـ يدف ديطللت ك ن ل ل  ر ر  -
ارناكص اريلدل  دف علدل  ل ك  ق اظ ةةلد  ل 
ار لرلرل  ف ي  دّؿ دل أن ةه اريةؿ ارةشرم في قةؿ 

 . ا لر رةيض اردراض: اريلـ دّال

طلح لق لج عند  رةد ه إر  دا: ارنص اريلدي -
 .دّلؽ ك عةلرة كايق   ؤدم اردين  اردةاكد

لش رط في د رةـ ارناكص اريلدل  أف لككف د ةنل  -
ارلرلت ك در ال في اردلدة اريلدل  ار ي  ك ةادد 

 (.  ل رةـ ارطب إ  طةلب) رةد  ل 

  لطلب دف د رةـ ارنص اريلدي ا ف  لف في اكغ  -
 اريةلرة أك زررف  ارةكؿ رف ّلرئ ارنص اريلدي
ارد رةـ إندل ل ده أف لا ـ اردين  ةأدؽ راظ ك أكةز 

 .عةلرة

ةأف ارديرف  اريلدل   رلطب اريةؿ ك    رلطب  -
 .ارشيكر أك اررللؿ

 د  ةؿ عف ذات اركل ب -

ارلر  اريلدل   دلؿ إر  ا  رداـ ارة لط دف ار راكلب  -
 .ل  اردركب ك ارديةد دن ارلركل  ك   قلش

 ي ارلر  اررلا ارداطلقلت اريلدل  ارد  ردد  ف -
ارةل د  عل   ريع إر  نكع دف ار كرلد اردةاكد 

ةقلث ليةر ارداطلح اركاقد عف أ س ديللرل   
اريلدي اركاقد ك   ليٌةر  ؿاردا كـ اركاقد في ارقة

عف اردا كـ اركاقد ةأكّر دف داطلح كاقد في 
 .ارقةؿ اركاقد

اإللةلز ةل  رداـ ارردكز ك اردر ارات ك  ةنب  -
 .ر كرارارقشك ك ا
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ك ار ةب في "لرلص اركّلركف إر  أف ار رةد  اردةل  أايب دف ار رةد  اريلدل   
ذرؾ أف اردشة  ار ي ل ةشد ل د رةـ اريلـ  ي ارةقث عف اردةلةؿ ارلاظي يلر أف ذرؾ ةيد 
ادكر ارديلةـ     ؿ ديه اردر إر  قد كةلر ك  لنت د د ه يلر أف اردر لر لؼ دع 

 ركلب اإلن لف اردزاةي ك اريلطاي ك رلا   ركلةه اريةلي لر لؼ دف  د رةـ اردب رف
ةلد إر  ةلد  ك  نلؾ أليل قةلة  أررل ك  ي أنه في أيلب ارقللف لالدؼ ارد رةـ ةيض 
ارد لعب ار ي   لدرك ل إ  دف ليلنل ل ك عل  رأ  ل ظالؿ ارديلني عند إلةلد ارلاظ ك دّ  

القب ارنص ارالي ك لة د ارد رةـ دكدل في نةؿ  اريةلرة ك اك شلؼ دل راي دف فف
نص عةلرة عل  يلل  ارّر  كاإلق لس ةلرذكؽ رةلء عةلرة عرةل  أك يلر ل ك ةناس ارد  كل 

 Le cœur d‘une femme est une اردةي دّال  رةد  عنكاف ّا  رلةالص ارارن ي ةلزاؾ 

labyrinthe  ك ركف  ؿ  (23)"  لة يد عف ّادةيةلرة ّلب اردرأة  له فال لررج عف دين  ك
 لكفؽ ارد رةـ دا دل في إلالؿ دق كل ارنص دكف ار ارؼ ةلردين  أك اردةن  

ار رةد   ي نةؿ اردين  كلدال دع دراعلة ارلكاـز ار لكةل  ك ار أّلرل  ك د   قلد 
 ك  ةللغ دع ار ارؼ في  (*)ارد رةـ عف اردين  ريركرة لر يل ل أاةح نلّال فلرنةؿ

ن  أك اردةن  أك كلل دل زللدة أك نةالنل  ك  ن  ي ار رةد  عند ارقد ارذم لررج فله اردي
ارد رةـ عف نطلؽ  ركلب ارنص ارالي ك شكله إذ لزلد فله دل لزلد ةه عل  اردين  

ك ل  ن  ارنةؿ في ديدلر . أكلنةص دنه  ك  ك يرب دف يركب ار أرلؼ أك دنطلؽ ره
دت ارديرف  في  ذا ارةلب ك   ل أ   ةدكف نةؿ اردا كـ اريلـ ك ار كنكركةلل د   ا  قك

إذف عل  ارد رةـ  (24)ارداطلقي ك إلةلد ارداطلح اردطلةؽ  دلدل في ارلر  اردنةكؿ إرل ل
أف ل ي  ّدر اإلدكلف ر قةلؽ ار كازف في  رةد  ارنص ارالي دين  ك دةن   ركف  نلؾ 

ارنةؿ دّؿ اردةلدلت  ةيض أنكاع ارشير  قل ت    اح فل ل ار رةد  ك إندل ل  ةلـ دي ل 
                                                 

(23)
  .666ٓخُْ حُؼ٠ٔ٤، حُظَؿٔش ك٢ هيٓش حُؼوخكش حُـٔخ٣َ٤ٛش، ٙ  -
)*(
 ?٣٘ؤْ حُ٘وَ كٔذ ٍأ١ ٓلٔي حُي٣يح١ٝ ا٠ُ ٓخ٢ِ٣-

ـش ٛٞ ػ٤ِٔش حُظؼز٤َ حإلريحػ٢ أ١ حُظَٜف ك٢ حُٔؼ٠٘ ٝ حٌَُ٘ ٝ ٣ٔظويّ هخٛش ك٢ حُ٘ؼَ ك٤غ طٔظِْٜ ه٤ٜيس أهَٟ ك٢ ُ? حُظل٣َٞ -6

 .أهَٟ، كخُظل٣َٞ ُِٓ٘ش ٝٓط٠ ر٤ٖ حُظَؿٔش ٝ حُظؤ٤ُق ٝ حُظو٤ِي ٝ حإلريحع

 .ٛٞ ٗوَ حُٔؼخٍف ا٠ُ حُؼَر٤ش ك٢ كوَ ٓخ ٖٓ كوٍٞ حُؼِْ ٝ طط٣ٞؼٜخ ُٚ، حٓظ٘خىح ا٠ُ ٓئُلخص أؿ٘ز٤ش ك٢ حُٟٔٞٞع( أٝ حألهٌ? )حُظؼ٣َذ -7

 .٣٘وَ حُٔظَؿْ رٔٞؿزٚ ٌٓٞٗخص حُ٘ٚ حألٓخ٤ٓش ك٢ ٗٚ أٝؿِ? حُظِو٤ٚ -8

 .ٛٞ ٗوَ ٓلخ٤ْٛ ٜٓطِل٤ش ٖٓ ُـش ا٠ُ أهَٟ ىٕٝ حُظو٤ي رخ٤ُٜـش حُٜٔطِل٤ش حأل٤ِٛش? حُ٘وَ حُٜٔطِل٢ -9
(24)

 .5=6، ٙ "حُظَؿٔش ٝ حُ٘وَ"ٓلٔي حُي٣يح١ٝ،  -
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ندل   رةـ ديلنله دع  كللؼ اردةن  ّدر  كدل أف ارنةؿ   ل أ   في قلر  ارةرآف اركرلـ كا 
فدلذا . ارد  طلع رف ارنةؿ ل  كةب ار ارؼ ك  ذا يلر دةةكؿ  فةد لؤدم إر  ار قرلؼ

 عف ارنص اريلدي 
 

III- تقنيات و قواعد في ترجمة النصوص العممية: 
ار لات اّراء في  ذا اردةلؿ دف  رةد  يددت ارنظرللت ار ي أ  ت ريدلل  ار رةد  ك 
 ذا ق ب ارنظرللت اردي دد علل ل دقلكرلف ةذرؾ  ةنلن ل ك ر ـ قدكد ل  ديلرض ك دؤلد ك

ةؼ عند ارقدكد ك ارةكاعد ك ارديلللر دكر قكؿ ار رةد  اريلدل   ةد أف نكةدل أٌف ارقدلث ل
 .ر اكف ر رةد  ارناكص اريلدل ار ي كيي ل ارد

لؤكد ارةلقّكف أٌف ارلر  ار راال   ة يي عالّ  ّالّل  لككف فل ل ارد رةـ أرال لل 
ار رةد  ةاا  علد   در ه ارك لة  اريلدل  د يددة ارلر  ك كداطلقلل ك  ككف ةل  طلع 

 :ةدراقؿ ّالّ  ر ل ل   ي
 .ّراءة ارنص ارالي ك ا   ليلب اركلدؿ رديدكنه -أ 

 .كييه  اكر دةلةؿ ره ك  -ب 

فلقػػػػدث نػػػػكع دػػػػف ( إن ػػػػلج نػػػػص ل ػػػػ كفي شػػػػركط ارناػػػػل  اراػػػػقلق )ارك لةػػػػ  فلػػػػه   -ج 
ار العؿ ةلف ارلر لف ارد رةـ دن ل ك ارد ػرةـ إرل ػل  إذف ار رةدػ  عدللػ  ان ةلرلػ  دػل 

  (25):ةلف ّراءة ك ك لة   لرص فلدل للي
 

األصؿ                         
 (المغة أ)

 
 

طق 
من

 ة ػػػ
نتق
اال

 اؿػػػ
 

المنقوؿ                                
 (المغة ب)

                                                 
(25)

 .665ٓلٔي حُي٣يح١ٝ، ٓلخ٤ْٛ حُظَؿٔش، ٙ  -
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 ارةراءة
  شرلح ارنص  
  قدلد ارةكارب   
  قدلد ارديلني   

ػػار
لد 
را

   
   

ػارلر
 (أ)كم 

ػػار
لد 
را

   
   

ػارلر
 (ب)كم 

 : ارك لة 
 إلةلد اردةلةالت  -

أف لةلػػغ )ارااػػلق  ك ارةاليػػ  ك اإلعػػراب  -
اردينػػػ  ةلإلةلنػػػ  رػػػه  ارةػػػلرئ أّاػػػ  ن للػػػ 

 (كاإلفالح عنه

 نةؿ ارديلني  -

ا ن ةػػػػػػػلؿ دػػػػػػف ار رةدػػػػػػػ  :  يرلػػػػػػب ارػػػػػػنص -
إرػػػػػػ  ار رةدػػػػػػ  ارةللنلػػػػػػ  ةقلػػػػػػث   ارك ػػػػػػلط

 ل  يرب ارنص شكال   

 نكع ركؿ درقل  دف  ذي اردراقؿ رال ص ك ديلللر ك ّكاعد ل ةلد ة ل ارد رةـ ق ب ك
 رةـ ارنص اريلدي ارنص  فدل  ي اررطكات ك ارةكاعد ار ي لة ال ل د 

لشػػػػ رط ارديرفػػػػ  ةلردكيػػػػكع اردػػػػراد  رةد ػػػػه ك ا  ػػػػ ليلب اركلدػػػػؿ : مرحمػػػػة الػػػػػقرا ة - أ
 رديػػػػػػدكف ارػػػػػػنص ك ةكانةػػػػػػه اردر لاػػػػػػ  ّةػػػػػػؿ ارػػػػػػػةدء فػػػػػػي ار رةدػػػػػػ   إف اريلدػػػػػػؿ اركؿ

اريركرم في كؿ  رةدػ   ػك ّػراءة ارػنص ةكػؿ ان ةػلي ك دّػ  ق ػ  ارن للػ  ك دّػؿ  ػذا ك 
ػػػكؼ  دػػػف ارداء لدػػػػٌكف علػػػ   ػػػدرج فكػػػرة اردؤرػػػؼ ك ا ػػػ رداـ ارةػػػلدكس إذا اػػػلدؼ ارّك

ردكض ةيض ارداػردات ك ار لػلر ارراػلظ اردنل ػة  ك ارةػلدرة علػ  ارداء اركايػح ك ار
ر ػػذا لشػػ رط فػػي ار رةدػػ  اريلدلػػ  ار راػػص فػػي اردػػلدة اريلدلػػ  اردػػراد  رةد  ػػل  فلػػلس 

اردنةػػػكؿ دن ػػػل ك  ()فدػػػف اري ػػػلر أف ل ػػػرةـ ك لةػػػل فػػػي ار شػػػرلح دػػػف كػػػلف علردػػػل ةػػػلرلر ل
فػلرةراءة ارد دينػ  كاردّلةػ   ػي دا ػلح  (26)اردنةكؿ إرل ل ك كلف در ال في علـ ار شػرلح

 .د  فيلل  ك الدّ أم  رة

رالت اا ن ةػلي رل ٌػػد لةػػب :ذات الصػمة بالموضػػوع المصػػطمحات الحػرص عمػػى اختيػػار - ب
طلقلت أرػػرل ّػػد ارلاػػػظل  ار ػػي ّػػد  ػػدفع ةػػلرد رةـ أقللنػػل إرػػ  ا ػػ يدلؿ داػػردات ك داػػ

 ةػػدك ظل رلػػل ك كأٌن ػػل  اػػي ةػػلرررض اردطلػػكب ك ركٌن ػػل  ػػؤدم فػػي اركاّػػع إرػػ  ارػػ الؿ 

                                                 
*()
  .حُٔزلغ حُٔخرن كٍٞ حُوٞحػي حُظ٢ طَطٌِ ػ٤ِٜخ حُظَؿٔش ?حٗظَ -
(26)
   .7:ٓخُْ حُؼ٠ٔ٤، حُظَؿٔش ك٢ هيٓش حُؼوخكش حُـٔخ٣َ٤ٛش، ٙ ? حٗظَ-
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اردين  ك عدـ كيكقه ردل ارةلرئ إذا دػل ا ػ رددت فػي يلػر دكيػي ل اراػقلح فػي 
اريلػـ إ  ة ػكافر ارداػطلح ال ل ػرةـ فػك رلا  في اردةػلؿ اريلدػي   (27)ارنص ارد رةـ

فػي ارياػر  (**)لح عاب ارنص  ك رذرؾ ةػذرت ة ػكد كةلػرةإذ لي ةر ارداطاريلدي  
ةـ ك ةيػػػػؿ ارلرػػػػ  ليػػػػدارقػػػػدلث إللةػػػػلد ارداػػػػطلح اريلدػػػػي ك كيػػػػع اردك ػػػػكعلت ك ار

زدكاةلػ  ارداػطلح إلشػكلؿ ارػذم لطػرح  ػك إاريرةل     كعب اريلػـك ارقدلّػ   ك ركػف ا
لرػػػػلت اريلدػػػػي اريرةػػػػي أك  يػػػػددي ارنلةدػػػػ  عػػػػف  يػػػػدد ارة ػػػػلت ار ػػػػي  يػػػػيه ك  يػػػػدد ار

ارةنةل  ار ي ل  ة  دن ػل كار ػرادؼ ك ا شػ راؾ ارلاظػي فػي اريرةلػ  ك ررػ  ارداػدر ك 
ك ر اػػلدم دّػػؿ  ػػذي  (28)إياػػلؿ كايػػيي ارداػػطلح ار ػػراث اريلدػػي اريرةػػي عنػػد اركيػػع

اإلشػػكل ت  فإنػػه لةػػب علػػ  ارد ػػرةـ أف لقػػرص علػػ  إلاػػلؿ ارداػػل لـ ارداػػطلقل  
 .  ارداطلقلت ك كيي لةدّ  ك كيكح  ك إ ةلع دن ةل  ر رةد

 منيجية ترجمة المصطمحات و وضعيا و توحيدىا: 
 ك " داػػػطلح"إف كلد ػػػي  :و الوسػػػائؿ المغويػػػة لتػػػوفيره *()التعريػػػؼ العممػػػي لممصػػػطمح

فػلف ارايػؿ  (اػلح)ك دشػ ة لف دػف ااػطلح ةػذري  د رادف لف فػي ارلرػ  اريرةلػ  "ااطالح"
 ػػػػي اركلدػػػػلت ارد اػػػػؽ علػػػػ  ": ااػػػػطالح أم ا  اػػػػلؽ ك عػػػػدـ ا رػػػػ الؼ فلرداػػػػطلقلت

ا ػػػػػػ رداد ل ةػػػػػػلف أاػػػػػػقلب ار راػػػػػػص اركاقػػػػػػد رل يةلػػػػػػر عػػػػػػف ارداػػػػػػل لـ اريلدلػػػػػػ  رػػػػػػذرؾ 
  لةدينػ  اركقػدة ارداػطلق( terme)ك نةد عند اردقػدّلف كلدػ  داػطلح  (29)"ار راص

                                                 
(27)

  .88ٙ ،(ٝ حُظطز٤ن  ٣شحُ٘ظَ) ٛالف كخٓي آٔخػ٤َ ، أٍٛٞ حُظَؿٔش حُؼَر٤ش ٝ حالٗـ٣ِ٤ِش  -
)**(
 ?الري ٖٓ حإلٗخىس رـٜٞى ٓـخٓغ حُِـش حُؼَر٤ش ٜٓ٘خ-

  ّؿغ حألٓخ٢ٓ حُٔٔئٍٝ ػٖ حُٜٔطِق ك٢ حُوطَ ح١ٍُٞٔٝ ٣ؼظزَ حَُٔ <6<6ٓـٔغ حُِـش حُؼَر٤ش ريٓ٘ن ح١ٌُ طؤْٓ ػخ. 

  ّٟٝغ هَحٍحص ٜٓٔش ط٤َٔ ػَٔ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٟٝغ حُٜٔطِق87<6ٓـٔغ حُِـش ك٢ حُوخَٛس ػخ ،. 

  ّٛيكٚ حُؼ٘خ٣ش رٔالٓش حُِـش حُؼَر٤ش >9<6حُٔـٔغ حُؼ٢ِٔ حُؼَحه٢ ك٢ رـيحى ػخ. 

  ّ6ٓـٔغ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ ػٔخٕ رخألٍىٕ ػخ><;. 

 ٘ط٤ٔ٘ن حُٜٔطِق حُؼ٢ِٔ حُؼَر٢ ٝ طٞك٤يٙ? ٤ٔن حُظؼ٣َذ ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ٌٓظذ ط. 

 َحُٔـِْ حألػ٠ِ ُِـش حُؼَر٤ش رخُـِحث. 
28))
 .89ٗلخًس حُو١ٍٞ، ىٍحٓخص ك٢ حُظَؿٔش ٝ حُٜٔطِق ٝ حُظؼ٣َذ، ٙ  -
)*(
 ?الري إٔ ٤ِٔٗ ر٤ٖ حُِلع ٝ حٌُِٔش ٝ حُٜٔطِق-

 (.ٓٔظؼٔالٜٓٔال أٝ )ٛٞ ٓخ ٣ظِلع رٚ حإلٗٔخٕ  :انهفظ

ػ٘ي حُ٘لخس ٢ٛ حُِلظش حُيحُش ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٓلَى رخُٟٞغ ٓٞحء أًخٗض كَكخ ٝحكيح أّ أًؼَ، ؿ٤َ إٔ حُٔؼخؿْ ال طلَم ر٤ٖ حُِلع ٝ حٌُِٔش ك٢  :انكهًح

  .حى ُلظٚ رٔؼ٘خٙحُظيحٍٝ ٝ حُٔؤُٞف، آخ حُٔلَىس ٓخ حطلي ك٤ٜخ حُِلع ٝ حُٔؼ٠٘ ًِلظش هللا كبٜٗخ ٝحكيس ٝ ٓيُُٜٞخ ٝحكي ٝ ٢ٔٓ رٌٜح الٗلَ
 ( 29 )

، حُوخَٛس، ;755ا٣ٔخٕ حُٔؼ٤ي ؿالٍ، حُٜٔطِق ػ٘ي ٍكخػش حُطٜطخ١ٝ ر٤ٖ حُظَؿٔش ٝ حُظؼ٣َذ، طوي٣ْ ٓلٔي كٖٔ ػزي حُؼ٣ِِ، ٌٓظزش ح٥ىحد،  -

 ٙ;:.  
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(unité)ارداػػػػػطلح اريلدػػػػػي لنةرػػػػػي أف لكػػػػػكف راظػػػػػل :"  ك ليرفػػػػػه دقدػػػػػكد ف دػػػػػي قةػػػػػلزم
طكللػػ   اػػؼ ارشػػيء ك  ػػكقي ةػػه  ك رػػلس دػػف اريػػركرم أف  أك ركلةػػل ك أ  لكػػكف عةػػلرة

فلرداػػطلح لقدػػؿ اػػا  كاقػػػدة   لقدػػؿ ارداػػطلح كػػؿ اػػالت اردا ػػـك ارػػػذم لػػدؿ عللػػه
عل  ارّؿ دف االت ذرػؾ اردا ػـك ك رػلس دػف ارددكػف أف لقدػؿ ارداػطلح دػف ارةدالػ  
ػػػػػػت ل يػػػػػػلءؿ اراػػػػػػؿ ارلرػػػػػػكم ر اػػػػػػةح ارد رػػػػػػ  اريرفلػػػػػػ   كػػػػػػؿ اراػػػػػػالت  ك ةديػػػػػػي ارّك

ػد ا اػؽ ارلركلػكف(30)" اطالقل  د ر  دةلشرة عػف اردا ػـك كلػها علػ  ك  ػل ؿ ر كرلػد    ّك
  (31):ارداطلقلت  يةلرا عدل ل  ةد دف دال لـ في  راص ديلف ك دف أ د ل دلللي

 .ةإلةلد كلدلت ةدلدة دف دكاد عرةل  أالل  :االشتقاؽ -1

 . د ريةإيلف  دين  ةدلد ركلد  دكةكدة دف ّةؿ ف ك  ك لع  :المجاز -2

 .ةإلةلد كلد  ةدلدة نق ل دف عنلار عرةل  أك أةنةل  :النحت -3

أك ا ّ راض  ةنةؿ ارداطلح أك ارلاظ ارةنةي كدػل  ػك ك لر ػـ ةقػركؼ  :التعريب -4
 .عرةل   للةأ إرله علدة إذا  يذرت ار رةد 

ةإلةػػػػلد دةلةػػػػؿ عرةػػػػي لقدػػػػؿ دينػػػػ  ارداػػػػطلح ارةنةػػػػي نا ػػػػه  ك  ػػػػي  :الترجمػػػػة -5
لنل دػل أف دشركط  ةشرطلف د  الزدلف أكر دل ارا ـ اردّلؽ ردا ػـك ارداػطلح ارةنةػي ّك

لككف ارداطلح اريرةي اردةلةػؿ دنل ػةل راظػل ك اػللي  رلرلػل دػف ارشػذكذ كاإليػراب فػي 
أاكا ه ك ةنل ه ةقلث ل  ؿ ا ػ رداده ةطرلةػ   يدػؿ علػ  ا ػ ةراري كان شػلري فػي ارك ػط 

رلداػػػطلقلت ارةٌلػػػدة شػػػرطلف "رةل ػػػدياريلدػػػي ارديػػػلف  ك فػػػي  ػػػذا اراػػػدد لةػػػكؿ علػػػي ا
 : دل
 .لنةري  دّلؿ دا ـك أك شيء علدي ةداطلح د  ةؿ -

ك ركػػف  (32)"عػػدـ  دّلػػؿ اردا ػػـك أك ارشػػيء اريلدػػي اركاقػػد ةػػأكّر دػػف داػػطلح كاقػػد -
فػػي اركّلػػر دػػػف ارقلػػلف لاػػيب  قةلػػػؽ  ػػذا ارشػػرط قلػػػث للدػػس ظػػل رة ازدكاةلػػػ  

 (33):للرا ل علي ارةل دي فلدلللي ارداطلح اريلدي اريرةي ك  ذا ليكد ر ةلب

                                                 
(30 )

  .:6ٓلٔٞى ك٢ٜٔ كـخ١ُ، حألْٓ حُِـ٣ٞش ُؼِْ حُٜٔطِق ىحٍ ؿ٣َذ ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘ ٝ حُظ٣ُٞغ، حُوخَٛس ٙ  -
(31)

    .97 ؼ٤ي ؿالٍ ، حُٜٔطِق ػ٘ي ٍكخػش حُطٜطخ١ٝ ، ٙٔا٣ٔخٕ حُ? أٗظَ -
(32)

 .8<6ػ٢ِ حُوخ٢ٔٓ، ػِْ حُٜٔطِق، ٙ  -
(33)

 .788حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  -
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 يػػدد اردؤ  ػػلت ار ػػي  يػػطلع ةكيػػع ارداػػطلقلت اريرةلػػ  كلردةػػلدع ارلركلػػ  ك   -6
 ...اريلدل  ك ارةلديلت ك رةلف ار رةد  إرن

 نػػػػلؾ دػػػػف لايػػػػؿ ك ػػػػل ؿ رركلػػػػ  : ارػػػػ الؼ فػػػػي دن ةلػػػػلت كيػػػػع ارداػػػػطلقلت -7
ذرػػػؾ  يػػػدد  كل شػػػ ةلؽ ك اردةػػػلز ك آرػػػر لايػػػؿ ا ّ ػػػراض ك ار يرلػػػب فلنػػػ ل عػػػف

 .اررالظ رلدا ـك اركاقد

انةللزلػػ   )ارػػ الؼ فػػي ا ػػ رداـ ررػػ  داػػدر ارداػػطلح :  ةػػللف فػػي ررػػ  ارداػػدر -8
 ...(.فرن ل 

ارلاػظ ارةنةػي ّػد ل ػرةـ إرػ  اريرةلػ  ةأراػلظ د يػددة ذات : ّراء اريرةلػ  ةلرد رادفػلت -9
 .ددرك ت د ةلرة 

دكاةلػػ  إرػػ  اريرةلػػ  عنػػددل ف ن ةػػؿ  لػػؾ ا ز : ازدكاةلػػ  ارداػػطلح فػػي ررػػ  ارداػػدر -:
ل ػػرةـ داػػطلقلف د رادفػػػلف ل ػػ يدالف رلد رػػػ  علػػ  دا ػػـك كاقػػػد ةلاظػػلف عػػػرةللف 

 .در لالف

عنػد اركيػع ارداػطلح إذ  كيػع أقللنػل داػطلقلت ةدلػدة : إيالؿ ار راث اريرةي -;
 .ردال لـ ّدلد   ةؽ أف كييت ر ل داطلقلت عرةل  دةّّك  في ك ب ار راث

 
 
 

 

  لكيػػػح قػػػالـ  :العممػػػي و أىػػػـ الصػػػعوبات التػػػي تواجػػػو المتػػػرجـترجمػػػة المصػػػطمح
 :           ارةلالري  رةد  ارداطلح ةلردّلث اردا كدي ار لري

 
                                                               

 
                                                                  

 ارداطلح اردا كـ

 ار يرلؼ اردةلؿ
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نطلؽ  رةد  ارداطلح دف ارلاظ إر  ار يرلؼ في إطلر اردةلؿ اردا كدي ك دل قلث  
كؼ عل  اردين  ارديلدؿ   اردةلةؿ ارلاظي اردنل ب في ارل لف   ك ناه دف دالة لت  رلّك

كيي ل أايب دف ديرف   لرل اردر اكف أف ديرف  ارداطلقلت كك  (34)ررّا
  طلع ةطرلة  دل ف ـ دكيكع علدي ك ركنه فلرذم ل ةف رر  أةنةل  ل اردكيكعلت اريلدل  

  ل  طلع نةله إر  ارل لف اريرةي دل رـ لةد ره داطلقلت عرةل  لركف إرل ل  ّـ أف كيع 
ارداطلقلت اريلدل  أك  قةلة ل دف اشؽ اردكر ك ادعل ل إر  ار راص اركا ع ةيلـ 

ع دةلةؿ عرةي ر ل كاقد  ق   ةارع دف علـ كاقد كرب كلد  أعةدل   ق لج أقللنل في كي
ك أقللنل أررل   ليّر ارد رةـ عل  راظ عرةي ره دين  ارلاظ  (35)رس ك ارةقثدإر  ار

 راض ارداطلح ارةنةي  أم نةله كدل  ك ّارعةدي أك دين  دةلرب ردينلي فليطر إر  ا
ك ر ده ةقركؼ عرةل  ك ذا دل ليرؼ ةلر يرلب أك ارلةكء إر  طرلة   ا لر ارداطلح أك 

 : ارداطلح ارةنةي ةلف ّك لفه ةةدل  كاقدة أك أكّر ك ك لة   يرلا
 :دّال
 
  

رالت ارلاظلػػ   فػػلركّلر دػػف ادػػل لةػػب ا ن ةػػلي إرلػػه فػػي  رةدػػ  ارداػػطلقلت اريلدلػػ   ػػك ار ػػد
 فػػػي ارناػػػكص اريلدلػػػ   ك فػػػي ارناػػػكص اريلدلػػػ  ديػػػلني در لاػػػ  عن ػػػل ارداػػػطلقلت  قدػػػؿ

دلػ   ػي ار ػي  ةيلػه لن ةػي ارداػطلقلت اراػقلق  أ لل  ارد رةـ ك  رااه فػي اردػلدة اريل
     (36):ل يح ذرؾ دف رالؿ  ذي اردّل  ك اردّلة   ك

                                                 
(34 )

، >755 ، ٓـِالالش حُٔـِالالْ حألػِالال٠ ُِـالالش حُؼَر٤الالش، ٓطزؼالالش ىحٍ حُٜالاليٟ،"ٗلالالٞ ى٤ُالالَ ط٘الال٣َؼ٢ ػَرالال٢ ُظَؿٔالالش حُٜٔالالطِق حُؼِٔالال٢" كالالالّ حُـ٤الُالال٢، -

      .<69ٙ ، ػيى هخٙ ـِحثَ،حُ
(35)

    .8:ىٓ٘ن، ٙ ،=<<6طلخى ح ٌُظخد ح ُؼَد، حٓلٔي ػ٢ِ حًٍُِخٕ، حُـٜٞى حُِـ٣ٞش ك٢ حُٜٔطِق حُؼ٢ِٔ حُلي٣غ، ٍٓ٘٘ٞح ص   -
(36)

  .89 ، ٙ(حُ٘ظ٣َش ٝ حُظطز٤ن) ٛالف كخٓي آٔخػ٤َ، أٍٛٞ حُظَؿٔش حُؼَر٤ش ٝ حالٗـ٣ِ٤ِش  -

  

ALLOTONE 

ALLOPHONE 

GLOSEME 

 أرك كف
 أركفكف 

 كلك لـ
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ند ي درلرؼ  دلدل إف ديني  ذي اركلد  في اردةلؿ ار ":  Blow out"كلد   -
ك أيلات إرل ل  "إطفا "م اركارد في ارديةـ ك ار ي  يني دلردينل ل ا ع ل

ضغط تصريؼ "الر دينل ل " Blowout pressure"كأاةقت " pressure"كلد 
 ".ضغط اإلطفا "ك رلس " البخار

ار ي  يني شالؿ ك في دةلؿ اريلـك ارةلكركةل   يني   ل ؿ " cascade" كلد   -
 .اريدلللت ارقلكل  ار ي  قدث ةلرة ـ

 
 

-  

 
رل يةلػػػر عػػػف ار ػػػكا ؿ ك أليػػػل اررػػػلزات ار ػػػي لػػػ ـ  قكلل ػػػل إرػػػ  ارقلرػػػ  " دػػػل ع " ل ػػػ ردـ راػػػظ 
يػػػػرط ك كػػػػذرؾ رلػػػػلط ار ػػػػكا ؿ ك اررػػػػلزات ديػػػػل ك ػػػػك لةلةلػػػػه فػػػػي ا نةللزلػػػػ  ارار ػػػػل ل   قػػػػت 

ليػػػػـ  أٌدػػػػل راػػػػظ  ػػػػل ؿ ف ػػػػك ليةػػػػر عػػػػف ار ػػػػكا ؿ فةػػػػط دكف اررػػػػلزات ك  "  fluid" داػػػػطلح 
 (.  liquid)رال ط ل ك لةلةله في ارلر  ا نةللزل  ااطالح آرر ك  ك 

- Hepertension-  فػػل راػػح  ػػك ار اػػلع " بارتفػػاع الضػػغط" ةنػػب  رةدػػ   ػػذا ارداػػطلح
رٌف ارداػػطلح لينػػي قلرػػ  دريػػل  لزلػػد فل ػػل يػػرط ارػػدـ عػػف ديدرػػه ارطةليػػي . يػػرط ارػػدـ

ةأٌنػػػه يػػػرط ارػػػدـ رٌف  ػػػذي اركلدػػػ  ّػػػد " اريػػػرط"ةلرة ػػػـ  ك عنػػػد ار رةدػػػ  لةػػػب ار دللػػػز ةػػػلف 
 .   لةاد ة ل اريرط ارةكم  يرط ارز ةؽ

Hypotension  = اردـ يني انرالض ار ي. 
 

 :مواكبة االتجاىات الحديثة فيما يتعمؽ بكتابة النصوص العممية -ج 

 "techenical writing"  ك ا ر زاـ ةةكاعد  ذا ارنكع دف ار رةد  دف قلث  ةنػب ار كػرار
كيلر ػػل  (37)كاإلطنػػلب  ك ديرفػػ  اردػػكاطف ار ػػي   ػػ دعي ا ػػ رداـ ارداػػطلقلت ارةنةلػػ 

 .دف ارةكاعد
                                                 

(37)
 .88، أٍٛٞ حُظَؿٔش حُؼَر٤ش ٝ حالٗـ٣ِ٤ِش، ٙ ٛالف كخٓي آٔخػ٤َ  -

fluid 

 دل ع

  ل ؿ
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 :ريلدل     دعي اردّ  ك اإللةلز دّالارلر  ا: تجنب التكرار -1

Positive advantages and negative disadvantages             ي عةلرة يلػر اػقلق   ك 
ك أٌف ( positive)فػػي قػػد ذا  ػػل  قدػػؿ دينػػ  ا لةلةلػػ   advantagesرركلػػل ةلع ةػػلر أٌف كلدػػ  

ك لةػػػػ  اريةػػػػلرة ةشػػػػكؿ  كارفيػػػػؿ( negative) قدػػػػؿ دينػػػػ  ار ػػػػلةل  ( disadvantages)كلدػػػػ  
    (Advantages and disadvantages)            .دكةز كايح ك دةلشر

فػػػي ةيػػػض ارقػػػل ت لةػػػب فل ػػػل ك لةػػػ   :إعػػػادة الكتابػػػة بمغػػػة المصػػػدر دوف ترجمػػػة -2
 : دّالاركلد  ارةنةل  ةاكر  ل اردكةكدة في ارنص ارالي دكف  رةد  

 H2O , H2SO4 , Na cl  O2  Cl: ارردكز اركلدلل ل  -

ٌف  رةدػػ   ػػذي ار ػػدلء ك إف كلنػػت اػػقلق  دػػف قلػػث إ:أ ػػدلء اركل نػػلت ارقلػػ  -
ارلر  ك   طلةؽ دع دل ةلء في ارديلةـ ارد راا  في دةػلؿ ديػلف  إ  أٌن ػل 

ر  ػػلةل فػػي ّػػد   يػػلرض دػػع ةكانػػب علدلػػ  أرػػرل ّػػد   لػػدرك ل ارد ػػرةـ ك  ػػ ّؤ
 : ةكدة عدله دّال

ةأٌن ػػل ارةك رلػػل اركركلػػ   رٌف " streptococcus"دػػف اررطػػلء  رةدػػ  ا ػػـ ارةك رلػػل 
 .   نلؾ اركّلر دف ارةك رلل كركل  ارشكؿ  ق   ك إف كلنت  ذي اقلق  رركلل

 :اقتراف المصطمح األجنبي مع المعنى المناظر في المغة العربية -3
 نػػلؾ داػػطلقلت  ا ػػـ دػػف  ػػللؽ ارػػنص إ  أٌنػػه لةػػب ذكر ػػل ةػػلف ّك ػػلف ةلر  ػػػل 

كػػكف ذرػػؾ اردينػػػ  ارػػذم ا ػػػ نةطه لاردينػػ  ارد ػػرةـ رشػػػل  أف  اراػػلل  إرػػ  ةلنػػػب
 :ارد رةـ دف ارنص يلر دّلؽ دّال

  .لت قلكل أدلن  Vitamin : يرلب اركلد  ا نةللزل 
ةلف ّك لف إر  ةلنب ا  ػـ ارد ػرةـ دػف ارػنص رل أكلػد ( vitamin)لةب أف لذكر داطلح 

 .عل  نكعل  اردلدة ار ي لةاد ل
 

 : لفات المفظية بيف مشتقات المعنى الواحداإللماـ باالخت -4
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علػػػ  ارد ػػػػرةـ أف للػػػـ ةل ر الفػػػػلت ارلاظلػػػ  ةػػػػلف ةيػػػض اركلدػػػػلت ار ػػػي  ػػػػر ةط دػػػػع 
لةػل دػف قلػث اردينػ   ق ػ   ليػطر إرػ  ا ػ رداـ أراػلظ ديلنػ    ةيي ل ار ةلطل ّك
: أف ل ػػ ردـ داػػطلح يلػػر دػػأركؼ دّػػؿفػػي يلػػر دكايػػي ل اراػػقلق  فػػي ارلرػػ  كػػ

ارػذم ل نػلكؿ درا ػ  رل يةلػر عػف اريلػـ أك اردػن ل ( Bone science( )عظػلـ –علػـ )
ددػػػػل لػػػػؤدم إرػػػػ  ارػػػػ الؿ اردينػػػػ  اريلدػػػػي فػػػػي ارػػػػنص " osteology"اريظػػػػلـ ك  ػػػػك 

 . ارد رةـ
 ةد أف ل دلز ارداطلح اريلدي ةددلزات ارلرػ  اريلدلػ   في ار رةد  اريلدل  ارةكؿ رالا 

ك علػ  ارد ػرةـ أف لااػؿ ةػلف ارلرػ  اريلدلػ  ك ارلرػ   كأف لككف دّلةل دا  ك دقػددا ردا كدػه 
   ك أف  قػػدد  ػػالد  ارلرػػ  اريلدلػػ  ةدةػػدار دطلةة  ػػل رلاػػالتحاردةلػػ  عنػػد ار لػػلري ارداػػطل

فػي كيػع ك   ا  ػلّ ل دػع ار اػنلؼ اريلدػي ةلإليػلف  إرػ  دراعػلة ارةكاعػد ار ل ػل ك اريلدلػ 
  (38): رةد  ارداطلح اريلدي أ د ل

ك د ػػػػػػللرة اردػػػػػػن ل ارػػػػػػدكري فػػػػػػي ار لػػػػػػلر  لقلت عػػػػػػف طرلػػػػػػؽ ا  اػػػػػػلؽ  كػػػػػػكف ارداػػػػػػط -
 .ارداطلقلت اريلدل 

 .دراعلة ارددلّل  ك اردشلرك  ةلف ددركري ارلاظ  رر  ك ااطالقل -

 :ا ّ الر عل  داطلح كاقد رلدا ـك اريلدي اركاقد ذم ارديدكف اركاقد  دّال -
 
                                                         

ا ػػػ رداـ ارك ػػػل ؿ ارلركلػػػ  فػػػي  كرلػػػد ارداػػػطلقلت اريلدلػػػ  ةلرفيػػػلل  طةةػػػل رل ر لػػػب  -
 (ةدل فله دف دةلز ك اش ةلؽ ك  يرلب ك نقت)ار راث فلر كرلد : ار لري

 .ةنب  يدد ارد  ت رلداطلح اركاقد في ارقةؿ اركاقد  -

 .ي كيكح ارد ر  ك  ةنب إة لد لر ك  -

 .ز ار لـ عف إلةلد اردةلةؿ راض إ  عند اريةّعدـ ا  -

                                                 
(38)

رذ حُٜٔطِق حُِـ١ٞ حُٔؼخَٛ، ػخُْ حٌُظذ ؼَحُِـ١ٞ حُؼَر٢ ٗظَس ك٢ ٌٓ٘الص ط ٜٓطل٠ ١خَٛ حُل٤خىٍس، ٖٓ ه٠خ٣خ حُٜٔطِق -:  أنظر 

   .=6 ، 8ٙؽ ، حألٍىٕ،7558 حُلي٣غ،

  ٙ ،789ػ٢ِ حُوخ٢ٔٓ، ػِْ حُٜٔطِق.   

Plosives 

Stopsounds 

Occlusives 

 اناةلرل 

 انقةل ل 
ال   أاكات ّك
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 . كقلد طرؽ ار يلدؿ دع ار كاةؽ ك ارلكاقؽ في ارلرلت ارةنةل  -
ك اردّػ   ةكؿ أٌف ار رةد  اريلدل  ةاا  رلا  لدكف أف  اػؿ إرػ  ارد ػ كل اردطلػكبنر لدل 
دن ل علدل ّل دػل علػ  أ ػس   ةيؿ ةإ ةلع ارةكاعد ك ارديلللر ار ي  قكـ  ذي اريدلل  ك اريلدل 
ل ل دكقػػدة لة ال ػػل ارد رةدػػكف فػػي در لػػؼ اردةػػل ت اريلدلػػ   ر اػػلدم اردشػػلكؿ ارنلةدػػ  كدنػػ

 .  ال لـ رلداطلح اركاقد ك يلر لعف ار رةد  كلر يدد ارداطلقي ك  يدد ارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عــــــراجـــــــــالمالمصــــــادر و ة ـــــائمـــــق
 
 

 .67  ةلركت  دل 7<<6  6اةف اردنظكر  ر لف اريرب  دار الدر  ط -6

أ لد  ارركري ك آرركف  ار رةد  في اركطف اريرةي نقك إنشلء دؤ    عرةل  رل رةد   ةقكث ك دنلّشلت ارندكة  -7
 .  رةنلف7555  6اراكرل  ار ي نظد ل دركز درا لت اركقدة اريرةل  ط
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دلـ دقدد ق ف عةد اريزلز  دك ة  إلدلف ار يلد ةالؿ  ارداطلح عند رفلع  ارط طلكم ةلف ار رةد  ك ار يرلب   ة -8
 .  ارةل رة;755اردب  

  <<<6 لرلر ل   طكر ل  دنشكرات ا قلد ارك لب اريرب     لرـ اريل    ار رةد  في ردد  ارّةلف  ارةدل لرل -9
 .ددشؽ

 .ارردف ،>755  6د دم ق لف عللكم  دار اراكر  ط: نّلل  ب  ركم  ار رةد  عدلل  رطلةل    ر -:
 .ددشؽ  <=<6  6  درا لت في ار رةد  ك ارداطلح ك ار يرلب  دار طالس طشقلذة ارركرم -;

 .=755  6علي ارةل دي  علـ ارداطلح  أ  ه ارنظرل  ك  طةلةل ه اريدلل   دك ة  رةنلف نلشركف  ط ->

ن يػ  داػر رلطةلعػ  ك ارنشػر ك ( ارنظرل  ك ار طةلؽ)االح قلدد إ دلعلؿ  أاكؿ ار رةد  اريرةل  ك ا نةللزل   -=
 .  دار;755  6ر كزلع  طا

داػػػطا  طػػػػل ر ارقلػػػػلدرة  دػػػف ّيػػػػللل ارداػػػػطلح ارلرػػػػكم اريرةػػػي نظػػػػرة فػػػػي دشػػػكالت  يرلػػػػب ارداػػػػطلح ارلرػػػػكم  -<
 .  ارردف8  ج7558ارديلار علرـ ارك ب ارقدلث  

  6دقدد عنلني  نظرلػ  ار رةدػ  ارقدلّػ   دػدرؿ إرػ  دةقػث درا ػلت ار رةدػ   ارشػرك  ارداػرل  اريلردلػ  رلنشػر  ط -65
 .  دار7558

 .دقدكد ف دي قةلزم  ار س ارلركل  ريلـ ارداطلح  دار يرلب رلطةلع  ك ارنشر كار كزلع  ارةل رة -66

 .  ددشؽ=<<6دقدد علي ارزركلف  ارة كد ارلركل  في ارداطلح اريلدي ارقدلث  دنشكرات ا قلد ارك لب اريرب   -67

 . اردررب >755  6يرف   اردركز ارّةلفي اريرةي  طدقدد اردلداكم  دال لـ ار رةد   اردنطكر ار يرلةي رنةؿ ارد -68

 .  اررةلط=8 ع9<<6دةل  ارل لف اريرةي  اردنظد  اريرةل  رل رةل  ك ارّةلف  ك اريلـك  دك ب  ن لؽ ار يرلب   -69

دار ار ػػػدل رلطةلعػػػ  ك ارنشػػػر ك ار كزلػػػع ( أ دلػػػ  ار رةدلػػػ  ك شػػػركط إقلل  ػػػل)دةلػػػ  اردةلػػػس ارعلػػػ  رلرػػػ  اريرةلػػػ   -:6
 .ارةزا ر   >755 
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Numerical Measures for the Patterns of the Arabic Characters  
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Abstract: 

Al-Khalil ―حُو٤َِ حرٖ أكٔي حُلَح٤ٛي١―(791- 718 AD) lemmatized the Arabic 

language in and prior to his time based on utterance and abstracted zero short 

vowel permutated alphabetical sets [1].  His mathematical work was a 

perpetuated solution for linguistic problems that languages may face in the 
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information age. In this paper, the work of Al-Khalil was extended into the 

mathematical set theory and an equation was derived to predict the cardinal of 

the Arabic root words from given set of characters.  

 

1.1 Introduction: 

The accumulation of information increases every year, as researchers Hal 

Varian and Peter Lyman measured the total production of all information 

channels in the world for two different years, 2000 and 2003 and found 66% 

increase in the size of information in three years period [3].  Merriam-

  ً Webster Dictionary reports new words each year and the searchable text 

database, which linguists call it corpus, includes more than 70 million words. 

New words are coined in other languages each year. 

The work of Al-Khalil for defining sets of root words with characters 

lengths of 2, 3, 4, and 5 is an efficient linguistic model for the generation of 

new words.  Comparing Arabic characters patterns with existing words 

character patterns it was found that the most used patterns where in the 2 and 3 

characters range. Considering the pattern of characters as encoding algorithm 

for words, it can be seen that the most redundantly used words were assigned 

patterns with the fewer characters lengths. This indicates that Arabic language 

is naturally efficient language for compressing data, as the derived words can 

be reverted to root words for reduction in characters lengths through the use of 

programmable morphological relations between root words and derived words. 

This was discussed in section 3.1.  Al-Khalil work demonstrates that Arabic 

language is a natural example for modern Information Theory [19, 20] guide 

lines for data compression to save electronic storage and transmission 

bandwidth. Even direct translations into Arabic with the same eloquence for a 

given script from languages, such French or English languages, will reduce the 

storage size to the range of 30-40% that is before implementing compression 

of the same data in the Arabic language.    

Al-Khalil lemmatization work on the Arabic language and his mathematical 

approach for his permutation of Arabic characters into words, made it 
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compatible with Algorithmic Information theory and set theory axioms, an 

example is the use of set theory in relational database [21, 23].   

 

2.1 Patterns of Arabic Characters  

 

A written word is a visual pattern of graphemes or characters. In this section 

Arabic visual pattern generation algorithm will be discussed. And derivation of 

universal equation for Al-khalil permuted sets of patterned root words will be 

introduced. 

Figure 1, shows two sets.  Set B, which is a set of characters with cardinal b.  

And set G, which is a set of spaces where characters can be placed cursively.  

Set G has a cardinal g.  A cardinal is a natural number that is bigger than zero, 

which gives the set size or the count of elements in a given set. 

 

 

Figure 1:  A visual pattern of a word is generated by spaces where the 

characters are placed, and the possible number of characters that can be used in 

each space by selecting one character at a time. B is the set of characters with a 

cardinal b=3.  G is the set of spaces with cardinal g=2.  A is a set of patterns 

for the elements in set B, that occurs due to the combinations of set G with the 

set B elements. 
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The combinations of set G elements with set B elements will generate set A as 

shown below. 

A={{ح,ح},{د,ح},{ص,ح},{ح,د},{د,د},{ص,د},{ح,ص},{د,ص},{ص,ص}} 

The cardinal for set A is given [22] by the equation (1) below. 

 

 

 

To generate a set of patterns that resemble words by using high level computer 

language code, nested loops can be used.  The nested loop depth is equivalent 

to g, and the upper limit for each nested loop is b. C++ code is given below for 

the nested loops.  

for(int i=0; i<b; i++) 

           for(int j=0;i<b;j++) 

……. 

        Conditions; 

 

The nested condition inside the last inner loop, were mainly used to select the 

desired patterns generated by set B elements. Any increase in the sets cardinals 

of b or g will cause an increase in computing time due to the nonlinear nature 

and the exponential growth rate of equation (1).  This can be noticed by the big 

O notation [16].  

Al-khalil work was as job division or parallelism implementations for the 

nested loop algorithm, mentioned by the C++ code above, in his time. His 

work was done by selecting a set of characters at a time, and then permutes 

each set. To replicate his work, a dynamically populated array list of characters 

of variable length was used to resemble the set of characters B. And a variable 

option for selecting a set of characters, G, from set B was used too. The 

process of selecting g characters from B set of characters is the same as 

implementing [11] this permutation relation  in the 

current time statistical topics. And then Al-khalil permutation was conducted 

on each selected possible set g characters.  To demonstrate one instance of the 
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mentioned process, consider table 1. The first row in table 1 is the array list 

element. The second row represents the indices of the characters in the array 

list; the fourth row is the possible selections of g characters permutations from 

b characters where each integer is to be replaced with the matching character, 

as each integer represents an index of a character in the array list. .  For 

example, the set of indices 0123 represents ―ٗـلذ‖ And then Al-khalil 

permutation was conducted on each selected set of characters, shown in the 

third row of table 1.  
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 م ّ ٕ ؽ ف د

5 6 7 8 9 : 

0123   0124   0125    1234  

  1235   2345   0234   0235  

  5432   5431   5430     4532 

 4321    5321   5320 

 

Table 1: First row is a set of characters in a dynamically 

populated array list with cardinal b = 6.  The second row has 

integers which represents the indices of the characters in the 

array list.  Third row is dynamically populated array list for 

ways of permuting g = 4 characters out of b characters set. 

Permutations in the third row of table 1 are a job division or 

parallelizing for the nested loops algorithm to create Al-khalil 

permutations. 

 

 

From the result of modeling an equation was derived for the cardinal Al-

khalil root words, where geminated characters were counted as one character.   

The cardinal of Al-Khalil root words,  based on selected set of characters 

with cardinal,  from a given set of characters with a cardinal,  is given 

by the following equation. 

 

 

 

This equation can be reduced to  

        (2) 
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Equation (2) can be derived mathematically as follows [11]. Let s as the 

cardinal of the ways for selecting g characters set from b characters set, where    

b .  

 

 

Al-khalil permutation cardinal for the selected g characters is computed as g!, 

factorial of cardinal g. Computing  a cardinal resulting from two nested sets 

cardinals is done by multiplications of both nested sets cardinals, therefore 

 

 

 

 

 The later equation is the same as equation (2), an applicatory examples, 

consider b=5 and g=5. The cardinal of Al-khali roots words  

 

  Words 

 

Now, consider b=29 and g=5, then the root words cardinal 

 

 

Words 

 

In Equation (3) geminating is considered as one character and the following 

two cases can be concluded from equation (2) 

Case 1:  If the characters of the 2,3,4,5 characters root words are selected from 

separates sets of characters, where the union of any of these sets is empty set, 

then agglutination ‖حُ٘لض‖ will not occur among the root words. 
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Case 2:   When 2, 3, 4, and 5 characters root words are selected from the same 

set of characters, agglutination will occur, that is:   

4- characters root word could be an agglutination of two separate sets for 2 

characters root words.  And 5 characters root word can be an agglutination of 3 

characters root word and 2 characters root word. 

 

2.2   Calculation Section 

   

Example 1: Given set of characters    , how many root words, g 

=2 characters each can be generated from   ? 

Answer: substitute in equation (3)   b= 3    and g=2      

   

 

 

The selected set is: 

As = {{د,  ٕ ,د} ,{ ف  }, {ٕ, ف  }} 

And the root words are: 

,ف}}  ٕ }, {ٕ, ف  ,د},{ ف  }, { ف ,د } ,{د ,ٕ},{ د ,ٕ }} 

Example 2:  Given a set of characters, B= {ف ,د,  ٕ  that have a ,{م ,

cardinal b= 4, how many 4 characters root words, , can be generated form 

this set?  

   

Al-khalil selected set is given by 

As={{ٕ, ف  , د  ,م},{ ف  , د  ,د},{  ٕ , م  ,ف}{  ٕ , م  }} 

The root words generated by the set As  are shown in the table below 

ش ق ف ف ق ش  ش ف ق  ق ف ش  ق ش ف  ف ش ق   
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ش ق ب ب ق ش  ش ب ق  ق ب ش  ق ش ب  ب ش ق   

      

ب ق ف ف ق ب  ب ف ق  ف ب ق  ق ب ف  ق ف ب   

ب ف ش ش ب ف  ب ش ف  ف ش ب  ف ب ش  ش ف ب   

Table 2: Program generated root words for example 2. These 

are Al-Khalil root words 

Example 3: The cardinal of 5 characters root words generated from 5 

characters, here b=5 and g=5, substitute  

 

Example 4: The cardinal of 5 characters root words generated from 29 

characters set is given by 

 =    root words 

3.1 Root - Derived words, Morphemes and Compression 

In programming scripts, word meaning or syntax are not fatally required. 

Text programming is based on the fundamental concept of a data type named 

strings. String is a construct of characters sequence that is presented in 

numerical code for machines processing. Arabic characters are direct 

implementation of strings processing and the Arabic characters numerical code 

representation is more than 29 codes, while the Arabic characters are 29 

characters. There are some characters with multiple forms, such as the 

character ―أ‖, as shown in table 3, and there is a numerical code given for each 

form. The extra characters that have more than one numerical code must be 

taken into account when programming Arabic script. 

 أ 1571

 آ 1575

 ح 1570

1609 ٟ 

 

Table 3: shows the numerical code for the form of ―ح‖ character. 

Visual Studio.net 2008 equivalent integer code is shown in the 

left column. 
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An advantage of Al-khalil work on root and derived words morphological 

relations was taken into account to compress Arabic scripts. The following 

simplified discussion will administer the basic concept behind a lossless 

method to reduce the size of files that contains scripts.  A set of derived words 

can be generated from the root words by using what linguists‘ calls inflecting 

forms.   Arabic language is morphologically rich language. Thus, there are 

plenty of morphemes.  These morphemes exhibit redundancies in the derived 

words. For example,   the semantically derived words ―ٖٔحٓظٔٔي― ,‖حٓظل‖, 

"حٓظلذ" ,‖حٓظٔظغ―  have in common, the characters ― ص ّ ح ‖ which exists as a 

prefix.  And, the later words do not have the same length due to the differences 

in the original root words length.  The derived word ―ْٜٛيه‖ has the postfix 

―ْٛ‖ or a suffix, which is a morpheme that is added at the end of the root word 

to form a derivative word.  Infix which is mostly long vowels causes variation 

in the middle of a root word such as ―ٛخىم‖ has one long vowel in the middle. 

A derivative word may experience a combination of postfix, infix, or prefix 

morphemes or auxiliary characters. That is all at once, two at time or one at a 

time. Post fix can be 1, 2, and 3.   Additionally, the verb conjugation controls 

the behavior of the derivative words.  Some of the verb forms are ― ََ  ,― طَلخَػ

― ََ  There could be 150 or more derivative words for one root  .‖آظَلَؼَ― ,‖اٗلََؼ

word in Arabic language. Example of derivative words for the word ―هٜي‖, are 

listed below. 

 ,‖طو٤ٜي‖,‖أالهظٜخى―.…… ‖٣وٜي― ,‖حُٔوظٜي― , ‖ه٤ٜي― , ‖ٓوٜٞى― ,‖هخٛي― ,‖ٓوظٜي―

   ‖هٜيٖٛ‖,‖هٜيْٛ‖,‖ه٤ٜيس―

And the root word ―ٛيم‖ may appear in derivative words as 

― نٛي٣ ―,‖ٜٓيم―,‖أُٜخىم―,‖٣ٜيم― ,  ‖ ٛخىم   ‖أٛيم―,‖ٛخىه٤ٖ― ,  ‖

  ‖ٛيهش―,‖ٛيهٜٔخ― ,  ‖ٛيهٜٖ―,‖ٛيهْٜ―...…

Due to redundancy of morphemes, morphology is used in script 

compression especially in dictionaries.  It was used in English language to 

compress text. Other researchers attempted to use it in Arabic as a lossless 

compression algorithm.  [13, 15, 16, 17].  The lossless compression algorithm 
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is the algorithm that allows full recovery of the compressed data [19].  An 

example the statement  

"حُٜخىه٤ٖ هخثٚحٛي ٝحٓظلذ حُٜخىم حٓظلٖٔ"  

When this statement is encoded by stripping the words from their morphemes, 

the statement will be compressed to its root words as below. 

"ٛيم 7   كذ ٝ  ٛيم كٖٔ"   

The number 2 indicate there are two consecutive words of ―ٛيم‖; this will 

reduce the data size in the root words too.  Another code, not shown, was a 

morpheme tagging code so that the original word before encoding can be 

recovered. Because the character count in root words is less than the derived 

words, there will be gain in storage size for a given Arabic script. The gain will 

be for words that has two or more morphemes characters. This is because one 

code is needed to indentify the morpheme string template as, ( ***حٓض” ) 3 stars 

represents 3 character root word, which was used to strip the morphemes after 

correlation of the template with derived words, such as ―ٖٔحٓظل‖. When the 

Morpheme is removed from a derived word, the word is reverted to its root 

word. This mechanism can be used in lexical search for word meanings.   

  Another procedure was tested which was to aid in warning against 

spelling mistakes in morphemes in an event of typing Arabic text without 

referencing to dictionaries.   

Al-khalil systematic linguistic model makes programming less tedious 

compared with other words generation approaches, such character elimination 

 approach to generate a ‖حُ٘لض‖ from an existing word or agglutinative ‖حالهظِحٍ―

word from a set of words.  

4.1 Geminating, Phoneme and Characters Relations 

The Arabic Consonantal System covers a wide range of consonants.  This 

range starts from Laryngeal and Pharyngeal, to labial consonants.  Creating 

words by using sets of abstract alphabets does not require base dialect as in 

phonemes notations requirements for the International Phonetic Alphabet, IPA.  

To create a new base word in strictly abstract configurations of alphabets, that 

is free of short vowels [2], phonetic rules are imposed by pronunciations 
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phenomenon.  For example characters ―ع‖ and ―ف―can not be neighbors in a 

word due to difficulty of pronunciations, which forces the insertion of long 

vowel or consonant between these two characters that is if these two characters 

are to be used in a word.  Additionally, due to the difficulties of pronunciation, 

character ―ٛـ‖ can not precede ―ع‖as in ―ٛؼي‖. But, when the order is reversed, 

character ―ٛـ‖ can precede ―ع‖ as in the word ―ػٜي‖. Ibin Jini, a linguist ( ؿ٢٘ حرٖ  

667-742 AD)[10] stated that there are characters which can not be uttered at 

once due to nearness of their utterance location in the Arabic consonantal 

system. The following characters are an example ― م ٛـع ؽ ف  ‖.   

  Another apparent grapheme phoneme relations example can be 

demonstrated by what is called sun and moon characters. The character ―ٍ‖ in 

the words ―ُْٔ٘ح‖,‖ حُؤَ  ‖, in the first, the character ―ٍ‖ is not pronounced [6]. 

The ―ٕ‖ is voiceless alveolar fricative consonant and it takes shorter period of 

time to pronounce. The ―ٍ‖was graded and forced into geminating with the 

―ٕ‖, while in the second configurations the ―ٍ‖ is pronounced. In the first 

word pattern configuration, the cardinals of the grapheme and the phoneme are 

not equal. Therefore, the word ―ُْٔ٘ح‖ is not orthogonal word.  

 

No geminating in this word pronunciation ―َح٤ُِ―, but in writing it can be 

geminated.  In some cases geminating is an option.  However, geminating can 

be overridden by pronunciation limitation and meaning variation.  For example 

in the words ―كــض‖,‖ٗيىص‖, and ‖ٓٔٔ٘خ‖ characters ―ؽ‖,‖ى‖, and ‖ّ‖ can not 

be geminated in the three stated words.  Geminating is related to diphthong 

which is short vowels and syntax dependent [7, 8, 9].  Ibn Jini, mentioned that 

when a consonant is uttered twice, the geminating occurs to minimize the work 

on the tongue [10].  Other word property is when two consonants with zero 

vowels meet in a derived word [66]. If this occurs in derived word, a 

conditional elimination or geminating on one of the consonants is stipulated by 

the Arabic language operators.  Geminating does not save a character in the 

numerical code, as the ― ّّ‖ and ―ْٓ‖ both patterns will need two numerical 

codes. The character with short vowels Fataha over Shaddeh ―  ١‖ needs three 
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numerical codes.  Short vowels are the same as long vowels except it takes 

shorter time to pronounce when used in transition between consonants.  The 

code for Fataha above the characters is different from the numerical code of 

Fataha below the character.  

 

Characters that can not be pronounced when present next to each other in a 

word will aid in a dynamically spell checking mechanism without referencing 

a dictionary, as in the morphemes case, which was discussed earlier in section 

3.1. 

 

3.1 Arabic Word Numerical Characters Length.  

Comparing Arabic word of zero vowel characters lengths in randomly selected 

words with other phonetic languages and these are English and French.  The 

derived words in Arabic have on the average the least character count. Even 

one syllable English words have, on the average more, characters counts than 

the Arabic words with the same meaning.  The comparison was conducted 

using Google translator for 1000 words, and a sample is given in table 3 below.   

―Short words are best and the old words when short are best of all.‖ (Winston 

Churchill) [18] The fact that the internet is a written language environment 

short words exhibit less spelling mistake probabilities and require less storage 

size and transmission time. And, short words are useful for optimizing search 

engines.  

 

English Word French Word Arabic  

Mother – 6  Mère -4 ّ2 -   أ 

Father – 6 Père  - 5 2 -  أد 

Brother -7 Frère -5 2 -  أم 

Sister-6 Sœur - 5 8- أهض  

Moon -4 Lune -4 8-  َٔه  

Sun -3 Soliel -6 8 - ْٔٗ  

Room-4 Chamber-7 9 – ؿَكش  
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Sky -3  Ciel-3 9- ٓٔخء  

Strike-6 Grève -5 9- َٟرش  

Mobile-6 Mobile -6 :- ٓظلَى  

Cellular-8 Cellulaire -10 9- ه١ِٞ  

Mathematics-11 Mathèmatiques - 

13  

 – رَاضُاخ

7 

Physics – 7 Physique - 8  6- فُشَاء  

Table 3: A comparison of character length for a given words 

in English, French and Arabic languages, it appears, on the 

average, the derived Arabic words, including names, have 

the least character count. 

4.1 Conclusions 

1-   Short words are the most suited words for information storage and 

transmission because of their numerical equivalent will be small. And, the 

most used words are short words, which mean there is plenty of redundancy 

for storage efficiency.  Arabic language has been described as rich 

morphological language, morphemes can be dynamically created and thus 

information storage and transmission can be efficient in Arabic word.    

 

2-  Al-Khalil Linguistic root word Model has a systematic approach which 

made the Arabic language easier to program specially in lexical.  And, it‘s 

more compatible with set theory mathematical axioms for information 

processing. 

 

3-  Zero vowel words pattern generation for creating new words in Arabic 

are better than other approaches, such as phonetic rules implemented by the 

IPA, due to the absence of base dialects requirements to generate phonemes.  

Phonemes are social and regional dependent [24]. And, the zero vowels gives 

the ability to assign the short root words for the most used facts and the longer 

root words for the least used facts.  This generates efficiency in any given 

language, as efficiency is a measure for getting the most for what is given. 
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  4-   Arabic language has a huge reservoir of root words the 4 and 5 root 

characters, as equation (2) indicates and it was confirmed by programming 

simulations. 

 

6- Geminating does not save memory.  This is because any additional notation 

requires additional code for logical distinguishing. 

 

7- Long words exhibits agglutination due to the nature of characters repetition 

in words.  Long words may seem to be made of two or more short words that 

appear as sub words in a single long word. 
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 موقع النحت من صناعة المصطلح

 صادق خشاب/ األستاذ 

 جامعة المدٌة

 :تعرٌف النحت

إخذ كلمتان، وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهما جمٌعا بحظظ، تمعنى النحت هو أن "

..."حظً علظى : ٌعل الرجل، إذا قال ح: واألصل فً ذلك ما ذكره الخلٌل فً قولهم 
39

وهظذا . 

أمظا السظٌوطً فٌقظول . رٌف لهذه الظاهرة اللغوٌة فً العربٌةبن فارس فً تعأحمد ما وضعه 

وهظذا مظذهبنا فظً أن ... العرب تنحت من كلمتٌن كلمة واحدة، وهو جظنس مظن االختصظار : "

األشٌاء الزابدة على ثالثة أحرف فؤكثرها منحوت، مثظل قظول العظرب للرجظل الشظدٌد ضظبطر 

"موفً الصلدم أنه من الصلد والصد... من ضبط وضبر 
40

 . 

ٌضٌف األستاذ عبد هللا أمٌن وهظو مظن جملظة اللغظوٌٌن المحظدثٌن بشظًء مظن التةصظٌل، 

النحظت فظً اللغظة العربٌظة القشظر والبظري والترقٌظق و : " الكبار فٌقول  االشتقاقبحٌث ٌسمٌه 

فظظظً  توالنحظظظ. التسظظظوٌة، وال ٌكظظظون إال فظظظً األجسظظظام الصظظظلبة كالخشظظظب والحجظظظر ونحوهمظظظا

ذ كلمتظٌن أو أكثظر مظع المناسظبة بظٌن المظؤخوذ والمظؤخوذ منظه فظً اللةظظ اصطالح أهل اللغة أخ

بظظؤن تعمظد إلظى كلمتظظٌن أو أكثظر فتسظقط مظظن كظل منهظا أو مظظن بعضظها حرفظظا أو : والمعنظى معظا 

                                                 

 .875 – <87، ص 6ة، جابن فارس، مقاييس اللغ 39
 .7=9، ص 6السيوطي، اؼبزىر، ج 40
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أكثر، وتضم ما بقً من أحرف كل كلمظة إلظى أخظرى، وتإلظف منهظا جمٌعظا كلمظة واحظدة فٌهظا 

"علٌه من معانبعض أحرف الكلمتٌن أو أكثر، وما تدالن 
41
. 

 :أشكال النحت وحاالته 

( بسظمل)نحظو ( فعلل)نحت فعلً من اسمٌن، وذلك بصٌاغة فعل رباعً منهما على وزن  -6

 .بسم هللا: إذا قال 

، نحظو حولظق إذا (فعلظل)نحت فعلً من جملة وذلك بصٌاغة فعل رباعً منهظا علظى وزن  -7

 (.ال حول وال قوة إال باهلل) قال 

 .نحتا من حب الرمان( حبرمان)ن اسمٌن نحو نحت اسمً م -8

عبظد )نحظو عبقسظً مظن عبظد القظٌس وكظذلك عظاهلل : مركظب إضظافً : نحت نسبً من علظم  -9

بظل إن بعضظهم نكظر . والذي ٌهم من هذه األنواع فً التولٌد هو النحت الةعلظً واإلسظمً(. هللا

حظظت اتخظظذ لألفعظظال ال إن الن: "النحظظت إال فظظً األفعظظال حٌظظث ٌقظظول الظظدكتور مصظظطةى جظظواد 

اعتظاد فظالن )ولظم ٌقولظوا فظً العظادة ( سظبحل فظالن وحوقظل: )لألسماء أي أنهظم كظانوا ٌقولظون 

"فالمصدر لم ٌكن مرادا فً استعمالهم النحت( السبحلة والحوقلة
42
. 

 -فظً اللغظة العربٌظة-ال بد من التنبٌه أن مةهوم النحظت قظد تظداخل مظع مةهظومٌن آخظرٌن 

ومةهظوم التركٌظب المزجظً، نظرى أن كثٌظرا ممظن درسظوا ظظاهرة النحظت  هما مةهظوم اإللحظاق

أخلطوا بٌنها وبٌن ما ٌمكن أن نسمٌه اإللحاق الداللً، تمٌٌزا له مظن اإللحظاق الصظرفً الظذي 

 .قد ال ٌحمل داللة

بظن فظارس فظً مقظاٌٌس اللغظة الظذي قظال أحمظد أول ما ظهر الخلط بظٌن المةهظومٌن عنظد 

مجظرى ( البلعظوم)اء منحوتظا مظن كظالم العظرب فظً الربظاعً أولظه بظاء فمما ج: "ممثال للنحت 

إال أنظه زٌظد علٌظه مظا زٌظد (. بلظع)هظذا مظؤخوذ مظن ( بلعظم)الطعام فً الحلق وقظد ٌحظذف فٌقظال 

"لجنس من المبالغظة فظً معنظاه
43

لظم ٌسظتوف شظروطه أو  أحمظد بظن فظارس دوالنحظت هنظا عنظ. 

                                                 

 .6<8عبد اهلل أمني، االشتقاؽ، ص  41
 .==مصطفى جواد، اؼبباحث اللغوية يف العراؽ، ص  42
 .:=7ابن فارس، مقاييس اللغة، ص  43
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ما وقع من هذا المثال لم ٌكن أخذا من كلمتظٌن، الشرط األساسً الذي هو األخذ من كلمتٌن، ف

 .بل زٌادة على كلمة واحدة

فظً الخلظط بظٌن المنحظوت والمزٌظد إلحاقظا سظار األسظتاذ  أحمظد بظن فظارسوعلى مظذهب 

بحظظل )فمن األفعال المنحوتة تصدٌرا بزٌادة حرف معبر فً أولها : "صبحً الصالح بقوله 

"لباء زابدة على حظلقةز قةزان الٌربوع، فا( : الرجل بحظلة
44
. 

وصبحً الصالح ال نعدها ضروبا من النحت وإنما هً نظوع  أحمد بن فارسمن أمثلة 

 .من اإللحاق الذي سنؤخذه بالتةصٌل الحقا

أما من جهة التركٌب المزجً كثٌرا ما أخلطظوا بٌنظه وبظٌن النحظت، فاستشظهد البظاحثون 

كمظظظا استشظظظهدوا . ة ولظظظٌس نحتظظظاالتظظظً هظظظً تراكٌظظظب ممزوجظظظ( برمظظظابً، رأسظظظمالً: )بؤمثلظظظة 

بمصظظطلحات الالمتنظظاهً والالسظظلكً وهظظذه لٌسظظت إال تراكٌظظب ممزوجظظة علظظى حظظد التركٌظظب 

المزجً الذي هو ضم كلمتٌن إحداهما إلى األخرى وجعلهما اسما واحدا إعرابا وبناءا سظواء 

كانت الكلمتان عربٌتان أو معربتٌن
45
. 

 : النحت من السماع إلى القٌاس 

مون على أن النحت سماعً، ولم ٌنقل عنهم مظا ٌبظٌح قٌاسظته إال شظٌبا ٌسظٌرا أقر المتقد

لدراسظة هظذه  8:<6أما المحدثون فقد شكل مجمع القاهرة لجنة سنة . ورد عن نحاة متؤخرٌن

الظاهرة، فهً لم تقترح قٌاسٌة النمو فحسب بظل قالظت بجظوازه فظً العلظوم والةنظون
46

وعلٌظه . 

اتخظظذ  :;<6وفظظً سظظنة . الضظظرورة العلمٌظظةعنظظد إلٌظظه  وءجظظللواقظظرر المجمظظع جظظواز النحظظت 

. النحت ظاهرة لغوٌة احتاجت إلٌها اللغة قدٌما وحظدٌثا: "المجمع قرارا أكثر حسما ٌقول فٌه 

ولم ٌلتزم فٌها األخذ مظن كظل الكلمظات وال موافقظة الحركظات والسظكنات، وقظد وردت مظن هظذا 

ت من كظل كلمتظٌن أو أكثظر اسظم أو فعظل عنظد النوع كثرة تجٌز قٌاسٌته، ومن ثم ٌجوز أن ٌنح

الحاجظظة، علظظى أن ٌراعظظى مظظا أمكظظن اسظظتخدام األصظظلً مظظن الحظظروف دون الزابظظد، فظظإن كظظان 

                                                 

 .<87صبحي الصاحل، دراسات يف فقو اللغة، ص  44
 .>>، ص 68، ؾبلة ؾبمع القاىرة، جؿبمود شلتوت ومصطفى الشهاب، تعليق على حبث النحت 45
 .758، ص >ؾبمع القاىرة، تقرير عبنة النحت، ؾبلة ؾبمع القاىرة، ج  46
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المنحوت اسما اشترط أن ٌكون على وزن عربً والوصف منظه بضظم ٌظاء النسظب، وإن كظان 

جرٌظا علظى ، إال إذا اقتضت غٌر ذلك الضظرورة، وذلظك (فعلل أو تةعلل)فعال كان على وزن 

"ما ورد من الكلمات المنحوتة 
47

وبذلك ٌكون النحاة قد نجحوا فظً تقٌٌسظه علظى الظرغم مظن . 

لظم  أبظو الةظتح بظن جنظًاإلحساس العام بظؤن النحظت لظٌس مظن أصظول اللغظة العربٌظة، بظدلٌل أن 

ٌعتمد من أصولها وال من خصابصها فلم ٌذكره فً كتابه الخصابص
48

 . 

 :القدماءالنحت لدى 
  

ظل النحت قصة محكٌة، أو رواٌة مظؤثورة تناقلتهظا كتظب اللغظة بؤمثلتهظا الشظابعة،ولم         

ٌةكظظر العلمظظاء تةكٌظظرا جظظدٌا فظظً تحدٌظظد أصظظوله ضظظبط قواعظظده،حتى كانظظت النهضظظة األدبٌظظة 

الةظظرق فظظً النحظظت بظظٌن القظظدماء والمحظظدثٌن،فان األولظظٌن لظظم .واللغوٌظظة فظظً عصظظرنا الحاضظظر

أما المحدثون فإنهم فً دلك فرٌقان، فرٌظق ال مظانع لدٌظه .جوازه ٌتصارعوا فً جدواه أو عدم

إلى القول بجواز النحت والنقل الكامل للمصطلحات،وفرٌق ثان ٌرى أن اللغة العربٌة لٌسظت 

.من اللغات التً تقبل النحت على وجه لغات أهل الغرب
49

و لم ٌؤخذ النحت صظورة قضظٌة   

األولظظى؛ ألننظظا كنظظا فظظً موقظظع الشظظرٌك الحضظظاري أو مشظظكلة فظظً العصظظور العربٌظظة اإلسظظالمٌة 

أمظا الٌظوم وبجمظود هظذا التطظور . الةاعل و على درجظة عالٌظة مظن الشظعور بالظذات والثقظة بهظا

اللغوي وانتقال هذه القضٌة مظن سظاحة التةاعظل اللغظوي المشظروع قظدٌما إلظى سظاحة الصظراع 

 . المتعدد اآلراء و الالّمتكافا حدٌثا

 :دثٌن النحت لدى المح    

تمٌظز . لم تؤخذ وسٌلة من وسظابل التولٌظد اللغظوي اهتمامظا كالظذي أخذتظه ظظاهرة النحظت

موقف أنصار النحت بالجمع بٌن النظرٌة والممارسة، بحٌث ٌعد ساطع الحصري فً طلٌعظة 

قلمظا رأٌنظا اإلقظدام علظى االسظتةادة مظن : " المظدافعٌن عظن النحظت كوسظٌلة تولٌظد لغظوي وٌقظول 

علٌة، ونحن نعتقد أن الضرورة ماسة لذلك، إننا نعبر عظن كثٌظر مظن المعظانً النحت بصورة ف
                                                 

 .759مصطفى الشهاب، اؼبصطلحات العلمية يف اللغة العربية، ص  47
 .7>6أضبد مطلوب، حركة التعريب يف العراؽ، ص  48
 >8ص -;755ربية،دار ىومة ،اعبزائر ،عبد اعبليل مرتاض ،التهيئة اللغوية للنحت يف اللغة الع 49
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العلمٌظظة بتراكٌظظب متنوعظظة، فظظإن كانظظت هظظذه التراكٌظظب قصظظٌرة وسظظهلة فٌمكننظظا أن نسظظتمر فظظً 

استعمالها على حالها، أما إذا كانت طوٌلة صعبة فمن مصظلحة العلظم واللغظة أن ننحتهظا ألجظل 

"تسهٌل استعمالها وانتشارها
50

 . 

وممظظظن سظظظاندوا الظظظدعوة إلظظظى النحظظظت وأكثظظظروا مظظظن ممارسظظظته الظظظدكتور صظظظالح الظظظدٌن 

الكواكبً، فهو بحكم تخصصه فً الكٌمٌظاء كظان أكثظر تقظبال لهظذه الظظاهرة اللغوٌظة مظن غٌظره 

فدفعتنً الحاجة الملحظة إلظى النحظت مثلمظا فعظل الغربٌظون فظً مصظطلحاتهم العلمٌظة، : "فٌقول 

لة وتٌسظٌرا الجتٌظاز العقبظات التظً تعتظرض المإلظف والمتظرجم، ألنً وجدت فٌظه حظال للمعضظ

والوصظظف مظظن الكلمظظة المنحوتظظة وإلظظٌكم البرهظظان فظظً بعظظض  االشظظتقاقوذلظظك لمرونظظة وسظظهولة 

وأكثرهظا ( األجنبٌة)المصطلحات العلمٌة التً وضعتها نحتا لما ٌقابلها فً الكلمات اإلفرنجٌة 

 : ٌبات العلمٌة مما ألغته األسماع وشاع استعماله فً الب

 (خل وإماهة)تحلٌل خلً من : ضلمهة  -

 (حمض ومابٌل)حامض كحول من : حمضبٌل  -

(حامض و خلون)حامض خلون من : حمضلون  -
51
. 

هً عربٌظة  النحتأما عبد هللا أمٌن فٌرى أن الكلمة المنحوتة التً توفرت فٌها شروط 

ما قظٌس )وهً  أبو الةتح بن جنًً ثم على القاعدة التً وضعها المازنً وتابعه علٌها الةارس

(علظظى كظظالم العظظرب فهظظو مظظن كالمهظظم
52

وٌضظظٌف والكلمظظة المنحوتظظة علظظى نحظظو مظظن األنحظظاء . 

السابقة هً خٌر من استعارة كلمة أعجمٌة بمعناها ألنها وإن لم توضع وضعا لغوٌظا أصظٌال، 

فإنها قد وضعت على أسس عربٌة
53
. 

الةلسظظةة اللغوٌظظة )جظظً زٌظظدان فظظً كتابظظه جر النحظظتوممظظن بحظظث وكتظظب مإٌظظدا اسظظتخدام 

كظذلك محمظود . فظً األلةظاظ واألدوات أٌضظا النحظتوهظو ٌظذهب إلظى وقظوع ( واأللةاظ العربٌة

                                                 

 .>=ساطع اغبصري، يف اللغة واألدب، ص  50
 .>5:، ص =8ؾبلة ؾبمع دمشق، ج/ صالح الدين الكواكيب، النحت واؼبصطلحات العلمية 51
 .;99عبد اهلل أمني، االشتقاؽ، ص  52

 .;99عبد اهلل أمني، االشتقاؽ ، ص  53
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، وعبد القادر المغربظً فظً (بلوغ األدب فً معرفة أحوال العرب)شكري األلوسً فً كتابه 

، (أدب العظظربتظظارٌخ )ومصظظطةى صظظادق الرافعظظً فظظً كتابظظه ( والتعرٌظظب االشظظتقاق)كتابظظه 

 (.التهذٌب فً أصول التعرٌب)وأحمد عٌسى بك فً كتابه 

لغتنظا لٌسظت : "األب أنستاس ماري الكرملً الظذي ٌقظول  النحتوممن عارض ظاهرة 

ال أرى حاجة إلى : على وجه لغات أهل الغرب، وٌضٌف بقوله  النحتمن اللغات التً تقبل 

كلمظة واحظدة  ام إلظى ألةظاظ جدٌظدة لظم ٌنحتظوألن علماء العصر العباسً مع كل احتٌاجه النحت

فكظان . علمٌة، هذا فضال عن أن العرب لم تنحت إال األلةاظ التً ٌكثظر ترددهظا علظى ألسظنتهم

ذلك سببا للنحت، أما التً ال ٌكثر ترددها على ألسنتهم فلم ٌحكموا بنحتها
54

ومن معارضظً . 

ٌعتبره وسظٌلة مظن وسظابل النمظاء كذلك مصطةى الشهابً وكذلك أمٌن الخولً الذي ال  النحت

اللغوي الذي ٌكون بزٌادة داخلٌة ذاتٌة من كٌانهظا ومادتهظا ال بتعرٌظب مظن كلمظات غٌرهظا وال 

نحت مصطنع من كلماتها
55

 . 

. كٌةما كانت مواقف هإالء المعارضٌن اتسمت فً غالبٌتها بالتحةظ أكثر منه باإلنكظار

لعربٌظة وإن كانظت صظغٌرة األثظر بالنسظبة لظألدوات واعتبارها كؤداة تولٌد لغوي لتنمٌظة اللغظة ا

األخرى كاالشتقاق والتعرٌب
56

كما أقرت المجامع اللغوٌة والهٌبظات الرسظمٌة النحظت وذلظك . 

 .بإصدار قرارات بإجازة استعماله 

 : انُحد وطُاػح انًظطهح 

ظػػػػػػؿ ارداػػػػػػطلح ارشػػػػػػرؿ ارشػػػػػػليؿ رػػػػػػدل ارةػػػػػػلقّلف كارد  دػػػػػػلف ةدرا ػػػػػػ  ارداػػػػػػطلقلت علدػػػػػػ  

كر دل  ػػل ةايػػؿ  ػػذا ار طػػكر كار ةػػدـ ارػػذم رػػػـ . لقلت اريلدلػػ  كار ةنلػػ  ةاػػا  رلاػػ كارداػػط

ل  ّف أم دةلؿ في دةل ت اريلـ كارديرف   عدلكا عل  إلةػلد أدكات رل يةلػر عػف  ػذا ار ةػدـ 

                                                 

 .==ؽ، ص مصطفى جواد، اؼبباحث اللغوية يف العرا 54
 .:67أسعد علي، هتذيب اؼبقدمة اللغوية للعاليلي، ص  55
 .6::، ص 89/8مصطفى الشهاب، النحت يف العربية، ؾبلة ؾبمع دمشق، ج  56
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اريلدي اركةلر  كذرؾ ةكيع ار دلء عل  د دلل  ل دراعلف في ذرؾ اردّ  كاإللةلز كفاػلق  

رل ػػػت اػػػنلع   النحػػػتفلر رةدػػػ  كار يرلػػػب كار ػػػرادؼ كا شػػػ راؾ كار يػػػلد ك.لارداػػػردة ك ػػػالد  

ندػػػل علػػػـ نةػػػؿ ارداػػػطلح دػػػف اّرػػػر إرػػػ  ارػػػذات ف كػػػكف . ةدا ػػػـك إلةػػػلد ارداػػػطلح ةلرػػػذات  كا 

ك ػػي  ّػػرم ّػػلدكس ارداػػطلقلت فػػي ارل ػػلف اريرةػػي . اراػػنلع  دػػف اّرػػر كارنةػػؿ دػػف ارػػذات

ؿ  ندػػك ة ػػل ارلرػػ  ةلرداػػطلقلت  ك ػػي آرلػػلت كعللػػه ف ػػي رل ػػت  ػػكل ك ػػل . نةػػال   اػػنلع 

 .ر كرلد ارداردات  ألف  دد ارلر  اريرةل  ةالض دف ارداطلقلت ارةدلدة عةر ارزدلف

إف ا   يلن  ةلرنقت ك ا  يدلؿ أدكات ار كرلد في ارلرػ  اريرةلػ  ليػد دػف ارك ػل ؿ  ار ل ػل   

لةػػلد ارلاػػظ اردنل ػػب رال ػػ يدلؿ كارػػذم ليةػػر عػػف  كارد دػػ  فػػي  رةدػػ  ك يرلػػب ارداػػطلح  كا 

ّلد  ارلاظ كد ر  ارداطلح كقةـ ار داكؿ كا   يدلؿ  ف ك لالح أك  ر رةدػ  ارداػطلقلت 

اردركةػػػػ  فػػػػي اردةػػػػلؿ ارطةػػػػي أك  كاردةػػػػل ت ار ةنلػػػػ  كار ػػػػي   كػػػػكف ديظػػػػـ داػػػػطلقل  ل دػػػػف 

إلةػػلد فلرنقػػت لدكننػػل اع دػػلدي كػػأداة  كرلػػد د دػػ  ك يػػركرل    ػػلعد فػػي . داػػطلقلت دركةػػ 

 .كانلع  ارداطلح

 :  وشروطه النحتضوابط 

وضظع لهظا بعظض الضظوابط رأوهظا ( االشظتقاق)من أجظل تحسظٌن مظردود هظذه الظظاهرة 

األسماع أو األذواق ولذا استعملت كلمة  اضرورٌة لغرض اإلبانة واإلفصاح دون أن ٌخدشو

نعظدام قواعظد ثابتظة ذلظك ال. ضوابط بدل قواعد ألنها ال ترقظى إلظى أحكظام أو قواعظد ومسظلمات

 :ٌمكن حصر هذه الضوابط فً ما ٌلً . وواضحة ٌستند إلٌها لوضع المنحوتات
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ٌإخذ الحرفان األوالن مظن الكلمظة األولظى والحرفظان األوالن مظن الكلمظة الثانٌظة وإذا كظان  -6

عبمشظً مظن : مثظل . الحرف الثانً فً أي منهما معتال ٌجوز المرور إلى الحرف الثالظث

 .ً من عبد القٌسعبدشمس وعبقس

 .النحتتسقط همزة الوصل عند  -7

 .عبدري من عبد الدار: نحو  النحتتسقط ألف التعرٌف عند  -8

تٌملظً مظن : قد ٌإخذ ثالثة أحرف من الكلمة األولى وحرف واحد من الكلمة الثانٌظة مثظل  -9

 (.بسم هللا)وبسمل من ( تٌم هللا)

ابر والزوابظد المتصظلة بكلمظات ترتكز على الحروف األصلٌة لذا فظإن الضظم النحتعملٌة  -:

 .وسبحل من سبحان هللا. حسبل من حسبً هللا: مثل  النحتالتركٌب تسقط عند 

ال حظول وال قظوة إال )قد ال ٌإخذ من بعظض الكلمظات األصظلٌة أي حظرف مثظل حوقظل مظن  -;

 .، فلم ٌإخذ من لةظ الجاللة أي من حروفها(باهلل

لحركات والسظكنات فقظط مثظل برمظابً مظن بظر قد تبقى حروف الكلمتٌن كلها وتتغٌر فٌها ا ->

 .وماء

سظلٌمة  النحظتفالبظد مظن تظوفر شظروط حتظى تكظون عملٌظة  النحتومهما كانت ضوابط 

 :ومقبولة لغوٌا ومن هذه الشروط 

 أال ٌلتقً فً الكلمة المنحوتة حرفان متنافران كالذال والسٌن والهاء والعٌن -6

الرباعً أما االسظم فقظد ٌظؤتً فظً أي وزن للةعل ( فعلل)مراعاة الوزن العربً وهو وزن  -7

 .عربً تستدعٌه الحالة النحتٌة

مراعاة ترتٌب حروف كلمات التركٌب األصلٌة المراد النحت منها، ومع ذلك أجٌظز عظدم  -8

 .االلتزام بالترتٌب

رغم االجتهاد فً تقنٌن وضظع هظذه الضظوابط والشظروط إال أنظه لظم ٌلتظزم بهظا وخرقظت 

 .مٌةلضرورات لغوٌة وأخرى عل
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هظظظظذه خظظظظالل المداخلظظظظة المتواضظظظظعة أن نوضظظظظح أهمٌظظظظة            و أخٌظظظظرا أردنظظظظا فقظظظظط مظظظظن

النحظظت فظظً صظظناعة المصظظطلح و خاصظظة المصظظطلح العلمظظً الظظذي ٌتظظوخى الدقظظة واإلٌجظظاز 

ما دمنظا أننظا .و العلوم الحدٌثة بشتى أنواعها تحتكم إلى اإلٌجاز فً المصطلحات. واالختصار

العلظوم كمظا هظً ،فلمظاذا ال نعمظل نحظن  بظدورنا علظى اسظتثمار هظذه مجبرٌن علظى األخظذ بهظذه 

 .     الظاهرة اللغوٌة فً المصطلح سواء كانت ترجمة أو تعرٌبا

 :قائًح انًظادر وانًزاجغ
  مطبعػػػة اؼبثػػػىن، بغػػػداد، العػػػراؽ، 7مصػػػطفى، اؼبباحػػػث اللغويػػػة يف العػػػراؽ ومشػػػكلة العربيػػػة اؼبعاصػػػرة، ط جػػػواد ،

6>;:. 

 6، دار السؤاؿ للطباعة والنشر، دمشق، 9ذيب اؼبقدمات اللغوية للعاليلي، ط علي أسعد، هت>==. 
  ،6اغبصري ساطع، يف اللغة األدب وعالقتها بالقومية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت لبناف>=:. 
  7555، الشركة الوطنية للطباعة، مكتبة اػباقبي للنشر، القاىرة ،7أمني عبد اهلل، االشتقاؽ، ط. 

 ، ،8=<6مطلوب أضبد، حركة التعريب يف العراؽ معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد. 
 ، 755عبد اعبليل مرتاض ،التهيئة اللغوية للنحت يف اللغة العربية،دار ىومة ،اعبزائر;. 

  8=<6، دار العلم للماليني، بريوت لبناف، 65الصاحل صبحي، دراسات يف فقو اللغة، ط. 

 مطبوعػات ؾبمػع اللغػة 7فى، اؼبصطلحات العلمية يف اللغػة العربيػة مػن القػدمي إذل اغبػديث، طالشيهاب مصط ،
 .:;<6العربية، دمشق، 

 المقاالت     
 8ؾبلة ؾبمع دمشق، ج/ صالح الدين الكواكيب، النحت واؼبصطلحات العلمية=. 
  89/8مصطفى الشهاب، النحت يف العربية، ؾبلة ؾبمع دمشق، ج. 
  68ومصطفى الشهاب، تعليق على حبث النحت، ؾبلة ؾبمع القاىرة، جؿبمود شلتوت. 
  ؾبمع القاىرة، تقرير عبنة النحت، ؾبلة ؾبمع القاىرة، ج<.  

 المعاجم
   ابػػن فػػارس أبػػو اغبسػػني أضبػػد بػػن زكريػػا، معجػػم مقػػاييس اللغػػة، ربقيػػق وضػػبط عبػػد السػػالـ ؿبمػػد ىػػاروف، اربػػاد

 .7557كتاب العرب، دمشق، 
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نًؼجى األتجذٌ نهًؤنفٍُ فٍ انطة انُثىٌا  
Dictionnaire alphabétique 

des auteurs de la Médecine Prophétique 
« Al-Tibb al-Nabawi » 

 Dr.CHAMA Allel 

                        Médecin-spécialiste en médecine du travail ,                              

         Etablissement Public de Santé de Proximité d‟Es-Sénia (Oran,Algérie)                                                                

Chercheur en histoire de la médecine islamique                                                             

(Malaisie, USA) 

 

 

             
Tombeau de l‘Imam Ali al-Rida (8

ème
 siècle) à Mashhad   Mosquée Muhammad Bey al-kebir (XVIII°siècle) à 

Oran  
 

 

Plan : 
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1.Introduction et ampleur du sujet 

2.Approche de la médecine prophétique 

3.Objectif 

4.Matériels et méthodes 

5.Résultats et discussion 

6.Conclusion 

7.Bibliographie 

 

Introduction : 
1   Formation post-graduation en histoire de la médecine islamique, sous la 

direction du Professeur Sami Hamarneh, Pr.en pharmacie et histoire de la 

médecine islamique, (université Washington) en Malaisie et USA (1995-97) 

2.  Etude de certaines figures scientifiques et médicales islamiques du moyen 

âge et leurs œuvres médicales y compris la médecine préventive , 

3.  L‘Imam Abu Zayd al-Balkhi (X°siècle), auteur de « Masalih al-Abdan wal 

Anfus »,hygiène du sommeil.Un chapitre sur l‘hygiène du sommeil et médecine 

prophétique (Malaisie,1996). 

4 . L‘Imam Ahmad Ibn Yusuf al-Tifashi (XII°siècle) et minéralogie arabe à 

travers son œuvre « Azhar al-Afkar fi jawahir al-Ahjar » .Al-Tifashi est auteur 

sur « al-tibb al-nabawi »(Malaisie,1996),(USA,1997). 

5. L‘Imam Jalal al-Din al-Suyuti (XIV°siècle) auteur de « Tibb al-Rahma »et 

auteur de « al-Tibb al-Nabawi » (Malaisie,1995). 

6. Etude de la « Hisba » et l‘hygiène du milieu professionnel à travers l‘œuvre 

médicale d‘ibn Abdoun en Andalousie (Séville)(XII°siècle)(Grande-

Bretagne,1999). 

7. Les premières infirmières en islam et le développement des Bîmâristâns en 

terre d‘islam et la médecine prophétique (Algérie,1990). 

8. La chrono-nutrition à travers l‘œuvre médicale de l‘Imam ‘Ali al-Rida 

(VIII°siècle) :  « Al-Risalah al-Dhahabiyyah »(traité doré)(Iran,2010) 

9. La déontologie médicale à travers l‘œuvre médicale d‘Ibn Ridwan au Caire 

(XII°siècle) (Hongrie, 2006). 

10.Histoire de Ashab al-kahf et chronobiologie (Biskra,2009) 

A travers ce parcours d‘une vingtaine d‘années l‘idée de réalisation d‘un 

dictionnaire alphabétique des auteurs de la médecine prophétique en médecine 

prophétique est née. 

Un  « grand vide » est constaté dans la littérature d‘histoire de la médecine 

islamique devant le lot important des manuscrits médicaux islamiques dans le 

monde et les études contemporaines éparses : un vrai paradoxe. 
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Approche descriptive de la médecine prophétique : 
1.Une nouvelle dimension et définition de la médecine prophétique :               

Les Hadiths du Prophète (SAW) devraient couvrir : 

           1. L‟aspect curatif (thérapeutique) +++  

2. L‟aspect préventif « Al-Hajjar al-Sihhi »++ 

3. L‟aspect d‟éthique médicale et concepts ++ 

4. L‟aspect d‟organisation sanitaire  et institutions + 

5. L‟aspect d‟enseignement médical + 

6. L‟aspect historique de l‟ère pré-islamique (al-Jahiliyah) 

7. L‟aspect de la recherche médicale et compatibilité avec la médecine  

     moderne 

 

2.L‟approche de recherche couvre trois entités  (temporo-spatiale): 

1. L‟homme et santé physique, mentale, sociale et spirituelle 

2. L‟environnement et santé 

3. Le temps : le rythme biologique et santé 

 

3.Les hadiths en relation avec la médecine comprennent : 

1. Les propos verbaux 

2. Les actes 

3. le comportement du Prophète (SAW) 

 

4.Sources des Hadiths et mode de transmission : nécessité d‘un consensus 

1. Les rapporteurs musulmans (al-Ruwwat) : les livres de « hadiths » 

2. Les Imams : « médecine des Imams » (selon certains auteurs) 

 5.Le nombre des hadiths en relation avec la médecine :  

           Plus de 300 (les livres des hadiths) :consensus actuel 

6.La place de la médecine prophétique : 

1. Jurisprudence islamique (al-Shari‟ah al-islamiyah) et hadiths 

2. Histoire de la médecine islamique 

3. La médecine alternative (Tibb al-Badil) 

4. La compatibilité entre la Sunna et la médecine moderne (Al-„I‟jaz 

al- 

    „Ilmi) 

5. L‟enseignement post-graduation et recherche scientifique et    

médicale 

6. La vulgarisation audio-visuelle au Moyen-Orient surtout 

           7. Les débats et points de vue (Ibn Khaldun,auteurs occidentaux) 

7.Les manuscrits médicaux en médecine prophétiques et catalogues : 
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1. Les  bibliothèques islamiques et internationales 

2. Zawiyas et mosquées 

3.Musées et particuliers  

4.Les cendres des fleuves « Al-Furat et Dajlah » (XIII°siècle),et 

l‟andalusie     (XV°siècle) 

8. L‟intérêt du monde occidental :XIX°siècle-XX°siècle 

1.Médecins 

2.Historiens 

3.Orientalistes (mustashriqin) 

4.Auteurs européens contemporains qui se sont converti en islam 

9.la médecine prophétique et langues : XV°siècle-XX°siècle 

1.en arabe 

2.en turc 

3.en français, en anglais, en allemand 

4.en jawi ,Urdu 

 

Objectif : 

Projet de réalisation d‘un dictionnaire alphabétique des auteurs en médecine 

prophétique tenant compte des données pré-citées qui traduit une approche 

historique synthétique et qui servira de guide en histoire de la médecine 

islamique en langue arabe et étrangère. 

 

Matériels et méthodes : 

1. Recenser l‘ensemble des ouvrages qui ont porté sur la médecine prophétique 

2. Exploiter la documentation ayant pour sources : les catalogues, les ouvrages, 

les revues,articles, etc.. 

3. l‘étude a porté sur une recherche bio-bibliographique 

4. Nous avons retenu 6 points : 

 1. La biographie de l‘auteur 

 2. Son époque 

 3. Ses œuvres les plus connus en médecine 

 4. Le traité de médecine prophétique 

 5. Le lieu du manuscrit du traité de médecine prophétique et              

(traductions,résumés,commentaires..)  

 6.bibliographie 

Résultats et discussion : 

Notre première recherche nous a conduit à  recenser un nombre de 50 auteurs de 

traité de médecine prophétique du Moyen-âge jusqu‘au début du XX°siècle. 

1.Savants musulmans :figures encyclopédistes 

2.Médecins musulmans 
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3. Autorités sanitaires 

4.Autorités politiques 

Nous avons réservé un intérêt particulier aux savants algériens, auteurs de la 

médecine prophétique au nombre de 06 (XII°siècle jusqu‘au début du 

XX°siècle) 

Notre classement des auteurs s‘effectue par ordre alphabétique pour plus de 

clarté pour le chercheur. 

Nous avons trouvé un nombre considérable d‘auteurs de médecine prophétique à 

l‘époque florissante (XII°-XIII siècle),en Orient et Occident  musulmans. 

A. Les auteurs sont des grandes figures encyclopédistes islamiques dont les plus 

connues  sont : 

1.L‘Imam Ali al-Rida ,petit- fils de l‘Imam Ja‘far al-Sadeq :Al-Risalah al-

Dhahabiyyah (traité doré),(premier traité médical en terre d‘islam) 

2.Ibn al-Qayyim al-jawziyyah, élève de l‘Imam Ibn Taymiyyah,auteur de « Zad 

al-Mi‘adh »(vie du prophète (SAW) et contribution médicale. 

3.L‘Imam Abu Nu‘aym al-Isfahani, véritable référence pour Ibn Al-Qayyim et 

Ahmad ibn Yusuf al-Tifashi 

3.L‘Imam Jalal al-Din al-Suyuti, savant égyptien ayant contribué en 

médecine »Tibb al-Rahmah » 

4.L‘Imam al-Dhahabi 

 

B. Une référence européenne digne de nom, le Dr.Lucien Leclerc, auteur de 

l‘Histoire de la médecine arabe a mentionné des savants arabes et leurs traités en 

médecine prophétique et quelques conclusions à travers une étude biographique 

de ces savants, avec une préface sur la médecine prophétique dans le tome 1.   

 

C. Parmi les auteurs turcs, nous mentionnons Hadji Khalifah qui a rapporté six 

traités de médecine prophétique et les noms d‘auteurs dont le plus ancien est 

Abd al-Malik Ibn Habib al-Andalusi (8-9
ème

 siècle). 

D.L‘éminent médecin et historien Ibn Abi ‗usaybi‘ah a rapporté la biographie 

des savants musulmans et les a classé par régions (Maghreb et 

andalousie),Orient (par classes) dans son célèbre ouvrage d‘histoire de la 

médecine « ‗Uyun al-‗Anba‘ »où il a rapporté deux auteurs, d‘éminents 

médecins arabes :Ibn al-Tilmidh et Abd al-latif al-Baghdadi. 

E. Parmi les premiers auteurs  européens ,qui se sont penchés sur l‘étude de la 

médecine prophétique nous citerons :le Dr. Français Perron, l‘allemand 

Reiske,l‘anglais Cyril Elgood, les français Gagnier et Sanghinetti.. 

F. Parmi les auteurs algériens qui se sont penchés sur l‘Histoire culturelle 

d‘Algérie : le Dr.Abderrahmen al-Djillali, Belkacem Saadallah qui ont rapporté 
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la biographie de certains savants algériens qui ont été des auteurs de la médecine 

prophétique. 

Conclusion : 

Bien entendu, la liste nécessite plus de recherche mais déjà une pléiade 

d‘auteurs musulmans de différentes époques ont réalisé des traités sur la 

médecine prophétique a bénéficié d‘une place prépondérante dans la cosmologie 

médicale après la mort du Prophète (SAW) et qui traduit à notre avis plus qu‘in 

intérêt scientifique ou religieux mais un « attachement identitaire » en nette 

continuité. 

Notre dictionnaire alphabétique, pour plus d‘usage ,au grand public, servira sans 

aucun doute comme un moyen de vulgarisation médicale surtout dans le 

domaine de la recherche en histoire de la médecine islamique. 

Bibliographie : 

Ibn al-Nadim :Al-Fihrist 

Al-Qifti :Tarikh al-Hukama‘ wa al-attiba‘ 

Ibn Juljul:Tabaqat al-‗Attiba‘ wa al-Hukama‘ 

Lisan al-Din al-Khatib:Al-‗ihatah fi ‗Akhbar Gharnatah 

Ibn Abi U‘saybia :‘Uyun al-Anba‘ fi Tabaqat al-Attiba‘ 

Hajji Khalfa :Khashf al-Zunun 

Ibn Farhun :Dibaj al-Mudhahab fi ma ‗rifat a‘yan ‗ulama‘ al-madhhab 

Ibn Khallikan :Kitab wafayat al-‗Ayan 

Isma‘il basha al-Baghdadi: Hadiyat al-‗Arifin 

Lucien Leclerc: Histoire de la medicine arabe 

Sami K.Hamarneh : Catalogue of British Museum :arabic manuscripts on 

medicineand pharmacy at the British library. 

Zirakli: al-‗alam 

Al-Duzi :Takmilat al-Mu‘jamat 

Al-Qazwini :‘Aja‘ib al-Makhluqat wa Ghara‘ib al-Mawjudat 

Catalogues: 

1.Fihrist al-makhtutat al-turkiyah al-‗uthmaniyah 

2.Fihrist al-makhtutat al-tibb al-islami : en rabe, persan et turque 

3.Fihrist al-makhtutat al-‗arabiyyah fi maktabat al-amrikiyah fi Bayrut 

4.Fihrist al-makhtutat al-tibiyyah fi maktabat mathaf al-‗Iraq (Musée de l‘Irak) 

5.General Index of Arabic Muslim Manuscripts of the National Library of Paris. 

6.Catalogue collectif des ouvrages en langue arabe acquis par les bibliothèques 

Françaises entre 1952-1983. 
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 ار ركلب اردزةي ك أ دل ه في ةنلء ارديةـ

 ارد راص في اريلـك اإلن لنل 

 دقدد اردلف ركللد ػ ةلدي  زللف علشكر ارةلا / د :إعداد               

 أ دلء ركللد ػ ةلدي  زللف علشكر ارةلا / أ                    

  
 

 : ممخص المداخمة 

 
 

نلكؿ ارداطلقلت اررلا  ةارع دف فركع اريلـ ارديةـ ارد راص  ك ارديةـ ارذم ل      
ارن   كرةنلء ...كلرديلةـ ارد راا  في داطلقلت علـ ارل لف أك علـ ارناس أك ارطب 

ك . ارديلةـ ك نةؿ ارداطلقلت ارقدلّ  رليلكـ ك  ل ؿ عدلدة دن ل ار ركلب اردزةي 
إعراةل ك ةنلء    كاء اردركب اردزةي يـ كلد لف إقدا دل إر  ارررل كةيل دل ا دل كاقدا 

كلنت اركلد لف عرةل لف أك ديرة لف   كّد أةلزت اردةلدع ارلركل  اكغ اردركب اردزةي في 
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ارداطلقلت اريلدل  عند اريركرة ددل  ل ـ في إّراء ارداطلقلت ارد راا  في اريلكـ 
 .ارنا ة دل  ك ارقس قركل :  ك  ن نلكؿ ةلر قللؿ داطلقلف  دل 

     

 

 

  –ارتباطا وثيقا بالصناعة المعجمية في اللغػات المتخصصة فاللغة المتخصػصة ( المصطلح )  إف لقضية  
 (1.)معين   اللغة في حػد ذاتػها حينما تستعمل في مجاؿ تقني أو علمي أو فني  ىي –كما نعلم 

و ى: و على ىذا األساس فإف المعجم المتخصص , و ىػي من المجاالت الحديثة في البحث          
كالمعاجم المتخصصة لمصطلحات , المعجم الذي يتناوؿ المصطلحات الخاصة بفػرع من فروع العلػـو 

 (2.....)أو الكيمياء , أو الطب , علػم اللساف 

و حين نذكر المعجػم المتخصص فإننا نطرح العديد من التساؤالت و اإلشكاليات المرتبطة بو          
؟ و ما ىػي الشروط التي ينبغػي أف تراعػى في صنػاعة ىذا المعجػم ؟  من يصنع المعجػم المتخصص  :منها

و بم تمتاز ىذه المعاجم المتخصصة؟ و ما عالقتها بمجاؿ التألية و الحاسوب ؟ و كيف يسهم التركيب 
 .   .......المزجي في وضع المصطلح في المعاجم المتخصصة؟

إف المراد بها الكتب اللغوية التي تعالج األلفاظ حيث إف كلمة المعجم إذا أطلقت على العمـو ف         
أو التي تجمع األلفاظ المتصلة بمعنى أو بموضوع واحد في رسالة ,تتناوؿ مدلولها وكل ما يتصل بها لغويا

معاجم األلفاظ ويقاؿ لها أيضا المعاجم ,وعلى ىذا تنقسم المعاجم إلى نوعين...  أو كتاب
وتجمع األلفاظ ,ومعاجم المعاني ويقاؿ لها أيضا المعاجم المبوبة,بال تمييز وتتناوؿ ألفاظ اللغة,المجنسة

 (3)المتصلة بموضوع واحد فقط كموضوع المطر أو الجياد أو شواذ اللغة وما إلى ذلك
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ليجلو منها ما نسميو المعنى المعجمي وىذا ,حوؿ الكلمة إيضاحا وشرحا"وعليو فإف المعجم يدور         
ر في حقيقتو على المعنى االجتمػاعي أو الداللي الذي يعني بتتبع الجملة أو قػل الحدث المعنى قاص

 (4")الكالمي وما يحيط بو

  

فإذا تعدد معنى الكلمة المفردة حاؿ ... أف يكوف متعددا ومحتمال "إف من طبيعة المعنى المعجمي       
وعليو فإف تعدد معنى الكلمة في المعجم ,انعزالها تعددت احتماالت القصد وىذا يعد تعددا في المعنى

 (5)يرجع إلى صالحيتها للدخوؿ في أكثر من سياؽ ومن ذلك يأتي تعدد معناىا واحتمالو في حالة اإلفراد

  

فمعظم المصطلحات ,كما أف المعنى يتحوؿ تحوال مقصودا أحيانا ويتطور تطورا عاديا أحيانا أخرى      
وغيرىا كالصالة والزكاة والصياـ والحج والهدى والسعي ونحوىا محوؿ  الفقهية واإلسالمية في العبادات

كما أف تطور الداللة من عصر ,عن معاف لغوية عامة إلى معاف اصطالحية خاصة عن طريق القصد والتعمد 
إلى عصر يعد صدى لتحوؿ اجتماعي كلفظ الحرية مثال الذي كاف يتصل بالرؽ والعبودية ثم تحوؿ ليحمل 

وىذا يدخل في إطار التحوؿ الداللي (6)رة على االختيار سياسيا أو فكريا وما إلى ذلكمعنى القد
 لمفردات اللغة

  

وإذا كاف اللفظ األدائي في اللغة صورة للمواضعة الجماعية فإف المصطلح العامي في سياؽ النظاـ        
فهو نظاـ إبالغي ,حاللغوي نفسو يصبح مواضعة مضاعفة إذ يتحوؿ إلى اصطالح في صلب االصطال

 (7)مزروع في حنايا النظاـ التواصلي األوؿ

  

وتعد المصطلحات بالنسبة للعلـو مجمع حقائقها المعرفية والعنواف الذي يتميز بو كل واحد منها عما       
حتى لكأنها تقـو من كل "وليس من مسلك يصل بو اإلنساف إلى منطق العلم غير ألفاظو االصطالحية,سواه

اـ جهاز من الدواؿ ليست مدلوالتو إال محاور العلم ذاتو ومضامين قدره من يقين المعارؼ وحقيق علم مق
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فإذا استباف خطر المصطلح في كل فن توضح أف السجل االصطالحي ىو الكشف المفهومي ,األقواؿ
 (8")الذي يقيم للعلم سوره الجامع وحصنو المانع

  

فلو تتبعت كشفو المصطلحي ,لنفسو من اللغة معجما خاصاكيف أف كل علم يصطنع "وىذا ما يفسر     
وقارنتو بالرصيد القاموسي المشترؾ في اللغة كالتي يتحاور بها العلم ذاتو لوجدت حظا وفيرا من ألفاظ 

وىذه الحقيقة تصدؽ على علم ...العلم غير وارد قطعا في الرصيد المتداوؿ لدى أىل ذلك اللساف
 (9")بشرية تبلورت فشيػدت لنفسػها حصنػها المستقل اللساف صدقها على كل معرفة

  

وكلنا يعلم مبلغ اتساع العلـو الحديثة وما نتج عنو من كم ىائل من المصطلحات في شتى       
أخذت معجما علميا بإحدى اللغات األوروبية الكبيرة وقلبت صفحاتو العديدة ىالك ما "فإذا ,المعارؼ

ومع كل ىذا تظل ...لفاظ في العلـو والمخترعات الحديثة تحتويو تلك الصفحات من آالؼ األ
إذا قيست بما تشتمل عليو الكتب العلمية المسهبة في ,الموسوعات والمعجمات صغيرة وجد موجزة

 (10")مختلف العلـو الحديثة

  

-منهاخاصة القديمة –أما إذا التفتنا إلى الدرس اللغوي العربي فإننا نسجل على المعاجم العربية      
-العديد من النقائص التي تتعلق بالمصطلح في شتى مجاالت المعرفة فإذا تحدثنا عن مجاؿ األحياء 

 (11:)فبإمكاف أي كاف أف يالحظ عدة نقائص وىذه نماذج منها -مثال

                                                                                 
                                                          

لقد خلت معاجمنا من أسماء األلوؼ من أعياف النبات و الحيواف فمن النباتات الدنيا فطور مجهرية  - 1
ومن الحيواف حشرات ال تعد وال تحصى تفتك , كثيرة تفتك بمختلف النباتات الزراعية من عشب أو شجر

 دواجن الحيوافأو ب,أو باأللبسة,بالنباتات الزراعية
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على حين أف  , وعرفت الواحد بالثاني ,خلطت معاجمنا القديمة كثيرا من أسماء األحياء بعضها ببعض-2
ومن ىذه الشوائب الكثيرة أنهم عرفوا , كل من ىذه األحياء يعد في التصنيف الحديث مستقال عن اآلخر 

. نتسب إلى جنس مستقل عن جنس الثاني على حين أف كال منهما ي,أي جعلوىما شيئا واحدا,اإلوز بالبط
. وليس في تحليتهما تشابو,على حين أنهما من فصيلتين نباتيتين مختلفتين, وقالوا القنب نوع من الكتاف 

والثاني من الفصيلة , فاألوؿ من الفصيلة الوردية ,وأين ىذا من ذاؾ, وجعلوا اللوز والبندؽ نباتا واحدا
والثاني من الفصيلة , على حين أف األوؿ من الفصيلة الصليبية , والسلق وجمعوا بين الكرنب . البلوطية

 .وشتاف ما بين ىذين النوعين , .السرمقية 

  

ففي , فسرت المعاجم العربية كثيرا من األلفاظ المشهورة تفسيرا بعيدا عن التفسير العلمي الحديث-3
بن سيده في جملة الطير الجراد والزنابير وفي المخصص أدرج ا. اللساف مثال الطير اسم لجماعة ما يطير

على حين أف الطير في ,فكل ما يطير ىو عندىم طائر, والذباب والنحل وغيرىا من الحشرات التي تطير
وبعيدة ,أىم من األولى ,أما الحشرات فحلقة أخرى,العلم الحديث حلقة من حلقات تصنيف الحيواف 

 .طيراف بعض الحشرات إدماجها ىي والطير في حلقة واحدة وفي العلم الحديث ال يسوغ.عنها في التحلية

فهذه .الفرنسية تماماInsecte))وكلمة حشرة نفسها ال تدؿ في معاجمنا على ما تدؿ عليو كلمة        
أي أنها , فكل حشرة لها بنية متسقة التركيب.لمة األعجمية تطلق على صنف معلـو من المفصلياتالك

ويكوف في الرأس العيوف والفم والزبانياف .زاء واضحة ىي الرأس و الصدرو البطنتتألف دائما من ثالثة أج
لذلك أطلق بعض ,وفي الصدر ثالث حلقات عليها ثالث أزواج من األرجل ال تزيد وال تنقص,أي القرناف

 . العلماء على الحشرات اسم سداسية األرجل

  

فمعظمها لم توصف ,أعياف النبات والحيوافمن أشنع عيوب معاجمنا ما نرى فيها من نقص في تعريف -4
وإذا كانت ,بأكثر من أنها نبت أو نبات أو شجر أو عشب أو بقل أو حيواف أو طائر أو ما أشبو ذلك

والسوسن ىذا ,والسماؽ معروؼ,فالحنظل مثال معروؼ"معروفة"مشهورة يضيفوف إلى ىذه الكلمات كلمة 
 ...المشمـو
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وىي في الحالين بعيدة عن ,ءت تحلية الكثير منها ناقصة أو غير صحيحةحليت جا  و األعياف التي       
فأوؿ شرط من شروط التحلية العلمية ذكر موقع النبات أو ,التحلية العلمية سواء أكانت موجزة أو مسهبة

وقد يكوف من ,أي ذكر الفصيلة النباتية أو الحيوانية التي ينتسب إليها على األقل,الحيواف في التصنيف
 .تعريفا بها, روري ذكر حلقة أو أكثر فوؽ الفصيلة أحيانا الض

وجهلوا ما في كل قسم منها من ,وقد جهل القدماء أقساـ الزىرة من كأس وتويج و أسدية ومدقة     
فمن الطبيعي أف تكوف تحليتهم للنبات ,دع تركيبها الداخلي الذي ال يرى إال بالمجهر,أجزاء

إلى ,في كل معجم حديث ,وأف نكوف مضطرين(قاـ التصنيف عليها لجهلهم ىذه األسس التي),سطحية
فنعرؼ عندئذ حقيقتو وتحليتو ,وإلى ذكر حلقة التصنيف التي ينتسب النبات إليها,ذكر اسم النبات العلمي

أو في ,أو في الكتب الزراعية ,ويصير في وسعنا متابعة تحليتو الواسعة في المعاجم الكبيرة,الجوىرية
 .ية المسهبةالكتب النبات

  

من عيوب معاجمنا تفسير الكلم بألفاظ أعجمية فالفيروزبادي مثال فسر كثيرا من أسماء النبات وغير -5
 الحبق ىو الفوتنج والبندؽ الجلوز:النبات بأسماء أعجمية فقاؿ في القاموس

  

  وطا ومرة عفصاالعربية أغالطا علمية كثيرة كقولهم إف العفص شجر يػحمل مرة بل  لقد حوت المعاجم-6
 .يحتاج إلى تصحيح  -وما كاف على شاكلتو -وىذا

  

فلما حصرت المفردات بعد زمن ,التصحيف كثير في المعاجم العربية فقد كاف القدماء يهملوف التنقيط-7
وبين الصاد ,وبين السين والشين,بين الباء والتاء والثاء ,في كتب اللغة ضل جامعوىا في بعض الكلم

وبين الطاء ,وبين الراء والزاي,وبين الفاء والقاؼ,وبين الجيم والحاء والخاء,العين والغينوبين ,والضاد
على أشكاؿ شتى ,وال سيما المعربة منها,فكانت مغبة ذلك أنهم رسموا عددا من أسماء المواليد,والظاء

كلها بمعنى   ومن العجيب قوؿ الفيروزبادي إنها)كالسماؽ مثال فمن أسمائو العبرب والعنزب والعترب,
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وفي غير المواليد ألفاظ مصحفة عددىا  ,والحمحم والخمخم,والشلجم والسلجم,(وليس فيها تصحيف
 .كبير

  

أي أف بعض األسماء كانت في القديم تطلق على ,تبدؿ اليـو مدلوؿ العديد من أسماء أعياف النبات -8
عاجم القديمة عدـ ورود المدلوؿ فمن معايب الم,وأصبحت في زمننا ىذا تطلق على نباتات أخرى,نباتات

لو تحلية غير تحلية الفل المعروؼ في ىذه , مثال كانت تدؿ على نبات نجهلو "فل"الحديث فيها فكلمة 
 . ((Jasmin Sambacاأليػاـ وىو

      

أما اليـو فالقيقب عندنا ىو جنس ( Melia  Azedarach)والقيقب في المعاجم األزادرخت         
وشتاف ما بين ىذين ,وفيو أنواع كثيرة.Acerواسمو العلمي ( érable)بالفرنسية الشجر المسمى

 .الجنسين من الشجر

  

لدينا عدد غير قليل من األسماء العامية التي نطلقها اليـو على نباتات وحشرات ليس لها أسماء في -9
المحيػط اسما ألحػد أنواع فنحن نتسػاءؿ مثال لماذا ذكرت كلمػة سندياف في القامػوس ,معاجمنا القديمة 

وىي كلمة نسمي بها منذ مئات من السنين نوعا "ملوؿ"ولم تذكر كلمة (quereus coccifera)البػلوط
ولماذا نعد كلمة ,ال يقل شهرة عن األوؿ في الشاـ ( quereus lusitanica)آخر من أنواع البلوط

نبها ؟ أ ألف األولى فارسية وأدخلت ونعد كلمة ملوؿ عامية يجب تج,سندياف صحيحة يمكن استعمالها 
وألف الثانية سريانية لم تعرؼ ولم تذكر على الرغم من شيوعها؟ إف اتباع مثل ىذا المنطق ,في المعجم

 .يحوؿ دوف نمو لغتنا الضادية

  

ىذه النقائص تسجل على معاجمنا القديمة خاصة ولكنها ال تنقص من قدر تلك اإلنجازات إذا         
والمقصروف ىم علماء العصور ,فقد كاف من الصعب أف يأتوا بأحسن منها في أيامهم"عهودىا  ثمناىا في

األخيرة الذين جمدوا ولم يعملوا شيئا في إصالح المعجمات القديمة وفي تصنيف معجمات تساير العلـو 
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شذبة للمعاجم ليست إال صورا صغيرة م... ومن المعلـو أف المعاجم العربية الحديثة, الحديثة وتتسع لها
 (12")القديمة فهي قد اشتملت على معظم ما ذكرنا من شوائب

  

سواء تحدثنا عن الجهود ,وفي الفترة األخيرة تدعمت المكتبة العربية بالعديد من المعاجم المتخصصة      
 ويعرؼ,الفردية أو نشاط المؤسسات العلمية إذ أف للمجامع العربية إسهامات عديدة في ىذا المضمار 

تتبعوا وضع المصطلحات العلمية في اللغة العربية أف جهد األفراد فيو فاؽ جهد الجماعات "اللذين 
أي بدقة المصطلحات ,بل بالكيفية,ال بالكمية,بذ الجميع  حتى إذا أنشئ مجمع مصر للغة العربية,إجماال

لعلمي العراقي أو وال ننسى جهود المجامع اللغوية األخرى كالمجمع ا( 13")التي وضعها أو حققها
 (14)المجمع العلمي العربي بدمشق وغيرىا من المجامع 

       

فإف المعاجم المتخصصة ينبغي أف تراعي جملة من القواعد في وضع مصطلحات   وعلى العمـو        
 (15)العلـو الحديثة من ذلك 

 ى العلمي الجديدوتضمينها المعن,تصوير المعنى اللغوي القديم للكلمة العربية-أ         

 اشتقاؽ كلمات جديدة من أصوؿ عربية أو معربة للداللة على المعنى الجديد-ب         

 ترجمة كلمات أعجمية بمعانيها-ج         

     تعريب كلمات أعجمية وعدىا صحيحة-د         

  

ل مسؤوليتها وكخالصة لما سبق فإننا نقوؿ إف صناعة المعاجم المتخصصة ينبغي أف تتحم        
وأف تسعى لتوحيد المصطلح العلمي العربي وذلك من خالؿ التنسيق فيما , المؤسسات والهيآت العلمية

وأف تعمل على الترويج للمصطلح العلمي المعتمد من خالؿ النشر الواسع لو في األقطار العربية وأف , بينها
ب ال لشيئ إال ليكوف لها الدور الفعاؿ حين تستعين في ذلك بالتقنيات الحديثة باستخداـ التألية والحاسو 
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الوصوؿ إليو والتعامل  -على حد سواء-يصبح المصطلح العلمي متداوال ويتيسر على األفراد والهيئات 
 .بو

 : التركيب المزجي       

كلف عرض عل  أقد دؤ درات ارلر  اريرةل  أرالظل دركة   ركلةل دزةلل دّؿ ةطنةددللت      
  دةلؿ رلنقت :" ةلطةددللت   فلع رض علل ل ةنلء عل  ّرار اردةدع ك ك ك رأ ةددللت ك

ك ّد أقلؿ دكيكع ار ركلب      "ك  رل ركلب اردزةي في  انلؼ اردكارلد ك   قلة  إرله 
اردركب اردزةي يـ كلد لف : " اردزةي إر  رةن  اراكؿ فل رذت فله ارةرار اّ ي 

دل كاقدا   إعراةل ك ةنلء    كاء أكلنت اركلد لف عرةل لف إقدا دل إر  ارررل   ك ةيل دل ا 
أعالـ ارشرلص ك أعالـ ارةنلس ك ارظركؼ ك ارقكاؿ ك   ك لككف ذرؾ في.أك ديرة لف 

 (16)".اراكات كاردركةلت اريددل  ك اركقدات ارالزلل ل  

د كافؽ ّك" ك لةكز اكغ اردركب اردزةي في ارداطلقلت اريلدل  عند اريركرة "      
اردؤ در عل   ذا ارةرار   ك كلف دف ارديلـك في أّنلء اردنلّش  أف ّرار اردةدع ار لةؽ ةيدـ 
كةكد قلة  أك يركرة إر  ارنقت أك إر  ار ركلب اردزةي في  انلؼ اردكارلد لظؿ ديدك  

 (17)". ةه

لنع في  ذا ك ّةؿ ا رلذ ّرار ار ركلب اردزةي  ذا نظرت رةن  اراكؿ في  ةرلر د         
اردكيكع ّدده إرل ل ار  لذ أدلف ارركري  ك ددل ةلء فله أف اردركب اردزةي انكؼ دن ل 

أ ل ه اةلح د لء : اردركب اريددم دّؿ أقد عشر ك لةل ك دركةلت ارظركؼ ارزدنل  نقك : 
 ك ةلرم ةلت ةلت أم د الاةل   ك :   ك رلؿ ن لر   ك دركةلت ارظركؼ اردكلنل  نقك 

كا : ةلف أم د ك طل   ك دركةلت ارقكاؿ نقك  كّع ةلف يكا في قلص ةلص   ك  اّر ّك
شذر دذر   ك اردركةلت اراك ل  دّؿ يلؽ يلؽ رقكلل  اكت اررراب   ك رلز ةلز 
راكت ارذةلب كدركةلت أعالـ يلر عرةل  اراؿ دّؿ ةيلةؾ   ك ةر نار   ك 

 (18)قيردكت
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في ش   اريلـك ك إذا انارفنل إر  دلداف علـ  ك  نلؾ داطلقلت علدل  كّلرة ل ـ  داكر ل 
ارناس فإننل نةد دف ارداطلقلت اررا ة  داطلقي ارناس ة دل  ك ارقس قركل  ار ي 
 يةر عف نكع دقدد دف ا يطراةلت ارنا ل  يدف  راص علـ ارناس اريللدم ك فلدل 

 للي شرح دكةز رلداطلقلف

 :ا يطراةلت ارناس ة دل  

لطه ارةل ي ل لؾ ككقدة نا ل  ة دل    ك   أّر ارقلر  ارنا ل  ةلرقلر  اإلن لف في دق     
ارة دل  ك اريكس اقلح في  كازف  قت ارظركؼ اريلدل  رشرال   كل  د كافة    ك 
ارة ـ لي ةر ك لطل ةلف ارةل   اررلرةل  ك ةلف ارذات ككللف نا ي   ك لؤدم اريرط ارشدلد 

طرب  ذا ار كازف ك ارن لة  في اررلر  ككف اردزدف ك ايطراب ارشرال  إر  أف لي
 . إدكلنل  علرل  إلالة   ذا ارارد ةل يطراةلت ارناس ة دل  

ك ا يطراةلت ارنا ل  ارة دل   ي ايطراةلت ة دل  دكيكعل    ذات أ لس ك      
   الب اردنلطؽ ك ارعيلء ار ي ل قكـ فل ل (ة ةب ا يطراةلت ا نايلرل )أاؿ نا ي 

دف % 5;إر   95  ك  ةدر ن ة  قدكث  ذي ا يطراةلت دف. ارياةي ارذا ي  ارة لز
اردري  ارذلف ل رددكف عل  ارطةلء ك  ذي ا يطراةلت أكّر  اشلل في ارقيلرات ارديةدة 
ار ي لشلع فل ل اراراع ك ار نلفس ك ارةلؽ ك ارركؼ ك ا   ّلرات ارةن ل  ارد  درة   ك 

ل في ارطةة  ار د ك ط  قلث ار أّر كايح ةلرقللة ا ة دلعل  ك  ي أكّر  ي أكّر قدّك
شلكعل ردل اإلنلث دن ل ردل ارذككر ك ن ة  كةلرة ةدا دف قل ت ار رلب عف اريدؿ  رةع 

ك أكّر ارعراض شلكعل  ي  لؾ ار ي   يلؽ ةلرة لز اردكرم ك ...يل  شكلكل ناس ة دل  
 (19)  .ارة لز ار يدي

فةد ا رذت اردةلدع ارلركل   -ّرلب دف ار ركلب اردزةيك  ك دكيكع  –أدل ارنقت  
 .عنددل  لةأ إرله اريركرة اريلدل   -ةيع درات في  كارلن در لا   -ّرارات ةةكازي
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ارنقت ظل رة رركل  اق لةت إرل ل ارلر  ّدلدل كقدلّل   ك رـ : " دف ذرؾ ارةرار اّ ي      
ارقركلت ك ار كنلت   ك ّد كردت دف  ذا  لل ـز فله اررذ دف كؿ اركلدلت   ك   دكافة 

عند )ارنكع كّرة  ةلز ّلل ل ه  ك دف ّـ لةكز أف لنقت دف كلد لف أك أكّر ا ـ أك فيؿ 
عل  أف لراع  دل أدكف ا  رداـ ارالي دف ارقركؼ دكف ارزكا د   فإف كلف ( ارقلة 

لء ارن ب   ك اردنقكت إ دل اش رط أف لككف عل  كزف عرةي   ك اركاؼ دنه ةإيلف  ل
إف كلف فيال كلف عل  كزف فيلؿ أك  ايلؿ إ  إذا اّ يت اريركرة يلر ذرؾ ك ذرؾ ةرلل 

 (20)"عل  دل كرد دف اركلدلت اردنقك   
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 انًظطهحاخ انؼزوضُح فٍ انشؼز انشؼثٍ 

 

 سوقاٌ يحًذ: انذكرىر                    

 كهُح اِداب / جايؼح انًذَح 

 و انهغاخ و انؼهىو االجرًاػُح و اإلَساَُح

 

 :ددرػؿ
٢ هزَ حُلي٣غ ػٖ هخّٓٞ ُٜٔطِلخص حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ ، ٣ٔظلٖٔ طلي٣ي ٓلّٜٞ كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ حُ٘ؼز

 .ٝحُٔؼَٝكش ػ٘ي حُؼَد 

 

 ٣ؤْ حُزخكؼٕٞ كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ٖٓ ك٤غ حُُٕٞ  ٝ حُِـش ٓزؼش أهٔخّ ، ٣وٍٞ ػزي حُٞٛخد 

 

 حُِِٔٔش ، ٝ حُيٝر٤ض     ? ٝ ٓٔخ ؿيى ك٢ أُٝحٕ حُ٘ؼَ حهظَحع  حُلٕ٘ٞ حُٔزؼش ، ٝ ٢ٛ ? " كٔٞىس 

 

."ٝ حُٔٞٗق ٝ حُِؿَ ٝ حُوٞٓخ ٝ ًخٕ ًخٕ ٝ حُٔٞح٤ُخ 
1
  

 

 ر٤ٖ حُلٜل٠ ٝ حُؼخ٤ٓش ،ٝ ٢ٛ ٓخ  ٣ِٓؾأٍرؼش كٕ٘ٞ كو٢ ط٘ظْ رخُِـش حُؼخ٤ٓش ، أٝ رِـش  ٖ ٌٛٙ حُلٕ٘ٞٓ

 

 .٣ؼَف رخُِـش حُِٔٗٔش ك٢ حُِؿَ
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 كخُِؿَ ٝ حُوٞٓخ ٣٘ظٔخٕ رِـش ػخ٤ٓش أٝ ِٓٗٔش ، أٓخ حُٔٞح٤ُخ ٝ حٌُخٕ ًخٕ كال طَحػ٠ ك٤ٜٔخ هٞح٤ٖٗ حُؼَر٤ش   

 

 .ٌُي إٔ حُ٘خػَ ك٢ ٣ٌٖٛ حُل٤ٖ٘ ال ٣ٜظْ رظلو٤ن حإلػَحد، ٝ ال ٣لَٙ ػ٤ِٚٝ ٗوٜي ر.ر٘خء   ٝ اػَحرخ 

 

حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼ٣َش ك٢ ٣ٌٖٛ حُز٤ظٖ ( ٛـ  85<ص ) ٝ هي ؿٔغ حرٖ ا٣خّ  
1
? 

 

 .حٓظيف ر٤ٖ حٍُٟٞ ٢٘٣ُ ٌخٕ ٝ ًخٕ ر***  ٢٘٤ٗ    ُؿَ هخ٢ٟ هي يٝر٤ضُ هٞٓخ

 

 .  حُؼـ٤ـ٢٘حُـ٘ؼـَ ٓـَحٛخ ٓـٖ  كـؤرـلَ***  رـال ٓـ٤ـ٢٘    ٓـٞحُـ٤خ ٓٞٗقٝ حٗـوـَ 

 

 

 ٝ ٓـٔٞع كٕ٘ٞ ? " ك٤ٖ ٣وٍٞحُؼخ١َ حُلخ٢ُ ًظخد ٝ ٌٛح حُظو٤ْٔ ٛٞ ٗلٔٚ حًٌٍُٔٞ ػ٘ي ٛل٢ حُي٣ٖ ك٢ 

 

 حُ٘ظْ ػ٘ي ٓخثَ حُٔلوو٤ٖ ٓزؼش كٕ٘ٞ ، ال حهظالف ك٢ ػيىٛخ ر٤ٖ أَٛ حُزالى ، ٝاٗٔخ حالهظالف ر٤ٖ حُٔـخٍرش 

 

 ٝ حُٔزؼش حًٌٍُٔٞس ٢ٛ ػ٘ي أَٛ حُٔـَد ٝ َٜٓ  . ٤ٓؤط٢ ًًَٛخ  ٝ حُٔ٘خٍهش ك٢ ك٤ٖ٘ ٜٓ٘خ ، ٝ

 

 .   حُ٘ؼَ حُو٣َٞ ٝ حُٔٞٗق ٝ حُيٝر٤ض ٝ حُِؿَ ٝ حُٔٞح٤ُخ ٝ حٌُخٕ ًخٕ ٝ حُلٔخم? ٝ حُ٘خّ ٌٛٙ 

 

 ٝ أَٛ حُؼَحم ٝ ى٣خٍ رٌَ ٝ ٖٓ ٤ِ٣ْٜ ٣ؼزظٕٞ حُؤٔش ٜٓ٘خ ، ٝ ٣زيُٕٞ حُِؿَ ٝ حُلٔخم رخُلـخ١ُ 

 

. "ٝ حُوٞٓخ 
1
 حُِِٔٔش ٝ حُيٝر٤ض ? ٌٛٙ حُلٕ٘ٞ حُٔزؼش ٝ ٢ٛ ?"ر٤٘ٔخ ٣َٟ آهَٕٝ إٔ حُلٕ٘ٞ حُٔزؼش ٢ٛ  

  

." ٝ حُٔٞٗق ٝ حُوٞٓخ ٝ ًخٕ ًخٕ ٝ حُٔٞح٤ُخ ٝ حُِؿَ 
1
 ربهَحؽ حُ٘ؼَ حُو٣َٞ ٖٓ حإلكٜخء ، ٝ اىهخٍ  

 

 ? ٝ ُٕٝ حُِِٔٔش ًٔخ ؿخء ػ٘ي حرٖ أر٢ ٗ٘ذ ٛٞ . حُِِٔٔش 

 

ْٖ كخػالطٖ ٓٔظلؼِٖ كخػالطٖ  كؤٓخ حُِِٔٔش كؤؿِحإٙ"   ك٢ ًَ ٗطَ ، ٣ٝـُٞ ك٢ كخػالطٖ . ، كـؼـِْ

 

 ْٕ  ..حُوزٖ ٝ ٣لٖٔ ك٢ ٓٔظلؼِٖ ،ٝ أًؼَ ٓخ طـ٢ء كخػالطٖ ك٢ ح٠َُد ػ٠ِ كؼالطخ

 

 ?هخٍ ح٤ُ٘ن ػزي هللا رٖ ٓلٔي حُ٘زَح١ٝ 

 

         ْٕ ْٕ ٝ حُيٓغ ُوخك٢ حُـَحّ أظَٜ اً ر****  ٣خ ٓؼظيٍ حُوي إ ٛز١َ هي رخ  .خ

 

ْٕ ****  ؿيىص ٗـ٢ٗٞ ٝ هي ًلِض ؿل٢ٗٞ      .رخُٜٔي كـزـ٢٘٤ ٝ رـ٤ٖ ٢ٓٞٗ ٗـظـّخ

 

ْٕ ****  ك٢ ٗوٞ ػٜٞى١ ٓؼ٤ض ٓؼ٢ ٓـ٤ي  . " اُن .. ٌٓ أٛزق ىٓؼ٢ ػ٠ِ كَحهي ؿيٍح
1

    

 

 .إ ٓلخُٝش كَٜ حُٜٔطِلخص حُؼ٤َٟٝش حُٔٞظلش ك٢ حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ ٣ٌٖٔ ط٣ُٞؼٜخ ػ٠ِ ٓلخٍٝ ٍث٤ٔش 
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 خ ال ٣َطز٢  رٌٔٞٗخص حُُٕٞ ػٔٞٓخ حرظيحء ٖٓ حُلًَخص ٝ حُٔٞحًٖ ٝ حُلَٝف، ٍَٓٝح ا٠ُ حُز٤ض ٜٓ٘خ ٓ

 

 حُ٘ؼ١َ ٝ أٗٞحػٚ ، ػْ أٗٞحع حُوٜخثي ٝ ر٤٘ظٜخ ح٤ٌِ٤ُٜش ٖٓ ك٤غ ػيى حألر٤خص ٝ ػيى حألٗطَ ٝ حألؿٜخٕ ، 

 

 ص حُٔٞظلش ك٢ حُيٍحٓش ػْ أٗٞحع حُوٞحك٢ ٝ كَٝف ح١َُٝ ٝ كًَخص حُوخك٤ش، ػْ حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُٜٔطِلخ

 

 حُؼ٤َٟٝش ، ٓؼِٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حُ٘ؼَ حُل٤ٜق ٓغ رؼٞ حالهظالكخص ك٢ حُظ٤ٔٔش حُظ٢ هي ال طئى١ ا٠ُ 

 

 ظظزغ رلٍٞ حُ٘ؼَ حُؼخ٢ٓ، ٝ طو٢ٜ ػَٟٝٚ ٝ ٗٔخًؽاال ر ٝ ال ٣ظلون ًُي.حهظالف ك٢ حُٔيٍُٞ أٝ حُٔلخ٤ْٛ

 

 حُوطٞحص حُؼ٤ِٔش  ٝ طظزغؼي اه٠خػٜخ ُِظوط٤غ حُ٘ؼ١َ ، ٌٛٙ حُ٘ٔخًؽ ، ر ك٢ ط٤ٔٔش ٓغ حالؿظٜخىأُٝحٗٚ  

 

 ٝ حُ٘ؼَ حُل٤ٜق ٤ٟوش  حُ٘ؼَ حُؼخ٢ٓ ٓٔخكش حالهظالف ر٤ٖ ٕ أالػظوخى١ .حُٔؼَٝكش ك٢ حُظوط٤غ،رخإلٟخكش

 

  ٣لٜٕٔٞ ىٍٝ حٌُْ حُٔوطؼ٢ ك٢ ًَ ُٕٝ ٖٓ حألُٝحٕ ، ٝ ٣يًٍٕٞٗؼَحء حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢  ًخٕٝ هي .ؿيح 

 

 ٝ ىٕٝ إٔ ٣طِوٞح . ٝ ٤ًل٤ش ٟٜٔخ ا٠ُ رؼ٠ٜخ، ٌُٖ ىٕٝ إٔ ٣ٔٔٞح ٌٛٙ حُط٣َوش  ُٔوخ١غٗظخّ طَط٤ذ ٌٛٙ ح

 

 ػ٠ِ حُٔلخ٤ْٛ حُظ٢ ًخٗٞح ٣يًٍٜٞٗخ؛ ألٕ ٛئالء حُ٘ؼَحء ًخٗٞح ٣ؼظٔيٕٝ ػ٠ِ ح٤ُِٔوش ٝ حُزيحٛش ، ٜٓطِلخص 

 

 ٗؼَْٛ ر٤ِٔحٕ ، ٣ِٕٗٞ ٝ ٣و٤ٕٔٞ(حُ٘ؼز٢) ٗؼَحء ك٢ حُ٘ؼَ حُِٔلٕٞ  ٞح،رَ ًخٗٝ ُْ ٣ٌٞٗٞح ٓ٘ظ٣َٖ

 

 .ٝأطَى حُظل٤َٜ ك٢ ٌٛح حُٔوخّ ا٠ُ ٓوخّ آهَ . خُيٗيٗش ك٢ حُظـ٢٘ ٝ حإلٗ٘خىحُطزغ أٝ ٓخ ٣ؼَف ر 

 

 ال ػ٠ِ ٓز٤َ حُلَٜ رَ ٣ٌٖٔ ط٤ٓٞغ حُيٍحٓش ا٠ُ أٗٞحع لٖ ٖٓ حُلٕ٘ٞ حُِٔلٞٗش ، ٝ ٛٞ حُِؿَ رٝ أريأ 

 

 ا٠ُ  رالى (  َٜٓ ٝ حُٔٞىحٕ) َٔ٘م حُؼَر٢ ًؼ٤َس ٖٓ حُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ ك٢ ر٤جخص ٓوظِلش ٖٓ حُو٤ِؾ ا٠ُ حُ

 

 ٝ ك٢ ٌٛٙ حأل١ٝخٕ كٕ٘ٞ ًؼ٤َس ٝ أُٝحٕ ٓظؼيىس ُِ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ ًؤُٝحٕ حُ٘ؼَ .ا٠ُ حُٔـَد حُؼَر٢.حُ٘خّ

 

 ٝ حُِؿَ حُ٘خ٢ٓ ٝ ح١َُٜٔ ، ٝ ػ٘يٗخ ك٢ حُٔـَد حُؼَر٢ حُ٘ؼَ حُِٔلٕٞ . حُ٘زط٢ ٝ حُل٢٘٤ٔ ح٢٘ٔ٤ُ 

 

 حًظل٤ض . ٘ؼَ ك٢ حُـخٗذ حُؼ٢َٟٝ ٝ ك٢ حألُٝحٕ ٜٓطِلخص ال كَٜ ُٜخٝ  ك٢ ٌٛح حُ .رـ٤ٔغ أٗٞحػٚ

 

 ك٢ ٌٛٙ حُٔيحهِش رزؼٞ حُـٞحٗذ حُيٍح٤ٓش ُِ٘ؼَ حُؼخ٢ٓ حُـِحث١َ ـ هٜٞٛخ ـ ُظ٤ٟٞق رؼٞ 

 

 .حُٜٔطِلخص حَُٔطزطش رخُُٕٞ ٝ حُوخك٤ش 

 

 .قىاػذ انشجم انًظطهحاخ انىاردج فٍ 
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 حص حُظ٢ طـؼَ ٖٓ ٗؼَ حُِؿَ ـل٢ ًَ ر٤جخطٚ ـ ك٘خ هخثٔخ أهٜي روٞحػي حُِؿَ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٤ُِٔٔ

 

رٌحطٚ ، ٓظ٤ِٔح ػٖ حُ٘ؼَ حُل٤ٜق رـ٤ٔغ أٗٞحػٚ أ٠٣خ 
1

 ٌٝٛٙ حُوٞحػي ٗخٗجش ػٖ حُلَم ر٤ٖ هٜخثٚ حُِـش

 

 . حُلٜل٠ ك٢ ؿخٗزٜخ حَُٜك٢ ٖٓ ك٤غ ح٤ُٜؾ ، ٝ ك٢ ؿخٗزٜخ حُٜٞط٢ حُلُٞٗٞٞؿ٢ 

 

  خرٚ؛ حُؼخ١َ حُلخ٢ُ ٝ حَُٔهٚ حُـخ٢ُ ـ ٝ ك٤ٚ ٓـٔٞػش ٖٓٝ حٓظؼ٘ض رٜو٢ حُي٣ٖ حُل٢ِ  ـ ك٢ ًظ

 

 وٞحػي ًظخرش حُِؿَ، حٓظوِٜٜخ ٖٓ أٗؼخٍ حُِؿخ٤ُٖ ، ٝ حٓظوِٚ رؼ٠ٜخ ح٥هَر حُٜٔطِلخص َٓطزطش

 

 ٖٓ أهٞحٍ أر٢ رٌَ رٖ هِٓخٕ ٤ٗن حُِؿخ٤ُٖ ٝ ٓ٘ظَ ػَٝٝ حُِؿَ، ٝ ٌُٖ ٛل٢ حُي٣ٖ ٣ٌَ٘ رؼٞ 

 

 ٝ هي." ٝ ٛٞ ر١َء ٜٓ٘خ كٔذ هٍٞ ٛل٢ حُي٣ٖ, خ حُزؼٞ ا٠ُ حرٖ هِٓخٕ ح١َُٝ٘ ٝ حُوٞحػي، حُظ٢ ٣٘ٔزٜ

 

 ٝ ١َٝٗخ ُْ ٣لٚ رٜخ، ٖٓ  ُْ ٣ًٌَٛخٗوَ حُٔظؤهَٕٝ ٖٓ أٍرخد حُِؿَ ػٖ حإلٓخّ أر٢ رٌَ رٖ هِٓخٕ أ٤ٗخء 

 

" .طل٣َْ أ٤ٗخء ٖٓ حإلػَحد حُول٤ق ح١ٍَٝ٠ُ ، ٝ حُٟٞغ حأل٢ِٛ، ٝ هي ٝهغ ٛٞ ك٢ أٟؼخكٜخ 
1
 

 

 ل٢ حُي٣ٖ ا٠ُ طي٣ٖٝ ٓخ هخُٚ  حرٖ هِٓخٕ ك٢ هطزش ى٣ٞحٗٚ ػٖ ١َٝٗ ًظخرش حُِؿَ ، حُظ٢ ط٘خهٞ ٝ ٣٘ظوَ ٛ

 

."ٝ هي ؿَىطٚ ٖٓ حإلػَحد ًظـ٣َي ح٤ُٔق ٖٓ حُوَحد ." ٓخ  هخُٚ ٛل٢ حُي٣ٖ ٓخروخ
1
 

 

 زخٌٛح ًالّ حرٖ هِٓخٕ ،ٝ ٌُٖ ٛل٢ حُي٣ٖ ٣لَٔ ًالّ حرٖ هِٓخٕ رٔلّٜٞ آهَ ٓوخُلخ ٣َُٜق حُِلع ، ًحٛ

 

 أٗٚ كَّ حإلػَحد ٓطِوخ ، ٝ ُْ ? ٝ طؤُٝٞح هُٞٚ . " ٌٓٛذ حُظؤ٣َٝ ، ٓظٜٔخ ؿ٤َٙ رظؤ٣َٝ ًالّ حرٖ هِٓخٕ  

 

 ٣وٜي ًُي ، ٝ اٗٔخ ٠ٜٗ رٌُي حُوٍٞ ػٖ طوٜي حإلػَحد ، ٝ طظزغ هٞح٤ٗ٘ٚ ، ك٤ـِذ حُظ٤ِْٗ ػ٠ِ أُؿخٍ ٖٓ 

 

 ًح هٜي رٚ حإلػَحد ، ٝ ُْ ٣ٌٖ حُظ٤ِْٗ ١َٝ٘ٓخ ال ٤ٓٔخ ا? رؼيٙ ، ٝ حُي٤َُ ػ٠ِ ًُي هُٞٚ ك٢ حُوطزش أ٠٣خ 

 

 هزَ أر٢ رٌَ حرٖ هِٓخٕ ، ٝ ٌُٖ ح٣ٌُٖ رؼيٙ  ُٔخ ٓٔؼٞح ٓ٘ٚ ًُي حُظ٣ِٞق ، حُظِٓٞح طَى حُـ٤ٔغ ، كٌخٕ ًُي 

 

 كبٕ حُظِ٘ٙ ػٖ حُ٘زٜخص ى٤َُ ػ٠ِ . ْٜٓ٘ ًِِّٝ ٓخ ال ٣ِِّ ، ٝ ٛٞ ُؼ١َٔ حألكٖٔ ٝ حألػ٠ِ ٝ حألؿ٠ِ 

 

."حُويٍس 
1

 زيٝ إٔ ٛل٢ حُي٣ٖ ال ٣لزٌ طـ٣َي حُِؿَ ٖٓ ًَ ٓظخَٛ حإلػَحد ًزو٤ش حُ٘ؼَحء ح٣ٌُٖ ؿخءٝح ٝ ٣

 

 رؼي حرٖ هِٓخٕ ، ٝ ٌُ٘ٚ ػخد ػ٤ِْٜ ػيّ كْٜ ٓوخُش حرٖ هِٓخٕ حُٞحٍىس ك٢ ٓويٓشى٣ٞحٗٚ ، ك٤ٖ حٗظ١َٞح 

 

 ٛل٢ حُي٣ٖ ال ٣ٌظل٢ ٝ .ط٘و٤ش حُِؿَ ٖٓ حُِـش حُٔؼَرش ٓٔظ٘ي٣ٖ ػ٠ِ ٓخ ٍٝى ػ٤ِْٜ ٖٓ ًالّ حرٖ هِٓخٕ 
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 رخُظ٤ٛٞخص أٝ حألكٌخّ ٝ ح١َُٝ٘ حُٔز٤٘ش ػ٠ِ حُظٍٜٞحص ، ٝ ػ٠ِ ٓخ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ كٖ حُِؿَ ، رَ 

 

 ،٣ٌٛذ ا٠ُ حُٞحهغ حُ٘ؼ١َ  ـ ٓؼِٔخ ٣يػٞ أٓظخًٗخ ٜٓطل٠ كًَخص ـ ٌٛح حُٞحهغ ٛٞ ٓخ ٣ـذ حهظلخء أػَٙ 

 

 ٌٛح حُظٍٜٞ ىكغ ٛل٢ حُي٣ٖ حُل٢ِ ا٠ُ طظزغ ٗؼَ حرٖ. ٠خ ٝ حُ٘ٔؾ ػ٠ِ ٓ٘ٞحُٚ ، ٝ حٓظ٘زخ١ حُوٞحػي ٓ٘ٚ أ٣

 

 .هِٓخٕ ٝ ؿ٤َٙ ٖٓ ٤ٗٞم ٌٛح حُلٖ ًٔيؿ٤ِْ ، ٝ ٖٓ ٌٛح حُٞحهغ حُ٘ؼ١َ ٛخؽ ٛل٢ حُي٣ٖ هٞحػي حُِؿَ  

  

 .رؼٞ حُٜٔطِلخص حَُٔطزطش روٞحػي ٗظْ ٗؼَ حُِؿَ

 

 . إَقاص حزفك٢ حٌُِٔش ، ٝ سَادج حزف : أوال 

 

 ٌٛٙ حُٜٔطِلخص حُٔظؼِوش " حُؼخ١َ حُلخ٢ُ ٝ حَُٔهٚ حُـخ٢ُ" ٖ حُل٢ِ  ك٢ ًظخرٚ ٝ هي ػٕ٘ٞ ٛل٢ حُي٣

 

 ?روٞحػي حُِؿَ،رٔخ ٢ِ٣

 

 ك٢ ػَِ حألُلخظ ٝ حٛطالكْٜ ك٤ٜخ ٖٓ ٣ُخىس كَف أٝ ٗوٜٚ أٝ اريحُٚ ، ٝ ٓخ ٓ٘ؼٞح ٖٓ حٓظؼٔخُٚ ، "  

 

ٝ ٛٞ ؿخثِ:ٌو ذُاول طفٍ انذٍَ يظطهحاخ أخزي يٍ يظطهحاخ انشؼز انؼايٍ ذحد ػُىا  

  

ػَِ حُوٞحك٢ ٝ حٛطالكْٜ ك٤ٜخ ، ٝ ٓخ ٓ٘ؼٞح ٖٓ حٓظؼٔخُٚ ٝ ٛٞ ؿخثِ ك٢ حُ٘ؼَ ، ٝ ٓخ أؿخُٝٙ ، ٝ ٛٞ"  

 

."ٓٔ٘ٞع ك٤ٚ  
1
.ٝ ٛٞ هٔٔخٕ أ٠٣خ    

 

.ك٤ٔخ ٓ٘ؼٞح ٖٓ حٓظؼٔخُٚ ، ٝ ٛٞ ؿخثِ ك٢ حُ٘ؼَ ?  انقسى األول  

 

 .ك٢ حُ٘ؼَ  ك٤ٔخ أؿخُٝح حٓظؼٔخُٚ ، ٝ ٛٞ ؿ٤َ ؿخثِ?   انقسى انثاٍَ

 

ٝ ٖٓ هالُٜخ ٣ٌٖٔ كَٜ.حُٔلخٍٝ حُظ٢ ػخُـٜخ ٛل٢ حُي٣ٖ إلرَحُ هٞحػي حُِؿَ ٝ ؼ٘خ٢ٖٛ٣ٝ أْٛ حٌُٛٙ   

  

  .رؼٞ حُٜٔطِلخص حَُٔطزطش رٌٜح حُ٘ؼَ ؿ٤َ حُل٤ٜزق

 

؛ ًوٍٞ ٓيؿ٤ِْ  سَادج حزفـ  6
1
?  

 

ه٢ٌُ٘ ؿٔخٍ ٌٛح ح٤ُِٔق ْ أُوي  ٝ ٌُٖ ٓؼٌٍٝ أٗخ ٛٞ ٣٘وٌ      ****         

 

.أٟخف حُ٘خػَ ِٛٔس هطغ ا٠ُ ًِٔش ه٢ٌُ٘ كٜخٍص أه٢ٌُ٘   

 

ٝ ًوُٞٚ أ٠٣خ 
1
?  
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.ُوي حطلٌْ حُؼ٘ن ك٤ّٚ             ****     هللا ٣ؼِْ ٓخ روِز٢ ٝ ر٤ّٚ     

 

 أٟخف حُ٘خػَ أُلخ ا٠ُ ًِٔش ـ طلٌْ ـ كؤٟلض ـ حطلٌْ ـ ٝ ٌُٖ حألُق طِلع 

 

ٝ هخٍ حُ٘خػَ حًٌٍُٔٞ آٗلخ 
1
? 

 

ًِ    ****    ًٖ ٤٘ٗخػٞ رخُؼ٤ُٖٞ ٍأ٣ض ًق  ًِ ًِ  ٝ ٓخ ٗي١ٍ إٔ ٍٝك٢ ٤ّ٘ٗغ ِ

 

ـ ٤٘ٗخػٞ ـ ? أٟخف أُلخ ا٠ُ ك٘ٞ حٌُِٔش ـ ٤٘ٗؼٚ ـ كآُض ا٠ُ   

 

ٝ هخٍ حُ٘خػَ ٗلٔٚ ك٢ ُؿَ آهَ
1
 ?  

 

َْ ٟٓٞغ  ْٖ                     ُْ طـي ك٢ ً ػالْع ح٤ٗخ ك٢ حُزٔخط٤
1

 

 

                َْ ْْ ٝ حُو٠َٙ ٝ حُط٤ ْٙ ٝ حٓـٔـــْغ  ح٤ُٔ٘ ْْ ٝ طِ٘ ٗــ  

 

ْٝ ط٘زٚ حُـ٘خ     ْٖ         ك٢ ٣ٍخ ٍْ كٍٞ حُؼ٤ ٝ ٓالْف رلخ  

 

ٝ ػـٔـ٤ٞس هٜـ٤َٙ                 ط٘ظَٝح حُوالع طـ٘خ       

 

٢ْٛ طلَٔ ١خْم ػ٘خ      ُْ ٗط٤ن ٗلخٍهٞٛخ               ٝ   

 

.ً ٣ٞىع كـٌؤٕ حُ٘ٔـْ ك٤ٜخ                           ٝؿٚ ػخٗن ا  

 

.أٟخف ٝحٝح ا٠ُ ًِٔش ٗلخٍهٚ ، كٜخٍص ـ ٗلخٍهٞ ، ٓغ كٌف ٤َٟٔ حُـخثذ   

 

 ٝ أ٤َٗ ٛ٘خ ٖٓ رخد حُظ٘ز٤ٚ ػ٠ِ آٌخ٤ٗش طو٣َؾ ٌٛٙ حألر٤خص حُٔخروش رخُظوط٤غ حُ٘ؼ١َ ، ٝ طٌٕٞ 

 

 ك٢ ُٕٝ ٖٓ أُٝحٕ رلَ حََُٓ حُٔـِٝء ، ٓغ  رؼٞ حُظؼي٣الص حُز٤ٔطش ك٢ حُؼَٝٝ ٝ ح٠َُد 

 

.ٗظزخٙ ٝ حُلٌٍ ك٢ هَحءس حألر٤خص هَحءس ِٓٗٔش ٓغ حال  

 

?ٝأهيّ ٌٛح حألًٗٔٞؽ ُظ٤ٟٞق حُلٌَس   

 

 ػالع ح٤ٗخ ك٢ حُزٔخط٤ٖ                             ُْ طـي ك٢ ًَ ٟٓٞغ 

ٟغْ  ْٞ ِْــِـٔـ ْْ طـَــْي ك٢ ًــ ُ                            ْٖ ْٖ ٣ـخ كـِـْزـٔخ ط٤  ػَـَــِـَـؼـَـ

 

ْٕ كــؼــــال   طٖ  كخ ػالطٞ
1

كــخ ػـال طٖ  كـخ ػال طــٖ                              
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َْ  ١خْم ػ٘خ ْْ ٗط٤ْن ٗلخٍهٞٛخ                                   ٝ ٛـ٢ْ طلٔ ُ 

ْٖ ٗــخ َْ ١ـخ هــؼـ ٍٍهــٞ ٛـخ                        ٝ ٛـْـ٤ــظـْق ٓــ ْٖ كـخ  ْْ ٗـطـ٤ـْـوـ  ُــ

 طــٖ كــخ ػــال طـٖ                         كــخ  ػــال  طٖ   كــخ ػـــال  طــٖ كـــخ  ػــال

 

ْٚ ػخْٗن اً ٣ّٞىْع  ْْ ك٤ٜخ                                       ٝؿ ْٕ حُ٘ٔ .كٌؤ  

 

ًْ ٣ــْٞى ىْع  ــٔـلـ٢ْ ٛـخ                        ٝ ْؿـــٜــؼــخ ٗـْن ا ْٔ ــ٘ـ ْ٘ .كـٌـؤ ٗـْــ٘ـ  

   

.كــؼـال  طـٖ  كــخ ػـــال طــٖ                         كـــؤ  ػـــال  طـٖ   كــخ ػـال طـٖ   

 

 

ٝ ٓ٘ٚ هٍٞ . ٝ ٌٛح ؿخثِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼخ٢ٓ ًخُ٘ؼَ حُل٤ٜق ، ال كَم ر٤ٜ٘ٔخ ? ــ إَقاص حزف 2  

 

ٓـْيَؿـ٤ِــْ
1
?  

 

ٓض      ****٣خ ٖٓ هظــِـْــ٢٘ ؿ٤خرٞ    
1

ػٌحرٞ ٗٔـْــظ٣َق ْ ٖٓ ْ
1
  

 

ٝ ٌُٖ ٛل٢ حُي٣ٖ كخطٚ إٔ ... أٗخٍ ٛل٢ حُي٣ٖ ا٠ُ كٌف أُق حُٔي ٖٓ ٓظ٠ كٜخٍص  ــ َٓض ـ   

 

ـ ?   كٌف ح٤ُخء ٖٓ ًِٔش ٗٔظ٣َق ، حُظ٢ طئٍٝ رؼي حُلٌف ا٠ُ ? ٤٘٣َ ا٠ُ كٌف كَف آهَ ٝ ٛٞ   

 

?ء حُظؼي٣الص ـ ٗٔظَف ـ ٝ ُٞال ٌٛح حُلٌف ُٔخ حٓظوخّ حُُٕٞ ، ٝ ٛٞ ٖٓ رلَ حُٔـظغ رؼي اؿَح  

 

 ٣خ ٖٓ هظ٢ِ٘ ؿ٤خرٞ                                     ٓض ٗٔظ٣َق ٖٓ ؿ٤خرٞ 

ْٖ هــظــَ ْ ٗــ٢ ؿــ٤ـــخرـــٞ           ٓــض ْ ٗــٔــْـظـــَْف  ٓـٖ ػــٌحرـــٞ  ٣ـــخ ٓــ

خ  ػــال طـٖٓــٔــظــلــغ ُـٖ  كـــخ  ػــال  طـٖ           ٓـــٔـــظــلــــغ  ُـٖ   كــــ  

 

.ٝ ٛٞ رلَ حُٔـظغ ػ٘ي حُو٤َِ رٖ أكٔي   

 

، ٓؼِٔخ ٍٝى ك٢ ُؿَ الرٖ هِٓخٕ   حذف انهاءحُٞحٍىس ػ٘ي ٛل٢ حُي٣ٖ  أَىاع انحذفٝ ٖٓ 
1

 

 

ْٕ رو٢    ْٕ ًخ  َٗؿغ كو٢ ****    ُٞال حَُ٘حد ٝ

 

ـ كو٢ ـ? رلٌف كَف حُٜخء ٖٓ ًِٔش كو٤ٚ ، كٜخٍص   

 

٤ْ هٍٞ ٓيؿِو يٍ إَقاص انحزوف ؛ 
1
 ? 

 

 ك٢ِ٘ٔ ػ٘ن حُٔالف كٞم حٓظطخػ٢            ٝ ٓخ هَٜ ػ١َٔ ك٤ٚ ٣ٔظي رخػ٢

 

ــ حٓظطخػ٢ ــ? ــ حٓظطخػظ٢ ــ ، كٜخٍص ? كٌف حُظخء ٖٓ ًِٔش    
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، ٣ًِخىس ِٛٔس ؿ٤َ أ٤ِٛش ، ٝ اٗوخٙ ِٛٔس  و انشَادج يؼا ٝ هي ٣ل١ٞ حُز٤ض طـ٤٤َح ، رخُلٌف  

 

٤َ أ٤ِٛش هٍٞ حرٖ هِٓخٕ أ٤ِٛش ، ٝ ٖٓ أٓؼِش ٣ُخىس ِٛٔس ؿ
1
?ك٢ ُؿَ ُٚ ٓطِؼٚ    

 

.َظز تطزف ػُُى و ػثس           نهحُظ َقَهها َشكى و َحثس   

 

 فٍ جًهح انكالو انذٌ قاْل           أٍَ انظذوْد و قذ طال يا طالْ 

 

 اذخُم أّخ تؼذ طىرج انحال        فزج نؼًزٌ كزتح و آَس

 

أطو٤َ ، ٝ ٌٛٙ ح٤ٌُل٤ش ? َ ا٠ُ ًِٔش طو٤َ ، كٜخٍص ك٢ ٌٛح حُِؿَ أٟخف حرٖ هِٓخٕ ِٛٔس ٝٛ  

 

 ك٢ حُ٘طن ٓٞؿٞىس رٍٜٞس الكظش ُالٗظزخٙ ك٢ حُِٜـش حُـِحث٣َش ، كخُ٘خ١ن حُـِحث١َ ٤٠٣ق ِٛٔس   

 

 ا٠ُ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع حُٔزيٝء رظخء حالكظؼخٍ ٓغ حُٔلَى ٝ حُـٔغ ، ٝ حًٌَُٔ ٝ حُٔئٗغ ، ٝ ٢ٛ ِٛٔس 

 

وٍٞ كوٜخء حُِـش ك٢ حُلٜل٠ ، ال ٢ٛ ِٛٔس هطغ ٝحٟلش ، ٝ ال ٢ٛ ِٜٓٔش ــ ر٤ٖ ر٤ٖ ــ ًٔخ ٣  

 

 ِٛٔس َٝٛ ًٔخ ك٢ حُلٜل٠ ك٢ ريح٣ش حٌُالّ ، ٝ حُظ٢ طظلٍٞ هالٍ حُ٘طن ا٠ُ ِٛٔس ٝحٟلش ،

 

?ٌٛٙ حُِٜٔس ك٢ حُؼخ٤ٓش طلٌف أػ٘خء حإلىٍحؽ ، كخُـِحث١َ ٣٘طن ٌٛح حُظ٤ًَذ ح٥ط٢ ، ًٔخ ٢ِ٣   

 

ٗٞح ٝ ح٤ُّٞ حَطـْلخرٞح حُـِحث٤ٕٞ ٓخ ْٝ كٌكض حألُق هزَ طخء حالكظؼخٍ ك٢ ًِٔش طؼخٝٗٞح ... روخ ٝ ْطــؼخ  

 

.أػ٘خء ػ٤ِٔش حإلىٍحؽ ، ٝ ٌُٜ٘خ أ٤ٟلض ك٢ حُزيح٣ش   

 

?، هٍٞ ٓيؿ٤ِْ  أَىاع انشَادجٝ ٖٓ حُ٘ٔخًؽ حُظ٢ ًًَٛخ ٛل٢ حُي٣ٖ حُل٢ِ ُظ٤ٟٞق   

 

فاٍَيٍ أشىخ أكثهذٌ                              و أتكد أج  

 

.هللا ال َُســاهــا                                يقذاْر يا ذُساٍَ   

 

ــ أٗٞص ــ? أٟخف ٓيؿ٤ِْ حُِٜٔس ا٠ُ ًِٔش ــ ٗٞص ــ كٜخٍص   

 

 ك٢ حُ٘ؼَ حُؼخ٢ٓ ٣ظلٍَ حُ٘خػَ ٖٓ ًؼ٤َ ٖٓ ه٤ٞى حُوٞحػي حُِـ٣ٞش حُٔٞؿٞىس ك٢ حُلٜل٠ ٝ حُظ٢ 

 

ل٤ٜق ، ٝ ٣زيٝ أػًَحى حُظلٍَ ك٢ ا١خُش حُلًَخص أٝ كٌف هي طلي ٖٓ ك٣َش حُ٘خػَ ك٢ حُ٘ؼَ حُ  

 

 حُٔي أٝ ِٛٔ حٌُِٔش ٝ ٤ُٔض ُٜٓٔٞس أٛال ، أٝ كٌف حُِٜٔس أٝ ط٤ًٌَ حُٔئٗغ ، ٝ طؤ٤ٗغ حًٌَُٔ 
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 ، أٝ ٓوخُلش حُو٤خّ ك٢ ؿٔغ حٌُِٔش ، ٝ ًَ ٓخ  ٣وَِ ٖٓ حؿظٔخع حُلًَخص ك٢ حٌُِٔش حُٞحكيس 

 

 حُؼخ٢ٓ ، ٌُح هي ٣لٌف حُٔظٌِْ  ٝ حُ٘خػَ ٓؼخ ك٢ حُؼخ٤ٓش ًَ ًِٔش ٤ٔ٣َ ا٤ُٚ حُ٘خػَ ك٢ حُ٘ؼَ 

 

 طوخُق ٌٛٙ حُو٤ٜٛٞش ، ٖٓ ػيّ حؿظٔخع حُلًَخص ك٢ حُؼخ٤ٓش ،اال ك٢ ًِٔخص ه٤ِِش ، ٝ هي أٗخٍ 

 

 أٓظخًٗخ ٜٓطل٠ كًَخص ا٠ُ أػَ هٜخثٚ حُِـش حُٔـخٍر٤ش ك٢ كٌف حٌُِٔخص حُظ٢ طوخُق طِي 

 

.ْ ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن حُوٜخثٚ ٖٓ ُٔخٕ حُٔظٌِ
1
 ُٔخًح ٣ٔظؼَٔ حُٔـخٍرش ? ربٌٓخٗ٘خ إٔ ٗظٔخءٍ "  

 

 إ ا٣وخع حُِـش ٛٞ ح١ٌُ ٣ؼط٤٘خ حُـٞحد . ، ٓغ إٔ حُٔلَىس حُؼخ٤ٗش أػْ ٝ أ٤ٗغ  أسذٌٓخٕ  سثغًِٔش 

 

 ...َْ ٓـْـطـَـ= ًـْـظـــْذ ، ٓـَـطـَـَ = ًـَـظـَـذ  ...فـَـؼـَـم إنً فـْـؼـَـم حُٔـخٍرش ٣لُٕٞٞ ُٕٝ . 

 

 ٝ ٌُٖ ك٢ ُٜٓٔٞ حُلخء طليع طـ٤َحص ٝ ًُي ألٕ حالرظيحء رِٜٔس ٓخً٘ش ٢ٗء ٓظؼذ ُؼ٠الص حُ٘طن 

 

 ٌٛح حُو٤خّ كبٕ  ٝػ٠ِ... خـْـذا = ، أهٌ  كـْـال= كظلٌف حألُق ـ حُِٜٔس ـ ٝ ٣ٌٖٔ ٓخ هزِٜخ ، كظ٤َٜ أًَ 

 

 ٌٛٙ حُٔلَىس حُظ٢ ُْ  ٤ِٛش ، كؼيُٞح ػٖ، ٝ ٛٞ ؿ٤َ ٓوزٍٞ ُزؼيٙ ػٖ حٌُِٔش حأل سـْـذ? ًِٔش أٓي طٜزق  

 

 ٝ ٓلَىس حألٓي ، ٓخ ٢ٛ اال ٓؼخٍ ٖٓ ر٤ٖ ٓجخص .٣ٔظط٤ؼٞح طط٣ٞؼٜخ كٔذ ا٣وخػْٜ ،  كخهظخٍٝح َٓحىكخ ُٜخ 

 

 . "طَح٤ًزٜخ  ك٢ ٓلَىحطٜخ ٝ كظ٠ ك٢  وسٌ انهغححألٓؼِش حُظ٢ طظَٜ ُ٘خ ٤ًق طلٌْ 

 

 ٓــوــيح ٍ ٓــخ طـ٘ــٔــخ ٗــ٢               حُــِـٚ ال ٣ــ٘ـٔـخ ٛــخ                  

ـــظـَـ٘ـْــٔـــخ ٗــ٢   َٓ  ٍْ .أَ ُـْـِـَــْٚ  ُـَــ٤ـَـ٘ـْـــٔـــخ ٛـــؤ                         ٓـِــوـْــَي   

 ْٖ ْٖ                           ٓـٔــظــلــؼـــِـٖ   كــؼـْـِــ  ٓـٔــظـلـؼــِـٖ   كـــؼـْـــِــ

 

ُٕٝ ٤ُْ ٖٓ أُٝحٕ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُظو٤ِي١ ك٢ ا١خٍ حُؼَٝٝ حُو٢ِ٤ِ ، ٝ ٌُ٘ٚ ُٕٝ ٗخرغ  ٌٛح  

 

 ٖٓ طِي حُٞكيحص ح٤ُُٗٞش حُظ٢ ٟٝؼٜخ حُو٤َِ رٖ أكٔي ٝ ٖٓ طِي حُِز٘خص حُظ٢ رٜخ ر٠٘ ر٘خءٙ 

 

.حُ٘خٛن حُٔظ٘خٓن حألؿِحء   

 

ظِي حَُُٓٞ ــ ُِٔوخ١غ ٝ ُِٔٞحًٖ   أٓخ حالهظَحف حألٍٝ ح١ٌُ طلخى٣ض ك٤ٚ ًًَ حُظلؼ٤الص حُٔ٘خٓزش ُ  

 

 ٝ حُٔظلًَخص  ــ ك٤ٌٖٔ ح٥ٕ طي٣ٜٝ٘خ ٓغ حُٔلخكظش ػ٠ِ ٓي حُٜٞص ك٢ رؼٞ حٌُِٔخص ًٔخ ٍٝىص 

 

 ٝ ُظ٤َٜٔ ػ٤ِٔش حُٔٞحُٗش ، ك٠ِض طي٣ٖٝ حُٔؼِٞٓخص ك٢ ؿيٍٝ ُِٔوخرِش ر٤ٖ حُُٕٞ ك٢ ٍٛٞط٤ٖ ، 
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.ٝحكيس طَحػ٢ حُـ٘خء ، ٝ حألهَٟ طَحػ٢ حُؼَٝٝ   

                          

 

 

 حُظ٤ٗٞق ك٢ حُٔٞٗلخص حألٗي٤ُٔش ، رخد ؿي٣ي ك٢ ? ٗوَ حُيًظٍٞ ٣ٞٓق ػ٤ي ـــ ك٢ ًظخرٚ حُو٤ْ 

 

 أُٝحٕ حُٔٞٗق ٝ ٗـٔخطٚ ـــ ػٖ ٍٓخثَ اهٞحٕ حُٜلخ ، حُـِء حألٍٝ ، حَُٓخُش حُوخٓٔش ك٢ 

 

 ?خع ٍٗٞىٛخ ًٔخ ٢ِ٣ ؿ٠٘ حُؼَد ػ٠ِ ػٔخ٤ٗش أٗٞحع ٖٓ حإل٣و? " ح٤ُٓٞٔوخ ، ٓخ ٢ِ٣ 

 

ْٖ ?ا٣وخػٚ حُـ٘خث٢ ?    انثقُم األولأٝال ــ  ْٖ طـ ْٖ طـ ْٖ طـ ْٖ        طـَ٘ـَ ْٖ طـ ْٖ طـ ْٖ  طـ طـ
1
 

ْٖ ٓـْق        ٓـلـخ ػـ٤ـِـٖ كـٞ                                                 ٓلـْــؼـٞ ُـ

 

ْٖ : انخفُف األول ػخ٤ٗخ ــ  ْٖ  ا٣وخػٚ حُـ٘خث٢  طـَ٘ـَ ْٖ طـ ْٖ طـ ْٖ                  طـَ٘ـَ طـ
1
. 

                                                  ْٖ َْ                   ٓـلـخ ػـ٤ـِـ  .ٓـلـخػـ

 

ٝ ٠ٔٔ٣ ٌٛح حإل٣وخع ، حُِلٖ حُٔخه١ٍٞ ، ٝ ٛٞ ٓؼَ ٤ٛخف حُلخهظش 
1
ًُـٌٞ ًـٞ ًٞ?    .ًـٌُٞ ًـٞ     

 

ْٖ   : انثقُم انثاٍَػخُؼخ ــ  ْٖ طـ ْٖ طـ ْٖ طـ ْٖ طـ ْٖ   طـَ٘ـَ ْٖ طـ ْٖ طـ ْٖ طـ ْٖ  طـ  .ا٣وخػٚ حُـ٘خث٢  طـ

                                                 ْٞ ْٖ  ٓـلـْؼـ ْٖ ٓـلـْؼـٞ ْ   ٓـلـخ ػـ٤ـِـ ٓلـْــؼـٞ ُـ
1
  . 

ْٖ : انخفُف انثاٍَ ٍحرؼخ ــ  َ ْٖ  طـَـ٘ـَـ٘ـ ْٖ  ا٣وخػٚ حُـ٘خث٢  طـَـ٘ـَـ٘ـَ َ  .طـَـ٘ـَـ٘ـ

                                                  ْٖ ْٖ كــؼــِــ ْٖ كــؼــِــ كــؼــِــ
1
 . 

ْٖ   :  انزيم هخٓٔخ ــ  ْٖ  طـَـ٘ـَـ ْٖ  طـَـ٘ـَـ ْٖ طـَـ٘ـَـ  .ا٣وخػٚ حُـ٘خث٢   ٗـَ

 كــخ ػــِـٖ  ٓــلـخ ػــِــٖ                                           

ٝ ٛٞ ٓؼَ ٤ٛخف حُيٍحؽ 
1
 .ًـ٢ْ ًـٌـ٢ْ    ًـٌـ٢ْ  ًـٌـ٢ْ  ? 

ْٖ    : خفُف انزيم ٓخىٓخ ــ  ْٖ     طـَـ٘ـَـ٘ـَـٖ ْ  طـَـ٘ـَـ٘ـَـ ْٖ  طـَـ٘ـَـ٘ـَـ  .ا٣وخػٚ حُـ٘خث٢    طـَـ٘ـَـ٘ـَـ

ْٖ     ٓـُ                                                     ْٖ  ٓـُـظـَـلــخ  ػـِـِـَـظـُـ  .ـظـَـلــخ  ػـِـِـَـظـُـ

ْٖ : انهشج ٓخرؼخ ــ  ْٖ طـَـ٘ـَـ ْٖ     ا٣وخػٚ حُـ٘خث٢   ٗـَ ْٖ طـَـ٘ـَـ َ  .  ٗـ

 .كـخ ػــِـٖ     كـخ ػــِـٖ                                            

ْٖ : خفُف انهشج ػخٓ٘خ ــ  ْٖ طـَـ٘ـَـ ْٖ   ٠ٔٔ٣ أ٠٣خ هل٤ق حُول٤ق  ا٣وخػٚ حُـ٘خث٢ طـَـ٘ـَـ ْٖ طـَـ٘ـَـ  طـَـ٘ـَـ

"ٓــلـخ ػــِــٖ   ٓــلـخ ػــِــٖ                                                                                
1
   

 ٌٛٙ ٢ٛ أٗٞحع حإل٣وخع حُظ٢ ؿ٠٘ ػ٤ِٜخ  حُؼَد هي٣ٔخ ًٔخ طًٌَ حَُٔحؿغ حُظ٢ ح١ِؼض ػ٤ِٜخ ، ٓٔخ 

 

 حُ٘ـَس ًحص حألًٔخّ حُلخ٣ٝش ? ٝ ٝ حُُٕٞ ، ٝ أهٚ رخًٌَُ ، ًظذ ُٚ ػالهش ٝ حٍطزخ١ رخُؼَٝ

 

 ألٍٛٞ حألٗـخّ ، ، ٝ ٍٓخثَ اهٞحٕ حُٜلخ ٝ ًظخد ح٤ُٓٞٔوخ حٌُز٤َُِلخٍحر٢ ، ٝ ًظخد حُٔزيأ 

 

 ٌٛٙ . َفٍ تهه َىحألٓخ٢ٓ ُِو٤ٜيس حُؼَر٤ش ك٢ حٌَُ٘ ح٤ُٓٞٔو٢ ألؿخٕ ٗؼز٤ش ٣ٍٞٓش ُِيًظٍٞس ،
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 ِٜخ ػ٠ِ إٔ حُ٘ؼَ حُؼخ٢ٓ رـ٤ٔغ أٗٞحػٚ ُٕٓٞٝ ، ٝ ٣ٌٖٔ ُٝٗٚ رظلؼ٤الص حَُٔحؿغ طٌخى طظلن ً

 

 حُو٤َِ رٖ أكٔي ٓغ ططز٤ن حُِكخكخص ٝ حُؼَِ رل٣َش ك٢ ك٘ٞ حألر٤خص ٓؼِٔخ ططزن ك٢ حُؼَٝٝ            

 

 ٗظخّ حُظ٘ظ٘ش ح١ٌُ ٣ؼظٔيٙ ح٤ُٓٞٔوخ٣ٍٕٞ ال ? ٝ ٣ئًي ٛخكذ حُ٘ـَس ًحص حألًٔخّ إٔ . ٝ ح٠َُد 

 

 .ِق ػٖ ٗظخّ حألٓزخد ٝ حألٝطخى ٝ حُلٞحَٛ ، ػْ حُظلخػ٤َ ، اال ك٢ حُٜٔطِلخص كو٢ ٣وظ

 

 حػِْ إٔ حإل٣وخع ؿٔخػش ٗوَحص ، ر٤ٜ٘خ أُٓ٘ش ٓليٝىس حُٔوخى٣َ ، ُٜخ أىٝحٍ ٓظٔخ٣ٝخص ح٤ٌُٔش " ... 

 

 ٝ أٓخ ُٕٝ ٌٛٙ ... ػ٠ِ أٟٝخع ٓوٜٞٛش ، ٣يٍى طٔخ١ٝ طِي حألىٝحٍ ٝ حألُٓ٘ش ر٤ِٔحٕ حُطزغ 

 

ْٖ ? حُِلظخص ػ٘ي أَٛ ح٤ُٓٞٔوخ ، كٜٞ  ْٖ ، طـَـ٘ـَـظـَـ٘ـَـ َٕ ، طـَـ٘ـَـ٘ـَـ ْٖ ، طـَـخ َٖ ، طـَـ٘ــَ َ ْٖ ، طــ طــ
1
 ، كٌٜٙ    

 

ٝ طِي حُِلظخص 
1
. " ُٕٝ ٝحكي ٝ إ طوخُق حُِلع  

1
   

 

 ١ٌ أٓخٓٚ ٝ ُظ٤ٟٞق حُؼالهش ر٤ٖ رلٍٞ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ــ حُظ٢ أٓخٜٓخ حُظلؼ٤الص ، ٝ ر٤ٖ حُـ٘خء حُ

 

 حألُٓ٘ش أهظطق ٌٛح حُ٘ٚ ح١ٌُ ٣َ٘ف ٌٛٙ حُؼالهش ، هخٍ حُيًظٍٞ ٣ٞٓق ػ٤ي ٝ ٛٞ ٣َ٘ف أٗٞحع  

 

 ٝ ٣ظلَع ٖٓ ٌٛٙ حألٗٞحع حُؼٔخ٤ٗش ٓوظِق أٗٞحع ? " ... حإل٣وخع حُؼٔخ٤ٗش حُظ٢ ؿ٘ىؼ٤ِٜخ حُؼَد 

 

 ، ٓٔظلؼِٖ ، كخػالطٖ ،  حألُلخٕ ، ًٔخ ٣ظلَع ٖٓ حُؼٔخ٤ٗش طلخػ٤َ ــ كؼُٖٞ ، ٓلخػ٤ِٖ ، ٓظلخػِٖ

 

كخػِٖ ، ٓلؼٞالطٖ 
1
 ، ٓلخػِظٖ ــ  رلٍٞ حُؼَٝٝ ًخكش ، ٝ ٍأ٣٘خ إٔ هٞح٤ٖٗ حُـ٘خء ٝ حألُلخٕ  

 

 حُٔزذ ٝ حُٞطي ٝ حُلخِٛش ، ٝ اًح ًٍزض ٖٓ ٌٛٙ ? ًوٞح٤ٖٗ حُؼَٝٝ طظؤُق ٖٓ ػالػش أٍٛٞ ٢ٛ 

 

 ٝ اًح ًٍزض ٜٓ٘خ ػالػ٤ش ، ًخٗض ػَ٘  حُؼالػش حألٍٛٞ حػ٤ٖ٘ حػ٤ٖ٘ ، ًخٕ ٜٓ٘خ طٔغ ٗـٔخص ػ٘خث٤ش ،

 

 ٍُِٞٛٞ ا٠ُ طلْٜ ًُي ، الري ُ٘خ ٖٓ إٔ ًٌَٗ إٔ طو٤ْٔ حُٔوخ١غ ا٠ُ ٓظلَى   ... ط٤ًَزخص ؿ٘خث٤ش 

 

ٝ ٓخًٖ 
1

 ، ٣لْٜ ٓ٘ٚ حهظالف أُٓ٘ظٜخ ، كخُٔوطغ حُٔخًٖ أ١ٍٞ ٖٓ حُٔظلَى ، ٝاًح أهٌٗخ ٓؼال رلَ 

 

 ?     ٓوخ١غ ٓظلًَش ( س) ِٖ ـ ٓض َٓحص ، ٌُخٕ ك٤ٜخ ػالع حٌُخَٓ ، ٝ طلؼ٤الطٚ حُٔؼَٝكش ـ ٓظلخػ

 

، ٝ ٓوطؼ٤ٖ [ ُّ ـ َص ـ ع ِ ] 
1

 كخُٔوطغ حُٔظلَى ٣ٔخ١ٝ. ، كــخ  ، ُــٖ ( حٕ)ٓخ٤ًٖ٘ ( حٕ) 

 

 ػالػش أُٓ٘ش ، ٝ حُٔوطغ حُٔخًٖ ٣ٔخ١ٝ أٍرؼش أُٓ٘ش ، ألٕ حُٔوطغ حُٔخًٖ ٓئُق ٖٓ ٓوطؼ٤ٖ ؛ 
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 ، ٝ حُؼخ٢ٗ هل٢ حُلًَش ، كـِٔش ٓـظـلخػـِٖ طٔخ١ٝ اًح ٓزؼش أُٓ٘ش ، أُٜٝٔخ ٓظلَى ظخَٛ حُلًَش 

 

 ٝ اًح أريُ٘خ ؿِٔش ٓظلخػِٖ رــــــٔٔظلؼِٖ ، ُزو٢ حإل٣وخع حُ٘ؼ١َ ٓلٌٔخ ، ٝ ٗوَؽ رٚ ا٠ُ حَُؿِ ، 

 

 ٝ ًٌُي ٣ٌٔ٘٘خ اريحٍ ٓــلخ ػــِــظٖ ٖٓ حُٞحكَ رــــٔـلخ ػـ٤ـِٖ ، ك٤ٜزق ٖٓ حُِٜؽ ، 

 

 ػ٠ِ حُٔـ٢٘ اًح ُلٖ حُ٘ؼَ ٖٓ حٌُخَٓ ٓؼال رٔخ ٣الثْ ٌٛح حُزلَ ٖٓ حإل٣وخع حُـ٘خث٢ ، كال ٤َٟ اًح 

 

. " أٝ رٔخ ٣الثْ حَُؿِ 
1
 حٗظ٠ٜ   

 

 ما ٌهمنا فً هذا القول ، هو البداٌة ، أي حدٌثه عن األنواع الثمانٌة التً تتةرع منها أنواع األلحان 
 

 اٜٗخ ًوٞح٤ٖٗ حُؼَٝٝ ٖٓ ك٤غ ط٤ًَذ ? ُظ٢ هخٍ ػٜ٘خ ، ػْ اٗخٍطٚ ا٠ُ هٞح٤ٖٗ حُـ٘خء ٝ حألُلخٕ ح

 

 [ حألٓزخد ٝحألٝطخى ٝحُلٞحَٛ] حُٞكيحص حُٔئُلش ألُٝحٕ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ، كبًح ًٍزض طِي حُٞكيحص

 

 . حػ٤ٖ٘ حػ٤ٖ٘ طؤُلض ٜٓ٘خ طٔغ ٗـٔخص ػ٘خث٤ش ، ٝ اًح ًٍزض ٜٓ٘خ ػالػ٤ش ، ًخٗض ػَ٘ ط٤ًَزخص ؿ٘خث٤ش 

 

 ٔخ ٤ٓؤط٢ الكوخ ، أٓخ ًالٓٚ ػٖ حُٔوخ١غ ، كٜٞ ًالّ ؿخٓٞ ُوِطٚ ر٤ٖ ٝ ٌٛح ٓخ ًَِٗ ػ٤ِٚ ك٤

 

  كخُٔوطغ حُٔظلَى ٣ٔخ١ٝ ػالػش أُٓ٘ش ، ٝ حُٔوطغ حُٔخًٖ? " ... حُٜٔطِلخص ، ًوُٞٚ ٓخروخ 

 

 ٣ٔخ١ٝ أٍرؼش أُٓ٘ش ، ألٕ حُٔوطغ حُٔخًٖ ٓئُق ٖٓ ٓوطؼ٤ٖ ؛ أُٜٝٔخ ٓظلَى ظخَٛ حُلًَش ، 

 

 كٜٞ ٛ٘خ ٣ؼْٔ ر٤ٖ ... " حُن . ، كـِٔش ٓظلخػِٖ طٔخ١ٝ اًح ٓزؼش أُٓ٘ش ٝ حُؼخ٢ٗ هل٢ حُلًَش 

 

 ? حُلَف ٝ حُٔوطغ  ٝ ال ٣لَم ر٤ٜ٘ٔخ ، ٝ َٗكٚ ألٗٞحع  حُٔوخ١غ  ٓزْٜ ، ٝ ًخٕ ٣ٌل٤ٚ إٔ ٣وٍٞ 

 

 حُٔوطغ حُو٤َٜ ٣ٔخ١ٝ ُٓ٘خ ٝحكيح ، ٝ حُٔوطغ حُط٣َٞ ٣ٔخ١ٝ ٤ُٖ٘ٓ ، ٝرٌُي كظلؼ٤ِش ٓظلخػِٖ ــ 

 

 >= <{ 9= ُـٖ + كـخ >+<  8= ع +ص + ّ }> ٛخ ؿِٔش ــ ػيى أُٓ٘ظٜخ ، ٓزؼش أُٓ٘شحُظ٢ ٓٔخ

 

 ٝ ٣زيٝ ـ ىٕٝ ٓـخالس أٝ ٓٞحالس ـ إٔ حُزخكغ حُٞك٤ي ح١ٌُ ػَف كو٤وش ىٍٝ حُٔوخ١غ  ك٢ حُ٘ؼَ ٖٓ 

 

 حُٔوطغ ? ٓخ ِٓوٜٚ ــ  ـ. حُؼَر٢ ٝ حُؼالهش ر٤ٜ٘خ ،ٖٓ ٝؿٜش أ٤ِٛش ٛٞ ٜٓطل٠ كًَخص ، ك٤غ ٣وٍٞ

 

 ٝ هي ٛخؽ أٓظخًٗخ ... حُط٣َٞ ٣ٔخ١ٝ ٓوطؼ٤ٖ ه٣َ٤ٜٖ ٝ ٣ٌخكجٜٔخ ٖٓ ك٤غ ح٤ٌُٔش ، ٝ ٌُح كخُِٖٓ ٝحكي 

 

 ٖٓ حُٔٔخٍٓش ٝ حُٔٞحُٗش ر٤ٖ ٓخ ٛٞ ٗظ١َ ك٢ حُؼَٝٝ حُؼَر٢ ، ٝ ٓخ ٛٞ  ـللظٚ هللا ــ ٌٛٙ حُوٞحػي
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 ُـخٗذ حُظطز٤و٢ حُلؼ٢ِ ططز٤ن ك٢ حُ٘ؼَ، ٝ أهٜي رخُظطز٤ن ٛ٘خ طٞظ٤ق حُِكخكخص ك٢ حُ٘ؼَ ــ أ١ ح

 

 ، يفاػهرٍ، ٝ ًٌح , ٓٔظلؼِٖ  يرفاػهٍ ،كخُ٘خػَ حُؼَر٢ ًخٕ ٣يٍى رٞػ٢ ٤ٓٞٓو٢ أٗٚ ال كَم ر٤ٖ 

 

 ٗلٍٞح ٝحٟلخ ٖٓ رؼٞ  ٣٘لَ حُؼَر٢  ، ٝ كخػِٖ ٝ كؼِٖ ، ًٔخ ًخٕ حُ٘خػَ( ٓلخػ٤ِٖ)ٓلخػـِـْـظٖ  

 

 ٤الص ؛ ٓؼَ حُٞهٚ ح١ٌُ ال ٌٗخى ٗـي ُٚ أػَح ك٢ حُـٞحُحص حُ٘ؼ٣َش ، ٍؿْ ُػْ حُٔ٘ظ٣َٖ أٜٗخ طِلن حُظلؼ

 

 ٓظلخػِٖ ، ٝ ًٌح حُؼوَ ك٢ ٓلخػِظٖ ال ٗـيٙ اال ك٢ ٗٞحٛي حُؼ٤٤َٟٖٝ  ٌُٝح ٣ٌٖٔ إٔ ٗلْٜ ٓزذ ػِٝف 

 

 حُ٘ؼَحء ػٖ رلَ حَُؿِ حُزلَ حُٞك٤ي ح١ٌُ ٣ٌٖٔ حٕ طظَٜ ك٤ٚ حُلًَخص رٌؼخكش ،ٝ ططزن ك٤ٚ رؼٞ

 

 ٝ ؿَحرش اًح حىػ٠ رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ إٔ حَُؿِ أهَد ا٠ُ حُ٘ؼَ ٓ٘ٚ ا٠ُ . حُ٘ؼَ حُِكخكخص حُظ٢ ال ٗـيٛخ ك٢  

 

 كالكَم ًٌُي ر٤ٖ ٓظلخػِٖ ٝ ٓٔظلؼِٖ ٖٓ ك٤غ حإل٣وخع  ٝ ح٤ُٓٞٔوخ ؛ألٕ ٤ًٔش  حُٔوخ١غ ٓظٔخ٣ٝش ،. حُ٘ؼَ 

 

 . ٝ حُِٖٓ حُٜٞط٢ ٓظٔخٝ ر٤ٜ٘ٔخ 

 

 ? ٝ هخرِ٘خ ر٤ٜ٘خ رخػظزخٍ ــ  ًٔخ هخٍ ٣ٞٓق ػ٤ي ،  ٝ ُٞ أٍىٗخ إٔ ِٕٗ ٌٛٙ حُظلؼ٤الص ر٤ِٔحٕ حُِٖٓ حُٜٞط٢ ،

 

 ?٣ٔخ١ٝ ٤ُٖ٘ٓ ــ  كبٗ٘خ ٗـي ٓخ ٢ِ٣ ( حُط٣َٞ) ٣ٔخ١ٝ ُٓ٘خ ، ٝ حُٔوطغ حُٔخًٖ ( حُو٤َٜ)حُٔوطغ حُٔظلَى

 

 

ْٖ 7...  >=  7+  6+ 7+  6+ 6=  ـ ٓــظـَـلـخ ػـِــٖ 6            >=  7+ 6+6+  7+ 6= ـ ٓــلـخ ػـَـِـَـظـ

 

 >=   7+   7+  7+  6=  ٓـلـخػـ٤ــِــٖ ...           >=    7+  6+  7+  7=  ــظــلـؼــِـٖ ٓــٔ

 

 ٌُح كالؿَحرش اًح ٝؿيٗخ طٞظ٤ق حُؼٜذ ــ آٌخٕ حُلَف حُوخْٓ ٖٓ ٓلخػِظٖ ــ ًؼ٤لخ ؿيح ك٢ رلَ حُٞحكَ 

 

 َ كظ٠ ال ٣وظ٢ِ رلَ ، كظ٠ ٣٘ظ١َ ػِٔخء حُؼَٝٝ اروخء طلؼ٤ِش ٝحكيس ٓخُٔش ٖٓ حُؼٜذ ــ ػ٠ِ حأله

 

 حُٞحكَ حُٔـِٝء رزلَ حُِٜؽ  ، ٝ ٣٘ظ١َٕٞ أ٠٣خ ح١َُ٘ ٗلٔٚ ك٢ رلَحٌُخَٓ حُظخّ ، كظ٠ ال ٣ِظزْ رزلَ

 

 .ٝ الٗـي حُؼوَ ، ألٕ طٞظ٤ق حُؼوَ ك٤ٚ اهالٍ رؼيى حُٔوخ١غ .حَُؿِ  

 

 ٤ُ٘ٓخ ، ٝ ٌُٖ  حُظلؼ٤الص حُٔخروش ال ٓـخٍ ُالػظَحٝ ػ٤ِٜخ ، ٖٓ ك٤غ طٔخػِٜخ ٝ طٔخ٣ٜٝخ: وقفح 

 

 حُوزٖ ، ك٢> حُز٢٤ٔ أٝ حُٔي٣ي أٝ حُول٤ق أٝ حََُٓ أٝ حُط٣َٞ ، ك٤ِلن طلؼ٤الطٜخ  ? ك٢ رلٍٞ أهَٟ ٓؼَ 

 

 كزْ ٗلَٔ ًُي ٖٓ ك٤غ حُِٖٓ حُٜٞط٢ ،< حُزلٍٞ حألٍرؼش حأل٠ُٝ ، ٝ حُوزٞ ك٢ حُط٣َٞ ، ٝ رٌؼخكش  
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 ٤ٖ حألٗطَ ، ٝ ك٢ حُ٘طَ حُٞحكي ، كٌٜٙ طلؼ٤ِش ِٓحكلش ٝ ٤ًق ٣ظٞكَ حُظ٘خٓذ ك٢ حإل٣وخع ر٤ٖ حألر٤خص ، ٝ ر

 

 ٝ طِي ٓخُٔش ؟ 

 

 حُـٞحد ، ر٢٤ٔ ، ألٕ حُ٘خػَ ، ٝ ٌٛح ٍأ٢٣ حُوخٙ ــ ؿخُزخ ــ ٓخ ٣ٔي ٛٞطٚ ك٢ حُٔزذ حُِٔحكق  ٤ُٞحُٕ 

 

 ؼخَٓ رٚر٤ٖ حإل٣وخع حُ٘ؼ١َ ، ٝ حإل٣وخع ح٤ُٓٞٔو٢ كظ٠ ال ٣وظَ حإلٗ٘خى ، أٓخ حُظوط٤غ حُؼ٢َٟٝ ح١ٌُ  ٣ظ

 

 حُؼ٤َٟٕٝٞ ــ ك٤َٕٓٔٞ حُظلؼ٤الص رٔخ ٣وخرِٜخ ٖٓ ًِٔخص ًٔخ ٢ٛ ٝحٍىس ك٢ حَُْٓ حإلٓالث٢ ــ كٜٞ ال 

 

 ٣ظؼيٟ حُٔـخٍ حُظؼ٢ٔ٤ِ حَُٔطز٢ روٞحػي حُؼَٝٝ ٝ ال ىهَ ُٚ ك٢ حإلٗ٘خى ٝ حُظـ٢٘ ، ٝ حُي٤َُ ػ٠ِ ًُي 

 

 ٜي رخُٔ٘٘ي٣ٖ ٖٓ ٣ظوٕ٘ٞ ػِْ حُؼَٝٝ ،حالهظالف حُز٤ٖ ر٤ٖ حُٔ٘٘ي٣ٖ ُِو٤ٜيس حُٞحكيس ، ٝ أٗخ أه 

  

 ٝ ٣ؼَكٕٞ حألُٝحٕ ، أٓخ أُٝجي ح٣ٌُٖ ٣وَإٔٝ حُ٘ؼَ كٔذ حُلخالص حُ٘ؼ٣ٍٞش حُظ٢ ط٘ظخرْٜ ، كال أُظلض ا٤ُْٜ 

 

 .ٝ أَٗع ك٢ ط٤ٟٞق  ه٢ُٞ رزؼٞ حُ٘ٔخًؽ ٖٓ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ، ٝ أ٤َٗ ا٠ُ ٓٞحٟغ ٓي حُٜٞص 

 

 

 قػافية                     تحػديد مصطمػحات حػروؼ و حركػات ال
ال نجد تباينا كبيرا بيف حروؼ القافية و نظاـ تأليفيا في الشعر العامي و الشعر الفصيح ، إال ما يرتبط   

بالنظاـ الصوتي في المغتيف ، و قد ذكرت ذلؾ سابقا ، حيف تنفر العامية مف الجمع بيف األصوات 
لحروؼ المتحركة ،فينشأ عف ذلؾ في الفصحى قواؼ بيذا المتحركة ، و تميؿ الفصحى إلى الجمع بيف ا

، و ىو المتكاوس بمصطمحات حركات (ساكف + حركة +حركة +حركة +حركة +ساكف + حركة ) الشكؿ 
: ، مثؿ Consonant بعدىا ساكف Vowelsالمتكاوس و ىو الذي يجتمع فيو أربع حركات " القافية ، 

ية تبدأ  مف ضمة اليا  في ػ اإللو ػ  و فتحة الفا  و فتحة الجيـ ، و فالقاف. قْد جبَر الديَف اإللُو فجبْر 
 .  57. "فتحة البا  ثـ الرا  ، و ىي الصوت الساكف ىنا 

 (سكوف + حركة  + سكوف+ حركة ) ىو  ،و أقؿ عدد مف الحروؼ تصؿ إليو القافية 
 ( . سكوف  +حركة +حركة + سكوف + حركة ) أو 
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األكاديمية الحديثة لمكتاب ...  مكتبة دار المعرفة . القافية و األصوات المغوية  . محمد عوني عبد الرؤوؼ / ػ د   
 16: ص . ىػ  1426/ ـ  2006. انية الطبعة الث. الجامعي 
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المتواتر و ىو صوت ليف قصير يأتي بعده صوت " ر ، أما الثاني ، فيو المترادؼ ، و النوع األوؿ ىو المتوات
 : مثؿ .ساكف 

 .خراش و بعض الشر أىوف مف بعض  ****   حمدُت إليي بعد عروة إْذ نجا   
 ... فالقافية ىنا ىي فتحة الضاد ػ كسرة الضاد  و ليس فتحة ػ و الضاد نفسيا مع حركتيا 

 :و يستعمؿ بصوت ليف، مثؿ ، ذي يفصؿ فيو بيف الصوتيف الساكنيف أي حركة و ىو ال :المترادؼ
 بتُّ ِبػيـّ فػفؤادي قػرْيْح ****      َمْف عائدي الميمة أـ مف نصيح      

 : و قد يأتي بغير ليف فيسمى مصمتا ، مثؿ 
ََ َحػِيػيَّات كأف لـ يفزْعفْ ****   رفعف أذياؿ الحفي و أوضعف          . مشْي

 58" إف يمنع اليـو نسا  يمنعف                           
 
 

 .حروؼ و حركات القافية في الممحوف الجزائري
و قد ساؽ صاحب اليادي إلى أوزاف الشعر الشعبي عينات لجماؿ القافية و تنوعيا في الشعر الشعبي 

أقفاؿ و ينتيي كقصيدة ابف مسايب ، و ىي قصيدة في شكؿ موشح ليا مطمع و أغصاف و أبيات و 
 : كؿ دور بلزمة ىي 

و بقافيتيف ؛ قافية في الصدر و أخرى في العجز و األبيات فييا كثير مف التفنف ( القي يا ربي القي) 
بإدخاؿ نظاـ المربوع داخؿ ىذه القصيدة في شكؿ موشح ، فتنشأ الزخرفة و التكامؿ في تنويع القافية 

ظاـ واضح المعالـ و القواعد ، و كأننا أماـ منمنمات و مف الجمع بيف االختلؼ و االتفاؽ في ن
: زخارؼ أندلسية بديعة ، و بعممية حسابية لألجزا  لمتفقة في مقابؿ األجزا  المختمفة نجد النسبة ىي

 : في المطالع و في األقفاؿ و أوضح ذلؾ بما يمي   1/  1في األبيات، و نسبة  3/  2
 

 ( .و ْذقهقىا **    ٍ   أشىاق) ــ انًطانغ و األقفال 1..

 (  .َْغزقىا **    أْخالقٍ   )                              

 ( . .َْؼشقىا **   َْالقٍ   )                                

 

 ( و انْشقا      ب **       فْزقْه    أ         ) ــ األتُاخ  2..

 (  انغًُْق      د   **       َثقً  ج         )                   

 ( قهثٍ ْتقا     ب **        شفقَْه    أ         )                 

 (َْطُْق         د **        ْيشقّْه    ج       )                 
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 (  بْيذاْفقَْه        **             أ  َسقًَ    )                 

 (  دْو رَْق        **         وْثقًَ    ج     )                 

 

قوافي ) في المحور العمودي األوؿ:العناصر اإليقاعية المتفقة في قافية المطالع و األقفاؿ ىي **  
 ( قوافي األعجاز ) و في المحور العمودي الثاني ( .الصدور 

لعمودي في كؿ العتاصر في المحور ا:) العناصر اإليقاعية المتفقة في قافية األبيات ، ىي ** 
 (  . كؿ المواقع د متماثمة ( . ) ج  و ىي قافية موحدة + ب + الصدور ، أي المواقع أ 

 
انظر إلى قصيدة ابف ." ...فالشاعر يجمع بيف ثلث قواؼ؛ اثنتيف مطمقة و قافية واحدة مقيدة ** 

احد ىو القاؼ ، ، كؿ أشطرىا مقفاة بواسطة روي و [ ىاجت بالفكر اشواقي : ] مسايب ، التي مطمعيا 
 :و لكف الشاعر استعمؿ مف مقطع إلى آخر كؿ أصناؼ القافية 

 . .أشواقي ػ أحداقي ػػ نلقي : المطمقة المردفة باأللؼ 
 ْنطيؽ ريْؽ عشيؽْ :المقيدة المردفة باليا  
 .قموْؽ ػ مفروْؽ ػ مطموْؽ ػ الشوْؽ  : المقيدة المردفة بالواو 

 . صْدقوا ػ يدفقوا ػ ينطقوا : و المجردة المطمقة الموصولة بالوا
و ىذا التنوع مع وحدانية الروي ، أعػطى ليذه القصيدة إيػقاعا خاصا أحسف تػأديتو المطرب الحاج 

 59. .محمد العنقا 
   60و لتقريب المفاىيـ أكثر و إيضاح الكلـ أدوف بعض المقاطع مف قصيدة ػ ىاجت بالفكر اشواقي ػ

 .و ْتيّوْؿ بْحري مآ ْو ريْح و ْتقْمقوا     ****          ىاجت بالفكْر اْشواقي      
ـْ اْجواْرحي يغّْْرقوا   ****         َمْف كثْػر ْمواُجو اْخلقي      مدخؿ و قفؿ.       راني خايْؼ مني
 .ىْؿ بْعد اْلفْرقو ْنشوْؼ مْف نْعشقوا     ****            ما صْبت ْنيػار ْيلقي      

 .القي يا ربي القي                                  الزمة                              
 .بْعد التَّْعْب و الشّْقا      ****           ىْؿ لي بْعد اْلفْرقو          
 .ْنعوـْ بحري اْلْغميْؽ   ****           نينى ْو ال نبقى             
 .بيت      في قْمْب قمبي ْبػقى              **          **الّشوؽ ْبل شْفقا             
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 . 109: ص .  2007دار اآلفاؽ  . اليادي إلى أوزاف الشعر الشعبي : مصطفى حركات  ػ 

60
أكتوبر .زائر تممساف ، الج. نشر ابف زيدوف . ديواف ابف مسايب حمع و تحقيؽ محمد بف الحاج الغوثي بكوشة   

2001 
 144 ػ 143: ص 
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الشي  الذي ) يعني       ْحمْمْت ِشػػلَّ ْنطيْؽ            ****          ذايْؽ ؾّْ ْمشّقو               
 (   .ال أطيؽ 

 .بػْكيوس ْمػداْفقو     ****       راني مػنُّو َنسقى           
 .ْو مرّْ و ْصبْر ْو ريْؽ    ****       ى         دْفمو و ْحدْج وْثق

ـْ يْتمزّْقوا   ****      لْو ذاقوا الناس  اْذواقي         قفؿ.                  مػْف نار اْلحػب ْقموْبي
ْمقوا     ****    و ْتراىـْ في لْشػواقي            .يْجريْوا ْبل كس وه ما ْنواْو يحَّ

 .الزمة                             القي يا ربي القي                                 
 

 .ال عْػقْؿ ال ْخػموْؽ     ****     واحْد باْلوَجد ْقػموْؽ     
 .ما ْصػبر ْعمى ْرفيْؽ     ****    حتى شْممو مْفروْؽ       
 .بيت     سايح ْمػع الطّْػروْؽ            ****   واحْد تايْو مطموْؽ       
 .ما ْتػمّذْذ بػالػّريْؽ        ****   الخْر مْف نار الشُّوْؽ    
 (  .جمع برؽ ) ْو ناْر وجدي اْبروْؽ               ****   آنػا قمبي محروْؽ      

 .عْشْؽ عشقي ْعشيْؽ    ****   عشقي عاشْؽ معشوْؽ   
 .عْشؽ ْقموْبيـْ صْدقوا   عْذراوّيييْف ال****    ذا الناس سْػفيو ْوثػاقي     

 .قيس ْو غيره في الحب واشْ  ما غْرقوا              قفؿ ****   قوْؿ و ْفػعؿ ْو ميػثاقي    
 .      القي يا ربي القي                                 الزمة                             

 .تػنػويػر 
قاع في ىذه القصيدة ، أعتقد أنيا صادرة مف الناشر أوالمحقؽ أشير إلى وجود بعض اليفوات في بنية اإلي

 :، و ليست  مف الشاعر ، منيا البيت السادس 
 .ما ْمثيمو ْرفيْؽ      ****     محبوبي مْر و ْشفيْؽ     
 .مْنحْسف اْلْخموْؽ     ****     أصدْؽ مف كؿ ْصديْؽ   
 .لشوْؽ   مّنو يْنْجمى ا****     قمػبي بْيػواه ْرشيْؽ   
 .ال ْفػرقني ْفريْؽ   ****      عاىْدني عْيػد ْوثيْؽ   
 .في سماه األفْؽ   ****      ورّالي كّؿ ْطػريْؽ    
  .اله٢ ٣خ ٍر٢ اله٢                      

 .صورة الوزف باعتبار الدندنة 
 .و ما يقتضيو المحف أو التمحيف 
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 دنةبنظاـ المقاطع و التفاعيؿ و الدنالػػوزف 
  .ػ يتألؼ الوزف في ىذا النوع مف القصائد العمودية العامية مف عشرة مقاطع في كؿ شطر 1.
 

و في المرتبة الخامسة و . ػ يتموقع المقطع المتزايد الطوؿ في المرتبة الخامسة في صدر األبيات  2.. 
 العاشرة في أعجاز األبيات، بصورة ثابتة مدروسة و منظمة ،

 لما بيذه القواعد و متمكنا مف عروض الشعر العمودي العامي و الشاعر يبدو عا 
 : ػ التفعيلت الممثمة لممقاطع كما أراىا  3.. 

 مفعولف فْعلْف مفعولْف فْعلفْ ** مفعولف فْعلْف مفعولْف فْعمْف 
 .ػ  تقطيع ثلثة أبيات 4 ..
 ف نْظرات اْصعاْب  زدْت ْعميْو ىموـْ م****    ػ جيْت انوّسع خاْطري ضيؽ عشّية   أ..

 جْيتْنػوْس سْع خاْط رْي ضْي َقْعػشْييا       زْد َتْعػمْيَيْيػمْوـْ مْنػَنْظراَتْصعابْ        
 ػ ػ ػ  ػ  ْػ  ػ  ػ  ػ ػ ػ           ػ  ػ ػ ػ ْػ  ػ ػ ػ ػ ػْ        
 فْعلفْ  مفعولْف فْعػلْف  مفعػولػْف  فْعػمْف       مفػعولْف فْعلْف  مفػعولفْ        
 دف دا ني دْف داْف  دْف دا نْي دْف دْف         دف دا ني دْف داْف  دْف دا نْي دْف دافْ       

 أو    دا ني  دا ني داْف  دا نْي دا نْي دْف          دا ني  دا ني داْف  دا نْي دا نْي دافْ 
 

 .في الشعر العامي في شكؿ موشح نظاـ ىذه القافية
 . بػف كػريػوْ عبد اهلل  العينػة مػف قوافػي 

و أكتفي بانتقا  بعض األبيات توخيا لإليجاز، عدد أبياتيا واحد و : 61قصيدة جيْت نوّسع خاطري 
 .أربعوف بيتا  

 زدْت ْعميْو ىموـْ مف نْظرات اْصعاْب     **  ػ جيْت انوّسع خاْطري ضيؽ عشّية  1.

 62.ري باْلْبػل ما شاؼ ْعذاْب ما ىو ضا** ػ ْرفػيقي ما ُلو خْػبْر صاحْب نيػّة  2.

ػّنػْت لي ما ْنػردّْ ْعػميو ْوَجاْب  **  ػ يمشي في االماْف و ْيػحّدث فػّي   3.  .يصّْ
                                                 

61
  . 64ص . األغواط . مطبعة السلـ   1998سنة . 1ط . التوخي لجمع أشعار عبد اهلل التخي . ػػ إبراىيـ شعيب  

62
تصحيح لكممة ضاري ػبكممة داري ، مف عرؼ ، عارؼ ألنيا في . جا  في اليامس لصديقنا الدكتور شعيب إبراىيـ   

، و فييا نكتة بلغية جميمة ، ففييا ما يعرؼ .. ضاري .. نى ، ولكف أرى أف األقرب إلى المعنى تصوره أقرب إلى المع
، و ابف .بالوصؿ ، عمى جممة صاحْب نية ، إذ ىو ليس ممف يوصفوف بالضراوة ، فيو طيب و ليس فيو صفة وحشية 

 كريو معروؼ بباعو الطويؿ في البياف 
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 و ْتحقّػْؽ في حاْلػتي ما ىيِش ْصواْب   ** ػ ْتػماىْؿ في مشػّيْػتو و نْػظْر ليَّ  4. 
 .لْؾ راْؾ مْفتوَف ْو لّوابْ  واَش ْجرى**  ػ يا عبػَد اهلْل قاْؿ لي عيػَد ْعمػيَّ  5.. 
 .و ْنوّريػَؾ ْمنيْف دْركوني لْعػطابْ **  ػ ساعْؼ حالي يا ْلػػمْي راَؾ ْمعايا  6.. 
 .واَش ْيػجْيَباْلػمْي ْميّنْي لمْػُمصاْب  **  ػ يْحسْف عْونْؾ ماْدرْيػَتْش ما بػّيا 7.. 

شطر قافية ممتزمة مف بداية القصيدة في كؿ ) ىذه القصيدة مبنية عمى ما يعرؼ بالقافية المزدوجة 
  . (إلى آخرىا 

و في الشعر الشعبي، قد تكوف القصيدة تكرارا :"  يو يقوؿ مصطفى حركات عف ىذا النوع مف القواف 
  63. "ألبيات متكافئة في الوزف و القافية، و ىذا النوع مف الشعر يستحؽ اسـ الشعر العمودي

 

يو فيي مف قبيؿ مؿ يعرؼ بالقصائد المقفاة ، بقافيتيف اثنتيف واحدة أما بقية القصائد في ديواف ابف كر 
، مثؿ قصيدة ػ .في الصدر و الثانية في العجز و بحرفي روي ػ إف صح وجود الروي في صدر البيت 

  64اسمع يا صديْؽ 
 .و اْتوّلْو مف ىػَو ْيراقْب و ْيراحي**            اْسمْع يا ْصديْؽ لي و اْتمّيْؿ      

ْو منُّو مػا ْطمْع في لػْمواجي   **        ّوْح ْبعْينْؾ لمْقمْر َبْحذاْكْيطؿّْ         ل  وجَّ
 .َبْشعاعو فوْؽ السّْطوْح و لْبراجي**    اْخرْج مف تحْت السّْحاْب ْضياْه ْنزْؿ   
 .يْتمْع العشػاْؽ اْتػباْت ْتػحاجي**    ليَمْة عْشر و اَربعو في الّدور اجمْؿ    

 
 :نواع القافيػة فػي شعػر عبد اهلل بف كػّريػْو أ

 

  .  القافية في الممحوف الجزائري في شكؿ موشح
عبد اهلل بف كريو مف الشعرا  المتشبعيف بالثقافة العربية العريقة ، فيو متمكف مف المغة الفصحى ، و 

 و اقترابو مف القاموس الفصيح ،  ،ساعده ذلؾ في نقا  قاموسو الشعري 
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، . 69:ص . األغواط . مطبعة السلـ  1998سنة .  1ط . التوخي لجمع أشعار عبد اهلل التخي . إبراىيـ شعيب  ػ  

ا  ، و ىو توىـ مف أستاذن( قصيدة اسمْع يا صديؽ : حرؼ الميـ المكسورة  المردفة باليا  ) و جا  في عنواف القصيدة 
 جامع الديواف

و ىذه اإلشارة .حرؼ الجيـ الموصوؿ باليا  : إف اليا  وصؿ ، و تصير الجممة :  و محققو ، و يريد أستاذنا القوؿ  
 .تطاؿ كؿ القصائد بالقافية الموصولة ،
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عارؼ بعمود الشعر العربي و عروضو و قوافيو ، و ىي ميزة قمما تتوفر في شاعر ينظـ الشعر و ىو 
إذ أف غالبية معجـ الميجة العامية ػ لغة شاعرنا ػ مستوحاة . " ... العامي أو الممحوف بالنسبة لشاعرنا 

 . 65" مف الفصحى ، ما عدا النزر القميؿ الذي ال يضير 
 كريو ػ تجعمو يختمؼ عف دواويف ابف التريكي و ابف مسايب و ىناؾ سمات في ديواف ابف

 و األخضر بف خموؼ و ابف سيمة و غيرىـ ، ممف تأثروا ببنا  الموشح في أغصانو  
و أدواره و مطالعو ػ منيا بنا  القصيد و ىيكميا الخارجي ،الذي يشبو كثيرا بنا  القصيدة العمودية 

ف ابف كريو خاؿ مف شكؿ البنا  الموشحي و الزجمي ، بؿ نجد فيو الفصيحة ، و لكف ىذا ال يعني أف ديوا
مثؿ قصيدة ػ لزرؽ ػ التي وردت في شكؿ مربوعات داخؿ مقطوعات،و بيندسة طريفة و نظاـ جميؿ ؛ كؿ 
مقطوعة مؤلفة مف خمسة أبيات ، األبيات األربعة األولى عبارة عف  مربوعيف و البيت األخير مف كؿ 

ية و حرؼ الروي بيف الشطريف و موحد في كمماتو في الشطر الثاني مف البداية إلى مقطوعة موحد القاف
النياية و ىو بمثابة األقفاؿ في الموشحات ،ثـ تأتي اللزمة ، و ىي كممة ػ لزرؽْ ػ  ، نقتطؼ مف 

 66:القصيدة قولو 
 .تْػروْح لمػفاْيػقو   ****       لػزرْؽ زيْف ااػنّْػقا       

 .الّداْرقو ْعمى لْنجاْؿ  ****      الّرْمػقو        ْتوّصْؿ كحؿ
 .عَياَي ضيّْ البػاىْر  ****      تشوْؼ الزيْف الخاثْر        
 لػػػػزَرؽْ                          
 67      ْمػزيتػْؾ سػاْبقة****       تْعمْؿ فّي جػبرا         
 .الخيْر ْيناْؿ    ْو فاعؿْ ****       خْبرْؾ يبقى ذْكرى       

َْ زيْف الّرْوجا           .ْغػدا ْبػخّفو ْو جا  ****      خّفٌؽ
 .اْوصاْفيا بالكماْؿ    ****       جاْب اخباْر الغنجا        
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67
ىناؾ تصحيؼ في كممة سابقة ػ و حرؼ القاؼ ال يمثؿ النظاـ الذي اختاره لمشاعر في ىذه الفصيدة عمى شكؿ   

 مربوعات
و يبدو أف الدكتور شعيب ػ حفظو اهلل ػ قد تدخؿ في النص ( جبرا ػ ذكرى ) و و حرؼ الرا  ىو المطموب ليناسب أمثال)  

، مع العمـ أف كؿ المقطوعات .و أبدؿ الكممة المناسبة لإليقاع بكممة ، يراىا مناسبة لممعنى فحدث الخمط و التصحيؼ 
 األخرى ػ ماعدا ىذه و المقطوعة التي تمييا ػػ خاضعة لنظاـ المربوعات 
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َْ الباىْر    ****       بايْت بْحديْث ساىْر         .  عَياَي ضَي
 لػػػػزَرؽْ                       

 

 

 .لثانية أوزاف الدائرة ا
  . ػ ممحوف البسيط، و ىو ممدود في السابع1 .

 .( س س س ( ) س س س س =) مفعوالتف مفعولْف  .و وزنو 
 . ػ البدوي ، و ىو ممدود في الخامس  2.
 .( س س ( ) س ط ( س س س .= ) مفعولْف  فْعلْف  فْعمْف  :  و وزنو 
 .اني ، و ىو ممدود في الث( المتدارؾ ) ػ ممحوف الخبب  3. 
 .   68( ... " س س ( ) س س س ( ) س ط = ) فْعلْف مفعولْف فْعمْف : و وزنو  
 

 الدوائر العروضية في الشعر الممحوف 
 مف كتاب اليادي إلى أوزاف الشعر الشعبي 

 . ممحوف المتدارؾ الوزف الذي ذكرتو سابقا  يسمى
 ْف   ماْفػعولػْف مْفػعوالتػا****  ماْفعػولْف مْفػعوالتػاْف   

: أستاذي مصطفى حركات في كتابو البديع في مجالو المسمى ي  ذكره مف أوزاف الشعر العام و ىو
و لطرافة الموضوع جديتو و فادئتو العميمة أنقؿ ىذه الدوائر كما  اليادي إلى أوزاف الشعر العامي  

 .ادر أو ميمؿمف الدائرة األولى ينفؾ سبعة أوزاف بعضيا شائع و بعضيا ن: " ...و ىي  وردت
 .أوزاف الدائرة األولى  
 : ػ ممحوف الرجز الثاني ، و ىو ممدود في السادس و السابع ، و وزنو  1 .

 (س ط ط () س س س س = ) مفعوالتْف مستْفْع لْف 
 ػ نظير العروبي ، و ىو ممدود في الخامس و السادس ،  2. 

 . ( ط س ) (س ط ( ) س س س= ) مفعولْف  فْعلْف  فاْعمف: و وزنو 
 ػ العروبي ، و ىو ممدود في الرابعو الخامس ،  3 .

 (.ط س س ( ) س س س ط = ) و وزنو  مفعوالتاْف فاْع التْف 
 .ػ ممحوف المتدارؾ الثاني ، و ىو ممدود في الثالث و الرابع  4 .
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 (س س س ( ) ط س ( ) س س ط =  ) مفعوالْف   فاْع لْف  مفعولْف : و زنو  
 .الرجز األوؿ ، و ىو ممدود في الثاني و الثالث  ػ ممحوف 5 .
 ( .س س ط ( ) س ط ط = ) مستْفْع الْف مفعوالتْف : و وزنو  
 .ػ ممحوف المتدارؾ الثاني ، و ىو ممدود في األوؿ و الثاني  6.
 ( .س س ( ) س س س ( ) ط ط = ) فاْع الْف مفعولْف فْعمْف : و وزنو  
 

 
 
 

 
 .أوزاف الدائرة الثانية 

  . ػ ممحوف البسيط، و ىو ممدود في السابع1 .
 .( س س س ( ) س س س س =) مفعوالتف مفعولْف  .و وزنو 

 
 . ػ البدوي ، و ىو ممدود في الخامس  2.
 .( س س ( ) س ط ( س س س .= ) فْعلْف  فْعمْف   مفعولْف :  و وزنو 
 .، و ىو ممدود في الثاني ( المتدارؾ ) ػ ممحوف الخبب  3. 
 .  69( ... " س س ( ) س س س ( ) س ط = ) فْعلْف مفعولْف فْعمْف : و وزنو  

 . قصيدة غثوا المميوؼفػي و الوزف  تحديػد القافيػة
 ( لمربوع الواحد ، متغيرة مف مربوع إلى آخر ثابتة في ا. ) المواقع أ ػ ب ػ ج 

 : و ىي عمى التوالي حسب ترتيب المربوعات في العينة السابقة 
و ىي مف نوع المتواتر المترادؼ ىناؾ نوع مف الخمؿ في  1المربوع ( مْميوْؼ ػ َر ْلجوْؼ ػ ُنْيخوْؼ ػ) 

 اإليقاع بالجمع بيف نوعيف مف القافية
ـْ ػ )  ـْ ػ َكْتي ـْ ػ َلْتي  و ىي مف نوع المتواتر .  2المربوع ( يْتي
 . و ىي مف نوع المتواتر المترادؼ   81المربوع ( بْركاْه ػ موالْه ػ رْبباْه ) 
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=) ماْفػعولْف مفعوالتاْف : األوؿ و السابع ، و وزنو  ، و ىو ممدود في المشرقيػ 7
 ( ...س س س ط ( ) ط س س 
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مع اإلشارة إلى أف الشعرا  ػ الظاىرة شبو مطردة ػ ال يفرقوف بيف ىذه األنواع مف القوافي ، و لكف 
في المربوع الواحد داخؿ القصيدة عمى شكؿ مربوعات  يبدو لي أف الشعرا  يحرصوف عمى وحدة اإليقاع

 .، وىذا يخفؼ حدة الشعور باختلؼ اإليقاع ، ماداـ كؿ مربوع موحد اإليقاع 
 .موحد في كؿ المربوعات مف البداية إلى النياية ، مف حيث نوع القافية   ػ الموقع د
 لْحقوْه و القافية مف نوع المتواتر المترادؼ:  1المربوع 

 القافية مف نوع المتواتر المترادؼ  وحدة القافية و انسجاـ في اإليقاع ... دْركوهْ :  2مربوع ال
 . القافية مف نوع المتواتر المترادؼ ... رْحموْه :  81المربوع 

 [ .يا اىؿ اهلل غثوا المميوؼ ] وزف القػصػيدة الػسػابػقػة 
بغض النظر عف .مصوت في مواقع محددة بانتظاـ مع التبيو إلى ما يقـو بو المنشد أو المغني مف مد ل

 .الكتابة و رسـ الكممات إملئيا 
 

 .َقْبؿ اْف تشعْؿ ناْر الجوْؼ   ب  ****   يا اْىؿ اهلْل ِغثوا المْميوْؼ         أ    
 يػْا ْىػمْمػمػْو غػْيْػثْؿ مػْميْوْؼ            قػْاْبػَمْف تػْش عْؿ نػا َرْلػجْوؼْ 

 ػػ ػػ ػْػ             ػْػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػْ  ػْػ ػػ ػػ ػػ
ـْ طّلبو لْحقػوْه  د   ****  ج     كيْؼ يينى مف سْكنو خوْؼ    .و اْزعػ

ـٍ طػٍلػػال ةػٍك رىػٍقػةٍكيٍ   كٍلٍاػلىػٍ ػن  دػىٍنػ ىٍكػنػٍكقػٍكٍؼ          كٍاٍزعػ
 ػْػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػْػ             ػْػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػْ 
ـْ          أ      .       ب   .   َو ْعسى تػْحضْر بْركْتيـْ ****      واْيَف اْىػؿ اهلْل كػمَّْتي

ـٍ             كاٍعػ ٍ   ٍقػيٍر ةػٍر كػ ٍػ ـٍ    كاٍلػنىػٍ ػلػٍؿ رػٍ ػكٍلػلى ٍػ ػ
 ػْػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ            ػْػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

ـْ     .نػْدرْؾ شػّيا اّلي دْركوْه       د  ****          ج          تْحضْر لنا غػايْتػي
  ػلٍقػيٍر رػٍلػنل يػللػ ػٍػ ـٍ          نػلٍد رٍكػشػٍللػٍؿ رػٍلػدٍر كػكيٍ 

 ػْػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ          ػْػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػْ 
ـْ شعري أْوفى بْركاْه       أ        .      ب  .     موالْه   ابْف مػسايْب راغبْ ****       ت

ـٍ  ػللػٍب رايػٍب دػٍك يٍ  كػلٍي          ةنٍػ ٍْ ـٍ شٍيػرٍم أىٍك فػٍ  ةػٍر   ػل
 ػْػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػْػ      ػْػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػْػ      
ـْ يْرحـْ مْف رّباْه      ج      ـَ اْرحـْ مْف رْحػموْه         د  ****      الْرحي  .يا ْرحي
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ـْ مػْف رْبػػباهْ أْررْ    ـْ مْف رْبػباْه      يػاْرحػْيػَمْرحػ ـْ يػْرحػ  حػي
 ػْػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػْػ      ػْػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػْػ    

ـْ : ػْػ ػػ  أي  ـْ . باختلس مدة الحا  ، و إشباع اليمزة قبميا لمضرورة الغنائية ) آْر ِح  .فتصير ػ آْرِح
اسبة انطلقا مف أنواع المقاطع المكونة لمتفعيلت في الشعر العامي  بقي عمينا اقتراح التفعيلت المن 

في الشعر الشعبي ، تحديد المقاطع ضروري ؛ و ىو ينجز باتباع : " يقوؿ أستاذي مصطفى حركات 
 70." السمكف غير المتبوع بساكف ، ىو نياية المقطع :القواعد اآلتية 

اوؿ كيفية الكتابة العروضية في الشعر العامي و قاؿ في موضع سابؽ مف الكتاب نفسو و ىو يتن
انتما  الحرؼ لفئة المتحرؾ و الساكف مرتبط بالسياؽ الصرفي : " ... انطلقا مف المستوى الصوتي

إال إذا اقتضى ... فداخؿ الكممة يتقيد الناطؽ باإليقاع العامي . و بالوزف  داخؿ الكممة ، و خارجيا
 الكممة ، فالحركة  أما في نياية... الوزف عكس ذلؾ 

 :و السكوف تتغيراف و فؽ ما يمي 
 .إذا انتيت كممة بساكف ، و تبعتيا كممة تبتدئ بمتحرؾ ، فالساكف يبقى عمى حالو **  

إذا انتيت كممة بساكف ، و تبعتيا كممة تبتدئ بساكف ، فالساكف األوؿ يحرؾ إذا لـ يكف حرؼ مد ** 
. 

ف حرؼ مد ، فإنو يبقى عمى حالو ؛ فإف تبعو متحرؾ فيو نياية الساكف الذي ينيي الكممة إذا كا** 
 .و إف تبعو ساكف كاف جز ا مف مقطع طويؿ ممدود ... مقطع طويؿ 

إذا كاف الحرؼ المضاعؼ متبوعا بساكف ، فيو يعد حرفيف ؛أوليما ساكف : ... قضية الشدة ** 
= َخػّدىا : و يعتبر ساكنيف ، مثؿ إذا كاف الحرؼ المضاعؼ متبوعا بمتحرؾ في... والثاني متحرؾ 
 ريؽْ + لْطػْط = خْدْدىا ، لمّطػريْؽ 

قد يمتقي حرفاف مضاعفاف ، في ىذه الحالة ينظر إلى الحرؼ الذي يتمو ثاني الحرفيف ؛ إذا كاف **   
حّط ّجراْد : و إف كاف متحركا ، ال يفؾ إال األوؿ . داْر + َدْد + قْد = ساكنا ُفّؾ اإلدغاـ ، مثؿ ّؽ الّداْر 

  .راْد + حْط َطػّج = 
اعمـ أف الوزف سيد الموقؼ ، و إف وقع تردد في قرا ة : أسبقية الوزف يقوؿ مصطفى حركات **   

 .  71"كممة ، بيف ما ىو فصيح و ما ىو عامي ، فالوزف ىو الذي يحكـ 
 لحدس مع العمـ أف معرفة الوزف و االىتدا  إلى وحداتو المقطعية ، يعتمد فييا عمى ا
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  33: ص .  2007دار اآلفاؽ  . اليادي إلى أوزاف الشعر الشعبي : مصطفى حركات   

  (اليادي )المرجع السابؽ  71
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لشعر او الفطرة  لمعرفة نوع المقاطع بدقة نظرا لوجود كثير مف التشابو بيف أنواع األوزاف قد توقع قرا  
 .العامي في التوىـ، خاصة إذا كاف عدد المقاطع واحدا 

و قد دوف أستاذنا مصطفى حركات عينة مف الشعر عف ىذا التداخؿ و التوىـ الذي يجعؿ القارئ  
 .الوزف بدقة  يتخبط لموصوؿ إلى

 72ماؿ حبيبي مالو:مثاؿ ىذا البيت قصيدة ابف مسايب المشيورة : قاؿ 
 

 .الردؼالقافية باعتبار 
 د ػ ال يفرؽ شعرا  الشعر الممحوف بيف أنواع القوافي مف حيث القافية المردوفة 

( ْؤلي ػ َفْرلي ػ سُ  ماليأْجمي ػ ) و غير المردوفة و انظر مثل كيؼ جمع ابف مسايب بيف ىذه القوافي 
فكممة مالي فييا الردؼ ، بينما الكممات الثلث األخرى  تخمو مف الردؼ ؛ لتوىـ الشاعر أف القافية 
ىي حرؼ الروي فقط مسبوؽ بمقاطع أخرى متساوية مع بقية المقاطع في المستوييف األفقي و 

 .العمودي 
القصيدة كميا تتكرر في كؿ سداسي ، و ليا قافية واحدة و حرؼ روي موحد في ( د ػ و ) ج ػ المواقع 

ىي بمثابة اللزمة في الموشح مف حيث الوزف أو نوع المقاطع و كيفية توزيعيا فقط، وليس الكممات 
+ حركة + سكوف + حركة ( القافية المتواترة المترادفة ) و نوع حروؼ القافية في ىذه المواقع ىو 

 [ . 0 0/  0= ] / سكوف + سكوف 
ديد أنواع القوافي في الشعر العامي الجزائري تزداد أكثر في ما ورد عمى شكؿ مربوعات إف صعوبة تح

و كذلؾ ما جا  في شكؿ موشحات ؛ ألف الشاعر في ىذه األشكاؿ ال  73أو مخمسات أو مسدسات 
يحافظ عمى القافية الموحدة ،و ال عمى وحدة حروؼ الروي ، ما عدا في بعض اللزمات التي تكرر في 
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 74:مع اإلشارة إلى وجود قصيدة أخرى تحمؿ العنواف نفسو ص   213إلى  211: انظْر ديواف ابف مسايب ص 
 :مطمعيا 

 :أما القصيد التي استشيد بيا أستاذنا ، فمطمعيا ...  كاْف ْمعايا كاْف   ****        ماؿ حبيبي مالْو         
 عيْف مذّبْؿ الشفْر كْحْؿ ال****       ماْؿ حبيبي ما ممْو       

73
سمسمة التراث الثقافي رقـ   CRASCانظْر مجمة  ) مصطمح مسدس وظفو األستاذ الراحؿ محمد الحبيب حشلؼ   
 إذا تمعنا جيدا في فواصؿ األغنية الشعبية و أشكاليا ،نلحظ أف كمماتيا تأتي قطعا ( "   8صفحة  2006السنة   6

اختلؼ األغراض و المذاىب ، فمنيا ما ىو ثنائي و منيا ما ىو ثلثي ، و و أسماطا ، عددىا و جناسيا يختمؼ ب
 ىناؾ الرباعي 

 "إلخ ...و الخماسي و المسدس و السباعي 
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و في المربوعات ػ مثل ػ نجد الثابت الوحيد ىو الشطر األخير مف .ؿ مربوع أو مخمس أو دورآخر ك
أما األشطر الثلثة األخرى فتثبت في  المربوع . البيت الثاني في كؿ المربوعات مف البداية إلى النياية 

لمحمد بف [ شاف يا الور ] مربوع : الواحد و تتغير مف مربوع إلى آخر، و مف المربوعات المشيورة 
 .  74: بيتا ، منو قولو (  120) في مئة و عشريف : مربوعا  أي (  60) مسايب و يقع في ستيف 

ـْ شػيػبػا   ب ** يػا الػورشػاْف اقػصػْد طػيػبػا  أ    .زْر فػاقػْد مػْرسػ
ـْ فػي أْمػر الغػيػبػا  ج    1وع د    المرب.  و ال تػػحػّدْث نػفػسػْؾ بػيا ** ال تػخػمػ
 أَْلػتَػَػكػْؿ ْعػمى اهلْل و ْعػميػْؾ  ب ** يػا الػورشػاْف اعػزـْ بػَمػشػيػْؾ  أ 
 د. خػػْذىػا و تْػَيػّل فػػيػيػػا** ذا الػْوصػايػْو بػػيا نػوصػيػْؾ  ج 

 2المربوع . 
 سػْر في حػْفػْظ اهلْل و األمػاْف  ب**  نػْرْسػمػْؾ مػْف بػاْب ْتػمػْمػسػاْف  أ 

 د         .   كػْؿ َمػْف ىػْو والػي فيػيا**  ػْد مػا ْتػزوْر ْبػل تَػْمػنػاْف  ج بػعْ 
 .3المربوع 

 
 . عػينات مف حركػات القافيػة في الشعر الفصيح و في الشعر العامػي

لو أردنا البحث في حروؼ القافية و حركاتيا في الشعر العامي موازاة مع حروؼ القافية و حركاتيا في 
 :ر الفصيح، فإننا نجد نوعيف اثنيف مف ىذه القوافي،وبكثافة ؛ ىما الشع
  0/0[ = /سكوف+ حركة + سكوف + حركة ] المتواتر  

  0/00[ = /سكوف+ سكوف + حركة + سكوف + حركة ] و المترادؼ 
 : و نجد نوعا ثالثا و لكف بنسبة ضئيمة جدا ىو 

 يحافظ عمى انسجامو اإليقاعي في كؿ األبيات ؛ نظرا مع العمـ أف النوع الثالث ال[  0//0] /المتدارؾ 
 .لنفور العامية مف الجمع بيف حركتيف متجاورتيف 

و في الزجؿ المصري و .أما المتراكب و المتكاوس ، فل أثر ليما في الشعر العامي الجزائري خصوصا 
 .الزجؿ الشامي و الشعر النبطي و الشعر الحساني و الحميني اليمني 
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الطبعة . نشر ابف خمدوف تممساف الجزائر . ديواف محمد بف مسايب جمع ة تحقيؽ محمد بف الحاج الغوثي بخوشة  
  166: ص  2001:سنة . األولى  
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ضيح أكثر أدوف أواع القوافي مف حيث الحروؼ في الشعر الفصيح لمموازنة بينيا و بيف حروؼ و لمتو 
اعمـ أف المتكاوس ىو كؿ قافية توالت فييا أربع حركات " ػػ الػمتكاوس  1.. القافية في الشعر العامي 

 بيف ساكنيف ، 
َفػِعػَمػتُػْف ، يقع في ضروب  :و ذلؾ أكثر ما يقع في الشعر مف المتحركات ، و ىو جز  واحد ، و ىو 

 .75."الرجز و ليس لممتكاوس غيره 
ىذا في الشعر الفصيح أما في العامية ، فل مجاؿ لوجود ىذه التفعيمة و ىذا النوع مف التركيب 

صامت + صائت قصير + صامت :] المقطعي ال في المغة و ال في الشعر أي التركيب المقطعي التالي 
 [ .صامت  + صائت قصير+ ائت قصير صامت ص+ صائت قصير صامت + 
 :اعمـ أف المتراكب ىو كؿ قافية توالت فييا ثلث حركات بيف ساكنيف، و ذلؾ نحو "  ػػ المتراكػب  2.

مػفػاَعػَمػتْف  و مػْفػتَػِعػمُػْف فػَِعػمُػْف و َفػِعػْؿ إذا كاف قبمو فعوُؿ ؛ ألف الواو مف فعوُؿ ساكنة ، و اللـ مف 
 . 76. "ساكنة ،فيذه أربعة أجزا   َفػَعػؿْ 

و ىذا النوع مف التركيب المقطعي ال وجود لو ػ أيضا ػ في المغة العامية و في الشعر إال إذا عمد 
المتكمـ إلى تفصيح الكممات و تحميؿ العامية مف حيث خصائالصوتية ما ليس فييا ، و ىذا وجدناه ػ 

 . كما أشرت سابقا ػ في شعر سعيد المنداسي 
 
مػتَػفػاعػمػْف : اعمـ أف المتدارؾ ىو كؿ قافية توالت فييا حركتاف بيف ساكنيف ، نحو "   ػػ  الػمػتػدارؾ  3.

 و مػْسػتَػْفػعػمػْف 
 77"إذا كاف قبؿ فعولف و فُػػْؿ إذا كاف قبمو َفػعػوُؿ ، فيذه ستة أجزا   .مػفػاعػمػْف و فػاعػمػْف و فػِعػْؿ   و 

ىا في الشعر العامي خاصة الشعر النبطي ، و نجدىا في الشعر الممحوف أما ىذه التفاعيؿ ، فنجد
و [ يمحقيا الزحاؼ و العمة ]الجزائري لكف بنسبة ضئيمة ، و قد تخضع ىذه التفعيلت عمى تعديلت 

لكف الصورة التي تنتقؿ إلييا ال تفقدىا أصميا ، ألف عدد المقاطع يبقى ثابتا ، إال بعض التفعيلت مثؿ 
التي يمحقيا القطع لكف دوف تغيير مؤثر ، و ىذا ألف ىذه التفعيمة ال يدخميا الخبف  لتعارضو مع فاعؿ 

 . خصائص المغة العامية

                                                 
 . زىير غازي زاىد / د : تحقيؽ و تقديـ . الجامع في العروض و القوافي . لحسيف أحمد بف محمد العروضي أبو ا75

 266إلى  264صفحة . ـ  1996/ ىػ  1416بيروت الطبعة األولى سنة . دار الجيؿ . ىلؿ ناجي /و األستاذ 

76
 الجامع في العروض و القوافي الصفحة نفسيا. المرجع السابؽ   

77
 الجامع في العروض و القوافي الصفحة نفسيا. رجع السابؽ الم  
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=  تؤوؿ إلى  مْتفاعيمف أومْستَػْفعيمْف ( مقاطع  4) ػ ػ  vv= مػَتفاعمْف : و إليؾ تحويلت ىذه التفاعيؿ 
 ػ  vػ ػ = مػْسػتَػْفػعمْف ( مقاطع  4= )ػ ػ ػ ػ 
  .(مقاطع  4= ) ػ ػ ػ ػ =  تػؤوؿ إلى مْستَػْفعْيُمْف  ( مقاطع  4) 

   أو مفاعيمفْ .ػ ػ ػ ػ   =تؤوؿ إلى  مافاعيمْنفْ ( مقاطع  4)ػ  vػ  v: مفاعمْف 
v   ػ : فػاعمْف .(مقاطع  4= ) ػ ػ ػv  تػؤوؿ إلى فْعػمْف  ( مقاطع   3) ػ 
فػِعػْؿ .و المقطع الطويؿ بمثابة مقطعيف قصيريف  . ما طويلفتساوي مقطعيف اثنيف ، ولكني( بالقطع ) 
 :v  قد تؤوؿ ىذه التفعيمة إلى فػاعْؿ ( مقطعاف اثناف ) ػ 
 فُػْؿ ىذه التفعيمة المكونة مف مقطع طويؿ واحد ، تبقى كما ىي ، .(فػيػعػْؿ ) 

تي تؤوؿ إلى متفاعلتْف و يمكف إلحاؽ ىذا المقطع في بعض األوزاف بتفعيمة تسبقو مثؿ متفاعمف ال
ومستفعمف التي تؤوؿ إلى مستفعلتْف و فاعمف التي تؤوؿ عمى فاعلتف ، مع إجرا  التحويلت التي 

و ىذا [ . مْتفاعيلتْف ػ مستفعيلتْف ػ فاعيلتف ] فتصبح عمى التوالي  ،تمحؽ التفعيلت السابقة 
 . مراعاة لمخصائص الصوتية في العامية 

ىذه التفعيلت في تناولي لمقافية في الشعر العامي سابقا، و سأتناوليا الحقا في  وقد وظفت أغمب
 دراستي لممدونة الشعرية عند بعض شعرا  الممحوف المشيوريف في الػجزائر 

اعمـ أف المتواتر ىو كؿ قافية وقع فييا حرؼ متحرؾ بيف ساكنيف ، نحو مفاعيمػْف  "  ػػ  الػمػتػواتػر  4. 
و  فعلتػف و مفعػولػف و متػفاعلتػْف و مػسػتفػعلتػف ومفػتعلتف  و فعولػف و َفػْعػمػْف و و فاعلتػف 

 . 78. " فعولف ، فيذه عشرة أجزا  فُػْؿ،إذا كاف قبمو
ىذا النوع مف أحرؼ القافية يعتبر ىو النوع الذي يغطي األحرؼ األخرى ، فل نكاد نجد غيره في الشعر 

مع البنية الصوتية لمعامية الجزائرية في مستواىا الخطابي اليومي ، و في  العامي الجزائري لتناسبو
الشعر ػ أيضا ػ مع إجرا  التعديلت اللزمة عمى التفعيلت بما يناسب أنواع المقاطع في العامية 

  .(النثر في مقابؿ الشعر ) الجزائرية في الشعر و في الخطاب اليومي 
المترادؼ ىو كؿ قافية اجتمع في آخرىا حرفاف ساكناف ، نحو متفاعلْف و اعمـ أف " ػ  ػ  الػمػتػرادؼ 5.

 مستفعلْف  و مفاعلْف  و مفتعلْف  و فعمتاْف  و فاعمتاْف  
  . 79"فيذه ثلثة عشر جز أ . و فعلتاْف  و مفعوالْف  و فعوالْف و فاعلْف و فعلْف و مفاعيْؿ و  فعوؿْ 

 : حسيف العروضي لو أىمية كبيرة جدا ، مف حيث أنو و ىذا اإلحصا  الذي أجراه أبو ال
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 الصفحة نفسيا. الجامع في العروض و القوافي . المرجع السابؽ  

79
 الصفحة نفسيا. الجامع في العروض و القوافي . المرجع السابؽ   
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أ ػ أراحنا و أزاح عنا عنا  الرد عمى مف قد يرفض بعض التحويلت في التفعيلت التي ارتضيناىا لبنا  
ب ػ  التفعيلت التي ذكرىا أبو الحسيف العروضي كثير منيا يصبح وجييف . أوزاف الشعر العامي 

ألوزاف الشعر العامي و ىذا بعد تعديؿ  80التفعيلت كمكونات أو أركاف لعممة واحدة ، حيف ننقؿ ىذه
 مقاطعيا بما يناسب العامية 

 
متفاعلْف ىي نفسيا  مستفعلْف ، ألف مَتفاعلف يمحقيا اإلضمار وجوبا في : ػ و مثاؿ ذلؾ  1ػ ب 

تاف كمتاىما إلى الشعر الممحوف ،مع تحويؿ المقطع القصير ػ ع ػ  إلى مقطع طويؿ فتؤوؿ التفعيم
  .مستفعػْيػلفْ 

فاعلْف ىي نفسيا فعلْف ، و يحدث ذلؾ بعد تعديؿ مقاطع التفعيمتيف معا ، ففي فاعلْف : ػ  2ػ  ب
و في فعلْف نحوؿ المقطع القصير ػ ع ػ إلى مقطع طويؿ . نحوؿ المقطع القصير ع إلى مقطع طويؿ 

 ف كمتاىما إلى فاعػْيػلفْ و تؤوؿ التفعيمتا ، وكذلؾ المقطع القصير ػ ؼ ػ
ي ل ػ  ج ػ  ظ ر ةيض اراكارؽ ةلف ارشير اردلقكف ك ارشير اراالح في  كظلؼ  ذي ار ايلالت ك دّك
أليل ػ رف أاكات اريلدل   دلؿ إر  ارةدع ةلف ار كاكف في اركلد  اركاقدة ك في اركلد لف ارد ةلكر لف  

 قكؿ إر  دل ل نل ب دي ل ؛ كأف لقرؾ ار لكف  ةلندل  ذي اررال ص اراك ل   نيدـ في اريلدل  أك
اررلر في اركلد  إذا  الي قرؼ  لكف في ةدال  كلد  أررل دةلكرة ك لظ ر ذرؾ ارشير ك في ارنّر ديل 

 .ك في  ر لؿ ارةرآف   ك  الك ه 
 81:قاؿ زىير بف أبي ُسممى  

ْرُه و مف ال يػتؽ ال**    و مف يجعؿ المعروؼ مف دوف عرضو    َْ  شتـ يشتـِ يفِػ
يجعؿ المعروؼ ، حرؾ حرؼ اللـ في الفعؿ يجعؿ المجزـو ػ نحويا ػ ألف اللـ بعده : و الشاىد في قولو

 .ساكف 
حػروؼ القػافيػة و حركػاتيػا فػي الشعػر العػامػي الجػزائػري فػي ضػو  القػافيػة فػي الشعػر  مصطمحات
 .الػفػصػيح 
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انظر ىامش شرح نحفة الخميؿ ) التفعيلت تسمى ، األجزا  و األركاف و األمثمة و األوزاف و األفاعيؿ و التفاعيؿ   
 و بعض المحدثيف يسمييا مقاطع 10ـ صفحة  1968/ىػ  1388. بغداد . مطبعة العاني . تأليؼ عبد الحميد الراضي 

81
 31صفحة .  1968آذار . لبناف الطبعة األولى . بيروت . ديواف زىير بف أبي ُسممى ز المكتبة الثقافية   
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ر العامي ،إذا تقيدنا بمدلوؿ ىذا المصطمح في عروض الشعر قد يصعب تحديد مفيـو القافية في الشع
 الفصيح ؛نظرا لمتقارب الشديد بيف مفيومي القافية و حرؼ الروي ، 

و قد يتداخؿ المفيوماف في بعض األشكاؿ مف القصائد العامية ؛ حتى ال يبقى أي أثر لمتمييز بيف 
 .المصطمحيف و مفيومييما

 
ر العامي ال يميزوف بيف مفيومي القافية و حرؼ الروي ػ و يتضح ذلؾ و يبدو أف أغمب شعرا  الشع  

 مف خلؿ النماذج مف القصائد التي درسنا فييا بنية اإليقاع و عناصره المكونة لو ػ
 
و سنقدـ بعض العينات الشعرية إليضاح كلمنا ػ و ال غرابة في ىذا الخمط ماداـ كثير مف الشعرا  و  

 . يثا ػ ال يميزوف بيف المفيوميف الدارسيف ػ قديما و حد
، حيث  82[كتاب في عمـ العروض ] و قد تناوؿ أبو الحسيف العروضي ىذا التوىـ و الخمط في كتابو 

اعمـ أف حرؼ الروي ىو الحرؼ الذي يمـز القافية مف أوؿ القصيدة إلى نيايتيا ، إف كانت عينا : " قاؿ
 : عر لزمت العيف إلى آخر القصيدة ، نحو قوؿ الشا

 
 .و تفضيؿ ما بيف الرجاؿ الطبائع****     لكؿ امرئ يا أـ عمرو طبائع     

فالعيف حرؼ الروي ، و ال يجوز غيره معو البتة ، و حرؼ الروي يغمط الناس كثيرا في معرفتو ، 
 فيسمونو بغير اسمو ، و ال يميزوف مف حرؼ الروي مف حرؼ الروي الوصؿ 

 ػ أنو عمؿ شعرا  83زماننا ىذا ممف ينتحؿ األدب و ينسب إليوو الخروج ، وقد ُذكر رجؿ مف 
و صنفو ،فجعؿ ما كاف حرؼ الروي فيو ألفا في جميع القصيدة عمى حدة، و ما كاف حرؼ الروي فيو 

 :يا  أو سينا أو صادا مصنفا إلى القصيدة التي بدأ بيا 
 .و سّميا أحسف أسمائيا ****       أْثِف عمى الخمر بآالئيا     

 

                                                 
82

كتاب في ] ، و ىو أيضا [ الجامع في عمـ العروض و القوافي ] ب التحقيؽ ، فيو ىذا الكتاب يحمؿ عنوانيف ، حس  
 .، وقد وظفتيما معا في ىذه الرسالة ، و انظر فيرس المراجع [ عمـ العروض 

83
 أبا بكر الصولي الذي صنع شعر أبي نواس ، و انظر كتاب الجامع في العروض: يقصد ػ بيذا الرجؿ ػ  
 70صفحة و القوافي ابتدا  مف  
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فكلنت اررؼ عندي قرؼ ارركم   ك  ذا رطأ ّةلح ةدا؛ رف اررؼ في  ذا اردكيع ل د  رركةل   ك 
ار لء ار ي ّةل ل كاؿ   ك قرؼ ارركم في  ذي ارةالدة  ي ار دزة ار ي اكر  ل في اررط اكرة ارللء   

ك  لف ةيد ل أرؼ   فإف كلف إندل أراد أف اررؼ قرؼ ارركم في اراكرة ؛ فلنةري أف لككف كؿ الد أ
أف  ككف عل  اررؼ   ك د   ةرل  ذا اردةرل ررج دف ارشير كؿ ّلفل  عل  ارالد أك ارةلء أك دل 

ك رك نظر  ذا   .اةللل ك ريلةل ك رطللل  ك دل أشةه ذرؾ : أشةه ذرؾ   إذا كلنت دناكة  دّؿ ّكرؾ 
ك ذكر . دكنه   كشٌ رىي ةلف ارنلس اررةؿ أدن  نظر ق   لةؼ عل  قػةلة  ارشيء   دل ذكر دّؿ  ذا ك 

 ةيد  ذا دل  ك أطرؼ دف  ذا   ك  ك ّكره
ْي ػل أي ىػةػ ل ػل        . ػل ػةػني ذكػري ػل ةذكػرا ل**      لػل رػلػل  ةًػ ػة

ك قرؼ ارركم  ل  نل ار لء رف دل ّةل ل  لكف ك اررؼ ار ي ةيد ل رركج   ك اررؼ ار ي ّةل ل ردؼ   
 :لب ار لء ّالدة قكد ل قكـ  ذي ارةالدة  كاء   إ  أف ردف ل للء   ك  ي ّـ ذكر في ة

 .ُأسقػى مػف الػراح صػفػَو صاؼ**  يػا ليمػة بػتُّ في دياجػييػا   
فإذا كانت ىذه عمى اليا ، فتمؾ عمى اليا  ،و إف كانت تمؾ عمى األلؼ ، فيذه عمى األلؼ ، و ىذا 

ال أعمـ ، أو ينظر فيعمـ ، و كاف ىذا الرجؿ لـ : لـ يعمـ أف يقوؿ  غير بيف ،و ما أحسف باإلنساف إذا
 . 84" إلخ  .يوفؽ في جميع ما نسبو إلى األلؼ 

 ( . لزـو ما ال يمـز : ) القػافية ذات الحػروؼ المتمػاثمػة ، أي  .
يقاعية في و ىي القافية التي يكرر فييا الشاعر حروفا، مف قبيؿ إظيار البراعة في النظـ،وىي ظاىرة إ

أبو العل  المعري صاحب : الشعر الفصيح برع فييا مجموعة مف الشعرا ، منيـ عمى الخصوص 
و في صدرىا مقدمة في الشعر ، و شروطو و قوافيو عمى أسموب . " ديواف شعري بعنواف المزوميات

ف مف الشروط ؛ و ذكر ما التزمو في نظـ ىذا الديوا. يدؿ عمى رسوخ قدمو في المغة والشعر   انتقادي
فكاف لو وقع عند أصحاب الفمسفة ، فقالوا . أىميا التزاـ حرفيف في القافية ، وقد نظمو في أثنا  عزلتو

   85." إف أبا العل  أتى قبؿ عصره بأجياؿ : 

                                                 
84

دار الغرب اإلسلمي  . الدكتور جعفر ماجد : كتاب في عمـ العروض حققو و عمؽ عميو : أبو الحسف العروضي     
 .بتصرؼ  276إلى  274: مف صفحة  1995الطبعة األولى ، سنة 

85
ص . المجمد األوؿ  . بيروت ػ لبناف ... منشورات دار مكتبة الحياة ... تاريخ آداب المغة العربية ... جرجي زيداف    

570 . 
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وجا  في كتاب تاريخ آداب العرب لمصطفى صادؽ الرافعي قوؿ أبي العل  المعري  في تعريفو 
لزـو ما ال يمـز ، ومعنى ىذا المقب أف القافية : معت ذلؾ كمو في كتاب لّقبًتو وقد ج: " . لمزوميات 

  86.."تمتـز ليا لواـز ال يفتقر إلييا حشو البيت،وليا أسما  تعرؼ
 : 87و مف لزوميات أبي العل  المعري قولو 

 .طوؿ انتباه و رقدة و سنْو ****    صنوؼ ىذه الحياة يجمعيا    
 .خاطْبَت منيا بميغة لِسنوْ ****     طقة      دنياؾ لو حاورتؾ نا

 .إّف ظنوني بخالقي حسنوْ ****    ليفعِؿ الدىر ما ييـَ بو        
 .ألؼ سنْو  و لو أقامت في النار****  ال تيأس النفس مف تفضمو   

 
 .و قد التـز أبو العل  في ىذه األبيات بحرفي السيف و النوف و اليا  الساكنة 

 . 88:ا و قولو أيض
 .رّب يفّرج كؿَّ أمر معضِؿ  ****    نّجى المعاشَر مف براثف صالٍح    
 . أهلل ألػبسيـ جناَح تػفّضؿ ****    ما كاف لي فييا جناح بعوضة     

و قد يبالغ أبو العل  .و التـز الشاعر ىنا بحرفي الضاد و اللـ مف بداية القصيدة إلى آخرىا 
 .  89:قولو :بأكثر مف أربعة أحرؼ في القافية ، و منيا فيأتي  ؛المعريفي لزومياتو

 90.في الدىر لـ ًيػقدْر ليا إجراؤىا  ****   ما لي غدوت كقاؼ رؤبة قػيَّػدْت   
 .أعػيا األطػبَة كمَّيـ إبػراؤىا    ****   أْعػِمْمًت عّمة قػاؿ و ىي قػديمة    

 .بػضميا صحراؤىا    أف تػستبدّ ****   طاؿ الػثوا  و قد أنى لمفاصمي     
 .بْؿ لمخطوب يػغوليا إسراؤىا    ****   فترْت و لـ تفتْر لشرِب مػدامة      
ـْ أعاشر أمة          .أمرت بغير صلحيا أمراؤىا    ****    ًمؿَّ الػمقاـ فػك

                                                 
86

/ ىػ  1394سنة .   3/ لبناف ج . بيروت . دار الكتاب العربي ..تاريخ آداب العرب .. مصطفى صادؽ الرافعي   
   359: ـ ص  1974

87
  53و  52: ص . الطبعة الثانية عشرة . دار المعارؼ . مع أبي العل  في سجنو ... طو  حسيف    

88
 . 68ص . أبي العل  المعري المرجع السابؽ ؾ مع   

89
 . 111: ص . المرجع السابؽ ؾ مع أبي العل  المعري    

90
ة في القافية التي  ألـز روييا السكوْف و ال يمكف أف بفقد أشار في البيت األوؿ إلى أرجوزة رؤ : " قاؿ طو حسيف   

 .يتحوؿ عنو إلى حركة ما 
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أللؼ الرا  و األلؼ و اليمزة و اليا  وا) و التـز في ىذه القصيدة بخمسة أحرؼ في القافية ، وىي 
ىذا النوع مف القوافي في الشعر الفصيح ، ال نجده واضح المعالـ في الشعر العامي ( بالترتيب 

ألف ىذا الشعر متاثر في بنا  ىيكمو ببنا  الموشحة ، فالشاعر الذي ينظـ الشعر  ؛الجزائري خصوصا 
عف ىذا التغافؿ و  بشغؼ لمزخرفة الوزنية التي منبعيا الشعر العمودي ، و قد عوض العامي لـ يمتفت

عدـ االلتفات إلى المزوميات  باىتماـ آخر اكتسبو مما تحممو الموشحة ؛ مف التشكيؿ الوزني البديع 
كالجمع بيف أكثر مف وزف في قصيدة واحدة ، أو التنويع في القوافي و في حروؼ الروي ، و التنويع 

 .ماط بيف األغصاف و األس( التفعيلت )في توزيع الوحدات الوزنية 
 

و يبدو لي أف الغاية مف الشعر العامي المبني عمى تحقيؽ أسباب الغنا  المتنوع ، زىدت ىؤال  
الشعرا  في المزوميات التي ال تخدـ الغنا  بقدر ما تعبر عف التعقيد و التكمؼ المبالغ فيو ، والغنا  

 .يتعارض مع التكمؼ و التعقيد 
 .في الشعر العامي الجزائري ( المزوميات) ثمةعينات مف القافية ذات الحروؼ المتما***

اخترت ليذا النوع مف القوافي بعض العينات مف شعر سعيد المنداسي، وقد تعمدت ذلؾ ، لسبب رئيس، 
يعتبر سعيد المنداسي مف الشعرا  المثقفيف العارفيف بتراث العربية و عموميا المغوية ، مثؿ : ىو

يخمو ديواناىما معا مف أثر ىذه العمـو ، خاصة عمـ الشعر   الشاعر عبد اهلل بف كريو ، و لذا ال
 .وميزانو ، أي عمـ العروض 

إف سعيد المنداسي رحمو اهلل ، كاف ينظـ الشعر العامي بمغة قريبة مف الفصحى : و ال أبالغ إذا قمت 
، نظرا لتشبعو ال تختمؼ عنيا إال في ألفاظ قميمة ، و كأني بو يجيد نفسو ، ويتكمؼ مشقة تعمية المغة 

بالمفردات الفصيحة القوية ،و كأف معجمو الشعري ىو معجـ شاعر فحؿ مف فحوؿ شعرا  العصر 
 .العباسي ، بؿ مف شعرا  العصر الجاىمي 

 91[ .كيؼ ينسى قمبي : ] و تأمؿ معي ىذه األبيات مف قصيدة ، سعيد المنداسي 
 .قيْؽ أعيوني باْقلْيده انػيّموا  و الع****    كيؼ ينسى قمبي عرْب العقيؽ و الباْف    

 .ىؿ قمبي منيـ بعض الوصاْؿ ىْؿ لو  ****    لي عػقيمة منيـ غّرة شقػيقة الباْف  
 كيْؼ يميْؿ دمعي و الوجْد ال ْميْؿ لو     ****  باْف صبري و الّسْر الكاتمو الصدْر باْف  

                            ***************** 

                                                 

الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع ، .. محمد بكوشة : تقديـ و تحقيؽ . ..ديواف سعيد المنداسي ... سعيد المنداسي   91.
 6و  5:ص  1968الجزائر 
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 .قمبو ما غلْظ حجاْب الصوْف عميْو  ****    عشؽ وف ال ناْؿ المطموْب     آْه ْعمى 
 .باْحباْؿ الواْىية يْد الحْسْف ْتػدّليْو   ****     و اصبْح مما ْلقى مف الرّاحْو مسموْب  
 .ما يعرْؼ لو في دنياتو باْش يسّميْو ****     الغالْب ما ْعرْؼ حقيقة لمػمغػموْب   

 .يغمْؽ باْب الّرضى و يسكْت و يخّميْو                        
 .مْف ْجعميا اهلل في ْصَدْر الحريْج نبراْس ****  ساقت اظغاف ْعريْب الماْسكة ْزمامي   
ـْ َحرّاْس ****    أ َمْف درى تْرعى كيْؼ ْرعيْتيا ْزمامي    .و ال ينيييا عْف ْوصالي مّل
 .عسى و عؿَّ نبعْث بيا ْمتوَّْج الراْس ****        فػي سبيْؿ ْموّدْتيا نػشْتيى ْحمامي 

                             **************** 
 .<و>مف منازْؿ بيَش لممنحَني ْو تػمِّو****   ساْلني عنيا يْوـْ اْف سْمفْت االظعاْف   
 .  ستمِّوالموغى مف االجفاْف سيوفيا ا****    في ْحدوْج ْكتايْب تسعى ْبقْوـْ طّعاْف   

و تستمر ىذه القصيدة بيذا البنا  اليندسي بقافيتيف اثنتيف ؛ واحدة في الصدر و الثانية في العجز، 
مع التنويع في أحرؼ القافية مف مقطوعة إلى أخرى ، وقد التـز الشاعر ما ال يمـز عمى عادة شعرا  

في الصدور، ( ـ و الواو و البا  الل): الشعر الفصيح ، حيث نجده في المقطوعة األولى التـز بحروؼ
 . في األعجاز ( اللـ واليا  و اليا  ) و كذا 

)     في الصدور، و كذا( الميـ و األلؼ و الميـ و اليا  ) بحروؼ  ألـز نفسوو في المقطوعة الثانية 
العيف )ؼ أما المقطوعة الثالثة فالتـز في الصدور بحرو .في األعجاز ( الرا  و الرا  و األلؼ و السيف 

 التا  و اللـ ) ، و في األعجاز التـز بحروؼ ( و األلؼ والنوف 
 (. و اللـ و الواو 

و التزاـ ما ال يمـز كما أشرت إلى ذلؾ يرجع إلى ثقافة الشاعر العربية في إطار المغة الفصحى، وتشبعو 
 بيا ، فمـ يستطع أف يتخمص مف أثرىا القوي في بنا  قصائده 

ال يتجزأ مف ىذا البنا  ، أما لغتو ،فل يربطيا بالعامية إال خمو بعض مفرداتيا وبعض و القافية جز  
تراكيبيا مف اإلعراب ، فيي لغة قوية، تحمؿ كثيرا مف دالالت البيئية الصحراوية و مف الموروث 

 الشعري القديـ المتوارث جيل عف جيؿ بيف الشعرا  
 ( .إلخ ... سيوؼ ػ األظعاف ػ األظغاف ػ العقيؽ الباف حدوج ػ طعاف ػ كتايْب أجفاف ػ الوغى ػ ) 

و كثير مف ىذه المفردات ال صمة ليا ببيئة الشاعر ، بؿ اكتسبيا مف ثقافتو و اطلعو عمى لغة الشعر 
  .العربي الفصيح 
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و في ديواف سعيد المنداسي قصائد برمتيا نقمت مف الفصحى إلى العامية، كما يقوؿ محقؽ الديواف 
:92 . 
 
و مف ىذه القصائد أقتطؼ ىذه األبيات، و ىي مرة مف بحر الوافر، مع قميؿ مف التعديلت البسيطة  

 :في المغة قرا ة ، و مرة أخرى مف بحر الطويؿ مع تفصيح بعض الكممات و التصرؼ في قرا تيا
 .قفوا نفسا فساروا حيث شاؤوا   ****    سألتيـ و قد شدوا المطايا        

 .و ما التفتوا إلْي و ىـ ضباً    ****    مى وىـ غصوْف     فما عطفوا ع
                                 **************** 

 .وْقفوا مْقداْر نْفْس ْو ساروا لَيْف ْمشاْوا **        سّوْلت الحيّْ عْندما شّدوا االظعاْف  
ـْ عْجبي واْيْف اْمشاْوا  ْو ال اْلتف**  ما عْطفوا شي ْعميَّ و ىـْ ْغصوْف الباْف   .توا الْريا

                               **************** 
 . يميْؿ إلى البْعض ْو يعرْض عف بعْض   **    رايْت ْبعْبيني البْدر يمشي ْعمى األْرْض 

 .مػتى بْدْر السػما ْنزْؿ إلى األْرْض  **     فػكّبْرْت إجلال ْو قػْمت لصاحػبي   
لقصيدة مف ثلثيف بيتا شعريا ، ويبدو التكمؼ في الميؿ إلى العامية واضحا، ولكنو ممقوت  ألف و ا

ح لَغتو تقميدا و تطمعا إلى السمو  األصؿ أف ينحَو الشاعر العامي لغُتو منحى المغة الفصيحة ؛ فيفصّْ
دارجة ألنيا المغة أف الشاعر اختار المغة الوسطى  بيف الفصحى و ال: وقد يرى غيري  .وليس العكس 

و اهلل أعمـ .المناسبة لمستواه الثقافي ، وىي لغة المثقفيف ممف اختاروا غير الفصحى لغة لشعرىـ 
 .بقصد عباده 

و إليضاح قولي ػ في وزف ىذه القصيدة المنقولة مف الفصحى إلى العامية ػ اخترت ىذه األبيات مف 
  .قا لما ذكرت مف التصرؼ في المغة تفصيحا وتعميةالقصيدة السابقة ، مع تغيير ما يجب تغييره تطبي

 

 ػ مف بحر الوافر  1. 
 قفوا نفسا فساروا حيث شاؤا   **              سألتيـ و قد شدوا المطايا     
 قػفْونػْفػسْف َفػسارْوحػْي ثػشاُؤوْ **    سػأَْلػُتيػُُمْو وقػْد شْدُدْؿ َمػطايا    

.v  ػv v  ػv  ػ ػ ػv      ػ ػ  **  v   ػ  ػ  ػv    ػ ػ  ػv ػ  ػ 

                                                 
92

(  قطع ) قطاع : ، حيث عنوف األستاذ محمد بكوشة  ، مجموعة مف القصائد تحت عنواف  109ػ انظْر صفحة   
 .نقمت مف الفصحى إلى العامية 
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 مػفاعػْمػتْف مػفاعػْمػتْف فػعولػفْ   **      فاَعػَمػتْف مفاعػمتْف فػعولػْف   م
 ػ مف بحر الطويؿ 2. 

 يميْؿ إلى البْعض ْو يعرْض عف بعْض   **       رايْت ْبعْبيني البْدر يمشي ْعمى األْرْض  
 يمْيػُؿ إػمْؿ بػْعِضْي ويْعِر ضَعْف بْعِضْي  * َعَمػْؿ َأْرضْي رََأْيػُت بعْيػنػْؿ َبػْدْريْمػشْي 

.v ػv v  ػ  ػ  ػv    ػ  ػv  ػ  ػ  ػ *v  ػv v  ػ ػ  ػv   ػv v    ػ ػ ػ 
 فػعوؿ مػفاعيػمف فػعوؿ مفػاعػيمف *  فػعوؿ مفاعػيمف  فعولػف  مفػاعػيمف 

 
و التفعيلت ػ كثرة األخطا  المطبعية في  و تزداد صعوبة الكشؼ عف الوزف ػ و مكوناتو مف المقاطع

و في تشكيميا ؛ فمرة تظير الكممة فصيحة مف حيث التشكيؿ و ىي عامية في نطقيا ،و رسـ الكممات 
مرة كتب كممة في صورتيا العامية ، و ىي فصيحة و في تحديد موقعيا ، وىذه أعظـ العوائؽ في 

ح حيث ال يبقى ليذا الباحث إال زاده الذاتي لتحديد طريؽ الباحث في أوزاف الشعر العامي الجزائري 
األوزاف ، وأقصد الذوؽ و السميقة في معرفة تناسؽ اإليقاع ، مف خلؿ الموازنة بيف الكلـ المنظـو 
في المحوريف العمودي و األفقي لتسمسؿ األبيات ، ومف ىذيف المحوريف يمكف التنبو للنكسار في 

  .الوزف 
ظـ ىو الردي  السػيئ ، و ىو يشبو األزجاؿ التي وصفيا صفي الديف الحمي ػ في وىذا النوع مف الن

كتاب العاطؿ الحالي والمرخص الغالي ػ بالرديئة المذمومة التي يجمع فييا بيف الفصيح والعامي  حتى 
، تنغمؽ أبواب التمييز بيف أنواع األوزاف ، ويسمى عند البعض بالشعر المزنـ و قد ذكرت ذلؾ وشرحتو 

  .خاصة وزف الكاف كاف و الزجؿ في بداية المقاؿ.و انظر أوزاف الفنوف السبعة
  

 .المراجع المعتمدة في كتابة المقاؿ
األكاديمية الحديثة لمكتاب ... مكتبة دار المعرفة  . القافية و األصوات المغوية  . محمد عوني عبد الرؤوؼ / ػ د  1

 . ىػ  1426/ ـ  2006. الطبعة الثانية . الجامعي 

ديواف ابف مسايب حمع و تحقيؽ محمد   . 2007دار اآلفاؽ  . اليادي إلى أوزاف الشعر الشعبي : ػ مصطفى حركات  2
 2001أكتوبر .تممساف ، الجزائر . نشر ابف زيدوف . بف الحاج الغوثي بكوشة 

 األغواط . ة السلـ مطبع  1998سنة . 1ط . التوخي لجمع أشعار عبد اهلل التخي . ػ إبراىيـ شعيب  3

الطبعة . نشر ابف خمدوف تممساف الجزائر . ديواف محمد بف مسايب جمع ة تحقيؽ محمد بف الحاج الغوثي بخوشة  ػ 4
  2001:سنة . األولى  

 تحقيؽ . الجامع في العروض و القوافي . أبو الحسيف أحمد بف محمد العروضي  ػ 5 
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 . ـ  1996/ ىػ  1416بيروت الطبعة األولى سنة . دار الجيؿ . ىلؿ ناجي /ذ زىير غازي زاىد و األستا/ د : و تقديـ 

 . 1968آذار . لبناف الطبعة األولى . بيروت . المكتبة الثقافية  ،ديواف زىير بف أبي ُسممى   ػ 6
 . المجمد األوؿ   .بيروت ػ لبناف ... منشورات دار مكتبة الحياة ... تاريخ آداب المغة العربية ... جرجي زيداف  ػ  7

/ ىػ  1394سنة .   3/ لبناف ج . بيروت . دار الكتاب العربي ..تاريخ آداب العرب .. مصطفى صادؽ الرافعي  ػ 8
 ـ  1974

  53و  52: ص . الطبعة الثانية عشرة . دار المعارؼ . مع أبي العل  في سجنو ... طو  حسيف  ػ 9

الشركة الوطنية لمنشر و .. محمد بكوشة : تقديـ و تحقيؽ ... نداسي ديواف سعيد الم... سعيد المنداسي   ػ 10
 ػ   1968التوزيع ، الجزائر 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ػات الطبيػالمصطمح
 مف االىتماـ إلى االستعماؿ

 
  يمار قحمد مور ػالدكت

 طةلب كةلقث في ارل لنللت
dz@yahoo.frguemarimo_ 

mailto:guemarimo_dz@yahoo.fr
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tel :05 55 23 26 29 

 
 

ر لر  " ي كد ةيض ارةلقّلف ارفليؿ قلف  نلكؿ دكيكع ارلر   أف لشلركا إر  
دف  رملاف 76اردكافؽ رػي رلر  ارـ دريلةدنل ة  ارلـك ار  <<<6ار ي ادىرت  ن   "ارلكن كك
 .كؿ  ن 

 تّددك  كت ةيض ارلرلت    ي ظل رة اندّلر أك دظل رة دةلة  رلرلل  ك نلكرت ارر لر 
ارن ر  اإلرك ركنل  رلطةي  ارةدلدة دف أطلس ررلت اريلرـ ارد ددة ةل ندّلر ةللنلت عف نقك 

كل دح ارطلس ةلرةقث ق ب ديلللر عدلدة   رر  د ددة ةل ندّلر قكؿ اريلرـ 7:55
ارلرلت : كد اّر  كة انلؼ قلكل  ارلرلت ارد ددة ةل ندّلر عل  رد   د  كللت در لا   ي

ار ش   ارلرلت ارديري  رلرطر  ارلرلت ارديري  ررطر كةلر  ارلرلت اردق يرة  ارلرلت 
 (.5:<6دنذ اريلـ )اردل   

رر  عل  ددل ارةللؿ  755رر  د داكر  في اريلرـ  انةريت نقك  555;كدف أاؿ 
 رر  دف 57:رر  أررل دف ارلرلت اردق يرة  ك  573ارّالّ  اررلرة في قلف  ي ةر 

ررلت دف  >5;رر  دف ارلرلت ارديري  رلرطر  ك 87;ارلرلت ارديري  رلرطر ارشدلد  ك
 .ارلرلت ار ش 

كارذم لينلنل دف أدر ذرؾ ار ةرلر   ك ارداطلقلت ار ي اع دد ل كاييكي في 
 انلؼ ارلرلت  ف ي إدل ررلت قل   للد  أك ررلت ديري  رلرطر ارشدلد أك ررلت 

ي ارداطلقلت ذا  ل ار ي ل  ردد ل ارطةلب في  ةكلـ اق  ك ..ديق يرة أك ررلت دل  
دىريلي  ككأني ةدقرر ار ةرلر  هلل ديري  أراد أف لشد  ان ةل نل إر  قةلة   ىٍيزيب عف ةلؿ كّلر 

 ..دف ارنلس
ف . دل  ةددت علشت  فإف ةددت دل ت  ارلرلت كل ن  قل  نلدل  د ةددةذرؾ أف   كا 

دطلرب لة يل ل دي ل  ظ ر ك ّ دل  ل كرال ا ل ارددلزة    قددّكرة  ركؿ رر  أكيلعل دأ
كعل  ّدر  كفلة ل في اردزاكة  ةلف ارقالظ عل   راّ ل  كد للرة زدلن ل لككف   دن ل اريار
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فإف  ي اش طت في اردقلفظ  إر  قد ارةدكد  أكنةذت ّدلد ل   لف ل   قظ ل دف ّكة ارقللة
  .ارانلء عكادؿي    لر لك ي ف  ك ى عل  ارةدلد  دب إرل ل اركى 

 المصطمح الطبي في العربية 

ةدل لايب قاري دف ارداطلقلت ارطةل     ك ب ار راث اريرةيارةكادلس ك  زرر 
كدر د ذرؾ إر  أف ارطب كلف دف أكا ؿ اريلـك ار ي عيني  أطةلءي ارقيلرة اريرةل  اإل الدل  "

كّد أرةأ  ـ . للرل   ّـ  أرلانل أالالن ةلرك لةل  فل ل   رةد ن ّي ةلدئ اردر عف ارلكنلنل  كار ر 
ار رةد  إر  اة كلر كّلر دف اررالظ كاٍكغ كّلر دف ارداطلقلت ردةلةل  ارداردات 

ككلف كّلره دف  ذي اررالظ لي  ٍيرىب ا  يراةنل راظلنل ّي ارةدال   ّـ    لةث  ذي . ارةنةل 
ةلر  نةب عن ل ارطةلء أكاة  دكا في اردي  ٍيرةلت أف  ر اي ر قؿ  دقل  ل كلدلت عرةل  ارنٍّ 

 93". كرلد ل عل  ّكاعد ا ش ةلؽ كاردةلز ارديركف  في ارلر  اريرةل 
در اريةل يٍّ اركؿ  فةد  كقرك ي ار رةد  اركةرل   ذي ددلن ه ةكةه رلص ررةلؿ ارا 

  ـ ةيلكا ةرداد دركزنا رقرك  دف اكةر قركلت ار رةد  في ار لرلن  ككلف ارد رةدكف أنا
لػه ارذم كلف دف ارلذلف . 94ركادا في دلداف ارةقث اريلدي ٍْ دن ـ ارطةلب لكقن ل ةف دل ىكى

ع د إرل ـ  لركف اررشلد ة رةد  دل كةد في كلب ارطب ارةدلد   في أنةرة كعدكرل  كيلر دل 
 .دف ةالد اررـك  كككؿ ره ك لةل قلذّلف  كةيله أدلنل أدلننل عل  ار رةد 

د رةدلف ارطةلب قنلف ةف إ قلؽ ارًيةلدم  قلث  دكف دف كدف أكر ؾ  شلن ار
ارلرلت ار رللنل  كارالر ل  ّـ رقؿ إر  ةالد اررـك  كرةث  نلف في ةلزنط   يلـ فل ل ارلر  

ك لة  علـك اريرةل  عل  رلر شلكر ل في ةرداد  كان  ت إرله ر ل   دلكاف ..ارلكنلنل  كأدة ل
 ..ك ب ةلرلنكس كاةةراط ار رةد  عل  ع د اردأدكف  كّد  رةـ

                                                 

ةل  اريّدلنل    دقليرة أرةلت في اردؤ در اردكري قكؿ ار  يلـ دك كر دقد د  لّـ اررللط  ارداطلقلتي ارط.  93
 .<<<6أفرلؿ  :6-67كار يللـ في اريىلرىـ اريّدلني  ا  لنةكؿ 

أّر اريرب كاإل الـ في ارن ي  اركرةل   ار ل   اردارل  اريد  رلك لب   إةرا لـ ةلكدي ددككر كآرركف .  94
6>=<. 
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كّد  نةه أكر ؾ ارركاد إر  ّيل   لد   ك ي أف ار رةد  اردزدكة  كّلرا دل  ةع في 
اررلط كارردكض  فأعدكا  رةد  دل نةلكي عف ار رللنل  دف كلب أةةراط كةلرلنكس  إذ  اطنكا 
إر  دل في ار رةدلت ار رللنل  دف ييؼ كيدكض  فيدلكا عل   رةد  ل دةلشرة عف 
أاكر ل ارلكنلنل   ك ذا ارقرص عل  اردّ  ادّؿ في قنلف ةف إ قلؽ ارذم أ ةف ارلكنلنل  

 .عف أ ل ل كاريرةل  عف شلكر ل كارطب عف علدل ه
إف ار رةدلف   لؤدم أةدا دل : "..أةي عّدلف ارةلقظ قلف نة هى إر  ذرؾ ةةكره كهلل درة 

كدّل ؽ ار الرا ه  كراللت قدكدي  ّلره ارقكلـ  عل  رال ص ديلنله  كقةل ؽ دذا ةه  
رٌم   ك  لةدر أف لكفل ل قةكّ ل  كلؤدم اردلن  فل ل  كلةـك ةدل للـز ارككلؿ كلةب عل  ارةى
ككلؼ لةدر عل  أدا  ل ك  للـ ديىلنل ل  كاإلرةلر عن ل عل  قة ل كادّ ل  إ   أف لككف في 

رلرة ل  دّؿ نؤرؼ ارك لب اريلـ ةديلنل ل  كا  يدلؿ  الرلؼ أرالظ ل  ك أكلالت د
ك  ةيد  رل رةدلف أف لككف ةللنه في ناس ار رةد   في كزف : "  ّـ أردؼ لةكؿ.."ككاييه

علده في ناس ارديرف   كلنةري أف لككف أعل ـى ارنلس ةلرلرً  اركر  اردٍنةيكر  كاردٍنةكًؿ إرل ل  
لنلف  علدنل أنه ّد أدرؿ كد   كةدنلي أليل ّد  كلـ ةل . ق   لككف فل دل  كاءن كيلل 

ٍلـ علل دل  رف كؿ كاقدة دف ارلر لف  ةذب ارررل ك أرذ دن ل  ك  ي رض علل ل  95".اريى
رةد  لر علدلء ارقيلرة اإل الدل  علد   كارطةلء رلا  عل   ذا ارن ل  ةي  

 رلا ل عف رةل  ارير  ؿ  فدارت دكر ه  كطلؿ ةلرلة ػّ  ؤى ّـ دارت ارللـ ة ذا اردةد اردي  ّركف دأةل 
ك داع  أةنلء ارررب إر  نةؿ دلراّ ل اريلدي عل  ررل  ـ  ديدركلف أف ار ةدـ    ّلفل  ارزدلف 

 ..لقاؿ إ  ةلرلر  ارةكدل 
درقل  اردىٍيغ  كدرقل  ار يـ  : إف  اك  لب أد  ريلـ عار ل لىدر ةّالّ  دراقؿ

ذا كلف ليدكف رد و دف Assimilationكدرقل  ار دّؿ ـى عار ل ةلر     كا  غ عٍل اردـ أف  ديى

                                                 

  8  ط6اف   قةلؽ عةد ار الـ دقدد  لركف  دار إقللء ار راث اريرةي  جأةك عّدلف ارةلقظ  ك لب ارقلك . 95
 .<;<6ارةل رة 



العدد العاشر                                                 حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

 

 

 

~ 191 ~ 

 اجلزائر -البليدة  –جامعة سعد دحلب                       خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

أةنةلٍّ و  كأف   يـ إر  قد دل  ذا اريلـ ةلةرى  أةنةل   إ  أن ل      طلع أةدنا أف   دّؿ ًعلـ 
 .96عار ل إ  ةلر  ل اركطنل  

  ََ ََ ػَط ـَ  اـػور االىت

ةيد إف انطائ  ك ل ارقيلرة اريرةل  اإل الدل    راةع ذرؾ ارددد دف ارطةلء 
كشلع دل عيرؼ ةلرطب ارشيةي  كانق ر ديه ددة ارةلدكس اريرةي ةدل لةد دف ارعالـ  

 ..داطلقلت  كراف عل  ارل رً  اريرةل    ةلته عدلؽ
يت اقكة را ي  في دار في اررةع ارّلني دف ارةرف ار ل ع عشر  لـك  كقدث أف ّك

 ك ارطةلب  أ س دقدد علي أكؿ ددر   رلطب ارقدلث في أةي زعةؿ  ككلف أكؿ نلظر ر ل
 ..  كدل أاةح لدع  ةيد ذرؾ"كلكت ةؾ"ارارن ي أنطكاف كلكت أك 

ةلر لدي كلكت   أنطكافـ ارطةلب ارارن ي  :7=6ا  دع  دقدد علي في علـ " 
Antoine Barthélémy Clot  رلككف طةلةلن كر ل لن رةراقي ارةلش اردارم آنذاؾ  كدل زاؿ  

ت ارددر   في  ى نشً افةه عل  ذرؾ  كأي رلطب ق   كى  ددر  و  إنشلءقريه عل  لي لي د عى قد  دي 
ـ إر  ةلنب د  شا  ارةلش في أةي زعةؿ رل  ؿ عل  ارطالب  >7=6/  ػ  6797علـ 

 . اريدلل ك اردرا   اريلدل  
د اع ريت  ايكةلت كّلرة في أكؿ اردر  أ د ل ايكة  ارلر  ار ي لدرس ( كلكت)ّك

 . ةذؿ ة دان رل رلب علل لة ل  ككلنت  ذي أرطر ارايكةلت  يلر أنه 
كؿ ارةى )ك لب طةي  رةـ في  ذي ارددر   إر  ارلر  اريرةل   ك ك لب  ؿككلف أك 

كّد   (كلكت)  كةه زللدات رلطةلب (Bayleةللؿ )ك ك دف  أرلؼ ( ارارلح في علـ ار شرلح
 ػ  =679 رةده لكقنل عنقكرل عف ا لطلرل   كطةع في دطةي  ارددر   في أةي زعةؿ علـ 

 .97"ـ  87=6/ 

                                                 

  :65;: اردك كر عّدلف  يدم  ار يرلب ارشلدؿ ددكف كفي كؿ اردةل ت  ةرلدة ارشرؽ ارك ط اريدد.  96
 .:<<6 ن  

  75- =6 ص   لرلن ار رةد  كارقرك  ارّةلف  في عار دقدد علي  ارشللؿ  ةدلؿ اردلف .97
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رف ار يللـ ةلر  أةنةل   "أف ار يللـ لنةري أف لككف ةلريرةل  " كلكت ةؾ"رةد كلف رأم 
  كّد أرلص "98   قاؿ دنه ارال دة اردنشكدة  كدل   لن ل عنه  كطلف اريلـ أك  يدلـ نايه

يه أف اررةؿ ة ذا ار ةرلر ركةه اريلـ ككةه ارقةلة   دكف  ياب ك  رللن   فةد كلف في ك 
 ..لر ار عف نا ه ارطرلؽ كأيلب اردراةع ةلف لدله ةلرارن ل  كأيلب ارددر لف فرن لكف

كايطر كلكت ةيد ذرؾ أف لؤرؼ ارك ب ارالزد  رل درلس في  ذي ارددر   عل  أف " 
فأرؼ نقك عشرة ك ب في دكيكعلت در لا  نةلت إر  . ل كر  ار راةد  نةل ل إر  اريرةل 

د  رةد ل ارد رةدكف دف يلر ارطةلء  ككلف   ـ99=6ك 89=6ن ي اريرةل  كطةيت ةلف   ّك
  .99"يلرة ـ دف ارةلرل  ار كرل 

رةد كلنت  ذي ار ةرة  ّرة ينل   نةقت أدلـ اد قلف ع لر  لـك أف أشلع راـك 
كلكت ةؾ انه ل رب أ  ل  ا د قلنلت رطلة ه ّةؿ ا د قلف  فكاةه اررةؿ  ذا ار قدم 

ررلةي ددر  ه إر  ةلرلس  رلدّلكا أدلـ رةن  دف اةرز علدلء فرن ل   ةإر لؿ اّني عشر دف
لةلًت ارطلة  عف أ  ل  ار ل ذة دة رة   نأ ةيد ل اريلرـ  " Dupuytren دكةكل راف"كةلءت إةى

 .100كلكت كطلة ه كددر  ه ةلرد  كل اررفلع ارذم قةةكي
ارةار اريىلني  كةيد عشر  نكات دف إنشل  ل  نيًةلٍت ددر   ارطب إر  د  شا  

كأاةح عدد طالة ل رد ىد    كاررج فل ل عل  ع د دقدد علي أرال كرد د   طةلب  كةرةل 
عدد ارك ب ارد رةد  إر  اريرةل  عف ارّدلنلف ك لةل  طةيت ةدطةي  ةك ؽ ةديدؿ أرؼ ن ر  

 ..دف كؿ ك لب  كأر ؿ ةيضه دن ل إر  ا  لنةكؿ كارةزا ر ك كنس كاردررب ك كرل 
  كرـ 7==6ارطلد   ر ياؼ ة ذي ار ةرة   لكـ أف اق ؿ ا نةللز دار  ن  كةلءت 

ركا رر  ار يللـ إر  ا نةللزل   ن     ةإشلرة دف ارد  ر >==6لىلةىّكا إ  ةيع  نلف  ق   قك 

                                                 

اردك كر ارركةي  أةك شلدم  دالقظلت عل  قرك  ار رةد  ك يرلب ارطب دف قنلف ةت إ قلؽ إر  كلكت . 98
 .8<<6ارةل رة  ةؾ 

  .  ة ارؼ=;6ص   9 لرلن آداب ارلر  اريرةل  ةػ   زلداف   ةرةي . 99
100

 .ة ارؼ  درةع  لةؽ اردك كر ارركةي  أةك شلدم  . 
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دنلكب ركأد  ذي اراقكة ةلر ن لؽ دع ارلكرد كركدر  كةيد ل ة ن لف أيرًيـ علي دةلرؾ  
 ..  عل   قكلؿ ار يللـ في ارددارس كل ل ةل نةللزل ددارسدلكاف ار اردشرؼ عل 

إٌف ةدلع اريدـ  ىقرص عل   يللـ ارطب ةلر  ل ارةكدل   إ   اريرب  فةل  ّنلء  كرل  
ا نةللزل  )كار كداف دؤررا  ف يللـ ارطب لى ٍّـ في ارةلديلت اريرةل  ةلر  ارد  يدر ار لةؽ 

ل كارارن ل  دررةل ت  ذي ارةيل  اررطلرة رـ  ىةرح طكر ار ـ في ناكس   كدلزار(دشّر
ل  إن ل  اردرلالف  عل  ارريـ دف كّرة أاكات اردنلدلف ة ل  ك يدد ة كد ـ  دررةل كدشّر

 .ّيل  إن لنل  أف ل يلـ أةنلء  ذي ارد  ارطب ك ك علـ رالؽ ةقلل  ـ ةلر  ـ
ارلر  اريرةل   كريؿ في ارةا  ار ي ركا ل اردك كر إ قلؽ ارارقلف  عيك دةدع

ارردني عةرة كذكرل ردف ره ّلب أك أرة  ار دع ك ك ش لد  ّلؿ أنه كلف في اقة  كزلر 
: ار رةل  ارردني  لقيراف قاال رل الرة ارككرل  في عدلف  ك أىؿ كزلر ار رةلً  ار الر ارككرم

 !رةأمٍّ رةر   يدر كف ارطٍّب كاريلـك كار ند ى  في ةالدكـ  فلـ ليًةةهي ار ال
ك ؿ  ذا  ؤاؿه : كىرٍرتي أنل ار ؤاؿ  فنظر إري  ار الر ّل ال: لةكؿ اردك كر ارارقلف
 !ليٍ أؿ  ار يللـ ةلرككرل  طةينل

ركف ةذكة اردؿ  ةةلت دش يل  رـ لرةك نكر ل  ك كةت ارة كد ةإرراج اريدلد دف 
 أرلاه ا قلد ارطةلء   ارذم دعل إر  "اردييةـ ارطٍّةي اردك قد"ارك ب  كارديلةـ عل  رأ  ل 

يلفلت في إرراةل ه اررلرة  كدن ل ارن ر   اريرب أكؿ اردر  ّـ  درلت علله  ق لنلت كا 
ارديقك ة   ةلرلةر لف ا نةللزل  كارارن ل  كدةلةال  ل ةلرلر  اريرةل   كةددارؿ د يددة في 

ر يرلب ةلررةلط  ارذم أادري نك ب  ن لؽ ا" ارديةـ ارطةي"ارةقث  كدف  لؾ ارة كد أليل 
ةلرككلت  " أكدؿ"كدراةع أيرر في ار راالت ارطةل  أشرؼ علل ل دركز  يرلب ارطب 

 ..كار لةع ردنظد  اردكؿ اريرةل 
ي  كلف لنظر دف كراء قةب اررلب إر   ذا ارة د  ككأنٍّي ةأدلر ارشيراء أقدد شّك

 :اردةلرؾ  ةأف دلداف ارطب ةلريرةل  رف لةؽ ركاء  ةةكره
 ! ي َخمؽ الَحِقيَقة عمقًما         لـ يخؿ مف أىؿّْ الحقيقة جيلً إفَّ الذ
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  خصائص المصطمح الطبي 

 عل  ( ااطالقلن  ااطلح) دف دايكؿو  ا ـ   إذا كلف  يرلؼ ارداطلح علد  في ارلةر ن 

؛  د يلٍّؽو   ةدلر  (الح ) دلد ه د ر  اريرةل  ةـلاردي ددتق ك   101علله :  ةدلري دقذكؼو
 أليلن   يني اردلدة  ذي كلدلت أف عل  اريرةل  ارناكص كٌدرت  102"ارا لد دي" :ةأن ل

  .ةل الّ ـ إ ٌ  ل ـ   ارةـك ةلف ارا لد فإاالح  ريه؛دى   ةلرب اردينللف ةلففإف    ا  الؽ
103

  

   دل  عل  ّـك ا الؽ فني  ليني ااطالحةكااه   (ارداطلح)كرةؿ ذرؾ نةد أف 

رراج اركؿ  دكييه عف ةؿلين  دل ةل ـ ارشيء  ردنل ة و  آرر إر  ركمري  دين  دف ارلاظ كا 

 .ةلن دل
ّكاعد اكغ ارداطلقلت اريلدل  علد   كارطةل  رلا   أف لقةس يركرات ك دف ك 

كرذا رةأت ارلرلت ارةنةل  . دنيل دف ار ةل ه ةأم دين   كاي  ارداطلح عل  دين  ةذا ه
د ك ل  إر    ل  ددت دن ل أكّر داطلقلت اريلـكإر  ارلرلت ارةدلد  كلرلكنلنل  كارال لنل  ف

ف كلنت كا ل   دف دنل ةلت اردين  اردراد  .ذرؾ ةأل  دنل ة   كا 
 :كرنيرب أدّل   ل يح ة ل دل نردي إرله دف يركرة قةس ارداطلح

 دكر دف أدكارل دلز في   دّال Eczéma" اإلكزلدل"ػاردرض ارةلدم ارديركؼ ةإف  
دف ك   أك قكلاالت دلل   ةدل لشةه اردلء عل  ظ ر ارةلد ظ كر ناطلتة  لر اردرض 

دل لظ ر دف فةلعلت عل   طح اردلء عند ةلف ك   اردشلة   ارةيلدة ةلف  ذي ارناطلت ذي 
ك ي كلد    لنل   الد دين  اررللػلف    ر  دل  اردرض( إكزلدل)ا  ددت كلد  : يلللنه

 .  كاي يءر  شكقة ت عل  اردرض فأاةقت علدل عللػه    ناػرؼ إ
لنةري أف ن كرلي  ك أف  فدل ع   أف ن رةـ ةه  ذا ارداطلح إر  اريرةل   إف أكؿ دل

ذرؾ رف دف يركرات ا  يدلره أف ن كّه في الر    ل داردا كنظلري ارةنةيلككف راظن 
 :اا  أك دادر أك إيلف  أك ن ة  في نقك ّكرنل

                                                 

 .  دك ة  يرلب  دار  دكف  لرلن>  ار س ارركل  ريلـ ارداطلح  ص ف دي دقدكد م قةلز  دك كر.  101
 ."الح"اةف دنظكر  ر لف اريرب  دلدة .  102
 .م  درةع  لةؽقةلز  دك كر . 103
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 .دل ةلد د أكـز  أك اكزلدل اركةه  أك  رلرات اركزل
. ف ل نقف أك ء ّد ا  رددنل ارداطلح ارةنةي عل  ة   ار يػرلب فأكف  ةلررلل 

 ذا ار يرلب دف فكرنل يلر د قرةلف  أـ ن د ؿ ريلنل نظار ةرل نل دف  دييأنكل أؿ ةيينل 
  ةلؿ ا ش ةلؽ  

عل  اردةلةل  ةأاؿ اردين  ( ةلررلللف)رةد  ةؽ أف  رةـ  ذا ارداطلح اش ةلّل 
أدكف أف لنارؼ اردين  في ذ ف ( اررلللف)ف ؿ  اي  ذي اركلد  ةلردراد  أإذا ّلنل   يارال لن

 ار لدع إر  ذرؾ اردرض ارةلدم 
اردارد ةدارد دّله  فايال عف أننل  ةلكزنل عف دةلةل  ارلاظ  (داء اررلللف)فإف ّلنل  

م  عيك أـ أداء اة دلعي  ك أـ فردم  نا ي  ك : فةد أكةةنل ار  لؤؿ  ددل  ك د  قب
ينل ارةكؿ في ارذ ف دكّع قلرة كيراة ( يلللف ارةلد)كأم ارعيلء لالب  فلف ّلنل  : فةد أّك

 إذ كلؼ لرلي ارةلد  كأم ةلد ذاؾ ارذم لرلي  

ندل ارذم أكةب كؿ  ذي ارقلرة  ك أننل ا  رددنل راظل شل يل ردين  علدي  فال : كا 
نقة ه عل  اردين  اريلدي اردراد ةيد أف  نقف  ركنلي ردينلي ارشل ع  ك  نقف ا  طينل أف

كدف ّـ فةد  لةنل ارلر  راظل دف رالد ل ارد داكؿ دكف أف نن اع   ان زعنلي دف ا  يدلره اريلـ
ك ذا دل  الداي ا اطالح ارةنةي ةل  دداد اركلد  دف رر  دار    ددل    ةلؿ رنل   ةه ف لال

 . إرله إ  أف ن  دد دف راظ عرةي د ةكر
ردلذا   ن ررص إذا نقف عدنل إر  ا ش ةلؽ ةيد ار يرلب  ك   دف يلر ليلرنل  ؿك 

رلايؿ  ( كـز )دّال   ـ اردرض  ك ( كزلد ) ذي  فنةكؿ ( كـز)ة في ا ش ةلؽ دف دلد
 ..رلدادر(  كزلدل)رلاا   ك ( كدكزدل)

ك ل  نل   يح أدلدنل ديلرـ ارطرلؽ  فإف أكؿ دل لةب أف ن ةه إرله في اكغ 
داطلح اريلدي   ك ارةقث عدل إذا كلف ردينلي في رر نل راظ لةلةله كلؤدم دينلي في يلر ار

رةس كّةؿ؛ فإف كةدنلؾ فذاؾ  كا   ةقّنل في د ةكر اررالظ عف راظ لدت دينلي رلدين  
اردراد ةال  دار  ددلزة  فإف ا  ل رت رنل ةيي  أرالظ  دت رلدين  ةدر لؼ اراالت  كلف 

 . ر أّرة ل دين  كأن ة ل راظل رلداطلح ارةنةػيأك  ل ةل ر لل
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 كيلقل ر ل ر   كرنيرب دزلدا دف اردّلؿ اردكةزة رالش ةلؽ  فلر يرلب  فلرنقت
 . ارطرلؽ

ار ي عرة ل ارر لػس اةف  لػنل ردةلةل  اركلد  ارةنةل  ار ي  نطؽ ( اركذلدل)فكلد  
ـى كار ي  يني ار شلح اردلء  قت ارةلد  œdème( إدلدل) كدل  ي ةد  دف ( إدلدل)ليرة ل  رـٍ  ر
 . ار ي    طلةؽ في نطة ل ارذكؽ اريرةي ( أكذلدل)

ف رـ نةد دل لكةةه  ةؿ ك  يرلب اركرلف عل  ار د ؾ ة لةيؿ ةيينل لياركدل ارذم  ا 
ـى   (دأـ)دلدة إف في اريرةل    دأـ : كّد  يدنت  (د لد )ؽ ر ذا اردين  كلدػ  دّؿ   نشةفل

 كارةلب ةل ر في ا ش ةلؽ ( إدلد )يدري  ةؿ ردلذا   نةلب  ذي اركلد  فنةكؿ : يءاردلء ارش
 ذا دندكق  ريؿ اةف  لنل نا ه  رك   يةله ةلر يرلب  دالقة  ةلريلـ  ركةد في دّلنل ك 

ّد أ رؼ ّددلؤنل في ار يرلب ق   كلدكا ل دلكف دل  ك أقاظ دنه   ك عف ار يرلب كا ش ةلؽ
 كأدؿ دنه عل  دقل فين ن ر ـ ا ش ةلؽ كفي  لـ كقالظل عل  اردّ    دالقة  رليرلر 

فيلـ ارق لب   قلث كلف ل  ؿ ةؿ لةزؿ ا ش ةلؽ  لف في ار يرلبطر اد    فيرةكااريرةل 
كدل كراء analogie ( أنل رك طلةل: )  كار قللؿarithmétique (أّردلطلةل: )دّال عرةكي

 . métaphysique (دل ل فلزلةل: )ارطةلي 
 : كريؿ درد إ راف ـ  ذا في ار يرلب إر  ّالث أدكر

كا  ةقر ار ي دل كلنكا رل  ةدلدارديلني ارداطلقلت في ارلرلت  أاكؿة إقلط  ـ :أوليا
 .درا   لفي 

ةقةس ارداطلح اريلدي عل  دينلي   دراعل  ـ دة ي  اردّ  اريلدل  :ثانييا 
 .ل ر ارلرلتص ركي لق اظكا ةلرال  اريلدل  ةلف رر  ـ ك رادار

ل دن ـ إلّلر ـ   كر  ار يرلب ك رع ه عل  ايكة  ا ش ةلؽ كةط ه   ل ان  :ثالثيا
 . دالقة  عار ـ فلدل نةلكي إر  رر  ـ دف در لؼ اريلـكر

ف أدلـ داطلح  ةيينلةؼ لإر  ار ةدلد  ةلندل   لانلنزع أف ل   فيةب اردريةب  كا 
يار  دفؽ ديلكدلت ارقةكا للر لكف ةدلي ل كاقد فلأ ي ره ةأرؼ  ررلة   ليلف ل ارد  يد

 ! دكف ا ن ةلي ر ررلةلت ارد ةيرلف في اكغ ارداطلحكاّةلف  
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(. اركظل اي)ة ل  دّال ةلركظل ؼ  ك دلنل اردش رؿ physiologieفلةد  رةدنل ارازلكركةلل
 . فأل  كظل ؼ  ي  كرنةس عل   ذي اردّل  دل ش نل في  ل ر اريلـك

 :ممحة الختاـ
 ك ك ر عيل  ار لؽ ك   tendon d‘Achille"  ر أرلؿك "ر دّال  إر  داطلح ننظ 

ك ك ارك ر اردش كر ةل ـ . ةك ر عرلض د لف  ك ارك ر اريىًةةي  ن  ي  ذي ارييل قلث .. 
ك ه ر يللؽ ارينلـ كارشللي كاردلعز ةيد ذةق ل .. ك ر أرلؿ كل  ردـ  ذا ارك ر رد لن ه ّك
  ..ر لر ل

  كره دكر كةلر في قرب طركادة ار ي أرقؽ ةطؿ أ طكرم  ذا Achille أرلؿ ك
أف أده ّد  :ك ةكؿ ار طكرة. كراء ةأ ؿ طركادة ةيد قركب طكلل اإليرلؽ فل ل  زلد  ن

يدر ه كلنت دد ك  يدر ه في ن ر  ل كس رلك  ب ارةكة ك قدله دف ارذل   كركن ل قلف 
  كةلر لري كلف نةط  ارذم رـ لردري اردلء قلد في ة ده  فكلف  ذا اردكلف ارك ةيةةه دف ارك ر

 . يؼ فلهاري
دل كلف كّد  نةأ اريراؼ رلدلؾ كزكة ه ارقكرل  ةأف اةن دل  لة ؿ في ديرك  طركادة   ف

  كأر الي رادلة دل اردلؾ ركككدلدس رليلش دن دل إ  أف أرالل اركرد  كأرة لي ّللب ارا للت
 . ل  ارديركف  ةل ـ  لكلركسه ارنل ديه في ّاري كأقد ةنل ه في ةزلر 

  كردل لف اراشؿ قللؼ ارلكنلف أكؿ اردر  ككةلف طركادة كاإليرلؽكّلدت ارقرب 
ر ـ ارنار ق ب نةكءة أقد ارك ن   ّلدكا ةلرةقث عنه  علدكا ةأف أرلؿ  ك ارذم  لقةؽ

  كانيـ إر  ةلش  لق  كاررلكؿ ف قرؾ ناس أرلؿ ر لعلله ار كاكعري  ق   كةدكي
 ..كا  طلع أرلؿ أف لقةؽ ان الرات ةل رة  لفارلكن

ددلن   67كا  كر  عل   .اريركسرةلش أةل دنكف طكاؿ   ع  نكات دف ارقرب  
دف ددف أ ؿ طركادة كركف أةل دنكف أرذ كرل لس ارا لة ارةدلل  رنا ه   كرفض أف ليلد ل 

ي ةنشر ذم ّلـ ةدكر ار( إره ارشةلب كارةدلؿ ردل ـ ) كّد قذر كل ف ديةد أةكرك . ركارد ل 
كاق دـ اررالؼ ةلف أرلؿ ارذم كلف لرل أف  يلد ارا لة ركارد ل . اركةلء في دي كر أةل دنكف

  كذرؾ دل قدا ةأرلؿ  ع زاؿ ارديرك    كآنذاؾ ندل كلف أةل دنكف دارا عل  دكّاه  ةل
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 ةط أرلؿ كةذرؾ  عةةه ك ر   كرـ لة ؿ ارلؿ إ  ة  ـ دزؽ ةدأت ار زا ـ  ن لؿ عل  ارةلش
  عف نةط  كل  يدؿ راظ ك ر أرلؿ في ارّةلف  كاّداب اركركةل  رلكنلل  .كأدكف ّ له

ذرؾ ارشرص في    فةد أالبارييؼ في ارشرص ارديلف  فإذا يرب أك ّطع ك ر أرلؿ
عل   ذا " ك ر أرلؿ"  كدلزاؿ أطةلؤنل إر  ارلـك لطلةكف داطلح أييؼ نةط  دف ة دي
ف ة لكا  ذي    ..ارةا ارك ر  كا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والترجمةمصطمح السيميائية   
إجرائية,مقاربة تأصيمية  

 
باديس فوغالي             .د    

 كمية اآلداب والعمـو االجتماعية واإلنسانية 
أـ البواقي.جامعة العربي بف المييدي  

 
طللت لدكف أف راّل  اريرةل  ارةدلد  ررالنل ةدل  دف اردي رك قارنل ّللال في ارد كف ار    

 نلر رنل ةيض ارديلرـ ار ي الرت     يح رنل ةلرشكؿ اركايح إ  دف رالؿ اركافد 
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ةؿ كدف دنظكد   ك لك ّةلفل  ,اررليع رلانع كاردنشأ دف دقاالت اة دلعل  كنا ل  
.كدر لا ,كلدل   

 ارلركم ةرل  دةلرة   قدلدل  رلداطلح في قةؿار راث في  كةلر قدلد رك  ـ  ذا ارقار
ررالنل أنا نل إزاء د أر  نشأة ارلر  ,ل اردر فلدل ةيد في دا رة ارنةدكقارن,اإلن لنللت
.كاراكات  

كنةلشر اريدلل  دع ارل لنللف ارةدادي ,ر أنر ار ةلّي ارد لفلت ار ي اش دلت  ذي ارد 
كارذم لرد دنشأ ارلر  إر  اراكات ارد دكع  ,ق 7<8ةف ةني ارد كف  علـ اكأكر دل 

104د ل ق ب دللرل أاكا ل د دكع كلي,  
في ارددلغ لن ل  ل علدل أف اراكت ره د ر   أّلر ,دين   يةر عف يلللت اك ل   دلعل ة

يلن  رأله لنشد يلللت د بف اردر ق أأم ,ددركلت,كؿ ارد دكعلت إر  در للت عن ل  ق
إرن ..ك عرا ل دع ةيي ل ,ك شكؿ اراكات,كفةل ردككنلت  

ق رطكة إيلفل  نكعل  في دةلرة   ;5;دلف اررازم ارد كف  علـ ةيدي لرطك فرر ار    
ارد أر  فلنظر إرل ل دف زاكل  أررل أكّر فيلرل  ركن ل دؤ    عل  اّ راح اةف ةني كدالدة 

ك  ,ةؿ   ةد ره دف ار يلكف,اإلن لف اركاقد كقدي   ل  ةؿ ةةدلع قلةل ه)قلث لرل أف ,دنه
شلرات أك نةكشك   يلرؼ إ, يلكف إ  ةلر يلرؼ أك أرالظ  كيع إزاء ,  ةأ ةلب كقركلت أكا 

105...(اردةلاد   
دف  ذا اردنطلؽ   قدد كظلا  اإلشلرة ار ي    لـز عنارلف أ ل لف في كؿ راظ  ك دل 

أك ر ـ دل كأف نةكؿ ,ارداؿ كارددركؿ  كاء  يلؽ اردر ةلردلاكظ ارل لني كأف نةكؿ شةرة 
ركن ل  ل ةي في , دّل  اركّلرة ار ي   يدد ةق ب د  يدلل لأك يلر ذرؾ دف ار,إشلرات اردركر

ف ار لؼ ار يةل,دلداـ ارداؿ اردةاكد كاقدا ,اردا ـك .عنه  ركا   
أكاررطي لظؿ لةاد ,أكار ديي,فإف ارداؿ اراك ي,كد دل  يدد ارددركؿ,كفي ةدلع ارقكاؿ

.اررلل  ذا  ل  

                                                 
69ٙ  6ؽ,١7,ر٤َٝص ,حُوٜخثٚ? ـ أٗظَ  

104
  

:6;6ٙ , 7ؽ,رـيحى ,ٌٓظزش حُٔؼ٠٘,ـ ٣٘ظَ ً٘ق حُظٕ٘ٞ ُلخؿ٢ ه٤ِلش
105
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:القديـ يجذور المصطمح في األدب األوروب  
في  ذا اردلداف دنذ ةدال   فارةللؿ در لض في يكء دل  كاؿ إرله ارد رااك  عةد.لرل د

" ليكد إر  اركلد  ارلكنلنل  ارةدلد "  لدكركةل " أك," لدكطلةل" ارةرف اريشرلف أف أاؿ كلد  
ك ذا ارنكع دف اركلدلت ,أم اررطلب , logosار ي  يني عالد   ," sémeion لدلكف 

 :ي اركّلر دف اردكاد اريلدل  كػ  ارد ةلرة  كدل لةكؿ لكةد ف
Biologie  (علـ ارقللء) 

Sociologie (علـ ا ة دلع) 
Théologie (علـ اردللف) 
Zoologie (علـ ارقلكاف) 

ك كذا ," علـ"ق   الرت  يني , قكرت ق ب رأله ةلر يدلـ "  logos"ككأف كلد  رطلب 
 .106"ارردكز"أكعلـ ,"تعلـ اإلشلرا"أك,علـ اراكات"أاةقت ار لدكركةل   يني 

إذف دش ؽ دف راظ  ذات أاؿ لكنلني  ي   sémiologieفداطلح ار لدلكركةل  
sémion,ف ك دنقكت دف ,أدل دف قلث  ركلب ارداطلح,كدل  ةةت اإلشلرة إرله
 : دل,راظ لف

 Sémion, و,ك يني عالد logosأم علـ اريالدلت,ك يني اريلـ. 

 في التراث العربي جذور المصطمح 
ّكؼ عل  ارةذكر ار راّل  ر ذي ارلاظ  ار ي للح أيلب اردار لف أن ل كفدت عللنل دف رلك 

ككذا ارد  دكف ةيلـ ار رد نقلكؿ ,ارررب دف رالؿ ارة كد ار ي ةدر ل ارل لنلكف ارررةلكف
كدل  ردد في ارد ف ارشيرم ,ككذا دلكرد في ارةرآف اركرلـ,ارقار في ارديلةـ اريرةل  ارةدلد 

رينل نلاي دل لدكننل أف ن  ند إرله كنأ نس ةه رلد ر  عل  أف داطلح ,دلـاريرةي ارة
 .ار لدلل ل  كلف ديركفل ردل ارذاكرة اريرةل  

                                                 
;ٙ ,٤ٔ٤ٓخث٤ش ٝىال٤ُش ك٢ حَُٝح٣ش ٝحُظَحع ٍٝٓ٘٘ٞحص ػخُش ىٍحٓش.ػزي حُـ٤َِ َٓطخٝ .ـي

106
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أم , 107..( لدل ـ في كةك ـ دف أّر ار ةكد).. فاي ارةرآف اركرلـ كرد في ّكره  يلر  
لء ررلنلكـ فليرف  ـ كرك نش:) ككذرؾ ّكره, ةدين  عالدلت اإللدلف ةلدل  عل  كةكي اردؤدنلف
 .أم عالدل  ـ ار ي ن د ـ ة ل,108(ة لدل ـ كر يرفن ـ في رقف ارةكؿ كاهلل ليلـ أعدلركـ

فلر لد  في اّل لف اركرلد لف ةلءت في  للّلف در لالف ةدين  اريالد  ار ي   ـ ارشرص 
 .ف  يح ديلرده دف رالر ل

كار لدللء كاقد  ي ,لدلء كار لد ار )أدل في ارديلةـ فنكرد دل ةلء في ةد رة اةف درلد 
كارك لـ دف ...ارك ـ أّر ارنلر في اإلةؿ كيلر ل )كدل ةلء في دكيع آرر,109(اريالد  
 .110(رةؿ ك لـ ةلف ارك لد : ّكر ـ 

ارةيلث كاررطؿ في , ؽارارزد: ارّالّ  هكدل ةلء في شير ارنةل ض ّكؿ ةرلر ل ةك راكد
 :ةلت كاقد ّكره

 يسمي        ضغى البعيث جذعت أنؼ األخطؿلما وضعت عمى الفرزدؽ م
 .فليرف ل أاقلة ل,أكاردلشل  ر يلـ,كاردل ـ أداة  ككل ة ل اإلةؿ 

عةد ارةللؿ در لض دل ةلء ةه القب اراقلح في  للؽ عريه ردلدة .كّد ا  قير د
 :م د  ش دا ةةكؿ ارشلعر.ـ.س

 صرغلـ رماه اهلل بالحسف يافعا      لو سيميا  ال تشؽ عمى الب
 .111أم دف لةع علله ةاري لة  ل رق نه كة ل ه

كاع ةلرا رلديلني كارد  ت ار ي كردت في ارةرآف اركرلـ كفي ةيض ارديلةـ ارلركل  
كلد  ار لدلل اريرةل  ار ي  ةلةؿ ) فإف, ككذا ةيض ارشكا د ارشيرل  اريرةل,اريرةل 

ةدرلؿ ا ش ةلّلت ,ل كدكردا أكار لدكركةلل ارلكنلنل  كلد  عرةل  أاال كفرع,ار لدكطلةلل
ككّرة ارناكص اراالق  ارر دل  ار ي كظات فل ل دا  ,اردر لا  ار ي ةلءت ة ل دف ة  

                                                 
<7ـ ٍٓٞس حُلظق ح٣٥ش  

107
  

85ـ ٍٓٞس ٓلٔي ح٣٥ش 
108
 

9:ٙ , غحُٔـِي حُؼخُ,ؿَٜٔس حُِـش,ـ حرٖ ى٣ٍي  
109

  

>:7ٙ .ـ ٗلٔٚ  
110

  

;:<6ـ :::6ٙ  :?ؽ.ٓؼـْ حُٜلخف.ـ  حُـ١َٛٞ  
111
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أكعل  اّ راب دف ذرؾ اردين  , كاء أشلرت إر  دل لدؿ عل  اريالد  ةطرلؽ دةلشر,كددرك 
 .112(دف ة   أررل

ةقيكر ل في ارةرآف اركرلـ أك يلر أننل  ن ي ؼ كنق ب أف راظ  ار لدللء ار ي ا  ش دنل 
في  لؾ ارشكا د ار راّل   ي  لؾ ار ي ا  رددت كداطلح نةدم لين  ةدرا   ارناكص 

ندل أردنل أف نشلر إر  أف  ذا ,ار ردل  في ارنةدلف ارررةي كاريرةي ارقدلّلف عل  ار كاء  كا 
 ,ل  ارقدلّ اردرا لت ار رد يك   ّدر ,ارداطلح كلف د داك  ةلردين  نا ه ار ي  كظاه

فلرداطلح كنظرا ركظلا ه اإلةرا ل  كراكال ه ار كاالل  لنطكم عل   لد  ار ةرلد     
في  يكرك  نكعت ارلرلت ار ي  ش رؿ علله ك   ّدر , دنقه دركن  في ارداء كارايلرل ار ي 

 . قللؿ ارناكص ار ردل  أك يلر ل

كارديةدل  إر   أطلر  اكرات  ظل    ل ارلاد كلد  أك دةدكع  دف اركلدلت    ةلكز " إنه
اردال لـ ار ي  ن ة ل ددلر    فكرل  ك  دل  ل في إطلر ديلف  ك ةكل عل   شرلص كيةط

 .دل في رقظلت ديلن 
كار دكف ,رلدا ـك ةاردكقد ةلرينلار ل  طلع اإلد لؾ ارداطلح ة ذا اردين   ك ارذمإف     

في ار اكر  لدش   لةدككشلاله ردل ّد ك ,ّكة  ةدليل  دف ان ظلد ل في ّلرب راظي لد لؾ
113. 

ةؿ ,فلرداطلح إذف لنةري أف   لةة  دأ كرا في دينلي ارديةدي ارالدر عف ةذري ارلركم
نراي ل د ع ةراكال  درن   دكنه دف  ةلكز د ر ه ارلاظل  ارديةدل  إر  د  ت  أكللل  

ةل  علله رليلنؽ در لؼ ركنه ل  ند في ّك ه ا ة  دكرك ,ةدلدة رـ لكف لةاد ل في أاله
 .رلدرس كار قللؿ  ارقةكؿ ارديرفل  اردؤ ل

كرذا نلاي راظ   لدلل   دقرج دف دا كد ل ار أاللي ارلركم إر  د  ت ااطالقل     ـ    
كفي  ذي اردرقل   ّر  ارلاظ  إر  ارداطلح ارذم لكاكب دنظكد  فكرل  ,ةل نق لر كاردّ 

كارّةلفلت كةلدع دش رؾ في ارد ر  ارردزل  لا ـ ,ارلرلتردر لؼ  لفلردك ك لط,كةدلرل  دل

                                                 
66ٙ .ّ.ػزي حُـ٤َِ َٓطخٝ ّ.ـ ى 

112
  

 <=<6,ٗزخ١ ,ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ 6;ـ 5;حُؼيىحٕ .ٓـِش حُلٌَ حُٔؼخَٛ .حُٜٔطِق ٝٗوي حُ٘وي حُؼَر٢ حُلي٣غ? ٓيهَ ا٠ُ ػِْ حُٜٔطِق .ٖٔـ أكٔي رٞك 

.9=ٙ ,ر٤َٝص,
113
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أـ ,أـ نق ل,أـ ركق ,أـ نّرا,ككفة ل   ـ ديلرة  ارناكص اإلن لنل   كاء أكلنت شيرا,دف د ر ه
 .إرن...دك لة 

كلدل الر ار قكـ في ارديرف  اردراد إلالر ل أكّر ,علدل أنه كلدل  ـ ار قكـ في ارداطلح
 .رز ةكيكح ا ن ةلـ كار كلدؿ ةلنه كةلف اردن ل اردي ددقلث لة,عدةل ك دل كل

يلر أف ّد  رلطل نلد ه في ار يلدؿ دع ارداطلح ارنةدم ل ةل  في ار ةللف كار دارؿ دع 
ككذا ارةاز عل  ارديطللت ارد رل  ة ةب عدـ ا ن ةلـ ك كقلد  ذا ,داطلقلت أررل

ككذا ارنةلد ارذلف ل  ل لكف ,  ارداطلح أك ذاؾ دف ّةؿ اردش رللف عل  ارداطلح دف ة
في  يرلب أك  رةد  أك نةؿ  ذا ارداطلح أك ذاؾ دكف اريكدة إر  رلال  ار كلدؿ ةلف 

 .ارداطلح كاردن ل اردي دد
 :مصطمح السيميائية والنقد الحديث

كا نا لح ,عرؼ ارنةد اريرةي دةدكع  دف اّرللت ارةرا ل  رلناكص ةايؿ اردّلّا  رةد
 . ةي عل  ارنةد ارررةيكاردن,ارديرفي

كنظرا رككنه ةلء د أررا ةلرةللس إر  ,دن ل ار لدلل ل ,دف ةلف أ ـ  ذي اّرللت اردن ةل 
ككذا فلعلل ه ارد يددة إذ لدكف أف   ةلكز دةل ت  طةلةه ك   ع ,اردنل ل ارنةدل  ارررل 

 إرن....اردك لة ,ارنقت ,ارر ـ ةكؿ أشكلره,ارزللء,اإلش لر,إر  ار لندل
ك ةد في  ذا ار للؽ  ةلكز ارقدلث عف ةدكل فلعلل   ذا اردن ل ارذم ل ر آفلّل رقة  

كؼ عند ارداطلح,ردرا   ارناكص ار ردل  كنظرا ركظلا ه اإلةرا ل  رداطلح رككف ا,كارّك
راءا ه اردن ة  كفةل رآلرللت ارةدلدة,اررطلرة في  أكلؿ ارناكص ارشل ك  ليد أ ـ ارد ل ؿ ,ّك

 . كا يطراب في دلداف ار لدلل للت  إذ دل زاؿ ليلني اراكي ار ي  يطرح 

 مصطمح السيميائية في النقد الغربي

 نلاي ديظـ اردار لف ارد  دلف ةدلداف ار ردللت كفةل ردن ل ار لدلل ل  ل  رددكف 
 . عل   ةلؿ ار راديؼ" ار لدلكركةلل"ك" ار لدلكطلةل"داطلقًي 
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رأل ةيض ,لرر  في درا   ارناكص ار ردل كنظرا رككف ارداطلح لك  ي أ دل  ة
رراةه دف دا رة ار رادؼ فدلز ةكف دلةكا ةديل  ,اردش رللف في  ذا ارقةؿ يركرة يةطه كا 

 .114" ار لدلكطلةل" ك"ار لدلكركةل  "آررلف  ةلف 
كةيؿ ركؿ كاقد دن ل كظلا ه اإلةرا ل  ,كدل عدد ةرلدلس إر  يةط  ذي ارداطلقلت

ليني ق ةه  ك كةدلع ه يدف ددر   " ار لدلكطلةل" داطلح كعلله فإف ,اردنكط  ةه
كل ةل   ذا كايقل في ديةده ارديركؼ اردنةز ةديل  ,ةلرلس  دلداف لين  ةيلـ ارد  ت

 .115ادلةه ةكزلؼ ككر لس 

ككيح ,فةد عرض دةدكع  دف ارداطلقلت ,( (hachetteأدل ارديةـ اردك كعي ارش لر 
عل  أن ل علـ لين  ةدرا   " ار لدلكركةل "إذ عرؼ ,آرراراركؽ اردكةكدة ةلف كؿ داطلح ك 
نظرل  علد  رليالدلت " ار لدلكطلةل"في قلف اع ةر ,اريالدلت كأن لّ ل يدف اردة دع

فةيل ل  ين  ةدرا   ارلر  دف " ار لدلل للت" أدل ,كارنظد  ارد رل  ارل لنل  كيلر ارل لنل 
116  زاكل  ارد ر

. 

كؼ عل  درا   ديلني في قلف قدد ديةـ اركك ا كرد كظلا  داطلح ار لدلل ل  ةلرّك
 .117اررالظ 

أف ار لدلكركةل  "hachette "في يكء دل  ةدـ ل يح كدف رالؿ  يرلؼ ديةـ 
 .كار لدلل للت دن ل إةرا ي,كار لدلكطلةل نظرل ,علـ

يد يلر أف  ذي اراركؽ اراردل  ةلف داطلقي ار دلكركةل  كار لدلكطلةلل انيددت كةرلا  ة
 ةني داطلح ار لدلل ل   9><6أف ّررت ارةديل  اريلردل  رل لدلل للت اردؤ    علـ 

"Sémiotique." 

                                                 
114

 J. Dubois et Autres : Dictionnaire de linguistique, PP 434 et 435 ـ 
115

 A. G. Grimas et J. Courtes : Sémiotique…, P 325-346 ـ 

116
-dictionnaire Hachette encyclopédique. Hachette livre. Paris 2002.p1479. 

117
Oxford Learner‘s Pocket Dictionary.O.U.P 2ـ  

nd
 éd 1991.p 374 
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 داطلح ار لدلل ل  في ارنةد اريرةي ارقدلث
" ار لدلكركةلل"ك" ار لدلكطلةل"أيلب ارةلقّلف اريرب ل  رددكف داطلقلت  إف    
 .دعل  دين  كاق  دؿد رادفلت عل  أن ل " ار لدلل للت"ك

أك ,رككف ةيي ـ لنةلكنه دف ارارن ل ,ألدل ار الؼ في  رةد   ذا ارداطلح كلر لاكف
أم علـ ارد ر  دةلةال رلاظ ارارن ي ,ةقلث اليكا داطلح  لدلن لؾ,اإلنةللزل 

sémantique,أك ,ةيض  لؾ ارنةكؿ ضكار ةلطع قلنل آرر أعر ,كإلةالء  ذا ار ةللف قلنل
 .ة  ةداطلح ار لدلل ل أكا ّ راقلت ارد يل,ار رةدلت

رةد اّ رح ةيض اردار لف اردرلرةلف ةقكـ أن ـ اركا ؿ في ا  رداـ  ذا ارداطلح في      
 .118داطلح ار لدلل للت   ارنةد اريرةي ّةؿ أف لن ةؿ إر  در لؼ ارّطلر اريرةل
" كدل أ  ردـ عةد ار الـ ارد دم  ,119كةيي ـ اّرر عدد إر   رةد ه إر  ار لدكركةلل 

ق ب ,دي ةرا إللي ػ أم  ذا اريلـ ػ نظلدل دف اريالدلت"  la sémiologie"لـ اريالدلت ع
كدل ا  ردـ  ذا ارداطلح ,لدكف أف لدرس عالدلت ّلنكف اردركر دّال,اّ راح دم  ك لر

عنددل ل يلؽ اردر ةدرا   ارظكا ر ار ي    ند إر  "  la sémiotique" قت راظ  اريالدل  
 .إرن ..أك اردعكؿ ,ي في ارقللة ا ة دلعل  كنظلـ ارزللءنظلـ عالدي إةالي

 "كقلف لر ةط  ذا ارداطلح ةدلداف دنل ل ارنةد اردةي لالر ارداطلح عالدل  اردب 
sémiotique littéraire  "أم نظلدل دف ,ةقلث لالر اررطلب اإلنشل ي قدّل عالدلل

يلرـ ارركال  فةد  رةد ه  رةد  أدل  لزا ّل ـ ارد  د  ة,120اريالدلت ارةدلرل  كدل لرل
 " لدلك لؾ" قلث ا  رددت  ذا ارداطلح كدل  ك ةلرارن ل  أم ,قرفل 

 "ارردكزل " ك ك,كدل اّ رح أنطكاف طيد  ةدلال رداطلح ار لدلل ل  داطلقل آرر 
 دف رالؿ  رةد  دل ردركس دم ,كدةلد ارنار,ارةلقّلف لك ؼ يلزم أدل 

                                                 
حُيحٍ ,خٍ َُِ٘٘ىحٍ رٞه" ىٍّٝ ك٢ ح٤ٔ٤ُٔخث٤خص" ك٢ ًظخرٚ, كٕ٘ٞ ٓزخٍى,,ػزي حُٔخُي َٓطخٝ,ٓلٔي ٓلظخف? ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ َـ ٖٓ ر٤ٖ ٛئالء أًً

ـ :755أُو٤ض ػ٠ِ ١ِزش حإلؿخُس ر٤ٌِش ح٥ىحد رٞؿيس هالٍ حُؼخّ حُـخٓؼ٢  ,"ٓلخَٟحص ك٢ ح٤ٔ٤ُُٔٞٞؿ٤ش" ك٢ ,ػزي حَُكٔخٕ رٞػ٢ِ, ١6,حُز٠٤خء

ٝؿ٤َْٛ;755
118

  

 >=<6, ١6,ٝحُيحٍ حُز٠٤خء,ىحٍ حُؼوخكش ,"ٓلخَٟحص ك٢ ح٤ٔ٤ُُٔٞٞؿ٤خ "ًظخرٚ  ٢ٓؼال ك ٢ٓلٔي حَُٔ ؿ٤٘? ـ أًًَ  
119

  

7=6ٙ ,١7,حُيحٍ حُؼَر٤ش ٌُِظخد,حألِٓٞر٤ش ٝحألِٓٞد,ػزي حُٔالّ حُٔٔي١.ى?ـ أٗظَ  
120
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ارالي في ا  يدلره ارةنةي " Sémiologie "رداطلح  ك لر اّ رقل دةلةال إةرا لل 
 ".ارعرايل "داطلقل ةدلال أطلةل علله

قلث أّ رح ,كذ ب عةد ارةلدر ّنلني دذ ب زدال ه ارذلف آّركا ارديدكف ارد ري رلداطلح 
"علـ ارد ر " داطلقل آرر  دلي" Sémiologie"ةدؿ داطلح 

121
. 

ي دةل  نزكل اريدلنل  قكؿ رك ف ةلرت كار لندل نلاي أدلف الرح في دةلؿ ره نشري فكدل 
122"علـ اإلشلرات"ارلةكء إر   رةد ه ةػ 

. 
نشري في دةل  علرـ ,ارد رقي بكدل اّ رح رلؼ كـر في دةلؿ ره دك كـ ةػ ار لدللء كار ةرل

 .123فق ب "  لدللء"  حاراكر داطل
ر  ا   رداـ        ر ا ن الرا  ارد  دد دف رلدلت كدل نلاي ارةلقث علدؿ فلركرم لّؤ

ل رةـ ةػ         sémioticsكفي  ذا ار للؽ لرل أف داطلح  ,ارداطلح في ار راث اريرةي
كلقةذا  رداـ داطلح  ار لدللء ,كارردزل ,ار لدلكركةلل,ار لدكطلةل,ار لدلل ل ,ار دل ,ار لدللء

   .   124د يلرف  عل  كزف عرةي رلص ةلرد ر  عل  اريلـ,رف ارلاظ  كلد  ّدلد 
دف رالؿ دل  ةدـ دف طركقلت قكؿ  ذا ارداطلح ارذم علش فكي  في ا   رداـ     

ككذا ,نكةز رألنل في إلّلر ا  رداـ داطلح ار لدلل ل  رككن ل د  ددة دف اردكركث ارلكنلني 
ددل لؤ له رال  يدلؿ في كؿ اردةل ت اردر ةط  ةلرديلرؼ كارّةلفلت ,اردكركث اريرةي 

كدل لر ةط ة ل عل  ارد  كلف ارنظرم ,كارد   لك ,كاردر ل ,كة  اردك ,اإلن لنل  
كذرؾ ر ةب ة لط ل دّؿ في دراعلة ارةذكر ار لرلرل  رلداطلح في اراكرلف ,كار طةلةي
ل إن لنلل دش ركل,ارلكنلني كعلله كةلريكدة إر  ةذكر ,كاريرةي عل  ار كاء ةلع ةلر ارّةلف لف إّر

يالؿ ارداطلح في  ل لف ارّةلف لف فإن ه دف ار ي ؼ رةط نشأ ه ةةلرس دّال أك دم  ك لركا 
ة كد ارةداد  ارذلف  ةةكي ةةركف د يلّة  عل  ارريـ دف أف  لؾ ارة كد كلنت عةلرة عف 

                                                 
ٙ , حُيحٍ حُز٠٤خء .ٓطخرغ اك٣َو٤خ حُ٘ٔخ٤ُش,أكٔي كز٤ز٢?َٓحؿؼش ,طَؿٔش ػزي حُوخىٍ ه٢٘٤٘,.ٓلخَٟحص ك٢ ػِْ حُِٔخٕ حُؼخّ? ـ كَى٣٘خٗي ى١ ٤َٓٞٓ 

7:
121
 

.=68ٙ 7557أًظٞرَ , 87ِٓط٘ش ػٔخٕ ػيى,ٓـِش ِٟٗٝ,ص ٝح٤ُٔ٘ٔخٍٝالٕ رخٍ? ـ أ٤ٖٓ ٛخُق حُزل٢٘٣َ 
122

  

;78ٙ  58حُؼيى ,79ٓـِش ػخُْ حُلٌَ ح٣ٌُٞظ٤ش ٓـِي ,ح٤ٔ٤ُٔخء ٝحُظـ٣َذ حَُٔٔك٢? ـ ٍث٤ق ًَّ 
123

  

>=6ٙ , 58ع ,79ٓـخى ,ػخُْ حُلٌَ,"ح٤ٔ٤ُٔخء" كٍٞ اٌٗخ٤ُش ح٤ُُٔٔٞٞؿ٤خ? ـ ػخىٍ كخه١ٍٞ 
124
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ةراءا  ,أفكلر د نلّرة ار طةلةل   لكيلر د دل ك  كرليي  ردن ل علدي دّلؽ لقدد د لر ل كا 
 . ةد دف درةيللت  ؤ س ر ذي ارديرف  ةؿ,ّـ أف أم ديرف  إن لنل    أ ي دف فراغ ,

فةد أاةح رزادل عل  ارةلقّلف ارد راالف في دةلؿ ارداطلح ,ك أ ل ل ردل  ةؽ,كعلله
 الدلل رالر الفلت اريدلة  ,كعةةل,إر  ة كد اريلدلء ار لةةلف عرةل ةكار رةد  يركرة اريكد

 .اركايق  في ار رةد  كا   يدلؿ

. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مح النقدي بيف الوضع واالستعماؿالمصط
 

 دةلرؾ  رلكيار  لذ 
 (أ) أ  لذ دقلير 

 ّ ـ ارلر  اريرةل  كآداة ل ةلدي  
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 لقل  فلرس ارددل 
  

 
 الممخص                                   

  ي ار ةللغ كار كااؿ  ةؿ لرل ةيي ـ -أل  رر -أف أ ـ كظلا  رلر  -كدل  ك ديلكـ  -لةرر ارل لنلكف 
أن ل رةؿ  ذا كييت رف ار كااؿ ةدر لؼ د  كلل ه دطلب اة دلعي دلح  كددلر   قيلرل  
علرل  كدف  نل اك  ةت ارلر  شرعل  اركةكد اردا ـ كارقيكر ارالعؿ ك أ ل ل عل   ذي ارشرعل   ةـك 

رفل   كدن ل ارلرلت ارةشرل  ةددلر   كظلا  ل ار ةللرل  ار كاالل   ذي في ش   اردةل ت اريلدل  كاردي
اردةلؿ ارنةدم ارذم  ك دلداف ديرفي ف لح ل كافر عل   كـ ديرفي يزلر كعل  كظلا   كاالل  
علرل  كارلر  اريرةل  دف رالؿ نةلد ل دلر ت كظلا  ل ار ةللرل  ار كاالل  في  ذا ارقةؿ ارديرفي ارراّي 

كظات اّرللت ار ي  ةلق ل  ف كاةدت دف ّـ ةكـ داطلقي كفلر  ك ي   ن ل  ذي ارلر  ارداطلقل  
رنا  ل في إن لج ارداطلقلت  دف اش ةلؽ  ك كرلد  ك رةد   ككيع  ك يرلب  ك ي اّرللت ار ي  ةيلت 

  الدـ ةاراد  ارديللرل  ارلركل  كدف ّـ كلنت ارلر  ارداطلقل   ذي كاّي  ( ارداطلقل  اردن ة ) ارلر 
يدلؿ  ك ريؿ  ذي  ي ارنةط  ار ي  ةرز دف رالر ل ةلف اراد  ّكانلف اركيع  كةلذةل  ّكانلف ا   

إشكلرل  ددارل نل ر ةقث عف ددل  كفلؽ ارلر  ارداطلقل  ارنةدل  ةلف اراد  ّلنكف اركيع كةلذةل  
في  ذا ارقةؿ ارديرفي  ( ار رلطةل )ّلنكف ا   يدلؿ  أم اركفلء رلديللرل  ارلركل   ك لةل  ارقلة  ار داكرل 

ات ددارل نل عند ارنةلط ار لرل كرإلةلة  عف  ذي ا  :إلشكلرل   ّك
 دا ـك ارداطلح ارنةدم-
 آرللت  ككلف ارداطلح في اريرةل -
 ارداطلح اريلدي كارديللر ارلركم-
 ارداطلح ارنةدم اريرةي ارديلار كارديللر ارلركم-
 (ار داكري)ارداطلح ارنةدم كارةيد ا   يدلري ار رلطةي-
 كا   يدلؿارداطلح ارنةدم ةلف اركيع -
 

                           
ارداطلح ارنةدم داطلح دركب  ركلةل كاالل ل ككف دف دكاكؼ :مفيـو المصطمح النقدي

د   يدد اراالت فنةكؿ ارداطلح ارنةدم اريرةي ارديلار  ةنةل رم رةس (ارنةدم) كاا ( ارداطلح)  ّك
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ارنةدم في أد  دف اردـ يلر ارد  اريرةل  أك  ّد لطلؿ ارةلرئ فةد لظف  ذا ارةلرئ أننل نةاد ارداطلح
 ذا (اريرةي ارديلار)ّد لظف أننل نةاد ارداطلح ارنةدم اريرةي ارةدلـ ف ةنةل رم رةس أيانل اراا لف 

أدل إذا ة نل ن نلكؿ كؿ كلد  دف (ار لن لك ل )كار ركلةل  (اردكرفكركةل )دل ل يلؽ ةةنل  ارداطلح ارارفل 
) ككلد ( داطلح)ف رلداطلح اردذككر عل  قدة فإننل كاةدكف أنا نل أدلـ كلد  اركلد لف اردشكل ل

لاطلح ااطالقل ك ك ةدكري آت ( ااطلح) أدل كلد  داطلح ف ي عند ـ دادر دلدي رلايؿ( ارنةدم
عل  اررأم ارككفي في ا ش ةلؽ كارالح في ارلر  كرد ( الح) ارذم دادري(الح ) دف ارايؿ ارّالّي
 ّلني ره إ  أنه ل ك ع فله فةد كرد ةدين  اراالح أم يد ارا لد فالح يد ف د فةد كرد ةدين  كاقد  

كدل كرد في ( 6()ارالد كارالـ كارقلء أاؿ كاقد لدؿ عل  رالؼ ارا لد)عف اةف فلرس في دةللل ه ّكره
د ااطلقكا كالرقكا كاالقكا ك : كارالح.. اراالح يد ارا لد) ارل لف  ةف دنظكر الرقكا ار لـ ّك

فد  ت  ذي اردلدة    ة يد عف ار لـ كاردالرق  كا  الؽ فلر يرلالت اردكاكف  ر ذي اردلدة (7()كاالرقكا
كل ل دنلّي  رلا لد كاررالؼ فلراالح أك اإلاالح  ك ا الؽ عل  فيؿ دل  ك الرح كا ة يلد عف فيؿ 

در إذف ف ك ا الؽ كدف  نل كظؼ دل  ك فل د ككأف اإلن لف ل اؽ دع نا ه أك دع يلري عل   ذا ار
ارلاظ درادا ةه ا الؽ ةدلع  دف أ ؿ ارانكف عل  كيع  ذا ارلاظ ةإزاء  ذا اردين  فكلنت ااطالقلت 
اريلكـ عةلرة عف أرالظ رركل  ديدن  ديلف يلر رركل  ا اؽ علل ل أ ؿ  ذا اراف أك ذاؾ فإذا ذكر ارلاظ 

كللء ( نةد)ف  ككف ةدكر ل دف كلد  ( ارنةد) دم اردن كة  إر  ةلدر إر  أذ لن ـ اردا كـ  أدل كلد  ارنة
ارن ب كارنةد كلد  ر ل قيكر دا ـ في قللة اإلن لف كةلريةط في ّطلعلف أ ل للف في قللة ارةشرل  أدل 
اركؿ دن دل ف ك ارةطلع اردلري ف ي   كافر فله ةكّرة فلةكركف في  ذا ارشأف اندكؽ ارنةد كارةرض  

اردكري ك دل اردؤ   لف اردلرل لف اردكرل لف ارديركف لف  كلةكركف اردؤ  لت ارنةدل  اردكرل  كاندكؽ ارنةد 
كا    -ك ك رلس دف ار الانل-كاركطنل  ك داكؿ ارنةكد ك ذا اردةلؿ   لينلنل نقف رننل ر نل دف أ له

) ر ارررلب  نل أف كلد فإف ارنلس كل ـ ل داكركف ارنةكد كلقةكن ل قةل ةدل كدل عةر ارةرآف اركرلـ فلرد
ارنةد )دقةكة  في  ذا ارةطلع  أم ارةطلع اردلري دذدكد  في ّطلعنل ارذم نقار ةقّنل فله( نةد

أك عل  ارّؿ كلف -إذا ف ي  نل ردز رلرةح كاردلؾ كاركفرة كاررن  ك نلؾ ردز رلذـ كاريلب كارةدح (اردةي
أف ارنةد اردةي در ةط في نشأ ه ةلرقكـ  فةرر ارةلقّك أرـ ل - ذا  ك ددركر ل ارذم ار ةطت ةه أّنلء ارنشأة

عل  ارةطي  اردةل  ةلرةكدة أك اررداءة كدف ّـ رلادر ارنلّد قكدل نزل ل كلف علله أف ل قرل كل قةؽ 
ق   شةه ةلرةليي في إادار أقكلده فإذا كلف ارةليي كاةةل علله أف لة  د في اركشؼ عف أّر 

ف ا  دكا ق   لككف قكده دكاكفل ةلريدؿ فإف ارنلّد اردةي أليل لة  د اردةردلف أك إةيلد ار  د  عد
ّلـ عل  كظلا   شةه )كلةد رلادر قكدل نةدلل لدكف كااه ةلريلدؿ كدف ّـ اح فله ّكؿ ارنةلد إنه 



العدد العاشر                                                 حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

 

 

 

~ 219 ~ 

 اجلزائر -البليدة  –جامعة سعد دحلب                       خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

اركظلا  ارةيل ل  ردل ارةليي ةقلث  دنلص رالقةه دف إادار ارقكلـ كدقلكر  ار دّلؽ في 
 ذي ارقكلـ ار ي أ ـ دل كلنت  ةكـ علله ردل ّراءة اإلةداع  ؿ  ك ةلد أك اركالؼ ردل إادار 

كلرل ةيي ـ أف ارنةد اردةي اريرةي اردك ـك ةلر ةللدم   لزاؿ أدلنل ريدلل  ارقكـ عل  اّّلر (8()ردمء
لذكر  ذا  اردةل  ةل   ق لف أك ا    ةلف ك ك ةذرؾ لككف شدلد اركفلء رلد ر  ارديةدل  اركر  عل  دل

عند اركركةللف كرلا  ( نةد)كةيد قدلث لقلكؿ أف لةرز دف رالره  ذا ارةلقث د ر  كلد  ( 9)ارةلقث
ارارن للف لاؿ إر  ّنلع  دالد ل أف ارنةد لظؿ درادفل رلقكـ كة ذي ارد ر  درلت اركلد  علرـ ارنةد 

ارنلّد اردةي ّليلل لقلكـ اردةلء الر (نةد)كةايؿ  ذي ارالركرة ارد رل  ارطليل  ركلد ( :)اردةي
كلةليل ـ ةؿ الر دك ل كرا في ددلك  اردب كقلكدل لأدر اردةلء كلن ل ـ لاليؿ ةلن ـ كلادل شلء فلرفع 

إر  أف ةلءت ارنظرل  ارنةدل  ارقدلّ  فأنزرت ارنلّد دف ةرةه اريلةي كأ ةطت  ذي (;) ذا كليع ذاؾ
كلرةط ارلركلكف كارنةلد اردينللف ةرةلط د ري (>)اريدلل  ارنةدل ار لط  ارةيل ل  كأررت  ذا ارقكـ دف 

كاقد فلةكركف عف كلد  نةد إن ل آ ل  دف ّكر ـ نةد ارالرفي اردرا ـ إذا عرؼ ةلد ل دف زا ا ل كدنه 
ف  رك  ـ  رككؾ ءلل أةل اردر دا)ريي اهلل عنه ءقدلث أةي اردر دا فدف ( =()إف نةدت ارنلس نةدكؾ كا 

كلقةكف أف ) كارنلس دةةكركف أف لقددكا ّلؿ  يلر ( ةرز علكةه)لقب أف لن ةد أم ليلبدف ارنلس 
رـ لةؽ رالةل ةلاظ  ( اريلب)يلر أف  ذا اردين (دف  كرة آؿ عدراف  ==6لقددكا ةدل رـ لايلكا اّل  

عشلؽ كأّاد ةلرنلس  نل أ ؿ اردب ( نةد) كدل أشرنل كدف ّـ رـ ليد ارنلس ل  رةكف دف كلد ( نةد)
الر اركّلر دف اردةلء كاردةدعلف ارلكـ ل دنكف أف لن ةدكا أم أف ( نةد)اركلد  أرةلب ارةللف فل طكر كلد  

  نلكؿ أعدلر ـ اردةل  دف ارنةلد فدل كلف ر ذي اردنل  أف  ككف رك رـ لقدث رلكلد   طكر دلقكظ نةل ل 
ي  اردةل  كدف رالر ل اردةدع دف إادار دف دةرد إةراز اريلكب كارد لكئ أك إةراز اردقل ف في ارةط

ارةل ل  ار ي ّد  قكـ عل  أدب  ذا ةلرةكدة كارة لء ف رفيه إر  علرـ  كةلر (ارنةدل ) ارقكلـ ارةيل ل
اردةلء كاردةدعلف ك ةع عل  اّرر كلرالعة  ف  كم ةه في يلل ب ارة ؿ كارن للف ان ةلت اركلد  إذا دف 

دشلرك  فلعل  رلكل ب اردةدع ك رلةلرئ ديل كعل   ذا ( نةد)ه كلد   لؾ ارقلؿ إر  قلؿ أاةقت فل
الر ذا أّر ةلرز عل  ارن لج اردةي ( ارداطلح ارنةدم اريرةي)فلرداطلح ارذم نين  ةه  نل 

فلةد الر نشلطل ديرفلل لنطكم عل  )اريرةي لةكؿ أقد ـ داكرا  ذا ار طكر ارقلاؿ في ددركؿ كلد  نةد
ك ك ّكؿ نةدي (<()كل  ظؿ ةانكؼ دف ارديلرؼ كيركب دف اردنل ل كارنظرللتأركاف دف ارّةلفلت 

( ارنةد) د داك  عل  أر ن  يلر كاقد دف ارةلقّلف اردقدّلف ةيد أف  قظكا ار قكؿ ارةذرم رددركؿ كلد 
كلةكؿ في دكيع (65()لردك ارنةد درلؿ اردنشئ رلنص ةدل لكةه نظري إرله)لةكؿ أقد ـ عنه إذ  ك  قكؿ

إذا فلةد الر ارنةد (66()ارنةد فلعلل  إةداعل  كنشلط ذ ني رالؽ ل ي  إر  إن لج ديرف  ةلرنص) رآر
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إف دا كـ ارةراءة )ارلكـ فيال ّرا لل ةلدا أك ّراءة ةدا كد ل ارديلار ك ك اردا كـ ارذم اكري أقد ـ ةةكره
علدة إن لج ارديرف  ك ك رذرؾ دا كـ راب لد  د دف ار ا لر إر  ارديلار دة رف ةل ك شلؼ كا 

ار أكلؿ كلؤكد أف ارذات ارةلر   فله    ةؿ أ دل  عف اردكيكع اردةركء كلكشؼ ةكيكح ةل ر عف أ دل  
ةؿ أف نرلدر كلد  ( 67()طةلي  ارديرف  ار ي  اؿ ارةلرئ ةلرنص نكد أف نشلر إر  ار رلر ( داطلح)ّك

  اركيلل ل  إذ ا  ـ ارةلقث لك ؼ ق     نةع  قت ار  د( داطلح)اراك ي ارذم  يريت ره كلد  
ار ي ( دا لح)ةلرةاز عل   ذا ار قكؿ اراك ي ركلد  ( داطلح)كيلل ي ارديةدللف ك ـ ليلرةكف اردلدة

فنةرر كدل لةرر  ك أف ارةلب ارذم قدث رقرؼ ار لء كلف ر ةب اك ي ( داطلح) الرت
دكدل فإف داطلقنل اردركب دككف دف اّ الدم كديلكـ أف رر نل اريرةل     ـ ةلردلؿ إر  ا ّ الد كع

ار ي ا  ةرت عند ـ عل  د ر  ا  الؽ ديةدلل كااطالقلل ك ك دل  ؤكدي ارديلةـ ( داطلح)كلد  
اريرةل  كل ل كأشلر إرله ارةلقث لك ؼ كيلل ي ةلرةكؿ ةيد قدلث في دةلرة   ذا ارداطلح ك كذا   قدد 

ر ردك ا الّل رركلل طلر ل ةلف طل ا  ) أك ااطالح ارد ر لف ارديةدل  كا اطالقل  في كلد  داطلح
أدل إذا رةطنل  ذي اردال لـ ةلرقةؿ ارديرفي ارذم (68()دراكا  عل  أدر دراكص في دلداف رلص

ردز رركم دارد أك دركب أقلدم ارد ر  دنزاح )نش رؿ علله  نل فإنه لدكننل  يرلؼ ارداطلح ارنةدم ةأنه
ر  ليةر عف دا كـ نةدم دقدد ككايح د اؽ علله ةلف أ ؿ  ذا ارقةؿ ن ةلل عف د ر ه ارديةدل  ارك 

عالد  رركل  رلا   ةكـ عل  ركنلف أ ل للف   )كدل ّلؿ عنه ةأنه( 69()ارديرفي أك لرة  دنه ذرؾ
أك ((forme ةلؿ إر  فاؿ دار ل ار يةلرم عف ددركر ل ارديدكني أك قد ل عف دا كد ل أقد دل ارشكؿ

لكقد ل ار قدلد ( concepte)أك ار اكر( (notionكاّرر اردين  أك اردا ـك( denomination)ار د 
إذا فلرداطلح ارنةدم  ك كقدة أك  ركلب رركم (:6()أك ار يرلؼ أم اركاؼ ارلاظي رلد اكر ارذ ني

لكافؽ ارد ر  ارلركل  أك لالّر ل ليةر عف دا كـ دف اردال لـ ارنةدل  ةكيكح كلككف دقؿ ا الؽ ةلف 
لد أك لا رض أف لككف كذرؾ فلرداطلح ارنةدم كعلء رركم رديدكف دف ارديلدلف ار ي  دكر في ارنة

دال لح :ارقةؿ اردةي كلرل ارةلقث لك ؼ كيلل ي أف ر ذا ارداطلح درادفلت د رل  في  راّنل دن ل
ل دف  اريلكـ كدا لح اريلـك  كار يرلالت ككشلؼ ارانكف ك ي ك ب  راّل  ديركف  ك نلؾ كلدلت أرر 

ا اطالقلت  كارقدكد  كاردال لح  كاركا ؿ  كار يرلالت كاركلللت كار لدي  كاررةلب  :طراز
ك ي اررؤل  ار ي ن ند ل نقف كذرؾ ك كلف  ذا ارةلقث ّد ّرر أف (;6)كاررالظ كارداردات كيلر ل

 ي دل ة  ارّةلفلت ارداطلح رالا  اريلـك كأةةدل  ار كااؿ ارديرفي كدال لقه اركر  كرر  ا اطالح 
ف ذي ارينلكلف ار ي عنكف ة ل علدلؤنل أ الر ـ اريلدل  كزللدة عل  (>6)اإلن لنل  كعلاد  اريكااـ ارلركل 

ديلدلف  ذي ار الر  ش د ة الد   ذي اررؤل  دف ارةلقث ك  نركص في ار طكر ارذم قاؿ 
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ةل ك ك ار طكر ارذم دفع ةلرنلّد ةيد ذرؾ في ارةرنلف ار ل ع عشر كاريشرلف في أكرك ( داطلح)ركلد 
داطلح  ) ارارن ل  ةدةدكع  دف اركلدلت(terminologies)اريرةي أف لةلةؿ كلد 

رف داطلقنل ارذم نين  ةه  نل دركب دف كلد لف كدل أشرنل ك  (داطلقل  ااطالح  ااطالقل  
 نرلد أف نيطي فيال ركلد  عل  أررل فلكاي دل ذكرنلي

  كفر اريرةل  عل  آرللت ّكل  ر ككلف ارداطلح اريلدي ك ي : ي العربيةآليات تكويف المصطمح ف
د اع ن  عدد يلر ّللؿ دف  اّرللت ار ي  ي ةر شكال دف أشكلؿ ار ندل  ارلركل  كار كرلد ا اطالقي ّك

 ي ارةلقّلف ارد  دلف ةلرشأف ا اطالقي ة ذي اّرللت ار ندكل  كدف ّـ ار لاكا في  ر لة ل كعل  اريدـك ف
ف ذي  ي اّرللت ار ي ليكؿ علل ل ( ا ش ةلؽ كاردةلز كاإلقللء كا   يلرة كار يرلب  كارنقت)عند ـ 

ؼ عند  ذي اّرللت ةشيء دف ار االؿ  :اريلدلء في إن لج ارلر  ا اطالقل  رر  اريلكـ ك ن ّك
ش ةلؽ كدكف أف دف أ ـ دل  ر ص ةه اريرةل  ق   كاات ةأن ل رر  اش ةلّل   ا :آلية االشتقاؽ-6

لؿ عنه اةقي ارالرح (=6() ك  كارد ك كلّر ل ـ ةلف اررالظ ةيي ل دف ةيض)نركص في  االال ه ّك
إنه  كرلد رةيض اررالظ دف ةيض كاررةكع ة ل إر  أاؿ كاقد لقدد دلد  ل كلكقي ةدينل ل اردش رؾ )

ه ارلركم ارديةدي أم ك ك رـ لطرأ عل  ددركر(<6()ارالؿ دّلدل لكقي ةدينل ل اررلص ارةدلد
ّـ  ك دف اررال ص ار ي    ـ ة ل ك ب اريرةل  ّدلدل كقدلّل كدل  ك (76)ك ك أنكاع عند ـ( 75) رللر

دف ارد ل ؿ اررالفل  ةلف ارةارللف كارككفللف ةؿ كق   اردقدّلف فلةد ار لؼ قكره ارةلقّكف يلر أف 
ّـ إةدلع إذف ) شكلؿ ارداطلح لةكؿ أقد ـارد اؽ علله عند ـ  ك أف ا ش ةلؽ لليب دكرا ر ل ل في 

عل  أف  ذا اريرب دف ا ش ةلؽ لليب دكرا ر ل ل في  شكلؿ ارداطلح كارلر  عدكدل دف رالؿ ا  كلء 
ك  ندّؿ ر ذا  ف اردةلـ   ل دح ك ك (77()عل  دل   قار ره دف الغ ديللرل  ّلةل  رلةللس علل ل 

فدل أّةح )ة ل ل فةد نةؿ عف ك لب نز   ارقداؽ رلشككلني ّكره دف علكـ اريرةل  ار    ار ي   لةكز
ةلريلرـ ارد  كّر دف ارانكف ارد يلة  ةلر  اريرب أف لة ؿ علدل ديدكدا دف علكد ل يلر دندرج  قت فف 
دف فنكن ل فلف ةدلع  دف دقةةي اريلدلء ةيلكا اريلكـ ارد يلة  ةلر  اريرب     ارنقك كارارؼ 

فقؽ راف د  ةؿ كعلـ دنارد أف  يظـ ارينلل  ةه ك  كفر اررية  ..ني كارةللف كارةدلعكا ش ةلؽ كارديل
دف أناس اريلكـ ارد يلة  ةلر  اريرب ) كنةؿ عف ارةنكةي في ك لب اريلـ اررالؽ ّكره عنه إنه( 78()إرله

كلدلت كانه كا ش ةلؽ عند دقدد اردةلرؾ ذك أ دل  كةرل رنه لكيح ار راةط ةلف ار(79( )عل  ا  الؽ
ك ك عند فؤاد ( :7)ارطرلؽ إر  ق ف ف ـ ارلر  كار اةه فل ل كديرف  أ رار ل كاردركؿ في علرد ل اررلص

عدلد ةنل  اركلد  كدلد  ل ار ل ل  ك ك ردز رقلكل  ارلر   ك ةلؿ ر طكلر ل    دد دنه ةك ر ) رزم 
لد ك كّلر رلر  ف ك ك لل   ندكل  را ي    دلداـ أف ا ش ةلؽ  كر(;7)ارقللة ك   رفد عنلار ارندك كاررلكد
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د عدت أين  ارك ل ؿ عل  اإلطالؽ لةكؿ  كفلؽ دقدد شل لف فلرلر  اريرةل   كّر )ين  رليرةل  عن ل ّك
ك  كارد دف ةيي ل كةذرؾ  ؤدم كظلا  ل في ارقللة ك رطي ةلرددرك ت ارلركل  ارددرك ت ا ة دلعل  ار ي 

ف ار ل(>7() ةد ك قدث ك ل ؿ إندلء )ؼ اريلدلء فله كفي أّ لده كأنكاعه فإن ـ ا اةكا عل  أنه دفك ك كا 
ينل  ل راظل كد ر   ( =7()ارلر  كا 

ك ك أليل أقد رال ص رر  اريرب ق   أنه لكلد لككف دلزة  الرر ة ل يلر ل دف : المجاز-7
ك ك آرل  ّكل  ( <7)( ك اركلد  ارد  يدل  في يلر دل كييت ره)ارلرلت كليرؼ ارةاليلكف اردةلز ةأنه

دكنت ارلركللف كدي ـ اريلدلء دف  كرلد عدد يلر ّللؿ دف ارداطلقلت اريلدل  كارانل  في ش   
ّـ أف اردةلز أنكاع ( رفع فالف عةلر ه) اردةل ت ارديرفل  فددل  ك دف ارداطلقلت اردةلزل  ّكر ـ

 ةله كا   يلرة  كيلر لارقذؼ ةأنكاعه في دكاطنه  كار ةدلـ كار أرلر  كار ش:عند ـ دن ل
اة يلث ارلاظ ارةدلـ كدقلكلة دينلي اريلدي اردكركث ةدين  علدي قدلث ) كلةاد ةه:اإلحيا -8

كلرل ةيي ـ أف (86()ار يةلر ةلرقدكد ا اطالقل  ار راّل  عف اردال لـ ارقدلّ )ك ك أليل(85()ليل له
لّ  عدلل  دقاكف  ةلردرلطر إذا دل  دت ا  يدلؿ ارداطلح ار راّي رل يةلر عف ديطللت ارقيلرة ارقد

كنقف ر نل دع  ذا اررأم رننل كةدنل ديظـ (87)عل  كةه ا   يةلؿ ك قت يرط ارظركؼ
ارداطلقلت ارقلدل  رلدال لـ ارقيلرل  ارقدلّ  د  قللة دف ار راث ارلكنلني كارركدلني فلدلذا قالؿ 

إر   راّنل ر كرلد دنه أم داطلح رم دا ـك علل ـ قراـ عللنل  رذرؾ نقف ندعك إر  يركرة اريكدة 
قدلث ةشرط أف   كفر فله اردّ  ارد رل  كار الد  ارلركل  أدل ار قةل ةلر رع  فنةكؿ كد   كلنت عةل  
ارقيلرة اإلن لنل    لر ةةطء لدكف ارنل دلف دّلنل رلركةكا ّطلر ل إف ّطلر ارقيلرة ارةشرل   ل ر في 

 .د للر ه  ك ه كنقف  ـ دف لةب علل ـ
فلكاي ارةكؿ فله (  يرلب)   نين  في  ذا ارشأف ة  ةع ار يرلالت ارلركل  كارداطلقل  ركلد :التعريب-9

ة يرلب ارلاظ   يرلب :) الرت  قلؿ عل  ّالّ  دال لـ در لا  قدد ل شقلدة ارركرم( ار يرلب) إف كلد 
ارك ل ؿ ار ي نلةأ إرل ل ر كّلر ارلر   ككلادل كلف ارقلؿ فإف ار يرلب دف أ ـ(88()ارنص  يرلب اردةلؿ

ف كنل دف أنالر دعلة ار يرلب دف ة   رننل نكد ( 89)ك طكلر ل رلداطلقلت اريلدل  ارةدلدة كنقف كا 
رلر نل اريرةل  أف   كد كلف  اردةل ت ارقلل ل  ك ي رف   دكف دف ذرؾ دل رـ  يرب  ذي اردةل ت فإننل 

لةكء إر  ار يرلب دف ة   أررل رف ار يرلب ّد لكّر دف دركؿ دف أنالر دعلة عدـ اإلفراط في ار
ارةنةي في رر نل ف اةح رر  يلر نةل  كر ذا نقف نراي آرر دكاء للةأ إرله فإذا ّلؿ آرر اردكاء اركي 
فلر يرلب  ك اركي في ارلر  اريرةل  نلةأ إرله قلف  يةز اّرللت ارررل كدل نلح أف لككف ار يرلب ردكاع 

في -لظؿ ار يرلب)ةق     ردكاع فكيكل  ك ك ارذم أشلر إرله لك ؼ كيلل ي ةلرةكؿ ارارلح ديرفل 
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شرا  ةد دنه في دةلؿ ار ندل  ارلركل  كاركيع ا اطالقي إذ  ك أ  ؿ ارك ل ؿ كأ رع ل إل لء  -نظرنل
أف نةيؿ دف دف اردالد ) ك( :8()رألكؿ ارديرفي إنه ارك لل  ارارلدة قلف  يز ارك ل ؿ ك يلؽ ار ةؿ

ك      ةةلؿ ارداطلقلت اريلدل  اركافدة دف اررلرج ركف دف اررطأ أف لةرم  دع  -ار يرلب ك لل  دّك
ك   دةلةال أةدلل رلدا كـ ارديرفي اردراد اق يلنه -دركر ارزدف د أفرط (;8() ر لـ  ذي ارك لل  اردّك ّك

ر نشلزا في رر نل اريرةل  دف دّؿ ةلقّكنل في عدلل  ار يرلب فأن ةكا رنل كدل داطلقلل ر لةل ال
 ..اراكنلـ كاردكرفلـ كارللك لـ كارررافلـ

اريرب  نقت )ارنقت عند ـ ليني اة داع كلد  قركف ل دف كلد لف أك أكّر ّلؿ اةف فلرس :آلية النحت-:
دف دكارد ا ة كلر )ك ك ( >8..()دف كلد لف كلد  كاقدة ك ك ةنس دف ا ر الر كذرؾ رةؿ عةشدي

كلراد ةلرنقت إن لج كلد  كاقدة ةدلدة دف ..ارذم اد لزت ةه أيلب ارلرلت كةرلا  رر نل اريرةل  ارلركم
ك ك (=8()كلد لف أك أكّر ةكا ط  قذؼ ةيض قركؼ إقدل اركلدلت اردشكل  رلنقت  أك دف ةيي ل

ااي ارنقت ارك -ارنقت ارايلي كلراد ةه نقت ةدل  فيلل  أك  ركلب فيلي -(<8)عند ـ أرةي  أّ لـ 
ارنقت ا  دي كلراد ةه نقت -كلراد ةه نقت كلد  دف كلد لف أك أكّر  دؿ عل  كاؼ أك دل  ك ةدينلي 

ارنقت ارن ةي كلراد ةه كلد   ن ب -كلد   دؿ عل  ا ـ دف أاؿ كلد لف ككلد  ةلدكد دف ةدد كةلد
للء ارن ب كارنقت  إر  ةلدة أك ّةلل  أك أدر ل  قؽ ارن ب إرله دف كلد لف كيةشدي دف عةد شدس زا د

ةل ل آرركف ةقة  أف رر نل رل ت نق ل  ّلل ل عل  اريدد ارةللؿ ارذم  ظل رة رركل  رفي ل ةيي ـ ّك
 قكله اريرةل  في  راّ ل دف اركلدلت اردنقك   ك ك في نظرم رأم  دلد إذ دةلرن  ةلّرللت ارررل ار لةة  

يلر أف  لؾ ارةل  ارداطلقل  اردنقك   اردك نزة رـ لكف رلنقت دكر لذكر في ار كرلد ارلركم ارداطلقي 
في شكا د  راّل   دؿ عل  قلة  اريرةل  إرله في ةيض دةلدل  ل كرذرؾ نقف   ندنيه فإف اق لةت إرله 
ارلر  دلر  ه فنقف نةلز ارنقت ةلرشركط ار ي قدد ل اريلدلء كارةلقّكف كأ د ل دالءد  ارذكؽ اريرةي 

 اردنقكت اركيكح كار الؤـ دع ارذكؽ اريرةي كلف ةل زا كعدـ اإلرةلس فد    قةؽ في
طلر   عل  ارديةـ ارلركم  -ةيد ار راع ل- ك ار راع كلد  رـ  كةد دف ّةؿ  ةدك)ك:الوضع واالرتجاؿ-;

يرلة  عف الغ ارةللس ارلركم كلةدع ديظـ ارةلقّلف ارلركللف اردقدّلف عل  أف ا ر ةلؿ أ اه طرؽ 
لؿ عنه دش لؽ عةلس ديف إنه دف (95()القياركيع ارلركم ةله ا اط داطلقلت اردك كر كلاد ) ّك

ارزلدم أراد ةه اة كلر أرالظ ةدلدة رـ  كف د  يدل  دف ّةؿ أك دكيكع  كدف دكف أف لككف ر ذي اررالظ 
ةذر راظي أك أف لككف ر ل د دكع اش ةلّي ليلد ارلاظ اردة كر إر  أاؿ د  يدؿ أك دكيكع 

در لاكف ةشأنه فدن ـ دف ألدي دطلةل  كدن ـ دف ألدي ةشركط كدن ـ دف  نالي كنل ض  كاريلدلء(96() لال
ّـ  ك نكعلف ار ةلؿ راظي كار ةلؿ دينكم يلر أف ا ر ةلؿ اردينكم رةي (97()كةكدي ةدل  ك االال
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 ضكنقف كنل ّد ّلنل إننل دع أل  آرل   دكف اريرةل  دف ارن ك (98) رقلةل عكس ا ر ةلؿ ارلاظي
اطلقي ك اريلدي رذرؾ   نأنؼ أف ندعك إرله ةلع ةلري آرل   ندكل  ةشرط ريكعه رلذكؽ اريلـ كأكزاف ارد

د اع ةري ارةلقث  كفلؽ دقدد شل لف ةلةل دف أةكاب  ندل  ارلر  ك ك في نظري لأ ي  اريرةل  كرك ةلر ةرلب ّك
ف( 99)دف طرلةي ا ش ةلؽ كاردةلز ّاري ةيي ـ عل  عار  كلةكـ ةه أاقلب ارذكؽ دف اريلدلء كا 

 ا ق ةلج فنقف نرلد أف نطلةه ةشرط أف لكافؽ اريرةل  في ةيض أكزان ل 
ّـ ار رةد  ك ي  رةد  ارد ر  كل ـ فل ل نةؿ دين  كلد  دف رر  إر  أررل : آلية الترجمة->

  را ي   رلت ك ي آرل   ندكل( :9() ي نةؿ ارداطلح ارةنةي إر  ارلر  اريرةل  ةدينلي   ةلاظه)فلر رةد 
اريرب ل اطنكف إرل ل كليكدكف إر  ع د ةلت ارقكد  ارذم دكف أ الفنل دف ا  ليلب ارقيلرة اإلن لنل  

ت كةلز  آنذاؾ في ّك
ف كلنت  ةؿ عف ا ش ةلؽ كار يرلب : االشتراؾ أو المشترؾ المفظي-= ا ش راؾ ك لل   ندكل  رليرةل  كا 

د عرؼ عند ـ ةأنه( ;9()دف دنلةع إّراء ارلر  د رلل )ف ك ارلاظ اركاقد ارداؿ عل  دينللف در لالف )ّك
 دؿ ارلاظ  اركاقدة عل  عدة ديلف )كدل عرؼ ةأف (>9()فأكّر د ر  عل  ار كاء عند أ ؿ  لؾ ارلر 

عل  أننل ننةه إر  أف ارداطلح درعل  (=9()كلريلف ار ي  دؿ عل  اريلف ارةلارة كارةل كس كعلف اردلء
كارذم لينلننل (<9)عل   ذي ار  دل  إذ عرؼ عند ارةددلء ةدل ا اؽ راظه كار لؼ دينلي عدة دراقؿ رل  ةر

دنه نقف أننل نراي ك لل   ندكل  رلر  لدكن ل أف  زكد ةلرداطلح اريلدي رننل نرل دل ند  ارلر  كأّرا ل  
دي في اريرةل  كدف اريل حّدلدل   ليةز عف ذرؾ قدلّل كر ذا نقف أعددنلي آرل  دف آرللت  كرلد ارداطل

فةد كرد عند ـ ( ارنكل) فةد عرفت ةأن ل أرك ارب  كعرفت ةأن ل ارةـ اركّلر كدنه( اريـ)أدّل ه عند ـ 
 ارذم ليرب في  ذا اردةلـ  فةد كرد ةيدة ديلف( اريلف)كدنه راظ ( 5:()ارنل ) كةدين ( اردار)ةدين  

دف  نف اريرب في ار دلء أف ل دكا )فلرس ك ك دف  نف اريرب في كالد ل كدل لةكؿ اةف :التضاد-<
رأل كد كارةلض ديل كددل ( ارةكف)كددل  نلّل ه اريرب في  ذا اريرب كلد (6:()ارد يلدلف ةل ـ كاقد

د  ككف دف اريلـ ( كةد)  ك دنه أليل د  ككف دف اردكةدة  ّك  (7:)فةد  ككف دف كةداف اريلر   ّك
دل لةرر ل ارةلقّكف عل  ار الفلت ةلن ـ في أ دل   ذي اّرل  كلنت  ذي  ي آرللت ار كرلد ا اطالقي ك

 .عل   لؾ
ارداطلح دلدة رركل  علرل  ارةلد   ف ك رر  اريلـك كرر  ارلرلت :المصطمح العممي والمعيار المغوي-8

إذ رـ  كف (ارةكاعدل )كدل ةلنل كدف  نل لا رض أف  ككف  ذي ارلر  رل ت د دردة عل  ارديلللر ارلركل 
كفيال  ي كذرؾ (ارلاظل  كاردينكل )لر  راّل  دل رـ  كف رليي  رلديللر ارلركم ف ك ارذم لةلف  الد  ل ار

في نظرنل إذ ارنلظر في ارداطلقلت اريلدل  ةدر لؼ أنكاع اريلكـ لةد كدل داطلقلل في يلرةل ه 
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 ل يلر أف دف لركص رلييل ر ذي اراراد  ارديللرل  إذ رـ لكف أ ؿ  لؾ ارانكف في ك ي ـ ار درد علل
في أعدلؽ ارلر  ارداطلقل    لةد ل دا دل  ق اي ة ذا ارديللر كدف ّـ فكّلرا دل كلنت   درد 
علله ك ررج عف طلع ه رلا  إذا كلنت  ذي اراراد  ارديللرل  كلةقل ر كرلد داطلح شير د  يدلكي 

فإذا رأل أ ؿ ا اطالح ( ّلؽد)ةكفل ه رلررض اريلدي اردةاكد إذ ارداطلح كعلء نلّؿ رديدكف ديرفي
أف اراد  ارديللر ارلركم  ككف عل ةل أدلد ـ ر كرلد ارداطلح اردريكب  دردكا علله طلرةلف دشركعل  

فلر داكرل  إذا الرت ديللرا ( ا   يدلؿ)عدل ـ دف  لط  أررل لركف أن ل أكّر ّكة ك ي  لط  ار داكؿ
اريلدي أك ارنةدم كآرللت اررطلب ارنةدم   كافر دف ّـ   نلفس دع ارديللرل  ارلركل  عل  كيع ارداطلح 

عل  عدد يلر ّللؿ دف ارداطلقلت اريلدل  كارنةدل  ار ي  دردت عف  لط  ارديللر ارلركم دع اإلشلرة 
إر  أف ارديللر ارلركم  لط  قليرة في كؿ داطلح كرك ةقد أدن  إذ في نظرم كؿ داطلح  ةد أف 

لركم كا   رـ لكف داطلقل دالدا دين  ذرؾ أف  درد ارداطلح اريلدي أك للةي قدا أدن  دف ارديللر ار
ارنةدم عل   لط  ارديللر ارلركم  ك  درد ن ةي   كلي كدل أنةه إر  أف ارديللر ارلركم  ذا نةدي 
قليرا في كؿ داطلح ةأل  آرل  دف اّرللت ار كرلدل  رلداطلح فأم آرل   لك ل ارداطلقلكف ر كرلد 

ب أف  ريع راراد  ارديللر ارلركم كةيكد عل  ةدء نةكؿ إف  نلؾ كفرة كافرة رداطلقلت ارداطلح لة
كييت عل  آرللت ديركف  ديةكط   دردت عف  لط  ارديللر كاق دت ة لط  

ك نيدؿ  نل عل  ذكر دةدكع  دف ارداطلقلت ارد دردة ق ب اّرللت اردة رق  (ا   يدلؿ)  ار داكرل
رل  ا ش ةلؽ رن ل أّكل اّرللت في اريرةل  عل  أف  ككف ارداطلقلت في كيع ارداطلح كنةدأ ةع

 .اردن ةلة دف ارداطلقلت ار ي ّلةؿ ة ل ارنلّد اريرةي ارداطلقلت ارةنةل  اركافدة
ؼ عندي  ك داطلح: آلية االشتقاؽ-6 فةد ذكر ارنةلد دةدكع  دف (  textualité)كأكؿ داطلح ن ّك

ارذم اّ رح  ((textualisationكدّله داطلح ( كارنالنل  كارناكال  ارنال )اردةلةالت ره فةلركا 
ةيي ـ ره دةلةالت عدة فةكةؿ ةلرنال  كار نالص كارناكال  ك ي دةلةالت  شةه  دلدل اردةلةالت 

فةاكري ( ار نالص) اردر ارذم لةلف عف ّاكر فل ل أدل داطلح( (textualitéار لةة  رداطلح 
ؼ كدل لنةؿ لك ؼ كيلل ي كايح دف د ر ه ار راّل  كدقلكر  دنه ( 8:)اردقاكرة في عالدلت ارّك

ارذم لرلد ةه ار يةلر ( ارنانا )رلرركج دف  ذا ارةاكر اركايح لة رح عةد اردلرؾ در لض داطلح 
عف درقل  إنةلز ارنص كديلنلة درليه ككلادل كلف ارقلؿ فإنه دف اركايح أف اريةلل  اريلدل  رلنةلد 

ل في  ذي اردكاطف قل رة  ل    في اردكركث اريرةي كاركافد ارقداّي كارنل اراطرم ف ذي اريرب كلنت  ن
عةلل  علدل  دشركدة ة ذي ارنةلط ارّالث فإذا نظرنل إر  اردين  ك ك شؽ دف شؽ ارداطلح كلةدك  ك 

لرنص  ك ارديكؿ علله  نل فإننل نا ـ ارداطلقلت ارّالّ  عل  أن ل    ررج عف ا ش رلؿ عل  ارنص ف
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ارد لق  ار ي  دكر فل ل ارداطلقلت ارّالّ  كارةكؿ نا ه لن قب عل  داطلقلت اردةدكع  ارّلنل  كدل 
أننل إذا نظرنل إر  ا ش ةلؽ ك ك ارةلنب اردكرفكركةي فإننل نةد  دردا عل  ار لط  ارديللرل  ارةارل   إذ 

ف ي  ةلح فةط ( ارنالنل ) ك ( اكال ارن)   ةلح  ذي ارديللرل  ارن ب إر  ارةدع كدف ّـ   لاح 
د   لؾ د ر  كدف ّـ  -كدل لةدك-ف ك( ار نالص)ارنال  كارةكؿ نا ه  ةرلةل لن قب عل  داطلح 

ف ك دنةكذ دف ار لط لف ارديللرل لف ارلركل  كار داكرل  ديل كدف (ا  يدلرلل)رلس د دكقل ةه  داكرلل 
ار لة  : ل نةدي د داك  عند ارنةلد في  ذا اردةلؿ دّؿار ي  دردت عل  ار لط  ارلركل  د تارداطلقل

دف ار لكب كار طرة دف ار طكرة كارشكل  كارزدن  ك ي ارداطلقلت ار ي اة دع ل ةيض ارنةلد 
ف ذي ارداطلقلت انقرفت عف اريكاةط ارديللرل  إذ ( 9:)اريرب دةلةالت رداطلقلت نةدل  أةنةل  كافدة

أليل داطلقلت ار قلز كار قللز كارقللززة ار ي ّلةؿ ارنةلد اريرب ة ل الرت عل  يلر ّللس كدنه 
دف دلدة رركل  كاقدة ركن ل در لا  ارالغ فلر قلز ) ك ي ك  شؾ دش ة ( ispace) ارداطلح ارةنةي

 كارقلززة (قلز) كار قللز دادر رلايؿ قلز اررةلعي ارديلعؼ اريلف(  قلز) دادر رلايؿ ارردل ي
(  ايل )ل  أك ارايلل  كدل ّلةله ةيي ـ ةداطلح قلزل  أك  قلزل  أك  ايل  عل  كزف عل  كزف اراكع

ارديلعؼ اريلف ك ك يلر ( في ) دادر رلايؿ(  ايل ) ك ك   ل كافؽ دع ارديللر ارلركم إذ
فةد ّكةؿ ةداطلح اة نل ل   ( (structuration)دكةكد كةيي ـ ّلةله ةشيرل  ارايلء كدّله داطلح

كدنه ارةنلكل  ارذم لشلع في ا  يدلؿ ارنةلد اريرب ارديلارلف  كارذم الغ عل  ...ةنل ل  كةنلء كةنلن   ك 
لل ه ف ذا  ك ارةنلء ار للـ دف اررطأ  كاررالؼ ( ّرل )ن ة  إر  ( ّركل ) دّؿ ّكرنل( ارةنكل )يلر ّللس ّك

يه في ارذاف فال ندرم كلؼ ذ ب ا   يدلؿ ار نةدم ارديلار إر   ذا نطةه عل  ارل لف كارةدؿ ّك
كدف اركزاف ار ي ا  رل ل ( ::)اررطأ ارالقش ارذم   دةرر ره إ  أف لككف اإلارار عل  إف لد اريرةل  
دادرا ةدلدا رايؿ ( اردايل )ارنةلد اريرب فأن ةكا عل  يك  ل دةدكع  دف ارداطلقلت كزف 

ي ـ في دقظكرات رركل  فةلركا في  دةلةال رلداطلح ( اردا د : ) ذا ارشأفد  قدث ك ك اردر ارذم أّك
( اردكيي )كدّله (  (iconisation) رلداطلح ارةنةي( ارددّل )ك(conceptualisation)ارةنةي

كدّل ل ( (problématisation)) في دةلةؿ( اردشكل )ك( thematisation)ردكاة   ارداطلح
ل  فلردكيي   فلردن ة  الرت دي ددة ةيد فكؿ  ذي ا ش ةلّلت ارةرل   دف اردا د  إر  ارددّ(اردن ة )

دف ارةرف اردليي فالر لدكف ا ش ةلؽ دف  ;>ارةرار ارذم أادري اردةدع ارلركم ارةل رم  ن  
 كالر راظ ارايؿ  نل لكقي ةأنه (ر ـ ره طرلةل ديلن : دن ل ارةلقث ةقّه(ارعةدي كدف اردكرد فلةلؿ 

دف دكف (ن ل) ـ أالل  يلر أف اردلدة ارلركل   يكلة يي أف  ككف اردل( فيلؿ)رةلعي عل  كزف 
د عكدلت ( ن ل)اردلـ زا دة في ارايؿ رنه ( دن ل ارةلقث ةقّه)دلـ ف ي ّالّل  كاردلـ زا دة لةكركف  ّك
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عل  (ارةكأرة)كدف ارداطلقلت ار ي  دردت عف  لطلف ا ش ةلؽ داطلح ( ;:)ديلدل  ارالؿ
ر  ك ي الر  ارفل   ندرج في(اراكعل )كزف إطلر ارالر  اررةلعل  أك اردلقة  ةلررةلعي اردةرد دّؿ اركّك

انل عند ذا  ّك دةلةال رلداطلح (ارةكأرة)كارقكال   كارةك     كارقك ة   كارةكرة   كاريكرد  كا 
ارذم (ةأر لةأر) ف ك لدّؿ  دردا الررل عف ارةللس إذ  ك دادر رلايؿ ارّالّي((focalisation)ارةنةي
كيلر  ذا دف ارداطلقلت ار ي رلرات ارةللس (>:)ة ييلؼ اريلف(ةأر  ة لرا)كدنه(ةكأرة) ( ةأرا)دادري

( اراكعل )ارارفي كلةدك أف  ذي اردرلرا  أ ت دف ارلةس ارقلاؿ عند ارنةلد ةلف الر ي 
ةزأرة  ةلةن   :كدل  ك ديلـك ّلرب ارفي  د اق للةلت ااطالقل  دلق  دف دّؿ(ارايلل )ك(ارايلل )ك

 اكدل  :رن   ةرددة  أدرك   كدّلهرةنن   ف
اردةلز إقدل اّرللت ار ي  لةأ إرل ل رر نل اريرةل  ر دّؿ اردال لـ ا اطالقل  :آلية المجاز-7

اركافدة ك ك طرلة   لةأ فل ل ارلر  إر  إفراغ اردلدة ارلركل  دف دق كا ل ارقةلةي ر دأل ل ةد ر  دةلزل  
إف ارلر     نار طلّل  ل :)  ر ل لةكؿ لك ؼ كيلل ي عف  ذي اّرل ةدلدة دكازل  رلد ر  اركر  كدنل ة

كددل ( =:()اردارلل  ك قرؾ آرلل  ل ارد  كلن  ك طكر ذا  ل ةذا  ل في إطلر ار كرلد ارلاظي أك اردينكم
ك ي )ارذم عدد ارنةلد إر  إفرايه دف د ر ه ارديدلرل  ارقةلةل (ار ةكلض) دّؿ ةه  نل داطلح ار اكلكل 

ك قةكي دةلزا عل  ارنص اردةي ارذم  دّلكي ةنلء رركلل فلةكـ اردن ل ( ض ارةنلء دف يلر  دـنة
كددل ( <:)ة اكلؾ ارنص ك ةكلض أركلنه    كشلؼ رالللي دكف ارةاد إر   دده( ار اكلكي) ار ةكليي

ؿ قةلة  فلرظ( (connotationدةلةال رلداطلح ارةنةي (ظالؿ اردين )لدكف ار دّؿ ةه أليل داطلح 
 ك يكء شيلع ارشدس إذا ا   رت عنؾ ةقلةز كظؿ اردين  عند ـ  ك اردين  اإللقل ي ارد   ر كراء 

ف ك  ةرة رركل  دف (  ةرة ارنص) كدنه أليل داطلح( 5;)اركّلا  ك ك دين  دةلزم  قكاةز ارلر
اطالقي إذ نص إر  آرر كذرؾ ريالّ  دكةكدة ةلف اردين  ارالي ارقةلةي كاردين  اردةلزم ا 

ار ةرة   يلؽ ةلركل ف ارقي ك ي ا ن ةلؿ دف أرض إر  أرض كدف قلؿ إر  قلؿ كدل لشلر إر  اش داد 
كددل ( 6;)ارقرارة ن لرا فيل   ذا كلف ارنص اردةي نال د لةرا د نةال دف أرض شيرل  إر  أررل

( ارناكص ارلكاّح) طلحار رنلي رن دّؿ ةه أليل ك ك داطلح نةدم لدكر عل  أر ن  ارنةلد اريرب دا
ك ي اردلدة ار ي  دكر في فلؾ اإلرالب كزرع ارقللة إذ  نص ارديلةـ ( رةح) ك ك دأركذ دف اردلدة

كأر لنل اررللح ركاّح فأنزرنل دف ار دلء )علل ل ةكيكح كدل أف  ذي اردلدة ّرآنل  ة ذي ارد ر   لةكؿ  يلر 
كدل أف دلدة ار لةلح  شلع في ا اطالح ( 77  ارقةر آل–دلء فأ ةلنلكدكي كدل أن ـ ره ةرلزنلف 

طلر  ارقللة إن ل دلدة  ارطةي ك ي  يني  نل ارقدلل  دف اردراض ارةل ل  ك ذا ةدكري داؿ عل  اإلرالب كا 
فلرناكص ) رركل  دايد  ةلرقللة كر ذا ا  يلر ارنةلد  ذي اردلدة رلناكص اردةل  ارقل  اردكردة ارد ةددة
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ن لةل  ك كاردل  كدنه أليل داطلح إذا  ي  ل( ارلكاّح ( ع ةلت ارنص)ؾ ارناكص ار ي  الض قلكل  كا 
ك ك ارداطلح ارذم كييكي في يلر دكييه إذ اري ة  عند ـ  ي رشة  ارةلب ار ي لطأ علل ل اردارؿ 

لة ّـ أاةقت في  ذا ار للؽ ارنةدم اردةلزم  كقي ة دّؿ )عند اردركؿ ك ي أليل اررشة  اريللل ككؿ دّر
كدنه الر لاح أف لردك (7;()ةأةكاةه  كأة ل ه ار ي  درؼ عةر ل دف اررلرج إر  اردارؿ(ةنلء)صارن

ارنص اردكازم ع ة   قلط ةلرنص عةر ل نة قـ أيكار ارنص كفيلءي ارردزم كارد ري كلةاد ةلري ةلت 
ةت اري ة  دف فةد ار ..ارددارؿ ار ي  ةيؿ ارد لةي لد ؾ ةلررلكط اردةل   كار ل ل  رليدؿ ارديركض

ا  يدلؿ ااطالقي ةز ي دارؿ  يلعلؼ اررطلب ارنةدم إر  عنكاف لي لي ك لةل نةدلل ددقيل ر ذي 
ك ك ارداطلح ارذم عنكف ةه ةلقث ةزا رم أقد (ل ـ ارنص)ارةيل  كددل لدكف ار دّؿ ةه أليل داطلح

دل  لةكؿ لك ؼ ك ةه فلرداطلح دكرد دف الب ارناكص اإلةداعل  دنةت في اررض اردةل  ارنة
إف ل ـ ارنص إةداع ااطالقي دشةع ةلر  دةلزل  آ رة )كيلل ي ةيد قدلث عف ارد ر  ارلركل  رلل ـ 

ل فنلل يد     كقي ارل ـ ةكااه  د  إةداعل  في أم  ةرة   ةلكـ  لدن  ارد ر  اريل لل  ك دلرس عةّك
 (8;() لط  ارةكل  ارردزل 

للت كيع ارداطلح في ارلر  اريرةل   ك ك عةلرة عف إفراغ راظ اإلقللء آرل  دف آر:آلية اإلحيا -8
علدة شقنه ةلرد  ت ارةدلدة ك ي آرل  ّةؿ ة ل  داطلح ّدلـ دف قدكر ه ا اطالقل  ارديركف   كا 

د عد ل ةيي ـ ككلادل (9;()دقلكر  ع لرة ةؿ ديةزة أقللنل)ةيض كرفي ل يلر كاقد دف اردار لف  ّك
ارداطلقلت ار ي زرعت فل ل ارقللة دف ةدلد كاق دلت ددارلؿ نةدل  قدلّ   كلف ارقلؿ ف نلؾ عدد دف

ارذم ّلةؿ ةه ارنلّد اريرةي ارداطلح ( ار دّلؿ)  كددل لدكف أف ن دّؿ ةه  نل داطلح
: كارررلب أف  ذا ارداطلح ارررةي أفرد ره ارنلّد اريرةي ةدل  دف ارداطلقلت دن ل( allégorie)ارررةي

ؿ اركنل ي  كاردّكر   كارردزل  كار ردلز ك ة لـ  كارةا  ارردزل  كارقكلل  اردةلزل   ار دّلؿ  كار دّل
ك ي داطلقلت في دةدل ل د  قللة دف ارةلدكس ارةاليي ارةدلـ ك ذي اركّرة ( :;)كاردردكزة  ك كرل 

اإلقلل ل   دؿ عل   شةع درلع رلر  اريرةل  في كيع ارداطلح ف ذي ارداطلقلت كل ل دةةكر  
رفلل كرركلل كاركّلر دن ل دشلع   داكرلل اردر ارذم لدؿ عل  أن ل قظلت ةريل ار لط لف ارديللرل لف  ا

ارلةكء إر  اإلقللء في ديظـ اردكاطف ا اطالقل  ار ي قدث ذرؾ )ارلركل  كار داكرل   كلرل ةيي ـ أف 
 نل ددف لكافؽ  ذا اررأم ذرؾ كر( ;;()إ  نككال رركلل كديرفلل كرةدل قيلرلل -...-ارايؿ فل ل رـ لكف

رننل ةة لط  ددف لركف أف اررذ دف اردكركث ةدّلة  ش لدة ارةن ل  ارلكـ ر ذا اردكركد فال دشركعل  
نل كر نل دف نةكؿ ة ذا فلةد ادح ة ذا اردر يلر كاقد دف  رد  قدّنل دل رـ لكف درةكطل ةدكرّك

نةدع عل  دشركعل  اررذ دف اردكركث ةؿ يركرة )ارةلقّلف دن ـ عةد اهلل اررذادي قلف لارح ةلرةكؿ
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 ذا اررذ ك  دين  في أف لزعـ اقد عكس ذرؾ  ف اردكركث ّكة  شيكرل  دّلدل  ك ّكة شيكرل  كد دل 
نل (>;()رفينل ارةلنب ارشيكرم فلف ارالشيكر لظؿ دررك ل في راق نل لقركنل ّـ دلرنل   نأرذ ةدكرّك

اّ   ألف  ي ارقداّ  اردنةطي  ارةذكر إنني أزعـ أف ديظـ اردال لـ   ؿ ل نلف   ذا اررذ دع ارقد
ارقداّل  ار ي أن ة ل ارررب رل ت دة ّ  ارةذكر ةؿ أيلري في زعدي فأّكؿ عن ل إن ل دكةكدة ةشكؿ 
دؤكد في  راث ارقيلرة ارلكنلنل  كارركدلنل  ارةدلد  أرلس كؿ دا كـ قداّي ل ككف داطلقه دف ةذكر 

ننل نا ـ ارقداّ  عل  أن ل رؤل  كاعل  إلّلد  عالّلت دا د  ار ةدد ةلف ارطرؽ اإلن لني كةلف إ)*(  لنل  
( <;)كدل ليةر اررذادي إننل نا ـ ارقداّ  ديلدر  إةداعل  ةلف ارّلةت كارد رلر( =;)ارةك رم اردكركث

ر ذي ار ةلب ( 5>)اركاعيكنةلض ارقداّ  رلس ارةدـ كركنه ار ككنل  ارالكاعل   كارقداّ  قلن ذ  ي ارايؿ 
  أرل علةل أف نةكـ ةيدلل  اإلقللء ر راّنل فن  ررج دنه داطلقلت كنزرع فل ل ةذكر ارقللة دف ةدلد ةؿ 
أرل ذرؾ أدرا كاةةل إذا أردنل ارن كض فال ن كض في نظرنل دكف ا ر كلز عل  ار راث كدل آرل  ا ش ةلؽ 

 في نظرنل إ  ددلر    راّل 
كنل ّد أكدأنل  لةةل أف ار يرلب شر  ةد دنه كأنه اركي ارلركم ارذم نلةأ إرله كعرر دكاء :يبآلية التعر -9

قلف ل أـز ارداء كأنه دظ ر دف دظل ر اريكرد  ارّةلفل  في دةلؿ ار ةلدؿ ارلركم  كارديرفي كدل لةكؿ 
  كارركدل  فل  ةةلت كرةد دلرس اريرب آرل  ار يرلب دنذ اق كلك ـ ةلرقيلرة ارالر ل( 6>)لك ؼ كيلل ي

اريرةل  عددا  ل ال دف ارداطلقلت ارديرة  اردر ارذم لةيلنل نقف ارلكـ في كييل   شةه كييل  
ف كةدنل فل ل  أةدادنل إف رـ نةؿ أكّر دن ـ كدف ّـ فنقف نككف أكّر اق للةل إر   ذي اّرل  ار ي  كا 

آرل  دقذكرة اريكاّب رذرؾ نص ةيي ـ  ار ةلؿ رلرركج دف اردعزؽ ار ي ّد ن كاةد فل ل فإن ل  ةة 
كف ر لك ؼ كيلل ي ( 7>()إف ار يرلب ةلب لنةري أف ندرله قذرلف  كا   الدفنل دل   رزكـ ره)ةلرةكؿ

كدل لنةؿ عف عةد اررقدف –دلؿ ارنلّد اريرةي إر  آرل  ار يرلب عل  ق لب اّرللت ارررل ةك له أك 
ار ارلر  كار طكر ارلركم أك عل   ةللد أعد  رلنظرللت ة ؿ ر ر ) ةأف ذرؾ داؿ عل  -ارقلج الرح

كدل لرل  ذا -كنقف ديه في  ذا ار ا لر كرذرؾ فنقف نرل (8>()ارلركل  ارررةل  ار ي  ةلكز ل ارزدلف
ك   نلةأ إرل ل عند ارقلة  اردلق  ل  يلف ة ل اررطلب ارنةدم -ارةلقث أف ار يرلب لةب أف لككف آرل  دّك

ت ارةدلدة في دكاة  ه اركر  ر ل رلّدل   كفر اّرللت ا اطالقل     ةةلؿ ارداطلقل
الف أك ار للر ةلف أفيل دل (9>)ارررل كع ةلف دّك كلة رح لك ؼ كيلل ي ارلةكء إرله قلف ارّك

دكرفكركةلل  ك أ كأ دل د رلل  لع  ل لة يي ارق ـ ارلةكء إر  دنطؽ أقل  اردرلف أم أكركل  ار يقل  
م في  ةلؿ  كيلح اردا كـ عل  ار يقل  ةكيكح اردا كـ في  ةلؿ ارقالظ عل  نةلء ةلرنةلء ارلرك 

كا   ةلة  رايلء ( ّكنلف ا   يدلؿ)ارلر  ك ك ارذم عةرنل عنه نقف في ددارل نل  ذي ةل ر زاـ ةلرديللرل 
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أم ّكانلف ا   يدلؿ  كدف ارداطلقلت ار ي لدكف ار دّؿ ة ل  نل ( ار رلطةل )ار داكرل  
فةد كاةه ارنلّد اريرةي  ذا ارداطلح اركافد ةعرل لف أقد دل فيؿ فله آرل  ((sémiologieداطلح

فةلةؿ ة ل  ذا ارداطلح ك دّله  كاّرر فيؿ (  لدللء)اإلقللء  فراح إر  ار راث اريرةي دنةةل فكةد كلد  
رنل ارنلّد اريرةي دف رالؿ فأن ل (  لدلكركةي)آرل  ار يرلب فيرب ارداطلح ارارن ي  أك ا نةللزم فةلؿ 

داطلقل عرةلل دةلةال رداطلح أةنةي كاقد  ك ار دلكركةي  ك ك أدر فظلع عل   ;8 ل لف اّرل لف 
ارذم ّلةله ارنلّد اريرةي ةعرل لف إقدا دل (poétique)كدنه أليل داطلح ( :>)قد  يةلر لك ؼ كيلل ي

لنل  د( ارةلك لؾ) أك( لدلكطلةل)آرل  ار يرلب فةلؿ كدي ل عدد دف ( ارشيرل )ل آرل  ار رةد  فةلركا ّك
د فيؿ لك ؼ كيلل ي داطلح  د للزي ةةدر كافردف اركالءة ارد رل  كارشلكع (ارشيرل )اردش ةلت ّك

كنقف ديه فلدل ذ ب إرله دع اإلشلرة إر  أف ارنلّد اريرةي ّد ذكر ر ذا ارداطلح أكّر دف ( ;>)ار داكري
ارذم ّكةؿ (graphème)كدّل دل أليل داطلح ارررافلـ( >>)لح ارةنةيّالّلف داطلقل دةلةال رلداط

عند ارنلّد اريرةي أليل ةعرل لف إقدا دل ار يرلب ارقرفي كدل  ك دك كب كّلنل  دل ار رةد  ك رةـ عند ـ 
( =>)ةلركقدة اررطل  أك اررك ـ أك ارقرؼ اررطي أك ارقرؼ أك ارك ة  أك ارقرؼ اردةرد أك كقدة ك لةل  

اراكنلـ  كار كنلـ  كار لنلـ  كار رلـ  كارةللرلـ  : نه اريشرات دف ارداطلقلت ارنةدل  ارديرة  دف دّؿكد
كاركدلـ  كاركلك لـ  كار لك لـ  كار لـ  كار لدلن لـ  كارررادلـ كاركال لـ  كارللك لـ فلردالقظ عل   ذي 

ارارفي  فد دل قلكرت  ذي ارديللرل  أف ارداطلقلت أن ل كل ل   درد عل  ارديللرل  ارلركل  في د  كا ل 
  ذب دف  ذي ارداطلقلت ة شذلب زكا د ل رةيل ل   الءـ دع اراللي  اريرةل  فإف اركّلر دن ل أك كل ل 
لأة  ذرؾ  فنةدي في اريرةل  ددلزا ةالر ه ارنلشزة عف ارنظلـ ارارفي اريرةي دّؿ دل ذكرنل  لةةل  كدل رـ 

ارداطلقلت ارديرة  اردر ارذم لةيلنل نقاؿ ةلر قذلرات ار ي أطلة ل  نذكري اريشرات أك ارد لت دف
اركّلر دف ارةلقّلف دف رطكرة  ذا ار يرلب ارذم لةيؿ اريرةل  دشك    كيلر نةل  دع اريلـ أف ديظـ 
اردـ   قرل ارنةلء ارلركم كدف ّـ   نةد ل  لةأ إر  ا ّ راض اردةلشر دف ارلرلت ارررل إ  رليركرة 

دلق  كنقف كنل ّد نةلنل عف ةيي ـ عف ار يرلب أنه شر  ةد دنه فال نلةأ إرله إ  إذا عةزت اّرللت ار
  قرج في ا  يدلؿ اركلدلت اردرلل  أك ارد  يرة  قلف ارلزكـ ك  لدل )ارررل ّلؿ إةرا لـ ار لدرا ي

شد عةد  دف اركلد  اردرلل  أك قلف   يذر  أدل  اردين  اردراد أك قلف  ككف اركلد  اريرةل  اردة ري  أ
لككف ارلاظ ددل اش  ر كشلع ا  يدلره أك لككف ّد اك  ب اا  اريلردل  ةدركره كدل  ك في كؿ ررلت 

كدل لةةؿ ار يرلب قلف ل يلؽ اردر ةلركلدلت ارةنةل  ار ي درلت اريرةل   كانددةت (<>()اريلرـ أك ةل ل
اكر ل اردرلل  كأاةح دف ارايب  دللز دل إذا كلنت  ةقلث  نك لت درةيللت) في ا   يدلؿ اريرةي
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كيلر ل دف ( chiffre)ك( code)كارشارة ( (icôneدّؿ ارلةكن ( 5=()اكر  ل أةنةل  أك ديرة 
 ارداطلقلت اركافدة كار ي  ةدر ةلرد لت ك رطي در لؼ اردةل ت ارديرفل 

لؿ اّرللت ارلركل  إلن لج ارداطلح  كنيكد كنل ّد عرفنل ارنقت  لةةل  كعرفنل  ر لةه في ذ:آلية النحت-:
 نلؾ شةه إةدلع ردل ارةلقّلف )إرله اّف رنؤكد دل ّلنلي  لةةل فةد ّلؿ ارةلقث لك ؼ كيلل ي 

عدـ ةكاز ارنقت إ  عند عدـ )كلرل ةيي ـ( 6=()ارديلارلف عل  يركرة  قلشله ّدر ارد  طلع
ارلر  دف اش ةلؽ كدةلز كا  يلرة رركل  ك رةد  عل   اريّكر عل  راظ عرةي ّدلـ كا  نالد ك ل ؿ  ندل 

كفيال  ذي ( 7=()أف  لةئ إرله يركرة ّاكل كأف لراع  في ارلاظ اردنقكت ارذكؽ اريرةي كعدـ ارلةس
 ي ارشركط ار ي ّرر ل ارةلقّكف ارلركلكف اريرب رألرذ ةعرل  ارنقت درلف  أف  ن ل ارلر  كلدلت 

قث أف اردنقكت لطدس دين  اردنقكت دنه  كل نلف  دع ارذكؽ دطدك   يلدي  فلةد رأل يلر ةل
د  دّؿ ر ذا ارردكض لك ؼ (8=)اريرةي  كدف ّـ فإنه   للةأ إرله إ  عنددل    ناد اّرللت ارررل ّك

كعلؽ عل  ارداطلقلف ةأن دل ( فقـ ار كر)ةدؿ ( ف كر)ك( ّطع ارشراللف) ةدؿ( ّطشرة)كيلل ي ةكلد 
كعل   ذا ّلؿ ديظـ اردار لف دف شأف ارنقت في دةلؿ (9=)ل لف أرادكا ددة دلأع ر دف اركلد لف ار

ارانلع  ا اطالقل   كةيلكي في در ة  دنلل  ي أدن  درةلت ار ايلؿ في اركيع ارداطلقي عل  
كدع  ذا ارةكؿ نقف   ندلنع دف أف لككف ارنقت (:=)أ لس أف دةدأ ارنقت يلر دراب في اريرةل 

دلت ار ي  دكنه دف إن لج داطلقلت يلر يلدي   رننل نكد أف ن  ّدر أل  آرل  إلن لج دي ددا في اردةل
ا  أردنل ل رلةقث عف  ارداطلح ق   ندكف رر نل دف  د اريةز اردالقظ في  ذا اردةلؿ كلنت  ذي ّك

ف كلف  ركلزنل عل  اردقدّ لف لةدك ددل فيلرل  آرللت إن لج ارداطلح اريلدي في اريرةل  ّدلدل  كقدلّل كا 
كايقل  كدل كلف  ركلزنل  دّلللل عل  ارداطلح ارنةدم أليل  ك اّرر كايقل ككلادل كلف ارقلؿ فةد 
ا نل أف اريرةل   دلؾ آرللت  رافؽ ندك ارلر  أّنلء قراك ل ا ة دلعي  دكن ل دف  د ةلب  ةلنت رنل ّك

ندل  ك ا ق للج في ش   اردةل ت ارديرفل  دع ّاكر كايح كدل ةدا رنل ك   نراي ليكد إر  ارلر  ذا  ل كا 
د  عل د إر  أ ؿ ارلر   كارقلر  ار ي  ـ علل ل دنذ أزدن  رل ت ةلرل لرة رلس  ذا دةلؿ ارركض فل ل ّك
ل يح  ذا ارةاكر أكّر قلف نيلرل ارظل رة نا  ل في ارينكاف اردكاري ك ك ارينكاف ارذم لةيلنل نقلكؿ 

في اإلن لج ارداطلقي ارديلار دف ة   كعف ددل ريكع أف نكشؼ عف ددل   قكـ  ذي اّرللت 
 أك ّكانلف اركيع. ذا ارداطلح اردن ل ر ذي اّرللت ار ي  دلنل ل  لط  ديللرل  

ن دؼ دف  ذا ارينكاف إر  اركشؼ عف ددل ريكع :المصطمح النقدي العربي المعاصر والمعيار المغوي
  اريرةل  كةلريةط ريكعه رلدكازلف ارارفل  إذ ارلركل سارداطلح ارنةدم اريرةي ارديلار رلدةللل

ارديركؼ أف  نلؾ كدل كةلرا دف ارلر  ارنةدل  ار ي  ككنت ة ةب اردنل ل ارنةدل  اركافدة دف ارررب  ذا 
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ارررب ارذم دلف ئ لن ل اردذ ب ارنةدم  لك اّرر ق   أننل كةدنلي ّةؿ ا  ليلةنل نقف ر ذا اردن ل لطؿ 
  لرع لكاكب   لرع ندكي ارقيلرم ارديةد إذ دلف  ت ارقيلرة ارررةل  كدي ل فكر ل عللنل ةدن ل آرر ك ك 

ارنةدم ارال اي  طلرينل ةلردنل ل ارنةدل  ار ي   أ س عل  رر  نةدل  يزلرة ك ي رـ  دنح ارارا  اركلفل  
دلدة رنةلدنل دف  ذكؽ نيد  ا   ةرار عل  داطلح ديلف رلكافد اركؿ  ق    الة  ـ ةداطلقلت ة

لةدكف أنا  ـ قل رلف في إلةلد دةلةالت ر ل كر ذا لايؿ ةيي ـ  قت يرط ار رع  ارلةكء إر  
ار يرلب أك في ةيض ارقللف ار رةد  يلر اردّلة  كةيي ـ ل  يدؿ داطلقل  راّلل لاريه دف شقن ه 

افد ف قت  ذا اريرط ار راّل  كلدألي ةشقن  دا كدل  كافدة دكف أف لككف ّد ا  قكـ فكري  ذا ارددركؿ ارك 
ك ك كاّع لرلرؼ ار يرلالت (;=)لن ل ارنلّد اريرةي داطلقل د  رعل د  دل ةلرذا ل  ك يدد ارد ر 

اركلدلدل  ار ي  ين  ةدل ل  ارداطلح كدف ّـ فةد كةدنل كدل داطلقلل يزلرا ل الدـ دع ارديللر 
قكم كأقللنل أررل في د  كاي ارد ري رلا  كأقللنل في د  كاي ارن( الر ه)ارلركم في د  كاي ارارفي 

ف كفؽ في اردا كـ يلع (اردا كدي) ف ك إف كفؽ في اراللي  فإنه لنقرؼ عل  د  كل اردا كـ  كا 
اراللي  كأقللنل ليلع اراللي  كاردا كـ ديل ةرلل كراء ارد داكؿ  كدف ّـ كةدنلي ليلش  دردا عل  

ذا أردنل ار درلؿ عل  دل نةكؿ فإننل (ار رلطةل ()ارنايل )  كرلارديللر ارلركم ةكلف  د  كلل ه ةرلل كراء ار دا كا 
فدف اررالظ (ارديللرل )كاةدكف كدل داطلقلل كفلرا لدكف كااه ةأنه د درد عل  ار لط  ارلركل  

ارالنقكل  أك يلر اراقلق  نقكلل ك ي ارداطلقلت ار ي  ـ فل ل ررؽ ارةكاعد ارنقكل  كارارفل  
لة  كظلال  أك ي اردكاطف ار ي قلد فل ل ارنلّد اريرةي ارديلار عف ار لط  ارديللرل  كار ركلةل   لةل  رق

ع نا ه في اردقظكر ارلركم ا ش ةلؽ دف ارةلدد ارذم   أاؿ ره كدنه داطلح دف ( ارزدن )رلر  كأّك
ف د( ارةكرة )دف ارندكذج ك(ارندذة )دف ارلةكن  ك( ارلةن )دف ار طكرة ك( ار طرة)ارزدف ك
دف اردكلن  كاردلكلنلكل ف ذي ارداطلقلت ار ي  دأل ارديةـ ارنةدم (اردكنك )ك( اردكنن )كدنه (>=)ارةلرب

ارديلار رـ  كف رليي  رل لط  ارديللرل  رلر  اريرةل  في ةيض ةكانة ل كدنه أليل ارنقت ارد دّؿ في 
إقدا دل دف انؼ ار دلء إرداؼ ارالـ ارنلفل  إر  ةيض ار دلء ك ك دف ةلب يـ كلد  إر  أررل 

ف ذي ارلر  ارداطلقل  دكر   ةكفرة في (  شيكر  كعي) كارررل دف انؼ ارقركؼ دف ددّؿ 
ارديةـ ارنةدم اريرةي ارديلار رلا  في اردن ل ارنا ي ارذم  كّر فله دّؿ  ذي ارداطلقلت فلةرز 

ركا ل   كارالد رل   كارال لدلل ل   ارال)  ةدل    د رل    زدني  دين  كدنه) في  ذا ارشأف داطلح 
ف ذي اركفرة دف ارداطلقلت ارد دردة عل  ار لط  ارلركل  أةةرت ( كارالردزل   كارالدن ل  كارالشرص

كدف (==)ار لط  ارلركل  ددّل  في دةدي ل ارلركم ةلرةل رة ا رلذ ّرارات  ةلز دّؿ  ذي ارداطلقلت
كةدع : اردقظكر ارلركم كأن ل ةدل  دف ارداطلقلت ارد دردةاردكاطف ار ي  دس فل ل ارنلّد اريرةي 
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أنشط  رنشلط  كنشلطلت رنشلط ك ركد ر رد كانزللقلت  نزللح :) اردالدر دّؿ
يلءات  د أةةر  ذا ا ة كلر ارنةدم ار لط  ارلركل  ا رلذ ّرارات  ةلز ذرؾ ك ي (كانقرافلت  نقراؼ كا  ّك

عل  اإلةداع في اردلداف ارداطلقي فأن ل ارنلّد اريرةي دف ّـ ارةرارات ار ي  لعدت ارنةلد كشةي  ـ 
د  ّدرا  ذي ارةرارات كدن ل ارةرار اررلص ةلردادر ارانلعي دةدكع  ارداطلقلت ة كظلؼ ارالقة  

 تفةلركا ارل لنللت  كارشيرللت كار ردلل (ism)ار ي  دؿ عل  اريلـ دةلةل  ارالقة  ا نةللزل ( للت)
 لكةللت كفي نظرم أف  ذي ارالغ ارنةدل      يلرض ارة   دع ارديللر ارلركم ةؿ نرا ل  كار دلل للت كار

 ن ةـ ديه كؿ ا ن ةلـ ف ذي ارداطلقلت دقدكر  عل  الغ عرةل   راّل  دّؿ ارةارللت 
كا ةه ارةلعدة ارلركل  أليل ارداطلقلت اردن كة  إر  ارةدع اردك ر إذ ارةارلكف  كاريك للت كددل رّر

ندل لن ب إر  داردي كنقف نرل أف ا ر زاـ ة ذي ارةلعدة يلر لنا كف عل  أنه   لةكز ارن ب إرله كا 
دةرر إذ ارن ب إر  ارةدع  ك أليل ّلعدة نقكل  رددر   ارككف  ك  ةأس أف نلةأ إرل ل كارنقك اريرةي 

عدي كككفي في ّكاعدي ارذم نةرأي ارلـك رلس نقكلل ةارلل أك ككفلل إندل ك نقك عرةي ةارم في ةيض ّكا
اريالدل ل   كارردكزل   كاريالّل ل   :ارررل كرذرؾ نقف   نرل ارداطلقلت دف دّؿ
داطلقلت  كاؼ ةلرد دردة عل  ..كاردكيكعل ل  كاريرايل   كارد  كلل ل   كارر نل  كارل لنل ل  

كر نل دلزدلف ة ايلؿ ار لط  ارلركل  إذ  ي إف  دردت عل   لط  ارةارة فةد اق ردت  لط  ارككف  
ددر   عل  أررل كر نل درط لف دف لل ـز ة ذا اردذ ب أك ذاؾ فكال دل دذ ب اقلح كددل  ك كاّع 

(  لةر ل لةر) رنه دف ارايؿ(أدب ارد لةر )كاكاةه ( أدب ارد ةر) في اردقظكر ارلركم داطلح
ةداؿ قرؼ ارديلرع   دلدل ديدكد  كدنه ةدع كا ـ اردكلف لالغ دف اردزلد عل  كزف ارديلرع  كا 

ّكانلف )كاكاةه أفيل  ركف ا   يدلؿ ان ار رل داكرل (فيلءات)كدّله ( أرطة )كاكاةه ( رطلةلت)
إننل نةر  نل ( ديللرلل)أم دل  ك د داكؿ ك ةر دل  ك دناكص عل  اق ه نقكلل أكارفلل( ار رلطب

عدد يلر ّللؿ دف ارداطلقلت ةييؼ ار لط  ارديللرل  ك ةةر ار لط  ار داكرل  ك ك دش د ل ندي 
ك ك ( foco) ارذم أكةدي ارنلّد اريرةي دةلةال رلداطلح ارةنةي( اردلات)ارنةدل  كدنه أليل داطلح 

كددل لدكف ار دّؿ ةه  نل أليل عل  أنه داطلح دنقرؼ ( <=()فلعؿ) دف ارّالّي عل  كزف ا ـ فلعله
ارارن ي (décodage) دةلةال رداطلح (إ ردلز)عف ارديللر ارلركم في د  كاي ارارفي داطلح

كارردكض ارذم لك نؼ  ذا ارداطلح في الر ه ارارفل  نل ل دف ارد  ت ارد يددة رل دزة إذ لذكر 
كددل لزلد (إردلز)ارارفلكف ر ل عدة ديلف دن ل ار يدل  كارالركرة كار لب فإر  أل  د ر  لردز داطلح

رة ل ارديرفي ارلركم اريلدم ليني ّةؿ ا ن ةلؿ إر  ارداطلح يدكيل  ك ار ةل ه دع اركلد  في ّل
 ذا إيلف  إر  كةكد عدد دف ارالغ ارارفل  ار ي اع ةرت عند ـ نلدرة اركةكد في رر  .ا اطالح
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ارذم ( ار لدللء)اريرب كار ي ا  رل ل ارنلّد اريرةي إلن لج عدد دف ارداطلقلت عل   لكل ل كداطلح 
ل   ك لدلكل   ك لدل  ك ك نظلر كلدللء ارذم ن ب إرله فةلركا كلدلل ي اش ؽ دنه ار لدلل ل   كار دل 

ككلدللكم  ككلدكم ككلدي كيلر ل دف ارالغ ار ي فريت نا  ل ة داكرل  ل فليطرت ار لط  ارديللرل  
كريؿ دل  ظ ر فله اردركن  ارداطلقل  عف ار لط  ارديللرل  أكّر .إر  ا   ةلة  ر ل فةننت ر ل ارةكانلف

 لؾ ارداطلقلت ار ي ّلةؿ ة ل ارنلّد اريرةي قلف  رةـ ارداطلقلت اركافدة دف ارلرلت اركرةل   ك 
اردةدكءة ة كاةؽ كاردن  ل  ةلكاقؽ فأن ل رنل  ذا ارنلّد ذرلرة داطلقل  نلشزة دف 

  ك ك أدر قذر دنه ةيض اردار لف ريكاّةه اركرلد (اردل لرر  كاردل لنلص كارال كنص كاردلنكنص:)دّؿ
دف  ذا ار قذلر ارذم ادر فإف ارنةلد اريرب    ـكنقف نشلطري اررأم  ركف ةلرري(5<)عل  ارلر  اريرةل 

اكف عف إادار اردزلد دف ارداطلقلت ارد رةد  رلداطلح اركافد ارد يدف رل كاةؽ كارلكاقؽ  نرا ـ ل ّك
ار ي   ادر اريدلد ( méta)  كدل نةد ـ در لالف أشد ا ر الؼ في  رةد  ار كاةؽ كارلكاقؽ فلر لةة 

دةلةال في اريرةل  أن ةت رد   (:6)دف ارداطلقلت اركرةل   رةدت إر  دل   لةؿ عف رد   عشر
داطلقل دةلةال رلداطلح اركرةي اركاقد ك ك أدر فظلع درلع كعل  يكء  ذي اراظلع  ( :6)عشر

 (méta lectureنةد ارنةد( méta critique) رر  ارلر  كر لف ارل لف ( métalangage)كةدنل ـ لةكركف
د  رةـ آرركف  ذي ار لةة  ةكلد  ( داطلح )ك (رطلب كااؼ)فةلركا دف ّـ ( كااؼ)ّراءة ارةراءة ّك

ا ـ ) ك(ديرف  كااا ) ك(درلؿ كااؼ) ك(ديةـ كااؼ) ك(رر  كااا )ك (ديرف  كااا )ك (كااؼ
رر  ) ك(رطلب انيكل ي)ركا فةل( ا نيكلس) في قلف  رةـ آرركف ار لةة  نا  ل ةكلد ( كااؼ
) ك(دلفكؽ اررطلب)فةلركا ( دلفكؽ)في قلف  رةـ  فرلؽ راةع ار لةة  ةةكره( ر لني انيكل ي) ك(انيكل ل 

كيلر  ذا ددل أن ةه اررطلب ارنةدم (6<()دلفكؽ ارنص)ك(دلفكؽ اريالد )ك(دلفكؽ ارديرف )ك(دلفكؽ ارلر 
يء فإن ل  دؿ عل  ارقرل  ار ي ل د ع ة ل  ذا اريرةي ارديلار دف داطلقلت فإف رـ  دؿ عل  ش

ارنلّد ك ي ارقرل  ار ي ةيل ه ل دلص دف اراراد  ارديللرل  ارلركل  ك ك ف ـ  يء رلقرل  إذا اقت 
  د نل ره ك ي  دؿ أليل فلدل  دؿ عل  أف اريرةي إذا دنح ارقرل  فإنه ليةث ة ل كا   كلؼ نا ر  ذا 

لن دي إر   لط  ديللرل  (د  دع دّلري)ةي اركاقد ك ك دن ل عف د قدثار نكع ارداطلقي رلدةلةؿ ارةن
كاقدة  ي اريرةل   إنه ف ـ ارنلّد اريرةي رلقرل  في نظرنل ف ـ لشةه ف ـ  لاه اريرةي ار لل ي في 

ذا عرفنل دالر اإلدلرات ارندر ل  فدل  ك دالر اإلدلرات ( دلكؾ ارطكا ؼ) اإلدلرات ارندر ل  كا 
ارلكـ قلندل نةد أنا نل دع أدراء أندرس ةدد كدف ارالغ ارارفل  ارةلرزة في ارقةؿ (ارداطلقل )

ارداطلقي  كار ي كلنت ر ل ارةدرة اركةلرة في إن لج ارداطلح في ش   اردةل ت اريلدل   كارديرفل  
ةأنه ةلب دف أ ـ أةكاب  رةد  ارداطلقلت )الر  اردادر ارانلعي  فةد ّلؿ عنه دقدد عنلني 
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كر دل   ذي ارالر   دل ل ةيي ـ الر  ار كل  ( للء ك لء)كعالد  اردادر ارانلعي  ي (7<()ةل ارد
كدل اع ةرت عند ةيي ـ  قة  اش ةلّل   أك زا دة (8<) كدل  دلت  ذي ارللء عند ـ ارللء ارانلعل 

ذا أردنل ار دّلؿ ر ذا ارنكع دف ارداطلقلت ارنةدل  (9<) رالال   أك زا دة ديرفل  فإننل كاةدكف كفرة كا 
 تارداطلقل   ار ردل   ارديةدل  كارةنلكل  كار لكةل   كارل لنل  كيلر ل دف ارداطلقل: دّؿ

دل ذكرنلي  لةةل دف أدّل  ل كاءـ دع اردرس اردكرفكركةي ك  .ارنةدل  كاريلدل  ار ي  د أل ة ل ك ب ارنةد
فر ه رلس إ  ركف ارنةلد اريرب رـ لةةكا أكفللء لنلةزي كدف ّـ نقف نةدري كذكرنل ره ررلل  ار درلؿ عل  ك 

رلالر  اردادرل  ارانلعل  كدل  ي دناكص علل ل ديللرلل فكةدنل ـ لن ةكف عددا يلر ّللؿ دف 
ارشكالنل   )اردالدر ارانلعل  ار ي   الدـ دع ارديللر ارلركم في د  كاي ارارفي فةلركا دّال 

عل  أننل نشلر إر  أف  ذي ارالغ ( كارشيرانل   كار ردانل   كارةنللنل كارنالنل   كارنا لنل   كار لرلرلنل   
دةةكر  طةةل رةيض ارةكاعد ارديللرل  اردناكص علل ل في  راّنل كأكد  ذا يلر كاقد ددف  ةقّكا في 

ّـ  إذا أرادكا اردةلرر  فةلركا دف(اف)ارداطلح ارنةدم أك اريلدي كأشلركا إر  رةكء اريرب ارةداد  إر  زللدة
ذا أردنل اردادر ارانلعي أيانل ارالقة (شيراني  كرقللني  كرةلني  كة دلني  كنكراني ) فةلنل ( ل )كا 

ارنا لنل  كارنكرانل  كريؿ ارشيء ارذم ةيؿ ةيي ـ ليد  ذا رركةل دن ـ عل  ارديللر ارلركم  ك اإلفراط 
ع فله ةيض ارنةلد فالرت  ذي ارالر  عند ـ  كال  فةلركا  نللني  كظلالني  دكيكعلني  ة)ارذم ّك

  فدف ل أدؿ  ذي ارداطلقلت   لةد ل د داكر  ررراة  ل رنه رلس  نلؾ دنل ة   ةيؿ (فكراني  شكالني
 ( :<)ارلةكء إرل ل يركرة

ارد أدؿ في اررطلب ارنةدم اريرةي :(التخاطبي)المصطمح النقدي العربي المعاصر والبعد االستعمالي
قه لةدي في ديظده ذا ةيد  داكري ةدين  أنه دن لؽ كراء ارديلار كةلريةط في داطل

 أك  كذا لةدك رنل إذ كؿ نلّد دف ارنةلد اريرب ك ك لن ل داطلقل دف ارداطلقلت إ  (ار رلطب)ار داكؿ
 يكليع ارةيد ار داكري رداطلقه  دفل لردي إر   قةلةه ك  أةلرغ إذا ّلت إف ارةيد ار داكر

 ذا نراي در ةطل ةلرداطلح  يعل  ارةيد ارديللرم ارلركم رف ارةيد ار داكر كلف طليلل عند ـ(ار رلطةي)
في رر ه ارالل   ك ذا لدؿ عل  أف ارنلّد اريرةي دن لؽ كراء اردا ـك كدل  ك في رر ه أكّر ددل  ك 
اي د  ـ ةلرالر  ارلركل  رلداطلح كنقف  نل   نرلد أف نيلب عل  ارنةلد اريرب رطلة ـ ارنةدم في د  ك 

كارد ري إذ ارد ر   ي أ ـ دةاد لةاد إرله اردن ل ( ا   يدلؿ)ارداطلقي  كا  دلد ـ ةلرةيد ار داكري 
دلدل كلف ارنزاع ةلف ارلاظ كاردين  ك  نرلد أف نةدد  ذا اراراع ركننل نرلد أف نةكؿ إف  رلداطلح  ّك

إذ ل ةةؿ اردا كـ دف نةلدنل كدل  ك دكف اردراع  عند نةلدنل  ك ةيد دةلرغ فله ( ار رلطةي)ارةيد ار داكري
نل كر ت أدرم  ؿ  ةقكز نل  نل  قكلر اردال لـ اردن ة  دف  دقلكر  اةله  ك قكلري رل الءـ دع دكرّك
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اّرر رنةيل ل   الءـ دع قيلر نل أـ نةةل ل كدل  ي دن ة  كدادرة أع ةد أننل إذا أردنل أف نككف أد  
نل ارقيلرم نأرذ  ذات  كل  عللنل أف ناةؿ اردال لـ كنقكر ل كنرذل ل ةدل لةيل ل     الدـ دع دكرّك

ددل  ش رؾ فله ارةشرل  كندع دل  ك رلص ةراكال  اّرر إذ  نلؾ اركّلر دف اردال لـ كارةلـ نش رؾ 
كلف طليلل عل  اررطلب ارنةدم اريرةي ارديلار ددّال في ( ار رلطةي)فل ل إذا أّكؿ إف ارةيد ار داكري

 تطالقل  عل  ق لب ارةيد ارديللرم ارلركم ك ذي قةلة  لدكف إدراك ل دف   ةع ارداطلقلرر ه ا ا
اركافدة ار ي درلت رطلةنل ارنةدم في ش   اردنل ل ارنةدل  يلرأف ّكرنل ةطرللف ارةيد ار داكري عل  إن لج 

م اريرةي   لا ـ دنه ارداطلح ارنةدم اريرةي ارةدلؿ رلداطلح اركافد ةلّرللت ار ي لكفر ل ارنظلـ ارلرك 
أف ارنلّد اريرةي   ل  ـ ةلرالر  ارداطلقل  أك ةلرةيد ارديللرم  فكّلرا دل رألنل ا ر الؼ في إن لج 
ارداطلقلت اردةلةل  رلداطلح اركافد  يكد ر ةلب الرل  شكلل  ديللرل   ذا عل  د  كل اإلن لج 

ي  ك ارد لطر في ا   يدلؿ فكّلرا دل نرل ارداطلقي أدل ةيد إن لج ارداطلح فلةة  ارةيد ار داكر
اررطلب ارنةدم اريرةي ةلنقل إر   كظلؼ ارداطلح ارذم لررؽ ارديللر ارلركم في د  كاي ارنقكم أك 
ارارفي أك ار ركلةي أك ارد ري ةدعكل ش ر ه ك داكرل ه كر ذا ّلنل إف ارداطلح ارنةدم ذك ةيد  داكري في 

د ة ررنل ذرؾ ة لدلل ل  ارداطلح كد  لل ه فلرداطلح عةلرة عف ةنل   لدلل ل  ديظده إن لةل كا  يدل  ّك
د رل  ك داكرل  دش رك  ةلف ارّةلفلت كارلرلت اردر لا  فلرداطلح لد لؾ قدا  لدلل لل كد رلل كايقل في 
رر ه ارالل  كدف ّـ ف ؿ عند  رةد ه إر  ررلت أررل ل قكؿ إر  رر   ال ـ دش رك  ةلف ارّةلفلت 
كارشيكب  ك نز في دارل ل رالدا ديرفلل د اةل علله في اكرة  يلّد أك عةد ّراني  كاالي ك داكري 

كرالا  دل لدكف (ار رلطةي)ل ةلكز ارقدكد ارديةدل  كدف ّـ ّلنل عنه إنه لطر  علله ارةيد ار داكري 
نل ارنلّد اريرةي كة دؼ ّكره في  ذا اردةقث دف اردرا    ك أف ارةيد ار داكري كلف   ك اردراع  إذ كةد

 قةلؽ  ذا ارةيد كدل لدعي انقرؼ عف ارنظلـ ارلركم اريرةي في د  كاي ارارفي كارنقكم في كّلر دف 
داطلقل ه ار ي ّلةؿ ة ل ارداطلقلت اركافدة ككلف اردةرر دا دل  ك  قةلؽ ّدر دف ار داكرل   ذي 

إر  ار راث ككرد دنه داطلقل لةلةؿ ارداطلح  إف  ك علد ؽار داكرل  لرا ل داةكدة أك ّلارة أك     قة
ارررةي اركافد كعل   ذا  فلدكف إرةلع ةؿ ارداطلقلت ارديرة   يرلةل قرفلل إر   ذا ارينار أم 
ارينار ار داكري عل  ارّؿ  ذا دل لةكره  ذا ارنلّد أك دل لةرر ةه دلله  ذا كنقف   نةري ار ةرلر ك  

كف أف   قةؽ ةايؿ ارداطلح اردكرد دف  راّنل ةطرلؽ ا ش ةلؽ أك ار رةد  أك نكافةه اررأم إذ ار داكرل  لد
أل  آرل  دف آرللت ار كرلد ا اطالقي ةشرط ريكعه رلدةلللس اريرةل  عل  أننل ننةه ارةلرئ أننل نةاد 

نةقـ  دف ارداطلقلت فال(ارد  يدؿ)ةلر داكرل   نل دينل ل ارلركم ارة لط  ك ك اردين  ارد داكؿ اردشلع 
أنا نل في ارةقث في ار داكرل  ةدا كد ل اريدلؽ ف ي دا كـ د شيب   ةلذفه عدة دالدر ديرفل  كدل  ي 



العدد العاشر                                                 حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

 

 

 

~ 227 ~ 

 اجلزائر -البليدة  –جامعة سعد دحلب                       خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

 تفنقف  نل نك اي ةدينل ل اركارد في ارديةـ اردكقد رداطلقلت ارل لنلل(;<)  دارؿ دع علكـ أررل
ةدرا   كلال  ( ةرايدل ل ) لث ّلةؿارّالّي ارلر  كارالدر عف اردنظد  اريرةل  رل رةل  كارّةلف  كار يللـ ق

 ( ><)ا  يدلؿ ارنلطةلف رلر  في قل ت اررطلب اردلدك  
ريؿ قدلّنل في اردةلقث ار لةة  عف عالّ  ارداطلح ارنةدم :المصطمح النقدي بيف الوضع واالستعماؿ

ددركل دةادنل دف ة   أررل لةيؿ ّلر نل ( ار رلطةي)ةلرديللر ارلركم دف ة   كعالّ ه ةلرةيد ار داكري
دف  ذا ارينكاف ارقكالي فةادنل دنه ةيد أف  قدّنل عف  ةلذب ارداطلح ارنةدم ةلف  لط لف إقدا دل 

دكرفكركةل  كنقكل  ) كاؼ ةلر لط  ارديللرل  ارلركل  د دّل  في فةه ارلر  اريرةل  ةدل لدلكه دف أنظد 
  يدلؿ ارذم لقةؽ أك   قةؽ فله أ د  ةدل  دلكه أليل دف  لط  ا ( رلطةل )ك لط   داكرل ( كد رل 

كظلا  رلر  ك ي كظلا  ار ةللغ عل  أننل  نةاد ةلر ةللغ  نل ار ةللغ في أعل  د  كلل ه اركلدلدل  رف 
د  اردر ل يلؽ ةلر  اريلكـ ك ي ارداطلقلت ار ي أ ـ دل  كاؼ ةه أن ل رر  دّلة  كدةردة ككااا  ّك

رر  اع للدل  ك ك لدّؿ درة  علرل  ةدا دف ار ةرلد إ  أنه  ةرلد  ّلؿ عف ارداطلح ةأنه   لنطكم عل 
كلد  أك دةدكع  دف اركلدلت   ةلكز )دا كدي عل  د  كل ارلر  اركااا  ةؿ عرؼ ارداطلح ةأنه 

د ر  ل ارلاظل  كارديةدل  إر   أطلر  اكرات فكرل  ك  دل  ل في إطلر ديلف ك ةكل عل   شرلص 
ةؿ ذ ب اردار كف إر  عد ارداطلح ةأنه ( دنق ل ددلر   دل في رقظلت ديلن كيةط اردال لـ ار ي   

فلرداطلح إذا عةلرة عف داؿ أك عالد  دف نكع رلص لدكف أف ن دله ةلرداؿ (نظرل  كااا )
كريؿ دل لدكننل دف إةراز (=<)ا اطالقي أك ةلريالد  ا اطالقل  ك ذا أدر لؤكد كظلا ه ك داكرل ه

في  ذا اردةقث  ك  لؾ ارشركط ارديللرل  ار ي كيي ل اردش رلكف ةيلـ ارداطلح  د ر  عنكن نل  ذي
ركيع ارداطلح فنقف إذا نةرنل أك ّدنل ةقارللت في ارددكن  اردةديل  ردةلدينل ارلركل  اريرةل  

دف ( ار لط  ارلركل )ارنلشط  فإننل كاةدكف أن ل  يع شركطل ركيع ارداطلح  راعي ارديللر ارلركم
ارش رة اردك  ة  دف  داكرل  ارداطلح دف ة   أررل زللدة عل    ل ؿ اردةلدع في ا ر زاـ ة   ك 

ةلرديلللر ارلركل  فلةد نةؿ ارةلقث دقدد علي ارزركلف عف داطا  ارش لةي أف ارةداد  ر ـ ّكاعد 
 (<<:)ار زدك ل في كيع ارداطلح ك ي

  قرم راظ عرةي لؤدم دين  ارعةدي-6
ريلدي ارعةدي ةدلدا أم رلس ره دةلةؿ في ر لننل  رةـ ةدينلي كلدل كلف ّلةال إذا كلف ارلاظ ا-7

 رل رةد  أك اش ؽ ره راظ عرةي دةلرب ك ل ؿ ا ش ةلؽ كاردةلز كارلر  كار ركلب اردزةي
إذا  يذر كيع راظ عرةي ةلرك ل ؿ اردذككرة عدد إر  ار يرلب دع دراعلة ّكاعدي عل  ّدر ارد  طلع -8

 ذي ارةكاعد أك ارشركط  ي ار ي  ةنل ل اردةدع ارددشةيكاع ةد أف  
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 (655:)أدل شركط اردةدع ارلركم ارةل رم ف ي
  ايلؿ اريرةي عل  ارديرب ارةدلـ إ  إذا اش  ر-6
  ايلؿ ا اطالقلت اريرةل  ارةدلد  عل  ارةدلدة إ  إذا شلعت -7
  ايلؿ اركلد  اركاقدة عل  كلد لف أك أكّر إذا أدكف ذرؾ-8
 (656: )رلدةدع اريراّي شركط أليل    ة يد عف ارشركط ار لةة  ك يك 
 ايلؿ ارداطلح اريرةي عل  ارديرب كعدـ ارلةكء إر   يرلب ارداطلح إ  إذا  يذر كةكد داطلح -6

عرةي دع  ككلد أف ارداطلح لكيع ردن  عالّ  أك دالة   فللس ارداركض في ارداطلح اريلدي أف 
  رـ لكف داطلقلل  كعب كؿ دينلي كا  

 تأف ل  الد دف اررزلف اركةلر دف اررالظ اريرةل  ارةدلد  ارددل   في  راّنل ارلركم ركيع ارداطلقل -7
علدل ةأنه لايؿ أ  لككف ارداطلح دف اررالظ ارد داكر  ذات ارديلني ارشل ي  ارديركف  ر ال لل ةس 

 دينلي ارلركم ةد ر ه ا اطالقل   
 نلفر دف اررالظ ةنب ارررلب ار-8
إدراج داطلح كاقد فةط في دةلةؿ كؿ داطلح أةنةي ذم دا كـ كاقد رف اردةاكد ا اطالح -9

كار كايع عل   ذا ارلاظ اردر لر ك ةنب ارردكض كارلةس  ك ك شرط را ع رك ار ـز ةه ارنةلد اريرب ركلف 
 ةنةنل اركّلر ددل نيلنله ارلـك دف كّرة ارداطلقلت رلدا ـك اركاقد

 ةنب ا  يدلؿ ارلاظ اريرةي اركاقد ركّر دف د ر  ااطالقل  كاقدة ك ك شرط را ع إلفلد ه ددل  -:
 نقف فله دف إطالؽ داطلقلت عرةل  كاقدة ّلادلف ة ل دال لـ يرةل  عدة 

 ةنب ارنقت رنه رلس دف طةلي  اريرةل  ك  لكقي ةد ر ه رل لدع كلايب كيع ّكاعد ّلة     -;
لنل إنه لةكز فلدل  دع أك فلدل ّؿ  ككلف ره كنقف كنل  ّد ةلنل  لةل  ارنقت ةلع ةلري آرل  رليرةل   لةةل ّك

 ةيلدا عف ارردكض كا ر ةلس كر ذا   ليكؿ علله  
 (657:)أدل شركط اردةدع اريلدي ارردني كدن ةل ه في كيع ارداطلح اريلدي ف ي

 رداطلح ارةنةيأف لككف اردةلةؿ اريرةي ديةرا  يةلرا دّلةل عف ا-6
أف لككف اردةلةؿ اريرةي ديةرا عف اركظلا  ار ي لدؿ علل ل ارداطلح ارةنةي إذا كلف ارنةؿ اردّلؽ -7

 ررالظه لررج ةه في اريرةل  عف كظلا ه
 أف لككف اردةلةؿ اريرةي رلداطلح ارةنةي عرةلل  راّلل كلدل كلف ذرؾ ددكنل-8
نةي  ك ارداطلح ارةنةي دع  قكلر لةيؿ ره ةر ل عرةلل أف لككف اردةلةؿ اريرةي رلداطلح ارة-9

 إذا أعللنل كيع اردةلةؿ اريرةي ةطرلة  دف ارطرؽ ار لةة 
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أف لككف اردةلةؿ اريرةي رلداطلح ارةنةي  ك نا ه إذا كلف دف ارشلكع كارذلكع ةقلث أاةح علدل -:
 دلف في در لؼ ارّطلر  ككاالت  ذي اردةلدع ارلركل  ة كد ل ددعكد  ةة كد ارفراد اردة 

اريرةل  فادرت دف ّـ عدد دف ار كاللت كارةرارات ارد د  في  ذا ارشأف  دن ل دّال ار كال  اررلا  
ةندا نقب أف ننةل ل في  ذا ارشأف  إذ ( =6)ة كقلد دن ةل  كيع ارداطلح  كار ي   يدف ّدلنل  عشر
رداطلح ارنةدم كددل ريكعه رلديللرل    ليةؿ أف ن دل ل ك  نةدد ل رلةلرئ  كنقف ن قدث عف ا

 (658)ارلركل  ك ذي ارةنكد  ي
 يركرة كةكد دنل ة  أك دشلة   علدل  ةلف ددركؿ ارداطلح ارلركم كددركره ا اطالقي-6
 كيع داطلح كاقد رلدا ـك اركاقد ذم ارديدكف اركاقد في ارقةؿ اركاقد-7
 قد ةنب  يدد ارد  ت رداطلح اركاقد في ارقةؿ اركا-8
قللء ار راث اريرةي-9  ا  ةراء كا 
 د للرة اردن ل اردكري في إقللء ارداطلقلت اريلدل -:
 ا  رداـ ارك ل ؿ ارلركل  في  كرلد ارداطلقلت ارةدلدة-;
  ايلؿ اركلدلت اريرةل  اراالق  ارد كا رة عل  ارديرة ->
  ةنب اركلدلت اريلدل -=
 لفر كاردقظكر ايلؿ ارالر  ارةزر  اركايق    ك ةنب ارن -<
  ايلؿ اركلد  ار ي   دح ةل ش ةلؽ عل  اركلد  ار ي     دح ةه-65
  ايلؿ اركلد  ارداردة رن ل    ؿ ا ش ةلؽ-66
  ايلؿ اركلد  اردّلة  عل  اردة د  -67
 عند ار رادؼ  ايؿ ارلاظ  ار ي  كقي ةلرالر -68
  ايؿ اركلد  ارشل ي  عل  ارنلدرة  -69
 اريلدل  اردّلة  عند ار رادؼ أك ار ةلرب  قدلد ارد ر -:6
 دراعلة دل ا اةكا عل  ا  يدلره دف داطلقلت-;6
 ار يرلب عند ارقلة ->6
 :عند  يرلب اررالظ ارةنةل  دراعلة دل للي -=6
  رةلح دل   ؿ نطةه في ر ـ اررالظ ارديرة  عند ار الؼ نطة ل في ارلرلت ارةنةل -ا
 ةح دكافةل  رلالر  اراالق ار رللر في شكله ق   لا -ب
 اع ةلر ارداطلح ارديرب عرةلل لريع رةكاعد ارلر  اريرةل -ج
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  اكلب اركلدلت اريرةل  ار ي قرف  ل ارلرلت ارةنةل -د
يةط ارداطلقلت علد  كارديرب دن ل رلا  ةلرشكؿ قرال عل  اق  نطة ل كدّ  أدا  ل  أدل -ق

ةلقث رشلد ارقدزاكم في  ذا ارشأف ّـ دل اّ رقه ق لـ ة كد ارفراد فنقار ل في ذكر دل اّ رقه ار
 (659) ي ئاررطلب كاررةالف كال دل  ره ة كد دقدكدة في  ذا ارشأف فدل اّ رقه ارقدزاكم دف دةلد

 أم ا ع دلد عل  شلكع ارداطلح كركاةه ةلف د  يدلله: ا طراد-6
الرا كيلر: ل ر ار داكؿ-7  ديةد ارشكؿ أم أف لككف ارقد ا اطالقي   ال ّك
 ةدين   ال ـ ار رةد  ارداطلح ارةنةي ك    دارؿ دع يلر ل:اردالءد  -8
أم كؿ دل دف شلنه أف لقاز ارد  يدؿ عل  ار للر ارداطلح كة لط  ارالر  كار كل  : ارقكافز -9

 . كا ش ةلؽ دنه ك ركلةه ارارفي اركايح كةيدي عف ارطكؿ كاررراة  كارقكشل   كارررلب ارديةد
ف كنل نةرأ دن ل دلل ل ك    ي دة رقلت إذا ة نل ن أدل ل فإننل كاةدكف أن ل    ة يد عدل اّ رقه اّرركف كا 

    رداـ ارداطلح ارشل ع ارد  يدؿ ارد داكؿ ك ك دل ةيلنل نةرأ دنه ان الرا رل داكرل  دف اررةؿ
 (105)أدل دة رقلت ق لـ اررطلب ف  قكاؿ فلدل للي

 لح ارةدلد ك رةد ه دف رالؿ  الر ه ارلركل  ارةنةل ارشرح ارد ري رلداط-6
 ا   يلن  ةلر راث اريرةي اإل الدي ر رةلح ارداطلح اردنل ب كلدل أدكف ذرؾ-7
ّرار اررا ل دن ل ق   كرك رـ لكف دّلةل كنةرأ دف  ذا ارةند أليل -8 اق راـ اردقلك ت ار لةة  إف كةدت كا 

 داكؿ رلط ل فشلكعه أك  داكرل ه ةيل ه ل ةدـ عل  يلري دف يلر دلله رل داكرل  ق   كرك كلف  ذا ارد
ارد داكؿ كنقف كنل ّد ّلنل   نكافؽ اررةؿ رأله فلليذرنل ارةلرئ اركرلـ  فنقف   نكافةه إ  إذا كلف  ذا 

 .ارشل ع اررلطئ دكقدا عند كؿ اريرب
 ت دزدكة دراعلة دةدأ أدف ارلةس كا ة يلد عف ارداطلقلت ار ي  قدؿ د  -9
 دراعلة ارةكاعد كار كةل لت ار ي أّر  ل اردةلدع ارلركل  -:
اإل راع في طرح ارداطلقلت ارةدلدة ّةؿ أف    ةة ل داطلقلت ير دنل ة  دع اريرةل   ك ك -;

اّ راح نةرأ دنه إنه لةب عللنل أف نيلش عارنل ك ك أدر يلر كارد إذ نقف د رلاكف عف عارنل ةيشرات 
د أكيقنل رلةلرئ  لةةل أف نةلدنل ليلشكف عدـ ا  ةرار داطلقي ة ةب ار نلف إف رـ أ ّؿ ةةركف ّك

ا نل  ذي ةدل اّ رقه ارةلقث لك ؼ كيلل ي في  ذا  ار رع  ارنةدل  رلدنل ل ارررةل  اركافدة كنكد أف نر ـ ّك
 (;65)ارشأف إذ لة رح دةدكع  دف ارديلللر ا اطالقل   دل ل ّكانلف اركيع ا اطالقي ك ي

 أم عالّ  ارداؿ ا اطالقي ةةذري ارلركم ارديةدي:ارديللر ارديةدي6
 أم دّ  اردا ـك ككيكح ارد ر :ارديللر ارد ري -7
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ارديللر اردكرفكركةي أم ارةلنب ارشكلي دف ارقد ا اطالقي  كدل ل  كةةه دف اّ الد -8
 رركم كاد ّلؿ رلنظلـ ارنقكم كارارفي رلر 

ددل اد ّلؿ ارداطلح رراكاللت ارلر  اريرةل  كريكعه إر   أكركللت أم :ارديللر اراةه رركم-9
قللء ك يرلب كنقت  طرا ؽ اركيع ارلركم كدل قدد ل فةه ارلر  دف اش ةلؽ كدةلز كا 

ارديللر ار داكري أم ددل شلكع ارداطلح ةلرةللس إر  داطلقلت أررل   رادؼ ديه د رلل  ك ةل ده -:
ارداطلح  ك ا   يدلؿ كرلس اركيع فلركيع  ك ةدّلة  ارك دة كرلس دل لةرر قللة ..دقكر ا   ةداؿ

كؿ دكركد لك ب ره اريلش كارقللة رف اريلش لةرري  يلدؿ اردة دع دع اردكركد ارةدلد ك ي دي ةلررعلل  
ف ا  دت ةلرةار دف ة   فإن ل ا  دت دف ة   أررل ةلرشدك (>65)كارينلل   إذ ؿك ي اردة رقلت ار ي كا 

رقلت شلدل  ركؿ دل لدكف أف لةلؿ في  ذا ارشأف  كزللدة عل   ذي ارشركط كلنت دة 
علدل  ا رذت دف اردةلدع ارلركل  ذات أ دل  كةلرة في كيع  تاردؤ  ل  كاردة رقلت اراردل   نلؾ ّرارا

لل ل  اردادر ارانلعي كارن ب إر   ارداطلح دف  ذي ارةرارات إةلزة ا ش ةلؽ دف أ دلء ارعللف ّك
ريلعه (=65)اردك ر ارةدع كدف ّرارا  ل أليل اع ةلر ارداطلح ارديرب دف ارلر  اريرةل  كا 

( 665)ك  لش رط في ارديرب ردي إر  كزف دف أكزاف اركلدلت اريرةل  كركف ل  ق ف ذرؾ(<65)رةكاعد ل
 دكلف فيل  يكء  ذي ارشركط  كارديلللر كاردنل ل كاردة رقلت ار ي    ـ في ديظد ل ةيدـ ار شدد ةرل  

اريرةل  دف إن لج ارداطلح اريلدي ارذم لدكن ل دف ا  ليلب ارنظرللت كاردنل ل ارنةدل  اركافدة فإننل 
نةد ـ لراعكف ارةيد ار داكري في إّرار ارداطلح كارةةكؿ ةه ك ر لده في دةالت اردةلدع كرذرؾ كةدنل ـ 

لقلت كد  ت علدل  رلا  ة ـ اررذ ةدل درج اردر اكف عل  ا  يدلره دف داط)لناكف ةلرةكؿ دّال
ارل ـ إ  إف  ةلف رطل ا   يدلؿ ارشل ع فل  ةدؿ ةه ا  يدلؿ ..أك ّلارة علل ـ ديرة  كلنت أك د رةد 

عل  ارديللر ارلركم في  ذي اريةلرة نراي (ار رلطةي)ف رللب ارديللر ار داكري(666..() عةؿ :اقلح دّؿ 
ف ةرر ةلررطأ كددل لرة ح دلل ـ إر  ار داكرل  عل  ق لب ارديللرل  ارلركل  أليل كايقل ةدا ق   كا 

لرةح ارشل ع اردش كر دف اردكرد كاردرلؿ عل  اركقشي ارد ةكر دف اركلدلت ار ي    يدل ل :)ّكر ـ 
كددل لدؿ عل  دراعلة ارةلنب ار داكري ك رللةه عل  ارديللرل  ارلركل  اركـ ار ل ؿ دف ارداطلقلت (ارلر 

شلع ه أكّر دف ارداطلح ارد رةـ أك اردكرد أك اردش ؽارديرة  كدلؿ ار  .نةلد إر  ا  يدلؿ ارديرب كا 
 :نتائج الدراسة

فيرفنل ( ارداطلح)كفي ر لـ  ذي اردرا   ارد كايي   كار ي راانل ل رلةقث في رر  اريلـك 
ةلرداطلح ّـ عرةنل عل  ذكر آرللت  ككلنه دركرا ة قدلد ارةكاعد كاردنل ل ار ي قدد ل 

رةلقّكف كارديةدلكف ر ككلف ارداطلح اريلدي في اريرةل  ان  لء ةيركرة ار زاـ ارداطلقللف ةلرديلللر ا
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اريلدل  ركيع ارداطلح كدل  ي ارديلللر ار ي   قكـ في ارداطلح ارنةدم  ؿ  ي ارديلللر ارلركل  أك 
رديللر ار داكري في كيع أـ  دل ديل  كرلات درا  نل إر  أف  رللب ا( ار رلطةل )ارديلللر ار داكرل 

ات عند علن  دف ارداطلقلت ارنةدل   ارداطلح  ك اررلرب عند علدل نل ةيد أف كلنت ّد  ّك
ارد داكر  كأريي  ل رلدرا   ف ةلف ر ل أف ديظـ  ذي ارداطلقلت رـ  كف   ةلد ةديلللر ار لط  ارلركل  

رنل أف ارنلّد اريرةي رـ لكف لق ـر آرللت  في د  كلل  ل اراك ل  كارارفل  كارنقكل  كارد رل  كدل  ةلف
ارلر  اريرةل  في كيع ارداطلح فكّلرا دل كلف لةاز عل  آرل  ا ش ةلؽ  كار كرلد كار رةد  رلقط رقلره 
د  عند آرل  ار يرلب ك ي اّرل  ار ي  انؼ في آرر  ر لب اّرللت ارداطلقل  في رر نل اريرةل  ّك

لت ارنلّد اريرةي للةأ إر  آرل  ار يرلب ر  كر  ار يرلب كك ؿ اردارس أرةيت اردرا   ار ةلب ار ي ةي
ندل نةلنلي عف يلرنل  كةلر رع  ار ي   د ع ة ل ارقيلرة ارررةل  في إن لج  اريرةي ك ك  ةرلر رلس رنل كا 
ارداطلح ارنةدم اركافد ك ي  رع  رـ  دنح ارارا  اركلفل  رلدارس اريرةي رلةقث عف ارداطلح ارةدلؿ 

لّرللت ارداطلقل  ارررل كل ش ةلؽ أك اإلقللء كاردةلز كدل ةررت اردرا   رةكء ارنلّد اريرةي إر  ة
آرل  ار يرلب ة ككلنه ارلركم كاريلدي ذم اراؿ ا نةللزم أك ارارن ي إذ ةؿ ارنلّدلف اريرب  ككنكا في 

 ك ك أدر ليكد في نظرم إر  أكركةل كدف ّـ كؿ كاقد لنةؿ ارداطلح ارةنةي دف ارلر  ار ي  ككف ة ل
كعه  قت  لط  ار  لذل  كدا دل ار لدلذ لشير ةلرنةص أدلـ أ  لذي كدل ةررت  ا نة لر ةّةلف  اّرر كّك

ك ك دل  دلي ةيي ـ فكي  ارداطلح -اردرا   أليل رةكء ارنلّد اريرةي إر  ار يرلب يلر اردكقد 
ر  ارا ـ ار ل -ارنةدم ارةكدل  إذ رك كلف   رنلّد اريرةي كعدـ ارشيكر ةلرد ؤكرلرلقرل  دف ا ئإر  ار أّر كا 

اريظلد   ةلي رر ه ارةكدل  ركرس كؿ ة كدي ر كقلد ارداطلح ارنةدم ّـ   ارنلّد اريرةي شلعرا ةلرد ؤكرل
أف  ذا ار ش ت ارداطلقي لي ةر اد دادا في نظرم إر  ار ش ت اردكةكد في ارقةؿ ار لل ي ك ك أدر 

ه   فرؽ ةلف اريرةي ار لل ي كاريرةي ارنلّد فكال دل كاّع  قت ار أّر ا   يدلرم كدل لنة نل ةكؿ أ ؼ أن
لدكف ا  رالاه  ك أف اردرا   كةدت ارداطلح ارنةدم اريرةي ارديلار ل أرةح ةلف ا ر زاـ ةلرديللرل  

دت ةلر لط  ارلركل   ارلركل   كاركفلء رد طلةلت ار داكرل  فرلرةل  ارداطلقلت ارنةدل  كةدنل ل إف  ي ار ز 
ف  ي  ا  دت ةلرةاكر ارد ري ا اطالقي كةأن ل رـ  كف ّلدرة عل  ا  ليلب ارداطلح ارنةدم اركافد كا 
دلر ت اردقظكر ارلركم كرةت اردطلب ار داكري ا  دت ةل ع داء عل  ار لط  ارديللرل  ارلركل  كدف ّـ 

ر كفلؽ ةلف  ار لط لف ارديللرل لف نةلت اردرا   ةيض ا ّ راقلت اريلدل  ار لدف  إر  ا
ارلركل  كار داكرل  ك ي  رلد ار ذكلر ة ل راكا د ل ك ي  ايؿ ذرؾ قرال دن ل عل  يركرة أف  لن ل 
اررطلب ارنةدم اريرةي رر  علدل     ـ ةلردّ  كاركيكح ك    الدـ  دع ارديللر ارلركم ك    ككف دةارة 

رف ار قكـ في ارداطلح  ك في ارن لل   قكـ في ارديرف  اردراد عف اردال لـ اريلدل  ار ي  يةر عن ل 



العدد العاشر                                                 حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

 

 

 

~ 233 ~ 

 اجلزائر -البليدة  –جامعة سعد دحلب                       خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

إلالر ل كارةدرة عل  يةط أن لؽ ارديرف  كار دكف دف إةراز ا ن ةلـ ارةل ـ ةلف اردن ل كارداطلح كرذرؾ 
   رلد  ذي اردرا   أف  كؼ عف نةؿ ا ّ راقلت ار ي  را ل دالدة رلةلرئ اريرةي  ةؿ ارنلّد اريرةي ريله 

يكد إر  رشدي كليدؿ ة ل كليـ ة كدي إر  ة كد ارذلف اّ رقكا  ذي ا ّ راقلت كدل أنل إ  نلّؿ دؤدف ل
 (667:)ةدل لنةؿ كفي  ذا ارشأف فةد اّ رح ارةلقث اريراّي فليؿ ّلدر دل للي

 اريدؿ عل  كيع ديةـ ااطالقي رلص ةداطلقلت ارنةد اردةي-6
  ار يي ر أ لس دارؼ رلداطلقلت ارنةدل-7
 إعلدة فقص ارداطلح ارنةدم كارل لني كارةاليي اردكركث -8
 اريدؿ عل   أالؿ ارداطلح ارنةدم ك ةذلري-9
إعلدة ارنظر في اركّلر دف ارداطلقلت ارنةدل  ارد داكر  كار ي ا  رددت ةطرلة  اع ةلطل   كرـ  كف -:

 دّلة 
 إعلدة فقص اررالد ا اطالقي عند در لؼ ارنةلد  -;
 ركرة  داكرل  ارداطلقلت اردر لا دالقظ   ل->
ندل -= ار أكلد عل  أف د د  ارةلقث اريرةي ارقدلث    ة ار عل  عدلل   رةد  ارداطلح ارةنةي كا 

   يدل ذرؾ إر  عدلل  كييه
ندل  ك  د لر  ديرفل  إةل  دكركةل  -< ار أكلد عل  أف ارداطلح  رلس دةرد كقدة  ديةدل   كا 

دعـ ارداطلح ة قدلد د ري  لةلف دةلؿ اش رلؿ ارداطلح كقدكر ه كدا كدل   كرذرؾ لةب أف ل
 ارديرفل  كاردا كدل 

 ارةنةل  تار يي رقؿ اإلشكلؿ ارةل ـ عند  رةد  ارداطلح دف ارلرل-65
كنقف ةدكرنل ندعك علدلءنل إر  ةذؿ دزلد دف ارة د ر قةلؽ اركقدة ارداطلقل  ك ي اركقدة 

رةكانب ارقلل ل  ارررل إف ار ش ت ارداطلقي ارذم   كاةد علله  ارد  ارداةكدة كار ي ر ل  أّلر عل  ا
لت ك ةذؿ ارة كد في  ت كارة د إذ   در ارّك اريرةل  في كلف  ارةطلعلت دؤ ؼ ةدا ف ك د الؼ رلّك
لت ككفرنل  لؾ ارة كد ارد درة ّـ  اة كلر داطلح دكةكد فلك ر كنل عل  داطلح كاقد ررةقنل  لؾ ارّك

ي  يللؽ ا ر ةلس اريلدي اردكةكد عند ارنلس كارنل ل عف  يدد ارداطلح رلدا كـ اركاقد عند  ك دالد ف
ارنلّد اريرةي كارةلرئ اريرةي  ّـ أف ار كقد لقةؽ ةشكؿ كلدؿ اركظل ؼ ار ل ل  رلداطلح اريلدي كار ي 

ل  ارلر  كددل فلرايؿ ا اطالقي دنل ة  علدل  رلكشؼ عف قةـ عةةر :اركظلا  ارل لنل -:  ي عند ـ
در  ل عل  ا  ليل  ا  لع ةذكر ل ك يدد طرا ة ل ا اطالقل اردال لـ ارد  قدّ  ف ؿ  لدكف ر ذي  بّك

اركظلا  أف   قةؽ إذا رـ   كقد ارة كد في اة كلر ارداطلح ك كقلدي  إف  ذي اركظلا    نرا ل   قةؽ إ  
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ار كرلد ارداطلقي اركظلا  ارديرفل   كدل   قةؽ دف  ذا -ةةذؿ ارة كد ر كرلد ارداطلح ك كقلدي
د أق ف أقد ـ  رلداطلح فإذا ّلؿ إف ارداطلح  ك رر  اريلـ كارديرف  فال كةكد ريلـ دكف داطلقل  ّك
قلف دّؿ دنزر  ارداطلح دف اريلـ ةدنزر  ارة لز ارياةي دف اركل ف ارقي  علله لةـك كةكدي كةه ل ل ر 

رداطلقي اركظلا  ار كاالل  ار ي لن ض ة ل ارداطلح كدل   قةؽ ةايؿ ار كقلد ا -(668)ةةلؤي
د ّلؿ أقد ـ عنه  ك دفة  اريكء )اريلدي ككنل ّد ذكرنل  لةةل أف ارداطلح  ك أةةدل  ار كااؿ ّك

ارنص قلندل   شلةؾ رلكط ارظالـ ةدكنه لردك اراكر كرةؿ أعد   في قةرة  ءاركقلدة ار ي  يي
دل  ك ديلكـ رر  نرةكل    د كغ ر ل    يدلر ل دع علد   ّـ أف ارلر  ا اطالقل  ك(669()دظلد 
كة كقلد ارداطلح   قةؽ اركظلا  ا ّ الدل  رلر  فلرايؿ ا اطالقي لةكـ ةكظلا  اّ الدل   -ارنلس 

 دكف ارد قدّلف دف  قرلر كـ ديرفي  ل ؿ في كقدات  -كدل لةكؿ لك ؼ كيلل ي-ةلرر  ار دل  
را ةايؿ ار كقلد ارداطلقي أليل   قةؽ اركظلا  ارقيلرل  كأرل -(:66)داطلقل  دقدكدة 

رألد  ذرؾ أف ارلر  ا اطالقل  رر  علردل  ةلد للز ف ي ارة ر ارقيلرم ارذم لرةط ررلت اريلرـ 
إذا ر ذي ار ةلب ندعك ( ;66)ةيي ل ةةيض ك  دّؿ في آرل  ا ّ راض ار ي   ين  رل  رر  عن ل

ن لةه ةدر لؼ اّرللت نقف كنلح أف لة  د علدلء ار د  كةلقّك ل كداكرك ل كنةلد ل في  كرلد ارداطلح كا 
لت ك  ش ت في  كرلد  ارد لق  كار ي عةرنل عن ل في اردرا   ّـ  كقلدي فال نةةؿ أف   در ارة كد كارّك

رةلس رل ت كارة د كاردلؿ كا  ر  داطلح ردا كـ  ةؽ أف أن ل ره أقدنل داطلقل  ف ذا في نظرنل إ دار رلّك
ا اطالقل  ّـ  ك زللدة في  يدلؽ ارشرخ اردكةكد ةلف أّطلر اريلرـ اريرةي كريؿ دل لةيؿ اّ راقل نل 
 ذي دةررة اراكي  ارداطلقل  اريلرد  كارردكض كاإلرةلس ارلذلف ل كداف ارداطلقلت ارنةدل  

كف ارداطلقلكف أدكن ـ ارد داكر  إيلف  إر  عدـ ا  ةلة  ديظد ل إر  ارديلللر ارلركل  فإذا كلف ارةلقّ
 (>66: )ةقّ ـ  انلؼ ارداطلقلت ارنةدل  ارد داكر  ديللرلل إر  ّالّ  أانلؼ  ي

 ارداطلح اردايؿ ك ك عند ـ داطلح لناح ةل  يدلره في دكااا  ّلل ل  ديلن  -6
 ارداطلح اردةةكؿ ك ك داطلح ل دح ةل  يدلره في  للؽ دل درادفل رلداطلح اردايؿ-7
    ةف ك ك داطلح لنةري  ةنةه في ذرؾ ار للؽارداطلح ارد-8

فإننل كدف رالؿ اريلن  ارداطلقل  ار ي شدل  ل درا  نل كةدنل ارة ـ ارّلرث لقظ  ةكفرة كةلرة  ك ي كفرة 
ديرة ةلرلر  ارداطلقل  ار ي دف شركط ل اردّ  كعدـ اإلرةلس إذ  ذا ارة ـ كدل نةلنل لنةري  ةنةه عل  

ذا عرفنل أف عددا يلر ّللؿ دف ارداطلقلت ارد داكر   ن دي إر   ذا ارة ـ عرفنل ارّؿ في ذرؾ ار للؽ ك  ا 
 .ددل رطكر ه عل  ارلر  ارداطلقل  إذ   ككف عندنل رر  داطلقل  د   ةن 

 :الخاتمة
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كفي ر لـ  ذي اردرا   أّكؿ إنني قلكرت ة دم أف ار ـز ةلرد لق  اردر كد  ر ل فلـ أّقـ نا ي فلدل   
فلةد (ك ك رلس  رااي)ـ ل ةؿ علي ارةلرئ أنني درلت دنطة   رص علرـ اردب كقدي يرؼ إذ ر

كنت أ قلش  طكاؿ اردرا   اردركؿ في اردنلطؽ ار ي   ـ علرـ اردب كقدي فلـ أ نلكؿ ارداطلح ارنةدم 
أزعـ أنني ك ي ارزاكل  ار ي )دف زاكل ه اردةل  كق   دف زاكل ه ارنةدل  ف نلكر ه فةط دف ارزاكل  ارلركل 

كرـ أشر ردةل ه إ  دل كلف يركرلل رد ر ه فقارت نا ي دف ّـ في إلراد علن  ( فل ل صد را
داطلقل  نةدل  كعلرة  ل دف ارزاكل  ارلركل  ار داكرل  فرلات اردرا   دف ّـ إر  أف ارداطلح ارنةدم 

كق    داكرل  إذ   (   كد رل  ارفل  كنقكل)اريرةي ارديلار كّلرا دل كلف ل درد عل  ارديلللر ارلركل  
ني ةد أف ارنلّد اريرةي دلؿ إر   كظلؼ ارداطلح ارةنةي ة يرلةه رية  في اردّ  ارد رل  ةةدر دل كلف 
 ذا ارنلّد لقةؽ رية  نا ل  ةلدق   ي ا نة لر ةّةلف  اّرر ك ي رية  دريل  نل ة  عف ناس 

ي ارةكؿ إف  نلؾ اريشرات ةؿ ارد لت دف ارداطلقلت دأزكد   د زكد  دة كرة ةلّرر ق   أنه رلدكنن
د دّلنل ردل نةكؿ  لةةل ك ك اردر ارذم  ارنةدل  ار ي عرة ل ارنلّد اريرةي كلنت  دّؿ  ذا ا نة لر ةلّرر ّك
لةيلنل ن لند ارنلّد عةد اريزلز قدكدة قلف كاؼ ارنةلد اريرب ةأن ـ ّلدكا ةيدلل  رللن  ّةلفل  قلندل 

كفي آرر  ذي اردرا   ن كةه إر  ارنلّدلف اريرب كدي ـ كؿ ارةلقّلف ( =66)الؿ ةلّرررةطكا ا  
اردش رللف في ارقةؿ ارلركم كارديرفي ارد دكدلف ةلرلر  اريرةل  ارد ككنلف ة كاة  ل أف ل رلكا عف إدارة 

ةلقث اّرر ظ كر ـ رةيي ـ ةييل فإذا  ةؽ  ذا ارةلقث زدلله إر  كيع  ذا ارداطلح فلدلذا لأ ي ار
ةيدي كلن ل داطلقل آرر درللرا كلأنؼ أف ل ةن  داطلح زدلله ارذم  ةةه  فأنل أعلـ أف رر نل ددّل  في 

ار ي   كف (اردش كد )داطلقل  ل ارنةدل  كاريلدل  كارانل   يلني دف  ذي ارزد  ارشدلدة ة ةب  ذي ارنا 
ردني لأنؼ أف ل لةع زدلله اريراّي كار يكدم أنكؼ  ؤ ء ارةلقّلف فلردارم لأنؼ أف ل لةع ار كرم كار

لأنؼ أف ل لةع زدلله ارككل ي كارةزا رم لأنؼ أف ل لةع زدلله اردررةي كاريكس اقلح ك كذا الر كؿ 
ّطر لن ل داطلقلت رلا  ةه كقدي فالرت رر نل ارداطلقل  دقككد  ةلرةطرل  اردر ارذم ةيؿ 

ندل أزد  كفرة كاات  رر نل  يلش أزد  داطلقل  رلنة  كيرلة  في اّف ذا ه إذ  ي رل ت أزد  ندرة كا 
 ذي ارزد  ةلرقلدة كاررلنة  لةكؿ ارةلقث عةد اريزلز قدكدة داكرا  ذي ارزد  قلف قدلّه عف ارنظرل  

نكاةه أكؿ دل نكاةه ةأزد  داطلح قلدة    رةع إر  فةر في ارداطلح اردةي أك ارلركم أك )اردةل 
رد  ار لق  ةه دف نلقل  كار  ار دارؿ اركايح ةلف ةيض ارداطلقلت اردال لح أك ندر ه ةؿ  يددي ك 

د كاؼ  ذا ار دارؿ ارداطلقي ةأنه لاؿ إر  قد اراكي  ( <66()ارةك رل  دف نلقل  ّلنل  ّك
إذا نقف نيلش أزد   كدس اإلن لج ا اطالقي كر ت أدرم  ؿ ارنةص ارالدح ارذم (675)كاإلرةلؾ

اإلن لج اردلدم كاراكرم ةيله ليدؿ عل   يكليه ةإن لج عشرات ار دلء  رلد د  ليلشه اريرةي في 
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اركاقد كر ت أدرم  ؿ ليي  ذا ارنلّد قةلة  دل لك ب كلشير ةد ؤكرل  ارك لة  قلف لك ب كردف 
لك ب ر ذا ار ةب أةدني ديطرا أف أقار اّ راقي في دة رح كقلد أر دس دف ارنةلد اريرب  قةلةه 

ي دف ارةراء اريرب ارذلف ل ل كف ك ط  ذا ارركلـ ارلركم اررزلر  ك كقدة ارداطلح أك ّنل ل ه ري كردّلر
اّ داء ةنظرا  ـ اركركةللف ةلرريـ دف ار الؼ ررل  ـ ك كقد .إف رـ ل  طع ارنةلد اريرب  قةلؽ اركقدة

 ي ّرر ل ارةلقث لك ؼ رر نل كريؿ دل لةةي ةلب اردؿ أدلدنل دا كقل ر قةلؽ  ذي اركقدة  ك ارن لة  ار
كديدكن ل أف ةؿ ارداطلقلت ار ي ل أ س علل ل اررطلب (إشكلرل  ارداطلح)كيلل ي في ك لةه ارةلـ 

ّـ دل ( 676)ارنةدم اريرةي ارةدلد دلزارت في درقل  ار ةرلب  كرـ  اؿ إر  درقل  ار ةرلد كا   ةرار
ارذم اّ رق ه ارةزا ر ددّل  في ر لس دةدي ل لةيؿ أدنل نل  ذي دأدكر  ار قةؽ دشركع ارذرلرة ارلركل  

ارلركم ار  لذ عةد اررقدف ارقلج الرح عل  اريرب ك ةن ه ةلدي  اردكؿ اريرةل   ف ك إف  قةؽ فإنه 
ارةكؿ  ي أف اردعرذ ار ي   كرالا(677)ليدؿ عل   كقلد ارداطلح اريلدي  ك ذا دل لةكره القةه 

نرا ل   نكع ةلف ارنقك كارارؼ كارد ر  كرـ   ةلكز ل إر  ارةيللل  ني نل ة ل اريلنلت ارداطلقل  ار لةة 
ارةاليل  كار لكةل  فكلف ارديكؿ علله في ا  يراض  ذي اريلن   ك ارةقث عف اراكاب أك اررطأ أك 
رنةؿ ارةقث عف ددل ريكع ارداطلح ارديني رلديلللر ارلركل  ككفل ه ر ل رديرف  دف ّـ  ؿ ارنلّد 

عل  ق لب ارديلللر ارلركل  أـ ( ار داكؿ)كلف لةنح إر  ا   يدلؿ -ن ل  ذي ارداطلقلتك ك ل -اريرةي
د ( ار رلطب)كلف لةنح إر  ارديلللر ارلركل  كاركفلء ر ل عل  ق لب ار داكؿ أـ  كلف لراعل دل ديل ّك

اريرةي  كلف  ك  لد اريدلل  ا اطالقل  ردل ارنلّد( ار رلطةي)كشات اردرا   أف ارديللر ار داكري
كع  ذا ارنلّد  قت  أّلر ا نة لر ةّةلف  اّرر د ةررت اردرا   ذرؾ ةّك  .ارديلار ّك

 :ار كادش
 858ص  8ج( د ت)اةف فلرس ديةـ دةلللس ارلر    قةلؽ كيةط عةد ار الـ دقدد  لركف  دار اراكر ةلركت رةنلف-6
 5;ص 6ـ دلدة الح ج><<6 ن   6ط اةف دنظكر  أةك ارايؿ ةدلؿ اردلف  ر لف اريرب دار الدر ةلركت-7
 :7ـ ص :755د عةد اردلرؾ در لض في نظرل  ارنةد دار  كد  رلطةلع  كارنشر كار كزلع ارةزا ر   ن  -8
د لك ؼ كيلل ي  اررطلب ارنةدم عند عةد اردلرؾ در لض إادارات راةط  إةداع ارّةلفي  اردؤ    اركطنل  رلانكف -9

 8<ـ ص  7557اردطةيل  ريلل  ارةزا ر  ن  
 9<اردرةع نا ه ص -:
 :<اردرةع نا ه ص -;
 :<اردرةع نا ه ص ->
 >ـ ص 7<<6اركطنل  رلانكف اردطةيل  ريلل  ارةزا ر ن   أقدد أدلف ارنةد اردةي اردؤ  -=
  د الرح  كلدم ارنةد اردةي ارقدلث ّيلللي كدنل ةه دنشكرات ةلدي   ار لةع دف اةرلؿ ةف يلزم ارةدل لرل  اريرةل-<

 97ق ص ;697 ن  6ارللةل   ط 
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 88اردرةع نا ه ص -65
 89اردرةع نا ه ص -66
د ك ب أقدد ركدل  شيرنل ارةدلـ كارنةد ارةدلد علرـ ارديرف   ل ل  ك ب ّةلفل  ش رل  لادر ل اردةلس اركطني رلّةلف  -67

 87ـ ص ;<<6كارانكف كاّداب ارككلت   ن  
ي اررطلب ارنةدم اريرةي ارةدلد  دنشكرات ا ر الؼ  دع اردار اريرةل  د لك ؼ كيلل ي  إشكلرل  ارداطلح  ف-68

 77ـ ص  =755 ن   6رليلـك نلشركف ط 
 79اردرةع نا ه ص  -69
 =7 >7اردرةع نا ه ص  -:6
 79اردرةع نا ه ص  -;6
 66اردرةع نا ه ص  ->6
 =>ـ ص :=<6  ن  7د قلدي رللؿ  اردكرد في اريرةل   دار ارن ي  اريرةل  ةلركت   ط -=6
 :79ـ ص ><<6 ن   68د اةقي ارالرح  درا لت في فةه ارلر   دار اريلـ رلدالللف ط -<6
 >ـ ص ;755 ن   6د عةد اردةاكد دقدد عةد اردةاكد  دا ـك ا ش ةلؽ ارارفي ك طكري  دك ة  ارّةلف  اردلنل  ط-75
 79إر  ص >اردرةع نا ه  دف ص  -76
 8=اطلح ارنةدم في اررطلب اريرةي ارةدلد ص د لك ؼ كيلل ي إشكلرل  ارد -77
 =65د عةد اردةاكد دقدد عةد اردةاكد درةع  لةؽ ص -78
 =65لنظر ارةكؿ في اردرةع نا ه ص -79
  <65لنظر ارةكؿ في اردرةع نا ه ص -:7
 <65لنظر ارةكؿ في اردرةع نا ه  ص -;7
 9=ص 6977ـ 7556 ن   8  طد  كفلؽ دقدد  شل لف عكادؿ  ندل  ارلر  اريرةل  دك ة  ك ة->7
 97ـ ص 7556 ن   6دش لؽ عةلس ديف  ارديةـ اردااؿ في فةه ارلر  دار ارك ب اريلدل  ةلركت  ط  -=7
  اإلليلح في علـك ارةالي  راةيه كاققه كررج آلل ه ارشلن ة لل يزاكم  دار  يارشلن اريالد  اررطلب ارةز كلن -<7

 7:7ق ص  =695ـ ==<6 ن   6إقللء اريلـك ةلركت  ط
 :65ـ ص ><<6د عةد ار الـ ارد دم ارداطلح ارنةدم طةي  دؤ    عةد اركرلـ ةف عةد اهلل   كنس  ن   -85
 :=د لك ؼ كيلل ي  إشكلرل  ارداطلح  في اررطلب ارنةدم اريرةي ارةدلد  ص -86
رنل ارقاكؿ علل ل فلع ددنل عل   كاركالـ رلةلةرم  دنةكؿ عف دةل  اردنلظرة  اردررةل  كرـ ل  ف ;=اردرةع نا ه ص -87

 ك لب  ارةلقث لك ؼ كيلل ي
 =:6ص  6ـ ج7556ارركرم شقلدة درا لت في ار رةد  كارداطلح كار يرلب  دار ارطللي  ارةدلدة ددشؽ  ن   -88
 9;ك8;ص  7كج <:6
 <=د لك ؼ كيلل ي  إشكلرل  ارداطلح  في اررطلب ارنةدم اريرةي ارةدلد ص -89
 5<ص اردرةع نا ه -:8
 5<اردرةع نا ه ص -;8
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اةف فلرس  ارالقةي في فةه ارلر  اريرةل  كد ل ل ل ك نف اريرب في كالد ل علؽ علله ككيع قكاشله أقدد ق ف ->8
 <75ق ص =696ـ ><<6 ن   6ة ل  دار ارك ب اريلدل  ةلركت  ط

 7=6دش لؽ عةلس ديف درةع  لةؽ ص  -=8
 6=6اردرةع نا ه ص -<8
 :65إشكلرل  ارداطلح في اررطلب ارنةدم اريرةي ارةدلد ص  د لك ؼ كيلل ي  -95
 =8دش لؽ عةلس ديف درةع  لةؽ ص -96
 =8اردرةع نا ه ص -97
 =8اردرةع نا ه ص -98
 >;د  كفلؽ دقدد شل لف درةع  لةؽ ص -99
 656ـ ص>=<6 ن   7د علي ارةل دي دةدد  في علـ ارداطلح  دك ة  ارن ي  اردارل  ارةل رة ط -:9
 97 لؽ عةلس ديف درةع  لةؽ ص دش-;9
ار لكطي  عةد اررقدف ةالؿ اردلف  اردز ر في علـك ارلر  كأنكاع ل شرقه كيةطه كاققه كعنكف  ->9

 <;8ص 6ج( د ت)دكيكعل ه كعلؽ قكاشله دقدد ةلد اردكر  كآرركف دار اراكر رلطةلع  كارنشر كار كزلع ةلركت 
 97دش لؽ عةلس ديف  درةع  لةؽ ص  -=9
 97رةع نا ه ص ارد-<9
 5>8ص 6ار لكطي  اردز ر ج -5:
 >=8اردرةع نا ه ص -6:
 ==8اردرةع نا ه ص -7:
 >97لك ؼ كيلل ي  إشكلرل  ارداطلح في اررطلب ارنةدم اريرةي ارةدلد ص -8:
 985اردرةع نا ه ص -9:
 6<6د عةد اردلرؾ در لض  درةع  لةؽ ص -::
 :98ب اريرةي ارةدلد ص د لك ؼ كيلل ي  إشكلرل  ارداطلح في اررطل -;:
 997ك 996اردرةع نا ه ص  ->:
 998اردرةع نا ه ص  -=:
 998اردرةع نا ه ص -<:
 999اردرةع نا ه ص -5;
 :99اردرةع نا ه ص -6;
 >99اردرةع ناس ص -7;
 9:6اردرةع نا ه ص -8;
 9:7اردرةع نا ه ص -9;
د أقلؿ ارةلقث كؿ داطلح عل  دؤراه كنق ;:9اردرةع نا ه ص  -:;  ف اك النل ةلريكدة إرلهّك
  <:9 =:9اردرةع نا ه ص -;;
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 67ـ ص ;755 ن   7د عةد اهلل اررذادي   شرلح ارنص  اردركز ارّةلفي اريرةي اردار ارةليلء كةلركت  ط->;
فلررةكع إر  ار راث  ك شيء طةليي  ايله ةدلع ارشيكب كرلا  )ارقلج الرح في  ذا ارشأفاررقدف لةكؿ ا  لذنل عةد * 

اركطنل    ةقكث كدرا لت في ارل لنللت اريرةل  دنشكرات اردةدع ارةزا رم رلر  اريرةل  طةع اردؤ  ..( أكركةل شيكب
 ةؿ ةيؿ ار  لذ عةد اررقدف ارقلج الرح اريكدة إر  665ك <65ـ ص  >755رلانكف اردطةيل  ريلل  ارةزا ر  ن  

ّراري   669ص اردرةع نا ه .ار راث  ي أكؿ دةلللس كيع ارداطلح كا 
 69اردرةع نا ه ص -=;
 68اردرةع نا ه ص -<;
 :6اردرةع نا ه ص -5>
 <:9د لك ؼ كيلل ي  إشكلرل  ارداطلح  في اررطلب ارنةدم اريرةي ارةدلد ص -6>
د دقدد عنلني  ارداطلقلت اردةل  ارقدلّ   دك ة  رةنلف نلشركف ةلركت دع ارشرك  اردارل  اريلردل  رلنشر  -7>

 :<6ـ ص ;<<6ركنةدلف  ن  
 <:9لنظر ارةكؿ  في ك لب د لك ؼ كيلل ي  إشكلرل  ارداطلح ارنةدم في اررطلب اريرةي ارةدلد ص -8>
 5;9 <:9اردرةع نا ه ص -9>
 ;78اردرةع نا ه ص -:>
 >=7اردرةع نا ه ص -;>
 ;=7  8=7اردرةع نا ه ص ->>
 7;9ك 6;9اردرةع نا ه ص  -=>
 =66ـ ص 7555 ن   6  في اريرةل  ارديلارة  دك ة  رةنلف نلشركف ةلركت طد إةرا لـ ار لدرا ي  ديةـ  كدرا  -<>
 6;9د لك ؼ كيلل ي  إشكلرل  ارداطلح  ارنةدم في اررطلب اريرةي ارةدلد ص -5=
 9< 8<اردرةع نا ه ص -6=
 9<اردرةع نا ه ص -7=
 9ـ ص 7556كت  ن  د دطلكب أقدد ديةـ داطلقلت ارنةد اريرةي ارةدلـ  دك ة  رةنلف نلشركف  ةلر  -8=
 9<اردرةع نا ه ص  -9=
كرـ ن دكف نقف دف ارقاكؿ  656ص ( دشكالت كآفلؽ)كاركالـ دنةكؿ عف  رةد  ارداطلح  :<اردرةع نا ه ص -:=

 عل   ذا اردرةع 
ع( إشكلرل  ارداطلح ارنةدم في اررطلب اريرةي ارقدلث) د فليؿ ّلدر دةلؿ ةينكاف-;=  www.nizwa.comاردّك

 >=9كيلل ي  إشكلرل  ارداطلح في اررطلب ارنةدم اريرةي ارةدلد ص د لك ؼ ->=
 <=9اردرةع نا ه ص -==
 6<9اردرةع نا ه ص -<=
 :<9اردرةع نا ه ص -5<
 =<9اردرةع نا ه ص -6<
 :7د دقدد عنلني  ارداطلقلت اردةل  ارقدلّ  ص -7<
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 <;د عةد ار الـ  ارد دم  ارداطلح ارنةدم ص -8<
 55:ا  ل كلنظر اركالـ أليل في ك لب د لك ؼ كيلل ي إشكلرل  ارداطلح ص اردرةع نا ه ص ن-9<
 =5:د لك ؼ كيلل ي  إشكلرل  ارداطلح ص -:<
د رللا  ةكةلدم في ارل لنللت ار داكرل  دع دقلكر   أاللل  في اردرس اريرةي ارةدلـ ةلت ارقكد  رلنشر كار كزلع  -;<

 8;ـ ص <755 ن   6ارةزا ر ط
 :;في اردرةع نا ه ص لنظر ارةكؿ -><
ع (  إشكلرل  ارداطلح ارنةدم في اررطلب اريرةي ارقدلث) د فليؿ ّلدر دةلؿ ةينكاف-=< اردّك

 www.nizwa.comا رك ركني

ـ ص =<<6د دقدد علي ارزركلف  ارة كد ارلركل  في ارداطلح اريلدي ارقدلث  ا قلد ارك لب اريرب ددشؽ  ن   -<<
87= 
 <87اردرةع نا ه ص -655
 8=6اردرةع نا ه ص -656
 ><6اردرةع نا ه ص -657
 >> ;> :>د لك ؼ كيلل ي  إشكلرل  ارداطلح في اررطلب ارنةدم اريرةي ارةدلد ص -658
دةل  ارل لف اريرةي   -دف ار كقلد إر  ار ندلط-د دقدد رشلد ارقدزاكم  اردن ةل  اريرةل  ركيع ارداطلقلت -659

 :9ـ ص :=<6ن    79دك ب  ن لؽ ار يرلب اررةلط عد 
 79د ق لـ اررطلب  داطلقلت ارنص اردارغ في إطلرل ل ارد ري كار راّي ص  -:65
 <> =>د لك ؼ كيلل ي  إشكلرل  ارداطلح  في اررطلب ارنةدم اريرةي ارةدلد ص -;65
ح ردلذا أ دؿ ارداطل)كاركالـ دنةكؿ عف ارةلقث علي ارةل دي دف دةلر  ره ةينكاف  <>اردرةع نا ه ص ->65
 في دةل  اردنلظرة اردررةل  كرـ ل  ف رنل ارقاكؿ عل  اريدد(ار راّي
 <68د دقدد علي ارزركلف  درةع  لةؽ ص -=65
 9;6اردرةع نا ه ص -<65
 9>6اردرةع نا ه ص -665
 9;6اردرةع نا ه ص  -666
ع) د فليؿ ّلدر دةلؿ ةينكاف-667  www.nizwa.comإشكلرل  ارداطلح ارنةدم في اررطلب اريرةي ارقدلث اردّك

 97د لك ؼ كيلل ي  إشكلرل  ارداطلح  في اررطلب ارنةدم اريرةي ارةدلد ص -668
 98اردرةع نا ه ص -669
 99اردرةع نا ه ص -:66
 99اردرةع نا ه ص -;66
 5>اردرةع نا ه ص ->66
 779ـ ص 7556كلت   ن   ل ل  علرـ ارديرف  ارك( نقك نظرل  نةدل  عرةل )د عةد اريزلز قدكدة  اردرالل اردةيرة  -=66
 ;85اردرةع نا ه ص -<66
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 ;85اردرةع نا ه ص -675
 65:د لك ؼ كيلل ي  إشكلرل  ارداطلح ارنةدم في اررطلب اريرةي ارةدلد ص -676
 678ص  7د عةد اررقدف ارقلج الرح  ةقكث كدرا لت في ارل لنللت اريرةل   ج-677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة أمحد خمتار عمر يف بناء معجم الّلغة العربيَّة املعاصرةمنهجيَّ
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 . يلد ة نل ي: اردك كرة
 .أ أ  لذة دقليرة
 .ةلدي  ك راف ار  لنل 
 .كلل   اّداب  ارٌلرلت كارانكف
 .ّ ـ ارٌلر  اريرةل   كآداة ل

 

 :اردلر ص
أ ٍـّ ارديلةـ ارلركل    لي ةر ديةـ ارٌلر  اريرةل   ارديلارة رقدد در لر عدر  كاقدنا دف

ارديلارة  ار ي  ا ةد ل اردك ة  اريرةل  ؛ رن ه للةٍّي قلة  ارن لطةلف ة ل؛ ةلع ةلري ل  ةاي اركلدلت 
كدل أن ه لي دد عل  ديطللت اريار ارقدلث  . ارةدلدة  كارٌد  ت ارد  قدّ   كا   يدل ت ارقل  

ك انلا ل ك ررلة ل ك دّلة ل  ك   نقار ّلد   ذا ارديةـ في  ك كنكركةلل ارديلكدلت في ةدع اردلد ة
رراةه  كا ٍّةلعه أقدث  ةراءات اريدؿ فله كآرللت  نالذي كا  قداّ ه فةط  كركف  د ٌد ر شدؿ دن ةل ه كا 
رراة ل  ك لأ ي ارقدلث عف كؿٍّ ذرؾ ة االؿ  كار  دّلؿ ره   اردكااالت اريلردل   في انلع  ارديلةـ كا 

 . ارل  ةقكؿ اهلل  يلر في اردد
 :ارددارل 

 منيجيَّة أحمد مختار عمر في بنا  معجـ الّمغة العربيَّة المعاصرة

 : ادلر
إف  فكرة كيع ارديلةـ  ش رؾ فل ل كٌؿ اردـ اإلن لنل   ارد  د   ةلر  ل؛ كاريرةل   دن ل؛ ةلع ةلر 

علل ل  كرل ت  ذي اريدلل   ةلر   ل ؛ رف   أ دل  ارٌلر  دنذ زدف ةيلد  كعنلل  ارةللؿ ة ل كاردقلفظ 
اردة ديلت في  طٌكر د  دٌر  كارقرص عل  رةط اردلد ة ارلركل   ردل دي  ةلرقلير   د لدنا رلد  ةةؿ 

 .ل طل ب ة كدنا د كاال   كأقللننل ةدلعل   ردر ٌالف في در لؼ اريلكـ
رةرف ارك ؿ رل ةرة كدل ةيدي في در لؼ دةل ت كدرلؿ ا   دلـ ةلرٌلر  اريرةل    دل أرٍّؼ دنذ ا

رفل    كارةاليل    دع  دارؿ  ذي  ارٌلر   كلرديلةـ ارةل د  عل  نظرة اك ل    كاردؤر الت ارن قكٌل   كارا 
كةدل أف  ارداطلقلت  ي دال لح رليلكـ  فإف  اركعي ةيركرة كيع . ارد  كللت كردد  ل رةيي ل ارةيض

رشرح داردات اريرةل    كف د ل  ك ةدلـ ارٌنطؽ ارا قلح ر ل  ظ ر في اراكرة ار ي ة  د ل ك ب رلا   
أرلؼ ْى  . اركّلر دف ارد ار لف اريرب  في شكؿ ديلةـ  دع ار الف ـ في دن ةل   ارت 



العدد العاشر                                                 حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

 

 

 

~ 243 ~ 

 اجلزائر -البليدة  –جامعة سعد دحلب                       خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

ل إر  دكيكع اردل ة  اردك ـك  ددارل ي  ةلءت" ةلر  أرلؼ ارديةدي ةلف ارر ا ف كاردأدكؿ"كرةكعن
ي دكيكع ارديلةـ  كرا ا  ل رديةـ ديلار رقدد در لر عدر  كار  ركلز عل  دن ةل  ه في ف

ةراز كظلا ه  ك ةللف نشأة ارديلةـ كاردراقؿ ارني در ت ة ل   ةؿ ذرؾ لنةري ار  يرلؼ ةلرديةـ كا  ار  أرلؼ  ّك
ل  عند اركا ؿ ارذلف  ل دكا في  . طكلر  ذا ارن كع دف اردٍّرا لت كدن ةل   ار  ر لب كار  أرلؼ ارد ة 

 ارديةـ دا كـ ككظلا 
  ػػدارؿ اردٍّرا ػػلت فػػي دةػػلؿ ارديةدل ػػ   ك رػػدد ل د ػػ كللت ارٌلرػػ  علػػ  ارػػ الؼ دةل   ػػل  

ػػك ي؛ ةلع ةػػلري اركظلاػػ  ار ل ػػل   رلديةػػـ  كارد دٍّلػػ  فػػي   ػػةلؿ طرلةػػ   كدكيػػكعل  ل  دن ػػل ارد ػػ كل ارا 
ن  ر لارٌنطؽ ارا قلق  رلدار   .دات  كدنه أاكا  ل اردككٍّ

ل ر ػذي ارداػردات  أك   كارديةـ  ك كٌؿ ك لب ليـٌ داردات رركل   در  ة   ر لةنػل ديل نػل  كل يػد ف شػرقن
ـى ارقػرؼ أك ارك ػلب" 125"ذكر دل لةلةل ل ةلرػ و أرػرل ػ أزاؿ إة لدػه ةػلرن ةط أك ةلرش ػكؿ  كدػل لطلػؽ علػ  : كعةى

ف كلف عرةلًّل؛ كدنه فػإف  إزارػ  اريةدػ   كػكف ةلر  كيػلح أك ارش ػرح  دف   لااح في كالده  ك  لةلٍّف فله  كا 
ٌْ ارديةػػػـ  ػػػك  ةػػػ  علػػػ  قػػػركؼ )أك ار  قللػػػؿ كار  دّلػػػؿ؛ ةلع ةػػػلر أف  ْى دةدكعػػػ  دػػػف ارراػػػلظ ارينكانل ػػػ   درت 

د  ير  ب ة ر لةلت أررل  كدع كٌؿ عنكاف دن ل شرح ره ارا ػرس  فلرراػلظ فػي  كلا ػرؽ ةػذرؾ عػف. ار ةلء  ّك
ك  دل  ارديةـ ةلءت دف قركؼ ارديةـ " 126("ارا رس در  ة  أليل كركن  ل يلر دشركق   ةؿ ديزك ة فةط

 .ارديركف 
ػػ   لةٍّػػي قلةػػ  ارن ػػلطةلف ة ػػل؛ ردػػل   ػػ   كاريرةل ػػ  ةرلا  كنةػػد أف  ارديػػلةـ فػػي ارٌلرػػلت اإلن ػػلنل   ةيلد 

ل  ) ت قل    كا ػ يدل ت د طػكٍّرة   قكله دف دلد ة رركل    كد  ل كشػرقن فػلرديةـ لػدكر قػكؿ اركلدػ  إليػلقن
رلةلك دن ل دل ن دٍّله اردين  ارديةدي  ك ذا اردين  ّلار في قةلة ه عل  اردين  ا ة دلعي أك ارد ري 

ة رٌلػػػر كديػػػلني اركلدػػػلت   رل ػػػر  " 127("ارػػػذم لينػػػ  ة  ٌةػػػع ارةدلػػػ   أك ّػػػؿ ارقػػػدث اركالدػػػي  كدػػػل لقػػػلط ةػػػه

                                                 
125

 .ـ=755  6  علرـ ارك ب  ط7;69  ص7ارديلارة  أقدد در لر عدر  جديةـ ارلر  اريرةٌل   - 
قك  ارا رؼ  فةه ارٌلر   ارديلني  ارةللف  ارةدلع  ارن ةد   - 126 ٌْ ديةـ علكـ ارٌلر  اريرةل   عف ار د    ارف 

ْى 8<8اررٌط  اإلدالء  اريركض  ارةكافي  ارٌ الكة  دقٌدد  للدلف عةد اهلل ارشةر  ص فل س   دار ارف 
 .رلن شر كار  كزلع  ارردف

127
 .ـ;=<  دار ارّةلف  رلنشر كار كزلع  اردار ارةليلء  =:7دنل ل ارةقث في ارلر    ٌدلـ قٌ لف  ص - 
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ارٌنطػػؽ  كاردة ديػػلت  كارياػػكر  كليػػدة  ػػذا دػػف دظػػل ر ار  رٌلػػر ارػػد  ري  ارػػذم لاػػلب ارداػػردات ة ك ػػلع 
 ".128"ديلنل ل  أك  يللة ل  أك ان ةلر ل دف دين  إر  آرر

كدع ذرؾ  ر لؼ ارديلةـ عف ةيي ل ةلع ةلر دن ةل    أرلا ل في  ر لب اردػلد ة ارلركل ػ   كدةػل ت 
ػػل لػػدٌؿ علػػ   نػػٌكع ارديػػلةـ  ك ػػي أّ ػػلـ  ػػن طر ؽ إرل ػػل كناػػرٍّؽ ةلن ػػل  علػػ    رٌااػػ ل أك دكيػػكعل  ل؛ دد 

 .أ لس رلال  كٌؿ ديةـ  كذرؾ ةيد ار  يرؼ عل  نشأة ارديلةـ اريرةل    كدراقؿ  طكةر ل عةر ارياكر
 ارديلةـ اريرةل   ةلف ارن شأة كار  طكةر

ػػػ   كعرفػػػت  طػػػٌكرنا دلقكظنػػػل عةػػػر ارز دػػػلف  كاردكػػػػلف  رةػػػد دػػػر ت ارديػػػلةـ فػػػي اريرةل ػػػ    ةدراقػػػؿ  لد 
يرلػػب ارةػػرآف  : )ككلنػػت ةدالػػ  ظ كر ػػل  قػػت ا ػػـ ك ػػب ارررلػػب  ةدػػل فل ػػل. كارعػػالـ  كارعدػػلؿ  كارط رلةػػ 

ٌْ ديػػلةـ اردكيػػكعلت أك ارديػػلني  ك ظ ػػر فػػي كػػؿٌ ( كارقػػدلث  كارٌلرػػ  ـ   كظ ػػرت ةيػػد ل ارر  ػػل ؿ ارٌلركل ػػ   ّػػ
 ػػػذي اردؤر اػػػلت ّػػػدرة ارديةدلػػػلف علػػػ    ٌةػػػع دكايػػػع نطػػػؽ اراػػػكات  دػػػف أةيػػػد نةطػػػ  دررةل ػػػ  لدكػػػف أف 

 ".129"ل ق    ل ارن لطؽ  ك ي ارقلؽ
كت ارلركم   لك دؿ إ   ةشةلف  دل   ْى ك ل  ؛ رف  ارص  الت ارا  ا )كدل ا  ٌدكا ةلراٍّ ( اردررج كاراٍّ

فػلردررج كارٌاػا  " 130("زف كاردةدار  كديرف  ارٌاا  ةدنزر  اردقػٌؾ كارديلػلرديرف  اردررج ةدنزر  ارك : )رف  
ػػكت؛ ةلع ةػػلر أف   ػػكت  كارٌاػػا   قػػػٌدد )درقل ػػلف  لد  ػػلف د الزد ػػلف ردرا ػػ  ارا  اردرػػرج لقةٌػػؽ كةػػكد ارا 

ػػالت دػػف شػػأنه  قدلػػد ديػػلني اركلدػػلت  ك قة" 131("ذا ػػه؛ فػػلردررج  قةلػػؽ  كارٌاػػا   لػػكلف لػػؽ كديرفػػ  اراٍّ
ػ   ّ لنكلػ   كارالّر ػالت ار ل ػل    كار لػؽ  كاإلطةػلؽ كا نا ػلح  كيلر ػل دػف اراٍّ ارة ػر كار دػس  ار  ارػلـ كار  ّر

 .كدنه  ناؿ إر   قدلد أنكاع ارديلةـ". 132"ار  دللزل  
 

                                                 
ر  ارقدلث  دقدد دقدد  ر   أقدد در لر عدر  كاريرةل   كعلـ ارلٌ لنظر  االؿ ذرؾ في  علـ اردٌ  - 128

 .ـ7556ل كزلع كارن شر    كدل ةيد ل  دار يرلب ر765داكد  ص
129

 . لنظر  ارددارس اراك ل  عند اريرب  ةلف ارن شأة كار طكر  عالء دقدد ةةر  علرـ ارك ب ارقدلث - 
130

 .ـ5><6  9  دط  دار اريلـ رلدالللف  رةنلف  ط>>7درا لت في فةه ارلر   اةقي ارالرح  ص - 
131

ك ل   دف اّّلر اريرةل   -    دار اردلب ار لنل   5:/<9   دٌكي دٌرار  ص اردةدؿ في اردةلقث ارا 
 .6ك راف  ط

132
. ك ر انلع  اإلعراب  اةف ةني.كارك لب   لةكله   ح  . لنظر في ذرؾ  ك لب اريلف  اررللؿ - 

كاراكات ارلركل   دقدد علي ارركري  . كاراكات ارلركل   عةد ارةلدر عةد ارةللؿ  دار االء  ارردف
 .كي دراركاردةدؿ  د. دار فالح
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 أنكاع ارديلةـ
لغ اإلفرادل   ةأنكاع ل  ك ة لدل  ل  ك شكلال  ل  ك دػل أف  ارديػلةـ  ي ػ ـ إف  دكيكع ارديةـ  ك اراٍّ

 :ارٌنطؽ ارا قلح اردة رف ةلردين  ارا قلح  كأنكاع ل ةق ب دراقؿ ظ كر ل  ي كلّ ي في  قدلد
دن ػػػل يرلػػػب ارةػػػرآف إلةػػػرا لـ ةػػػف دقدػػػد ارزدم  ( ارةػػػرآف  كارقػػػدلث  كارٌلرػػػ : )ك ػػػب ارررلػػػب -6

(  ػل:89ت)ك عدػر   كيرا ب ارقدلث ردقٌدد ةف عةد اركاقػد أةػ( ل878ت)ارش  لر ةناطكله 
 لػػؾ ارداػػردات : )كيلر ػل؛ قلػػث كلنػػت رةنػ  أ ل ػػل   رةنػػلء ارديػلةـ اريرةل ػػ   كاردةاػػكد ةلرررلػب

ار ي رـ  كف شل ي  ك  ديركف  في ا   يدلؿ اريلـ  فال ليرف ل إ   ذك ارةار ةدػ ف ارلرػ   أك 
ػد أٌراػت ّةػؿ ارةػرف " 133"(ارداردات اريرةل   اراؿ ار ي    ريع رةكاعد ارٌاللي  اردشػ كرة ّك
 ". 134"ارٌراةع  ةرم ك ةل كّلرة في  ذا اردةلؿ؛ قلث ةلرت ّدلنلف دؤر ال

ك لب ارقشرات رةي : ك ي عةلرة عف ر ل ؿ  دكر قكؿ دكيكع كاقد  دن ل: ارر  ل ؿ ارٌلركل   -7
ل (  ػػػل799ت)لك ػػؼ ليةػػػكب اةػػػف ار ػػكلت  ٌْ كك ػػػلب ارقل ػػلت رةػػػي عةلػػػدة ديدػػر ةػػػف اردػػػّف 

قػػػػػؿ كاري ػػػػػؿ ار ة ػػػػػ لني (  ػػػػػل789ت)كك ػػػػػلب ارط لػػػػػر رلةػػػػػل لي (  ػػػػػل765ت) ْى كك ػػػػػلب ارف 
ػػػ  ةلرش ػػػةر كارن ةػػػلت كارةةػػػؿ  نقػػػك (  ػػػل:86)كك ػػػلب ارةػػػراد رألراػػػش (  ػػػل::7) كك ػػػب رلا 

لػػػلقلف رةػػػي ارةل ػػػـ لك ػػػؼ ةػػػف عةػػػد اهلل ارزةػػػلةي  كك ػػػلب ارنػػػكاء رةػػػي (  ػػػل:96)ك ػػػلب ارر 
 ".135(" ل:86)ارق ف علي ةف  للدلف ارراش 

ك  د   ديلةـ ارديلني ك ي ار ي لةن  أ ل  ل عل   ر لػب طكا ػؼ دػف : ديلةـ اردكيكعلت -8
ػػػص  ةػػػف  ارديػػػلني  ر لةػػػل رلٌاػػػل  دّػػػؿ ارراػػػلظ  ةػػػف ار ػػػكلت  كفةػػػه ارلرػػػ  رلّيلرػػػب  كاردرا 

 .ك  د   كذرؾ ارديلةـ اردةٌكة  رن  ل  ةدع اررالظ ار ي    اؿ ةدكيكع كاقد". 136" لدة

ك ػػي ار ػػي لػػكرد فل ػػل ارديةدػػٌي ارل اػػظ  كلػػأ ي ةديلنلػػه  كاشػػ ةلّلت  ػػذا ارل اػػظ : ديػػلةـ ارراػػلظ -9
كار لات كٌؿ أنكاع ارديػلةـ فػي  ر لة ػل رلدػلد ة ارلركل ػ  . ك  د   ةلرديلةـ اردةن   " 137"كد ر ه

 .ةارؼ ارن ظر عف نكع ل
                                                 

133
 .ـ7=<6  6  دك ة  دار اريركة  رلنشر كار كزلع  ط=75علـ ارد ر   أقدد در لر عدر  ص - 

134
  في ارقدلث  نلةي كلدؿ    درا   رركلى قكل    كارن  ك ل    كارا   رل     ارد  كللت اردٌ ارديلةـ اريرةل   - 

 . ـ<755  دار ارك لب ارقدلث  75ق ف  ص
135

  في ارقدلث  نلةي كلدؿ    درا   رركل  قكل  ك ل  كارن    كارا  ارد  كللت ارد رل   ارديلةـ اريرةل   - 
 .76قس  ص

136
 .  ة ارؼ8=7  عف اراكؿ   دلـ ق لف  ص77نا ه  ص - 
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 ار  ر لب في ارديلةـ
قلػػػث طةلي ي ػػػل  كدلد  ي ػػػل  ك ر لةي ػػػل  كلدكػػػف  لرػػػلص ار  ر لةػػػلت   ر لػػػؼ ارديػػػلةـ دنػػػذ نشػػػأ  ل دػػػف

 :ارد  يدل   كاردطة ة  في ارديلةـ إر  ّ دلف
ؿ ـٌ  ر لب اررالظ  ر لةل دارلٌلل  ةق ب ّنل ل   ارل اػظ كّالّل ػه  دػع  ةللػب قػركؼ اردػلد ة علػ  : ارة ـ ارك  ل 

ارػن  ل ر  ػب اررللػؿ ةػف أقدػد ارارا لػدم  ديةػـ اريػلف  اةػف اكر ل اردر لا   دع راد ديلنل ل  كعل   ذا 
درلد ارةد رة  كارةلري في ديةده ارةلرع  كارز رم في   ذلب ارلر   كاةف عٌةلد في اردقلط  كاةف  لدة في 

 .اردقكـ
ّ لني ؿ  ير  ػب اردػلد ة دػ: ارة ـ ار ـٌ  ر لب اركلدلت ةلرٌرةكع إر  أاكر ل  ك ك نكعػلف  ارك  ف رالرػه ةق ػب ل 

ؿ رلكلدػػػ   كػػػلرةلـ رلٌشػػػلةلني  كأ ػػػلس ارةاليػػػ  رلٌزدرشػػػرم ّ ػػػلني  ر  ػػػب اردػػػلد ة ةق ػػػب " 138"اراػػػؿ ارك  كار
ارقػػرؼ اررلػػر  كل ػػد   نظػػلـ ارةلفلػػ   كػػدلكاف اردب رلاػػلراةي  كارٌاػػقلح رلةػػك رم  كاريةػػلب رلٌاػػليلني  

 ". 139"كر لف اريرب  ةف دنظكر  كارةلدكس اردقلط
 ةػػػدلـ فكػػػرة شػػػلدل  كدر اػػػرة عػػػف ارديػػػلةـ عةػػػر ارزدنػػػ   كارعػػػالـ  كارعدػػػلؿ  ناػػػؿ إرػػػ   كةيػػػد

( أقدػد در ػلر عدػر)ندكذةػل  راػلقةه ارر اقػؿ ( رػ  اريرةل ػ  ارديلاػرةديةػـ ارلٌ )ارديلةـ ارديلارة  ار رنل 
فػػرؽ ارةقػػث  ارػػذم علدػػت أن ػػه  ػػكفي ّةػػؿ إرػػراج  ػػذا ارديةػػـ  ريػػـ إشػػرافه علػػ  دشػػركعه  ك كةل ػػه أعدػػلؿ

كؼ عند قللة ارر ةؿ  كآّلري اردي ةرة كارد نكٍّع   فلدل لأ ي  .فله؛ ر ذا ار  ةب  آّرت ارّك
 ارر اقؿ كآّلري في  طكر

رةد ش د ارةقث ارٌلركم ارقدلث أ دلء ةلرزة في در لؼ ارد  كللت  كاردةل ت  كاردكيكعلت  
:  كاقدنا دف  ؤ ء  كدرلؿ ذرؾ دؤر ال ه اّ ل ( رأقدد در لر عد)ك نلؾ دف أر ؼ في أكّر دف  رٌاص  ك

ّ ةلفي في رلةلل دف ارا ح اإل الدي ق    ةدال  اريار ارٌ ركي    لرلن ارٌلر  اريرةل   في دار  كارن شلط ار
ارةقث ارٌلركم عند اريرب  ارةقث ارٌلركم عند ار نكد  أ س علـ ارٌلر    رةد  عف اإلنةللزل    دف ّيللل 

ر  كارٌنقك  دلكاف اردب رلاراةي   قةلؽ كدرا    اردنةد في ارٌلر  ركراع   قةلؽ ةل ش راؾ  درا   ارلٌ 
                                                                                                                                                         

137
 .77نا ه  ص - 

138
ف كٌنل نشلر . ر لب  ر نل ب اردة د لفكدل اع ددت ارديلةـ ارقدلّ  كاردر ارة رلةدلـ  ذا ار    -  كا 

ل ردل ّةؿ ارةرف ارر اةع دف رالؿ ةيض ارعدلؿ كأعالد ـ  أك ن قد ث ةلر الر عد ل ةيدي  ف ذا أقللن
 .ر كدل  اراكرة    يلر

  في ارقدلث  نلةي    درا   رركل  قكل    كارن  ك ل    كارا   رل     ارد  كللت اردٌ لنظر  ارديلةـ اريرةل   -139
 .  عف اراكؿ ر دلـ ق لف77كلدؿ قس  ص
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قلق   ارٌلر  كارٌلكف  علـ ارٌد ر   ديةـ ارةراءات ارةرآنل    ارن قك ار ل ي   ٌْ ارا كت ارٌلركم  اريرةل   ارص 
ة ار ْى اب كاإلذاعللف   لرلن ارلر  ارديةـ اريرةي ار ل ي  أرطلء ارٌلر  اريرةي  ْى ديلارة عند اركت 

ة في دار كاردررب اردن   رر  ارةرآف  ديلةـ ارةنل  في ارٌلر   ارٌلر  كار الؼ ارةن لف ٌْ  ".140"اريرةي 
ةد ل دل ه ار لد   في اإلشراؼ عل  ديلةـ را دة   قت إنةلز فرلؽ ( أقدد در لر عدر)كعيرؼ  

لر  ك ك ديةـ شلدؿ رلدقل ت كارد رادفلت كارد يلدات  ككذرؾ ارديةـ اردكنز اركة: عدؿ  نذكر دن ل
راءا ه  كديةـ ارا كاب ارٌلركم درلؿ اردٌّةؼ اريرةي  كآرر ل ديةـ ارٌلر   اردك كعي ررالظ ارةرآف اركرلـ ّك

 .اريرةل   ارديلارة  ارذم  ك دكيكع ةقّنل
 

 كاؼ ارديةـ شكالن 
اقلت  ل كك ف ديةـ ارٌلر  اريرةل    لـ ارا  ارديلارة دف أرةي  أةزاء  درفة  ةةرص ديركط  ك ّر

ف ارةزء ارك ؿ دف  ؿ إر  ارر اةع  ل كك  ّ لني دف ( ااق  88=)د كااؿ  لةدأ دف ارةزء ارك   :7=)كار
ّ لرث دف ( ااق   99=)كارر اةع درا ص را لرس ارددارؿ في أدّل  ل كك ف دف ( ااق  :;=)كار
 (.ااق 

ةيلرـ ارك ب رلةل رة  (  ل<697/ـ=755)رن  ر  ار ي  يلدلنل دي ل دف ارط ةي  اركر  ر ن  كا 
ؿ فق  : ك يد ف ارةزء ارك  ٌْ كدن ل ارديةـ ( 67/<5ص)كدةٌدد  ( =5/>5) ادلرنا دف ارص 

ّـ  د  ت اريالّلت ( 85ص)كا ر الرات كارٌردكز  ارركاف ارد  ردد  في ارديةـ ( :68/7ص)
رفل   في ارديةـ ار  (.=88/8ص)كأرلرا إشلرة إر  أ ـٌ اردالدر اردي ددة في ارةقث ( 86/87ص)ا 

 

 اررلل  دف  أرلؼ  ذا ارديةـ
ل دؼ  ذا ارديةـ إر   لةل  قلة  ارن لطةلف؛ رن ه ل  ةاي ةدلع اركلدلت ارةدلدة  كارٌد  ت  

لت اريار ارقدلث  ك كنكركةلل ارديلكدلت في ةدع ارد  قدّ   كا   يدل ت ارقل    اع دلدنا عل  ديطل
 .اردلد ة  ك انلا ل  ك ررلة ل  ك دّلة ل

رراةه؛ ةلع ةلري   ةراءات عدله  كآرللت  نالذي  كا  ككةه ارقداّ  في  ذا ارديةـ  شدؿ دن ةه  كا 
رراة ل  دع أف  اردكت كلف  ٌةلّ ل  ك كفي القةه ا  ةع أقدث اردكااالت اريلردل   في انلع  ارديلةـ كا 

ّةؿ إرراةه كا  دلده؛ إ   أف   ارارلؽ ارديلكف ره  انكب  عل   نالذ رٌط ه  كاريدؿ ( أقدد در لر عدر)

                                                 
ذكرت  ذي اردؤٌرالت في آرر ك لةه  علـ ارد  ر   كأيلؼ إرل ل دل أٌرؼ ةيد  ذا ارك لب  في ارٌلر   - 140

 .كار الؼ ارةن لف
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ةدن ةه  كيةط اردلد ة  ر طةلؽ نظرل   القةه ارةل ل  كاردنلدل  ةإادار ديلةـ ةدلعل    اع دلدنا عل  
 .اراردل   كيلب أ ل ي في إن لج ارديلةـ اريرةل  فكرة فرلؽ اريدؿ ذم ارككادر ارددٌرة   ك الفي 

ؿ  أرلؼ ارديلةـ إر  انلع   كذرؾ ر يٌرـ اردلد ة ار ي ن يلدؿ  كةدةيء ارةرف اريشرلف   قك 
ة ل  ن لة  ار  كرلد ارد  دٌر رألرالظ  كار  طٌكر ارد كااؿ رلٌد  ت  كيركرة اع دلد ارديةـ ارقدلث عل  

  كارديلرؼ اردر لا   كةذرؾ   لدكف  اٌكر إنةلز ديةـ ة ذي اركالءة  كةة د فردم  رر  اريلكـ كاّداب
 .دع أف  ذرؾ ل طل ب  رطلطنل دّلةنل  ك نالذنا د ةنل

 
 ارك ل ؿ اردي ددة

ن دل يـ    عدد القب ارديةـ إر  ا  يدلؿ ديلةـ ار  لةةلف  كركف رـ لي دد علل ل اع دلدنا كللًّل؛ كا 
ّ انل إرل ل دلد   ل رركلًّل دك ـ  أةرل د قن ة ينل   ةلركلدلت ارش ل ي  كارد  يدل   ةل  رداـ  ةنل  قل كل   د ةدٍّد   ّ

رلدك كب كارد دكع ارذم لدٍّؿ ارٌلر  اريرةل   ارديلارة  فذكر ار ٍّللّلت ارد  يدل  كارةدلدة  قلث  ةلكزت 
ـة ار ـ   كظلؼ دل   دللكف كلد  كدّلؿ  كدف  ذا ارد ح  ل  قكـ عل  داردات اريرةل   ةلرٌشلكع أك عدده  رل 

ك ذي اردلد ة ارد قل    لعدت ". 141"ارش ل ع كديرف  ارد دؿ ّاد قذفه  كلنطةؽ  ذا عل  ديلني اركلدلت
ـ    ةةع أندلط ل اركّر ا  يدل    عل  ديرف  أكّر ا   يدل ت ش رة  كةرلا   قركؼ ارةٌر  ار ي  

ت اردلد ة ارد قل   اردالدر ". 142"ةلت  دد ل  لعد عل  ديرف  ديد ؿ  كرار كٌؿ كلد كارد يلٌ  ٌْ د يط  ّك
 ":143"اّ ل 
ة اركا ي  ا ن شلر  رالؿ ار  نكات اررلرة اريشرلف -6 ٌْ  .ارٌاقؼ كاردةال ت اريرةي 
يللؽ عل  اردلد ة ارد دكع  اردةد د  ةلرااق   دّؿ نشرات اررةلر  كدكاةز ارنةلء  كار    -7

اررةلر  كأّكاؿ ارٌاقؼ  كارقلدلث اردٍّلنل  ؛ ةلع ةلر أف  ك ل ؿ اإلعالـ  قظ  ةل  ةلة  كا ي  
 .عند ارد  ةةللف ر ل

اش   -8 ْى  .ّاص ارطالؿ كارف 

اب  كأاقلب اراكر دف -9 ٌْ فال ا   كعلدلء ناس  كرةلؿ دلف  : ك لةلت اركةلر دف اردةلء  كاركت 
 ..ف كاّ الدكدؤٌررلف  كرةلؿ ّلنك 

 .اردلد ة ارٌ راّل   اردأركف   كلرةرآف اركرلـ  كارقلدلث ارن ةكل    كارقكـ  كاردّلؿ -:

                                                 
 .65  ص6  ارديلارة  أقدد در لر عدر  جلنظر  ديةـ ارٌلر  اريرةل   - 141

 .6  جنا ه - 142

 .نا ه  ةلر الر ك ارؼ - 143
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عٌلن  دن ةلة دف داطلقلت اريلكـ كارانكف  : أعدلؿ دةدع ارٌلر  اريرةل   ةلرةل رة  ار ي  يـٌ  -;
 .كد ح رةرارات اردةدع دف أرالظ كعةلرات كأ لرلب كأاكؿ

يةلرات ارٌ للّل    كار  اقلح ارٌلركم  كك ب ارر الد اركظلاي  كارديلةـ ارد قل    اع دلد ك ب ار    ->
 .كلر  ةلؿ كار ل ي  كارٌلر  اريرةل   ارديلارة

 ار  ةدلد في  كظلؼ اردلد ة ك ك لي ل
رةد شدلت دلد ة ارديةـ در لؼ دةل ت ارديرف   كلر ٍّلل    كا ّ الد  كاردب  كاراٌف   
شرة ارةكل    كارةل    كاريلكـ  كا ٌْ ردٍّللنلت  كارقيلرة  كاررٍّللي   كاردرأة  كارطٍّاؿ  كار رة  كارف 

كارٌ كنكركةلل  كار  يللـ  كيلر ل؛ دد ل  ل ـ في اق كاء ارديةـ عل  كلدلت ةدلدة   رد د في رر  اإلعالـ 
 كر   كاررارا   كا   ن لخ  كارقد   اريلدلنل    ككة: )ارلكـ  كرـ  ًرد في ارديلةـ ةيد  دّؿ
 ".144("ارةالعل    كي لؿ اردكاؿ  ك يكلـ اريدل 

 ار  ك ةع في ارديةـ
 :كدل  ك  ع ارديةـ في إيلف  ةدل  دف ارّل    عل  ارن قك اّ ي

ارايؿ إلفلدة ار  يدل   كنةؿ أّر ( فيلفى )أك ( فكعؿ)أك ( فىي ؿى )اإلكّلر دف  كرلد أفيلؿ عل  كزف  -6
 .إر  د أٍّر رلرةي

نلعي  كةدع ارةدع -7  .اإلكّلر دف ا  رداـ اردادر اراٍّ

 .ارن  ب ةزللدة اررؼ كارٌنكف أك ةزللدة اركاك إر  أرالظ ارةدكع -8

 .ا ش ةلؽ دف أ دلء ارعللف  كار دلء اردزلدة -9

 .ديلدل  ةيض اردرٌكةلت اإليلفل   أك اركاال    ديلدل  اررالظ ارداردة -:

اع دد ارديةـ عل  ّدرات قل كةل   د طٌكرة في ار  رزلف  ك رع  ا   رةلع  كديلرة   :ظ دالق
ارن ظل ر  ك كقلد  نلكر ل  كاإلقل ت كأنكاع ل  دع إدكلنل  ارةقث عف كلد  أك عةلرة في نٌص أك 
ْى لة  ةاكرة  رلي  كدّلة  في اإلقالء  كعرض اريةلرات ار ي  رراج ارف  دةدكع  ناكص  كا 

 .كردت فل ل اركلد 
ـ  ارقرص عل  إرراج ارديةـ في شكللف  د   ٌي في أرةي  ف لرس  ككٌؿ ارديلةـ  : ّك أقد دل كّر

كاّرر إرك ركني  ارد دلٍّز ةلإلدكلنلت ار ل ل  في ا  دعلء ارديلكد  اردطلكة  ة رع   كةأنظد  ةقث 

                                                 
 .6  ج  أقدد در لر عدر  ارديلارةديةـ ارٌلر  اريرةل   - 144
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رر ص اردلد ة ةطرلة  إقال ل   كنةد أف  ارديةـ  ّد ". 145"د طكٍّرة في كلف  ةز ل لت ارديةـ
 ":146"كلّ ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةدكؿ إقال ل لت ارديةـ
 

 اردةدكع اردلد ة
 ةذرا =>>: ارةذكر
 ددرالن  87855 (أ دلء  أفيلؿ  كلدلت كظلال  : )ارددارؿ

 ددرالن  :>659 ددارؿ ارفيلؿ
 ددرالن  >:769 ددارؿ ار دلء
 ددرال 5=755 ددارؿ اردارد

 ددرالن  79 ردّن  ددارؿ ا
 ددرال 7;68 ددارؿ ارةدع

 دّل ن  =66<7 ارددارؿ في أدّل 
 دينن  <856; ارديلني

 دّل ن  9=988 اردّل  اإليلفل  
                                                 

 .نا ه - 145

 .نا ه - 146
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  يةلرنا  للّلًّل 8==>6 ار  يةلرات ار ٍّللّل  
 إقلر ن  >6: اإلقل ت

رفل    ديلكد ن ارفل  ن  56;<: ارديلكدلت ارا 
 عالّ  ارفل   567;6 رفل   في ارديلنياريالّلت ارا  
ل :<<< ارداطلقلت  داطلقن
 آل ن  5;:; اّللت ارةرآنل  
 ّراءةن  :7: ارةراءات ارةرآنل  

ّنل ;<; ارقلدلث  قدل
 ةل ل ;7: ارةللت ارشٍّيرل   اركلدل 

 شطرنا 6;6 (أشطر ارشٍّير)أنالؼ ارةللت 
 دّىالن  77> اردّلؿ
 

 
 

 ات كارٌردكز كارركافا ر الر 
 ار الرات اريلكـ كارداطلقلت: أكٌ ن 
 .ارةالي ( = ةغ)
 .ارةةر كاإلقالء( = ةب)
 .ار  ةكلد( = ةد)
 .ارٌ ةلرة( = ةر)
 .ةررافلل( = ةغ)
 .ارةل   كارةلكركةلل( = ةك)
 .قدلث( = قد)
 .ارقل ةلت كارديلكدلت( = قس)
 .ارقلكاف( = قف)
 .ارقللء( = قي)
 .داباّ( = دب)
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 .ارٌدللنلت( = دف)
 .اررٍّللي  كارٌ رةٌل  ارةدنل  ( = رض)
راع ( = رع)  .ارزٍّ
 .ارٌ لل  ( =   )
 .ارال ا  كارٌ اٌكؼ( =  ؼ)
 .اردك لة ( =  ؽ)
 .اريلكـ اري كرل  ( =  ؾ)
 .ار  شرلح( = شر)
 .ارٌطب( = طب)
 .اريركض( = عر)
 .ارط ةلي  كارالزللء( = فز)
 .اراةه( = فؽ)
 .ارالؾ( = فؾ)
ّ ةلف  كارانكف( = فف)  .ار
 .ا ّ الد( = ّص)
 .ارةلنكف( = ّف)
لدر ( = كـ)  .اركلدللء كارا 
 .اريلكـ ارٌلركل  ( = رغ)
 .علـ ا ة دلع( = دع)
ةلت( = نت) ْى  .ارف 
 .نقك كارؼ( = نح)
 .علـ ارن اس( = نؼ)
 .ردزا 89= كاردةدكع. ار ند  ( =  س)

رفل  ار الرات ارد: ّلنلل  يلكدلت ارا 
 .ارةدع= ج 
 .ةدع ارةدع= ةل 

 .ةدع اردؤن ث= ج دؤ 
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 .دؤن ث= دؤ 
 .اردّن  = دث 
 .دذك ر= دذ 
 .اردارد= دؼ 
 ارٌردكز: ّلرّل
 دل لدٌؿ علله ارر دز

                                  ََ  رلن ص ارةرآني 
  رلةراءة ارةرآنل   ﴾            ﴿             

 رإلقل ت كاركلدلت أك ارةدؿ ارش لرق  (      )              
 رألقلدلث ارش رلا  أك اردّلؿ [             ]         

 ةيد ارةراءة ارةرآنل   [م    ]             
 رألدّل  اإليلفل   "  "             

   ةؽ ار  يةلرات ار ٍّللّل   ♦            
   ةؽ كؿ ددرؿ في دّلؿ •            

ةلف كٌؿ دّلؿ إيلفي كآرر  كةلف كٌؿ  يةلر  للّي كآرر  -              
 .كةلف ارةذر كارددرؿ في اإلقلر 

 .نةد لف لكيع ةلن دل شطر ارشٍّير ٭    ٭          
 .ّالث نةلط أفةل     كيع ةلف شطرم ارةلت ارشٍّيرم ...          
 .ةط لف  رلد  ر  عل  ا ر الر أك ارقذؼن ..          

 
 ارركاف: راةينل

 دل لدٌؿ علله ارل كف
 ارددارؿ ارقدر    

 ردكز ارداطلقلت
رفل    ردكز ارديلكدلت ارا 

لـ ارديلني  أّر
رفل   ارزرؽ     ارديلكدلت ارا 
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 رالؼ دل  ةؽ ار كد        
 

رفل   في ا  رديةـد  ت اريالّلت ارا 
رفل    ك ي(  يرلال 76)ليـٌ دلٌدة ارفل    لد    ةلرت " 147"كرد في ارديةـ ةدك  : رلدش ة لت ارا 

ا ـ اّر   كار  ايلؿ  كارز دلف  كارالعؿ  كا ـ دؤن ث دن كب  كاردر ة  كا ـ اردايكؿ  كاردكلف  )
اة   رلدايكؿ ْى ٌْارلر  كارٌاا  ارث    كالر  اردؤن ث رالعؿ  كردايكؿ  كاردن كب  كار ل    كارت 

ة ةللف طرلة  ( كالر  اردةلرر   كاردؤٌنث  كاردادر  كاردادر ارٌانلعي  كاردلدي  كاردطلكع
 .اكي ل  ك ةدلـ أدّل  عف كٌؿ قلر 

 ارديلكدلت اردةد د  في ارديةـ
ـ   ة لـ ددارؿ ارديةـ إر  رد   أنكاع  ك ي     كا  ـ ارةدع  ارايؿ  كا  ـ اردارد  كاردّن  :  

كرلد  ل اركلدلت اركظلال    ار ي  ك  ب د ر  ةدلدة ةيلدة عف ارد  ر  ارٌلركل   ررالظ ل  ك شدؿ قركؼ 
ار ةلء  كةدلع قركؼ ارةٌر  كأدكات ا   ا لـ  كار دلء اردكاكر   كأ دلء اإلشلرة  كأدكات ارش رط  

 ". 148"ةلددةكارٌظركؼ  كأ دلء ارفيلؿ  كةيض ارفيلؿ ار
كدد ل  ةؽ ذكري دف عنلكلف  كدكيكعلت  ل  يح أف  ارديلكدلت اردةد د  في ارديةـ د نكٍّع    

رفل     دّ ؿ في ارفيلؿ كار دلء  كإّةلت ارديلرع  كاردر  كاردالدر  رفل    كارٌد رل  ؛ فلرا  ٌْ دن ل ارص 
ري  كا ـ اردايكؿ رألفيلؿ ارد يدل  ةنا  ل  أك ةقرؼ ارةٌر  ارةلل ل   كيلر ارةلل ل    كارالعؿ ارةلل ي كيل

ظ لر  كيةط علف ارديي ؼ  رةللف ةلةه ارا رفي  كا  نلدي إر  يدلر ارر فع ارد قرٍّؾ  راٌؾ اإلديلـ كا 
لغ اإلفرادل    ة قدلد " 149"قرك  اريلف دع إف  كٌؿ ددرؿ كلف لةدأ ة ةدلـ اك ي رلقرؼ ارذم  ةدأ ةه اراٍّ

ةدرلر  ْى رفل    كارن قكم   .ة ل  كاال  ل  ك ةللف كظل ا ل ارا 
كارديلكدلت ارٌد رل     دّ لت في ددارؿ ارفيلؿ كار دلء  كاركلدلت اركظلال    ةإدراج اردّل   

  ار  كيلقل    كديلنل ل ارل ركل   كا اطالقٌل   كأدّل  إيلفٌل   دع ارٌ يللؽ علل ل  كذرؾ ّاد  رطل  كلف  
ة  أك  ْى ار ٍّللّلت اردر لا  ار ي  ةع فل ل اركلد   ةقلث ةلءت اردّل  كّلرة  كد نكٍّع  ةلف شكا د ّرآني 

كدل ( دّل ن  :=988)أقلدلث نةكل    أك أةللت شيرل    أك أدّل  علدل   رإلفلدة  كةلرت اردّل  اإليلفل   

                                                 
 .6  ج  ارديلارة  أقدد در لر عدرديةـ ارٌلر  اريرةل   - 147

 .68  ص6ج    ارديلارة  أقدد در لر عدرديةـ ارٌلر  اريرةل   - 148

 .  كدل ةيد ل  ةلر الر ك اٌرؼ68  ص6نا ه  ج - 149
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دع اع دلد ". 150"ّل   كٌل ل في  للّلت در لا زادت اردّل  في ةيض ارددارؿ عل  أكّر دف ّالّلف د
ك ةٌنب اردّل  (  رة ؿ عف ار  للرة)ار ي لةلؿ فل ل كذرؾ (  رة ؿ عف ارد اة )اردّل  ارقل   ارد  يدل   دّؿ 

ّ ةلفي   ارد   ةن  أك ارد كٌلا   كار ي  قةر ةيض ارد ف  ةلع دلد اردّل  ذات اردرزل اررالّي أك ار
 . ةط ةلردقلفظ  عل  ارةل   كار  ةلرلدكار ي  ر 
كذكرت ارٌ يةلرات ارٌ للّل    كارٌ يللؽ علل ل كذرؾ  دع ارقرص عل  أف  ككف د  ردد   أك ّلةل   

رال  رداـ ردل فل ل دف   كر  في ديلني أرالظ ل أك ّرة ل دف دالقةلت أررل د  ردد   أك  يةلر ل عف 
طلع علـٌ )دّؿ دكاّؼ دكةكدة ةلرايؿ  أك د  قدّ    ككلف ارقرص عل  كيع " 151("القب ارٌ دك  ّك

ر ةيدد اركلدلت ارةلرزة فله  كٌؿ في  ذا  يد ت اركلدلت فله  ل كر  عةلر ارٌ للّي  قت أةرز كلد  فله  كا  ٌْ ارت 
( شةكف)ك( شةف)ك( قدلث)ار ي ةلءت في ارددارؿ ( قدلث ذك شةكف)دكلنه في ارديةـ  دّؿ 

د فل لكار  يللؽ دكق   ". 152" ل  ك ك د شٌيب  د ارٍّع  ل  دعي ةييه ةيين
 طرؽ ارش رح في ارديةـ

 :ا  ردـ ارديةـ كٌؿ دل  لأ ي ذكري دف طرؽ ارش رح  أك ةيي ل ةق ب دل لة يله ارش رح 
ذا  يد دت اردرادفلت  لااؿ ةلن ل ةالال : ار لد : ارش رح ةلردرادؼ  دّؿ -6  .ارر أس  كا 
رح ةلرديلد  دّؿ -7 ٌْ  .عكس قلك: درٌ : ارش 

 .ارش رح ةلر  يرلؼ  دع اركيكح  كاركالل  -8

ارش رح ةلر  يرلؼ ارظ ل رم  أك ار  دّلؿ اركاّيي ارذم ليطي دّل  أك أكّر دف اريلرـ اررلرةي   -9
ن دل لي ةع  فيند  ا لر ارةللض دّال    لةؼ عند  يرلاه ةأن ه ركف أةلض  كدل  ذكر ارديلةـ؛ كا 

ّي  أك دلح ارط يلـ ارن ةي ك ك ركف: ةةكره ْى ّ لل ارف   .ار

ة  ار ي لة ار  داكر ل علدة عل   ٌْ كاة يدت رر  ارش رح عف ارداطلقلت اراني 
. ارد راٍّالف  كا  رداـ اريةلرات كاركلدلت ار ي لشدل ل ارر الد ارٌلركم اركظلاي رلدّة ؼ اريلـٌ 

رد ةلرة   كار  دللز ةلف ارديلني ارد ةللن   دع ك يت إر   قرٍّم اردّ   في ارةدع ةلف ارديلني ا
كع في اردكر  فال لقلؿ في ارش رح عل  راظ ارددرؿ  كأف لةلؿ ارةللض : )ارقرص عل  عدـ ارّك

إيلف  إر  ا ة يلد عف ار   ل ؿ  فال   يد د اإلقل ت  فلقلؿ إر  ددرؿ ليكد (. ركف ارةلض

                                                 
 .  ة ارؼ  كار الر=6  ص6نا ه  ج - 150
 
 .  ةلر الر<6  ص  ارديلارة  أقدد در لر عدراريرةل   ديةـ ارٌلر  - 151

 .ر الرل  ة<6نا ه  ص - 152
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درؿ ّلرث؛ ةؿ  ككف اإلقلر  دةلشرة  كقرص ارديةـ عل  إرله ارش رص  فلةد إقلر  ّلنل  إر  د
ل  كا ة يلد عف ا  يدلؿ ار  يرلالت اريلد    دّؿ : ا ة يلد عف اررالظ ارررلة   ار ي   طل ب شرقن

ذا كلف اردين  داطلقلًّل  لندرج  ق ه ارداطلح ةلف ..( نكع ارن ةلت  شةر  قلكاف  ديركؼ) كا 
 (. الرات اريلكـار: انظر)ّك لف  الرللف 

 

 نظلـ اإلقلر 
ـ  اع دلد نظلـ اإلقلر  دف ددرؿ إر  آرر في قل ت د يدٍّدة  كدل في قلر  كةكد     

كعند كةكد أكّر دف شكؿ ( ككنادرارل    ك قلرؼ: )عالّ  ةلف ددرللف در لالف  ل  اةلف في اردين   دّؿ
فلكيع  ذا اردين   قت ارددرؿ ( كدك لةلدك لة   / أكك لد  كأك لد/ آزكت  كأزكت: )رلكلد   دّؿ

ّ لني  .ارذم لرد في ار  ر لب  كل  ردـ نظلـ اإلقلر  في ارددرؿ ار
كعنددل لرد ارددرؿ  قت أكّر دف ةذر  كةرلا   في اركلدلت اركظلال  ؛ قلث  كيع  قت  

ٌّالّي ارذم  ق دله  دكف إّةلت اردين  أك : أل  ديلكدلت  دّؿ قركف ل كدل  ي  ك يدرىج  قت ارةذر ار
ـ  "ارددرؿ ) ك ّةت ارديلكدلت في كلف  اردلكف  إذا اق دلت (.  ػ ؿ ـ/  ػ ؿ ـ ـ: اركارد  قت ارةذر"  ل

ةت اإلقلر  ( ذرأ)ارةذر ( ذرل  : )اركلد  أكّر دف ةذر عرةي اقلح  دع  كقلد اردين  في اركٌؿ  دّؿ  ّي
ؽ ذرؾ في ارةذرلفك ( ذرل   -ذرل    ذ ر ك -ذرر: ا ظر: )كلّ ي ٌْ  (.ذرر  ذرك: )لطب 

كفي قلر  كةكد كلد لف أعةدل لف ةدين  كاقد  كفي ةذر كاقد  ل ةت اردين  في كؿٍّ دن دل   
ل ةلركلد  ارررل  دّؿ " ّلّلرة"آر  طرب ذات      أك لر  كشرح كلد  " ّلّلرة"ب " ًّلّلر"شرح كلد  : د ةّك

في  ر لةه " دلنلء"كفي قلر  ا ش ةلي في أاؿ ارددرؿ  دّؿ ارددرؿ . آر  طرب ذات      أك لر" ّلّلر"ب 
كل  ردـ نظلـ اإلقلر  ةلرنٍّ ة  رلكلدلت (. ك ف م)ارراةل ٌي  كاإلقلر  إر  دكييه ارالي  قت ارةذر 

ب ر )ار ي  كيع في ارةذر ( ا  ةرؽ: )ارديرة  كارعةدل   ار ي ّد  ش دؿ عل  أقرؼ زا دة  دّؿ كلد 
 ".153("ا  ةرؽ)قلؿ إر  كل( ؽ

 ّكاعد علد  
رت ارةكاعد اريلد   في ار  يلدؿ دع ةذكر ارديةـ  كدلد  ه ارٌلركل   في ارٌنةلط اّ ل  ٌْ  : دث 

 .ك لة  ارةذكر ةقركؼ دناال  -6
 .ؼ ت م  ريدـ  رةلح ارديلةـ رقد ارةذرلف/ ؼ ت ك: ك ةت ارةذكر اركاكل   عل  ارن قك اّ ي -7

                                                 
  .  ة اٌرؼ  كار الر76  ص  ارديلارة  أقدد در لر عدرديةـ ارٌلر  اريرةل   -153
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ّةل ه  إف  طل ب ذرؾ)در يلر ارةلل ي دف ارديي ؼ ةاكر له إّةلت فيؿ ار -8 ( ةاٌؾ ار  ييلؼ كا 
كدف اردي ٌؿ إف  يد دت اكري دف ارل الؼ ارداركؽ (  ؿٍ /ا أؿ)كدف ارد دكز ( فيؾ  /افكيؾ: )دّؿ
 .ةإّةلت  لء ار  كت أك قذف ل( عىهٍ /عى :كع )

ارةقث عل  د  يدؿ ارديةـ  ار ي   رل ر إدراج ددارؿ د  ةل   رلكلدلت اركظلال    ر   لؿ  -9
كع  أك اإلعراب  دّؿ ْى ارذم  ارل ذاف  ارٌذلف  ارل ذلف  ارٌ ي  ارل  لف  : )اكر  ل ق ب اريدد  أك ارف 

 (.ارل  لف  ارال  ي  ارال  ي  ارل كا ي

 .ار  دللز ةلف ارايؿ في قلر  رزكده ك يدٍّله  ةلف ّك لف -:

ةٌر اع ةري ارديةـ  زدنل  دع إّةلت كاؼ اردايكؿ دنه في رلن  ارايؿ ارد يدٍّم ةقرؼ  -;
رفل   رلددرؿ ارايليٌ  ٌْ  .ارديلكدلت ارص 

ـٌ  دللز ارةدع ةكيع كلد   -> ةيد ( ررلر اردادر)إذا كلف رال ـ أكّر دف دين  أقد ل دادرٌم  ل 
 .  أك  يدةد ارنكاعارةدع  إّرارا ةيدـ ةكاز ةدع اردادر  إ   إذا أرلد ةه ارٌد ر  عل  اريدد

 ةدع عل  ( ادلـ: )رـ ليذكر ارةدع ارةلل ي  إ   إذا كلف رلكلد  أكّر دف ةدع  دّؿ -=
 (.ةة رلء: )أك كلنت اركلد  يلر عرةل   دّؿ( أاد  )ك( ادلدلت)

ا  اردشة    ار ي عل  كزف  -< كفي رلن  اردؤن ث ( فيالفه /فيالفي )ةاكر ل ل ( فيالف)إّةلت اراٍّ
 .عطشلن /عطش : اردؤن ث. عطشلفه /عطشلفي : دّؿ ارددرؿ( فيالن /فيل )

 د ت اإلشلرة إر  دل شذ  دف الغ ارن  ب  دّؿ اردن كب إر  ارةدع دع عدـ رٌدي إر   -65
 .داردي

 كقلد ارر  ـ اإلدال ي  دّؿ اركلدلت اردش دل  عل   دزة ديدكد  ةيد ل كاك  رزدت  -66
ةـ  ةرٌض ارن ظر عف ار الؼ ارةالد اريرةل   في ك لة  ل  ر دل كاقدا في ةدلع دكاّي ل في اردي

 ذا عف ارةكاعد اريلد   ارد  ةي  في . ارٌ ي  يك ب  دز  ل عل  كاك كذرؾ( رءكس  كش كف: )دّؿ
 ".154"ارديةـ  ككلف ريدلل   ار  ر لب في ارديةـ ّكاعد ل

 ّكاعد ار  ر لب
ـ  ا ٍّةلع ةدل  دف ار س كارةكاعد في     ":155"ر لب دلد ة ارديةـ  ك ي كلّ ي 

ـ   -6 ـ   ر لب ددارؿ ارفيلؿ  ّ  ر لب دلد ة ارديةـ  ر لةل أراةل لًّل ق ب ارةذكر  ك قت كٌؿ ةذر  
 :ار دلء  كاركلدلت اركظلال    كةلء  ر لب ارددارؿ ارايلل   كلّ ي

                                                 
 .  كدل ةيد ل75  ص  ارديلارة  أقدد در لر عدرديةـ ارٌلر  اريرةل   - 154

 .  ة ارؼ  كار الر78نا ه  ص - 155
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ٌّالّي اردةر د  - أ  (.فيىؿ  فييؿ  فًيؿ)ار
ٌّالّي اردزلد أراةل  - ب  . لًّل عل  أن  ل كلدلت   أكزافار

 (.ديي ؼ ارٌرةلعي  دلقؽ ارٌرةلعي)ارٌرةلعي اردةر د   - ت

 (.ديي ؼ ارٌرةلعي  دلقؽ ارٌرةلعي)ارٌرةلعي اردزلد   - ث

ة  ر لةل أراةل لًّل ْى  .كر ٍّةت ارددارؿ ا  دل    كاركلدلت اركظلاي 
ر ة  كاقدة  ةرٌض ارن ظر إر  طرلة  ك لة  ل   دع اع ةلر ل)أ : ا ٍّةلع ار  ر لب ارراةل ي ار  لري -7

 -ح -ج -ث -ة -ت -ب -أ(  ككف  ف ق   يد    ك رة: كار  ر لب ةلف أفراد ل ق ب ارقرك 
 - ػ -ف -ـ -ؿ -ؾ -ؽ -ؼ -غ -ع -ظ -ط -ض -ص -ش -س -ز -ر -ذ -د -خ
 .م -ل -ك

ةط أك  ن اع ةلر ارقرؼ اردشد د ةقرفلف  كذكر اركلد  ارٌّؿ قركفنل  أك  -8 ٌْ  .اررلرل  دف ارض 

ة  ك رة:  ر لب ارقركلت كلر  لري -9 ٌْ  . ككف  ف ق   يـ 

 
 
 
 
 
 

 

 كاؼ ارةرص ارديركط اردددل
 :ارد طل ةلت ارانل  

فةط لةب ار  أٌكد دف ارٌلر  ( Windows Me.Xp)ةرنلدل ّردي لدكف  ّةل ه عل  نظلـ  شرلؿ  
ّةلتاردرةيل   رلٌنشظلـ؛ قلث ليش رط  ّةلت  ْى  .ارٌلر  اريرةل    كذرؾ ّاد دطلةة  ل رةللنلت ارت 

فلري ؛ أم أن  ل ديلف  إر  د طل ةلت " راـ"دلرلةللت ذكاكر ( =67)أك دل ةيدي دع ( ;=9)ديلرل  -
 .أك أكّر" راـ"دلرلةللت ( ;:6)دع ( ةن لكـ) شرلؿ ارنٍّظلـ  كلي  ق ف 

 . كاء ةدلع ارةزاء  كعدد ل أرةي دلرلةللت  ةرلةنل  ق( 6:55)د لق  عل  ارةرص  -

رد لعدة ارد اقٍّص  كدلا لت ( DOC)إيلف  إر  دلالت  (EXE)دةدكع  دف اردلٌالت ار  نالذل    -
ةلت   (.SETUP) نالذل   رل ّ 

 :ارةرنلدل
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 (.قرفلًّل يدف اردلا لت نا  ل)ةقث  رلع ةطرلة  ارا لرس  أك ةقث ا  ةرا ي  -
 .را لرس ار  رلعإدكلنل   ا  يدلؿ ةقث ا -

 :ةيد ار  ّةلت فإن نل أدلـ
ةرنلدل داد ـ ةطرلة   يدكٍّف اردةقر أك ارد درٍّس  دف ارةقث عف اردرادفلت ةشكؿ آري  كذرؾ دف  

علدنل أف  ارديةـ ارر ّدي لق كم عل  ةدلع دكاٌد ارديةـ ( ةقث)رالؿ إدراج ةذر اردلد ة في رلن  
اردش ة لت كارٌشركح كارش كا د في كٌلش ددرؿ ةنةنل إر  ةنب ةلرط رلة   اركّري  كددارله؛ قلث ر ٍّةت

 .ار  ةللدل   اردكةكدة في ارديةـ اركّري
كنةد  ظللؿ اردش ة لت ةلرل كف ارقدر  ةقلث ل  طلع ارةلقث أف لر لر قركؼ ةذر ارايؿ ارذم  

ٌّالّي أك ارٌرةلعي  أك ارردل ي دف درة يلت ارلرة  لرلد ارةقث عنه ق ب  ر لة ل في ارايؿ ار
 .كيييت ةنةنل  ككييع في كؿٍّ دن ل قرؼ كاقد فةط

كدل ل  طلع ارةلقث أف لظلٍّؿ ارايؿ ارذم لرلد ارةقث عنه في ارةل د   فلقاؿ عل  ةدلع  
ل  ؛ قلث طيةيت اردش ة لت ةلرل كف ارقدر  . الالؿ ارددرؿ  كدل  ي في ارٌن ر  اركّر

 :رالا 
ل  ةؽ ذكري في  ذي ارددارل   إر  أف  ارديلةـ ارديلارة أاةقت يركرةن   ةد  دن ل  نرلص دد  

رلا  ن كأف  ار دؼ اردن ظر دن ل  ك  لةل  ل قلة  ارن لطةةف؛ رن  ل  ةكـ ةل  ةالء كٌؿ دل ةد  دف 
ٌْ ؿ  قةلؽ كؿٍّ  ذا إ   ة كظلؼ   كنكركةلل داردات  كدل ا  يقدث دف د  ت  كرلس دف ارس 

ـ  إرراة ل  كذرؾ دل رد نلي عدللًّل في ديةـ ارٌلر   ارديلكدلت رةؿ ةدع اردلد ة  ك انلا ل  ك دّلة ل ّ
ـ  إةراءا ه اريدلل    كآرللت  اريرةل   ارديلارة؛ رف  كةه ارديلارة فله لظ ر ةدءنا ةلردن ل ارد  ةع  ّ

رراةه  . نالذي كا 
في ككنه رطكة  لٌد  ر طةلؽ دل لق لةه ارةلقث في دةلؿ ر لنللت ك كدف أ ٌدل   ذي اريدلٌل   

ـٌ دف دقلكر ارٌل لنللت ارقل كةٌل  ار ي   ي  إلقداث نةل  ةدلدة ةايؿ اإلةداع  ارٌنص  كدقكر  ل
دةدكع اإلةداعلت كلردب دّال  ار ي   كٌرد دف  كظلؼ ارقل كب  كرـ  كف دكةكدة دف )ار ٌالعلي 

شكلؿ ّدلد ؛ كركٌن ل اٌ رذت دع ارقل كب اكرا ةدلدة في اإلن لج كارٌ لةي  ّةؿ  أك  طٌكرت دف أ
ارٌنص ارٌنل ل عف ا  رداـ ارقل كب : أم( hypertexte)كذرؾ دف رالؿ دل ل ٌد  ةلرٌنص ارد راةط 

رٌنص؛ كةردةلل ه ارد طٌكرة  كار ي  دكٍّف دف إن لج ارٌنص  ك لٌةله ةكلال  و  يةنى  عل  ارٌرةط ةلف ًةنللت ا
ل  ريالّ  اردر ؿ  رٌف ارٌنص ارد راةط أداة إلن لج ةرنلدل  كارد لٌةي رلٌنص ارد راةط لردك ةدكري دن ةن
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ينل ةك رلًّل كةدكنه   ل قٌةؽ  ذا  ةلرد لٌةي  كارد  يدؿ رلقل كب كارقل كب؛ رٌف  ذا اررلر لق ؿة دّك
 (.ارٌنص ارد راةط)ارديط  

  في در لؼ اردةل ت إر  ديلةـ ديلارة راّل   في قلف  أ ل  ل كنشلر إر  أن نل ةقلة  دل    
ك أالل ل عل   ةنللت قل كةل   د طكٍّرة؛ ةلع ةلر أٌف ارقل كب  ك أداة كشكؿ كرر  كفيلء كعلرـ؛ أم 

ةراء عدلل لت د ح د دكع  /دن كج : ةدا كـ أشدؿ كأداةي إن لجو كفيلء رإلن لج كعالّلت إن لةل    كا 
لف  دع يركرة ا  شلرة دف  كدك كة   دع  نكلع دالدر اردلد ة ارد قل    كأف ل  ـ ةدل  دف اردر اٍّ

ردل ـ رةرة يللي  في انلع  ارديلةـ  كرنيدؿ دف أةؿ  أرلؼ ديلةـ ةدلعل    اع دلدنا عل  فكرة فرلؽ 
ل  ؛ رٌنه   لدكف  اٌكر اريدؿ ذم ارككادر ارددٌرة   ك الفي اراردل   كيلب أ ل ي في إن لج ارديلةـ اريرة

 .إنةلز ديةـ ديلار ذم كالءة ةة د فردم  دع أف  ذرؾ ل طل ب  رطلطنل دّلةنل  ك نالذنا د ةنل
كأيـة اك ي راكت ارٌدك كر عٌدلر . كاع دلد أنظد  ةقث د طكٍّرة ر ةرلب ارديةـ دف د  يدله أكّر

ك للت ار  ل ي  ارذم نلدل في أكّر دف دنل ة  علدل    ةيرك  رة إنشلء ديةـ د راٍّص في ارا 
 . الـ اهلل ك كفلةه رلةدلع: كر لـ دل ّلؿ أىفٍ . رقلة نل اردلق   إر  ذرؾ

 
 
 

 
 
 
 

       فتيحة بن يحي       : األستاذة

 أستاذة مساعدة جبامعة أب بكر بلقايد
(                    اعبزائر)تلمساف           Email:afnan_26@yahoo.fr 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
التوليد المصطلحي آلياتو وقضاياه: عنواف المداخلة  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :تقديػم
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وتقتضػػي . مػػن اؼبعلػػـو أف لكػػل ؾبػػاؿ مػػن اجملػػاالت اؼبعرفيػػة أفػػراد ينتمػػوف إليػػو وينضػػووف ربػػت لػػواءه
فمػػػا ىػػػو . ه اجملػػػاالت مصػػػطلحاتو التقنيػػػة اػباصػػػة بػػػوالضػػػرورة اؼبعرفيػػػة أف يكػػػوف لكػػػل واحػػػد مػػػن ىػػػذ

 اؼبصطلح؟ 
ىو عالمة لسػانية، ونتػاج حاصػل مػن االتفػاؽ علػى منحهػا داللػة معينػة سبيزىػا  :مفهـو المصطلح

ويتحػدد اؼبصػطلح بالقيمػة الػيت سبػنح . عن دالالت العاؼبات اللسانية األخرى اؼبتداولة يف اللغة اؼبشػرتكة
 .  النظاـ اؼبفهومي واعبدوؿ اؼبصطلحي الذي يندرج فيو لو، أي بضبط موقعو من

 .ويبكن للمفهـو اؼبعّن أف يكوف مونيما أو صيغة اربادية ناذبة عن االشتقاؽ، أو الرتكيب
وإذا كػػػاف صػػػيغة ارباديػػػة فهػػػو يوافػػػق عػػػددا مػػػن العالمػػػات الػػػدنيا ولكنػػػو يعتػػػرب إزاء اؼبونيمػػػات األخػػػرى 

 .ةمونيما واحدا يف السلسلة الكالمي
وعليػػو فػػإف اؼبصػػطلح وُبػػّدد باعتبػػار وحػػدة لغويػػة سبثػػل ؼبفهػػـو ؿبػػّدد داخػػل لغػػة االختصػػاص، وربػػّدد 

، وينقػػل معػػارؼ (6)لغػػة االختصػػاص بػػدورىا كنسػػق فرعػػي يشػػمل اؼبصػػطلحات ووسػػائل لغويػػة أخػػرى 
 .   تتفاوت درجة اختصاصها ودقتها وكذا استغالؽبا حبسب طبيعة ىذه اؼبعرفة وؾباؽبا

ح اللسػػػاين كغػػػريه مػػػن اؼبصػػػطلحات يف لغتػػػو األصػػػلية، أو حينمػػػا يكػػػوف يف بدايػػػة تطػػػوره واؼبصػػػطل
ونشػػأتو، يكػػوف مػػن الصػػعب، يف الغالػػب األعػػم، ربديػػد شػػروط اسػػتعمالو ربديػػدا دقيقػػا، ويكػػوف إذف 

 (  7.)مفتوحا ويزداد دقة مع اتساع اؼبعرفة
 
 

 :ظاىرة التعدد المصطلحي
لفة وىي ناذبة عن عدـ توحيد الرؤيػة اللغويػة وعػدـ وجػود ؾبػاؿ إف قضية اؼبصطلح أخذت أبعادا ـبت

اصػػػػػطالحي يشػػػػػكل أرضػػػػػية مشػػػػػرتكة يف البحػػػػػث اللسػػػػػاين، وال شػػػػػك أف عػػػػػدـ االتفػػػػػاؽ علػػػػػى اجملػػػػػاؿ 
االصػػػطالحي مػػػن شػػػأنو أف وُبػػػدث خالفػػػات مفهوميػػػة وأحكامػػػا مغلوطػػػة ووجهػػػات نظػػػر متعػػػددة يف 

ؿ بشرط أساسي من شروط الّدّقة العلميػة أال وىػو وصف الظاىرة اللغوية الواحدة، وذلك نظرا لإلخال
 (8. )االتفاؽ على اؼبصطلح اللساين كأداة مساعدة على التحليل والفهم وعلى ربديد اؼبعىن وتوحيده



العدد العاشر                                                 حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

 

 

 

~ 262 ~ 

 اجلزائر -البليدة  –جامعة سعد دحلب                       خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

ويكثػػػر اغبػػػديث عػػػن التعدديػػػة يف ؾبػػػاؿ اؼبصػػػطلحات اللسػػػانية، وىػػػذه التعدديػػػة نشػػػأت نتيجػػػة عوامػػػل 
 ...(. اللغات األجنبية، تعدد التخصصات اللسانيةتعدد البلداف العربية، تعدد )ـبتلفة 

وىكػػذا يطػػػرح موضػػػوع اؼبصػػػطلح اللسػػػاين نفسػػػو اليػػـو كمشػػػكل عػػػاـ يف البلػػػداف العربيػػػة، ويشػػػكل 
التباعد واالختالؼ االصطالحي بني ىذه األقطار، وداخػل القطػر الواحػد، مشػكلة بيداغوجيػة معقػدة 

 .   حيث تظهر الفوارؽ االصطالحية بشكل واسع
سػػتنتج فبػػا سػػبق أف أىػػم خاصػػػية سبيػػز اؼبصػػطلح اللسػػاين ىػػي التعدديػػػة علػػى مسػػتويات ـبتلفػػة نػػػذكر ن

 :منها
 .تعدد اؼبقابالت العربية للمصطلح األجنيب، أي األلفاظ الدالة على مدلوؿ واحد -
 .تعدد اللغات األجنبية اليت تؤخذ عنها اؼبصطلحات -

 .لداف العربيةتعدد اعبهات اليت تضع اؼبقابالت العربية يف الب -

االشػػػػػػتقاؽ، النحػػػػػػت، الرتكيػػػػػػب، ) تعػػػػػػدد األسػػػػػػاليب والوسػػػػػػائل اؼبتبعػػػػػػة يف وضػػػػػػع اؼبقػػػػػػابالت  -
 (.االقرتاض

 (9.)تعدد اغبقوؿ اؼبعرفية اليت تستعمل نفس اؼبصطلح -

ويبدو فبا سبق أف اؼبصطلحات اللسانية يف كافػة مسػتويات الدراسػة اللغويػة، الصػوتية، والصػرفية،  
جميػة، والدالليػة ليسػت خاضػعة للوحػدة يف االسػتخداـ، بػل يسػودىا التنػوع باسػتعماؿ والرتكيبيػة، واؼبع

 . مصطلحات متعددة جبوار اؼبصطلح اللساين الواحد
 

فلػػيس مػػػن اقتصػػاديات اللغػػة أف يكػػػوف )وعليػػو فالتعػػدد اؼبصػػػطلحي يػػوىم القػػارئ بتعػػػدد يف اؼبفػػاىيم، 
 (.:()ي واحدلكل فئة أو فرد مصطلحاهتا اؼبتعددة واؼبفهـو العلم

  :التػػوليد
تسػػعى اللسػػانيات اغبديثػػة، كغريىػػا مػػن اجملػػاالت اؼبعرفيػػة األخػػرى، إذل أف تتػػوافر ؽبػػا مصػػطلحاهتا الػػيت 
تعرب عن قضاياىا وفرضياهتا اػباصة حّت وبقق ؽبػا ىػذا ذباوبػا بػني اؼبشػتغلني بالبحػث اللغػوي، وتكػوف 

لكػن الػدرس اللسػاين . ثابػت ومعػروؼ الداللػةالتحليالت عليها القائمة عليها مؤسسػة علػى اصػطالح 
العػػرب الػػذي تعكسػػو األعمػػاؿ اؼبرتصبػػة والبحػػوث التطبيقيػػة اػباصػػة باللغػػة العربيػػة، يعػػاين مػػن مشػػاكل 
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اصطالحية عديدة ذبعلو أماـ االختيػار بػني أمػرين، إمػا الرجػوع إذل اؼبصػطلحات القديبػة، اؼبوجػودة مػن 
 .   حات حديثةقبل، وإعادة تعريفها، أو توليد مصطل

يهػػدؼ مشػػروع قاعػػدة االصػػطالح اؼبولّػػد إذل بنػػاء قاعػػدة :" وعلػػى ىػػذا األسػػاس يقػػوؿ الفاسػػي الفهػػري
 ( ;")معطيات مصطلحية متعددة اللغات باعتماد لليات التوليد

كما أف التوليد يف ىذه اغبالة نوع من التوسع اؼبعجمػي الػذي يػدخل يف إطػاره كػل الوحػدات الػيت يػتم 
 .ى شحنها دبدلوؿ معني يف ؾباؿ خاصاالتفاؽ عل

واللغػة العربيػة مػن . وىكذا فاؼبسألة تقـو على إحداث أو إهباد لفظ جديد للداللة علػى مفهػـو جديػد
اللغات اليت تقـو على مبدأ أساس يوسع ف دائرة اإلمكانات الػيت تتػيح إبػداع وحػدات جديػدة ومفػاده 

ليات التوليد اؼبختلفة اليت اعتمػدىا بعػض البػاحثني العػرب أف كل زيادة يف اؼببىن زيادة يف اؼبعىن، ومن ل
بيػد أف ...االشتقاؽ والنحت والرتكيب واجملاز واالقػرتاض والتعريػب: يف وضع مصطلحات لسانية نذكر

 .   اللغة العربية تعاين اليـو من أزمة توحيد ىذه الوسائل يف بناء اؼبصطلح
 :االشتقػػاؽ

، فهي سبلك وسيلة ىامػة لتوليػد بعػض الوحػدات (>)االشتقاقية ضمن اللغاتتصنف اللغة العربية 
اؼبعجميػػػة مػػػن بعػػػض حبيػػػث ترجػػػع صبيػػػع اؼبشػػػتقات إذل أصػػػل واحػػػد وبػػػدد معناىػػػا اؼبشػػػرتؾ ويشػػػري إذل 

مثل اسم اعبن مشتق من االجتناف، واعبيم والنوف تدالف أبدا على السػرت فتقػوؿ العػرب .معناىا اػباص
 (=)ه جنيت للدرع ُجنة، أجنة الليل، وىذ

فاالشػػتقاؽ عمومػػا ىػػو تلػػك العمليػػة التوليديػػة الػػيت تقػػـو علػػى إدمػػاج جػػذر يف وحػػدة أو كيػػاف معػػني، 
 .وىذا الكياف ىو ما يسمى بالوزف

فهػػو الطريقػػة اؼبتفػػق علػػى صػػحتها واألخػػذ هبػػا يف . ويعػػد االشػػتقاؽ أداة طيػػع لتوسػػيع اغبقػػل اؼبعجمػػي
 .  تكوين الكلمات العربية

 : التػػركيب
. عّن بالرتكيب بناء وحػدة دالليػة انطالقػا مػن العناصػر اؼبعجميػة الػيت تػرد مسػتقلة بػذاهتا يف اللغػةون

ويػدخل الرتكيػب يف إطػار .فهو ينتج عندما هبتمع عنصراف يف وحدة جديدة ذات مدلوؿ واحد وثابت
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ونيمػػات الػػيت ؾبموعػػة م: وتتحػػدد الصػػيغة االرباديػػة كمػػا يلػػي. مػػا يسػػميو مػػارتيّن بعلػػم الصػػيغ االرباديػػة
 .  تكوف اؼبركب أو اؼبشتق

والفػػرؽ بػػني الصػػيغة االرباديػػة الناذبػػة عػػن االشػػتقاؽ والصػػيغة االرباديػػة الناذبػػة عػػن الرتكيػػب ىػػو أف 
اؼبونيمات اؼبتصلة اليت تكوف اؼبركب يبكنهػا أف تػرد، يف موضػع لخػر، منعزلػة الواحػدة عػن األخػرى، يف 

لصػػػيغ االرباديػػػة اؼبشػػػتقة مػػػا ال يبكنػػػو أف يػػػرد إال يف الصػػػيغة حػػػني أف اؼبونيمػػػات اؼبتصػػػلة الػػػيت تكػػػوف ا
  .االربادية اؼبشتقة

وال تعػػرؼ الدراسػػات النحويػػة القديبػػة اؼبركػػب سػػوى علػػى شػػكل وحػػدة ملتحمػػة مكوناهتػػا التحامػػا 
 . خطيا، مثل بسملة، وحوقل، وتعرؼ ىذه الظاىرة باسم النحت

وخلػػػص النحػػػاة إذل نتيجػػػة . س اللغويػػػة القديبػػػةوقػػػد شػػػكل النحػػػت الكثػػػري مػػػن اعبػػػدؿ بػػػني اؼبػػػدار 
مفادىػػا أف النحػػت إجػػراء غػػري منػػتج، ألف العربيػػة ال تستسػػيغ اعبمػػع بػػني كلمتػػني منفصػػلتني أو أكثػػر 

 .ومنهم من أنكر وجوده يف العربية
فهػػو . ويػػرى بعػػض البػػاحثني أف النحػػاة واؼبعجميػػني ذبػػاىلوه مصػػطلحا ومفهومػػا يف أغلػػب األحيػػاف

أمػػا عنػػد ابػػن فػػارس فالنحػػت ىػػو بنػػاء كلمػػة جديػػدة انطالقػػا مػػن ( <. )عنػػد سػػيبويو مطمػػوس وؾبهػػوؿ
النحت عبارة عن تكوين كلمة جديدة مركبة مػن كلمتػني :" عناصر مأخوذة من كلمتني متميزتني يقوؿ

 (65".)أو أكثر للداللة على معىن مركب من معاين األلفاظ اؼبتكونة منها
وظل قضػية متفجػرة يرفضػو . لنحت دراسات ومناقشات عديدةأما يف العصور اغبديثة فقد عرؼ ا

البعض، ألنو يفسد على العربية ذاهتا، ويدعو إليػو الػبعض اآلخػر، ألنػو يسػاعد علػى سػد ثغراهتػا ويؤيػد 
 . تطورىا وترقيتها

يقػػػوؿ أحػػػد . واؼبالحػػػظ أف الرتكيػػػب مػػػادة غنيػػػة ومتفجػػػرة فهػػػو بػػػؤرة التوليػػػد اإلبػػػداعي واالشػػػتقاقي
ذخرية مطمورة ضاع إرثها يف ميداف الدراسات اللغويػة العربيػة وهبتػت صػورتو يف األحبػاث " والباحثني إن

 (66.)اللسانية اغبديثة
 :اإللصػاؽ

ويعمػػل . اإللصػػاؽ عبػػارة عػػن اعبمػػع بػػني وحػػدة لغويػػة ذات داللػػة مػػع أخػػرى ال داللػػة مسػػتقلة ؽبػػا
العناصػػر غػػري الدالػػة باللواصػػق وىػػي وتسػػمى . اجملمػػوع علػػى تكػػوين وربقيػػق الوحػػدة االشػػتقاقية اؼبػػرادة
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: ؿبػػدودة العػػػدد تسػػاعد علػػػى خلػػق كلمػػػات جديػػػدة انطالقػػا مػػػن كلمػػات موجػػػودة سػػلفا، وىػػػي أنػػػواع
 . سوابق ولواحق

ويقػػـو اإللصػػػاؽ بػػدور ىػػػاـ يف تنميػػة اغبقػػػل اؼبعجمػػػي يف كثػػري مػػػن اللغػػات، ألنػػػو يزيػػد مػػػن أعػػػداد 
العربيػة ال تعػرؼ سػوى عػددا ؿبػدودا مػن اللواصػق  واللغػة. الكلمات اؼبوجودة مع منحها داللػة جديػدة

، منها ما ىبػتص باألفعػاؿ، مثػل اؽبمػزة والتػاء (سألتمونيها)وذبمعها عبارة ( حروؼ الزيادة)اليت تسمى 
والنػػوف، ومنهػػا مػػا ىبػػتص باألظبػػاء، مثػػل اؼبػػيم واؽبػػاء، ومنهػػا مػػا ىػػو مشػػرتؾ بػػني األظبػػاء واألفعػػاؿ، مثػػل 

 . األلف والواو والالـ
، فظهػػرت (يػػة)لػػى ىػػذا األسػػاس، صػػيغت بعػػض اؼبصػػطلحات اللسػػانية اعتمػػادا علػػى الالحقػػة وع

 .تعابري، مثل اػبيشومية، وألسنية، و معجمية، وداللية، ودالئلية
وىذه اؼبصطلحات القليلة تظهر أف اللغة العربية ال زالت يف حاجة إذل أف تنهل مػن النبػع الفيػاض 

هػػي ؿبتاجػػة أكثػػر مػػن أي وقػػت مضػػى إذل خلػػق لواصػػق جديػػدة ف. لإللصػػاؽ يف توليػػدىا االصػػطالحي
 . لتساير ركب اغبضارة

 المجػػاز
وىو باب الكلمات الػيت تسػتعمل ؼبعػىن ـبتلػف عمػا وضػعت لػو يف اغبقيقػة لوجػود عالقػة أو قرينػة 

 .فهو استبداؿ مدلوؿ بآخر مع بقاء الداؿ مطابقا. بني اؼبعىن اغبقيقي واؼبعىن اجملازي
ب كونو مصدر شاعرية اللغة، فهو مبدأ من مبادئ التطور اللغوي ووسػيلة مػن الوسػائل واجملاز جبان

فػإذا بلػغ نظػاـ التسػمية ُقصػاره، :" يقػوؿ أنػدري رومػاف. اليت تتسع بو اللغة وتتفرع للتعبري عػن حاجاهتػا
ة االسػػػتعارة و الكنايػػػ: ؾبػػػاؿ اجملػػػازات الواسػػػع منهػػػا أخصػػػب اجملػػػازات( أي عػػػادل اؼبصػػػطلحات)فلديػػػو 

 ".والتعاوضة
واستغلت اللسانيات اؼبعاصرة التأشريات اجملازية للظػواىر اللغويػة، وقػد سػار بعػض البػاحثني العػرب 

 .يف اذباه طريقة التوسع اجملازي يف تعريب اؼبصطلحات األجنبية
وعليػػػػو، فالتوليػػػػد علػػػػى الطريقػػػػة اجملازيػػػػة شػػػػكل مػػػػن أشػػػػكاؿ التنميػػػػة اللغويػػػػة واالصػػػػطالحية علػػػػى 

لكػػن اسػػتغالؿ ىػػذه . هػػاج يف نقػػل اللفػػظ للداللػػة علػػى معػػاف جديػػدة لوجػػو شػػبو معػػنياػبصػػوص، ومن
 .القاعدة يف بناء اؼبصطلح اللساين حديثا ظل ؿبتشما وخجوال يف ىذا اجملاؿ
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 :الدخيػػػل
يعػػػد الػػػدخيل أسػػػلوبا مػػػن األسػػػاليب اللغويػػػة الػػػيت تػػػدعو إليػػػو، مػػػن جهػػػة، الرغبػػػة يف نقػػػل اؼبفػػػاىيم 

لعربية، وانعداـ مصطلحات عربية تؤدي نفس معاين اؼبصطلحات األجنبيػة مػن جهػة اغبديثة إذل اللغة ا
 .ثانية، فهو ظاىرة لغوية عامة تشرتؾ فيها صبيع اللغات الطبيعية

وعليو فإف اؼبصطلحات الدخيلة زبضع للقواعد الصوتية للغة العربية وذبري عليها تعديالت لػتالءـ 
 . ؼبعجمي االصطالحيالنسق اعبديد وتصبح جزءا من الرتاث ا

وينػػدرج ربػػت إطػػار التوسػػع عػػن طريػػق الػػدخيل اؼبصػػطلحات الػػيت تنتمػػي جملػػاالت معرفيػػة ـبتلفػػة، 
ذلػػك أف أي حقػػل معػػريف يبكنػػو أف يسػػتعري ألفاظػػا مػػن علػػـو أخػػرى الػػيت تناسػػب التعبػػري عػػن مفاىيمػػو 

إف ربػػوؿ اؼبػػدلوؿ شػػرط اػباصػػة مػػن غػػري أف تعػػّن ىػػذه األلفػػاظ، بالضػػرورة، مػػدلوؽبا السػػابق نفسػػو، بػػل 
 (67. )أساس يف االصطالح اؼبميز غبقوؿ اؼبعارؼ

فقػػػػد كػػػػاف النحػػػػوي يسػػػػتعني . ويقػػػػدـ لنػػػػا النحػػػػو العػػػػرب خػػػػري مثػػػػاؿ علػػػػى ىػػػػذا النػػػػوع مػػػػن التوليػػػػد
وقػػػد تػػػأثر قػػػدامى اللغػػػويني بأصػػػوؿ :" يقػػػوؿ أنػػػيس فروبػػػة. باؼبصػػػطلحات اؼبنطقيػػػة والفلسػػػفية والفقهيػػػة

 (68".)اللغوية اؼبنطق وخاصة فلسفة أرسطو
فهػػو طريقػػة توسػػيعية اقتصػػادية . ويعػػد الػػدخيل مػػن الطػػرؽ اؼبشػػروعة والفعالػػة علػػى اؼبسػػتوى العػػاؼبي

واغبػػػػل الػػػػذي يقدمػػػػو اعبهػػػػد األد ، وىبفػػػػف جزئيػػػػا مػػػػن االختالفػػػػات االصػػػػطالحية، ووبػػػػرـت مفهػػػػػـو 
 .األصلية

علػى مػػا ىػػو بػني بلػػد وبلػػد وىػذا التبػػاين ال يقتصػػر . وتتبػاين وجهػػات النظػػر يف ىػذا اؼبوضػػوع أيضػػا
فبعضػهم وببػذ الرتصبػة واآلخػر يبيػل إذل . وبني جامعة وجامعة، بل ىو موجود حّت بني باحث وباحث

وبعضػهم يفضػل الرتكيػب اؼبشػتمل علػى أكثػر مػن كلمػة وبعضػهم يفضػل . التعريب واآلخر إذل النحػت
 االشتقاؽ؟ 
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 :خالصة
لكػن أراء علمػاء اللغػة . د اؼبصطلح مألوفة ومعروفة يف صبيع اللغػاتنستنتج فبا سبق أف قواعد تولي

العربيػة زبتلػػف وتتضػػارب يف النظػر إليهػػا، فمػػنهم مػػن يقػف عنػػد اؼبقولػػة القديبػة أف العػػرب تشػػتق بعػػض 
 .  ولذا فال ؾباؿ للحديث عن وسيلة أخرى غري االشتقاؽ. الكالـ من بعض

ومػػػن . إللصػػػاؽ كحالػػػة مػػػن حػػػاالت االشػػػتقاؽوىنػػػاؾ خػػػالؼ علػػػى أشػػػده فيمػػػا يتعلػػػق دبسػػػألة ا
البػػػاحثني مػػػن يفضػػػل التعريػػػب علػػػى التوليػػػد واؼبػػػراد بػػػو إخضػػػاع اؼبصػػػطلحات األجنبيػػػة للطػػػابع العػػػرب 

كما شكل الػدخيل أو . واستعماؿ أوزاف اللغة العربية مع اغبفاظ على األصوؿ األجنبية للمصطلحات
مػػن جعػػل عمليػػة اقػػرتاض مصػػطلحات أجنبيػػة ومػػنهم . االقػػرتاض ؿبػػط خػػالؼ بػػني مؤيػػدين ومعارضػػني

 .    خاضعة لشروط وقيود كثرية
أما الرتكيب أو النحت فلم وبظ عند العديد من البػاحثني سػوى بػالتنقيص مػن شػأنو، ولػذا دل يػتم 

ومػن مث فهػو ينظػروف إليػو . استغاللو بشكل كاؼ على اعتبار أف اللغة العربية لغة اشتقاؽ ال لغػة كبػت
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العربيػػة ولكنػػو فقػػط وسػػيلة يػػتم اللجػػوء إليهػػا يف حػػاالت  ةرا تارىبيػػا مػػن مصػػادر اللغػػال علػػى أنػػو مصػػد
 .ونتج عن ىذا شبو إغفاؿ للمصطلحات اؼبنحوتة واؼبركبة.نادرة

وىكػػػذا نالحػػػظ أف أزمػػػة اؼبصػػػطلح تنحػػػدر مػػػن أزمػػػة البػػػاحثني أنفسػػػهم واخػػػتالفهم حػػػوؿ كيفيػػػة 
 .اللجوء إذل وسيلة أو أخرى استعماؿ الوسائل التوليدية وضرورة أو عدـ ضرورة
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 طالبي عبدالقادر
 جامعة البميدة

 
 الواقع واآلفاؽ -استعماؿ المعاجـ والقواميس في عصر المعموماتية 

 مقدمة

دنه أّنلء ارةقث كاردراةي   دارةكادلس اردكةكدة في اردك ةلت أدر  ةا  يدلؿ ارديلةـ ك 
ار ي لايب إلةلد ديةـ ,رلا  قلندل ل يلؽ اردر ةيةط ةيض ارداطلقلت كاردال لـ 

في ظؿ  ةل ةلكز دق كاي ارديلني ارلركل  كاردال لـ اركال لكل   ار ي الرت عدلد  ارال د
 .كاردكردة ارد  يدل  في ش   قةكؿ اريلـك كارانكف    لرع  ند ي رد ر  ارداردات ارالل 

دل في علرد     ناؾ ار كنكركةلل ةاا  ل انةلزا ةشرلل  ريع ر لطر ه "نل ارد يكر ةقد  ارّر
فإذا كلنت اريلـك ارقدلّ  دع ارنظرل  اردلكلر ل    قدث عف  للدة  كةلرةدر ارذم   لقه ر ل 
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ار للدة   ن قدث عف أاةقنل  عل  يلر دل كلف علله اإلن لف رلطةلي  فلف اردر ارلـك يدا 
 للدة   ك ع دف لـك ّرر عل  دةلؿ ار يللـ كك ل له في ش    xliا ة دلعل  رل كنكركةلل

 .xliiأطكاري ةلع ةلري أفيؿ ا   ّدلرات في علرـ ارديلكدل ل  اردنشكد
لرايؿ دف  ذا اردنطلؽ أاةح ارديةـ ا رك ركني ك لل  د د  دف ك ل ؿ ارن كض ة

ار يللدي كدل الر رزادل عل  ار ل لت ارةل د  عل  ارةقث ار اكلر في  طكلري ةلرةدر ارذم 
 .ل لح رألفراد ارديلكد   كليع أّداد ـ عل  رط  لر ارقيلرة

 مواكبة المعجـ لمتطور التكنولوجي
 المعجـ و الطباعة/أ

ةرل قللة ارنلس؛قلث ارذم يلر ةلر راعه رلطةلع  د" ةك نةلرج"اريلرـ ددلف ررةؿ ا ده 
كلف ع لرا عل  ار لةةلف   كأاةح دل  لرعت د لرة اريلـك كنشطت قرك  ار أرلؼ كارنشر

 .طةيه كعل  ارد يلدلف قللز ه    ؿ اردنلؿ   ة لط ار كلا 
 نلرت ارديلةـ اريرةل  قظ ل دف نيد   ذا ا ر راع كظ ر رلكةكد ارديةـ اريرةي اردطةكع

ل   ةدلد   :دّال ة  ك كارت طةيل ه ةشكؿ  رلع ؛ فطةع  ارذم أرذ قي
 .;:=6 لج اريركس كاقلح اريرةل   ن  -
 .5>=6در لر اراقلح  ن  -
 .7>=6 ن  ارةلدكس اردقلط-
 .;>=6ارداةلح اردنلر  ن  -
 .7==6  ن  ر لف اريرب-
 .7==6 ن   أ لس ارةالي -
 .xliii <==6 لج اريركس  ن  -

لف إر  اردشلرك  في رلديلةـ ار اركر  ل دت  ذي ارطةيلت  ةدلد  في رات ان ةلي ارد  شّر
 :   كنرص ةلرذكر كارد ل د  في  طكلر ل انع ارديلةـ اريرةل 

ارذم قلكؿ ا  دراؾ ةيض اررالظ اريرةل  (  8==6-75=6)دكزم ارد  شرؽ  ار كرندم -
 .xliv كدل  ارديلةـ اريرةل "ار ي  ةطت دف ارديلةـ ارةدلد   في دؤراه ارديركؼ 
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كيع ارلةن  اركر  رلديلةـ ار ي    ـ  ارذم (<9<6-:;=6)   شرؽ ارردلني فلشرارد-
 .xlvةلر طكر ار لرلري رألرالظ اريرةل  كعالّ  ل ةلرلرلت  ار لدل   

 ؛ ذا ا ن شلر اردذ ؿ رلديلةـ اريرةل  اردطةكع  ف ح ارةلب رليلدلء كارداكرلف ر طكلر ل    
فلدل ا  ـ ارةيض   قلالت اركاردة فل ل ةيد ارطةلع  فيدد ارةيض إر   نةلق ل ك  ةع ار ا

ر ككف اّرب إر   طليلت ارطلة    اّرر  ةلرةقث في علكة ل  كدكاطف ارنةص فل ل 
 . xlviكار ل ذة  في ش   اريلـك

 جيود تطوير المعجـ  العربي -1
 الجيود الفردية1-1
 :عةد اهلل اريالللي/أ

ي ّلـ ة ل في انلع  ارديلةـ اريرةل  قلث ر ةه دف أ ـ ارعدلؿ ار " ليد  ديةده اردرةع
" ق ب ار ر لب ارنطةي  ذاكرا فله دل ا  طلع دف ارداطلقلت اريلدل   كارداردات ارلركل   

ككلف دف ارطةليي إف ليّر فله عل  اركّلر دف ار نلت  ف  اردؤرؼ كلؼ نا ه عدال   
   xlvii" قدي ل  طليه فرد كاقد  د دل ةذؿ دف ارة د  أف ليطلع ةه  ك 

 اردلر داطا  ارش لةي /ب
ّي  أكّر دف عشرلف  ن   في ةدع    ك كاقد دف ركاد ار أرلؼ في ارديةـ ارد راص 
 .>:<6طةع دف طرؼ ارةلدي  اريرةل   ن    ار ي ةدي ل في ديةـرداطلقلت اريلدل  ا

ارديةـ اري كرم   :  ل ة ديلةـ د راا  في دةل ت عدة دنكدل  أرؼ اردلر  عد
 .إرن...رديةـ ارداطلقلت ارةراقل  ا

 جيود المجامع المغوية -2
 :عدلت اردةلدع ارلركل  ارديركف  دّؿ

 .دةدع ارلر  اريرةل  ةلرةل رة-
 .دةدع ارلر  اريرةل  ةددشؽ-
 . اردةدع اريرةي ر ن لؽ ار يرلب ةلررةلط-
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ف رالره عل   أرلؼ ديلةـ   الءـ  دع د طلةلت  اريار دف اررالظ في شكؿ  قلفظ د
كدل   ل ـ في ناس اركّت في  ةرلب ديلني اررالظ  اردرلل   عل  راكال  ارلر  اريرةل  

 .ك اردكردة  في ارلر  
قدلّنل عف اردةلدع ارلركل  اركةرل ارديركف    لن لنل  ة كد أك  ؾ اريلدللف في ارديل د    

  ةلرررطـك ارذم  ل ـ ةدكري في كلردي د اردكري رلر  اريرةل  اردن شرة في رةكع اركطف اريرةي
 طكلر ارانلع  ارديةدل  رلا  فلدل ل يلؽ ةيالّ  ارلر  اريرةل  ةلرلرلت كارل ةلت اإلفرلةل   

ةيد دكافة  ارةلدي  اريرةل  عل  اّ راح ارقككد  )  9><6 أ لس اردي د  ن   كذرؾ دنذ
 (.ار كدانل 

 :ره عدة أعدلؿ ديةدل  ةلرزة دن ل 
 .7<<6ادر  ن   ارديةـ ار ل ي

 .:<<6ارديةـ اردل ر ادر  ن  
 .عرةي ّلد ارطةع/ديةـ ّنل ي ارلر    كاقلي 
     xlviii .عرةي ّلد ار أرلؼ/ديةـ ّنل ي ارلر  اكدلري 

ة كد ةدلعل  أررل  ل دت في  طكلر ارديةـ اريرةي نةاد  لؾ اردؤ درات كارندكات ار ي 
رةن  أ ل ل  في دعـ دشلرلع  طكلر   عن ل شكلت  ار كاللت كا  الّللت اريرةل  ارد دري 

 .ارانلع  ارديةدل 
 حوسبة المعاجـ/ب 
 المعاجـ الغربية-1
في ارّةلف  ارررةل  ر ن ار  لرع ارديرفي  فكرة دكاكة  اريلـك اإلن لنل  ر طكر اريلـك  

ـك ك ة د ذرؾ في اركّلر دف  اردرا لت اريلدل  ار ي  قلكرت ةةدل  إدرلؿ اريل  ار ةرلةل  
دل     .اإلن لنل  إر  علرـ ار كنكركةلل ارّر

ك ك شكؿ  –ك ك دل لينلنل في  ذا اردةلـ  –اردرا لت كارعدلؿ في  دةلؿ قك ة  ارديلةـ  
دل  ا  الدة دن ل اردنل ل ار رةكل   في  دف أشكلؿ دكاكة  اريلـك اإلن لنل  رل كنكركةل  ارّر
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ا ةلع  ارديةدل  إر  أةيد ارقدكد ّازت ةلرانك   قةؿ  طكلر ارك ل ؿ ارةلدايكةل  ْن ةيل ل  ـه
 .كفنهل دش ركل ةلف عدة دللدلف  في عدة دةل ت  ل ةل ده ةدع دف ارةلقّلف

  
 أشكاؿ حوسبة المعاجـ في العالـ الغربي 1-1

 ل  كنكركةلل ف ق الر كؿ اريلرـ ل قدث عف ّكرة   اريةلب" فلف نلكدلف" دنذ ظ كر قل كب
كةلرة   لفلّف قت آ  microprocessorدف ارديلرةلتأةللؿ ك رد طكرة ااردارات ا رك ركنل  

كفي أشكلؿ د يددة رقك ة   xlixفي ديلرة  ارديلكدلت ك رزلن ل عل  شرا ح علرل  اردّ 
 :نذكر دن ل في دةلؿ قك ة  ارديلةـ   ارديلكدلت

 معاجـ محسوبة  مخزنة عمى األقراص الميزرية 1-1-1 
أعط  دفيل ةدلدا ريدلل  قك ة  ارديلكدلت  lالة  دن ل كاردرن ار راع ارّراص ارللزرل  ار

إيلف  إر  ار طكر ار رلع في ررلت ارةردة  كؿ  ذا ا  رؿ في قةؿ انلع    ك رزلن ل
دل ل د  ةلرديلةـ ا رك ركنل   ارشل ي  اّف في اردكؿ ارررةل     كظ رارديلةـ كقك ة  ل 

 :دّؿ 
رذم لقدث ةلف ارقلف كاّرر في شكؿ ارارن ي ا LAROUSSE LE PETIT ديةـ

 .ن ن ادر آرر ل  ذي ارللـ
ةد في دل لك ددرال ديةدلل ك ك ةذرؾ لاكؽ  5:55>عل  لق كل  ذا ارديةـ ا رك ركني  

 .ددرال ديةدلل 555>9ارذم لق كم عل   LE PETIT ROBERTنظلري ديةـ 
 معاجـ محوسبة متاحة عمى الشبكة العنكبوتية2-1-1

 لةيؿ دف شةك   WEBرلكلب " لـ ةلرنرزري"قد لي ةد أف ار راع ارةرلطلني أرـ لكف 
ك دفؽ   شةك  دكشكف  رلةدلع  -كلنت   د  ّةؿ ذرؾ كدل-رةلنت ار ا ن رنت أك

 .ارديلكدلت فل ل ل قرر دف ّلد ار رل  ار ي كلنت  دؼ إنشلء نكا  ل أكؿ درة 
 ريلرـ ارررةي في نشر ارديلةـ كا  لق  ل رال  يدلؿ رركاد ارشةك   ا  رلت  ذي ارشةك  في
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رليّر عل  كـ  ل ؿ   ارل لكلكاي أف لةـك أم شرص ةلرةقث عف اكةر ارديلةـ اركرةل  د 
ار ي   لح ارةقث عف ديلني اررالظ ةلرلت  كاردكاّع ارر دل  كيلر ارر دل    دف ارديلكدلت

 .د يددة
  رـ لك ؼ ارةلقّكف  ةقك ة  ارديلةـ ةؿ ّلدكا أليل ةقك ة  اردك كعلت اريلدل  كارّةلفل  

 :رزلن ل عل  ارّراص كا  لق  ل عل  ارشةك  كنذكر دن لك 
ار ي ةيلت في ّرص رلزرم كاقد في  UNIVERSALISك ة  اردك كع  ارارن ل  ق 

لل 75لاكؽ  قلف أن ل  شرؿ  فيللل دل اردر نا ه عل  اردك كع     كأةرم دةلدا كّر
 .ارةرلطلنل 

دف ل لةع انلع  ارديلةـ ا رك ركنل  في ارررب لدكنه أف لك شؼ  لؾ اردزالل ار ي  ةدد ل    
 :ف رالؿ أشكلر ل اردطركق  رال  يدلؿ  ف ي   دح بقك ة  ارديلةـ  د

 . رزلف كـ  ل ؿ دف ارديلكدلت ةة د  ك كلرلؼ اّؿ دف طةي ل عل  اركرؽ-
 .إدكلنل   يدلف ارر كدلت كاراكر ار كيلقل  ارّلة   كارد قرك  -
 . رع  عدلل  ارةقث كار رةد  اّرل  إر  أكّر دف رر  -
 .عل  ارشةك  اك عل  ارّراص ارللزرل إدكلنل  ار قدلث ار رلع رلن ن -
 . طكلر إ ةلف كا  يدلؿ ارلر  -
 cloudإنشلء دراكز رلديكدلت كةنكؾ علردل  رلداطلقلت در ةط  ةشةك  علرل  ار ةنل -

li
 computing 

 :حوسبة المعاجـ في العالـ العربي  2-
ي  شةلع ارد  دلف كلف ر طكر  علدي ارل لنللت ارقل كةل   كطةكيرافلل ارلر   اّر كةلر ف

ةقك ة  ارديلةـ اريرةل  في اريلرـ اريرةي دف  ل لت ر دل  كةلقّلف في درلةر  ارلر  ك 
 :ارل لنللت  دّؿ

 .عةد اررقدلف قلج الرح كدشركعه ارذرلرة ارلركل  اريرةل . د -  
 .عةد ارةلدر ارال ي ارا رم  في درا ل ه قكؿ آرللت قك ة  ارديلةـ اريرةل  .د-
ه ارد دلزة في إدرلؿ ارلر  اريرةل   إر  ارنظـ ارديلكدل ل  نةل. د-  . ؿ عل  كةقّك
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رل  رلر   طكلر ارديلرة  اّ دقدد ارقنلش كدشركع نظرل  قل كب ر لنل    دؼ إر .د-
 .اريرةل  

شرلت ّيل  قك ة  ارديلةـ اريرةل  ةلؿ اركّلر دف اردشلركلف في   ةدكازاة دع  ذي اريدلؿ 
ار ي نظد  ل در لؼ ارةلديلت اريرةل  كار ل لت ار لل ل    رات اريرةل ارندكات كاردؤ د

كدل ا  دت أليل ةيض ارشركلت اريلدل  في .  ارر دل  عل  در أكّر دف ناؼ ّرف  ةرلةل
قةؿ ارةردةللت ةقك ة  ارديلةـ اريرةل  ك طكلر ا  رداـ ارلر  اريرةل  في دةلؿ ارديلكدل ل  

 ل نظرة عف ندكذج ارديلةـ اردقك ة  علد  كاراكرة ار لرل   يطلن

 
 المعاجـ العربية عمى االنترنت2-1 

لنةري اإلشلرة إر   أف نيرض كاّع ارديلةـ اريرةل  ارلركل  دن ل كارد راا  رةدل ّةؿ 
لدل  قةلة  درة  لؾ ارد يلة  ةكاّع ا  يدلؿ شةك  ا ن رنت في اريلرـ اريرةي ارذم ليكس أّر

لنةري ار قةل ةلركيع ا ة دلعي   ك   لله ارقلؿ في اريلرـ ارررةيع د دنل  دةلرن  ةدل  ك
 ف اركاّع نا ه ق   في  لؾ اردكؿ ار ي لر اع فل ل د  كل درؿ ؛في ةيض اردكؿ اريرةل  

ّةلفي  -في نظرنل –ركف اردشكؿ   ارارد  إر  ييؼ دل  ك دكةكد في ةيض اردكؿ ارررةل  
كار لئ في ةيض ارقللف ر ذي ارشةك  كك ل ؿ  ةقت ك شؾ أف  ذا ا   يدلؿ ارةللؿ

دل  إر  قك ة  ارديلةـ ك طكلر ا  يدل ت ا طكلر ارةرادل ارر  عل ارديلكدل ل  ارقدلّ  لؤّر 
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ةقردلف ارةل دلف علل ل دف دالقظلت  ؛ارلر  اريرةل  علد  في دةلؿ ارانلع  ارديلكدل ل  
 .ل  ـ إر  نةلط ارنةص كاريلب فل ل ك نةل  ارد   لكلف ر ذا اإلن لج اريلدي ارّةلفي 

 المعاجـ المغوية العامة عمى األنترنت /أ
 ةدـ اركّلر دف اردكاّع ا رك ركنل  ارر دل  كيلر ارر دل  رددلت د يددة في شرح اررالظ 

 : كةللف ديلنل ل في
 . ديةـ عرةي كاقد-
 .عدة ديلةـ عرةل -
 ( .عدلل  ار رةد ) ارديلةـ ارةنةل   -
 :  أدّل  

 :دكّع شرك  ارر رلةردةللت 
ديلةـ عرةل  في دكّع   ةي   يـ  دكّع شرك  ارر رلةردةللت عدة ديلةـ عرةل  لةدـ

اردقلط  دقلط اردقلط  ارك لط  ارةلدكس اردقلط  ر لف اريرب  نةي  اررا د  : كاقد  ي
 . اررني
دكاد .ـ اردؤرؼ ارديةـ

 رلقرؼ

 عدداركلدلت عدداردش ةلت عدد اردكاد

 65.555= 95.555 95.555 <6.97 أدلب ارلةدي كشقلدة ارركرم دقلطار

 6.855.555 :;<.9= 66.755 955 ةطرس ارة  لني دقلط اردقلط

 9:5.555 85.555 555> 7:5 دةدع ارلر  اريرةل  ةدار ارك لط

ارةلدكس 
 اردقلط

 88.555> 5.555> 66.555 5<8 ارالركزآةلدم

 89<.8<9.9 <69.=:6 .3..< :88 اةف دنظكر ر لف اريرب

 ;>6.<66 <7;.: 697 --- إةرا لـ ةف نلاؼ  نةي  اررا د

 7.555.555 555.:<6 85.555 6>6.5 عةد اررني أةك اريـز اررني

http://knol.google.com/k/void%280%29;
http://knol.google.com/k/void%280%29;
http://knol.google.com/k/void%280%29;
http://knol.google.com/k/void%280%29;
http://knol.google.com/k/void%280%29;
http://knol.google.com/k/void%280%29;
http://knol.google.com/k/void%280%29;
http://knol.google.com/k/void%280%29;
http://knol.google.com/k/void%280%29;
http://knol.google.com/k/void%280%29;
http://knol.google.com/k/void%280%29;
http://knol.google.com/k/void%280%29;
http://knol.google.com/k/void%280%29;
http://knol.google.com/k/void%280%29;
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يةدل د يدد ارلرلت ل  طلع ارةلقث إف لةقث فله عف إقدل كدل ليـ دكّع ارر د
 .كارارن ل  كارردلنل  كار ركل   اريرةل  كا نةللزل : ارداردات كديلنل ل في ردس ررلت  ي

ordinateur :اك ب اركلد     

  

 
 
  

إنةللزم  -عػرةي       
 - عػرةي

 فػػرن ي
   

 - عػرةي

  ػػػركي
   

 -عرةي 
 أردلنػػػي

  

English – 

Arabic    
Français – 

Arabic    
Türkçe – 

Arabic    
Deutsch - 

Arabic    

  

ordinateur 

Nom 
machine automatique de traitement de 
l'information 

 ُكوْمبُيوَتر , ُكمْ ِبُيوَتر ,َعْقٌؿ ) ِدَماغٌ  , حاِسٌب ( ِإِلْكتُروِنّي  ,حاِسٌب آِلّي  ,
 

 المعاجـ المتخصصة/ب                 
ذرؾ أف انلع  ل   ةـ ارلركل  اريلد كاّع ارديلةـ ارد راا  رلس أق ف قل  دف ارديل

كا  يدلر ل  اطدـ ةيةةلت كّلرة دلدل  كدينكل  ريـ  لؾ اردقلك ت ارةلدة رةيله في د  كل 
 :  طليلت ارنرة  دف ارطلة  كارةلقّلف دّؿ 

   
   LEXAR   بنؾ معربي

ارديلةـ عل  إرراج دةدكع  دف  liiعدؿ ارةلقّكف في اردركز اريرةي ر ن لؽ ار يرلب ةلررةلط
 :اردر ا  في عدة علـك دن ل 

عدد   ن  ارطةع ا ـ اريةـ 
 ارداطلقلت

 3059 1989 ارل لنللت ارديةـ اردكقد رداطلقلت 1

 6318 1989 اريلد  كارنككل  ارديةـ اردكقد رداطلقلت ارالزللء 2

http://qamoos.sakhr.com/SearchResults.aspx?Lang=A-F&TextBox1=ordinateur
http://qamoos.sakhr.com/SearchResults.aspx?Lang=A-F&TextBox1=%D9%83%D9%8F%D9%85%D9%92%D8%A8%D9%90%D9%8A%D9%8F%D9%88%D8%AA%D9%8E%D8%B1
http://qamoos.sakhr.com/SearchResults.aspx?Lang=A-F&TextBox1=%D9%83%D9%8F%D9%88%D9%85%D9%92%D8%A8%D9%8A%D9%8F%D9%88%D8%AA%D9%8E%D8%B1
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 4074 1990 اررلليللت كارالؾ ارديةـ اردكقد رداطلقلت 3

 846 1992 اردك لة  ارديةـ اردكقد رداطلقلت 4

 4535 1992 اركلدللء ارديةـ اردكقد رداطلقلت 5

 2146 1992 كة ـ اإلن لف ارديةـ اردكقد رداطلقلت اراق  6

 3018 1993 كار لرلن ارديةـ اردكقد رداطلقلت اّّلر 7

 6596 1994 ارقللء ارديةـ اردكقد رداطلقلت علـ 8

 2701 1994 ارةررافلل ارديةـ اردكقد رداطلقلت 9

 8846 1995 كاردقل ة  ارديةـ اردكقد رداطلقلت ار ةلرة 10

 1180 1996 ارد ةددة ارديةـ اردكقد رداطلقلت ارطلّلت 11

 -ك رةلء)ار ةني  ارديةـ اردكقد رداطلقلت ار يللـ 12
 (ةلع 

1996 1383 

 1740 1997 اإلن لنل  ارديةـ اردكقد رداطلقلت اريلـك 13

 6089 1999 (ارة ركؿ)ارناط رداطلقلتارديةـ اردكقد  14

 1747 1999 ارةل   ارديةـ اردكقد رداطلقلت 15

 2828 1999 اردلكلنلكل  ارديةـ اردكقد رداطلقلت ار ند   16

 1524 1999 ار شكللل  ارديةـ اردكقد رداطلقلت ارانكف 17

 3428 1999 اإلعالـ ارديةـ اردكقد رداطلقلت 18

 1314 1999 ار ةنللت ار رةكل  لقلتارديةـ اردكقد رداط 19

 2031 1999 ارةكل  ارديةـ اردكقد رداطلقلت اررالد 20

 
ع اردك ب اريرةي ر ن لؽ ار يرلب :كاة   ارةقث في ارديةـ اردكةكد عل  دّك  

 ةنؾ ارداطلقػػلت اردكقدة
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 المجاؿ
 

 المغة  
  
كممة  
  البحث

 

مؤتمرات التعريب المعاجـ  
نياية   الموحدة  وسط     بداية      

 

 

 

 BASM باسـ البنؾ اآللي السعودي
 ؾ اّري ار يكدم رلدر الف عدة إدكلنللت رلةقث كار رةد  اّرل  رألرالظ اريلدل نل لح ارة

 :د  كفر  ل عالّ  ارةنؾ دعار ي  أ  ت ر ل ّلعدة ةللنلت د 
 ردةلدع اريلدل  كارلركل  في  ل ر ارةالد اريرةل ا-         

  . ةنكؾ ارداطلقلت اردكرل -         

  . ارديل د كدراكز ارةقث اريرةل -           

         دراكز ار رةد  ةلردؤ  لت في ار ل لت كاردؤ  لت اريلدل  كاركلدلدل  - 
  . ار يكدل  ةلرددلك  اريرةل 

  . اردنظدلت اريرةل  كاردكرل -

  . ك ب  ن لؽ ار يرلب في اركطف اريرةيد-

  . في اريلرـ( رةل ـ)ةنكؾ ارداطلقلت كاردؤ  لت ارنظلرة -

  . في فللنل( أناك لـر)دك ب ديلكدلت ارداطلقلت اردكري -

 .دنظد  اردةلللس اردكرل  في ةنلؼ-        
 ك(أردلنلل)في ش ك ةلرت  (KLETT) دار ارنشر نه دع شرك كدل ا  الد ارةنؾ دف  يلك 

   (أردلنلل)في دلكنلن( SIEMENS )شرك ار لةع ر  (TEAM) ةنؾ ارداطلقلت  لـ
ليرض  ارةنؾ اّري ار يكدم  عل  ارةلقّلف   كار ل لت ارقككدل   رددل ه  ةطلب      
 (ت ندكذج طلب ديلكدل) دلت ارد يلة  ةلرداطلقلت اريلدل ارديلك 
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 (:عل  ا ن رنت/ عل  ارّراص)ةيض  اردالقظلت عل  ارديلةـ اريرةل  اردقك ة 
 : قظنل عل  ةيض ارديلةـ اريرةل  ار ي اطلينل علل ل دلللي 

 .ةلرديلةـ ارررةل    دةلرن عدد ل  ّل -
ة ر في ارديلكدلت ق   في ةيض ارن ن ار ي  زعـ ار طلةؽ دع ارديةـ   -

 .اردطةكع 
ل  اررللرات ارد لق  رلةقثرداءة ار -  .شكؿ ّك
 .ّل  ارديلةـ ارد راا   كعدـ ريكع ارد كفر دن ل ر قدلّلت دكرل  -
 اقتراحات

نظرا ردل لينله ارديةـ  اريرةي  اردقك ب في اريلرـ اريرةي  ردلنل ةيض ا ّ راقلت  
 :ار ي نأدؿ أف   ل ـ في دعـ  طكلري

 .ا ن رنتارةللـ ةقدل   قالز رلطلة  عل  ا  رداـ  -6
 :كلركز في  ذي ارقدل  عل  ارةكانب ار لرل   
 يللـ ارطلة  أةةدللت ارديلكدل ل  في دكرات  طةلةل  دكّا  ردركس نظرل   ةردل  في -

  .كلدؿ ار نكات اردرا ل  كفي در لؼ ارشيب اريلدل  كاردةل 
 .كاؿ دل أدكف دف ّلعلت ار درلس ك اردك ةلت ةشةك  ا ن رنت-
 يلدؿ ةلرةرلد ا رك ركني  ةلف  ل   ار درلس  كارطلة   رلا  فلدل ل يلؽ  ايلؿ ار -

 .ةلنةلز اراركض   اردذكرات  كارةقكث اردكرل  
 :ارةللـ ةإقالءات قكؿ -7 
 (طلة  _ أ ل ذة)ا  يدلؿ ا ن رنت في ارك لط ار يللدل  -
ل  ) ا  يدل  أكّر ارةكادلس -  .ارك ركنل  _ اركّر
 . يلني دف نةص فليح في  ارةكادلس ارد راا  اردللدلف ار ي -
 .ا  قداث دركز عرةي ر طكلر ارانلع  ارديةدل  -8 

       ليـ  ذا اردركز دكل ب د راا    يدؿ ة ل فرؽ ةقث دا د  د يددة ا ر الالت
 ....(رركللت  ةردة ) 
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 : شةلع  ارديل د كارةلديلت عل  ف ح درا لت عللل في  راالت -9
 .ارقل كةل ارل لنللت -
 .علـ ارداطلح  -
 TERMINOLOGY                                       إدارة ارداطلح-

MANEGMENT  
الدليؿ الشامؿ " دشركع نة رح عل  ارةلقّلف في دةلؿ ارديلةـ اريرةل  ارد راا   -9

ف ةطرلة    دح رلةلقث ع لةـك عل  فكرة ارديلرة  ا رك ركنل  رلديلكدلت " لممعاجـ 
ارداطلح  كا  يدل  ه اردةل  كاريلدل  اركاكؿ إر  اردالدر كاردراةع ار ي  يطله 

 : كدل ل دؼ ار ارديلكد  اركلفل  كارداال  عنه
 .د لعدة ارةلقث عل  اركاكؿ إر  اردين  ارلركم كا اطالقي اردّلؽ كةرللرات د يددة-
 .ركل  ككلف ةةللكيرافلل دك ي  رلدراةع اريلدل  كاردالدر ارل -
 . كقلد ة كد ارةلقّلف في انلع  ارديةـ اريرةي كارداطلح اريلدي-

                                  
 

                             
                      اليوامش

 8<ص :7مجلة عالمات سٌمٌابٌة عدد –سلوى النجار -طاقة الصورة الداللٌة -6

 (:ارااؿ ار ل ع)ع لنظررل ك ع أكّر في  ذا اردكيك -7
ارككلت دلرس  - 786 ل ل  علرـ ارديرف عدد - رةد  عةد ار الـ ريكاف- أرلؼ ةلؿ ةل س–ارديلكدل ل  ةيد ا ن رنت  

6>>=  

 >9ص 9<<6بٌروت  -مكتبة لبنان-7ط-عدنان الخطٌب-المعجم العربً بٌن الماضً والحاضر:ٌنظر-8 
 6<7ص – 8<<6 –بٌروت  -دار العلم للمالٌٌن -8ط–ان بدوي عبد الرحم.د  -موسوعة المستشرقٌن:ٌنظر-9
 958ص:ٌنظر  المرجع نةسه -:
 ٌبرز فً هذا المٌدان  احمد فارس الشدٌاق فً كتابه الجاسوس على القاموس -;
رة هذا العمل لم ٌتم إلى حد الساعة ،حتى لو كتب له الظهور فسٌكون من الصعب على الطلبة استعماله  ألنه ٌتطلب مها->
: 
 .تجرٌد الكلمة من حروفها-
 .إرجاع الحروف اللٌنة إلى أصلها -
 .إعادة الحروف المحذوفة-
  تحدٌد مدخل الكلمة -
 هذه المعلومات مؤخوذة من  الموقع الرسمً للمعهد على االنترنت-=



العدد العاشر                                                 حولية أكادميية  حمكمة متخصصة    الصوتيات  

 

 

 

~ 282 ~ 

 اجلزائر -البليدة  –جامعة سعد دحلب                       خمرب الّلغة  العربية و آدابها   تصدر عن

 ;6ص 9<<6-ارككلت  –ـ كث ؼ – 9=6 ل ل  علرـ ارديرف  عدد-نةلؿ علي-اريرب كعار ارديلكدلت:لنظر-<
ذات إمكانات تخزٌن ضخمة، حٌث ٌمكن للقرص الواحد أن  ROM 6=<6سنة  CD-ROM  ظهر قرص اللٌزر -65

شاع  أسطوانة لٌنة 755ألف صةحة مطبوعة، أو محتوى  7:5ملٌون رمز وهو ما ٌساوي حوالً  5=;ٌختزن ما ٌعادل 
التخزٌن التى وصلت فً آخر  بسعة المضاعةة  فً   DVDلعدة سنوات لٌظهر للوجود قرص CD-ROM استعمال

للوجه الواحد مع إمكانٌة التخزٌن على  GB 75:بسعة تخزٌن تقدرب  BLUE-RAY-DISC أنواعه ظهورا وهو قرص
 GB30:الوجهٌن بسعة قصوى تقدر ب

من هذه ٌستةٌد ما  نوعة التً ٌتم تقدٌمها عبر شبكة اإلنترنت بثمن أو دونه، وغالًباتمالخدمات ى الهو مةهوم ٌطلق عل-66
ما هو متوفر ، (Cloud Computing) الخدمات الشركات، وقلٌل من المستخدمٌن العادٌٌن ، من التطبٌقات الةعلٌة لمةهوم

  ااستخدام برامج تحرٌر النصوص، وحةظها هناك مجانحٌث ٌمكن   (Google)  موقع على

ٌُعنى بتنسٌق جهود الدول العربٌة فً  اءت فكرة إنشاء مكتب تنسٌق التعرٌب ، بهدف خلق جهاز عربً متخصص ،ج-67

والمساهمة الةعالة فً استعمال اللغة العربٌة فً الحٌاة العامة وفً جمٌع مراحل  مجال تعرٌب المصطلحات الحدٌثة،
 .التعلٌم وفً كل األنشطة الثقافٌة والعلمٌة واإلعالمٌة، ومتابعة حركة التعرٌب فً جمٌع التخصصات العلمٌة والتقنٌة

تنةٌذاً لتوصٌات مإتمر التعرٌب األول الذي التؤم  -تنعت الدول العربٌة بدور هذا الجهاز وبؤهمٌة إحداثه، فانعقدت وقد اق
لحق باألمانة العامة لجامعة 7;<6فبراٌر  <6الدورة األولى لمجلسه التنةٌذي بالرباط فً  -6;<6بالرباط سنة  ُُ ، ثم أُ

 .<;<6الدول العربٌة فً مارس 

، 5><6منظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم كوكالة متخصصة فً نطاق جامعة الدول العربٌة فً ٌولٌو وعند قٌام ال
، وتم إقرار (المكتب الدابم لتنسٌق التعرٌب فً الوطن العربً ) ، وكان ٌسمى آنذاك 7><6أُلحق بها هذا الجهاز فً ماٌو 

 .8><6/ 7/ 8إلى  6/>7ورته الثامنة المنعقدة بالقاهرة من نظامه الداخلً من قبل المجلس التنةٌذي للمنظمة فً د
 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

- تعايش أـ تصادـ؟ –المعاجـ الورقية في ظؿ انتشار المعاجـ الرقمية 
 صميحة خموفي.أ

 جامعة مولود معمري
 تيزي وزو

كريؿ   (اردطةكع)ةلرنشر ار ةللدم  لرن اإلرك ركني دة كّر ارقدلث في اّكن  اررلرة قكؿ ارنشر :مقدمػػة
ارقدلّ  كارد  لرع  في دةلؿ ار ةنل  كراكال دل ل يلؽ دن ل  ار ةب في ذرؾ لرةع إر  ار طكرات

اإلن رنت راكال  فةد ّددت  لؾ ار ةنللت آفلّل ةدلدة في دةلؿ اإلعالـ كارنشر  ةلرقل ب عدكدل كشةك 
 دل  في نةؿ ارديلكدلت  ريؿ دف أ د ل ارنشرديركف  دف ّةؿ كأفرزت أ لرلب يلر  ةلل رـ  كف

ارةراء  ةلي  ذي ار ةنللت فكلنت د الك  ؛ فلرةيض ةلرغ في إدكلنلل  ل  أدل ردكد ارايؿ دف ّةؿ اإلرك ركني 
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 كريؿ  ذا اردر در ةط. كارةيض اّرر ّلؿ دف شأن ل كرا ف عل  ارنشر ار ةللدم اردطةكع كد  ةةل ل 

 .ئ رلةراءة عةر ارشلش  ةد  دف اركرؽكةشكؿ أ ل ي ة ةةؿ ارةلر 

ل  أك اردطةكع   قلث أاةقت  كددل   شؾ فله أف  ذي ارّكرة في ارديلكدلت ّد ةدأت   دد اررادة اركّر
   دّؿ  كل ن ة  ي لل  دف اإلن لج اراكرم اردنشكر  كذرؾ نظرا ردل  كفري دف  رع  في ارقاكؿ 

دل  عل  ارديلكدلت ةأدؽ اركلاللت كةأّؿ ار ك ػلرلؼ  كاردالقظ في عارنل ارقلري ان شلر ارديلةـ ارّر
ل    أك اإلرك ركنل  ةشكؿ  فت رالن ةلي  ككّر إّةلؿ ارةراء علل ل دةلرن  ةلرديلةـ ار ةللدل  أك اركّر
ل  كارديلةـ  كن  لءؿ في  ذا ار للؽ عف أ ةلب ذرؾ اإلّةلؿ  كدل ارارؽ ةلف كؿ دف ارديلةـ اركّر

دل   دف قلث اررال ص كاردزالل كاركظل ؼ  كدف قلث اإللةلةللت كار لةللت  كدل دالر  ارّر
ل  في  يللش دع  دل   أك ة يةلر آرر  ؿ ارديلةـ اركّر ل  في ظؿ ان شلر ارديلةـ ارّر ارديلةـ اركّر
دل  أـ في  الدـ  كدل  ي ارقلكؿ اردة رق  ر د اراةكة ار ي ةلن دل دف قلث ارنشر  ارديلةـ ارّر

  اةح ارك ب   ؿدل  ك د  ةةؿ ارنشر اركّري في عار ّكرة ارك ل ط ارديلكدل ل     كا   يدلؿ
ل    اإلرك ركنل   ي ارةدا ؿ ا ف رايل  رلك ب ار ةللدل  اركّر

 :ك ن يرض في ددارل نل رلنةلط اّ ل 
 (.اإلرك ركني) يرلؼ ارديةـ ارّردي -
 .رال اه  أنكاعه  أشكلره  ددٌلزا ه  كظل اه -

 .  ركني ةلف اردزالل كاريلكبارنشر اإلرك -

دل  دف قلث اإللةلةللت كار لةللت - ل  كارديلةـ ارّر  .ةللف ارارؽ ةلف ارديلةـ اركّر

ل  - دل  ةشكؿ أك ع دف ارديلةـ اركّر  .أ ةلب ا  يدلؿ ارديلةـ ارّر

 كزلع ا  ةلن  عل  ةيض طلة  دي د ارلر  كاردب اريرةي ةةلدي   لزم كزك  قكؿ ا  يدلؿ  -
دل  ارديلةـ ار ل  كارّر  (.اإلرك ركنل )كّر

دل  دف  - ل  كارديلةـ ارّر  ةدلـ اّ راقلت كقلكؿ ار ي دف شأن ل رلؽ  يللش ةلف ارديلةـ اركّر
 .قلث ارنشر كا   يدلؿ

  شؾ أننل نيلش رقظلت فلّر  ةلف عارلف دف عاكر ارنشر  : النشر الورقي واإللكتروني -6
ل دّلدل علشت ارةشرل   لؾ ارلقظلت ارالال  عنددل  دل ارنشر اركّري كارنشر اإلرك ركني   دلد

اّ رح لك لف ةك نةرج قركؼ ارطةلع  في دن اؼ ارةرف اررلدس عشر اردلالدم  ف قةؽ ريلرـ 
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ر  دؤ س اردذ ب ارةرك   لن ي ةأن ل أ د  فيل ؿ " ارنشر ّازة نكعل   ل ل  كاا ل دلر ف رّك
 .طكاؿ ارةركف ار لةة   ك  لزاؿ ل  الد  كا  الد دن ل اردة دع اإلن لني 156"اررب عةلدي

نشرى ارك لبى أك » :157(دلدة نشر)لةكؿ ارديةـ ارك لط عف  يرلؼ ارنشر :تعريؼ النشر لغة -أ
كارنشري طةع ارك ب كاراقؼ .دف لق رؼ نشرى ارك ب كةليى ل: كارنلشر. أم أررةه دطةكعل: ارٌاقلا 
 .«كةليي ل

ل ) ذا  ك  يرلؼ عدلل  ارنشر ار ةللدل    فدلذا عف ارنشر اإلرك ركني ( اركّر
 :تعريؼ النشر اإللكتروني -ب 

 ك ا  رداـ ارة زة اإلرك ركنل  في در لؼ : "الدؽ طل رار  لذ كدل لةكؿ  -ارنشر اإلرك ركني
ك ك لدلّؿ  دلدل ارنشر )دةل ت اإلن لج كاإلدارة كار كزلع رلةللنلت كارديلكدلت ك  رلر ل رلد  الدلف 

لل ريراض ار كزلع  ةؿ (.كار لرلب ار ةللدل ةلرك ل ؿ  كدل لنشر دف دكاد ديلكدل ل    ل ـ إرراةه كّر
ـٌ  كزليه عل  ك ل ط إرك ركنل   كلرّراص اردرن  أك ارّراص اردددة   أك دف رالؿ ارشةكلت  ل 

أك في  -رقل اإلرك ركنل  كلرن رنلت  كرٌف طةلي  ارنشر  ذي    ردـ أة زة كدةلك ر إرك ركنل  في د
فةد ةلزت علل ل   دل    -ةدلع دراقؿ اإلعداد رلنشر أك رالٌطالع عل  دل لنشر دف دكاد كديلكدلت

 .ارنشر اإلرك ركني
إر  علرـ  » « application programsارنشر اإلرك ركني أقد إفرازات ارةرادل ار طةلةل   كليدٌ 

 .softwareارةردةللت أك اؿ 

د ا  الد ارنلشركف دف   ةنللت اريار  كدف ك ل ؿ ا  الؿ كارديلكدلت  كدف علرـ ارةردةللت  ّك
فلّ قدكا فيلء ارديلكدل ل   كقلةكا في  دلء ارااقلت اإلرك ركنل  كارشرا ح ارددرنط   كأّراص ارللزر  
لة  كطرقك ل في ار كاؽ  أك عةر ارّلر دف رالؿ  ككييكا دك نزا  ـ كدةلدا  ـ عل   لؾ ارشرا ح ارّر

ةؿ ليةز اريةؿ ارةشرم عف ار كاؿ إر   ةدلر  ؛ اإلن رنت  فقدث  يرـ  ل ؿ كيلر د ةكؽ شةك 
 يد اردكرد اإلن لني اركقلد ارذم   ل نلّص ةؿ لندك دع "قةده اّف  كريؿ  ذا لرةع إر  أف ارديلكدلت 

                                                 
156

  7556: دقدد ّل ـ  ارككلت:دف يك نةرج إر  ارن رنلت   ر: ةرلرز  كةل ر ةكرؾ  ار لرلن ا ة دلعي رلك ل ط آ لل - 
 . :;7 ل ل  علرـ ارديرف   اردةلس اركطني رلّةلف  كارانكف كاّداب  ص

157
   2  ج لارشّر نلتاإلعال ةشرك  اري ت دطلةع   :=<6:ارةل رة.8  طديةـ ارك لط  دةدع ارلر  اريرةل  ةلرةل رة - 

 (.ف ش ر)دلدة 
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ار ارّةلف  اريرةل  كع"في أقدث ك ةه  نبيؿ عمي  عل  قد  يةلر اردك كر 158"زللدة ا   الكه
 ".ارديلكدلت

ار نكات اررا ن    ش د  طكرا "دف دةل  اريرةي إف  7556لةكؿ اردك كر  للدلف اري كرم في عدد لنللر 
ي  ارنشر اإلرك ركني عل  ق لب قةـ ارنشر اركّري عل   د  لرعل  ككف إقدل ّدلري اردةلشرة ا  لع ّر

كؿ ار ي لطلؽ علل ل اريلرـ ارّلرث  ف ق لج د  كل اردكؿ ارد ةدد  في ار نكات اريشر ارةلدد   أدل في ارد
كلييلؼ أنه دع قلكؿ ". دف عشرلف إر  ّالّلف علدل ق   لاةح ر ل نالب لي د ةه في  ذا اردةلؿ

ل  ةكةه علـ ةلنةل كةلرا دف  اريةد ارّلني دف ارةرف  كؼ  اةد ك ل ؿ اإلعالـ اردطةكع  كاإلادارات اركّر
 .159" ل ل  في دةلري ا  الؿ كارديلكدلتأ دل  ل كدكر ل ن لة  ار طكرات ار

ػ ": ارديلكدل ل  ةيد اإلن رنت ػ طرلؽ ارد  ةةؿ"كلةكؿ ةلؿ ةل س ػ دؤ س شرك  دللكرك كفت ػ في ك لةه 
إف ارطرلؽ ار رلع رلديلكدلت  كؼ لقكؿ ّةلف نل ةلرةدر ذا ه دف "ارذم ّلـ ة رةد ه عةد ار الـ ريكاف ػ 

: كليلؼ. ةه ار قكؿ ارذم أقدّ ه دطةي  ةك نةرج في اريار ارك لط اريدؽ كا  لع ارددل ارذم ا  ـ
ت في ارنظر إر   أف ارشللء   قرؾ ةدرة  دف ار رع  لاةح دف اري لر دي ل إديلء اركّلر دف ارّك

كأف ار كنكركةلل رف  ن ظر ق   لاةح ارنلس د  ل لف ر ل  عل  ارريـ دف أن ل  ي اررلدـ كرل ت . اركراء
ارريـ دف ذرؾ فإف ارنلس لرلدكف أف لا دكا كلؼ   ةيؿ  ذي ار كنكركةلل ارد  ةةؿ در لال  كعل  . ار لد

ك ؿ   ةيؿ قلل نل أفيؿ أـ أ كأ  يلر أف إلةلع ار رلر ار كنكركةي  ك دف ار رع  ةقلث لةدك في 
اردة دع كأف ار كنكركةلل  ي ار ي   دكف . ةيض ارقللف أف اريلرىـ  لككف در لال  دلدل دف لكـ ّرر

دف ا رلذ ّرار  لل ي  رذا فإف اردر ل  قؽ ةذؿ ارة د دف أةؿ  أ لس عالّ  أرا  دع أة زة 
 160".اركدةلك ر

                                                 
158

 ل ل  علرـ ارديرف   اردةلس اركطني رلّةلف  كارانكف   7556:نةلؿ علي  ارّةلف  اريرةل  كعار ارديلكدلت  ارككلت - 
 .=9ص كاّداب 

159
ّالّكف  -ارك لب كارد  ةةؿ"ةقث دةدـ ردؤ در") ارنشر اركّري كاإلرك ركني كدل ةيد اإلرك ركني"شةلكؿ   أقدد فيؿ - 

ع اإلرك ركني (   -ا  كندرل  –ةلرةل رة  :79/66/755-76رالؿ اردٌدة " علدل عل  اٌ قلد ك لب دار   : دف اردّك

http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/28_mars_3.doc 
 

160
ل  علرـ    ل 7556: عةد ار الـ ريكاف  ارككلت:   ر -طرلؽ ارد  ةةؿ -ةلؿ ةل س   ارديلكدل ل  ةيد ارن رنلت - 

 . 786ارديرف   اردةلس اركطني رلّةلف  كارانكف كاّداب   ص
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 :لأ ي ارنشر اإلرك ركني عل  ّالّ  أشكلؿ

 .ا  رداـ ارقل ب اّري ر   لؿ إن لج اردكاد ار ةللدل  -
 . ركنلل عف ةيدا  رداـ ارقل ب اّري كنظـ ا  ال ت ر كزلع ارديلكدلت إرك -
 .ا  رداـ ك ل ط  رزلف إرك ركنل  -

كديظـ دل ةلء في  ذا ار يرلؼ ل اؽ دع ا  ةلي اريلـ ردا كـ ارنشر اإلرك ركني كلزلد  ذا ار يرلؼ 
كرذرؾ فإٌف إادار اردكرللت كارك ب كيلر ل عةر شةك  ارن رنلت أك .ةإدرلره ا  رداـ ارقل ب اّري

عل  ارد  الدلف لدّؿ شكال دف أشكلؿ ارنشر اإلرك ركني  ك نلؾ  ك كزليلCD) )عل  ّرص دللزر
 :ندلذج دف ارديلكدلت ار ي لةدد ل دكرد اررددلت عةر ارن رنلت

 . ةالت ارا لرس اررلا  ةدكاد يرد  دف ارك ب كاردكاد ار ةللدل  -6
 .اردق كللت ارةلرل  رلنلشرلف كاردكردلف كاردك ةلت كدكر ارك ب -7
 .ارد  رلالت -8

 .اركلدل  ارد نكع ارناكص  -9

ف نقار في  دؼ كاقد ك ك ّدرة ارشةكلت عل  نةؿ اردلالت ارنال  : أ داؼ ارنشر اإلرك ركني -:
 .رردد  اريراض اري كرل 

 :الفروؽ في عممية النشر التقميدي وعممية النشر اإللكتروني
 :نيالنشر اإللكترو  -أ

لة  ةأشكلؿ د يددة اك ل   نال   كاكرل -  . إدكلنل   ةدلع ارّك
ل ؽ اإلرك ركنل  -  .إدكلنل  اإلن لج ار رلع كاريلري ركـ كةلر دف ارّك
لة  ارالل  عل  ةكد  ل كدف ارددكف أف نيلؼ  ق لنل ك يدلال علل ل -  . يؿ ارّك

علدة ا  رداـ ارةللنلت  ّد لطرح دشكل  في درة  ارّة  كاريةط -  .إدكلنل  ار يدلؿ كار ةدلد كا 

لة   -  .ةشكؿ  رلع كفي أم دكلفإدكلنل  ار كزلع ار رلع رلّك

 .ايكة   قدلد ك طةلؽ ارقةكؽ اراكرل  ك طةلؽ ارةكانلف اإللداعل  -
 :النشر التقميدي -ب

ل ؽ ار ةللدل  كلطكؿ عدله ك ك د  قلؿ في ارشكؿ اراك ي -  .لايب عدله في ارّك
ت طكلؿ -  .كعل  اريكس في اركّل ؽ ار ةللدل   قلث  ق لج إر  ّك
 .قذؼ رف  ذا  كؼ لشكي دظ ر لعدـ ارةدرة عل  اإليلف  كار -
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لة  ّة   لد  كيةطل قلث  يدف  - عدـ ارةدرة عل  ا  رداـ ارةللنلت كار يدلؿ فل ل  ليطي ارّك
 . الد  ل دف اريةث

لة  ة ةب اإلةراءات ارطكلل  ار ي  در ة ل  ك ذا ّد لككف دلزة كعلةل -  .ايكة  ارّك

 .داع  كيدلف قةكؽ اردؤرؼك نل عل  اريكس قلث  يدف كلدؿ ارقةكؽ دف نلقل  اإلل -

 :وخصائصو اإللكتروني المعجـ تعريؼ

 كليرفه .ارديةدل  ارانلع  دةلؿ في ارقل كب كعلـكاإلرك ركنللت  علـ  طةلؽ ن لج  ك اإلرك ركني ارديةـ

 كأال ل ة ل ارنطؽ ككلال    عنه ةديلكدلت اردرفّك  ارلركل  ارداردات دف درزكف ةأنه ا ر الص أ ؿ

 لةـك ك .ة كةلر  رزلف  ي  ذات ذاكرة في ديلف ةنظلـ دقاكظ ةرلر ل    لكعالّل كديلنل ل ل  كا  يدل 

 كا  يدلره كركةه لدكف أنه رال اه كدف . لال دقدد ةرنلدل كفؽ ك دةلر ل ارديطللت  ذي ةإدارة آري ة لز

  .161عكا   رةل ثارةق في كار رع  ا   يدلؿ ة  كر  كل دلزل  يلر د أك اإليلف  أك ةلرقذؼ ك يدلله

 :وأشكالو اإللكتروني المعجـ نواعأ

 ارديلةـ ف كةد اركّري؛ ارديةـ أنكاع   لذا  ي اإلرك ركني ارديةـ أنكاع  ككف أف دف لدنع شيء   

 ةؿ . لكيلر  كاردكيكعل  كار لرلرل  اردك كعل  كارد يددة  كارّنل ل  دل  ارقل كاررلا   اريلد  اإلرك ركنل 

 .كاقد آف في ةدليل دن ل كا   الدة اإلرك ركنل  ارديلةـ دف عدد ةلف ةطارر  ف ةلإلدكل

ت في فّالّ  أشكلر ل كأدل  :اررا ف ارّك

 .دددة  أّراص في -

 اإلن رنت كفي -
 .أة زة كفي -

ذا  ارقل كب  عف ةل  ةالره ل د ع ارّلرث ارشكؿ فإف ةلرقل كب؛ ةل  يدلؿ لر ةطلف ارك ف ارشكالف كلف كا 

 .يلري دف أكّر كار رقلؿ ارقؿ في قدله كة  كر 
 :اإللكتروني المعجـ ميزات

 كافري  ةقكـ كذرؾ  ديلف ةقةـ دةلدا ليد فلـ اركّري؛ ارديةـ دشلكؿ  ةلكزي اإلرك ركني ارديةـ دلزات دف

 ة ر لب دةلدا ليد كرـ .ارديلكدلت دف  ل ال كدل    كعب أف    طلع كةلرة   رزلف  ي  ذات ذاكرةعل  

                                                 

 
161
-http://www.almuajam.org/Doc/Zayid_Misfar.pd f    نظرة في ار ركلة  "دقدد زالد  ك للـ داالر

 . =755ة دلع ارّلني ررةراء ارديةـ ارقل كةي رلر  اريرةل  في أفرلؿةقث ّدـ في ا " ارقل كةل  رلديةـ رارن ي
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 ارةقث في كاقدة ةطرلة  دةلدا ليد رـ أنه كدل  ل ك دةلر  ديطلل ه ة نظلـ لةـك ةرنلدل عل  لق كم إذ  ديلف

 عل  كعالكة...عاردكيك  أك اردين  أك اردرادؼ أك اركلد  ةكا ط  كلرةقث د يددة إدكلنلت دف ةه ل د ع ةدل

 ة يدلؿ كل دح اردطلكة   ارديلكد  إلراد في كاردّ  ارةقث في ةلر رع  اإلرك ركني ارديةـ ل دلز ذرؾ  كؿ

 .يلر دل أك ارقذؼ أك ةلإليلف  دكادي
 :اإللكتروني المعجـ وظائؼ 

ل  اردر لا   ارديلةـ ةأنكاع اردةل ت اريلدل   زرر ةدلي ل  إقالؤ ل برلاي ق    كاإلرك ركنل  دن ل اركّر
 : ذي ار داؼ أ ـ كدف .لأةل  دف كييت ار ي ار داؼ  نكع ك نكعت

 .اريار كد طلةلت ارد  يدللف قلةلت دع ل نل ب ةدل ك طكلر ل ك ندل  ل اركطنل  ارلر  اللن  -أ

  ك كدل ارلرلت  ارد يددة كاررلا  اريلد  ارديلةـ عشرات ةلف اررةط رالؿ دف كاريلـك ارديلرؼ  ةرلب  -ب

 .كاقد ديةـ رالؿ دف فل ل ارةقث ك ل لر ديةـ  دل   دف أكّر ةلف اررةط ا  طلع ارذم ديةـار في ارشأف

Alex Fomine فكدلف أركس. 

 ررل هارد يددة  ارداطلقلت ةنؾ في ارشأف  ك كدل كار راالت  اريلـك ةدلع في ارداطلح  كفلر  -ج

 داطلح دللكف رد لف عف لنلؼ دل ارةنؾ  ذا لق كله دل دةدكع ةلغ قلث اركركةي  ا  قلد دكؿ ة يدد

 .كركد ل كدةل ت ة يلرلا ل درفّك 

 أ لس عل  اردةنل  ارديلةـ شأف  ك كدل ذرؾ  في ارل لنل  ارنظرللت كا  ّدلر ارديةدي اريدؿ  طكلر -د

 :كعنكانه ةةلةلكل  اردةلرف ارنقك في ارةقث دةدكع  أنةز ه ارذم ارديةـ ّةلؿ دف اردقال ل   نظرل 

-The Dutch – French –English contrastive verb Valency Dictionary.   

 : اّ ي ارديةـ شأف  ك كدل ار رةد    ل لر -ػ 

- Dictionnaire anglais – français de traduction. 

 : في ارشأف  ك كدل أةنةل   رر  ةلع ةلر ل ارلرلت دف رر   يللـ  ل لر -و

 : ارللةلنل  ارلر   يللـ ديةـ -

- Dictionaries for Learning Japanese : kanji Dictionary        

 : في ارشأف  ك كدل اردةل   ارك لة  رر   ةكل -   ي

 . رةكنك أكي ت ردؤراه   ) فرن ي – عرةي : (ارك لةل  ارلر  ّلدكس

 :إر  اإلرك ركنل  ارديلةـ أنظد   انلؼ كل ـ

ل  ديلةـ عدكد ل في ك ي :كلسيكية -أ اددت  إرك ركنل  ديلةـ أك إرك ركنل   اللي  اللي  ل  دت كّر
 :ّةلؿ دف اريلـ  يدلؿرال   أاال

. Acquila 
. Collins On-Line 
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. Dicologique 
.The “Trésor de la Langue Française” (TLF) 

.Multiterm 

 :ّةلؿ دف ارد نل   أك ار ةنل  أك اريلدل اردةل ت  دف دةلؿ في :متخصصة -ب

Ariane . 

BDTAO . 

BDLex . 

METAL . 

LADL dictionaries . 

215 

 :ّةلؿ دف :متعددة ماالتاستع ذات -ج

Acquilex . 

Genelex . 

Le lexicaliste . 

Multilex . 
 (:اإللكترونية)إيجابيات وسمبيات المعاجـ الورقية والرقمية

 (:الرقمية)المعاجـ اإللكترونية إيجابيات وسمبيات  - أ

 السمبيػات اإليجابيػات

 :االستعماؿ -1

"  لةلر لك ت"إٌف كظل ؼ ار كرر  كعالّ   -
ارد  يدؿ دف اررةكع ة رع  كةل ر   دكف

رددارؿ ديركي   لةةل أك ا ٌطالع عل  
 .اإلرةلع كارديلكدلت اردر لا 

 كفر ارديلةـ اإلرك ركنل  أكّر دركن  دف  -
ل  فلدل ل يٌلؽ ار ااح قلث  ارديلةـ اركّر
لدكف ارةللـ ةيدة أنكاع دف ارةقث ك دكف 
عدلل  ار العؿ ار ي  كفر ل ارديلكدل ل  دف 

 . لف ّدرة ار ااح ق

ل  كةب ا  يدلؿ ديةـ إرك ركني ف رة ديلن   -
دف ار درلب رٌف ارك لطلت  ر لؼ كّلرا دف ديةـ 

 .ّرر

 :التقديـ -2
 

:   لر عدلل  ار ااح دف قلث اريرض -
 .ا  يدلؿ ارركاف ك ر لب ارااقلت

عنددل  د د ارددارؿ إر  أكّر دف شلش     -
رؿ ةكلدله كي ل  طلع ارد  يدؿ عرض اردد
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ل قاؿ عل  رؤل  شلدل   كلة ـ ارنص إر  
دةلطع دل لدعك إر  ار رللر ارد يٌدد في عرض 

 .ارةطع

 :المحتوى -3

 ق كم ارديلةـ ارقل كةل  عل  عنلار د يٌددة  -
دةلطع اك ل   اكر ّلة   كد قرك   :ارك ل ط

 .كدةلطع فلدلك

  ل  رؿ داٌددك ارديلةـ اإلرك ركنل  ارطلّ   -
 .ار ل ل  رل رزلف عل  ارّراص اردنددة  كدل لنةري

 :طاقة البحث -4

ارديلةـ اإلرك ركنل  ر ل ّدرة فل ة  كد نكع   -
 .في عدلل  ارةقث

عنددل  ككف ارد أر  إلةلد داردة رلا   -
في ارددرؿ   ككف دقركلت ارةقث في 
ارديلةـ ارقل كةل  أ رع دف أف لةـك 

عل  ارد  يدؿ دف د ح ارديةـ رلقاكؿ 
 .ارددرؿ

عنددل لةقث ارد  يدؿ عل   يرلؼ ريةلرة  -
د كٌكن  دف عدة داردات  ق كم عل  
دين   فدف ارطةليي إلةلد ارقؿ ة رع  
في ارديةـ ارقل كةي عكض ارديةـ 
اركّري  كفي  ذي ارقل ت فإٌف دقركلت 
ارةقث   ةنب ارةقكث يلر اردةدل  
فلرد  يدؿ   لدكف أف لةرر عل  أم 

 .ار يرلؼ ةلريةلرةددرؿ لكةد 

 

لةد ارد  يدؿ يلر ارد درس ايكة  في كيع  -
ا  را لةل  رلةقث نظرا ريدـ رةر ه في ذرؾ 

 .رلقاكؿ عل  ارن ل ل اردطلكة 

 وظائؼ مكتبية -5

إف كظل ؼ ار يللؽ كارنداء ةكا ط  ةردةل   -
ديلرة  ارناكص  ةرز رال ال ةد إلةلةل  

ؽ دذكرة أك رلد رةدلف  فلر يللؽ لدكف دف إرقل

ء دف قلث ديلرة  ارناكص لةيؿ عدلل  ارندا -
ا ر ةلط ةلرديةـ ارقل كةي شيء يركرم رٌف  ذي 
ارديلةـ   ل  ارنالذ فلدكف رلد رةدلف ا ع دلد 
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 يللؽ شراي في ا  يدلؿ د ر  ردةلر  إدل ارنداء 
دف ةردة  ارديلرة  رلنص ف ي كظلا   ل ر 
ك  رع ا طالع ةلرن ة  رلد رةدلف د  يدلي 
ديلرة  ارناكص  ك  ل  كةب ذرؾ إدرلؿ 
اركلد   فلدكف رلد  يدللف دف ن ن كلد  أك عدد 

لة  ـ رالّ ل ةّك  .دن ل دف ارديةـ كا 

عل  ارديةـ اإلرك ركني أكّر دف ار للؽ أك دف 
 . ارديرف  ارشرال 

 الجوانب التقنية -6

   ع ارديلةـ ارقل كةل  إر  د لقلت أّؿ  -
ا   يدلؿ دةلرن  ةلرن ن  ككزنل أّؿ في

ل   .اركّر
 .    لؼ ريدة  نلف -
ارن ر  اإلرك ركنل     قدث رطرا عل   -

ل   .اررلةلت كلرن ر  اركّر

 

لر    -    كةب ارديلةـ اإلرك ركنل  ة لزا ّك
أّراص كدقكؿ رألّراص عند ا  يدلؿ 

 .عٌدة ديلةـ
 نلؾ عدة د  يدللف لةدكف ايكةلت في  -

 .ار يلدؿ دع ارقل كب
ف أف  قدث ارشلشلت عند ا  يدلر ل لدك -

 .أكةلعل في ارٌرأس كفي اريلنلف

ل  -  .ارديلةـ ارقل كةل  أكّر كلا  دف اركّر

عدة د  يدللف لةدكف أنا  ـ دنااللف  -
 .عف دا ـك ارديةـ اركّري

 :إيجابيات وسمبيات المعاجـ الورقية -ب
 ار لةللت اإللةلةللت

 االستعماؿ -1

ل  ةزء - دف ارقللة اريلد     يد ارديلةـ اركّر
فلرد رةدكف دي لدكف عل  اريدؿ ة ذا 

 .ارنكع دف ارديلةـ
ل  أّؿ  -  يد ف رة ار درلب عل  ارديلةـ اركّر

 .ةكّلر دف ارديلةـ اإلرك ركنل 

ل  كّلرا  ك دأل د لقلت كةلرة  -  زف ارديلةـ اركّر
رن ل يلرةل دل  ككف دف ارقةـ اركةلر  رلا  إف 

  ك ككف يلر دنل ة  كلنت د يٌددة اردةلدات
رلد رةـ ارذم لٌطلع عل  عٌدة ديلةـ في ناس 

ت  .ارّك
لككف ا ٌطالع ةاا  رطل   فينددل لرلد  -

ارد  يدؿ إلةلد كلد  أك عدة كلدلت رنص كلدؿ 
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 .في ارديةـ فيلله ّراءة كلدؿ ارديةـ
في ةيض ارقل ت لدٌر ارد  يدؿ عل  عٌدة  -

 .ااقلت إللةلد  دفه

 تقديـ -2

نددل لةرأ ارد  يدؿ ارددارؿ كاقدة كاقدة ر ةٌلف ع -
اردين   فدف ارد  ق ف أف لطلع عل  ارددرؿ في 

دف ليريه عل  ارشلش   ...ارديةـ اركّري أةد
فلدكف رلد  يدؿ أف ليرض كلدؿ ارددرؿ ةنظرة 
كاقدة في ارديةـ اركّري كلدكف راد ارديلكد  

 .ار ي  ك ةادد ارةقث عن ل

 .لككف اريرض ّلة ل -

 المحتوى -3

ل   -    كةد أم إلةلةل  في دق كل ارديلةـ اركّر
 .ةلرن ة  ردق كل ارديةـ ارقل كةي ةؿ ةلريكس

نظرا ريلؽ ارد لق  اردقٌددة فيل  ارٌلركللف  -
كارديةدللف  قدلد عدد ارددارؿ  ارديلني  

 .اردركةلت  اردّلؿ  اريةلرات
كؿ لدكف رك لط  اركرؽ أف  ةدـ ارديلكد  في ش -

 .قركؼ أك اكر

 طاقة البحث -4

رلس دف ارايب ارةقث في ارديةـ اركّري   -
رنه لق كم عل  نكع كاقد دف ارةقث أم ةكا ط  

 .ارا رس

 ذي اإللةلةل  لن ل عن ل  لةل  ك ي ار ةللص  -
 .دف إدكلنل  ارةقث

 الجوانب التقنية -5

ل     دّؿ  - ارةكانب ار ةنل  رلديلةـ اركّر
 .ةلرن ة  رلديلةـ ارقل كةل  ةؿ  لةللتإلةلةللت 

  لؼ ارااقلت ك اار ك دزؽ دف كّرة 
 .ا   يدلؿ

ل     دّؿ اراكارؽ ةلف ارديلةـ   162:كارديلةـ ارقل كةل  في  (اركال لكل )اركّر

                                                 
162

دقدد زالد  درا   في ارديلةـ ارارن ل  ارقل كةل   ا ة دلع ارّلني ررةراء ارديةـ ارقل كةي رلر  اريرةل   - 
ددلن  اردلؾ عةد اريزلز ( ريلديإدارة اريلـك كارةقث ا)  الدرة عف اردنظد  اريرةل  رل رةل  كارّةلف  كاريلـك=755:أةرلؿ

 .رليلـك كار ةنل 
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أف ارديلةـ اركال لكل  كرك أن ل كييت عل  ك ل ط ديلكدل ل      دؼ ارةراء دف ارةشر قلث  -
 .رلؼ ةلركلد  كدا كد ل عند ا   يدلؿأن ل   دؼ إر  ار ي

عل  اركاؼ ار ل ي رينلار  أف ارديلةـ اإلرك ركنل  ّد أنةزت رلقكا لب ف ي  ي دد أ ل ل  -
ارٌلر  ك ر لة ل ار نظلدي  ف ي عةلرة عف دةدكعلت رلا  رلةللنلت ارد ككن  كار ي  دّؿ نظلـ 

في دنظكد  رركل  كديلكدل ل    ككف ارذم  ك نظلـ ارديلةـ ارقل كةل   كل دّؿ  DALA"دا  "
 :دف

 .كقدات رل يرلؼ ةلرلر  ارارن ل  -

  .ةردةللت رديلرة  ارةللنلت -

يلللي في اريلرـ اّف  ل يح أف  نلؾ دةلرلف ر ذا ارنكع دف  كدف رالؿ  أدؿ كاّع ارنشر اإلرك ركني ّك
لؽ شةك  اإلن رنت أك ارنشر ارنشر عف طرلؽ ارّراص اردرن  كأّراص ارللزر  كارنشر عف طر : ارنشر  دل

 .(.world wide web = wwwارشةك  ارينكةك ل  )عل  ااقلت اركلب 

 :النشر اإللكتروني عف طريؽ األقراص المرنة وأقراص الميزر: أوال

عرةل   عل   ل   / عل   ةلؿ اردّلؿ  طيرقٍت دؤررا في أ كاؽ ارقل ةلت اإلرك ركنل  ديلةـ عرةل  
كدف يدف  ذي ارديلةـ . دللزرة  ل ـ ا  رداد ل عف طرلؽ اركدةلك ر ارشراي أّراص درن  كأ طكانلت

كار ؤاؿ ارذم لطرح نا ه أدلـ دّؿ  ذي ارديلةـ اإلرك ركنل  . ارةلدكس اردقلط كديةـ اررا د كيلر دل
ل  اردطةكع  في آ ؼ ارااقلت  فلرةلدكس اردقلط ػ عل   ةلؿ اردّلؿ ػ في  ل يلؽ ةدالر ديلةدنل اركّر

رر إادار ره دف ّةؿ دؤ    ارر لر  في ةلركت ػ ك ي اردؤ    نا  ل ار ي طرق ه عل   ل   أّراص آ
ااق  دف ارةطع ارد ك ط  ك ك لدٍّؿ ديةدل ارلرا دف قلث عدد ارااقلت دةلرن   5:>6درن  ػ لق ؿ 

 .ةرلري دف ارديلةـ كاردك كعلت كدكا ر ارديلرؼ

ذا أرذنل  لج اريركس أك ر لف اريرب دّلرلف ػ ةلع ةلر دل دف أكةر ديلةدنل ارلركل  دف قلث يزارة  كا 
 . اردلدة ارلركل  ك نكع ل ػ ف نةد دل ل ةلكز كؿٌّ دن دل عشرة آ ؼ ااق 

ف ؿ   يلري ارك ل ط اإلرك ركنل  ارد دّل  في ارّراص اردرن  كارّراص اردددة  أك ار طكانلت اردللزرة  
ل  ارقلدل  ر   ّركف ني دد علل ل اع دلدا كلدالن دلدة  ذي ارديلةـ كار ي ظللنل ريدة آ ؼ ارااقلت اركّر
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رةد طرح دك ب  قةلؽ ار راث في  ذي اردؤ    طةي  ةدلدة كدقةة  دف ارةلدكس اردقلط في ارّدلنلنلت  
كرـ لن ًه اردر عند  ذا ارقد ةؿ عدلت اردؤ    ةيد  نكات ّللل  عل   قكلؿ  ذا اريدؿ إر  ك ل ط 

نل   يدؿ عف طرلؽ ارقل ب اّري  فكةدنل ارديةدلف اركّري كاإلرك ركني ةنةل إر  ةنب في إرك رك 
ار كاؽ  كأاةقت اردك ةلت اركةلرة ذات اراركع ارد راا   يرض  ذا كذاؾ دينل  ككؿ دش رو أك 

اه دف ارك لط اإلرك ركني  ك ؿ ردله  د  الد لرلد اّ نلء ن ر  علله أف ل رذ ّرار ارشراء عل  يكء دّك
ة لز كدةلك ر شراي  ك ؿ ارد لق  اررلرل  في ة لزي    كعب إدرلؿ أك  قدلؿ ارديةـ اإلرك ركني 

 .علل ل  أـ أنه   لد لؾ ة لزا كةلر لري  لة ني ارديةـ اركّري في  ذي ارقلر 

فراد كركف دع ازدللد عدد د  رددي ارقل ةلت أك ارقكا لب ارشرال   كدع اإلّةلؿ ارد زالد دف ّةؿ ار"
شؾ رلديلةـ اإلرك ركنل  كرلس  عل  اّ نلء دّؿ  ذي ارقكا لب في دنلزر ـ  فإف ارد  ةةؿ  لككف ةال

ل   ك لقذك قذك دؤ    ارر لر  اريدلد دف دكر ارنشر ارد طلي  إر  د للرة ركب ار ةدـ اريلدي  اركّر
زاؿ  ير ل در اينل دةلرن  ة ير ل كركف لالقظ أف ارديلةـ اإلرك ركنل  دل  "163كار ةني كاإلرك ركني ار ل ؿ

ل   ف ير ارةلدكس اردقلط اإلرك ركني عل   ةلؿ اردّلؿ كلف لدّؿ ّدلنل  أييلؼ  ير  ارديلةـ اركّر
ت ّرلب  كركف لالقظ أف أ يلر اردطةكعلت اإلرك ركنل  ةاا  علد   ارةلدكس اردقلط اركّري ق   ّك

ـ اإلرك ركنل  لةب دراعلة  رالض  ير ل ر قةؽ كركي لن شر ا  رداـ  ذي ارديلة. آرذة في ا نرالض
ارررض اردطلكب دف كةكد ل  ك ك ارةقث ار رلع عف اركلد  كدينل ل كيةط ل  كرلس ار ةل ي أك 

 .ار الرر ةلد الؾ ارة زة كارةرادل

دةلد كك لب ( أرؼ) 6555أليل  نلؾ ةرنلدل اردك ة  اررال  رل ن  ارنةكل  ارذم لق كم عل  أكّر دف 
دةلد كك لب  55>ّرص رلزر كاقد  ك نلؾ ةرنلدل دك ة  اراةه كأاكره كلق كم عل  أكّر دف  عل 

 .ك كذا..   كزع ة كازف ةلف فةه اردذا ب اإل الدل  اردش كرة  عل  ّرص رلزر كاقد أليل 

 نلؾ طرلة  أررل رلنشر اإلرك ركني  ك ك ارنشر عف طرلؽ شةك  اإلن رنت  أك ارنشر عل  : ثانيا
 (.world wide web = wwwارشةك  ارينكةك ل  )اركلب  ااقلت

لنةح قةل ارك لب اإلرك ركني في أف لأرذ دكلف ارك لب ار ةللدم  ؿ  :  يكريلنل اّف نطرح ار  لؤؿ اّ
في علرـ د رلر ة ذي ار رع   إف ارقل ب اّري كشةك  ارديلكدلت ككؿ دل ل اؿ ة دل دف ةردةللت 
                                                 

163
ارك ل ط ارديلكدل ل  ككلؼ نرلر علردنل كقلل نل   رةد  ق لـ اردلف زكرلل  : فرانؾ كللش  ّكرة ارناكدلدلل - 

 .7:8   ل ل  علرـ ارديرف   اردةلس اركطني رلّةلف  كارانكف كاّداب   ص7556:ارككلت
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كأقدث . ف ك لاكؽ في  رع ه كؿ اردةلللس ارزدنل  ارديركف . اةع رلص ة لك ةنل  قدلّ   نارد ةةيد ر 
قل ب  ش رله ارلكـ دف ار كؽ  لرلاه في ييكف     ش كر ةلؿ ةدلد دف ارة زة كارةردةللت  قلله 

أكد أف أن ي قدلّي قكؿ ارنشر اإلرك ركني دكف ار يرض إر  إلةلةللت كدزالل  ذا ارنكع    . إر  ارديلش
 :نشر ك لةلل ه كعلكةه كدرلكفه أليلدف ار

 :اإليجابيات والمزايا: أوال

ارالرد  ار ي فري ل علل ل ةدكد  linearityػ ليقرر ارنشر اإلرك ركني ارناكص دف ّةي  اررطل   6
ةكت ارطةلع   قلث لدكف اررةط ػ في قلر  ارنشر اإلرك ركني ػ ةلف أم دكيع كآرر دارؿ ارنص  اركرؽ ّك

لة   كك  .شؼ د لرات ار شيب دارؿ ارنص ارداردأك ارّك

ػ لي لح ارنشر اإلرك ركني فرال   د نل ل  دف عدد ارااقلت اإلرك ركنل  في شرلق  ارلرة رلرلل    7
كاقد أف ل ع دل لكازم أرؼ ك لب ةقةـ ارةرآف اركرلـ  كعدل  c.dفيل   ةلؿ اردّلؿ لدكف رةرص رلزر 

 .ف ارطلةيلت ار ي   ككف في قةـ علة  اركةرلتآ ؼ ك لب في دّؿ قةده  فيال ع 65ّرلب 

لة  عل  ارنشر اإلرك ركني  كرلا   8 ػ ارقرل  اردطلة  في نشر دل لكد اإلن لف نشري  فال ّلكد  ك  ّر
 . عل  شةك  اإلن رنت

ػ لي لح ارنشر اإلرك ركني ػ كدل  ةؽ أف رألنل ػ إنشلء دةالت إرك ركنل   ةيي عل  عنارم ارزدف  9
  ارلذلف لااالف ةلف ارنلس  كلقرر ل دف أراد دف ارك  لب  كفي  ذي ارقلر   لاةح اركل ب كارد لف

اردش رؾ أك ارد  ردـ رشةك  اإلن رنت ّلدرا عل  نشر إن لةه ةنا ه  ةؿ إنه  لككف ّلدرا عل  ّراءة 
رفلؽ اكر ه دع ارنص  كدل أنه  ل لة  ردكدا دف ك لب آررلف  رةدل   لك كنكف عل  ناكاه ةاك ه كا 

علـ ةشرال  القب ارنص  رف ار يلدؿ في  ذي ارقلر   لككف دع ارنص اردر ؿ  كرلس دع اركل ب 
عل  قد  يةلر ة لء )ذا ه  ك نل لالقظ أف شةك  اإلن رنت   يدؿ عل  إررلء ةدلع اراكارؽ ارطةةل  

دةلك ر دارؿ ارشةك     ذرؾ أنه رف لككف  نلؾ كدةلك ر أفيؿ دف ك(شل لف في ك لةه عف شةك  اإلن رنت
 .آرر كةلر لري رف لككف  نلؾ شرص أفيؿ دف شرص

( عف طرلؽ ّراءة اركرؽ)ػ إذا كلنت  كنكركةلل ارطةلع  نةقت في إ ةلط  لط  ارد قدث عل  د  ديه  9
فرةدل لككف ةدةدكر  كنكركةلل ارديلكدلت إ ةلط  لط  اردؤرؼ عل  ّلر ه  رلن زع  ذا ارةلرئ قةه في 

 .ناه كفةل ررؤل ه كيلل ه قرل  ّراءة
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قلث  ككف عدلل  ارنشر فلعل  كدةدل  اّ الدللن عنددل   : ػ ار كفلر في  كلرلؼ ا   رداـ اركّري :
ت ّرر كذرؾ فإف اع دلد ارنشر .  ي دد عل  ا  رداـ اركرؽ  ارذم  ر اع أ يلري ةاكرة دلقكظ   دف ّك

 ه في ارقاكؿ عل  ارةللنلت أك ارديلكدلت ةشكؿ كّري اإلرك ركني  لةيؿ اردر ةلد ارد  الد ر قةلؽ رية
للن   .دف رالؿ  كفلر أدرو رلطةلع  ل  ن  ره دف رالره طةلع  اردلدة ار ي لق لة ل كّر

قلث  دّؿ  كلرلؼ إن لج اردكاد اردنشكرة إرك ركنللن في إعداد : ػ ار كفلر في  كلرلؼ اإلن لج اركدي ;
اركّري  كركف  كلا  اإلن لج اركدي ةيد ذرؾ  ي ةر ررلا  دةلرن ن ك ة لز اردكاد نا  ل كدل في ارنشر 

 .ةك ل ؿ ارنشر ار ةللدل  

قلث دف ار  ؿ إةراء عدلللت اردراةي  كدل ل ر ب : ػ انرالض  كلرلؼ اردراةي  كار يدلؿ كاإليلف  >
  دقدّ  رلنشر عل  اردكاد اردنشكرة إرك ركنللن  كارقاكؿ عل  ن ر( إيلف  أك قذؼ)علل ل دف  يدلالت 

 .دكف  كلا  كةلرة كة رع  دنةطي  ارنظلر

قلث   كافر في طرلة  ارنشر اإلرك ركني إدكلنللت    ؿ رلد  رددلف ارةقث : ػ  كفلر إدكلنللت ارةقث =
 .كاركاكؿ إر  ارةللنلت كارديلكدلت اردطلكة  دةلشرة كة رع  كةلرة

رات ار شكلؽ كا نطةلع ارةلد < رالؿ ارنشر اإلرك ركني كا  رداده إيلف  عنار  قلث ل  ن  دف: ػ دّؤ
ار شكلؽ كةلب ارد ي  رلد  الد ةإيلف  اردؤّرات ار ديل  أك ارةارل  في إطلر اردلدة اردنشكرة إرك ركنللن 
كةدل لةيله د  الدان في ةلنةي ارديرف  كارد ي   ك نلرؾ أليل دل  لنيكس عل  ارد  الد دف انطةلعلت 

 . ةنل  رلنشر كد لةي  ل رل ةدـ ار كنكركةي كد للر  ل رل طكرات في  ذا اردةلؿ قكؿ دكاكة  ارة   ارد

 :السمبيات والعيوب والمخاوؼ: ثانيا

د لؤدم إر   6 ػ ليد ارنشر اإلرك ركني ك لطل ةلردا ّد لىقدة دف ّدرة ارارد عل  نةؿ أفكلري كأقل ل ه  ّك
 .ا نيزارل 

لت اردةل  كاريلدل  7  ذا اركـ ار ل ؿ دف ارديلكدلت عل  شةك  اإلن رنت لةيؿ دف ار  ؿ فكةكد  :ػ ار ّر
ارةللـ ةيدلللت ارةران  كار طك عل  اردكاد اردنشكرة  دف رالؿ إنزاؿ  ذي اردكاد أك ن ر ل عل  ار لرد 

د  دينل عف ر ل ؿ علدل  . دل ؾ .  ي رؽ أك  ي رةـ ةلركلدؿ دف شةك  اإلن رنت( دلة  لر كدك كراي)ّك
كركف . ة  د لةي  كؿ دل لنشر عل  ارشةك  ةةدلع ررل  ل  فإنه لايب اك شلؼ ار ّر  ة  كر كدع ايك 
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كنظرة ك ندةلد  ّد  netscapeكن  كلب  yhooعل  أل  قلؿ فإف دقركلت ارةقث ارنشط  دّؿ لل ك 
لت  .   ـ في اك شلؼ دّؿ  ذي ار ّر

ظ رت ةيض اردشكالت في اردقلرؼ اريرةل  ػ رف ارلر  اريرةل   ي ةر درلل  عل  ررلت ارةردة   فةد  8
عل  د  كل ارارؼ كارنقك  اردر ارذم لؤدم إر  انرالؽ ناي لؤدم ةدكري إر  انيزارل  كّل ةنل 

 .اإلرك ركنل   ك رع  اندّلر ل  كييؼ فلعلل  دكاّينل اريرةل 

ركق  اردال لح ر ل ػ نظرا ر رع  ار يلدؿ اردطلكة  رركلل عل  ااقلت اركلب  قلث إف كؿ يرة  عل   9
ر ػ  ّدن ل عل  ارشةك  اريلردل   فةد أدل  ذا إر  ار زاؿ ارناكص إر  كلدلت دا لقل   اردر ارذم  لّؤ

كرةدل . في ارددل ارةيلد ػ عل  ةدلرللت ارلر  اريرةل  في عدكدلل  ل  كأليل في طرلة  شكل ل أك ر د ل
ارطرلة   نةد رر  عرةل  أررل يلر ار ي ن يلدؿ ة ل ةيد عشرلف أك ّالّلف علدل دف ار يلدؿ ارلركم ة ذي 

 .ارلكـ

 نلؾ ":ػ ار لةؽ اإلشلرة إرله ػ 164"ارّةلف  اريرةل  كعار ارديلكدلت: "نةلؿ علي في ك لةه ارد ـ. لةكؿ د
دف لةكؿ إف اإلن رنت   زلد دف ّدرة اإلةداع كا ة كلر دف رالؿ دداكد  اإلةقلر ارالدقدكد في فيلء 

 كفلر اريدلد دف ك ل ؿ ار يلـ ارذا ي ك ندل  ارةدرات ارذ نل   رلا  أف ار يلدؿ دع ارنظـ ارديلكدلت ك 
في اردةلةؿ  نلؾ دف لةكؿ إف اإلن رنت . اّرل  كارةردةللت ل لعد عل  ندك ار اكلر اردنطةي كاردن ةي

ل ةل  كاراف ار شكللي رلنقك اردب إر  ار( أك إعلدة اإلن لج)  قلؿ عدلل  اإلةداع إر  نكع دف ا ة رار  ّك
كاردك لة  إر  نكع دف اردزج اإلرك ركني  كلاةح إة لر اريرض كا  رالؿ ( ارةص كارلاؽ)إر  اركك ج 

ار ي " ارك لط  ك ارر لر "إدكلنلت ك لط اإلعالـ عكيل عف ديدكف ارر لر  ار ي لنةل ل  قةلةل ردةكر  
 .أطلة ل دلرشلؿ دكلك لف را د ار نظلر اإلعالدي

دع أف ارنظرة اركر  ّد  كقي ككأف ارد  ةةؿ  كؼ لككف : "ةكؿ في  ذا ار  لذ أقدد فيؿ شةلكؿل 
رلكدةلك ر كعلرـ اإلن رنت في  طكري اردذ ؿ كاردّلر ارذم   ليرؼ ارقدكد  يلر أنني دع ذرؾ  كؼ أظؿ 

ر  اراف دع اررلل ر  اإلةداع دع اريلـ  كا  يللت  كذرؾ إللدلني ةأف دنقلزا إر  اإلن لف أكّر دف اّر   كا 
اإلن لف  كؼ لظؿ  ك دقكر  ذا ارككف لانع فنل إذا ان ش  فلن شي ديه اّرركف  كرأل ؼ فإف 
اركدةلك ر   لن شي ك  ليرؼ ارةكلء أك ارارح ك  ارقزف أك ار  ر  كر ذا ف ك   ل  طلع أف لةدع فنل ك  
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 .6:6  صةل  كعار ارديلكدلتنةلؿ علي  ارّةلف  ارير  - 
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 .165"ري اإلن لف ةطرؼ إاةيهفكرا ك  لدلؾ في أفيؿ قل  ه إ  أف لناذ أدرا لاد
دع ةدال  اريار ارّردي ل يح  أف : اآلفاؽ المستقبمية لمنشر اإللكتروني أو ما بعد النشر اإللكتروني

دلف   لينل ـ ارلكـ ةؿ لرلدكف أف ليرفكا عف اررد أكّر  كدع ذرؾ فإنه   لدكف رقدث  اردكاطنلف ارّر
دع ا ن رنلت ةكاا ل ارذركة  ف ي ف رة   دلز كلريلدة ةكةكد ف رات ار لرلن ا ة دلعي رلك ل ط أف ن يلدؿ 

 :د لرات د يٌددة

رةدل لككف أدر ارنشر اإلرك ركني أكّر إّلرة في ارد  ةةؿ ارةرلب عف طرلؽ  :النشر عف طريؽ الحذا  
ارنشر ةل  رداـ ارقذاء  كذرؾ ةكيع شرلق  إرك ركنل  أك إرك ركف في ارقذاء لدكنه نةؿ ديلكدلت 

ل  إر  اّررلف  ككؿ دل عل  اردرء أف لايله  ك أف لالفح لد شرص آرر  كرف ارةلد  ك شرا
ةطةلي ه دلرح كنلّؿ رلك رةلء  فدف ارددكف رك لب  أك ر لرة ذا ل  أف  ن ةؿ ك رةل لل دف ارقذاء إر  

د لّةت  ذا في ن لل   اردر ةدكاي ارلدم  كدف ّـ إر  لد ارشرص ارد يرؼ علله  كدف ّـ إر  قذا ه  ّك
كطرلة  دال د  ر ةلدؿ دك ةلت إرك ركنل  يرد  دع شرص آرر في ارشلرع  كفي ييكف ّكاف ّللل   
كدف  نل  أ ي أ دل  ارقذل  ار ي  درؿ قلة  ارنشر اإلرك ركني ركؿ درة في قللة ارةشر  رل قكؿ ارقذاء 

 .إر  ار يلدؿ دع ذ ب ارددر   إر  ةلنب  يلدله دع ذ ب ار رة 

رلس  ذا فق ب  كركف  كاؿ اريلدلء أليل إر  أنه ةإدكلف  :انقلب في طريقة تمقي العمـ والمعرفة 
اررلل  ارياةٌل  أف  طلؽ ك ر ؿ إشلرة إر  شرلق   لللككنل   كأٌف ةإدكلف  ذي ارشرلق  ار للككنل  أف 

لق  ار لللككنل  كاررلل   ر ؿ إشلرة أليل إر  اررلل  ارياةل   ددل ل  ؿ دف  ةلدؿ ارديلكدلت ةلف ارشر 
ذا ّةت نةلح  ذي ارطرلة  عل  ارراللل ارياةل  ارةشرل  فإٌننل  نككف أدلـ ف ح ةدلد  قلث  ارياةل    كا 
لدكف رلدن ارةشرم أف ل  ةةؿ كؿ ارديلرؼ كاررةرات ارةشرل  ار لةة  كارقلرل   دكف ّراءة  ةللدل   

رلل  في طرلة   لةي اريلـ كارديرف   كفي  ذا لةكؿ ك لقدث  ذا ةال شؾ انةالةل ةشرلل  ل ال  ةؿ ةذ
ل ؽ كدةلك رل  دددة  ةقلث  ٌ قد ارن لللت ارياةل  دع :" اردك كر رلرص ةلةي ل ـ زرع ارددلغ ةّر
ل ؽ اإلرك ركنل   كدل لدكف دف رالؿ .166"ك ةلدؿ دف رالر ل ارعالب كاركدةلك ر  ارديلكدلت shipsارّر
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ّالّكف  -ارك لب كارد  ةةؿ"ةقث دةدـ ردؤ در") ارنشر اركّري كاإلرك ركني كدل ةيد اإلرك ركني"أقدد فيؿ شةلكؿ   - 
ع اإلرك ركني (   -ا  كندرل  –ةلرةل رة  :79/66/755-76رالؿ اردٌدة " علدل عل  اٌ قلد ك لب دار  : دف اردّك

http://www.dahsha.com/vieuwarticle.php 
166

ع اإلرك ركني   ارنشر اركّري كاإلرك ركني كدل ةيد اإلرك ركني"أقدد فيؿ شةلكؿ   -   : اردّك

http://www.dahsha.com/vieuwarticle.php 
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  أك ركدةلك ر  نةؿ ديلكدلت كذكرللت دف ددلغ أم إن لف إر  أم كدةلك كاؿ دراكز ارددلغ اريللل ةلر
 .عل  أم إن لف آرر  ةدل لشةه عدلل  ارن ن اراك كيرافل 

كةنظرة د  ةةلل  لدكف ارةكؿ إف كؿ ارديلكدلت اردرزن  قلرلل في كؿ كدةلك رات اريلرـ  ّد لدكف في لـك  
رؿ شيلعلف رلزرلف دع ةيي دل  ك لع  ل   كةد كؿ دل  رزلن ل في دكيب دة ـ كقلد  عف طرلؽ  دا

 .ارديلرؼ اردك كة  في اريلرـ في ةلب كؿ  لدلذ قكؿ اريلرـ

ةل ن ةلؿ إر  دكيع آرر في ناس ارنص أك إر  أم نص آرر في أم كدةلك ر في ( عند نةر ل)  دح 
رشرح ددرك ت كلدلت أطراؼ اركرة ارريل      طلع  ذي اراالت أليل ا ن ةلؿ اّري إر  ّكادلس 

 ..ارنص أك  ةدلـ أل  ديلكدلت عن ل

اإلرك ركني إيراء ارد لةي  ر للد  ذا ار ةلؿ ارةدلد   كدل علكب  لؾ ارك لل   ديةـف ؿ  ل  طلع ار
ك ؿ  ل  طلع ارةلرئ ػ ة  كر  ػ ار رلي عف  لؾ  ةلن ل كةلف ارديةـ ار ةللدم  ارةدلدة إذا عةدنل دةلرن 

ةؿ أف نيةد .   ةلنه كةلف ارك لب اركّري   لؾ ار  ل  كيلر ل  ي دقكر  ذا ارةقثاريالّ  ارقدلد ّك
دل دين  ارك لب : دةلرن  ةلف ارديةـ اركّري كارديةـ ا رك ركني للـز أك ن أف نةلب عل  ار ؤاؿ 

 ا رك ركني   
كلف في ن لللت ( E-book( )ارك لب ا رك ركني)إف أكؿ ا  رداـ رداطلح  :تعريؼ الكتاب اإللكتروني

ل ؽ إرك ركنللن ( 0991علـ )ارةرف اردليي  دللن )دع ةدال  ا  رداـ طرلة   رزلف كنشر ارّك كعلله ليرؼ ( ّر
دل  رنص دك كب كرةد عرفت اردك كرة  ةه دقدد في دةل  ( ارك لب ا رك ركني) ا  ةل لت )ةأنه الر  ّر

داطلح ل  ردـ ركاؼ نص دشلةه رلك لب : "ةأنه  ارك لب ا رك ركني( ارقدلّ  في اردك ةلت كارديلكدلت
فأم دك كع  درزن  عل  ّرص دللزر ..." كركف في شكؿ ّردي   كذرؾ رلييرض عل  شلش  اركدةلك ر

ع ةرلدة اردنلرة نةالن عف . ي ةر ك لةلن إرك ركنللن  د أكرد ار  لذ أقدد فيؿ شةلكؿ في دةلره اردنشكر ةدّك ّك
كل ب ارد ندس عةد رل(   ار كزلعادلـ  ارنشر  ار رةراءة  اإلعداد  ار أرلؼا: يارك لب اإلرك ركن)ك لب 

ارك لب ارذم لدكف ّراء ه عل  ارقل ب أك أم ة لز "  يرلالي رلك لب ا رك ركني ةأنه ..  ارقدلد ارة لكني
ف كل ـ  كزليه كدلؼ كاقد  كلأ ي كينار كلدؿ دك دؿ ةدين  أنه رلس فاال أك ةزءا د." دقدكؿ ةلرلد

كدف دزالل . أرؼ كلد  011أرؼ ك 52ك لب أك  ل ل  أك أنه دل لزاؿ ّلد ا ن  لء  كل راكح طكره ةلف 
ركط كدرلح كلدكف   كأنه ديه فكرلل عةر ارك ل ط اإلرك ركنل ارك لب ا رك ركني أنه لدكف طلةه ك  للد

ظلت دل  ر دكلف اردالق  كلزلد دف ارةدرة عل  ار قكـ في شكؿ اريرض دع رال ص ّرقدله كار نةؿ ةه
  كدل ؿ ارنص إر  اكت  دع  رع  ارةقث عف ارديلكدلت  ك قكلكارةقث كار قكؿ إر  نص دةركء
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 . لدكف ّراء ه في إيلءة ةز ل  أك في اردلكف اردظلد   ةلإليلف  إر  ّل   كلا   كزليه إر  قد كةلر
 : مزايا الكتاب اإللكتروني

 .دف ار لكث ارنل ل عف نالللت  انلع اركرؽارقالظ عل  ارةل   دف رالؿ ارقد * 
 . كفلر ارقلز اردكلني إ لق  ارديلكدلت ار ديل  رالّدم ارةار* 
ت كارة د ارد  ردـ في عدلل  ار زكلد*   . ةللؿ ارّك
يدلف عدـ نالذ ن ن ارك لب دف  كؽ ارنشر  ف ي د لق  دا دل عل  اإلن رنت كل  طلع ارارد * 

ت  .ارقاكؿ علل ل في أم ّك
يه *  ع اررلص ةلرنلشر أك عل  دّك إ لق  ارارا  أدلـ اردؤرؼ رنشر ك لةه ةنا ه إدل ةإر لره إر  اردّك

 .اررلص
 .ارك لب اإلرك ركني أّؿ  كلا  عل  ارةلرئ دف ارك لب اركّري* 
 .ارةدرة عل   رط  ارقكاةز كاردكانع كارقدكد كار يةلدات ار ي لالدف ل ارك لب اركّري* 
 .كد اركدل  رلطةيلت كعدـ نالد لار رلص دف ّل* 
 .ارك لب اإلرك ركني ل لح ار العؿ اردةلشر ةلف اركل ب كارةلرئ* 
 . كفلر  كلا  ارطةلع  كار كزلع * 

 :اإلرك ركنل كارديلةـ علكب ارك ب 
 .إدكلنل  ان  لؾ قةكؽ اردلكل  اراكرل * 
 .يكء ارشلش  اردزعل كاردة د رليلف* 
 .عل  نطلؽ كا ع عدـ  كفر أة زة ارةراءة* 
 .ار رلرات ار كنكركةل  ارد القة  كار ي  ةيؿ دف ارة لز ارقدلث ةل دان ةيد ش كر ّللل * 

 ". ك يدلل ل إر  أّا  قد ددكف دف  اكرا  ـ 
ارديةـ اإلرك ركني  ك ن لج  طةلؽ علـ اإلرك ركنللت  :تعريؼ المعجـ اإللكتروني وخصائصو -8

ارديةدل   كليرفه أ ؿ ا ر الص ةأنه درزكف دف ارداردات  كعلكـ ارقل كب في دةلؿ ارانلع 
ارلركل  اردرفّك  ةديلكدلت عن ل  ككلال  ارنطؽ ة ل كأال ل كا  يدل   ل كديلنل ل كعالّل  ل ةرلر ل  
دقاكظ ةنظلـ ديلف في ذاكرة ذات  ي   رزلف كةلرة  كلةكـ ة لز آري ةإدارة  ذي ارديطللت ك دةلر ل 
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د  لال  كدف رال اه أٌنه لدكف كركةه كا  يدلره ك يدلله ةلرقذؼ كاإليلف  أك كفؽ ةرنلدل دقدٌ 
 .167يلر دل كل دٌلز ة  كر  ا   يدلؿ كار رع  في ارةقث كا   رةلع

  شيء لدنع دف أف  ككف أنكاع ارديةـ اإلرك ركني  ي ذا  ل أنكاع  :أنواع المعجـ اإللكتروني وأشكالو
ـ اإلرك ركنل  اريلد  كاررلا   ارقلدل  كارّنل ل  كارد يٌددة  اردك كعل  ارديةـ اركّري؛ ف كةد ارديلة

كار لرلرل  كاردكيكعل  كيلر ل  ةؿ ةلإلدكلف اررةط ةلف عدد دف ارديلةـ اإلرك ركنل  كا   الدة دن ل 
ت اررا ف.ةدليل في آف كاقد  :ك أدل أشكلر ل فّالّ  في ارّك

 في أّراص دددة  -
 في ارن رنلت -

 .ةفي أة ز  -

ذا كلف ارشكالف ارك ف لر ةطلف ةل  يدلؿ ارقل كب  فإف ارشكؿ ارّلرث ل د ع ةل  ةالره عف  كا 
 .ارقل كب  كة  كر  قدله في ارقؿ كار رقلؿ أكّر دف يلري

دف ددلزات ارديةـ اإلرك ركني  ةلكزي دشلكؿ ارديةـ اركّري  فلـ ليد  :مميزات المعجـ اإللكتروني
ةقكـ  كافري عل  ذاكرة ذات  ي   رزلف كةلرة    طلع أف    كعب كدل  ل ال  دةٌلدا ةقةـ ديٌلف  كذرؾ

كدل . دف ارديلكدلت  كرـ ليد دةلدا ة ر لب ديلف  إذ لق كم عل  ةرنلدل لةكـ ة نظلـ ديطلل ه ك دةلر ل
أك  أنه رـ ليد دةلدا ةطرلة  كاقدة في ارةقث ةدل ل د ع ةه دف إدكلنلت د يٌددة كلرةقث ةكا ط  اركلد 

كعالكة عل  كؿ ذرؾ ل دلز ارديةـ اإلرك ركني ةلر رع  في ارةقث ....اردرادؼ أك اردين  أك اردكيكع
 .168كاردّ  في إلراد ارديلكد  اردطلكة   كل دح ة يدلؿ دكادي ةلإليلف  أك ارقذؼ أك يلر دل

ل:وظائؼ المعجـ اإللكتروني   دن ل كاإلرك ركنل    زرر اردةل ت اريلدل  ةأنكاع ارديلةـ اردر لا   اركّر
ق   رلاقب إقالؤ ل ةدلي ل  ك نكعت  نكع ار داؼ ار ي كييت دف أةل ل  كدف أ ـ  ذي 

     :ار داؼ

 .اللن  ارلر  اركطنل  ك ندل  ل ك طكلر ل ةدل ل نل ب دع قلةلت ارد  يدللف كد طلةلت اريار - أ

                                                 
   ّدـ في اردؤ در اردكري ارراةع في ارلر  كار رةل"  ارديلةـ اريرةل  اإلرك ركنل  كآفلؽ  طكلر ل"لري عز اردلف ارةكش -167

   نظلـ دركز أطلس اريلردي رلدرا لت كارةقلث كةلدي  ارشلّر   "اركاّع كار طليلت: ارانلع  ارديةدل :"كدكيكعه
 .69ص. 7559أةرلؿ  75/76:ارشلّر 

168
 .  69  ص"ارديلةـ اريرةل  اإلرك ركنل  كآفلؽ  طكلر ل"عز اردلف ارةكشلري .  - 
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د  كاررلا  ارد يٌددة ارٌلرلت   ةرلب ارديلرؼ كاريلكـ دف رالؿ اررةط ةلف عشرات ارديلةـ اريل  - ب
ارذم ا  طلع اررةط ةلف أكّر دف  ALEX FOMINE "أركس فكدلف"كدل  ك ارشأف في ديةـ 

 .دل   ديةـ  ك ل لر ارةقث فل ل دف رالؿ ديةـ كاقد

 كفلر ارداطلح في ةدلع اريلكـ كار راالت  كدل  ك ارٌشأف في ةنؾ ارداطلقلت ارد يٌددة   - ت
 قلد اركرةي  قلث ةلغ دةدكع دل لق كله  ذا ارةنؾ دل لنلؼ عف رد لف ررل ه ة يٌدد دكؿ ا 

 .دللكف داطلح درفّك  ة يلرلا ل كدةل ت كركد ل

 طكلر اريدؿ ارديةدي كا  ّدلر ارنظرللت ارٌل لنل  في ذرؾ  كدل  ك شأف ارديلةـ اردةنل  عل    - ث
ةقث في ارنقك اردةلرف ةةلةلكل أ لس نظرل  اردقال ل   دف ّةلؿ ارديةـ ارذم أنةز ه دةدكع  ار

                   :كعنكانه

                the Dutch-french-English contrastive verb valency dictionary. 
 :..... لر ار رةد  كدل  ك شأف ارديةـ اّ ي ل -ق
يللـ ارلر  ديةـ  :  ل لر  يللـ رر  دف ارلرلت ةلع ةلر ل رر  أةنةل   كدل  ك ارٌشأف في -ك

 :..........ارللةلنل 
فرن ي  رلدؤرا  أكي ت /ّلدكس ارلر  ارك لةل  عرةي: ةكل  رر  ارك لة  اردةل   كدل  ك ارٌشأف في -م

 . رةكنك
 :كل ـ  انلؼ أنظد  ارديلةـ اإلرك ركنل  إر 

ل   دت اللي  ل اللي  إرك ركنل  اددت أاال : كال لكل  -أ ك ي في عدكد ل ديلةـ كّر
 .  يدلؿ اريلـرال
 .في دةلؿ دف اردةل ت اريلدل  أك ار ةنل  أك ارد نل : د راا  -ب
 169.ذات ا  يدل ت د يٌددة -ت

 النشر اإللكتروني والنشر الورقي التجاور أو اإلقصا  ؟ التعايش أو التصادـ؟

  . كارد لةدك ارقكـ ا   ةلّي عل  ارفيؿ دف ةلف ارك لل لف دةقانل ك ةلكر دل في ارددل ارةرلب
ارنشر اإلرك ركني  ك اردةلةؿ ارقدلث كارديلار رلنشر اركّري ارذم كلف  ل دنا في ارا رة ار لةة  رظ كر 

كليةاد ةه ك لل  ارنشر ار ي   رذ دف ارشلش  . شةك  اإلن رنت اريلردل  كان شلر ل في اريلرـ أةدع
د كر ارد لةي  د  ةد ن ةلرقةر كاركرؽ اإلرك ركنل  ك لطنل لنةؿ دف رالر ل ة لزي ارنشر دلد ه إر  ارة

لء  . ارشلش  ارزّر

                                                 
169

 .:6ص  اردرةع نا ه  - 
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ك ةد أة زة ارنشر اإلرك ركني كاة لت عدة  ةدـ دف رالر ل دكاد ل ارنال  ةأشكلر ل اردر لا  كارد ةددة  
إر  ارةد كر ارد لةي  كدف ةلف كاة لت ارنشر اإلرك ركني ارّراص اردددة   ار ي  كفر دكاد نال  

د أاةقت . كدر ل   ك  دح في كّلر دف ارقللف ةلر العؿ ةلف ارد لةي كارنصدك كة  كد دكع   ّك
ارّراص اردددة  ك لل  شةه  ةللدل   ةدين  أن ل شلعت كان شر ا  رداد ل ةلف ارنلس ةدر لؼ ف ل  ـ 

 . ك انلال  ـ  ك ذا درلؿ عل   رلرؿ ك ل ؿ ارنشر اإلرك ركني لكدنل ةيد لكـ في نظلـ ارقللة ارلكدل 
ل اردكاّع اإلرك ركنل   ارشرال  كاردؤ  ل ل   كددل   شؾ فله أف فكرة دكاّع  كدف ةلف  ذي اركاة لت ألين
اإلن رنت فكرة د  قدّ   ظ رت ةظ كر شةك  اإلن رنت  كأاةقت عالد  ددلزة رليار ارقلري ارذم  يد 

.  ل ؿ ارديرف  كار كااؿ دع اريلرـفله  ذي اردكاّع دراةع لدكف اررةكع إرل ل كا ع دلد علل ل كك لل  دف ك 
  

ع  ك  ع اردك كع  اريرةل  –كاردّك دةدكع  د راةط  دف دلالت شةك  اإلن رنت  -ةق ب  يرلؼ دّك
    يدف دلانل ليدؿ دف رالؿ دل ل د  ةلرااق  ارر ل ل   ار ي  قدؿ عنكاننل دقددنا (www)اريلردل  

ع  كل  طلع ارد  ردـ ا نطالؽ ل   دا ًّ عل  اردّك ع  كرلرةه ألين رةدلع ارااقلت دارؿ ذرؾ اردّك
  . ةكا ط  ارركاةط ار شيةل  اردكةكدة فله

كدف ارددكف ر ذي اردكاّع أف  ؤدم دىٍكر ارنلشر اإلرك ركني ةطرؽ عدة  أ د ل أف كّلرنا دف اراقؼ 
ينل عل  ارشةك   يرض فله أرةلر ل إرك ركنلنل ةلإليلف  إر  ارن ر   كاردكرللت أاةقت   رذ ر ل دّك

ل  ل   ريكادؿ عدة . اركّر كةيض اراقؼ كاردكرللت ادرت إرك ركنلنل فةط كرـ  ادر دن ل أم ن ر  كّر
كدف أدّل  . دف ةلن ل ز لدة ار كلا  ك رع  ا ن شلر كاركاكؿ إر  ارةد كر  ك كفر قرل  اررأم كار يةلر

  . لر ل  كي"أفؽ"  ك"قط "  ك"أركاح"  ك"إلالؼ"اردكرللت اإلرك ركنل  
كةلإليلف  إر  دكاّع اراقؼ كاردكرللت لكةد اركّلر دف اردكاّع ارررل ار ي   رذ إدل ارطلةع اإلرةلرم 

 . أك ار رفل ي أك اردةي أك يلر ذرؾ  كاردّل  عل   ذي ار انلالت أكّر دف أف  يقا 
للز ةلف ندكذةلف در لالف إ  أف دف أ ـ كاة لت ارنشر اإلرك ركني اردك ةلت اإلرك ركنل  كلةب  نل ار د

رلدك ة  اإلرك ركنل   أقد دل لندرج يدف  يرلؼ ارنشر اإلرك ركني اردذككر أعالي  كاّرر لةع رلرةه؛ 
أدل . فإذا كلنت  ذي اردك ة   ةكـ ة كفلر ارك ب إرك ركنلنل رلةراء فإن ل  يد إقدل كاة لت ارنشر اإلرك ركني

ي ل اإلرك ركني رلةد كر دةلةؿ دةلغ ( ّل  أ ل نلاركر )إف كلنت دةرد ك لط ر كفلر ارك ب  دف رالؿ دّك
دلري ّدننل رلردد  كرلك لب كر كلرلؼ ارشقف كار كالؿ  فإن ل    ندرج يدف فكرة ارنشر اإلرك ركني  

  . ك درؿ يدف دا ـك ار ةلرة اإلرك ركنل 
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أك ديلكد  -عف ك لب دل  كفي ظؿ كةكد ارندط اركؿ دف اردك ةلت اإلرك ركنل  أاةح ةإدكلف أم ةلقث
أف لةد ل عل  ارشةك  دف رالؿ دل ااطيلح عل    دل ه ةلردك ة  اإلرك ركنل   ار ي  ةدـ  -في ك لب دل

أة زة ارنشر اإلرك ركني ةكا ط  ل ن لةل  ل دف ارك ب ار ي  ر لؼ في طرؽ  رزلن ل كعري ل عف اردك ة  
  . عاكر  لةي ارديرف  كا   الك لار ةللدل   ددل لدؿ عل  دركرنل عارنا ةدلدنا دف 

د ان ةؿ اركالـ عل  اردك ةلت اإلرك ركنل  إر  د  كل آرر  ك ارك لب اإلرؾ ركني  ك ذا C A%ّك
اركؿ  ك اردق كم ارّردي رلك لب  كارّلني  ك آر  ارةراءة ار ي  ل ـ : داطلح لشلر إر  ةزألف ر ل للف

  .  رزلف اردلدة كا  يراي ل دف رالر ل
ؼ ارةد كر ارد لةي دف ارنشر اإلرك ركني ةدظل ري ككاة ل ه إف ارذ م  ةدر اإلشلرة إرله  ك أف دّك

اردر لا  رـ ل  ةر ق   اّف  ةيد ديٌي قكاري عةدلف دف ارزدلف عل  ظ كري  إذ رـ   يح ديلرده إ  
-CDدددة   عل  شكؿ أّراص–دع ان شلر ا  رداـ شةك  اإلن رنت علردلنل  دع أنه كلف دكةكدنا ّةل ل 

ROMs . الف د يلريلف كعنددل أاةح ا  رداـ شةك  اإلن رنت شل ينل كاة ت فكرة ارنشر اإلرك ركني دّك
أك اع للدي  –دف ًّةىؿ ارةراء دل ةلف دؤلد كديلرض  كذرؾ ةق ب ال  كؿ ّلرئ ةلرقل كب كددل  ةةله 

ارنشر اإلرك ركني دةلةؿ "دةلر ه ارةراءة عةر ارشلش   كدل أشلر إر  ذرؾ اردك كر علي ارشكلش في  -عل 
  ". ارنشر ار ةللدم اردطةكع

كدع  ذةذب اردكاّؼ كعدـ ا  ةرار ل ق   اّف  ةلي ارنشر اإلرك ركني نالقظ أنه لرطك رطكات كاّة  
نقك  ةدلـ نا ه ةكااه ندطنل ةدلدنا رلنشر ل نل ب دع اريار  كليةر عنه  كلة رب دف دلكؿ ارةللؿ 

ك أن ل أكّر أرا  دع كؿ دل لك  ب اا  اإلرك ركنل  في دةلةؿ إعراض شةه دةدع علله ارنلش   ار ي لةد
ل   . عف كؿ دل لقدؿ دالدح اركّر

كركف   ليني  ذا أف ك ل ؿ ارنشر اركّري ار ةللدم رـ  يد  ةد ّراء  ةؿ عل  اريكس دف ذرؾ  أّةت 
ة ك ل ؿ ارنشر اإلرك ركني ار ي   يدف ارنشر اركّري ّدر ه عل  ارّةلت كا   درار في كةكد دنلفس ةةك 

ل    -أ د ل ك ر ارندط ار ةللدم رل يلدؿ دع اردالدر ارديلكدل ل -عنلار يلر د كفرة في نظلر  ل اركّر
ل كةلرنا( ارك لب كاراقلا  كاردكرل )كدع  ذا   لزاؿ ارنشر اركّري ةأشكلره ار ةللدل  ارديدكدة    . لةد ركاةن

 :إللكترونيالنشر االقرا  مف موقؼ 

 فلرةيض ةلرغ في إدكلنلل  ل كد  ةةل ل . ارةراء  ةلي  ذي ار ةنللت فكلنت د الك   أدل ردكد ارايؿ دف ّةؿ

كةشكؿ أ ل ي  كريؿ  ذا اردر در ةط. كارةيض اّرر ّلؿ دف شأن ل كرا ف عل  ارنشر ار ةللدم اردطةكع
 ـ دف ( اردؤلدلف)ارا   اركر   ةد أف يلرةل رذرؾ ن. ة ةةؿ ارةلرئ رلةراءة عةر ارشلش  ةد  دف اركرؽ

عل  ارةراءة عةر ارشلش   عل  قلف نةد ارا    د  رددي ارقل ب ةشكؿ كةلر قلث  أراكا ديه ك يكدكا
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عدك  -كدل نيرؼ -كاإلن لف . رلقل ب أك   ل  رددكنه أ ل ل ددف ّؿ ا  رداد ـ( ارديلريلف)ارّلنل  
  .دل لة ؿ

ارنشر  فريـ دركر أكّر دف عةدلف دف ارزدف عل  كر ةدا رلقكـ في  ذي ارد أر  ت دةزاؿ ارّك عدكدل دل
اردليل  أم دع ظ كر  اإلرك ركني إ  أنه رـ   يح ديلرده ةلرشكؿ اركلفي إ  في ار نكات اريشر

  .CD-ROM اإلن رنت كك ل ط ار رزلف ارد ةدد  دّؿ ارّراص اردددة 

نشرت . اإلرك ركني لدكف أف  ةدـ  اكران علدلن عف  كؽ ارنشركريلنل  نل نيرض ةيض اردؤشرات ار ي 
يلت دةلرغ فل ل  ةلي ارك لب اإلرك ركني  أدت إر  دركؿ اريدلد دف شركلت  شركلت ارةقكث كاردرا لت  ّك

  . ذا اردةلؿ كةل  ّدلرات كةلرة  ةنللت ارديلكدلت ككذرؾ شركلت ارنشر في

يت شرك  دللكف د  ردـ  6,< رألةقلث أف لككف  نلؾ  (Research Jupiter) فيل   ةلؿ اردّلؿ  ّك
يت شرك   ـ :755رلك لب ا رك ركنل  ةقكؿ علـ  رألةقلث أف  ر اع أرةلح  كؽ  (Forrester) ك ّك

لـ كدل نرل :755دلللر في علـ >,=ـ إر   755دللكف في علـ  8=8ارك ب ا رك ركنل  دف  ـ ك ذي ارّر
 لنت درلة  رآلدلؿ ك راةع  كؽ ارك ب ا رك ركنل   كأعلنت ةيض كةرلأدل ارن لة  فةد ك .دةلرغ فل ل

علد  ل إر  ار كؽ OCLC رك  أف ّلدت Net Library ارشركلت إفال  ل دّؿ  Net .ةشرا  ل كا 

Library  رلدك ةلت كدل  ك ديركؼ  ةدـ عددا كةلر دف ارك ب عةر ا ش راكلت دف رالؿ اإلن رنت  
في ددة ديلن  ( اإلن رنت أم اركاكؿ إر  ارك لب عةر)  أف ل  يلر ارك لب ةقلث ل  طلع را د اردك ة

  .إذا رـ  ةدد اإلعلرة كةيد ل لاةح ارك لب ّلةال رإلعلرة رشرص آرر( ددة اإلعلرة)

ةؿ اردةاكد أف اردةلرر  في   في طرلة  رلاشؿ   أرلد أف لا ـ ددل دي  أف ارك لب اإلرك ركني فشؿ أك
ع أدل إر  ذرؾ  ةةؿ ارنلس ره ةلرشكؿإدكلنلل ه كعدـ   كركف  ذا رف لؤدم ةطةلي  ارقلؿ إر  فشله   ارد ّك

  . ةدده عل  ارّؿ ريدة  نكات ّلدد  ةؿ  لؤدل إر  ييؼ

 

  .در ةط  ةلرك لب اإلرك ركني كارةراءة عةر ارشلش  كأرلران أقب أف أشلر إر  عدة أدكر أررل

أك  HTML  كءا عل  الر ( قركؼ)ر ؛ أف لنشر كنص ارناكص  ارك   نلؾ طرلة لف رنشر: أوال
 قرلر ارناكص أك يلر ذرؾ دف ارالغ  كارطرلة  ارررل  ي  اكلر  عل  الر  أقد ةرادل
( ّللل  اردّ  ق     ل يرـ قةـ اردلؼ)كعري ل عل  ارشلش  عل  شكؿ اكر  ارناكص اردطةكع 
ل ؽ ا) PDF  ذي ارطرلة  الره كريؿ أش ر الغ ك ذي ارالر  لدكف أف  ككف ( رد نةل الره ارّك
في  (scanning) ك شلع  ذي ارطرلة . كلدكف أف  ككف عل   ل   اكر ك ي اركّر ناكص علدل 

ل ؽ رل ت  كاررالا   نل أف ارناكص اردطةكع  قكرت إر  إرك ركنل  أم أن ل. كاردةالت اريلدل  ارّك
  .إرك ركنل  اة داء
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رك ركنل  عل  اركرؽ ّـ اركرؽ  رذرؾ لطةيكف ارناكص ا  كف ارةراءة دفأف اركّلر دف ارةراء لايل :ثانيا
  .ار لةة  أم عكس ارنةط  لةرءكن ل 

ارنشر اإلرك ركني أك ارنشر  كريلنل ن  رلص ددل  ةؽ أف اريدلل  رل ت دف ارة لط  ةقلث لقكـ عل 
 أف أقد دل أفيؿ دف اّرر  ارشلش  أك دف  ار ةللدم اردطةكع أك دل ل يلؽ ة دل دّؿ ارةراءة دف اركرؽ

  .دف ارةقث كاردرا   ةؿ اريدلل  د دارل  كديةدي ك ق لج إر  دزلد

  : النشر اإللكتروني

لة  ةأشكلؿ د يددة اك ل   نال إدكلنل  - ار رلع كاريلري  إدكلنل  اإلن لج -ار لرػل  .  كاكرل   ةدلع ارّك
ل ؽ اإلرك ركنل    .ركـ كةلر دف ارّك

لة   -  . عل  ةكد  ل كدف ارددكف أف  يلؼ  ق لف ك يدلؿ علل ل ارالل  يؿ ارّك

علدة ا  رداـ ارةللنلتك  إدكلنل  ار يدلؿ -   .  ّد لطرح دشكل  في درة  ارّة  كاريةطار ةدلد كا 

لة  ةشكؿ  رلع كفي أم دكلف  -   .إدكلنل  ار كزلع ار رلع رلّك

  .لف اإللداعل  قدلد ك طةلؽ ارقةكؽ اراكرل  ك طةلؽ ارةكان ايكة   -

  :ػديالنشر التقمي

ل ؽ ار ةللدل  كلطكؿ عدله ك ك د  قلؿ في ارشكؿ كعل  اريكس .اراك ي ك ذا دل لايب عدله في ارّك
ت طكلؿ ل ؽ ار ةللدل   قلث  ق لج إر  ّك   .في ارّك

  .عدـ ارةدرة عل  اإليلف  كارقذؼ رف  ذا  كؼ لشكي دظ ر ل .

لة  ّة   لد  كيةط   قلث  يدفارةدرة عل  ا  رداـ ارةلل عدـ .  الد  ل  نلت كار يدلؿ فل ل  ليط  ارّك
  . دف اريةث

لة  ة ةب اإلةراءات ارطكلل  ار ي  در .   .ة ل  ك ذا ّد لككف دلزة كعلب ايكة  نشر ارّك

  . نلقل  اإللداع كيدلف قةكؽ اردؤرؼ ك نل عل  اريكس قلث  يدف ارقةكؽ كلدؿ دف

دف رالؿ  يللش ل دع ارنشر اإلرك ركني نكةز ل كدل  نلكر ل ةشلر  ت عل  اردك ة كةال شؾ ةأف  نلؾ  أّلرا
  -170:ارنةلط ار لرل  عةلس كآرركف في

كدع  CD ROMرلالن رةلع أّراص اردددة     راص اردك ةلت ار ةلرل  في اردكؿ ارد ةدد  ةنلقلن  -
ؿ ةرنلدل قل كةي لانؼ  ذي  نظلـ ةلي ل دف رال  زالد ا  رداـ  ذي ارّراص ةدأت  ذي اردك ةلت

  .ددل   ؿ عل  اريدلؿ إن ةلء ارةرص ارذم لرلدي ارّراص دكيكعللن كليري ل يدف ّكا ـ  

                                                 
  2   ع 3ةل  دك ة  اردلؾ ف د اركطنل    ـد ـ 1998:   اررللض"اإلن رنت كارنشر ا رك ركنيدكر "ةشلر عةلس   -170
 .30ص
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ّ دلن رلالن ةلرّراص اردددة  ل  طلع فل ل اردش رؾ أف ل  يرض  أرذت اردك ةلت اريلد   راص -
ذا ار لر ارةرص اردّل د  ا  يراض علد  ارّراص اردكةكدة يدف   .طلكب ل  طلع طلةه  كا 

ارد  الد  اردك ةلت اريلد  ارلكـ أف  ةقث عف عنلكلف ارك ب ار ي  رط  دةل ن ديلنلن لطلةه    طلع -
ذا رـ  كف ارن ل ل دةني  ل  طلع ا   يلن  ةلإلن رنت دف  كذرؾ اكرة  رلي  دف رالؿ ةرادل قل كةل  كا 

ت ةلف  ت فيرالؿ ف لرس ةيض اردك ةلت  كلدكف طةلع   ذي ارديلكدل ّكاني  ك نل لكدف ارارؽ في ارّك
  .ارةرلد كةلف  ذي اريدلل 

دف  علردنل ارلـك   يلعؼ ارديلكدلت كؿ ردس  نكات ددل لةيؿ د لةي  كؿ شيء في  ذا اردةلؿ في -
ةدكلنز د راا    دةل ت كك ب ك ةلرلر كنشرات د  قلالن دكف ا  رداـ ّكاعد ةللنلت د ةدد     يلف

ادار ارةكا ـ اردقدّ   نكللن  عند ةيض اردنظدلت اريلدل   قدلث ارةكاعد ةاكرة  يلكنل  كدف اردالقظ كا 
  .عل  أّراص دددة  ك كزلي ل ة دؼ  يدلـ ارال دة دن ل

ارلـك إادار  ذي ارنشرات  ةد  دف إادار نشرات اإلقلط  ارةلرل  ش رللن    طلع اردك ةلت ارقدلّ  -
ي ل في    .ك كلرلؼ ةرلد شةك  اإلن رنت دكف  قدؿ طةلع ةشكؿ لكدي دف رالؿ دّك

كنظـ ا  رةلع ارديلكدلت اررلا  ة ل     طلع اردك ةلت ارقدلّ  ارلـك نشر كشلفل  ل كد  رلال  ل -
ي ل عل  شةك  اإلن رنت كةلر لري ل  طلع ارد  الد أف لقاؿ عل   ذي ارديلكدلت ك ك في  دف رالؿ دّك

  .قدلد ارك لب أك ارشيء اردطلكب  دك ة  أك ةل ه ددل ل  ؿ عدلل 

اررشا  اريك ل  ر قؿ دقؿ  ةنللت ارداررات ارالدل   ذرؾ رقاظ     طلع اردك ةلت ارقدلّ  ةنلء نظـ -
 دف اردكرللت كار ةلرلر كارنشرات  كةذرؾ لدكف إدرلؿ اردةل ت ارقدلّ  كا  رةلع ل اكر اردةل ت ارد د 

ارد  در في أ يلر    كرةد أاةح  ذا ارقؿ ددكنل ة ةب ا نرالضة  كره  لد  دف رالؿ ّلعدة رلةللنلت
  .ددل ةيل ل في د نلكؿ ارفراد اريلدلف. ارّراص اريك ل 

دل  اإلرك ركنل  - ك   طلع أف  قةؽ ارال دة ارةاكل    ةد رلدك ةلت ارقدلّ  دف أف   يلدؿ دع ارك ب ارّر
رلنص اركلدؿ  ك ي ار ي  ةقث في ارنص أك اردةلؿ  تدف ذرؾ  أف  ةكـ ةل  رداـ نظـ ا  رةلع ارديلكدل

  .الب ارنص نا ه كذرؾ ةكا ط  اركلدلت اردا لقل  دف

  ةلكز ارةدرة ارشرا ل  رم فرد ك  لدكف  رةد ار ايت أ يلر ةيض اردطةكعلت ددل لةيؿ  ذي ار يلر -
د أدل   أف أاةح ةيض  ذي ا ر الع ارد  در في ار يلر إر  كفر ل إ  في اردك ةلت فةط  ّك

اردك ةلت ارارلرة كارد ك ط   ك ذا لةلؿ فرا  ارقاكؿ عل   اردطةكعلت رلرج قدكد إدكلنلت
  .ارديلكدلت

 ل يزز   ةلي نقك ا  رداـ ارك ل ط اإلرك ركنل  إلر لؿ ارر ل ؿ ك ةدلـ رددلت ار كشلؼ -
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كاردكااالت ارةلل ل   ءات ا ر راعكا   رالص  كاردكةزات اإلرشلدل  كاردر  كار ةلرلر ارانل  كةرا
 ذي اردكاد ار ي  شكؿ دالدر  كركي لككف دف ارددكف ا  رةلع. كاردكرللت ارد راا  في اريلكـ

رنظـ ارديلكدلت   دح ةإعداد اركّل ؽ كنةل ل  ديلكدلت أ ل ل  في اردك ةلت   ةد دف كةكد ندلذج دةد ل 
  . ةّ ل دكف ارقلة  رلكرؽإعلدة  كاإلفلدة دن ل كار زان ل ك كشلا ل ّـ

اردزكد كاردك ة  كأاةقت  نلؾ قلة  إر  ف ـ ّلنكني أكةر ر ذي   رللر دا ـك ار يلدؿ ةلف ارنلشر أك -
ل يلؽ ةلر رارلص كاريةكد كاللي  ل كأةراء اردالكيلت كطرلة  دفع ا ر زادلت  ار يلدالت كرلا  فلدل

  .اردلرل 

 لة لن قةلةللن أفرز ه ار ةنللت  ّلت أك ا   ردادلت ار ل   رلنظـأاةقت اردرلكؼ اردنل  دف ا ر را -
  .ةل   ل كارنظـ ارقدلّ  ار ي ةلءت رلدك ةلت كأدرل  ل في

عل  كةه ارراكص   ةد نا  ل دلزد   أرلران فإف اردك ةلت عدكدلن كاركلدلدل  أك ارةقّل  ارد راا  -
 ردـ ركاد ل ةشكؿ ل نل ب دع  طكرات اريار  ادلةلر لر في طرلؽ ار طكر كارد لةي  ةرل   نالذ ةر 

أدلكن ـ فلاةح دا ـك ا ر للد ل ةلكز ارقيكر ارة دلني إر  دةن   كلاؿ ة ل دا دلن إر   ؤ ء ارركاد في
  .ةكّلر اردك ة  اردق كس

اإلرك ركني كرلا  في قلؿ ار يلدؿ  كأرلرنا ف نلؾ ةيض اردشلكؿ ار ي لدكف أف  ظ ر دف ةراء ارنشر
قلث أكدا عل  كةكد كـ كةلر ( كللنل كركةرت  دب كب)ع اردكرللت اإلرك ركنل  فإف دل أةرزي كؿ دف د

ارةقث فل ل إرك ركنللن كدف ذرؾ اردكرللت اإلرك ركنل  ارد لق  عةر  دف اردالدر ارةةلكةرافل  ار ي لدكف
  -:كدف ذرؾ أفرز ةيض اردشلكؿ اريلدل  كرلا  في اردةلؿ اركلدلدي اإلن رنت  ككؿ ذرؾ

دكلنلت ارةقث فل ل دةلشرة  رع   -   . كزلع  ذي اردةالت كا 

اإلرك ركنل   شكؿ ةيض ارايكةلت في اركّلر دف اردلكف إ  إذا  ـ طةلع  ل عل   ّد  ككف ارناكص . 
  .كدّلؿ ذرؾ ّراءة دّؿ  ذي اردةل ت في اررقالت كرؽ

لدؿ  يلني دف عدـ ّةكؿ ةيض ارلةلف اركلدلدل  ر ل اردنشكرة إرك ركنللن ةشكؿ ك اردةل ت كاردرا لت -
للت كدكاد   .ةقّل  شرعل  في ارةلديلت كاردرافؽ ارةقّل  كارددارس اريلدل  اررلا  ةلر ّر

ارةلديل  ار ي   ةةت ككشات ةكانب ييؼ في  لل لت ار زكلد كةنلء اردةدكعلت في اردك ةلت  -
  .عل  اردكاـ   نلكؿ اردكاد اإلرك ركنل  كادار  ل كقاظ ل

  .كةكد قدكد  ةنل  كقكاةز ّد  دنع ا   الدة اركلدل  دف اردلدة اإلرك ركنل  . 

ارك لب اةلغ ارذم  اؽ في دةدل  دع ـ ةلء في دل أكردي عدلد عةدا ٌ  "ال مب"ك "كمينج"ددل أكرد كؿ دف 
  - :فأكيح ار ةللدم أكرد اردشلكؿ اررلا  ةلرنشر اإلرك ركني عند دةلرن  ل ةنشر
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ددل ّد   لككف د كفران أك دكلالن كا    يركرة  كفر ةل    ةنل  د طكرة في اردة ديلت ارد  ردد   -
  . انيددت ارال دة اردرةكة

  . ككف  ةنللت ارنشر اإلرك ركني اية  ردل اركّلرلف ك طلب رةرة ّد -

 اكؿ إر  اردكاد اردنشكرةكؿ دف   لد لؾ ّنكات ار كااؿ اإلرك ركني دف ا   الدة كارك  ل ـ قردلف -

  .إرك ركنلنل

اردةذكؿ في  ااح أكراؽ اردلدة ار ةللدل    ارة د اردةذكؿ في  ااح اردلدة اإلرك ركنل   ك أكّر دف ذرؾ -
  .كا  يراض ارااقلت كيلر ل قلث اردركؿ عل  ارشةك   كةلر قةـ اررط

ط ة كفلر إدكلنل  إيلف  دّؿ  كفر اإلرك ركنل  لر ة إدكلنل  اردركؿ ةلرشةكلت كا  يراض اردكاد -
  171 .ليني  أّر ارنشر اإلرك ركني ةييؼ أم دف  ذي اإلدكلنللت ا  ال ت ارة زة كارك رةلء ددل

د طرقت  ةيض اردشلكؿ ارررل ذات اريالّ  ةدقركلت ارةقث قلث أف أدكات ارةقث  "الكوال ريتا"ّك
رةكاعد  اردشكل  في أف دال لـ ار كشلؼ كقةـ ار رطل  عةر اإلن رنت   دلز ةلرةكة كار طكر كركف ارد كافرة

رددلت دقركلت  ارةللنلت كدقركلت ارةقث ارد  ردد   ر لؼ فلدل ةلن ل ةشكؿ كايح  إيلف  إر  أف
اردرلطر اردنل  ةيةط  دف نلقل  أررل فإف. ارةقث ار ةلرل  يلر ديدكن  ا   درار كار كااؿ 

ةلر ررلب أك ار رللر  ي دف اردشلكؿ  ي ل كدقلك ت ار أّلر علل لاردركؿ ةلرشةكلت كارنظـ كار يلطي د
ارشةكلت كارةكاعد ك دّؿ اردشلكؿ ارددكن  في ارالرك لت  اريلد  ار ي   يرض ر ل كلف  ارنظـ اّرل  كدن ل

  .ارد نةل  ةيدة طرؽ

ل  نةؿ فلةد كلنت  نقار في  دؼ كاقد  ك ّدرة ارشةكلت ع: وأما عف أىداؼ النشر اإللكتروني
 . ارنال  رردد  اريراض اري كرل اردلالت 

ق   ةدأت أ داؼ ارنشر اإلرك ركني   يدل إر  اردؤ  لت اركلدلدل  كارةديللت اريلدل  كيلر ل ةدل في 
 : افه   ركز في ارن لل  في اّ يذرؾ ارفراد كأاةقت أ د

 . ريلدي في ظؿ ار ةلؽ ار كنكركةي  رلع عدلللت ارةقث ا. 6
 . لر ارنشر ار ةلرم اركلدلدي كف. 7
 . اردكؿ عل  شكؿ أكعل  إرك ركنل كيع اإلن لج اراكرم رةيض . 8
 .  يدلؽ فرص ار ةلرة اإلرك ركنل . 9

                                                 
171

دك ة  اردلؾ  ـ 1998 :اررللض. 2  رلدك ةلت كدراكز ارديلكدلت  طلل ر عةد ارديطي  ارنظـ اركرل ك دقدد أدلف - 
  .22ص ف د اركطنل  
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لد عةد ارك لب اراةلغ في كل دلز ارنشر اإلرك ركني عف ارنشر ار ةللدم ةرال ص كاالت أكرد ل عد
 : اّ ي
 . ركنل  ةشكؿ  رلعاردكاد اإلرك  إدكلنل  إن لج ك كزلع. 6
 . إدكلنل  إةراء ار يدلالت ةشكؿ فكرم. 7
 . ار ةللدم   لكةد قلة  رلك طلء كار كزلع. 8
 . ردلدة اإلرك ركنل  ةشكؿ  يلكنيد ل د  عدد دف اردؤرالف أك ارك لب في إن لج ا. 9
 . ررض دكف ارقلة  رةكر ار كزلعلدكف  كزلع اردلدة اإلرك ركنل  ركؿ أرةلء ا. :
شراء اردكرل     ةيكس اردكرللت ار ةللدل  ار ي ل ـاردةلر  أك اردرا   اركاقدة فةط لدكف رلد  الد شراء. ;

 . كلدل 

  :مزايا الكتاب اإللكتروني
 .رنل ل عف نالللت  انلع اركرؽارقالظ عل  ارةل   دف رالؿ ارقد دف ار لكث ا -
 . كفلر ارقلز اردكلن  -

 .الّدم ارةارإ لق  ارديلكدلت ار ديل  ر -
ت كارة د ارد  ردـ في عدلل  ار زكلد -  . ةللؿ ارّك
يدلف عدـ نالذ ن ن ارك لب دف  كؽ ارنشر  ف ي أن ل د لق  دا دل عل  اإلن رنت كل  طلع ارارد  -

ت  .ارقاكؿ علل ل في أم ّك
ع اررلص ةلرنلشر أ - يه إ لق  ارارا  أدلـ اردؤرؼ رنشر ك لةه ةنا ه إدل ةإر لره إر  اردّك ك عل  دّك

 .اررلص

 .ارك لب اإلرك ركني أّؿ  كلا  عل  ارةلرئ دف ارك لب اركّري -
 .ارةدرة عل   رط  ارقكاةز كاردكانع كارقدكد كار يةلدات ار ي لالدف ل ارك لب اركّري -
 .ار رلص دف ّلكد اركدل  رلطةيلت كعدـ نالد ل -
 .كارةلرئ ارك لب اإلرك ركني ل لح ار العؿ اردةلشر ةلف اركل ب -
 . كفلر  كلا  ارطةلع  كار كزلع  -

 :عيوب الكتب اإللكترونية
 إدكلنل  ان  لؾ قةكؽ اردلكل  اراكرل  -
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 يكء ارشلش  اردزعل كاردة د رليلف -
 عدـ  كفر أة زة ارةراءة عل  نطلؽ كا ع -

  .للل ار رلرات ار كنكركةل  ارد القة  كار ي  ةيؿ دف ارة لز ارقدلث ةل دان ةيد ش كر ّ -

 : واقع المغة العربية عمى الشبكة العالمية

إف إقدل أةرز ار قدللت ار ي لكاة  ل اريلرـ اريرةي فلدل لكاةه    لؾ ار قدللت اررلا  ةنشر ارلر       
اردر .  اريرةل  كارن لج ارلركم في عار ةل ت فله عدلل  ار ةلؽ ارّةلفي كارديرفي   لر ة رع  فل ة 

 لقةؽ )ةذؿ اردزلد دف ارة كد نقك ار قكؿ إر  ّةلف  ارنشر اإلرك ركني ؛ رف ذرؾ ارذم لارض عللنل 
ع دع ارّةلفلت اريلردل  ار ل دة اّف   كلا ح  رّةلف نل كرر نل نةل  نكعل   ل ل    دف قلث كيي دل في دّك

ط اردالللف أدلد دل فرص ار الّي كار العؿ دع قلدلي  لؾ ارّةلفلت دف ةلنب   كدف ةلنب آرر ليلد رة
دف ارد لةرلف كاردر رةلف اريرب كارد لدلف في اريلرـ ةّةلف  ـ اريرةل  كاإل الدل    كلنٌدي دف رالر ـ 
قرك  ّةلفل  كفكرل  عرةل  في دكاطن ـ ارةدلدة   كلؤ س ر لؾ ارّةلف  كةكدان ةدلدان في  لؾ اراةلع دف 

اردطةؽ ارذم  يلشه شيكب كأدـ اررض قكؿ  اريلرـ ارةيلد عف ّةلف نل ارقلرل    كلك ر قلةز ارة ؿ
 172(ّةلف نل اريرةل  ّدلد ل كقدلّ ل   كرةدل ليلد ر ذي ارّةلف  كقلدلل ل ا ع ةلر ردل أدـ اررض ارديلارة

ر ةنل  ارقدلّ  في أعدلؿ ارا ر    كاررشا     كدف ة   أررل  ةد دف ا  ّدلر طلّلت ا ذا دف ة  
ذي ار ةنل    دع عنؾ دل لدكف أف  ةدده  نل ل  ارلر   كارديةدل  ارد راا كارديةدل   أقلدل  ارلر  ّك

  ك ك دل  ةشر ةه ةيض فركع ارل لنللت ارقل كةل  دف رددلت ارةقث اّري  ةؿ  قللؿ ارناكص أليلن 
ركاّع كأع ةد أف يركرة دّؿ  ذي ا   ّدلرات  زداد إذا اطلينل عل  ةيض اإلقال للت ارداةي  .. 

  ااقلت شةك  اإلن رنت لدّؿ  شلر إر  أف اردكاّع ار ي  نشر عل))ن ل إ  إذ ل  شةك  اإلن رنتاريرةل  ع
% 6.8نل    ك ةلرلر  ارللةل% ;.6  ك ةلرلر  ارردلنل % 9دف اردكاد ةلرلر  اإلنةللزل   ك % 7=: دن ل

 173((كأيلة ل ررلت أكركةل   رةلّي دكزع ةلف ةةل  ررلت اريلرـ  كاةلرلر  اإل ةلنل % 6ةلرلر  ارارن ل   ك 
كريؿ  ذي اإلقال ل  ةدل  شكله دف دؤشرات ةدّلة  نلّكس رطر لدعكنل ر كّلؼ ارة كد دف أةؿ اردزلد 

كرلا  ةيد أف أكدت ( اإلن رنت)دف ارد ل دلت في إطلر  ايلؿ كةكد اريرةل  عل  ارشةك  اريلردل  
أنظد  اريرةل  ةدل ر ل دف رال ص  كقك ة  اردرا لت ار طةلةل  كارنظرل  اإلدكلنلت اريرد  ر د  

                                                 
172

 .7556  ;5:اإلرك ركني  دةل  اريرةي  ع ؿ ارنشر  علردنل اريرةي كد  ةة للدلف اري كرم - 

 
173

-;697  :  ع;7رـ ارك ب  دل  دةل  علارةلد  كار قدم: كارلر  اريرةل   ارديلكدل ل  دةدم ةف دقدد ارركاةي - 
 .8=:  ص:765
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لة  ةلفلرنظلـ اراك ي في ارلر  اريرةل ..   لعد عل  ةردة  ل آرللن ) طرلة  ك لة  ل كنطة ل  ف  كاريالّ  ارّك
 .174(  ك كرلد اركالـ ك دللزي ةاكرة رلا ريرةل  رلديلرة  اّرل  ةشكؿ علـلدؿ عل  ّلةلل  ارلر  ا

 لقّلف كاردر الف ة اكؽ اريرةل  عل  ةيض ارلرلت ارررل في  ذا اإلطلر ةدلةلإليلف  إر   أكلد ارة 
لة  ةلف   كاا ش ةلؽ ارارفي  كاردركن  ارنقكل   كاع دلد ارديةـ عل  ارةذكر))فل ل دف ركاص  رال  ارّك
ؾ كله ذر ك ي إر .    كاٌطراد ارةللس في كّلر دف ارقل ت ارارفل  كاإلعراةل  كاراك ل اردةن  كاردين 
  .175(رليرةل  دكيكعلن شل ةلن كدّلران   فةدلع ذرؾ لةيؿ ارديلرة  اّرل  (رر  ةةرل ) كاؼ ةأن ل 

 
د ةدأت  ل لت كدؤ  لت كّلرة  رطك رطكات را دة في دةل ت قك       ة  ارلر  اريرةل  ةدر لؼ ّك

ارلر  اريرةل  ة طكلر    كانشرلؿ اريدلد دف دةلدعف  إر  عشرات ارندكات كاردؤ درات  ةلإليلأنظد  ل
 . أ لرلب ارديلرة  اّرل  رلر  اريرةل 

 :النشر اإللكتروني وخصائصو ومف أبرز مزايا

ر اردشلرككف: (Interactivity) التفاعمية -1 في عدلل  ارنشر اإلرك ركني عل  أدكار  قلث لّؤ
  الرل  كارديلكدل ل  ك ك دل لطلؽ علله ارددلر   ا اّررلف كأفكلر ـ كل ةلدركف دي ـ ارديلكدلت 

رالؿ دنالت ارنشر اإلرك ركني  لظ ر نكع ةدلد دف دن دللت ا  الؿ  فدف. ارد ةلدر  أك ار العلل 
 ارد كلدؿ كارد العؿ عف ةيد  ددل  لةيؿ ارد لةي د العالن دع ك ل ؿ ا  الؿ  العال كارقكار ارّةلفي

 .إلةلةللن 

 

اإلرك ركني إر  فرد أك دةدكع   لدكف  كةله ارنشرقلث  ( Demassification) اللجماىيرية -2
 .ديلن  دف ارفراد

 

قلث لدكف عف طرلؽ ارنشر اإلرك ركني ارةللـ ةلرنشلط  (Asynchronization) اللتزامنية -3
ت اردنل ب رلارد دكف ار ةلط ةلرفراد اّررلف أك ارةدلعلت ارررل ا  الري في  .ارّك

 

                                                 
174

 .:>>  ص =6  دةـ9علرـ اراكر   ع علي فريلي   ارذكلء ا اطنلعي كديلرة  ارلرلت ارطةليل    دةل  - 

 
175

  يدف ا  رداـ ارلر  :7ة  ارلر  اريرةل  في ارديلكدل ل   ص  أ لكب ديلردقدد ق لف ارطٌللف. دركاف ارةكاب ك د - 
 .;<<6: ل  في ارديلكدل ل    كنساريرة
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دكلف ّرر   يني إدكلف نةؿ ارديلكدلت عف طرلؽ ارنشر اإلرك ركني دفار ي  (Mobility) الحركية -4
 .ةكؿ ل ر ك  كر 

 

عل  نةؿ ارديلكدلت عف طرلؽ ارنشر اإلرك ركني  أم ارةدرة (Convertibility) القابمية لمتحويؿ -5
 .ر ل دف ك لط ّرر

 

 .اردة دع طةة  دف طةةلت ةدين  ا ن شلر قكؿ اريلرـ كدارؿ كؿ ( Ubiquity ) واالنتشار الشيوع -6

 

ار ل ل  ارةدلدة رلنشر اإلرك ركني  عل  أ لس أف ارةل   ( Globalization ) العالمية أو الكونية -7
 .علردل  كك ل ؿ ا  الؿ كارديلكدلت أاةقت ةل  ن 

 

ارانلعل  عل  ارةيلء عل   إذ  يدؿ ارّدلر :ى مركزية وسائؿ اإلعلـ واالتصاؿالقضا  عم -8
ةك ل ؿ اإلعالـ دف رالؿ ارد لفلت ارةررافل   زل  في نشر ارديلكدلت كارةللنلت  كرف لر ةط ارنلساردرك

ندل  لر ةطكف ديل دف رالؿ  .ا  دلدل  ـ اردش رك  فةط  كا 

 

ارد دّل  في اراقؼ كارك ب كاردةالت  قلث  زكاؿ اراركؽ ار ةللدل  ةلف ك ل ؿ نشر ارديلكدلت -9
اإلرك ركني د لقلن كدشلعلن في ةدلع ارك ل ؿ ارررل  عف طرلؽ ارنشر أاةح ديدكف أم ك لل  دن ل
  .در لا  كد طكرة كةأشكلؿ كأ لرلب عرض ك ةدلـ

 

ةلرنلس كارفكلر    طلع زللر ه كار ةكؿ في  أاةح ارنشر اإلرك ركني كاإلن رنت ةدنزر  دكلف ليل -10
كارذم لزلؿ  (Cyber Space) ع ا ف رايي  دل ه ةيلرـ اركاّ ةنةل ه  ددل أ لح إلةلد دل ااطلح عل 

لكد ارزدلف ةلف د  رددله  قلث ل  طليكف ار كااؿ فلدل ةلن ـ ةاكرة  كلد  قكاةز اردكلف كارد لف  ّك
ل لت ار ي  ااؿ ةيي ـ عف ةيض  ككف   .طةليل   ةرض ارنظر عف ارد لفلت كار ّك

 ركني ل لح ارارا  أدلـ ارةلقّلفارد  كل اريلدي كارةقّي كارةلديي فإف ارنشر اإلرك  عل  -11

كا   ن لج كار نةؤ كاركشؼ  كارةلديللف إر   كةله ارةزء اركةر دف ة كد ـ إر  عدلللت ار قللؿ كار ا لر
كذرؾ ةدلؿ عدل كلف  –اراةرم رليدلل  ارةقّل   ك ك دل لدّؿ اريدكد –عف ارظل رات كارد رلرات ارةدلدة 

ة د ارةلقّلف في ارقاكؿ عل  ارديلكدلت  ك ك دل  كؼ  دفلقدث ّةؿ ذرؾ دف يللع ن ة  كةلرة 
 .في اردةل ت ارةقّل  اردر لا   كازد لر ا ة كلر كارةقث اريلدي لؤدم إر   طكلر ارديرف  ك قدلّ ل

ار ي  ارنشر اإلرك ركني ليدف رلةلديلت كدراكز ارةقلث ارةكدة اريلرل  رلدررةلت اردطةكع  أف -12
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كةكد  ل  ةشكؿ لايب  لت كارطلةيلت   يل ي كالءة دن ةلت اردطلةع اردق رف أاةقت ة طكر ارةردةل
 .ار ارلؽ ةلن دل أقللنلن 

ت كارة د كاردلؿ يدلف ا ّ الد اردلدكس في -13 فلردراقؿ ارديركف  في إعداد ارن ن رلطةلع  . ارّك
اردرقل  ّةؿ أف     لك ل  ذيكاإلةراءات كارد طلةلت ارةشرل  كاردلرل  كارة زة كارديدات ار ي   كلر نيلد

ر كاردةلشر في ار الع كلا  ارطةلع  في اردطلةع  كار أرلر   اؿ ارن ر  إر  آر  ارطةلع   ي اريلدؿ اردّؤ
اإلرك ركني ار ار  ذي اريدلللت كل ل كأاةقت اركلا   ارنشر. كارةكر اردر اي  رأللدم اريلدل  ارانل 

 .ةللدل ارطةلع  ار  ارقلرل   ةدر ةػييٍشر كلا 

 .اريلرل  كةأّؿ ة د ار رع  اريلرل  في اإلنةلز دع يدلف ارةكدة كاركالءة -14

ل  أك اردطةكع   قلث أاةقت  كددل   شؾ فله أف  ذي ارّكرة في ارديلكدلت ّد ةدأت   دد اررادة اركّر
ارقاكؿ عل     دّؿ  كل ن ة  ي لل  دف اإلن لج اراكرم اردنشكر  كذرؾ نظرا ردل  كفري دف  رع  في 

كلةػكؿ ارنةلد إف ّكرة ارديلكدلت  كؼ رف  لري اردك كب ك . ارديلكدلت ةأدؽ اركلاللت كةأّؿ ار كػلرلؼ
إندل  رلر في شكله  فلرنلس رف  ةرأ ةرلدة دانكع  دف اركرؽ  ك  ك لةل ك  ّلدك ل دانكعل ةلركرؽ  

  ةايؿ  ةنللت اركدةلك ر كارّراص ةيددل أاةح كؿ ذرؾ عةلرة عف ااقلت إرك ركنل   ةرأ عل  ارشلش
 . ارديركط 

  عيك في ةديل  ارقدكد Christian Wandendopeكفي  ذا ارادد لةكؿ كاندكب كرل  لف 
دل  كدل  ك ارقلؿ في ارةرلد : "اإلرك ركنل  إف ارناكص اردكة   رلةراءات ارةلرل    ككف عل  ك ل ط ّر

  كارك لب اإلرك ركني  ليةؿ في ار رللر دف (WEB) اإلرك ركني كنشلطلت ارةراءة عل  ااقلت اركلب
كةدكف شؾ فإف قا  اركرؽ في نشلطل نل ارةرا ل  ارلكدل    نراض عدل كلنت  176"اركّري إر  ارّردي 

علله ةلردس  اردر ارذم ل طلب دف ارةل دلف عل  اردك ةلت ار نةه إر  ذرؾ دع أ دل  ارقالظ عل  
 .ارك لب اركّري ك طكلري

 :و عصر األوعية الورقية  الكتاب 
ع  7=<6في علـ  ل    لدكف أف ل  در إر  " ار  لذ اردك كر  يد ار ةر ي" ّك ةأف عار اركعل  اركّر

يلت 5<<6دل   ن لل   كفي علـ    كار ةلب ار ي دفي ه إر  ار ارلح ة ذي 177أكد رلدرة ارّلنل   لؾ ار ّك
ل   دةلةؿ ا نرالض ارد  در في أ يلر اركعل  ا ر الع ارد  در في  كلرلؼ ارك : اررؤل    ي عل  اركّر

ار لؼ ارذم للقؽ  –ارقلز كاراراغ اركةلر ارذم   طلةه اركعل  ار ةللدل  عند ا ر زاف  –يلر ار ةللدل  
                                                 

دل ارػدكػ ة  ارةلديػل  اريرةل  في ظؿ دة دع ارديلكد"كدلؿ ةطكش  -  176   "لت ق دل  دكاكة  ّكرة ار كنكركةلل ارّر
http://www.arabcin.net/arabic/snadweh/authors/batoush.htm 

 .89  ص  اردار اردارل  ارلةنلنل "دالدر ارديلكدلت اإلرك ركنل "شرلؼ كلدؿ شل لف   .177
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ل  ة ةب ن ة  ارقدكي  في انلع  كدن ةلت اركراؽ ارقدلّ   ار طكر ار ل ؿ اردذ ؿ  –اركعل  اركّر
ةأف ار نةؤ ارد كازف ةلرن ة  " اردك كر ار ةر ي"كدل لالد  –نكركةلل اركعل  يلر ار ةللدل  كارد كااؿ في  ك

ر ذي ارةيل  ل لرص في أف ةنكؾ ارديلكدلت  كدل  دّله دف أندلط قدلّ  رالر زاف كاإل لق     شلرؾ 
في اردة دع  ارك ب كدل  دّله دف ارندلط اردطةكع   ةدرةلت د الك   ةق ب ار ةدـ ارقيلرم اريلـ 

كةق ب اركظلا  ارةرا ل  رلكعلء ارذم ل ـ  قكلله  فلزداد نالب ةنكؾ ارديلكدلت في اردة ديلت ارد ةدد  
 .كفي اركعل  اردرةيل 

ةدكري  أف ارعدلؿ اردطةكع    د ع ةةكة د أال  ة ل   دكن ل أف  ؤدف دكر ل عل   Kistلؤكد كل ت "
  فلرك ب كاردكرللت كيلر ل دف اردطةكعلت   كافر فل ل 178"د رح ارنشر في ارد  ةةؿ كريةكد ّلدد 

دقدكر   قلفظ   آدن   دق ك      ؿ ار كلؼ دي ل  ر ل  كل  ل اررلا  : اراالت كار دلت اّ ل 
 .كشرال  ل ارددلزة  ا ناراد ةشكؿ ك ل   د دلزة

زاف ك ل ؿ ا  الؿ  إف أكعل  قلرللن   اكؽ كا  أكعل  ارك ل ط ارد يددة عل  كا  اركعل  اردطةكع  في دل
- :ارك ل ط ارد يددة   كافر فل ل كلف  عنلار إن لج ك ل ؿ ا  الؿ دّؿ

 .ارردكز ارك لةل  كأندلط ل كأشكلر ل ارد طكرة: الرموز المفظية  
ارنةكش كارر كـ كار لرلب ارددلّل   ك  يدف أليلن اراكرة اراك ل  في : الرموز التصويرية

 .  ةلؿ ارقدث
 .ارذم للةي اريكء عل  ارردكز ارلاظل   كلةرز اردظل ر ارقل  في ر د ل: وفالم

 .ن ن كان ةلؿ اراكات كاردك لة : الصوت  
 .ةث اراكر كارر ـك ارد قرك   أك قرك  ارشرلص: الحركة

ةؿ أف ارك ل ط ارد يددة  يلؼ دلزة أررل ةأن ل  يدؿ عل  ارقل كب  ارذم لدكف ا  رالره في 
 .د يددة أيراض أررل

ك كذا فإف اردك ةلت ةدأت   رلر كأاةح ر ل دكر قلكم في  ذا اريار اإلرك ركني كر لر  ل في ار للر 
ك رزلف ك نظلـ كنشر ارديلكدلت أاةقت ذات أ دل  كةلرة  رذا فإف طرلة   نالذ  ذي ارر لر  أك ارد د  

 .179ارقللة لةب أف   رلر ةاكرة فلعلل   فلدل إذا أرلد ر ذي اردك ةلت دكاال 

                                                 

 .درةع  لةؽ شرلؼ 178
 .78ص دك ة  عادي ;<<6:   ارةل رة "رد  ةةؿ ةنل  ارديلكدلت كدك ة  ا"أةك ةكر ار كش   - 179
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كرةد أكةدت اردؤ  لت اركةرل ذات ارعدلؿ اركا ي  في ار ةلرة كارانلع  كاردالرؼ كارناط كيلر ل 
ك رر  ل رردد  أعدلر ل كفةلن ر راا ل اريلـ كقةةت دن ل فكا د  ( Business Library )دك ة  اريدؿ 

 .عدلدة

 (ع ما بعد التدرجليسانس و فر )استبانة موجية لطلب معيد المغة واألدب العربي 

كأرةك اإلةلة  عف  ذي ار  ل    "استعماؿ المعاجـ الورقية والرقمية" إننل ةادد إعداد ةقث قكؿ    
 .كركـ ةزلؿ ارشكر

 :ديلكدلت عف ارد  ةكب

 أنّ                     ذكر                                           : ارةنس

 دلة  لر                                           رل لنس       : ارد  كل اردرا ي

 أدب                        رر                                            :ار راص

  ؿ  دلؾ ديلةـ في دك ة ؾ اررلا   -6

                                              نيـ                              

 قاكرؾ عل  ارديلةـ ارلركل  دل  ي دالدر  -

 دك ةلت ارةلدي                     ش رل ل                               ارن رنلت

 .............................................................شيء آرر

 دل نكع ارديلةـ ار ي  طلع علل ل   -

ل                                            إرك ركنل                                     كّر

  ؿ  ةلد ارةقث في ارديلةـ اريرةل  ارةدلد  
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 نيـ                                                                               

  ؿ  كاة ؾ ايكةلت في ارةقث في ارديلةـ ارةدلد   

                                  نيـ                                  

 إف كلنت  نلؾ ايكةلت فدل  ي 

................................................................ 

................................................................. 

  ؿ  ي ةر ارديلةـ ارلركل  يركرل  في ار قالؿ ارلركم في ارةلدي  

 نيـ                                                           

 :في اردكلف ارذم  راي دنل ةل( ×)يع عالد 

  اريرةل  ارديلةـ علدة د      يدؿ

 عنددل   يّر في ف ـ نص شيرم أك نّرم -

 أّنلء إنةلز ارةقكث اراالل  -

 أّنلء إنةلز دذكرات ار ررج في ارلل لنس -

 .ر لر  اردلة  لر أّنلء إنةلز -

 .........................................................................شيء آرر -

 رلص ةؾ قل كب  ؿ  دلؾ ة لز 

                           نيـ                                                        
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  كب ارذم ردلؾ إذا كلنت اإلةلة  نيـ ف ؿ    ردـ ة لز ارقل

 نيـ                                                                                     

 دل ك د  كاؾ في ا  رداـ ارقل كب 

 د ةدـ               د ك ط                          ييلؼ                              أعرؼ

  ؿ    ردـ ارن رنلت  

                                                        نيـ   

 فدل ديدؿ ا  ردادؾ رألن رنلت ( نيـ)إذا كلف إةلة ؾ ب 

 ./ دف ارللـ.....ةديدؿ : أ ةكعي.                          / دف ار لعلت....ةديدؿ : لكدي

 .درا رليركرةنل.                                                   / ش رم

ل  ردـ ارن رنلت ر ااح دكاّع در لا   ر ب اردكاّع ار لرل  دف اركّر أ دل  إر  ارّؿ أ دل  ةلرن ة  
 :رؾ

 (فلل ةكؾ)دكاّع ارشةكلت ا ة دلعل  دّؿ  -دكاّع إرةلرل                                 -

 دكاّع  رفل ل   -                      دقركلت ةقث       -دكاّع  يللدل                        -

 دكاّع ردنشكرات إرك ركنل  -دردش                                                        -

 :.....................................................................................دكاّع أررل

ل   ؿ  ايؿ ارةراءة دف شلش  اركدةلك   ر أـ  ايؿ  ةللب ااقلت كّر

.................................................... 

 :..................................................-علؿ إف ادكف
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  ؿ  ةلد ا  رداـ ارديلةـ اإلرك ركنل  

 نيـ                                                        

 :أدلـ اإلةلة  ار ي  را ل دنل ة ( ×)يع عالد   -8

دل  أك كال دلا  يدلؿ  أ  ايؿ  ل  أك ارديلةـ ارّر    ارديلةـ اركّر

دل                                           كال دل ل                                ارّر  اركّر

 إف أدكف  ةب  ايللؾ ر ذي ارديلةـ -ف ر

.................................................................... 

 أل دل أل ر في ا   يدلؿ  -

دل  ل                                                          ارّر  اركّر

 : ........................................................-إف أدكف–ف ر 

......................................................................... 

ل   دل  كاركّر ت    ررؽ في كؿ دف ارديلةـ ارّر  كـ دف ارّك

دل  ل :                                                            ارّر  :اركّر

 أل دل أررص ّدنل  

دل  ل                                                         ارّر  اركّر

 أ ـ دزالل ارديلةـ اإلرك ركنل   دل ي

................................................................ 
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 دل ي  لةللت ارديلةـ اإلرك ركنل  

............................................... 

ل    دل ي إلةلةللت ارديلةـ اركّر

............................................. 

ل  د  ل ي  لةللت ارديلةـ اركّر

................................................ 

دل   ل  في رطر في ظؿ ان شلر ارديلةـ ارّر  أ ي ةدكف أٌف د  ةةؿ ارديلةـ اركّر

............................................................................... 

............................................................................... 

 

   .شكرا ةزلال ركـ عل   يلكنكـ دينل                                                    

 :تحميؿ االستبياف

ةيد  كزلع ن ن دف ا   ةلن  عل  ةيض طلة  ارلل لنس كاردلة  لر في دي د ارلر  كاردب اريرةي  
 :ة لزم كزك   كالنل إر  ارن ل ل اّ ل " دكركد ديدرم"ةةلدي  

ل  عل  نظلر  ل % <9أكد  - دف اريلن  ار ي ا   دف  ل درا  نل أن ـ لايلكف دطلري  ارديلةـ اركّر
 .دف ا رك ركنل 

فلرنشر اإلرك ركني أك ارّردي  دن ـ دطلري  ارديلةـ اإلرك ركنل  أكّر %:.67في قلف لايؿ   -
ارلكـ ك ك ل طكر ةشكؿ دلات نظرا رٌنه لةدـ رؾ نالن قللن   العللل عل  شلش  أاةح قةلة  كاّي  

اه  كا  رداده ةلرطرلة  ار ي  نل ةؾ  ك ذي  ارقل كب     طلع  كةلري ك ن لةه كن ره ّك
ر ي  ار رزلف ار ل ل    اإلدكلنل  دف شأن ل أف  قكؿ ارةراءة اإلرك ركنل  إر  د ي  ك نظرا أليل
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ديلكدلت   " ي دم"لق كل ل ارةرص اردددل   فةد لق كم ّرص كاقد دف نكع ارػ ار ي لدكف أف 
فل ل ّدرة  ل ل  عل  " دم في دم"ارػ " أرؼ كّر  أٌدل أّراص  885أكّر دف  لؾ ار ي  قكل ل 

 ـ ك   ل يدل  67ار رزلف ّد  اؿ إر  كيع دك ة  ةأكدل ل في ّرص كاقد   ل ةلكز ّطري 
العلل  ارناكص ك  ي  ار رزلف ار ل ل  كلنت ار ةلب ارر ل ل  ار ي يرادل   إف   :6كزنه 

ل  رلديةـ أكّر دف  ااق   8555دفي ني رإلادار اإلرك ركني قلث ّدرت عدد ارااقلت اركّر
  .ككلف  ذا في قٌد ذا ه عل ةل أدلـ ارنشر اركّري 

ل   -      ك ؤ ء  لركف أف     %85ديلكةلرت ن ة  ارطلة  ارذلف لةرؤكف ارديلةـ اإلرك ركنل  كاركّر
ل  رلس في رطر فللكرؽ ّدا  ه كأٌف اريالّ  ار ي ةلن دل  ي عالّ   نلفس ك كلدؿ  د  ةةؿ ارديلةـ اركّر

ررلء في قلف ةلرت ن ة  دف   لةرؤكف ارديلةـ ةنكعل ل  .%:.=كرل ت عالّ  إّالء كا 

ل -     إر   كفر  ذي ارديلةـ في دك ةلت ك كشؼ اردرا   أف ار الع ن ة  دف لةرؤكف ارديلةـ اركّر
ر  قكـ اريلدة ار ي دل  زاؿ   لطر عل  اركّلر  ارةلدي  ارر ل ل  كارارعل  أدلـ ارطلة  كةلردةلف  كا 
دف ارةراء ارذلف رـ لأراكا ةيد ارديلةـ اإلرك ركنل  كارن رنلت  إيلف  إر  علدؿ ارراق  أّنلء ارةراءة 

ل  .  أكّر دف اإلرك ركنل ار ي  دلؿ ردالق  ارديلةـ اركّر

كرةقت اردرا   أف لككف  ةب  دني ن ة  ّراءة ارديلةـ اإلرك ركنل  إر  ارايكةلت ارانل  في  -  
 ْٜٓ٘ %:;ار يلدؿ دع ة لز اركدةلك ر إر  ةلنب ارايكةلت اردلدل  فدف رالؿ إةلةلت ارطلة   ةلف أف 

دل  ة ةب عدـ اد الك ـ رة لز   .اركدةلك ر  ل  رددكف ارديلةـ ارّر

دف ارطلة  ارةراءة دف اركراؽ كرلس دف شلش  اركدةلك ر   الدلل إلة لد اريلكف ار ي  %95لايؿ  -
  يرر كّلرا  ك نلؾ دف لايؿ ن ن ارديلةـ اإلرك ركنل  كاردةل ت اردنشكرة فل ل ككذا اردراةع في شكؿ 

ل   .دطةكعلت كّر

كّر أ دل  إر  ارّؿ ةلرن ة  ر ـ ككلنت دكاّع ارشةك  اردكاّع ار ي لزكركن ل ق ب ار ر ب اردشلرككف -
ارّلني  دقركلت ارةقث في  في اردر ة  اركر   اردكاّع ار يللدل  في اردركز "ارالل ةكؾ "اإلة دلعل  دّؿ

ع ار لدس  اردركز ارّلرث أدل اردكاّع ار رفل ل  في ارراةع  اردكاّع اإلرةلرل  ّراءة ارك ب  كأرلران  في اردّك
 .في اردر ة  اررلرة ك ركنل اإلر
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ل   ف شلر اردرا   إر  أٌف  - دف دةدكع  %8.<6كعف أ ةلب  ايلؿ ارديلةـ اإلرك ركنل  عل  اركّر
إةلةلت اردةقكّلف عزت ذرؾ إر  أف ارديلةـ اإلرك ركنل  د ةٌددة  ك ةدع رال ص ارناكص كاراكرة 

 .ذرؾ رن ل أكّر إّلرة كةلذةل  %6.=6كاراكت ديل  كعزا 

ل  ة ةب عدـ  درل  ـ دن ةل  ارةقث في ارديلةـ اريرةل   -   ل ةف  أكّر ارطالب ا  رداـ ارديلةـ اركّر
 .ارةدلد  أّنلء اردرا   ارةلديل 

ؼ ارد ذةذب ةلف رةقلف ارنشر اإلرك ركني عل  ارنشر اركّري أك اريكس لدرنل عل  أف  :مةػخات إٌف اردّك
ةد إقدا دل في ظؿ كةكد ارررل  ك  لكةد دل ل  دعي ارقكـ ةناي ارك لل لف ار لر ل اردةلكرة كأف  ك 

ؼ دن دل  كفي  قدلد  إقدا دل أك إّال  ل ردالق  ارررل  رننل فشلنل ةدلينل ق   اّف في  كقلد اردّك
ارك لل  ارفيؿ ةلن دل  أك اركّر ّةك  كان شلرنا  ددل ل  ق ف ديه أف لةة  اردر دكف قكـ  ةلن ظلر 

رزدف رالؿ ار نكات ارةلدد  رديرف  دالر كؿ دن دل؛ فإذا كلف ارنشر اإلرك ركني أ رع كأ  ؿ في قكـ ا
اركاكؿ إر  ارةراء  كأّؿ كلا  ريدـ قلة ه إر  اركرؽ  ك ذي  يد دزالل  رةح كا ه  فإف ارنشر اركّري 

ككف ّلد ه  أك   لاؿ إر  شرلق  كةلرة دف ارةراء ارذلف   لق نكف ا  يدلؿ اركدةلك ر  أك   لدل
ل  طليكف ا  الؿ ةلرشةك   كدل أف ارةراءة دف رالؿ اركرؽ أكّر راق  رليلف دف ارةراءة عةر ارشلش   

ددل لةيؿ ارقكـ ا   ةلّي عل  ارفيؿ دف  ل لف ارك لل لف ! ك ذي دزالل  رةح كا  ارنشر اركّري
  قدا دل ار اكؽ عل  ارررل أك إّالء ل دةقانل  كلدفينل نقك ارةكؿ ةإدكلنل   ةلكر دل ق      طلع إ

ٌي  لارض نا ه في ارد  ةةؿ أف  كلدالن دل ةلف ارك لبك   .ارّردي كارك لب اركّر

 :ار ي لةدد ل  ذا ارةقث فلدل لليا ّ راقلت ك  دّؿ 
دل  .6  .أف   كر  دةلدع ارلر  اريرةل  د لـ قك ة  ارلر  اريرةل  ك كفلر ل ةأكعل  ّر
  اريرةل  كارقك ة  في ارةلديلت ةرادل  يلكف دش رك   إلنةلز دشلرلع أك أف  يع أّ لـ  ارلر .7

أطركقلت دلة  لر كدك كراي لةكـ ة ل ارطلة  في دةل ت قك ة  اريرةل  كارنشر كارديلكدلت عةر 
 .ارشةكلت

 .ا  لالء ةةل  ارديلةـ اريرةل  إلرقلّ ل ةدل كيع دن ل عل  شةك  ا ن رنت .8

كاركلدلدل   دةالت  د راا   ةةيللل قك ة  اريرةل  كدكر ل في  إادار اردؤ  لت ارةقّل  .9
دل   .نةؿ ارديلكدلت ارّر

إادار دةلدع ارلر  اريرةل  دةالت د راا  ةلردكرات كارةقلث ارديةدل  ك طكلر ارديلةـ  .:
 .اريرةل  كقك ة  ل
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ر ارةدر اريدؿ عل  إعلدة  أ لؿ شةكلت ا  الؿ ار لكي كارال لكي في اركطف اريرةي ك كفل .;
 .ارددكف دف ارك ل ؿ اإلرك ركنل  رلددارس كاردنش لت ار يللدل  كارةلديلت

دل    .>  درلب ارطالب في ارةلدي  عل  ا  يدلؿ ارديلةـ اريرةل  ارةدلد   إر  ةلنب ارديلةـ ارّر
 .نظرا ر دل  ارديةـ في ار قالؿ ارلركم كاريلدي رلطلرب ارةلديي

 :ىوامش البحث
 :المعاجـ

 اإلعالنلت ةشرك  اري ت دطلةع   :=<6:ارةل رة.8ك لط  دةدع ارلر  اريرةل  ةلرةل رة  طديةـ ار -

ل   ج  . 2ارشّر

 :الكتب والمجلت
دقدد ّل ـ  :دف يك نةرج إر  ارن رنلت   ر: آ لل ةرلرز  كةل ر ةكرؾ  ار لرلن ا ة دلعي رلك ل ط -1

 . :;7ّةلف  كارانكف كاّداب  ص   ل ل  علرـ ارديرف   اردةلس اركطني رل7556: ارككلت

 (.ف ش ر)دلدة 
   ل ل  علرـ ارديرف   اردةلس اركطني 7556:نةلؿ علي  ارّةلف  اريرةل  كعار ارديلكدلت  ارككلت -2

 .=9رلّةلف  كارانكف كاّداب  ص
  7556: عةد ار الـ ريكاف  ارككلت: ر -طرلؽ ارد  ةةؿ -ارن رنلت ةلؿ ةل س   ارديلكدل ل  ةيد -3

 .786  صاركطني رلّةلف  كارانكف كاّداب  ل ل  علرـ ارديرف   اردةلس
دقدد زالد  درا   في ارديلةـ ارارن ل  ارقل كةل   ا ة دلع ارّلني ررةراء ارديةـ ارقل كةي رلر   -4

( ديإدارة اريلكـ كارةقث اريل)   الدرة عف اردنظد  اريرةل  رل رةل  كارّةلف  كاريلكـ=755:اريرةل  أةرلؿ
 .ددلن  اردلؾ عةد اريزلز رليلكـ كار ةنل 

ارك ل ط ارديلكدل ل  ككلؼ نرلر علردنل كقلل نل   رةد  ق لـ اردلف : فرانؾ كللش  ّكرة ارناكدلدلل -5
 .7:8   ل ل  علرـ ارديرف   اردةلس اركطني رلّةلف  كارانكف كاّداب   ص7556:زكرلل  ارككلت

ّدـ في اردؤ در اردكري ارراةع في "  اريرةل  اإلرك ركنل  كآفلؽ  طكلر لارديلةـ "عز اردلف ارةكشلري  -6
   نظلـ دركز أطلس اريلردي رلدرا لت "اركاّع كار طليلت: ارانلع  ارديةدل :"ارلر  كار رةل   كدكيكعه

 .69ص. 7559أةرلؿ  75/76:كارةقلث كةلدي  ارشلّر   ارشلّر 
دةل  دك ة  اردلؾ ف د اركطنل     ـ 1998:   اررللض"رك ركنيدكر اإلن رنت كارنشر ا "عةلس  ةشلر  -7
 .30  ص2   ع 3ـ
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: اررللض. 2دقدد أدلف  لل ر عةد ارديطي  ارنظـ اركرل  رلدك ةلت كدراكز ارديلكدلت  ط -8
 . 22دك ة  اردلؾ ف د اركطنل   ص ـ 1998

 .7556  ;5:  اريرةي  عؿ ارنشر اإلرك ركني  دةل  علردنل اريرةي كد  ةة للدلف اري كرم -9

  دةل  علرـ ارك ب  :755ارةلد  كار قدم  : ي  ارديلكدل ل  كارلر  اريرةل دةدم ةف دقدد ارركاة -10
 .8=:  ص:  ع;7دل

  =6  دل9اطنلعي كديلرة  ارلرلت ارطةليل   دةل  علرـ اراكر  ع  ارذكلء ا علي فريلي -11
 .:>>ص
  :7 ل   ص  أ لكب ديلرة  ارلر  اريرةل  في ارديلكدلٌللفدقدد ق لف ارط. دركاف ارةكاب ك د -12

 .;<<6  اـ ارلر  اريرةل  في ارديلكدل ل    كنسيدف ا  رد
 .  اردار اردارل  ارلةنلنل "دالدر ارديلكدلت اإلرك ركنل "شرلؼ كلدؿ شل لف    -13
 .;<<6عادي   دك ة :   ارةل رة "ةؿ ةنل  ارديلكدلت كدك ة  ارد  ة"أةك ةكر ار كش    -14
 :المواقع اإللكترونية 

1. http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/28_mars_3.doc. 

2. http://www.almuajam.org/Doc/Zayid_Misfar.pdf. 

3.  http://www.dahsha.com/vieuwarticle.php. 

9.  http://www.arabcin.net/arabic/snadweh/authors/batoush.htm      .  
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 عبد اهلل لقــــديم/ من إعداد
 ( أ)أستاذ مساعد قسم 

 ببجاية جبامعة عبد الرمحان مـرية 
 ٌّ  انؼزتُح انًؼاجى انؼهًُح واقغ يظــا

 

 دراسة نقدية لصيغ مصطلحات علم اهليدرولوجيا يف الكتب العربية منوذجا

 
ةلرات اردار  عل  دال لـ ك ديلف اريك  ـ ةدينل ل ارقدلث  يني اردؤرالت ارشلرق  رألرالظارديلة

اررالظ أك ذي اريةلرات ةلاظ كاقد دف  ذي ك ليةر عف . دّلة  رلا  ةيلـ دف اريلـك أك فف دف ارانكف
لرات في كادلس ار ي  شرح اررالظ دكف اريةػارديلةـ ة ذا ار رالص  ر لؼ عف ارةك (. ارداطلح)

د   علـ     فشرق ل شرحدةل ت ك  ػللّلت د يددة لقلت ةلرشرح كدل كردت في نلكؿ ارداطّك
 .ةةلنب ارد  ت ارررل اررلرة  عف دةلر ل( ارديلةـ)دظلن ل

لف؛ إدل أن ل  رةد  دةلشرة  ّنإف اردلدة ار ي  ق كل ل ديلةدنل ارديلارة   يكد إر   أدرلف ا 
دي إرله  ك إدل أن ل دنةكر  ػ اردةلؿ اريلدي أك اراني ارذم  نل  ّلـ ة ل ارد راص  في  ػرلديلةـ ارةنة

لد  اردػؤرالت ّك . ارةلديلتاريلدل  ارددر  ػ  في ارك ب  –في اررلرب -ف ارةكا ـ ارداطلقل  ار ي  شاػعع
دلة ػ ذي اردؤرالت ارد ارشػلرق  رلداػردات أك اريةلرات اررلا   كدف في ّدرة ارالغ اردكيػكع  في 

لق  ردل ارةلرئ  ردرة  أف يلر اردر ص لدكنه أف لة رب يلةـ عل   ككلف اراكرة ارذ نل  اراقػةلرد
   ةأدكات  رلرة   دكف ا   يلن نقكلنلدكيكع  كيينل ارفػلل أك ارف ف ـ اردين  اردةاكد دف ارالر  د

 .عف ارلر 
لرلرؼ ةزء دن ل اركيع اراقلح  إذ    – كاء كلنت علدل  أك فنل   –إف كاّع داطلقل نل  

ندل ليكد ارةػلرئ أك ارددرس كارطلرب عل  قد  كاء في كّلر دف  لي  ل ارلركل لا ػـ ديػنل ل دف ال كا 
علله إر  ارةلنب  رة ػلد ارقللف إر  دل كراء ارلر   ك  لدّؿ ارداطلح ةالر ه ارلرػكل  إ   ة ػرنا اك لل

    .ا   دلـرة دكيػكع لي ارذم ل  يدؿ  كأداة ر رلةؿ ةرللف ارظل ةػاري ارق ي أك
 :إر  اردكر ار لرل  -ق ب  ةدلرنل –ف ار ةب في  ذا اركيع ارداطلقي ليكد إ 
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اردطلب ار درل ي د  يةؿ   لن ظر قلث إف : (État des faits accomplis )كييل  اردر اركاّع   -أ
ت   ػلر دؤ  لت ار ياريرةي ق   لةدـ رلدار ػلف ا  ةلد  ارداطلح رلب ةك ػلرة ةطل   رلؼ   في ّك

 .  كل ارددارس ك ارةلديلتار رةػكل  عل  د ػ اإلنةلزات
ا ـ ك   لػكا رلك لة  ةلرلر  اريرةل   أ لال ةلدنا عف طرلؽ  ةكل  د  ؤى رةل  رـ لي إف دؤراي ارك ب اريلدل  اري -ب
ف ك ػارٍّ ي   ػؤ ء اردؤى ارداطلقي ارذم ل  ّـ إف اررالد .رفي دنه عل  كةه ارراكصدم  اراكاعػارة

 ـ لكرس دك رذرؾ فة   ؿ دن لعف طرلؽ ارنةرل ك رلرة دف ررلت أايؿ ا   يػايؿ ةه  لقإر   ككلن
 ارزي اريلكـ  ماررزلر ارذقي رلكـ  ارداطلقي ارةنةي لدؿ ارداطلػإلةلد اردي رإلةلة  عل  إشكلرل 

اريظد  رة ط ناكذ ل عل  اريلرـ أك ارقالظ  عل  قاا ل دف  ع     لرع اردكؿرة  د  لرً لارةنةل  ةك 
 ذي ارة كد أةنةل  ارركح عرةل  كاردال لـ ار ي    رلص دف  .لدم عل  ارّؿلل ي ك ا ّ اػػكذ ار اػارن

رةل  ل قي  ارشكؿ  ك رذرؾ  ف ي   ل ـ في ل  اريرةل  اإل الدل  كا  يرةل   ددل لةكم اناالـ   ل  يدرار يكي
رلس داطلحى ارذات  –ةه في يلر –فلرداطلح اريلدي اريرةي ارذم  ك في ارةؤرة  .ارةكدل  ارشرال 

ندل  ك داطلح اّرر ةلؿ  رةلح ة  في  ػ ف لارض عللنل ارةللـ ةأعدلؿ ةلد  ك ذا اركاّع  يلر اردطىٍدػ. كا 
اردة رض رر  ك دا ػكدنل  فاي  كا  اردلزاف ارداطلقي اريرةي ارالؿ في دةلةؿ اررالد ارداطلقي

ل ليدل  ي إشكلرل  علدل   ي أدر ػةؿ ةة  ق بح رل ت إشكلرل  علدل  فف إشكلرل  ارداطلإدلرنل ػ ة
ه ارلاظية ػار  لرل   دل داـػإشكلرل  قي داطلقلنل ةايؿ ار طكراردذ ؿ رليلكـ  ارةلدـ  كةة نلك  ارقلرية  كةة

ل   ػرلف  ك كلدل اك  قت اررالظ  ارةنةدػرم  ر ذلف ارػػكد اراةػارداطلقلت  ي اريد رف  لار كنكركةلك 
 اريرةل  أك كلدل  ةلات ارذاتي  ـ عكادٍّ ل ـ ك ػلر ارلكدي رلشيكب اريرةل  دّةاػدف ار ية د لق  إيلفل  

 .ػك  ت ش
لنل  ل ػـك كار كنكركةلل دف ة    ك ديػ ةدات اريل رةل  عف  رطل  دػارداطلقل  اري عةز ارديلةـ -ةػ

دف  أرلؼ دؤ  لت ك راد أكلنت  ذي ارديلةـ دف  أرلؼ أفكاء ػدف ظل رة ار يدد دف ة   أررل   
دد ليكد  دف ة    إر  ك  شؾ في أف  ذا ار ي .ار ةللسك  بلر لت  ار يدر ا  كلردةلدع ارلركل  ك دؤ  

ك  أفيل للر كار ل  ارداطلقلت عدـ  كةكد  لل   كايق  في  أرلؼ ارديلةـ ارد راا   أك  رةد
كل  ك ػلرد ةي  في اردةلدع ارل ؿ كيع ارداطلقلت ارك دل إر  ذرؾ دف ك لدكف اش ةلّه ل ػ ةلؽ داش

  ك دف ة   180  ك درلؿ ذرؾ  يدد ارداطلح رلدا ـك اريلدي اركاقد في اردةلؿ اركاقداريلدل  اريرةل 
لت اردر ا  أك رـ ػى  كا إر  اردؤ   ػ را لةللت ار ي لنطلؽ دن ل اردؤراػكف  كاء ان د ا  أررل   ليكد إر 
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 يتنس ريصاؼبو  يأقبزنبا ؾبمعا اللغة العربية العراق اللذين ياذا قارن ا بني معجمي اؽبيدرولوجإ يتضح ىذا األمر -  
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لف ك ػارديةدللفل  ار ي يذ ت  كة لت ػكل  كارّةلرب ارلرػاردش  را لةللت دنطلة لػك  ذي ا   .اك ػلن د
ر   رةد  ارداطلقلت ةد لرع إر  ار يرلب ارلاظي أك ػفةيي ـ ل  لف ػارداطلقل ر  ل ارقرفل  ّةؿ ار لةةف ا 

 ار  ػرةع إدل رة ؿ لء  ذاك رةدل ة. رلػررفي اردؤرالت ارديةدل  ا   ر ل ل و أال  و عرةل كد ةدا ؿى دف كة
لؿ اردرةيي ـ ةلردالدر اريرةل  ارالػل   أك رلةػلفو   ل ػ ند إر  قة  ةأف ارداطلح اردير ب ك 

كدل أف  ا   دلـ ةلرديلةـ  لرلب . ر  دف يلر ل دف ك ل ؿ اركيع ارررلكٍ اردنقكت في ةيض اريلـك أى ك 
لت ػى عف طرلؽ اردؤ   رتػ   كاء ار ي نشرةل اري ةدلع ارديلةـ اريلدل » أفك   علله ا  ةلي اريلـ
ك ك لدكف ارةكؿ " فف  أرلؼ ارديلةـ"  ػدل لييرىؼي ة لؽػراد   ي ديلةـ  درؿ يدف نطػاردر ا  أك ارف

 .181«ار  دل  اردا ـك ك :عنه ةأنه ةيلد عف علـ ارداطلقلت
ارداطلح  في اركطف  علـظ ػكر ر ػ أرة  دل أ دل  ك  كىمٍ ذى   دلنرا  لفػلف اّنةة ك لدكف أف نيلؼ   
ر  رةي ةلرنظر اري ككف ارةرارات ار لل ل  ك   ارد طكرةرةل  اررردل اردـ ل ارذم كاؿ إرله  ذا اريلـ د  ك ارا 

  .ع علدي ك  رةكم قيػاّك رلب    نطلؽ دف ػارد يلة  ةلر ي
 دف ل  رطل   ار كنكركةلل  رةػكل  في اريلكـ ك في كيع دؤراػلت لؿ إر  ا ر ة ذي ارةرارات أدت   

ّػكع في اركّلر    دنىلص دفك  .كاءػار ل ذة عل  قد  اؿ في اردعل ـ ارةلدايكةل  رلطلة  ك ارقل ارنةص ارك
ةلرلر   –ةيادم ك ار ركلػػر ةنكعل ل اإلف -ل لةل  ارداطلقػلت  اريلدل  ارةنةنلء دةػػأ أّدف ا يطراب كاررط

 ..رارعدؿ  دفع إرله ارقلة  ك ا يطػػ رةل   في كؿػاري
ـ كركةلل ّد  لةكا   يللد ػػكـ ك ار كنا فػ رايلت أف أيلب اردش رلػلف ةلريلػ  ذيك دف د لدلت   

ـٍ ر ـ  ككلػننل ررػكلل؛ ّػكاع رلرةه ك أدارؿ اركطف إٍف ل  ػةلرلر  ارةنة ٍطًليي ـ عل  دلنل ك داطلقلنل  لي كرـ ليةػىد 
فليؿ  ار ل لت ار ػ ل رة ار رةػكم   داء ارلرػكم في نشلط ـ ـ دف  ق ػلف ارأ س كيع ارداطلقلت ك لدكٍّني 
ؽي ةلر ػنل اريرةل  كةلد ػدرة  اعل  ار ككلف في ةلداننل    درؾ  في ار لرلن دف ةر اء  دادنلررطرارذم ليلقى

د أكدت ا   ةكاةلت . يلر لا   يدلؿ ارٌ ئ رألرالظ كار يلةلرعةر اردؤرالت ك  رلنل ل دع أ ل ذة  ػار ي أةّك
كينار -  عل  ارداطلح ارددرس   لركز أف   ;755 ل ا ػاكرلل في ةلدي  قلب ة ػكلل  ارزراعػ  ة

ندل لركزعل  اردا كـ اررلرج عف ارلر   ك  -رركمٍّ داؿٌ  رلداطلح رلس إ   دلره ػا  يأّنلء أدا ه ار رةكم كا 
رظل ػرة دكيػكع لةؿ ةرللف اػلي ارذم ل ػ يدؿ كأداة ر رػعلله إر  ارةلنب ارق ي أك اريةػة ػرنا لدرة 

ندل دينليل   لقدؿ دينلي في ذا ه ك ػن   آرل يدؿ إذف ا  يدلفلرداطلح ل ػ. اردرس ك . دل كراء ارلر فل  ا 
دللز ارقلدث في أاكا  ل دكف  يللؽ ارديلني ػةلر   الؼ ارداطلقلت ةيي ل عف ةيضارعلله لككف 

 .ة ل
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ل دؼ إر  اركشؼ عف اررلؿ ارقلدث في إف ارةقث ارذم نةدده في  ذا ارلةػلء اريلدي ارلرػكم   
عدد دف ارداطلقلت اريلدل  ار ي   يدن ل ك ب علكـ اردللي ارددر    في ارةلديلت اريرةل  ةلرلر  

د ل ك  أرذ  اريرةل   ةلع ةلر أف  ذي ارك ب في عػالّ  ةدرل  دع ارديلةـ اردػؤرا  في  ذا ار راص  ػزكٍّ
 ؿ الرل  كفػةنل ردطلب اردّىل  ارالرػل  رلداطلقلت  فإذا كلن ػ دن ل  كدل  قلكؿ اردرا    ةػدلـ ةدا

 Recherche)في قةؿ أةقلث اريدلللت«  modélisation et optimisation= ارندذة  كاردّل  »

opérationnelle )  دؼ إر  ارد لعدة عل  ا رلذ ارةرارات ارفيؿ  فإف  طةلؽ  ذا اردةدأ في  أرلؼ  
ك . رفع دف د  كل ار قالؿ اريلدي ةلر  عرةل  دكقل  رلديلني اريلدل  اردةاكدةارديلةـ ك انلع  ل ل

  فلإلن لف في در لؼ شؤكنه ك دن ل االستمزاـ يار وػاالخت  ػنلكؿ اردرا   ارداطلقلت كفؽ اردقكرلف ؛ 
ي دكيكعنل ارشأف ارلركم لر لر أك   ّـ لي طل ب دنه يةط دل ار لرةدةدكع  دف ارةكاعد  ك ذي ارةكاعد ف

 . ي ارةكاعد اراك ل  ك ارةكاعد ارارفل  ك ارنقكل 
 :  شدؿ اردرا   ارةكانب ار لرل   

 (.اردللي في قلر  ل اررلزل ) علـ ار لدركركةلل ار دلكم  -

 (.اردللي في قلر  ل ارالة  ك ار ل ل  ) علـ ار لدركركةلل ار طقي  -

 .علـ ار لدركركةلل ارةكفي  -

 .كل علـ اردنشػعت ار لدركرل -

 .علـ ارػػػػػرمٌ  -

 .علـ  قللؿ اردلػػػػلي -

رد نل اريرلي  في اردكلف ارطكلل  في ارزدػػلف  ك أنلر ةنل  لةيلني اهلل ك إللكـ ردىدػػن  
إف ردد  ارلر  رم ّـك دف ارّكاـ  قةؽ يلل ػػلف اّن ػلف؛ يلل  . ةدليل درة ػل ك أعل  رال  ػػل

ل  اراكر اإلن ػػلن ي ك يلل  ّكدل  دف شأن ل  ةكل  ا ن دػػلء ردةدكع  ةشرل  علدل  دف شأن ل  ّر
 .  ةػن  نظلدػنل  كااللنل دشػػ ركنل  قاظ ةه  راّ ػل ك  يكلػػ  ل
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 المصطمح العممي بيف بنية الصيغة وآليات الصياغة
 

 عمية بيبية:األستاذة 

 جامعة تبسة

 

 اؼ ةلردّ    ذي ارداطلقلت عةلرة عف دال لـ كعالّلت كردكز  ي دد رر  اريلـ عل  داطلقلت  

 .ك ي ةدكر ل دال لح رليلكـ

ارلاظ أك ارردز ارلركم ارذم ل  ردـ رلد ر  عل  دا كـ علدي أك فني أكأم "كارداطلح في أدؽ  يرلاه  ك

 (6)"دكيكع ذم طةلي  رلا 

ارلر  إ  إذا كلنت دقؿ ا الؽ أاقلب  كا اطالح ل طلب ا  الؽ رف ار  دل  ارةدلدة    درؿ قلز

 . ذي ارلر  ككلـ ظ رت د دللت ةدلدة ةلدركا إر  ا اطالح عل  أ دلء ر ل

ككيع  ذي ارداطلقلت ل  لـز كةكد طرؽ د  ددة دف ارلر  ذا  ل ك ؤ س كفؽ ةنل  كالر  ارداطلح 

 .اردكيكع كآرللت اللي ه

 صيغة المصطمح

 : ارالرػػ  
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فاي ذرؾ أف اراا  ةنلء في عدد  (7)«اركلد  ارقلال  دف  ر لب ارقركؼ كقركل  ل ل   »كاردةاكد ةه 
 .ارقركؼ اردر ة  كارقركلت اردةنل   كارزا دة كارالل 

 .ك دكر في قةؿ ارالر  داطلقلت    طلع أف ندلز ل عف اراا  ك ي ارةنلء كاركزف كار ل  
ركلت كارقركؼ ار ي  ن ظـ كفؽ دةلدئ أ ل ل  ارق»ةدين  آرر  ي  (8)«اكر  ل ك شكل ل»ف ل   اركلد  

ع  ك ذي اريدلل   دكف دف ديرف  قركلت اركلد  كاش ةلّ ل كدل فل ل دف    ة د في اريدد كارر ة  كاردّك
 .أاكؿ كزكا د ك ةدلـ   أرلر كقذؼ

 «كأدل اركزف لةدـ اا  دقدكدة   دّؿ في ان ظلـ اراكادت ك ارداك لت كدل لطرأ علله دف  رللر
 ك رلا  ةنل ل   ة دي نكعل  دككنل  ل اركلد  ارارفل  دف   كاركزف ارارفي ةلع ةلر رلال  اإللةلعل.(9)

 .قلث ارالر  ك ارزللدة ككلال  ان ظلد ل
فلركزف دني اك ي ل د  إر  علـ اراكات  كاركزف أاؿ اإللةلؼ رنه كّلؼ عالّلت ارةراة  ةلف أفراد 

دلت دّؿ ّ ؿ  لة ؿ  أّ ؿ  ّل ؿ  دة كؿ  ّ لؿ ك قظكا أف اررقـ ار ي كطكا ؼ اركلدلت  فلرنقلة كييكا كل
فكلف ( ؽ  ت  ؿ) رةط  ذي اركلدلت  ي اش راك ل في قركؼ ّالّ   رد في كؿ اركلدلت ة ر لب ديلف  ك 

دف ارل لر علل ـ ةلردالقظ  ارق ل  أف لن ةكا  ذي اركلدلت ةدليل إر   ذي ارقركؼ ارّالّ  ةلع ةلر ل 
 :كدف رالؿ رلال  اركزف أدرؾ ارنقلة أدرلف ةلرن ة  ره . رلةرل ةلن دلدظ را 
 .إف اركلدلت  ر لؼ في اكر  ل دع ا قلد ل في أاؿ ا ش ةلؽ -6
ندل  ي ّلرب  اب فله كلدلت ذكات  -7 إف اكرة كؿ كلد  دن ل رل ت دةاكرة عل   ذي اركلد  كا 

كةلف ( فلء اركلد  كعلن ل ك د ل)كةلر لري  ككف اريالّ  ةلف أاؿ  ا ش ةلؽ .اش ةلّلت أررل
: كلةلف  دلـ ق لف اريالّ  ةلف اركزف كارديلا  فلةكؿ . أاؿ اراا   ي عالّ  ار ةلطع 

إر  أاكؿ ارةلفل  فإنه ل ارع إر  دةلف فرعل  ليد ل اردةن  . إف دل لرةع دف  ذي  اردةلني»
عل  ّلل ه ل د   اركةر  ككؿ شيء في  ذي اردةلني ارارعل   ك ّلرب  الغ اركلدلت

  (:)«اراا  ارارفل 

فلرالر   ي كقدة ارفل    ككف دف داك لت دقةة  كأقللز الد ل  شليرة كأف اق للة ل رلالء   

 .كاريلف يركرة دةطيل 

كارالر  ارارفل  إذف   يلؽ ةةنل  اركلد  دف قلث شكل ل ارالي كاريلرض كدل لالد  ل دف  رللر 

 .دينكم في ددركر ل
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ةنل  ارارفل  رلداطلح ار رت ةييل دف ارداطلقلت اريلدل  دع ةللف أكزان ل ارارفل  كةللف كرةللف ار

ار رلرات ارشكلل  ار ي رقة  ل ةراء ارزكا د كددل  أّلر  ذي ار رلرات في 

 يلؿ ار  لب انك لر  ركلـ  دنظلر دالص   نلفر  نةيلف   دااؿ  ا  ّدلر  :ك ي.اردين 

 .ادكء دةلكد  شيلرة

 عل  ةنل  ارالر  فإننل نكرد  ذي اردالقظلت قكؿ  ذي ارداطلقلتكةنلء 

داطلح  يلؿ ةلء عل  كزف فيلؿ ك ي الر  دش ة  دف ارايؿ ارّالّي اردا كح اريلف  دؿ عل  -6

ك اريركرة اريلدل  في كيع ارداطلقلت "اردرض كدل  دؿ عل  اراكت كأف نةكؿ دّال دكاء نةلح 

 (;)"لةلز اش ةلؽ فيلؿ رلد ر  عل  ارداء ة يي ا  يدلؿ الر  فيؿ رلداء 

رد "داطلقي ار  لب كانك لر كردا ةالر ي اف يلؿ كانايلؿ اردا ف عل  اردطلكع  كاردطلع   ي-7

ةكؿ ارّر ك ل لف ارالر لف د د لف في رر  اريلكـ رلد ر  عل  ار أّر ةايؿ رلرةي فنةكؿ ( >)"ارايؿ ّك

 .انةطلع كانةشلع

إف اركلد  ارد  يدل  رلد ر  عل  ار  لب ارن ة  أك :"عف  ل لف ارالر لف ةةكره كليلؽ دقدكد ارةلللي

ار  لب اركةد فدف اردالد كيع :ارعيلء أف لةلؿ ار  لب كذا ك ذا  يرلؼ     دل  فلةلؿ اّف

 كفي  ذا ار للؽ لةلؿ اة الد  عل  كزف اف يلؿ دةلةؿ ار  لب (=)"داطلقلت  ؤدم ارررض اردطلكب

 اع الب دةلةؿ ار  لب ارياب كانددلغ دةلةؿ ار  لب ارددلغارةلد ك 

إنه ددل ةني ر كّلر ارايؿ :"ةلء عل  كزف  ايلؿ اردار  عل  اركّرة  لةكؿ ارزدرشرم:داطلح  ركلـ-8

 كلدكف ا   الدة دف  ذي ارالر  في ارداطلقلت ارانل  كاريلدل  كأف لةلؿ  ةالؼ  ركلـ (<)"كاردةلرر  فله

 كـ   ندل ي ا  درار ارندكأم ندك ةلر را
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ةلءت عل  كزف دايلؿ ك ي إقدل الغ ا ـ اّر  ك نلؾ الغ ر دلء اّر  دّؿ :داطلح دنظلر -9

دايؿ دّؿ دّةب كدايل  دّؿ دلية  كفيلر  دّؿ ي لر  كفيلؿ دّؿ رةلـ كفلعل  دّؿ رافي  كفلعكؿ دّؿ 

 . لطكر

أة زة ارةللس ار ي كلنت ديركف   نقار في  إف ةدلع:"كليلؽ رلر اردلف قةي عل  الر  دايلؿ ةةكره

كزف دايلؿ دّؿ دلزاف دكللؿ دّةلؿ كيلر ل رذرؾ لةدر ةنل أف نراص  ذا اركزف رلة لز ارذم لالد 

كدل في دينل ل فنةكؿ دّال ددطلر ردةللس اردطر  metreارةللس كاردرادؼ في ارلر  ارارن ل  ركلد  

 (65)"كدرللح ردةللس اررلح

ةلء عل  كزف فيلؿ ك ي الر   الد اردةلرر  فنةكؿ  للؿ  ةراح كيلر ل كار ييلؼ :داطلح دالص -:

 .أك ة ل طلةيل فنلل ددل ةيل ل  دؿ عل  اردةلرر  كدّؿ ذرؾ في الر   ايؿ ك ّلل دّال

ن ة  دين  ارقدث إر  "ةلء عل  كزف  العؿ ك ذي ارالر   دؿ عل  اردشلرك  ك ي:داطلح  نلفر-;

ك ذي ارالر  د د  في رر  اريلـك رد ر  ل عل  اريال ؽ  (66)"اش راك دل في اريدؿ ارالعؿ كاردايكؿ أم

 .كاريدلللت ارد ةلدر  كداطلقلت ار دلّؿ كار ةلدؿ كار ةلنس

ددل لشدؿ كؿ دل فله ا  زاز "ةلء عل  كزف فيالف ارداؿ عل  ار ةلب كا يطراب:داطلح نةيلف->

فدف قؽ ارطةلء أف ل  رددكا داطلقلت دّؿ ارةلشلف  (67)"ك زعزع دف اردن  إر  ارعل  كةلريكس

 . ارراةلف  ارطرفلف ردف لطرؼ ةيلنه دف درض كيلري

داطلح  دااؿ ةلء عل  كزف  دايؿ كعل  يرار  ذا اركزف كردت داطلقلت دّؿ -=

 . دركز  دقكر  ددرس  ك ي دار  عل  ار دل ؾ
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ان ةلؿ ارالعؿ دف قلؿ إر  قلؿ " كؿ ارذم  كداطلح ا  ّدلر ةلء عل  كزف ا  ايلؿ ك ك لالد ار ق-<

 .فةكرنل ا  ّدرت اررض أم قكر  ل إر  ّدلر (68)"دف راظ ارايؿ ّدر

إف "ةلء عل  كزف فيكؿ ارذم أفلد ارةلةلل  كفي  ذا ارشأف لةكؿ رلر اردلف قةي:داطلح ادكء-65

  ارارن ل  ككّلرة  ي اركلدلت في ارلر potableكلد  شركب دينل ل اردلء ارةلةؿ رلشرب كاردرادؼ ركلد  

شركب ّلةؿ "فكزف فيكؿ لدكف أف لةكـ دةلـ  ذي ارزا دة فنةكؿ " ible"أك ارزا دة "  able"اردن  ل  ةلرزا دة 

 .(69)"رلشرب ددكد ّلةؿ رل ددد طاكء ّلةؿ رالنطالء كادكء ّلةؿ رلادأ

 ذا ارشأف أليل لةكؿ رلر  ةلء عل  كزف دالعل  ك ي الر   الد اردشلرك  كفي:داطلح دةلكد -66

كفي ارك رةلء قكادث ك رةل ل  در لا  ركن ل دش رك  في اد ل رل للر كلردةلكد  ارك رةل ل  :"اردلف قةي

"risistance " فالرت في ارلر  ارارن ل  ةأ دلء ا  يلرت ر ل ارزا دةance  عل  أف كزف دالعل  لؤدم

ض ارك رةل ي دكا ي  دف ار ي  ارك رةل ل  ارررض فنةكؿ دةلكد   ددلني   دقلري  دف ار قرل

 .(:6)"كيلر ل

 :دف رالؿ  ذي اردّل    يح رنل دةدكع  دف اردالقظلت ارنظرل  قكؿ ةنل  ارداطلح ك ي كلّ ي

إف اراؿ في الر  اركلد   ك دلدة فيؿ كدف رالر ل   قدد دكايع ارزللدات كدف ّـ ل ةلف اراؿ -6

 .كارارع

عةلرة عف ار كاةؽ كاردكارؿ كارلكاقؽ ار ي  لقؽ " اردكرفلدلت اردةلدة ار ي  يإف أقرؼ ارزللدة أك -7

ار دلء كارفيلؿ رلد ر  عل  ديلف نقكل  كل  دل  كارالعلل  كارةنس كاريدد كيلر ذرؾ دف اركظل ؼ 

 ي ار ي  ك ب ارداطلح اريلدي طلةيل فنلل ددلزا فدل ةيؿ الر ي  (;6)"ار ي  ؤدل ل  ذي ارزكا د
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دّال الر ل دةلرر  كدطلكع   ك ار ييلؼ كارنكف ك ذي ارزللدات   رلر كفؽ كزف اركلد  " انايلؿ"ك"يلؿف"

 .ف زاد أك  أك قشكا أك آررا

إف ارالر   ي ار ي  قدد شكؿ أك ةنلء اركلد  كذرؾ دف رالؿ ارطةلي  ا ش ةلّل  رلر  اريرةل  كفي -8

ي    كعب أكةر عدد دف ارد  ت كذرؾ راةع إر  إف اردش ةلت  ي ار "دقدد ةكعدلد /ذرؾ لةكؿ د

الر ل ار ي  ي عل  نقك فلعؿ كدايكؿ كدالعل  كار ي  ل ر رلر  اريرةل  اق دل ت  ركلةل  كنردلت 

 (>6)"دك لةل  ّلة  

إف اركزاف أك ارةكارب ار ي  الغ فل ل اركلدلت دف اردادر ارالي  ي ارةكاعد أك ارةلكد ار ي لةب -9

ف ق ف ار للر اردادر ار ل ي رلكلد  أكارايؿ ارذم لةرم ار زاد ل  كار د ؾ ة ل ر ة يد عف ارردكض كا 

 .ا ش ةلؽ دنه لااح عف اردين  كلزلد اردّ  في ارداطلح اردراد إلةلدي

 :آرللت اراللي  ارةاليل  رلداطلح

ح ارةيل  أقلكؿ أف أدرس اراللي  ارةاليل  دف رالؿ ّيل  ارلاظ كاردين  رذرؾ أردت أف أكي

ّـ أةدع ةلن دل " رشلد ارقدزاكم . د: " آرر دف اردقدّلف ك ك " ارةلّالني " عند كاقد دف ارةددلء ك ك 

 . كذرؾ ةإعطلء رالا  قكؿ اراللي  ارةاليل  ّـ أطةؽ دظل ر ل في ارداطلح اريلدي 

ار دع  ك  كر ه في ارلاظ  ار ال ـ ق ف اركالـ في» في شأف ار ال ـ ةلف ارلاظ كاردين  " ارةلّالني " لةكؿ 

ع اردين  في ارةلب  ارلاظ ة ـ ركقه اردين  كار ةلطه ةه كلر ةلط ارركح  »: كلةكؿ أليل  (=6)«  كّك

 <6)« ةلرة ـ   لييؼ ةيياه كلةكل ةةك ه
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فل ةلف ري دف رالؿ ّراء ي ره أدل ّيل  ار ال ـ ةلف ارلاظ كاردين  " رشلد ارقدزاكم " أدل عند 

أف لككف ارلاظ دركةل دف ةدل  كأف   لككف » ار داكؿ كارقكافز  أدل ل ر ار داكؿ ف ك    دّؿ في ل رم

 «ديةد ارشكؿ 

كؿ دل لقاز ارد  يدؿ عل  ار للر ارداطلح ة  كر  دف ذرؾ الر ه ارة لط    »أدل ارقكافز ف ي 

( 75)« ب ارديةد ا ش ةلؽ دنه    ركلةه ارارفي اركايح  ةنب ارطكؿ كاررراة  كارقكشي كارنقت ارررل

يه ردل ار لدع  كدف  ذا ن  ن ل أف اراللي  ارةاليل    يلؽ ة  كر  ارلاظ ككيكح دينلي كّك

 : دف رالؿ  ذي اررالا  رلاللي  ارةاليل  فإني أقلكؿ  طةلة ل عل  دل للي 

 .ارداطلقلت ارد رادف   -6

 .ارداطلقلت اردركة    -7

 .ارداطلقلت اردنقك    -8

ر رت ر ل  ةي  ندلذج: ارداطلقلت ارد رادف   -6  :كأني ة ل ارداطلقلت ارد ةلرة  في ددركر ل  كا 

 . (76) لاكف    ل ؼ   د رة   دةكؿ   شدلع    كةرلت   آر   كلـ عف ةيد:  6ارندكذج 

 . (77)اريةؿ اّري   ارقل كب   ارنظلد    ارقل ب   ارككدةلك ر :  7ارندكذج 

 .(78) اراك ل    اراكنلـ   اراك ـ:  8ارندكذج 

 .   (79)ركلـ ةللدم    كييلت ةللدل :  9ارندكذج 

 .    عةرب   عةلرب  (:7)ّرلص   نكاس   رطلر:  :ارندكذج 

 .  ناظ   زكلت   ة ركؿ :  ;ارندكذج 

 .(;7)ارديدؿ اردر ةر   اردرةر :  >ارندكذج 
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ارداطلح اريلدي  ّةؿ أف  طةؽ ّيل  ار ال ـ ةلف ارلاظ كاردرن  لةدر ةي ذكر ّلعدة دف ارةكاعد

 : دالد ل 

قدلد ارد ر  اريلدل  اردّلة  ركؿ كاقد دن ل عند كةكد أرالظ د رادف  أك د ةلرة  في ددركر ل لنةري  » 

 .(>7«كان ةلء ارلاظ اريلدي ارذم لةلةل ل  

رذرؾ قلكرت ارةللـ ةيدلل  ان ةلء ةلف  ذي ارداطلقلت ارد رادف  فأر لر دن ل ارداطلح اردنل ب 

 .د ر ه كةلنت ذرؾ دف رالؿ  ذا ارةدكؿ دع  يللؽ رليض ارداطلقلت ارررل ق ب 

 >ارندكذج  ;ارندكذج  :ارندكذج 9ارندكذج 8ارندكذج 7ارندكذج  6ارندكذج 

 درةر ناظ ّرلص  ركلـ ةللدم  اكل   اريةؿ اّري   ل ؼ 

 

 :  دّؿ فلدل للي  تدف رالؿ  ذا ارةدكؿ ن  رلص دةدكع  دف اردالقظل

 : ارندكذج اركؿ  -6

 ديت » ار رت داطلح ار ل ؼ ردل ره دف د ر  كايق  في دينلي فةد ةلء في ر لف اريرب اردقلط  

 (=7)«  ل ال ل  ؼ إذا كنت   دع اراكت ك  ةار أقدا 

 ّـ  طكر دينلي فأاةح لطلؽ عل  ة لز لنةؿ اركالـ ةلف شرالف ةيدت ةلن دل ارد لف 

رذرؾ فإف  (<7«اراكت ارةيلد كقلاله اإل دلع » ؿ كدينلي أدل داطلح  للاكف ف ك درل 

داطلح  ل ؼ  ك  رةد  ر لاكف كأنل أفيؿ  ذا ارداطلح اريرةي عل  اردرلؿ رنه دال ـ في 

 دينلي ك  ؿ راظه كد داكؿ ةلف ارنلس 

 ف ي عةلرة طكلل  يلر د   لي  ك ي شرح رداطلح  ل ؼ" آر   كلـ عف ةيد"أدل عةلرة 
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 : ارّلني ارندكذج  -7

 :  نلؾ ّالّ  داطلقلت  ي 

 . Logicielارذم لةلةؿ ارداطلح ارةنةي : اريةؿ اّري  - أ

 .Computerارذم لةلةؿ ارداطلح ارةنةي : ارقل كب   - ب

 . Ordinateurارذم لةلةؿ ارداطلح ارةنةي : ارنظلد   -ج

ب إر  أف اريةؿ  نل فيل  ارريـ دف أنه داطلح درك« اريةؿ اّري » كان ةلت دف  ذي ارداطلقلت 

 .أطلؽ دةلزا رف دف اال ه ار نظلـ كار اكلر

د أطلؽ  ذا ارداطلح رررض ا   لع كار شةله  .ّك

أدل داطلح ارقل كب فأاله دف ق ب ةدين  عد كأقا   كلةكؿ ار  لذ دقدد ق ف عةد 

 ش ةلؽ دن ل ارقل كب أل ر في ا   يدلؿ رن ل كلد  كاقدة ل  ؿ ا» اريزلز في شأف  ذا ارداطلح 

 .(85)« كار ارؼ فل ل ك  لي ر كاا ل أك اإليلف  إرل ل 

 .رف  ذا ارة لز لةدع ارديلكدلت " ةدع "ةدين   " نظـ " فأاله دف ارايؿ" نظلد  " أدل داطلح 

د  كعب ركؿ دينلي اريلدي ق ب اع ةلدم أدل " اريةؿ اّري " دف  ذا كله نةد أف داطلح 

 .ةت انطالّل دف كظل ؼ  ذا ارة لز أ  ك ي ار نظلـ كاإلقالء كار انلؼ ةلّي ارداطلقلت فةد أطل

ك ك  Phonemeدةلةؿ رلداطلح ارةنةي (86)" اكل  "أرل أف داطلح: ارندكذج ارّلرث –د 

د ار رت  ذا ارداطلح رنني  داطلح أطلةه إدرلس ار رركشني في ك لةه ددرؿ رلاكا   ار كرلدل  ّك

 «                 أارر كقدة اك ل  عف طرلة ل لدكف ار ارلؽ ةلف ارديلني  » اكنلـ ارذم  ك أراي د  ددا دف دا ـك ار

 : ارندكذج ارراةع  – ػ 
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 .ردا ه اردين  اردراد " ركلـ " ان ةلت داطلح 

ارركـ ةديؾ شل ل فكؽ شيء ق    ةيله ركلدل درككدل  ارركلـ : ركـ» :ةلء في ر لف اريرب اردقلط 

 .(87)« كنقك ذرؾ  ارردؿ كار قلب

ف ي ارررل  الد اركّرة ركن ل    الح أف نن ة ل رلةللد  كةلء في ر لف «  كييلت » أدل 

 88)«كييت ارنيلد  ةلي ل إذا ر ة ه ككييت ةييه فكؽ ةيض » : اريرب اردقلط 

ا  يدؿ رلظكا ر ارطةليل  كلرردؿ كار قلنب فلرفيؿ أف نطلةه عل  " ركلـ "كةدل أف داطلح 

 ".ركلـ ارةللد: " ةللد فنةكؿار

د أطلؽ دةلزا  ةلء في ر لف اريرب " ّرلص"أرل أف داطلح : ارندكذج اررلدس دؤدم ردين  ّك

ارة لـ » فل  يلرت اا  ار رع  رنطلؽ عل   ذي  (89)«ّرص ارةيلر إذا أ رع في  لري » اردقلط 

 .:8)«اررليي  رايؿ ارّةؿ  يةط ةكا ط  ل قركلت ار لع  

د ةه ارنلر »ك ك رر  " ناظ "ان ةلت داطلح : ار لدسارندكذج   (;8)«قالة  ةةؿ في ّير ة ر  ّك

 .ك ذا ار يرلؼ ارلركم لشلر إر  أاؿ ارناط

أف أاؿ ارة ركؿ لرةع إر  ارارر ارر كةي ارد ككف في أعدلؽ ةقلر اررض » كةلء في ك لب ارديرف  
.(>8)«اردر لط  دع ة لدلت يلر عيكل  اردةكرة ةكا ط   ر لب ارةةللل ارقلكانل  كارنةل ل    

ارناط  زلت ديدني طةليي رزج أ كد ارلكف ل  ررج دف ةلطف » كةلء في ارةلدكس ارةدلد 

  رذرؾ ف ذا ارداطلح أراي ارن ب رداء اردين  اردراد ك ك أفيؿ دف (=8)« اررض ك ك  رلع ا ق راؽ 

 .داطلح ة ركؿ اردرلؿ

 " ر ةر ار كدا"ك نلؾ داطلح عرةي فالح ك ك 
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" اردرةر"إف ارداطلح ارذم لطلؽ عل  اردكلف اردراص رلةقكث اريلدل   ك : ارندكذج ار لةع

رةرت ةلردر أم علد ه  كرةرت » ةلء في ر لف اريرب اردقلط في دلدة رةر  " رةر"ك ك دف ارايؿ 

 (<8)«اردر أرةري إذا عرف ه عل  قةلة ه 

ن  اد قف كةرب رذرؾ أرل أف داطلح درةر  ك اردؤدم ف ك دف ارايؿ ار ةر ةدي" در ةر"أدل 

 .إر  اردين  رف اردراد دنه ديرف  قةلة  ار ةرة 

 : دف رالؿ  ذي ارندلذج أ  رلص دل للي

أقد دل إلةلةي كاّرر  لةي  أدل عف ةلنةه : إف ار رادؼ في ارداطلح اريلدي لقدؿ ةلنةلف

اريلدل  كذرؾ دف رالؿ ار ارلؽ للف ارددرك ت اإللةلةي ف ك لك ع في ارداطلقلت ر د ارقلةللت 

ار رادؼ ل دح رلد كلـ ارةللغ ةلر للر اررالظ اركّر » دقدد ةكعدلد  . اريلدل  ارد ةلرة  كفي  ذا لةكؿ د

يل في ارناكس كاركّر أداء رلدين    (95(«ّك

 : أدعـ ةدّلرلفأدل عف ارةلنب ار لةي فإف ار رادؼ لقدث نكعل دف ار شكلش كاررلط كرةللف ذرؾ 

 Lorynx "(96)"اررلط ةلف ارقلؽ كارقنةرة رل يةلر عف  -6

ك ي  ةكلؼ ييركفي د  ع ن ةلل لةع في " Lorynx"دع أف ارقنةرة  ةلةؿ ارداطلح ارةنةي 

 (97)ن لل  ارةاة  ار كا ل  

كأّا     ك ك  ةكلؼ أشةه ةاراغ كاّع ةلف ارقنةرة(Pharenx)أدل ارقلؽ فلةلةؿ ارداطلح ارةنةي 

ارقنؾ د د ه ككنه فرايل رنلنل ليرـ اراكات عند ادكر ل دف ارقنةرة فيال عل  أنه دررج رطل ا  

 .(98)دف اراكات 

 ".Les fausses nasales"اررلط ةلف ارنؼ كدارؿ ارنؼ كاردنرر رل يةلر عف  -7
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 : دع أف اةف  لدة لااؿ في  ذي ارداطلقلت كدل للي

 .(99)«ذرؾ ر ةدده  دي ة: ارنؼ ةدلع اردنرر» 

لف ارلذاف لررج دن دل ارناس » : أدل اردنرر ف ك  :9)«اراّر

كرالا  ارةكؿ إف ار للرم ر ذي ارداطلقلت اركاردة في ارةدكؿ ليكد إر  كيكق ل في دينل ل 

 .دف رالؿ   كر  أرالظ ل كدل  قدله دف الر  ارفل  ة لط  كدل  ؤدله دف ديلف دّلة  كايق  د داكر 

 : قلت اردركة ارداطل -7

 .ك ي رالؼ اردارد   ي ارداطلقلت ار ي   ككف أرالظ ل دف كلد لف أك أكّر 

د ار رت ةيض اردّل  ر ذي ارداطلقلت رقلكؿ إلةلد ةدا ؿ داردة ر ل  كذرؾ دف رالؿ ّيل    يلؽ  ّك

 .ةلر الؤـ ةلف ارلاظ كاردين  ك ي ّيل  اإللةلز

اؿ اردين  اردراد دع اركفلء ةه كل رلر آرر د ر  أف لككف ارلاظ نلّال عف أ» : كاإللةلز 

 (;9)«اررالظ ارةللل  عف ارديلني اركّلرة 

 أكزان ل ةدا ل ل ارداردة ارداطلقلت اردركة 

 فيكؿ  قللب د كـ  قللب كلدؿ ارد ـ 

 دايل   (>9ددري   ريلض ارزةد 

 دايؿ  د ةط  ددرج ار ةكط 

 دايلؿ  دّةلب  آر  ارّةب 

 فيالف  كديلف  شررظل رة ار

 دايلؿ  درطلب  دةللس اررطكة  
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 : دف رالؿ  ذا ارةدكؿ  ةدت ري ةيض اردالقظلت ارة لط  دالد ل

 .اردّلؿ اركؿ ار رت د كـ عل  كزف فيكؿ ك ذي الر  دةلرر  -6

اّ رح عةد اررزاؽ ارةزار داطلح ددري  اركارد عل  كزف دايل  ك ي إقدل : اردّلؿ ارّلني -7

 . الغ ا ـ اّر

 .داطلح د ةط ةلء عل  كزف دايؿ ك ي الر  اردادر اردلدي: اردّلؿ ارّلرث -8

 .داطلح دّةلب لكافؽ الر  دف الغ ا ـ اّر : اردّلؿ ارراةع -9

 .اردّلؿ اررلدس داطلح كديلف لكافؽ الر  فيالف اردار  عل  ار ةلب -:

ر  دايلؿ  ي ةلرن ة  ردةللس اررطكة   كرةلّي اردةلللس ارررل فإف ال: اردّلؿ اررلر -;

ارن ب ر ل  ك نلؾ داطلقلت ذات عةلرات طكلل  كردت في ّلدكس داطلح  ةني دلرص 

ةلرلر لف اريرةي كارارن ل   رأل  لذ أقدد ارّلةني أردت كيي ل دع اّ راقي رةيض 

 :ارداطلقلت ارداردة اردةلةل  ر ل

 .ردينلياّ رح داطلح ّةلة  فةط رنه كايح دؤدم : (=9)ّةلة  د يددة اردشلةؾ  -6

 ي اريدؿ » اّ رح داطلح  اال  كار اال   : <9)  نةل  شراب ار كر ةدلء ارك ر كةلركرةن   -7

 .(5:)«عل  إزار  شيء ةإةلد قؿ 

 .اّ رح داطلح ار يللب (6:)عدلل  اركيع في ارقةؽ أك اريلب -8

 .اك ا  ةداطلح ار رالع  الدلل رل كرار (7:)عدلل  ار رالع ةلّر  اردراي   -9
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شقف ارشللء أك ادداد ل » : اّ رح داطلح ارك رة  كارك رة   ي : 8:)ةلرك رةلء   ة لز ةلت -:

 .(9:) «ةلرك رةلء 

دقدد ةكعدلد  داطلح دطرؽ ك ك عل  كزف دايؿ .  لة رح د(::)ة لز رطرؽ فك لت ارنلةلب  -;

 .ك ي الر  دف الغ ا ـ اّر 

 .اّ رح داطلح  زللت. (;:)دةلي  ةإيلف  ارزلت ->

 .اّ رح يلز قركؽ عل  كزف فيكؿ ارذم لالد ارةلةلل :  راؽيلز ّلةؿ رالق -=

 نةب  لن ةب   نةلةل عف » اّ رح داطلح ار نةلب  ةلء في ارةلدكس ارةدلد : (>:)كشؼ اررض -<

 .(=:)«ةلرغ في اراقص عنه : ارشيء

 .اّ رح داطلح  نةل : (<:)عدلل  ار نظلؼ كار ةشلر  -65

 ةللف ري دل رإللةلز دف دكر فيلؿ في كيكح كةيد اّ راقي ر ذي ارداطلقلت ارداردة    

يل  اإللةلز  ذي  شلر إر  ّلعدة دف ّكاعد ارداطلح اريلدي لراعي فل ل شكله ككيكقه  ارداطلح  ّك

 ايلؿ اركلد  ارداردة رن ل   لعد عل     لؿ ا ش ةلؽ كارن ة  كاإليلف  » : ك الد ه كدّ ه أ  ك ي

 (5;)«كار شةله كارةدع 

 :ردنقك  ارداطلقلت ا

 ة يي أف  ككف ... اردكااا  ارداطلق  في اريلكـ » : أقدد شةلؼ اررطلب.لةكؿ د  

كدف (6;)«اردنقك لت  كايق  اردين    ل ل  اردةن   ةيلدة عف اإلة لـ كدل لدةد ارذكؽ رةراة ه كقكشل ه 

 :أدّل  ارداطلقلت اردنقك  

 يرط+  قدؿ دين  ك رةلء : ك ركيطل * 
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  أدرم دل  ك » :  ر دلف عل  ارداطلقلت ار ي    يدؿ ار لةة  ك رك فلةكؿكةله ا.ليلؽ د  

  نرل أم قلة  ر ذا … "  ػ"دكر قرؼ اركاك  نل  أ ك أداة كاؿ أـ فاؿ أـ أنه ةلء دف نةؿ قرؼ 

ك ركيك ي  : اركاك ار ي  ةيؿ ارداطلح دانكعل عل  شكؿ رللط  عرةل  أةنةل  كةكرؾ دّال

 .كك ركيرطل . (7;)«كك ركدلكلنلكي 

 .(8;)ار قللؿ ةلردلء كا  ردـ ارايؿ قدأ  لقلدئ ةدين  لقلؿ ةلردلء : قلدأ أك ارقلدأة* 

 (9;  قدؿ دين   قت ار رة :  ق رة * 

 .(:;)ةدين  قي ةلر كاء : قل كا ي* 

 .(;;ةدين   شلةه ار ركلب كةلءت عل  كزف  العؿ ارداؿ عل  اردشلرك  :  شلكب* 

 .(>;)دلء +   ةر  قدؿ دين: ةردل ي*

 : دف  ذي اردّل  ن  ن ل دل للي
اردنقكت في كؿ » عةد اراةكر شل لف .إف  ذي ارداطلقلت اردنقك   دار  عل  دينل ل لةكؿ د -6

قلؿ ذك د ر  عل  أاله  رف ارقركؼ ك اردةلطع ار ي الغ دن ل  ي أي ر اردةلطع ار ي 

 (=;).«اريةلرة اردر ارة  كأدر ل عل  اردين  اردرء

إف  ذي ارقركؼ اردن ةلة راكغ ارداطلح اردنقكت  ي ار ي  ك له طلةيل فةلل ددلزا  ك ار دّلؿ  -7

 .في كيكقه ك ا  لعه في أذف ار لدع

لقدؿ ارداطلح اردنقكت أقللنل كزنل دف أكزاف اريرةل  دّؿ    لكب عل  كزف  العؿ  قلدأة  -8

 .ك ذا لزلد دف كيكح اردنقكت.عل  كزف فيلل 
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ؼ كدل في أدّل   قت»":راةكر شل لفعةد ا"-لةكؿ د -9 =  رة  +إف ارنقت دف راظلف لككف أّك

 (<;)«أنادي + ق رة   أنؼ 

ؼ عل  إلةل ه ةلردين  ارالي ك ق ف ةر ه عند ارد  دع -:  .إف إنةلح ارداطلح اردنقكت د ّك

إف ك ل ؿ كيع ارداطلح دف اش ةلؽ كنقت ك يرلب كدةلز    كاي راللي  :كرالا  ارةكؿ

  ةؿ  ةد دف كةكد عنلار فنل   دلز ل كارد دّل  في  ارداطلح

 .ارالر  ارارفل  ك اراللي  ارةاليل  ددل  قدله دف   كر  ارلاظ ككيكح دينلي 

 

 

 

 

 : ار كادش كاإلقل ت

 =66 ص;=<6 7عةد ارالةكر شل لف اريرةل  رر  اريلـك كار ةنل  دار ارةلفل  ارةل رة ط (6)

 9:ص ;755 6رةل  دنشكرات دل ةيد ارقداّ  ةلركت طدقدد ف قي ارةنل  في ارلر  اري (7)

 ;:اردرةع نا ه ص (8)

 :69ص =<<6 8 دلـ ق لف ارلر  اريرةل  دينل ل كدةنل ل علرـ ارك ب ارةل رة ط (9)

 6:7دقدد علد اردظل ر ارطلر   عل  ارااق  ص (:)

 679ص :<<6دقدد ةكعدلد  علـ ارد ر  ر لر  دك كراي ةلدي  ّ نطلن  ار ن  ارةلديل  (;)

 6: ص8 ج89ارةلللي كيع ارداطلقلت ارطةل  كاريلدل  دةل  اردةدع اريلدي اريراّي ـ دقدكد (>)

 >:اردرةع نا ه ص (=)
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رلر اردلف قةي ةكانب اردّ  كارردكض في ارداطلح اريلدي اريرةي ارةدلد دةل   دزة اركاؿ  (<)

 >;6 ارةزا ر ص

 676ص=><6فرر اردلف ّةلكة  ارلؼ ار دلء كارفيلؿ دطةي  ةلدي  قلب  (65)

 6:6د علد اردظل ر ارطلر   عل  ارااق  صدقد (66)

 :67فرر اردلف ّةلكة   ارلؼ ار دلء كارفيلؿ ص (67)

 :=6-9=6رلر اردلف قةي ةكانب اردّ  كارردكض ص (68)

 ;=6اردرةع نا ه ص (69)

 =66دقدد ةكعدلد  علـ ارد ر ص (:6)

 اردرةع نا ه  (;6)

 >66ص (>6)

 >66اردرةع نا ه ص (=6)

 >76اردرةع نا ه ص (<6)

 >76اردرةع نا ه ص (75)

 ;=<6 6ردن ةل  اريلد  ر رةد  ارداطلقلت ك كقلد ل دار ارررب ا  الدي ةلركت طرشلد ارقدزاكم ا (76)

 9; 8;ص

 >;اردرةع نا ه ص (77)

 5<ةدلؿ اردال ك  ارداطلح اريلدي ككقدة اراكر دةل  اردةدع اريلدي اريراّي ص (78)

 <رشلد ارقدزاكم اردن ةل  اريلد  ر رةد  ارداطلقلت ص (79)

 =<6اكر صةدلؿ اردال ك  ارداطلح اريلدي ككقدة ار (:7)

 678رشلد ارقدزاكم ص (;7)

 =;>ص ;اةف دنظكر ر لف اريرب دلدة   ؼ ـ (>7)

 756ةطرس ارة  لني دارارديرف  ةلركت ص (=7)
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 ==7دقدد ق ف عةد اريزلز ارةللس في ارلر  اريرةل  دار اراكر اريرةي ارةل رة ص (<7)

 798ادرلس ار رركشني ددرؿ رلاكا   ار كرلدل  دار  كةةلؿ اردررب ص (85)

 75-<6ص6رب ـاةف دنظكر ر لف اري (86)

 98<ص8اردادر نا ه ـ (87)

 97ص >اردادر نا ه ـ (88)

 >:7ص =اردنةد ارةةدم اردؤ    اركطنل  رلك لب ارةزا ر ط (89)

 8<;ص 8اةف دنظكر  ر لف اريرب ـ (:8)

 99ك لب ارديرف  كارككف ص (;8)

 <678علي  لدل  ارةلدكس ارةدلد  اردؤ    اركطنل  رلك لب ارةزا رص (>8)

 8=>ص6اةف دنظكر  ر لف اريرب ـ (=8)

 798عدلد  علـ ارد ر  صدقدد ةك  (<8)

 5:رشلد ارقدزاكم اردن ةل  اريلد  ر رةد  ارداطلقلت ص (95)

 :6ص 8=<6أقدد رللؿ عطل  في ارةقث اراك ي عند اريرب دنشكرات دار ارةلقظ رلنشر ةرداد (96)

 ;6اردرةع نا ه ص (97)

 =67ص 6اةف  لدة اردراص دار ارك ب اريلدل  ةلركت ج (98)

 685اردادر نا ه ص (99)

 779ر  صدقدد ةكعدلد  علـ ارد  (:9)

 79-78عةد اررزاؽ ارةزار  اكلةلت رركل  رةيض ارداطلقلت ارزراعل  دةل  اردةدع اريلدي ارردني ع (;9)

 776ص

 >=أقدد ارّلة ي داطلح  ةني دلرص ارشرك  اركطنل  رلنشر كار كزلع ارةزا رص (>9)

 =:اردرةع نا ه ص (=9)

 >:7اردنةد ارةةدم ص (<9)
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 <:داطلح  ةني دلراص (5:)

 <:اردرةع نا ه ص (6:)

 9=ص  اردرةع نا ه (7:)

 77<علي  لدل  ارةلدكس ارةدلد ص (8:)

 <>أقدد ارّلة ي داطلح  ةني دلرص ص (9:)

 8;اردرةع نا ه ص (::)

 66اردرةع نا ه ص (;:)

 ;77ارةلدكس ارةدلد ص (>:)

 <:داطلح  ةني دلرص ص (=:)

دةدع ارلر   :6أقدد شالؽ اررطلب اردكااالت ارداطلقل  ك طةلةل  ل في ارلر  اريرةل  اردك ـ ارّةلفي  (<:)

 ><6اريرةل  ارردني ص

 8;ررير داطالكم درا   ارداطلقلت ار ةنل  اررلا  ردلكلنلكل اردقركلت ص (5;)

 >=7عةد اراةكر شل لف اريرةل  رر  اريلـك كار ةنل  ص (6;)

 ==7اردرةع نا ه ص (7;)

 >=7اردرةع نا ه ص  (8;)

 =<6أقدد شالؽ اررطلب اردكااالت ارداطلقل  ص (9;)

 >=7عةد اراةكر شل لف  اريرةل  رر  اريلـك كار ةنل  ص (:;)

 >=7ص اردرةع نا ه (;;)

 ==7اردرةع نا ه ص (>;)
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:سبهيػػػد  
اؼبصطلح عبارة عن اتّفاؽ قـو على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعو االّوؿ و إخراج اللفظ من معىن لغوي إذل لخر       

. ؼبناسبة بينهما  
.      وقيل االصطالح اتّفاؽ طائفة على موضع اللفظ بإزاء اؼبعىن   

.  وي إذل معىن لخر إخراج الشيء من ععىن لغ:وقيل   
.  182وىناؾ من يرى اؼبصطلح غلى أنّو رمز لغوي يتأّلف من الشكل اػبارجي و الّتصّور  

وعليو فاؼبصطلح ىو كلمة أو ؾبموعة من الكلمات تتجاوز داللتها اللفظية واؼبعجمية إذل تأطري تصّورات فكريّة تقوى على 
.تشخيص وضبط اؼبفاىيم   
قائما بذاتو وىو حديث الّنشأة ، ووبتاج إذل تظافر اعبهود و تكاملها بتوضيح الّرؤى و ربديد األىداؼ ويُعترب غلم اؼبصطلح علما 

،وذلك بالّتواصل الّدائم و اؼبستمر بني اؼبشتغلني يف ؾباالت اؼبصطلحات ، وقد تعرتض الباحثني صعوبات يف ربديد بعض 
.إهباد مصطلحات مناسبة يف زبّصصات دقيقة اؼبفاىيم وإزالة مابينها من غموض ،وىو مايُفّسر صعوبة   

 
 ممّيزات المصطلح: 

:  وقد ظّبي اؼبصطلح لتمّيزه دبجموعة من الّسمات ،من بينها   
ارتباطو دبفهـو واحد يكوف وجهو الّدالرّل ، حيث هبعلو دااّل عليو مهما تعّددت استعماالتو يف اغبقل اللغوي اؼبخصوص ، _ أ 

ؼبصطلح والكلمات غري االصطالحية ،إذ قد تعّددت دالالت ىذه األخرية وفق ما تقتضيو اإلستعماالت ومنو يتجّلى الفرؽ بني ا
.الّسياقية ؽبا   

الّدقّة والّداللة اؼبباشرة ،و كلتانبا ذبعل مصطلحات لغة التخّصص زبتلف عن كلمات اللغة العاّمة ، فهذه األخرية قد تعتمد _ ب 
. ، يف حني يقتضي اؼبصطلح يف جوىره الّدّقة يف الّداللة ،والبعد عن الغرابة والغموض على اإلوباء و الّتعدذد الّدالرلّ   

ؾبود عالقة بني مقصودة بني اؼبصطلح وماّدتو اللغوية ،فاؼبصطلحات ال توضع ارذباال ،وال بدّ _ ج   
.االصطالحيّ  يف كّل مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة أو ُمشاهبة كبرية بني مدلولو اللغوي و مدلولو  

مراعاتو للمقتضيات اللغويّة للغة اؼبخصوصة ،أي البناء الّصويت ،والبناء الّصريّف و خضوعو لعملية اإلشتقاؽ ،وغريىا من _ د 
.األسس اللغويّة اليت تؤم ن للغة اؼبقصودة خصوصيتها اؼبتمّيوة هبا   

 
 الفرؽ بين المصطلح والمفهـو :

لفارقة بني اؼبصطلح واؼبفهـو حّّت يكوف ىناؾ استعداد منهجّي واضح للّدخوؿ يف باب اؼبناقشات إنّو من األنبية إدراؾ اغبدود ا
.حوؿ اؼبوضوع   

و إّف اؼبفهـو واالصطالح يتقاطعاف يف خاصية اإلتّفاؽ ، إعتبارا أّف اإلطار اؼبرجعي الذي ينّظم اؼباّدة يتحّدد باإلتّفاؽ و الّتوافق 
.الّتواضع   

                                                 

.8>:ص_اؼبركز اعبامعي_الطارؼ _ سكينة زواقي_ اؼبفهـو يف العلـو اإلنسانية بني الرتاث و اغبداثة  إشكالية اؼبصطلح و: ٍ ينظ _  182
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صطلح ، األّوؿ وبيل إذل فكرة ما وبكمها اؼبتغرّي و عدـ اإلستقرار ، يف حني أّف  الثّاين وُبيل على بناء وبكمو و اؼبفهـو غري اؼب
.اإلتفاؽ حبكم موضوع اإلختصاص   

.وقد وّظف اؼبفهـو يف اللغة العربية باعتباره الماّدة ربيل على تصّور أو فكر  
.فكريف حني قبد أّف اؼبصطلح لفظ يشتغل على ماّدة ال  

 
 
 

 صناعة الُمصطلح:
إّف إنتاج اؼبصطلح ليس عملية  يبكننا القياـ هبا دبحض إرادتنا ،و يف أّي وقت نشاء ، بل شبّة شروط كن الواجب توفّرىا حّّت 
و نكوف يف مقاـ اؼبنتج للمصطلح ، و ىذه الشروط ىي نفسها األنساؽ و اآلليات اليت سبنحنا الفرصة التّارىبّية لوسم اؼبفاىيم 

.تعليمها  
مثّ إّف الرّأي القائل أّف اؼبصطلح ؾبّرد عملّية ربط ؼبفهـو بكلمات أو دواؿ لسانية تصّور قاصر ،وغري مدرؾ ؽبذه العملية ، ذلك 
بأنذنا بصناعتنا ؼبصطلح ما نكوف بصدد أوذل اػبطوات لبناء لغة العلم الذي نستغل دبصطلحاتو ،إذ أف اؼبصطلحات ال تعدو  

. 183اـ إبالغي مزروع يف حنايا الّنظاـ الّتواصليكوّنا ؾبرد نظ  
 

 شروط صناعة المصطلح:
:من بني شروط صناعة اؼبصطلح  أنّو          

يرتبط إنتاج اؼبصطلح داخل بيئة ؾبتمعية بإنتاج اؼبعرفة ،وانتقاء تواجد أو توالد اؼبصطلحات يف ظّل جفاؼ معريّف يعّن سقوط _1
.يح فرضيات العجز اللغوي و العكس صح  

يرتبط إنتاج اؼبصطلح و صناعتو بالبنية الّتصّوريّة أو األدراكية ،إذ أّف ذلك ال يأت إالّ باإلنغماس يف مظاىر الكوف و ظواىره _  7
بدفع العقل إذل إثارة الّتساؤؿ و اإلشكاالت ألنّتا نكوف بصدد بناء اؼبعرفة ، ونقصد بذلك عاؼبا إذا ما أنتج أو اخرتع مصطلحا ما 

. يُنّسق بني فكرة أو مفهـو يف ذىنو مع وحدة لسانية فهو ال  
وعليو أاّل ينحا إذل الّتعّصب الفردّي للمصطلح و الّتمّسك بو و _صانع اؼبصطلح _أّما الشرط الثالث فهو متعّلق بالعادل _ 8

لخر أكثر منو داللية وفاعلية رفض التّنازؿ عنو خطأ فادح يؤزـّ الوضع على اػبريطة اؼبصطلحاتية ،خاّصة إذا ُوجد مصطلح لخر 
،فمبدأ التّنازؿ شرط مهّم وبمل يف طّياتو تقدير القدامى لظاىرة تطّور العلـو ،وذلك من أجل سري العلمّية اؼبعرفية و سبيل توحيد 

.اؼبصطلحات   
تاطبة جملاالت الّتواصل ، فاؼبصطلح الواحد يُبكن استغاللو يف ح_ 9

ُ
قوؿ معرفّية متجاورة أو ُمتقاربة اإلنفتاح على العلـو االخرى اؼب

.،وىذا من شأنو أف هُبنّبنا عناء توليد اؼبصطلح يف اغبقل اؼبعريف الواحد   

                                                 

183 . 656: ص_ جامعة ورقلة _ اعبزائر _ ؿبمد حسني _ اؼبصطلح واؼبصطلحّية : ينظر     
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من بني الّشروط اليت يتحّكم حضورىا أو انعدامها يف اؼبصطلح شرط اؼبدرسّية أو اؼبذىبّية ونقصد بذلك انعداـ فكرة اؼبدرسة _  :
.184ية اؼبصطلحات وتصادمهايف سلوكنا اؼبعريّف ُيساىم يف تعّدد  

 
 طرؽ توليد المصطلح عند المحدثين :

ّف بعد أف ىّدد االفرتاض و الّتوليد العشوائّي لأللفاظ الّدخيلة على الثّقفة العربّية ،وجعل الفرد يعيش ازدواجية اللغة ، مقتنعا من أ
حث الّلسايّن حني أصبح العمل الفردّي لدى الباحث العرّب العربّية عاجزة عن الرّتصبة و توليد األلفاظ ،زالت ىذه الّضبابّية عن الب

اث يرتقي إذل وضع اسرتاتيجية دقيقة وفبنهجية علمّية زبضع ؼبقاييس لغويّة ُمستقاة من اؼبخزوف اؼبعريّف و الثّقايّف الذي يزخر بو الرتّ 
تلفة ،تنحصر جّلها يف اإلتياف باعبديد ،واعبديد العرّب ،وبذلك يكوف الباحث اللغوّي قد أسهم يف تقّدـ البحث العلمّي بطرؽ ـبُ 

درجات و أرقى ىذه الّدرجات أف يتقّدـ اؼبفّكر بنظريّة فرعّية أوكلّية للّظواىر اؼبدروسة ،بيد أّف العمل الفردّي ال يكفي وحده يف 
.ّصة بالبحوث الّلسانية تأسيس نظريّة يف توليد اؼبصطلح الّلسايّن ،بل كبتاج إذل تضافر اعبهود بني اؼبؤّسسات اػبا  

عبد الّسالـ "إّف الطّرؽ اليت تتوالد هبا تتولد هبا اؼبصطلحات ال زبتلف كثريا عن الطّرائق اؼبعروفة يف اللغة العاّمة     يقوؿ اللغوّي 
ستحدثة '" : مسّدي

ُ
للية التوليد اليت من أىّم اآلليات اليّت تفرزىا اللغة لسّد حاجات ُمستعمليها عندما يُواجهوف اؼبفاىيم اؼب

ُيصّنفها علماء الّلساف إذل توليد لفظّي و توليد معنوّي ،ويف كلتا اغبالتني تنبثق داللة تشّق طريقها بني اغبقوؿ اؼبرتسخة يف 
. 185'مصفوفات اػبانات اؼبخزونة لدى أىل تلك اللغة حّّت ُمستقّرىا بني زوايا اؼبنظومة القاموسّية  

وليد ىو توّلد ألفاظ اللغة بعضها عن بعض ىو يتعّلق بإعطاء قيمة داللية جديدة لبعض الوحدات وىكذا يبكننا القوؿ أّف التّ 
. 186اؼبعجمية تسمح ؽبا بالظهور يف سياقات جديدة دل تتحّقق فيها من قبل  

.اإلشتقاؽ و الّتعريب : حيث يُبكننا توليد اؼبصطلح عن طريق لليات منها   
 

 الّتوليد عن طريق اإلشتقاؽ :
شتقاؽ ىو أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما يف اؼبعىن و تغيري يف اللفظ ُيضيف زيادة على اؼبعىن األصلّي ، وىذه الزّيادة اإل

ىي سبب اإلشتقاؽ وذلك كأخذ كلميت عادل ومعلـو من العلػم و يّتفق اؼبشتّق واؼبشتق منو يف األحرؼ األصلّية و يف ترتيبها ،و 
الفعل اؼباضي ،واؼبضارع ،واألمر ،واسم الفاعل ،واسم اؼبفعوؿ ،والّصفة اؼبشّبهة ،واسم الّتفضيل ،واسم : أفراد اإلشتقاؽ عشرة وىي

.187الّزماف ،واسم اؼبكاف ،واسم اآللة   
:وقد قّسم العلم اإلشتقاؽ إذل قسمنْي   

.الّصيغ اؼبشتّقة   ←اإلشتقاؽ الّصغري   _ 6  
.الّتقاليب   ←اإلشتقاؽ الكبري  _  7  

                                                 

.<96:ص _يوسف فبنصر _ شروظط إنتاج اؼبصطلح وصناعتو _   184
  

185 ;:: ص _  7: اجملّلد _  8<<6_ عالمات_ ت صياغتو اؼبصطلح الّنقدي و لليا  
  

.:8: ص  _ >=<6_6: ط _ دار توبقاؿ _ الّدار البيضاء _ اؼبغرب _ؾبّمد غاليم _ الّتوليد الّدالرل يف البالغة واؼبعجم : ينظر   186
  

.ما بعدىا و _  685:ص_  >=<6_ اؼبكتب اإلسالمّي _بريوت _ سعيد األفغايّن _ يف أصوؿ الّنحو : ينظر   187
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.نوع لخر من اإلشتقاؽ و ىو اإلشتقاؽ الكبّار  وىناؾ  
فاإلشتقاؽ الكبري يشمل الّتقاليب و اليّت ذكرىا اػبليل بن أضبد الفراىيدي و اإلشتقاؽ الكبّار و ىو ما اشرتكت حروؼ جذره مع 

.188.…وشّق قسم و قصم ، قد وقط ، الّسّد و الّصّد ، دّؽ : حروؼ جذر كلمة أخرى ،ما خال حرفا واحدا ومثاؿ ذلك   
.189يف خصائصو " بن جّّن " وذلك ما ذكره   

.والغرض األساسّي من ىذه األنواع الّثالثة ىو إثراء اللغة العربّية و توليد قدر كبري من اؼبصطلحات     
اؼبذّكر اؼبصدر الّصناعّي والّتثنية و صبع : و ىناؾ من يصطلح على تسمية اإلشتقاؽ اإللصلقّي و ذلك بزيادة اغبروؼ فيدخل فيو 

.190الّسادل و الّتأنيث  
.و الّشائع عند الّتوليديني أّف التوليد تُوصف بو الّنظم الصوتية و يُوصف بو الّنحو والرّتكيب ، وال يصفوف بأّف اؼبصطلح توليدّي   

حدثني يُقصد بو 
ُ
اللّغويّوف توليد وحدة غري موجودة انطالقا من وحدة موجودة ، وىو أمر دل ىبتلف فيو و اإلشتقاؽ عند اؼب

القدامػى يف أف أصبعوا بأّف االشتقاؽ أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معىن و مادة أصلية وىيئة تركيب ، ليدؿ بالثانية على معىن 
.األصل بزيادة مفيدة   

ا يوحي وىو توليد لبعض األلفاظ من بعض ، و الرجوع هبا إذل أصل واحد وبدد مادهتا و يوحي دبعناىا اؼبشرتؾ األصيل مثلم
.دبعناىا اػباص اعبديد   

و االشتقاؽ ىو تولد اصطالحي ضمن اغبقل الدالرل الواحد و ىو وسيلة من وسائل التوسيع الدالرل يسمح بتوليد ألفاظ جديدة 
.تعود إذل أصوؿ ثالثية الصوامت ،فهذا التقولب ىو نطاؽ اؼباّدة الواحدة   

 الّتوليد عن طريق الّتعريب :

191لكلمة من اللغة األعجمّية إذل اللغة العربّية الّتعريب ىو نقل ا  

.حيث سبىن الكلمة اؼبعرّبة بتّغرات صوتّية حّّت تنسجم و الّنسيج الّصويّت العرّب   

«نقل الكلمة من اللغة األعجمية إذل اللغة العربية » ا الّتعريب و ىو أمّ   

لعربية بلفظو و معناه دوف شكلو اؼبكتوب أي دبا يتوافق و النسق والّتعريب  ظاىرة اصطالحية و ىو اللفظ األجنيب اؼبنقوؿ إذل ا  
.الصريف والصويت للغة العربية   

                                                 

. :65: ص_  :755_  6:ط  –عادل الكتب _ األردف _ ظبري شريف إستيتية _ اجملاؿ و الوظيفة واؼبنهج  :الّلسانيات :ينظر   
188

  

6;6?ٙ_ 7?ؽ_ىص_ى١_ىحٍ حُٜيٟ_ر٤َٝص _ ٓلٔي ػ٢ِ حُّ٘ـخٍ ? طق _ ػؼٔخٕ رٖ ؿ٢ّ٘ _ حُوٜخثٚ ?٣٘ظَ   
189

  

687:ص_ظبري شريف إستيتية _ فة واؼبنهج  اجملاؿ و الوظي:الّلسانيات :ينظر    190
  

<=6?ٙ_7556_7?١_ٓـٔي ًَح٤١ز٢_٣٘ظَ حٓظؼٔخٍ حُِٔخ٤ٗخص ك٢ ىٍحٓش حٌٗخ٤ُش حُظَؿٔش
191
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الرتصبة )يف كتابو “ؿبمد الديداوي “كما ظباه ”االقرتاض” وقد أطلق الّلغويّوف  على مصطلح    

( .و التواصل  

لغات إذل نوع من الّتداخل اؼبشرتؾ ،وذلك ما يراه الّلغوّي فالّتعريب مظهر من مظاىر اإلحتكاؾ بني اللغات فبّا قد يُعّرض ىذه ال 
حيث جعل من التعريب جهازا اصطالحيّا نستطيع من خاللو التعبري بألفاظ عربية عّما يعرب عنو بألفاظ "الفاسي الفهري " 

.أجنبّية  

 

و ،ومن خالؿ ما سبق ذكره ييمكننا القوؿ بأّف للمصطلحات لليات سبّكننا من صناعتو وانتاج  

:و يتّم ذلك ب   

استقرار و إحياء الرّتاث العرّب و خاّصة ما استعمل منو وما استقّر منو من مصطلحات علمّية عربّية صاغبة لالستعماؿ _ 6
.اغبديث ،وما ورد من ألفاظ معرّبة   

.مراعاة اتّفاؽ اؼبصطلح العرّب بني اؼبدلوؿ العلمّي أو اللغوّي للمصطلح األحنيّب _  7  

.اعاة الّتقريب بني اؼبصطلحات لتسهيل اؼبقابلة بينهما للُمشتغلني بالعلم والّدارسني مر _  8  

صطلحات تبقى بطبيعتها ؿبدودة االستعماؿ ،فال يستعملها  عادة إالّ طبقة خاّصة من أىل اإلختصاص ، أّما _  9
ُ
إّف بعض اؼب

صطلحات األخرى ال تكوف ُمرّشحة لإلنتشار ولذلك ألّّنا س
ُ
.تستعمل من قبل صبيع أفراد الطّبقة اؼبثّقفة بعض اؼب  

 

 قائمة المصادر والمراجع 

 

  .الطارؼ اؼبركز اعبامعي_ سكينة زواقي_ إشكالية اؼبصطلح و اؼبفهـو يف العلـو اإلنسانية بني الرتاث و اغبداثة _ 6
 . _جامعة ورقلة _ اعبزائر _ ؿبمد حسني _ اؼبصطلح واؼبصطلحّية _  7 
 _ يوسف فبنصر _ اج اؼبصطلح وصناعتو شروط إنت_  8
 _  7: اجملّلد _  8<<6_ عالمات_ اؼبصطلح الّنقدي و لليات صياغتو _     9 
 _  >=<6_6: ط _ دار توبقاؿ _ الّدار البيضاء _ اؼبغرب _ؾبّمد غاليم _ الّتوليد الّدالرل يف البالغة واؼبعجم _  : 
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_ اجملاؿ و الوظيفة واؼبنهج  :الّلسانيات _     > 685:ص_  >=<6_ اؼبكتب اإلسالمّي _بريوت  _سعيد األفغايّن _ يف أصوؿ الّنحو _    ; 
 _  :755_  6:ط  –عادل الكتب _ األردف _ ظبري شريف إستيتية 

  _ 7:ج_دت_دط_دار اؽبدى_بريوت _ ؿبمد علي الّنجار : تح _ عثماف بن جّّن _ اػبصائص _   =
 _  < 7556_7:ط_ؾبمد كراطييب_ة اشكالية الرتصبةاستثمار اللسانيات يف دراس  
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In the name of Allah , The most Gracious , The most Merciful  

             "He has taught man that which he knew not ''. 

                              Surat Al-'Alaq(4)   

          

 40 ح٣٥ش حُؼِن ٍٓٞس

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

The Cultural  Agenda of Translation & Arabization in 
the Arab World: Problems Aspects 

 

Abstract 

         Translation as activity – and cultural activity at that-intended to widen the area of human 

understanding  and communication with reference to general and specific information. The 

basic requirement relevant to good translation is that the translator must have a through 

knowledge of the cultures of both the source language and the target language. 

          The translator need not sit biting nails and rush to the dictionary every ten minutes. 

When it has been accepted that translation is not only important but also necessary in our 

Arab World, there is no point in pondering over the problems of translations. Cultural 

proximity is a big advantage for translators. It is rewarding for them to look for this when they 

choose their work. 
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       Arabization is part and parcel of the whole journey of the Arabs societies to its roots. The 

starting-off point for any translator is their preferred   future; in order to arrive at the 

destination then it is clearly important to know what the destination is . But it is perhaps better 

to think of the journey roads, but rather as trek through occasional high hard places 

surrounded by low swampy ground. To arrive at the destination requires resolve and spirit, 

and it requires   a good strong machete for cutting through the undergrowth. The undergrowth 

in question is the plethora of initiatives that almost daily on our desks from central and local 

academic community.  

 

 

 

The Cultural Agenda of Translation  

      Arabization and translation play an active and a key role in the constitution 

of culture. They are both activities of increasingly vital importance in the 

educational, political, economic and cultural of human endeavors. Nowadays, 

countries in our" global village" are closely connected with each other; the 

development of informational technology facilitated the removing of boundaries 

between them. Needless to say culture exchange is taking place through more 

cultural interaction among global residents and this has posed a challenge to 

translators. In other words, a translator requires identifying the shifting between 

cultures, to know what new ideas and usages are introduced so as to accomplish 

the intercultural exchanges. We can say without hesitation that translators are 

the bridges between different cultures.  

     According to  Ceramella (2007:3): 

         In effect, it is true that in this new scenario, no, at the beginning of the twenty – first century, translation 

has begun to play  a vital role in supporting the globalization process and the exchange of all sort of information 

….We should not be surprised then if information is now central to debates about languages and cultural identity , 

stressing the role of translators and translations (and Arabization)* as necessary to safeguard and promote 
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linguistic and cultural diversity in the changing geography of globalized societies. It is for this very reason that 

now, translation must be approached as   symbolic or material exchange among different population and not as a 

merely linguistic or literary questions.            

 

                                 

 

                               *The Italics  are mine  

  The action of translation doesn't merely involve text duplication. It's indeed a 

process of text transformation that subsumes text of assimilation and discourse 

processing.  

    Translation is not only a skill, but a great art that is embellished by intuitive 

introspection.  It is a profession besides being an art. A translator like a poet, is a 

creator. It is a great unifying force to abridge that is corroding the human psyche 

at present. 

       Newmark(1973:11) defines translation as: 

    The attempt to produce approximate equivalence or respectable synonymy between two chunks of different 

languages on various levels, of which the two main ones are thought and linguistic form.  He added that 

translation is: 

      Partly an exercise in the art of writing as well as field of comparative applied linguistics Newmark 

further says: 

        The word, not the sentence, is essential element of translation. 

There is an image of the creative, visible translator, who helps intercultural 

exchange, various that of the translator seem as a manipulation of reality at the 

expense of the sources cultures and languages. 

    To quote Manhassat Sengupta (1992:172):                                                                                                                         

           We remain trapped in the cultural stereotypes created and nurtured through translated texts.      
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      Translation is an ongoing, creative process. It is never finished, although it is 

temporarily abandoned. As such, ''the exhaustive fallacy ''of translation is a 

myth.  In fact translation is an impeccable instrument of empowerment, an 

unfailing means for a dynamic interaction between peoples, languages and 

culture.  

  According to  Al- Hamdalla (1998:23): 

    Translation is a channel through which ideas and cultures pass. Arab heritage benefited considerably from 

materials translated from Greek, Persian, and Indian work, as other nations benefited from the Arabs works they 

translated into their languages. The translation activities reached the zenith during the reign of the Abbasid 

Caliph Al-Ma'moun, who established a special house for translation, the famous Dar-Al-Hikma, in Baghdad 

where proficient philosophical materials were translated in to Arabic.      

   It is fortuitous then that there is a growing tendency to rethink the role of 

translator as equal to that of the writer, which comes as a consequence of the 

need to dissolve the inequality by status between the source and the target texts. 

This new position, by placing translators on the same footing as writers. 

  On his turn  Newmark (Ibid,p:33) says : 

        The main features of translators is that they are writers     

Culture is web of meanings, and a crucial part of it is encoded in translation. In 

this sense we can quote Lefevere(1992:9): 

       Translation is the most obviously recognizable type of rewriting, and… it is potentially the most influential 

because it is able to project the image of an author and/or those works beyond the boundaries of their culture of 

origin. 

On her turn, Simon (1996:136), in the conclusion to her book, she summarizes 

the contribution of culture to translation as follows:- 

         Cultural studies bring to translation an understanding of complexities of gender and culture. It allows us 

to situate linguistic transfer within the multiple "post" realities of today: post structuralism, post colonialism and 

postmodernism. 
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 In an era of globalization and drastic changes on all level and spheres of human 

life, translation and Arabization is a daily challenges encountered by translators 

all over the world. These challenges vary according to the type of translation 

requested, target and source languages involved and text producers and 

receivers. 

        The impact of cross-linguistic influence on translation and Arabicization 

has long been a controversial topic. This controversy has had a long life not only  

among translation practitioners, but also among linguists and researchers 

interested in questions of large and in scientific and literary text in particular 

may affect source language text comprehension and may therefore have far 

reaching implications for text reproduction in the target language . 

According to Gerding- Salas (2001:1):  

         The main aim of translation is to serve as a cross-cultural bilingual communication vehicle among people. 

   It should be kept in mind that by culture we mean all aspects of life including 

our social and religious rituals .Failure to convey these cultural aspects to people 

should result in our inability to communicate with those peoples belonging to 

other cultures. Therefore, a translator is expected to give more attention to the 

cultural aspects that permeate the text they translate.  

To quote Gerding- Salas (Ibid,p,2): 

       The translator plays an important role as a bilingual or multi-lingual and cross-cultural transmitter of 

culture and truths by attempting to interpret concepts and speech in a variety of texts as faithfully and accurately 

as possible.  

 

On his turn Ilyas (1989:123) says that:  

        Translation between languages of disjunct cultures is more difficult than carrying out translation between 

languages that are culturally related or similar. This does not imply that translation between languages that are 
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culturally related or similar is a straightforward activity. In fact, it embodies some serious pitfalls from the 

translation as well, though the translation as well, though to a lesser degree compared with translation between 

languages of different cultures    

    Translation, the Italians say, is treachery. To a large extent, they are right. 

Few translations succeed in conveying the meaning of the original with both 

accuracy and beauty. Certainly, the translation of Arabic literature into English 

provides plenty of pitfalls.  

   The two languages, and the two cultures, are far apart. To bring them closer 

together through the arduous act of translation requires a series of finely –judged 

compromises. Some Arabs even go far as to argue that the effort in not justified 

by the results and suggest that it would be best not undertaken. Others ask how 

one culture's literature can be shared by those who do not know the language. 

       According to Ludi (2003:10): 

 Cultures and language shape perception. Studies have shown that people of different languages interpret the 

same picture in different ways, using different interpretive frames. 

Everybody who has learned to speak in a foreign language knows that it is often 

difficult and sometimes nearly impossible, to express something precisely or at 

least adequately in the other language .On his turn AL-Hamdalla (Ibid, p,28) 

says: 

     Al-Chalabi focuses on linguistic problems facing English – Arabic translators. He says that serious problem 

that has had a considerable impact on modern Arabic terminology and bilingual lexicography, is the controversy 

between the influential language purists and innovators. The former group believe that new terms must be derived 

from classical Arabic linguistic patterns or by semantic extension of older forms. On the other hand, the latter 

group, under the increasing influence of Western civilization and cultures, accepts the numerous borrowed words 

in Modern Arabic today and advocates free borrowing from these two languages in order to enable Arabic to cope 

with the problems of ever-increasing number of scientific and technical terms.                     
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       In the new millennium, the era of globalization, cultures have come into 

close contact with one another. The need for mutual understanding between 

these cultures increased significantly. In this context, we can quote Iser 

(2004:35) who states : 

The notion of translatability emerges as a counter-concept. To a mutual superimposing of cultures aiming at 

comprehension. 

  Ghazala (1993:10) dealt with problems related to translation of cultural and 

cross cultural links between Arabic and English. Though he acknowledges the 

problems of translating culture, he argues for strong ties among global cultures 

giving examples from Arabic and English.  As Shunnaq(1998:42) argues : 

       In some cases, the Arab translator may find certain lexical items in Arabic that have no equivalences in 

English because the concept they refer to do not exist in English. Such items are normally culture –bound items 

in Arabic.  

According to Makhlouf(1994:4): 

         In the Muslim Arab society, it is lawful for a man to marry up to four wives, if he can treat them equally 

and fairly, whereas in the Christian West, polygamy is prohibited. 

       Polygamy, thus, is strange and acceptable to the people of the West because normally it never happens in 

their society and it is by no means part of their culture (Bahameed, 2008). 

. 

         Al- Darwish(2005:5) suggests that one difficulty of translation lies in what 

he terms as ''the music of language ''. The beauty of expressions and their music 

influence the writer. So he/she chooses a certain term because of its melody. He 

also argues that Arabic has a special music which makes translation from it 

especially difficult if we take all rhetorical devices of Arabic into consideration.    

  Arabic culture influenced other languages and cultures and a large numbers of 

Arabic words have been introduced to those languages. Additionally, the contact 
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of the western culture with Arabic cultures resulted in the progress of the 

former. West and other cultures also adopted the Arabic counting system instead 

of the Roman one which is long and tire some. The concept of Zero was 

introduced by An Arab mathematician, Al-Khwarizmi.    

     In the absence of editors of translation in our Arab World, a not so equipped 

translator will escape unscathed and in the result the work leaves much to be 

desired. English is still the language of a different culture, and behaves like a 

new brig groom (in Arabs context)! It is not the case when translation is from 

Arabic language to another; they get merged like milk and water.                     

The Cultural Agenda of Arabization 

      Arabization  is part and parcel of the whole journey of the  Arabs society  to 

its roots . Arabic is our great asset, our invaluable heritage and the repository of 

our identity. It is something closest to the most cherished sentiments of Arabs. 

We must regard it as vital to the general progress of our Arab World as an 

essential   step towards the improvement of quality in education. 

  

To quote  Al- Hamdalla(Ibid, p,36): 

     The Arabic language nowadays is witnessing an international recognition and significance .Arabic is the sixth 

official language used at the United Nations. As William Convey indicates, the use of a certain language as one of 

the official languages of the United Nations depends on the military might of the country, the number of the 

speakers of the language, and its financial obligation s to the United Nation.  

      We   should keep in our minds that the Arabic language is a powerful tool of 

affirming our identity and a nation that doesn't use its own mother tongue in all 

spheres of life is bound to lose its linguistic and cultural identity. Learners in 

many small countries in East Europe, East and South of Asia are studying 

various branches of science in their own mother tongues. These countries are 
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now making a considerable international contribution to knowledge reflecting 

their technological and scientific achievements and their cultures as well. 

     We must realized that Arabization is the right track that leads to the process 

of sowing seeds of , and rooting as well, our intellectual and creative powers . 

  There is no doubt that we may face some obstacles in the process of 

Arabization , but instead of exaggerating them , we must determine to solve 

them . In other words, Arabization may entail some hardship, but we must create 

a proper educational system at all costs.   

  Al-Hamdalla (1998) summarizes   some obstacles that have to be dealt with in 

order that the Arabizing movement can succeed, they are   as follows: 

    First, translations of universities textbooks are sometimes incomplete.  This problem is related to the 

unavailability of specialized experts to write in their fields. 

   Second , language  academies in the Arab World  have to unify terminologies and expressions . 

 Finally , proficient  university teachers should be relieved from teaching to devote themselves entirely to 

translation activities. These teachers might be more useful and productive in translation than in teaching  

 Advantages of Arabization 

      The increasing awareness of the importance of the Arabic language has led 

to an active movement for Arabizing university curricula in the Arab World. In 

fact, in some Arab countries, like Sudan and Syria, have gone  a long way 

toward Arabizing  university curricula  at various colleges such as the college of 

medicine and the college of engineering. 

        Arabization offers greater creative, and more facility and appropriate speed 

in learning and perceiving the subject-matter.  It has also the following positive 

merits: 

1. Arabization is a civilizational issue, a national necessity and a call for 

self-reliance that revives the nation and strengthens its identity and 

civilizational roots. 
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2. It facilitates understanding of lectures and acquiring of knowledge, 

because Arabic is easier for the learner to use than foreign languages.  

3. It makes natural science and various branches of knowledge within the 

reach of the learners and the masses, and enables them to participate in 

the civilzational orientation of the nation. 

4. It strengthens the bond between the learners, the learners' achievement 

and the common man. 

5. It emphasizes our national identity, and true integrity. 

 

Recommendations:- 

1.  We should pay a prime attention to translation and translators. There should be a body 

to define and specify the priories and translations we need at the present time. 

2. We should give a compassionate call to our academic community to make an all-out 

concerted effort for the revitalization of language teaching programs. 

3.  We should carry on continual evaluation and need- based restructuring of the 

curriculum on translation.   

4. Translations should cover all languages and cultures that can be of help for Arabs to 

develop.     

5. Translators must have a through cultural knowledge of both the source language and 

target language. 

6.  We should pay special attention to the importance of learning a foreign language, for 

example English language, for specific educational purpose and not for getting 

influenced by the culture of the target language. 

7.  We should unify the terminologies in the colleges of our universities. 
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8. The educators should realize the advantage of Arabization and shake off  the burden of 

the past , to avoid  moving round and round in an endless and vicious circle.  

9. We should develop parameters for comprehensive, progress – controlled and phased 

teaching framework of teaching translation.    

10.  Arabization may entail some hardship, but we must create   proper educational 

systems at all costs.  

 

11.  Finally, we have to seek answer for the following important. 

 QUESTION! 

SHOULD WE HAVE TWO KINDS OF TRANSLATIONS, ONE FOR THE READERS 

FROM THE SAME OR SIMIALR CULUTRE AND THE OTHETR FOR THOSE 

WHO HAVE TO NO OR LITTLE KNOWLEDGE OF THE SOURCE – ORGINAL –

TEXT CULUTRE? 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وضع المصطلح اللساني بين النزوع الحرفي والتأصيل المعرفي
-ياتدراسة في المناىج واآلل-  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ىشاـ خالدي : الدكتور     

 أستاذ محاضر في علـو اللغة  
–تلمساف  -جامعة أبي بكر بلقايد   
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 :تقديم
حث عّدة أبواب، وتضعو إف دراسة اؼبصطلح العلمي واؼبصطلح اللساين خباصة وبتاج إذل منهجية علمية دقيقة، تفتح أماـ البا

أماـ خيارات منهجية متعّددة، وتفسح لػو اجملػاؿ لفحػص وذبريػب إمكانػات كثػرية وذلػك حبسػب الوجهػة الػيت ينتحيهػا يف الدراسػة، 
 .والغرض الذي يتوخى ربقيقو من حبثو

وحوؿ السبل الناجعػة  ؽبذا السبب تعّددت وجهات النظر، واختلفت الرؤى والّتصّورات حوؿ كيفية دراسة اؼبصطلح اللساين،
 .إلقامة معجم لساين موّحد عبميع اؼبصطلحات اللسانية اؼبتداولة يف مؤسسات البحث والتعليم يف العادل العرب

وعليو فقد توجد عوامل ذاتية تعوؽ الوضع اعبيد لأللفاظ العلمية، فنجد أف الكثري مػن البػاحثني اعبزائػريني ؽبػم نزعػة فرديػة يف 
صطلح لغوي ما، أو جهلهم ؼبنهج وضعو أو تقييسو وخاصة اللسانية منها واليت أثارت الكثري من االختالفػات صناعة أو اعتماد م
 .الواردة بني العلماء

 :وبناء على ىذا نستطيع طرح بعض األسئلة على السادة اغبضور وىي
 . هبا يف مؤسساتناىل توجد لليات ومناىج ذات مقّومات واضحة تبىن عليها اؼبصطلحات اللسانية اؼبتعامل  -
ؼبػػػاذا يعتمػػػد الباحػػػث اعبزائػػػري وخاصػػػة اعبػػػامعي إذل اآلراء الضػػػيقة والنزعػػػات الفرديػػػة يف التعامػػػل مػػػع اؼبصػػػطلحات  -

 .اللسانية

 .ىل أصبح توحيد اؼبصطلحات اللسانية يف مؤسساتنا مستحيال -

 :المصطلح اللساني
. اضحة، إف على مستوى بناء اؼبصطلح أو على مستوى توحيدهاصطالحية و ( 6)تعاين اللغة العربية اليـو من أزمة أو معضلة

 . ودل يأت تلمسنا كبن اليـو لبعض جوانب قضية اؼبصطلح، إال للتأكيد على مشولية إشكاليتو
إهبػاد مصػطلحات عربيػة تأخػذ مكػاف اؼبصػطلحات  -عند نقل اللسػانيات اغبديثػة إذل اللغػة العربيػة -تقتضي الضرورة العلمية

يف ىػػذه اغبالػػة، فػػإف مػػن أبػػرز اؼبشػػاكل الػػيت تواجػػو اللسػػانيني والبػػاحثني اعبزائػػريني علػػى اخػػتالؼ زبصصػػاهتم اللسػػانية، و . األجنبيػػة
 .مشكلة وضع وبناء اؼبصطلح واالتفاؽ على وحدات اصطالحية علمية

 (.7)ا فالتقدـ اغباصل اليـو يف اللسانيات جعل القضية اصطالحية يف اللغة العربية قضية ال يبكن ذباىله
إف اؼبشػػػػكل اغبقيقػػػػي يكمػػػػػن يف معرفػػػػة مػػػػا إذا كانػػػػػت اؼبصػػػػطلحات الػػػػيت يسػػػػػتعملها توافػػػػق بشػػػػكل أفضػػػػػل الواقػػػػع اللغػػػػػوي، 

 ( 8.)يف لغتها األصلية، أو حينما تكوف يف بداية تطّورىا ونشأهتا( كغريىا من اؼبصطلحات األخرى)واؼبصطلحات اللسانية 
 .لغة ما غري العربية حّت ال يقع يف النقل اػباطئ للمصطلح األجنيبوعلى عادل اؼبصطلحات العرب أال ينطق من 

خبصػوص اؼبصػطلحات اللسػانية دالػة يف ىػذا اؼبػدار، ذلػك أّنمػا ( 9)كما تعد احملاولة اليت قاـ هبا كل من البكوش و اؼباجري
نظريػػة و تطبيقيػػة، و ىػػذه  ت، ومػػا وبػػيط هبػػا مػػن إشػػكاال"الكلمػػة"قامػػا باختيػػار مقػػاالت لسػػانية تػػدور مضػػامينها حػػوؿ موضػػوع 

 . النصوص اغبديثة ذات اؼبشارب اؼبختلفة تعاجل مفهـو الكلمة من زوايا متكاملة، تعرب يف اآلف نفسو عن اختالؼ اؼبدارس اللسانية
 :ظاىرة التعّدد المصطلحي
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رضػػية مشػػرتكة يف إف قضػػية اؼبصػػطلح ىػػم لغػػوي نػػاتج عػػن عػػدـ توحيػػد الرؤيػػة اللغويػػة وعػػدـ وجػػود ؾبػػاؿ اصػػطالحي يشػػكل أ
والشك أف عدـ االتفاؽ على اجملاؿ اؼبصطلحي اؼبعتمد من لدف الباحثني اعبزائريني من شأنو أف وبدث خالفات . البحث اللساين

مفهوميػػة وأحكامػػا مغلوطػػة ووجهػػات نظػػر متعػػددة يف وصػػف الظػػاىرة اللغويػػة الواحػػدة، وذلػػك نظػػرا لإلخػػالؿ بشػػرط أساسػػي مػػن 
 .  وىو االتفاؽ على اؼبصطلح اللساين كأداة مساعدة على التحليل والفهم وعلى ربديد اؼبعىن وتوحيدهشروط الّدقة العلمية أال

. إف نعت الوضع االصطالحي يف العادل العرب بصفة التعددية يظهر للوىلة األوذل أنو يفتقد الّدقة اؼبتوّخاة يف البحث العلمي
وىػػذه التعّدديػػة أو اؼبرجعيػػة اللسػػانية اؼبتنوعػػة لكػػل باحػػث أّدت إذل . اللسػػانيةو يكثػػر اغبػػديث عػػن التعّدديػػة يف ؾبػػاؿ اؼبصػػطلحات 

 .   التنوع يف الطرح، وىناؾ ؿباوالت تتطلع إذل التوحيد اؼبصطلحي اللساين
وىكػػػذا يطػػػػرح موضػػػوع اؼبصػػػػطلح اللسػػػػاين نفسػػػو اليػػػػـو كمشػػػكل عػػػػاـ خاصػػػػة يف العػػػادل العػػػػرب، ويشػػػكل التباعػػػػد واالخػػػػتالؼ 

 .  مناطق الوطن، كما داخل اعبامعة الواحدة تظهر الفوارؽ االصطالحية بشكل واسعاالصطالحي بني
 :وعليو فإف اىم خاصية سبيز اؼبصطلح اللساين ىي التعددية على مستويات ـبتلفة نذكر منها

َقابالت العربية للمصطلح األجنيب، أي األلفاظ الدالة على مدلوؿ واحد -
ُ
 . تعدد اؼب

 .اليت تؤخذ عنها اؼبصطلحات تعدد اللغات األجنبية -

 (.االشتقاؽ، النحت، الرتكيب، االقرتاض)تعدد األساليب والوسائل اؼبتبعة يف وضع اؼبقابالت  -

 .تعدد اغبقوؿ اؼبعرفية اليت تستعمل نفس اؼبصطلح -

" الصرفمية" و" صيغميةال"و" التصريف"و" علم الصرؼ"قبد الكثري من اعبامعيني اعبزائريني يتناولوف : ومن امثلة ذلك نذكر مايلي
 ". اؼبورفولوجيا" و

 (:")الفونولوجيا"و" الصواتة"و" علم وظائف االصوات"كما قبد 
الصػػػوتية، والصػػػرفية، والرتكيبيػػػة، واؼبعجميػػػة، : ويبػػػدو فبػػػا سػػػبق أف اؼبصػػػطلحات اللسػػػانية يف كافػػػة مسػػػتويات الدراسػػػة اللغويػػػة

دىا ىػذا التنػػوع باسػػتعماؿ مصػػطلحات متعػػّددة جبػػوار اؼبصػػطلح اللسػػاين والدالليػة ليسػػت خاضػػعة للوحػػدة يف االسػػتخداـ، بػػل يسػػو 
 . الواحد

وىذا الواقع ىو انعكاس ؼبػا كػاف عليػو الوضػع عنػد النحػاة العػرب القػدماء، حيػث كػانوا يسػتخدموف أحيانػا عػّدة مصػطلحات 
" اإلبػػػػػػػػػػػػػػػػداؿ"،و"البػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ"وىػػػػػػػػػػػػػػػػذه اؼبصػػػػػػػػػػػػػػػػطلحات ىػػػػػػػػػػػػػػػػي (. ;)للداللػػػػػػػػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػػػػػػػى إقامػػػػػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ مقػػػػػػػػػػػػػػػػاـ حػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ

كمػػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػػتخدموا عػػػػػػػػػػػػػػػّدة مصػػػػػػػػػػػػػػػطلحات للداللػػػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػػػى اإلمالػػػػػػػػػػػػػػػة، نػػػػػػػػػػػػػػػذكر ".والعػػػػػػػػػػػػػػػوض"و،"القلػػػػػػػػػػػػػػػب"،و"لتقريػػػػػػػػػػػػػػػبا"و
 إخل"الكسري"، و"اإلضجاع"و"البطحاح"،و"التقريب:"منها

فليس من اقتصاديات اللغة أف يكوف لكػل فئػة أو فػرد مصػطلحاهتا "وىذا التعدد االصطالحي يوىم القارئ بتعدد يف اؼبفاىيم
 ( >")العلمي الواحداؼبتعددة واؼبفهـو 

 :وعليو فأىم الطرؽ واآلليات اؼبستعملة يف إهباد وتوحيد اؼبصطلح اللساين وىي
 . الرتصبة بواسطة اؼبعاجم اؼبختصة، وىذا عن وجد اؼبفهـو يف العربية/ 6
 .الوضع أو التوليد، ووبصل عادة باالشتقاؽ أو اجملاز/ 7
 .ووبصل عن طريق التعريب/ االقرتاض اللغوي/ 8
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ونظػػرا الىتػػزاز اؼبػػنهج اؼبعتمػػد غبػػد اآلف يف اغبركػػة االصػػطالحية اللسػػانية يف اعبزائػػر، فقػػد بػػرزت يف مسػػالك توحيػػد اؼبصػػطلح 
 :اللساين عّدة مصاعب نذكر بعضها

 .اػبلط بني العلـو ولغة األدب واإلنسانيات/6
 .  يف انغالؽ و يبكن فهم دواعيو الضيقةأي موقف بعض الباحثني أو اعبهات اليت تعمل يف عزلة و : اؼبنظور األحادي/ 7
إف الدعوة إذل توحيد اؼبصطلح اللساين تبدو يف ظاىرىا علمية، لكننػا نصػطدـ أحيانػا بصػعوبات لغويػة : اػبطاب اؼبذىيب/ 8

 . وتقنية علمية وأحيانا غري علمية كثريا ما نتجنبها
ف الفوضػى متفشػية يف معاصبنػا، فالتوحيػد لػيس دائمػا ال يكفػي أف زبتلػف عػن بعضػها لػنحكم أ:" كما يقوؿ رشاد اغبمزاوي

 ".  ضروريا، إف كاف اؽبدؼ منو ذبميد اللغة
إف اضػػػطراب اؼبصػػطلحات اللسػػانية يف مؤسسػػػات البحػػث العلمػػػي، غػػري الصػػق باللغػػػة العربيػػة، فقضػػػية : ضػػعف الرصػػيد/ 9

رد نقل من لغة إذل أخػرى، فالبػاحثوف واؼبنتجػوف يف االتفاؽ وتوحيد اؼبصطلح اللساين قائمة إذف يف نطاؽ البحث العلمي وليس ؾب
 . اؼبيداف العلمي ىم الذين يقّرروف بأف ظاىرة التعدد أو االختالؼ هبب اغبد منها عن طريق التوحيد أو غريه

 .إف غزارة اؼبصطلحات يف علـو اللساف، أدى إذل تعّددىا واضطراهبا وتعارضها: اختالؿ الرتصبة/ :
 

 :النظر في المصطلحات القديمةالدعوة إلى إعادة 
فهػي تكػوف مفيػدة ومالئمػة يف مرحلػة وتتوقػف . تتطور اؼبصطلحات مع الزمن وكلما تطورت ازدادت اؼبشاكل االصطالحية تعقيػدا

 .ويصعب اليـو رفض اؼبصطلحات القديبة صبلة وتفصيال وتعويضها بأخرى جديدة.عن ذلك فيما بعد
اوالت الػػػيت سػػػعت إذل النظػػػر يف اؼبصػػػطلح القػػػدمي، واسػػػتحداث مصػػػطلحات جديػػػدة عنػػػد ويبكػػػن أف نقػػػدـ ىنػػػا أمثلػػػة لػػػبعض احملػػػ

فهمػػا مسػتمداف ف النحػػو اإلغريقػي، وقػػد أصػبحا غامضػػني إذل . ولنأخػػذ مصػطلحي اغبركػػة والصػامت يف اللغػػات األوربيػة. الضػرورة
 . اؼبنطوقة حد ما، فغالبا ما يطبقاف مثال على حروؼ األلفباء اؼبكتوبة، ال على وحدات النطق

فخلصت إذل إذل نتيجة مفادىا أف مصطلح االسم يف العربيػة ال " الصفة"و" االسم"كما سعت ؿباولة أخرى إذل ضبط مصطلحي
 .adjectif، كما أثبتت أف الصفة ال تطابق مصطلح nomيطابق مصطلح 

صػاغبة، مث تبػني رل باؼبمارسػة بعػدىا  كنت يف البدء أستعمل مصطلحات عشت زمنا طويال على ظن أّنػا:" يقوؿ التهامي الراجي
 (   =")عن الدقة اؼبوجودة وعدـ ترصبتها للمفهـو الذي نسعى إليو، فتحولت عنها

 
 :خالصة وتوصيات

مػن خػػالؿ ىػذا نالحػػظ أف أزمػػة اؼبصػطلح تنحػػدر مػػن أزمػة البػػاحثني ألنفسػػهم واخػتالفهم حػػوؿ كيفيػػة اسػتعماؿ الوسػػائل الداعمػػة 
إف الوضػػع اليػػـو يسػػتدعي التعجيػػل بتطبيػػق قواعػػد . وضػػرورة أو عػػدـ ضػػرورة اللجػػوء إذل وسػػيلة أو أخػػرى لتوحيػػد اؼبصػػطلح وتوليػػده

 .ولليات ومناىج تراعي كل ضروريات اؼبصطلح اللساين، واػبروج من ؾباؿ االنغالؽ والتقليد إذل ؾباؿ االبتكار واإلبداع
 :ساين وتوحيده يف العادل العرب وىيوعليو فمن أىم التوصيات اليت ننادي هبا يف وضع اؼبصطلح الل

 .دراسة أوزاف اللغة العربية دراسة متمعنة واالعتياد على استغالؿ ىذه األوزاف يف اجملاؿ االصطالحي/ 6
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 .اعتماد الوسائل العصرية يف مسألة توحيد اؼبصطلحات ونشرىا بني اؼبهتمني/ 7
 .اعتماد طريقة بنوؾ اؼبعطيات اؼبصطلحية/ 8
وىػو يفيػد اختيػار ." ريقة التقييس أو التنميط، أي اؼبعاعبة اؼبادية للمصطلحات اليت تيسر عملية اختيار اؼبصػطلحاتاعتماد ط/ 9

 ".شكل، أو استعماؿ، أو مصطلح لغوي دوف غريه من األشكاؿ أو االستعماالت أو اؼبصطلحات السائدة يف ميداف معني
 
 

 :موارد البحث
، <=<6عبد السالـ اؼبسدي، صياغة اؼبصطلح وأسسها النظرية، حبوث ودراسػات، بيػت اغبكمػة، قرطػاج : اؼبسدي يف" معضلة"استعمل مصطلح / 6
 .<ص
 .>9-95، ص5<<6السنة  6;الفكر العرب، العدد ( القديبة واؼبعصرة)اللغة العربية وإشكالية اؼبصطلحات اللغوية : ينظر/ 7
 . 66/78،ص<=<6، 6، السنة6ظرة، العدد الطاىر وعزيز، اؼبنا" اؼبفاىيم طبيعتها ووظيفتها/" 8
 .66، ص8<<6يف الكلمة، لويس فلبار، ترصبة الطيب البكوش وصاحل اؼباجري، معادل اغبداثة، دار اعبنوب للنشر، تونس / 9
 .>69، ص:=<6، 79التهامي الراجي اؽبامشي، معجم الدالئلية، اللساف العرب، العدد :ينظر/:
 . 756، ص8<<6علماء العربية يف ضوء علم اللغة اؼبعاصر، جامعة مؤتة، اؼبصطلح الصويت عند :ينظر/ ;
 .  =77،ص8<<6األسس اللغوية لعلم اؼبصطلح، ؿبمود فهمي حجازي، مكتبة غريب، القاىرة، / >
 . >69، ص:=<6، 79اللساف العرب، العدد " معجم الدالئلية"التهامي الراجي، / =
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 .عالمة لنهاٌة عصر: نظرٌة االحتجاج/ أ                           

 .سهطح انًزاقثح:   َظزَح االحرجاج /ب                          

ІІ  /ضزورج اإلحانح انًرحفُح  : َظزَح االحرجاج 

 .تح حضارَحيقار /أ                                   

 .شروط اإلنعتاق:  المعجم العربً/ ب                       

 :الهوامش

  

I  /نظرٌة االحتجاج : 

 مسارات الماضً و ظروف التشكل                       

    

قبل البرهنة على الحضور الدابم فً الحضارة الحالٌة لما كان ٌسمى فً الدراسات المعجمٌة        

لتؤكٌد الزمنٌة هذه النظرٌة التً أتت بمةاهٌم كلٌة ،لم تنةك تنبثق أثناء ممارسة . رٌة االحتجاجالعربٌة بنظ

الةعل المعجمً سواء فً الحضارة العربٌة أو غٌرها من الحضارات األخرى التً مارست و تمارس 

ذه النظرٌة فً سنستعرض فً هذه التوطبة الواقع الحضاري و الدٌنً اللذان أفرزا ه. الصناعة المعجمٌة 

التً كانت تتحكم و تضبط كل عملٌات  ةمع التؤكٌد على الخصوصٌات التارٌخٌ. البٌبة العربٌة القدٌمة 

 .التصنٌف المعجمً فً الحضارة العربٌة القدٌمة

 .عالمة لنهاٌة عصر: نظرٌة االحتجاج

من العصر األموي ،  إن نظرٌة االحتجاج التً توجتها االجتهادات اللغوٌة التً انطلقت ابتداء    

تعتبر حدا فاصال بٌن عصرٌن معرفٌٌن ؛ الةترة العربٌة الشةهٌة التً امتدت من العصر الجاهلً إلى 

سواء على مستوى لغة الخطاب ( الملةوظ)غاٌة مجًء اإلسالم و التً تمٌزت بشةاهٌة المنجز اللغوي 

التدوٌن التً أقامت أسس الحضارة و مرحلة . الٌومً أو على مستوى لغة الخطاب الرسمً و األدبً 

 »و ٌتةق علماء اللغة أنه قبل نظرٌة االحتجاج . العربٌة و علومها بدافع من الموجهات الدٌنٌة و العقابدٌة

لم تةرق اللغة العربٌة التصنٌف إال عندما بدأ العرب بوضع إنتاجهم الةكري و العلمً فً أواخر القرن 

 .لتحول بةعل هذه النظرٌةكان ذلك ا( 6) «السابع المٌالدي 

لقد كانت الةترة الشةهٌة فً البٌبة الجاهلٌة تعبق بالممارسات اللغوٌة ، التً وفرت أدوات بالغٌة  و       

أسلوبٌة ال نظٌر لها فً سابر الحضارات المتاخمة جغرافٌا و زمنٌا لشبه جزٌرة العرب ، رغم غٌاب 
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و تةعٌل األداء اللغوي ، خاصة على صعٌد التقنٌن  سلطة التدوٌن المشرفة عادة على توجٌه و صقل

المعجمً الذي ٌتدخل عادة من أجل استقراء و إحصاء ثم إدراج و االعتراف اللغوي بالممارسات التً 

الغرٌب فً هذا الواقع التارٌخً الشةوي الذي تمٌز به أهل الجاهلٌة ، هو غٌاب . تتشكل فً كل حٌن 

هابل للتولٌد اللغوي و البالغً ، الذي قام بتشقٌق الواقع الجغرافً ،  سلطة التدوٌن فً مقابل ازدهار

الطبٌعً و الةكري بشكل سمح بتغطٌة معجمٌة لكل موجودات شبه الجزٌرة العربٌة فً البٌبة الجاهلٌة 

وهو سمح للعربً آنذاك بإدراك واقعه المباشر و التعاطً معه ، باإلضافة الى الطاقات الشعرٌة فً 

التجارب الوجودٌة و االجتماعٌة ، التً ما كان لتقوم لوال هذه الغزارة المعجمٌة، و كل ذلك استبطان 

ٌؤتً بةعل القوة الشةهٌة المعززة بقوة الحافظة الطبٌعٌة عند الجاهلً ، وهً حجر الزاوٌة الذي حافظ 

عٌة الجاهلٌة عبر على هذه الطاقات البالغٌة و اللغوٌة و قام بتكوٌرها ككرة الثلج فً الذاكرة الجم

ما سبب غٌاب سلطة التدوٌن : السإال الذي ٌتبادر إلى الذهن هنا هو. عصور طوٌلة من غٌاب التدوٌن 

 .و تؤخرها إلى ما بعد مجًء اإلسالم؟

األسباب معروفة  عند دارسً تارٌخ العلوم و المعارف العربٌة؛ نذكر منها غٌاب مركزٌة    

على الصعٌد الةكري و اللغوي و تحرص على الضبط األكادٌمً  علمٌة فً ذلك الوقت تعً ما ٌحدث

للواقع اللغوي ، وهذا الغٌاب مرتبط قبل هذا بشبكة من األسباب كغٌاب االستقرار الحضاري و التشتت 

السٌاسً باإلضافة إلى تبعات النظام االجتماعً و االقتصادي الجاهلً المترهل و الذي خلق جوا من 

العمود الثابت الذي نشط عقل الجاهلً هو كثافة المنجز اللغوي و الشعري الذي  الركود الةكري، فبقً

نشط داخل ظروف الالستقرار الحضاري و العلمً الذي كان سببا مباشرا فً تطوٌر الةرد الجاهلً لقوة 

ا ٌعود وله. البداهة و العةوٌة المرتكزتٌن على قوة الحافظة، و هً أركان أساسٌة للمارسة اللغوٌة الشةهٌة

الةضل فً تكدٌس المعجم اللغوي الشةهً الجاهلً خالل هذه الةترة الطوٌلة التً انعدم فٌها التدوٌن، إلى 

أن جاء اإلسالم الذي كان حافزا حضارٌا ومعرفٌا قوٌا النقالب الوضع المعرفً العربً من المشافهة 

 .والرواٌة إلى التدوٌن

التدوٌن كسلطة علٌا لمراقبة نقل المنجز الشةهً وهو ما أفرز نظرٌة االحتجاج التً أقامها 

الجاهلً إلى حالة الكتابة والتدوٌن، وهو ما مهد من جهة أخرى لظهور نشاط معجمً كثٌف فً 

الحضارة العربٌة القدٌمة، غطً حتى على الكتابة الشعرٌة رغم كونها سقف متٌن للممارسة اللةظٌة 

 .العربٌة فً تلك الةترة

ظرٌة االحتجاج بانتباه العرب لضرورة تدوٌن الموروث اللغوي الجاهلً ونقله لقد ارتبط ظهور ن

كٔغ ريء ػ٤ِٔخص  ». وجعله قاعدة لوضع وتقعٌد العلوم اللغوٌة التً جاءت من أجل صٌانة علوم الدٌن
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«حُظلٍٞ حُي٢٘٣ حُٜخثِش ك٢ طخ٣ٍن حُ٘ؼٞد حُٔلظٞكش، ريأص حٌُِٔ٘ش حُِـ٣ٞش طلَٝ ٗلٜٔخ 
(7)

رٔزذ طزيٍ  

 .حألٟٝخع حُل٠خ٣ٍش رلؼَ حُظلٍٞ حُـ٤ٓٞ٤خ٢ٓ ُِز٤جش حُؼَر٤ش حإلٓال٤ٓش

كوي أىٟ حُظوٞهغ حُــَحك٢ ٝ حُل٠خ١ٍ ح١ٌُ ػَكٚ حُؼَد ك٢ حُـخ٤ِٛش ا٠ُ طٔخٓي حُِٔخٕ 

ٝطـخٗٔٚ ٝٗوخثٚ رٔزذ ؿ٤خد حالهظلخٓخص حُِـ٣ٞش حُوخٍؿ٤ش حُظ٢ ًخٕ ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ طلٔي ٝطٕ٘ٞ ػ٠ِ 

ر٤ش حأل٤ِٛش، ٝٛٞ ٓخ هِن ػٞحرض حُلٜخكش ٝحُٔالٓش حُِـ٣ٞش حُظ٢ ط٤ِٔ رٜخ حُلَى حُٔٔخٍٓش حُِـ٣ٞش حُؼَ

حُـخ٢ِٛ، ٢ٛٝ ه٤ٔش ُـ٣ٞش طلُٞض رلؼَ ٌٛح حُٔؼط٠ حُل٠خ١ٍ  ا٠ُ ه٤ٔش أهاله٤ش طَكغ ٖٓ ٗؤٕ حُلَى ك٢ 

 .حُـٔخػش حُـخ٤ِٛش

ظيهَ رؼي ٓـ٢ء ٌٛٙ حُلٔخ٤ٓش حألهاله٤ش ح١ُٞ٘ٔش رٔالٓش ٝحٓظوخٓش حُِٔخٕ ٢ٛ ٗلٜٔخ حُظ٢ ٓظ

حإلٓالّ، ٓؼُِس رخُوٞف ٖٓ ٤ٟخع ػِّٞ حُي٣ٖ، ك٢ طوؼ٤ي حُلؼَ حُِـ١ٞ ٟٝٝغ ػِٞٓٚ، ٝط٣ِِ٘ٚ ٖٓ 

حُٔٔخٍٓش حُ٘ل٣ٞش حُٜ٘ش حُظ٢ طؼَٟض ٠َُِرخص حُٔظٞح٤ُش ٖٓ حألُٖٔ حألػـ٤ٔش حُظ٢ ىهِض ا٠ُ كظ٤َس 

إلٓالّ ح١ٌُ حٗٔلذ ػ٠ِ ٍهغ ٗخٓؼش حُيُٝش حإلٓال٤ٓش حُ٘خٗجش رلؼَ حُظلٍٞ حُـ٤ٓٞ٤خ٢ٓ ٝحُظٞٓغ ح٢ٌُٗٞ ُ

ٖٓ حألٍٝ ٝأىٍؽ ٗؼٞرخ أػـ٤ٔش ًخٕ ػ٤ِٜخ إٔ طظؼِْ حُِٔخٕ حُؼَر٢ ١ًَ٘ أٓخ٢ٓ ُالٗيٓخؽ ك٢ حُز٤جش 

حُؼَر٤ش حإلٓال٤ٓش، ٢ٛٝ ر٤جش ك٣َ٠ش ٣ًَِٓش ُِـٌد ك٢ ًُي حُٞهض، رخإلٟخكش ا٠ُ حُلخؿخص حُي٤٘٣ش 

كوي أٛزق طؼِْ حُِـش حُؼَر٤ش، ه٤٠ش ى٤٘٣ش اً ٢ٛ حُظ٢ طٔؼَ  »ٝحُظؼزي٣ش حُظ٢ ط٘ظ١َ اطوخٕ حُِٔخٕ حُؼَر٢ 

 (.8)«٤ًٍِس حُٞكيس حُل٣ٌَش ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ؿ٤ٔؼخ 

ٝهي هخّ ٛئالء حألػخؿْ ربٗخػش حُلٔخى ك٢ هٞحػي حُ٘لٞ ٝحُ٘طن ك٢ ؿ٤خد ٗظخّ ُِٔ٘خػش، ٓٔظوَ ػٖ 

أػ٘خء اٗـخُ حٌُالّ ٝأىحء كؼَ َٓحهزش حُٔٔخٍٓش حُِلظ٤ش، رٔزذ ػيّ ٝؿٞى َٓؿؼ٤ش ُـ٣ٞش ٣ٔظ٘ي ا٤ُٜخ حُٔظٌِْ 

ٝأ٠٣خ ػيّ ٝؿٞى حُؼِّٞ حُِـ٣ٞش حُظ٢ ط٘ز١َ ٌُٜٙ . حُٔالٓش حُِـ٣ٞش ك٢ ظَ ؿ٤خد حُٔئٓٔش حُؼ٤ِٔش ح٤َُٔٓش

 .حُٜٔخّ

ٌُٖ ٍؿْ ٌٛح . ٝهي ٗخع حُِلٖ ٝك٘خ ك٢ ُـش حُؼَر٢ ح١ٌُ ًخٕ حُطؼٖ ك٢ ُٔخٗٚ ًخُطؼٖ ك٢ حَُ٘ف

ُؼَر٤ش ك٢ ًُي حُٞهض حُو٣َذ ٖٓ ٓـ٢ء حإلٓالّ اال إٔ ح٤ُِٖٔٔٔ ُْ حُيْٗ ح١ٌُ ًخٕ ٣٘ؼَ رٚ أَٛ ح

«ؿٌٍٝ حٌُِٔ٘ش ٓٞؿٞىس ٖٓ هزَ، كظ٠ ٓغ ِِٜٛش حُٔالف ٝهؼوؼش ح٤ُٔٞف  »ٓخً٘خ ٍؿْ إٔ  ح٣لًَٞ
(9 )

ُٖٓ حُلظٞكخص، ٌُٖ رؼي إٔ حٓظللَ حُيحء َٝٝٛ ا٠ُ هَحءس حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، حُٔلخػَ ح١ًَُِٔ ك٢ 

رؼي إٔ ٟٝؼض حُلَد أُٝحٍٛخ، ٝٛيأص حألٍٓٞ ٝحٓظوَص حألٟٝخع ، ريأص  »حُل٠خٍس حإلٓال٤ٓش 

«حٌُِٔ٘ش حُِـ٣ٞش طؤهٌ ١خرؼخ أٗي اُلخكخ 
(: )
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كزيأ ٟٝغ حُٞطي ح١ٌُ ٣ـذ إٔ ٣٘ي ا٤ُٚ حُِٔخٕ كظ٠ ال ٣ِ٣ؾ ك٢ . ٛ٘خ ًخٕ الري ٖٓ حُظٜي١ ُِوطَ

خ ٠ٔٔ٣ ك٢ حُٔؼَكش حُِـ٣ٞش حُوي٣ٔش ر٘ظ٣َش كِٞحص حُِلٖ ٝحُوطؤ حُِـ١ٞ، ٓزيأ حإلٓ٘خى ٌٛح ٛٞ ح١ٌُ أهخّ ٓ

 .حالكظـخؽ

أؿٔغ ػِٔخء حُِـش ػ٠ِ إٔ حالكظـخؽ ٛٞ ؿٜٞى ُـ٣ٞش ؿخءص ٖٓ أؿَ حُظٜي١ ُلٔخى حُِٔخٕ حُؼَر٢ 

ًُٝي رخٓظ٘زخ١ هٞحػي حُِـش حُؼَر٤ش ٝطَح٤ًزٜخ ٝحٓظؼٔخالطٜخ ٝاػزخص ٛلظٜخ ريالثَ ٝهَحثٖ ٣ظْ آ٘خىٛخ ا٠ُ 

ٖٝٓ أؿَ اػزخص ٓزيأ حُلٜخكش ٝٓالٓش ح٤ُِٔوش أهخٓض . حُٔظٜل٤ٖ رٔالٓش ح٤ُِٔوش أهٞحٍ حُؼَد حُلٜلخء

ٗظ٣َش حالكظـخؽ  ١َٝٗخ ٌُٓخ٤ٗش ُِـش حُظ٢ طٔظويّ ك٢ حٓظ٘زخ١ هٞحػي حُِـش ٝحٓظؼٔخالطٜخ، ٝك٢ ح٤١َُٖ٘ 

 .حُِٓخ٢ٗ ٝحٌُٔخ٢ٗ ال ري إٔ ٣ظلون ٓزيأ حُزؼي ػٖ حالهظال١ رخُِلٖ ٝحألػخؿْ

ظق ػَٜ ؿي٣ي ك٢ حُظي٣ٖٝ حُؼَر٢ ح١ٌُ طًَِٔ ك٢ َٓحكِٚ ٠ٞحر٢ حُِـ٣ٞش كُ رؼي ٟٝغ ٌٛٙ حُ

٢ٛٝ ؿٜٞى ٓزٍَس رخُٔٞؿٜخص حُي٤٘٣ش حُظ٢ ٓزن . حأل٠ُٝ ػ٠ِ حُـٜٞى حُِـ٣ٞش ك٢ ؿٔغ ٟٝٝغ هٞحػي حُِـش

 .ًًَٛخ ٝحُظ٢ ًخٗض ٍٝف حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حُٜخػيس ك٢ ًُي حُٞهض

ـخ٢ِٛ رٌَ ٓلٔٞالطٚ حُِـ٣ٞش، حُ٘ؼ٣َش ٝحُ٘ؼ٣َش ٝطوي٣ٔٚ كوي حٌٗذ حُؼِٔخء ٣٘وِٕٞ طَحع حُؼَٜ حُ

ُِلَُ ٝحُظوؼ٤ي حُِـ١ٞ طلض ٍهخرش ِٓطش حالكظـخؽ حُظ٢ ًخٗض أٓخّ حُلٌْ ػ٠ِ ه٤ٔش حُٔ٘وٍٞ ػٖ حُوزخثَ 

 .ٝحُ٘ؼَحء

رؼي إٔ هخّ حُؼِٔخء رؼ٤ِٔخص حُـٔغ ٝحُظي٣ٖٝ ٖٓ أؿَ طط٣َٞ ػِّٞ حُِـش ٝحٓظ٘زخ١  هٞحػيٛخ، ٖٓ 

ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ًخٕ حُٔزذ ك٢ ٗ٘ؤس حُظَٝف »حُي٣ٖ ٝحُوَإٓ ح٣ٌَُْ أؿَ ٤ٛخٗش 

.«ُٝيص ػِّٞ حُِـش رؤَٓٛخ -حُٟٔٞٞػ٤ش حُظ٢ ك٢ ا١خٍٛخ
(;)

رؼيٛخ ٝهغ ر٤ٖ أ٣ي١ حُؼِٔخء طَحع ُـ١ٞ  

ٌٌٝٛح ٛزض حُٔخىس حُٜخثِش حُظ٢ ؿٔؼٜخ  »ٝٗؼ١َ ٟوْ ًخٕ الري ٖٓ كَُٙ ٝط٤ٜ٘لٚ ٝكن هط٢ ٜٓ٘ـ٤ش؛ 

.«ٔخء حُِـش ك٢ ًظزْٜ ك٤ٔخ رؼي ك٢ حُظؤ٤ُق حُٔؼـ٢ٔػِ
(<)

ٝرخُلؼَ هخّ حُؼِٔخء ك٢ ٌٛٙ حُلظَس حُظ٢ ٛخكزض  

٢ٛٝ حَُٔحكَ حُظ٢ ٗؼَكٜخ ح٤ُّٞ . ٟٝغ حُؼِّٞ حُِـ٣ٞش رظوي٣ْ آٜخٓخص ٓؼـ٤ٔش ٖٓ أؿَ طؤى٣ش ٌٛٙ حُٜٔخّ

ُٟٔٞٞػخص، ٝٛٞال ا٠ُ حُظؤ٤ُق ك٢ طخ٣ٍن حُٔؼـْ حُؼَر٢، حٗطالهخ ٖٓ كٌَس حَُٓخثَ حُٔؼـ٤ٔش ًٝظذ ح

 .حُٔؼـ٢ٔ حُٔئْٓ ػ٠ِ هٞحػي ٜٓ٘ـ٤ش ك٢ حُـٔغ ٝحُٟٞغ ٝحٌُ٘ق ٝحُظز٣ٞذ

ٌٛٙ ٢ٛ حَُٔؿؼ٤ش حُظخ٣ٍو٤ش حُظ٢ أىص ا٠ُ ظٍٜٞ كٌَس حُو٤خّ حُِـ١ٞ ػ٠ِ ٓزيأ حُلٜخكش 

ش حُلخٓٔش ٖٓ ٌُٖ ٌٛح حُٔزيأ ُٖ ٣ظٞهق ػ٘ي ٌٛٙ حَُٔكِ. ٝحُٔالٓش حُِـ٣ٞش، ح١ٌُ كَٟظٚ ٗظ٣َش حالكظـخؽ

طخ٣ٍن طوؼ٤ي حُؼِّٞ حُِـ٣ٞش، حُٞحهؼش ر٤ٖ ػ٣َٜٖ؛ ػَٜ حُٔٔخٍٓش حُِـ٣ٞش حُ٘ل٤ٜش حُٔظ٤ِٔ رخُٔالٓش 

حُِـ٣ٞش ٝحُلٜخكش ٝحُ٘وخء حُِـ١ٞ حُظ٢ حٓظيص كظ٠ كيٝى حُؼَٜ حأل١ٞٓ، ٝػٍٜٞ حُظي٣ٖٝ حُِـ١ٞ ح١ٌُ 

 .حُطخٍثش ٜٗي طَحؿغ حُ٘وخء حُِـ١ٞ رلؼَ حُٔالرٔخص حُظخ٣ٍو٤ش ٝحُل٠خ٣ٍش
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حُٞحهغ إٔ ٓزيأ حالكظـخؽ ُٖ ٣ظوٞهغ ر٤ٖ ٛخط٤ٖ حَُٔكِظ٤ٖ ُظؤى٣ش ٜٓٔظٚ اٍؿخع حُ٘وخء ُٝٞ ػ٠ِ 

ٓٔظٟٞ حُٔٔخٍٓش حٌُظخر٤ش روِن حَُٔؿؼ٤خص ٝحألٝطخى حُِـ٣ٞش حُظ٢ ٣ـذ حالٓظ٘خى ػ٤ِٜخ رخٓظَٔحٍ ٖٓ أؿَ 

حُ٘٘خ١خص حُٔؼـ٤ٔش حُظ٢ طِض  حُظؤًي ٖٓ ٓالٓش حُِٔخٕ، كوي حُِٗن حالكظـخؽ ٤ُ٘ٓخ ٝحٗٔلذ ػ٠ِ ًَ

ٝأٛزق ِٓطش . ٝحٌُظذ ٝحُٔؼخؿْ صحُؼٍٜٞ حأل٠ُٝ ُظ٣َِ٘ حُوِحٕ حُِـ١ٞ حُ٘ل٢ٜ ا٠ُ ٓظٕٞ حُٜٔ٘لخ

 .٣ًَِٓش ٓالُٓش ٌَُ كًَش ٓؼـ٤ٔش ٜٓٔخ ًخٗض هخكظش حُوط٠

 .سهطح انًزاقثح:   َظزَح االحرجاج

رظل٢٘ حُِلٖ ك٢ حألُٔ٘ش، ٌٌٛح ظَٜص ٗظ٣َش حالكظـخؽ، ًبؿَحء ُـ١ٞ ظَٜ ك٢ ػَٜ حطْٔ 

ٝىد حُلٔخى ك٢ ُـش حُٔظ٤ٌِٖٔ ُْٝ ٣ؼي رٔويٍٝ أَٛ حُؼَر٤ش كظ٠ حألهلخف ْٜٓ٘ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ ح٤ُِْٔ حُـخ١ٍ 

ػ٠ِ ُٔخٕ حُؼَد ْٜٝٓ٘٘ حُِـ٣ٞش ٝر٤ٖ حُظ٣َٜٞ حُطخٍة رلؼَ حُظزيٍ ح١ٌُ أكيػٚ ؿزَ حُٔظ٤ٌِٖٔ ك٢ حُِٔخٕ 

َحهزش ٣ٔٔق ربٍؿخع حُِـش حُؼَر٤ش ا٠ُ أُٜٛٞخ حُؼخرظش رؼ٤يح ػٖ ٝٛ٘خ ًخٕ الري ٖٓ ٟٝغ ٗظخّ ُِٔ. حُؼَر٢

 .ٓٞحهغ حُلٔخى ك٢ حُلٞحَٟ حُظ٢ هخُطٜخ حألػخؿْ

ٝػ٠ِ ٌٛح كوي أُظِٓض ٗظ٣َش حالكظـخؽ رخالٗٔلخد ٤ُ٘ٓخ ا٠ُ َٓكِش طخ٣ٍو٤ش ٣ئٖٓ ٓؼٜخ ًَ 

كخكظض ػ٠ِ أٛخُظٜخ ٝٗوخثٜخ رخإلٟخكش ا٠ُ حُؼٞىس ؿـَحك٤خ ا٠ُ حُوزخثَ حُظ٢ . حهظال١ رخألػخؿْ ٝحُِلٖ

حُِـ١ٞ ُؼيّ ىٗٞٛخ ٝٓوخُطظٜخ ُِلٞحَٟ حُؼَر٤ش حُظ٢ ك٘خ ك٤ٜخ حُلٔخى حُِـ١ٞ ًٌُٝي حُل٠خٍحص حألػـ٤ٔش 

ٝػ٠ِ ٌٛح كوي طْ ه٤خّ ًَ حٌُالّ ح١ٌُ ًخٕ ٣ٍِ٘ ٖٓ . حُظ٢ هي ٣ليع ٓؼٜخ طٔخّ ألٓزخد حُظـخٍس ٝحُٔلَ

زيأ حٌُِٓخٕ، ٝحُوخػيس ك٢ ًُي ًِٚ إٔ ٣ٌٕٞ حٌُالّ ٓطخروخ كخكظش حَُٝحس رٔؼخ٤٣َ ِٓطش حالكظـخؽ ٝكن ٓ

كوي ٌِٗض ٗظ٣َش حالكظـخؽ ِٓطش َُٔحهزش ًَ . ُِؼَف حُِـ١ٞ ح١ٌُ طْ اٗـخُٙ ٝط٤َٓوٚ ك٢ حُلظَس حُـخ٤ِٛش

حٌُالّ حُٜخىٍ ك٢ ػٍٜٞ حُظي٣ٖٝ ٓٞحء ًُي حُوخىّ ٖٓ حُـخ٤ِٛش ػٖ ٣َ١ن حَُٝح٣ش أٝ ًُي حُوخىّ ٖٓ 

 .ه٤خٓٚ رخالٓظؼٔخٍ حُؼَر٢ حُٔٔظ٘ي ػ٠ِ حُل٤ٜق ح٤ُِْٔ ح٤ُِٔوش حُزٞحى١ ٖٓ أؿَ

ٝهي ًخٕ ُ٘ظ٣َش حالكظـخؽ ػ٘ي أىحء ٌٛح حُيٍٝ أ٤ٔٛش هٜٟٞ ك٢ ٟٝغ حإل١خٍ حُٜٔ٘ـ٢ ح٤ُِْٔ 

ح١ٌُ ٣ٔٔق رظوؼ٤ي ٝحٓظ٘زخ١  حُوٞحػي حُِـ٣ٞش حُؼَر٤ش ح٤ُِٔٔش، ًٝخٕ ٤ِٓٝش أٓخ٤ٓش الٓظٌ٘خف حُظل٣َٞ 

ًٔخ ٌٖٓ أ٠٣خ ٖٓ طٞك٤َ كخكِ ه١ٞ . ألُٔ٘ش ًٝخى ٣ٌٛذ رٜخ ُٞال طلطٖ أَٛ حُؼَر٤شحُِـ١ٞ ح١ٌُ أكٔي ح

الٓظـٔخع حُظَحع حُ٘ل٢ٜ حُـخ٢ِٛ، رخهظَحكٚ ُِٔؼ٤خٍ حُِٓخ٢ٗ ح١ٌُ أُِّ حَُٝحس ٝػِٔخء رخُؼٞىس ا٠ُ حُوِحٕ 

 .وي٣ش ك٤ٔخ رؼيٖٓ أؿَ حٓظ٘زخ١ هٞحػي حُ٘لٞ ٝحَُٜف ػْ حُوٞحػي حُزالؿ٤ش ٝحُ٘ ٚحُِـ١ٞ حُـخ٢ِٛ ٝؿَٜٔط

. وقد وفر هذا المبدأ فً هذه الةترة الحاسمة من التارٌخ المعرفً العربً مناعة حقٌقٌة للغة العربٌة      

لكن الغرٌب فً األمر أن هذا . خاصة فً ظل غٌاب المإسسات اللغوٌة التً تسهر على سالمة اللغة

هدت نشؤة مبدأ االحتجاج من أجل وضع المبدأ انسحب زمنٌا بعٌدا عن عصور التدوٌن األولى التً ش
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قواعد النحو و الصرف و منه صٌانة اللغة بوضع األوتاد اللغوٌة التً تحمً علوم الدٌن من خطر اللحن 

 .و فساد اللسان

األمر المثٌر أنه بعد تالشً نشاط التدوٌن بعد توغله زمنٌا بعٌدا عن حركة الرواٌة التً تراجع      

االحتجاج بعٌدا عن وظٌةتها األولى التً كانت تعمل كمراقب للمنجز اللغوي   نشط عمل نظرٌة. دورها

الشةهً القادم زمنٌا من الماضً الجاهلً ، و جغرافٌا من البوادي النابٌة عن الةساد اللغوي من أجل 

تقعٌد اللغة فقد أصبحت سلطة االحتجاج تمارس رقابة بشكل تزامنً على كل حاالت اإلصدار اللغوي 

لحضارة العربٌة طٌلة القرون الهجرٌة التالٌة  على عصر التدوٌن األول خالل الةترة األموٌة ، وقد فً ا

اقترنت هذه الرقابة خاصة بنشاط التدوٌن المعجمً الذي تولى مهمة تصنٌف الخزان اللغوي الضخم 

الكالم و  الذي تم االحتجاج به و استنباط قواعد اللغة منه ، ثم تطور بعد ذلك من أجل رصد كل

 .الموجودات اللغوٌة الصادرة على هامش هذا النشاط البإري لنظرٌة االحتجاج

و ككل النشاطات المعجمٌة ٌتولى التؤلٌف المعجمً وظٌةة مركزٌة هً إدراج اللغة المستعملة على       

أللةاظ مةردات  األمة و هً المجموع المةترض و الالمحدود من ا  « le lexiqueالصعٌد االجتماعً 

من أجل صٌانتها من هشاشة الذاكرة و إدراجها و ( =)«التً تملكها جماعة لغوٌة معٌنة بكامل أفرادها 

إحصابها و من ثمة االعتراف بدخولها لحقل الممارسة االجتماعٌة بعد التؤكد من اكتسابها لطاقة اتةاقٌة 

 هباعتبارDictionnaire              مواسعة و استعمال اجتماعً كاف إلدراجها ضمن ما ٌسمى بالمعج

 «مجموعة من األلةاظ المختارة فً كتاب ترتب ترتٌبا معٌنا مع معلومات لغوٌة أو موسوعٌة عنها  »

(> ) 

وقد انتبه واضعو المعاجم العربٌة القدٌمة إلى هذه الوظٌةة األساسٌة التً ستجٌب لقانون أساسً فً       

ة و التطور؛ فاأللةاظ فً لغة من اللغات ال تكف عن التوالد أو السةر و اللغة اإلنسانٌة و هو ناموس النشؤ

و هو ما خلق جدال لغوٌا واسعا عبر تارٌخ . االستقرار قادمة من حضارات أخرى تتكلم بلسان أعجمً

و قد كان مبدأ االحتجاج الذي انزلق من مواقع نشؤته األولى أثناء وضع . وضع المعاجم العربٌة القدٌمة

اللغة هو الذي خلق هذه الحساسٌة المةرطة التً كان ٌشعر بها واضعو المعاجم إزاء أنواع من  قواعد

الكالم المولد الذي ال ٌسري على االستعمال العربً الةصٌح المسند إلى الموروث اللغوي السابر على 

ابها طاقة اتةاقٌة السلٌقة األولى، رغم إحساسهم العمٌق بقوتها على مستوى االستعمال االجتماعً و اكتس

 .و حمٌمٌة هابلة لجرٌانها على األلسنة

ٌتحرجون من الدخٌل القادم من حضارات أخرى و هو قانون  اكما أن علماء اللغة و المعاجم كانو    

ٌتحرجون أٌضا من  اآخر تةرضه حاالت التماس الحضاري بٌن بٌبتٌن حضارٌتٌن أو لغوٌتٌن ، كما كانو
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م إنتاجه بشكل آنً بعٌدا عن الموروث المعجمً الذي أنتجه الزمن الجاهلً ، عمود الكالم المولد الذي ٌت

تداخل الثقافات األجنبٌة مع الثقافة العربٌة مكونة  »الممارسة اللغوٌة فً الةترات السابقة، و ذلك بسبب 

ٌاد نةوذ تقلص نةوذ العرب ازد »و ما ٌبرر تضاعف المولد اللغوي أٌضا ( 65.)«ثقافة إسالمٌة جدٌدة

و العناصر األجنبٌة باإلضافة إلى التحوالت الحضارٌة و الثقافٌة التً مٌزت العصور ( 66.)«الةرس

 .التالٌة على العصر األموي خاصة  العصر العباسً

و ٌزداد حرج هإالء أثناء محاوالتهم المعجمٌة إلدراج هذا الكالم الواقع على هامش المنجز اللغوي     

بسبب مطابقته للقواعد النحوٌة و الصرفٌة العربٌة، وهذا التولٌد فً الحقٌقة هو . لٌةالموروث من الجاه

قانون أساسً فً اللغة ٌسمح بالمحافظة على حٌاتها، و ذلك بتغطٌة التحول الحضاري الطارئ و 

رة هذا المتجدد فً كل حٌن، و تسمٌة أشٌاءه المتكاثرة باستمرار، فاللغة التً ال تستطٌع التةاعل  و مساٌ

التبدل هً لغة آٌلة للزوال و الموت ال محالة، ألن الوظٌةة األساسٌة للغة هً طاقة التسمٌة و تشقٌق 

 . السدٌم المعرفً للواقع اإلنسانً

رغم  قوة هذه القوانٌن و جوهرٌتها بالنسبة للغة تدخلت نظرٌة االحتجاج مرة أخرى و طوقت      

معاجم )الطوٌلة فً البٌبة العربٌة القدٌمة بدء برسابل المعانًالممارسة المعجمٌة عبر عصور تطورها 

وصوال إلى أضخم معاجم األلةاظ كمعجم العٌن و لسان العرب و مقاٌٌس اللغة و الصحاح ( الموضوعات

و كلها كانت تتمٌز باالرتداد إلى . و غٌرها من المعاجم المرجعٌة فً صناعة المعاجم العربٌة القدٌمة

حتجاج و من أجل التؤكد أن المادة اللغوٌة المدرجة بٌن دفتً المعجم مطابقة لالستعمال ركابز نظرٌة اال

و بعد أن ٌتم هذا الدور األساسً الذي . العربً األصٌل، والتوجس الشدٌد من الدخٌل و المولد و المعرب

القدٌم و هو تولته نظرٌة االحتجاج قدٌما و الذي استمر بسبب الحساسٌة التً خلقها الهاجس الدٌنً 

الخوف من فساد العربٌة مرة أخرى و منه فساد تؤوٌل علوم الدٌن ، ٌقوم المعجم بؤداء المهام المعجمٌة 

األخرى كالجمع و التصنٌف و التبوٌب و الشرح و هو ما قضى فً الحقٌقة على تراث ضخم من األلةاظ 

 .المولدة أو تلك القادمة من حضارات أخرى

الٌوم بعد أن انقضى ذلك العصر بكل شموخه اللغوي و المعجمً أن هذه السلطة ٌمكننا أن نقول       

العلٌا التً قمعت هذه الوظابف األساسٌة فً اللغة كانت من بٌن األسباب التً جرت اللغة العربٌة إلى 

 إلى إعادة مراجعة مبدأ. اإلفالس و التكلس المعجمً و ضعف اللسان الذي استمر فً التهاوي إلى الٌوم

 . الذي أصبح بسبب استمرار أشغال نةس األسس التراثٌة  فً العقل العربً مبدأ الزمنٌا. االحتجاج

 .ما زال ٌإثر حتى الٌوم فً حٌوٌة النمو اللغوي على مستوى النشاط المعجمً العربً
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II /َظزَح االحرجاج : 

 ضزورج اإلحانح انًرحفُح                         

 

 :يقارتح حضارَح 

ٝ حػظَك٘خ رؤ٤ٔٛش . ٝ حُل٠خ٣ٍش ُظ٤ٌَ٘ ٓلّٜٞ حالكظـخؽ شالكظ٘خ ٖٓ هالٍ حٓظؼَحٝ حُوِل٤ش حُظخ٣ٍو٤     

حُزخُـش ًَٔحهذ ػ٢ِٔ ُِؼ٤ِٔش حُٔؼَك٤ش ح٠ُؤش حُٔظٔؼِش ك٢ ٗوَ حُظَحع حُ٘ل٢ٜ حُؼَر٢ ا٠ُ حُلخُش حٌُظخر٤ش 

ًِض ُٜخ ٜٓٔش كلٚ ٝ َٓحهزش ػ٤ِٔش رط٣َوش ٛل٤ش ٖٓ أؿَ طؤ٤ْٓ حُؼِّٞ حُ٘ل٣ٞش ٝ حَُٜك٤ش ، حُظ٢ أٝ

حألىحء حُِـ١ٞ ح١ٌُ ًخٕ ػٔخى حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش الٍطزخ١ٜخ رخُٔخ٤ٛش حُي٤٘٣ش حُوخثٔش ػ٠ِ حُ٘ٚ 

حُٔويّ ، ح١ٌُ ًخٕ الري حٕ ٣للع ٝ ٣طٞم ريٍع ُـ١ٞ ٓظ٤ٖ ُِظٜي١ ُِلٔخى حُِـ١ٞ ح١ٌُ هي ٣ٌٛذ رٔؼ٘خٙ 

 .ٝ طؤ٣ِٝٚ

حُٔوخرَ ًُي، ٤ًق إٔ ٓزيأ حالكظـخؽ ُْ ٣ظٞهق رؼي آٍخء ٌٛح حُيٍع، رظؤ٤ْٓ  ًٔخ الكظ٘خ أ٠٣خ، ك٢     

حُؼِّٞ حُِـ٣ٞش حُٔؼُِس رخُيٍحٓخص حُزالؿ٤ش ٝ حُٔؼـ٤ٔش، كوي حٗظؼٖ ك٢ حُؼٍٜٞ حُٔٞح٤ُش ُؼَٜ حُظؤ٤ْٓ 

كٔخى ٖٓ  فٝ هي الكظ٘خ ٤ًق إٔ ٓزيأ حُوٞ. حُِـ١ٞ ٝ ط٣َِ٘ حُٔؼـْ حُ٘ل٢ٜ ا٠ُ ٓظٕٞ حُٜلخثق ٝ حٌُظذ

ػِّٞ حُي٣ٖ ٝطلٍٞ حُِٔخٕ ػٖ حألٝطخى حُِـ٣ٞش حأل٤ِٛش حُظ٢ طليى ٓخ٤ٛش حُيالُش حُٔؼـ٤ٔش حأل٠ُٝ حُظ٢ ٣ٔظ٘ي 

ٝ ٢ٛ ٛ٘خػش . أػ٘خء ٛ٘خػش حُٔؼـْ. ػ٤ِٜخ كْٜ حُٜ٘ٞٙ حُٔويٓش ٝ ٛٞ ح١ٌُ أٗؼٖ حٗظـخٍ حالكظـخؽ

ٚ ًظخر٤خ ك٢ ٜٓ٘لخص ٝ ٓؼخؿْ ٖٓ ٣ٍَٟٝش ًٔخ أٍٝىٗخ ٖٓ أؿَ اىٍحؽ حُٔٔظؼَٔ حُ٘ل٢ٜ حُِـ١ٞ ٝ طؼز٤ظ

حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش ك٢ ٗوٜخ حُِـ١ٞ ٝ  ٍأؿَ طؤى٣ش حُٞظخثق حُٔؼـ٤ٔش حُوي٣ٔش حُٔؼَٝكش ػ٘ي ىح٢ٍٓ حُٜٔخى

 .حُٔؼـ٢ٔ

حُٔيٖٛ ك٢ حألَٓ إٔ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش حُِـ٣ٞش حُوي٣ٔش ٓظظؼخ٣ٖ ٓغ ًَ حُظَٝف حُل٠خ٣ٍش حُظ٢ حٓظـَهٜخ      

ٖٓ ؿٜٞى ٓؼـ٤ٔش كي٣ؼش  خّٞ ك٢ ػٔن حُٔٔخٍٓخص حُِـ٣ٞش ٝ ٓخ ٣ٜطلزٜحُظخ٣ٍن حُؼَر٢، ُظٔظوَ ح٤ُ

ُظـط٤ش ٝ ط٤ٜ٘ق ٝ اىٍحؽ حُٔ٘ظؾ حُِـ١ٞ ػ٠ِ حُٜؼ٤ي حالؿظٔخػ٢ ٝ طلي٣ي ٓخ٤ٛظش حُيال٤ُش، حُٜٞط٤ش ٝ 

 .حَُٔكُٞٞؿ٤ش

الرٔخص ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حالهظالف حُؼ٤ٔن ر٤ٖ حُظَف حُل٠خ١ٍ حُوي٣ْ ح١ٌُ أٗظؾ ٓلّٜٞ حالكظـخؽ ٝ حُٔ    

حُل٠خ٣ٍش حُلخ٤ُش ، اال إٔ حٗظـخٍ ٓزيأ حالكظـخؽ ِٓحٍ ٗ٘طخ ٝ ٣ٌَ٘ ح٤ُّٞ ٍحىػخ ه٣ٞخ ٣ٜيى ك٤خس حُِـش 

هزَ حٓظؼَحٝ ٌٛح حُ٘٘خ١ حُو١ٞ ُٔزيأ حالكظـخؽ ًٔلّٜٞ ٓظلٍٞ ك٢ حُِٖٓ، ٣ٔظلٖٔ ح٥ٕ إٔ . حُؼَر٤ش

ـخؽ ٝ حُٞحهغ حُؼَر٢ ك٢ حُل٠خٍس ٠ٗغ ٓوخٍرش ر٤ٖ حُٞحهغ حُؼَر٢ حُوي٣ْ أ٣ٖ ًخٕ ٤ٓالى ٗظ٣َش حالكظ
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حُٔؼخَٛس، ُ٘ظؤًي إٔ ٌٛح ٓلّٜٞ ٓخُحٍ ٓ٘ظؼ٘خ ألٗٚ ٝؿي ٗلْ حُٔالرٔخص حُظ٢ ًخٗض ٣وظخص ػ٤ِٜخ هي٣ٔخ 

 .كللظض ك٤خطٚ هَٝٗ٘خ ٣ٞ١ِش

ٌٛٙ حُٔوخٍٗش ٓظٌٕٞ كخطلش ُِـيٍ حُو١ٞ ح١ٌُ ٣ٔلزٚ ٓؼٚ ىحثٔخ ٓزيأ حالكظـخؽ ألٗٚ ٍٝؿْ حألهطخٍ      

 -ٝ ٛٞ ٓزيأ أٓخ٢ٓ  ُِـش حُز٣َ٘ش . خ رخُـش َُك٠ٚ ُوخٕٗٞ حُظطٍٞ ٝ حُظزي٣َ ٝ حُظل٣َٞ ك٢ حُِـشحُظ٢ ٣ِلوٜ

كٜٞ ٍؿْ ٌٛح ٤ْٜٓٔ رٌَ٘ كؼخٍ ك٢ حُللخظ ػ٠ِ حَُٔؿؼ٤ش حُِـ٣ٞش حأل٤ِٛش . ٣ٌٜٔٔخ إٔ طٍِٝ  -ًٔخ أِٓل٘خ

َُٔطزط٤ٖ رلٖٔ كْٜ حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ طلظٌْ ا٤ُٜخ حُؼِّٞ حُي٤٘٣ش ٝ حَُ٘ػ٤ش ُلْٜ ٓوخٛي حُي٣ٖ ٝ ح٣َُ٘ؼش ح

 .حُٔويٓش ٝ ًُي رظؼ٣ٜٞٔخ رخُِزّٞ حُيال٤ُش ٝ حُِـ٣ٞش ُِز٤جش حأل٤ِٛش حُظ٢ ؿخء ك٤ٜخ حُ٘ٚ حُٔويّ

ٝ اًح ُْ ٣ظْ طؼز٤ض ٌٛٙ حَُٔؿؼ٤ش ٝ طؼَٟٜخ ُِظلٍٞ حُٔٔظَٔ ٝ ٛٞ هخٕٗٞ أٓخ٢ٓ ًٔخ هِ٘خ، ٤ٓئى١ ًُي     

 .ي٣ٖ ٝ ٜٗٞٛٚ حُٔويٓشال ٓلخُش ا٠ُ ط٤٤٠غ حُو٘ٞحص حأل٤ِٛش ُلْٜ حُ

. ٌٛٙ ٢ٛ حإلٌٗخ٤ُش ح٣ًَُِٔش حُظ٢ ٣ؼ٤َٛخ ٓزيأ حالكظـخؽ ك٢ حُٞحهغ حُل٠خ١ٍ  حُؼَر٢ هي٣ٔخ ٝ كي٣ؼخ     

٤َ٘ٗ ك٢ ٓوخٍرظ٘خ ُِٞحهؼ٤ٖ حُٔؼـ٤٤ٖٔ حُؼَر٤٤ٖ ك٢ حُؼٍٜٞ حُوي٣ٔش ٝ حُلي٣ؼش ك٢ ػالهظٜٔخ ٓغ ٗظ٣َش 

أٗظـظٜخ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش ٢ٛ ٗلٜٔخ حُظ٢ ٓظظٌِق رخٓظَٔحٍٛخ ٝ  ٝ حُي٤٘٣ش حُظ٠ شحالكظـخؽ إٔ حُظَٝف حُظخ٣ٍو٤

 .حٗظؼخٜٗخ ػزَ ٌٛٙ حُوَٕٝ حُط٣ِٞش

ك٘ظ٣َش حالكظـخؽ ٢ٛ اؿَحء ُـ١ٞ ػخّ ؿخء ٖٓ أؿَ ٤ٛخٗش ػِّٞ حُي٣ٖ ٝ ًُي ربٍٓخء َٓؿؼ٤ش ُـ٣ٞش     

حُظ٤ًَز٤ش ٝ ٟز٢ حُٜٞط٤ش ٝ حَُٜك٤ش ٝ طو٤ٖ٘ أٓخ٤ُزٜخ  خرٞٛق حُؼَر٤ش ٝ ٟٝغ ٗظٜٔ »ٓيٝٗش  ٝ ًُي  

ٝ طؼ٣ِِ ًَ ًُي رٔئٓٔخص ٗل٣ٞش ( 67. )«هٞحػيٛخ حإلػَحر٤ش ٝ ر٤خٕ ٓؼخ٢ٗ ٓلَىحطٜخ ٝ ىالالص ػزخٍحطٜخ

ٝ ُـ٣ٞش ٝ ًُي ٖٓ هالٍ طل٤َٔ ٌٛٙ حَُٔؿؼ٤ش حُِـ٣ٞش ك٢ ا١خٍ ٓخ ٠ٔٔ٣ رخُظي٣ٖٝ ٝ َٓحهزش ٌٛح حُ٘٘خ١ 

حالٗلظخف حُل٠خ١ٍ ُِل٠خٍس حُؼَر٤ش ٝ ًَ ًُي ًخٕ رٔزذ . حُؼ٢ِٔ ح١ٌُ ٗخع رؼي ٓـ٢ء حإلٓالّ

. حإلٓال٤ٓش ٝ حالٗٔلخد ػ٠ِ ك٠خٍحص أػـ٤ٔش أىٟ ح٠ُ طََٛ حُؼخىحص حُِـ٣ٞش ح٤ُِٔٔش ٝ طَحؿغ طٔخٌٜٓخ

كٌخٕ الري ٖٓ ٟٝغ حُؼٞحرض حُظ٢ طٔٔي حُٔٔخٍٓخص حُِـ٣ٞش رلؼَ ٌٛح حُظلٍٞ حُل١َ٠ ٝ ك٢ ٓوخرَ ًُي   

ْ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش  ُٚ أػَ ٝحٟق ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش حُظ٢ ًخٕ حُظلخػَ حُل٠خ١ٍ ح١ٌُ ٛخكذ ٛؼٞى ٗـ

ٝ ٛٞ ٓخ حٗـَ . طلًَض ٖٓ أؿَ طـط٤ش حُظٞحُي حٌُز٤َ ُأل٤ٗخء ٝ حُٔٞؿٞىحص ٝ ح٤ُٔٔٔخص حُل٤ٔش ٝ حُٔؼ٣ٞ٘ش

ٝ أهٌص ٌٛٙ حُِـش طئًي ٝؿٞىٛخ  »ػ٘ٚ ٗٔن ط٤ُٞي١ ػ٠ِ ٛؼ٤ي حُِـش ُْ طٜ٘يٙ حُز٤جش حُـخ٤ِٛش حُوي٣ٔش  

رؤٕ حُظؼز٤َ حألىر٢ ( هخٛش حُـخكع)ّ ، رؼي حٕ حٗلِٜض ػٖ حُلٜل٠ ا٠ُ ىٍؿش إٔ أهَ حُؼِٔخء ٣ٞٓخ رؼي ٣ٞ

ٝ ٌٛح ٓخ ىػ٠  َٓحكَ حُظي٣ٖٝ حُٔؼـ٢ٔ ( 68)«ك٢ ُـش حُؼٞحّ ُٚ ٓٔخطٚ حُظ٢ ال ٣٘زـ٢ ُِلٜل٠ إٔ طـ٤َٙ

 .زيأ حالكظـخؽ ىحثٔخا٠ُ طو٣ََ حَُٔؿؼ٤ش حُِـ٣ٞش حُوي٣ٔش ٝ آوخ١ ٌٛٙ حُِـش حُـي٣يس ٝ ًُي رخٓظيػخء ٓ
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اًح ػيٗخ ا٠ُ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش حُلخ٤ُش ٍؿْ ٓخ ٣٘ٞرٜخ ٖٓ ٟؼق ٝ طزيٍ ٓ٘ـي إٔ ٍؿغ حالكظـخؽ      

ٝ حُٔزذ إٔ حُوِل٤ش حُل٠خ٣ٍش ٝ حُؼوخثي٣ش حُظ٢ . ك٢ حُٔٔخٍٓخص حُِـ٣ٞش ٝ حُٔؼـ٤ٔش ٢ٓخُحٍ ٛيحكخ ك

ٝ ٌٛح أَٓ ١ٍَٟٝ ُِل٠خٍس . َر٢ ٝ ٝؿيحٗٚطظلَى ك٢ ػٔن حُؼوَ حُؼ ض٣ظـٌٟ ػ٤ِٜخ ٌٛح حُٔزيأ ٓخُحُ

 .حُؼَر٤ش حَُٔطٌِس ػ٠ِ حُٔزخىة حُي٤٘٣ش حُظ٢ أٓٔظٜخ ٓ٘ي حُوطٞس حأل٠ُٝ

رٔؼ٠٘؛ إٔ ٛخؿْ ٤ٟخع حُؼٞحرض حُي٤٘٣ش ُِل٠خٍس حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش ٓخُحٍ هخثٔخ ك٢ حُ٘لّٞ كظ٠     

حُل٠خ٣ٍش  صػ٠ٔ ك٢ أك٠خٕ حُٔ٘ظـخػ٘ي أٝالثي حألًؼَ ٗططخ ك٢ ٗزٌ حُٔخ٢ٟ ٝ حُظَحع ٝ حالٍطٔخء حأل

حُٔؼخَٛس ػ٠ِ حألٛؼيس ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ حالهظٜخى٣ش ٝ حُؼوخك٤ش ٝ الُحٍ ٌٛح حإل٣ٔخٕ حَُحٓن رؼٞحرض حألٓش 

ٝ ٛٞ حُ٘ٚ حُوَآ٢ٗ ح١ٌُ . حُي٤٘٣ش ٣َطٌِ ػ٠ِ حُٞطي ح١ٌُ ٛخٕ حُِـش حُؼَر٤ش ػ٠ِ ٓيحٍ حُوَٕٝ حُٔخ٤ٟش

ا٠ُ حُيٍحٓخص حُِـ٣ٞش ٝ كظ٠ حُٜ٘خػش حُٔؼـ٤ٔش طظَٜ رٌَ٘  ظَ ا٠ُ ح٤ُّٞ ٣ٌَ٘ ٓلٍٞ حَُك٠ رخُ٘ٔزش

به، وهو ما ٌإدي بشكل مستتر إلى استدعاء ثوابت االحتجاج أثناء محاوالت  ٓزخَٗ أٝ ؿ٤َ ٓزخَٗ

التغطٌة المعجمٌة للرصٌد اللغوي فً الحضارة الحالٌة؛ حٌث مازال وإلى اآلن ٌتم التقوقع حول 

فً بطون المعاجم القدٌمة، وهو ما ٌجرنا الى القول أن  ةقدٌمة المكتنزالمرجعٌة اللغوٌة العربٌة ال

الصناعة المعجمٌة العربٌة الحالٌة هً إعادة تلخٌص للمصنةات المعجمٌة الكبرى فً الحضارة العربٌة 

القدٌمة وفق مبدأ المهمل والمستعمل، والدلٌل على ذلك أن عملٌة اإلدراج المعجمً من لدن اللغة 

فً السٌاق االجتماعً ضبٌلة أو تكاد تكون معدومة، وتبقى القناة الوحٌدة التً مازالت مةتوحة  المستعملة

إلقحام المواد اللغوٌة فً المعجم العربً الحدٌث المنكةا على المرجعٌة اللغوٌة الكالسٌكٌة هً االنهمار 

 .الدافق للمصطلحات العلمٌة القادمة من الحضارات األخرى

أخرى، وبسبب مبدأ االحتجاج أمام إشكالٌة فتور فعالٌة الصناعة المعجمٌة فً  وهذا ما ٌضعنا مرة

ومساٌرة التطورات اللغوٌة، فً مقابل التوتر المصاحب لهذا النوع من االنةتاح بسبب تدوٌن و إدراج 

 هاجس تضٌٌع أوتاد الهوٌة الدٌنٌة المرتكزة على ضرورة الحةاظ على المرجعٌة اللغوٌة األصٌلة لهذه

 .الهوٌة

 .شروط اإلنعتاق:  المعجم العربً

رغم هذا الشبه القابم بٌن الظروف العقابدٌة واللغوٌة فً البٌبة العربٌة قدٌما وحدٌثا، وهً   

 .الظروف التً قلنا أنها المسبولة عن إنتاج مةهوم االحتجاج وإنعاشه وتغذٌة نشاطه إلى ٌومنا هذا

لنشاط المعجمً فً مؤزق حقٌقً ٌضاف إلى االنسداد السابق ن الظروف اللغوٌة الحالٌة ستلقى بااف 

 .الذي تثٌره سلطة االحتجاج
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فقانون التطور والتحول اللغوي الذي رفضه مبدأ االحتجاج قدٌما وتصدت له أغلب المعاجم، لم ٌعد  

بل  ٌهدد النواة الصلبة للمخزون المعجمً الجاهلً، بةعل المراحل الحضارٌة الالحقة لهذه المرحلة،

أصبح الٌوم ٌهدد القٌم النحوٌة والصرفٌة والداللٌة لهذه النواة بسبب تشكل فوارق كثٌةة بٌن الممارسة 

اللغوٌة االجتماعٌة على مستوى التواصل الشةهً، والرصٌد المعجمً المدون على مستوى اللغة 

بٌس بعض الدوابر تعٌش ح»الرسمٌة فً رفوف الهٌبات العلمٌة واألكادٌمٌة، حٌث أصبحت هذه اللغة 

وهو سبب آخر سٌزٌد من قوة  (14)«الصغرى فً حٌاتنا العلمٌة وال تستطٌع أن تتنةس فً كل مٌدان

 .الردع الذي ٌمارسه مبدأ االحتجاج الذي تشكل فً الالوعً العربً منذ القدٌم

لعالمٌة الحٌة، و إذا أردنا أن نحدد القٌم الحقٌقة لهذه األزمة المعجمٌة ٌكةً أن نؤخذ إحدى اللغات ا

ونقارن واقعها المعجمً بالواقع المعجمً العربً؛ فاللغة اإلنجلٌزٌة أو الةرنسٌة، وهً لغات تنبض 

ال . األكادٌمٌة المدونة/ بالحٌاة بسبب المطابقة الشبه كلٌة بٌن المستعمل اللغوي الشةهً و اللغة الرسمٌة

من أجل مواكبة التطورات االجتماعٌة تجد صعوبة فً مجاراة النبض المتسارع للتولٌد اللغوي 

والتكنولوجٌة، وهذه الةعالٌة المعجمٌة تعزى بالدرجة األولى لغٌاب هواجس الماضً وعدم الخشٌة من 

ضٌاع  الثوابت اللغوٌة لحضاراتها األصلٌة، بمعنى أنها تتحرك فً فضاءات لغوٌة بكر ٌنشبها 

 . دون االكتراث للماضً وأثقاله التراثٌةاالستعمال المقترن بالتحول االجتماعً والحضاري، 

فً مقابل هذا ال تجد المعجمٌة فً هذه اللغات إشكاال فً إدراج الكلمات الجدٌدة الطاربة      

 .لمطابقتها للقوالب النحوٌة والصرفٌة فً هذه اللغات

الذي هذا على خالف الواقع اللغوي و الحضاري العربً، الذي لم ٌنعتق بعد من أوتاد الماضً 

تضعه دابما تحت هاجس ضٌاع مرجعٌات الهوٌة الدٌنٌة والحضارٌة القابمة على مبدأ السالمة اللغوٌة 

ومطابقة اللغة الكالسٌكٌة السلةٌة، فً مقابل تباعد الهوة بٌن هذه اللغة المسجلة على المستوى األكادٌمً 

الٌومً، وهً لغة تتمٌز فً كل  والمعجمً وطبٌعة اللغة المستعملة فً الحٌاة االجتماعٌة والتواصل

بعدم مطابقة القواعد اللغوٌة والصوتٌة فً اللغة األكادٌمٌة الرسمٌة ( ةبدرجات متةاوت) األقطار العربٌة

وهذا ما ٌقف حابال أمام حركة  (15). «فً الحٌاة العربٌة % 90فنسبة العامٌة الٌوم لها أكثر من »

والمسمٌات  ظالطبٌعٌة من أجل إحصاء واالعتراف باأللةااإلدراج المعجمً التً تتدخل فً الحاالت 

ومادام أن الحٌاة االجتماعٌة ال تكف عن التولٌد اللغوي فإن هذا سٌإدي إلى مجموعة من . الجدٌدة

ألن الحٌاة . ٌؤتً على رأسها تقوقع المعجم العربً على المنجز اللغوي القدٌم. اإلشكاالت المعجمٌة

وهو ما سٌإدي إلى . جدٌدة مطابقة لشروط السالمة اللغوٌة ظرها تزوٌده بؤلةااالجتماعٌة لم ٌعد بمقدو

وهو شرط أساسً من أجل المحافظة على حٌاة . تكلس هذا المعجم لعدم تةعٌله على مستوى االستعمال
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اللغة، فً مقابل هذا سٌحال هذا المعجم على وضع معجمً متحةً ٌإدي فً النهاٌة إلى اغتراب العرب 

تهم، وهو ما أنتج بالةعل أزمة حقٌقٌة بالنسبة للعربً الذي أصبح ٌشعر بالهوة السحٌقة التً عن عربٌ

تةصله عن لغته، وهذا ما ٌشكل فً النهاٌة خطرا محدقا لٌس باللغة العربٌة وحدها، وإنما بعلوم الدٌن 

سبولو األقطار العربٌة لهذه األسباب جمٌعا، حلم م. نةسها المرتبطة باإلبقاء على فعالٌة اللغة وحٌوٌتها

عندما ٌباشرون تخطٌطا لسانٌا، وهو أن ٌجعلوا أوال من حالة لغوٌة قدٌمة، لغة مكٌفة مع كل  »طوٌال 

الحاجات الراهنة بما فٌها حاجات العلوم والتقنٌات، وفوق ذلك، ٌراد أن ٌجعل منها اللغة المشتركة ذات 

 (16) «للسان العربًاالستعمال الٌومً بالنسبة إلى جمٌع الناطقٌن با

لهذه األسباب فقد أصبحت أزمة االحتجاج المتعلقة بالنشاط المعجمً العربً، أزمة مزدوجة، أزمة 

 .والمرجعٌة اللغوٌة األكادٌمٌة والسلفٌة. غٌاب المطابقة بٌن االستعمال االجتماعً وألفاظه المولدة

اظ الجدٌدة التً أنتجها سٌاق لغوي وفً الجهة المقابلة سنجد عدم القدرة على اختبار هذه األلف

و هنا تكمن األزمة الحقٌقة للنشاط المعجمً العربً . مخترق بالترهل العامً بضوابط نظرٌة االحتجاج

فً ظل األزمة التً ٌفرضها مبدأ االحتجاج المرتبط بهاجس الماضً فً مقابل ترهل أنساق التولٌد 

اط اللغوي الذي تفرضه السلطة األكادٌمٌة،وهً سلطة االجتماعً للغة العربٌة، البتعادها عن االنضب

ضرورٌة لوضع األطر المنهجٌة والعلمٌة التً تحافظ على قوة اللغة على مستوى األداء المعرفً 

والعلمً، رغم تعارضه مع الحٌوٌة االجتماعٌة التً ال ٌهمها سوى مبدأ االقتصاد اللغوي فً التواصل 

االكتراث لشروط الرصانة والسالمة اللغوٌة، والمشكلة تتفاقم فً  والتعاطً العفوي والتلقابً، دون

[ الرسمٌة]المخططٌن الذٌن ٌعملون على إنماء العربٌة المأثورة »السٌاق اللغوي العربً بسبب 

 (17). «وتصنعاتها الوظٌفٌة، دون أن ٌقوموا دوما العواقب الكثٌرة لوجود هذه العامٌات تقوٌما صحٌحا

األصٌلة، الكالسٌكٌة التً أمسكت ومازالت تمسك بثوابت الهوٌة الحضارٌة  ةة بٌن اللغشساعة الهو     

كلما اتسعت حٌاة  دوالعقابدٌة للحضارة العربٌة، و الحٌوٌة اللغوٌة على مستوى االستعمال الٌومً، تتهد

م رأب الصدع  بٌن إلى المتحف العالمً للغات المنقرضة، إذا لم ٌت -ال محالة -اللغة العربٌة  التً ستحال

الصدفٌن، وهو نشاط تقوم به المؤسسات التعلٌمٌة الٌوم، لكنها مع األسف ال تدرج فً النشاط التعلٌمً 

األبعاد الواعٌة للنشاط اللغوي اإلنسانً، فقد انكفأ اإلطار التعلٌمً الرسمً على وظٌفة تلقٌن لغة أكادٌمٌة 

ن الوظابف االجتماعٌة و الحمٌمٌة للغة، فً عمق موجهة فقط لالستهالك العلمً المدرسً، بعٌدا ع

هذه الوظابف فً الحقٌقة هً التً تعٌد الحٌاة للغة وترجعها إلى الحٌوٌة . ةتموجاتها الٌومٌة واللٌلٌ

االجتماعٌة، إذا استطاعت المؤسسات التعلٌمٌة تحقق هذا الطموح بتعوٌم المتعلمٌن بممارسات لغوٌة 

جدانً واالجتماعً مع اللغة المدرسٌة، ستحقق هذه اإلستراتٌجٌة على امتداد واعٌة، وتكثٌف التعاطً الو
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األجٌال القادمة نتابج مهمة ٌأتً على رأسها إعادة اللغة الرسمٌة المنبوذة إلى حد الٌوم من الممارسة 

 .االجتماعٌة إلى حضن الخطاب الٌومً

سٌعٌد نشاط التولٌد اللغوي السلٌم  هذا الطموح التعلٌمً الطوبوي، إذا تحقق فً ٌوم من األٌام، 

المستند إلى األصول الصحٌحة للغة العربٌة، وهنا تجدر اإلشارة إلى ضرورة إلغاء الهواجس المعجمٌة 

القدٌمة، التً قمعت قانون التطور الطبٌعً فً اللغة البشرٌة كشرط أساسً لحٌاتها، فإذا كان العربً فً 

على النواة اللغوٌة الصلبة التً  ةٌانة علوم الدٌن، وذلك بالمحافظالقدٌم قد أقام هذا المبدأ من أجل ص

ٌستمد منها النص المقدس هوٌته الداللٌة والمعجمٌة، فإن هذه الهواجس ٌجب أن تزول فً الحضارة 

 :الحالٌة لعدة أسباب

ٌن مازالت محةوظة، الكرٌم وعلوم الدفالقٌم الداللٌة والمعجمٌة للغة العربٌة المرتبطة بتفسٌر القرآن       

لٌس على مستوى الممارسة اللغوٌة واألدبٌة الحالٌة وإنما فً التراث المعجمً الضخم الذي استجمعه 

ٌبقى فقط على العربً أن ٌستثمر فً هذا الخزان المعجمً وان ٌجعله دابما وتدا قارا فً . العرب قدٌما

تشرٌعٌة، وفً مقابل هذا سٌعمل هذا الخزان التعامل مع علوم الدٌن وما ٌقترن بها من نشاطات فقهٌة و

المعجمً عمال براغماتٌا إضافٌا بالنسبة للغة وهو إمساكها من التبدل المتسارع على الصعٌد 

، الصوتً والداللً، لكً ال ٌحدث شرخ واسع بٌن بناها التارٌخٌة، كما حدث فً لغات ًالمورفولوج

 .عالمٌة كثٌرة

عربً إلى ضرورة إثراء المعجم العربً بكل المسمٌات المستجدة على من جهة أخرى ٌدعى الوعً ال    

المتدفقة غبر الحدود اللغوٌة ( الدخٌلة)الصعٌد االجتماعً، ورفع الحدود الجمركٌة عن األلةاظ 

والحضارٌة،  بةعل التطور العلمً والتكنولوجً، واالنةتاح الحضاري الذي خلقه مبدأ العولمة وهذا أمر 

 .تةعٌل حٌوٌة اللغة العربٌة ومساٌرتها للتطورات الحضارٌة والعلمٌةضروري من اجل 

وٌتعٌن علٌنا حٌن ذلك أن نضع شرطا أساسٌا أثناء إتمام هذا اإلدراج المعجمً العربً، وهو     

ضرورة التؤكد من المطابقة بٌن هذه األلةاظ الجدٌدة القادمة من سٌاق التولٌد االجتماعً أو تلك المستعارة 

ٌبات لغوٌة أخرى، والقوانٌن الداخلٌة للغة العربٌة، التً تمتلك أدوات تولٌدٌة واشتقاقٌة ثرٌة وفعالة من ب

من أجل تحوٌر وتقبل التدفق المعجمً القادم من الةضاءات المعجمٌة األجنبٌة، وهذا هو مبدأ االحتجاج 

رت فً ظروف الحضارة العربٌة الكبٌرة التً أطلقتها سلطة التً ظه ةالصحً الحقٌقً بعٌدا عن المغاال

القدٌمة واستقرت فً عمق الممارسة المعجمٌة إلى الٌوم فاستةحلت وقد شد عضدها بتراجع الةعالٌة 

االجتماعٌة للتولٌد اللغوي، بسبب الشرخ الهابل بٌن اللغة الكالسٌكٌة واللغة العامٌة المترهلة على صعٌد 

 .جتماعٌةالممارسة اال
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إقدل  (Le thème)كاردكيكع  (Le motif ) يد د أر  ار دللز ةلف دا كدي ارررض           

علـ "عنلل  كةلرة في درا ل ه ار ي أنةز ل قكؿ " رلدكف  رك كف"ارد ل ؿ ارر ل ل  ار ي أك  ل 
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د .   ك ك اريلـ ارذم لي ةر فرعل دف فركع اردب اردةلرف(La thématologie" )كيكعلتارد ّك
دكيكعلت "ك  " دشكل  في اردب: درا   اردكيكعلت: "ةرزت  لؾ ارينلل  ةلرراكص في ك لةله

 ".          كأ لطلر
ةؿ أف ن  يرض آراءي قكؿ ار شلةه كا ر الؼ اردكةكد ةلف ارداطلقلف           ؼ ةدال  عند  ّك ن ّك

 .ارديلني ار ي أعط  ل ديلةـ ارلر  رداطلح ارررض
. يريلف: كارةدع, ارررض شية  في اركادم أكةر دف ار ةلل: )) ةلء في ر لف اريرب          

 ك ار دؼ ارذم لناب فلرد  : كارررض. أالةنل دطر أ لؿ ز لد اررريلف  كز لد ل ارلر ل: لةلؿ
   (1) .((أيراض: فله  كارةدع
اركؿ  ك اردين  اريلـ ارذم لةدده رنل راظ : لدكف أف ن  ن ل دف  ذا ار يرلؼ دا كدلف          

أدل اردا كـ ارّلني . دنراض دل" دركز"  ارذم ليني  ةلال ديلن  ل لؿ فل ل دلء اردطر  نقك "اركادم"
لؽ دف نةط  أك نةلط ف ك ار دؼ أك اررلل  ار ي  شكؿ ةدكر ل دركزا  كةه نقكي ارردللت ار ي  نط

. ديلن   الني  د لرا شةل ل  في ةك ري  ةد لر اركادم ارذم  شكله اردللي في ةرللن ل نقك داة ل
 . ك ك ةذرؾ دا كـ   لر لؼ في ةك ري عف اردا ـك اركؿ

كلد    لنل    :Motifاردافع ": )) ارديةـ ار لرلري رلر  ارارن ل  : ديةـ ركةلر"كةلء في           
اردكيكع ارذم : في ارانكف.  ةب ار قرؾ. دل لدفع إر  ارقرك .  يني ارقرك : Motivusك لاكس د

  (2) .(( قالز  قلفز. ل لطر عل  دؤرؼ  عل  عدؿ  دك لة   ر ـ  كيلر ذرؾ
ككف اش راك دل  إذا قلكرنل   ةلؿ نةط  دف نةلط ار ةلء  ذا ار يرلؼ ة يرلؼ اةف دنظكر  ف           

ك ذا  اردين  كلف دقددا في ار يرلؼ . ار ي  ككف ةل ن ةلؿ دف نةط  إر  أررل "ارقرك "في دين  
 .اركؿ كةةي علدل في ار يرلؼ ارّلني

ار ةب : motif اردافع: ))قكؿ  ذا ارداطلح ارديلني اّ ل " ديةـ ارلر  ارارن ل "كنةد في          
دةدكع اريكادؿ : Motivationارقلفز . فضأ ةلب ارر . ارذم لقدد أك لشرح قدكث فيؿ أك  لكؾ دل

  (3).((اركاعل  كيلر اركاعل  ار ي  قدد فيال أك  لككل دل

ذا قلكرنل أف . لركز  ذا ار يرلؼ ةلرراكص عل  ار ةب ارذم لةؼ كراء إنةلز فيؿ ديلف           كا 
ؽ ا ن ةلؿ دف ن اكر كلال  قدكث  ذا اإلنةلز فإننل نةدي ل ة د ةايؿ ارقرك  ار ي  ككف عف طرل

ك ذي اكرة  ش رؾ في ةك ر ل دع . نةط  إر  أررل  أك دف قلر  إر  أررل  أك دف كيع إر  آرر
فدا كـ ارررض كاردافع كارقلفز في . دل ا  رلانلي أعالي دف  يرلؼ اةف دنظكر ك يرلؼ ديةـ ركةلر

 .دل دل لدفع إر  ارةللـ ةيدؿ  ة لكؾ  ةإنةلز أدر:  ذي ار يرلالت ارّالّ    ك
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 "ك"  ركس ارارلر"ر ذا ارداطلح  يرلال دش ركل في كؿ دف " ديةـ  ركس"كأكرد           
 ةب ذك اا  عةلل  لدفع إر  فيؿ شيء : Motifارقلفز : ))  ةلء فله" ارديةـ اردك كعي:  ركس

لل ةي  ذا  (4) .((دكيكع  ةنل  ةدلرل    كرر في أيلب ارعدلؿ: في ارانكف. دل  إر  اإل للف ةدةلدرة دل
ار يرلؼ رلداطلح كدل نرل  دع ار يرلالت ارّالّ  ار لةة   ككنه لقدؿ دّل ل دين  ار ةب ارذم لقرؾ 

 .اإلن لف أك لدفيه رلةللـ ةإنةلز فيؿ لقةؽ ا ن ةلؿ دف قلر  ديلن  إر  قلر  أررل ةدلدة
 ل ارةكادلس اريرةل  كارديلني ار ي دف  نل ل ةلف رنل ار ةلرب اردكةكد ةلف ارديلني ار ي  يطل            

فإذا كلف دا كـ اردكيكع  ك دا كـ لر ةط .  يطل ل ارةكادلس ارارن ل  ردا كدي اردكيكع كارررض
  فإف "دل ليةر عنه اركالـ أك لك ب دف أةله"أكّر ةدةلؿ اإلن لج اراكرم كاإلةداعي  رنه لدؿ عل  

دل لدفع إر  " ت ارقللة ارررل؛ رككنه لدؿ عل  دا كـ ارررض لشدؿ اردةلؿ اراكرم كيلري دف دةل
ك ذا ارايؿ ّد لككف إنةلزا علدلل  إةداعلل  ةدنلل  كيلر ل دف ارعدلؿ كار لككلت اركّلرة  ؛"ارةللـ ةلرايؿ

في ككن دل إن لةل فكرلل أك شيكرلل  : أدل اريالّ  ةلن دل ف  دّؿ أك ٌ . ار ي لؤدل ل اإلن لف في ارقللة
لككف ا  ةلة  كاعل  أك يلر كاعل  رلررض   (Le thème)إف اردكيكع : ّلنلل. ر كاعكاعلل أك يل

 ذا عل  د  كل دل  ةدده ارةكادلس ارلركل  . أم أف اردكيكع ل أرر عف ارررض كلككف ن لة  ره
 (. Motif" )ارررض"ار لةة  ردا ـك 

ذا عدنل إر  رلدكف  رك كف فإننل ن  ن ل دف كالده أنه            ؼ عند  ذا ارقد دف ديلني كا    ل ّك
ارررض كعالّ ه ةلردكيكع  إذ رـ ليد ارررض دافيل أك قلفزا لقث اراكر كارشيكر عل  إن لج 

ندل لالر "اردكيكع"  ادر دنه دةدكع  دا كق  دف اردكيكعلت  لككف ارررض النيل " دنةيل"  كا 
ف دكيكعلت اردب  ار ي  ن ظـ رركان ل كررال ا ل اريلد ؛ ددل ل دح ر ل ة شكلؿ انؼ ديلف ةل

 .ةدكر ل في دةدكعلت ديلن 
فلرقب أك اررزؿ  ك يرض دف أيراض اردب ار لد  كارديركف ؛ ككؿ نص أدةي ل نلكؿ  ذا           

ارررض لككف  ة لدا أدةلل رلال ر ذا ارررض  كني ةر دكيكع  ذا ارنص اردةي  ك دكيكع 
د  ـ ةنلؤي ةنلء فنلل رلال"ارقب" إف اردكيكع  ك : كدف  نل نرلص إر  ارةكؿ في  ذا ار للؽ .  ّك

كقلث أف ارنص   لككف إةداعل أدةلل إ  إذا قةؽ راكال ه ارانل  . ار ة لد اردةي اررلص رلررض
ارةدلرل   فإف كؿ دةدكع  دف ارناكص  قةؽ  ذا ارشرط  كلككف دكيكع ل  ك ارقب  ف ي  ش رؾ 

كلةة  ارررض دا كدل علدل   لر ةط ةدةلؿ فكرم أك إةداعي . زؿفي ان دل  ل إر  يرض ارقب أك ارر
فلرقب دّال  لةة  دا كدل علدل لدكف أف   نلكره . دقدد  دكف اردةل ت اراكرل  كاإلةداعل  ارررل

  "يرض"كارقرب . اردرا   ا ة دلعل   كارنا ل   كارةلكركةل ؛ كدل لككف أليل دكيكعل رلنص اردةي
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كعل رلدرا   ار لل ل  كار لرلرل   كا ة دلعل   كارال ال ؛ كدكيكعل كذرؾ رلنص لدكف أف  ككف دكي
أك يريه لقدد دل اردةلؿ اراكرم كاإلةداعي ارذم لن دي إرله    ك كذا  فدكيكع أم نص . اردةي

 .  ذا ارنص نا ه
: ار ؤاؿ لنطلؽ رلدكف  رك كف في دقلكر   قدلد دا كـ ارررض ّـ عالّ ه ةلردكيكع دف          

فلشلر إر  ار دارؿ اركةلر ارذم ليلني دنه ارداطلقلف في ار لق  ارّةلفل   (5)((دكيكع أـ أيراض ))
ذا كلف  ذا ار دارؿ ارداركض . كارانل   إذ كّلرا دل ليلدالف عل  أ لس أن دل لد ف عل  دا ـك كاقد كا 

ذات ارطلةع اريلـ كارشدكري   عل  اردا كدلف   لشكؿ عةة  كةلرة إلنةلز ةيض ارعدلؿ اراكرل  
كدرا   ار لرة ارذا ل  دّال  فإف اردر لر لؼ عنددل ل ـ إنةلز درا   في دةلؿ علدي رلص  قلث 

 .   دؼ اردرا   في  ذي ارقلؿ إر   قةلؽ اردّ  اريلدل  ارالزد 
فل ل  ةل ؿ كعف ارن ل ل ار لةل  ار ي   ر ب في  ذا ارنكع ارّلني دف اردرا لت د    ـ           

إف  ذا اركيع لدكف أف لؤدم : )) ا ر الؼ اردكةكد ةلف دا كدي ارداطلقلف  لةكؿ رلدكف  رك كف
 (6) .((إر  قدكث يدكض  كعدـ دّ  دؤ ا  ردل لككف ارةاد دف ارةقث  ك  نلكؿ أقد دل دكف اّرر

إنه كؿ : )) ررضدف  نل  ةدك أدلده يركرة كيع  يرلالف ر قدلد د ر  ارداطلقلف  فلةكؿ عف ار
ؼ دل  كلرّكرة دّال أك  يللف قلر  ّلعدل  يلر . ة لط ّلعدم  أك دا كـ كا ع ل ي  إر   يللف دّك

ؼ اررةؿ أك  لككه ةلف ادرأ لف؛  رلا   ةقلث رـ ل ـ ةيد  شرلص اراكاعؿ فل ل؛ دف ذرؾ دّال  دّك
نقف  نل أدلـ قل ت دقددة في ف. أك اراراع ةلف أركلف  أك ةلف أب كاةنه؛ أك قلر  اردرأة اردنةكذة

." دررم ارن لء"رطكط ل اريلد   كدكاّؼ ديركف  د ةةل  كق   أدلـ ندلذج كايق   دّؿ ارّل ر  ك
إنه : )) أدل عف  يرلاه رلدكيكع  فلةكؿ (7) .((كركف كؿ  ذي ارقل ت  ةة  في د  كل اردال لـ اريلد 

  (8) .((ك ا ن ةلؿ دف اريلـ إر  اررلص يةلر آرر   ةك . ار يةلر اررلص كارد ارد عف ارررض
ةيد  ذلف ار يرلالف اردقددلف رداطلقي ارررض كاردكيكع   اةح د أر  ديرف  اردلدة           

دا كدل علدل  كا يل " ارررض"ار ي لش رؿ علل ل اردب أدرا ددكنل عند رلدكف  رك كف؛ فدل داـ 
ارنص اردةي إةداعل د اردا  قةةت فله دا كدل رلال كدقددا ةناه؛ ك " اردكيكع"كشلدال  ك

راكال  ةدلرل   دٌلزي عف يلري دف ارناكص  فةد أاةح كايقل أف ارررض  ك اردلدة اررلـ ار ي 
ن  رلص دف  يرلال نل رلررض كرلدكيكع أف : )) ك كذا لةكؿ رلدكف  رك كف. لش رؿ علل ل اردب

ندل  ي ارررض دكيقل عالّ  كؿ دف اردا كدلف ةةيي دل كلةكؿ  (9.((دلدة اردب رل ت اردكيكع كا 
أدل . ارررض عنار يلر أدةي  كركنه دلدة اردب: ))ةييل  دف رالؿ عالّ  دل ةلرنص اردةي
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اردكيكع ف ك لة د ارررض كلدلزي  دقةةل ةذرؾ أدةل ه  رف اردكيكع   لقةؽ كةكدي إ  انطالّل دف 
  (10) .((ؿ أدةيارلقظ  ار ي ليةر ارررض فل ل عف نا ه دف رالؿ  عد

رلس دف ارد  ةيد أف لككف  ذا ار كيلح ّد ف ح دةل  رظ كر   لؤ ت قكؿ دل إذا كلف             
دف ارددكف ظ كر دةدكع  دف ارناكص ذات دكيكعلت د يددة  دلدادت ةدليل  ادر عف يرض 

. رلدكف  رك كف ّلنلل كاقد فةط  اإلةلة  عف  ذا ار  لؤؿ  ةدد ل رنل ارناكص اردةل  أكٌ   كلؤكد ل
فلرةال د ار ي  نلكرت يرض ارردرة في شير أةي نكاس دّال   يٌد ةلريشرات في دلكانه  كركف كؿ 
ّالدة   نلكؿ دكيكع ل دف زاكل  رلا  ة ل  ددل لةيل ل  ر لؼ عف ةةل  ارةال د   ذا دف ة  ؛ 

أدل  أكلد رلدكف . درةكدف ة   أررل  فكؿ  لؾ ارةال د  ادر عف يرض شيرم كاقد  ك يرض ارر
   در اردكيكعلت ار ي لةدي ل يرض كاقد في  قةلؽ : )) رك كف ر ذي ارقةلة  فةد عٌةر عن ل ةةكره

ف كلنكا ليلشكف في عار كاقد  ار الفلت عف ةيي ل ةييل عند دةدكع  دف ارك لب  ق   كا 
ا ر الؼ أدر ّلةت كةيد أف لكيح أف  ذا  (11) .((كلن دكف إر  قيلرة كاقدة كدذ ب فكرم كاقد

إف دف لزعـ : )) ق   ةلف اردكيكعلت ار ي لن ة ل كل ب كاقد دارؿ ارررض نا ه  لرلص إر  ارةكؿ
أننل لدكف ارذ لب ةيلدا فنةـك ةإذاة  عدة دكيكعلت في درةؿ كاقد فةط   ك كدف لزعـ أف ةدلع 

 (12) .((ارلكقلت ار ي لرلب علل ل ارلكف ارزرؽ  ي ركقلت  ش رؾ في دكيكع كاقد
 كذا لكيح رلدكف  رك كف ا ر الؼ ارةك رم ارةل ـ ةلف دا كـ ارررض كدا كـ اردكيكع            

ك لؤكد عل  أ دل  ار دللز ةلف اردا كدلف  دع يركرة ا ن ةلي إر  أف ارررض اركاقد   ل ر ب عنه 
ندل ركؿ دكيكع نص أدةي ره شرال ه ارد دلزة ار ي  أةدا  طلةؽ ةلف اردكيكعلت ار ي   ارع عنه  كا 

 .ةايل ل لقةؽ ةك ري كإةداع د ارد

ك ةد في اررلر  دف اإلشلرة إر  أف رلدكف  رك كف ّد ا  الد في ةنلء آرا ه ارد طكرة  ذي            
  دف ةيض ارعدلؿ ار ي قلكؿ فل ل أاقلة ل  قدلد اراركؽ "اردكيكع"ك" ارررض"عف داطلقي 

ظ لر اريالّ  ارةل د  ةلن دل؛ ك ذا ق ب دل لشلر  ك نا ه إرله في اردكةكدة ةلف ارداطلقلف كا  
   "رل رم"دف ذرؾ  ذا اركالـ ارذم لّة ه رليلرـ ارلركم ". دكيكعلت كأ لطلر: "إقل ت كّلرة دف ك لةه

(Littrés) (13) ل لطر في  ارررض  ك ةدل  دف اردةطع ارذم)) :ل قدث فله عف اردك لة  ّل ال
أف اردكيكع  ك ارررض اردقدد ةةدر كلؼ  كاردؤ ؿ رف لككف دقٌؿ إنةلز عدة كلدؿ ارينل   ك 

 (14) .(( يدلالت

دف  نل لةدك رنل أف اريدؿ ار لـ ارذم أنةزي رلدكف  رك كف اررادي إر   كيلح ارقدكد ارالال  ةلف           
 ك  ك لع رألكؿ ك االؿ ره   ك  داطلقي ارررض كاردكيكع  دع  قدلد اريالّ  ارةل د  ةلن دل  ةقلث أف ارّلني
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كع اردار لف في اررلط  ت د ةدـ  ذرؾ ة ةب دل  دت دالقظ ه دف   كر  ّك عدؿ  يكد دقلك ت ارةللـ ةإنةلزي إر  ّك
 .ةلف ارداطلقلف ارذم ّد لؤدم إر  ار ةللؿ دف أ دل  ة كد ـ اررادل  إر  إنةلز درا لت   كفر عل  اردّ  كاركيكح
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4.1. La prima edizione 

4.2. La seconda edizione 

4.3. La terza edizione 
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ك٢ ا١خٍ حُِٔظو٠ حُي٢ُٝ حُؼخ٢ٗ كٍٞ حُظؤ٤ُق حُٔؼـ٢ٔ ر٤ٖ حَُحٖٛ ٝ حُٔؤٍٓٞ أط٘خٍٝ ك٢    

ك٢ حُزخد حألٍٝ أهيّ طؼخ٣ٍق رؼٞ حُٔلخ٤ْٛ ًٔلَىس  . خٓيحهِظ٢ ٟٓٞٞع حُظؤ٤ُق حُٔؼـ٢ٔ رب٣طخ٤ُ

ٝ  ػِْ حُٔلَىس  ٝ حُظؤ٤ُق حُٔؼـ٢ٔ ٝ طٌٕٞ ٌٛٙ حُظؼخ٣ٍق ٓظزٞػش ر٘زٌس طخ٣ٍو٤ش ه٤َٜس كٍٞ 

أٓخ حُزخد حُؼخ٢ٗ ك٤ظ٘خٍٝ حُظؼ٣َق رآًي٤ٔ٣ش ٥ًٌَٝٓٚ ٝ أُٜٛٞخ ٝ . حُظؤ٤ُق حُٔؼـ٢ٔ ك٢ ا٣طخ٤ُخ

ٝ  67;6ٍحص حُٔؼـْ ك٤غ ًخٕ حُإلٛيحٍ حألٍٝ ك٢ ٓ٘ش ًٔخ أططَم ُٔوظِق اٛيح. ٓئ٤ٜٔٓخ

ح٠ُ إٔ طٞهلض  =8>6ٝ  <7>6ٝ حَُرغ ر٤ٖ ٓ٘ش  6<;6ٝ حُؼخُغ ك٢ ٓ٘ش  78;6حُؼخ٢ٗ ك٢ ٓ٘ش 

ٝ اٛيحٍ حُطزؼش حُوخٓٔش  66=6ػْ آظؤٗلض ٗ٘خ١ٜخ ك٢ ٓ٘ش  8=>6حُٔئٓٔش ػٖ حُؼَٔ ك٢ ٓ٘ش 

م ُِظخ٣ٍن حُلي٣غ ُِٔئٓٔش ٝ حُيٍٝ حُظ٢ ٝ أهظْ ٓيحهِظ٢ رخُظطَ. 78<6ٝ  8;=6ٓخ ر٤ٖ ٓ٘ش 

 .طِؼزٚ ك٢ طَه٤ش حُِـش حإل٣طخ٤ُش رخُوخٍؽ
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Riassunto 
  
   Nel quadro del secondo incontro internazionale sul tema della lessicografia tra presente e 

futuro ho scelto di intrattenervi dell‘Accademia della Crusca. In una prima parte presenterò le 

definizioni di alcune parole chiavi dell‘argomento che saranno seguite da un breve accenno 

storico della lessico grafia con particolare riguardo all‘Italia. La seconda  parte sarà riservata 

all‘Accademia della Crusca. Per questo cercherò di rispondere alle seguenti domande: che 

cos‘è l‘Accademia? Quali sono le sue origini?  Chi sono i suoi fondatori? Dopodiché verranno 

passate in rassegna le varie edizioni del Vocabolario senza dimenticare di parlare della 

soppressione dell‘Accademia (1783),  della sua ricostruzione (1811) e della quinta edizione 

realizzata con una grandissima lentezza (1863-1923). Per concludere parlerò della storia 

recente dell‘Accademia e degli ultimi tre Presidenti dell‘Accademia. 

 

 

 

   Introduzione 

   Nel quadro del  secondo incontro internazionale sul tema della lessicografia tra presente e 

futuro organizzato dal laboratorio di fonetica araba contemporanea  presso la Facoltà di 

Lingue e Scienze Umane, è un grande  piacere per me intrattenervi di un argomento che ci 

interessa direttamente e in primo grado in quanto docenti di lingua italiana ed interessa allo 

stesso modo chiunque studia o ha un contatto con la lingua di Dante. Vi sto parlando 

dell‘Accademia della Crusca la cui principale opera è la produzione del vocabolario della 

lingua italiana  che viene ampliato e ripubblicato più volte tra il 1612 e il 1923. Ma la nascita 

di questa istituzione risale al 1583.  

  Ma prima di parlarvi dell‘Accademia della Crusca che costituisce il tema principale del mio 

intervento, mi pare necessario trattare del tema della lessicografia che è l‘argomento intorno 

al quale si svolge questo secondo seminario internazionale. 

Parte prima: alcune definizioni 

 Per non allungarmi troppo mi limiterò a darvi le definizioni delle parole chiavi di questo 

settore che sono: lessico, lessicologia, lessicografia e una breve storia della lessicografia. 

 1. Che cos‟è il lessico? 

   ― Il lessico rappresenta il tessuto di ogni sistema linguistico, il cui uso è regolato da una 

serie di norme convenzionali, che ne costituiscono la grammatica e che si articolano su vari 

piani: la scrittura, la pronuncia e la sintassi‖.(G. Adamo e V. Della Valle , 2008). La parola 

lessico può anche significare dizionario, cioè una raccolta di parole ordinate alfabeticamente e 

spiegate.  I lessici delle lingue moderne più diffuse comprendono alcuni milioni di unità se 
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vengono incluse anche le parole della scienza e della tecnica, che registrano una crescita 

continua negli ultimi decenni. Infatti bisogna  notare che la rappresentazione del lessico 

proposta  tradizionalmente dai vocabolari ha prestato una scarsa attenzione nei confronti dei 

termini scientifici e tecnici. 

  2. Che cos‟è la lessicologia? 

 ― La lessicologia è lo studio sistematico del lessico, con particolare riferimento alla sua 

struttura, alla sua formazione e all‘evoluzione storica‖.(2008) Dal punto di vista 

dell‘evoluzione storica, il lessico italiano si compone di tre parti: 

 Il patrimonio ereditario latino; (la storia del lessico italiano segue e rispecchia il lungo 

periodo della nascita e della progressiva trasformazione della lingua italiana volgare). 

 Le parole provenienti da altre lingue; (l‘arricchimento che si è prodotto nel corso della 

sua storia, si basa sull‘adozione di molte parole di origine straniera, che riflettono 

relazioni e scambi con culture e lingue che nel corso dei secoli sono entrate in contatto 

con le varie popolazioni italiane. Notevole è stato l‘apporto di parole di origine araba. 

Significativo è stato il contributo derivante dal contatto con la lingua francese. Più 

recentemente, ma in grande intensificazione  è stato l‘influsso inglese.   

 Le nuove formazioni. ( sono il risultato del progresso in tutti settori dell‘attività umana 

e la necessità di nominare le nuove scoperte e i nuovi concetti). 

 3. Che cos‟è la lessicografia? 

   La lessicografia è un‘attività di carattere linguistico che è svolta con una finalità pratica che 

consiste nella compilazione dei vocabolari o dizionari. I vocabolari o dizionari si propongono 

come scopo di chiarire a chi li consulta i significati delle parole. ―L‘esplicitazione dei 

significati avviene attraverso le definizioni lessicografiche.‖ (G. Massariello Merzagora, 

1983). Oltre alle parole già conosciute e tradizionalmente registrate, il lessico comprende 

anche quelle che si vanno via via formando all‘interno del sistema linguistico, senza 

trascurare gli accoppiamenti privilegiati di parole che si riscontrano abitualmente nell‘uso.  

 4. Breve storia della lessicografia  con particolare riguardo all‟Italia 

    Tratteremo in questo paragrafo le vicende culturali che portano alla compilazione del 

vocabolario della Crusca che sarà modello alle più importanti realizzazioni lessicografiche 

europee.(1983) 
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Antichità
192

     e medioevo
193

     sono caratterizzati infatti dal concepire la lessicografia non 

tanto come registrazione sistematica del lessico ma piuttosto come compilazione di glosse
194

.  

Un momento importante, nell‘evoluzione delle glosse, è rappresentato dalla nascita dei 

glossari
195

 (raccolta di glosse) bilingui; quando il latino diviene anche per i chierici lingua 

estranea all‘uso quotidiano, si rende necessaria la mediazione, nella frequentazione dei testi 

classici e religiosi, di repertori lessicali, che in alcuni casi assumono già struttura alfabetica. 

 

Umanesimo
196

   e Rinascimento
197

, il desiderio di mettere in contatto il pubblico con le 

lettere antiche determina durante l‘ Umanesimo e il Rinascimento la fortuna dei lessici 

poliglotti e bilingui che forniscono abbondante nomenclatura piuttosto che documenti sull‘uso 

linguistico del tempo(Martoré, 1968). A questo proposito bisogna ricordare il prestigio 

paneuropeo del Calepino all‘inizio del XVI sec. Il calepino  
198

è il dizionario latino - 

italiano(1502), ampliato poi da altri con voci corrispondenti di altre lingue. L‘autore di questo 

vocabolario è Ambrogio da Calepio, frate agostiniano, poliglotta vissuto a Bergamo tra il 

1440 e il 1510. 

 La compilazione moderna dei vocabolari si ha a partire dal XVII sec., con il vocabolario 

della Crusca, archetipo e modello, secondo le parole del Viscardi
199

 , anche dei dizionari che ― 

riflettono una storia linguistica diversa dall‘italiana e posizioni, diremo teoriche, non solo 

diverse, ma anzi antitetiche da quelle da cui la Crusca dipende.‖ (1983) Per saperne di più vi 

propongo di seguire con me la seconda parte. 

 

Parte seconda: l‟Accademia della Crusca 

1. Che cos‟è l‟Accademia della Crusca? 

                                                 
192

 - Il mondo e le civiltà anteriori alla caduta dell‘Impero Romano d‘Occidente (476 d.c) 
193

 - Periodo storico dalla caduta dell‘Impero Romano alla scoperta dell‘America. 
194

 - Glossa(gr. ―lingua‖): Notazione interlineare nei codici greci, che dava l‘equivalente in lingua corrente di 

parole ricercate o fuori d‘uso. 
195

 - Glossario: Dizionario di voci poco note, antiquate, d‘uso particolare. 
196

 - Movimento letterario fine secolo XIV. 
197

 - Periodo della storia europea e soprattutto italiana fra i primi decenni del secolo XV e gli ultimi del XVI. 
198

 - Calepino, Fr Calepin, Ar  ٓلٌَس 
199

 - Citato in G. Massariello Merzagora (1983) 
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  È un‘ istituzione che raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e filologia
200

 italiana. Nata a 

Firenze nel 1583, per iniziativa di letterati fiorentini. L‘origine della denominazione deriva 

dal nome che scherzosamente davano alle loro animate riunioni cruscate. Infatti il grano 

quando viene mulinato produce farina e crusca. La farina   (parte buona)  dà il pane e la 

crusca
201

 (parte non buona) serve come mangime per il bestiame. Quindi ―Accademia della 

crusca‖ è volta a significare il lavoro di ripulitura della lingua e assume come proprio motto 

un verso del Petrarca
202

: ―il più bel fior ne coglie‖   . Questa istituzione non è stata la prima in 

Italia.  C‘era prima l‘Accademia Parrasiana
203

, fondata a Cosenza nel 1511, ma l‘Accademia 

della Crusca,  la più prestigiosa istituzione linguistica italiana si è sempre distinta per il suo 

impegno a mantenere ―pura‖ la lingua italiana originale. La prima edizione del 1612  è servita 

da esempio anche per le altre lingue europee come il francese, lo spagnolo, il tedesco e 

l‘inglese. 

 

 

2. Quali sono le origini della fondazione? 

  Le origini dell‘Accademia della Crusca risalgono al decennio 1570-1580 e alle riunioni di un 

gruppo di amici chiamati ―brigata dei crusconi‖ che costituivano  una sorta di circolo i cui 

soci ( poeti, letterati, uomini di diritto) si radunavano in   allegre occasioni conviviali con 

l‘intento dichiarato di distaccarsi dalle pedanterie dell‘Accademia fiorentina, protetta dal 

granduca Cosimo I de‘Medici( 1519-1574) e di contrapporsi al suo stile severo e classicista. 

3. I fondatori della Crusca 

 Giovan Battista Deti (detto il Sollo): 1539-1607,  farina solla (soffice) cascante dal 

mulino. 

 Anton Francesco Grazzini (detto il Lasca): 1503-1584, poeta, scrittore e 

commediografo. 

 Bernardo Canigiani (detto il Gramolato) 

                                                 
200

 - Scienza che studia le tradizioni letterarie e le lingue dei popoli deducendole dai testi scritti. 
201

 - Crusca:le parti residue dei cereali macinati. La Crusca, titolo dell‘accademia fiorentina fondata con 

l‘incarico di separare dalle impurità il fiore della lingua italiana. 
202

 - Petrarca, Francesco(1304-1374). Poeta lirico e umanista. Autore del Canzoniere, raccolta di rime che 

esercitò influsso decisivo su tutta la lirica posteriore italiana e non italiana. 
203

 - Fondata da Aulo Giano Parrasio, dedicata agli studi filosofici e letterari. Aulo Giano Parrasio (1470-1522) 

Umanista e giurista. Insegnò in varie città d‘Italia e fondò l‘Accademia cosentina. 
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 Bernardo Zanchini (detto il Macerato) 

 Bastiano de‘ Rossi (detto l‘Inferigno), letterato, ha scritto diverse opere. 1° Editore 

del vocabolario della Crusca 1612-1623. 

  Nell‘ottobre 1582 si aggiunse Leonardo Salviati 
204

(detto l‘Infarinato). Sotto la spinta di 

quest‘ultimo, a partire dal 1583, l‘Accademia prende nuova forma. Abbandona l‘impronta 

ludica e giocosa e comincia a parlare di leggi e statuti.  

   L‘Accademia della Crusca portò avanti la sua attività con alti e bassi fino la 1783 quando 

Pietro Leopoldo
205

 la sciolse insieme ad altre Accademie e la riunì nella Accademia 

Fiorentina (seconda). Nel 1808 però venne fondata la terza Accademia Fiorentina e con 

decreto del 19 gennaio 1811, firmato da Napoleone, ripristinata la Crusca con la sua 

autonomia, Statuti e finalità antiche. 

   Nel novecento il decreto Legge dell‘11 marzo 1923 mutò la sua composizione e il suo 

indirizzo. La compilazione del Vocabolario fu sostituita con quella di testi filologici e il 

Vocabolario preso in carica da una società privata di studiosi. 

  Nel 1955 però si tornò a parlare di una ripresa dell‘opera su iniziativa di Bruno Migliorini 

(1896-1975, linguista, filologo, presidente dell‘A. della C.) e altri. 

  Dal 1983 l‘opera del Vocabolario fa parte di un Centro di Studi CNR
206

  appoggiato 

dall‘Accademia della Crusca. 

4. Le varie edizioni del Vocabolario  

4.1. La prima edizione 

    A partire dal 1583, la Crusca , abbandonati i passatempi dilettanteschi, inizia a   dedicarsi a 

un importante e impegnativo compito: compilare un grande Dizionario della lingua 

fiorentina, per difenderla e anzi imporla come modello. 

   Ci sono voluti diciannove anni e il lavoro di trentacinque accademici per arrivare alla 

pubblicazione, nel 1612, del primo Vocabolario degli Accademici della Crusca. 

   Questo Vocabolario non intendeva comprendere tutte le parole della lingua italiana, ma 

soltanto quelle che erano state adoperate dagli scrittori fiorentini del Trecento(Dante, Petrarca, 

                                                 
204

 - Salviati, Leonardo (Firenze 1540-1589). Letterato: rime, commedie, dialoghi; fu uno dei promotori della 

Crusca; con lo pseudonimo Infarinato pubblicò aspre critiche alla Gerusalemme liberata del Tasso. 
205

 - Leopoldo II (1747-1792). Granduca di Toscana (1765-90). 
206

 - Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
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Boccaccio e gli autori del secolo d‘oro 1200-1300). Lo spoglio cioè la raccolta e l‘esame dei 

dati riguardò anche autori successivi ― come Lorenzo de‘Medici
207

, Berni
208

, .Machiavelli
209

 , 

 Salviati stesso, o non fiorentini  come Bembo
210

 e l‘Ariosto
211

 anche se   dei primi furono 

scelte le voci d‘uso, e dei secondi solo le parole più belle  e di matrice fiorentina‖. 

     Il vocabolario fu stampato a Venezia e uscì nel 1612, suscitando immediatamente grande 

interesse in Italia e all‘estero nonostante le critiche per il fiorentinismo arcaicizzante adottato. 

Quindi ebbe grande fortuna in tutta l‘Europa e divenne modello di metodo lessicografico 

nella redazione dei vocabolari delle rispettive lingue nazionali. 

4.2. La seconda edizione 

       Sempre a Venezia, apparve nel 1623, la seconda edizione del Vocabolario. Rispetto alla 

prima non ci furono modifiche o aggiunte di grande rilievo. Si trattava poco più di una 

ristampa anche se vennero inseriti tra i citati le Rime di Michelangelo
212

, le Lettere del 

Tolomei
213

 , le poesie del Guarino
214

, i Beoni di Lorenzo de‘Medici
215

, le opere di Ludovico 

Martelli
216

  

    4.3.  La terza edizione 

       Dopo le due edizioni stampate a Venezia, esce nel 1691 a Firenze la terza edizione del 

vocabolario. Come abbiamo detto prima, le scelte operate in occasione della prima edizione 

                                                 
207

 - Lorenzo de‘ Medici detto il Magnifico (1449-1492) 
208

 -Berni, Francesco (1497-1535). Poeta satirico, creatore di un genere di poesia giocosa (poesia ―bernesca‖); 

autore di un rifacimento dell‘Orlando innamorato; di Capitoli; Rime. 
209

 -Machiavelli, Niccolò  (Firenze 1469-1527) Uomo di stato, pensatore politico e storico, uno dei maggiori 

prosatori italiani. 
210

 -Bembo, Pietro (1470—1547)Cardinale e umanista, segretario di Leone X, storico di Venezia; stilista perfetto 

in italiano e latino; dialoghi Asolani (sull‘amore), Lettere, Rime, Prose della volgar lingua. 
211

 -Ariosto, Ludovico (1474-1533).Poeta, il più grande del suo tempo ed uno dei massimi della letteratura 

italiana. Opera principale: l‘Orlando Furioso. Altre opere: 7 Satire; le commedie Cassaria, I suppositi, Il 

Negromante, Lena e varie poesie in latino e italiano. 
212

 - Michelàngelo, Buonarroti (1475-1564).Scultore, pittore, architetto, uno dei geni più rappresentativi del 

pieno rinascimento. Lasciò un fascicolo di ruvide Rime, in gran parte ispirategli dall‘ideale amore per Vittoria 

Colonna. 
213

 -Tolomei, Claudio(1492-1555/57).  Letterato, diplomatico al servizio dei Medici, tentò di applicare alla lirica 

italiana la metrica quantitativa latina e sostenne contro il Trissino la toscanità dell‘italiano letterario. 
214

 - Guarrini, Guarino, detto Guarino Veronese (1374-1460) Umanista, maestro a Firenze, Venezia, Verona, 

Ferrara; autore della prima grammatica metodica del latino, di una grammatica greca e di vite di Aristotele e 

Platone. 
215

 - Vedi nota 14. 
216

 - Martelli, Ludovico (Firenze 1503-1531). Letterato fiorentino, al seguito di Alonso d‘Avalos prese parte alla 

battaglia navale di Capo d‘Orso(1528) e la descrisse in ottave.  
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hanno generato molte critiche e  grandi apprezzamenti di cui  gli Accademici tennero conto 

per la  loro successiva edizione.  

   I lavori di compilazione della terza edizione iniziarono nel 1648 e dopo tanti anni di lavoro 

ne esce un‘opera accresciuta quantitativamente (Tre volumi), ma anche qualitativamente. 

   La terza edizione datata 1691 presentò novità di grande rilievo: 

  Fu inserita l‘indicazione va(voce antica) per segnalare le parole che venivano 

registrate quale mera testimonianza storica e non più come esempio da seguire; 

 La lista degli autori da cui furono tratti gli esempi era molto più ampia e comprendeva 

anche autori recenti; 

 Aumentò il numero delle voci tratte da opere scientifiche del seicento. 

 

      4.4. La quarta edizione 

           Iniziata nel 1696,  la quarta edizione del Vocabolario della Crusca apparve in Firenze, 

stampata in sei volume dal 1729 al 1738. Anche questa edizione non mancò di provocare 

discussioni e critiche. Le critiche più aspre riguardavano l‘atteggiamento della Crusca di 

volersi arrogare il diritto di legiferare in materia di lingua e di canonizzare voci e locuzioni 

arcaiche a scapito della lingua viva. 

5. La soppressione dell‟Accademia(1783) 

 Le polemiche contro la Crusca e l‘inattività delle tre accademie fiorentine, della Crusca, 

Fiorentina e degli Apatisti
217

 contribuirono a determinare la decisione che il granduca  Pietro 

Leopoldo  di Toscana prese nel 1783 di accorpare le tre istituzioni, in una sola, detta 

Accademia Fiorentina . 

6. La ricostituzione dell‟Accademia(1811) 

     Il 3 Marzo 1809 il trono di Toscana venne assegnato a Elisa Baciocchi, sorella di 

Napoleone Bonaparte, la quale però non aveva la facoltà di modificare od emettere nuove 

leggi, competenza esclusiva del fratello. Tutte le leggi, i proclami, le lettere, i manifesti, gli 

editti, ecc… erano scritti in lingua francese; tuttavia Napoleone, il 9 Aprile 1809 concesse ai 

Fiorentini di poter parlare la propria lingua con l‘emanazione di un decreto emesso dal 

                                                 
217

 . Sostenitori della divulgazione del fiorentino come lingua ufficiale. 
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Palazzo delle Tuileries
218

. In questo decreto si affermava che ―la lingua italiana potrà essere 

impiegata in Toscana a concorrenza colla lingua francese, nei tribunali, negli atti passati 

davanti notari e nelle scritture private.‖ 

  L‘Accademia della Crusca, come istituzione autonoma, sarà ricostituita nel 1811 con tre 

scopi prioritari: 

- La revisione del Vocabolario della lingua italiana. 

- La conservazione della purità della lingua medesima. 

- L‘esame delle opere presentate al concorso letterario indetto tra il 1809 e il 1810. 

7. La quinta edizione del Vocabolario(1863-1923) 

      Il lavoro procede con grandissima lentezza. Il frutto dei  lavori preparatori fu raccolto 

nella pubblicazione del Prospetto degli oggetti da aversi di mira per la quinta impressione del 

Vocabolario del 1813, da cui però non emergevano segnali di significativi cambiamenti 

rispetto all‘edizione precedente. 

     Nel 1817 esce il primo volume del vocabolario della Crusca seguito dalle dure critiche del 

Monti
219

 che notava la mancanza di voci relative ad arte e scienze, la presenza di molte parole 

errate, arcaiche, troppo esclusivamente fiorentine. 

     Nel 1833 furono costituite quattro commissioni per la compilazione del Vocabolario: 

 Una per i termini latini e greci da apporre in corrispondenza alle voci italiane. 

 Una per i termini di scienza. 

 Una per l‘esame e la correzione delle ―teoriche grammaticali‖. 

 Una per la revisione degli spogli, per le aggiunte e le correzioni. 

     Però questo metodo di lavoro si dimostrò estremamente lento. Allora fra il 1838 e il 

1839 intervenne direttamente il Granduca Leopoldo per tentare di sveltire le operazioni : si 

fissarono due sedute settimanali e si decise di pubblicare il Vocabolario a fascicoli.  

    Nel 1843 fu pubblicata la prima dispensa e tra il 1844 e il 1851 apparvero solo altri 

quattro fascicoli. 

   La compilazione della lettera A fu completata soltanto nel 1854 e, vista la lentezza dei 

lavori , si ripensarono nuovamente i criteri e si stabilì di formare un Glossario in cui 
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 .Residenza imperiale (Napoleone Bonaparte). 
219

 .Vincenzo Monti (1754-1828), poeta, drammaturgo e scrittore.  
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dovevano confluire tutte le parole e locuzioni antiquate, straniere, corrotte e incerte della 

lingua italiana e di inserire l‘etimologia al posto delle voci latine o greche. 

   Il primo volume uscì nel 1863 con dedica a Vittorio Emanuele II (1820-1878)
220

     e i 

successivi , con cadenza non sempre regolare, fin al 1923, anno che vide l‘interruzione 

dell‘opera alla lettera O (l‘ultima voce registrata è ozono). 

 

8. La storia recente dell‟Accademia 

        Il 1923 rappresenta l‘inizio di profondi cambiamenti nell‘attività e nelle funzioni che 

fino ad ora la Crusca aveva svolto: in quell‘anno infatti l‘allora Ministro della Pubblica 

Istruzione Giovanni Gentile 
221

 dispose, con il decreto dell‘11 Marzo 1923, il nuovo 

ordinamento dell‘Accademia che prevedeva l‘interruzione della compilazione e della stampa 

del vocabolario. 

   Con un altro decreto del 1937 fu istituito presso l‘Accademia un Centro di studi di filologia 

italiana ― con lo scopo di promuovere lo studio e l‘edizione critica degli antichi testi e degli 

scrittori classici della letteratura italiana dalle origini al secolo XIX‖. 

   Il progetto di riprendere i lavori di compilazione di un nuovo Vocabolario riprese nel 1955  

a seguito dell‘invito rivolto all‘Accademia della Crusca, in occasione del primo Congresso 

internazionale di studi italiani che si era riunito a Cambridge nell‘Agosto del 1953, di 

dedicarsi agli studi preparatori alla pubblicazione di un grande Vocabolario storico della 

lingua italiana; di fondamentale impulso alla ripresa dei lavori fu la Relazione all‘Accademia 

della Crusca sul Vocabolario della lingua italiana di Giovanni Nencioni
222

.  

   Dal 1963, con l‘elezione di Giacomo Devoto
223

 a presidente dell‘Accademia, iniziò la 

fruttuosa collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche(CNR) che permise, 
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 - Vittorio Emanuèle II re di Sardegna, primo re d‘Italia. 
221

 - Gentile, Giovanni (1875-1944). Filosofo, fondatore del cosiddetto ―idealismo attuale‖. Dette un‘impronta 

decisiva alla vita culturale italiana. Fu ministro della pubblica istruzione (1922-24). Opere principali: Sommario 

di pedagogia(1913-14); Teoria dello spirito come atto puro(1916); Sistema di logica come teoria del conoscere 

(1917-23); Le origini della filosofia contemporanea in Italia(1917-23); Studi sul Rinascimento(1923); La 

filosofia dell‘arte(1931); Genesi e struttura della società (1941). Dal 1920 direttore del Giornale critico della 

filosofia italiana. 
222

 - G. Nencioni (1911-2008): linguista, uno dei maggior  storici della lingua italiana. 
223

 - G. Devoto (1897-1974), glottologo italiano.  Uno dei maggiori studiosi di linguistica, prof. A Padova (1930-

35) e a Firenze (1935-67), dove fu anche Magnifico Rettore. Accademico dei Lincei, presidente della Crusca, 

autore di numerose pubblicazioni. 
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attraverso un primo stanziamento, di avviare l‘Opera del Vocabolario. Il 31 ottobre 1964 

Giacomo Devoto annunciò ufficialmente che i lavori preparatori per la ripresa dell‘attività 

lessicografica dell‘Accademia erano in corso di attuazione e, dal febbraio del 1965, fu tenuto 

un primo corso di preparazione per i futuri compilatori sotto la direzione di Aldo Duro
224

.  

   Nel 1971 si svolse per iniziativa dell‘Accademia una tavola rotonda internazionale sui 

problemi della lessicografia alla quale parteciparono Francesi, Inglesi, Tedeschi, Spagnoli, 

Scozzesi, Rumeni e Olandesi. Fu l‘occasione per instaurare rapporti tra i molti partecipanti e 

porre le premesse per collaborazioni e scambi futuri che infatti sono state mantenuti e, in 

alcuni casi, estesi. 

   Il progetto si scontro con enormi difficoltà economiche, per cui fu deciso di concentrare le 

risorse in un‘impresa lessicografica limitata all‘italiano medievale che prese il nome di Tesoro 

della lingua italiana delle origini(TLIO). Nel 1982 scadde definitivamente la convenzione tra 

la Crusca e il CNR. Dal gennaio 1983 fu costituito all‘interno del CNR un centro di studi 

denominato ―Opera del Vocabolario italiano‖, dal 2001  divenuto Istituto del CNR, distinto 

dall‘Accademia, ma che condivide con questa la sede nella Villa di Castello e che 

naturalmente usufruisce dell‘indispensabile patrimonio libraio e archivistico dell‘Accademia. 

9. L‟Accademia oggi 

     Oggi l‘Accademia della Crusca è il più importante centro di ricerca scientifica dedicato 

allo studio e alla promozione dell‘italiano. Attualmente persegue le seguenti finalità 

principali: 

 Sostenere, attraverso i suoi Centri specializzati e in rapporto di collaborazione e 

integrazione con le Università, l‘attività scientifica e la formazione di nuovi ricercatori 

nel campo della linguistica e della filologia italiana; 

 Acquisire e diffondere, nella società italiana e in particolare nella scuola, la 

conoscenza storica della lingua italiana e la coscienza critica della sua evoluzione 

attuale, nel quadro degli scambi interlinguistici del mondo contemporaneo; 

 Collaborare con le principali istituzioni affini di Paesi esteri  e con le istituzioni 

governative italiane e dell‘Unione Europea per la politica a favore del plurilinguismo 

del continente. 
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 - A. Duro (1916-2000), linguista italiano. 
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 L‘Accademia prosegue la propria attività editoriale, mette a disposizione del pubblico una 

Biblioteca specialistica e il proprio Archivio, intrattiene rapporti internazionali con 

istituzioni analoghe, organizza incontri , seminari e convegni sull‘italiano. 

   L‘Accademia che dal 1968 ha sede nella Villa Medicea di Castello a Firenze, si è 

dedicata all‘organizzazione informatizzata , di un Tesoro della lingua italiana delle 

origini. 

10.  Gli ultimi tre Presidenti dell‟Accademia della Crusca 

 Francesco Sabatini ha assunto la presidenza dell‘Accademia della Crusca dal marzo 

2000 al Maggio del 2007, come successore di Giovanni Nencioni. Egli fu il primo non 

toscano alla guida della più antica e prestigiosa istituzione linguistica italiana.
225

  

www.agoramagazine.it consultato il 01.02.2010    Prima di lui , il Presidente era sempre 

un toscano, docente dell‘Università di Firenze. Sabatini è abruzzese, laureatosi nel 1954 

in letteratura italiana all‘università di Roma. Dal 1971 egli è professore ordinario nella 

stessa disciplina ed è autore di numerosi volumi. Due di essi sono le opere basilari: Il 

Dizionario italiano, scritto con Vittorio Coletti e L’Europa dei popoli scritto con il 

demografo Antonio Golini. 

  Durante il suo mandato, Sabatini si è impegnato per la promozione della lingua italiana 

all‘estero, progettando e dirigendo i programmi della Settimana della Lingua Italiana nel 

Mondo che si svolge dal 2001, annualmente in tutti gli Istituti Italiani di Cultura. 

  L‘attuale presidente dell‘Accademia della Crusca è Nicoletta Maraschio d‘origine 

Pavese. Ella fu vice presidente dapprima con Nencioni e poi con Sabatini ed è la prima 

donna alla presidenza dell‘Accademia. 

 

Siti consultati 

  www.accademiadellacrusca.it  

  www.agoramagazine.it  

Dizionari 

       Dizionario Enciclopedico  Le Lettere.(DEL). Casa editrice Le Lettere. Firenze, 1994 

 Bibliografia 
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     Giovanni Adamo e Valeria Della Valle(2008), Le parole del lessico italiano. Carocci. 

 Valeria Della Valle (2005), Dizionari italiani: storia, tipi, struttura. Carocci. 

 G. Massariello Merzagora (1983), La lessicografia. Zanichelli. Bologna 
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i . 8:  ص 7555دلرلؾ ةلكرك كف  ارلر  ك لكؾ اإلن لف  ةلدي  اردلؾ  يكد  اررللض   -   

ii عف ك لب اريلف نشرت عةر ارشةك   اردك كر دقدد ار لد علي ةال ي عيك  ل   ار درلس ةةلدي  ارز ر  درا    - 
.ارينكةك ل   

iii لكم  اردةلس ارعل  رلّةلف   ارةل رة   -  كلس فر  غ  ارلر  اريرةل   لرلر ل كد  كلل  ل ك أّلر ل   رةد  دقدد ارشّر
. ;=  ص 7558  

iv .;7-<6ك لب اريلف   قةلؽ اردرزكدي كار لدرا ي  ص : انظر -   

v . <77  ص :755  7  اريرةل   دار اردؿ  إرةد  ط لدم ن ر  ار لس في فةه ارلر -   

vi .::7-7:9اردرزكدي كار لدرا ي  ص ك لب اريلف   قةلؽ : انظر -   

vii .عف ك لب اريلف نشرت عةر ارشةك  ارينكةك ل    درا  دد ار لد علي ةال ياردك كر دق: انظر  -   

viii ارلركل   دلر ا  ل ل   ارل لنللت: انظر -    ص :755  كاردن ل   دار ارك ب ارقدلّ   إرةد  اردةلؿ  كاركظلال   –
6< .  

ix . 9;ت  ص .  د6ار لكطي  اردز ر في علـك ارلر  كأنكاع ل  دار ارةللؿ  ةلركت  ج: انظر -   

x .68ك لب اريلف   قةلؽ اردرزكدي كار لدرا ي  ص  -   

xi . ::7  ص =755  7لع  ارةل رة  ط يلد ق ف ةقلرم  ارددرؿ إر  دالدر ارلر  اريرةل   اردر لر رلنشر كار كز  -   

xii .>ك لب اريلف   قةلؽ اردرزكدي كار لدرا ي  ص : انظر -   

xiii .عف ك لب اريلف نشرت عةر ارشةك  ارينكةك ل    درا  دد ار لد علي ةال ياردك كر دق: انظر  -   

xiv . :>6  ص ==<6  7ق لف نالر  ارديةـ اريرةي نشأ ه ك طكري  دار دار  ارةل رة  ط -   

xv . =68  ص ارلركل   دلر ا  ل ل   ارل لنللت: انظر -   
xvi . 7:ك لب اريلف   قةلؽ اردرزكدي كار لدرا ي  ص  -   

.7<6ق لف نالر  ارديةـ اريرةي نشأ ه ك طكري  ص : كانظر       

xvii . 5<ار لكطي  اردز ر في علـك ارلر  كأنكاع ل  ص  -   

xviii .ك لب اريلف نشرت عةر ارشةك  ارينكةك ل  عف   درا  دد ار لد علي ةال ياردك كر دق: انظر  -   

xix . 69ت  ص .ك لب فةه ارلر  ك ر اريرةل   أةك دناكر ارّيلرةي  دار ارك ب اريلدل   ةلركت  د: انظر -   
ـ   ك أةك ةكر دقدد ةف درلد ارزدم  ره دف ارك ب ك لب ارةد رة في ارلرػ   (89<-<8=) ػ ( 876-778)اةف درلد      

.   كك لب اررلؿ اركةلر  كك لب اررلؿ ارارلر  كك لب ارنكاء  كك لب اردالقف كك لب أدب ارك لبكك لب ا ش ةلؽ  

xx . 7> -6>ص ز ر في علـك ارلر  كأنكاع ل  ار لكطي  ارد -   

xxi .عف ك لب اريلف نشرت عةر ارشةك  ارينكةك ل    درا  دد ار لد علي ةال ياردك كر دق: انظر  -   

xxii . 686  ص 7558  اراكات ارلركل  رؤل  عيكل  كنطةل  كفلزلل ل   دار كا ؿ  عدلف   دلر ا  ل ل : انظر -   

xxiii . ::7 يلد ق ف ةقلرم  ارددرؿ إر  دالدر ارلر  اريرةل   ص  -   

xxiv . :;ار لكطي  اردز ر في علـك ارلر  كأنكاع ل  ص  -   
.>ك لب اريلف  ص  :كانظر       
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xxv .>ك لب اريلف  ص : انظر -   

xxvi . :>6ص ارديةـ اريرةي نشأ ه ك طكري  ر  ق لف نال -   

xxvii .69ك لب اريلف   قةلؽ اردرزكدي كار لدرا ي  ص  -   

xxviii .7;6  ص 7<<6عالـ نكر اردلف  علـ كظل ؼ اراكات ارلركل   دار اراكر ارلةنلني  ةلركت   -   

xxix .>ك لب اريلف  ص : انظر -   

xxx . 5<ار لكطي  اردز ر في علـك ارلر  كأنكاع ل  ص -   

xxxi .عف ك لب اريلف نشرت عةر ارشةك  ارينكةك ل    درا  اردك كر دقدد ار لد علي ةال ي: انظر -   
 

xxxii
ة العربيّ مة ا، اؼبنظّ قافة بوصفها تعبريً ، ضمن الثّ ةغة العربيّ عليم العارل وأثره يف مستقبل اللّ تعريب التّ : سعيد عبد اهلل حارب _ 
، بية والثّ للرتّ   .=6، >6: 7<<6، تونس، 8قافة والعلـو

xxxiii
/ 7<و، ة، حبث مرقوف، رسالة دكتوراه، جامعة تيزي وزّ غة العربيّ ة يف تنمية اللّ ة العربيّ قافيّ سات الثّ اؼبؤسّ  :صاحل بلعيد _ 
6>>8 :; 

xxxiv
 .869/ :: تنظر ترصبتو يف األعالـ _ 

xxxv
 .<: اعبريً قافة بوصفها تة، ضمن الثّ غة العربيّ اللّ  عريب وأثره يف مستقبلتعريب التّ : اـشاكر الفحّ  _ 
xxxvi
 .=6، >6: عليم العارلتعريب التّ : سعيد عبد اهلل حارب _ 
xxxvii
 . :=6_>>6: :8د ، دمشق، ؾبلّ وريّ ة اجملمع السّ وينظر ؾبلّ . >:: دور: صاحل بلعيد _ 
xxxviii

، ضمن ؾبلّ غة العربيّ ذبربة ؾبمع اللّ : مرةؿبمود السّ  _  ، 7=<6ة، جويليّ و اف، جواف ة ؾبمع األردف، عمّ ة يف تعريب العلـو
 .655: ;6، :6: عدد

xxxix
 .>:: =<<6 ،، فرباير886، رابطة األدباء يف الكويت، العدد "البياف"ة ؾبلّ  _ 

xl
 .;77: ةغة العربيّ ات واللّ سانيّ اللّ : عبد القادر الفاسي الفهريّ  _ 
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 8<ص :7عدد مجلة عالمات سٌمٌابٌة –سلوى النجار -طاقة الصورة الداللٌة -6

 :(ارااؿ ار ل ع)رل ك ع أكّر في  ذا اردكيكع لنظر-7
 786 ل ل  علرـ ارديرف عدد - رةد  عةد ار الـ ريكاف-ةلؿ ةل س  أرلؼ–ارديلكدل ل  ةيد ا ن رنت  

  =<<6دلرس  ارككلت -

 >9ص 9<<6بٌروت  -مكتبة لبنان-7ط-عدنان الخطٌب-المعجم العربً بٌن الماضً والحاضر:ٌنظر-8 
ص – 8<<6 –بٌروت  -دار العلم للمالٌٌن -8ط–عبد الرحمان بدوي .د  -موسوعة المستشرقٌن:ٌنظر-9

7>6 
 958ص:ٌنظر  المرجع نةسه -:
 ٌبرز فً هذا المٌدان  احمد فارس الشدٌاق فً كتابه الجاسوس على القاموس -;
عب على الطلبة استعماله  هذا العمل لم ٌتم إلى حد الساعة ،حتى لو كتب له الظهور فسٌكون من الص->

 :ألنه ٌتطلب مهارة 
 .تجرٌد الكلمة من حروفها-
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 .إرجاع الحروف اللٌنة إلى أصلها -
 .إعادة الحروف المحذوفة-
  تحدٌد مدخل الكلمة -
 هذه المعلومات مؤخوذة من  الموقع الرسمً للمعهد على االنترنت-=

-ارككلت  –ـ كث ؼ – 9=6رديرف  عدد ل ل  علرـ ا-نةلؿ علي-اريرب كعار ارديلكدلت:لنظر-<
  ;6ص 9<<6

ذات إمكانات تخزٌن ضخمة، حٌث ٌمكن  ROM 6=<6سنة  CD-ROM  ظهر قرص اللٌزر -65
ألف صةحة مطبوعة،  7:5ملٌون رمز وهو ما ٌساوي حوالً  5=;للقرص الواحد أن ٌختزن ما ٌعادل 

   DVDلٌظهر للوجود قرصلعدة سنوات  CD-ROM شاع استعمال أسطوانة لٌنة 755أو محتوى 
 BLUE-RAY-DISC بسعة المضاعةة  فً التخزٌن التى وصلت فً آخر أنواعه ظهورا وهو قرص

للوجه الواحد مع إمكانٌة التخزٌن على الوجهٌن بسعة قصوى تقدر  GB 75:بسعة تخزٌن تقدرب 
 GB30:ب
 اإلنترنت بثمن أو دونه، وغالًبانوعة التً ٌتم تقدٌمها عبر شبكة تمالخدمات ى الهو مةهوم ٌطلق عل-66  

 ٌستةٌد من هذه الخدمات الشركات، وقلٌل من المستخدمٌن العادٌٌن ، من التطبٌقات الةعلٌة لمةهومما 
(Cloud Computing) ،موقع ما هو متوفر على  (Google)   استخدام برامج تحرٌر حٌث ٌمكن

  االنصوص، وحةظها هناك مجان

ٌُعنى بتنسٌق جهود اءت فكرة إنشاء مكتب تج-67 نسٌق التعرٌب ، بهدف خلق جهاز عربً متخصص ، 
والمساهمة الةعالة فً استعمال اللغة العربٌة فً  الدول العربٌة فً مجال تعرٌب المصطلحات الحدٌثة،

الحٌاة العامة وفً جمٌع مراحل التعلٌم وفً كل األنشطة الثقافٌة والعلمٌة واإلعالمٌة، ومتابعة حركة 
 .فً جمٌع التخصصات العلمٌة والتقنٌةالتعرٌب 

تنةٌذاً لتوصٌات مإتمر التعرٌب  -وقد اقتنعت الدول العربٌة بدور هذا الجهاز وبؤهمٌة إحداثه، فانعقدت 
، ثم 7;<6فبراٌر  <6الدورة األولى لمجلسه التنةٌذي بالرباط فً  -6;<6األول الذي التؤم بالرباط سنة 
لحق باألمانة العامة لجامعة ُُ  .<;<6الدول العربٌة فً مارس  أُ

وعند قٌام المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم كوكالة متخصصة فً نطاق جامعة الدول العربٌة فً 
المكتب الدابم لتنسٌق التعرٌب ) ، وكان ٌسمى آنذاك 7><6، أُلحق بها هذا الجهاز فً ماٌو 5><6ٌولٌو 

داخلً من قبل المجلس التنةٌذي للمنظمة فً دورته الثامنة ، وتم إقرار نظامه ال(فً الوطن العربً 
 .8><6/ 7/ 8إلى  6/>7المنعقدة بالقاهرة من 

 
 
 


