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ملخص البحث
اهتم الباحثون باملعاجم املختصة اهتامما كبريا ،فقاموا بجمع املصطلحات كل

علم ،ورشحها يف معجامت خاصة ألهنا مفاتيح العلم وأدوات التعلم وتفننوا يف
وضع هذه املعاجم ،فقرصوها عىل علم بعينه ،أو استوعبوا فيها طائفة من العلوم

ورتبوها ترتيبا موضوعيا ،أو سلكوا فيها مسلك الرتتيب اهلجائي عىل غرار
املعجامت اللغوية وتفاوتت رشوحهم للمصطلحات؛ فتجيء تارة خمترصة ومركزة
تكتفي بذكر الداللة اللغوية للفظ ،وتضيف إليها داللته االصطالحية يف دقة
واختصار وتنحو منحى البسط والتفصيل تارة أخرى؛ فتبني آراء العلامء والباحثني

وتشري إىل خالف املذاهب واملدارس ومن هنا كان موضوع هذه الورقة نظرات
املوحد ملصطلحات اللسانيات ملكتب تنسيق التعريب بالرباط ،نرصد
يف املعجم
ّ
فيه مادة املعجم ومنهجيته يف وضع املصطلحات وتعريفها ،ومسجلني أهم املزايا
واملآخذ عىل هذا املعجم.
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ABSTRACT
Researchers pay much attention to the specified dictionaries , glean
the terms of each science in isolation and illustrate them in certain
dictionaries. As these terms are of essentiality and keys to sciences,
they exert themselves in arranging them objectively and alphabetically
and elaborate whatsoever needs explanation. Such dictionaries manifest
the opinion of the scientists and researchers due to their denominations
and schools. Thus the present paper, Glances at the Unified Dictionary of
Linguistic Terms for the Arabization Coordination Bureau in Rabat, comes
into light to usher the merit and demerit of such a dictionary.
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 ...املقدمة ...
املوحد ملصطلحات اللسانيات هو معجم صدر عن مكتب تنسيق
املعجم
ّ

التعريب بالربـاط ،التـابع للمنظمة العربية للرتبيـة والثقافة والعلوم ،صدرت طبعته

األوىل عن مطبعة املنظمة بتونس سنة 1989م ،وصدرت طبـعته الثـانية عن مطبعة

النجاح اجلديدة بالدار البيضاء عـام 2002م .ظهر هذا املعجم يف املرحلة الثانية من

ين موحد ،حيث كانت املرحلة األوىل
إزمـاع مكتب تنسيـق التعريب وضع معجم لسا ّ
العلمية
من عام 1984م حتى عام 1989م تتضمن إعداد معاجم ألغلب املجاالت
ّ

بام فيها املجال اللساين الذي ظهر له معجم ثالثي اللغة (انجليزي -فرنيس -عريب)
وقد ُطبع عىل اآللة الراقنة( ،)1واح ُتفظ هبا يف مكتب تنسيق التعريب واملرحلة الثانية

تضمنت نرش املعجم املشار إليه ،أما املرحلة الثالثة فقد كانت يف عام 2002م .وقد

عقدت ندوة لدراسة املرشوع يف أواخر 1983م بمعهد العلوم اللسانية والصوتية

وزود بفهرسني عريب وفرنيس بعد أن
أقر املعجم عام ِّ )2(.1985
باجلزائر .وقد تم َّ

تدارسه األساتذة املشاركون؛ فصدرت طبعته األوىل عام  .1989ويشتمل املعجم
يف طبعته األوىل عىل مقدمة كتبها (حميي الدين صابر) املدير العام السابق للمنظمة

مع مقدمة وضحت كيفية إنجاز املعجم.

وقد صدرت الطبعة الثانية من املعجم عام  ،2002الذي ألفه فريق عمل من

اخلرباء العرب ،بإرشاف (ليىل املسعودي) وبمساعدة (حممد شباظة) ،ولقد أستعني

باملالحظات املوضوعية التي وصلت إىل املكتب ،أو ما جتمع لديه من نقد وتعليقات
حول املعجم ،وقد بذلت جلنة املراجعة جهد ًا طيب ًا من شأنه أن يرفع من املستوى
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العلمي للمعجم )3(.يقع هذا املعجم يف طبعته األوىل يف اثنتني وسبعني ومئتي

ويتكون من
صفحة ( .)272و ُيعد معج ًام ثالثي اللغة (انجليزي -فرنيس -عريب)،
ّ

تسعة ومخسني وثالثة آالف مصطلح ( ،)3059وقد وضع ّ
لكل مصطلح إنجليزي
رقم حسب تسلسله يف بقية املصطلحات .وتقع الطبعة الثانية يف ستني ومئتي صفحة
ٌ

( ،)260ويتكون من أربع وأربعني وسبعمـئة وألـف مصطلح ( ،)1744ورقمت
كذلك املصطلحات اإلنجليزية حسب تسلسلها مع بقية املصطلحات.

املوحد ملصطلحات اللسانيات
 -1مادة املعجم ّ

لقد تنوعت مادة هذا املعجم يف مداخلها عن غريها ممّا عرفناه من الكشوف

واملسارد واملعاجم؛ فقد اشتمل عىل مصطلحات خمتلفة يف فروع اللسانيات املختلفة
مثل :اللغات وخصائصها ،والصوتيات السمعية ،واألجهزة املستعملة يف حقل

الصوتيات السمعية واملعاجم ،والصوتيات العامة ،والداللة ،والنحو ومدارسه،
واللسانيات النفسية ،واللسانيات االجتامعية .ومن الواجب التنويه بسهولة

االطالع عىل املعجم املوحد واستعامله وذلك بفضل الفهارس العربية والفرنسية

املرتبة واملرقمة بشكل يسهل بحث مستعمل املعجم أي ًا كانت اللغة التي ينطلق منها

يف عملية البحث عن املصطلح.
املوحد
أ :مجع مادة املعجم ّ

املوحد ملصطلحات اللسانيات من طريق «مراسلة الدول
مجعت مادة املعجم ّ

العربية ومؤسساهتا املتخصصة ملوافاة املكتب بام يتوفر لدهيا من مصطلحات
إنجليزية وفرنسية مع املتداول من املقابالت العربية ،واستخراج املستعمل من

املصطلحات يف مؤلفات التعليم العايل ،إىل التنسيق ما جتمع من املادة املصطلحية
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ضمن قوائم ثالثية اللغة» .وأحلقت باملرشوع جمموعة من مصطلحات من طرف
األساتذة :عبد الرمحان احلاج صالح ،عبد اللطيف عبيد ،سعد عبد العزيز مصلوح

وعبد القادر الفايس الفهري (.)4لكن املعجم ال يبني طبيعة هذا اجلرد للمصطلحات.

وما يالحظ عىل املعجم املوحد أنه ال جيسد واقع تنوع االستعامالت االصطالحية
املتداولة يف أهم الكتابات اللسانية العربية احلديثة وأشهرها ،بل إنه ال يمثل إال النزر

القليل منها .إن تنفيذ خطة العمل املشار إليها سابق ًا يستلزم أن نجد اآلثار الواضحة

للمصطلحات اللسانية الرائجة يف أهم الدول العربية والسيام تلك التي بلغ فيها
البحث اللساين درجة علمية ال يستهان هبا .إن املفروض يف معجم رسمي أن يدرس
املصطلحات كلها وأن خيتار الشائع منها ليتم تعميمها وتوحيد اللسانيني العرب

حول استعامهلا .فهدف ّ
كل عمل اصطالحي هو التوحيد أوال ،واجلدّ ة ثاني ًا (.)5
املوحد
ب :مصادر مادة املعجم ّ

املوحد ال يشري يف طبعته األوىل إىل املصادر التي اعتمدها ،ويمكن
إن املعجم ّ

تبينها من خطة العمل التي سار عليها املرشفون ،حيث قام املكتب بمراسلة الدول
العربية ومؤسساهتا املتخصصة ملوافاة املكتب بام يتوافر لدهيا من مصطلحات يف

مؤلفات التعليم العايل .وورد يف مقدمة املعجم أيضا أن املكتب استعان بمجموعة
من املصطلحات وردت عليه من بعض األساتذة أمثال :عبد القادر الفايس وعبد
الرمحان حاج صالح وعبد اللطيف عبيد وسعد عبد العزيز مصلوح .غري أن ّ
املطلع

عىل املعجم يف طبعته الثانية قد تدارك األمر وأشار إىل جمموعة من املؤلفات اللغوية
واملعجمية العربية ،والقواميس املتخصصة بالعربية ،التي استعان هبا يف هتذيب املعجم
وإغنائه بإضافات جديدة منها :أبحاث كل من متام حسان ،وإبراهيم السامرائي،
وأمحد شفيق اخلطيب ،وعبد السالم املسدي ،وحلمي خليل ،وبيرت عبود ،وميشال
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زكريا ،وصالح جواد الطعمه ،وداود عبده ،وعيل القاسمي ،الفايس الفهري...،

ملتخصصني مثلNoam :
إلخ .وأشار املعجم إىل أنه استعان بأعامل ومؤلفات أجنبية
ّ

Chomsky، David Hartman، John Goldsmith، J.C. Càtford، G.Clements، F. Dell،
J. Peter Ladefoged، Lowenstamm، Joshua Fishman، William Labov، John
.)Mccarthy)6

ج :املستويات اللغوية
املوحد ملصطلحات اللسانيات هو معجم ثالثي اللغة ،وبام أن
بام أن املعجم ّ

العلم الذي خيتص به املعجم هو علم أجنبي بحت ،ولد يف رحاب مدارس غربية،

وتطورت مصطلحاته يف ذلك الوسط قبل أن يقوم املعجم بمحاولة نقل هذه
املصطلحات ،فإن رصدنا للمستويات اللغوية سيأخذ منه املعرب والدخيل القسط
األوفر؛ ألن املعجم يف احلقيقة ما هو إال نقل للعديد من مصطلحات اللسانيات

األجنبية ،وحماولة إعطاء تعريفات ملفاهيم هذا العلم.

 .1مستوى الفصيح :هو املستوى األول من املستويات اللغوية ،وقد اشتمل املعجم
املوحد عىل العديد من املصطلحات التي ترمجت إىل اللغة العربية بألفاظ من
ّ
اللغة العربية .فقد حاول فريق العمل يف املعجم إعطاء مقابالت عربية أصيلة

للمصطلحات األجنبية ،وترمجة معاين املصطلحات الغربية ،وهذا املنهج هو
أفضل الطرائق فمن أمثلة هذه املقابالت:

املصطلح باإلنجليزية املصطلح بالفرنسية

املصطلح بالعربية

رقم املصطلح يف
املعجم (ط)1

Context

contexte

سياق  -قرينة
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Verbal noun

Nom verbal

مصدر

2961
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Concept

concept

تصور  -مفهوم
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Message

message

خطاب

1670

املوحد عىل مصطلحات مرتمجة إىل اللغة
 .2مستوى العامي :ال يشتمل املعجم
ّ
العامية ،وذلك راجع إىل أن أعضاء فريق العمل يف املعجم هم متخصصون

يف اللسانيات ومن ثم مل حيتاجوا إىل االستعانة بالعامية لرتمجة املصطلحات
األجنبية؛ فاللغة العربية الفصحى غنية وثرية بعدد هائل من الكلامت ،أغنى

املصطلحيني عن االلتجاء إىل األلفاظ العامية.

 .3مستوى املعرب ومستوى الدخيل :احتوى املعجم عدد ًا غري قليل من الكلامت
املعربة والكلامت الدخيلة ،وذلك يرجع إىل التطور اهلائل الذي يعرفه البحث
ّ

العاملي الذي يعكس الصعوبات التي ماتزال تواجه تعريب اللسانيات
اللساين
ّ

املهم ال يتأتى إ ّ
وتبني ّ
ال باالنخراط
أن الطريق إىل سدّ هذا الفراغ االصطالحي ّ
ين وجعله بحث ًا علمي ًا يف جامعاتنا ومراكزنا العلمية.
ُك ّلي ًا يف الدرس اللسا ّ

()7

«فالعلم الذي نخوض فيه منسوخ وليس مستوعب ًا ولذلك فإن التشويش
الطارئ عىل املصطلحات يبدو طبيعي ًا ألننا نستهلك منه بحسب ما يعرض

علينا وباعتبار طلبنا منه».

()8

املعربة والدخيلة يف املعجم
وعند حماولتنا إلحصاء املصطلحات اللسانيات ّ

املوحد ملصطلحات اللسانيات بطبعتيه ،أمكننا الوصول إىل ّ
أن عدد املصطلحات
ّ
املوحد يف الطبعة األوىل  89مصطلح ًا ،أما يف طبعته
ا ُملعربة والدخيلة يف املعجم
ّ

الثانية فقد نقص وأصبح  40مصطلحا .ويف التعامل مع هذه املصطلحات راعى
مصنفو املعجم العديد من املعايري اللغوية (الرصفية والصوتية)؛ حيث ّ
إن هناك
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عربت بصيغة عربية تتوافق مع أوزان أبنية اللغة العربية( .)9وهي
مصطلحات قد ّ

املعرب ،ومن أمثلتها )Amalgam/Amalgame( :الذي ُع ّرب بـ
تندرج يف إطار ّ
( َم ْل َغ َمة) عىل وزن ( َف ْعللة) ،كام ّ
عربت بالكتابة الصوتية
أن هناك مصطلحات قد ّ
دون إحلاقها بأحد األوزان العربية وهي تندرج يف إطار الدخيل( ،)10من أمثلتها:

( )Créole/Creolاملعربة بـ (كريول) )tagmèm/tagmeme( ،املعربة بـ (تاكميم) /

( )tagmaاملعربة بـ (تاكمة) .أما مصطلحات أخرى فقد وردت مركبة ،فعند تعريبها

اكتفى املعجم بتعريب جزء فقط منها وترمجة اجلزء اآلخر ،وقد ُس ِّمي هذا النوع من
املعربات باملقرتض :وهو ما كان بعض أجزائه عربيا وبعضها أجنبيا ،وأطلق عليه
(حممود فهمي حجازي) اسم املختلط ،عىل حني سامه (جواد سامعنة) اسم املؤشب.

من أمثلته:

()analyse tagmémique/tagmemic analysis

عربت باملصطلح
ِّ

املركب (حتليل تاكميمي) (transcription éthnophonémique/ethnophonemic

 )transcriptionعربت باملصطلح (كتابة صوتية إثنولوجية).

 -2منهج املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات
أ :ترتيب املادة املعجمية
تبع مقدمة املعجم -بطبعتيه -تنبيه بأن املعجم رتب ترتيبا ألفبائيا ،انطالقا من

اإلنجليزية مع مقابالت فرنسية وعربية ،وإشارة إىل داللة الرموز املستعملة ،وهي:

(;) للفصل بني مرتادفات باللغتني اإلنجليزية والفرنسية )،( .للفصل بني مرتادفات
باللغة العربية )*( )11(.مصطلحات مرقمة نظرا لتعدد مفاهيم املصطلح األساس.

(  )/للفصل بني صفتني مشرتكتني للموصوف نفسه )( .الحتواء بعض الرشوح
أو التعريفات .يفضل املقابل العريب األول إذا تعددت املقابالت العربية وسبقت
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هبذه اإلشارة ( )12(.)-وقد زود املعجم بفهرسني عريب وفرنيس رتبا ترتيبا ألفبائيا،

مزودين ّ -
كل مصطلح عىل حدة  -بأرقام املصطلحات كام وردت يف متن املعجم،

طبقا للرتتيب األلفبائي اإلنجليزي .ووضع ّ
لكل مصطلح إنجليزي رقم حسب

تسلسله مع بقية املصطلحات ،وجعل له مقابل بالفرنسية والعربية مع كل رشح
لكل مصطلح باللغة العربية.
ب :منهج املعجم

أما عن منهجية العمل يف املعجم فقد ورد يف مقدمة الطبعة الثانية ما مفاده أنه:

«هناك جدال واسع يف شأن هذه املسألة التي يمكن تلخيصها يف موقفني متباينني:
فهناك من يفضل استخدام املصطلحات الرتاثية بمفاهيم لسانية حديثة ،وهناك من

يؤمن بقطيعة معرفية واضحة بني الرتاث واللسانيات ويؤثر التوليد والتجديد يف

املصطلح .وبني هذين املنظورين حاولنا أن نسلك مسلكا وسطا و انتهجنا طريقة

تستند ،أوال و قبل كل يشء إىل االستعامل الشائع ،الذي أصبح مقبوال لدى عدد
كبري من اللسانيني .فمثال الصامت والصائت والرصفة والصوتية ،والسمة،
والصوتيات ،والصواتة ،والرصافة ...،الخ ،وردت يف كثري من الكتابات الرشقية
واملغاربية عىل السواء وصارت هذه املصطلحات متداولة ألهنا ال تبدو ال غريبة

وال مصطنعة )13(».ويتلخص منهج واضعي املعجم يف توحيد املصطلحات اللسانية
العربية يف ما يأيت:

 .1تفضيل اللفظ العريب عىل اللفظ األجنبي.
 .2تفضيل ما كثر استعامله ،وكان لفظه بسيطا (غري مركب) ،وسهل نطقه ،وصلح
لالشتقاق من اللفظ العريب.
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فهي إذن رشوط مبدئيا يتفق الكل حوهلا ،إال ّ
أن واضعي املعجم أخفقوا

أحيانا يف حتقيق خطتهم حيث أن املرء قد جيد مصطلحات أفضل يف معجامت
أخرى ومنها تلك التي سبقته يف الظهور ويبدو أن واضعي املعجم مل يستفيدوا منها

متام االستفادة( .)14و أن واضعي املعجم حاولوا جتنب جمرد تعريب املصطلحات،

ما أدى هبم إىل االستنجاد بالكلامت املركبة مقدمني يف كثري من األحيان أكثر من

مقابل عريب للكلمة األجنبية .فاملعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات قد تضمن
أكرب عدد من الكلامت املركبة وأعىل نسبة :فهناك  32مصطلحا مركبا وهذا يمثل

نسبة  46.37 %من العدد اإلمجايل للمقابالت العربية املقرتحة يف ذلك املعجم.

()15

ومن أمثلتها :فعل احلكاية (( )Narration/Narration (1038حالة التجاوزAblative/

...)16()Ablatif (3الخ.

ج :التعريف املعجمي يف املعجم املوحد
يعد التعريف املعجمي أحد الركائز التي تقوم عليها الصناعة املعجمية ،وهو

أصعب خطوة عىل اإلطالق؛ أل َّنه َيقتيض اإلحاطة بدقائق معاين الكلامت ،وتزداد
الصعوبة ،عندما ُيواجه املعجمي (املصطلح العلمي) :فتعريفه عىل الوجه املطلوب،

يتطلب الدراية بمجاله املخصوص وباملستجدات املعرفية املتعلقة به ،ممّا يستدعي
الدخول يف غامر املصادر العلمية ،لتقديم تعريف علمي للمصطلح املعني.

()17

واملعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات قد صادفته مثل هذه العقبة حيث نجد

أن الطبعة األوىل قد اكتفى واضعو املعجم فيها بالعديد من املصطلحات ،باالقتصار
عىل وضع املقابالت العربية عىل الرغم من أمهية هذا الصنيع .حيث نالحظ غياب
اجلانب الثاين يف معجم متخصص من هذا املستوى وهو جانب التحديد والتعريف.
وبعد االطالع عىل مصطلحات هذه الطبعة توصلنا إىل اإلحصائية اآلتية69 :
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مصطلحا عرفت بالضد – تعريف سلبي ،-من خالل استعامل ألفاظ (ضد) و(يف

مقابل) و (عكس) .مثل ( )2368( )relevant/pertinentمم ِّيز (يف مقابل العريض أو

العارض) .أما  16مصطلحا فقد عرفت باملثال .من مثلborder mark ;boundary(:

 )333( )marker/ marque de frontièreعالمة الطرف (التنوين مثال) ،عىل حني

 86مصطلحا حددت فيها اللغة التي يستخدم فيها ،أو املجال الذي يستعمل فيه ،أو

العامل أو النظرية أو املدرسة التي أطلقت وتبنت هذا املصطلح ،من خالل استعامل

حريف اجلر (يف) و (عند) .مثل املصطلح

interrogation de confirmation tag

 )2810( / questionاالستثبات (يف اللغة اإلنكليزية)morpheme alternant/ ،

 – )1742( morphonemeوحدة رصفية (عند مارتيني)–

بدل ترصيفيslot/( ،

 )2569( )cotexte d’occurrenceحيز وظيفي (يف اجلملة يف املدرسة التاكميمية).
أما املصطلحات التي قدم املعجم املوحد تعريف ًا هلا ولو كان تعريفا بسيطا وهو يف

احلقيقة غري ٍ
كاف فقد بلغ عددها  316مصطلحا .مثل)attraction/ attraction( :

( )255جذب )2758( )synapsy/ synapsie( ،التعدد (تعدد الدوال يف التسمية

الواحدة) .أما باقي املصطلحات حوايل  2572مصطلحا فقد تم فيها االقتصار عىل
وضع املقابل العريب فقط ال غري دون رشح أو متثيل أو توضيح معناها .من مثل:

(َ )2435( )saying/ proverbeم َثل )1396( )intimacy/ intimité( ،ألفة.

يعد املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات يف طبعته الثانية سنة  2002تطورا

نوعيا يف املصطلحات اللسانية العربية فقد شهد مقارنة مع طبعته األوىل تطورا،
إن عىل املستويني املتن أو العرض .فقد أضفت العديد من الرشوح للمصطلحات

واستعمل املعجم العديد من أنواع التعريف يف إيضاح مفاهيم هذه املصطلحات،

وسنعرض بعض نامذج أنواع التعريف املستعملة يف املعجم يف طبعته الثانية.
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استعمل املعجم املوحد التعريف باملرادف يف مثل

(Base component/

 )220( )Constituant de baseمكون أساس :مكون رئيس .واستعمل املعجم
املوحد التعريف باملثال يف أغلب املصطلحات .ومل يقترص املعجم كام يف طبعته
األوىل عىل التمثيل للمصطلح فقط ،بل ُيقدَّ م توضيح ًا وتعريف ًا للمصطلح ثم يدعم

هذا املفهوم باملثال .يف مثل:

(mark / Marque de frontière

)219( )Barrier

عالمة احلد :رمز يوضح بداية وهناية وحدة لغوية ما .مثال :عالمة احلدّ للرصفية

املوحد يف كثري
هي [ ]+أو الكلمة هي[ ]#أو اجلملة هي [ .]##واستعمل املعجم ّ
من املصطلحات التعريف اإلحايل ففي مصطلحات حيال إىل املصطلح العريب –

املقابل العريب ،-ويف مصطلحات أخرى حيال إىل املصطلح األجنبي .باستعامل
احلرف (ظ) أو الفعل (انظر) ومن مثل )1499( )Substance/ Substance( :ما ّدة:

ظَ .ش ْكل.و( )1183( )Phonemic/ Phonémiqueصوتوي :ظ.Phonematic .

وأهم ميزة يف املعجم املوحد استعامله للتعريف املوسوعي املشهور بإحاطته

بالكثري من جوانب املصطلح الواحد ،واستعامله يف جماالت عديدة .ومن أمثلته:
()Grammar/ Grammaire

(َ )694ن ْح ٌو :تعدد مفاهيم النحو بتعدد النظريات

اللسانية ،يمكن أن يستخدم منها أربعا أساسية -:هو الوصف الكامل للغة  -هو
وصف للرصفيات النحوية واملعجمية ودراسة صيغها وتكوين كلامت أو مجل فهو

يلغي الصواتة ويشبه إىل حد كبري ما يسمى بمجال الرصف والرتكيب - ...هو
وصف للرصفيات النحوية دون عناية باملعجم والصواتة وتكوين الكلمة واالقتصار

عىل الرتكيب دون سواه - .يف اللسانيات التوليدية ،يعد نحو لغة معينة نموذجا
للقدرة املثالية التي تقيم عالقة بني الصوت واملعنى  .-ويولد النحو جمموعة من

األوصاف البنيوية التي حيتوي كل منها عىل بنية عميقة مزودة بتأويل داليل وبنية
سطحية مزودة بتأويل صويت.

182

يرتبط التعريف االصطالحي ارتباطا وثيقا باملعاجم املختصة ،اذ يعدّ تعريف

أهم سامت املعجم املختص .وخيتلف التعريف املصطلحي وهو أفضل
املصطلحات ّ

أنواع التعريف يف جمال املعاجم املتخصصة ،عن التعريف اللغوي العام ،فهو يتسم

بالدقة واإلجياز اعتامدا عىل مبدأ الرتتيب التدرجيي للسامت الداللية التي متكن

من حتديد املصطلح يف إطار جمموعة من العالقات ومبدأ حرص العنارص السياقية
املكونة ملرجعه أي ملسمى املصطلح .وقد أدرك واضعو املعجم املوحد ملصطلحات
اللسانيات خاصة يف طبعته الثانية هذه احلقيقة وهو ما جعلهم حياولون االلتزام

بالتعريف املصطلحي يف أكثر املصطلحات الواردة يف املعجم.

ومن أمثلة هذا النوع من التعريف املستعملة يف املعجم املوحد:
Constituant catégoriel

(Ctegorial

مكون قويل :يف النحو التوليدي
ّ )305( )costituent/

جزء من األساس ،حيدد نظام القواعد املتحكم يف املتواليات ،من جهة ،والعالقات
املكونة للبنية العميقة من جهة أخرى -.النسق القويل
النحوية بني الرموز املتوالية ّ

تسمية أعطيت للتدوين احلسايب لبار هليل الذي يتضمن مقولتي اجلملة واالسم
فقط.

د :االستشهاد املعجمي
استعمل املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات يف طبعتيه االستشهاد بنصوص

صحة تعريفاته ،أو إلبعاد اللبس والغموض عنها ،أو للفت االنتباه إىل
إلثبات ّ

خاص من جوانب استخدام املصطلح .ومل يعتمد املعجم املوحد عىل أي
جانب
ّ

شاهد من القرآن الكريم أو احلديث النبوي أو الشعر أو الشواهد النثرية (أقوال
العرب املأثورة)؛ والسبب يف ذلك يرجع إىل طبيعة املجال الذي يعاجله املعجم

وهو اللسانيات والذي ال حيتاج هلذا النوع من الشواهد .إنام اكتفى واضعو املعجم
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بصنع الشاهد للتدليل عىل استعامل معني أو زيادة توضيح تعريف ما .ومن األمثلة
املصطنعة يف املعجم املوحد)511( comoplétiviseur * Complementizer/ :

()18

– املحمول به (مثل أن ّ
وأن) تقريب تام )19()919( * Lexie/ lexie .لفظة :مصطلح

حسب املدرسة اخلليلية ،وهي ختتلف عن الرصفية (أصغر وحدة دالة) وعن الكلمة

(أصغر وحدة مؤلفة) .وقد تكون كلمة بسيطة مثل :مائدة أو تكون مكونة من عدة
كلامت.

املوحد ملصطلحات اللسانيات
 -3تقييم املعجم ّ
أ :حماسن املعجم
ينضاف املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات للعدد القليل من املعاجم

العربية احلديثة املتخصصة يف اللسانيات ،وقد محل يف طياته الكثري من اإلجيابيات

التي ميزته من غريه من املعاجم ونذكر منها:

 .1سهولة االهتداء فيه إىل املصطلح املراد البحث عنه ،وبأي لغة كانت؛ ألنه
اعتمد ترتيبا ألفبائيا انطالقا من اإلنجليزية مع مقابالت فرنسية وعربية ومزود
بفهرسني عريب -فرنيس ،مرتبني ترتيبا ألفبائيا ،ومزودين ّ
كل مصطلح عىل
حدة بأرقام املصطلحات كام وردت يف املتن.

 .2اعتمد يف استخالص مادته عىل جمموعة قيمة من املؤلفات اللغوية واملعجمية
ملتخصصني.
العربية ،و استعان بأعامل ومؤلفات أجنبية
ّ

 .3سلك مسلكا وسطا بني دعاة استخدام املصطلحات الرتاثية بمفاهيم لسانية
حديثة ،وبني الداعني إىل إحداث قطيعة معرفية بني الرتاث واللسانيات
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والتجديد يف املصطلح .وانتهج طريقة تستند إىل االستعامل الشائع الذي أصبح

مقبوال لدى عدد كبري من اللسانيني.

 .4اعتمد عىل أفكار جمموعة من املدارس اللسانية ،كاملدرسة الوظيفية ،والتوزيعية
واملدرسة التحويلية ،كام اعتمد عىل خمتلف الفروع ،واملكونات داخل املدرسة

الواحدة كالنحو التوليدي والنحو الوظيفي.

 .5مل يكتف بذكر املداخل واملقابالت األجنبية ،بل قدم مصطلحات مصحوبة
برشوحات وإن كانت موجزة.

 .6إعداده عىل وفق طريقة جيدة بدأت بمراسلة الدول العربية ،ومؤسساهتا
املختصة ملوافاة املكتب بام يتوافر لدهيا من مصطلحات إنجليزية وفرنسية،

مع املتداول من املقابالت العربية ،واستخراج املستعمل من مصطلحات يف

جتمع من املادة املصطلحية يف قائمة
مؤلفات التعليم العايل ،وإىل تنسيق ما ّ

ثالثية اللغة )20(.ودراسته من قبل جمموعة من األساتذة وفق أسلوب علمي

دقيق.

ب :سقطات املعجم
وجهت العديد من االنتقادات للمعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات منها:
املوحد املصطلح األجنبي ومقابله العريب ،وحني تأيت إىل القسم
 .1يضع املعجم ّ
العريب تضع املصطلح العريب ورقم املصطلح الغريب لتبحث عنه يف القسم
اآلخر من الكتاب وهي مسألة ال ختدم أصحاب التعجيم (النقل من العربية

إىل لغة أجنبية) .وإن كانت ختدم أصحاب التعريب (النقل من األعجمية إىل
العربية)؛ ألن فيها تبذير ًا للوقت وإهدار ًا للطاقة ،عىل حني ينبغي االقتصاد يف
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العمل واجلهد وهو ما توفره تلك املعاجم التي تضع املصطلح الغريب ومقابله
العريب ،ويف اجلهة األخرى ،املقابل العريب بإزاء املصطلح الغريب(.)21

 .2االقتصار عىل وضع املقابالت العربية عىل الرغم من أمهية هذا الصنيع .لقد
غاب اجلانب الثاين يف معجم متخصص من هذا املستوى وهو جانب التحديد
والتعريف .ومن املؤسف أن املعجم املوحد يف طبعته األوىل خاصة  -عىل

الرغم من اإلمكانات املادية والكفاءات املشاركة يف هذا املرشوع املهم  -مل

يتجاوز ما قامت به معاجم سابقة والسيام املجهود الفردي ملحمد اخلويل
ورشاد احلمزاوي.

 .3هذا املعجم وقع يف مشكلة جماالت املصطلح ،حيث اعتمد بشكل كبري عىل
مصطلحات تتعلق بعلوم وثيقة الصلة باللسانيات ،غري أهنا ال ترتبط هبا

ارتباط ًا مبارش ًا وهذه العلوم هي :اخلط  -الكتابة  -النقوش واإلمالء –
القراءة ،وتعليم اللغة وأمراض اللغة ،وترمجـة ،والشعر والعروض ،والبالغة،
ونشأة اللغة ،وأنظمة سيميولوجية غري لسانية.

()22

 .4يكتنف هذا املعجم بعض التعمية يف تعريفه لبعض املصطلحات .فعىل سبيل
املثال ُيورد أسامء مدارس وال ُيشري إىل مصدرها أو مؤسسها أو أسامء أعالمها

مثل :مدرسة النحو املحدثني ( ،)1457واملدرسة الوصفية (،)23()718

ومدرسة احلالة النحوية ( .)298مدرسة براغ ( )1249مدرسة كوبنهاجن

( ،)425املدرسة الوظيفية (.)651

()24

 .5عدم التناسق االصطالحي بوضع مقابل عريب واحد لعدة مصطلحات غربية
مث ً
ال :أن اللفظة العربية تركيب قوبل هبا Combinaison 479 :و

Sytagme

الفرنيس و  Phraseاإلنجليزي ( )2113ومنها اشتق تركيب فعيل أو اسمي و

 568 Constructوقريب منها  Construction 570و  .Nexus 1821وبعيد ًا
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عن هذا املعنى قابل تركيب  )2793( Synthèseضد حتليل .إن املصطلح

العلمي املتخصص ال يقبل إطالق ًا هذا النوع من الرتادف .إن رشط املصطلح

الصحيح أن يكون متميز ًا من غريه ،غري قابل للرتادف إال إذا كان ينتمي

ملجاالت معرفية متعددة.

()25

أ ّما فيام يتع ّلق بتفضيل واضعي هذا املعجم

املعرب ،فإن ذلك يتناىف ومصطلح
الكلمة العربية عىل ّ
()26
(براغامتية).
وعرب بـ
ُترجم بـ (دراسة
ّ
ّ
استعاملية) ّ

pragmatics

الذي

 .6انفراد (املعجم املوحد) بمصطلحات خاصة به وغري متداولة إال يف حدود
ضيقة .وبذلك يكون املعجم املوحد قد خرج عن الدور الذي أنيط به أصال أال
و هو توحيد املصطلح املوجود فعال إىل اإلدالء بدلوه يف اقرتاح مصطلحات
بدائل ألخرى موجود .وكان األوىل كلام توفرت مصطلحات أن خيتار املعجم

املوحد منها ما شاع استعامله و مل خيالف قواعد اللغة خمالفة رصحية )27(.ومن

أمثلة االنفراد االصطالحي يف املعجم املوحد نذكر عىل سبيل التمثيل ال احلرص

ما يأيت )801( )Distribution( :استغراق بينام الشائع يف الوسط اللساين هو

مصطلح التوزيع.

االصطالحي ،بمعنى أن (املعجم املوحد) مل يتبع طريقة
 .7اضطراب النسق
ّ
موحدة يف صوغ املصطلحات وعرضها ،فليس هناك  -فيام نعتقد  -خلفية
نظرية أو منهجية واضحة تضمن االتساق واألناقة واملرونة يف وضع املقابالت.

َ
مداخل ،وذلك عىل الرغم من
 .8يالحظ بصفة عامة غياب استعامل األفعال
أمهيتها وحاجتنا إليها .ونذكر عىل سبيل التمثيل ال احلرص:

catégoriser

و  clitiserو  coderو  ،décoderوهي أفعال مستعملة عىل نطاق واسع يف
اللسانيات احلديثة .وحيدث أن نجد بعض مشتقاهتا ،ولكننا ال نجدها مجيعها.
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مثال ليس عندنا  catégorisableو  catégoriserو  .catégorisabilitéويصدق
هذا القول عىل مشتقات  coderمثل codabilité :و .codé

 .9غياب االتساق االصطالحي لبعض املقابالت .إذ نقرأ مثال :يف املدخل رقم
(( )2253عالمات تطوحيية) مقابال لـ

markers

 ،Prosodicويف املدخل

( )2729مقابال لـ  .graphème supraségmentalفعالوة عىل االرتباك بني
املصطلح يف املفرد واجلمع ،نجد أن كلمة  supraségmentalتقابل (تطويح)،

حيث استعمل املصطلح يف عبـارات أخـرى مثــل (صفة تطوحيية) مدخل

()2728

()trait supraségmental

(.Phonème )supraségmental

ومدخل (( )2730وحدة تطوحيية)

 .10رغم احلرص عىل احرتام مبدأ تفضيل اللفظ العريب عىل اللفظ األجنبي نجد
واضعي املعجم قد اضطروا أحيانا إىل استخدام مصطلحات معربة عىل حني
أن غريهم قد أدى املفاهيم نفسها بمصطلحات عربية مولدة؛ فمصطلح

بالتاكميمية ،وكذلك كل
 )2809( tagmemicsقد عربت يف املعجم املوحد
َّ

ما اشتق منها مثل :تاكميمي ( )2808وتاكميم ( )2807وتاكمة (.)2806

 .11ما يميز (املعجم املوحد) هو غياب العديد من املصطلحات حتى أنه من املمكن
احلديث عن معجم غائب داخل معجم حارض .واملالحظ أن املصطلحات

الغائبة ليست موضوع جدل بني اللسانيني املعارصين أو مستعملة يف إطار
ضيق ،بل إهنا تعرف نوعا من الشيوع الذي ال يمكن معه عدم االنتباه له.

نذكر منها مصطلح

argument

املستعمل يف املنطق و التداوليات والنحو

التوليدي )28(.وقد كان بإمكان املعجم املوحد تعويض بعض املصطلحات

العامة بمصطلحات متخصصة متثل خمتلف مستويات التحليل اللساين تنتمي
ملختلف التيارات اللسانية املعارصة.

()29

188

 ...اخلامتة ...
فعىل الرغم من كل ما قيل يف املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات يبقى هذا

املعجم واحدا من املعجامت الرائدة يف جمال اللسانيات ،وقد استفاد مكتب تنسيق

التعريب من ُج ّل هذه االنتقادات املوجهة للمعجم ،وقام بتحيني املعجم املوحد يف

طبعة ثانية صدرت عام  .2002فقد جاء يف مقدمة الطبعة الثانية ما ييل« :من دواعي
التفكري يف حتيني معجم اللسانيات املوحد ،الطفرة النوعية التي عرفها هذا املجال يف

العقدين األخريين والتطور احلاصل يف املدارس والنظريات واملصطلحات العديدة
التي متخضت عنها وعن نامذجها ومناهجها» )30(.ال جدال إذن يف أن تعريف القارئ

العريب بمستجدات املصطلحات اللسانية يف الساحة العلمية هلو الغاية األساسية من
هذا التجديد .كام كشفت لنا القراءة املتمعنة هلذا املعجم (املعجم املوحد ملصطلحات

اللسانيات ،الطبعة  ،)2002مراعاة مصنفيه للعديد من املعايري اللغوية (الرصفية

والصوتية) ،يف التعامل مع ا ُملعرب والدخيل .فقد أفاد واضعو املعجم املوحد

( )2002من طرائق وضع املصطلح يف اللغة العربية ،وبشكل أكرب من التعريب

ومن الرتمجة اجلزئية؛ أي أن أسلوهبم اجته نحو وضع ُمقابل عريب للمصطلح العلمي
األجنبي ،ومما يزكي هذا التوجه وجود مقابالت عربية عبارة عن (اشتقاق أو ترمجة
أو عبارة اصطالحية) لعدد من املصطلحات األجنبية التي عربت يف الطبعة السالفة

املوحد مصطلحات اللسانيات يف طبعته الثانية تطورا
( .)1989وقد عدّ املعجم
ّ
نوعيا يف املصطلحات اللسانية؛ فهناك مواد زيدت يف املعجم وهناك بعض املواد

حذفت .عىل العموم فقد أخذت االنتقادات التي وجهت للطبعة األوىل و ما أكثرها
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باحلسبان ،وحدت املعاين املختلفة للمصطلح الواحد يف اللغة املصدر فمثال جيد

القارئ اآلن مقابلني ملصطلح  accentومها لكنة و نرب (أما يف السابق فقد قوبل فقط

بـ (نرب)) ،وأضيفت التعريفات للمصطلحات وختلوا عن عدد من املصطلحات

الرتاثية التي قد ال تتناسب مع املعاين املستحدثة ،فمثال لقد استعيض عن اسم
معنى(يف مقابل اسم عني) مقاب ً
ال لـ  abstract nounبـ (اسم جمرد) ،واستعيض عن

االستحسان يف مقابل  acceptabilityبـ (مقبولية) .و األهم من هذا هو أن املعجم
يف طبعته اجلديدة حيقق االجياز أو مرتبة التجريد االصطالحي يف صياغة أو انتقاء

املصطلحات( ،)31وذلك بالتعبري عن الكثري من املصطلحات بمقابالت مفردة

املوحد بحكم وزنه وليد هيئة مكلفة بتنسيق التعريب قد
وليست مركبة .فاملعجم ّ
تعرض لتسليط الضوء أكثر من غريه .ويظل (املعجم املوحد)  -عىل الرغم من ّ
كل

ما قيل فيه  -عمال مفيدا ،نظرا ألمهيته وأثره يف تنمية البحث اللساين العريب احلديث

تأليفا وترمجة .فهو يقدم دعام ال غنى عنه لكل مهتم باللسانيات يف جمال الرتمجة من
العربية وإليها ،ويف التعامل املبارش مع اللسانيات قراءة عامة أو ممارسة متخصصة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

سمري رشيف ستيتية :نحو معجم لساين شامل موحد ،مشكالت وحلول ،ص.174
املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات( ،إنجليزي -فرنيس -عريب) ،ص ( 11املقدمة).
املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات(ط :)2تقديم الطبعة الثانية ،ص .14
املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات(ط ،)1ص ( 11املقدمة).
مصطفى غلفان :املعجم املوحد للمصطلحات اللسانية ،أي مصطلحات ألي لسانيات،
ص.149
املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات(ط :)2ص (16املقدمة).
مصطفى غلفان :املعجم املوحد للمصطلحات اللسانية ،أي مصطلحات ألي لسانيات،
ص.164
سعد مصلوح :دراسات نقدية يف اللسانيات العربية املعارصة ،ص.21
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 .9فقد أقر جممع اللغة العربية بالقاهرة جمموعة من القرارات التي تضع األسس والقواعد التي
ترشد عملية صياغة املصطلحات وتعريبها ،ويمكن الرجوع إىل :جمموعة القرارات العلمية،
جممع اللغة العربية بالقاهرة.1963 ،
 .10والدخيل يف العربية هو :ألفاظ مقرتضة من اللغات األجنبية ومل ختضع للميزان الرصيف
العريب ،وال للقوانني الصوتية للعربية.
 .11املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات (ط ،)2ص .17
 .12املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات (ط ،)1ص .13
 .13املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات (ط ،)2ص .15
 .14حسن درير :املعجم املوحد ومسألة توحيد املصطلح اللساين العريب ،ص .160
 .15املرجع نفسه ،ص .167
 .16املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات (ط.)2
 .17ينظر :تويب حلسن :التعريف املصطلحايت يف بعض املعاجم العربية ،ص .245
 .18املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات (ط ،)1ص .29
 .19املرجع نفسه (ط ،)2ص .85
 .20ينظر :فريدة ديب :املصطلح اللساين يف املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات نقد وحتليل،
ص.136-135
 .21املرجع نفسه :ص.136
 .22مصطفى غلفان :املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات أي مصطلحات ألي لسانيات،
ص.160 -157
 .23املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات (ط.)1
 .24املرجع نفسه (ط.)2
 .25مصطفى غلفان :املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات أي مصطلحات ألي لسانيات،
ص.156
 .26سلطان بن نارص املنجيول :نقل املصطلحات اللسانية االجتامعية إىل العربية ،ص .44
 .27حسن درير :املعجم املوحد ومسألة توحيد املصطلح اللساين العريب ،ص .162
 .28مصطفى غلفان :استدراك عىل املعجم املوحد ،ص .78
 .29عبد القادر الفايس الفهري :اللسانيات واللغة العربية ،ج ،2ص .214
 .30املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات (ط ،)2ص ( .15املقدمة)
 .31حسن درير :املعجم املوحد ومسألة توحيد املصطلح اللساين العريب ص .164
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للمصطلحات اللسانية ،أي مصطلحات
ألي لسانيات ،جملة اللسان العريب،
العدد1998 ،46
 .10مصطفى غلفان :استدراك عىل املعجم
املــوحــد ملصطلحات اللسانيات جملة
الدراسات املعجمية ،تونس ،العدد ،2
يناير .2003
 .11املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،
مكتب تنسيق التعريب :املعجم املوحد
ملصطلحات اللسانيات( ،إنجليزي-
فرنيس -عريب) ،مطبعة املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم ،تونس ،ط،1
.1989

