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 .نقد ومناهج / 1-ماستر/ دروس في مقياس المصطمح النقدي 

. سامية عميوات:إعداد الدكتورة

: المصطمح الّمساني في النقد: عنوان الدرس

 تعد دراسة المصطمح الّمساني موضوعا :المصطمح الّمساني بين الوضع والترجمة- 1
جوىريا داخؿ الحقؿ الّمساني بحكـ المكانة اليامة التي يحتميا في بناء شبكة مف العالئؽ 

التواصمية بيف كؿ المكونات التي تشتغؿ بتطوير الدرس المساني الحديث، وكذلؾ التنوع الذي 
تركيبة، صرفية،  )يطبع المستويات والطرؽ التي تعمؿ عمى بنائو داخؿ قوالب لغوية مختمفة 

. (صوتية، داللية 

فالمصطمح الّمساني ىو المصطمح الذي يتداولو الّمسانيوف لمتعبير عف أفكار ومعاني      
لسانية، ويمكف أف يكوف مظمة بحثية تضـ تحت جناحييا أعماال عممية تبحث في 

ليس لكونو عمميا في حّد " العممية"ويتسـ المصطمح المساني بصفة . المصطمحات المسانية
نما لمظروؼ التي تمت فييا صياغتو، فيو يتأرجح بيف ما ىو معرب ودخيؿ ومترجـ . ذاتو، وا 
فالمصمح المعرب ىو ذلؾ المفظ الذي تقترضو المغة العربية مف المغات األخرى وتخضعو 

لنظاميا الخاص بإجراء تغييرات عميو، إما بالزيادة أو النقصاف أو بإبداؿ بعض حروفو مثؿ 
الذي خضع لنظاـ صرؼ الّمغة، فأصبح معرّبا عمى النحو " Glossématique"مصطمح 

وزيادة حرفي الياء والتاء المربوطة " غ" بحرؼ "G"وذلؾ بإبداؿ حرؼ " غموسيماتية: "التالي
. وفقا لممقاييس العربية وبنائيا

      أما المصطمح الدخيؿ فيو الذي تقترضو المغة العربية مف المغات األخرى وتبقيو عمى 
بينما المصطمح المترجـ . حالو دوف إدخاؿ أي تغيير عميو سواء في حروفو أو في صيغتو

فيو المصطمح الذي دخؿ إلى الدرس العربي عف طريؽ الترجمة باعتباره نقال لممفاىيـ 
ويمكف أف ينظر إلى واقع المسانيات العربية عامة . المستجدة عمى ساحة المسانيات
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ومصطمحاتيا خاصة مف خالؿ مرحمتيف مف الزماف، امتدت األولى مف صدور كتاب عمـ 
إلى عقد السبعينات، أما الثانية فامتدت مف السنوات األولى مف " عمي الواحد وافي"المغة ؿ

أزمة المصطمح " ويمكف مالحظة أّف ما صار يعرؼ بػػ.  تقريبا20ذلؾ العقد إلى نياية ؽ
كاف نتاج المرحمة الثانية التي شيدت توسعا مّطردا اتفؽ مع " الّمساني ومشكالت الترجمة

، عمى عكس األولى التي لـ 20توسع الدرس الّمساني في أوروبا و أمريكا في منصؼ ؽ
ورغـ ذلؾ فإف المفاىيـ التي جاء بيا المحدثوف لممصطمح الّمساني متقاربة في . تشيد ذلؾ

أطرىا العامة، فيي تدور حوؿ نقؿ داللة األلفاظ أو تغييرىا أو تبّدليا، وىذا االنتقاؿ أو 
التغّير بعضيـ يراه مقّيدا بشروط كالمحافظة عمى المناسبة أو االرتباط بيف الداللتيف أو 
االلتزاـ بالصورة المفظية األصمية لمكممة، وبعضيـ يرى أنو البّد مف مسّوغ ليذا النقؿ مف 

الداللة األصمية إلى الداللة االصطالحية، والمسّوغ عادة يعني وجود مناسبة بينيما ولو مف 
.  بعيد

لما كانت ترجمة المصطمحات ىي التعبير عف : شروط ترجمة المصطمح الّمساني -2
مفاىيميا بمغة أخرى غير الّمغة التي وردت بيا، فإف ذلؾ ال يتأتى إاّل بتحصيؿ معرفة كافية 
بمعجـ المغة اليدؼ وبقواعدىا النحوية والشحنات الثقافية التي يحمميا المصطمح، إضافة إلى 

. ذلؾ ضرورة اإللماـ بالشروط التي تضبط عممية نقؿ المفاىيـ مف لغة إلى أخرى

إذا كانت كّؿ لغة في عموميا تتأثر بتجارب المتكمميف في العالـ الخارجي، ومف ثـ تعكس * 
. تصّورىـ ليا ، فإف المصطمحات الّمسانية ليست بعيدة عف كّؿ ذلؾ

إذا كانت المصطمحات العممية والتقنية إحدى خصائصيا خاصية العالمية، فإف ىذا النمط * 
. مف المصطمحات ال يسمـ مف التأثر بثقافة المجتمع بأوسع مفيـو لو
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مف ىنا فإنو ال يمكف تصور أنو بمقدور غير المتخصصيف أف يترجـ مصطمحا مف 
المصطمحات كما يتصور تحقيؽ التطابؽ بيف مصطمحيف دوف إدراؾ الخصوصيات الثقافية 

: لكؿ منيما، وفي يمكف رصد شروط ترجمة المصطمح الّمساني في العناصر التالية

. اإلحاطة بالّمغتيف األصؿ واليدؼ وثقافتيما- 

. مراعاة ظروؼ صياغة المصطمح األصؿ وعدـ تجريده مف سياقو- 

ضرورة األخذ بعيف االعتبار تطور المصطمح فيو ككائف حي يولد وينمو ويتطور وقد - 
. يموت، وفي ىذه السمسمة قد تتغّير دالالتو

. أف يكوف ذا ثقافة موسوعية- 

. أف يمتمؾ الخبرة والميارات الالزمة- 

    يعّبر المصطمح عف ثقافة اآلخريف وحضارتيـ، مما يستوجب ترجمتو، فترجمة 
، ألف لكّؿ عمـ اصطالح  إذا لـ يعمـ بذلؾ ال يتيّسر "المصطمحات ىي مفاتيح كّؿ العمـو

". الخوارزمي"عمى حّد قوؿ " لمشارع فيو إلى االىتداء سبيال وال قسمة دليال

   ولذلؾ وجب ترجمة المصطمح إلذاعة مختمؼ اكتشافات الدوؿ الغربية وعموميا لالطالع 
عمييا ومواكبة ركب التقدـ الثقافي والحضاري، مف ىنا تكمف حاجة ترجمة المصطمح الّمساني 

لتحقيؽ غايتو لمتواصؿ االجتماعي وكسر الحواجز وتقميص المسافات واليّوة بيف المنتج 
. والمستيمؾ في الميداف المعرفي والفكري

:  تعترض المترجـ إشكاليات لغوية أثناء وضع المصطمح المناسب يمكف جمعيا فيما يمي

. عدـ االطالع عمى التراث الّمغوي- 

. عدـ التقيد بمنيجية واضحة لوضع المصطمحات- 
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. خمط المترجـ العربي بيف السياقات المختمفة لمفظ الواحد- 

عدـ المكافأة بيف الرصيد المعرفي لأللفاظ المترجمة وبيف الرصيد الّمغوي، والمقصود عدـ - 
. وجود ألفاظ عربية كافية تقابؿ الفيض اليائؿ مف المصطمحات االختصاصية المتزايدة

تغّير مدلوؿ المصطمح بتغّير الزمف، وليذا يجب عمى المترجـ أف يمتمؾ ثقافة واسعة - 
. لإلحاطة بيذا المصطمح

 
 


