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مدارس علم املصطلح 

       وشأث اإلادازض اإلاصؼلحُت في ول مً أوزوبا، الىمظا وأإلااهُا وحشُيىطلىفاهُا زم في شسق زوطُا وهرلً في فسوظا 

ً ازىين قسيم وهىدا زم باقي البلدان ألاخسي، حُث  كّظم الباحثىن اإلادازض اإلاصؼلحُت وفم معُاٍز
ّ
 وهما الت

رًً جؼّسكىا إلى هره اإلاظألت هرهس على طبُل اإلاثاٌ الباحث غي الوظائفّي والتقسيم الجغرافي
ّ
، ومً الباحثين ال

صا وابسي  (Pierre Auger)، وهرا الباحث بُير أوحير (Guy Rondeau)زوهدو  ا جيًر ري أشازث إلُه الباحثت ماٍز
ّ
ال

(Maria Teresa Cabré)   سحم إلى
ُ
حمل العىىان طمً هخابها وهى في ألاصل باللؼت ؤلاطباهُت وج ت ٍو ُّ ؼت الفسوظ

ّ
الل

لي
ّ
                            (.La terminologie, théorie, méthode et applications): الخا

قسيم الوظائفّي -1
ّ
ت  على اإلاهام أو الىظائف، وهى : الت ُّ ًسهص هرا الّخلظُم حظب هره  اإلادازض اإلاصؼلح

جُازاث  (03)؛ حُث كّظم مدازض علم اإلاصؼلح إلى زالزت (Pierre Auger( )1988)جلظُم كام به الباحث بُير أوحير 

ت؛ وهي والّخالي ُّ : مصؼلح

سانّيات- 1-1
ّ
از لظاوي مصؼلخي :املصطلحّية املوّجهة نحو الل ُّ از ج ُّ از مصؼلخّي ) ٌظّمى هرا الّخ ُّ عخبر أّوٌ ج َو

ت أال وهي ُّ ت  (Ecole de Vienne)مدزطت فُِىا : وهى ًجمع بين زالر مدازض مصؼلح ُّ ت أو ألاإلااه أي اإلادزطت الّىمظاوٍّ

ت ومدزطت  (Ecole de Prague)، مدزطت بساغ  ُّ ت أو اإلادزطت الّظىفُُد ُّ ظّميها البعع آلاخس اإلادزطت الّسوط َو

ت . مىطيى ُّ ت التي حعخمده في الخحلُل  وهى  اعخباز اإلاصؼلح ُّ وما ًسبؽ هره اإلادازض الثالزت هى جلً  اإلالازبت اللظاه

ت في  الر في الخعبير والخىاصل، ولها دخل هبير في بىاء ألاطع الّىظسٍّ
ّ
ت الث ُّ وىطُلت حشترن فُه هره اإلادازض اإلاصؼلح

رحميّ 
ّ
از الت ُّ ل في الّخ

ّ
از  خس حدًد ًخمث ُّ . علم اإلاصؼلح، هما مّهدث لظهىز ج

رجمة-1-2
ّ
از جسحمي:املصطلحّية املوّجهة نحو الت ُّ از اطم ج ُّ ؼلم على هرا الّخ ًُ از جأزيًرا هبيًرا ،   ُّ س هرا الّخ

ّ
وكد أز

تي 
ّ
ت وخاّصت في هىدا وبلجُيا ؛ فهى إذن مىبع ألاعماٌ ال ُّ ت في العالم الّىاػم بالفسوظ ُّ على جؼّىز ألاوشؼت اإلاصؼلح

ت ُّ ماث الّدول
ّ
ؼاث واملجمىعت ألاوزوبُت، ألامم اإلاّخحدة والُىوظيى1أهجصتها اإلاىظ

ّ
وإلُه ًسحع الفظل . إلخ... اإلاخعّددة الل

ت جسمُىم : ؛ هحى(Banques de termes)في ظهىز بىىن اإلاصؼلحاث ًّ حاد (TERMIUM)بىً الحيىمت الىىد
ّ
، بىً الاج

ت  (EURODICAUTOM)ألاوزوبي  ُّ . إلى ػير ذلً مً البىىن...(BTQ)وبىً الحيىمت الىُبُى

غوّو -1-3
ّ
 طيي الل

ّ
از حظب الباحثين  في الخلىين :املصطلحّية املوّجهة نحو الت ُّ  حُث ًخمثل هدف  هرا الّخ

از  ُّ ؼاث، فحظب هرا الّخ
ّ
ع إعادة الاعخباز لل اث، وهى يهخّم هثيًرا بمشاَز ُّ أو الخخؼُؽ ،وهى جُاز ظهس في  الّظبعُي

ت لؼت حعاوي مً الخؼس أن جخحّظً وذلً  بالّخدخل اإلاباشس واإلاىخظم والاطتراجُجي للهُئاث املخّىلت لهرا » ًمىً ألًّ

از أو هرا الّىىع مً . «الهدف وكاهىن مالئم وكسازاث مخّصصت لدشجُع الّخؼُير ُّ فالؼسض ألاطاض مً ظهىز هرا الّخ
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س اكخصادها مثل  ت وجؼٍى ُّ ؼت الىػى
ّ
ؼىي هى حشجُع الل

ّ
ت اإلاىّحهت هحى الّخخؼُؽ الل ُّ ل في اإلاصؼلح

ّ
ت اإلاخمث ُّ اإلاصؼلح

ا . ما حدر بأهدوهِظُا وماليًز

قسيم الجغرافيّ - 2
ّ
هى أٌو مً كّظم اإلادازض  (Guy Rondeau) ٌعخبر الباحث اإلاصؼلخّي غي زوهدو :الت

ت وذلً  حظب أماهً ظهىزها؛جخمثل  (06)اإلاصؼلحُت جلظُما حؼسافُا حُث كّظمها إلى طّذ  ُّ مدازض مصؼلح

: فُما ًلي

ت أو (:Ecole de Vienne )مدرسة فيينا- 2-1  حُث أػللذ عليها حظمُاث عدًدة منها اإلادزطت الّىمظاوٍّ

ت ُّ ت )صاحب  (Eugène Wüster )أما مؤطظها فُخمثل في اإلاهىدض الّىمظاوي أوحين فىطتر.اإلادزطت ألاإلااه الّىظسٍّ

ت: )وكد عسطها في زىاًا أػسوحخه بعىىان. (العاّمت في علم اإلاصؼلح ُّ ؼت الّخلى
ّ
(. الّخلُِع الّدولّي لل

ت وذلً بالترهيز على  الّخلُِع ُّ ا في الّدزاطت اإلاصؼلح ًُّ ري  حُث اعخبر فىطتر  الّىظام اإلافهىمّي أمًسا أطاط
ّ
ال

تي ظهسث في أواخس اللسن الّخاطع عشس وبداًت اللسن 
ّ
ت الجدًدة ال ُّ أصبح حاحت ملّحت لظبؽ اإلاصؼلحاث الّخلى

ً . العشٍس

ا، ولعّل الفظل في ذلً ًسحع إلى مسهص اإلاعلىماث الّدولّي 
ً
ت وشاػ ُّ حعخبر هره اإلادزطت مً أهثر اإلادازض اإلاصؼلح

مت الُىوظيى  (INFOTERM)للمصؼلحاث 
ّ
ري جأّطع بخعاون بين مىظ

ّ
ت طىت  (UNESCO)ال والحيىمت الّىمظاوٍّ

1971 .

ت(:Ecole de Prague )مدرسة براغ- 2-2 ُّ شُيىطلىفاه
ّ
مً أهبر ممثليها هجد .   ٌظميها  البعع  باإلادزطت الد

ؼت (Drozd)دزوشد 
ّ
ت؛ وذلً بالترهيز على البعد الىظُفّي لل ُّ ت الىظُف ُّ ظاه

ّ
، وهجده اطخلهمذ مً مدزطت بساغ الل

التي هي مهاد علم اإلاصؼلح فدزطذ اإلاصؼلحاث مً هره الّىىاحي معخبرة أّن اإلاصؼلح له دوز وظُفّي في » املخخّصت 

تي جحخاج إلى الّخىحُد اإلاصؼلخّي وجلُِظه
ّ
اث اإلاخعّددة ألالظً ال ُّ ؼت اإلاهىُت، وخاّصت في الىطع

ّ
، وذلً مً أحل «الل

ت ُّ ت والّظالف ُّ شُى
ّ
ت الد ُّ اث العلم ُّ صاٌ بين ألاوادًم

ّ
ت الاج ُّ . حظُير عمل

صا وابسي هي مً أػللذ هره الدظمُت على (:Ecole de Moscou )مدرسة موسكو- 2-3 ا جيًر  حعخبر الباحثت ماٍز

هره اإلادزطت، أما غي  زوهدو فظماها  اإلادزطت الّظىفُُدُت، وكد جسحمها الباحثىن العسب بترحماث مخخلفت؛ فعلى 

ت: طبُل اإلاثاٌ جسحمها علي اللاطمي بـ ُّ . وهي حظمُاث مخخلفت إلادزطت واحدة. اإلادزطت الّسوط

اث، ومً أبسش أعالمها ُّ الزُي
ّ
إلى حاهب  (Caplygin)ووابلجين  (Lotte)لىغ : ًسحع ظهىز هره اإلادزطت إلى بداًت الث

ً مً أمثاٌ صن : باحثين  خٍس تي . إلخ...(Danilenko)وداهلىيى  (Kandelaki)، واهدليي (Drezen)دٍز
ّ
مً أهّم الّىلاغ ال

ص عليها هره اإلادزطت ما ًلي
ّ
: جسه

  اإلافهىم وعالكاجه باإلافاهُم املجاوزة ألاخسي. 

 اإلاؼابلت بين اإلافهىم واإلاصؼلح. 

 جخصُص اإلاصؼلحاث للمفاهُم .
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ما حظب مىطىعاتها أو ما 
ّ
ا وإه ًُ ب اإلاصؼلحاث جسجًِبا ألفبائ

ّ
وباإلطافت إلى ذلً،فىجد هره اإلادزطت أنها  ال جسج

رجِب ًيىن 
ّ
ً بالّىظام اإلافاهُمي أو أّن هرا الت عّبر عىه عىد  خٍس . على شيل مجمىعاث ولِظذ بصىزة إفسادًت» ٌُ

« ووّل مجمىعت لها عىىانها اإلانهجيّ 

دًً لهره اإلادزطت هجد غي زوهدو :الكيبيكية/املدرسة الكندية-2-4 ُّ ( Guy Rondeau) مً أبسش العلماء اإلاش

ت (Boulanger)وبىلىجي  ُّ رحمت وذلً بترحمت اإلاصؼلحاث بين اللؼت  الفسوظ
ّ
، حُث وّحهذ اهخمامها إلى  الت

ت س ذلً إًجاًبا على هرا . وؤلاهجليًز
ّ
رحمت وعلم اإلاصؼلح، فلد أز

ّ
ت اإلاىجصة في مجالي الت ُّ وهظًسا لىثرة البحىر العلم

تي بادزث إلى إوشاء بىً للمصؼلحاث، وهرا ماحعلها جصدز  دوزٍت 
ّ
البلد؛ وبالّخالي أصبحذ هىدا مً أوائل الّدٌو ال

ت)مخخّصصت في علم اإلاصؼلح بعىىان   ُّ . (الىكائع اإلاصؼلح

ت ألّنها جىظس في كظاًا  ُّ ظاه
ّ
ت الل ُّ ص اإلاىهج اإلاعخمد علُه في هره اإلادزطت على الّدزاطت اإلاصؼلح

ّ
اإلافهىم » ًسه

ا على الّدزاطت  ًُ ؼت الخاّصت والعاّمت، وهى ما حعلها جظفي ػابًعا احخماع
ّ
ظمُت والّخمُيز بِىه وبين الل

ّ
وعالكخه بالد

ت ُّ ت«اإلاصؼلح ُّ ت إلى أبعاده الّخىاصل ُّ ظاه
ّ
. ، وبرلً ججاوشث الّىظس إلى اإلاصؼلح في أبعاده الل

ً (:Ecole française)املدرسة الفرنسّية - 2-5 اث مً اللسن العشٍس ُّ ت في الّظبعُي ُّ  جأطظذ  اإلادزطت الفسوظ

ع حُلبر (20ق ) عخبر لَى ت، ومً أعالم هره اإلادزطت  (Louis Guilbert)، َو ُّ ت الفسوظ ُّ س في اإلاصؼلح
ّ
أّوٌ مً فى

؛ حُث اهصب اهخمام  هؤالء (Josette Rey-Debove)وحىشٍذ زي دًبىف  (Alain Rey)أالن زي : هرهس أًًظا

ت  ُّ فه وكُاطه معخمدًً في ذلً على مفهىم الحلل » الباحثين  حٌى كظ الاشخلاق اإلاصؼلخّي وهُفُت جىلُده وحعٍس

ت، ومً زّم محاولت وطع «الّدالليّ  ُّ ، وذلً مً أحل الّىظس في هُفُت جصيُف اإلاصؼلحاث حظب الحلٌى الّدالل

ف اإلاالئم ليّل مصؼلح مً اإلاصؼلحاث داخل وظله اإلاعسفّي الخاّا  . الّخعٍس

 Juan Carlos) ٌعخبر حىن وازلىض طاحير (:Ecole Grande-Bretagne)مدرسة بريطانيا العظمى - 2-6

Sager)  لت بعلم اإلاصؼلح
ّ
ت اإلاخعل ُّ ت حُث اطخؼاعذ أن جمّيز بين  اإلافاهُم ألاطاط ُّ ؼاه مً أبسش أعالم اإلادزطت البًر

لصد به  اليلمت العاّمت (ػير اإلاصؼلح)أما(. Non-terme)وػير اإلاصؼلح  (Le terme)والّخمُيز بين  اإلاصؼلح  ُُ  هما .ف

ًسا حٌى أهظمت الّخصيُف وبىىن اإلاصؼلحاث 
ّ
ؼاث اإلاخخّصصت، ومؤخ

ّ
ص أًًظا هره اإلادزطت على الل

ّ
 Banques de)جسه

termes .)

صّىف مً مىظىز  (G.Rondeau)وفي خاجمت حدًث زوهدو 
ُ
ت ج ُّ ؼاه ت ًسي بئّن البحىر البًر ُّ ؼاه عً اإلادزطت البًر

(. Pluridisciplinaire) خس وهى حعّدد الّخخّصصاث 

 


