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 2020/2021(    4-3-2-1: األفواج/السنة الثالثة ،تخصص لسانيات عامة)المصطلحية:مقياس  
 مدخل اصطالحي: المحاضرة األولى

:  جمهيد

في ًهىز مفاهُم ُدًدة في مخخلف الخلٌى اإلاِسفُت مما أّدي ئلى  (الاهفجاز اإلاِسفي)للد طاهم الخوىز الِلمي والخىىىلىجي 

لها؛ وؿِىبت ئًجاد مـولخاث جىاطب جلً اإلافاهُم، وهرا ما طاُد في جأطِع ُلم جدًد ًبدث في اإلاـولخاث  
ّ
اإلافاهُم التي جمث

دد اإلاـولخاث التي حِّبر ُجها وكد  اهخّم املخدزىن بهرا . بدُث ال ًىجد جوابم وجىاطب بين ُدد اإلافاهُم الِلمُت اإلاخىامُت ُو

ت والخوبُلُت وفي ُالكاجه بغيره مً اإلاباخث والِلىم  اإلابدث وخاؿت في الىـف الثاوي مً هرا اللسن، فبدثىا في أطظه الىٌٍس

ف مجها خاّؿت مباخث الخىلُد واإلافاهُم والخلُِع والخىمُى والخىخُد والخىىيز اإلاـولحي طىاء بخألُف اإلاِاجم  
ّ
والفسوَ التي ًخأل

ً في الخىاطِب . الِلمُت والفىُت املخخـت أو بالخخٍص

حٍِسف اإلاـولخُت واإلاـولح والفسق بِىه واليلمت، زم : ومً اإلافاهُم ألاطاطُت التي طيخوّسق ئلحها في هره املخاكسة هرهس

حٍِسف اإلافهىم وأهمُخه في الدزض اإلاـولحي، مفهىم اللغت الخاؿت واللغت الِامت، وأخيرا ئبساش ُالكت اإلاـولخُت ببِم الِلىم 

. واللظاهُاث ،ُلم اإلاِاجم، ؿىاُت اإلاِاجم  وهرلً اإلاِلىمُاث 

: (علم اإلاصطلح وصناعت اإلاصطلح)اإلاصطلحيت -1

اإلاـولخُت، ُلم اإلاـولح، ُلم :ُىد الغسب، خُث كابله الِسب بِدة ملابالث مجها"Terminologie"للد ًهس هرا الِلم  

كسوزة  الري ًسي (  Alain Rey)فِلى طبُل الخمثُل هرهس أالن زي  .  الخ...الاؿوالح، ُلم اإلاـولخاث، اإلاـولخُاث، اإلاـولخاجُت

ل في الجاهب الىٌسي 
ّ
والجاهب الثاوي  Terminologieب الفـل بين الجاهب الىٌسي والِملي، خُث أهلم ُلى الجاهب ألاّوٌ اإلاخمث

. Terminographie ب الِملي 

اطخلسازا في الىخاباث الِسبُت، والدلُل ُلى ذلً الترجماث املخخلفت لهرا اإلاـولح خُث  (Terminologie) لم ٌِسف مـولح 

ل فحها ( Terminographie)وؿل ألامس ئلى ُدم الخمُيز بِىه وبين مـولح  ـّ وول مً أحى بِده   A . Rey  أال زر ُلما أن الللُت ف

 .  مً الباخثين الغسبُين

 الري ًسي بأن اإلاـولخُت حؼمل ول مً ُلم اإلاـولح وؿىاُت اإلاـولح علي اللاطميلِّل مً الرًً وّضخىا هرا الفسق هجد 

ين مً الدزاطت خُث ًخخف الفَس ألاٌو ُلم اإلاـولح  بالبدث في الِالكت بين اإلافاهُم   (Terminologie)وهى برلً ًمّيز بين فُس

ل في  ؿىاُت اإلاـولح  
ّ
ت، أما الفَس الثاوي فُخمث خُث ًىـّب ُلى جىزُم  Terminographieالِلمُت واإلاـولخاث اللغٍى

ت، ئلىتروهُت أو وزكُت ـّ ومىه هجد ُلم . اإلاـولخاث، وجىزُم مـادزها واإلاِلىماث اإلاخِللت بها ووؼسها في ػيل مِاجم مخخ

ِنى بالجاهب الخوبُلي ٌُ ِنى بالجاهب الىٌسي وؿىاُت اإلاـولح  ٌُ . اإلاـولح  

لّدم فسكا بين ُلم  اإلاـولح واإلاـولخُت وهساه ٌِسق الفسق بين عبد الظالم اإلاظدرمثلما هجد أًلا  ًُ  ُىدما خاٌو أن 

ه مً 
ّ
اإلاعجمُت واللامىطُت هما زبى ذلً باليؼان اللغىي ُىد ؤلاوظان أي اهدؼاف ُلم اللغت وان بِد وعي ؤلاوظان للغت، وهرا ول

ب اإلاِنى وذلً في كىله فبيال علم اإلاصطلح ومصطلحيت العلم فسق ما بيال اإلاعجميت واللامىطيت، من ول شوحيال :" أجل جلٍس

ما نضع اللامىض  ثم جبخىس علم وضع اللامىض، وؤلانظاال منر اللديم، َعلم اللغت كبل  ال  حنيع لبعض الصوج آلاخس،
ّ
فيأن

.  Terminologie هملابل ُسبي  للمـولح ألاجىبي "اإلاصطلحيت"وهجده  ًلّ " . يضع للغت علما
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لم اإلاـولح حىاد عبد السحيم  طماعنهفىجد  مثال ال ُلى طبُل الخـس الباخث   ًخلى بين خدود املجالين اإلاـولخُت ُو

ليظذ اإلاصطلحيت مجمىعت من اإلاصطلحاث وحدها وإال وانذ حعّبر عنها، وأ هي هرلً علم اإلاصطلح ذاجه، وإال :" خُث ًلٌى 

هي الجانب الخطبيلي اإلاعني بلىائم اإلاصطلحاث ومعاحمها Terminographie فئذا وانذ اإلاصطلحيت (...)وانذ حصءا منه

س للمصطلحيت Terminologie اإلاخخصصت ووحداتها اإلاصطلحيت وضعا واطخلساء ووصفا، فئال علم اإلاصطلح 
ّ
نظ

ُ
 هى ألاطاض اإلا

ه وكّ للمـولح ألاجىبي " ومؤّطع كىانينها ومبادئها
ّ
". اإلاصطلحيت" ملابال ُسبُا ًخمثل في Terminographieخُث هجد أه

  : (Terme)حعسيف اإلاصطلح- 2

: لغت-  

ت ُلى أن مِنى الاؿوالح هى الاجفاق، والـلح كد الفظاد وهرا ما هجده فِال في معجم لظان الِسب البً  جخفم اإلاِاجم اللغٍى

م والخدًث الىبىي  . مىٌىز وجاا الِسوض للصبُدي، هما وزد أًلا  في اللسرن الىٍس

فم، ألّن  (وجرزه ؿلح)" اؿولح"وهما مؼخلخان مً . مترادفخان في اللغت الِسبُت" اؿوالح"و" مـولح"ئن ولمتي 
ّ
بمِنى اج

ف ما ُلى اطخخدامه للخِبير ًُ مفهىم ُلمي ـّ فاق أصخاب جخ
ّ
ٌّ ُلى اج . اإلاـولح أو الاؿوالح ًد

: اصطالحا-ب

عبازة عن اجفاق كىم على حظميت ش يء باطم بعد نلله عن :" خُث كاٌ ئهه " الاصطالح "  لفٍالشسيف الجسحانيُّسف 

ففي هرا  الخٍِسف ٌؼير الجسجاوي ئلى طمخين أطاطِخين ". مىضىعه ألاٌو إلاناطبت بينهما  و مشابهتهما في وصف  و غيرها

: للمـولح وهما

 مبدأ الاجفاق بين جماُت مً الىاض. 

 ًاهخلاٌ اللفٍ مً الِمىم ئلى الخـىؾ أي بِد هلله مً وكِه ألاٌو لىجىد مىاطبت أو مؼابهت أو غير ذل. 

ولمت لها في اللغت :" ُلى أهه  خُث ُّسفههىبيي ل ٌؼير مدمىد فهمي حجاشي ئلى أّن أكدم حٍِسف للمـولح ُىد الغسب ًسجّ 

" . اإلاخخصصت معنى محّدد وصيغت محددة، وعندما يظهس في اللغت العاديت يشعس اإلاسء  ال هره اليلمت جنخمي إلى مجاٌ محدد

: جملت مً الىلان جخمثل فُما ًلي فمً خالٌ هرا الخٍِسف ًمىً اطخخالؾ

 ازجبان اإلاـولح بلغت الخخـف؛ 

 اهخماؤه ئلى خلل خاؾ؛ 

 اطخِماله في اللغت الِامت ال ًفلده ُالكخه بالخخـف. 

ه خُث ُّسفه Lewandowski  لىندوطييل ولِّل أخظً حٍِسف للمـولح خظب مدمىد فهمي حجاشي فهى 
ّ
اليلمت :" ُلى أه

بت اطخلّس معناها،  و باألحسي اطخخدامها وُحّدد في وضىح، هى 
ّ
الاصطالحيت  و العبازة الاصطالحيت مفهىم مفسد  و عبازة مسه

حعبير خاص ضّيم في دألخه اإلاخخصصت، وواضح إلى  كص ى دزحت ممىنت، وله ما يلابله في اللغاث ألاخسي ويسد دائما في طياق 

م برلً وضىحه الضسوزر 
ّ
ًّ أن جفلُل مدمىد فهمي حجاشي لهرا . " النظام اللاص بمصطلحاث فسر محدد فيخحل ال ػ

س في  الخِاٍزف ألاخسي  خُث ًمىً جلخُـها فُما ًلي 
ّ
: الخٍِسف هى اخخىاؤه ُلى جملت مً الخـاةف التي ال جخىف

 بت؛
ّ
 اإلاـولح ًمىً أن ًيىن مفسدة أو ُبازة مسه
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 الىكىح؛ 

 ًيخمي ئلى املجاٌ الخاؾ؛ 

  اهخماؤه ئلى مىٌىمت اؿوالخُت؛ 

  كابلُت الترجمت ئلى اللغاث ألاخسي. 

: مىضىر اإلاصطلحيت- 3

خمثل في البدث  ها ٍو اطخواُذ اإلاـولخُت جددًد أدواتها ؤلاجساةُت ومجاٌ بدثها ومـولخاتها الخاؿت بها، هما خّددث مىكُى

ت والسمىش  ت وغير اللغٍى ِّبر ُجها، هما أّن اإلاـولخُت جدزض الىخداث اللغٍى
ُ
في الِالكاث بين اإلافاهُم واإلاـولخاث التي ح

الخ  ...Co2 ،O2 ،FMI، LMD:واملخخـساث مثل 

ها ألاطاض هى اإلاـولخاث ئال أنها  خُث جلىم اإلاـولخُت  بدظمُت اإلافاهُم أي جبدث ًُ اإلاـولخاث التي جىاطبها، ومىكُى

ظّمى هرا  جىولم مً اإلافاهُم لخـل ئلى اإلاـولخاث ومىه ًمىً اللٌى ئّن اإلاـولخُت تهخّم باإلافهىم وحظمُخه بالدزجت ألاولى  َو

ىلىجي  مىً الخمثُل له بالؼيل الخاليOnomasiologiqueؤلاجساء باإلجساء ألاهىماٍش :  ٍو

           الدظمُت:اإلاصطلحيت:     1الشيل زكم

=                                                                    اإلاـولح    

 (اإلافهىم)                                        الخـّىز 

ىلىجي  باَ ؤلاجساء الظُماٍش
ّ
ت ٌِني اليلماث، وذلً باج صث ُلى الىخداث اللغٍى

ّ
خُث  (Sémasiologique)أما اللظاهُاث فلد زه

، ٌِني أّن ؤلاوظان طّمى ألاػُاء زم أُوى لها مِنى (Signifié) للىؿٌى ئلى اإلادلٌى  (Signifiant)ًخّم الاهوالق مً الدظمُت ٌِني الداٌ 

ىا ألّن اللغت جىاكّ واؿوالح و الِالكت بين الداٌ واإلادلٌى هي ُالكت اُخباهُت، بدُث لِظذ هىان ُالكت بين ألاؿىاث اإلايّىهت  ُّ مِ

ٌّ ُلى مِنى مِّين مثل ولمت  ليي جدٌ ُلى مدلٌى  [ة]،  [ز]،  [ا]، [غ]خُث ال جىجد ُالكت بين ؿىث  " شجسة"لليلمت ليي جد

ثبذ ُىع ذلً  ًُ شجسة، لى وان ألامس هرلً لياهذ اللغت التي ًخدّدر بها البؼس واخدة أي ال وجىد للخِّدد اللغىي، ولىً الىاكّ 

 ٌ ت و (Tree) بالفسوظُت و(Arbre)بالِسبُت  و (شجسة ):فىلى غُت  (Tazemurt)باللغت ؤلاهجليًز مىً الخمثُل بالؼيل . ئلخ.... باألماَش ٍو

: الخالي

اللظانياث               :2الشيل زكم

 (الدظمُت) signifiant            الداٌ 

=   اليلمت

 (اإلافهىم)signifiéاإلادلٌى  

 

 : واإلافهىم  اليلمت /اإلاصطلح- 3
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ال ًمىً الخىق في مُدان  اإلاـولخُت دون الخدًث ًُ وّل مً اإلاـولح واإلافهىم واإلاـولح واليلمت الفسق بُجهما، ُلما أّن     

لُه فان ئبساش وحٍِسف هره اإلاـولخاث أمس كسوزي . اإلاـولخُت جبدث في الِالكاث بين اإلافاهُم واإلاـولخاث التي حِّبر ُجها ُو

. وذلً مً أجل الىؼف ًُ خدودها في البدث الاؿوالحي

ها  ُلى أّن اإلاـولح لفٍ ًيخمي ئلى اللغت :اإلاصطلح واليلمت- 
ّ
لت باإلاـولح فهي جياد جّخفم ول

ّ
فاث اإلاخِل للد طبم وأن أػسها ئلى الخٍِس

 ٌ ظمى باإلاعجم اللواعي، وفي هرا ًلى ٌُ فاإلاصطلح لغت خاصت  و معجم كطاعي يظهم في حشييد :"  الفاا ي الفهسر الخاؿت أو ما 

ولرلً اطخغلم فهمه واطخعماله على من ليع له دزايت بالعلم الرر هى . بنائه وزواحه  هل الاخخصاص في كطار معسفي معّيال

 هره اللغت اللطاعيت جخصل باللغت .  داة إلبالغه
ّ
 " العامت"إأ  ال

ّ
م فيها، هما  ال

ّ
اإلاشترهت، وأ جياد جخسج عن ألاصٌى التي جخحى

" اإلاعجم اللطاعي يصدق عليه هثير مما يصدق على اإلاعجم العام من ضىابط صسفيت ودأليت وجسهيبيت وصىجيت

لت جـف الش يء وجىحي به . هىان طماث أخسي أطاطُت للمـولح  الِلمي، فُيبغي أن ًيىن لفٌا أو جسهُبا وأال ًيىن ُبازة هٍى

ٌّ ُلُه، فاإلاـولح ًدمل ؿفت واخدة ُلى ألاكل مً ؿفاث  ولِع مً اللسوزي أن ًدمل اإلاـولح ول ؿفاث اإلافهىم الري ًد

ه
ّ
 .ذلً اإلافهىم، خُث أّن الصمً هفُل بخلاٌؤ ألاؿل اللغىي لخـبذ الداللت الِسفُت الاؿوالخُت داللت مباػسة ُلى اإلافهىم ول

ت مً الظماث جىفُه بأن ًخمّيز ًُ اليلمت خُث ًمىً جلخُف هره الفسوق في الجدٌو الخالي : ٌؼمل اإلاـولح ُلى مجمُى

 

 

      

ِخبر اليلمت مً اإلاـولخاث التي اخخلف الباخثىن في        
ُ
هره بِم الفسوق التي ًمىً مً خاللها الخمُيز بين اإلاـولح واليلمت، خُث ح

ده الدزاطاث املخخلفت الغسبُت والِسبُت باإلكافت ئلى جهىد الىداة في ذلً
ّ
فها وجددًد بداًتها ونهاًتها وهرا ما جإه . حٍِس

: اإلافهىم-ب 

ً اإلاـولخاث، فليّل مفهىم مـولح خاؾ به هما أّن  ِّبُر ٌُ ُّد اإلافهىم السهيزة ألاطاطُت في البدث الاؿوالحي، وهى الجاهب الري  ُُ

ِّد اإلاظألت خازجُت وهي هدُجت 
ُ
ليل مـولح مفهىما خاؿا به، فاذا حِّددث اإلاـولخاث فهرا أمس ال ًخِلم باإلافهىم ألن اإلافهىم واخد خُث ح

دم ئإلاام الباخثين باإلافاهُم اإلاسجبوت بالخلٌى املخخلفت . ُدم الخىخُد ُو

اليلمت اإلاصطلح  

جيخمي ئلى اللغت الِامت  (وهرا لِع باإلاولم )ًيخمي ئلى اللغت الخاؿت

جدمل مِنى ًدمل مفهىم 

جيخمي ئلى خلل داللي ًيخمي ئلى خلل مفهىمي 

الدظمُت )ئلى اإلادلٌى  (الداٌ )الاهوالق مً الؼيل  onomasiologiqueالاهوالق مً اإلافهىم ئلى الدظمُت

 sémasiologique(ئلى اإلافهىم

ًخدّدد مِىاها مً الظُاق الري جسد فُه ًخددد اهوالكا مً الخلل اإلافهىمي الري ًيخمي ئلُه 

بع والغمىق في غالب ألاخُان ًخميز بالدكت والىكىح 
َّ
ًىخىفها  الل

الاػتران )جخمّيز بالخِدد الداللي  monosémieًخميز بأخادًت الداللت 

 polysémie(اللفٌي
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 ّر وحدة فىسيت ُيعّبر عنها بمصطلح  و زمص حسفي  و  ّر :اإلافهىم :"  اإلافهىم هما ًلي1087ُّسفذ اإلاىٌمت الدولُت للخلُِع زكم 

وينبغي  ال أ :" ئلى أهمُت اإلافهىم وذلً في كىله wuster فىطتروهى جلمُر (Helmut Felber)فُلبر هما أػازهلمىث، "زمص آخس

  ر عمل مصطلحي يجب  ال يلىم على اإلافاهيم ويظدند إليها، أ على اإلاصطلحاث
ّ
ومً هىا ًبدو أّن اإلافهىم " يغيب عن الرهن  ال

. أطاض البدث الاؿوالحي فىم مً فىض ى في اإلاـولخاث أطاطها ُدم الاهوالق مً اإلافاهُم في أزكُتها ألاؿلُت

في البدث اإلاـولحي، لِّل الرًً ًمُلىن ئلى " الخـّىز "و" اإلافهىم"وؼير في هرا الـدد ئلى اخخالف الباخثين خٌى مـولح 

ًفّللىنها ألن الخـّىز ٌؼير بالِسبُت ئلى الِملُت الرهىُت وهاججها، في خين أن اإلافهىم  (الخـّىز )ُىق (اإلافهىم )اطخخدام لفٌت 

. ًلخـس ُلى الىاجج الخاؿل في الرهً مً جلً الِملُت 

دّدد مىكِه مً الىٌام اإلافهىمي للمجاٌ الِلمي الري ًيخمي ئلُه
ُ
ت ما لم ه

ّ
فاإلافاهُم جيخٌم في أهٌمت . ال ًمىً حٍِسف اإلافهىم بدك

وأخظً مثاٌ ُلى ذلً ألاكىاء اإلاىجىدة في مفترق الوسكاث فاّن ليّل كىء مفهىما خاؿا به، . مفهىمُت حِوحها مِىاها وتهبها داللتها

خمثل ذلً في الىٌام اإلافهىمي إلػازاث اإلاسوز ت ال بّد مً . وذلً وفم جسجِب مِّين ٍو وألامس هفظه ئذا أزدها كبى اإلاـولخاث اللغٍى

لها جلً اإلاـولخاث
ّ
مث

ُ
. جددًد مىٌىمت اإلافاهُم الِلمُت التي ج

فمً خُث الـىزة  :" التهانىر ومىه ًمىً اللٌى ئّن اإلافهىم ًدـل في الرهً وذلً هدُجت ُملُت ُللُت مِّلدة خُث ًلٌى 

، وهولم ُلى الِلم الري ًدزض اإلافاهُم ُلم " ملـىدة باللفٍ ُطّمُذ مِنى، ومً خُث أّنها خاؿلت في الِلل ُطّمُذ مفهىما

 .  (Conceptologie )اإلافهىم

ًلىم اإلاـولخُىن  بترجِب اإلاـولخاث خظب اإلاُادًً الخخــُت داخل الخلل اإلاِسفي الىاخد هبلا لالجـاٌ اإلاىكىعي بُجها 

ب داخل ول مُدان خظب الِالكاث بين اإلافاهُم       
ّ
سج
ُ
. (الخ...اليل/الِام، الجصء /الخاؾ  )وج

: اللغت اإلاخخصصت  واللغت العامت- 4

ىن في مجاٌ ما ألادواث اللظاهُت  ـّ الخاؿت بمجاٌ ُلمي أو  (اإلاعجمُت، الـسفُت والترهُبُت )لخدلُم الخىاؿل ٌظخِمل املخخ

دم الدكت ظّمى بلغت الاخخـاؾ، فلغاث الخخـف جخجّىب ؤلاًداء والِمىم ُو ٌُ ل وّل هرا ما 
ّ
ؼي ٌُ . جلني ما، بدُث 

ـت، التي ال  ـّ ً اليلماث في اللغاث الِامت؛ وِني باللغت الِامت جلً اللغت غير اإلاخخ حظخِمل لغاث الخخـف هفع مبادب جيٍى

جيخمي ئلى مىولت دون أخسي أو ئلى اطخِماٌ دون رخس، فهي اللغت التي ٌظخِملها بالفِل ًىمُا جمُّ الىاض الرًً ًيخمىن ئلحها ولِع 

ت مً الىٌم واللىالب املجّسدة .  اإلالـىد مً ذلً، اللغت هما هي في الىكّ، همجمُى

جخأطع لغاث . ال جخميز لغت الخخـف واللغت الِامت ًُ بِلها البِم بؼيل واضح، فىثيرة هي الِالكاث التي ججمِهما

اها اللغت الِامت ًّ . الاخخـاؾ، كبل ول ش يء، ُلى اللغت الِامت، فيّل لغت اخخـاؾ حظخِمل هسكا ُّدة مً الخِابير التي جمىدها ئ

ئّن لغاث الخخـف لِظذ مجسد مـولخاث، واإلاـولخاث وخدها ال جلُم لغت . وجإزس لغاث الاخخـاؾ باإلالابل في اللغت الِامت

ـت جىمً في مـولخاتها ـّ ت اإلامّيزة للِبازة اإلاخخ ًّ أن الظمت الجىهٍس ت مدددة، ال ػ ئّن . بل فحها ـ أًلا ـ خـاةف ؿسفُت وهدٍى

ت في اإلاـولخاث الِلمُت والخلىُت فاإلاـولخاث جصء مً  ت والداللت اإلاباػسة وولخاهما طمت جىهٍس
ّ
ى الدك

ّ
لغاث الخخـف جخىخ

ها للمان أكص ى خد مً . لغاث الخخـف
ّ
ًبدو أّن ملخخلف لغاث الخخـف خّدا أدوى مً الظماث اإلاؼترهت، خُث حظعى ول

ُفي  ت والترهيز ُلى الجاهب الًى
ّ
 ُلى الىكىح والدك

ّ
م الخث ى ذلً ًُ هٍس

ّ
خأح الخفاهم بين أخـاةّيي مجاٌ مِسفي مِّين، ٍو
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لُه فاّن ُلم اإلاـولخاث ال يهخّم باللغت الِامت مً فـحى ودازجت، ألّن دزاطت هره ألاخيرة حؼمل اليلماث ولِع . للمـولح ُو

اق الىف ُّ ل هى في أغلب ألاخُان مفهىما . اإلاـولخاث، ووّل ولمت لها ُّدة مِان خظب ط
ّ
ؼي ٌُ بِىما اإلاـولح الِلمي أو الخلني 

.  واخدا إلاـولح واخد والِىع صخُذ

فان " ػِسث بالِوؽ فؼسبذ اإلااء:" فاذا كلىا. كد ًيىن اللفٍ ُاما وخاؿا خظب الظُاق: اللفظ بيال اللصىص والعمىم- 5

" ئّن اإلااء ًخيّىن مً ذزجين مً الهُدزوجين وذزة مً ألاهسجين :" أّما ئذا كلىا في دزض الىُمُاء. هىا ًيخمي ئلى اللغت الِامت (اإلااء)لفٍ 

اُخباز اإلاـولح وخدة دًىامُت  جيخلل مً مجاٌ مخخف ئلى .  هىا مـولح ًيخمي ئلى اللغت الِلمُت الخاؿت بالىُمُاء(اإلااء)فلفٍ 

خباز جدسُّن وخداث اإلاعجم الِام هدى اإلاعجم املخخف . مجاٌ مخخف أخس، وجأخر كدزة الاهخلاٌ هره بِين الُا

: عالكت اإلاصطلحيت بالعلىم ألاخسي - 6

: عالكت اإلاصطلحيت باللظانياث- 

   ئن اُخباز بِم الباخثين أّن اإلاـولخُت جىدزا كمً اللظاهُاث أدي بالبِم ألاخس ئلى اُخباز اإلاـولخُت مجاال مىفـال 

ت . ُجها ت وغير اللغٍى فهي جسجبى جددًدا لخـف وخداث اللغت . املخخـت (السمىش واملخخـساث)جدزض اإلاـولخُت الىخداث اللغٍى

ولم ُلحها الىخداث اإلاـولخُت 
ُ
  Termes)" )مـولخاث" أو باألخسي unités terminologiquesالخاؿت، وهره الىخداث ه

جدفّ  (خسهُت)وذلً ُلى السغم مً أهه البّد أن حظىد هىان دًىامُت . ئلى املجاٌ الِلمي أو الخلني وهره الىخداث خاؿُتها أنها جيخمي

. ول مجهما ئلى الاطخلاللُت

فال أخد ًىىس الخلاء البدث اإلاـولحي باللظاهُاث؛ وهرا ما طيخِّسق ئلُه في هره الظوىز، وذلً بخبُان الِالكت بين 

ل مفاهُمها وحظمُاتها، 
ّ
دل

ُ
اإلاـولخُاث واللظاهُاث، أوال مً جاهب الخدماث التي حظديها اإلاـولخُاث لـالح اللظاهُاث، ئذ هي ج

وهرا ما أػاز . وجدزض اوؼغاالتها، بل وجىلد اطخِماالتها وجخىق في خواباتها وجلف ُىد أهم مؼىالتها التي جـدز ًُ مـولخاتها

ت ُلى  (L .Depecker )لىيً ديبيىسئلُه  أن هسح هره ؤلامياهُت ئذ وان ٌِالج فلل اللظاهُاث ُلى اإلاـولخُاث، وهرلً ُسا بظُس

. فلل هره ألاخيرة ُلى ألاولى

ًجدز الخرهير بأهه ُلى الِمل اإلاـولحي أن ًلىم ُلى "والتي هـها ما ًلي (Helmut Felber )هلمىث فيلبرللد اػتهسث ملىلت  

لّح ُلى نهلت اإلاـولخُاث بدافّ " اإلافاهُم ال ُلى اإلاـولخاث ًُ خباز للمفهىم )وهى  بِدما ُهّمؽ خُىما واهذ  (ئُادة الُا

. اإلاـولخُاث جسشح جدذ ػفلت اللظاهُاث 

اث مؼىازها دزاطت اإلاـولخاث  ّّ في أولٍى وحِىد اطخدالت الفـل بين اللظاهُاث واإلاـولخُاث ئلى وىن هره ألاخيرة ال جصاٌ حؼ

وهرا الىَى مً الدزاطت . اللظاهُت والِالكاث اللاةمت بُجها، ووطاةل وكِها وجىلُدها، وهُفُت دمجها في بيُت الِلم الري جيخمي ئلُه

لم الخأزُل الري ًخدّبّ جوىز دالالث ألالفاي وحغّير ؿُاغاتها ُبر الصمً، وهما مً  (بما فُه اإلاعجمُاث)ًلّ في ؿلب ُلم متن اللغت  ُو

سث جدخل اللظاهُاث في ػإون 
ّ
ه ججدز ؤلاػازة ئلى أن الهم الخىخُدي هى مً الِىامل ألاطاطُت التي أخ

ّ
مجاالث اللظاهُاث، بُد أه

. اإلاـولح

ظمذ أُماٌ فىطتر
ّ
 باآللُت، ٌِني وكّ مـولخاث إلافاهُم مدّددة، وذلً دون الاهخمام بالىؿف اللظاوي، ولىً Wusterاح

د مً ئمياهُت دزاطت اإلاـولخاث دزاطت لظاهُت  Rostislav Kocorekزوجيظالف هىهىزيً بِد ؿدوز هخاب 
ّ
اطخواُذ أن جخأه
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وهىرا خدر اإلاىِوف اللظاوي في الدزض اإلاـولحي بالنزوَ ئلى ئخُاء اللظاهُاث هٌسا . ألّن اإلاـولح دلُل لغىي كبل ول ش يء

. لفللها وأداة واؿفت

ِخبر وّل مً طاجس  ٌُ(Sager)  صا وابسي ا جٍس هم مً خّىلىا الدزض  (F .Gaudin) و فساوظىا غىدان (M. Teresa Cabré) و ماٍز

ت ئلى الىؿفُت ً فساوظىا غىدان ُلى الخـىؾ، مً فسق فَس اإلاـولخُاث الاجخماُُت . اإلاـولحي مً اإلاُِاٍز
ّ
ئذ جمى

(Socioterminologie) في طاخت الدزاطاث اإلاـولخُت مخأزسا باللظاهُاث الاجخماُُت .

(: lexicographie) عالكت اإلاصطلحيت بصناعت اإلاعاحم-ب 

كدًمت جّدا فهي جسجّ ئلى اإلاساخل ألاولى مً مساخل جمّ اللغت، خُث اهخّمذ بجمّ اإلافسداث في مظازد وكىاةم  الـىاُت اإلاعجمُت

ت . ومىه فاإلاـولح مخمّيز ًُ الىخدة اإلاعجمُت في اللغت الوبُُِت. خاؿت فخـىؿُت  الىخداث ذاث اإلاِنى املخخف ال جخولب هٌٍس

ت للمـولخاث باُخبازها وخداث معجمُت، مىه ئخساا اإلاـولح مً مجاٌ الدزاطت اإلاعجمُت  للمـولخُت، بلدز ما جخولب هٌٍس

ا لِلم مظخلل .  باُخبازها مىكُى

ظّمي هرا اإلافهىم :"  (R. Dubuc )زوبير دوبىنًلٌى 
ُ
فالظؤاٌ الرر ُيطسح على اإلاخخّصص في البحث الاصطالحي هى هيف ن

صف 
ّ
عّبر عن العمليت التي حشخمل على ...ب الرر يخ

ُ
 الظؤاٌ ألاخير : ؟ وأ ُيلاٌ له... ؟ وهيف ن

ّ
على ماذا جدٌ هره اليلمت ؟ ألال

وبهرا ًمىً اللٌى أن الاهوالق في البدث الاؿوالحي ًيىن مً اإلافهىم لىـل ئلى ". ُيىّحه باألحسي إلى اإلاخخصص في صناعت اإلاعاحم

ظير وفم جسجِب مِّين زم ًلىم  الدظمُت، فهرا ُىع ما ًلىم به اإلاعجمي خُث ًددد مجمَى اإلاداخل التي حؼيل حجم معجمه َو

. لُـل ئلى مدلىالتها (ولماث)بؼسخها فُما بِد، فهى ًىولم مً دواٌ

خلاد أّن هرا الِلم ما هى ئال ؿىاُت مِاجم اإلاـولخاث  ت الىثير مً الباخثين ئلى الُا
ّ
دفّ ُدم جددًد مفهىم ُلم اإلاـولح بدك

لم الداللت باُخبازه ًبدث في . الِلمُت والخلىُت ِىد الظبب في ذلً ليىهه ٌظخمّد بِلا مً مباخثه مً ُلم ؿىاُت اإلاِاجم ُو َو

ا مً ُلم  الِالكت بين اإلاـولخاث ووطاةل وكِها وأهٌمت جمثُلها في بيُت ُلم مً الِلىم وهى ما دفّ بالبِم ئلى جِله فُس

.  اإلاِاجم

أما الـىاُت اإلاعجمُت فدؼمل ُلى خوىاث أطاطُت خمع هي جمّ اإلاِلىماث والخلاةم واخخُاز اإلاداخل :"ًلٌى ُلي اللاطمي 

"  وجسجُبها هبلا لىٌام مِين، وهخابت اإلاىاد، زم وؼس الىاجج الجهاتي، وهرا الىاجج الجهاتي هى اإلاعجم أو اللامىض

يهخّم ؿىاُت اإلاِاجم بدـس ول ما ُوكّ مً ألالفاي التي ٌؼترن في اطخِمالها ول الىاهلين بها بلغت ما، بِىما يهخّم البدث 

ىت مً اإلاِسفت ؤلاوظاهُت ُّ لّدم لىا كىامِع لأللفاي، . الاؿوالحي باأللفاي والِبازاث الخاؿت بمُادًً مِ
ُ
ئّن ؿىاُت اإلاِاجم ج

اث الخوابُت التي ًمىً أن  ىت مً مساخل جوىز اللغت وهرلً مِسفت اإلاظخٍى ُّ والهدف مىه مِسفت ألالفاي وداللتها في مسخلت مِ

. حظخِمل فحها هره ألالفاي

: عالكت اإلاصطلحيت بعلم اإلاعاحم-ج

الخ، طىاء أواهذ ...ًهس ُلم اإلاِاجم كبل اإلاـولخُت خُث يهخّم باإلافسداث مً خُث الداللت والاػخلاق والبيُت الـسفُت

اإلافسداث ُامت أم خاؿت، أّما اإلاـولخُت فهي جدزض ألالفاي الخاؿت، هما  ًىولم ُلم اإلاِاجم مً الدظمُت زم ًددد اإلاِاوي 

. (اإلاىوم)املخخلفت للمفسداث بِىما اإلاـولخُت جبدث في الخـىزاث 
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أما الخلاء وجلاهّ ُلم اإلاِاجم باإلاـولخُت فال ًدخاا ئلى بُان، ألن دزاطت اإلاـولخاث الِلمُت ومجها مـولخاث ُلىم اللغت 

ت وهرا  ت فُخِنى بيؼىء اإلافسدة أو الترهُب اللغىي وجددًد داللتها املجاٍش لىم الؼِس، دزاطت مىهجُت ئما أن جىولم مً اإلاادة اللغٍى ُو

هى مجاٌ ُلم اإلاِاجم، وئما أن جسؿد جوىز اللفٌت داللت واطخِماال، وئما أن تهخّم بدـس وجدكُم اإلافسداث اإلاظخِملت في ُلم مً 

دي، فلظفي:الِلىم وفم مىهج مً اإلاىاهج  . بىاتي مِسفي (مىولي)لغىي، جاٍز

لم الاؿوالح وهي ُالكت اليل بالجصء والِام والخاؾ، ئن الِلمين ًسبوهما الِمىم "ال أخد ًىىس الِالكت بين ُلم اإلاِاجم ُو

" والخـىؾ، ُلى اُخباز أن اإلاِاجم أُّم، و الاؿوالح  أخف

يهخّم اإلاعجم اللغىي بخفظير مِنى ولماث :" ومىه فاّن ُلم اإلاِاجم يهخم باإلابنى واإلاِنى خُث ًلٌى في هرا الـدد أخمد أبى الفسا

". ففُه ُىـسان أطاطُان أولهما اليلمت وزاهحهما اإلاِنى. اللغت

: عالكت اإلاصطلحيت باإلاعلىمياث-د

صّود الخىزُم . اإلاِلىمُاث كمً اإلاُادًً اإلايّىهت لِلم الاؿوالح أو اإلاـولخُت (wuster)للد اُخبر فىطتر ًُ فاالؿوالح 

واإلاِلىمُاث بيخاةجه خٌى اإلافاهُم؛ ئن الِالكت التي جسبى بين الاؿوالح واإلاِلىمُاث حؼبه ئذن الِالكت التي جسبى الاؿوالح 

فاالؿوالح ئذن ال ًمىً أن ٌظخغني ًُ اإلاِلىمُاث في ئهجاش مهامه، وهى مً جهت أخسي، ًصّود اإلاِلىمُاث بالِىاؿس التي . بالخىزُم

. حظمذ لها باخدار جوىزاث في مجاٌ الرواء الاؿوىاعي خـىؿا في مجاٌ بىاء ألاهٌمت الخبيرة

ل كىاُد اإلاِازف وألاهٌمت الخـّىزٍت 
ّ
ؼي

ُ
ِّد الىخداث التي ح

ُ
ئّن ما ًجمّ بين اإلاِلىمُاث والاؿوالح هى اإلافاهُم، فهره ألاخيرة ح

ف إلاِازفه ـّ ت الرواء . التي جـف الخىٌُم الري ًلُمه ول جخ ت الاؿوالح وهٌٍس وبهرا اإلاِنى، فاّن هىان جسابوا وزُلا بين هٌٍس

ـا مِلىماجُا يهخّم بالخددًد جـىز وئبداَ ألاهٌمت الخبيرة ـّ ت ًُ أهمُت .  الاؿوىاعي باُخبازها جخ للد بسهىذ الـىاُت اللغٍى

ولرلً فاّن خلىز الاؿوالح كسوزي في بسامج الترجمت آلالُت أو جلً اإلادُىمت . الاؿوالح في اإلاِالجت آلالُت للغاث الوبُُِت

س اإلادُىم بالخاطىب، وبسامج كىاُد اإلاِوُاث لاث ؤلامالةُت، واطترجاَ اإلاِلىماث، والخدٍس
ّ
دك

ُ
. بالخاطىب، وفي اإلا
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