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 الذخيرة اللغوية العربية
 للدكتور عبدالرحمن الحاج صالح  

 مدير معهد العلوم اللسانية والصوتية
 جامعة الجزائر        

النهضاة العلمياة والتكنولوجيااة لل اعوو بنماو ل ااو   كماا واو معلاوم تنتاارن دائماا  
علااق راادر توميتهااال غة الل ااة واار ن سااها معر ااة تننيااة و اار ن اا  الوراا  ا دا  التاار 

لاااق تن منياساااها الواراااذ  ومناااة تن نلاااا اإنساااان احتااااج غ نساااان بهاااا وعلاااقحلّااال اإي
المسااااّميا   ن ساااال ا ل ااااا  ال نيااااة الناصااااة  وك اااار ةلاااا  بتكااااا رلهااااةا الساااابو يضااااذ 

نساااانية  ااار حيااار  ام بااال النااارون  ورعااا  المجموعاااا  اإياااالمساااتحد ة علاااق ممااار ا 
بين جهة وتنرى من ن ا  البلاد  وارتبا  غة ت عب  التسميا  وا تد االنتالف  يها 

ووااةا الااة  حصاال بال عاال  اار توربااا  تاادنل  عندئااة الحكومااا  وتن اا   الم سسااا  
الناصاااة لتوحياااد المصاااتلحا   "وتنميتهاااا"   ااا ول ماااا  علتااال واااة  الم سساااا  واااو 
غن اء ما ساّمتل ببنا  المصاتلحا  تجماذ  يهاا ال ارو  الل وياة ال نياة  ك ار مان بلاد  

وا  اروتهم الل وياة  ناا بالنسابة لكاالم العارو حاين جّمعاعلما نريباا  ورد  عال م ال واةا ت
ان تبار ووا  ر م ل "كتاو العين" )ولي  مجرد رامو ( وكان الل ويون  ار زمانودوّ 

ل اااا ل كماااا واااو معلاااومل علاااق مجااااال  منتل اااة مااان عمااارو بااان العاااالء يجمعاااون ا 
 الدالال  ككتو النيل والننيل والنبا  وغير ةل  ك ير 

نااوان ومنااة زمااان بعيااد النيااام بتاادوين مناات م لكاال مااا مااذ بعاا  اإرترحنااا ورااد ا
تعمل بال عاال بمعنااق ماان ورد  اار النصااوق النديمااة )العلميااة والتننيااة ناصااة( واساا

ن يساااااتعان علاااااق واااااةا العمااااال باااااا جهز  الحدي اااااة المناسااااابةل وتن تاااااوز  المعاااااانرل وت
سامينا  الاة  ت  هاةا واوا عمال علق تسر مان البااح ين  ار مساتوى العاالم العربار  
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يجازواااا حساااو ا يلااار  وصاااا ها و وائااادوا وكي ياااة غبالاااةنير  الل وياااة وسااانتعر   يمااا
  (1)تجربتنا لهةا النو  من ا عمال

 المصطلح العربي ومشاكله

كما وو معروف  إن الواضعين لألل اا  ال نياة  ار الاوتن العربار يلجا ون عناد 
لق غ –ومنة بداية النهضة العربية  –وضعهم للمصتلح العربر  ر الور  الحاضر 

 الوسائل التالية:

 التعريو الل  ر للمصتلح ا جنبر -1
 الترجمة الحر ية لل -2

 تنصيق تو ارتجال ل   لل بكي ية ع وية -3

 تنصيق ل   عربر بعد البحث عنل  ر النوامي  النديمة -9

واااةا الاااة  نجاااد  عناااد الناصاااة وبعضااال عناااد الناصاااة والعاماااة    ماااا التعرياااو 
هااو ك ياار ورااد ي ااوا غياار  ال عنااد جمهااور الناااتنين و اار الل ااة المنتورااة الل  اار  

واا الء  اار   نااتل باال حتااق  اار الل ااة المحاارر  وعنااد بعاا  الل ااويين تن سااهم  وحجااة
دناااال ا ل اااا  ا جنبياااة واااو كماااا يزعماااون  اااهر  واااة  غو تبريااار التعرياااو الل  ااار ت
ن الةيو  واو مباّرر غ  نعم يا  تبيع وكون التدانل الل و  تمرا   ا ل ا  وةيوعها عالميا  

راااو   ااام غن العربياااة ك يرواااا مااان الل اااا  راااد تناااة  مااان غيرواااا مناااة ترااادم العصاااور 
الااة  يحتجااون باال وااو وساات نة منهااا  اار المسااتنبل  وااةا كلاال صااحيح غال تن الااةيو  

سابانية وغيرواا  كل اة دولياة ل منها الل ة ال رنساية والل اة اإنكليزية وترةيو  الل ة اإ
ناااق واااةا تن الروساااية والبولونياااة والصاااينية وال يتنامياااة وغيرواااا توجاااد  يهاااا ولاااي  مع

غال تنال غةا ك ار  تبيعياا   ن كان  ايئا  ا  بالضرور  تل  ا ل ا    م غن التدانل الل و  و 

                                                 

(  نااد  اارعنا  اار معهااد العلااوم اللسااانية والصااوتية بتناازين عاادد كبياار ماان النصااوق  اار ةاكاار  1)
 آليا  الستنراج  تق المعلوما  منها الحاسو وعالجها 
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 اإن مصاير اذناة الاة   -ت  غةا لام يحصال تاوازن حنينار -ا نة من جاناو واحاد
  والاازوال   ليساا  المساا لة مساا لة ال ي نااة مناال  اارء المسااد  اام االناادماج  اار غياار 

نااارى ن كاناا  واااة  النزعااة ا و تعلّاااا بصاا ائها مااان تجاال الصااا اء وا  تعصااو لل ااة ت
ن ميل بعضاهم غ لاق التعرياو الل  ار وت ضايلل علاق غيار  لهاو دليال موجود   وةا وا 

 -تنارى حيان علق نو  من الكسال )غة واو تساهل التارا( وتحياناا   ر الك ير من ا 
سااارار الل اااة والتتاااور الل اااو  تو علاااق تنلياااد علاااق جهااال   -ماااد للااالووااار رليلاااة والح

يجابيااة التاار  هاار   اار ال ربيااة التاار تجاوزوااا الزمااان )اإتعمااق للن ريااا  الل ويااة 
الناارن الماضاار  اار توروبااا(   اام علااق تّ  تسااا  ن ّضاال ل  ااة "علاام التبيعااة" علااق 

ماومتر" و"ساكترومتر" و ر ن   الور  ندعو النا  الستعمال م ل "تر  "كلمة " يزياء
و"بنااادول" وتااار  "محااارار" و"متيااااف" و"ناااوا "ع تلاااي  واااةا لاااةيو  ا ولاااق  ااار غرلااايم 

 (1)معينع

                                                 

 اااّم غّن ادعااااء بعضاااهم تن العلمااااء النااادامق راااد اساااتعملوا "تر ماتينياااا" و" يزينياااا" و"ما يماتينياااا" غيااار ( 1)
صحيح غن ترادوا تن ةل  كان متردا    إن وة  ا ل اا  اساتعمل  وكاةا معّرباة ل  ياا   ار تول ا مار 

صة باليونان  م ما ان ّكوا حتق استبدلووا ب ل ا  عربية غال ماا للداللة علق تنها معارف وتصورا  نا
استساغوا م ل "كيمياء" )وحمل معاصرونا ل    يزياء عليال( و"موساينق" وغيروماا  وواةا لاي  يضاّر 
بالعربية  ر  ارء  كماا واو ال ا ن  ار عصارنا واةا  ناد استسااف الناا  ل  اة )غلكترونار( و ضالووا 

نيار  مان تصال معاّرو راديم لام يكان لال ت  تا  ير  ار ةلا ( وال با   علاق "كهروناق" )وكاون واة  ا 
باسااتعمال الل اا  ا جنباار الااة  ياادل علااق م هااوم ناااق بمدرسااة تو نزعااة معينااة ال علااق  اااور  تو 

الل ااااو   Hielmslew اااار ن ريااااة ولميسااااليف  (Glossem)حنينااااة مساااالمة وةلاااا  م اااال الّكلوساااايم 
ر تن ي ااير غلااق تن ل  ااة " ااونيم"  اار وااة  العلااوم ن سااها واار الادنماركر  وكااةل  غةا تراد العااالم العرباا

تصااّور الل ااويين ال ااربيين  تمااا تن يتاار  الل اا  العرباار ا صاايل تركااا  كليااا  ويسااتبدلل بااالل   ا جنباار 
بحجة تنل ال يدل علق ما يدل عليل وةا ا نير ودون تن يرجذ غلق التراث ا صايل )عناد المبادعين 

 ةل   هةا الة  يبدو لنا  اسدا  من ا سا  من علمائنا( للت كد من 
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 اار  ك ياار جاادا   تمااا الترجمااة الحر يااة تو الترجمااة لل اا  دون المعنااق  هااةا تيضااا  
 زماننا ورد يرجذ السبو  ر ةل  غلق عاملين ا نين:

لاااق غيجااااد المنابااال العربااار  ااار غ سااااتة  العااارول واااو اضاااترار النباااراء وا ا و 
تراااارو وراااا  ليتمكنااااوا ماااان تحرياااار تناااااريروم ومناااااالتهم ومحاضااااراتهم بالعربيااااة ) اااار 

 الجامعا  والم سسا  المعربة(  وكةل  وو ا مر بالنسبة لم ل ر المعاجم 

نسااان لعلميااة والتننيااة التاار يتلناوااا اإال ااانر وااو الك اار  الكااا ر  ماان المعلومااا  ا
عاااااااالم كاإةاعاااااااة والصاااااااحف والمجاااااااال  والتل اااااااز  وتكاااااااون اإ مااااااان ناااااااالل وساااااااائل

ترجمااااة حر يااااة  دل  اااار وااااة  الوسااااائل  اااار ال الااااو مجاااارّ المصااااتلحا  التاااار تسااااتعم
يجاد المنابل العربر الاة  راد ال يوجاد  ار المراجاذ التار يرجعاون غلق عواضتراروم 

 غليها 

نيااة ووااةا وااو ساابو وجااود الك ياار ماان المصااتلحا  التاار ال تاا د  المعااانر ال 
 اار  (1)ر   ياال المجااامذ العربيااةن ااالمنصااود   وةلاا  م اال مااا وجاادنا   اار معجاام رااد 

(  متااق كااان Voile du palaisرجمااة لااا تغلااق " اارا  الحناا " ) Velumترجمااة 
التاار تسااتعمل  اار الصااوتيا  للداللااة  Featuresوترجمااوا كلمااة  (2)للحناا   اارا  ع

مااح"  نهام وجاادوا  اار النااامو  علاق مااا يسااميل العاارو بالصا ة )المميااز ( بكلمااة "مال
وتركااوا المعناق المنصااود  (of the face)تن واة  الكلماة تاادل علاق مالمااح الوجال 

= وصااف  وكااةل   علااوا بالنساابة لم هااوم ال to feature اار ال عاال  ويتااراءى جياادا  
Vocal Cords  من معانرCord كان ي بل  (3)"الحبل" غال تن واضذ وة  التسمية

                                                 

 مصتلحا  علم الحيوان"  9( ووو المعجم الموحد "الجزء 1)
 ولكن المنصود ونا وو معنق ال  اء ال الحجاو وال را   voile ( ووو من معانر2)
  1491رااادم بح اااا  للمجماااذ العلماار ال رنسااار  ااار  Ferrein( ووااو  يزيولاااوجر  رنسااار اساامل 3)

سانة  Memoire de Academies dessciencesتار   يال واة  التسامية ان ار ميالدياة ار
  409-430ق  1491
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اللتين تحد ان الصو   ر الحنجر  ب وتار اذال  الموسينية ولم العضلتين الررينتين 
ينصد "الحبال" التر تربت بها الرزم وغيروا  ورد بّين بع  غنواننا النلت الة  واو 
حاصل اذنل بسبو عدم اعتناء الواضاعين بالمعاانر الحنيناة التار رصادوا واضاعو 

ور النتاااو"  اااان عربااا  بل  اااة "سااان Polecatجنبااارل وةلااا  كل  اااة المصاااتلح ا 
ونا وو النتو مذ تن البحث عان تصال الكلماة باين تنهاا بمعناق  Poleالمترجم تن 
 الدجاجة 

ك ير  تما تنصيق عامة المستعملين الل  ة العربية للمسمق المحدث  هةا تيضا  
الواضااااذ ا ول  لمصاااالحة والحوالااااة وغيروااااا  ورااااد وّ اااااوةلاااا  م اااال: التيااااار  والبلديااااة وا

ر الك ياار ماان وااة  التسااميا  المولااد  ودنلاا   اار الل ااة المحاارر   (  اا)المجهااول غالبااا  
مااااان العلاااااوم  ووكاااااةا توضاااااذ المصاااااتلحا   ااااار البلااااادان التااااار بل ااااا  مساااااتوى عالياااااا  

تو  اان منصااوق واام الااةين يصااوغون ا ل ااا   والتكنولوجيااال  عامااة النبااراء  اار علاام
يوّجهاون  الء رادليها عند  هور ال رء المحدث ال الل ويون  غال تن و  التر يحتاجون غ

ووااو مجمااو   Softwareلااق ب يااتهم  ونااةكر ونااا م ااال الاااالواضااعين باال وير اادونهم غ
 ار  informaticsالمعلومياا   البرامج التر تستعمل  ر العالج اذلار للمعلوماا  )=

) ااار منابااال  Logicielوضاااعوا كلماااة   اااإن الل اااويين ال رنسااايين Hardwareمنابااال الاااا
Materielنكليزية لق الكلمة اإ(  نجح  وت لب  ع 

ماان التباااا الل  اار والمعنااو  مااذ منابلهااا  وماان تسااباو النجااا  تن  يهااا نوعااا  
)زياد  علق ن ة منارجهاا( غة تاوحر غلاق المعناق المنصاود: وواو الترتياو المنتنار 

التاااار تساااات ل وااااةا الترتيااااو  ordinaturة يماااا  ن ساااال  اااار مناباااال اذلااااة الرتاّبااااللتعل
لاااااق نتيجااااة )راااااارن بنتيجااااة المحاكماااااا  لوصااااول غة لل علاااااق معتيااااا  معيناااااوتتبناااا
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صااحابها لاام يتمكنااوا بعااد ماان الااتحكم تتمااا  يمااا ينااق الل ااة العربيااة  ااإن  (1)العنليااة(
  الوضااذ  ار الك ياار مان ا حيااان و الناالا  اار ميادان التكنولوجيااا ولهاةا ي ااار موضا

ق الكاالم  ر المحا ل والم سسا  ةا  التابذ الل و  م ال المجاامذ  وواةا ي ديناا غلا
عاااااان النااااااو  ا نياااااار ماااااان وسااااااائل الوضااااااذ ووااااااو التنصاااااايق الماااااادرو  المناااااات م 

 للمصتلحا  
 األدوات الالزمة لوضع المصطلحات

رلنااا التنصاايق المناات م ولكاان ال بااد ماان الااتح    اار غتااالا وااة  الصاا ة  نااد 
رلناا  ار بحاث ساابا باا ن البحاث  ار المصاتلحا  ال ياازال  ار الاوتن العربار رلياال 

تردناااا تن تت يااار تحاااوال واااةا البحاااث  اااال باااد تن يساااتجيو لمتتلباااا   النجاعاااة  اااإةا
لهاة   –مع ر العلماء والل اويين –عصرنا الحاضر ولن يتم ةل  غال باستي اء عملنا 

 ال روت:

 من المعتيا  ت  علق مسح كامل: تن ينبنر علق مجموعة واسعة جدا   -1

 لما يجر  اذن استعمالل بال عل  ر الوتن العربر ب كملل  
   وورد  ر النصوق العلمية ووةا ينتضر: رديما   ولما كان مستعمال 

 لق التراث العلمر العربر وال يكت ق  ر ةل  بالمعاجم النديمة غالرجو   -2
 تن ينتلا من تك ر من ل ة ال من تصور واحد ناق بل ة تجنبية واحد   -3
دراساااا  الواساااعة جاااراء الا  تن ين ااار  ااار تسااارار االساااتعمال واالعتاااداد بنوانينااال و  -9

 :النتاا لهةا ال ر  وكل وةا يستلزم تيضا  
 كترونية الجبار    ا عمال الع يمة علق اذال  اإلجراء وةتن يعتمد إ -0

                                                 

العربية "رتاو" التر تتلن  علق الحاسو اإلكترونر ور لهةا السبو تو ا  ن الحاسو ال  ( التسمية1)
ق ينوم  ند بعمليا  حسابية )والتسامية اإنكليزياة وار رديماة اساتعمل  ربال تن تصاير الحاسابا  علا

 وةا ال كل وةا  الندر  علق غجراء العمليا  المنتنية غير الحسابية( 
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 الذخيرة اللغوية العربية -

ل  ألنهاا ال تازال  ردياة تما عادم ال امولية التار يتصاف بهاا الك يار مان البحاوث
جااو تن تصااير غلياال ماان تن اايم ا ساار ماان لااق مااا يوجزئيااة ويدويااة ولاام تصاار بعااد غ

البااااح ين وتوزياااذ المهااااّم عليهاااا بحياااث يناااوم وااا الء باااإجراء التحرياااا   ااار الميااادان 
لتجميذ المصتلحا  المستعملة بال عل  ر جميذ البلدان العربية ويناوم تولئا  بجارد 
كاماال لألمااالر والكتااو والمن ااورا  العلميااة وتساار  تناارى تكلااف بت رياا  كاال ةلاا   اار 

اةا  ووكااااةا   هااااةا العماااال الجماااااعر ال ااااامل وااااو الااااة  يضاااامن الموضااااوعية جااااة
المتلوبااة  ن المسااح المساات ي  لجميااذ المعتيااا  باادون اساات ناء  اارء منهااا وااو 
 ااارت تساسااار للعلااام كماااا واااو معلاااوم   ااام غن المعلوماااا  المجمعاااة ال باااد تن ترتاااو 

 يهاا باةكر   يكت اقالالترتيبا  المنتل ة لتكون سهلة المناال واالستحضاار وال باد تن 
المصتلح بل يحتاج الباحث تن يعرف تين يستعمل وةا الل   بال عالل وبا   معناق 
و اار ت  مراجااذ رااد وردل وكاام ماار ل ت  مااا واار درجااة تااواتر  تو انت ااار  وغيروااا ماان 
المعلومااا  الم يااد  التاار سااتكون كالمنيااا  النتيااار ا ل ااا  وتوحياادوا  ووااةا العماال 

لكترونية الع يمة الناو   وراد ترحناا  ار عاد  ستعمال اذال  اإاالجبار لن يتم غال ب
 مناسااابا  واااةا السااا ال: كياااف يمكااان تن يضاااذ الواضاااذ مناااا للمسااامق المحااادث ل  اااا  

غن لاام تكاان  واسااعا   يح ااق بجميااذ الصاا ا  التاار سااتجعلل يااةيذ ةيوعااا   مناساابا   عربيااا  
ولااد ( التاار تو مل ااا  ال صاايحة )رديمااة لدياال وتحاا  تصاار ل مجّمعااة ومرتّبااة كاال ا 

لاااق المجاااال الم هاااومر النااااق بهاااةا المسااامقع  هاااة  المعتياااا  المجّمعاااة تنتمااار غ
  (1)المرتبة ور التر سمّيناوا بالةنير  الل وية العربية

 هاأوصاف الذخيرة وفوائدها وكيفية إنجاز 
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وي ااارا وااةا قاااموج جااامع لظلفاااب العربيااة  غن الااةنير  الل ويااة واار عبااار  عاان 
 ساسية:  من النوامي  )الحدي ة بالنصوق(  ر وةا الص ا  ا النامو  غير 

 سيكون لل  ال ة ت كال: -1
 )كل تسجيل  ر ةاكر  الرتّاو )الحاسو  
   ااكل جةاةيااة عاديااة ماان جهااة ومصاا ر  )ميكرو ي ااا  تحتااو  كاال واحااد 

 ص حة( من جهة تنرى 55علق 

 )كل كتاو عاد  )موسوعة ل وية  

رد  ال  اار المعاااجم العربيااة  ناات باال تلاا  التاار ل ااا  التاار و يحصاار جميااذ ا  -2
اساتعمل  بال عاال  ار نااق مان النصااوق التار وصاالتنا مان تمهااا  الكتاو النديمااة 

الجاااااولر حتااااق عصاااارنا  والحدي ااااة واذ ااااار ا دبيااااة والعلميااااة والتننيااااة منااااة العصاااار
لااااق ال صاااايح المساااامو  عاااان غ لااااق انتماااااء الكلمااااة تو العبااااار غ ااااار  الحاضااار مااااذ اإ

 د الة  جاء علق ريا  كالم العرو تو المولّ  (1)السلينيينال صحاء 
( التااار ورد  يهاااا الل ااا  وال ينتااار  ا م لاااة كماااا الحقيقياااةياااةكر كااال السااايارا  ) -3

ت علل النوامي  الحدي اة بال ي با  جمياذ ساياراتل مان تمهاا  الكتاو واذ اار ا دبياة 
 ت ر بالسياا الواحد والعلمية التر ورد  يها الل   مذ ةكر المرجذ بدرة وال يك

 الترتيبا : او(  تقا  الل وية ) ر ةاكر  الرتّ ترتو  يل ا وض -9
  ل ا ( ترتيو تبجد  عام )االنتالا من ا 
  )ترتيو تبجد  بحسو مجاال  الم اويم )االنتالا من المعانر 

  ترتياااااو بحساااااو درجااااااة تاااااواتر الكلمااااااة )عااااادد المااااارا  التاااااار  هااااار   اااااار
 النصوق( 

                                                 

 ( الةين تنة منهم الل ويون العرو ا ولون 1)
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  اااايو  الكلمااااة ت  ةيوعهااااا  اااار البلاااادان العربيااااة ت  ترتيااااو بحسااااو درجااااة 
 (1)بحسو اتسا  ررعة استعمالها

  ترتيو بحسو العلوم وال نون 

 وةا وتننسم الةنير  غلق رسمين:
 ) بن  المعلوما  الل وية )و يل يندمج بن  المصتلحا 
 المعجم المحّرر 

ام جمع  ورتب   يل الماد  الن تما ا ول  هو عبار  عن رصيد ضنم جدا  
)ا ل ا  مذ سياراتها( التر دونها وجردوا الباح ون مذ ةكر كل المعلوما  

 نة( واتر وال يو  والمرجذ تو مصدر ا ضا ية الضرورية )التاإ
وال انر وو عبار  عن موسوعة يحرر  يها العلماء بحو ا  حاول كال ل  اة   كال 

 باو تو مدنل من وةا المعجم يحتو  علق ما يلر:
وحاادوا  اام تحدياادا  علماااء الل ااة  مااا الاااياقات للفبااة انطالقااا  تحليااد ديلااي  -1

 الندامق غن وجد  وةل  با:
 التوضيح الدقيق: -
  )للمعنق الوضعر للماد  ا صلية )الجةر 
   للمعنق الوضعر والمعانر ال رعية لكل كلماة ا اتن  مان تلا  المااد

 )بالتمييز بين المعانر ال نية وغير ال نية( 

تو ماا ينارو  نكلياز  والفرنااي لكاد كلماة إا وجادتذكر المقابد ال   -
 منل مذ بيان ال وارا التصّورية 

تعليااااا نحااااو  وصاااار ر وجيااااز )وصااااوتر ووجااااائر غن ارتضااااق الحااااال(  -2
 )مذ ةكر المراجذ(  باالعتماد علق ما ةكر  علماء الل ة والنحو رديما  

                                                 

ويكاون الترتياو تبجااديا   ( تماا ماا سايتبذ وين ار  ساتدمج  يال واة  المعلوماا  )التاواتر وال ايو (1)
 عاما   ر تبعة وم هوميا   ر تبعة تنرى 
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من تحليل النصوق تو المنارنة  تعليا تارينر للماد  و روعها )انتالرا   -3
 بينها(

  بيان تصل الكلمة غن كان  من الدنيل وت سير تكيي ها 
ةكاار تاااريد تول  هااور الكلمااة  اار النصااوق التاار لاادينا )ا صاالية 

 والدنيلة(
  ةكاار تاااريد تول تحااّول داللاار للكلمااة )والساايارا  التاار  هاار   يهااا

 المعانر المستحد ة(
  انت    ر االستعمال ةكر تاريد آنر  هور لها غن 

 جمالر ت سير  للتتور الل  ر والداللر للكلمةوصف غ 

 صلية(لل ا  السامية )مذ ةكر المواد ا بيان ن ائر الكلمة  ر ا 

 اار العلمياة حسو العصور والبلدان وبالنسبة لآل ذكر درجة تواتر الكلمة -9
 وا دبية غن ارتضق الحال 

 ( تيضا   الج را ر )حسو العصوربياا شيوع الكلمة  -5

تجاناااا ل ا  التر للكلمة غن وجد  وكةل  ا ضداد ذكر المرادفات واأل -6
 في المفاوم 

 تو تل  الماد  ذكر الدرااات التي خصصاا العلماء لاذه الكلمة  -7

ن بالنسبة لوضذ المصتلحا   اإومتنوعة    تما  وائد وة  الةنير   هر ك ير  جدا  
عربية تو  ر االساتعمال الاراون ل ا  تو تك ار الواضذ غةا تراد تن يعرف ول يوجد  ر ال

 مو ورااا   ماان ل اا  ياادل علااق م هااوم ناااق  ااال يمكناال  اار الوراا  الااراون تن يجااد مرجعااا  
لاق المجاال الم هاومر الناااق يجماذ لال كال ا ل ااا  التار تنتمار غ يساتجيو لتلبال با ن

جااة الل ااة الاة  يهماال اللهاام غال بعاا  المعاااجم المحادود  المجااال  وتمااا النااوامي  المزدو 
الحالية  ناد وضاع  لالساتعمال ال للوضاذ  ام حتاق لاو  رضانا تن المساتعمل راد يكاون 

ن وااة  المعاااجم واار اذن  اار ن اا  الوراا  غةا رصااد ترجمااة ا ل ااا  ا جنبيااة  ااإ واضاعا  
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يت عاان التنلااا ضاائيلة الماااد  وال يمكاان تن تساااتجيو لتلبااا  المتاارجمين الهائلاااة  ضااال  
تصااف بهااا تك روااا  تمااا النااوامي  الوحيااد  الل ااة )النديمااة التاار ي (1)غااالت ال اح ااةوا 

حتاق يناذ بالصاد ة  نصوصا (  االل و  كماا واو معاروف يبحاث السانين التاوال تحياناا  
مائنااا علااق ب يتاال  ووااةا عماال اعتباااتر غياار علماار  ن العلاام وااو علااق حااد تعبياار عل

لدى الواضاذ ماا كامل  م صياغة عنلية    ما غةا كان  حّ  ون ر ت  استنراء وتصّ ح
نماااا كاااان  ااار تي – وياااة كماااا سااابا تن وصااا نا   إنااال يمكنااال ليسااامق ببنااا  المعلوماااا  ال

كا ن يرياد  (2)سئلة علاق الرتّااو بواساتة اذال  المهيا   لاةل ت تن يلنر -الوتن العربر
اق تن يعاااارف المجااااال الااااداللر الناااااق باااا مرا  النياااال تو الضاااا ن تو المجااااال الناااا

المجال النااق با دوا  الح ار والتننياو ووكاةال  إنال يك يال تو  بالمرت عا  والتضاري 
ل اااا   هااار بعاااد  اااوان علاااق ال ا اااة جمياااذ ا تن يحاااّرر سااا الل علاااق ملمااا  التااارف  ت

ة والموّلاااااد  بماااااا  ااااار ةلااااا  ماااااالعربياااااة التااااار تااااادنل  ااااار واااااة  المجااااااال  الداللياااااة الندي
التار ورد  علاق جمياذ ساياراتها    ويحصال غن  ااء تيضاا  المصتلحا  الحدي ة تيضا  

  بواستة تابعاة  يها  ر زماننا تو  ر عصر من العصور ومراجذ وة  السيارا  وةل
 اا  المناسااو ماان بااين لكتروناار ووكااةا يسااتتيذ الواضااعون انتيااار اللملحنااة بالاادماف اإ
ل ا  المتجانسة المعنق  هر كلها محصور  وتح  تصر ل  وواةا ياو ر الع را  من ا 

ررار لل   وتوم  رء  ر وة  الموضوعية وار منياا  اللل الور  ويضمن موضوعية ا
التواتر والك ر  وال يو  وبةل  يت ادى النادر وال ارد ووو الة  سمذ من رجل واحد مر  

علاق  ال عناد الحاجاة ت  ليتلنال ما ال    )وال يلج  غلاق واةا الناو  مان ا ل اا  غ ر حياتل
ل علق تن وة  الةنير  راد تنلاو علاق ويجو التنبي (3)الم هوم النليل الدوران تو ال ريو(

                                                 

( بسبو التساول المنهجر )المهول( ورد يبين ةلا  تك ار مان واحاد   ام واة  الناوامي  ال تاةكر 1)
 تبدا  مرجذ الكلمة ) ر ت  نق ورد ( 

ووااو عبااار  عاان  Terminalواار جااد متااوا ر  اذن  اار البلاادان العربيااة  والساا ال ينااذ بواسااتة "التاارف" ( و2)
  ا ة وملم  يتصالن بالدماف اإلكترونر من جهة وبالباحث )وات يا  م ال ( من وجهة تنرى 

 ( وةا  ضال  عن ال وائد التر يجدوا الم رخ والعالم االجتماعر وغيروما 3)
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ل ااا  المكاارر   اار ساايارا  جااّد ا وماليااين ا تزناار باال ماان ماليااين الساايارا  الاارغم مماا
يمكن تن يلجا   –وعند ةل   نت  –منتل ة؛ رلنا رد تنلو من الل   المتلوو  عند ةل  

علاااق غلاااق التولياااد باال اااتناا مااان مااااد  معيناااة )ينتنيهاااا الواضاااعون مااان واااة  الاااةنير ( و 
لق التراث و ر ن   غصي ة ت د  المعنق المتلوو   االعتماد علق الةنير  وو رجو  

م  النريو  ر مجال داللر معين مما غلق كل ما تحدث اليوم تو منة ا الور  رجو  
  ويمكاان تن نم اال لهااة  ال وائااد بم ااال العلااوم اللسااانية التاار واار (1)دناال  اار االسااتعمال

 ق النيام بجرد لكل ا ل ا  العربية التر استعمل  راديما  من انتصاصنا   ند عزم  عل
مااان كتاااو العلمااااء العباااارر    ااار الصاااوتيا  وةلااا  انتالراااا    ااار واااة  العلاااوم ونصوصاااا  

ومدرسااة اباان السااراج واباان  -عناال والنلياال ماان نااالل مااا روى –ا ولااين تم ااال ساايبويل 
لعاارو م اال ال ااارابر تباااء العاارو م اال اباان سااينا وغياار  والموسااينيين اجناار وكااةل  ا 

سوخ التر ومبارك ا  وغيروما   بهة  الةنير  الص ير  استتعنا تن نصلح الك ير من الم
 راد ودّون   ر م رو  معجم اللساانيا  الاة  نندمال ماذ دنل   ر استعمال بع  ا 

مكتاو تنسايا التعرياو غلاق واةا الما تمر الماوّرر وةلا  كالل  اة التار سابا تن ةكرناواا 
Voile du palais ن ابن سينا يستعمل  ار كتااو "تساباو حادوث الحاروف" وغيار   إ

من الكتو عبار : "ص اا ال جر" والص اا وو جلد البتن الرريا   ما ال اجر  تحادد  
المعاجم ب نل "م رج ال م" ووةا تحديد غام  غال تن النسبة غليال تتلاا علاق جان  مان 

اا ال اجر" تسامية جاد الئنااة الحاروف منرجهاا كلهاا وسات الحنا  وعلاق واةا  اإن "صا 
وماااااا ي يااااادوا واااااو وجودواااااا بال عااااال  ااااار االساااااتعمال )وعناااااد تكبااااار علمااااااء الصاااااوتيا  

 ناااااد  Allophoneتو  Variant(  ووناااااا  م هاااااوم آنااااار واااااو الال يزيولاااااوجيين راااااديما  
" كمصاادر )ان اار رااول ماان وجااو  ا داء "والمناارج "اسااتعمل العاارو لهااةا المعنااق "الوجاال

" و"الباادل" الجااائز تو الواجااو  اار معنااق 1/39حصااقل البيااان ال ت الجاااح : "المنااارج
Compinatory variant  توfree Variant  توConditioned Variant  ) 

                                                 

( تماااا ماااا لااام يااادنل  سااايجد  تيضاااا  لكااان مصاااحوبا  بهاااة  المالح اااة: وضاااعل ا ساااتاة  اااالن تو 1)
 ذ ال النر ولم يرد  ر ت  نق غاّل  ر رائمة تو معجم كةا المجم
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 وواار المعلومااا  التاار سيحصاال عليهااا الباحااث ونااةكر  ائااد  تناارى وامااة جاادا  
الرتّاو للمعتيا  واستنراج الجةور والصي  وبالتالر غحصا وا وحصروا مذ  بعالج
 وتك رواا  ايوعا    ار االساتعمال وتك رواا ت ريعاا   ف عن تك ر وة  العناصار تاواترا  الك 

 اااار ورتنااااا الحاضاااار و اااار غااااابر ا زمنااااة   اااام التحديااااد الاااادريا لمعااااانر كاااال صااااي ة 
باساتنراء كاال الكلمااا  المصااوغة عليهاا  ووااةا سااي يد الواضااذ  نال ساايجعل ماان وااة  

ة واالسااااتعمال ال بااااالتنمين المسااااتنرجة ماااان وارااااذ الل اااا –المعلومااااا  الموضااااوعية 
منااايي  لتوليااد ا ل ااا  وتنصاايق كاال بناااء ووزن بم هااوم  –واالنتباعااا  الةاتيااة 

علمر تو تننر علق غرار ما ي علل الواضعون ال ربيون بالسوابا واللواحاا الالتينياة 
وااو  –باااذال  الع يمااة  –واليونانيااة  وال بااد ماان التنبياال علااق تن التصااّ ح الكاماال 

  (1)الوحيد  التر تضمن الموضوعية والدرة العلميةالوسيلة 

  (2)نجاز العمليا  التاليةإتما كي ية غنجاز وة  الةنير   تكون ب
النيام بمسح تدوينر كامل  امل لكل ما يجرى اساتعمالل  ار التناتاو الكتاابر  -1

وال  اور  ر جميذ الم سسا  العلمية علق مستوى العالم العربر كالجامعاا  
بحث والمنتبرا  والمصانذ وور ا  العمل والمناجم وساائر ا مااكن ومراكز ال

جراء التحرياا  الميدانياة تو  يها بل ة  نية معيناة  وةلا  باإالتر ينتق التنا
 الواسعة وبترا ومنهجية معينة 

النيااااام بانتيااااار عينااااة كبياااار  ماااان الكتااااو العلميااااة والتننيااااة وا مااااالر والبحااااوث  -2
 لحدي ة والمعاجم وغيروا النديمة وا

                                                 

( ويستعان بما رد سبننا بل غلق ةل  علما نا الندامق للزياد   ر ال ائد  والمنارنة العلمية ونةكر 1)
ناصااة كتاااو ال ااارابر الل ااو  )ال ال يلسااوف( المساامق "بااديوان ا دو"  يمااا ينااق الصااي   

ا يناااق الجاااةور وكتااااو العاااين للنليااال )وكاااةل  بعااا  "ومناااايي  الل اااة" البااان  اااار   يمااا
  (الحصائية الحديثة القّيمةا عمال 

  ر بحث سابا  ( ارترحنا م ل وة  النّتة تنريبا  2)
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ويجاو تن يكاون  (1)النيام بتدوين كل وة  المعلوما  بتنزينها  ر ةاكار  الرتّااو -3
   اام النيااام وهااذا شاايء قليااد فااي حااق لغااة القاار ا ) –ماان تكباار وترااوى تااراز 

بالعالج اذلر لهاا باساتنراج الجاةور والصاي  واساتنراء السايارا  وتعاداد درجاة 
عهاد العلاوم اللساانية باالجزائر  )وراد التواتر وياتم ةلا  بمنهجياة راد تعاّد   ار م

بتنازين وعاالج تكبار رسات مان ال اعر الجااولر  رام وةا المعهد كما رلناا ساابنا  
 وعالج الرصيد الل و  الم ربر العربر( 

ربااااالهم علااااق  –وااااةا وال ننسااااق دور االسااااتعمال  ت  انتيااااارا  الناااااتنين وا 
راساااا  التااار ومياااة الدتبعااا  ا ل اااا  ور ضاااهم للااابع  اذنااار  ووناااا ت هااار 

ترماااق غلاااق استك ااااف تسااارار واااة  ال اااواور وت سااايروا حتاااق يضاااذ الواضاااعون 
 يكون لها ح  كبير من النجا   تل ا ا  

النيااام باساات تاءا  واسااعة النتاااا علااق مورااف المسااتعمل ماان ا ل ااا  المنترحااة  -9
جراء التحريااااااا   اااااار حنااااااول محاااااادود  علااااااق  ااااااكل اسااااااتنتاا إويااااااتم ةلاااااا  باااااا

 ار نتااا توساذ يجار   لمساتنتنا   ون ا  التحار لألنصائيين وةل  بمالء ا
مّ  جمهااور النااا    اام ةاعااة والت لااز  وعاان تريااا الصااحف لااي  علااق تمااواج اإ

 اار الوراا  ن ساال بدراسااة علميااة لمااا وضااعل النااا  والم سسااا  منااة  –النيااام 
المجامذ والجامعا  والبحث عماا دنال مان  ونصوصا   تك ر من نمسين عاما  

 وال  الك ف عن تسباو النجا  وال  ل ةل   ر االستعمال ومحا

لضاانامة العماال  إناال ينب اار تن تااوز  المهاااّم  تمااا النااائمون بكاال ةلاا   ن اارا  
علاااق جمياااذ البلااادان بإ اااراف جامعاااة الااادول العربياااة )المن ماااة العربياااة للتربياااة 

 نصاا   20غلاق  10وال نا ة والعلوم(  وننتر  تن تن   لجان محلية تتكون من 

                                                 

( تمااا التااراث العلماار وا دباار الناايم ال ناار بااالم ردا  والمصااتلحا   يجااو تن يواصاال تدويناال 1)
  حتق ي تق علق كاملل نتيلة سني
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د  نر  ر دانل م سسة جامعية تو بح ية متنصصاة يوكال باحث ومساعبين 
غليهاا اإ اراف علااق العمال  وتازود حكومااة كال بلاد وااة  الم سساة وواة  اللجنااة 
ب رء من العد  )ك ربعة تو ستة تتراف( لتدوين وتنزين المعتيا  واالتصال 
المبا اار  اار الوراا  ن ساال بالهيئااة ال نيااة المكل ااة بالتنساايا بااين اللجااان وتوزيااذ 
دمااااج المعلوماااا   ااار ةاكااار  الرتّااااو المركاااز   وتكاااون واااة  ا تاااراف  المهااااّم وا 

 (1)تيضا وسيلة لكل الباح ين الناتنين  ر وةا البلد للس ال عن المصتلحا  

 واللل ولّر التو يا 

                                                 

-21بحاااااث غلااااق المااااا تمر الناااااام  للتعريااااو الاااااة  عناااااد  اااار عماااااان ماااااا باااااين ( رااااّدم واااااةا ال1)
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