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 سورة طه 42 -42اآلية



 

     
وف  م اانخف  تااضع للجلله  وفع ت اللعا لمم  االحمد هلل الذي ر

 مل  وفعلل   اللجال   اللجال  مل  أشر النمل  حمد  مّلل اهلل  
:  ميل  سمّلم   بضد

ببك الحل   الضشوفعا    سمل  آعا اللبش   اا متعا آلضداع  ا  
 حمد  " سع ذال  لم الملغ الضشبيغ بلع ضغ   امقدال بعللبش إلل

ه  إلل  ك  م سع داع بعلتلت   المتويل  لت  "اللدآل بم آحي
   .ببممغ  يلغ
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 مقدمة:

تعّد عملية ترمجة املصطلح السيميائي من أهّم ما يَعرض هلا الباحث العريب ابعتباره مصطلحا يتضمن شحنات 
آلخر؛ تلف من شعب املصطلح خيالتصور أو املفهوم واحد، و ّن وأل .ثقافية تقف يف خلفية النص األصلي وحتيط به

إلطار السيميولوجي ختلفة لليس فقط العناصر امل، و املرتجم أن يرتجم مكان هذا العنصر يف اجملتمع كّلهعلى  فإنّه
قله فإّن لعلم الرتمجة أمهية يف التعامل مع املصطلح بوصفه املرآة اليت تعكس فهم املصطلح يف لغته األّم مث تنوعليه 

 اللغة اهلدف وهو حيمل كافة املفاهيم واملضامني اليت يدل عليها يف األصل. إىل املتلقي يف

لنقل مجة واتسود العامل العريب يف الرت ، خاصة السيميائيعامة و  غري أّن هناك فوضى عارمة خبصوص املصطلح
 ارية يف بعض األحيان.والتجتسرعة، ذلك تكرار التجارب الفاشلة واحملاوالت السطحية امل وترتب عن .إىل اللغة العربية

تقاقية، شوية، واإللنحفيقدم للمصطلح الواحد ترمجات عّدة دون مراعاة شروط النقل، والقواعد الصوتية، والصرفية، وا
  ة املصطلح النقدي""إشكال غليسي يف كتابهكما أشار إىل ذلك الناقد يوسف و واملعجمية،

شوائية اسعة النطاق يف العامل العريب، غري أّّنا متت بطريقة عأّن حركة الرتمجة يف السيميائيات كانت و ورغم 
مدروسة،  دون أن يعتمد يف ذلك طريقة علمية ،فردية حبيث يقرتح كّل ابحث بشكل فردي قائمة من املصطلحات

 .لكلمةمن اض احملغوي لّ لاانب اجلم سوى اللغوية اليت ال تقدّ  على حدسه الشخصي والرجوع إىل املعاجم معتمدا

بني دفتيه العديد من املصطلحات ذات الداللة واملفاهيم احملّددة، فإّن  جيمع وملا كانت السيميائيات علما،
تيار املقابل ناية ابخوالع ئيبدء أمهية املصطلح السيميا ذي اإلقدام على ترمجة معانيها إىل اللغة العربية يعكس ابدئ

رقيتها حىت تواكب التطّور غة العربية وتالنهوض ابللّ إىل  بلدان العربيةالعريب املالئم. وعليه تسعى اجلزائر على غرار ال
. يهابلغوييها وابحثيها الذين شغلهم موضوع النظرية السيميائية وضبط مفاهيمها والتدقيق يف معان ؛العلمي واحلضاري

 .نشرها يف أوساط القراء العربوابلتايل توحيدها و 

بع من احلاجة امللحة إىل ضرورة لفت االنتباه ملدى خطورة الوضع الذي الواقع أّن اهتمامنا هبذا املوضوع ان
آل إليه املصطلح السيميائي من فوضى مصطلحية عارمة تسود العامل العريب، وخصوصا مع تفاعله ابلنقد الغريب 

الرئيس  وميكن القول أّن السبب لم انجعا وعلميا،وحماوالت استثمار أدواته ومفاهيمه ليكون التواصل مع هذا الع
ة والعريب مة اليت يعاين منها الباحث اجلزائري خاصتلك الفوضى العار الذي دفعنا إىل اختيار هذا النوع من املواضيع 

 .يف ترمجته للمصطلحات السيميائيةعامة 
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ت هم اإلشكالياينا بذكر أإالّ أنّنا اكتف إّن الشروع يف هذا البحث جعل العديد من األسئلة تتوارد إىل أذهاننا،
ذا البحث مع الرتكيز على اهلدف الرئيس هل اليت تؤرق الباحث العريب والقارئ كّلما حاول ولوج مضامني هذا العلم،

إلبراز ذلك  خرتاناالوطن العريب وخباصة يف اجلزائر، و  أال وهو معرفة واقع الرتمجة والنقل املصطلحي السيميائي يف
 نظرية السيميائية ومفاهيمها.ة اليف ترمج وجهوده رشيد بن مالكمنوذج 

اجلزائر بصفة  السيميائي يف العامل العريب ويف: ما هو واقع ترمجة املصطلح هذا يضعنا أمام اإلشكالية اآلتيةكّل 
 ها:، أمهّ تساؤالتهذه اإلشكالية جمموعة من ال عن خاصة؟  وتتفرع

 السيميائيات ؟. ماهي اسهامات رشيد بن مالك يف جمال  -1

 .كيف صاغ املصطلح السيميائي ؟  -2

 .؟ماهي إجيابيات وسلبيات جتربة الرتمجة عند رشيد بن مالك و -3

ة هذا اجملال من تغطيل التحليلي األنسب لطبيعة املوضوع. و املنهج الوصفيوملعاجلة هذه الدراسة اخرتان 
ث إىل: مقدمة، وثالثة فصول تتلوها خامتة، فجاءت الدراسة والوصول إىل األهداف املتوخاة، قسمنا هذا البح

 وألهم ما جاء فيه. ة عبارة عن افتتاحية ملوضوع البحث وعرضا لهاملقدم

بحث يف فكان خمّصصا لل ."ملصطلح، صناعته، وعالقاته: امفاهيم أولية"أما الفصل األول املعنون ب: 
تمدين إىل تعريف املصطلح لغة واصطالحا، مع املصطلح ماهية :ضنا يف املبحث األولحيث تعر  املصطلح عامة،

 مّث تناولنااته؛ مرادفو  احلديث عن علم املصطلحو  ،يف ذلك على التعريفات اليت وردت يف املعاجم والكتب العربية
 يفامع الّلغة العربية جهود جم :ّما املبحث الثاينأصناعة املصطلح يف اللغة العربية. أهم الطرائق املعتمدة يف  ابلذكر

لعلوم املختلفة. ا العربية اليت تسعى إىل توحيد مصطلحات اللغوية أهم اجملمعات فعرضنا فيه .توحيد املصطلحات
لتطّرق إىل اب العالقة القائمة بني املصطلح والرتمجة، وذلك حبثنا فيه عن .املصطلح والرتمجة: بحث لالثمب وختمنا

 لرتمجة ودورها يف نقل العلوم واملعارف.االختالف بينهما، وغرضنا تقدمي مفهوم انقاط التشابه و  أهمّ 

خالل املبحث ا من فتطرقن "الدرس السيميائي يف الوطن العريب: واقع وآفاق"ب:  أّما الفصل الثاين املعنون
ي سوسري".  و"د "بورس"خاصة عند الغرب، نشأة علم السيميائية عند  إىل .السيميائية: النشأة واملفهوم األّول

و  ييميائية يف "حباملعنون:  يف املبحث الثاينو كما أشران إىل إرهاصات علم السيمياء عند علماء العربية القدامى. 
ال؛ أال وهي: ، مّتخدين مناذج ابرزة يف هذا اجملالبحوث السيميائية يف الوطن العريب استعرضنا أهمّ  الوطن العريب"
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 املبحث الثالث يف أّماحممد الناصر العجيمي. ورايو، عبد احلميد بعيد بنكراد، مفتاح، سعبد امللك مراتض، حممد 
ترمجة ربة اإلشكاليات اليت تعرتض جت تطرقنا من خالله إىل أهمّ فقد  .صطلح السيميائي: ششااليات وحلو امل

 ابت.اإلشكاليات والصعو احللول الكفيلة بتذليل هذه  أهمّ كذا املصطلح السيميائي يف الوطن العريب، و 

فيه إىل إبراز د عمدان فق ."يف ترمجة املصطلح السيميائي جتربة رشيد بن مالك": املعنون أّما الفصل الثالث
يف التنظري  شيهامات رشيد بن مالك" : املعنون املبحث األول. ففي النظرية السيميائية جهود الباحث يف صياغة

الرتمجة هلذه نظري و يف التأصيل والت أهّم ما جاء به عمدان فيه إىل ذكر ،"العريبيف الوطن  للسيميائيات والتقعيد
 ؛ "د بن مالكصناعة املصطلح السيميائي عند رشي" املبحث الثاين:ذلك على أهّم مؤلفاته أّما يف  النظرية معتمدين

صطلحاته الّسردية موكذا  للّنصوص"،" مصطلحات التحليل الّسيميائي فعرفنا فيه األهداف والّنظام العام لقاموس 
رمجة املصطلح ت تقييم جهود رشيد بن مالك يف": املعنون هذا الفصل مببحث لالثوأّسس صياغتها. وختمنا 

 .ابالعتماد على استنتاجاتنا اخلاصة العريب"؛ حاولنا فيه تقييم ترمجة رشيد بن مالك السيميائي

رت : معظم كتب رشيد بن مالك اليت توفأمّهها ؛اعتمدان يف هذا البحث على جمموعة من املصادر واملراجع 
ي املغاريب" ، "الدرس السيميائليوسف وغليسي "مناهج النقد األديب" "معجم السيميائيات" لفيصل األمحر، ،لدينا

رتمجة" جلوئيل موسوعة ال" بوخامت، "اجلهود اللغوية يف املصطلح العلمي احلديث" حملمد علي الزركان، ملوالي علي
 رضوان،

بعض زها ضيق الوقت، وعدم التمّكن من اإلملام بر أب، وكغريه من البحوث، فإّن حبثنا ال خيّل من الصعوابت
بني مؤلف وآخر  ةالسيميائي املصطلحات حتملها ب تغرّي الدالالت اليتإىل جان املصادر اليت ختدم موضوع البحث،

 وأحياان يف الكتاب نفسه. لذا كانت مهّمة اإلملام مبعظم املصطلحات ودالالهتا أمر ال خيلو من اجلهد والعناء.

حيمل يف طياته فائدة وإضافة للقارئ العريب عامة واجلزائري خاصة، ليكون على  حاولنا جعل هذا البحث
 عامل الرتمجة، ونقل املعارف األجنبية إىل الثقافة العربية، وبذلنا ما بوسعنا إلاجاز هذا البحث دراية مبا حيدث يف

ويف األخري حنمد هللا  .املتواضع، آملني أن نكون قد وفقنا ولو قليال يف نقل الصورة املصطلحية العربية يف ظّل الرتمجة
نصائح ب اليت أمدتنا عاوشيامية بن والشكر كّل الشكر ألستاذتنا املشرفة ، الذي وفقنا إلاجاز هذا البحث

 رتنا.تقييم ومناقشة مذكضاء الّلجنة املناقشة على قبوهلم متنان ألعوإرشادات قّيمة. كما أتقدم ابلشكر واال

 وهللا ويّل التوفيق.
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 ماهية املصطلح.األول:  حبث امل

إن منهجية أي حبث علمي يقتضي البدء بضبط مفاهيم أولية من أجل حتديد عناصر املوضوع وتفرعاته،        
اليت وضعت هلذا اللفظ حىت نتمكن من ويعد البحث يف ''املصطلح'' أمر يفرض علينا حصر أهم التعريفات 

احها منهجا وأسلواب ودورا توضيح محوالته الفكرية وأبعاده الداللية، وحتديد الغاية اليت حياول البحث إيض
 كما متكننا من خلق تواصل بيننا وبني املوضوع الذي نعاجله.وغاية

 ماهية املصطلح:1)-

 لغة:-أ(
 "، وقد يكون اسم مفعول لذات الفعلح  ل  ط  تعّد كلمة مصطلح يف اللغة العربية مصدرا ميميا للفعل "اص         

وتتفق املعاجم العربية يف أتصيلها للداللة املعجمية لكلمة  على تقدير متعّلق حمذوف أّي "مصطلح عليه"
املعاجم العربية داللة هذا األصل يقول (، حيث حددت ح   ل   )ص   للمادة ''املصطلح'' أنه األصل الصحيح

  (1) وال"خ  د   ل  خ  د  ي   ل  خ  وحا، مثل: د  ل  ح ص  ل  ص  ي   يء  الش   ح  ل  اد. تقول: ص  س  د الف  ض   ح  ل  : ''الص  اجلوهري

(: ص ل حا، وص ل وحا: ز   )ص ل ح": ف يف املعجم الوسيطويعرّ         ا ى ب  ت  يف عمله: أ   ح  ل  ص  أ   (2)"ادس  الف   ه  ن  ع   ال  َ 
)القرآن  (.-90-)احلجرات ا"م  وا بينه  ح  ل  أص  وا عف  اقتتل   ملؤمنني  ا من   ان  ت  ف  ائ  ط   ن  عف،، ويف التنييل العييي: "وإ  ح ن  ال  هو ص  
 الكرمي(

 ح  ل  ص  وي   ح  ل  ص  ي   ح  ل  الفساد، ص   لح ضدّ )لسان العرب( بقوله: ''الص  يف عفه ابن منظور يعرّ من جهة أخرى  و       
: كص ل ح ، ح  ل  ، وص  وح  ل  وص   اء  ح  ل  ، األخرية عن )ابن األعرايب(، واجلم، ص  يح  ل  وص   ال ح  ا)...(، وهو ص  وح  ل  ا وص  ح  ل  ص  

نقيض اإلعفساد،  لح  )...(، واإلص   اء  ح  ل  يف نفسه من قوم ص   ال  يثبت ورجل ص   ح  ل  وليس ص  قال ابن دريد: 
  . (3) نقيض االستفساد'' لح  تص  ، واالس  ال  حة واحدة املص  ل  واملص   لح  واملصلحة: الصّ 

                                                           
 .565، ص1000، "مادة ص ل ح" ، دار الكتب العلمية، لبنان،1ط. ،1ج جلوهري، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية،-ا (1)
 .519ص،1091اإلسلمية، تركيا، د.ط، املكتبة ، 1جإبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، - (2)
 .169، ص1995، "ح ل مادة ص" ،، دار صادر، لبنان4ط ،8مج ابن منظور، لسان العرب،- (3)
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( هو املعىن الذي تعارف ح  ل  واستنتاجا ملا سبق ميكن القول أن الداللة املعجمية اليت حتيل إليها مادة )ص         
عليه الناس يف االستعمال اللغوي وهو التصال واالتفاق، مما جيعل األمر يقرتب من املدلول االصطلحي للفظة 

 )مصطلح( الذي يعين اتفاق قوم على تسمية ما واإلمجاع عليها.

 اصطالحا: -(ب

االختصاصات عفكل يعرف حسب ختصصه إال أن تعاريف املصطلح بتعداد واضيعها، وبتعدد  لقد تعددت       
عبارة هناك مسات جوهرية مشرتكة بني كل التعاريف، ومنها ما جاء يف كتاب اجلرجاين )التعريفات( :"االصطلح 

عن اتفاق قوم على تسمية الشيء ابسم ما ينقل عن موضعه األول، وإخراج اللفظ من معىن لغوي إىل اخر، 
ملناسبة بينهما، وقيل االصطلح إخراج الشيء من معىن لغوي إىل معىن اخرن لبيان املراد، وقيل االصطلح لفظ 

 .(1) معني بني قوم معينني''

ويعرعفه عمار ساسي بقوله: ''املصطلح هو مفردة صيغت وعفق خصائص اللغة للداللة على ماهية شيء        
 .(2) وحصلت على اتفاق املختصني''حمدد، 

ن املصطلحات ال توجد ارجتاال، إذ ال بد يف كل مصطلح من وجود مناسبة أو وعليه نستطي، القول أب       
بني مدلوله االصطلحي وجممل هذه التعاريف توضح مستني أساسيتني  مشاركة أو مشاهبة كبرية كانت أو صغرية
ني املعنيني على داللته الدقيقة، ومن جهة يكون إال عند اتفاق املختص من مسات املصطلح إذ أن املصطلح ال

أخرى جند أن املصطلح خيتلف عن كلمات أخرى يف اللغة العامة، نتيجة تغري داليل يطرأ على الكلمة العامة 
 اللغوي. بني مدلوله اجلديد ومدلوله عفيجعلها مصطلحا ذا داللة وحمددة م، مراعاة وجود علقة

 علم املصطلح: -(2

 مفهومه:-( 2-1

يوسف وغليسي إذ توجد عّدة تعريفات لعلم املصطلح، حبيث تناوهلا العديد من الباحثني العرب من أمثال 
امليادين العلمية املختلفة كل على حدة، موضوعا لعلم جديد ''صار جمموع املصطلحات املوظفة يف  يقول:

سعني مصطلحا، هو ''علم قائم بذاته، له مفرداته اخلاصة اليت تدل عليه، واليت ينيف عددها على الت

                                                           

 .19، ص1994مصر،  ، دار الفضيلة، الشريف اجلرجاين، معجم التعريفات، تح: حممد الصديق املنشاوي، د.ط- (1) 
  .04، ص1990، عامل الكتب احلديث، األردن، 1آلية الفهم إىل أداة الصناعة، طعمار ساسي، املصطلح يف اللسان العريب من - (2)
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أو يف مجلة أي حقل املعرعفة الذي يعاجل تكوين التصورات وتسميتها سواء يف موضوع حقل خاص  املصطلح''؛
. وهبذا يكون لكّل علم مصطلحاته اخلاصة به، وعلم املصطلح هو العلم الذي يهتم بدراسة (3)حقل املواضي،''

هو ''حبث علمي وتقين يهتم بدراسة املصطلحات العلمية والتقنية دراسة املصطلحات ضمن حقلها اخلاص؛ عف
 .(1) دقيقة وعميقة من جهة املفاهيم وتسميتها وتقييمها''

أساسا على مفردات اللغات املتخصصة، وهو أيضا العلم الذي يدرس من جهة  ويطلق علم املصطلح       
املناهج اخلاصة ابلعمل  املفاهيم وتسمياهتا يف إطار املفردات املتخصصة )دراسة نظرية( ، ومن جهة أخرى

واأللفاظ اللغوية اليت يعرعفه علي القامسي أبنه: ''العلم الذي يبحث يف العلقة بني املفاهيم العلمية  املصطلحي، كما
 .(2) تعرب عنها''

أبنه :'' العلم الذي يعىن بنهجيات مج، وتصنيف املصطلحات ووض،  من جهة أخرى ''مساعنة'' هويعرعف       
األلفاظ احلديثة وتوليدها، وتقييس املصطلحات ونشرها. هلذا عفإن هذا العلم يعىن أساسا إبثراء اللغة ابملفردات 

علمي يقوم على قواعد حمددة ونتائج مرجوة كالتقييس  وضعها ومجعها وتصنيفها وعفقا ملنهجاحلديثة وبكيفية 
 .(3) تفضي إىل توحيد املصطلحات وقواعد العمل يف امليدان املصطلحي''

يف شكل منظومة اليت ترتبط عفيما بينها ،على جمموعة كبرية من املفاهيم ،يتوعفر كل حقل من حقول املعرعفة        
متكاملة، كما تربط هذه املنظومة علقات متداخلة بنظومات احلقول األخرى، ويتوعفر كل حقل علمي على 
جمموعة كبرية من املصطلحات اليت تعرب عن مفاهيمه لغواي. وتشكل مصطلحات كل حقل منظومة مصطلحية 

 تقابل املنظومة املفهومية لكل حقل.

واإلعلميات وحقول التخصص وحيدد''عفوسرت''  لسانيات وعلم املنطق وعلم املصطلح هو علم مشرتك بني ال       

 :(4) مسات له، عفهو

 يبحث يف املفاهيم للوصول إىل املصطلحات اليت تعرب عنها.-

 ينتهج منهجا وصفيا.-
                                                           

 .18،ص1998، الدار العربية للعلوم، اجليائر،1يوسف وغليسي ، إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي اجلديد،ط - (1)
  .04عمار ساسي، املصطلح يف اللسان العريب من آلية الفهم إىل أداة الصناعة، ص- (2)
  .160، ص1998، مكتبة لبنان نشرون، 1علي القامسي، علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية، ط - (3)
 .1، ص1999، ، املغرب40يب،عمساعنة جواد حسين، "املصطلحية العربية بني القدمي واحلديث"، جملة اللسان العر  - (4)
 .69علي القامسي، م.س، ص -(5)
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 يهدف إىل التخطيط اللغوي ويؤمن ابلتقييس والتنميط.-

 خيتص غالبا ابللغة املكتوبة.-

  :مرادفاته-( 1-2

''علم يف املصطلحات، عفإضاعفة إىل تسمية ة عن هذا العلم الذي يبحث ربّ املعلقد تعددت التسميات 
املصطلح'' جند تسميات أخرى أو ابألحرى ترمجات أخرى يف اللغة العربية قابلت هذه التسمية بني املصطلحية، 

بينها إال أهنا ليست مسميات املصطلحاتية االصطلحية واملصطلحات، وعلى الرغم من وجود اختلعفات شكلية 
 بقدر ماهي اشتقاقات تنبثق عن علم املصطلح.

 املصطلثية:-

يف املصطلحات اللغوية والعلقات القائمة تبحث " وهيصطلحية أحّد مرادعفات علم املصطلح. تعّد امل       
وف االصطلحات حبصر كشاملصطلحية علم يعين العلوم، بينها، ووسائل وضعها، وأنظمة متثيلها يف بنية علم من 

 حصاء م، سعي إىل التحليل التارخيي"عفهو بذلك علم تصنيفي تقريري يعتمد الوصف واالحبسب كل عفرع معريف، 

؛أي تدوينها بعد عملية اجلرد عفهي قائمة من الكلمات مواعفقة لعدد مماثل  ختتص بعاجلة املصطلحات وإخراجها.(1)
من األشياء، أي أهنا قائمة من املصطلحات تنتمي إىل حقل معريف معني، حبيث تتوجه العلقة بني الدال و 

 .(2) املدلول عفتعطي امسا لشيء واحد، وشيء واحد السم واحد

 :(3)تصلة من البحث العلمي والدراسة املوضوعية وهيتتناول املصطلحية جوانب ثلثة م       

مة املفاهيم  صورة أنظواليت متثل يف  (تبحث املصطلحية يف العلقات بني املفاهيم املتداخلة )اجلنس، والكل اجليء-
 .ساس يف وض، املصطلحات  املصنفة اليت تعرب عنها يف علم من العلوم شكل األاليت ت

، والعلقات القائمة بينها، ووسائل وضعها، وأنظمة متثيلها يف بنية املصطلحات اللغويةتبحث املصطلحية يف -
علم من العلوم. وهبذا املعىن يكون علم املصطلح عفرعا خاصا من عفروع علم األلفاظ واملفردات، وعلم تطور دالالت 

 األلفاظ.

                                                           
   .181ص، 1998، 10ع جملة العلوم اإلنسانية، اجليائر، التأسيس النظري لعلم املصطلح،، زهرية قروي- (1)
  .10، ص1992، عامل الكتب احلديث، األردن، 1ينظر: مصطفى طاهر احليادرة، من قضااي املصطلح اللغوي العريب، ط- (2)
 .61، ص1994، دار ما بعد احلداثة، 1ريب، طينظر: خالد اليعبودي، املصطلحية وواق، العمل املصطلحي يف الوطن الع- (3)
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والتقنية، وبصرف النظر عن التطبيقات  تبحث املصطلحية يف الطرق العامة، املؤدية إىل خلق اللغة العلمية،-
يف لغة طبيعية بذاهتا وتصبح املصطلحية بذلك علما مشرتكا بني علم اللغة واملنطق، والوجود، العملية، 

 واإلعلميات، واملوضوعات املتخصصة، وكذلك علم املعرعفة، والتصنيف.

  املصطلثاتية واالصطالحية:-

تسميات املقرتحة ''لعلم املصطلح'' املصطلحاتية أو االصطلحية، وهي أشد املصطلحات التصاقا من ال       
 بعلم املصطلح، إىل درجة أهنما قد أصبحا حدين ملفهوم واحد لدى بعض الراسخني يف علوم اللغة.

 املصطلثاتية:-

املذهب أو الفن اخلاص بنشاط مصدر صناعي من كلمة )مصطلحات( يف حالة اجلم، للداللة على العلم أو  :لغة
 من األنشطة املعارعفية.

ابسم ما، ينقل عن موضعه األول، ويضيف  هي عبارة عن اتفاق قوم )خمتصني( على تسمية الشيء :واصطالحا
أبنه عفرع تطبيقي خاص بيدان معني من العلوم، كما جاء يف قوله: ''عفرع تطبيقي خاص أو مصطلحاتية وهو 

 .(1) متثل املفاهيم أو األشياء اخلاصة بيدان معني من املعارف أو النشاط اإلنساين'' جمموع املصطلحات اليت

 :املصطلثيات-

املصطلحيات تسمية مبنية قياسا على وزن ''عفعاليات'' عففي حقل العلوم عفضل العلماء إضاعفة لفظة ''علم''        
وصيغة اجلم، املؤنث السامل مثل: علم الطبيعة: إىل املوضوع اخلاص. واختصروا ذلك أبن استعملوا ايء النسب، 

 الطبيعيات، علم الرايضة: الرايضيات، أو صيغة مج، التكسري: املناظرة.

أي تسمية ''املصطلحيات'' تطلق على العلوم، ومن جهة اخرى عفأصالة هذه التسمية تكمن يف أهنا املصطلحيات 
 .(2) علم وقائمة مصطلحات

 

                                                           
دب عفريدة ديب، املصطلح اللساين يف املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات نقد وحتليل "مذكرة من متطلبات نيل شهادة املاجيسرت يف اللغة واأل- (1)

 ورقة . 161، 19، ص1912. 1911العريب، ختصص: املعجمية العربية"، جامعة قاصدي مرابح ،ورقلة، إشراف: لبوخ بومجلني، 
  . 11ينظر: م.ن، ص- (2)
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 آليات صناعة املصطلح يف اللغة العربية. -(3

والداللية  إىل قواعدها وقوانينها الصرعفية والنحوية والصوتية،وض، املصطلح يف أية لغة من اللغات  خيض،       
اليت تتحكم يف توليد األلفاظ والدالالت وصياغتها والتوس، عفيها، ومما الشك عفيه قدرة اللغة العربية على النمو ،

من خلل اعتمادها على طرائق ووسائل متنوعة يف توليد املصطلحات والرتاكيب اللغوية اليت تعرب عن  ،والتطور
مستجدات العلوم واملفاهيم يف الساحة اللغوية، ومن بني أهم هذه اآلليات جند: االشتقاق، النحت، التعريب، 

 ذه الطرق أو الوسائل:از، اإلحياء، وسنعرض إبجياز هلاجمل

 ق:شتقااإل -أ(

معنيان أحدمها لغوي، واألخر أحد وسائل وض، املصطلحات يف اللغة العربية، وهو  شتقاقاإل يعدّ 
 اصطلحي.

يريدون أنه مال يف أحد . (1) شق الشيء أي نصفه أو جانب منه، وقالوا: "اشتق الفرس يف عدوه" أخذ لغة: 
 شقيه، أي هو أخذ شيء من شيء بينهما ارتباط.

 .(2) خرى ملناسبة بني الكلمتني يف املعىن ولو جمازا"هو "أخذ كلمة من أ اصطالحا: 

 مثال ذلك: كضارب من ضرب، وللشتقاق ثلثة أقسام: االشتقاق الصغري، االشتقاق الكبري، االشتقاق األكرب.

وهو ما كان التناسب عفيه بني مأخوذ واملأخوذ منه يف املعىن واللفظ وترتيب احلروف، حنو:  شتقاق الصغري:اإل-
ه ب  -ذهاب، ذ ه ب   . -ي ذ   وهو ذ اه ب 

وهو ما كان التناسب عفيه بن املأخوذ واملأخوذ منه يف املعىن واللفظ من غري ترتيب احلروف  شتقاق الكحبري:اإل-
 ج ب ذ . -ج ذ ب   حنو

وهو ما كان لتناسب عفيه بني املأخوذ واملأخوذ منه يف املعىن وألكثر احلروف وكان ابقي  رب:شتقاق األكاإل-
  احلروف من خمرج واحد أو من خمرجني متقاربني مثل: نعق، هنق.

                                                           
  .49، ص1994ممدوح عبد الرمحان الرمايل، االشتقاق واملشتقات، د.ط، مصر، - (1)
 .41م .ن، ص :(2)
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 النثت: -ب (

كلمة واحدة من كلمتني أو أكثر أو من مجلة، تؤدي من خلل احلروف املنتقاة املعىن أو املعاين   هو بناء 
وميكن إرجاع النحت إىل أربعة ضرب من ضروب االشتقاق،  هوو ة من الكلمات أو اجلملة املختصرة، املستفاد

 :(1) أقسام وهي

عفعل يدل على النطق با أو على حدوث مضموهنا، مثل)حوقل( أو  من اجلملة أن تنحت النثت الفعلي:-
 )حولق( حنتا من ''ال حول وال قوة إال ابهلل'' و ''البسملة'' من ''بسم هللا الرمحن الرحيم''.

كلمة واحدة تدل على صفة بعنامها أو أبشد منه حنو: ''صبطر''   أن تنحت من كلمتني :النثت الوصفي-
 من )ضبط وضرب( ويف ضرب معىن الشدة والصلبة. للرجل الشديد منحوت

 تنحت من كلمتني امسا مثل )جلمود( من ''جلد ومجد''. النثت االمسي:-

امسا  أن تنسب شيئا أو شخصا مثل إىل بلديت ''طربستان وخوارزم'' عفتنحت من امسهما النثت النسيب:-
نلحظ أّن النحت مهمل يف " أي منسوب إىل املدينتني كليهما. واحدا على صيغة اسم املنسوب عفنقول "طربخيي

من قدرات خلق كلمات جديدة تثري الّلغة العربية، وتفتح آعفاق صياغة  الرتمجات العربية املعاصرة رغم ما يتيحه،
 املصطلح.

  التعريب: -ج (

العرب من األلفاظ ما استعمله "وسائل وض، املصطلحات يف اللغة العربية )التعريب( وهو  من بني
أي ما ؛ (2)فظها األجنيب إىل اللغة العربية"وصبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بل املوضوعة ملعان يف غري لغتها،

استعمله العرب من األلفاظ واملفاهيم واملصطلحات، اليت أصلها غري عريب، لكّنهم كتبوها حبروعفهم ووزنوها أبوزاهنم 
ولكن احملدثني يفرقون أحيان ويقولون أن  الدخيل""وعملوها معاملة الكلمة العربية، وقد يطلق على املعرب اسم 

يف مرحلة من مراحل حياهتا متأخرة عن عصور العرب اخللص الذين الدخيل هو " لفظ أخذته اللغة من لغة أخرى 
وعلى الرغم من أن التعريب من   (3)حيتج لساهنم، وأتيت الكلمة الدخيلة كما هي أو بتحريف طفيف يف النطق".

                                                           
 .11، ص1098، مصر، اهللل بعة االشتقاق والتعريب، د.ط، مط عبد القادر ابن مصطفى املغريب،- (1)
  .619وآخرون، املعجم الوسيط، صابراهيم مصطفى - (2)
 .15أمحد مطلوب، حبوث مصطلحية، ص- (3)
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وسائل منو اللغة ورعفد العلوم املستحدثة بصطلحات دقيقة، إال أنه ينصح بعدم التوس، عفيه حىت ال يطغى على 
 اللغة العربية ونقاوهتا من املصطلحات الدخيلة.

 اجملاز:  -د(

من الوسائل املعتمدة يف وض، املصطلحات كذلك اجملاز، وهو لفظ يستعمل يف غري ما وض، له م، قرينة 
عن حمله املوضوع  مانعة من إرادة املعىن األصلي، وقد جاء يف معجم التعريفات للجرجاين: "اجملاز ما جاوز وتعدى

له إىل غريه ملناسبة بينهما إما من حيث املعىن اللزم املشهور، أو من حيث القرب واجملاورة كاسم األسد للرجل 
 .(1) الشجاع وكألفاظ يكىن هبا احلديث"

وهذا  عفاجملاز إذن هو إعطاء معىن جديدا، مل يكن يعرب عنه يف السابق وهذا ما يعطيه شحنة داللية جديدة،       
م، اإلبقاء ابلطب، على علقة مشاهبة بينهما، بعىن أن تكون هناك مسة أو مسات مشرتكة بني املعىن اللغوي األول 

  واملعىن االصطلحي اجلديد الذي أعطي له.

وهي طريقة اعتمدها العرب يف اجلاهلية، عفنقلوا مفهوم الفصاحة الذي كان ميية الّلنب، عندما ي يال رغوة        
يبقى خالصا، إىل مفهوم حسن الكلم وجودته، ومفهوم اجلد من امتلء بطن الدابة ابلعلف إىل امتلء حياة عف

الشخص أو اجلماعة ابملعاين النبيلة وبعد جميء اإلسلم، دخلت مفاهيم جديدة مثل اإلميان والصلة 
 والصيام...إخل واجملاز طريقة دائمة التوظيف.

  اإلحياء: -ه(

ملا هو موجود .صطلحات مثلية ي منه والقرآين واحلديث مث صوغ ميف املوروث الرتاثي البلغوهو النبش 
وغالبا ما ، ابتعاث اللفظ القدمي وحماكاة املعىن العلمي املوروث بعىن علمي حديث يضاهيه كما يقصد بهعفيها،  
 ،احلة ألن تكون مفاهيم حداثيةصالقدمية العلمية العفأحيوا املصطلحات .النقاد العرب إىل هذه اخلصيصة  يلجأ

معتقدين أن توظيف املصطلح القدمي لنقل مفاهيم جديدة من شأنه أن يفسد علينا متثل املفاهيم الواردة واملفاهيم 
 .(2)وال ميكن إعادة تعريف املصطلح القدمي وختصيصه إذا كان موظفا توظيفا حمكما احمللية على السواء.

 
                                                           

 .199شريف اجلرجاين ، معجم التعريفات، ص- (1)
ينظر: موالي علي بوخامت، مصطلحات النقد العريب السيماءوي، اإلشكالية واألصول واإلمتداد، د.ط، منشورات احتاد الكتاب العرب، سوراي،  –(2) 

 .50، ص1995
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 اللغوية العربية يف توحيد املصطلح.ع املحبث  الثاين: دور اجملام

شىت يف إضطراب كبري لعربية واختلف دواهلا من ابحث لآلخر إىل لقد أدى تعدد املصطلحات يف اللغة ا       
وأصبح اإلهبام يسود كثريا من جوانب البحث، عفتعدد املصطلحات املعربة عن  جماالت البحث العلمي واللغوي.

إشكالية تواجهها معظم العلوم العربية الدخيلة اليت .مصطلحات لغوية أو علمية  سوآءا كانت،املفهوم الواحد 
وهذا .ابلرتمجة أو بغريها من وسائل النقل يف اللغة العربية الباحثني العرب كل واحد بفرده املصطلحات يتداول 

العلوم وعدم التمكن منها االشكال ميثل العائق األكرب بني أي معرعفة وابحث عفيها، كون املصطلحات مفاتيح 
 حييل ابلضرورة إىل عدم الوعي بذلك العلم والتمكن منه.

وأمام الكم اهلائل والسيل اجلارف من املصطلحات اليت تتدعفق على الوطن العريب يوميا ابت من الضروري        
نذ أواخر القرن التاس، االشتغال على حنو أكرب من أجل توحيد املصطلحات واإلمجاع حوهلا. وبغية حتقيق ذلك وم

عشر أخد األدابء واللغويون واملثقفون يرصدون ما طرأ على اللسان العريب الفصيح من دخيل، وبدأ التفكري يف 
أتسيس اجملام، لتكون إطار لعمل مجاعي حياعفظ على سلمة اللغة العربية من جهة ويثريها ابأللفاظ اجلديدة 

كان أن أتسست اجملامي، اللغوية، واضطلعت مؤسسات علمية بهمة عف (1)واملصطلحات العلمية من جهة أخرى.
رصد املصطلحات املتعددة املفهوم الواحد من أجل اختيار أنسبها وأقرهبا، وأخدت على عاتقها مهمات صعبة يف 

 وإحياء اللغة العربية وتنميتها لتستوعب حصيلة الفكر االنساين املعاصر، ومن بينها:-نشر العلوم واملعارف 

 جممع اللغة العربية بدمشق: -

م. األسبق يف خدمة اللغة العربية حيث أدى دورا واضحا 1010يعد إنشاء جمم، اللغة العربية بدمشق سنة       
يف تنمية الدعوة حلل املعضلة اليت تواجه املصطلحات ونقل العلوم األجنبية إىل العربية والسبل الكفيلة بذلك، وقد 

م، وغريهم حبواث لغوية وأدبية يف مجي، أغراض اجملم، ومنها كان دور جملته يف ذلك كبري حيث نشر عفيها أعضاء اجمل
 مواضي، اللغة وخمتلف املصطلحات.

وقد أسهم هذا اجملم، يف ميادين متعددة متس جوانب خمتلفة يف احلياة اليومية والرمسية. وجتلت إسهاماته يف امليادين 
 :(2)اآلتية

                                                           
 . 95تونس، ص  –نوعفمرب  9ينظر: عبد اللطيف، "املرصد املصطلحي أداة لتطوير املصطلح العريب وإشاعته"، املعهد العايل للغات، جامعة - (1)
، 1912يونيو ، 1، ع   11مجية، يوسف عبد اجلوارنة، "أزمة توحيد املصطلحات العلمية العربية"، جملة اجلامعة اإلسلمية للبحوث اإلنسان- (2)
 .15-14ص
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مصطلحات عفنية وإدارية، عفكانت هذه املصال ترسل إىل اجملم، تيويد املصال احلكومية با حتتاج إليه من  أوال:-
قوائم، تدرج عفيها ما تستعمله من مصطلحات أجنبية تركيبية عفتبحث جلان اجملم، عما يقابلها من العريب الصحيح، 

 الدواوين وتقر بعد الدراسة وتعاد إىل اجلهة املرسلة، عفيأمر املسؤولون إبحلهلا حمل األوىل، وجتري هبا األقلم يف
 الرمسية، ومن مث يلقفها األعفراد وحتيا يف اجملتم،.

يقتصر عمل اجملم، املتقدم على الدوائر الرمسية بل كان يليب رغبات األعفراد والصحف واجلمعيات غري  ملاثنيا: -
م الرمسية بكل ما تطلبه من مفردات عفصيحة تقابل ما يستعمله الناس عامة وأرابب الصناعة خاصة يف شؤوهن

 اليومية.

إن جمم، اللغة العربية بدمشق وعلى الرغم من قلة جهوده املصطلحية إال أنه خدم اللغة العربية، ومن ذلك        
أعضاؤه الذين أولو التعريب بفهومه العام وبشكل عفردي يف مؤلفاهتم اجلامعية ليس من ابب انطلقهم من مقررات 

ية والقومية يف ضرورة تطبيق التعريب يف التعليم العايل ليكون عمليا جممعية وإمنا من ابب شعورهم ابلروح الوطن
 .تطبيقيا ال نظراي عفحسب

 جممع اللغة العربية ابلقاهرة: -

م. وقد شغلت قضية توحيد املصطلحات جمم، 1021صدر مرسوم إبنشاء جمم، اللغة العربية بدمشق عام        
م( ألقى عفيها عدد من الباحثني جمموعة من البحوث العلمية، دعوا عفيها 1061-1055القاهرة عفرتة من الوقت )

إىل أرضية صلبة يعتمدها كل إىل توحيد املصطلح املعرب للخروج من عفوضى تعدد املصطلحات، والوصول 
الباحثني يف جماالت املصطلح املختلفة والعاملني يف نقل العلوم من اللغات األجنبية إىل العربية. وحددت أهداعفه 

 :(1)يف

حياعفظ على سلمة اللغة العربية، وأن جيعلها واعفية بطالب العلوم و الفنون يف تقدمها، ملئمة على العموم أن -1
يف العصر احلاضر، وذلك أبن حيدد يف معاجم أو تفاسري خاصة، أو بغري ذلك من الطرق، ما  حلاجات احلياة

 ينبغي استعماله أو جتنبه من األلفاظ والرتاكيب.

 أن يقوم بوض، معجم اترخيي للغة العربية، وأن ينشر أحبااث دقيقة يف اتريخ بعض الكلمات، وتغري مدلوهلا.-1

 العربية احلديثة بصر وغريها من البلد العربية. أن ينظم دراسة علمية للهجات-2

                                                           
 . 124، ص1008حممد علي اليركان، اجلهود اللغوية يف املصطلح العلمي احلديث، دراسة، د.ط ، منشورات الكتاب العرب، دمشق، - (1)
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 أن يبحث كل ماله شأن يف تقدم اللغة العربية، مما يعهد إليه عفيه، بقرار من وزير املعارف. -4

ال ننكر جهود جمم، القاهرة اللغوي يف العمل على توحيد مصطلحات العلوم املختلفة واهتمامه بسائل        
عديدة كالرتمجة والتعريب والتقييس والصياغة، إال أنه ركي يف أغلب جهوده على املصطلحات العلمية وأغفل احلقل 

متيي ابلرتدد والتكرار يف وض، املصطلح الواحد إضاعفة اللغوي. وعلى الرغم من سعيه غلى ترقية املصطلح، إال أنه 
إىل املشكلة اليت ظلت تلزمه وتتمثل يف البطء الذي مييه يف عمله املصطلحي األمر الذي يؤدي ابلسلب إىل 

 الرتاكم اهلائل يف عدد املصطلحات وابلتايل تراكم العديد من املعارف.

 جممع اللغة العربية ابألردن:-

شكلت اللجنة األردنية للتعريب والرتمجة والنشر تنفيذا م؛ حيث ''1061سيس هذا اجملم، إىل سنة أت يرج،       
جهود اجملم، يف   وتتضح.(1) م ''1061للقرار الذي اختذه مؤمتر التعريب األول املنعقد يف الرابط شهر أبريل عام 

النهوض ابللغة العربية وإثرائها ابملفاهيم العلمية اجلديدة من خلل تعربيه لعدد كبري من جمموعات املصطلحات 
العلمية من مثل: مصطلحات األرصاد اجلوية، مصطلحات اليراعة، تعريب رموز وحدات، مصطلحات التجارة 

 واالقتصاد واملصارف.

اف اليت جاء هبا هذا اجملم، عفإهنا ال ختتلف عن األهداف اليت سطرها السوريون أّما عفيما خيص األهد      
واملصريون والعراقيون، مكتفيا ببعض التنويعات على األصل ذاته، وإن مل يتم حلد األن االهتمام الفعلي بكل 

 :(2)األهداف املسطرة . ومن بني هذه األهداف

 احلفاظ على سلمة اللغة العربية.-1

 مصطلحات العلوم واآلداب والفنون ووض، معاجم بشاركة داخلية وخارجية. توحيد-1

 إحياء الرتاث العريب املتعلق ابآلداب والفنون والعلوم.-2

 االهتمام ابلدراسات والبحوث اخلاصة ابلعربية.-4

 تشجي، التأليف والرتمجة والنشر.-5

                                                           
 .125دراسة، ص  للغوية يف املصطلح العلمي احلديثحممد علي اليركان، اجلهود ا  - (1)
، 1990،، الدار العربية للعلوم نشرون، اجليائر2يف إشكالية املصطلح النقدي اجلديد، ط.الرتمجة واملصطلح دراسة ينظر: السعيد بوطاجني،  –(2) 

 .20ص
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املصطلحات من غري تفصيل أي تفاداي للتكرار، أو وقد ركي اجملم، األردين على قضااي قاعدية يف توحيد 
 : (1) لتأكيد ما مت التأكيد عليه ولقد خلصت هذه املنهجية عفيما يلي

 أن يكون اللفظ العريب داال على الوظيفة.-1

 أن يكون اللفظ العريب معادال للمصطلح األجنيب.-1

 تفضيل املصطلح الرتاثي على املستحدث.-2

 األجنيب ببعض التعديل حبيث تصبح له بنية صوتية عربية.احلفاظ على املصطلح -4

 اإلبقاء على املصطلح األجنيب إن كان شائعا.-5

 اجملمع العلمي العراقي:  -

 :(2) م، مستفيدا من التجارب السابقة جملمعي سوراي ومصر وأهم أغراضه1049أتسس عام         

العلوم والفنون وشؤون احلياة احلاضرة، وللمجم، أغراض علمية  العناية بسلمة اللغة العربية وجعلها واعفية بطالب
أخرى منها مج، الكتب العلمية واألدبية وتصوير املخطوطات العربية ونشرها، وله جملة علمية عفيها حبوث علمية 
ولغوية مفيدة، ومن خطط اجملم، نشر املصطلحات وعدم إقرارها قبل مرور ستة أشهر على نشرها أما عن أسسه 

 :(3) منهجه املعتمد يف ترمجة املصطلحات. جنده يعتمدو 

 تفضيل املصطلح العريب على املعرب، وعدم اللجوء إىل تعريب املصطلح، إال إذا تعذر وجود مصطلح عريب.-1

 االستفادة من األلفاظ العربية القدمية.-1

 جتنب الغريب الناعفر من األلفاظ.-2

 العربية، وال يوجد بداللته للسام، ويصعب وض، قواعد اثبتة له.جتنب النحت ألنه ليس من طبيعة -4

 جتنب استعمال اللفظ العريب الواحد ألكثر من داللة اصطلحية واحدة.  -5

                                                           
 .20ص اجلهود املصطلحية يف الوطن العريب،ركان، حممد عل الي - (1)
 .61، ص1065، دار صادر، بريوت، 1مصطفى الشهايب، املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث، ط ينظر:- (2)
 .61م.ن، ص- (3)
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وقد أوىل اجملم، العلمي العراقي أمهية كبرية للمصطلحات العلمية ويذل جهودا يف إجناز عدد كبري منها نشر 
ينص على: ''العناية سلمة اللغة العربية والعمل على جعلها واعفية بطالب العلوم  يف جملته أو يف كراسات. كما كان

م جلان تض، مصطلحات ملا يرد يف الكتب اليت يقدر 1048، إضاعفة إىل أنه ألف عام(1)والفنون وشؤون احلاضرة''
 ترمجتها أو تدقيق املصطلحات واقرارها.

 إحتاد اجملامع اللغوية العلمية العربية:-

م، ليكون مقره القاهرة، هبدف تنسيق االتصال بني اجملام، 1099أتسس احتاد اجملام، العربية يف عام        
اللغوية والعلمية العربية املؤلف منها، وتتمثل يف جمم، اللغة العربية بدمشق، واجملم، العلمي العراقي ببغداد، وجمم، 

ردن، والعمل على توحيد ونشر املصطلحات )العلمية، الفنية، اللغة العربية ابلقاهرة، وجمم، اللغة العربية ابأل
 :(2) احلضارية(، وإثراء اللغة العربية حىت تكون مواكبة للتقدم العلمي. وتتمثل أعماله يف

 التنسيق بني اجملام،.أوال: 

 االتفاق على:وحيد املصطلحات العلمية واحلضارية العربية، أما خبصوص جلنة املصطلحات عفقد اعتمد مت ت اثنيا:

 طرق وض، املصطلحات. -

 عريب.-وض، معجم أجنيب -

 :(3) وقد تعددت اآلمال املعقودة على احتاد اجملام، وهي كثرية، نذكر منها

التشري، اللغوي، وسلطة التعديل يف الشؤون املتصلة ابللغة أو النحو أو  سلطة -وحده–أن يكون االحتاد -1
 ابإلملء، على أن يكون للقرارات اليت يصدرها قوة االلتيام على كاعفة املستوايت. 

 أن تتعدل مهام اجملام، القطرية العاملة حبيث ال تتعارض م، مهام االحتاد.-1

ل منها بهمة حمددة، ومنها اللجنة الدائمة للتعريب، اللجنة الدائمة تنبثق عن االحتاد جلان دائمة تكلف كأن -2
 للمصطلحات، اللجنة الدائمة لتيسري اللغة العربية...إخل.

                                                           
 .192أمحد مطلوب، حبوث مصطلحية،  ص- (1)
 .24، ص م.سسعيد بوطاجني، - (2)
 .110، ص1995للنشر والتوزي،، األردن، ، دار ابن اجلوزي1حامد صادق قنييب، مباحث يف علم الداللة واملصطلح ،ط- (3)
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وجتدر اإلشارة يف األخري إىل أن اجملام، اللغوية العربية تسعى إىل أمر مهم يتمثل يف حث خمتلف        
 .(1) يق احتاد اجملام، على وحدة املصطلح العلمياملوضوعات العلمية والفنية، وابلعمل عن طر 

 مكتب تنسيق التعريب:  -

م ليكون مقره الرابط ابملغرب، حيث تشرف 1061سس مكتب تنسيق التعريب يف الوطن العريب سنةأت       
''، وقد واعفق اجمللس التنفيذي للمنظمة عليه ''املنظمة العربية للرتبية والثقاعفة''، أو كما تسمى اختصارا ''األلسكو

حددا أهداعفه وهيكله التنظيمي ومييانيته. ومن بني األهداف اليت سعى إليها  الدينعلى نظامه الداخلي والئحته 

 :(2) جند

تنسيق اجلهود اليت تبدل للتوس، يف استعمال اللغة العربية يف التدريس جبمي، مراحل التعليم وأنواعه ومواده، ويف -1
 األجهية الثقاعفية ووسائل اإلعلم املختلفة.

تتب، حركة التعريب وتطور اللغة العربية العلمية واحلضارية يف الوطن العريب وخارجه جبم، الدراسات املتعلقة هبذا -1
 املوضوع ونشرها أو التعريف هبا.

ملصطلح العلمي واحلضاري يف تنسيق اجلهود اليت تبذل إلغناء اللغة العربية ابملصطلحات احلديثة ولتوحيد ا-2
 الوطن العريب بكل الوسائل املمكنة.

ويف سبيل حتقيق هذه األهداف يعمل املكتب على اتباع منهجية علمية ،اإلعداد للمؤمترات الدولية للتعريب-4

 :(3) تتمثل عفيما يلي

لنشاطات املرتبطة بقضااي متابعة ما ختلص إليه هذه اجملام، اللغوية من حبوث علمية كانت أو لغوية، وكذلك ا-1
الرتمجة والتعريب، واملصطلحات اليت يقوم هبا العلماء واألدابء واملرتمجني، والعمل على مج، ذلك كله وتنسيقه 

 متهيدا للعرض.

 التعاون املتواصل م، اجملام، اللغوية واملؤسسات التعليمية والعلمية والثقاعفية يف الوطن العريب.-1

 الندوات واحللقات الدراسية اخلاصة بربامج املكتب.اإلعداد لعقد -2
                                                           

 .51حامد صادق قنييب، مباحث يف علم الداللة واملصطلح، ص- (1)
(2)- (http:// www. Anabization .Drg .ma/machaaasp).مكتب تنسيق التعريب 

 .52، صنم. - (3)
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إصدار جملة دورية لنشر نشاطات املكتب، ونتائج أعمال املؤمترات والندوات اليت يعقدها إىل جانب البحوث -4
 اللغوية واملصطلحية وقضااي الرتمجة اليت حتتل مساحة كبرية من حجمها.

 نشر املعاجم اليت تقرها مؤمترات التعريب.-5

وإىل جانب اجملام، اللغوية األخرى اليت سامهت يف احلفاظ على أصالة اللغة العربية وإحياء تراثها القدمي،        
وإعطائه صبغة جديدة، وكذا االهتمام بصطلحات خمتلف العلوم وتعريبها، جند جمم، اللغة العربية ابلسودان، 

ربية الفلسطيين، وجمم، اللغة العربية اللييب. "وم، أن هذه اجملام، وأيضا اجملم، اجليائري للغة العربية، وجمم، اللغة الع
عامة حاولت وحتاول بصدق حتقيق نشر املصطلحات وتوحيدها ابلوسائل املختلفة كالرتمجة والتعريب واالجتهاد 

 .(1)أحيان عفإهنا مل تستطي، عمليا إغناء اللغة العربية ابملصطلحات امللئمة''

ئيس يف ذلك يعود اىل عدم االتصال بني أعضاء هذه اجملام، وغياب التواعفق عفيما بينها يف ولعل السبب الر      
صياغة املصطلحات ووضعها، وعليه عفإن التقاء أعضاء اجملام، العربية واتصاهلم وتقارب آرائهم حول املصطلحات 

ية والعلمية العربية يساهم بنسبة  املختلفة سواء أكان هذا حتت إشراف مكتب تنسيق التعريب أو احتاد اجملام، اللغو 
 كبرية يف توحيد املصطلحات والقضاء ولو بنسبة قليلة من الفوضى املصطلحية الشائعة يف الوطن العريب. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .196،صينظر: حممد علي اليركان، اجلهود اللغوية يف املصطلح العلمي احلديث دراسة - (1)
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 ملحبث  الثال : املصطلح والرتمجةا

 ماهية الرتمجة:-(1 

حديثة العهد، وإمنا هي قدمية قدم اجملتمعات البشرية، عفالرتمجة حتاول قهر العيلة والسياحة عرب  ليست الرتمجة      
املكان لبناء جسر ثقايف بني اللفات. عفكان املرتجم هو اإلنسان النبيل الذي يعيد االنسان للتواصل والتلقي من 

 جديد على أرض البداايت املوغلة يف البداءة واحللم.

ان: املفسر  م  ج  من ر   م  ج  ر  د مصطلح الرتمجة يف لسان العرب على النحو اآليت ''ت   عفقد ور        ان  و الت  ر مج  والت ُّر مج 
انه، الت    ان، ابلضم والفتح: هو الذي يرتجم الكلم أي ينقله من لغة إىل مج   ر  للسان، ويف حديث هرقل: قال لت ُّر مج 

ان( مج   ر  ( كلمه إذا عفسره بلسان آخر ومنه )الت   م  ج  ر  تعريف الرتمجة يف خمتار الصحاح: '' و)ت    أما. (1) لغة أخرى''
 .(2) اجم( كيعفران وزعاعفر''ر  ومجعه )ت   

كل املعجمني يشران إىل الرتمجة على أهنا ''تفسري'' وتفسري الشيء يعين توضيحه يف سياقاته وإابنة ما غمض       
 ملعارف.منه واستيعاب خمتلف ا

إّن الرتمجة هي نقل الكلم من لغة إىل لغة أخرى لذلك كان لياما على املرتجم أن يكون على دراية ابملوضوع      
الذي هو بصدد ترمجته ومعرعفة الثقاعفة اليت نشأ عفيها املصطلح الذي سينقله، وهنا نطرح السؤال التايل: من هو 

 املنقولة ؟املرتجم؟ وما طبيعة عمله؟ وما نوع املادة 

وقد مييي البعض الفرق بينه ، املرتجم هو كاتب عمله يتمثل يف صياغة األعفكار يف كلمات موجهة إىل القارئ      
ولعل .خرين املرتجم ليست أعفكاره بل أعفكار أنس آ أبن األعفكار اليت يصوغهاوبني الكاتب األصلي ألي نص 

ولكن أصحاب هذا رأي (3)ى جمرد سرد هلذه األعفكار.ال يتعد ى أن نقل أعفكار اآلخرين أمر سهلالبعض ير 
عفعليه ،إذا كان على املرتجم أن جييد عفنون الكتابة اليت يكتب هبا يغسلون املشقة اليت يكابدها الناقل لفكر غريه.

. وال يكفي  االستعانة ابلقواميس أو كتب النحو ولكن عليه أن يلم أيضا أن جييد عفهم النصوص اليت يرتجم عفيها
بل حيتاج أيضا إىل االحاطة بعلومات كثرية عن ،إىل معرعفة عفنون الصياغة اللغوية  املرتجم ال حيتاج وم العصر.بعل

                                                           
  . 110، ص1995 ،"مادة رجم"دار صادر، لبنان،،  1.ط، 11مج  ابن منظور، لسان العرب،- (1)
  .199حممد أبوبكر بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح، د.ط، دار الفكر، لبنان، د.س، ص- (2)
 ،1995كلية اإلعلم، جامعة القاهرة،   تكنولوجيا التعليم، ، مركي1ط. ،مبادئ الرتمجة وأساسياهتاإيناس أبو يوسف، وهيبة مسعد،  ينظر:- (3)
  .15ص
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أي أنه يرتجم الكلم وليس عفقط معايري اللغة اهلدف.عفمهمة املرتجم إذن خاصة ، )1(العامل الذي يعيش عفيه
 ومستحيلة يف نفس الوقت .

 يتعذر ترمجة مجلة صغرية إال ابلنظر إىل سياقاهتا، حىت وإن كان املرتجم مبتدائ، وجيب على هذا املرتجم،      
خيال ثري دون أن يكون عبدا له، كما عليه أن يض، نفسه يف موض، الذي يين الكلمات أن يكون صاحب 

 .)2(مسبقااشى اللبس والنقائص حاملؤلف الذي حييط ابلنص املراد ترمجته إذن جيب على املرتجم أن يت

تتمثل مهنة املرتجم يف اختيار أقل األضرار جيب عليه أن مييي بني ما هو أساسي عما هو اثنوي، إن       
 اختياراته الرتمجية جيب أن يقودها اختيار أساسي يتمثل يف العناية املنوطة ابلرتمجة.

املادة من عناصر أساسية وعناصر مساعدة، ومن أعمال إضاعفية ، وتتكون هذه نعود إىل طبيعة املادة املنقولة      
حتسينية. عفالنقل إىل اللغة العربية، والرتمجة بصفة عامة، ال ميكن مياولته إال إذا كانت هناك مادة ثقاعفية مكتوبة 

 بلغة متيسرة.

صحيحة واألمانة يف نقل األعفكار الكتابة الاللغة املضبوطة الواضحة و  العلمية السليمة رتمجةالأدوات بني ومن       
أن يكونوا على اطلع كاف ابللغة العربية اليت كانت،  ،على الناقلني إىل اللغة العربية وكان ة املفاهيمية.العدّ و 

يف أغلبهم راسات العربية على يد العجم ابلنسبة إليهم، لغة تعلم ودراسة، وقد ساعدهم يف هذا اجملال تقدم الد
 ون يتعلمون اللغة العربية والنحو العريب.وكان هؤالء املرتمج

أن الرتمجة هي إحدى الوسائل املهمة يف وض، ونقل الكلمات واأللفاظ العربية وهي ليست  إذن الشكّ        
 جمرد إجياد معىن مقابل ملدلول اللفظ األجنيب ومن مثة التعبري عنه بكلمة أو أكثر.

كانت عملية تواصلية ونقلة )الرسائل(. لغة االنطلق املسماة ابللغة   لن تكون الرتمجة منهجية، إال إذا ما      
املصدر إىل لغة الوصول املسماة ابللغة اهلدف. وهذه الطريقة يف رؤية األشياء منتشرة بكثرة داخل الرتمجة، عفالرتمجة 

 .)3(تتعلق أبمرين مها برسالة موجهة من طرف مرسل داخل لغة ومنقولة إىل لغة من أجل التلقي

                                                           
 .  15، ص ، مبادئ الرتمجة وأساسياهتاإنس أبو يوسف، وهيبة مسعدر: ينظ- (1)
، 1919ينظر: جوئيل رضوان، "موسوعة الرتمجة"، تر: حممد حيياتن ، منشورات خمرب املمارسات اللغوية، جامعة مولود معمري، تييي وزو، - (2)
 .20-28ص
 .198، ص1004، سنة 28حممد ديداوي، "الرتمجة والنقل"، جملة اللسان العريب ، ع - (3)
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دون شك كانت الرتمجة والزالت بثابة اجلسر الذي تعرب الثقاعفات خلله إىل ابقي اجملتمعات من حوهلا دون       
أي جواز عفهي تلعب دورا كبريا يف خلق احلوار بني اآلداب املختلفة، وتضييق الفجوة بني خمتلف احلضارات 

عن طريق ربط احلضارات بعضها ببعض واالطلع  ء الظروف إلجياد أدب عاملي مشرتك وذلكوهتيّ  ،والثقاعفات
 على آداب األخر.

 الرتمجة عند العرب: -(2

ينحصر دور اللغة العربية كأداة التعبري والتفكري على العرب وحدهم بل امتد نفوذها من احمليط إىل  مل       
خ من املصطلحات العربية العلمية اخلليج، حىت أصبحت لغة دولية للعلم واحلضارة، وقد استفادت أورواب عرب التاري

وخاصة يف جماالت الفلسفة واهلندسة والرايضيات والفلك والعلوم الطبيعية، كما تركت اللغة العربية آاثرا على اللغة 
 االسبانية والرتكية، وكانت تدرس يف اجلامعات األوروبية.

من تراث وعلوم وآداب وعفنون كالرتاث استطاع العرب عرب العصور االتصال ابحلضارات ونقل ما لديها        
 (.1(االغريقي والفارسي واهلندي، وترمجة املفيد منها إىل اللغة العربية، مث إعادة صياغتها بقالب عريب

كما عمل العرب على ترمجة الرتاث احلضاري الذي عرعفوه، عفرتمجوا عفكر اليوننيني ومنطقهم. وترمجت إىل 
أرسطو وكتبه، وعفلسفة أعفلطون وكتبه، ونقل العرب كذلك طب اليونن، عفرتمجوا  العربية عفلسفة سقراط وعفلسفة 

كتب الطبيب الفيلسوف أبقراط إىل العربية وأضاعفوا إليها الكثري. مما مل يكن معروعفا عند اإلغريق، وترجم العرب  
 ويلة عفيها.كذلك كثريا من األعمال العلمية عن اهلنود والسراين يف املعارف اليت كان هلؤالء ابع ط

ويف العصر الذهيب للحضارة اإلسلمية، وخباصة يف األندلس وصقلية وعفد كثري من األوروبيني إىل املدن        
واحلواضر اإلسلمية يف هاتني الدولتني، وتلقوا العلم على أيدي علمائها. وملا رجعوا إىل بلدهم أخذوا معهم 

لفاهتم ويكفي أن نعلم أن كتاب القانون البن سينا ظل املرج، أمهات املصادر واملراج،، وترمجوا بعضها إىل 
 .)2(األساسي يف الطب يف اجلامعات الغربية، مدة طويلة

وبعد قيام الثورة الصناعية وما أدت إليه من تقدم يف العلوم واملخرتعات والصناعات، كان من الضروري أن        
للغات املعروعفة، وبفضل املعرعفة احلديثة وترمجتها أصبحت احلضارة تتخذ الرتمجة سبيل إىل نشر العلوم يف خمتلف ا

املعاصرة حضارة إنسانية، تتغلب على احلدود اجلغراعفية، وتتجاوز احلواجي اللغوية والعرقية. وملا انتشرت اجلامعات 
                                                           

 .5، ص1080، 4، ع10جناة عبد العييي املطوع، "آعفاق الرتمجة والتعريب"، جملة علم الفكر، مج- (1)
  .289، ص1998، عامل الكتب احلديث، األردن ، 1مسري شريف استيتية، اللسانيات، "اجملال، والوظيفة، واملنهج"، ط ينظر:- (2)
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نشئت مراكي واملؤسسات الثقاعفية يف مجي، أحناء العامل تبوأت الرتمجة مكاهنا املرموق يف تلك املؤسسات، وأ
 متخصصة لرتمجة األعمال العلمية واألدبية، والفلسفية املرموقة من خمتلف لغات العامل.

خلصة القول إن العرب هم الذين تولوا ترمجة النصوص اهلامة جدا يف اجملاالت العلمية والفلسفية قبل 
، وقد درست هذه الرتمجات من قبل  العصر احلديث، لقد كان هلم الفضل يف نقل املوروث اليونين إىل بقية العامل

كبار الفلسفة أمثال الكندي والفرايب وابن سينا وابن رشد ما يلفت االنتباه هو أن الرتمجات اليت أجنيها العرب قد 
 حاعفظت على تراث ثقايف ال يقدر بثمن السيما وأن العديد من األصول اليوننية قد ضاعت.

 العالقة بني املصطلح والرتمجة: - (3

شابك العلقة بني علم املصطلح ونظرية الرتمجة كما تتشابك أغصان شجرة املعرعفة الباسقة املتنامية. ومما تت       
يييد يف هذا التشابك كثاعفة وتعقيدا هو أن كل العلمني يستخدم اللغة هدعفا ومضمون ووسيلة، عفالتاريخ واجلغراعفية 

ا عفهما خمتلفان من حيث األساس إذ تتكون مادة التاريخ الرئيسة مثل يستخدمان اللغة وسيلة عفقط، أما مضمونمه
 ، كما ميكن التفريق بني هدعفيهما بسهولة.دة اجلغراعفية من املكان وعفضاءاتهمن اليمان وأحداثه يف حني تتشكل ما

ي؛ لكن يف حالة علم املصطلح والرتمجة جند هدعفهما لغوي هو واضح مادة لغوية جديدة، ومضموهنما لغو       
أّي املادة اللغوية ووسيلتهما لغوية بعىن استخدام اللغة يف التعبري عن املضمون وليست االشارات الضوئية مثل 

 .)1(وهذا يؤدي إىل كثري من التشابه بينهما

وممّا زاد األمر صعوبة أن علم املصطلح علم جديد النشأة ظهر يف القرن العشرين، وتوليد املصطلحات ذاهتا       
 بدأ م، استعمال االنسان للغة كأداة لتواصل.

توىّل املرتمجون وض، مقابلت للمصطلحات األجنبية أثناء ترمجتهم للكتب، عفشاع أن املصطلحات يولدها       
وأنى بنفسه عن الرتمجة وصار نشاط خمتلفا يياوله مصطلحيون .حىت بعد أن استقل علم املصطلح بذاته  املرتمجون،

وييداد األمر غموضا وارتباكا يف أذهان ،هلم إعداد وتكوين وخربات ختتلف عن تلك اليت يتوعفر عليها املرتمجون 
ومما يؤكد ظنهم هذا أن رمجة أو تعريب ،رد تإذ يظنون أن املصطلحات العربية هي جم،املتعلمني يف بلدن العربية 

عفإذا قيل هلم أن نقل املصطلحات األجنبية إىل العربية ال ينبغي ؛البلد العربية ال تنتج املصطلحات وإمنا تستوردها 
 له أن يعتمد على الرتمجة زدنهم التباسا وحرية.

                                                           
  .195، ص1005، 49ينظر: علي القامسي، "العلقة بني علم املصطلح والرتمجة"، جملة اللسان العريب، ع- (1)
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ما يقابله يف اللغات األخرى، وهو الرأي يتفق رأي املتخصصني يف جمال علم املصطلح أن لكل مصطلح        
إضاعفة النتمائهما إىل جمال علم اللغة التطبيقي ويف ضوء  ،قوية بني علمي املصطلح والرتمجة الذي يؤكد وجود صلة

ينبغي ابلنسبة لعلمية الرتمجة التأكيد على مدى ،نظرية دي "سوسري" حول كيفية العلقة بني الدال واملدلول 
اللغوية للغة األم، املصدر واللغة املنقول إليها، اهلدف ابملعامل اإلنسانية الوجودية حلياة اإلنسان وعفق  ارتباط املبادئ

 .)1(البعد احلضاري والفلسفي واألنثروبولوجي هلذه املعامل

يف ضوء ما سبق نقف على نقاط التشابه والتباين بني علم املصطلح والرتمجة، وحندد يف ضوئها ما حيتاجه       
 املرتجم من معرعفة بقضااي علم املصطلح ليتمكن من أداء رسالته على الوجه األكمل.

  نقاط التشابه بني الرتمجة وعلم املصطلح:-( 3-1

عفهي قدمية قدم الثقاعفة االنسانية، إال أن التنظري  ؛والرتمجية يف خاصية العراقةاألعمال املصطلحية  اشرتاك      
القرن العشرين، كما يتشابك  ملبادئها، وأتسيس أركان العلمني ابعتبار كل منهما علما مستقل مل يتبلور إال أواسط

ات لغوية جديدة أو مقتبسة من إذ يهدعفان معا إىل وض، وحد؛يف الوظيفة واملوضوع واألدوات اإلجرائية .ن احلقل
، ويستخدمان خرى وال يتعداه إىل ابقي األنساق التواصلية األ؛كما أن موضوعهما يتحدد يف نسق اللغة .الرتاث 

 .(2)أو عدة لغاتأكانت لغة واحدة سواء ة إجرائية واحدة هي اللغة ذاهتا أدا

املستهلكة للنتاجات املعرعفية واحلضارية احلديثة، بدور املرتجم ابلدول النامية أن يقوم صطلحي ميكن للم      
نتيجة تعامله يف أغلب احلاالت م، اللغات األجنبية احلاملة للثقاعفة الواعفدة، إضاعفة إىل إمكانية قيام املرتجم 

 والرتمجان على اخلصوص بدور املصطلحي حني تضطره القيود اليمنية إىل وض، املصطلح اجلديد.

 : بني الرتمجة وعلم املصطلحنقاط االختالف  -(2 -3

تولد ب ؛بل له وظيفتان أخراين.عفأما األويل تتعلقبنقل املصطلحات من لغة إىل أخرى  ال يعين املصطلحي        
 من دون االنطلق من لغة اثنية وإمنا انطلقا من املفهوم املطلوب التعبري عنه بصطلح ،املصطلحات ابلّلغة ذاهتا

                                                           
 .196، ص ينظر: عامر الينيت اجلابري، م .س -(1)
 .69ن العريب،صخالد اليعبودي ،املصطلحية وواق، العمل املصطلحي يف الوط –(2) 
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ثانية توحيد املصطلحات القائمة يف اللغة حبيث يعرب املصطلح الواحد عن مفهوم واحد ويعرب لغوي، أماّ الوظيفة ال
 .(1)عن املفهوم الواحد بصطلح واحد، ويف كلتا احلالتني ال يتعامل املصطلحي م، لغتني وإمنا م، لغة واحدة

يتعامل املرتجم تقريبا م، نص كامل يرغب يف نقله من لغة إىل أخرى، يف حني أن املصطلحي ال يتعامل يف        
لغة علم العادة إال م، مصطلح واحد بسيطا كان أم مركبا، وال يعاجل نصا كامل إال إذا كان يقوم بدراسة طبيعة 

معىن )الشيء( أو املفهوم، الذي ميثله اللفظ املراد  ، عفاملصطلحي يبحث عنمن العلوم من حيث بنياته وأساليبه
 . (2)ترمجته يف حني يبحث املرتجم عن معىن )التسمية( اليت يسمى هبا ذلك الشيء أو املفهوم

إن علم املصطلح ونظرية الرتمجة علمان مستقلن وهلما ميدانن خمتلفان م، وجود بعض التداخل بينهما       
املصطلحي وتدريبه خيتلف عن أتهيل املرتجم وإعداده عفإن املصطلحي حيتاج إىل اإلملام  وعلى الرغم من أن تكوين

 .بنظرية الرتمجة وأصوهلا كما أن املرتجم حباجة إىل معرعفة بقواعد علم املصطلح وطرائقه

                                                           

 .190،صعلي القامسي،"العلقة بني علم املصطلح و نظرية الرتمجة:ينظر  –(1) 
 ينظر: م.ن ، ص.ن. –(2) 
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 النشأة واملفهوم: ميائيةاملبحث األول: السي

دي سوسري"،حيث "ترتبط السيميائية ارتباطا وثيقا ابلنموذج البنيوي الذي أرسى دعائمه اللغوي املشهور
وعلم  األخرى،كالنقد األديب، واألسلوبية، والتحليل النفسي،جعل من اللسانيات علًما شامال تستفيد منه املعارف 

االجتماع، والسيميائية، هذه األخرية اليت وجدت يف املبحث اللساين مرتكزًا تقوم عليه وتستقي منه ثقنيات وآليات 
األخرى   مومفاهيم حتليلية.فكان أن كتب هلا الشيوع كعلم قائم بذاته له مذاهبه ونظرايته بعد أن كان ضمن العلو 

كالفلسفة واملنطق وعلم النفس، "وألنه علم استمّد أصوله من جمموعة من العلوم املعرفية فإّن مهمة حتديده وإعطاء 
. ورغم ذلك يظّل العنصر القاعدي للدراسة السيميائية هو "العالمة" حىت (1)مفهوم عام له من األمور الصعبة جّدا"
 السيميائية وتوجهاهتا.لو اختلف مفهومها ابختالف نظرايت 

 النشأة عند علماء الغرب:-)1

مصطلح يراد به العلم الذي يبحث يف اللغات واإلشارات والتعليمات، وقد  نظام العالمات أو"السيميائية 
شاع هذا املصطلح يف القرن العشرين بفضل جهود جمموعة من علماء الغرب ومنظريهم، فنجد منهم األلسين "دي 

مات غري الف األمريكي "شارل سندرس بورس" من جهة أخرى، ودراسات "غيور" اليت تتناول العسوسري" والفيلسو 
 .(2)"األلسنية من جهة اثلثة

تعاطي حديث من جهة التخّصص والرؤية يف قضااي ال ، فهوفالسيميائية علم حديث وقدمي يف نفس الوقت
فأصوله ومنهج البحث فيه قد حددات يف مطلع القرن العشرين، وقدمي من جهة أخرى لتناوله  مع الشأن اإلنساين

من طرف اللغويني والباحثني قبل جتسيده كعلم قائم بذاته يف ساحة العلوم اإلنسانية. حيث جيمع معظم السيميائيني 
 يف حتديد (02طلع)قم روابو أ م يفعلى أن الفضل الكبري يف التنظري للسيميائية يعود إىل "دي سوسري" الذي أسه

علًما  "وإذ فإنّه من املمكن أن نتصّور )دروس يف اللسانيات العامة( قائاًل: كتابههذا العلم حينما صرّح من خالل  
يدرس حياة الدالئل يف صلب احلياة االجتماعية، ونقرتح تسمية )علم الدالئل(، وليس األلسنية سوى قسم من هذا 

  .(3)ى األلسنية"والقوانني اليّت يكشف علم الدالئل سيكون تطبيقها ممكننا علالعلم العام، 

                                                           
 .11، ص0210، منشورات اإلختالاف، اجلزائر، 1السيميائيات، ط.فيصل األمحر، معجم  -(1)
 .11ص مصر، األزهر،مؤسسة ، 1حسن حممد الراببعة، السيمياء والتجريب عند اجلاحظ دراستان يف النظرية والتطبيق، ط. -(2)
بوخامت، الدرس السيميائي املغاريب دراسة نقدية إحصائية يف منوذجي عبد امللك مراتض وحممد مفتاح، د.ط، ديوان املطبوعات  موالي علي -(3)

  .12، ص0222اجلامعية، اجلزائر، 
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من خالل قوله هذا يتنبأ بوالدة علم يُعىن بدراسة العالمات و اإلشارات املتداولة يف  "دي سوسري"فاأللسين 
ابلفرنسية، وجعل من جهة  "Sémiologi"الوسط اجملتمعي يطلق عليه تسمية )علم الدالئل( أّي السيميولوجيا 

ة اإلشارية عامة واألنظماللسانيات قسم من هذا العلم، فهو بذلك يضم إىل موضوع البحث يف السيميائية العالمات 
غة نظام من "الل جنده يعترب اللغة املنطوقة جزًءا من السيمياء، حيث يقول: ؛)لسانية كانت أو غري لسانية( إذ

 ر، ومن هذه الناحية فهي مماثلة للكتابة أجبدية الّصم والبكم والطقوس الرمزية، وصيغعن أفكا العالمات اليت تعرّب 
 .(1)اإلحرتام و اإلشارات العسكرية، ورغم هذه املماثلة تبقى اللغة أهم األنظمة"

م شارل بورس" الذي حنا منحى فلسفًيا منطقًيا، وأطلق على هذا العلويف املقابل جند الفيلسوف األمريكي "
، حيث ذهب إىل أّن: "املنطق ليس مبفهومه العام، إاّل إمسًا "Semiotique"الذي كان يهتم به: السيميوطيقا 

 . (2)آخر للسيميوطيقا، والسيميوطيقا نظرية شبه ضرورية أو نظرية شكلية للعالمات"

فة تعين نظرية عامة للعالمات ومتفصالهتا يف التفكري اإلنساين، مّث إّّنا ص حسب بورس إًذا فالسيميوطيقا
 لنظرية عامة للعالمات واألنساق الداللية يف كافة أشكاهلا وابلتايل تعّد سيميائية "بورس" مطابقة لعلم املنطق.

 شي  سواء تعلق ي يوًما ما دراسة أيّ اجملال السيميائي العام الذي تبناه بقوله: "إنّه مل يكن بوسع وحيّدد بورس
تشريح أو الكيمياء أو علم الاألمر ابلرايضيات أو األخالق أو اجلاذبية أو الديناميكية احلرارية أو علم البصرايت 

املقارن أو علم الفلك، أو علم النفس أو علم األصوات أو االقتصاد أو اتريخ العلوم، وكذا الويست)ضرب من لعب 
 .(3)ال والنساء وامليرتولوجيا إالّ من زاوية نظر سيميائية" الورق( والرج

ا أّن النشاط اإلنساين نشاط سيميائي يف خمتلف مظاهره وجتلياته، ويعّد هذا العلم يف نظره إطارً  "بورس"يعتقد 
وهي غري  ،العلم الكّلي للّسيمات الذي يشمل كّل الّسيمات -حسب تصّوره-فهو  مرجعًيا يشمل كّل الّدراسات.

البصرية  الّلغة إالّ جمّرد نقطة يف فضاء رحيب تتحكم فيه إمرباطورية خمتلف الّسمات دُ إذ مل تغ ؛الّسيمات الّلسانياتية
 .(4)والذوقية والسمعية

                                                           
، دار جمدالوي 1ملناصرة، ط.جان كلود كوكي وآخرون، السيميائية )األصول، القواعد، والتاريخ(، تر: رشيد بن مالك، مراجعة وتقدمي عّز الّدين ا -(1)

  .33، ص0222للنشر والتوزيع، عمان، 
 .31، صم.ن -(2)
  .32، ص0221الكويت، ،3ع،32، مجعامل الفكرجملة سعيد بنكراد: "السيميائيات النشأة واملوضوع"،  -(3)
 .122، ص0212، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 0ينظر: عبد امللك مراتض، نظرية النص األديب، ط. -(4)
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 وقد ترتب عن افرتاق علماء اللسانية يف حتديد السيميائية إىل اختالف حول حدود العالمات، فمنهم من 

وّسع آخرون جماهلا من أمثال "موريس  "كالوس" الذي قّصر جماله على األلفاظ، يف حنيجعلها ضيقة مثل: 
دود العالمات اليت يستعملها احليوان ،وتعّدى آخرون احل -أي السيميائية-وضعا حتت لوائها  وسيبويك" الّلذين

السيميائية، وما ها يت تتضمنبني احلقول الاملرسومة متوسعني يف داللة السيميائية إىل جمال اشتمل على اإلتصال 
يدخل حتت نطاقها، فجاءت على حنو: عالمات احليواانت، عالمات الشّم، اإلتصال بواسطة اللمس، مفاتيح 
املذاق، اإلتصال البصري، أمناط األصوات والتنغيم، التشخيص الطّّب، حركات وأوضاع اجلسد، املوسيقى، اللغات 

فكل بالغة.، املوضوعات اجلمالية والاجملهولة، قواعد اآلداب، اإليديولوجيات الصورية، اللغات املكتوبة، األجبدايت
 .(1)مواضيع متّت إىل السيمياء بصلة كبرية وهي جبملتها املاضيع السابقة ذات صلة كبرية ابلسيمياء

وقد تزيد الئحة العالمات املدروسة بكثري عّما ذكره "إيكو"، ألنّنا نكتشف ابستمرار أمهية املّد الّداليل يف 
روع املذكورة ، واإلقبال على السيمياء هو حاجة الفاحلدث وحدة تفكري العلم التجريّبالعامل مثلما شّكلت الواقعة أو 

ن تكون يعة من الّدقة، ففي الواقع تصلح السيميائية حالًيا ألعلى وصف وتفسري يتمتعان بدرجة رفألدوات قادرة 
وسيلة فّعالة الستقصاء أمناط متنوعة يف اإلتصال والتبليغ، إذ أّّنا أصبحت متتلك ُعّدة من املفاهيم اجملّردة تُتيح هلا 

 .(2)مشرتك بني كثري من هذه العمليات استيعاب ما هو

 عند علماء العرب القدامى: إرهاصات السيميائية -(2

بية مل يعرفوا مثل تقّر أبّن علماء العر  انية اليت ختّص نشأة علم السيميائيةإّن القراءة املتأنية للتحديدات الزم
الّدراسات الذكورة، فهو علم منت أصوله وترعرعت يف ظّل الدراسات اللسانية الغربية احلديثة، ولكّن الدراسات 

 حياهتم، قد عرفوا علم العالمات ومارسوه يفنحو والبالغة والفلسفة العربية تؤّكد أّن العرب املعّمقة يف مصادر ال
واعتمدوا عليه يف اتصاالهتم قبل أن يقعد علماء الغرب قواعده ويضعوا أصوله، وال أدّل على اهتمامهم هبذا العلم 

 وتعريفه. من تناوهلم ملصطلح "السيمياء"

يف ن الكرمي رآيف القملعاصرين أمثال "فيصل األمحر" أّن كلمة "سيمياء" وردت جيمع معظم الباحثني العرب ا
(، -82-)األعراف "م  اهُ يم  س  ب   م  هُ ون   فُ ر  ع  ااًل ي   ج  ر   اف  ر  ع  األ   اب  ح  ص  أ   ىد  ان  "و  : ذلك قوله تعاىل ومن ،(3)عّدة مواضع

                                                           
 . 2-1، ص0210ينظر: فايزة خيلف، مناهج التحليل السيميائي، د.ط، دار اخللدونية، اجلزائر،  -(1)
 .2م.ن، ص ،ينظر -(2)

  (3)- ينظر: فيصل األمحر، م.س، ص32.
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 دُ خ  ؤ  ي ُ ف    م  اهُ يم  س  ب   ون  مُ ر  ُف اجمل  ر  (، وقوله كذلك: "يُ ع  -02-)الفتح "ود  جُ الس   ر  ث  أ   ن  م   م  ه  وه  يف وجُ  م  اهُ يم  وقوله أيًضا: "س  
 )القرآن الكرمي( (.-81-)الرمحان "ام  د  ق  ي واأل  واص  لن  اب  

ة، ومن ذلك ما جاء يف لسان العرب البن منظور حيث يقول: "والّسومة دأولت املعاجم اهتماما هبذه املا كما
: جعل عليه الّسمة" :والّسمة والّسيماء والّسيمياء لفظة "سيمياء" يف  فالداللة اليت حتملها .(1)العالمة. وسّوم الفرس 

 ، ويف لسان العرب هي "العالمة".القرآن الكرمي

ة ، ومنه قول "أسيد بن عنقاء الفرازي" الذي أنشد عميللفظة السيمياء يف الشعر مبعىن العالمة وقد وردت
 حني قامسه ماله:

 .(2)لى الب ص ر  ق  ع  شُ ت   اٌء ال  ي  يم  ًعا         ل ُه س  ف  اي   ن  هللا ابحُلس  ماُه الٌم ر  غُ 

إّن ما يالحظ هو أّن لفظة "سيمياء" هلا مفردات يف اللغة العربية حتمل نفس اجلذر اللغوي، ونفس الداللة 
و إنسان ما  أ سواء يف القرآن الكرمي أو يف املعاجم وحىت الشعر، حيث تعين )العالمة( اليت يُعّلم هبا شي  ما كالثوب

اعتمادا على هذه الداللة الّلغوية ظهر اجتاه سيميائي يف . و ن ما كما كانت القبائل تسم إبلهاكالوشم، أو حيوا
 الساحة العربية يدعو إىل إطالق مصطلح السيمياء بدل السيميولوجيا أو السيميوطيقا كما سنالحظ الحقا.

إذ جتّسدت يف " ، فكان ابتداًءا من املدرستني الرواقية واملشائيةهذا العلم عند العرب ما خيّص ظهورأّما في
بن سينا" يعرّفها اا حلقل املنطق أو البيان فهذا "إمّ  علوم التفسري والتأويل والنقد وكذا املناظرات، وهي يف ذلك تعود

بن اذا "رضي حلدث عنها فعل غريب"، وهقائاًل: "علم السيمياء علم يقصد به متزيج القوى يف جواهر العامل األ
ه من الطلمسات ، نقل وضعاملقدمة( لعلم أسرار احلروف يقول: "املسّمى ابلسيماخلدون" خيّصص فصالً يف كتابه )

 .(3)صطالح أهل التصّرف من غالة املتصوفة... وظهور اخلوارق على أيديهم"اإليه يف 

 ارتبطت مياءيالس أورد رشيد بن مالك يف كتابه املرتجم" السيميائية األصول، القواعد، والتاريخ" أنّ كما 
لذي ظهر ابملشرق فتصفح كتب السراين والكلدان واألقباط، واستخراج الصناعة، ا"، بن حيان"اابلّسحر عند "

                                                           
 .322، ص0222، دار صادر، بريوت، "مادة س و م "، 8، ط.1، مج1منظور، لسان العرب، ج إبن -(1)
 .م.ن، ص.ن -(2)
، دار املعرفة، اجلزائر، 1، ط.1، نقال عن فيصل األمحر ونبيل دادوة، املوسوعة األدبية، ج02جان كلود كوكي وآخرون، م.س، ص ينظر: -(3)

 .122، ص0222
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وأكثر الكالم فيها ويف صناعة السيمياء ألّّنا من توابعها، ألّن إحالة األجسام النوعية من صورة إىل أخرى، إمّنا 
 .(1)ل السحر"يكون ابلقوة النفسية ال ابلصناعة العلمية، فهو من قبي

بن حيان" يف دراساته يربط العلم ابلظواهر اخلارقة اليت هي من قبيل السحر، وجيعل السيمياء من ا"فجابر 
 توابع هذه الظواهر.

 ومن املمارسات العملية إىل رحاب الدراسات اجلاّدة املنهجية اليت حتمل يف اتريخ الرتاث العريب إشارات إىل 

اًل، من خالل ياالهتمام بدراسات يف جمال السيميائية، ومن ذلك جند دراسة "اجلاحظ" اليت تعّد حبثا سيميائيا أص 
عمله على تفصيل اإلشارات اليت تنقل املعاين املختلفة وشرح كيفيتها وتطّورها، إذ يقول: "فاإلشارة تكون ابليد 

سيف، والسيف وختتلف دالالت إشارة ال الشخصان فبالثوب وابلرأس وابلعني واحلاجب واملنكب، أّما إذا تباعد
 .(2)وقد يتهّدد رافع السيف والسوط، فيكون زاجرًا ومانًعا رادًعا، ويكون وعيًدا وحتديرًا"

من جهة على اعتبار اللغة أفضل من ابقي العالمات األخرى بقوله: "ومجيع أصناف  "اجلاحظ"ويستدّل 
الدالالت على املعاين من لفظ وغري لفظ مخسة أشياء ال تنقص وال تزيد، أوهلا اللفظ، مّث اإلشارة، مّث العقد، مّث 

تلك صر على ك األصناف وال تقتاخلّط، مّث احلالة اليت تسمى نصبة، والنصبة هي احلال الدالة اليت تقوم مقام تل
 .(3)الدالالت"

إذ جيعل اللغة جزًءا من علم السيمياء، بينما "دي سوسري"  ؛وهبذا خيالف "اجلاحظ " يف رأيه "دي سوسري"
 فيعترب السيميولوجيا جزًءا من علم اللغة.

فّسر ما أورده اجلاحظ ي بن قتيبة"ا" أّن "اجلاحظ" فتح ملن بعده جمال البحث يف السيميائية، فجاء بعده وديب
عني واإلشارة والنصبة، ستدالل ابلمتّكن هبا من تبليغ املقاصد كاال يف كتاب )العلم والبيان(، من وسائل غري لفظية إذا

ارع السراج" يف )مص وظهرت السيميائية عند كّل من "الراغب األصبهاين" يف )حماضرات األدابء(، و"جعفر
السيميائية اليت  ما جتدر اإلشارة إىل األفكارك.(4)م اجلوزية" يف كتابه)روضة احملبيني(بن قيا" وجند من جهةالعّشاق(،

                                                           
  .02جان كلود كوكي وآخرون، السيميائية )األصول، القواعد، والتاريخ(، ص - (1)
، نقال عن فيصل األمحر، 21، ص0223لطباعة والنشر، بريوت، اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق: درويش جودي، د.ط، املكتبة العصرية ل - (2)

 .30معجم السيميائيات، ص
 .21م.ن، ص-(3)
 .30، صالسيمياء والتجريب عند اجلاحظالراببعة، ينظر: حسن حممد  -(4)
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أوردها صاحب نظرية النظم "الشريف اجلرجاين"، الذي جتاوز هبا مقولة اللفظ واملعىن يف حديثه عن إعتباطية العالمة 
 .(1)اللغوية

على مل سبق، وحبكم املظاهر السابقة لبعض الدراسات يف الرتاث العريب القدمي يتضح معرفة علماء  وبناًءا
العرب مبا يسمى اليوم بعلم السيميائية، وإن كانت إشاراهتم متبعثرة ومتناثرة، حيث جند أّنا تلتصق أحيااًن بعلوم 

، الدالة، وأحيااًن ابلسيمياء، وعلم الداللةالسحر والطلمسات اليت تعتمد أسرار احلروف والرموز والتخطيطات 
العناصر والتأويل وغريها، أي أّّنا مل تستقم يف ختّصص واضح املعامل و والفلسفة، وأحيااًن أخرى بعلم النحو والبالغة 

 واحلدود.

 إشكالية املفهوم: -(3

لتسميات املعرّبة عن د ايعّد مصطلح "السيميائية" كغريه من املصطلحات اليت تعاين من فوضى، جيّسدها تعدّ 
  مفهومه، حنو ما جنده يف املعاجم الغربية اإلجنليزية والفرنسية على حّد سواء، ففي اإلجنليزية مثال جند: "

, Signifies Semioties, Semiology,  Seméiology, Seminasiology"(2)  ويف ،
Sémasiologie, alyse, Semiotique, , Seman Sémiologieالفرنسية: "

Séméiologie"(3). 

 تعّدد الدوال / وحدة املفهوم: -(3-1

 أّن إالّ العربية، و  على الرغم من تعّدد الدوال اليت تعرّب عن مصطلح السيميائية يف الدراسات واملعاجم الغربية
( Sémiotiqueالفرنسي، و) "Sémiologie" ستعمال لعلم العالمات مها:املصطلحني الشائعني يف اال

( اليت يعود أصلها إىل الكلمة اليواننية Sémioيف سابقة واحدة )"ومها كلمتان مركبتان تشرتكان  اإلجنليزي.
(Sémeionوهي تعين "السمة" أو ،) ( العالمة"، لكّنهما ختتلفان من حيث الكاسعة"Suffixe ففي املصطلح :)

( وهي تعين "اخلطاب"، وتطلق أيضا على Logosاليت يعود أصلها إىل الكلمة اليواننية )( Logieاألول جند )

                                                           
 .33، صمعجم السيميائياتينظر: فيصل األمحر،  -(1)
 .13، صم.ن  - (2)
 ..ن، صم.ن -  (3)
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( اليت يعود أصلها إىل اللغة Tique(، ويف املصطلح الثاين جند )Mythosالعلم يف سياق مقابلته ابألسطورة )
 .(1)كتيكية"الالّتينية حيث تدّل على النسبة الديدا 

التسمية اليت ألقاها   ختالف يفيالحظ اال يف تعريفهما للسيميائيةابإلستناد إىل قويل "دي سوسري" و"بورس" 
قد أطلق مصطلح )السيميولوجيا( الفرنسي، يف حني أطلق "بورس"  كّل منهما على هذا العلم فنجد "سوسري"

 مصطلح )السيميوطيقا( اإلجنليزي.

جتاهات املتفرعة عن "دي سوسري"، أما ( ابملباحث واالSémiologieوهكذا ارتبط انتشار مصطلح )
 .(2)( فقد ظّل أكثر استعمااًل فيما يتفرع عن تصّورات "بورس" من مباحث واجتاهاتSémiotique)مصطلح 

تتداخل السيميولوجيا مع السيميائية يف املفهوم وإن اختلفا يف املصطلح. وقد أشار إىل ذلك "يوسف 
كذا عند ، و املوسوعيقاموسهما يف  "تودوروف وديكرو"وغليسي"، حيث الحظ أّن داللة املصطلحني واحدة عند 

ية( هي دراسة )السيميائية أو السيميولوج ديكرو وشيفر"، مع إضافة تعريفية بسيطة ال تالمس الفرق يف اجلوهر"
 .(3)تأويليةالعالمات والسريورات ال

جمّرد  وطيقا(حني )السيميولوجيا والسيمياملصطل على نفس النحو، إذ تعترب "جوليا كريستيفا" كما تسري
 .(4)يف املوسوعة العاملية املنشورة  مقالتها مثلما تدّل عليه "أو" التخيريية الواردة مرتادفني،

ومثلما جند لسانيني آخرين يعتربون هذين املصطلحني مرتادفني جند من جهة أخرى بعض الّدارسني الّلسانيني 
العالمات(، وهي عندهم تبحث يف اإلشارات عامة دون استثناء، يفرقون بني السيميولوجيا ويسموّنا )علم 

فهوم "ميكن أن خيّص م والسيميوطيقا ويسموّنا)العالمية(، وتبحث يف نظام إشاري معني. يقول "غرمياس":
على أن يتناول مفهوم السيميولوجيا فروع املضمون  exprssionفقط علوم التعبري  Semiotiquesالسيميوطيقا 

contenue يوطيقالسيما اجد املفهومني، فيقرتح أبن تتوىل" يف حني يذهب "روالن ابرث" إىل أنّه من احلكمة تو 

                                                           
  .11، ص0212، منشورات اإلختالف، اجلزائر، 1ط.سيمياء األدب من أجل تصّور شامل،عبد الواحد املرابط، السيمياء العامة و  - (1)
 ..ن، صم.س - (2)
 .22، ص0212، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، 3، ط.ينظر: يوسف وغليسي، مناهج النقد األديب -(3)
 .163، صد امللك مراتض، م.سينظر: عب - (4)
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 ،دراسة أنظمة خاصة من الرسائل )سيميوطيقا الصورة الثابثة، وسيميوطيقا الصورة السنيمائية، وسيميوطيقا اإلماءة(
 .(1)يوطيقات"تشمل السيميولوجيا بوصفها علًما عاًما لكّل هذه السيم حني يف

ن كثريًا ما يتساهلون يف استبدال املصطلحني أحدمها ابآلخر، وال يتقيدو   –جمملهم -وألّن علماء العالمات يف
، وسجاكبسون، غرمياس، ليفي سرت ) الكبار سة من أقطاب السيميائيةمبا بينهما من فروق، فإّن األمر دفع مخ

صطناع اى عل ، قبيل انعقاد اجلمعية الدولية السيميائية ينصّ 1262صطالحي سنةاتفاق ابنفنست، ابرث( إىل توقيع 
، غري أّن مصطلح السيميولوجيا له جذور عميقة يف فرنسا جعل استبعاده من البحوث "Sémiotique"مصطلح 

 .(2)السيميائية أمرًا صعًبا

 فوضى مصطلح السيميائية يف البحوث العربية: -(3-2

ا سجله علماء ّطالع على كّل ما عن طريق املثاقفة والرتمجة وااليف الوطن العريب حديثً  ظهرت السيميائية
يف هذا اجملال، األمر الذي جعل علماء العرب احملدثني وكذا املعاصرين يعتمدون يف أحباثهم على مصادر الغرب 

فهناك من آثر مصطلح .(3)كمصطلح  أجنبية ابلدرجة األوىل، ما أّدى إىل اإلختالف يف كيفية تناول السيميولوجيا
وبرزت صياغته يف بعض ترمجاهتم وأحباثهم، مثلما جند عند: "عبد السالم بنعبد العايل"  من خالل "السيميولوجيا"، 

" ويف ترمجة "حممد السدغي")حماضرات يف السيميولوجيا(، و"حممد نظيف مؤلفه )درس السيميولوجيا لروالن ابرث(،
 ا( ترمجة عن"برانر توسان".يف )ماهي السيميولوجي

، وهذا ما جنده مع كّل من "نصر حامد أبو زيد" "سيميوطيقا"وهناك من آثر املصطلح األجنلو أمريكي 
األبعاد(، مثلما هيم و و"سيزا قاسم" من خالل كتابيهما: )مدخل إىل السيميوطيقا(، و)السيميوطيقا: حول بعض املفا

 .(4)معجم السيميائياتأشار إىل ذلك "فيصل األمحر يف كتابه 

عمل على توظيف تسمية املصطلح الرتاثية "السيمياء" ومنهم: "حممد صالح الّدين  ااثلث ايف حني جند صنف
 ؛ت عنهق، حيث حاول أن يعود مبفهوم السيمياء إىل أصلها الذي انبث)السيمياء احلديثة( الكواكّب" من خالل كتابه

                                                           
  .22-12، ص0221د.ط، مؤسسة الوراق، عمان، هر اإلرساالت البصرية يف العامل،عبد هللا اثين، سيميائية الصورة مغامرة سيميائية يف أشقدور   -(1)
 .122، صينظر: يوسف وغليسي، مناهج النقد األديب  -(2)
 .122صينظر: فيصل األمحر ونبيل دادوة، املوسوعة األدبية،  -(3)
 .12ينظر: فيصل األمحر، معجم السيميائيات، ص-(4)
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أما .(1)ستمرار ألّن مصطلح السيمياء، كان قد اكتسب داللة جديدة مع اللسانيني الغربينيولكّن حماولته مل تلق اال
الق اإلسم حيث يقول: "ولكّننا نرى من األفضل إط ؛فيفّضل املصطلح الغريب دون ترمجة أو تعريب ؛"صالح فضل"

 .(2)لط"اإلشتقاق سيؤدي إىل اخل الغريب، ألّن النقل أوىل من اإلشتقاق يف استحداث األمساء اجلديدة، إذا كان هذا

املصطلحات  تيشري "صالح فضل" إىل اخللط الذي آل إليه مصطلح السيميائية يف البالد العربية، حيث بلغ
املستعملة يف التعبري عنه عدد كبري خيتلف من ابحث إىل آخر. فنجد "عادل فاخوري" يعطي أمثلة على بعض 

 ميائية،يرتجم ب: السيمياء، السيمية، السي "Sémiotics"ه أي الرتمجات املطروحة بقوله: "فالعلم نفس
اللة واألفضل "السيمياء" ألّّنا كلمة قدمية متعارفة على وزن عريب خاص ابلد السيميوطيقا، السيميولوجيا، والرمزية.

 .(3)على العلم"

السيميائية"، "أمام هذه املصطلحات اليت تصطرع يف بيئاهتا الثقافية الواحدة آثر "عبد امللك مراتض" مصطلح 
 "؛فكيكيةدراسة سيميائية ت –وليلة  ألف ليلة" :دراسة تفكيكية لنص أين ليالي، ودراسة أخرى بعنوان فكتب

ذه ( اليت تعين العالمة اليت يعّلم هبا شي  ما، أو حيوان ما ومن ه)س و منجده "يعتقد أّن املصطلح آيت من املادة ف
 .(4)السيمياء" "جاء لفظ املادة

يف حني ينزع "حممد مفتاح" إىل إستعمال مصطلحات متعددة دالة على هذا العلم فنجد مصطلح "سيميائية" 
يمياء الشعر القدمي(.  من مؤلفه )يف سيف سياق حديثه عن )التيار السيميائي الفرنسي(، إضافة إىل لفظة "سيمياء" ض

 ظ أّن الباحث كشف على جانب كبري من الظواهر اللغوية األخرى مثل: مصطلح "دليلية" يف صيغتهكما يالح
من جهة أخرى "عبد السالم املسدي" يف  واختار مع، ، ومصطلح "دليليات" يف صيغة اجلاالمسية االفرادية

                                                           
 .22، ص0228، إحتاد الكتاب العرب، سوراي  ، 22الرتاث العريب، ع نظر: حممود الربداوي، "علم السيمياء بني الرتاث واحلداثة"،جملة -(1)
 .12فيصل األمحر، م.س، ص- (2)
، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،  3، ع08عادل فاخوري، "إشكالية )السيمياء( أو السيميولوجيا"، جملة عامل الفكر، مج  -(3)

  .121، ص1226
 .106بوخامت، م.س، ص موالي علي - (4)
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"علم العالمات"، مّث ازدوج مع هذا املصطلح لفظ "العالمية"، وشاع معه  كتابه)األسلوبية واألسلوب( مصطلح
 .La sémiotique" (1)" مصطلح السيميائية

إالّ أّن ماهيته  "رغم اإلختالف والتعدد يف التسميات املقابلة ملصطلح "السيميائيةنستنتج من كّل ما سبق أنّه 
يصعب عليه فومفهومه بقي حمّدًدا ابلنسبة هلؤالء، ومع ذلك يضع القارئ أمام إشكال ما يرتجم إىل اللسان العريب 

 التمييز بني األعمال املرتمجة واملعرفة ذاهتا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .132-131، ص0226، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، 2ينظر: عبد السالم املسّدي، األسلوبية واألسلوب، ط.-(1)
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 : وحوث ييميائية يف الون  العرياملبحث الثاين

إىل الوطن العريب يف وقت متأخر نسبيا، فعقدت هلا ملتقيات عّدة، عمل أصحاهبا على  إنتقلت السيميائية
ائيني عريب، وأّسست هلا مجعيات على غرار"رابطة السيميحماولة تقدمي هذه املعرفة اجلديدة وتوضيحها للقارئ ال

 :(1)اجلزائريني". اليت من أهدافها

 لسيميائية.                   يف خمتلف أحناء الوطن العريب والعاملي حىت يتحقق التواصل بني إجنازاهتم ا ربط الصلة بني السيميائيني -

 العمل على ترقية املستوى النظري والتطبيقي للممارسات السيميائية. -

ث السيميائية نظرية  اتشجيع وترمجة املفاهيم واألحباث النظرية إىل اللغة العربية، والعمل على نشر الدراسات واألحب -
 كانت أم تطبيقية.

 وحوار بني الباحثيني من أجل حماولة اإلجابة عن األسئلة العلمية ذات الطبيعة النظرية. تصال وتبادلخلق قنوات ا -

هد ابحثون "، ضف إىل ذلك إجت-املغربية-كما عنيت هبا جمالت مثل: "جملة دراسات سيميائية أدبية لسانية
هتمت جبمع مصطلحاهتا وحتليلها، حنو ما فعل )التهامي الراجي اهلامشي، ورشيد بن ّصصة اقواميس متخ يف وضع

مالك، وسعيد بنكراد...(، وأصبحت مادة من مواد التدريس يف أسام اللغة العربية وآداهبا ومنهجا يعتمده الكثريون 
وطاجني، عبد ، سعيد باحلميد بورايومن النقاد واألدابء العرب املعاصرين )كمحمد مفتاح، عبد امللك مراتض، عبد 

 .(2)هللا الغدامي...(

أّما ابلنسبة للرتمجة فنجد مقاالت وكتب تُرمجت حول النظرية السيميائية من الفرنسية أو اإلجنليزية إىل العربية، 
على حدة عند كّل  مّت ترمجته وعن ترمجة الكتب نذكر على سبيل املثال الاحلصر كتاب "بيار جريو" الفرنسي الذي

 .من منذر عياشي، وأنطوان أبو زيد

يعترب رشيد بن مالك ترمجة منذر عياشي وأنطوان أبو زيد من الرتمجات املتمّيزة يف الساحة السيميائية العربية، 
ية الثمانيات، ارغم أّن الرتمجة ظهرت يف ظروف صعبة، تتعلق ابلبداية الصعبة للتيار السيميائي يف الوطن العريب بد

 .(3) املستوى املطلوب منهاومعوقات أخرى تتعلق ابملصطلحية اليت مل ترق إىل 

                                                           
 .22، ص0222(،د.ط، دار احلكمة، اجلزائر، فرنسي -إجنليزي -)عريبرشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوصينظر: -(1)
 .22ينظر: يوسف وغليسي، م.س، ص -(2)
 .312، ص0228، 18، م23ينظر: رشيد بن مالك، "إشكالية ترمجة املصطلح يف البحوث السيميائية العربية"، جملة عالمات، ج- (3)
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ز اإلصطالحي املكثف واملعقّد الذي تقدمه الدراسة السيميائية، وانقطاع التواصل العلمي بني وألّن اجلها
بحوث نعكاسات سلبية، حيث كثرت الل البلد الواحد، كان هلذا الوضع االباحثني العرب ويف أغلب األحيان داخ

يت تعّددت معها اخلطاابت النقدية، واختلفت يف مقاصدها العلمية، وأضحينا إزّاء ترسانة من املصطلحات الفردية ال
تعربها سيميائيات ال يتبنّي القارئ حدودها وال معاملها، وهي يف مجيع احلاالت ال ترقى ألن متثل تراكمات تقرأ  

قراءة. وأصبحت التطبيقات السيميائية يف الوطن العريب عبارة عن متارين شكلية تغفل اجلوانب كأحسن ما تكون ال
املرجعية واملضمونية واألبعاد اإليديولوجية دون االهتمام بعملية التليني واهلضم ومن أجل التواصل مع القارئ العريب، 

 .(1)ودون معاانة مع النص ذي املرجعية الشرقية مثالً 

خلق حالة من الاّلوعي لدى القارئ العريب هبذا العلم احلديث واختلطت عليه معامله اليت تقوده إىل  وهذا كّله
 التمييز بني هذا التيار أو ذاك وتدفعه إىل االهتمام به.

تمثيل الواعي لوعلى الرغم من ذلك استطاعت بعض البحوث أن ترقى ابلبحث إىل أعلى درجة من التفكري وا
ول سرتاتيجية حبثية تعمل على إفراز قّيم علمية ستكون فاعلة ال شك يف املسار اإلجيايب الذي سيؤ ا واهلادف إىل بناء

ن ستطاعت أن تقدم للقارئ العريب رؤية واضحة حول السيميائية، وحاولت أالسيميائي مستقباًل، كما اإليه البحث 
رتمجة العربية بسبب اكل على التضاعف املش رويب نفسه واليتو تتجاوز املعضالت املفهومية والصعوبة يف النص األ

 .(2)تصال بني هذه املعرفة اجلديدة والقارئ العريبنوات االختالف املرجعي يف سبيل إرساء قاال

ون مع السيميائية ابعتبارها منهًجا يساعد على فهم النصوص واألنساق يبدو أّن الّدارسني العرب يتعامل
 ومن ة والدراسةنر سيميائية بصفتها منهجا يف املقاوأتويلها، حيث جند دراسات وأحبااًث يتوّسل أصحاهبا ابل العالمية

ة اليت تعمد إىل جتريب املنهج السيميائي يف حتليل نصوص أدبي ذلك دراسات حممد مفتاح، وعبد امللك مراتض
 سواًءا كانت قدمية أو حديثة.

لقصيدة )أين ليالي(، -املنهج السيميائي يف كتابه )دراسة سيميائية تفكيكية عبد امللك مراتضفقد طّبق 
  نظام عن حلكاية محال بغداد. "ويستخدم السيميائية للكشف-حتليل سيميائي تفكيكي-وكتاب )ألف ليلة وليلة( 

ص األديب وصهرها يف نتعرية البنية الفنية للالعالمات يف النص على أساس أّّنا قائمة بذاهتا ال جمرد وسيط وذلك ب

                                                           
 .33-08، ص0226، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، 1ينظر: رشيد بن مالك، السيميائيات السردية، ط.-(1)
 ..ن، صينظر: م.ن-(2)



 وآفاق.ي: واقع الدرس السيميائي في الوطن العرب                              الفصل الثاني:                                             
 

34 
 

، كما يستخدم التفكيك للكشف  (1)"بوتقات التشاكل والتباين والتناص، اإلنزايح الذي حيّرف الداللة عن موضعها
 عن تعّدد املعىن يف النص املدروس.

سات ر )أي دراسة سيميائية تفكيكية لنص أين ليالي( حملمد العيد آل خليفة من املما        وتعّد دراسته املسومة ب
دان الدراسة التنظري الشعري وحتليله، والذي يعّد البداية األوىل لإلنتاج التطبيقي يف مياألكثر نشاطا وفعالية يف جمال 

النقدية اليت اعتمد فيها املنهج السيميائي، ونقلة نوعية يف التأسيس الفعلي لإلجتاه السيميائي والتفكيكي، حيث 
هج نظري ّتبع)السيميائي التفكيكي(، مبيًنا السيميائية كمنول املنهج املقصد "عبد امللك مراتض" البحث يف أص

 املتتبع ملصطلحاهتا وداللة هذه املصطلحات يستخلص منها أّّنا ليست لسانيات متطورة حتاول وإجرائي ابلقول: "إنّ 
تركيبية وأتويلية، وداللة و ولية النزعة، حبيث تتسلط على كل ما هو لغة، وخطاب ومسة ونص أن تكون كلية النظرة، مش

 .(2)ودال ومدلول

كما استفاد الباحث من املصدر السيميائي، وسعى من خالله إىل ختّطي مجلة من العقبات اليت واجهته 
خالل املرحلة التقليدية على مستوى املنهج واملصطلح، فعلى املستوى اإلجرائي واملفاهيمي  استفاد كثريا من ثقنيات 

رايته من النقد العاملي ورواده ممّا يشكل ثقنياته املستمّدة من الثقافة الفرنسية، ومن ذلك دراسته السرد مستمًدا نظ
، واملنظمة عتباره جتميع وتكثيف جملموعة من العناصر املبعثرةألف ليلة وليلة( خاصيات اخلطاب ال) مؤلفه من خالل

الدالليني، وكذلك لشكالنيني والشعريني والسيميائيني و جاء مفهومه يف سياق تطور الدراسات النظرية والتطبيقية عند ا
يف عنصر )اإليقاع( يف النص السردي، كما لغة السرد مستواها املعجمي متناوال مجلة من املالحظات الثقنية عن 
طريق اإلحصاء والرصد والتصنيف والتدقيق يف معامل النص احلكائي، وجنده يقرتب من "روالن ابرث" يف مسألة 

 .(3)تعّدد املؤلفني وتوحد اللغة الفنية وانعدام املؤلف يف احلكايةملؤلف( لتناوله ثقنية )موت ا

السرد معتربا عنصر السرد أساسا يف األنسجة الروائية ومستفيدا من منهجيات عنصرية  واعتمد على ثقنيات
معتمدة يف النقد املعاصر، وذلك بتطبيق مقاييس موضوعية ومعايري نوعية تتمتع بدرجة عالية من الكلية والشمولية، 

صباحية، ، الرؤية املستوايتية أو املمن قواعد )اإلرتداد، التداخل، الرؤية من اخللف استخلصه ويبدو ذلك من خالل ما
 .(4)املونولوج الداخلي والتعددية السردية(

                                                           
 ر،ئ"آلية تلقي النص الشعري العريب القدمي يف ضوء املنهج النقدي"، كلية اآلداب واللغات، قسم األدب العريب، املركز اجلامعي ميلة، اجلزارضا عامر، -(1)

 .18ص، 0212
 .18-10ينظر: موالي علي بوخامت، م.س، ص -(2)
 .62ينظر: م.ن، ص -(3)
 .11، صبوخامت، الدرس السيميائي املغاريب دراسة نقدية إحصائية يف منوذجي عبد امللك مراتض وحممد مفتاح ينظر: موالي علي -(4)
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ضف إىل ذلك من املمارسات والدراسات اليت صدرت عن الباحث يف جمال التنظري للشعر وختليله سيميائيا 
عبد العزيز  ميانيه( للشاعر اليماينأشجان )حتليل مركب لقصيدة  ،-قصيدة القراءة-)شعرية القصيدةحنو: كتاب 

، وهذه الدراسة إحدى املمارسات العملية املتميزة واليت أجنزها وفق التحليل السيميائي، التكامل املنهجي، املقاحل
والتعددية القرآنية، مستفيدا من بعض مقوالت ومناهج املدارس النقدية الغربية املختلفة وحماوالً تطويرها مبا خيدم رؤاه 

 .(1)النقدية

ة فإّن املطّلع على منجزاته يدرك دوره البارز يف إغناء الفكر العريب مبمارساهتم ودراساته النظريحممد مفتاح أّما 
قول لسانياتية اسرتاتيجية التناص(، ينفتح على ح-كتابه )حتليل اخلطاب الشعري  والعملية يف هذا اجملال، ومن ذلك

ه األول منهجا و ابتستمولوجيا على أساس ما جاء يف مؤلفمتعّددة، وقنوات معرفية وفق أفقه التنظري التحليلي 
)سيمياء الشعر القدمي(، وما فعله يف حتديد بعض املبادئ وحماولة التطبيق من خالل )نص ابن عبدون( يف قصيدته 

ية اتيججتدر اإلشارة إىل عنوان الدراسة )اسرت  الرائية، وللتوضيح أكثر على التعددية املرجعية لدى "حممد مفتاح"
التناص(، حيث وظف الباحث هذا املفهوم وتبّناه يف جمال جمموع العالقات احلوارية واملتبادلة، بوصفه مفهوما مرجعيا 

 .(2)يف أفكار "أيزر وولف" )يف املدرسة األملانية(

هذا وقد عكف الباحث على حتليل مناذج أخرى قدمية وحديثة دون الرتاجع عن منهج الرتكيب الذي اعتمده 
ه السابقة، وأعلنه يف مقدمة دراسته )رائية ابن عبدون( قائال: "إّن وحدة املنهج قد تقي اإلنتقالية عاجلتيف م

 .(3)والتلفيقية"

فالتعددية يف املناهج تنأى عن هذا املزلق ومربره بقوله: "ما فعلته يف )حتليل اخلطاب الشعري( هو إذن حتديد 
 لبعض املبادئ، وحماولة التطبيق، وليس هذا العمل ما سبقت إليه، ففي اإلجتاه األجنلوساكسوين ما يدعى ابلتعددية

 إجنازات حممد مفتاحعلى .وبصفة عامة ميكن أن نالحظ (4)ق"النقدية غري أنّه يشرتط أن تكون هناك وحدة يف اآلفا
يف الدرس السيميائي العريب عامة وخاصة املغرب التعددية النقدية اليت تتطلب الرجوع إىل اخللفيات االبتستمولوجية 

لثقافات العاملية اى إىل إقامة حبثه العلمي يف صياغة فكر أصيل منفتح على والتارخيية يف الثقافة الغربية حيث سع
 واضعا أمام القارئ جتليات متعددة.

                                                           
 .12صاملغريب دراسة نقدية إحصائية يف منوذجي عبد امللك مراتض وحممد مفتاح، الدرس السيميائي ينظر: موالي علي بوخامت،  - (1)
 .62ص ،326بوخامت، "الدرس السيميائي مفاهيمه ومعامله يف املغرب منوذج حممد مفتاح"، جملة املوقف األديب، ع ينظر: موالي علي - (2)
 ..نم.ن، ص - (3)
 .ن.موالي علي بوخامت، "الدرس السيميائي مفاهيمه ومعامله يف املغرب منوذج حممد مفتاح"، ص - (4)
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ائية، فألف الذي سخر كل جهوده لفهم السيمي يعيد بنكرادويف الّتأصيل للنظرية السيميائية جند منجزات 
يف ذلك حبواث مهّمة يعرض فيها لإلجنازات السيميائية وأصوهلا وأسسها اإلبتستيمولوجية. وجماالت تطبيق 

 د هذا الباحث متعددة إذ جند: الرواية، الصورة اإلشهارية، األلبوم الفوتوغرايف، ولئن كانت زاويةالسيميائيات عن
النظر ختتلف من شكل إىل آخر فإّن اإلختالف سواء مربّرا أم ال، يهدف إىل اإلحاطة ابلشروط اليت من خالهلا يتم 

 .(1)إنتاج وإدراك الداللة

يث يدرك مدى تنظريه للسيميائية وابخلصوص السيميائية السردية، ح إّن املطّلع على جمهودات سعيد بنكراد
ة (، حاول من خالله تقدمي هذه النظرية بصور يتجلى ذلك من خالل مؤلفه )السيميائيات السردية، مدخل نظري

ذه ه واضحة وجلية للقارئ الناطق ابلعربية، وذلك من خالل حتقيق غاية احلث يف األسس املعرفية اليت انبنت عليها
النظرية، إذ حاول أن يقدم كّل التأويالت املمكنة للوجه املرئي للنظرية، "فاملفاهيم واملصطلحات عادة ما ختفي بناء 

  .(2)جمردا متثل فيه النظرية على شكل مقرتحات ختص الوجود واإلنسان وأفعاله وأشكال إنتاجه للمعىن"

وعلى الرغم من عدم إملامه بكّل ما خيّص هذه النظرية إالّ أنّه عمد على حتديد األسس املعرفية والفلسفية اليت 
 انبنت عليها.

 يف حتليل النصوص السردية من منظور سيميائي، حيث اعتمد عبد احلميد بورايوكما جند من جهة إجنازات 
 التناص.ي السيميائي، واجتهد يف ترمجة مفاهيم سيميائية كابلتحليل السردمفهوم الوظائف حسب "بروب" ومزجها 

 اجلزائر، حداث نقداي يف للخطاب السردي يشكل لدى الباحث عبد احلميد بورايو فالتحليل السيميائي
 ،(ملطوقةاواستطاع أن يستمد اإلجنازات الربوبية من منطلقات سيميائية، فمن خالل دراسته التحليلية لنص )احلمامة 

نزع إىل أن تكون السردية هدفا للتحليل، حيث أّن أهم ما مييز هذه الدراسة هو التزام الباحث حبدود النص، وإدراكه 
ملستوايته واستطاعته من خالل اشتغاله على اللغة صناعة خطاب نقدي يوفق بني القيود اليت يفرضها اجلهاز 

 .(3)سبل االتصال ابملناهج احلداثيةالسيميائي وتطلعات القارئ العريب إىل نص نقدي ييسر له 

                                                           

 .81السردية، ص ينظر: رشيد بن مالك، السيميائيات - (1) 
 .22، ص0221د.ط، منشورات الزمن، املغرب،  سعيد بنكراد، السيميائيات السردية مدخل نظري، - (2)
 .32ينظر: رشيد بن مالك، السيميائيات السردية، ص  - (3)
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نزع إىل أن تكون السردية هدفا للتحليل، حيث أّن أهم ما مييز هذه الدراسة هو التزام الباحث حبدود النص، 
ليت يفرضها اجلهاز يوفق بني القيود اشتغاله على اللغة صناعة خطاب نقدي كه ملستوايته واستطاعته من خالل اوإدرا 

 .(1)تصال ابملناهج احلداثيةي ييسر له سبل االالقارئ العريب إىل نص نقدالسيميائي وتطلعات 

 ميائيةمن جهة أخرى أّنا مل تتعامل مع السي إّن ما يالحظ على نصوص عبد احلميد بورايو، وكذا سعيد بنكراد
على أّّنا غاية يف ذاهتا بل تبنتها ألّّنا وسيلة مسخرة لفهم اإلشكاليات اليت يطرحها التصدي للمعىن املتخفي يف 

.ضف إىل أّّنما قد عمدا يف حبوثهما إىل التبسيط (2)غري اللسانانية الدالة اجملسدة يف اللسان و نساملمارسات اإل
 لقارئ الفهم.تفاداي للتعقيد واإلهبام الّلذين يعيقان على ا

 اسه السيميائي، وابخلصوص يف نظرية غرميفقد حاول من خالل توّجه حممد الناصر العجيميأّما الباحث 
قسما نظراي  واملصطلحية السيميائية العامة فخّصص يف ذلك ضبط املفاهيم اإلجرائيةتتوخى الدقة يف  أن يقدم دراسة

ثة دون أن يلزم نفسه يف اثبفنظر إليها على أساس أّنا حقائق  ،عرض فيه ملستوايت التحليل يف النظرية السيميائية
ذلك مناقشة بعض القضااي اجلديرة ابلطرح واملساءلة، كما عمد يف نصوصه السيميائية على توظيف ترسانة من 
 تاملصطلحات ليس يف سبيل إقامة وصلة علمية حقيقية ابلقارئ بل أجنز يف جانبه التطبيقية هبدف تقدمي اإلجراءا

 .(3)وغاية يف حّد ذاهتا، مما وسم هذه الدراسات ابلتطبيق اآليل للنصوص السيميائية على أّّنا عناصر ديكور

، الراهنميائي لنقدي العريب واملنجز السيضف إىل ذلك من جهود النقاد والباحثني العرب اليت تُغين املوروث ا
ات هذا العلم حبكم ئ العريب، إالّ أّن التضارب يف وضع مصطلحابلتطبيق والتنظري هلذه النظرية، وحماولة تقريبها للقار 

، وغري ذلك من اإلشكاليات اخلاصة ابملصطلحية السيميائية يف الوطن اإلختالف املرجعي يف مصادره األجنبية
      .العريب

 

 

                                                           
 .32، صرشيد بن مالك، السيميائيات السرديةينظر:  -(1)
 .38ينظر: م.ن، ص-(2)
 .32-32ينظر: م.ن، ص -(3)
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 املبحث الثالث: املصطلح السيميائي: إشكاليات وحلول.

 وإشكاالت املصطلح يف وضعه ويف توظيفه وخباصة يف توحيده، إشكاالت عىنكثرية هي إشكاليات الرتمجة       
م، هبا كثري من الباحثني الذين قالوا حبقيقة وجود أزمة حقيقية يف الثقافة العربية، تنص على ضبط املصطلحات واملفاهي

صص هذا اجلزء من ننا سنخوكون الرتمجة هي الوسيلة املعتمدة يف نقل املصطلحات من علوم أجنبية إىل العربية، فإ
 البحث للحديث عن إشكاليات ترمجة املصطلح السيميائي يف الوطن العريب واحللول املقرتحة لتجاوزها.

 إشكاليات ترمجة املصطلح السيميائي يف الون  العري. (-1

شحنات ثقافية  يتضمن''تعد مشكلة ترمجة املصطلح من أهم ما يعرتض سبيل املرتجم ابعتبار أن املصطلح        
تقف يف خلفية النص األصلي وحتيط به، وعلى املرتجم حينئذ أن يرتجم ليس فقط العناصر املختلفة لإلطار 
السميولوجي، بل أيضا عليه أن يرتجم مكان هذا العنصر يف اجملتمع كله ابعتبار أن التصور أو املفهوم واحد، بيد 

رآة اليت فإن لعلم الرتمجة أمهيته يف التعامل مع املصطلح، بوصفه امل أن املصطلح خيتلف من شعب آلخر، وابلتايل
 )1(يف اللغة اهلدف''.  يلغته األم، مث تنقله إىل املتلق تعكس فهم املصطلح يف

 تعدد مصادر املصطلحات: -(1-1

للغة الفرنسية لغة اوهي من املشكالت العويصة اليت تواجه ترمجة املصطلح األجنّب إىل العربية، حيث تستخدم       
 فأصبحت مصدر املصطلحات هناك، أما يف أقطار املشرق العريب فإن االجنليزية هي اثنية يف أقطار املغرب العريب،

اليت تقوم بذلك الدور، وهلذا فإن استخدام لغتني أجنبيتني خمتلفتني مصدر املصطلحات يف الوطن العريب يؤدي إىل 
 (2)االزدواجية يف املصطلح.

ضف إىل ذلك ازدواجية املصطلح يف لغة املصدر، قد تنجم هذه االزدواجية يف اللغة العربية عن ازدواجية        
املصطلح يف لغة املصدر، ففي حالة اللغة االجنليزية مثال قد يستعمل العلماء األمريكيون مصطلحا غري الذي يستعمله 

ت الرتادف يف لغة املصدر يشكل صعوبة أخرى من صعواب زمالؤهم الربيطانيون للداللة على املفهوم ذاته.كما أن

                                                           
 .000عامر الزانيت اجلابري، "اشكالية ترمجة املصطلح مصطلح الصالة بني العربية والعربية أمنوذجا"، ص- (1)
راف حممد شينظر: وهيبة لرقش، بني الرتمجة والتعريب: املصطلح العلمي العريب وإشكالية عدم استقراره، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف الرتمجة، إ- (2) 

 ورقة(.022، )62، ص0222-0221األخضر صبحي، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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نقل املصطلحات العلمية والتقنية إىل اللغة العربية فإذا ما ترمجت املرتادفات املختلفة من طرف عدة مرتمجني ومن 
 دون أن يدركوا أّنا تشري إىل نفس املفهوم، فإنه سيقع ازدواج مصطلحي يف اللغة العربية.

 ملصطلحات يف الون  العري:تعدد واضعي ا -(1-2

جود عدد كبري من اجملامع اللغوية منها جممع اللغة العربية يف مصر، اجملمع العلمي العراقي، اجملمع العلمي و         
العريب بدمشق، إضافة إىل جلان الرتمجة والتعريب مثل: مكتب تنسيق التعريب ابلرابط، معهد الدراسات ابجلزائر 

 يف الوطن العريب بطريقة فوضوية أدى إىل تشتيت اجلهود وعدم توحيد املصطلحات وهبذا أصبحتوغريها وانتشارها 
 (1)ازدواجية املصطلحات مسألة ال مفر منها

ومن مشكالت ترمجة املصطلح كذلك اغفال الرتاث العلمي العريب حيث يدافع العديد من اللغويني عن        
إىل الرجوع إليه أوال عند البحث عن مرادف للمصطلحات العلمية الرتاث العريب املصطلحي ويدعو معظمهم 

األجنبية.كما أن عدم االستفادة من املصطلحات اجلديدة يؤدي إىل عدم انتشارها وشيوعها بني املستعملني، ويعود 
ما  هذا إما لعدم اطالع اجلمهور عليها لغياب النشر واإلعالم وإما لوجود مصطلحات تفي ابلغرض وال حاجة إىل

 يوضع من جديد.

واملصطلح السيميائي كغريه من املصطلحات يتسم ابالضطراب الذي حيول دون بث وتلقي الرسالة العلمية       
ويؤدي يف مجيع احلاالت إىل نفس األسس اليت يبىن عليها التواصل العلمي، ولعل فحصا دقيقا للمصطلحية السميائية 

 أي حد هي عميقة حالة الفوضى والتذبذب، مث بأ ى إال أن يشخص املسخرة يف الدراسات النقدية يكشف إىل
   (2)هذه احلالة، فيحصر مظاهر هذه الفوضى

حيث تستعمل عدة ترمجات خمتلفة للمصطلح الواحد ولعل من  تعدد ترمجات املصطلح الواحد: -(1-3
اإلطار النظري  لمصطلح، وغياباألسباب اليت أسهمت يف تعدد ترمجات املصطلح غياب التحديد الدقيق والواضح ل

املصاحب والثوابت املعرفية املطلقة، واألسس اللغوية العامة لصياغة املصطلح وفقدان اآللية الصحيحة يف نقل 
 املصطلحات من اللغات األخرى.

                                                           

 .60-61ص  الرتمجة،وهيبة لرقش، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف نظر:ي -(1) 
العلوم و منتهى احلراحشة، "من مشكالت املصطلح النقدي يف الدراسات النقدية العربية احلديثة واملعاصرة"، جملة احتاد اجلامعات العربية لآلداب  - (2) 

 .0221،0280، ص0222، 0، ع6االنسانية، مج
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 توميكن رصد العديد من املصطلحات السميائية اليت استعملت بتسميات عديدة للمفهوم الواحد يف الدراسا       
ميائية العربية احلديثة ومنها على سبيل املثال املمارسة اإلصالحية لدى رشيد بن مالك، فإنه ملن املؤسف القول يالس

دور الطبيب واملريض يف الوقت ذاته  ألن تلك الوصفة اليت تسعى لتقدميها إىل اآلخرين   يلعب -هنا-إن بن مالك
كان أحق هبا منهم، فكل مظاهر الفوضى اليت حتدث عنها كانت تنطق عليه ،فمن الرتمجات املتعددة للمصطلح 

 (1):يربزه اجلدول الذي جاء به يوسف وغليسي يف كتابهالواحد ما 

 الرتمجات املتعددة و مراجعها املصطلح األجنّب
قاموس مصطلحات التحليل  

 السيميائي
نظرية بني الالسيميائية ةيف السيميائية السرديمقدمة

 والتطبيق
Immanence (062احملاثية)ص (82،22ة ) صاحملايث (22املالزمة )ص 
Manipulation (060استعمال)ص (38،31إيعاز)ص  (120استعمال )ص 
Modalités (060اجلهات)ص (81اجلهات )ص (111الكيفيات )ص 
Ellipse (022إمهال)ص  (63إضمار )ص 
Epreuve  (022مهمة )ص (82-06مهمة )ص (12اختبار )ص 
Charge (02نقل )ص  (32شحنة )ص 

 

فيمكن أن نتوقف خالهلا عند مصطلح )قصة( الذي  الرتمجة الواحدة ملصطلحني خمتلفني: -1-4 
مث أعاد استخدامه يف صفحة أخرى مقابال ملصطلح اخر هو  (Diégése)استخدامه يف قاموسه مقابال ملصطلح 

(Héstoire)  (، وكذلك فعل مع مصطلحي 21)ص(Ellipse)  ( و63)ص(Virtualisation) 
 (2)ر( الذي يشيع استخدامه لدى مجهور السردايت.( اللذين ترمجهما مبصطلح واحد هو )اإلضما026)ص

إن هذا اخللط الواضح يف تعدد تسميات املصطلح الواحد، يدل على عدم استقراره وغياب املعايري       
السيميائية اليت ميكن أن توحده، ويبدو أنه ال يعود إىل الناقد نفسه، وال إىل فلسفة حمددة ينطلق منها ، بل يعود 

األنساق الثقافية، وأنساق املصطلح دون مراعاة أو اهتمام، وطبيعة التحوالت االجتماعية، ألن إىل اختالف 

                                                           
 .301-630، ص0210شر والتوزيع، اجلزائر، ، جسور للن0جزائرية، طيوسف وغليسي، يف ضالل النصوص أتمالت نقدية يف كتاابت - (1)
 .302-301ينظر: م .ن، - (2)
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الباحث يفاجأ أبن معظم هذه املدلوالت غربية األصل وأّنا ترتبط حبركة الفكر األورويب، وتسري حسب تطوره 
 العام. 

 أيباب اختالف ترمجات املصطلح: -(2

أن ترجع أسباب االختالف يف الرتمجة إىل ثالثة حماور كربى نصنفها يف األسباب املعرفية واألسباب  ميكن      
 املفهوم. ساوي يف كتابه املصطلح اللساين وأتسيساتية كما فضل يف ذلك اخلليفة املياللسانية واألساس الربغم

 ي.ؤلف اهلام للخليفة امليساو وسنقوم ابستعراض هذه األسباب وتلخيص حمتوايهتا؛ ابإلعتماد على امل

 األيباب املعرفية: -(2-1

 الذاتية ومستوى املعرفة املشرتكة:األسباب املعرفية مبستويني من املعارف مستوى املعرفة  تتصل

 ن الشروط:ختضع هذه املعرفة املختصة إىل جمموعة م مستوى املعرفة الذاتية ودورها يف ترمجة املصطلح:-

حتتوي على مفاهيم مراقبة بصورة مسبقة يف إنتاجها وتطورها كما تنتج فيها املصطلحات انطالقا من        
مفاهيم يقع ضبطها مسبقا، وتكون فيها املصطلحات موحدة املفاهيم وليس هلا مرتادفات أو معاين متعددة، 

نتاج ثل أسسا رئيسية يف عملية إويرتقي فيها االستعمال املصطلحي إىل درجة العاملية،كل هذه الشروط مت
املصطلحات وترمجتها، فهي عبارة عن قيود معرفية هبا يتقيد املرتجم ومن خالهلا يضبط املصطلح املراد ترمجته إىل 

 (1)اللسان اهلدف.

إن اختالف هذه الرتمجات راجع إىل غياب هذه الشروط فيرتجم كل مرتجم املصطلحات من اللسان األصل       
فته الذاتية اليت قد تكون أحياان غري متصلة ابملعارف املختصة أو جتهلها متاما وهو ما جيعل ترمجة حسب معر 

 املصطلحات أمرا عسريا وغري علمي يف كثري من األحيان.

فالرتمجة قدرات معرفية وبرغماتية قبل أن تكون جمرد نقل من لسان إىل لسان آخر، فاملرتجم الذي ال 
أة املصطلح يف لسانه األصلي ال يستطيع أن يضبط شروط ترمجته يف اللسان اهلدف، يتمكن من ضبط شروط نش

وميكن كذلك أن نرد أسباب االختالف املعرفية إىل تنوع احلقول املعرفية اليت هتتم ابملصطلح، فهي حقول تشتغل 
اصات واحلقول صمنفردة وال تتصل ببعضها البعض قصد توحيد املفاهيم وترمجة املصطلحات،  إن تعدد االخت

                                                           

 .21، ص0213 دار األمان، املغرب، ،1ط. ساين وأتسيس املفهوم،لخليفة امليساوي، املصطلح ال ينظر:–(1) 
. 



 وآفاق.ي: واقع الدرس السيميائي في الوطن العرب                              الفصل الثاني:                                             
 

42 
 

املعرفية يف اللسان جعل من ترمجة املصطلح الواحد يف اللسان األصل ترمجات خمتلفة ومتعددة املقاصد حسب زوااي 
 النظر املعرفية لكل مرتجم.

شرتكة بني متثل الرتمجة شكال من أشكال املعرفة امل مستوى املعرفة املشرتكة ودورها يف ترمجة املصطلح:-
ذي ولد فيه املصطلح واملنشأ اهلدف الذي ستعاد فيه الوالدة املستجدة للمصطلح، حيث يقوم املنشأ األصلي ال

املرتجم بعملية تصنيف املعارف املشرتكة انطالقا من معرفته العميقة خبصوصيات كل لسان الثقافية واالجتماعية 
املعرفية بني لسان  ا واسعا لردم اهلوةواالقتصادية والسياسية واملعرفية وهي عملية ليست بسهلة املنال تتطلب اطالع

 . (1)النشأة ولسان التقبل

 فاملصطلح ينشأ يف بيئة معرفية هلا شحناهتا املعرفية املختلفة اليت تشحن كل مفهوم انشىء جديد وتضعه يف       
نية األوىل يمداره املعريف العلمي اخلاص به وهي مالبسات معقدة، وهلذا على املرتجم أن يتمثل العناصر التكو 

للمفهوم يف بيئته األصلية قبل أن يصبح مصطلحا مستقرا يف حقل معريف معني مث يعيد إنتاج هذا املفهوم بنفس 
 (2)املكوانت يف اللسان اهلدف.

متثل املعرفة املشرتكة شكال من أشكال التواصل بني اجملتمعات فهي أساسية يف عملية الرتمجة وال ميكن        
وم برتمجة املعارف دون أن يتواصل معها يف اللسانني األصل واهلدف، فالرتمجة تواصل بني كياانت للمرتجم أن يق

 رفية خمتلفة النشأة وموحدة اهلدفمع

 األيباب اللسانية: (2-2

 تواصلي ينشأ يف سياق معريف معني يتقيد به املرتجم أثناء عملية الرتمجة، وهذا النشاط الرتمجة نشاط لساين       
 وهبذامصطلحا.ة املصطلح وتكونه مفهوما و الرتمجي يتطلب معرفة دقيقة ابألطر اللسانية اليت أحيطت بعملية نشأ

فعلم اللسانيات أفاد كثريا عملية الرتمجة يف ضبط املقاييس اليت هبا ينتج املصطلح ويتكون مفهومه، كما تعني 
اللسانيات املرتجم على إمكانية حتليل املصطلح إىل مكوانته املعرفية والسياقية اليت نشأ فيها عن طريق معاجلة 

 .(3)املصطلح يف اللسان اهلدفتكوين احملتوى املفهومي لكل مصطلح ومدى مالئمته مع 
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فالنظام اللغوي رغم أنه جزء من النظام االجتماعي مل يستطع التمكن من نقل كل العناصر االجتماعية       
والثقافية اليت نشأ فيها املصطلح، وهو ما أدى إىل الرتمجات املختلفة للمصطلح الواحد، وهبذا فالرتمجات العربية 

ية اجلدول السابق يعود سبب اختالفها إىل هذه املكوانت السياقية االجتماعية والثقاف املختلفة اليت ضبطناها يف
مبا أن الرتادف التام ال ميثل جزءا من النظام اللغوي، فإن عملية املطابقة بني اليت خصت بنشأة املصطلح األصل، 

سببا  يلة، فكان ذلكاملصطلح يف اللسان األصل واملصطلح يف اللسان اهلدف تكون عسرية أو شبه مستح
 .(1)الختالف الرتمجات

فاملصطلحات العربية اليت وضعت لرتمجة مصطلح واحد غريب ال متثل إال أوجها خمتلفة من وجوه تكون املفهوم يف 
 اللسان األصلي وهو ما جيعلها انقصة يف تعبريها عن حمتوى املصطلح واملعىن الذي يؤديه يف البيئة اليت نشأ فيها.

  يباب الربغماتية:األ -(2-3

املصطلح وحدة معجمية ذات ثالثة أبعاد: شكلية ومفهومية ووظيفية متثل جانبا من النظام النحوي،  ليس       
بل كذلك ميثل املصطلح وحدة برغماتية ذات وظائف اتصالية ومرجعية تظهر يف خطاب ختصصي يتحقق بواسطة 

مجني بني أسباب اختالف ترمجات املصطلحات اللسانية وغريها توقف املرت  خمتصني يف وضعية خطابية معينة،فمن
عند اجلانب النحوي والداليل هلا، أي أّنم اعتنوا مبظاهر تكوينها املعجمية والداللية، وتغافلوا عن قيمتها التواصلية 

 (2)االجتماعية.

ترمجته  اصه وتتبع مسار االتصايل جعل منإن ترمجة املصطلح بصورة منعزلة عن جمال استعماله ودائرة اختص      
ترمجة مضطربة وغري واضحة عند الدارسني العرب ولذلك راح كل منهم يبحث عن زوااي نظر تقرتب من جمال 

دراسته ومسألة اختصاصه فكانت النتيجة تعدد املصطلحات واختالف املفاهيم، مما أثر سلبا على مسرية 
 املصطلح.

معزولة عن سياقات استعماهلا العلمية واالجتماعية، هلو ضرب من تشويه مفاهيمها  إن ترمجة املصطلحات      
األصلية وعدول عن أهدافها التواصلية، فاملصطلح وضع لكي تتواصل به العلوم وال معىن له خارج دائرة االتصال 

  االجتماعي.  
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 ي:ائاحللول املقرتحة لتجاوز مشكالت ترمجة املصطلح السيمي -(3

ال ريب أن كثرة الرتمجات هبذا الشكل املبالغ فيه تظلل القارئ وتبعده عن روح العلوم وجوهر احلقيقة       
السيميائية ،بل إن سلك الدروب السهلة و اعتماد اجلاهز يف التعريب بسهم يف إرابك القارئ أو املتعلم الذي يريد 

 أن يدخل ميدان السيميائية ومغامراهتا املثرية.

قا من هذه االشكاليات وهذه االنشغاالت، وأمام كثرة التسميات وتداخل دالالهتا اىل حد االلتباس وانطال      
 والتعمية حنن نتساءل خصوصا يف جمال السيميائية.

أمل حين الوقت جلمع هذه اجلهود والتخلص من هذه العقد، واالمجاع على اصطالح واحد خدمة للقارئ       
 العريب؟ وللسان العريب؟. 

ولإلجابة عن هذه االشكالية حاولنا امجال بعض احللول والسبل اليت ابتباعها ميكن اخلروج من هذه        
يف هذه  توسع،وقمنا بدوران ابل (''ّبنا معظم احللول من مقال للناقد ''وليد السراقمهلالفوضى املصطلحية، وقد است

  :يتالنقاط اليت حددانها كاآل

 ابملصطلح.منها ما يتعلق -1

 منها ما خيص واضعي املصطلح.-0

، فال بد له من وضوح يف املفهوم، إذ ال ميكن للمصطلح املفرد أن تستقيم املصطلح ا ما خيصّ أمّ  -(1      
داللته من انحية الوضوح والشفافية، إال إذا اقرتب مبفهوم )تصور( واضح غري ملتبس ببقية التصورات املعرضة 

معني.فااللتزام ابلدقة واملباشرة الداللية مستان جوهريتان يف وظيفة املصطلحات ومعياريتها، ألن دقة ضمن حقل 
املصطلح وتناغمه البنيوي وخصوصيته كل ذلك كفيل ابلدفع به إىل ميدان االستعمال، وإزاحة ما سبقه من 

لى ترك قا إال إذا قمنا ابلعمل عمصطلحات قد ال تصل إىل مستوى رقته وتناغم مبناه. وال يكون املصطلح دقي
الرتادف واالشرتاك والتضاد فلكل مصطلح داللة على مفهوم معريف يف جمال معريف ما، وتعدد املرتادفات مغض إىل 

 .(1)فوضى فهم الداللة من جهة، ومؤشر على ضبابية املصطلح من جهة اثنية
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 لملصطلحي، إذ ال مانع من أن جند مصطلحات مثهذا ويشرتط يف املصطلح ''الربط بني اللفظ أو سياقه ا      
، واملثال، واملنوال، إال أن كل واحد منها له سياقه النوعي تصورا واستعماال، ألن أي اقتطاع هلذا  النموذج

املصطلح أو ذاك عن سياقه سيكون مدعاة إىل الغموض واللبس يف استعماله من جهة، واحلد من حماولة إجياد 
لداللة على املصطلح األجنّب، وكل ذلك إمنا يكون يف إطالع املستعملني للمصطلح يف نسيج مصطلح أكثر دقة ل
 (1)البحث العلمي''.

ضف إىل ضرورة وجود مناسبة أو مشاهبة بني مدلول املصطلح اللغوي ومدلوله االصطالحي، وال يشرتط         
مظاهره أن يضطلع بنقل كل صفات املفهوم و يف املصطلح أن يستوعب كل معناه العلمي، إذ ليس على املصطلح 

بل تكفيه صفة واحدة يف الغالب لتأدية وظيفته االصطالحية حيث ختتار بعناية لغلبتها وظهورها على بقية 
الصفات، أو قيامها حمل شراكة بني مظاهر الشيء أو الكائن، إذ ال يعقل أن حيمل املصطلح كل الصفات 

 ليتصف ابلفاعلية.

تأصيل الرتاثي للمصطلح يف اللغة العربية أحد أهم اجلوانب للقضاء على فوضى وضع املصطلح، ذلك ويعد ال      
أن االتكاء على غري العربية يف كل جماالت احلياة ال يعدو أن يكون انقاصا من قيمة لغتنا العربية، وتعبريا عن 

 ة.غة لغة التفكري والعلم و التقنياالميان بقصورها عن الوفاء حباجاهتا التعبريية وعن أن تكون هذه الل

م، أولوية الرتاث يف وضع املصطلحات، 1221وقد أكدت ندوة وضع املصطلحات املعقودة يف الرابط سنة     
وهذا من البديهي مبكان، ذلك أن اللغة العربية معروفة بغناها على صعيد الفكر واحلضارة، وكان هلا اليد الطويل يف 

 (2)صطلحات عرب اترخيها الطويل.تقدمي معني ثراي من امل

وبصفة عامة ميكن القول أن املصطلح املثال البد فيه من شروط حددها كل من )هري بريت بيشت(        
و)جينيفرد دراسكاو(، ومنها وجود احلافز الواضح لوضعه، واستغناؤه عن الشرح والتفسري، وخلوه من الزايدة 

دية املعنوية، واالتسام بدرجة العاملية، والقابلية لالشتقاق، واالتفاق مع واحلشو، واالستغناء عن الرتادف والتعد
القواعد الرتكيبية للغة، واالجياز غري املخل بوضوحه، والدقة املتناهية، والوحدة، وحتميل املصطلح مفهوم مدلوله 

 (3)وموافقته يف املعىن والبنية.
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أحد أهم احللول اليت تساعد على القضاء على مشاكل  و يعد االلتزام هبذه الشروط يف وضع املصطلحات عامة
 التعدد املصطلحي.

 :صانعي املصطلح )أفرادا ومؤيسات( فيما خيصّ  -(2

فات جيب أن ذلك صوكما جند حلوال تتعلق ابملصطلح حتيل إىل القضاء على الفوضى املصطلحية، جند ك      
املصطلحات أفرادا ومؤسسات ولعل أبرزها؛ الوعي ابملصطلح املرتجم، حيث جتدر اإلشارة يف  يتلبس هبا واضعو

هذا املقام أن غياب احلوار يف الوطن العريب يتوقف على أزمة املنهج وحتديد لغة احلوار ذاهتا، وهي لغة االصطالح 
يا للغاية عليها أي علم وذلك توخأو ابألحرى املصطلح بوصفه االجرائية املثلى لتشكيل االليات اليت يقوم 

املنهجية والعلمية واملعرفية على حد سواء، ومن مث فإن أي وعي ابملصطلح ومالبساته هو وعي ابلذات واهلوية، إذ  
كلما سعينا إىل توضيح املصطلحات توضيحا منهجيا مقصودا، فإن ذلك سيعرب أوال عن وعي الباحث بذلك 

د الضمين املوجود بينه وبني القارئ خاصة عندما يتعلق األمر بتقدمي مصطلح جديالعلم وحيقق اثنيا ذلك التعاقد 
 (1)يف حتصيل مثاقفة فكرية.

وعليه البد من العمل على توحيد ترمجة املصطلحات املشرتكة بني خمتلف العلوم، إذا كان املصطلح مشرتك       
االستعمال مبعىن واحد بني علوم خمتلفة، وقد شغلت قضية توحيد املصطلحات جممع اللغة العربية ابلقاهرة حيث 

تعدد  صطلح املعرب للخروج من فوضىألقيت فيه العديد من البحوث اليت دعا فيها أصحاهبا إىل توحيد امل
املصطلحات، والوصول إىل أرضية يعتمدها كل الباحثني يف جماالت املصطلح املختلفة و العاملني يف نقل العلوم 

 (2)جنبية.من اللغات األ

نعدة لوهذا ما يستلزم تواصل اجلهود العلمية فيما بني املصطلحيني وتوحيدها والتخلي عن األاننية من جهة وا     
للغات ا القطرية من جهة أخرى يف وضع املصطلحات بني دول املشرق واملغرب، والعمل على تتبع املصطلح يف كلّ 

العاملية والدورايت واجملالت اليت تصدر يف العامل ووضعها أمام أصحاب الشأن واالهتمام سواء كانوا مؤسسات أو 
ني ع مقابالت هلا على حنو حيقق الفروق الدقيقة بأفرادا، يعملون على حصر مصطلحات التخصص الدقيق لوض

 هذه املصطلحات من جهة والروابط بني كل املصطلحات املنتمية إىل حقل داليل واحد من جهة أخرى.

                                                           
 .22،ص128ينظر: ميلود عبيد منقور "إشكالية املصطلح النقدي، مصطلحات السيميائية السردية منوذجا"، جملة الرتاث العريب، ع - (1)
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هذا وجيب أن يتصف واضع املصطلح من جهة بدقة املعرفة مبا يريد إطالق تسمية مصطلحية عليه،       
ثله، اسب وسعة املخيلة إلجياد الرابط بني االسم واملسمى، ومقابلة التعدد اللفظي مبوابملقدرة على اختيار اللفظ املن

 إذ ال داعي إىل االلتزام وما ال يلزم من اإلفراد اللفظي يف ترمجة التسميات املتعددة األلفاظ.

، تقوم بتمحيص وتوحيد املفاهيم واملتصّورات معاجميشّدد "وليد حممد السراقّب" على ضرورة وضع  كما      
      (1).وتداوهلا من خالل الندوات وامللتقيات وابلعودة إىل املؤلفات الرتاثية لتأصيل املفاهيم والتصّورات

وبصفة عامة ميكن إحصاء الصفات اخلاصة بواضعي املصطلحات يف الرباعة يف لغتني على األقل، وإتقان          
خلضوع لربامج أتهيل وا، ، والدافعية، واملوهبة والكفاءةالعلمي، واألرضية الرتاثية العلمية يف االختصاصاالختصاص 

مرسومة يف وضع املصطلح وترمجته وتعريبه، والقدرة على التخلي على األاننية والعمل بروح اجلماعة، والثقافة 
 الشاملة املتفتحة.

 )مدخل إىل الدراسات السيميائية ابملغرب         ول يف الدراسة املوسومة بويف األخري ميكن إمجال هذه احلل         
للباحث ''حمسن أعمار'' الذي يهدف من خالهلا إىل توجيه القارئ إىل الدراسات السيميائية يف املغرب وقوامسها 

  (2):واملتمثلة يف ،املشرتكة اليت ميكن أن تسحب على الدراسات العربية عموما

 .لعربيةا تقليص املسافة بني مفاهيم ومصطلحات مستمدة من سياقات ثقافية مغايرة للثقافةاولة حم-1

 ضبط املفاهيم، وتدقيق املصطلحات، وطرح النظرية قبل وضعها على حمك التطبيق. -0

ات ءنزوع الباحثني إىل اختيارات منهجية وطروحات نظرية تصع القارئ امام ترسانة هائلة من املفاهيم واإلجرا -3
 غري املتداولة يف لغته ويف سياقه الثقايف.

 

        

   

 

                                                           
 .326،321ص "فوضى املصطلح السيميائي"، حممد علي السراقّب،ينظر: - (1)
 .02رشيد بن مالك، السيميائيات السردية، م.س، ص- (2)



 وآفاق.ي: واقع الدرس السيميائي في الوطن العرب                              الفصل الثاني:                                             
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 يف التنظري والتقعيد للسيميائيات املبحث األول: إسهامات رشيد بن مالك

 يف الوطن العريب.

ات اليت تضّم ومصطلحاهتا جلّيا من خالل النظر إىل املصنف الباحثني يف العامل العريب ابلسيميائية إهتمام ظهر
بني دفاهتا قراءات نظرية وتطبيقية حاول أصحاهبا تقدميها للقارئ العريب ابألسلوب الذي يسم ثقافته ويتناسب مع 
خصائصه احلضارية، وهي من جهة تربز جهود الباحثني العرب فيما خيّص املصطلح السيميائي بوصفه إحدى 

 ات اإلجرائية اللغوية يف نقد األعمال األدبية.األدو 

ي تنظريا وتطبيقا، ئ، فقد اهتم ابلدرس السيميااحثني العرب يف جمال السيميائية رشيد بن مالكومن أبرز الب
ف عند حمطات فيجدر ابملرء أن يق أغىن املكتبة العربية عامة واجلزائرية خاصة مبجموعة من املؤلفات املتخصصة،و 

 ا قدمه يف جمال حبثه من جهود يستعان هبا يف الكشف عن النظرية السيميائية.حياته، وم

ولذلك قد خصصنا هذا اجلزء من الدراسة للحديث عن إسهامات الباحث "رشيد بن مالك" يف التنظري 
انب جوالتقعيد للسيميائيات يف الوطن العريب من خالل التطرق إىل أهم ما ألفه يف ذلك، حيث خّصصنا ابلذكر يف 

ية أتسيسه هلذه النظرية مؤلفه )مقدمة يف السيميائية السردية(، أما يف ميدان تنظريه فقد تطرقنا إىل مؤلفه) البنية السرد
يف النظرية السيميائية(، أما يف ميدان ترمجته هلذه النظرية فقد سعينا إىل إبراز ذلك من خالل كتابه )السيميائية 

 ا فيما خيّص نشاطه يف ترمجة املصطلح السيميائي وصناعته فقد خّصصنا للحديث، القواعد، والتاريخ(، أماألصول
عن ذلك قاموسه املوسوم )مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص(، حيث عرجنا بعد ذكر أمهيته ووصف له إىل 

 ىلنعمد بعد ذلك إىل خصائص ترمجته وما مد صطلحات اليت مّمنها هذا القاموس،إحصاء وتصنيف ألهم امل
 جناحه يف إثراء الدرس السيميائي العريب.

 :وتلقيه الدرس السيميائي الغريب رشيد بن مالك -(1

بصربة والية تلمسان، أحرز الدكتوراه من جامعة  4591ابحث وانقد جزائري، من مواليد *رشيد بن مالك
، حتصل على: شهادة الدراسات املعّمقة يف مناهج التحليل األديب جبامعة السوربون 4559-4551تلمسان عام 
امعة السوربون  زائرية جب، ودكتوراه عن الدرجة الثالثة يف التحليل الشكلي والداليل للرواية اجل4591بباريس عام 

                                                           

رشيد ل استعنا يف تعريف رشيد بن مالك ابملعلومات العامة املعروفة يف اجلامعة اجلزائرية، وبغالف قاموس "مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص" * 
 بن مالك، وغالف كتابه " البنية السردية يف النظرية السيميائية".
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، 4559النظرية والتطبيق بتلمسان عام ، كما حتّصل على دكتوراه دولة يف السيميائية بني 4591كذلك عام 
 ويشغل حاليا منصب رئيس قسم الثقافة الشعبية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية )جامعة أيب بكر بلقايد 

 *ميائيني اجلزائريني""رابطة السي بتلمسان(، وهو انئب

ابحثا ابرزا ومرجعا عربيا لكّل قارئ عريب وخاصة القارئ اجلزائري لفهم واستعاب النظرية  يعّد رشيد بن مالك
السيميائية، وقد تفاوتت أعماله ما بني الرتمجة والتأليف حول هذه النظرية، ويتضح ذلك من خالل ومعه لعدد ال 

هذا امليدان العلمي، فضال عن امللتقيات اليت ينشطها ومن بني أهم هذه يستهان به من الكتب والدراسات يف 
 املؤلفات جند ما اعتمدان عليه يف إبراز جهوده يف النظرية السيميائية:

 .1222مقدمة يف السيميائية السردية، دار القصبة، اجلزائر،-

 .1221، اجلزائر، البنية السردية يف النظرية السيميائية، دار احلكمة-

 السيميائية )األصول، القواعد، والتاريخ(، ترمجة رشيد بن مالك، للمؤلفني: لوي ابنيه، جان كلود كوكي،-
 .1229دار جمدالوي، عمان، األردن، جان كلود جريو، وجوزيف كوتيس، 

صصة نذكر خاحتوهتا جمالت علمية متابإلمافة إىل العديد من الّدراسات النقدية املذكورة يف شكل مقاالت 
 ال احلصر:منها على سبيل املثال 

 .4551، جوان، 1السيمياء نظرية لتحليل اخلطاب، دراسة نشرت مبجلة جتليات احلداثة، العدد-

لعلمي والثقين لتطوير ا قراءة سيميائية يف كليلة ودمنة، دراسة حتليلية نشرت مبجلة سيميائية، مذكرة البحث-
 .1221اللغة العربية، ديسمرب، 

وحمامراته  ،لميالع هحضور ما برز رشيد بن مالك بشخصيته املعرفية يف جمال الدرس السيميائي من خالل ك
حثني اليت شارك هبا يف ملتقيات جزائرية، عربية، ودولية كان هلا أتثريا بّينا يف نشر رؤاه النقدية ومنهجه بني الطلبة والبا

 اجلزائريني والعرب.

 

                                                           

لسعي السيميائيني اجلزائريني، وترقية املمارسات السيميائية نظراي وتطبيقيا، واجبامعة سطيف، وتستهدف ملّ مشل  4559أتسست هذه الرابطة يف ماي * 
 إىل نشرها وتوزيعها وترمجتها، يرأسها حاليا الدكتور عبد احلميد بورايو.
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 :للنظرية السيميائية يف التأصيل والتنظري -(2

ا يعّد اخلطاب السيميائي رؤية منهجية أفرزهتا الظاهرة العلمانية الغربية، حتمل يف طياهتا ويف مضامينها ومدلوالهت
 شحنات معرفية وفلسفية وعقائدية، تعكس أبعاد البيئة الثقافية واحلضارية اليت تنتمي إليها.

 يف التأصيل للنظرية السيميائية: -(2-1

هذا السياق الذي يراعي األصول العلمية واملعرفية، واملنطلقات الفكرية والفلسفية اليت تستمّد منها املناهج يف 
يائية، خالل التأريخ نظرية "غرمياس" السيم التنظريية والتطبيقية يقدم لنا رشيد بن مالك والنظرايت إجراءاهتا وأدواهتا

لتحليلية. ليت تنهض هبا يف بناء تصوراهتا ومفاهيمها العلمية وإجراءاهتا اهلا ابلعودة إىل أصوهلا وأسسها ومرجعياهتا ا
فهو أحد النقاد اجلزائريني الذين تلقوا املعرفة السيميائية من منابعها األصلية وبطريقة مباشرة، أثناء الفرتة الدراسية 

 .(1)غرمياس" صاحب ابفرنسا، وابألخّص أستاذه " اليت قضاها بفرنسا على يد أعمدة النقد السيميائي

تقدم هبارشيد  ئية اليتواالّفت لإلنتباه أّن األعمال السردية قد حظيت حبصة األسد يف األطروحات السيميا
منذ أتليفه لكتابه األول: )مقدمة يف السيميائية السردية( الذي يعّد من بني أهم مؤلفاته اليت تنزع منزع  بن مالك

التأصيل والتأسيس عرب رّد النظرية إىل أصوهلا ومنابعها األوىل، وتفّحص دالالت املفاهيم واملصطلحات ممن هذه 
ا األوىل أو أو التحوير الذي حلقها بعد نقلها من بيئاهت األصول ملعرفة حقيقتها وابلتايل التعّرف إىل مدى التطور

 .(2)استثمارها من قبل نظرية أو نظرايت أخرى

حيث تعرض يف جزئه األول من مؤلفه هذا إىل األصول اللسانية والشكالنية للنظرية السيميائية وذلك من 
ة احلّس املنهجي عد البحث العلمي، وتقويثر يف أتصيل قواأجل الكشف عن التيارات البحثية اليت كان هلا عميق األ

يف ممارساته النقدية يف متوجها السيميائي مصطلحا ومفهوما. فقام برصد بعض املصطلحات واملفاهيم اللسانية )مبدأ 
احملايثة، مبدأ اإلختالف "سوسري وهيلمسليف"، املربع السيميائي، امللفوظ السردي، الكفاءة واألداء "تشومسكي"(، 

                                                           
(1)- Voir : Sahnin Ali, "Semiotics narratology and discours theorial in the experience critical of 
rachid ban Malak " , revue semat, N1, volume2, university of oum el bouaghi, Algeria, 2014, 
p56. 

الكتب  ، عامل4ينظر: بشري اثوريريت، احلقيقة الشعرية على موء املناهج النقدية املعاصرة والنظرايت الشعرية دراسة يف األصول واملفاهيم، ط. -(2)
 .435، ص1242احلديث، األردن، 
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يئة ت وختّلقت هبا السيميائيات وكسبت تواجدها ومشروعيتها مراعيا يف ذلك الطريقة اليت مّت هبا نقلها من باليت هنض
 (1)(.اللسانيات إىل حقل السيميائيات )السيميائية السردية

من خالل مؤلفه )مقدمة يف السيميائية السردية( إىل حتديد أصول النظرية السيميائية  وهبذا عمد رشيد بن مالك
حيث قام ابلربط بني مقوالت لسانية ذات  ،(2)إبرجاعها إىل أصلني أساسيني مها )أصل لساين وأصل شكالين(

  األصل السويسري وأخرى شكالنية ذات األصل الربويب.

 :السيميائيةيف التنظري للنظرية  -(2-2

يث ميثل ح السيميائية" امتدادا لكتاب "مقدمة يف السيميائية السردية"البنية السردية يف النظرية تاب "يعّد ك
ية عربية حديثة يف جمال تنظريه لنظرية نقد تقدم هبا الباحث رشيد بن مالكجزءا اثنيا له، وهو من بني األعمال اليت 

احه سردية مبختلف أشكاهلا، والعمل على إثراء املعجم املصطلحي من خالل اقرت يف مقاربة وحتليل النصوص األدبية ال
ترمجة عدد من املصطلحات اجلديدة اليت تنضاف إىل اجلهاز املفهومي للسيميائيات السردية حماوال بذلك تبسيطها 

السيميائي برّده  طلحوتقريبها أكثر من القارئ العريب بعامة واجلزائري خباصة. وذلك من خالل إشتغاله على املص
انحية إىل املستوى التحليلي املتجانس معه وإدراج ترمجته من انحية اثنية ممن املصطلحية السيميائية يف مشوليتها 

حية يطّور املصطل أخرى .فهو إذن من جهة يسعى إىل حتليل املصطلحات ومن جهة(3)بوصفها نظاما متماسكا مبنيا
 السيميائية.

املكّون  إىل النظر يفوتتضمن هذه الدراسة ثالثة مباحث أساسية، سعى الباحث من خالل املبحث األول 
واآلليات اليت حتكمه والقواعد اليت تضبطه بدءا من التحديد النظري للربانمج السردي الذي يستند إىل  السردي

إىل جمموعة ودها واملوموع واليت ترهتن يف وجحتليل مكوانت البنية السردية، وفحص العالقات املوجودة بني الفاعل 
                                       .(4)السردينظاما قادرا على كشف بنية املكون من احلاالت والتحويالت اليت تكون يف تواليها 

لتحليل ملسألة اا املبحث الثاين فقد خصصه الباحث لرتمجة نص يعرض فيه يعرض فيه احلث "برانرد بويت" ابلنقد و أمّ 

                                                           
(1)- Voir : Sahnin Ali, "Semiotics narratology and discours theorial in the experience critical of 
rachid ban malak", p60. 

 نقصد مقوالت العامل الروسي فالدمري بروب. -(2)
  .29، ص1224ينظر: رشيد بن مالك، البنية السردية يف النظرية السيميائية، د.ط، دار احلكمة، اجلزائر،  -(3)
 .25-29م.ن، ص -(4)
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متّس إشكالية الثابث واملتحول يف الربانمج السري انطالقا من فرمية تطورية طبيعية، وأما املبحث الثالث فقد خّصصه 
  .(1)الباحث لرتمجة نص للباحث "جان كلود كوكي" متعلق ابلسرية الذاتية والعلمية ل:أ.ج.غرمياس

نظرية أّن الدراسة قد مجعت بني التنظري والتطبيق والرتمجة لنصوص يف السحنني عليا عن املنهج، فيالحظ أمّ 
قد حقق نوعا من التكامل بني األجزاء املكونة هلذه الدراسة،  رشيد بن مالك الباحث بذلك يكونفالسيميائية، 

ة مابطة محبيث ال يشعر القارئ معه ابإلنفصال، فكّل العناصر تتآلف يف إطار نسيج منهجي عام يقوم على مقد
 .(2)للعمل وعناصر متكاملة

ض مجلة من بعر -يف هذا اإلطار املنهجي العام-احثويتجلى التطبيق يف هذه الدراسة من خالل قيام الب
 ابلبنية السردية يف النظرية السيميائية واملكونة هلا كاآليت: املتعلقة القضااي

 احلالة والتحويل: -أ(

التحيل( و  دراسته للبنية السردية يف النظرية السيميائية يربط بني مفهومي )احلالة جند أن الباحث يف إطار
ل املفهومني )احلالة خال مستندا إىل العالقة القائمة بني الفاعل وموموع القيمة فيصف البنية السردية يف النص من

 مجيع العالقات القائمة طر وتتحكم يفتنوعة اليت تؤ االت والتحويالت املوالتحويل( أبهنا: تتقدم على شكل تتابع للح
بني العوامل، وقد ينتج عن سلسلة احلاالت والتحويالت احلاصلة على مستوى البنية السردية جمموعة من االتصاالت 
واإلنفصاالت، يعرب عنها الباحث ب )امللفوظ الوصلي، امللفوظ الفصلي، ملفوظ الفعل، التحويل الوصلي، والتحويل 

تمد الباحث من أجل توميح هذه املفاهيم على أمثلة بسيطة تسهل عملية اإلدراك واإلستعاب الفصلي(، وقد اع
 .(3)على القارئ هلذه املفاهيم

 حتديد العالقة بني الفاعل واملوضوع: -ب(

احث إىل حتديد هذه العالقة القائمة بني الفاعل واملوموع ابعتبارها تكتسي أمهية ابلغة يف وقد سعى الب
رغبات ويشتّد ا تتولد الالسردي، إذ تبىن عليها طموحات الفاعل، ويف إطارها تتوزع األدوار وعلى متنهالتحليل 
 .(4)والصراعالتنافس 

                                                           
 .25-29صرشيد بن مالك، البنية السردية يف النظرية السيميائية،  - (1)

(2)- Voir : Sahnin Ali, op.cit , p62.  
(3)- Voir : Sahnin Ali, Ibid, p62.  

 .49صينظر: رشيد بن مالك، البنية السردية يف النظرية السيميائية،  - (4)
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 حتديد مفهوم املوضوع ومفهوم القيمة: -ج(

يرى الباحث أنه كثريا ما تتداخل املصطلحات يف البحوث السيميائية العربية اليت تقدم املوموع والقيمة على 
يف  رمياسالبحوث اللسانية اليت استثمرها غ جعله يلجأ إىل حتديد هذين املفهومني انطالقا من ، مادأهنما شيئ واح

وع مي )املومو وقد قام الباحث بعد حتديده املفّصل ملفه.(1)وعه السيميائي، وكل هذا لرفع اإللتباس القائمر بناء مش
ه املتعاقبة ولألسس النظرية اليت ينبين عليها وملكوانته، وألطوار والقيمة( بتقدمي عرض حتليلي للربانمج السردي، 

ملفاهيم ببعض الرسومات البيانية، رغبة منه يف توميح األداء، والتقومي( مستعينا يف ذلك )التحريك، الكفاءة، ا
ستعابه معطيات وتبسيطها، وجعل القارئ العريب أمام قاعدة صلبة متكنه من جتاوز اإلهبام الذي يقف حاجزا مقابال ال

 . (2)هذا العلم أمام كثافة نصوصه وتراكم مصطلحاته

ربية املؤسسة تعّد من البحوث الع ة السردية يف النظرية السيميائية"البنيمما سبق ميكن القول أّن الدراسة "و 
سخرها الباحث ي، إذ تكمن أمهيتها يف مرجعيتها النظرية اليت ظرايت السيميائية وابألخص نظرية غرمياسلقراءة الن

للكشف عن خمتلف اجلوانب والقضااي النظرية اليت أتسست عليها السيميائية السردية يف بناء تصوراهتا ومنطلقاهتا 
 .(3)ية والتحليليةومفاهيمها التنظري 

 يف الرتمجة للنظرية السيميائية: -(2-3

 نيني من أمثال:واأللس الغربينيجّل األفكار النظرية للسيميائيني ترمجة  على عمل الباحث رشيد بن مالك
ضمنه  ار جينات، وهذا ما تفرديناد دي سوسري، وتشارل سندرس بورس، وجوليا كريستيفا، وروالن ابرث، وجري 

، سعيا ميشال أرفيه، وجان كلود كوكي جملموعة من املؤلفني ك: ائية، األصول، القواعد، والتاريخ"السيميكتاب: "
دمة للقارئ العريب واجلزائري بصفة خاصة، وجعله يواكب مستجّدات وتطورات منه إلثراء مشروعه النقدي، وخ

 الراهن النقدي الغريب.

وقد تضمنت هذه الدراسة )السيميائية: األصول، القواعد، والتاريخ( سّت ترمجات متنوعة لنصوص يف النظرية 
احثة آن إينو(، الذي ائية للبريخ السيميفهو ترمجة لكتاب )ات الباب األولا السيميائية موزعة على سّتة أبواب، فأمّ 

ار تَعرُض فيه املسار التارخيي للتفكري السيميائي األرويب ابجتاهاته املختلفة، وأعالمه ورواده، بداية من أتمالت "فردين

                                                           
 .41ص رشيد بن مالك: البنية السردية يف النظرية السيميائية،ينظر:  -(1)

(2)- Voir : Sahnin Ali, op.cit, p63. 
(3)-Voir : Ibid, p63. 
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دي سوسي" الّلسانية ومرورا جبهود هلمسليف، وإميل بنفنست، وتروبتزكوي، ورومان جاكبسون اليت عملت على 
فكار سوسري اللسانية، وانتهاءا إبسهامات الشكالنيني الروس والبنيوي "فالدمري بروب" اليت شّكلت تطوير أ

 .(1)مورفولوجية للحكاية الشعبية الروسية سندا معرفيا

ائية األدبية( لرتمجة نص "مليشيل آرفيه" بعنوان )السيمي رشيد بن مالك فقد خّصصه الباحث الباب الثاينا أمّ 
يطرح من خالهلا "ميشال آرفيه" العديد من القضااي السيميائية ومن ذلك أمساء السيميائية األدبية حيث يتناول 

حتليلية  ، سيميائيةsemiyologieخالهلا إشكالية تعدد املصطلحات اخلاصة ابلسيميائية " سيميائية، سيميولوجية 
segsemanal"(2) مشريا إىل أهم الفروقات املصطلحية بني نقاد الغرب املعاصرين حول جماالت استعمال .

 ندي، غرمياس...(الن ابرث، روسي، الاملصطلحات املتعلقة ابلسيميائية، مثل: )بورس، سوسري، جوليا كريستيفا، رو 

رة )األسلوبية، غريها من احلقول املعرفية والنقدية املعاصكما عاجل الباحث قضية السيميائية األدبية وعالقتها مع 
قل بعض القضااي املتعلقة مبعطيات اترخيية أساسية حول أصول السيميائية، لينت الشعرية، اللسانيات...(، ومناقشة

كالية األديب، إش)إشكالية النص املفتوح أو املغلق، إشكالية املرجع  :(3)إىل مناقشات حول مفهوم األدبية وإشكالياهتا
 النص األديب كتجل لكالم اإلحياء، إشكالية النص األديب كانزايح ابلنسبة للمعيارية(.

مث تطرق الباحث بعد ذلك إىل السيميائيات األدبية ومفهومها يف اخلطاب البنيوي الذي أتثر أصحابه أبعمال 
 يميائياهتا التحليلية.ته جوليا كريستيفا يف ستبن)سوسري، هلمسيليف، تينري...(، ويف اخلطاب املابعد بنيوي الذي 

وقدم رشيد بن مالك ما توصل إليه ميشال أرفيه بتحديد مفهوم النص من منظورين خمتلفني: منظور السيميائية 
ؤلفها اخلطاب، احلكاية، "جمموعة ي:البنيوية، ومنظور السيميائية التحليلية، فالبنسبة للسيميائيني البنيويني هو

القائمة بني هذين املوموعني، احملددين كطبقات داللية مستقلة نسبيا وقابلة بدورها إىل أن تتنضد يف  والعالقات
، ويف السيميائية التحليلية هو:"عملية لسانية جتاوزية تتشكل يف اللغة، وتكون غري قابلة (4)مستوايت متعددة"

 .(5)اللسانيات"لإلختزال إىل املقوالت املعروفة اخلاصة بكالم التبليغ، موموع 

                                                           
(1)- Voir: Sahnin Ali,"Semiotics narratology and discours theorial in the experience critical of 
rachid ban malak, p63. 

 .451جان كلود كوكي وآخرون، م.س، ص -(2)
 .141-121ينظر: م.ن، ص -(3)
 .199صم.ن،  -(4)
 .م.ن، ص.ن -(5)
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 لرتمجة نص )السيميائية: نظرية لتحليل اخلطاب( من الباب الثالث وقد خّصص الباحث رشيد بن مالك
أتليف السيميائيني "جان كلود جريو" و"لوي ابنيه"، ويعّد دراسة مبسطة ألهم املبادئ األساسية اليت يقوم عليها 

الصورية،  املكون اخلطايب، الذي يشمل على )الصور، املسارات السيميائي فنجد: حتليل املستوى اخلطايب أوالتحليل 
القيم املوموعاتية، الصوري / املوموعايت(، وحتليل املتوى السردي )أطوار الرسم السردي، التحريك، الكفاءة، األداء، 

ملنطقي الداليل اتداويل، التصديق، اإلستعمال املناسب "السردي"، وحتليل املتوى -التقومي، البعد اجلدايل، معاريف
عمل فيه على حتديد املربع السيميائي الذي يعّد األداة املستعملة يف هذا املستوى، وفائدته على مستوى نظام 

 (1)ابحلديث عن "التلفظ" واملسائل املتعلقة به يف التحليل السيميائي العالمات، ليختمها يف األخري

سيميائي عبد احلميد بورايو برتمجة دراسة بعنوان )التحليل القام الباحث رشيد بن مالك مع  الباب الرابعويف 
للخطاب: التشاكل والرتابط بني التعبري واملضمون: )املوكب اجلنائزي( حاوال من خالهلا تبليغ املعرفة السيميائية يف 

وصفها بوأتويل الظواهر النصية واإلجتماعية، مصدرها وفتح آفاق جديدة يف البحث أمام الفكر العريب لفهم 
 .(2)جمموعات دالة يقتضي فهمها، وبناء عناصرها من الداخل وإدراك اآللية اليت حتكمها

وهلما: ن أساسيان وراء اختيارمها هذا النص، أاعتربي وقد بنّي املرتمجان رشيد بن مالك وعبد احلميد بورايو
ية ابجلوء إىل السيميائي من الظواهر االجتماعإشعار الباحثني املهتمني ابلدراسات األنثروبولوجية أبمهية اإلقرتاب 

األدوات اإلجرائية املسخرة يف التحليل السيميائي، واثنيهما: إشعار القارئ العريب أبّن التحليل السيميائي جتاوز 
دراسة النصوص إىل حقول معرفية أخرى كاللسانيات، وعلم الداللة، واملنطق، وهذا دليل على صدقيته وفعاليته 

 .(3)العلمية

فجاء ترمجة لنص )مدرسة ابريس السيميائية ملؤلفه جان كلود كوكي(، الذي يعّد رصدا  الباب اخلامسأّما 
ألهم اإلجنازات السيميائية اليت حققتها مدرسة ابريس وحتليال معمقا للتيارات اللسانية اليت كان هلا عميق األثر يف 

الباحث  ثناء التصدي للظاهرة املوموعة يف الدرس والتحليل. ويرىبلورة املعرفة املنهجية والسيميائية، واختبارها أ
ية، أّن هذه الرتمجة أتيت يف اإلمتداد الطبيعي لبحوثه السابقة واهلادفة إىل ومع النقاط املعلمية التارخي رشيد بن مالك

 .(4)واألسس اإلبستمولوجية للبحوث السيميائية الراهنة

                                                           
 .111-131صجان كلود كوكي وآخرون، السيميائية) األصول، القواعد، والتاريخ(، ينظر:  - (1)
 .12ص، ينظر: م.ن-(2)
 .ينظر: م.ن، ص.ن-(3)
 .  44ص ،م.نينظر:-(4)
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لى اليت دفعته إىل ترمجة هذا النص إذ يقول أنّه وقف حائرا قبل إقدامه عوقد قدم الباحث األسباب احلقيقية 
ترمجة هذا النص بني إختيارين، اإلختيار األول: الذي خيّص ترمجة األعمال التطبيقية السيميائية ذلك أّن الساحة 

 فهمها واستعاهبا، عوبة يفيلقى ص النقدية العربية تفتقد إىل هذا النوع من الدراسات، وإن وجدت فإّن القارئ العريب
فكثريا من الرتمجات ترد بلغة عربية مفككة يغلب عليها الغموض والتضارب يف اآلراء واخللط بني املفاهيم واستعمال 

قيق التواصل وعلى الباحث والقارئ العريب يف حت مصطلحية مضطربة تؤثر سلبا على البحوث السيميائية العربية
 .(1)العلمي اإلجيايب

 ن ععلى تبين اإلختيار الثاين الصادر هو الذي حرمين  " :-مالك رشيد بنيضيف –ومع املتأّزم هذا ال
ية إىل قناعيت أبّن القطيعة بني القارئ العريب والتيارات البنيوية والسيميائية تفسر بعض جوانبها ابفتقار املكتبة العرب

ستمّدت منها ااملؤلفات املتضمنة األصول العلمية اليت مهدت لظهور السيميائية ويعترب إدراك هذه األصول اليت 
 .(2)إلجرائية املتبدية بشكل وامح يف التمارين التطبيقية"السيميائية أجهزهتا املصطلحية وأدواهتا ا

ن األمهية ى درجة كبرية ملرتمجة نص آخر علالناقد من هذا الكتاب فقد خّصصه واألخري  الباب السادسأّما 
زات احلركة منج عنوان )السرية الذاتية والعلمية ل أ.ج.غرمياس(، يعترب رصدا ألهمّ ب للباحث جان كلود كوكي،

ركة، والتوجهات إىل التأريخ هلذه احل" لدراسةيف هذه ا كلود كوكي  جانعى السيميائية ذات التوجه الغرمياسي، حيث س
لظهورها واجلمعيات الدولية، اليت تبنت طروحاهتا ومراكز البحث التابعة هلا، وذلك من خالل العلمية اليت مّهدت 

احث  أ.ج. غرمياس، الذي يعّد واحدا من املؤسسني البارزين للسيميائية. ومل يكتف البالسرية الذاتية والعلمية للباحث 
كوكي ابلتدقيق يف أهم املالبسات التارخيية، اليت رافقت نشأة السيميائية، بل تعدى ذلك لنقل القارئ إىل حمطات 

 .(3)تلة" ختصصات خمأخرى هبدف الكشف عن التوجهات املعرفية لغرمياس، وإسهاماته العلمية املتنوعة يف

قد ومع القارئ اجلزائري خاصة والعريب عامة أمام حمطات  ميكن القول أّن رشيد بن مالك، وهبذه الدراسة
، ليس امعينيقاد واألساتذة والطالب اجلا للنا مهم  ا علمي  مرجع  و  ئية،علمية ابلغة األمهية يف حتديد النظرية السيميا
جلزائر( مقارنة مع االكبري الذي تعرفه حركة الرتمجة يف بالدان )النقص فقط ما حتويه من قيمة علمية وإّّنا يف ظّل 

 ها من الدول العربية.غري 

                                                           
 .41، صجان كلود كوكي وآخرون، السيميائية) األصول، القواعد، والتاريخ( ينظر:-(1)
 ن..م.ن، ص -(2)
 .43م.ن، ص -(3)
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 .: صناعة املطلل  السيميائي عند رشيد بن مالكاملبحث الثاين

يب املهتم ف حاجزا أمام القارئ العر تعّد معضلة مبط املصطلح السيميائي من اإلشكاالت العويصة اليت تق
ترمجة، و  ابلبحث السيميائي، األمر الذي دفع ابلعديد من الباحثني العرب إىل االهتمام ابملصطلح السيميائي أتليفا

قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص من خالل مؤلفه:  وعلى رأسهم جند الباحث رشيد بن مالك
سيد الذي يعترب اجتهادا منه يف حماولة الغوص يف خبااي املصطلح السيميائي الغريب، وجت فرنسي(-إجنليزي-)عريب

 التقاطع العلمي واملعريف بني اللغات العربية والفرنسية واإلجنليزية.

 .التعريف ابلقاموس: املضامني واألهداف -(1

 احلقل الذي ينتمي إليه: -(1-1

بيعة املادة العلمية به إليه وط مضمون الكتاب، وإىل من يتوّجه يف إفتتاحية كتابه إىل يشري رشيد بن مالك
ذة وابحثني وطالاب أسات–املعاجلة فيه، حيث يقول: "حيتوي هذا القاموس الذي أقدمه إىل املشتغلني ابلسيميائية 

 .(1)على أهم املصطلحات املستعملة يف التحليل السيميائي للنصوص"

صفحة،  111مصطلحا، ممتدا على  142السيميائي للنصوص على حيتوي قاموس مصطلحات التحليل 
يشمل على مادة خصبة من املصطلحات الشائعة يف جمال التحليل السيميائي للنصوص السردية منها ما هو معّرب 

ا ، أما املصطلحات املعرّبة فقليلة وقد استعملت بصورهتأي منقول حرفيا ومنها ما هو مرتجم عن طريق اإلشتقاق
نبية مع إمفاء الصبغة العربية فقط. أما ابلنسبة للمصطلحات املرتمجة عن طريق اإلشتقاق فهي تشغل حّيزا  األج

كبريا يف الكتاب، مع بعض املصطلحات املعربة يف الصفحات األخرية، فالقاموس مزج النوعني من املصطلحات 
 معا.

دمها بلغة كما مبط التعريفات وقشروحات وتفسريات وحتليالت تفي ابلغرض،   لقد قدم رشيد بن مالك
سهلة ووامحة بعيدة عن الغريب واأللغاز والرموز، واستعان ابألشكال اهلندسية والرتسيمات اليت بلغت حوايل 

فقا لأللفبائية فبائي، و ، واعتمد يف ترتيب وتنظيم املصطلحات يف القاموس على الرتتيب األلترسيمة(11)
لقة بشرح إىل اليمني، هذا وذيّل الباحث كّل مادة متعتقليب الصفحات من اليسار الرتتيب ويتطلب هذا ،الفرنسية

                                                           
 .29رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ص -(1)
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مصطلح من املصطلحات إبحالة ويف بعض األحيان إبحالتني أو أكثر، حىت يفهم القارئ املصطلحات فهما دقيقا 
          .(1)(   ح للمصطلح)  شر ر ، وكانت اإلشارة إىل ذلك بسهم يف آخةفعميقا،ويتسىن له اإلملام بدالالهتا ومعانيها املختل

يقول يف مقدمة قاموسه:" وحاولت يف أثناء الرتمجة جتاوز التعقيدات اللغوية واملفهومية املتخللة يف املعجم  
والنصوص السيميائية اليت تشكل نقطة ارتكاز مهمة لفهم اإلجنازات السيميائية،  ابلرجوع إىل املعاجم اللسانية

العربية طلحات وعمدت يف ذلك إىل ومع املصطلح ابللغة الفرنسية وأعقبته ابلرتمجة اإلجنليزية و فرتمجت نسبة من املص
وأحلقت ذلك بشرح يطول ويقتصر حسب أمهية املصطلح، وقد ومعت يف هناية كل مدخل ما كنت أراه من 

العريب الشائع على حاول "رشيد بن مالك" أن يستعمل املصطلح ؛ فقد (2)اإلحاالت الضرورية لفهم املصطلح"
األقالم واأللسنية، من خالل إستعانه مببادرة الرواد الذين كانت هلم إسهامات يف ومع املصطلحات اللسانية 

 والسيميائية وأن يتفادى الرتمجات الغريبة والركيكة، فلم يتعرض إىل املصطلحات اليت حتمل تسميات خمتلفة.

 :سو اهلدف من القام -(1-2

ذلك يف  إىلقاموسه إىل الطلبة واألساتذة املهتمني بدراسة السيميائيات كما أشار  مالكوّجه رشيد بن 
اهلدف األول والرئيسي  ، فكانبقة بعلم اللسانيات والسيميائيات، فهو بذلك يفرتض معرفة ساافتتاحية هذا القاموس

هذه احملاولة فتتاحية القاموس:"هو املشكل الذي كان يعرتض طريقه حني كان يدرس جبامعة تلمسان، إذ يقول يف ا
جاءت نتيجة للصعوابت اليت اعرتمتين بعد خترجي والتحاقي جبامعة تلمسان لتدريس املنهجية واألدب اجلزائري. 

 .(3)لقد اختلط علّي األمر، هل أدرس املادة أم أترجم املصطلحات اليت متثل اخللفية املنهجية هلذه املادة؟"

إنتاج  أهدافن بية، كانت معرمت للدراسات والبحوث اللسانية والسيميائية العر كما أّن قّلة الكتب اليت ت
القاموس، فهي حبوث سيميائية قليلة جد ا ال تفي ابلغرض، ويهدف من جهة إىل توسيع الدراسة لتشمل قدرا كبريا 

 عربية(.-يةإجنليز -)فرنسية من املصطلحات املختصة يف التحليل السردي من خالل اعتماده على ثالث لغات

 

                                                           
"قراءة لقاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص"، كلية اآلداب واللغات والفنون، اللغة العربية وآداهبا، جامعة  ينظر: عبد القادر شرشار، -(1)

  .59-51وهران، ص
 .41رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ص -(2)
 .9م.ن، ص -(3)
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 :املالحق -(1-3

 : كتب ومذكرات وحبوث مستمّدة من الكتاابتيف آخر القاموس مالحق من بينها أورد رشيد بن مالك
الفرنسية، أّما من اإلجنليزية فنالحظ غياب املصادر اإلجنليزية وحىت اإلصدارات ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أخد 

 عن املدرسة الفرنسية الغرمياسية. "رشيد بن مالك" الدرس السيميائي من جذور فرنسية أي

وما يقابلها ابللغة الفرنسية  أي الكلمة ابلعربيةملحقا بقائمة أمساء العلم املعربة واملرتبة ترتيبا ألفبائيا  ومع فنجد
 (إجنليزي -ملحقا آخر بقائمة املعاجم العربية اليت استعملها مثل: )املنهل عريباللغة اإلجنليزية، و دون التطّرق إىل 

، وأماف مراجع مثل: عبد السالم املسّدي )األسلوبية جبور عبد النور)املعجم األديب( لإلدريس سهيل، و
لوب(، جينيت جريار )مدخل جلامع النص(، وكّلها مصادر ومراجع متخّصصة يف احلقل السيميائي، هذا واألس

آخر و  وأماف ملحقني عبارة عن معاجم وكتب ابلفرنسية، كما ومع ملحقا فيه إصدارات دار احلكمة ابللغة العربية
 .(1)غة اإلجنليزيةابللّ 

 النظام العام للقاموس: -( 1-4

 مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص مبيزتني، مها: التجزؤ والدائرية.خيتّص قاموس 

يفصل رشيد بن مالك املصطلحات السيميائية بعضها عن بعض وفق املعىن املشرتك بينهما، مما جيعل املواد -4
ملادة وفق الرتتيب اأنّه خيضع إىل ما ختضع إليه سائر املؤلفات املعجمية التقليدية من تنظيم "  أيّ ؛ تنفصل معرفيا

، وهو ما حيافظ على (2)األجبدي، مما يفضي إىل فصل املفاهيم املنتظمة يف سياق نظري واحد بعضها عن بعض"
 تنظيم املادة وكذا الوحدة املعنوية هلا.

 وهذا ما ريمتتاز الدائرة ابلرتابط والتزامن بني كّل عناصرها فالبداية هي النهاية، واألول حييل على األخالدائرية: -1
لى يف "كون املادة املصطلحية للقاموس حييل بعضها ع جتّسد يف نظام ترتيب املصطلحات داخل القاموس وذلك

مصطلح الدليل ، وكمثال على ذلك: (3)بعض مما يفضي إىل اتساقها يف نسق فكري يوّحد بني النظرية والتطبيق"
 دليل.و  يموس دلول، ومصطلح مدلول حييل إىل دالمو  لول، ومصطلح داللة حييل على معىنمدو  حييل إىل دليل

                                                           
 .422ص التحليل السيميائي للنصوص،ءة لقاموس مصطلحات قرا ،ينظر: عبد القدر شرشار -(1)
 .429م.ن، ص -(2)
لية ك  كمال جّدي، املصطلحات السيميائية يف اخلطاب النقدي عند رشيد بن مالك، مذكرة من متطلبات شهادة املاجسرت، إشراف العيد جلويل،  -(3)

 ورقة(.142. )491ص، 1241-1244جامعة ورقلة،  اآلداب واللغات،
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 صناعة املطللحات يف القاموس: -(2

 املعّربة: املطللحات -(2-1

 فقط بيةغة األجنيوجد يف القاموس عشرة مصطلحات منقولة حرفيا أي معربة، استعملت كما هي يف اللّ 
)سيم، سيمنتيم،  يبا حنو:نفس الداللة تقر  واملعىن وهلابغة العربية وهي مصطلحات متقاربة يف املفهوم ُأميفت هلا الصّ 

سيميم(، وهي مصطلحات خرجت من نفس املعىن، فنجد سيميم حييل إىل سيم، "والسيم هو الوحدة املعنوية اليت 
.وكذلك (1)لتحليل املدلول"خاج إطار وحدة أمشل منها: السيميم، ويستعمل السيم  ال ميكن أن تتحقق إالّ 

املصطلحني )طوبيقي وإيطوبيقي( مصطلحان متقارابن يف املعىن وهو الفضاء أو املكان، وكمثال عن املصطلحات 
ابملقابل العريب  ((Isotopieمصطلح  فقد عّرب رشيد بن مالك ،زوتوبيايإاملنقولة حرفيا أي املعرّبة نتطّرق إىل: 

( ومعناه )يساوي(، Isosيعود إىل جذرين يوانيني أحدمها هو ) (Isotopie ) توبيا، و "أصل ومع مصطلحو ز يإ
 .ويرى "رشيد بن مالك" أّن مصطلح إيزوتوبيا(2)( ومعناه )املكان(، ومعناه املكان املتساوي"Toposواآلخر )

ض عيضمن"إلتحام الرسالة أو اخلطاب، وهي مبثابة املستوى املشرتك الذي يرد ممكنا يف اتساق املضامني...بثباث ب
زوتوبيا تؤدي إىل التحام جمموعة من التسميات اليت تشكل يإ ليعطي أكثر من مرةاألدلّة على مستوى اجلملة

مصطلح إزوتوبيا للحفاظ على أصالته وهو ما أراد به من املكان املستوي،  لقد عّرب رشيد بن مالكو  .(3)اجلملة"
خطاب،  زوتوبيا حتيل يزوتوبيا السيميولوجية، وجعل اإليواإلزوتوبيا الداللية، يزوتوبيا نوعان: اإليوجعل مصطلح إ

 مضون، دليل.

" Sème" سيممصطلحات متقاربة املعىن وهلا نفس الدالالت مثل: مصطلح  كما عّرب رشيد بن مالك
املستعمل لديه للداللة على "الوحدة املعنوية الصغرى اليت ال ميكن أن تتحقق إال خارج إطار وحدة أمشل منها 

إىل سيم، معتمدا النقل احلريف الصويت، وذلك إلمطراب . حيث نقله (4)السيميم الذي يستعمل لتحليل املدلول"
املصطلح وتداخله مع مصطلحات متقاربة معه دالليا يف احلقل، وهنا نلمس وعي "رشيد بن مالك" يف سعيه إىل 

بث يف حىت يسهل استعمال مصطلح مبلور اثتوميح املصطلح توميحا منهجيا مقصودا، وإزالة اإلهبام والغموض 
 اخلطاب السيميائي السردي العريب.

                                                           
 .411قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، صرشيد بن مالك،  -(1)
 .53م.ن، ص -(2)
 ..ن، صم.ن -(3)
 .411صم.ن،  -(4)
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 عرّفهالذي يعين تيار أو فكرة، وي "Idiologie"عن الفرنسية  حرفيا إيديولوجيةمف إىل أنّه ترجم مصطلح 
يف علم االجتماع قائال:"...جمموعة من األفكار والصور والسلوكات املشرتكة بني جمموعة من األفراد  رشيد بن مالك

، أّما يف السيميائية فقد ميز بني شكلني أساسيني لتنظيم عامل القّيم، ففي احلالة (1)يشكلون وحدة، طبقة، أو دولة"
عملية ثانية تكون القيم مشحونة بنماذج تبدو كطاقات للاألوىل تكون القيم منظمة يف شكل أنظمة، أّما يف احلالة ال

لبنيات السيميائية ا السيميائية، فهذه القيم إفرتامية تصدر عن التمفصل السيميائي للعامل الداليل اجلماعي، وتنتمي إىل
لقيم، وحييل ا العميقة، وجند أّن اإليديولوجية جمموعة من القيم، وتُعىن اإليديولوجية ابلبحث الدائم واملستمر عن

مصطلح إيديولوجية إىل        .(2)قيمة، بنية، فاعل

عه على ترمجة حرفية، واعتمد يف وم سيميولوجيةمن جهة برتمجة مصطلح  كما قام الباحث رشيد بن مالك  
 والسيميولوجيا "...كتفكري فلسفي وكنظرية عامة للكالم، وهي نوعان سيميولوجيا التواصل ،النقل احلريف الصويت

وسيميولوجيا املعاين، حيث تستند سيميولوجيا التواصل واملعاين إىل بعض مفاهيم دي سوسري أمهها الدليل األلسين، 
يرتكب من  الذي لدليل السيميولوجيالذي يشكل القاعدة اليت تنطلق منها سيميولوجيا التواصل واملعىن لتعريف ا

 .(3)مواد خمتلفة: صوتية، حركية

الذي هو "احملتوى السيمي لليكسيم أي  سيميمابملقابل  "Sémème" مصطلح وقد عّرب رشيد بن مالك
 على سيمات اثبثة حيتوي السيميم جند أّن مصطلحو  هذا، (4)جمموعة السمات اليت تشكل مدلول هذا الليكسيم"

 وسيمات متغرية.

، قد اكتفى ابلتعريب دون أن طلحات السابقة نالحظ أّن الباحث رشيد بن مالكمن خالل هذه املص
يكلف نفسه عناء البحث يف إجياد مقابل عريب هلا، وذلك رمّبا لعدم اّطالعه على بعض املقابالت العربية التداولة 

 ة.هبذه الرتمجات ففّضل طريق التعريب والرتمجة احلرفييف الساحة النقدية املعاصرة، أو رمبا لعدم اقتناعه 

 

 

                                                           
 .99، صرشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص -(1)
 .95ينظر: م.ن، ص -(2)
 .414-412، صم.ن ينظر: -(3)
 .415م.ن، ص -(4)
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 املطللحات املشتقة: -(2-2

تقاربة هي كذلك مصطلحات مو  ،إّن معظم املصطلحات اليت يتضّمنها القاموس مرتمجة عن طريق اإلشتقاق
، "Formel"ومقابله  شكلي، ومصطلح "Forme"ومقابله  شكليف الداللة واملفهوم ومثال ذلك: مصطلح 

اهيم مشتق من شكل، ويعكس شكلي املف فمصطلح شكلي مشتق من شكل، حيث يعرّفه رشيد بن مالك قائال:"
. ويطلق كذلك مصطلح شكلي على كل وصف حنوي يقصي من (1)املختلفة اليت تلقاها تباعا وبشكل موازي"

 اهتمامه املعىن وهو حييل إىل      شكل، معىن.

، فهما "Référent"وما يقابله  مرجعو، "Référence"ابلها وما يق مرجعيةوكذلك املصطلحني 
جهة وغري احملّددة اللة على العالقة املو اليت تستعمل "للد املرجعيةمصطلحان متقارابن حيث حييل مصطلح مرجع إىل 

لسياق ابمن وحدة سيميائية )املرجع( متعلقة تدل كذلك على "العالقة اليت تنطلق كما .(2)بني وحدتني عاديتني"
،أما املرجع فنجده يغطي األوصاف واألفعال، واألحداث احلقيقية فضال عن ذلك يبدو (3)اخلارجي عن إطار اللغة"

      العامل احلقيقي حمصورا ألن املرجع يشتمل أيضا على العامل اخليايل وحييل إىل ونج .(4)مؤشر، سياق، مرجعية

 يف مقابلها بنية، و"Structuralisme"يف مقابلها  بنيويةمثل: مصطلحات من هذا القبيل وجند 

"Structure" يقابله  أسلوب، وكذلك مصطلح"Style" ،يقابلها أسلوبيةو"Stylistique" . 

 لمعمف إىل ذلك جند جمموعة من املصطلحات اليت تعرّب عن أمساء لبعض العلوم املختلفة مثل: مصطلح  
يعرّفه رشيد بن مالك أبنه " الدراسة اآلنية ملعىن الكلمات أو معىن ، حيث "Sémantique"الذي يقابله  لداللةا

، ويستعمل هذا العلم "للداللة على "Sémasiologie"يقابله  علم تلور دالالت األلفاظ، كذلك (5)"اجلمل
 .(6)اخلطة اليت تنطلق من الدليل قصد البحث عن احملتوى الذي يشري إليه"

، حيث يقول الباحث رشيد بن مالك من وجهة نظر ألسنية "Syntaxe"يقابله  علم الرتكيبكما جند 
"يؤلف علم الرتكيب يف اتصاله ابملورفولوجية النحو: من هذا املنظور، املورفولوجية هي دراسة الوحدات اليت تؤلف 

                                                           
 .91، صالتحليل السيميائي للنصوصرشيد بن مالك، قاموس مصطلحات  -(1)
 .491م.ن، ص-(2)
  .493م.ن، ص-(3)
  .491ينظر: م.ن، ص-(4)
 .411، صم.ن -(5)
 .م.ن، ص.ن -(6)
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السطحي ، وكذلك علم الرتكيب السردي (1)اجلملة ويتقيد علم الرتكيب بوصف عالقتها أو إقامة قواعد بنائها"
 والنحو...إخل من املصطلحات اليت تدّل على علم من العلوم.

ال مصطلحات عن استعم ،همل يلهعلى املصطلح السيميائي  يف قاموسه إّن اشتغال الباحث رشيد بن مالك
، والذي يعرّفه حسب دي سوسري بقوله: "يستعمل الدليل "Signe"يقابله  الدليللسانية، من بينها: مصطلح 

على الوحدة اللغوية املتكونة من دال ومدلول، فالدال هو اإلدراك النفساين للصورة الصوتية واملدلول هو للداللة 
هو إقرتان الدال ابملدلول والعالقة بني  إذن الدليل عند دي سوسري .(2)األفكار اليت تقرتن ابلدال" موعةأو جم الفكرة

 الدال واملدلول عالقة إعتباطية غري مربرة.

، ومها حييالن معا "Signifiant"الذي يقابله  الدالمل الباحث مباشرة بعد الدليل مصطلح كما استع
، مف 3الدال هو الصورة الصوتية أو اجلانب املادي للدليل"إىل )الدال واملدلول(، ويعّرف سوسري الدال بقوله: "

، "Fonction" يقابلها وظيفة، "Temps"يقابل زمن ،"Système"يقابله  نظامإىل ذلك جند مصطلح 
 ، ...وغريها من املصطلحات اللسانية."Enonciation"يقابل  تلفظ

، يعرّفه "Acteur" ممثلمصطلحات تتبعها تفسريات أبشكال هندسية حنو: مصطلح واستعمل كذلك 
نتماءه إىل دور تيمي حيّدد الدور عاملي على األقل، حيّدد ومعه داخل الربانمج السردي، ولأبنه: "الصورة الناقلة 

 :4صوريمسار 

   ممثل                                               

 دور عاملي                     دور تيمي                       

 ومعية داخل برانمج            خالصة ملسار صوري سردي                 

ويعرّفه بقوله: "يف السيميائية ينبغي أن تطابق ، "Conjonction"يقابلها  وصلةابإلمافة إىل مصطلح 
الوصلة، من املنظور اإلستبداىل، عنصرا من عنصري مقولة الصلة اليت تتقدم على املستوى النظمي كوظيفة، إذا  

                                                           
 .143ص رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، -(1)
 .454م.ن، ص -(2)
 .451م.ن، ص -(3)
 .41، صم.ن -(4)
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، وميكن 1)...("يكانت الفصلة والوصلة من الناحية اإلستبدالية، متناقضتني فإّن األمر خيتلف على املستوى النضم
 2أن نبنّي هذه العالقة من خالل املربع السيميائي اآليت:

 وصلة                             فصلة                

 

 ال فصلة                           ال وصلة              

 

قدي قد ساهم بفاعلية يف إنتاج وصياغة املصطلح السيميائي يف احلقل الن وهبذا يكون الباحث رشيد بن مالك
فعمل جاهدا  ؛، وتفّطن ملا يلقى سهولة االستعمال من األلفاظ واملصطلحات اليت ال ترتبط ابلثقافة العربيةالعريب

ثله من خالل ية وهو ما متقعلى تقريبها للقارئ العريب، ومتكينه منها، وترويضها الستعماله، وخاصة من الناحية التطبي
 اليت مجعت بني املتلقي والرتمجة للمصطلح السيميائي السردي.مدونته يف املصطلح، 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .12، صمصطلحات التحليل السيميائي للنصوصرشيد بن مالك، قاموس  -(1)
 .م.ن، ص.ن -(2)



      .تجربة رشيد بن مالك في ترجمة المصطلح السيميائي                                                               الفصل الثالث:   
 

66 
 

 يف ترمجة املطلل  السيميائي. املبحث الثالث: تقييم جهود رشيد بن مالك

قافية والتارخيية مرجعيتها الثالرتمجة مع مصطلحات أّي منهج أو نظرية من النظرايت الغربية إببعاد إّن تعامل 
وأصوهلا العلمية واملعرفية، ميكن أن جيعل من هذه املصطلحات جمّرد أدوات صّماء ال ميكنها وقف هذه الكيفية من 
الفهم والتعامل والتداول وأن تثري معرفتنا ابلّنص األديب وال أن ختلق تراكما معرفيا ميكننا من تطوير طرائق تعاملنا 

 معه.

ة ليست عمال بريئا، ابعتبارها إحدى أكثر املمارسات اللغوية تعقيدا نظرا ملا تتطلبه من مهارة متثل فالرتمج
 النص املرتجم متثيال مدركا خلصائصه البنيوية وقرائنه الثقافية فهي ال تقتصر على عملية التحّول والنقل من لغة إىل

ا ينبغي النظر ولة عن سياقها احلضاري أو الثقايف، وإّنّ لغة أخرى أو التعامل مع اللغة كمرصوفة من الكلمات املعز 
، حيث تتطلب الرتمجة (1)إىل كّل لفظة على أهّنا كائن لغوي مرتبط ابملمارسات اإلنساين، وخيتزن ترااث اترخييا وثقافيا

 هلدف.امهارات عالية وكفاءات وقدرات مذهلة حىت يتمكن املرتجم من نقل النص من اللغة األصل إىل اللغة 

اصة، رغم ذلك خي يف النقد العريب إمافة إىل أّن الرتمجة تعّد رافدا من روافد البحث عامة والبحث السيميائ
ميكن أن تكون مصدر سوء فهم كثري من القضااي النقدية السيما املصطلحية، نتيجة تغييب مرجعية النص النقدي 

، ورمبا يكون هذا الغياب هو صعوبة فهم (2)لنظرية هلذا النص؛ أي عدم اإلملام  ابلسياق التارخيي واألسس ااملرتجم
وسوء استيعاب القارئ العريب للمناهج النقدية، فاجلهود الرتمجية العربية بصفة عامة واجلزائرية بصفة خاصة تتميز 

ذا وقوع هذه كابفتقارها السرتاتيجية ترمجة وتعريب تراعي خصوصيات  املصطلح يف بيئته ويف البيئة املنقول إليها، و 
األعمال واجلهود املرتمجة يف اإلنتقائية وافتقارها إىل اجلهود املتخصصة والواعية بقضااي  الرتمجة والتعريب واملصطلح 

وص يف ترمجاته السابقة يف ميدان السيميائية  وابخلص الكرشيد بن موهو األمر الذي هنض به الباحث  من النقاد

 .يميائي للنصوص(طلحات التحليل السيف قاموسه )مص

 

 

                                                           
(1) - Voir : Sahnin Ali ,"Semiocs naratology and discours theorial in the experience critical of 
rachid ban malak ", op.cit, p67. 
(2) - Voir : Ipid, p68. 
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 يف اجلانب النظري: تقييم ترمجة رشيد بن مالك -(1

عربية يف جانبها النظري كفيلة أبن تتبوأ مكانتها ممن اجلهود السيميائية ال إّن جتربة الباحث رشيد بن مالك
اجلاّدة واملتمّيزة اليت تعمل بال شك على إشاعة الفكر السيميائي يف األوساط النقدية العربية، والتأسيس خلطاب 

  من جانب آخر ا أهّنا تعرّب التخييلية، كمنقدي سيميائي يروم سرب أغوار النصوص السردية وميّكن من ولوج عواملها 

عن دّقة منهجية وحتكم وامح يف استعمال املصطلح السيميائي إمافة إىل استعاب منقوالت النظرية السيميائية 
 مالك مليدان الذي ال يلقى فيه الباحث رشيد بنالسردية التنظريية واإلجرائية انطالقا من مصادرها األصلية وهو ا

 .(1)صعوبة

–يف ميدان الرتمجة للنظرية السيميائية، غري أّن ما يؤخد على املرتجم  جهود رشيد بن مالكال ميكن إنكار 
تواصل مع شتغاله يف أحيان كثرية ابلرتمجة احلرفية للمصطلح، اليت يصعب عليها الا-رغم اهتمامه الواسع ابملصطلحية

السردي  فنجده حاول تعريب املصطلح إلصطالح اللغوي واملعريف والنقدي.املصطلح النقدي العريب دون مراعاة ا
موموع القيمة شرح مفاهيم هذه البنية مثل: احلالة والتحويل و من خالل مؤلفه )البنية السردية يف النظرية السيميائية( 

والربانمج السردي ومبط العالقة التماثلية واملوجهة، واعتىن كثريا أبسس النظرية والبنية، واستغرق يف الشكالنية دون 
  خد مبستوايت اللغة العربية وخبصائصها الثقافية، فرشيد بن مالك يستطيع أن ينتقل إىل تعريب املصطلح بيسراأل

 .(2)كّلما تواصل مع اللغة العربية وموروثها ألّن التعريب يعّد أفضل من الرتمجة احلرفية

ز بني اللغة بوصفها التمييعتماد املطلق على التعريب وحده يضعف املصطلح ووظيفته وال يكفي غري أّن اال
نظاما إشاراي واللغة بوصفها وسيلة اتصال ما مل يرهتن هذا التمييز بطبيعة هذا املصطلح وخصوصيته وال يبدو مثل 

ن بعناصر التمثيل دي مثال مرهو ر هذا الرأي جمداي دون العناية خبصائصه الثقافية واللغوية العربية ألّن املصطلح الس
شديد التشابك  أي؛ وظيفة اللغة والسيما الفعلية، وألّن املصطلح السردي عميقا يف الداللة والتداوليةالثقايف اليت تؤثّر 

مع الداللية والتداولية، ومن الوامح أّن هذا التعريف للمصطلح قائم على الرغم من التزام وامعه ابلرتمجة وهو 
 .(3)مصطلح على سبيل املثال يتواصل مع السرد العريب دون تكّلف

                                                           
 .491، صاخلطاب النقدي عند رشيد بن مالكينظر: كمال جدي، املصطلحات السيميائية يف  -(1)
لسلة سينظر: عبد هللا أبو هيف، "املصطلح السردي، تعريبا وترمجة، يف النقد األديب العريب احلديث"، جملة تشرين للدراسات والبحوث العلمية،  -(2)

 .21، ص1221سوراي،  ،4، ع19مج آلداب والعلوم اإلنسانية،ا
 .21ينظر: م.ن، ص -(3)
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 يف اجلانب التلبيقي: تقييم ترمجة رشيد بن مالك -(2

الغوص يف خبااي املصطلح السيميائي الغريب، وحبث له عن وشائح قرىب وأتصيل يف  حاول رشيد بن مالك
البحث اللغوي العريب، متمثال يف ذلك قول عبد السالم املسّدي: "إّن دراسة املصطلح النقدي يف أعمق مكوانته 

، ويعترب )قاموس مصطلحات (1)الرتكيبية والداللية، تساعد على تبيني الثغرات اليت تتخلل خطابنا النقدي املعاصر"
 يزية.التحليل السيميائي للنصوص( اجتهادا منه يف جتسيد التقاطع العلمي واملعريف بني اللغات العربية والفرنسية واالجنل

ونظرا لعدم استقراء املصطلحية بشكل هنائي، وتعّدد الرتمجات للمعىن نفسه، والرتمجات اجلديدة الطارئة 
 اعتماد النقل الصويت املباشرة لبعض املصطلحات من اللغة األجنبية إىل اللغة العربية يفدفعت برشيد بن مالك إىل 

 :(2)عن مفهومها الدقيق، ومثل ذلك الكلمات اليت يوّمحها اجلدول التايلحالة عدم توفر مصطلح مقابل يعرّب 

 Isotopie إيزوتوبيا
 Sémème سيميم

 Idélogie إيديولوجية
 Sémantéme سيمنتيم
 Topique طوبقي

 Sémiologie سيميولوجيا
 Séme سيم

 

ىل منفد إ ائي مستعصى يف لغته األصلية ذهب رشيد بن مالكغري أّن هذه الرتمجة، وإن كان اخلطاب السيمي
 شكلي للمصطلح .التعريب ال

الرتمجة ن حدود ات مميف الرتمجة أثناء ومعه لقاموسه، وصاغ معرفته للمصطلح لقد إجتهد رشيد بن مالك
ياغته ملصطلح قف عند حدود ص، ونتو ريار جينيت، إميل بنفنست، غرمياسج :الفرنسيني أمثال عن السيميائيني

، الذي ال خيرج عن الرتمجة والتعريب فهو يطلق على تلك اخلاصية اليت ختّص ّنوذجا من  (Narrativité)ةسردي

                                                           
، نقال عن كمال 25، ص4551، ، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد هللا للنشر والتوزيع، تونس4عبد السالم املسدي، املصطلح النقدي، ط. -(1)

 .493جدي، "املصطلحات السيميائية السردية يف اخلطاب النقدي عند رشيد بن مالك"، م.س، ص
 .55ص م.س، ،عبد القادر شرشال ينظر: -(2)
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ريب، وليس وهذا كّله جهد يف التع ابت غري السرديةاخلطااخلطاابت ومن خالهلا تتميز بني اخلطاابت السردية و 
 .(1)اجتهادا خالصا للباحث، وهو ما يقودان إىل استنباط إجيابيات وسلبيات القاموس

 :إجيابيات وسلبيات القاموس -(3

 اإلجيابيات:-(3-1

 لغربية، وتطويعهااالسيميائيني الذين ذهبوا إىل تبسيط بعض النظرايت السيميائية من يعّد رشيد بن مالك 
 العريب؛ كالنظرية الغرمياسية يف قراءة وحتليل النصوص األدبية ممن مشروع سيميائي، يف وجعلها يف متناول القارئ

 ة غرمياس مبصطلحاهتا املتنوعة.يمدونة ثرية جتمع بني اجملال التنظريي واجملال التطبيقي؛ حيث بّسط للباحث العريب نظر 

. إال ة املصطلحإشكاليات ترمجزا بينه وبني هذا املشروع، واملذكورة آنفا يف ت حاجورغم الصعوابت اليت وقف
طالب  كان بذلك اليّد املعينة ملعظم الدارسني منترمجة هادفة يف جمال الدرس السيميائي. و أنّه استطاع أن حيّقق 

 ردية.جامعيني وأساتذة، فهو يعّد األسبق والوحيد يف صياغة املصطلحات السيميائية الس

وقف رشيد بن مالك خالل قاموسه على ترمجة وتقدمي العديد من املصطلحات السيميائية بلغة سهلة 
رض عاب الدرس السيميائي من جهة. وبغيووامحة، خصوصا مع إعاانهتا إبحياالت وشروحات تزيد من سهولة است

 ملصطلحات يف هذا احلقل.ترجم جمموعة من املصطلحية السيميائية من جهة أخرى. وهلذا الغرض إثراء ا

إّن قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص من ممن أبرز اجلهود املصطلحية، حيث يعّد العمل 
البحوث يف هذا  ة مثل هذهاجلزائري الوحيد بني األعمال السيميائية املعامجية واملتخّصصة، وخاصة ابلنظر إىل ندر 

رمجة نسبة  عمل على تفقد ن أشهر أعالمه غرمياس، ميائي الغريب ومّرب من الدرس السيوألّن الباحث تشاجملال. 
 ة من املصطلحات ابلّلغة الفرنسية.كبري 

إّن موموع قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص حمّدد بدقة؛ الشتغال الباحث على مصطلحات 
ابنتظام،   يف هذه املصطلحاتحقل معريف واحد وهو السيمياء دون مصطلحات أخرى، مما جعله يستطيع التحّكم 

ومعية ند الوقوف عقارئ على مصطلح السيميائي الواحد، مما يسمح للكما جلأ إىل رصد املفاهيم املختلفة لل
 املصطلح يف لغته األصلية وميّهد الستقباله يف الّلغة العربية.

                                                           

 .21ينظر: عبد هللا أبو هيف، م.س، ص –(1) 
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 السلبيات:-(3-2

ة للنظرية يف الرتمج الساحة النقدية العربيةإّن جهود الباحث رشيد بن مالك وعلى الرغم من أهّنا تثري 
ق بني املصطلحات التواف إاّل أهّنا تتخّللها سلبيات؛ فاملطّلع للمرة األوىل على القاموس، يالحظ عدمالسيميائية؛ 

عظم على آلية االشتقاق يف صياغة م داعتم هجند ة من جهة أخرى؛ حيثواملصطلحات املشتقّ  ،املعرّبة من جهة
 قاموس.مصطلحات ال

مثرة جهد فردي، بل هو عبارة عن تكديس ملصطلحات الّلسانيني إاّل هذا القاموس يف جممله، ال يعّد 
الف اإلشارات املدونة يف غ مف إىل ذلك جند أنّ ، وابخلصوص معجم غرمياس وآخرون. والسيميائيني الغربني

القاموس ال حتيل على كّل ما حيتويه؛ حيث جند يف الغالف إشارات على اعتماد الباحث يف شرحه ملقابالت 
وهذا  .املصطلحات على الّلغة اإلجنليزية والفرنسية، ولكّن يف مضمونه تطّرق إىل اللّغة الفرنسية وأمهل الّلغة اإلجنليزية

 .حق القاموسما جنده يف فهارس ومال

إّن مصطلحات القاموس، على الرغم من أهّنا مدّعمة بشروحات وتفسريات، إاّل أّن اإلحياالت الكثرية اليت 
ف إىل ذلك جند ، مدّعم هبا أغلب املصطلحات جتعل القارئ أمام امطراب وتشّتت يف استيعاب املصطلح املنقول

حيان مثل: األ يل تتجاوز عشرة صفحات يف بعضمصطلحات قدم الباحث هلا نصيب وافر من الشرح والتحل
 سطر، مثل: مصطلح "مفارقة". أّما بعضها فنصيبها سطر أو مل يتجاوز. مصطلح "سيميائية"

      

 

  

 

  

     

 



      .تجربة رشيد بن مالك في ترجمة المصطلح السيميائي                                                               الفصل الثالث:   
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 خامتة:

فردية يف ترمجة املصطلح أّدى إىل الفوضى واالختالف، وحتّول الدرس السيميائي هبذا الإّن اعتماد اجلهود 
عفت النتائج. واضطربت اآلراء وض ت اجلهودفتشتّ . اتالسيميائيم حرفا من خله كّل من تعلّ دالصنيع إىل سوق ي

النتائج  العريب ويف اجلزائر بصفة خاصة، خلصنا إىل مجلة منمن خالل وقوفنا على واقع ترمجة املصطلح يف الوطن و 
تصّب يف إشكاليات املصطلح السيميائي وواقعه؛ حيث اّتضح أّن حجم إشكاليات املصطلح بوجه عام والسيميائي 

 بوجه خاص ال تقتصر على جمال دون آخر.

هاًل مقارنة برتمجة سالوطن العريب، ية يف تصوران يف بداية هذا العمل أّن موضوع ترمجة املصطلحات السيميائ
ة املصطلحات وجدان أّن ترمجفمنا يف البحث، مع تقدّ لكن اّتضح العكس ة؛ غوينصوص من خمتلف املستوايت اللّ 

 : تعرت  املصطلح السيميائي. منهاإىل أهّم الّصعوابت الّت  ناخلص. فليست ابألمر اهلّي 

 .أخرى ، وللمصطلحي املختلفي من انحيةمن انحية الرتمجات العديدة للمصطلح الواحد-

 الرتمجتان املختلفتان للمصطلح الواحد لدى املرتجم الواحد. -

 :، فخلصنا إىل مايليما خيّص املصطلح السيميائيفيأّما 

والغمو ، ومل  ضطراباالة يف ترمجة املصطلحات السيميائية، فال يزال يكتنفها ابلرغم من اجلهود البارز -
امع اجملدولية و اليئات هحيد اجلهود الفردية واجلماعية، للتو مما يستدعي  ثون إىل ترمجة عربية موّحدة.يتوّصل الباح

 توحيد املصطلح يف الوطن العريب.غوية، قصد لّ ال

 :الك يف ترمجة املصطلح السيميائي؛ فنجمل النتائج فيما يليما خيّص جتربة رشيد بن مفيأّما 

 د السيميائي.مؤلفاته اخلاصة مبجال النقن املكتبة اجلزائرية، لغزارة ومناء خمزو م رشيد بن مالك يف إثراء أسه-

صطلح بالت للمصطلحات األجنبية. فلم ينوّع يف طرائق صناعة اململ يتأّن رشيد بن مالك يف نقل ووضع مقا-
 الّسيميائّي، رغم أّن الّلغة العربية خالّقة يف هذا اجملال. 

ت الرتاث العريب وما ايى التأصيل للمصطلح السيميائي؛ فهو مل حيفر يف إمكانمل يعتمد رشيد بن مالك عل-
 إبمكانه أن ميّده من قدرات وطاقات أصيلة إلجياد املعادل املوضوعي للمصطلحات الغربية.
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 ابلوضوح وسالمة الّلغة. رشيد بن مالك اّتسمت ترمجات  -

تا  إىل حتوة أوىل مهّمة يف صناعة املصطلح. خطصوص نّ يميائي للإّن قاموس مصطلحات التحليل السّ -
 . جهود أخرى، من املؤلف أو املؤسسات املعنية، لتنمية وتطوير التجربة، كّما وكيفا
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