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ملخص البحث:
سعى اتبحث إىل اتوقوف على أصول مصطلحات احلدل اتبنيوي وأتسيس مفاهيمها يف
اتفضاء اتغريب وآتية صياغقها يف اتفضاء اتعريب وأسباب تعيدها ،وقي توصل إىل مجلة من
اتبنيوي ومفاهيمها يف اتفضاء اتغريب بعضها تعود أصوهلا
اتنقائج أمهها؛ مصطلحات احلدل
ّ

اترايضيّات وعلم اتنفس وغريها .أما
إىل حدول أخرى غري تسانيّة ،منها اتفلسفة واملنطق و ّ
تنوعت آتيات وضعها ما بني اترتمجة واتنحت واتيخيل؛ فقع ّيدت
يف احلدل اتعريب فدي ّ
تبعا تقع ّيد آتيّات وضعها ،ما بني مرتمجة ودخيلة ومنحوتة ،وتع ّيدت
املصطلحات ً
املصطلحات املرتمجة بقع ّيد معاخري وضع املصطلح ،وبقع ّيد املرتمجني واخقالفهم يف األوتوخّة

أخضا بعض املصطلحات ات ّيخيلة تع ّيدت بقع ّيد اتلغات املندول
اتيت منحوها تقلك املعاخري ،و ً
عنها ،هذا وقي تع ّيدت املصطلحات بقع ّيد اتناقلني ،وبل تع ّيدت على مسقوى اتناقل
نفسه بقع ّيد مؤتفاته ،وتع ّيدت عني اتناقل نفسه يف اتكقاب نفسه ،وسبب ذتك ّإما مراعاة

وإما اضطراب اتنّاقل وعيم اسقدرايره على مصطلح ،وهو ما جنيه يف
خللفيات اتدراءّ ،
وإما توثيق املرادفات املقياوتة واملدبوتة تلمصطلح وهو شأن أغلب املعاجم.
اتكقبّ ،

الكلمات املفتاحية اتبنية ،اتبنيوخّة ،اآلنيّة ،اتزّمانّية ،االسقبياتيّة ،اترتّكيبيّة.
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Abstract:
This research aims to identify the origins of the terminology of the
structural field and to establish its concepts in the Western Space, their
formulation mechanism in the Arab Space and the reasons of their
multiplicity. This paper reached a number of results, the most
important ones are; the terms and concepts of the structural field in
Western space, some of their origins descend to other non-linguistic
fields, including philosophy, mathematics, psychology, etc. The Arab
field, the mechanisms for developing terminology of this field varied
between translation, coining, and loanwords. Terminology varied
according to multiplicity of their setting mechanisms, between
translated, coined, and loanwords. Translated terms diversify
according to varying the criteria of setting the term, translators and
who come first to give them such criteria. Some of loanwords diverse
according to the diverse of their source languages. Terminology
multiplicity diversify according to their transferees and diversify
according to the transferee themselves in the book itself. The reasons
behind this are either taking into account the backgrounds of readers,
or the transferee’s confusion on a term, which are found in theoretical
or applied books. Concerning documenting common and accepted
synonyms for the term is the norm of most dictionaries.
Keywords: structuralism, structure, instantaneous, temporal,
substitutive, structural.

: املقدمة.1
 فمفاتيح اتعلوم، جيب معرفة مصطلحاته،أي علم واألخذ منه بطرف
ّ قبل اتوتوج إىل

تعب عن مفاهيم خقّفق عليها أصحاب
ّ كل حدل توضع مصطلحات
ّ  ففي،مصطلحاهتا
 وتكن هذه املصطلحات اتيت. فيسهل اتقّواصل بينهم وخنجز بنجاح،عريف اتواحي
ّ احلدل امل
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مصييرا تصعوبة اتقّواصل،
تسهل اتقّواصل وتسهم يف إجناحه قي تقحول إىل معرقل وتصبح
ّ
ً
وذتك عنيما تقع ّيد مصطلحات املفهوم اتواحي أو خقع ّيد مفهوم املصطلح اتواحي ،وال
سيما إذا كان املفهومان مقضادخن يف احلدل ذاته .وهذه املشكلة توجي بني املصطلحات
اتيت تكون وتيية مفهوم داخل اتلغة ذاهتا كما توجي بني املصطلحات املندوتة عن تغة
تفاقما .كما هو شأن املنجزات اتغربيّة
أخرى .بيي أ ّن املشكلة يف هذه احلال األخرية أكثر ً
املعريف
اتيت ندلت إىل اتعربيّة وعلى يرأسها اتبنيوخّة اتيت كانت ّأول حلدة علميّة تالتّصال
ّ
األديب احليخث.
ابتغرب يف ات ّييرس احليخث ،و ّ
أهم يروافي اتنّدي ّ

 1.1أمهية البحث:

املعريف بني
تكمن أمهّية اتبحث يف املصطلحيّة يف كوهنا أساس حت ّدق اتقّواصل
ّ
ظل تع ّيد املصطلحات .وتكمن أمهيّة أتصيل مصطلحات احلدل
اتباحثني ،وال سيّما يف ّ
اتعريب.
اتبنيوي يف كونه ّأول حلدة اتّصال ّ
اتغريب و ّ
معريف يف ات ّييرس احليخث بني اتفضاءخن ّ
 2.1أسئلة البحث:

اتبنيوي ،وكيف
خنطلق اتبحث من األسئلة اآلتية كيف وضعت مصطلحات احلدل
ّ

اتعريب؟
ّ
اتغريب اتذي وتيت فيه؟ وكيف ندلت إىل اتفضاء ّ
أتسست مفاهيمها يف اتفضاء ّ
وما أسباب تع ّيد املصطلحات يف هذا احلدل؟
 3.1أهداف البحث:
اتبنيوي ،وكيفيّة أتسيس
عرف على أصول مصطلحات احلدل
ّ
خهيف اتبحث إىل اتقّ ّ

اتعريب ،واتوقوف على أسباب تع ّيدها.
اتغريب ،وآتيّة ندلها إىل اتفضاء ّ
مفاهيمها يف اتفضاء ّ

 4.1الدراسات السابقة:

جيخيا؛ فدي حظي بييراسات أقرهبا إىل موضوع
اتبحث يف مصطلحات احلدل
اتبنيوي تيس ً
ّ
اتعريب
اتبحث ديراسة خوسف وغليسي (( )2008إشكاتيّة املصطلح يف اخلطاب اتنّ ّ
ديي ّ
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اتزمانيّة ،واالسقبياتيّة
اجليخي) ،حيث وقف فيها على مصطلح اتبنية واتبنيوخّة ،اآلنيّة و ّ
االصطالحي تقلك املصطلحات ،وخص مصطلح بنية ابتوقوف
مقناوال املفهوم
اترتكيبيّةً ،
و ّ
ّ
يرجح
عني مفهومه
اتلغوي وأصوته املعرفيّة ،كما يرصي املدابالت اتعربيّة تقلك املصطلحات و ّ
ّ
اليل ،ابإلضافة إىل ما قام به وغليسى
ياويل و
املعجمي وات ّي ّ
بينها ابالعقماد على املعياير اتقّ ّ
ّ
سيقناول اتبحث مصطلح اتلغة واتكالم واتلسان ،وسيدف جبانب املفهوم االصطالحي على
تكل املصطلحات وسيققبّع أصوهلا املعرفيّة واتلسانيّة واسقعماهلا يف ات ّييراسات
املفهوم
ّ
اتلغوي ّ
اتلسانيّة بعي سوسري ،وخكشف عن أسباب تع ّيد هذه مصطلحات.

 .2املنهج واإلجراءات:

اتبنيوي يف اتفضاء
عرف على أصول مصطلحات احلدل
ّ
مبا أ ّن اتبحث خهيف إىل اتقّ ّ
مصطلحي ،واألسباب
اتغريب وآتيّات ندلها إىل اتعربيّة ،ويرصي ما نقج عنها من تع ّيد
ّ
ّ
وصفي ملصطلحات هذا احلدل؛ تذا
اتكامنة ويراء تع ّيدها ،فإ ّن حتديق ذتك مرهون بققبّع
ّ
اتغريب
اتوصفي ،مققبّ ًعا حركة وضع املصطلح يف اتفضاء
فاتبحث سيعقمي على املنهج
ّ
ّ
األول -اتبنية واتبنيوخّة ،اتثّاين -اآلنية
اتعريب ،وذتك وفق أيربعة حماوير؛ ّ
وانقداته إىل اتفضاء ّ
اترابع -اتلغة واتكالم واتلسان.
اتزمانيّة ،اتثّاتث -االسقبياتية ّ
وّ
اترتكيبيّةّ ،

 .3حماور البحث:

 1.3البنية ( )Structureوالبنيوية (:)Structuralisme
إ ّن مصطلح ( )structureاتبنية و( )structuralismeاتبنيوخّة ومفهوميهما
اتسقينات من اتدرن اتعشرخن على خي
تيسا ّ
جمرد طفرة عرضيّة شهيت ميالدها حدبة ّ

مقنوعة.
فردخناني دو سوسري ،بل نقاج صريويرة اتيرخييّة متق ّي جذويرها إىل حدول تغوخّة ومعرفيّة ّ
واصطالحا:
 1.1.3مفهوم البنية والبنيوية لغة
ً

ن
قي أتّلث املعاجم اتلّغوخّة األجنبيّة تلفظ ( )structureإبيرجاعه إىل "اتفعل اتالتي ّ
" "struereمبعىن تنضيي املواد ...أو اتقّأسيس واتبناء واتقّشييي" (وغليسي،2008 ،
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صّ ،)121أما مصطلح ( )structuralismeفهو نسبة إىل "كلمة ()structure
املأخوذة من اتكلمة اتالتينية ( )struereاتيت تعن بناء" (خونس ،2004 ،ص.)65
االصطالحي فمفهوم اتبنية تع ّيد بقع ّيد امليايرس اتبنيوخّة
ّأما من حيث املفهوم
ّ
وبقع ّيد احلدول اتيت أتثّرت هبا ،وأبرز تلك املفاهيم حتيخي تيونز اتبنية أبهنا "نسق من
اتعالقات أو جمموعة من األنساق خرتبط بعضها ببعض ،وحيث إ ّن اتعناصر من أصوات
وكلمات ،تيس هلا أخّة قيمة ابسقدالهلا عن عالقات اتقّكافؤ واتقّدابل اتيت تربط بعضها
ببعض"(غلفان ،2013 ،ص .)179وتعرخف جان بياجيه ( ،1985ص )8أ ّهنا
"جمموعة حتوخالت حتقوي على قوانني كمجموعة (تدابل خصائص اتعناصر) تبدى أو تعقن
بلعبة اتقّحوخالت نفسها ،دون أن تقع ّيى حيودها أو أن تسقعني بعناصر خايرجيّة ،وبكلمة
اتضبط ات ّذاتّ".
أي اتكليّة[ ،واتقّحوخالت ،و ّ
موجزة ،تقأتف اتبنية من ميزات ثالث اجلملة ] ّ

ّأما عني كلود تيفي سرتاوش ف "اتبنية حتمل ...طابع اتنّسق أو اتنّظام ،فاتبنية تقأتف من
حتوال يف ابقي اتعناصر
أي حتول خعرض تلواحي منها ،أن حييث ً
عناصر خكون من شأن ّ

مجيعا مل خترج عن
األخرى" (إبراهيم ،ص .)31وتلك املفاهيم وإن بيت مقع ّيدة تكنّها ً
أسس عليه سوسري مفهوم اتبنية ،وهو خرّكز على اتكليّة واتعالقات بني
اتقّصوير اتذي ّ
اتعناصر وقيمقها.

ومفهوم اتبنيوخّة هو اآلخر تع ّيد ،وإن كانت مجيع تلك املفاهيم املقع ّيدة تلقدي يف
ختقص بييراسة اتعالقات اتدائمة بينها ،تكنها
كون اتبنيوخّة ال تييرس اتعناصر مفردة بل
ّ

تع ّيدت خمقلفة يف حتيخي هوخقها املنهجية أهي منهج أم مذهب أم فلسفة؟؛ فسرتاوش
جمرد "منهج"
خذهب إىل أ ّن "اتبنيوخّة تيست أبي حال من األحوال "فلسفة" ،وإّّنا هي ّ
أخضا بياجيه خرى أ ّن "اتبنيوخّة منهج ،ال مذهب؛
تلبحث اتعلمي" (إبراهيم ،ص .)22و ً
طابعا مذهبيًّا ،فإ ّهنا الب ّي من أ ّن تدود إىل كثرة املذاهب" (إبراهيم،
وهي إذا اكقسبت ً
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ص .)21ويف اتوقت اتذي خقّفق فيه شرتاوس وبياجيه على أهنا منهج ،جني شاتليه خسل
بنيوي ،بل يرمبا كان يف اسقطاعيت
عنها صفة املنهج واملذهب بدوته "إنّه تيس مثّة مذهب ّ
وي" (إبراهيم ،ص.)22
أن أذهب إىل حي أبعي من ذتك فأقول إنّه تيس مثّة منهج بني ّ
 2.1.3األصول املعرفية ملصطلحي البنية والبنيوية:
اتلسانيّة واألدبيّة،
معلوم أ ّن اتبنيوخّة يف حماوتقها تدي:م ديراسة علميّة تل ّييراسات ّ
اترايضيّات وعلم اتنّفس واتعلوم اتطبيعيّة؛ تذا فال
اعقميت يف بناء أسسها على املنطق و ّ

غرابة أن جني املصطلح األساس ( )structureاتبنية ومفهومه اتذي بنيت عليه اتبنيوخّة ترجع

اترايضيّات فهو امقياد ت "مفهوم (اجملموعة
أصوته إىل تلك احلدول ،فباتنّسبة إىل ّ
( ")groupeوغليسي ،2008 ،ص .)120وابتنّسبة إىل أصوته يف حدل املنطق فيمكن
حتيخيا بكايرانب إذ خعرتف بذتك بنفسه
أن نسقشهي ته بقأثر
اتبنيوي هلمسيلف حبلدة فيينا ً
ّ

أي إ ّهنا
ً
قائال "إ ّن تعرخف كايرانب تلبنية خقطابق كليًّا مع وجهات اتنّظر اتيت دافعت عنهاّ ،

وعالقي خاتص" (غلفان ،2013 ،صّ .)258أما يف علم اتنّفس فيكمن
يري
حيث صو ّ
ّ

يف إفادة اتبنيوخّة من علم اتنّفس اجلشطاتيت اتذي أم ّيها أبهم مدوتة و"تقمثّل يف مصطلح
اتشكل  Gestaltاتذي خعن إديراك األجزاء يف كليّقها" (خوسف ،2007 ،ص.)67
ّ
 3.1.3مصطلحا البنية والبنيوية يف احلقل اللساين:
عموما
والدة هذخن املصطلحني ومفهوميهما داخل اتلّسانيّات ً
اتزمانيّة
ترجع إىل سوسري يف حماضراته عني متييزه بني ات ّييراسات اآلنيّة و ّ

خصوصا
واتبنيوخّة
ً
مرّكًزا على نظاميّة

اتلغة وأوتوخّة ات ّييراسة اآلنيّة .وإن كان هناك اخقالف يف كونه اسقعمل املصطلح حبرفيقه أو
ما خرادفه ،فأغلب مجهوير ات ّيايرسني أمجعوا على أ ّن سوسري كان خسقعمل مصطلح "اتنّسق
أو اتنّظام ( )systémeومل خكن خصيع مبصطلح اتبنية (( ")structureوغليسي،
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كيا أ ّن "اتبنية مل تظهر ّإال يف أعمال
 ،2008ص .)120وإتيه ذهب أمحي خوسف مؤ ً
حلدة براغ" (خوسف ،2007 ،ص ،)115وهو ما نفاه وغليسي ( ،2008ص)120
كيا أ ّن حماضرات سوسري تسقعمل "حبرفية واضحة اتبنية ( )structureواتبناء
مؤ ً
دتيال من تلك احملاضرات أو حي ّيد موضع ويرود
( ،")Constructionدون أن خسوق ً
املصطلح عني سوسري ،وتو فعل تكان أوكي .وتعل اخقالف اتعلماء يف ويرود مصطلح اتبنية
من عيمه – يف يرأخي -يراجع إىل اخقالف نسخة احملاضرات اتيت اعقميوا عليها إذ إنّه كما
هو معلوم أ ّن حماضرات سوسري كقبها جمموعة من طالبه.
وجتيير اإلشايرة إىل أنّه وإن كان سوسري ّأول من اسقعمل مفهوم اتبنية يف احلدل
غوي ،ففي اتدرن اتثّامن عشر واتدرن اتعشرخن؛
اتلّساينّ تكنه تيس
ً
جيخيا على ات ّييرس اتلّ ّ
حت ّيث مهبوتيت عن اتبنية اتنّحوخّة ،واسقعمل شالخشر مصطلح (اتبنية اتلّغوخّة) ،ومع بياخة
اتدرن اتعشرخن اسقخيم فنييرخس مصطلح (اتبنية اتنّحوخّة) (غلفان ،2013 ،ص.)178

اجا يف
ومصطلح اتبنية ومفهومه يف احلدل اتلّساينّ مل خدف عني سوسري بل شهي يرو ً

ات ّييراسات اتبنيوخّة بعيه ،ففي مييرسة براغ ظهر مفهوم اتبنية بشكل واضح ،بل هناك من
األول ملصطلح اتبنية حبرفيّقه إىل هذه املييرسة ،وجيخي هذه املييرسة تيس
أيرجع اتظّهوير ّ
أتكييها على هذا املفهوم فدط ،وإّّنا تعميمه تيشمل ديراسة اتلّسان يف بعيخه املدايرن

عاقب ،وتيس اتقّزامن فدط (غلفان ،2013 ،ص .)219وعمدت مييرسة كوبنهاكن
واتقّ ّ
أفكاير سوسوير وأخرجقها يف صويرة نظرخّة مقكاملة (اتعمري ،2012 ،ص.)66
حكرا على ات ّييراسات اتلّسانيّة فدط،
ً
وفضال عن ذتك فإن يرواج مفهوم اتبنية مل َ
خبق ً

اتروس ،وعلى
بل دخل إىل ات ّييراسات األدبيّة ،وخعود اتفضل يف ذتك إىل ّ
اتشكالنيني ّ
يرأسهم تنيانوف اتذي خرى أن اتنّسق كفيل بقطبيده على اتعيخي من أنظمة اتوقائع ،ومن
ضمنها اتوقائع األدبيّة (خوسف ،2007،ص.)126
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

58

مصطلحات احلقل البنيوي
جملة كلية اآلداب -العدد  18ديسمرب 2021
________________________________________________________

 4.1.3انتقال البنية والبنيوية إىل الفضاء العريب:
اتصريويرة اتقّايرخييّة ملصطلحي اتبنية واتبنيوخّة؛ ودوير اتقّالقح
يف يركاب اتبحث عن ّ
املعريف
اتغريب وانقداهلما خايرجه ،أيروم هنا اتبحث عن اتقّفاعل ّ
ّ
املعريف يف إنقاجهما يف اتفضاء ّ
اتعريب.
تكوان فيه ً
تلمصطلحني خايرج اتفضاء اتذي ّ
حتيخيا عن كيفيّة انقداهلما إىل اتفضاء ّ

ال خيفى على اتنّاظر يف املعاجم واتكقب اتعربيّة اتيت تعاملت مع مصطلح اتبنية
اترتكيب ،اهليكل،
( )structureما عاتده من تع ّيد مدابالته اتعربيّة فدي قوبل ب (اتبنيةّ ،

اتبناء ،اتبنيان ،اتنّظم) (وغليسي ،2008 ،ص .)123هذه املدابالت املصطلحية وإن
اترتمجة ،بيي أ ّهنا تع ّيدت بقع ّيد املرتمجني ،ممّا نقج عنه نوع
وضعت ابسقعمال آتيّة واحية؛ ّ
من اتفوضى املصطلحيّة وخاصة تلك املصطلحات اتيت مل خقعي اسقعماهلا دائرة املرتجم نفسه

تعل اتفوضى تزداد بل تبلغ أوجها وحنن
كما يف مصطلح (اتبناء ،اتبنيان ،اتنّظم ،اهليكل) ،و ّ
نواجه اتقّع ّيد على مسقوى اتكقاب اتواحي ومن ذتك اسقعمال مسري املرزوقي ومجيل شاكر

و(اترتكيب) يف كقاهبما (ميخل إىل نظرخة اتدصة) (وغليسي،2008 ،
مصطلح (هيكل) ّ

فضال عن أ ّن دخين أغلب املعاجم مدابلة املصطلح أبكثر من مرادف،
ص .)123هذا ً
وابألصح تسجيل مجيع مرادفات املصطلح املقياوتة واملدبوتة عنيها ،ومن ذتك ما فعله
تعل مرجع اتقّع ّيد
غزاتة يف قاموسه ( ،1996ص )102إذ ذكر مرادفني (بنية ،تركيب) .و ّ
اتدراء بذكره
–يف يرأخي -أحي ثالثة؛ ّإما مراعاة اتناقل اخللفيات املخقلفة اتيت خقص ّيير عنها ّ

اترتمجة وعيم
وإما انعكاس تقذبذب اتنّاقل يف ّ
مرادفات املصطلح املطروح تلقّياول عني غريهّ ،

وإما توثيق املرادفات
اسقدرايره على مصطلح ،ومها ما جنيه يف اتكقب اتقّنظريخّة أو اتقّطبيديّةّ ،

املقياوتة واملدبوتة تلمصطلح ،وهو شأن أغلب املعاجم ،ومهما خكن من أمر فإ ّن اتقّع ّيد ما
هو إال انعكاس تقع ّيد معاخري صناعة املصطلح واخقالف اتنّاقلني يف أوتوخّقها.
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فدي اسقبعي وغليسي ( ،2008ص ص )125 ،124مصطلح اتنظم بناء على
مسقنيا إىل املعياير
يرجح مصطلح اتبنية على اهليكل واتبناء
ً
معياير املشغوتية اتيالتيًّة ،و ّ
املعجمي ،حيث خرى أن مططلح (اتبنية) خنصرف إىل اتكيفيّة اتيت تنقظم هبا
اليل و
ات ّي ّ
ّ

اتشيء
عناصر (اتبناء) ،وجيمع على بىن وبىن وبنيات ،يف حني مصطلح اتبناء حييل إىل ّ

كلي
املبن وجيمع على أبنية وأبنيات ،ومصطلح (اهليكل) خنصرف إىل مفهوم اإلطاير ّ
اتش ّ
اخلايرجي.
ّ

خيص املشغوتيّة ات ّيالتيّة وإن كنت أتّفق مع وغليسي يف أمهيّة مراعاة املشغوتيّة
فيما ّ
ات ّيالتيّة عني اخقياير املصطلح ،تكن أخقلف معه يف مدياس االشقغال ،إذ أيرى أ ّن املشغوتيّة

املعريف ذاته ،وتيس كما ذهب ابتنّظر إىل احلدول املعرفيّة
ات ّيالتيّة حت ّيد ابتدياس إىل احلدل
ّ
مشغوال دالتيًّا فإ ّن مصطلح
أخضا ،بذا وإن كنت أتّفق معه يف كون مصطلح اتنّظم
ً
األخرى ً
غوي ،وميكن أن خسقعايرا من حدليهما املعرفيّني
اهليكل واتبناء غري مشغوتني داخل احلدل اتلّ ّ
اتشأن يف اسقعايرة كثري من املصطلحات من حدول معرفيّة أخرى
وال ضري ،كما هو ّ

اسقنادا إىل معياير اتقّياول.
أيرجحهما وذتك
ً
كاترايضيّات واتفلسفة ،وتكن مع ذتك ال ّ
ّ

ومصطلح ( )Structuralismeتيس أبحسن حظ من سابده فدي تع ّيدت

مصطلحا (اتبنيوخّة ،اتبنيوخّة ،اتبناوخّة ،اتبنيانيّة،
مدابالته اتعربيّة ووصلت إىل اثن عشر
ً
اترتكيبيّة،
اتسرتوكقويراتيّةّ ،
اتبنائيّة ،اتبنيوانيّة ،املذهب اتبنيي ،اتبنَوخّة ،اهليكليّة ،اهليكالنيّةّ ،
كلي ،اتوظيفيّة ،نظرخة اتنّسق) (وغليسي ،2008 ،ص ص،)126 ،125
املنهج ّ
اتش ّ
(اتعمري ،2012،ص .)66تلك املصطلحات تع ّيدت بقع ّيد آتيّات وضع املصطلح؛
اتسرتوكقويراتيّة) .وبعضها مرتجم كما يف ابقي
فبعضها دخيل وهو شأن مصطلح ( ّ
املصطلحات.
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ومرد ذتك إىل تع ّيد
واملصطلحات املرتمجة تع ّيدت هي األخرى بقع ّيد املرتمجنيّ ،
آتيّات صياغة املصطلح من جهة ،وإىل تع ّيد معاخري وضع املصطلحات واخقالف
ندال عن وغليسي -مينح
املصطلحيني يف أوتوخّقها من جهة أخرى ،فها هو صالح فضل – ً
األوتوخّة ملعياير اخل ّفة يف اسقبعاده (اتبنيوخّة) وتفضيله (اتبنائيّة)؛ تسالسقها وقرب مأخذها.
اليل يف اسقبعاد
وعيانن ذيرخل حيقكم إىل املعياير اتلّ ّ
غوي يف اسقبعاد اتبنيوخّة واملعياير ات ّي ّ

اتبنائيّة ،إذ خرى أن (اتبنيوخة) حلن فاحش يف اتنسبة إىل اتبنية ،وأن (اتبنائية) ،حترخف
املعريف؛ أل ّن األمر هنا ال خنصرف إىل اتبناء ،بل إىل اتبنية ،واسقني إىل معياير اخل ّفة
تلجانب ّ

مفض ًال األخرية إذ إ ّن
يف املفاضلة بني مصطلحني سليمني ًّ
تغواي ودالتيًّا (اتبنية واتبنوخّة) ّ
(بنيي) ،وهو ثديل يف اتنّطق ،أما على
اتنّسبة على أصل اتلفظ اتذي هو (اتبنية) خدال
ّ
اتدلب ،فيدال (بنَوي) ،وهو جبانب سالمقه من اتناحية اتلغوخة أخف نط ًدا .ووغليسي
مسقبعيا
فرجح (اتبنيوخّة)
ً
احقكم إىل عية معاخري وأعطى األوتوخّة ملعياير اتقّياولّ ،

وإما ابالعقماد على املعياير اتلغوي
املصطلحات األخرى ّإما تغرابقها كما يف (سرتوكقويراتية)ّ ،
كما يف (بنيوانية) وبناوخة؛ أل ّهنما خقجاوزان أبعي حيود اتنّسبة اتعربية ،وإما تلمشغوتية

ات ّيالتيّة كما يف مصطلح (اتوظيفيّة) اتذي خنصرف إىل مييرسة تغوخّة تسمى ( Fonction

اتسليمني فمرجعه معياير
ّ ،)nalismeأما تفضيله (اتبنيوخة) على (اتبنييّة) و(اتبنوخة) ّ
اسقعماال (وغليسي ،2008 ،ص ص.)132 ،127
اتقّياول ،فهي أكثر اطر ًادا وأشيع
ً
فضالً عن تع ّيد املصطلحات بقع ّيد املرتمجني تع ّيدت عني املرتجم نفسه ،يف اتكقاب

نفسه ومن ذتك مزاوجة اتعمري بني اتبنيوخة واتنظرخة اتنسدية (اتعمري ،2012 ،ص.)66
كما أن "بعض املعاجم املقخصصة حاوتت أن ترادف بني كثري من املصطلحات اتعربية
أمام املصطلح األجنب اتواحي؛ كما فعل اخلويل "اترتكيبة ،اتنظرخة اتبنيوخة ،املذهب اترتكيب،
املذهب اتبنيوي" (وغليسي ،2008 ،ص ،)130تعل سبب اتقّعيد داخل اتكقاب اتواحي
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اتدراء،
أحي ثالثة؛ إ ّما توثيق املرادفات املدبوتة تلمصطلحّ ،
وإما مراعاة الخقالف خلفيّات ّ
وإما انعكاس الضطراب املرتجم وعيم اسقدرايره على مصطلح واحي.
ّ
 2.3اآلنية ( )Synchronieوالزمانية (:)Diachonie
حتيخيا وتيية منح سوسري األوتوخّة
اتزماينًّ ،
اتبنيوخّة نقاج اتقّمييز بني مفهومي اآلينّ و ّ
تل ّييراسة اآلنيّة ،فإتيه خعود اتفضل يف اجرتاح هذخن املفهومني ،وتكنّهما تيسا طفرة مفهوميّة
شهيت ميالدها على خيه ،بل ما مها ّإال بلويرة ملفاهيم قائمة ،اسقجابة تلخلط بني املنهجني

اتزماينّ) اتذي وسم ات ّييراسات يف اتدرن اتقّاسع عشر.
(اآلينّ و ّ
واصطالحا:
 1.2.3مفهوم الزمانية واآلنية لغة
ً

نسي فأصله "خوانين من
ابتنسبة إىل اجلذوير اتلغوخّة ملصطلح ( )Diachonieاتفر ّ

" diaعب" و" khronosاتزمن"" (نوفو ،2012 ،ص .)267وأصل مصطلح
نسي املشقق من كلمة  "synchroneذات األصل اتالتين
) )synchronieاتفر ّ
 synchronusيف اتيواننية (( ")synchronousنوفو ،2012 ،ص.)107
اتلغوي تلمصطلحّ ،أما من حيث دالتقه االصطالحيّة فيشري
هذا من حيث اتقّأثيل
ّ

اتسوسريي إىل "مرحلة من اتقّطوير"(نوفو،2012 ،
مصطلح ( )Diachonieيف املنظوير ّ

"اتسابدة
ص .)267وهو مفهوم مل خترج عنه مجيع املعاجم
ّ
املخقصة وذتك تقص ّييره ب ّ
اتزمنيّة،
( )Diaات ّياتة على( ...اتقّدسيم ،خالل ،املروير عب  ،)...ابإلضافة إىل اتالحدة ّ

اتزمنيّة املقعاقبة"(وغليسي،
اتزمن أو عب املراحل ّ
تطوير املوضوع خالل ّ
تلقّعبري عن ديراسة ّ
 ،2008ص .)139فدي عرفه فونو يف قاموسه أبنّه ديراسة "اتقّغيريات اتطّايرئة على نظام
تطويرها" (نوفو ،2012 ،ص.)267
األتسن من وقت إىل آخر من ّ
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ّأما دالتة املصطلح ) )synchronieفقجمع املعاجم األجنبيّة على تعلّدها
ابتسابدة اإلغرخديّة ( )Sunات ّياتة على
ابتوضع
ّ
املسقدر أو حاتة معيّنة؛ أل ّن املفهوم "مصيير ّ

اتزمن (،)Temps
املعيّة ( ،)Avecمقبوعة ابتالحدة ( )Chronoات ّياتة على ّ
اتلغوي" (وغليسي،
وابجقماع ات ّيالتقني حيصل ما خفيي تزامن ات ّييراسة اتعلميّة واملوضوع
ّ
 ،2008ص .)139فدي عرفه فونو أبنّه خعني "حاتة تسان خييرس من دون اإلشايرة إىل

طوير املقعاقبة
تطوير هذا اتلّسان عب ّ
اتزمنّ ،
أي من دون أن أنخذ بعني االعقباير مراحل اتقّ ّ
ّ
اتيت قادت إىل احلاتة املعيّنة" (نوفو ،2012 ،ص.)108
اتزمن بيي أ ّن "اآلنية يف
بقجرد ات ّييراسة اآلنيّة عن ّ
تصرح ّ
وإن كانت تلك املفاهيم ّ
اضي خرمز إتيه بندطة على
حديدة أمرها ال ّ
تنفك عن ّ
اتزمن ،وتكنّها تسقني إىل زمن افرت ّ

عديا أو قرًان أو
خوما أو سنة أو ً
احملوير ّ
من املقعاقبّ ،إال أ ّن حيّز هذه اتنّدطة قي خكون ً
اتز ّ
عصرا من اتعصوير" (املسيي ،2010 ،ص ،)184فات ّييراسقان وإن تبيو مسقدلقني وتكن
ً
ال تنفي إحيامها األخرى بل ميكن أن تقداطعا؛ أل ّن اتلّسان حسب سوسري "خشكل بصوة

ونقاجا تلماضي" (غلفان ،2013 ،ص.)186
دائمة ّ
مؤسسة يراهنة ً
 2.2.3األصول املعرفية ملصطلحي (الزمانية) و(اآلنية):
اتزمانيّة واآلنيّة إىل احلدل
وإن كان سوسري خنسب إتيه اتفضل يف إدخال مفهومي ّ
اتلّساينّ ،تكن املفهومني تيسا جيخيخن على املعايرف اإلنسانيّة ،بل إ ّن أغلب اتعلوم يف
اتدرن اتقّاسع عشر "سادها منزعان هبما حت ّيدت فلسفة املناهج املعرفيّة قاطبة ،فأوهلما منزع
اتوعي أبثر اتقّايرخ وفعله يف صريويرة اإلنسان ،واثنيهما منزع اتبحث عن اتدوانني املقح ّكمة

كل اتظّواهر اتطبيعيّة منها واإلنسانيّة"(املسيي ،2010 ،ص .)168واألصول األوىل
يف ّ
أسسقا
هلذا املنهج املزدوج تعود إىل ظواهرخّة هيجل ومادخّة مايركس اتلقني ظهرات يف أملانيا و ّ
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وتعليلي ،ويف اتوقت اتذي اهقمقا فيه ابتقّعليل انبى
تفسريي
معا مبيأ اتقّايرخييّة كدانون
ً
ّ
ّ
اتوضعي يف فرنسا على خي كونت ،خنادي ابتقّخلي عن اتبحث يف اتعلل املقّصلة
املذهب
ّ
فعال تلوقائع
مباهيّات األشياء ،وخيعو إىل أتسيس املعرفة على اتبحث يف اتدوانني احمل ّيدة ً
اتسببيّة اجلماعيّة من أجل اتبحث عن
وأتثرا به عمل كها:م على إيرساء مبيأ ّ
واتظّواهرً ،

نظام اتظّواهر اجلماعيّة ،فييرس اجملقمعات عن طرخق قوانينها اخلفيّة ،وجاءت ذيروة هذا املنزع
مزدوجا بسيطرة اتبحث عن اتدوانني املقح ّكمة يف انقظام اتظّواهر على خي عامل
ايرخيي
ً
اتقّ ّ
اتطّبيعيّات دايروخن حيث أيرسى مبيأ تفسري اتظّواهر عن طرخق االنسالخات املقعاقبة فيمج
اتزمن (املسيي ،2010 ،ص ص.)170-168
قانون اتقّعليل مع قانون ّ
 3.2.3مصطلحا الزمانية واآلنية يف احلقل اللساين:
عما
اتلغوي يف اتدرن اتقّاسع عشر مل خكن يرواد اتبحث
يف احلدل
اتلغوي مندطعني ّ
ّ
ّ
جيرى يف تلك احلدول املعرفيّة ،بل أتثروا ب ه وتفاعلوا معه مسقفييخن منه يف ديراسة اتلغة.

ايرخيي املدايرن؛ وذتك
فاتلسانيّون اتقّايرخييون وعلى يرأسهم فرانزب بوب ّ
أسسوا اتبحث اتقّ ّ
مبناداهتم بوصف اتقّغريات اتلغوخّة املقعاقبة .وعلى أنداض اتلسانيني اتقّايرخييني املدايرنني

اتلغوي من اتوصف إىل اتقّعليل ،منادخن أبن تقجاوز
انعطف اتنّحاة اجليد ابتبحث
ّ
غريات اتلغوخّة املقعاقبة وأن تسعى إىل تفسريها ابتكشف
جمرد وصف اتقّ ّ
اتلسانيات اتقّايرخييّة ّ
عن األسباب املؤدخة إتيها.

اهقم
ويف اتعديخن األوتني من اتدرن اتعشرخن وابتقّزامن مع حماوالت سوسري ّ
طويرخة ات ّيايروخنيّة ،ديرس
طوير
ّ
اتلغوي ،وكانت ديراسقه صيى تلقّ ّ
أوتوجسبسن بييراسة ظاهرة اتقّ ّ

تطوير اتلغة .وقام إدوايرد سابري بييراسة اتظّاهرة اتلغوخّة من
فنييرخس -مقأثرا بيوير كها:مّ -
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خالل مدومات اتعالقة بني شكل عناصرها ووظيفة تلك اتعناصر ،وكانت ديراسقا فنييرخس
اتسكوين املرتبط بلحظة اتوصف.
وسابري مزجيًا بني اتبعي اتقّايرخيي املدرتن حبركة ّ
اتزمان واتبعي ّ

ظل هذا اخللط املنجهي انبى سوسري تلقّفرقة بني ات ّييراسة اتقّايرخييّة واآلنيّة ،أو
ويف ّ
كما خسميهما تسانيات سكونية ( )Linguistique Statiqueوتسانيات تطويرخة

اتزمانيّة واآلنيّة (املسيي ،2010 ،ص ص-168
( ،)L. Evolutiveفجرد مفهوم ّ
 ،)180ومنح األوتوخّة تل ّييراسة اآلنيّة.
حظي متييز سوسري ابالنقشاير بني امليايرس اتلسانيّة من بعيه؛ فاملييرسة اتغلوسيماتيّة
مفرقًا بني اتلسانيّات
أ ّكيت هذا اتقّمييز ،حيث وضع هلمسيلف ً
حيا تلقّياخل بينهما ّ

احملاخثة اتلسانيّات املقعاتية ،ومييرسة براغ ص ّيقت هذا اتقّمييز وخلدت توازًان بني ات ّييراسة
اتّزمانيّة واآلنيّة (غلفان ،2013 ،ص ص.)219 ،259
 4.2.3انتقال املصطلحني إىل الفضاء العريب:
اتعريب أبحسن حال من غريمها ،فدي
مل خكن ندل هذخن املصطلحني إىل اتفضاء
ّ
مدابال ملصطلح ()Synchronie
خدل عن سقة عشر ً
طاهلما ً
أخضا اتقّع ّيد؛ إذ جني ما ال ّ

اتراهن ،ديراسة احلاتة احلاضرة،
اتسكوين ،اتقّوزع اآلينّّ ،
(اتقّزامن ،اتقّواقت ،اتقّواقييت ،اآلنيّةّ ،
اتسنكرونية،
اتوصفيّة ،اتقّعاصر ،اتدرايري ،حال اتثّبات ،حال االسقدراير ،اسقبياتيّةّ ،

اتسانكرونيّة)( ،وغليسي ،2008 ،ص ص( ،)142-140إبراهيم ،ص.)49
ّ

مدابال عربيًّا (اتقّعاقب،
ّأما مصطلح ( )Diachronieفدي قوبل بعشرخن
ً
كي،
اتزمانيّة ،اتقّ ّزمنّ ،
اتقّطويرّ ،
اتزمنية ،عب اتزمنيّة ،اتقّايرخيية ،اتقأيرخيي ،اتقّالحدية ،احلر ّ
اتزمنيّة،
املقحرك ،اتقّزامن،
اتيي ،اتقّفايرق ،تغري ،اتقّقابع ،ديراسة اتقّطوير عب ّ
اتعمودي ،اتقّو ّ
ّ
ات ّيايكرونيّة ،ات ّياخكرونيّة) (وغليسي ،2008 ،ص ص.)142-140
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تع ّيدت هذه املصطلحات بقع ّيد اتنّاقلني من جهة ،وبقع ّيد آتيّات وضع املصطلح
من جهة أخرى؛ إذ كما هو ملحوظ بعضها مرتجم وبعضها دخيل ،واملصطلحات املرتمجة
تعل مرجع هذا اتقّع ّيد هو تع ّيد معاخري صناعة املصطلح
تع ّيدت بقع ّيد املرتمجني ،و ّ
خرجح من ذاك
واخقالف املصطنعني يف أمهيّة تلك املعاخري وأوتوخّقهاً ،
فمثال وغليسي وهو ّ

تزمن) اعقمي
اتكم
املصطلحي مصطلح (آنيّة ،زمانيّة أو زمنيّة)( ،تزامن ،تعاقب)( ،تزامنّ ،
ّ
ّ

اتلغوي يف تسوخغ مدبوتيّة املدابل (آنيّة) واملقمثّل
اتلغوي ،فح ّكم املعياير
ّ
اليل و ّ
على املعياير ات ّي ّ

اتزمان تلوقت احلاضر (اآلن) ،بينما اسقني إىل املعياير
يف أنّه مصيير
صناعي من ظرف ّ
ّ
اتقزمن) ومماثالهتا ،وذتك تيالتقها على اتصريويرة واالنقساب تلزمن،
اليل يف قبول املدابل ( ّ
ات ّي ّ
اتشيئني
امن) إذ تقمحوير دالتقه على اتفاق ّ
و ً
أخضا ح ّكم املعياير ات ّي ّ
اليل يف قبول املدابل (تز ّ
اتزمن ،ويف مدابل قبول بعض املصطلحات خرفض مصطلحات أخرى ،حيث قلّل من
يف ّ

أمهيّة اتثّنائيّة (اتوصفيّة واتقّطويرخّة)؛ أل ّهنا تيست ترمجة تلمصطلحني ،بل صيى توصف
اتسنكرونيّة أب ّهنا تسانيّات وصفيّة واتلسانيّات ات ّيايكرونيّة أب ّهنا
دوسوسري تلسانيّات ّ
تسانيّات تطويرخّة ،واسقبعي اتقّعرخب (دايكروينّ ،سنكروينّ) تعيم وجود ضرويرة ته (وغليسي،

 ،2008ص ص.)143 ،142

أخضا؛ إذ قوبل ()Diachronie
وجبانب تعيد اترتمجات تعيد املصطلح ات ّيخيل ً

ب (دايكروينّ ،داخكروينّ) وقوبل ( )Synchronieب (سانكروين ،سنكروينّ) ،ومرجع
ذتك "اخقالف اتلغة األجنبيّة املندول عنها؛ فاتنّاقلون عن اتفرنسيّة خدوتون «دايكرونيّة»،
واتنّاقلون عن اإلنكليزخة خدوتون «داخكرونيّة»!"(وغليسي ،2008 ،ص.)143

تع ّيدت مدابالت املصطلحني بقع ّيد اتنّاقلني ،وهذا اتقّع ّيد اتكبري -وخاصة يف

نوعا من اتفوضى
املصطلحات اتيت مل خقعي تياوهلا دائرة اتنّاقل نفسه ،-دون شك خلق ً
اتعلمي اتذي خدقضي أ ّن خكون املصطلح مقّف ًدا عليه من تين طائفة
وصعوبة يف اتقّواصل
ّ
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تعل اتفوضى تزداد ،بل تبلغ أوجها وحنن نواجه اتقّع ّيد
معينة أو أصحاب حدل معني ،و ّ
على مسقوى املؤتّف اتواحي يف اتكقاب نفسه ،ومن ذتك ما جنيه عني زكراي إبراهيم اتذي
نواجه معه أيربعة مدابالت تكل مصطلح؛ ثالثة مرتمجة وواحي دخيل؛ املرتمجة (اتقواقت
واتقعاقب)( ،اتقزامن واتقطوير)( ،تزامن سكوين ،واتيرخيي تطويري)ّ .أما اتيخيل
ف (سانكروينّ ،دايكروينّ) .وتيس هذا فحسب ،بل إ ّن املعاجم اعقميت أكثر من ترمجة

تلمصطلح ،فعبي اتدادير اتفهري ( ،2009ص )327اعقمي يف معجمه ثالثة مدابالت
امن ،سنكروينّ) ،وسبب تع ّيد
تكل مصطلح وهي ( ّ
تزمنيّة ،تطويرخّة ،دايكرونيّة) ،و(آينّ ،تز ّ

وإما
املدابالت ال خيرج عن ثالثة؛ ّإما أنّه خعكس عيم اسقدراير املؤتّف على مصطلح واحيّ ،

وإما ترصي مرادفات املصطلح
تلدراء بذكر ّ
اتسابدة عليه واملقزامنة معهّ ،
مراعاة ّ
اترتمجات ّ
خفسر به جلوء املعاجم إىل ذكر أكثر من مرادف-
تعل األخري هو ما ميكن أن ّ
املدبوتة ،و ّ

مثال.
مدبول عنيهم -كما هو احلال مع اتفهري ً

وفوضى املصطلح ال تدقصر على تع ّيده فحسب ،بل حتقكم عديهتا ابسقعمال
قليال ،-حيث اسقعمال ذيرخل مصطلح
املصطلح اتواحي ملفهومني مقضادخن- ،وإن كان ً
اتسنكرونيّة) ملضاده (ات ّيايكرونيّة) (وغليسي ،2008 ،ص.)143
(تزامن) املسقعمل ت ( ّ
 3.3االستبدالية ( (Paradigmatiqueوالرتكيبية):)Syntagmatique
إ ّن سوسري مبنحه األوتوخّة تل ّييراسة اآلنيّة املقعلّدة بييراسة اتلّسان يف حاتة معيّنة خرى

قائما على اتعالقات" (غلفان،2013 ،
"كل شيء يف حاتة  étatتسان ما خكون ً
أ ّن ّ
ص .)181وتلك اتعالقات اتدائمة بني اتعناصر على نوعني؛ عالقات اسقبياتيّة وتركيبيّة.
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واصطالحا:
 1.3.3مفهوم املصطلحني لغة
ً

نسي مشقق من " Paradigmeذات
مصطلح ( (Paradigmatiqueاتفر ّ
األصل اتيوانينّ " Paradigmaمنوال ،مثال"" (فونو ،صّ ،)211أما مصطلح
املقكونة من اتيواننيّة
نسي فمشقق من كلمة "ّ Syntagme
) )Syntagmatiqueاتفر ّ
“ Syntagmaشيء مرتب" (فونو ،2012،ص.)420
اترتكيبيّة هي عالقات تربط بني عنصرخن أو
ّأما من اتنّاحية ات ّيالتيّة ،فاتعالقات ّ
اترتكيب ،فقنقظم اتعناصر اتلغوخّة اتواحية تلو األخرى دون
اتصوت أو ّ
أكثر على مسقوى ّ
أي اتقداء يف ندطة معيّنة من سلسلة احليخث ،فهي عالقات حضويرخةّ تنشأ
أن حييث بينها ّ

خقم بطرخدة اعقباطيّة ،بل حمكوم بدواعي اتلسان
داخل اخلطاب وترتابط ،وهذا ّ
اترتابط ال ّ
(غلفان ،2013 ،ص( )183اتبداعي ،2009 ،ص.)119

ّأما اتعالقات االسقبياتيّة فهي تربط بني "جمموعة من اتوحيات اتيت ميكن أن
اتسياق نفسه"
ترتادف (تقناوب) مع وحية تغوخّة معطاة ،واتيت بوسعها اتظّهوير يف ّ

(وغليسي ،2008 ،ص .)199فهي عالقات غيابيّة تنشأ خايرج اخلطاب يف ات ّذهن.
املعجمي يف اتلغة" (املسيي،2009 ،
اترصيي
وتقعلّق ب "االخقياير املدرتن ير ً
أسا بثَْبت ّ
ّ
خقم بطرخدة اعقباطية ،وإّّنا هو اخقياير حمكوم بعالقات تغاخر
ص .)206وهذا االخقياير ال ّ
أو تشابه ،وتسقيعيه يرغبة املقكلّم أو تدقضيه قواعي اتلغة (خونس ،2004 ،ص.)30
 2.3.3الرتكيبية واالستبدالية يف احلقل اللساين:
إ ّن اتقّميز بني هذخن اتنّوعني من اتعالقات اتلّغوخّة "قي:م يف تفكري سوسري تدي
ظهر يف واقع األمر منذ مشروع كقاب (يف اجلوهر املزدوج تلغة)" (اتبداعي،2009 ،
ص.)119
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وخنبغي اإلشايرة إىل أ ّن سوسري مل خسقعمل مصطلح اتعالقات االسقبياتيّة
( )Rapporls paradigmatiquesحبرفيقه وإّّنا اسقعمل مصطلح اتقياعي أو
اترتابطيّة (ّ .)Rapports associatifsأما مصطلح اتعالقات االسقبياتيّة
اتعالقات ّ
( )Rapporls paradigmatiguesفلم خسقعمل ّإال مع هلمسلف وآثره اتبنيوخون
نظرا ملا خوحي به مصطلح اتقّياعي من خلط بني املنظوير
من بعيه على مصطلح اتقّياعي؛ ً

فسي واملنظوير اتلّساينّ (دخكرو ،1971،ص( )244غلفان ،2013 ،ص .)183
اتنّ ّ

وديرجت ات ّييراسات اتلّسانيّة بعي سوسري على هذا اتقّمييز ،وتباخنت يف األمهيّة اتيت
اترتكيبية .أما يف
تكل ّنط منهما ،ففي اتلّسانيّات اتقّوزخعيّة تبز أمهيّة اتعالقات ّ
منحقها ّ

أغلب اتلّسانيّات األويروبيّة على اتعكس من ذتك تعطي األمهيّة تلعالقات االسقبياتيّة
(دخكرو ،ص ص.)246 ،245 ،244
 3.3.3انتقال املصطلحني إىل الفضاء العريب:

اتعريب ملصطلحي
كما هو احلال يف املصطلحات ّ
اتسابدة نواجه اتقّع ّيد يف اتقّلدي ّ
اترتكيبيّة ) ،)Syntagmatiqueبل
اتعالقات االسقبياتيّة ( (Paradigmatiqueو ّ
مدابال وهي
كان نصيبهما من اتقّع ّيد أكب حيث ندل األول إىل أكثر من عشرخن ً

اترتابطيّة ،االخقيايرخّة،
(اسقبياتيّة ،يرأسيّة ،اجليوتيّة ،جيول اتقّصرخف ،عمودخّة ،اتقّوايردخّةّ ،
اإلحاليل ،اتقّعوخض،
املنسدي،
اتصرفيّة،
اتصيغ ّ
اتب ،املثلّ ،
ّ
ّ
مثال ،مستّ ،نوذج ،تر ّ

اتقّجرخيخّة ،اجلرخيخّة ،اتبادجيماتيّة ،برادمجاتيّة)( ،وغليسي ،2008 ،ص ص)202-200

(فونو ،2012 ،ص( )420 ،213إبراهيم ،ص .)55وندل املصطلح اتثّاين إىل ما ال

اترتابطيّة ،اتنّظميّة،
خدل عن أيربعة وعشرخن ً
اترتكيبيّة ،املركبيّة ،األفديّةّ ،
مدابال (االئقالفيّةّ ،
ّ
اترتكيبيّة،
اترتاصفيّةّ ،
اتركنيّة ،اتقّوزخعيّة ،اتقّوزخعيّة ّ
اتسياقيّة ،اتقّقابعيّةّ ،
ّ
اتضميميّة ،اتنّسديّةّ ،
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عبريي ،بناء ،حتول صوت ،تركيب سلسلة ،سلسلة اتوحيات،
ألفديّ ،
اترتكيب اتقّ ّ
ّ
اتسنقاكيّة ا ّ
اتسنقامجاتيّة ،سانقجماتّ) (خونس ،2004 ،ص)30
اتوحية اتنّظميّة ّ
اتركبةّ ،
اتصغرىّ ،
(وغليسي ،2008 ،ص ص( )202-200إبراهيم ،ص.)55
تع ّيدت مدابالت املصطلحني بقع ّيد اتنّاقلني من جهة ،وبقع ّيد اآلتيّات من جهة
اتسنقامجاتيّة ،سانقجماتّ).
أخرى ،فبعضها دخيلة كما يف (اتبادجيماتيّة ،برادمجاتيّةّ ،

و"عب""
وبعضها منحوتة كما يف (يركبة) اتيت حنقها عبي امللك مراتض "من اتفعلني "يرّكب" ّ
(وغليسي ،2008 ،ص .)202وبعضها مرتمجة كما يف ابقي املصطلحات.

أخضا على
كما أ ّن تع ّيد املصطلحات مل خدقصر على تع ّيد اتنّاقلني ،بل جنيه ً
مسقوى اتنّاقل نفسه يف اتكقاب نفسه ،ومن ذتك اسقعمال مصطفى غلفان ( ،2013ص
عمودي) ملصطلح
ص )181،182أيربعة مدابالت (اجليوتيّة ،واخقياير واسقبيال،
ّ
اتسياقيّة) ملصطلح
( ،(Paradigmatiqueومدابلني (االجتاه
األفدي ،اتعالقات ّ
ّ
) .)Syntagmatiqueوأويرد غزاتة ( ،1996ص ص )75 ،105مرادفني تكل منهما
وهي على اتقّوايل (عالقة يرأسيّة ،عالقة جيوتيّة)( ،عالقة أفديّة ،عالقة تقابعيّة).

اعقمادا على
اترتكيبيّة)
اتكم
املصطلحي مصطلحي (االسقبياتيّة و ّ
ً
ّ
أيرجح من ذاك ّ
ّ
أخضا يف
معياير اتقّياول .هو معياير اعقميه وغليسي ( ،2008ص صً )204 ،203

اترتكيبيّة .واسقبعي مصطلحات أخرى ابالعقماد عليه
ترجيح مصطلح االسقبياتيّة و ّ
غوي
(اتركبة) ،واحقكم إىل املعياير اتلّ ّ
ابإلضافة إىل معياير اتغرابة كما هو احلال يف مصطلح ّ
(اتضميم) اتذي ال توجي ته تصرخفات معجميّة .واسقني يف اسقبعاد
يف اسقبعاد مصطلح ّ
مصطلح (اتسياق) إىل معياير املشغوتيّة ات ّيالتيّة؛ ألنّه مسقعمل ملصطلح آخر وهو

اليل سوغ اسقبعاده
( .)Contexteوهبذا املعياير – املشغوتيّة ات ّيالتيّة -واملعياير ات ّي ّ
اتبالغي مبفهوم خقعاىل على مفهوم
مصطلح (اتقّوايرد) فهو من جهة مسقعمل يف احلدل
ّ
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

70

مصطلحات احلقل البنيوي
جملة كلية اآلداب -العدد  18ديسمرب 2021
________________________________________________________

اتسرقة األدبيّة ،ومن جهة أخرى خناقض مفهوم االسقبيال اتذي وضع ته؛ أل ّن اتويرود يف
ّ
اجلماعي يف املوضع اتواحيّ ،أما االسقبيال فال حتضر فيه
اتلغة خعن احلضوير مبا فيه احلضوير
ّ
اتكلمات كلّها بل حتضر كلمة واحية نيابة عن اتكلمات املرادفة هلا.

 4.3اللغة ( ،)Langageاللسان ( ،)Langueالكالم (:)Parole
مكوانت؛ اتلغة،
يف إطاير تدسيم سوسري تلظّاهرة اتلغوخّة قسم اتلغة إىل ثالثة ّ
اتلسان ،اتكالم .وقي ميّز بني اتلسان واتلغة من جهة ،واتلسان واتكالم من جهة أخرى.
 1.4.3مفهوم اللغة واللسان والكالم:
ذكرا يف املعاجم واملراجع
ابتنسبة إىل اتقّأثيل
املعجمي هلذه املصطلحات مل أجي ته ً
ّ
اتسابدة.
اتيت اطّلعت عليها ،واتيت وجيت فيها ً
أتثيال تلمصطلحات ّ
ّأما ابتنّسبة ملفاهيمها االصطالحيّة فدي ميّز سوسري بينها ،حيث خرى أ ّن اتلغة
قاديرا على
(" )Langageظاهرة طبيعيّة متيّز اإلنسان عن غريه من اتكائنات ،وجتعله ً
اتصوتيّة ،وهي ظاهرة
اتقّعامل مع بن جنسه يف اجملقمع عن طرخق نسق من اإلشايرات ّ
كل زمان ومكان ،بصرف اتنّظر عن االخقالف
مشوتيّة؛ مبعىن أ ّهنا توجي عني األفراد يف ّ
اخلاصة ،وخترج اتلغة هبذا املعىن عن نطاق اتقّدعيي أو
اتعرقي أو االعقبايرات احلضايرخّة
ّ
ّ
نوعا من االسقعياد عني اإلنسان السقعمال نسق
ّ
اتضبط ،وتش ّكل هذه اتظّاهرة يف جوهرها ً
صوت ذي طبيعة خاصة داخل اجملقمع وتظهر آاثير اتلغة هبذا املعىن وتقبلوير يف نطاق

...اتلسان" (غلفان ،2013،ص .)156وخرى أن اتلسان (" )Langueتيس سوى جزء
مجاعي تلغة وجمموعة من االصطالحات اتالزمة اتيت
حم ّيد من اتلغة كظاهرة عامة ،إنّه نقاج
ّ

خكيّفها اجملقمع تيسمح تألفراد املقكلمني مبمايرسة هذه امللكة ...وهو نقاج ما هو مجاعي وال
قسرا عن اجلماعة اتيت خعيش فيها"
دخل تلفرد املقكلّم اتذي ال خيلده وال خغريه ،وإّّنا أيخذه ً
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تغوي
(غلفان ،2013 ،ص صّ .)158 ،156أما اتكالم ( )Paroleفهو "نشاط ّ
معني]...فهو[ قائم على إيرادة اتفرد املقكلّم ومرتبط
فردي خقمثل يف تنفيذ قواعي نسق تسان ّ
ّ
بذكائه؛ ألنّه خدوم برتكيبات وتوتيفات خسقخيمها وفق ما خوفّره ته اتلسان من إمكاانت

اتشخصيّة ،وال خوجي اتكالم ابتطّرخدة نفسها عني املقكلمني
اتقّعبري عن األفكاير واألغراض ّ
معني ،وإّّنا خيقلف من مقكلّم آلخر ،فلكل واحي منهم طرخدقه اخلاصة يف أداء
بلسان ّ
قواعي اتلسان املشرتك" (غلفان ،2013 ،ص .)159وهبذا خنلص إىل أ ّن سوسري حي ّيد

اتلغة بوصفها امللكة ،واتلسان اتدواعي واملصطلحات املقواضع عليهاّ ،أما اتكالم فهو
اتفردي تلسان .وأنبّه إىل أ ّن حتيخي اتلغة عني سوسري خيقلف عن املقعايرف عليه
االسقعمال
ّ
املخزنة يف ات ّذهن أو املعاجم.
عربيًّا؛ إذ تعن يف اتعربية اتدواعي واملصطلحات املقواضع عليها ّ
 2.4.3أصول (اللغة والكالم) يف احلقول املعرفية:
إن كان هناك اتّفاق على ابقياع سوسري هلذا اتقّمييز يف احلدل اتلساينّ ،تكن
االخقالف قائم حول كونه وتيي أتثره بعلم االجقماع؛ فدي ذهب دويروزخفسكي إىل أ ّن
مقأثرا بنظرخقني مقدابلقني إحيامها تيوير كها:م واألخرى تقايرد ،حيث
سوسري أقام هذا اتقّمييز ً

جاء تدسيمه تلظّاهرة اتلغوخّة إىل تسان وكالم كموقف وسط أيخذ من دويركها:م جانبًا هو

فردي.
اتلسان كحيث اجقماعي ،ومن اتيرد جانبًا آخر هو اتكالم بوصفه حيث ّ

ويف اتوقت اتذي خؤّكي فيه دويروزخفسكي أتثر سوسري بعلم االجقماع خنفيه فاشابوغ،

تيل
أي إشايرة يف حماضرات سوسري ّ
وكونراد كويرنر ،فاشابوغ اسقني يف نفيه إىل عيم وجود ّ

على اطالعه على نظرخّة دويركها:م ،وعلّل كونر نفيه بعيم إشايرة سوسري إىل مفهوم (اتدسر)

امي تلسان) ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ال خبيو
حيث اسقعمل مصطلح (اتطّابع اإلتز ّ
قماعي تيويركها:م يف حتيخي سوسري هلوخة اتلسان (غلفان ،2013،ص
ّ
أي أثر تلمنظوير االج ّ
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ص .)161 ،160ومهما خكن من أمر هذا االخقالف فإنّه خثبت ضمنًا وجود مصطلحي
اتلغة واتكالم قبل سوسري ،وأ ّهنما تيسا جيخيخن على اتعلوم اإلنسانيّة.
 3.4.3اللغة والكالم واللسان يف احلقل اللساين:
كما أشران آن ًفا خعزى إدخال اتقّمييز بني (اتلغة واتلسان واتكالم) يف احلدل اتلساين
موضوعا تلسانيّات .وفيما اشقهر عنه أنّه اسقبعي
إىل سوسري ،وقي أوىل أمهيّة تلسان وجعله
ً
اتكالم من دائرة اهقمامه ،وتكن هناك من خرى أنّه المسه مالمسة طفيفة .واجليخر ابتقّنبيه
اتكالم ال خعيو
أ ّن أيرخفيه خنفي اسقبعاد سوسري تلكالم ،وخرى أ ّن اتدول ابسقبعاد سوسري
َ
ًّ
وسجله قسطنطني تلميذ
كونه خطأ وقع فيه شايرل ابيل،
مسقيال على ذتك مبا مسعه ّ
حتيخيا بدول سوسري (قلنا إن ديراسة اتلغة هي ما نقابعه ،وهذا ال خعن أنّه ال
سوسري
ً

خنبغي يف تسانيّات اتلسان أن نلدي نظرة على تسانيّات اتكالم) ،ومهما خكن فإ ّن متييز
سوسري حظي ابالسقعمال يف ات ّييراسات اتلسانيّة واألسلوبيّة بعيه ،هذا وقي ظهر االهقمام

مؤس ًسا تسانيّات اتكالم أو األسلوبيّة
بشكل كبري ابتكالم بعي سوسري على خي ابيل ّ
اتقّعبريخّة( .غلفان ،2013،ص ص( ،)163 -160اتبداعي ،2007 ،ص.)749
 4.4.3انتقال مصطلح اللغة والكالم واللسان إىل الفضاء العريب:

إن كان مصطلحا (اتلغة) و(اتلسان) مها اترتمجة املهيمنة ملصطلحي
( ،)Langageو( )Langueعلى اتقّوايل .كما عني فزنو ( ،2012ص ص،379
 ،)386واتفهري ( ،2009ص )165وغزاتة ( ،1996ص )55واملسيي (،1984
اترتمجة فاسقعمل مصطلح اتلسان ت ()Langage
ص ،)155بيي أ ّن هناك من عكس ّ
واتلغة ت ( )Langueوهي ترمجة جمانبة تلصوابّ .أما مصطلح ( )Paroleفقع ّيدت
ترمجقه حيث ترجم ب (اتكالم ،احليخث ،اتلغة أداءً ،تغة فعليّة ،تغة منطوقة) .وترمجة اتكالم
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تياوال حيث اسقعملها كثريون منهم اتبداعي ( ،)2009غلفان (،)2013
هي األكثر ً
اترتمجات فإن اسقعماهلا مل خقعي دائرة
املسيي ( ،)1984اتفهري (ّ .)2009أما ابقي ّ
املرتجم اتواحي ،فدي ترمجه ب (احليخث) صاحل اتفاخري ( ،2012ص .)228وترمجه
ب (اتلغة أداءً ،تغة فعليّة ،تغة منطوقة) حسن غزاتة ( ،1996ص .)76وابتنّسبة ترتمجات
غزاتة أسقبعيها؛ أل ّهنا مصطلحات مرّكبة من جهة ،وأل ّن اجلزء األول منها -أقصي تفظ
فضال عن
(تغة) -هو ترمجة تلفظ ( )Langueوتيس ( )Paroleمن جهة أخرى .هذا ً
اعقمادا على معياير اتقّياول
مرجحة (اتكالم)
ً
عيم تياوهلا .كما أسقعبي ترمجة (حيخث) ّ
وشيوعا.
تياوال
فمصطلح (اتكالم) أكثر ً
ً
وأنبه إىل أنّه فيما خيص مفهوم مصطلح اتلغة واتلسان ،وإن بيا تلوهلة مثّة اخقالف

يف ندل مفهوميهما ،إذ إ ّن هناك من املرتمجني من جعل اتلغة مبعىن امللكة ،واتلسان مبعىن
جمموع اتدواعي واملصطلحات املقواضع عليها -ومنهم مصطفى غلفان  ،-وهناك من عكس
جاعال اتلسان مبعىن امللكة .واتلغة اتدواعي واملصطلحات املقواضع عليها .وهو ما
املفهومني ً
جنيه عني حممي اتبداعي ( ،2009ص ،)71واتسعيي شنوقة ( ،2008ص  .)52تكنه
اخقالف سطحي انتج عن اخقالفهم يف ترمجة مصطلح ( )Langageو()Langue؛
اتسعيي شنوقة
فغلفان ( ،2013ص )156خرتجم ّ
األول ابتلغة واتثّاين ابتلسان .يف حني ّ
( ،2008ص )52خرتجم األول ابتلسان واتثاين ابتلغة.

 .4النتائج:
إثر هذه املعاجلة تلمصطلحات اتبنيوخّة ،خلصت إىل اتنّقائج اآلتيّة
وي ومفاهيمه ا بعض ها اس قعري م ن حد ول أخ رى غ ري
 -1املص طلحات يف احلد ل اتبني ّ

اترايضيّات وعلم اتنفس وغريها.
تسانيّة ،منها اتفلسفة واملنطق و ّ
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 -2إن سوس ري مل خس قعمل مص طلح االس قبياتية ( (Paradigmatiqueحبرفيّق ه ب ل

اس قعمل مص طلح اتقّ ياعي أو ات رتابط ( ،)Associationأم ا مص طلح
( (Paradigmatiqueفيعود اتفضل يف اسقعماته إىل هليمسلف.
 -3مثّ ة اخ قالف ح ول اس قعمال سوس ري مص طلح اتبني ة حبرفيق ه؛ إذ هن اك م ن خ رى أن ه
اسقعمل مصطلح اتنّسقّ ،أما مصطلح اتبنية فلم خظهر ّإال مع مييرسة براغ.

أخضا
 -4تع ّيدت املصطلحات بقع ّيد اتناقلني .وتع ّيدت عني اتناقل نفسه بقع ّيد مؤتفاته .و ً

وإم ا
تع ّيدت عني اتناقل نفس ه يف اتكق اب نفس ه ،وس بب ذت ك ّإم ا مراع اة خللفي ات اتد راءّ ،
وإم ا
اض طراب اتناق ل وع يم اس قدرايره عل ى مص طلح ،كم ا يف اتكق ب اتقّنظريخّة أو اتقّطبيديّ ةّ ،

توثيق املرادفات املصطلح املقياوتة واملدبوتة وهو شأن املعاجم.

 -5تع ّيدت املص طلحات بقع ّيد آتيّ ات وض ع املص طلح ،فق ّنوع ت م ا ب ني م رتجم ودخي ل
ومنح وت ،وتع ّيدت املص طلحات املرتمج ة بقع ّيد املرتمج ني ،وتع يدت بقع ّيد مع اخري وض ع

املص طلح وابخ قالفهم يف األوتوخّة ات يت منحوه ا تقل ك املع اخري ،وتع ّيدت بع ض املص طلحات

ات ّيخيلة –كما أشاير وغليسي -بقع ّيد اتلغات املندول عنها.

طلحا واح ًيا ندل ه
 -6اس قعمال مص طلح واح ي ملفه ومني مقض ادخن وه و قلي ل مل خقع ي مص ً

وغليسي وهو اتقّ ّزمن املسقعمل ت ( )synchronieوت (.)Diachonie

 -7املشغوتيّة ات ّيالتيّة تداس ابحلدل ذاته ،بذا فاسقعمال املصطلح يف حدول أخرى ال ميثّل

إشكاال وال حيول دون إعادة تشغيله يف حدل آخر إذا وجيت مناسبة.
ً
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