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 نقل املصطلحات اللغوية واألدبية إىل املصدر الصناعي
 دراسة وصفية

Transfer of linguistic and literary terms to the industrial 

source- A descriptive study 

 اعداد
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 2020/ 10/  3القبول  :                                                                    2020/ 9/ 15االستالم :   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : المستخلص

تبحث هذه الدراسة ترجمة المصطلحات اللغوية واألدبية األجنبية المنقولة إلى اللغة 

العربية على صيغة المصدر الصناعي، حيث يظهر بجالء كثرة المصطلحات على هذه 

الصيغة مع اختالف مفاهيمها من جهة واختالف صيغ مقابالتها األجنبية من جهة أخرى، 

ى معرفة أي المقابالت األجنبية هي المالئمة للنقل إلى صيغة المصدر وهدفت الدراسة إل

الصناعي، وتمثلت عينة الدراسة في ثالثة معاجم نقلت الكثير من المصطلحات اللغوية 

واألدبية في اللغتين اإلنجليزية والفرنسية إلى صيغة المصدر الصناعي، وتمت 

األجنبية المقابلة لالحقة المصدر جراءات بتصني  تل  المصطلحات بحس  اللواح  اإل

الصناعي، وكانت البؤرة المركزية التي انطلقت منها الدراسة إلى تحليل المصطلحات 

هي النظر في مضامين اللواح  المقابلة لالحقة المصدر الصناعي، وانتهت الدراسة إلى 

الفرنسية  في اللغة "isme"في اللغة اإلنجليزية، والالحقة  "ism"أن ما يحمل الالحقة 

من المصطلحات األجنبية هو ما تتواف  مضامينه مع مضمون صيغة المصدر 

مع داللة الحقة المصدر  "ism"/"isme"الصناعي، وذل  التفاق داللة الالحقة 

، وما عدا ذل  من مصطلحات أجنبية تنتهي بلواح  مختلفة تُرجمت إلى "يّة"الصناعي 

الت أخرى، ال ينطب  عليها مفهو  المصدر المصدر الصناعي فإنها تحمل مفاهيم ودال

الصناعي، وأوصت الدراسة بضرورة تحري دالالت اللواح  عند نقل المصطلحات إلى 

 اللغة العربية، للخروج بمعيارية في االصطالح، ولضبط الترجمة.
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اللواح ، الحقة  التالمصدر الصناعي، ترجمة المصطلحات، دال الكلمات المفتاحية:

 .عيالمصدر الصنا

Abstract: 
This study examines the translation of foreign linguistic and 

literary terms transferred to the Arabic language on the formula of 

the industrial source, As many terms appear clearly on this formula 

with different concepts on one hand and different forms of their 

foreign corresponding on the other hand, The study aimed to know 

which foreign corresponding are appropriate for transfer to the 

industrial source formula, And the sample of the study was 

represented in three dictionaries that transferred many linguistic 

and literary terms in the English and French languages to the 

industrial source formula, The procedures were to classify those 

terms according to the foreign suffixes corresponding to the suffix 

of the industrial source, The central focus from which the study 

was launched to terminology analysis was to consider the contents 

of suffixes corresponding to the suffix of the industrial source, The 

study concluded that what is marked with the suffix "ism" in the 

English language, and the suffix "isme" in the French language 

from foreign terms is what its contents correspond to the content of 

the syntax of the industrial source, and that for the indication of the 

suffix "ism"/"isme" with the indication of the suffix source. Other 

than that, foreign terms ending with different suffixes that have 

been translated into the industrial source, they carry other concepts 

and connotations, which the concept of the industrial source does 

not apply to, The study recommended the necessity to investigate 

the connotations of suffixes when transferring terms to the Arabic 

language, To come up with a standard in the idiom, and to adjust 

translation. 

Kay Word:the industrial source, Translate terms, connotations of 

suffixs, Industrial source suffix. 
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 : المقدمة

يُعَدُّ التطور المعجمي سمةً للغات الحية التي كثيًرا ما تستجد فيها مفاهيم مختلفة 

متعددة الدالالت، ما يجعل االصطالح ينجرف في كثير من األحيان نحو ابتداع آلية 

اصطالحية يلجأ إليها لبناء الكلمات المفردة أو المركبة كي يعتمدها المصطلحون للقياس 

 عليها.

ُعهد عند إطالق المسميات على العلو  أن تتكون من تركي  إضافي، نحو: "علم  وقد

الجبر" و "علم األحياء"، ثم تطور الدرس المعجمي وظهرت صياغة المصطلح بكلمة 

تعبر عن مصطلح مرك  "علم األلسنة"، و"علم ل "لغوياتواحدة، نحو: "لسانيات" و "

 ".اللغة

اللغات المتطورة حيث تستعمل ظواهر مختلفة  ويُعد ذل  التغير اللغوي من سمات

عن ظواهرها المعتادة؛ لسد الحاجة العلمية، ولتلبية مطال  التطور المصطلحي
(1)

 ،

والش  أن هذا البد أن يتم وف  معيارية متف  عليها؛ لئال يكتسي المصطلح العلمي 

 بالفوضى والغموض.

مصطلحات األجنبية أحد األسباب وقد يكون االفتقار إلى وجود آلية منظمة عند نقل ال

التي ينتج عنها ترجمة المصطلح األجنبي بأكثر من صيغة عربية
(2)

، فالتطور 

المصطلحي يتطل  استحداث زوائد لُغوية وهذا بدوره يؤدي إلى اعتماد المعجم العربي 

على النظا  المقطعي بإضافة لواص  تضي  دالالت معينة إلى المصطلحات، وقد 

 ون في تحديد أيٍ من هذه اللواص  هي األنس . يختل  اللغوي

وتتطل  ترجمة السواب  واللواح  األجنبية النظر فيما تحمله الالصقة من دالالت، 

فقد تشتمل على صيغة علمية معينة في اللغة المترجم منها فتستعمل عندئذ في اللغة 

عطي معنى مماثالً العربية لمصطلح علمي يُماثل المصطلح األجنبي في الطابع العلمي فيُ 

للمعنى األصلي، وقد تكون الالصقة ذات صبغة علمية في اللغة األصلية لكنها لم تُستعمل 

لنفس الداللة في المصطلح العربي، وإنما استعملت للتمييز بين مدلولين مختلفين، وقد ال 

تكون الالصقة في المصطلح األجنبي ذات داللة لغوية بل لمجرد التفري  بين 

حات أو هي مترجمة عن لغة أخرى كاليونانية مثالً المصطل
(3)

. 

                                           
نظر" "إشكالية ترجمة السوابق واللواحق في اللغة العربية: وجهة آمنة بلعلي، انظر:  (1)

 .124، ص (2002) 24، ع12مج  التعريب

العربية " "السوابق واللواحق والرهانات الترجميةشريم،  جوزي  ميشالانظر:  (2)

 .77-76، ص(2009) 1ع  ،1مج  : المنظمة العربية للترجمةوالترجمة

 24ع  اللسان العربي" "مسألة السوابق و اللواحق وطرق معالجتهاالمغنم  محمدانظر:  (3)

 .99-98ص (1985)



 Doi: 10.12816/mdad.2020.122952 فاطمة عبيد عبداهلل اجلدعاني
 

 

118 

وعند البحث عن معاني المصطلحات فإننا ننظر إلى الكلمة ال بوصفها وحدة داللية 

مستقلة بداللة معينة، وإنما بوصفها وحدة داللية تتضمن عدة دالالت، أولها داللة تعبر 

لواص  التي تُعبر عن معان عن "جذر" يدل على المعنى األساسي للكلمة، ثم داللة ال

داللية أخرى تتعل  بالنوع والكي  والكم
(4)

، األمر الذي يُغني هذه الكلمة عن اإلضافة 

لما تحققه اللواص  "السواب  واللواح " من معان كفيلة ببيانها، ما يجعلها  ؛إلى غيرها

الً بالدالالت المقصودة، وهذه المرحلة ظهرت بوضوح ونتجت عن تطور  مصطلًحا محمَّ

علم دراسة الكلمات "اإلتيمولوجيا"، عندما زادت اإلنتاجية المعجمية المصطلحية في 

النص  الثاني من القرن العشرين فُوضعت طرق الستحداث الكلمات من بينها إضافة 

السواب  واللواح  التي يج  العناية بتحديد معانيها بدقة
(5)

. 

المستحدثة في المعجم العربي لتلبية  ويُعدُّ "المصدر الصناعي" أحد البنى الصرفية

حاجة التقد  العلمي في جان  المصطلحات العلمية، وهي بنية لم تكن معهودة في 

المصنفات اللغوية القديمة، وتنتهي بالحقة تتكون من ياء النس  وتاء التأنيث، فيُقال: 

 "وطنية" في المصدر الصناعي لـ "وطن"، و"رأسمالية" في المصدر الصناعي لـ

"رأس مال"، وقد اُستُحدثت هذه البنية نظًرا لما يشهده الواقع اللغوي من ِحراك علمي 

متسارع يفتقر إلى مصطلحات مواكبة لمصطلحات اللغات األخرى، واُستعملت في علو  

مختلفة، كاستعمالها في مصطلحات طبية نحو: "شريانية"، "رئوية"، وفي مصطلحات 

 وية"، وغير ذل .فيزيائية، نحو: "جاذبية"، و"نو

وقد اشتملت المعاجم اللغوية واألدبية الثنائية على مصطلحات كثيرة على وزن 

ما يلفت  يُالحظ عليها تعدد صيغ المصطلحات األجنبية المقابلة لها،المصدر الصناعي، 

يدعو إلى ضرورة النظر في دالالت المصطلحات األجنبية و النظر إلى هذه الظاهرة،

ومن هنا جاءت هذه الدراسة  المناس  منها لداللة المصدر الصناعي،ولواحقها لمعرفة 

التي تهدف إلى بيان الترجمة الصحيحة المناسبة للداللة المقصودة من الحقة المصدر 

، وذل  من خالل دراسة ثالثة معاجم عربية الصناعي في المصطلحات اللغوية واألدبية

 اعتنت بنقل المصطلحات األجنبية، وهي:

ونجمان لتعليم اللغات وعلم اللغة التطبيقي، جاك ريتشارد وآخرون، ت معجم ل -1

  (.2007رشدي طعيمة، ومحمود حجازي، )مصر، الشركة المصرية للنشر، 

معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، سعيد علوش )بيروت، دار الكتاب اللبناني،  -2

 ه(.1405

                                           
هبون" تدل فيها اللواص  على عدة دالالت، السابقة "يـ" تدل على ذل : كلمة "يذمثال  (4)

 كير والجمع.ذارع، والالحقة "ـون" تدل على التضالزمن الم

، مرجع ساب ، ""السوابق واللواحق والرهانات الترجمية، شريمانظر: جوزي  ميشال  (5)

 . 66-63ص 
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 2وكامل المهندس، طمعجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب، مجدي وهبة  -3

  (.1984)بيروت، مكتبة لبنان، 

واتبعت الدراسة المنهج الوصفي لتحليل ما ورد في المعاجم الثالثة من مصطلحات 

اشتملت على الحقة المصدر الصناعي، والنظر فيما يقابلها من لواح  المصطلحات 

الحقة المصدر  بيان أي من هذه اللواح  األجنبية تتواف  داللتها وداللة؛ لاألجنبية

 من خالل اإلجابة على التساؤالت اآلتية: الصناعي

 ؟ "يّة"ما مفهو  المصدر الصناعي وما داللة الالحقة  -1

 جنبية التي اعتمدها المترجمون لالحقة المصدر الصناعي؟ما المقابالت األ -2

 ما المالئم من اللواح  األجنبية لمقابلة الحقة المصدر الصناعي؟ -3

 عينة الدراسة:

ذة موجزة عن كل فيما يلي نبو ،ت الدراسة على ثالثة معاجم اعتنت بالمصطلحاتقام

 منها:

معجم لونجمان لتعليم اللغات وعلم اللغة التطبيقي، جاك ريتشارد وآخرون، ت  -أوال

 م(2007رشدي طعيمة، ومحمود حجازي، )مصر، الشركة المصرية للنشر، 

، ويتضمن المعجم إلى اللغة العربية ذا المعجم ترجمةً للمصطلحات اإلنجليزيةقد  ه

في حدود ألفين  هاشرحمع  ترجمةً لمصطلحات علم اللغة التطبيقي وتعليم اللغات

وقد اشتمل على مصطلحات كثيرة للدراسات اللغوية  ،( من المصطلحات2000)

، وتحليل الخطاب، كالدراسات الصوتية، والنظريات اللسانية الحديثة، ولسانيات النص

وعلم اللغة التقابلي وتحليل اللغويات النفسية، واللغويات االجتماعية، ت ومصطلحا

ال تتطل  قراءته معرفةً سابقة بعلم اللغة، ضح، ووهو يتسم بأسلوب سهل ووااألخطاء، 

و ظاهرة معينة في اللغة ضاف المترجمون إلى المعجم ما يتعل  بوجود مصطلحٍ ما أوأ

 الطريقة اآلتية:واتبع منهج معجم لونجمان ، العربية

 ذكر المصطلح مع ما يتصل به من صيغ لُغوية. -1

 نًا صوتيًا.يتدوين نُط  المصطلح تدو -2

 تقديم تعري  للمصطلح بلغٍة واضحة ومحدودة الكلمات. -3

 ذكر أمثلة من اإلنجليزية أو لغات أخرى وشرحها. -4

 عمل إحاالت إلى مداخل أخرى لها صلة بالموضوع نفسه. -5

تناولت الموضوعاإلشارة إلى كت  أخرى  -6
(6)

. 

                                           
، ت: معجم لونجمان لتعليم اللغات وعلم اللغة التطبيقيرد وآخرون، انظر: جاك ريتشا (6)

)المقدمة(  ، 2007رشدي طعيمة، ومحمود حجازي، الشركة المصرية للنشر، مصر، 

 . ix-x-xiص
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معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، سعيد علوش )بيروت، دار الكتاب اللبناني،  -ثانيًا

 ه(1405

قد  المعجم ترجمةً للمصطلحات األدبية من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية مراعيًا ما  

 بعضفي  كون للمصطلح الواحدلمصطلحات من تعدد المفاهيم، حيث يضمنه بعض اتت

، متعددة عدة دالالت، ولذا وضع المؤل  عند كثير من المصطلحات تعاري  األحيان

تل  االختالفات لإلشارة إلى االختالفات المنهجية في االصطالحات النقدية واألدبية، 

، أو نقل تعدد المصطلحات المنقولة عند الترجمة عن مصطلح واحد إما التي ينتج عنها

ذي وسعى المعجم لرصد المصطلحات في الوقت الات، مصطلح واحد عن عدة مصطلح

عن إنتاج معاجم معاصرة للمصطلحات  -في ذل  الوقت-يرى فيه قصور الجهود األدبية 

الثقافية األدبية النقدية التي تعددت تياراتها واتجاهاتها،  ضةاألدبية بالرغم من النه

ليات اإلنسانية" التي تعتني وكثرت نظرياتها في إطار أفكار إيديولوجية تتبنى روح "الك

-وكان اإلنتاج األدبي المعاصر ل األجيال والصراعات، ذاته من خالباألدب في حد 

ذي ينطل  منه المعجم، رغبةً في تعمي  رؤية الدرس األدبي، ولم هو األساس ال -ذاكآن

إلى مصطلحات العلو  ل  يقتصر المعجم على المصطلحات األدبية فحس ، بل تجاوز ذ

سانية، اللسانية واالجتماعيةاإلن
(7)

. 

 2معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب، مجدي وهبة وكامل المهندس، ط -ثالثًا

 م(1984)بيروت، مكتبة لبنان، 

قد  المعجم المصطلحات اللغوية واألدبية العربية، استنادًا إلى "معجم األدب" لمجدي 

وقد اعتنى المعجم  اهتمت بالمصطلحات، وإلى مراجع عربية أخرى قديمة وحديثة وهبة،

رغبة في  ،ذل ولهجات وغير  بالجوان  اللغوية كافة، من نحو وصرف وأدب وبالغة

ضع المعجم كما والعربية في مجالي اللغات واألدب،  شاء معجم شامل للمصطلحاتإن

مع محاولة الحفاظ على نصوص  أما  كل مصطلح عربي ما يقابله باللغة اإلنجليزية

ئ، كي يقرأ ويفهم اري  المصطلحات بحس  مصادرها ومؤلفيها لترك العنان للقارتع

كيفما أراد بدون توجيه من المعجم
(8)

. 

 مفهو  المصدر الصناعي

يتأل  المصدر الصناعي من االسم مضافًا إليه الالحقة "يّة"، ولم تكن هذه الالحقة 

الصناعي الذي لم يكن  ضمن اللواح  الصرفية عند القدماء، فهي عالمة للمصدر

موجودًا بوصفه مصطلًحا صرفيًا عندهم، وقد ُعرف مصطلح "المصدر الصناعي" 

                                           
، دار الكتاب اللبناني، بيروت، معجم المصطلحات األدبية المعاصرةانظر: سعيد علوش،  (7)

 . 24-7)المقدمة( صه، 1405

، مكتبة معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدبظر: مجدي وهبة و كامل المهندس، ان (8)

 . 7)تصدير( ص ، 1984، بيروت، 2لبنان، ط
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ألول مرة عند الحمالوي في شذا العرف
(9)

، عندما أشار إليه بقوله "يُصاغ من اللفظ 

مصدر، يُقال له المصدر الصناعي، وهو أن يُزاد على اللفظة ياء مشددة، وتاء التأنيث، 

اإلنسانية، والهمجية، والمدنية"كالحرية، و
(10)

. 

ويدل المصدر الصناعي على االتجاهات والمذاه  والنُّظم، ويكون بإلحاق ياء النس  

وتاء التأنيث لتحقي  هذه الداللة
(11)

، فهو مصدر يطل  على عملية صوغ اسم الحدث من 

واسطة الالحقة الكلمات، ويتكون بإضافة ياء النس  المشددة إلى الكلمة مع ياء التأنيث ب

"يّة"، وهو نموذج لتمكن معجم اللغة العربية من مواكبة النمو العلمي، ونقل 

المصطلحات العلمية
(12)

 باستحداث الصيغ الجديدة المناسبة. 

وبالنظر إلى مصنفات القدماء فقد ورد في تعري  المنسوب بأنه الملح  بآخره ياء 

ح  الياء المشددة االسم للداللة على مشددة تدل على نسبته إلى المجرد عنها، وقد تل

الوحدة والمبالغة نحو كرسي، وأحمري
(13)

، ولم يظهر ورود صيغة المصدر الصناعي 

المنتهي بياء مشددة مع تاء التأنيث في الدرس الصرفي القديم، وإنما ورد النس  بالياء 

بياء النس  فحس ، دون إلحاقها بالتاء، وما ورد في باب النس  من إلحاق تاء التأنيث 

فيُقصد منه تأنيث الكلمة، نحو: "امرأة عربية"، أما الالحقة الحديثة فال يُقصد من تاء 

التأنيث فيها اإلشارة إلى المؤنث، وإنما هي مركبة مع ياء النس  "يّة" للداللة على 

 صيغة المصدر الصناعي.

                                           
 - 1996"المصدر الصناعي في الصحافة المصرية ) ،الفتاح عبد عزة عبدالحكيمانظر:  (9)

 ،2مج  والتوزيع: دار غري  للطباعة والنشر علوم اللغة" ( دراسة صرفية داللية 1998

 .248ص  (1999) 1ع 

، دار شذا العرف في فن الصرف ( 1897ه، 1315أحمد بن محمد الحمالوي ) ( انظر:10)

 .120، الرياض، د.ت( ص1طالكيان، 

بحث في تطور اللغة: المصدر الصناعي ، صيغة "الجوزو  مصطفى عليانظر:  (11)

. 64، ص (1989) 70,71ع  لقومي: مركز اإلنماء امجلة الفكر العربي المعاصر "الهوية

 - 1996"المصدر الصناعي في الصحافة المصرية ) ،الفتاح عبد عزة عبدالحكيمو: 

 .250، صمرجع ساب  ،"( دراسة صرفية داللية 1998

 - 1996"المصدر الصناعي في الصحافة المصرية ) ،الفتاح عبد عزة عبدالحكيمانظر:  (12)

 .252-250، ص ساب  مرجع ،"( دراسة صرفية داللية 1998

شرح شافية ابن  (، 1287ه، 686رضي الدين محمد بن الحسن االسترابادي ) ( انظر:13)

، تحقي : محمد نور الحسن، محمد الزقراف، محمد محي الدين عبدالحميد، 2، جالحاجب

 .4 ( ص1982ه= 1402)لبنان، دار الكت  العلمية،  1ط
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سم إلى حيز ( إلى أن النسبة بياء النس  تُخرج اال 1245ه، 643وأشار ابن يعيش )

الصفة، كخروج "هاشم" و"قيس" إلى "هاشمي" و"قيسي"
(14)

، بينما الالحقة في 

المصدر الصناعي تنقل االسم من الوصفية إلى االسمية
(15)

. 

واستحداث وزن جديد خارج عن األوزان المعهودة عند القدماء يُمثل ظاهرة تستدعي 

أنهاالوقوف على األسباب والضوابط التي وضعها اللغويون بش
(16)

؛ ألن عد  االلتزا  

بالضوابط التي ُوِضعت من أجلها هذه الصيغة يؤدي إلى استعمالها في غير محلها، ما 

ينتج عنه عد  االنضباط في ترجمة المصطلحات، كتعدد المصطلحات مقابل مصطلح 

واحد حين يُترجم مصطلح أجنبي واحد بأكثر من صيغة عربية، أو تُنقل عدة صيغ أجنبية 

 يغة عربية واحدة. إلى ص

إلى " األسلوبية" حينًا و"علم األسلوب" حينًا  Stylisticsوذل  نحو ترجمة مصطلح 

آخر
(17)

، وكالهما يُشير إلى المفهو  نفسه وهو دراسة طريقة الكتابة المستعملة في بيان 

الموق  الذي تستخد  فيه اللغة، والتأثير الذي يريد المتحدث أو الكات  إيصاله إلى 

تلقيالم
(18)

إلى عدة مصطلحات عربية وهي:"لسانيات"  Linguistics، وكذل  ترجمة 

 و"لغويات" و"علم اللغة" و"األلسنية".

 نقل المصطلحات األجنبية إلى صيغة المصدر الصناعي

من أبرز ما يظهر فيه إشكالية نقل المصطلحات اللغوية واألدبية األجنبية إلى اللغة 

فة أجنبية إلى ة المصدر الصناعي، حيث تُنقل صيغ مختلالعربية هو النقل إلى صيغ

، وبناًء على أن الالحقة "يّة" عندما اُستحدثت للمصدر الصناعي قد صيغة عربية واحدة

تضمنت داللة محددة وهي الداللة على النظرية أو المنهج أو العقيدة، فقد رصد البحث 

                                           
، شرح المفصل للزمخشري(،  1245ه، 643)انظر: موف  الدين أبو البقاء بن يعيش  (14)

 ( 2001ه=1422، بيروت، 1ط، تحقي : إميل بديع يعقوب )دار الكت  العلمية، 3ج

 .440ص

 - 1996"المصدر الصناعي في الصحافة المصرية ) ،الفتاح عبد عزة عبدالحكيمانظر:  (15)

 .253، ص مرجع ساب  ،"( دراسة صرفية داللية 1998

"أبنية المشتقات في ضوء القياس الصرفي واالستعمال سيني، انظر: رياض الح (16)

 .416، ص1، ع3، مجمجلة العميد، اللغوي"

مرجع ، معجم لونجمان لتعليم اللغات وعلم اللغة التطبيقيانظر: جاك ريتشارد وآخرون،  (17)

معجم المصطلحات العربية في اللغة و: مجدي وهبة و كامل المهندس،  658، صساب 

 . 253 ، ص1984، بيروت، 2تبة لبنان، ط، مكواألدب

مرجع  ،معجم لونجمان لتعليم اللغات وعلم اللغة التطبيقي وآخرون، ريتشاردانظر: جاك  (18)

 .658، صساب 
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ات اإلنجليزية والفرنسية التي من المعاجم اللغوية عينة الدراسة مجموعة من المصطلح

  :وياُلحظ على هذه المصطلحات أمرانتقابل المصدر الصناعي وتنتهي بلواح  مختلفة، 

يتعل  بالمصطلحات العربية نفسها، فليست كل المصطلحات التي أُلِحقت  األول منهما

ل بعد الترجمة بياء مشددة مع تاء مربوطة "يّة" لها داللة المصدر الصناعي، بل تد

بعض المصطلحات على مفهو  أو تعري  بحد ذاته ال يرمي إلى عقيدة أو نظرية معينة، 

 ي:اآلت النحو علىومن تل  المصطلحات "المقصدية" و"المقبولية" و"العمومية" 

المصطلح على 

صيغة المصدر 

 الصناعي

 المقابل األجنبي مفهوم المصطلح

 المقصدية
 مصطلح يشير إلى اعتبار الذات مصدًرا

للمعنى وتوجيه المتلقي
(19)

. 
Intentionalite 

 المقبولية

مفهو  يُشير إلى قبول المرسل إليه خطاب 

التواصل، ويعتمد مصطلح "المقبولية" على 

"المقصدية" الرتباطه بقصد المرسل
(20)

. 
Acceptabilite 

 العمومية

صفة لإلنتاج األدبي تجعله صالًحا لكل 

اإلبداع  زمان ومكان، انطالقًا من أن مصدر

 ةيعند اإلنسان هو العقل الخاضع لقواعد منطق

بتغير العصر  هذه الصفة ال تتغيرو ،عامة

والبيئة
 (21)

. 

Universality 

يتعل  بالمصطلحات األجنبية وهو اختالف لواح  هذه المصطلحات التي  واألمر الثاني

المصدر الصناعي نُقلت إلى مصطلحات عربية تنتهي بـ الالحقة "يّة"، ما يجعل الحقة 

"يّة" تقابل عدة لواح  أجنبية، بالرغم من أن كال منها يُشير إلى داللة مختلفة عن 

، في اللغة tion ،-ics ،-logy ،-ism ،-ity- األخرى، وهي لواح  متعددة، نحو:

وبهذا فإن  في اللغة الفرنسية، -logieو -ismeو -viteو -iqueو tion- اإلنجليزية، و

صيغة المصدر الصناعي تُرجمت عن صيغ أجنبية مختلفة، ولذا  صيغة واحدة هي

 كما في األمثلة التالية: تضمنت هذه الصيغة دالالٍت متعددة لمفاهيم مختلفة،

 

                                           
 . 178ص ،مرجع ساب ، معجم المصطلحات األدبية المعاصرةانظر: سعيد علوش،  (19)

 .173، صمرجع ساب  ،معجم المصطلحات األدبية المعاصرة علوش،سعيد ( انظر: 20)

مرجع ، معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب مجدي وهبة و كامل المهندس،( انظر: 21)

 .261، صساب 
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 مقابالتها في اللغة اإلنجليزية المصطلحات على صيغة المصدر الصناعي

 االبتداعية

 االنطباعية

 الالشخصية

 الغائية

"Innovation" 

"Impressionism" 

"Impersonality" 

"Teleology" 

 مقابالتها في اللغة الفرنسية المصطلحات على صيغة المصدر الصناعي

 أدبية 

 مأساوية 

 إبداعية 

انسجامية
(22)

 

"Litteralisation" 

"Tragique" 

"Creativite" 

"Homologie" 

ل بيان ويتضح اختالف دالالت اللواح  المقابلة لالحقة المصدر الصناعي، من خال

المقصود من هذه المصطلحات، حيث إن المصطلحات تُشير إلى مفاهيم ومعان ليست 

 دالة على مفهو  المصدر الصناعي كما يلي:

 "Innovation" االبتداعية
ويُقصد بها الطريقة االبتداعية التي يخرج فيها األدباء عن أسالي  العرب، لتخليص 

زعم هذا المنهج أبو الطي  المتنبيالشعر من قيود الصناعة، ومن أشهر من ت
(23)

. 

 "Impressionismاالنطباعية "

حركة انتشرت في أواخر القرن التاسع عشر في كل الفنون، وهي ردة فعل للمذه  

الطبيعي والمذه  الرمزي، وتهدف هذه الحركة إلى بيان المؤثرات الخارجية على 

طباعات والمشاعر التي أثارها ص  الموق  في ذاته وإنما تُوص  االنوالنفس، فال يُ 

الموق  في اإلنسان
(24)

. 

 "Impersonality" الالشخصية
مصطلح يُقصد به في األدب سرد المؤل  لألحداث كما هي دون إقحا  آرائه وتعليقاته 

من أجل أن تصل الواقعية المؤثرة في القارئ من خالل السرد نفسه، ال من خالل وجهة 

دوث نتيجة عكسية في حال تدخل الكات ، أما في النقد نظر السارد، وذل  الحتمال ح

                                           
، 40، 32ص ،مرجع ساب  ،معجم المصطلحات األدبية المعاصرة علوش،انظر: سعيد  (22)

46. 

مرجع  ،واألدب معجم المصطلحات العربية في اللغةمجدي وهبة، وكامل المهندس، ( انظر: 23)

 .237، صساب 

مرجع  ،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدبمجدي وهبة، وكامل المهندس، ( انظر: 24)

 .65، صساب 
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قيُقصد بمصطلح "الالشخصية" استناد الناقد إلى معايير موضوعية في نقده ال تُبنى على 

نظرية فكرية موجودة من قبل، وال تتأثر بمشاعره ورأيه الشخصي
(25)

. 

 "Teleologyالغائية "

بتما  صورته ووجوده، كما يُستعمل تعني أن كل شي في الطبيعة يتحرك نحو غاية تتم 

المصطلح في النقد األدبي لتفسير األثر من خالل الغاية والداللة التي يهدف إليها 

النص
(26)

. 

 "Litteralisationأدبية "

مصطلح يُشير إلى الطابع الشاعري في األدب، حيث يُوص  العمل األدبي بوص  

بعيدًا عن مبدأ السببية الذي يربط بين دبية، "األدبية" بناًء على تحق  سمة الشاعرية األ

ظروف الكات  وإنتاجه األدبي؛ ألن هذا تفسير لدوافع اإلنتاج ال اإلنتاج ذاته
(27)

. 

 "Tragiqueمأساوية "

وصول البطل إلى درجة من اليقين بتوالي األقدار المحزنة ويعني هذا المصطلح 

ستسلم خاضعًا للمأساة التي لن يتمكن ومالزمتها له بحيث يستحيل عليه تغيير مصيره، في

من تغييرها
(28)

. 

 "Creativiteإبداعية "

ويُشير المصطلح إلى عدة دالالت التمكن من إبداع وحدات جديدة مبتكرة في نظا  ما، 

 المقدرة على إنتاج الجمل الجديدة، ومنها ما أن اإلبداعية هي منها ما ذكره تشومسكي من

إنتاج وقدرة تخيلية من منظور  هو اإلبداعية مفهو  نذه  إليه ماشري الذي يرى أ

شاعرية التخيل
 (29)

. 

 "Homologieانسجامية "

مصطلح يُشير إلى تطاب  صورتين أو تعادلهما في المنط  الصوري، كما تُشير 

االنسجامية في الرواية إلى تحق  االنسجا  بين بنية الرواية الكالسيكية وبنية التبادل في 

يبرالياالقتصاد الل
(30)

. 

 

                                           
مرجع  ،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدبمجدي وهبة، وكامل المهندس، ( انظر: 25)

 .314، صساب 

مرجع  ،طلحات العربية في اللغة واألدبمعجم المصمجدي وهبة، وكامل المهندس، ( انظر: 26)

 .264، صساب 

 .32ص ،مرجع ساب  ،معجم المصطلحات األدبية المعاصرة علوش،انظر: سعيد  (27)

 .40ص ،مرجع ساب  ،معجم المصطلحات األدبية المعاصرة علوش،انظر: سعيد  (28)

 .46ص ،مرجع ساب  ،معجم المصطلحات األدبية المعاصرة علوش،انظر: سعيد  (29)

 .40ص ،مرجع ساب  ،معجم المصطلحات األدبية المعاصرة علوش،انظر: سعيد  (30)
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 وص  المصطلحات في المعاجم عينة الدراسة 

بعد النظر في المصطلحات التي وردت في المعاجم عينة الدراسة وجد البحث أن 

المصطلحات التي نُقلت إلى صيغة المصدر الصناعي لها صيغ مختلفة في اللغات 

 جليزية أو الالحقةفي اللغة اإلن "ism"المترجم منها، لكن الصيغ التي تنتهي بالالحقة 

"isme"  في اللغة الفرنسية هي التي تحمل داللة المصدر الصناعي، ولذا جرى البحث

اللغتين اإلنجليزية والفرنسية؛ للوقوف على  تافي كل "ism/isme"للتعري  بالالحقة 

 ."يّة"داللتها ومدى مناسبتها لداللة الحقة المصدر الصناعي 

 :  ISME = ISMالمعنى الداللي لالحقة 

( في اللغة اإلنجليزية إلى االستعمال كناية عن نظرية أو ISMتشير داللة الالحقة )

مذه 
(31)

، وهي الحقة معناها عمل أو عملية، أو طريقة في العمل أو السلوك مميز 

لشخص معين، أو بمعنى حالة أو خاصية، أو مذه  أو عقيدة، أو صفة مميزة
(32)

 ،

ة الفرنسية إلى الداللة على االنتماء إلى اتجاهات ( في اللغISMEوتُشير الالحقة )

مذهبية أو سياسية
(33)

، أو إلى تيار سياسي أو ديني أو فلسفي، وغير ذل 
(34)

. 

وكما مر آنفًا فإن الحقة المصدر الصناعي "يّة" تُْكِس  المصطلح الداللة على 

المذاه  واالتجاهات والنُظم
(35)

لمعنى ( تتضمن اISME = ISM، ولذا فالالحقة )

مصطلحات ذات لواح  أجنبية المناس  لمعنى الحقة المصدر الصناعي، ونظًرا لوجود 

الدراسة المصطلحات  صنفت، فقد مختلفة قد تُرجمت إلى صيغة المصدر الصناعي

 :تصنيفين

مصطلحات على وزن المصدر الصناعي تقابل مصطلحات أجنبية تنتهي بالالحقة  -أوالً 

(ISME = ISM)القسم بالمصطلحات األجنبية التي تتضمن الالحقة  ، وأُردف هذا

"ism" أو "isme.ولكنها لم تُنقل إلى صيغة المصدر الصناعي " 

                                           
(

31
) The oxford English-Arabic Dictionary, Edited by N.S. DONIACH, 1981 at the 

university Press Oxford, p 620. 

لماليين، ، دار العلم لالمورد الحديث: قاموس انجليزي عربيانظر: رمزي منير بعلبكي،  (32)

 .611  ، ص2008بيروت،  ،1ط

 :( انظر: المعجم الفرنسي على الرابط33)
 isme#10927815-https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/isme/186471?q= 

(
34

) Colette Buguet-Melançon et André-G. Turcotte, La lecture efficace lecon 11: 

Racines, préfixes, suffixes, Le Centre collégial de développement de matériel 

didactique (CCDMD), 2007, Le lien: 

      https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=39#  
 .)مفهو  المصدر الصناعي( ه الدراسةذمن ه 7انظر: ص (35)

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/isme/186471?q=-isme#10927815
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=39
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مصطلحات على وزن المصدر الصناعي تقابل مصطلحات أجنبية أُلحقت بلواحق  -ثانيًا

 .مختلفة

حقة مصطلحات على وزن المصدر الصناعي تقابل مصطلحات أجنبية تنتهي بالال -أوالً 

(ISME = ISM): 

" في اللغة ismتبين من خالل البحث أن المصطلحات التي تنتهي بالالحقة "

" في اللغة الفرنسية تدل داللة بينة في الغال  على معنى ismeاإلنجليزية، والالحقة "

المصدر الصناعي، إذ تُشير كثيٌر من تل  المصطلحات إلى مفهو  المنهج أو النظرية أو 

( Culturl Pluralismالتعددية الثقافية )و( Colloquialismالعامية ): العقيدة، مثل

(Culturl relativismالنسبية الثقافية )و
(36)

(، Conformism، واالمتثالية )

(Imagism(، والتصويرية )Existentilismوالوجودية )
(37)

، والبنيوية، 

(Structuralisme) ( والتجريبيةEmpirisme( والحوارية ،)Dialogisme ،)

(Bilinguismeواالزدواجية اللغوية )
(38)

. 

 وفيما يلي بيان لمفاهيم هذه المصطلحات:

مصطلح يُشير إلى حالة أو خاصية في اللهجات تُمثل  :Colloquialismالعامية 

الكال  غير الرسمي، والكتابة غير الرسمية للغة معينة
(39)

. 

وك لُغوي يمتل  به الفرد أو اتجاه أو سل: Culturl Pluralismالتعددية الثقافية 

الجماعة أكثر من نظا  من المعتقدات والقيم واالتجاهات الثقافية
(40)

. 

نظرية تقو  على مبدأ فهم ثقافة المجتمع، : Culturl relativismالنسبية الثقافية 

وتناول ذل  في إطار خاص من المعايير والمعتقدات واالتجاهات ال يصلح توظيفه لثقافة 

تركة بين الثقافاتال تؤمن هذه النظرية بوجود قيم ومعتقدات مش أخرى، كما
(41)

.  

                                           
مرجع  ،معجم لونجمان لتعليم اللغات وعلم اللغة التطبيقي وآخرون، ريتشاردجاك ( انظر: 36)

 .179 -178، 120، صساب 

مرجع  ،المصطلحات العربية في اللغة واألدبمعجم  المهندس، كاملوهبة، ومجدي ( انظر: 37)

 .107، 430، 61ص ،ساب 

، 53-52ص ،مرجع ساب  ،معجم المصطلحات األدبية المعاصرة علوش،انظر: سعيد  (38)

60 ،79 ،108. 

مرجع  ،معجم لونجمان لتعليم اللغات وعلم اللغة التطبيقي وآخرون، ريتشاردجاك ( انظر: 39)

 .120، صساب 

مرجع  ،معجم لونجمان لتعليم اللغات وعلم اللغة التطبيقي وآخرون، ريتشاردجاك ( انظر: 40)

 .179 -178، صساب 

مرجع  ،معجم لونجمان لتعليم اللغات وعلم اللغة التطبيقي وآخرون، ريتشاردجاك ( انظر: 41)

 .179، صساب 
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اتجاه فكري يسير فيه اإلنسان يدل هذا المصطلح على  :Conformism االمتثالية

في مجتمعه فيما يتعل  بأفكاره وعواطفه، وغالبًا ما تتجلى مخالفة  معينة وفقًا ألعرافٍ 

إحدى  ةالقديماالتجاهات رين الذين تُعد الثورة على هذا االتجاه لدى بعض األدباء والمفك

أبرز سماتهم
(42)

. 

نزعة فلسفية تجعل األهمية الكبرى متعلقة بوجود الفرد  :Existentilism الوجودية

في الكون، وإبراز صفاته الجوهرية، وفي منتص  القرن العشرين أصبح مصطلح 

ر في كتاب "الوجود والعد "، "الوجودية" يُطل  على نظرية نادى بها جان بول سارت

تبنى فيه فكرة أن الوجود الفعلي هو خروج الفرد من حالة الخمول والقل  واليأس إلى 

الحرية المطلقة من خالل ثورة نفسية، فيكون مسؤوالً عن نفسه وجميع تصرفاته، وبعد 

 فرنسيةذل  أصبح مصطلح "الوجودية" بعد الحرب العالمية الثانية مذهبًا اعتنقته طائفة 

له كامل "الوجودية المسيحية" ترى أن اإلنسان منذ خروجه إلى حيز الوجود،  ُعرفت بـ

المسؤلية في تنفيذ إرادة هللا، وكان أثر هذه النظرية واضًحا على األدب والحرية 

الفرنسي
(43)

. 

مذه  للشعر الحديث ظهر في إنجلترا يُشير المصطلح إلى  :Imagism التصويرية

( بزعامة الشاعر األمريكي عزرا باوند، ويهدف شعراء هذا  1917 - 1909وأمريكا )

محاولة إيضاح يسعون إلى المذه  إلى التخلص من الرمزية والغموض في الشعر، و

الصور الشعرية، وأن تكون موحية بصور مرئية حيوية، وقد تأثر شعراء هذا المذه  

بالشعر الياباني والصيني
(44)

. 

تكون البنية بموجبها واضحة نظرية لوص  البنية، : Structuralisme البنيوية

من خالل ارتباط عناصرها بعالقات
(45)

ويوظفها علماء اللغة لدراسة النصوص دراسة ، 

لغوية
(46)

.  

                                           
مرجع  ،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب المهندس، كاملوهبة، ومجدي ( انظر: 42)

 .61ص ،ساب 

مرجع  ،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب المهندس، كاملوهبة، ومجدي ( انظر: 43)

 .430ص ،ساب 

مرجع  ،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب المهندس، كاملوهبة، ومجدي ( انظر: 44)

 .107ص ،ساب 

 .53-52ص ،مرجع ساب  ،معجم المصطلحات األدبية المعاصرة علوش،انظر: سعيد  (45)

مرجع  ،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب المهندس، كاملوهبة، ومجدي ( انظر: 46)

 .97ص ،ساب 



 م2020 أكتوبر(  11العدد )   - الرابعاجمللد                                                 اجمللة العربية مـــــــداد

 

 

129 

اتجاه يعني إمكانية التعرض للموضوعات دون االنطالق  :Empirismeالتجريبية 

ذي يستوج  االنسجا ، استنباطي، ويخضع للمبدأ التجريبي ال-من نمط افتراضي

والبساطة، والشمولية
(47)

. 

مصطلح يُشير إلى خاصية الحركة التركيبية عند  :Dialogismeالحوارية 

تقو  على مبدأ أن الجدال ال يقو  بين الشخصيات فقط وإنما يكون و"دوستيوفسكي" 

الصراع بين مختل  العناصر واألحداث
(48)

. 

ة مميزة لسلوك لغوي عند فرد أو جماعة حال :Bilinguismeاالزدواجية اللغوية 

تقتضي إتقان لغتين بحكم الظروف الثقافية كاالستعمار وتعدد القوميات
(49)

. 

" أو ismومعظم ما ورد في المعاجم الثالثة من مصطلحات تنتهي بالالحقة "

"isme ،تتضمن معنى المصدر الصناعي وقد تُرجمت إلى صيغة المصدر الصناعي "

هي تندرج ضمن أحد حالين، إما مصطلحات تحمل معنى المصدر وما عدا ذل  ف

الصناعي ولكنها صيغت على صيغة أخرى، وإما مصطلحات ال تحمل معنى المصدر 

الالحقة الدالة على نظرية أو  بوصفهفيها لم يرد  ism " /ismeالصناعي؛ ألن المقطع "

 ير ذل ، وبيان ذل  كما يلي: غ وأ ادينيً أو  اسياسيً أو  افكريً  سواًء كان منهجاتجاه أو 

" معناها يتضمن داللة المصدر isme" أو "ismمصطلحات تنتهي بالالحقة " -أ 

 الصناعي ولكنها لم تُترجم إلى صيغة المصدر الصناعي:
" وتتضمن ismمن مصطلحات تنتهي بالالحقة " معجم لونجمانجميع ما ورد في 

صدر الصناعي عدا مصطلح يتضمن داللة المصدر الصناعي قد نُقلت إلى صيغة الم

" ويحمل داللة المصدر الصناعي ولكنه نُقل إلى صيغة مختلفة، وهو ismالالحقة "

"Reconstructionismالبنائية"  " تُرجم إلى إعادة البناء، وقد َيصدُق عليه مصطلح"

أُشير في شرح التعري  إلى منهج ونظرية تربوية، و ألن المقصود منه الداللة على

ق "البنائية" على هذا المصطلح، وهي كلمة مقابلة لـ "التقدمية" التي تُشير إلى منهج إطال

تربوي آخر
(50)

. 

فإلى جان  ما نُقل فيه من  المصطلحات العربية في اللغة واألدب"معجم "وأما 

" إلى صيغة ismالمصطلحات الدالة على االتجاهات والنظريات التي تنتهي بالالحقة "

فقد ُوجدت عدة مصطلحات تُرجمت إلى صيغة مركبة تتضمن  المصدر الصناعي،

                                           
  .61-60ص ،مرجع ساب  ،معجم المصطلحات األدبية المعاصرة علوش،انظر: سعيد  (47)

  .79ص ،مرجع ساب  ،معجم المصطلحات األدبية المعاصرة علوش،انظر: سعيد  (48)

  .108ص ،مرجع ساب  ،معجم المصطلحات األدبية المعاصرة علوش،انظر: سعيد  (49)

مرجع  ،معجم لونجمان لتعليم اللغات وعلم اللغة التطبيقي ريتشارد وآخرون،جاك انظر:  (50)

 .567-566ص ،ساب 
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اإلشارة إلى مذه  أو مدرسة أو عقيدة، وهي معاٍن يتضمنها مفهو  المصدر الصناعي، 

 مثل:

، النزعة Empiricism، المذه  التجريبي Anti-formalismمدرسة المعاني 

Spiritualism، المذه  الروحي Historicismالتاريخية 
(51)

. 

" ومعناها ال يتضمن المصدر isme" أو "ismمصطلحات تنتهي بالالحقة " - ب

 الصناعي: 

فيها الالحقة المقصود بها التعبير عن  ism/ismeوهذه المصطلحات ال يُمثل المقطع 

 غير ذل . وأتيار سياسي أو عقائدي أو فلسفي 

المصطلحات "معجم وجميع المصطلحات الفرنسية الواردة في المعجم عينة الدراسة 

تضمنت داللة المصدر الصناعي إال  "isme"التي تنتهي بالالحقة  األدبية المعاصرة"

مع كونه ال يُشير إلى  "isme"" تضمن المقطع Sociologismeمصطلًحا واحدًا هو "

  تيار أو مذه ، وإنما يُقصد به "المنط  االجتماعي". 

ليزية تضمنت المقطع فقد وردت فيه ثالث مصطلحات إنج لونجمانأما معجم 

"ism:دون أن يتضمن معناها االنتماء إلى مدارس أو تيارات أو مذاه ، وهي " 

Neologism بمعنى كلمة جديدة أو عبارة جديدة، وSpoonerism   ويعني التلعثم

 ويعني القياس المنطقي.  Syllogismأو الخطأ العكسي، و

ت مجموعة من المصطلحات ورد معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدبوفي 

" ولكنها ال تُشير إلى داللة المصدر الصناعي، نحو: ismاإلنجليزية تنتهي بالمقطع "

anachronism  ،وتعني المفارقة الزمنيةarchaism  ،وتعني الكلمة المهجورة

Barbarism  ،وتعني التوعر أو الوحشيCriticism .وتعني النقد 

ر الصناعي تقابل مصطلحات أجنبية أُلحقت بلواح  مصطلحات على وزن المصد -ثانيًا

 :مختلفة

نُقلت كثير من المصطلحات إلى صيغة المصدر الصناعي دون أن تتواف  داللتها مع 

داللة المصدر الصناعي، بل إن كثيًرا منها يحمل داللة الصفات أو المصادر، وليس في 

ء  مع الالحقة "يّة"، وفيما اللواح  الفرنسية واإلنجليزية في هذه المصطلحات ما يتال

يلي أمثلة لتل  المصطلحات، ويتبعها نماذج للواح  التي يكثر نقلها إلى الحقة المصدر 

 الصناعي مع اختالف دالالتها.

مصطلحات إنجليزية نُقلت إلى المعجم العربي - أ
(52)

 

                                           
مرجع  ،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب المهندس، كاملوهبة، وانظر: مجدي  (51)

 .348، 406، 347، 345ص ، ساب
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 المصطلح اإلنجليزي المصطلح العربي

 Trilogy الثالثية

 Quatrain الرباعية

 Innovation داعيةاالبت

 Universality العمومية

 Teleology الغائية

 Impersonality الالشخصية

 Pragmatics التداولية

مصطلحات فرنسية نُقلت إلى المعجم العربي - ب
(53)

 

 المصطلح الفرنسي المصطلح العربي

 Litteralisation األدبية

 Homologie االنسجامية

 Trgique المأساوية

 Creativite اإلبداعية

 Figuratif التصويرية

 Associative الجمعية

 Scriptible النسخية

 نماذج للواحق أجنبية مختلفة صيغت ترجمتها العربية على الحقة المصدر الصناعي:

اللواح  األجنبية المتعددة المقابلة لالحقة المصدر الصناعي تتراوح بين عدة صيغ، 

رجمة محددة ال تتضمن معنى الحقة المصدر الصناعي، ولكل من هذه اللواح  المتعددة ت

 ولذل  ال تعتبر مقابله له.

                                                                                                       
مرجع  ،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب المهندس، كاملوهبة، وانظر: مجدي  (52)

معجم لونجمان  ريتشارد وآخرون،جاك ، و: 314، 261، 237، 147، 130ص ،ساب 

 .523ص ،مرجع ساب  ،لتعليم اللغات وعلم اللغة التطبيقي

، 40، 32ص ،مرجع ساب  ،لحات األدبية المعاصرةمعجم المصط علوش،انظر: سعيد  (53)

47 ،63 ،636. 



 Doi: 10.12816/mdad.2020.122952 فاطمة عبيد عبداهلل اجلدعاني
 

 

132 

( في المعجم ity-( و)logy-( و)tic-( و)tion-من أبرز تل  اللواح  )

( في المعجم ite-( و )logie-( و)ique-( و)tion-اإلنجليزي/عربي، وهي تقابل )

حقة المصدر الصناعي أكثر الفرنسي/عربي، وبوص  هذه اللواح  قد تُرجمت إلى ال

 من غيرها سعى البحث لبيان داللة كل منها على النحو اآلتي:  

 Tion (Tion, suffix:)داللة الالحقة 

في اللغة اإلنجليزية هي الحقة من أصل التيني، تستخد  لتشكيل األسماء المجردة من 

سواء كانت للتعبير أو جذور الكلمات التي ال تتطاب  مع األفعال،  -المصادر -األفعال 

 للتعبير عن (، أوcommendation، الثناء  revolution)الثورة  ، نحو:عن الحدث

(starvation، الجوع contrition)الند   ، نحو:الحالة
(54)

. 

الحقة لتشكيل األسماء، وتُضاف لألسماء الفرنسية المنقولة  هي وفي اللغة الفرنسية

resolutionوالنهاية  ،finitionعن الالتينية، نحو: القرار 
(55)

 . 

 ique  /Ics (Ics / ique, suffix :)داللة الالحقة  

األسماء التي تدل على مجموعة من  إلى Icsالالحقة  شيرفي اللغة اإلنجليزية تُ 

 ic- الحقائ  والمعارف والمبادئ، وما إلى ذل ، وعادة ما تتطاب  مع الصفات المنتهية

tactics التكتيكات، physics طبيعياتال؛ مثل:  ical- أو
(56)

 . 

شكيل الصفات، نحو: رومانسي تإلى  iqueشير الالحقة تُ  في اللغة الفرنسيةو

romantique وسحري ،magique
(57)

، نحو: الروبوتات األسماء المؤنثة شكيل، أو لت

robotique
(58)

. 

 logy / logie (logy / logie, suffix:)داللة الالحقة 

                                           
/https://www.dictionary.com/browse- انظر: موقع القاموس اإلنجليزي على الرابط: (54)

tion  
 انظر: موقع "قاموس اللواح  الفرنسية"، على الرابط: (55)

https://petitrobert.lerobert.com/demo/AidePR/Pages/SuffixesT.HTML 
 ionary.com/browse/icshttps://www.dictموقع القاموس اإلنجليزي على الرابط  انظر: (56)

(
57  ( Colette Buguet-Melançon et André-G. Turcotte, La lecture efficace lecon 11: 

Racines, préfixes, suffixes, Le Centre collégial de développement de matériel 

didactique (CCDMD), 2007, Le lien: 

      https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=39#. 

 انظر: موقع "قاموس اللواح  الفرنسية"، على الرابط: (58)
om/demo/AidePR/Pages/SuffixesT.HTMLhttps://petitrobert.lerobert.c 

 

https://www.dictionary.com/browse/-tion
https://www.dictionary.com/browse/-tion
https://www.dictionary.com/browse/-tion
https://petitrobert.lerobert.com/demo/AidePR/Pages/SuffixesT.HTML
https://petitrobert.lerobert.com/demo/AidePR/Pages/SuffixesT.HTML
https://www.dictionary.com/browse/ics
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=39
https://petitrobert.lerobert.com/demo/AidePR/Pages/SuffixesT.HTML
https://petitrobert.lerobert.com/demo/AidePR/Pages/SuffixesT.HTML
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لالحقة  ةً مقابل كلمة "علم" أحيانًا، وفي أحيان أخرى تكون مقابل تُستعمل هذه الالحقة

المصدر الصناعي
(59)

في اللغة اإلنجليزية كلمة من أصل يوناني، مرتبطة بمعنى ، وهي 

 الجذور لتشكيل األسماء حس  المعاني التي تكون مجاالً للدراسة، مثل: 

astro- + -logy → astrology :(النجو  على األحداث دراسة تأثير )علم التنجيم 

bio- + -logy → biology (علم األحياء: دراسة حياة األشياء)
(60)

. 

 ، وعلم النفسbiologieعلم األحياء  شير إلى العلو ، نحو:وفي اللغة الفرنسية أيًضا تُ 

psychologie 
(61)

. 

  ity / ite (ity / ite, suffix:)داللة الالحقة 

د  لتشكيل األسماء المجردة التي تعبر عن الوضع أو في اللغة اإلنجليزية الحقة تستخ

Civility، والمالطفة  Jollityالحالة، مثل: البهجة 
(62)

. 

، أو لتشكيل Météoriteوفي اللغة الفرنسية الحقة لتشكيل األسماء، مثل: نيزك 

، وهم الكنسيون من أصل يونانيjésuiteالصفات، مثل: اليسوعيون 
(63)

. 

  : الخاتمة

اإلشارة إليه في ختا  تحليل المصطلحات التي صيغت على وزن المصدر مما تجدر 

 الصناعي أن تعدد المقابالت األجنبية لالحقة المصدر الصناعي قد يوهم بتعدد دالالت

هذه الالحقة
(64)

اللواح  التي تنتهي بها تل  المصطلحات  ت، ولكن بعد النظر في دالال

ر المترجمين، وعد  اتفاقهم على منهج يتضح أن المعضلة تكمن في اختالف وجهة نظ

 إلى مجموعة من النتائج على النحو اآلتي: الدراسة تموحد في الترجمة، وقد توصل

 

                                           
بحث في تطور اللغة: المصدر الصناعي ، صيغة " ،الجوزو مصطفى عليانظر:  (59)

 .68، صمرجع ساب  ،"الهوية

على الرابط   wordreference.comانظر: موقع  (60)
logy-ference.com/definition/http://www.wordre 

(
61  ( Colette Buguet-Melançon et André-G. Turcotte, La lecture efficace lecon 11: 

Racines, préfixes, suffixes, Le Centre collégial de développement de matériel 

didactique (CCDMD), 2007, Le lien: 

      https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=39# 

 /ity-https://www.dictionary.com/browseانظر: موقع القاموس اإلنجليزي على الرابط:  (62)

 وس اللواح  الفرنسية"، على الرابط: انظر: موقع "قام (63)
https://petitrobert.lerobert.com/demo/AidePR/Pages/SuffixesI.HTML 

بحث في تطور اللغة: المصدر الصناعي ، صيغة " ،الجوزو مصطفى عليانظر:  (64)

 .68، صمرجع ساب  ،"ويةاله

http://www.wordreference.com/definition/-logy
http://www.wordreference.com/definition/-logy
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=39
https://www.dictionary.com/browse/-ity
https://petitrobert.lerobert.com/demo/AidePR/Pages/SuffixesI.HTML
https://petitrobert.lerobert.com/demo/AidePR/Pages/SuffixesI.HTML
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في اللغة الفرنسية هي التي تتواف   "isme"في اللغة اإلنجليزية و" ism"الالحقة  -1

ناعي ، وعليه فإن المقابل للمصدر الص"يّة"داللتها وداللة الحقة المصدر الصناعي 

في  "isme"في اإلنجليزية، والالحقة  "ism"هو المصطلح الذي ينتهي بالالحقة 

الفرنسية، وما عدا ذل  من مصطلحات فيصدق عليها صيغ عربية أخرى غير صيغة 

 المصدر الصناعي. 

هناك لواح  أجنبية مختلفة المعاني تختل  داللتها عن داللة الحقة المصدر  -2

المصدر الصناعي حينًا، وإلى لواح  أخرى حينًا آخر، ما الصناعي، تُنقل إلى الحقة 

 ينفي احتمال كونها مقاباًل لالحقة المصدر الصناعي.

تعدد الصيغ العربية المترجمة عن صيغة أجنبية واحدة يعود إلى عد  النظر بدقة في  -3

، والش  في أن توافر صيغ داللة كل من هذه الصيغ لمعرفة ما يُناسبها من المقابالت

بية متنوعة دليل على غنى اللغة العربية، ما يُوج  توظي  هذه الصيغ عند عر

 .فًا يرقى إلى ثراء اللغة العربيةالترجمة  توظي

عند نقل المصطلحات وترجمتها إلى اللغة العربية يج  تحري معاني اللواص   -4

تكون ، فقد ومقابالتها، وال يُكتفى بمعنى الكلمة فقط؛ ليُنتقى الصواب من المقابالت

ترجمة الكلمة قبل إضافة اللواص  إليها صحيحة ومناسبة لما نُقلت عنه من مقابل 

أجنبي، ولكن بعد إضافة السواب  واللواح  ينشأ مصطلًحا جديدًا محمالً بمعاٍن 

ودالالت غايتها اإلشارة إلى مفهو  بحد ذاته وقد ُضمنت هذه اإلشارة في الالصقة، 

طلحات العناية بكل داللة يتضمنها المصطلح، ولذا يلز  عند ترجمة هذه المص

 .ومراعاة المعاني الدقيقة التي تكتسبها المصطلحات من السواب  واللواح 

والبد من عد  االلتزا  بمعيارية في االصطالح أحد أهم أسباب فوضى المصطلحات،  -5

عانيهما وم المترجم منها والمترجم عنها، اللغتين كلتا التدقي  في السواب  واللواح  في

ؤدي حتًما إلى ترجمة المصطلحات الترجمة تحمالنه من دالالت؛ ألن ذل  يوما 

  الصحيحة.

 لتوصياتا

   عند ترجمة المصطلحات، وتحديد ما  –السواب  واللواح   –العناية بداللة اللواص

يُقابلها في اللغة العربية بدقة، ال سيما داللة اللواح ؛ ألنها سمة بارزة في كثير من 

 المصطلحات العلمية المنقولة من اللغات األخرى.

  يجدر بالمؤسسات العلمية المعنية باللغة العربية من مجامع لغوية ومراكز بحثية

وجامعات االتفاق على تقنين محدد لنقل المصطلحات، ووضع المعايير عند ترجمتها 

  وتعريبها.
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