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Cnplet/MEN     www.cnplet.net    Timsal N Tamazight N°7, Septembre 2016 

-1- 

        مقاربة �ديدةمقاربة �ديدةمقاربة �ديدةمقاربة �ديدة: : : : �صطالح يف ا�لغة العربية�صطالح يف ا�لغة العربية�صطالح يف ا�لغة العربية�صطالح يف ا�لغة العربية

Khalid Lachheb 

NYC College of Technology 

Brooklyn, USA  

  

  :نناقش يف هذه الورقة القضا" التالية

  التعريف /لنظرية العامة لالصطالح) ,ٔ 
 نقد هذه النظرية يف ضوء �قرتا;ات اليت 8رامكت يف الس4نني أ��رية) ب
  دة لت@ليل املصطل@اتاقرتاح مقاربة �دي) ج
  ٕاجيابيات هذه املقاربة) د
        النظرية العامة لالصطالحالنظرية العامة لالصطالحالنظرية العامة لالصطالحالنظرية العامة لالصطالح. . . . 1111

، Sager) 1990(نقرتح، يف هذا العرض، مالمـح نظرية �لوحTدات �صطالحRة، ونبني، تبعا ٔ�عامل ساكري 

وندمع  n.1دم كفاية النظرية العامة لالصطالح Temmerman) 2000(، و8ميريمان Cabré) 2000(واكaري 

سواء اكنت (الفكرة القائv بuٔن �صطالح /عتباره مجموnة من الو;دات �صطالحRة ال يقرتن، فقط، /�لسانيات 

و/لتايل، . ، ولكن ميك}ه ,ٔن يعاجل انطالقا من نظر"ت لغوية ٔ,و نظرية لالتصال ,ٔو املعرفة)لسانيات نظرية ٔ,و تطبيقRة

) Théorie générale de la Terminologie(لالصطالح فٕان النقاش ا~ي يقوده ٔ,نصار النظرية العامة 

)TGT (ة ٔ,و ٔ,نه �شلك ختصصا مس4تقال يصبح نقاشا �ري واردRىل . خبصوص �ونه ميتح من ا�لسانيات التطبيقnو

ن موضوع : العكس من ذ�، فٕان النقاش جيب ٔ,ن يطرح /لصيغة التالية ٕان املصطل@ات، ويه الو;دات اليت 8كّوِ

فانطالقا من ا�لسانيات من املمكن ٕاقامة نظرية . حتليلها انطالقا من ختصصات خمتلفة�صطالح، ميكن 

. �لمصطل@ات توصف دا�لها �و;دات ذات شلك ومضمون �كس4هبا اس4تعاملها، مضن رشوط �اصة، قمية خمتصة

@ات دون ومن الناحRة املنطقRة، فٕان هذه النظرية جيب ٔ,ن 8كون اكفRة لتuٔ�ذ بعني �عتبار خصوصية املصطل

و/ٕالضافة ٕاىل ذ�، فٕان هذا الت@ليل ا�لغوي جيب ,ٔن . معاجلهتا �و;دات خمتلفة عن اللكامت املعجمية �ري ا�تصة

فأ�مر يتعلق، . ي©}اسب وحتاليل ,ٔخرى ملعاجلة املصطل@ات، واليت جيب ,ٔن 8مكل وصفها ومتثل �اصيهتا املتعددة

                                         

.  
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ج، ±شلك فعال، نظر"ت خمتلفة هتدف ٕاىل متثيل الطرق ٕاذن، بوصف املصطل@ات من �الل سق م¬اكمل يدم

  2.اخلاصة �تلف مظاهر املصطلح

        مضمون النظرية مضمون النظرية مضمون النظرية مضمون النظرية . . . . 1111. . . . 1111

لقد شuٔ �صطالح احلديث، /عتباره ختصصا سقRا وتطبيقRا م}ظام، يف فRينا يف الثالثي´Rات انطالقا من ٔ,عامل 

¾م /الصطالح ٔ,س4با/ تطبيقRة، ٕاذ ;اول جتاوز فقد اكنت أ�س4باب اليت قادت ووسرت لاله). Wuster(ووسرت 

و~�، فقد . مشالك االتصال املهين، ويه مشالك جتد مصدرها يف nدم دقة وتنوع وتعدد معىن ا�لغة الطبيعية

Âة فعاRفRكa ىل فك التباس االتصال العلمي والتقينn دnساÆ فهذا �ه¾م، وهذه الرغبة . اعترب �صطالح ٔ,داة معل

  .اتصال �ري ملتËس يعكسان أ�فاكر الفلسفRة ملدرسة فRينا لبلوغ

ٕاال ٔ,ن اه¾مه النظري قد aزغ يف . اكن معل ووسرت ينصب nىل أ�س4ئv املهنجية واملعيارية ولÍس nىل ٔ,س4ئv نظرية

 وقد ظهرت نظريته يف ٕاطار تصور معارص 3.ما بعد ن©ÑRة �لتفكري يف سريورة العمل ا~ي قاده ٕالقامة معامج

لالصطالح، ٔ,ي يف ٕاطار مRدان تتقاطع فRه ا�لسانيات والعلوم املعرفRة وnلوم إالnالم واالتصال واملعلومRات، 

وقد حرص ووسرت موضوnه يف الو;دات املشرتكة واملو;Ùدة اخلاصة /ملبادئ  4.ومكوضوع �لت@ليل والتطبيق الصارم

وقRد جمال التخصص . فاهمي واملصطل@ات هبدف توحRدهاوقد قRد ال´شاط �صطالÜ يف مجع امل. العلمية والتق}ية

  5.ٔ�نه مل هيمت سوى /لتقين والعلمي

ٕان �صطالح، /ل´س4بة لووسرت، يتuٔسس، فعال، nىل دراسة املصطل@ات انطالقا من املفهوم ا~ي يعرب عنه، 

الق من تعيني وحتديد وٕاقامة يمت �نط. فاملفهوم ٕاذن، حمور العمل �صطالÜ. وكذ� nىل ٔ,ساس حتليل nالقاهتا

مفن الرضوري ٕاقامة مفاهمي والوصول ٕاىل اتفاق . املفاهمي يف حقل معريف معني لتثRËت ال©سميات املو;دة املناس4بة

حول مجموع اخلصائص ا�ٔكرث اشرتااك تì اليت متثل جزءا من احلقRقة، مع 8رك السامت أ�قل اعتيادا وا�ٔكرث متثيلية 

  .Rة �انبامن الناحRة الثقاف 

مفهنجية العمل . و/ل´س4بة �ل©سميات، فٕان التوحRد يق¬يض ;ذف التنوع �مسي لصاحل صورة مرجعية وا;دة

ويتقابل هذا الرشط مع مهنجية العمل القامويس ا~ي ). onomasiological(�صطالÜ، ٕاذن، مهنجية امسية 

  ). semasiological(يتوفر nىل �اصية معنوية 
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تقRمي ٔ,فاكر ووسرت من قõل nدد من الباحôني يف �صطالح، ٕاذ اعتربوها �ري اكفRة يك تuٔ�ذ بعني وقد متت ٕاnادة 

  .�عتبار الو;دات �صطالحRة يف ٕاطار سÍ}اريو اتصال م¬نوع

وتتuٔسس النظرية العامة لالصطالح، نظر"، nىل اسÑام ولكية املعرفة ا�تصة، وnىل ٔ,ساس الرغبة يف توحRد صور 

وس4نرتك �انبا nددا من املعطيات التجريRËة ونقدم العنارص أ�ساس4ية لنظرية ووسرت اليت نلخصها . ؤ,شاك÷ التعبري

  6:كام ييل

)1(  

  .يعد �صطالح جماال مس4تقال يتقاطع مع ختصصات ٔ,خرى اك�لسانيات واملنطق واملعلومRات) ,ٔ 

امسية (مي تعرب عهنا و;دات تعيني لغوية تعد املفاهمي موضوع اûراسة والبحث يف هذه النظرية، ويه مفاه) ب

وهتم هذه الو;دات جمال ختصص معني مع اس4تعامل مقRد يف  ). تعيي´Rة فقط(و�ري لغوية ) وتعيي´Rة يف نفس الوقت

  .هذا اýال

 تَُعّنيِ ) لغوية ٔ,و �ري لغوية(وهكذا، فاملصطلح و;دة . يمت حتديد املصطل@ات /عتبارها Æسميات لغوية �لمفاهمي) ج

  .مفهوما

يمت حتليل املصطل@ات /لنظر ٕاىل املفهوم ا~ي متث�، و±سËب ذ�، يمت تصور املفهوم /عتباره سابقا ,ٔو موجودا ) د

  .سلفا قõل ال©سمية

. تد�ل مفاهمي حقل معريف ما يف nالقات خمتلفة مع بعضها بعضا، وهوما �شلك ب´Rة مفهومRة لهذا اýال املعريف) هـ

  .8رجع ٕاىل املاكنة اليت حيتلها يف الب´Rة التصورية �لمÑالوقمية مصطلح ما 

هدف هذه النظرية هو دراسة املصطل@ات من م}ظور توحRد تصوري وتعيÍين ٔ,;ادي ا�لغة يف االتصال املهين ) و

  .الوطين ٔ,و م¬عدد ا�لغة يف ;اÂ اتصال دويل

رارات املعيارية اليت تب´هتا nدد من املؤسسات اûولية وقد اكن لهذه العنارص النظرية اليت تقدم هبا فوسرت تuٔثري يف الق

اليت تعىن /ملصطل@ات واملفاهمي، واليت جعلTت من املصطلح وطـرق بنائه ومتثي� مõادئ معTRارية ٔ,لزمت 

مقايÍس وقواnد Æسمية املصطل@ات، كام تقدمت هبا ) 10(ونعـرض يف . املصطلحيني /تباعها واخلضـوع لرشوطها

  707R:(7يقة وث (إال�زو 
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)2(  

  .جيب ٔ,ن يُقرن املصطلح /ملفهوم مõارشة، ؤ,ن يعرب عنه بوضوح) ,ٔ 

  .جيب ٔ,ن خيضع بناء املصطلح �ل�ذج املعجمية املوجودة يف ا�لغة) ب

  .جيب ٔ,ن �كون بناء املصطلح م´سجام مع القواnد العامة لبناء اللكمة) ج

  .جيب ٔ,ن �سمح املصطلح ٕ/عطاء اش4تقاقات م}ه) د

  .ال جيب ٔ,ن �كون املصطلح مهبام ؤ,ن �كون دقRقا وال يتضمن معلومات �ري رضورية )هـ

  . ال جيب ٔ,ن 8كون �لمصطل@ات مرادفات وال مشرتاكت لفظية، ؤ,ن 8كون ,ٔ;ادية املعىن) ز

  .جيب ٔ,ن �كون معىن املصطلح مس4تقال عن الس4ياق) ك

فõال´س4بة ٕاليه و;ده : وسرت انطالقا من النقط التاليةوميكن تفسري قصور النظرية العامة لالصطالح كام تقدم هبا و 

واملفاهمي . الواقع ميك}ه ٔ,ن يَُصْوَرن بواسطة العمل وا~ي ينظم املعرفة العلمية من �الل الب´Rة املنطقRة اليت يتضمهنا

َب´َْني م}طقRا ؤ,نطولوجRا بطريقة 8راتRËة   8.تُ

. د منوذ�ا جيب اتباnه لتنظمي مفاهمي لك املياد�ن املعرفRة أ�خرىٕان املعرفة العلمية، /عتبارها معرفة م¬Ñاسة، تع

الس4ياقات السوس4يو ثقافRة، واملناطق اجلغرافRة، : ؤ��ل ذ�، ننكر ,ٔو نلغي لك �خ¬الفات اليت تتضمهنا

8راض وميكن Æسوية املعرفة nرب ). ف� خيص 8منيطها ورشطها �ج¾عي(واخلصائص السوس4يو اق¬صادية، وا�لغات 

فٕاذا اكن /ٕالماكن توحRد املفاهمي، فذ� ممكن /ل´س4بة . ما يف ٔ,ي مس4توى من مس4تو"ت سريورة التوحRد

مفع سريورة التوحRد متحي التعددية �مسية . ومعايري إال�زو تعكس ±شلك ظاهر هذه الفكرة. �ل©سميات ٔ,يضا

  .واملفهومRة �لواقع

ون©R@ة ~�، فٕان قميهتا االتصالية يف . Æسمية املفاهمي يف االتصال املهين و8مكن الوظيفة املبارشة لالصطالح يف عنونة

ون©ÑRة . حفسب ووسرت، تَعد هذه القمية موضوع دراسة لتخصصات ٔ,خرى. اخلطاب املهين ال 8كون لها ٔ,ية ٔ,مهية

فالو;دة . النحوي ~�، ال تuٔ�ذ بعني �عتبار احلجم االتصايل �لمصطل@ات وال مظاهرها املقامRة، وال ٕاسقاطها

  .�صطالحRة حتلل ~اهتا من زاوية �اصة، زاوية التوحRد

وٕاذا مل 8كن . فه�ي تعترب املفاهمي ذوا� ساكنة. ٕان النظرية العامة لالصطالح ال هتمت، ,ٔيضا، بدراسة تطور املفاهمي

هنا ساكنة مصطل@ات فه�ي ال تتوفر، يف هذه و/ل´س4بة �ل. كذ�، فٕان الزاوية السا�كرونية اليت تتË}اها تعاجلها nىل ,ٔ
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ل وا;د هو السÑل  النظرية، nىل قمية ذريعية، وال تقدم ,ٔي تنوع داليل، ٔ�هنا مل يمت النظر ٕا�هيا ٕاال من �الل ِجسِ

 .املهين

ومع . ٕان االتصال املهين أ�صيل �كون صور" بني ا�تصني رمغ ,ٔنه ميكن القõول بوجود مس4توى ختصص م¬فاوت

  .املصطل@ات املو;دة ميكن ,ٔن تصلح للك مقامات االتصالذ�، جنزم بuٔن 

لقد ظهرت يف الس4نوات أ��رية تعاليق نقدية ;ديثة هتم راك�ز النظرية العامة لالصطالح، وقد بي´ت nدم قدرة هذه 

 ، ولكن، ٔ,يضا، nدم قدرهتا)املصطل@ات(النظرية، لÍس فقط، nىل تفسري االتصال ا�تص وو;داته ا�ٔكرث متثيلية 

ولقد ٔ,;الت هذه املساهامت النقدية nىل . nىل وصف التنوnات �صطالحRة يف لك تعقRداهتا ا�متثيلية والوظيفRة

ن راك�ز مزيته م¬عددة �خ¬صاصات املظاهر املعرفRة، واملظاهر ا�لغوية، واملظاهر : مظاهر ثالثة لالصطالح 8ُكَّوِ

 9.�ج¾عية

فة، حول مفهوم املعرفة ا�تصة نفسه ا~ي دافعت عنه النظرية العامة لقد مت ال©ساؤل، يف ٕاطار nلوم املعر 

فقد اقرتح . ويتعلق ا�ٔمر، ٔ,ساسا، ب¾ثل هذا املفهوم واخ¬الفه /لنظر ٕاىل املعرفة العامة حول العامل. لالصطالح

nمل النفس �ج¾عي، فقد دافع . /حôون، بدال من ذ�، ٕادما�ا معرفRا م¬نوnا وظيفRا يف ٕاجناز ا~وات املتلكمة

مôال، عن العالقة اûا�لية بني خمتلف طبقات املعرفة وسريورهتا اخلاصة /الك©ساب، كام ٔ,نه ركز nىل اخلاصية 

  .�ج¾عية لالصطالح

وقد اهمتت ا�لسانيات، من !هتا، فقط، /ملظاهر الوصفRة لالصطالح، وهو ;د فاصل ٔ,قرته النظرية العامة 

©شكRك، كذ�، يف الفرق بني املصطل@ات والو;دات املعجمية �لغة العامة، ويف اعتبار ومت ال . لالصطالح

�صطالح ختصصا تطبيقRا يف جمال معريف وا;د، ٕاذ اكن ش4به ممنوع تفسري �يف ,ٔن املصطل@ات Æشلك جزءا من 

  .كفاية ا~وات املتلكمة عندما 8ك©سب هذه أ��رية معارف خمتصة وتصبح ذوا� خمتصة

ظم املالحظات النقدية املو!ة �لنظرية العامة لالصطالح حتيل، مجيعها، nىل سلبيات النظرية لس4بËني ٕان مع

  :رئÍس4يني

  ٔ,مvَô الواقع و,ٔمvَô املعرفة واالتصال) ,ٔ 

  اق¬صار جمال التطبيق nىل التوحRد) ب

ح تعد ن©ÑRة لهذه املبادئ ٕان بعض تصورات النظرية العامة لالصطال) 2000، 1999(ميك}نا ٔ,ن نقول، تبعا لاكaري 

وتقوم هذه أ�مvô انطالقا من اقرتا;ني . لكن نقطا ٔ,خرى ال ميكن ترب�رها ٕاال /ٕال;اn Âىل موقف مôايل. التقليصية

  :اثنني
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  سابقة nىل ٔ,ي تعبري ) عكس املعرفة العامة(8كون املعرفة العلمية ) 1

  تاملعرفة العلمية مو;دة ومس4تقv عن ا�لغات والثقافا) 2

ومع ذ�، فٕان دراسة املعطيات احلقRقRة تقدم nددا من احلجج لتوضيح قصور النظرية العامة لالصطالح املب´Rة nىل 

  .وٕان اكنت تبدو، نظر"، �ري قابv �#حض. اقرتا;ات �ري مربرة

  

        نقد النظريةنقد النظريةنقد النظريةنقد النظرية. . . . 2222. . . . 1111

عامة لالصطالح، رمغ �وهنا م¬عددة ٕان حتليال ±س4يطا لالتصال ا�تص يف مقامات $نية خمتلفة يبني ٔ,ن النظرية ال

�خ¬صاصات، ال تuٔ�ذ بعني �عتبار املعطيات التجريRËة، وnىل اخلصوص الفرق ا~ي مت اûفاع عنه طويال بني 

ففي ٕاطار خمتص س4تعمل سريورات خمتلفة ميكن . ا�لسانيات و�صطالح، املبين nىل اخلاصية التقريRËة �لغة

  .تلتقي مع خصائص و;دات ٔ,خرى Æس4تعمل يف مقامات اتصال خمتلفةبواسطهتا توضيح وجود خصائص 

تقود& هذه املالحظة ٕاىل افرتاض ,ٔن الو;دات �صطالحRة تتقامس nددا من السامت مع و;دات ,ٔخرى من ا�لغة 

يتعلق أ�مر، ٕاذن، مبعرفة هل تعد املصطل@ات و;دات �اصة ختتلف . الطبيعية، و,ٔنظمة رمزية ,ٔخرى �ري لغوية

  .ما عن و;دات ت´متي ٕاىل طبقات ,ٔخرى من الرموزمتا

ٕان االتصال ا�تص لÍس صورة التصال خيتلف متاما عن االتصال العام، واملعرفة ا�تصة لÍست ال مو;دة وال 

  .مس4تقv متاما عن املعرفة العامة، وهذا أ�مر �كون يف لك مقامات االتصال

ريقة مس4تقv مبعزل عن دراسة رموز ل©سميات ٔ,خرى تتوافر هبا ون©ÑRة ~�، فٕان �صطالح ال ميكن تفسريه بط

قدرة ٕا;الية ٔ,و امسية، وال ميكن وصفه يف اس4تقالل عن رموز ,ٔخرى �لغة الطبيعية املكونة يه أ�خرى من دال 

و~�، جيب . ومدلول، وال ميكن لالصطالح ٔ,ن يظل مبعزل عن النظر"ت اليت هتدف ٕاىل تفسري االتصال واملعرفة

 10.صف املزية م¬عددة �خ¬صاصات �لو;دات �صطالحRةو 

        مقاربة �ديدةمقاربة �ديدةمقاربة �ديدةمقاربة �ديدة. . . . 2222

   11:، ويه كام ييل)2000(يتuٔسس تو!نا nىل التصورات اليت دافعت عهنا اكaري 

  . يعد �صطالح جماال معرفRا ت©سم فRه الو;دات �صطالحRة خبصائص معرفRة ولغوية واتصالية) ,ٔ 
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نظرية "ح، ؤ��ل ذ� نuٔ�ذ بعني �عتبار، فقط، ما ميكن ٔ,ن �كون Æشلك املصطل@ات موضوع �صطال) ب

   12".�لمصطل@ات

 .تعد املصطل@ات و;دات ;امv ملعرفة خمتصة ميكن ٔ,ن 8كون لها �اصية لغوية ٔ,و �ري لغوية) ج

و8مكن خصوصيهتا يف ). ٔ,و اللكامت(الو;دات املعجمية ) وختتلف كذ� عن(Æش4به الو;دات �صطالحRة ) د

  .ويعد معناها ن©ÑRة التفاق بني اخلرباء. رها ا~ريعي ويف دال�هتامظه

        تو�ه نظريتو�ه نظريتو�ه نظريتو�ه نظري. . . . 3333

   Æ:13سمح لنا التصورات السابقة ببلورة أ�بعاد النظرية التالية

يقود& تصور �صطالح جماال �لمعرفة م¬عدد �خ¬صاصات، كام ٔ,سلف}ا، ٕاىل اقرتاح ٔ,بعاد نظرية مõنية nىل ) 1

  .هر �لمصطل@ات، يقع فهيا ٕادماج مظاهرها ا�لغوية واملعرفRة واالتصاليةمعاجلة م¬عددة املظا

  .مظهر لغوي، ومظهر معريف، ومظهر اتصايل: يعد املصطلح، و;دة ذات مظاهر ثالثة) 2

تتوفر الو;دات ذات مضمون معريف خمتص nىل سامت لغوية ٔ,و �ري لغوية، لكن الو;دة �صطالحRة يه اليت ) 3

  . ة وتظهر يف لغة طبيعية8ك©سب خصائص لغوي

وتuٔ�ذ قدرة �نتقال هذه، بعني .   اعتبار املصطلح و;دة دينامRة ت´¬قل من جمال خمتص ٕاىل جمال خمتص ,ٓخر) 4

  .�عتبار، حترك و;دات املعجم العام حنو املعجم ا�تص

  .رةيصبح �شرتاك ا�لفظي وتعدد املعىن يف �صطالح التقليدي، وفقا ~�، ظواهر مرب ) 5

تتقامس الو;دات �صطالحRة نفس اخلصائص الصورية واûاللية �للكامت، رمغ اخ¬الفهام يف رشوط إالنتاج ) 6

والتلقي، وس©مت معاجلهتام �و;دات مقامRة تuٔيت من صورة ٔ,ساس وا;دة يه الو;دات املعجمية اليت 8رتبط بعدد �بري 

  .من املعلومات النحوية وا~ريعية واملوسوعية

وانتقاء هذه املعلومات ميكن ,ٔن تقودها الك©ساب قمية ذريعية . ط الرشوط املقامRة، فقط، بعض املعلوماتت´ش) 7

  ".خمتصة"ٔ,و " اصطالحRة"وٕا;دى هذه القمي ميكن نعهتا aكوهنا . �اصة 8رتبط ±سامت املدلول
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ن 8كون لها قمية ٕاىل تقدمي وصف صوري داليل ووظيفي �لو;دات اليت ميكن ,ٔ " نظرية املصطل@ات"تطمح ) 8

، كام هتمت بت´ش4يط هذه القمية والتعبري عن العالقات اليت تقوم مع رموز ٔ,خرى لنفس النظام  ,ٔو نظام "اصطالحRة"

  . ,ٓخر خمتلف، وذ� بغية تطو�ر املعرفة حول االتصال ا�تص،  وكذا الو;دات اليت Æس4تعملها فRه

مرسل (وذريعي ) داليل ومعجمي ونيص(ل ذات منط لغوي Æُس4تعَمل املصطل@ات يف اتصال خمتص �متزي بعوام) 9

واالتصال ا�تص يقõل، ٕاذن، بوجود مس4تو"ت ). مõارش، ,ٔو وس4يط، وس4يط لغوي ٔ,و معريف، مرَسل، مقامات

  .خمتلفة من التخصص

        عنارص ونتاعنارص ونتاعنارص ونتاعنارص ونتاجئجئجئجئ: : : : ٕاجيابيات املقاربة ا�لسانيةٕاجيابيات املقاربة ا�لسانيةٕاجيابيات املقاربة ا�لسانيةٕاجيابيات املقاربة ا�لسانية. . . . 4444

Æشلك مجيعها مصادر معلومات حيتا!ا لك لساين  معلوم ,ٔن النصوص واخلطا/ت املك¬وبة والشفوية �لمتلكمني

وتعد إالنتا�ات املك¬وبة والشفوية �لمختصني واخلرباء مادة �س4تقي مهنا . يعكف nىل دراسة لغة من ا�لغات

و8متزي اخلطا/ت ا�تصة هاته /ûقة و�ق¬صاد وال´سقRة، واملصطل@ات اليت . املصطلحي و;داته �صطالحRة

وبقدر ما تنخفض در�ة التخصص، فٕان اخلطاب �ك©سب خصائص خطاب . ادية املعىن يف معو$احتتوهيا 8كون ٔ,;

ٕاذ نالحظ nىل املس4توى اûاليل تنوnات مفهومRة و8كرارا والتباسا وغيا/ �#قة، ودر�ة nالية من : �ري خمتص

  . الرتادف

النص ا�تص ميì ب´Rة معرفRة م}ظمة و . وهكذا، فا�لغوي ا~ي هيمت /ملصطل@ات يبدٔ, مع� انطالقا من نص خمتص

  .حنو" تتكون من و;دات َمعرِفٍة خمتصة تصبح ٔ,نوية لش4بكة 8رتبط ف� بÍهنا بطرق خمتلفة

و8ك©سب و;دات النص ا�تص قميهتا . ولك نص خمتص يتضمن و;دات معىن nام وو;دات معىن خمتص

  .ال هو ا~ي يبلور مدلولها ورشوط اس4تعاملهافاý. �صطالحRة يف جمال خمتص عندما Æس4تعمل يف هذا اýال

وو;دات لغوية ) ت´متي ٕاىل ,ٔنظمة رمزية �ري طبيعية(ومن مضن الو;دات ذات دالÂ خمتصة هناك و;دات �ري لغوية 

الرصافة : فالو;دات ا�لغوية ا�تصة ميكهنا ,ٔن ت´متي ٕاىل خمتلف مكو&ت حنو ما). ت´متي ٕاىل ا�لغة الطبيعية(

  ).امجلل(والرت�يب ) الو;دات املعيارية(والو;دات املر�بة ) الو;دات املعجمية(املعجم  ،)رصفRات(

. والو;دات ا�لغوية املر�بة ميكن ٔ,ن 8كون ممعجمة وتصبح من املعجم، وٕان اكنت تتوفر nىل ب´Rة 8ر�يRËة من قõل

ن ما �سمى /الصطالح، حRث تعد الو;دات �ص   .طالحRة مقوالت امسيةومجموع الو;دات املمعجمة �ُكَّوِ

حبيث يتضمن هذا ). صواتة، رصافة، معجم، 8ر�يب(وميكن وصف الو;دات �صطالحRة انطالقا من حنو لغة ما 

  .النحو قواnد وقRود صورية، وبعض عنارص اûالÂ وا~ريعيات
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نظرية �لمصطل@ات يف  وٕاذا مت ٔ,�ذ هذه املبادئ بعني �عتبار، فٕان املسار ا~ي يقطعه ا�لغوي ا~ي هيمت ٕ/قامة

  14:ٕاطار لساين جيب ,ٔن �كون هو

  النص كنقطة بداية، وذ� /عتبار بنÍ¬ه ورشوطه املقامRة) ,ٔ 
ن هذه الب´Rة) ب   حتليل ب´Rة النص و5شف الو;دات اليت 8ُكَّوِ
  5شف الو;دات اليت تنقل املعرفة ا�تصة واحلامv ملعىن خمتص وعزلها وحتليلها) ج
  عجمية احلامv ملعىن خمتص وٕاقامة nالقات تصورية بني هذه الو;داتعزل الو;دات امل ) د
  .5شف املرادفات ,ٔو املتاكف6ات التصورية، سواء ٔ,اكنت املرادفات لكية ٔ,م جزئية) ك
  ٕاقامة ب´Rة تصورية �لنص ٕ/دماج الو;دات والعالقات) لـ
  الربط بني الب´Rة التصورية والب´Rة املقامRة) م

ن مبقدور ا�لساين ٕادراج حتليل هذه الو;دات يف نظرية ذات ٔ,ساس لغوي 8كون /س4تطاعهتا وبعد هذا املسار، فإ 

  .وصف اخلاصية املتعددة �لمصطل@ات
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