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توجد ظاهرة غريبة نصادفها في األوساط العلمية لطالما شدت انتباه اللغويين   
فقد .  بالنسبة لعالم الترجمة أثارت حيرتهم، و لكنها حقيقة تفرض نفسها و تعني الكثيرو

لوحظ في ميادين الشغل ذات الطابع العلمي و التقني كالشركات العاملة في مجال النفط 
أو اإللكترونيك أو اإلعالم اآللي أو الصناعة الصيدالنية أو غيرها من المجاالت أن 

 قدرة المختصين في هذه الميادين من مهندسين و معلوماتيين و أطباء و صيادلة لديهم
 في نطاق اختصاصهم حتى تندرجعجيبة على فهم بعض النصوص و المحادثات التي 

 من اللغة األجنبية المستعملة،  في حين أن المترجمين يجدون صعوبة عند عدم تمكنهم
بالغة في فهم تلك النصوص دون اللجوء إلى المعاجم و القواميس المتخصصة التي ال 

ن تلك المهارة و القدرة على تفكيك تلك النصوص التي تفي دائما بالغرض، و ال يكتسبو
 بأي معنى إال بعد سنين من الممارسة توحيتبدو لهم كمجموعة من الرموز ال 

  .المتواصلة أو العمل في ذلك الميدان خارج نطاق الترجمة
  

هي عماد النص العلمي      "فهل هي مسألة مصطلحات باعتبار المصطلحات 
 النص العلمي ال يتحقق إن ؟ 1"ى عقول أصحابه و عقول طالبيه جواز سفر للعلم إلو

إال بوجود مصطلحات دقيقة و مضبوطة يتداولها المختصون فقط، أم أن المسألة أبعد 
 أشمل و أعم و هو مدلوالمن ذلك و أكثر تعقيدا و تفوق بالتالي المصطلحات لتخص 

  ؟ " المفهوم"
  

 نقل تستعمل آخر التقنيات و أحدثها  المالحة البحرية ترتكز على وسيلةألنو 
في شتى المجاالت فإنها تشكل محنة بالنسبة للمترجم غير المتخصص الذي ال يفرق 

، اللتين ال يميز الواحدة منهما عن األخرى شيء سوى "السفينة"و " الباخرة"حتى بين 
كل تلك العمومية بالنسبة لألولى و التخصص بالنسبة للثانية، فكيف للمترجم أن يدرك 

األجزاء المعقدة التي تتكون منها السفينة و اآلالت المختلفة التي تسيرها في البحار،   
  و المعامالت التي تقوم بها كالتأجير و التأمين و غيرها، و التي تفوق معارفه اللسانية ؟
                                                 

، الجزء الثاني، الطبعة األولى، دمشق، دار الطليعة دراسات في الترجمة و المصطلح و التعريبشحادة الخوري،  1
  64، ص 2001الجديدة، 
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و ما يهمنا في بحثنا هذا هو تلك المعامالت ال سيما القوانين التي تحكمها       
الذي يعتبر أداة البالد الرسمية التي " القانون البحري"ها  و نخص بالذكر و تضبط

يرجع إليها العاملون في مجال المالحة البحرية، سواء كانوا رجال قانون أو مهندسين 
.   أو إداريين، لحل النزاعات على الصعيدين الوطني و العالمي، أو لمجرد االستشارة

كيف تتصرف المصطلحات البحرية في نص : ؤالتو هنا تتبادر إلى ذهننا عدة تسا
قانوني ينتمي في حد ذاته إلى مجال تخصص من نوع آخر، و هذه المصطلحات هي 
مصطلحات تقنية تتراوح درجة تخصصها من بسيطة إلى عالية بحسب الميدان الفرعي 

؟ فهل يجدر بنا تبسيط تلك المصطلحات، أي استعمال كلمات عامة  الذي تنتمي إليه
تى يسهل على القارئ استيعابها ؟ هذا يؤدي بنا إلى التساؤل عن المستعملين الحقيقيين ح

و اإلجابة عن هذا السؤال هي التي ستحدد إن كان . لهذه النصوص و لمن وضعت
أم إبقاؤها مختصة ألنها ) سواء أكان المستعمل رجل قانون أم إداري(علينا تبسيطها 

مالحة ؟ إذن من عليه الذهاب نحو اآلخر في عملية موجهة للمهندسين العاملين في ال
البحث عن المعنى ؟ أهو القانوني؟ من ينبغي عليه بذل جهد للوصول إلى معاني 
المصطلحات البحرية، أم هو البحري؟ من ينبغي عليه بذل ذلك الجهد للوصول إلى 

  معاني النصوص القانونية ؟
  

ثنا إلى أربعة فصول، فتعرضنا في لإلجابة عن هذه التساؤالت ارتأينا تقسيم بح
الفصل األول إلى علم المصطلح و المصطلحات، و خصصنا الفصل الثاني للغات 

التخصص بصفة عامة، لنستكشف فيه أهم اآلراء الواردة بشأنها في األوساط اللغوية   
و حكمها عليها، ثم تطرقنا إلى اللغة القانونية و منطقها وخصوصيتها بصفة خاصة، 

 لبول 2)السيميائية القانونية ("La sémiotique juridique"ين في ذلك على مؤلف  معتمد
 3)اللغة القانونية ( "Le langage du droit" و مؤلف )Paul DUBOUCHET(ديبوشي 

 ألن (Pierre LERAT) و بيار لورا (Jean Louis SOURIOUX)لجون لوي سوريو 

                                                 
��         ا�2 Paul DUBOUCHET, Sémiotique juridique : Introduction à une science du droit,   

 1re édition, Paris, PUF, 1990 
3��   J.L.  SOURIOUX  et P. LERAT, Le langage du droit, 1re éd., Vendôme, Presses           ا�

universitaires de France, 1975  
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أما الفصل الثالث . عتمدناها في التطبيقالقانون البحري الجزائري هو المادة التي ا
فتعرضنا فيه لقضايا التوليد و التنميط في المصطلحات المستجدة، أما الفصل الرابع    

و هو لب الموضوع فعالجنا فيه الكيفية التي تعامل بها المترجم مع هذا النوع من 
ا على و قد اعتمدنا في تحليلن. المصطلحات متسائلين عن مدى وفاءها بالغرض

 و معجم محمد بشير 4معجم مختار السويفي: معجمين مختصين في المالحة البحرية
 عثرنا عليه بمحض الصدفة يعرض 6، إضافة إلى مرفق التحاد المغرب العربي5الكافي

  . مجموعة من المصطلحات البحرية
  
 

   

  
  
  
  

                                                 
، الطبعة األولى، النقل الدولي األخرى مصطلحات التجارة الدولية و النقل البحري و أنواع ويفي ،الس مختار 4

  1993القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 

، الطبعة األولى، بيروت،  عربي-فرنسي/  فرنسي -عربي: قاموس المصطلحات البحريةمحمد بشير الكافي،  5
  1981، المؤسسة العربية للدراسات و النشر 

  ).11مرفق رقم (معجم المصطلحات البحرية ، )اتحاد المغرب العربي(المجلس الوزاري للنقل 6



 

 

  
  
  
  

  الفصل األول
  علم المصطلح و المصطلحات
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  :تمهيد
  

لهائل و السريع الذي يعرفه  العالم في مجاالت العلوم و التكنولوجيا إن التطور ا
المختلفة منذ عدة سنين و الموسوم بروح تنافسية شديدة في الدول المتقدمة خلق حاجة 

 لتسهيل التواصل ة ممكنسرعةأقصى بإلى استيعاب المصطلحات المستجدة الموضوعة 
ادل المعارف فتولد عن ذلك نشأة علم بين المختصين في هذه المجاالت و بالتالي تب

  ".علم المصطلح: "جديد هو
  

 في الثالثينات هي المنطلق  (Eugène Wuster)وكانت أعمال أوجين ووستر
 أداة عمل اتعلى الرغم من كونها تطبيقية أكثر منها نظرية فهو يعتبر المصطلح

          العلمية يستعان بها كوسيلة فعالة للتخلص من الغموض الذي يسود المحادثات
  .7و التقنية

 

 المصطلح في بدايته يصبو إلى تنظيم العلوم و تصنيفها فإنه تعدى  علم كانذاو إ
   و إحيائها و ضمان تطورها إلى النورخراجها إ ببعض اللغات و للرقيذلك فيما بعد 

ية في و هكذا عادت لغات إلى الحياة كالعبر. لة للتعبيريو السهر على استمراريتها كوس
نجليزية و فرضت نفسها كلغة لفرنسية مكانا إلى جانب اللغة اإلإسرائيل و اتخذت اللغة ا

  .رسمية في كندا
 
 
 
 

  
  

                                                 
7  ��   ,Maria Teresa CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, Ottawa ا�

les presses de l’université d’Ottawa, 1998, p.27 



 

 7  

  :المصطلحعلم تعريف  1.1
 

 في تعريف المصطلحية جاء في تعريف المعجم الموحد للمصطلحات اللسانية
 : ما يلي)علم المصطلح(

  
تمي إلى ميادين مختصة و وظيفية  من النشاط دراسة علمية لتسمية المفاهيم التي تن"

       صطالح و منهجية لوضع المصطلحو تعنى من جهة بوضع نظرية لال. البشري
و رصد تطوره كما تسهر من جهة أخرى على تجميع المعلومات المرتبطة بالمصطلح 

  8."قتضاءو تعمل على تقييسه عند اال
  

دراسة علمية للمفاهيم بأنه صطلح علم الم) 1087، إيزو 1990(تعرف اإليزو و 
  .و المصطلحات المستعملة في لغات التخصص

 
« L’étude scientifique des notions et des termes en usage dans les langues de 
spécialités ».9 

  
 تسمية مفهوم في شكل المصطلح هو و .10ال ترتبط المفاهيم باللغات الفرديةو 

  . العناصرلهذه أو تركيب ما  تصويريةرموزحروف أو أرقام أو 
  

 « désignation d’une notion sous forme de lettres, de chiffres, de 
pictogrammes ou d’une combinaison  quelconque de ces éléments »11   

 

  ق لغوية أخرىائ و طراتيستعمل مصطلحفرعي نظام لغوي فهي  لغة التخصص أما
  .   12 التواصل في ميدان معينالذي يميز الغموض يهدف إلى إزالةو 

                                                 
8��   Bureau of Coordination of Arabization, The Unified Dictionary of Linguistic Terms     ا�

 (English – French – Arabic), 2002, p. 151 
9��  P. LERAT, Les langues spécialisées, Paris, Presses universitaires de France, 1995, p16ا�

  17انظر المرجع السابق، ص  10
  17انظر المرجع السابق، ص  11
  17انظر المرجع السابق، ص  12
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من الوهلة األولى كمجموعة من ات  ال تظهر المصطلح(Lerat) لورابالنسبة لو 
ر تسمي في لغة يباعتالمفاهيم إذا ما عايناها من الناحية اللسانية و لكن كمجموعة 

  .طبيعية مفاهيم تنتمي إلى ميدان معارف شديد التخصص
  

« Vue du côté linguistique, une terminologie n’apparaît pas d’abord comme 
un ensemble de notions, mais comme un ensemble d’expressions dénommant 
dans une langue naturelle des notions relevant d’un domaine de connaissances 
fortement thématisé. »13 

  
  :علم المصطلح الرأي فيعتبر(Sager) و يشاطره ساغر

  
  ، أيها و تقديمها و وصفهادراسة و ميدان نشاط يعنى بجمع مصطلحات و تجهيز"

  14."بنود معجمية تنتمي إلى مجاالت استعمال متخصصة من لغة واحدة أو أكثربيعنى 
  

جمع يتعدى اللسانيات لكي أن علم المصطلح ي ىفير(Wuster) ما ووستر أ
  15 .جعلها مفيدة لكل  ميادين الحياةي ميادين الحياة و معارف لسانية في كل

  
و من هنا يبدو جليا أن القاسمين المشتركين بين  كل هذه التعريفات هما 

و على هذا األساس أحدثت الفجوة بين علمين متشابهين يكاد ". التخصص"و " المفهوم"
 "طلحعلم المص"ن و نقصد هنا ن العامالاالمرء ال يفرق بينهما لوال هذ

(Terminologie) علم المعجم"  و"(Lexicologie) .  
  
  

                                                 
                                                                      P. LERAT, Les langues spécialisées, p 20انظر  13
، الطبعة دراسات تحليلية عملية إلشكالية اإلصطالح و دور المترجم: الترجمة و التواصلمحمد الديداوي ، 14

   : نقال عن47ص  ،2000يضاء، المركز الثقافي العربي، األولى، الدار الب
 J.C. SAGER, A Practical Course in Terminology Processing, Benjamins, 
Amsterdam/Philadelphia, 1990 

15��   ,M.T. CABRE, Sur la représentation mentale des concepts, in Le sens en terminologieا�
Presses universitaires de Lyon, Lyon, 2000, p.20 
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   :علم المعجم/ علم المصطلح  1.1.1
  

 بين علمي المصطلح و المعجم  (Corbeil)ايكوربمحمد الديداوي نقال عن يميز 
  :فيقول
 

المعجميات تتناول على الخصوص الشطر من المعجم الذي يتشارك فيه متكلموا لغة " 
و الهدف . فهي تنتقل من المبنى إلى المعنى. ز بين التخصصصاتما، من غير التميي

  .المتوخى منها هو إتاحة أداة مرجعية صالحة لكل االستعماالت اإلعتيادية للغة
  :أما المصطلحات فهي عنده

و غالبا ما تشمل . تبحث عن تسمية أو تسميات لمفهوم ما، منتقلة من المعنى إلى المبنى
سعى إلى تصحيحها بأن تحدد تحديدا واضحا الميادين المصطلحات المتخصصة، فت

و الفرعية المتخصصة، حيث تكون العالقات بين المفاهيم عامال حاسما لبيان أالرئيسية 
و الهدف منها هو التمكين من التواصل المتخصص بأكبر قدر مستطاع . معنى كل منها

اشرة إلى مسألة توحيد فهي تقود مب. من الفعالية، و من هنا تيسير وحدية المصطلحات
  16".المعاجم المتخصصة

  
حد بين العلمين ت ترسم خطوطا في هذا المنحى  (Cabré)راحت كابري و

وال في اختالف الميادين أبصورة بينة فارتكزت في ذلك على أربع نقاط رئيسية تتمثل 
  التي يختص بها كال العلمين ثم الوحدة التي تشكل أساس عمل كل منهما و األهداف 

و لم تستثن حتى الطريقة  التي ينتهجها كل منهما في ا و الغايات التي يصبوان إليه
  .عمله

  
هتم بمجمل الكلمات التي يعرفها ي المعجم  علمإن كان فأما عن ميدان الدراسة

هتم إال بالكلمات التي تنتمي إما إلى ميدان تخصص يالمصطلح ال علم المتكلم فإن 
                                                 

  : نقال عن  48ص  الديداوي، نفس المرجع،محمد  16
J.C. CORBEIL, Formation de terminologues et formation terminologique des traducteurs, 
Turjuman, vol. 2(2), 1993 
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و إما إلى قطاع مهني )  األنتروبولوجيا أو الرسم الفنيكالفيزياء أو الكيمياء أو(
  ). كالتجارة أو الصناعة أو الرياضات(

 
« Or, si la lexicologie s’occupe de tout l’ensemble des mots que connaît le 
locuteur, la terminologie ne s’occupe que des mots appartenant soit à un 
domaine de spécialité (comme la physique, la chimie, l’anthropologie ou le 
dessin artistique), soit à un secteur professionnel (comme le commerce, 
l’industrie, les sports).»17 

  
  :من أربعة جوانب هي كالتالي يمكن التمييز بين علم المعجم و علم المصطلحو 

للسانية، وحدة تتميز بشكل صوتي و خطي، و بصيغة تعتبر الكلمة، من الناحية ا
صرفية بسيطة أو معقدة، و بتصنيف نحوي، و بمدلول يصف الصنف الذي ينتمي إليه 

تظهر الوحدات المركبة . المصطلح هو اآلخر وحدة تتميز بنفس المميزات.  معينءشي
اللغة برنة المصطلح مقاعلم  بكثرة في المستقلةعلمية ال البواني علمية و بوانمن 

 يحتوي بينمايحتوي المسرد المصطلحي على أسماء على وجه الخصوص . العامة
ماء و األفعال        قاموس اللغة العامة على كلمات من كل األصناف النحوية  كاألس

ف و أدوات التعريف و الضمائر و الحروف و الروابط و حتى وظرو الصفات و ال
باختالف من الناحية التداولية عن بعضها صطلحات  الموتتميز الكلمات  .صيغ التعجب

ألشخاص الذين يستعملونهما، و بالوضعيات التي تستعمالن فيها، و بالمواضيع التي ا
 18 .تحمالنها، و بأنواع الخطابات التي تؤخذان منها عادة

  
دحضها يالمعجم انطالقا من فرضيات نظرية علم عمل في و أما عن طريقة العمل

علم في حين أن . ل تحاليل لحاالت ال  تمثل دوما ما ينتجه المتكلمونقرها بفضيأو 
 خانات مفهومية فيضعها يبحث عن تسميات يشرح السلوكات و إنما يالمصطلح ال 

  19 .موضوعة مسبقا
  

                                                 
17��  M.T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p. 75                     ا�
   75 السابق، ص المرجع انظر18
  78ص ،  السابقالمرجع انظر 19
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المعجم الوصفي هو وصف المعارف التي يملكها علم  الرئيسي من و الهدف
المعجمية بشكل أفضل و ما عليهم المتكلمون عن الكلمات من أجل شرح سلوكاتهم 

علم  أهداف ختلفبهذا ت. معرفته عن الكلمات حتى يتمكنوا من التحدث كما يفعلون
ستهدف يلمصطلح ال علم ان ألالمعجم الوصفي بشكل واضح علم المصطلح عن أهداف 

  .  ستهدف التعرف إلى المفاهيم بشكل أحادي الداللةيكفاءة المختصين المصطلحية و إنما 
 
« L’objet essentiel de la lexicologie théorique est, […], la description des 
connaissances qu’ont les locuteurs des mots, qui vise à mieux expliquer leurs 
comportements lexicaux et ce qu’ils doivent savoir sur les mots pour pouvoir 
s’exprimer comme ils le font. […]. Ainsi les objectifs de la terminologie se 
distinguent clairement de ceux de la lexicologie descriptive, puisque la 
terminologie ne vise pas la compétence terminologique des spécialistes […] 
mais l’identification des notions de façon univoque […]. »20 

  
 

  ؟ فرع من فروع اللسانياتمعلم مستقل أ: المصطلح علم 2.1.1
  

نظرا لكون علم المصطلح علما حديثا ال تزال اآلراء تتضارب حول استقالليته 
فبغض النظر عن كل االختالفات التي ذكرناها نقال عن  .أو انتمائه إلى اللسانيات

ين علم المصطلح و علم المعجم إلى  التشابه الكبير بيدعوكابري في الفقرة السابقة ال 
 فرعا من فروع  يشكلشك بالنسبة إلى اللسانيين في كون علم المصطلحأدنى 

 اللغة نظاما من األنظمة التي تعتبراللسانيات التطبيقية   فإن كابريو حسب ،اللسانيات
ضم علم المصطلح كوجهة من تو نظاما متباينا متغيرا بتغير اللهجات و الوظائف 

  21 .تها التي تنتمي إلى أنظمة وظيفية يحددها تخصص موضوعيوجها

 
كون ي إذ أنه ينفي تماما احتمال أن الرأي من مؤيدي هذا (Sager)  يعد ساغرو

و علوم اإلعالم و اللسانيات اللسانيات  أن المصطلح علما مستقال ذلك أنه يعتبرعلم 

                                                 
          M.T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p. 77           انظر 20

  66ص ،  السابقالمرجع انظر21
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أهمية بالنسبة لها، و يتبين هذا اإلعالمية كفيلة بالتعبير بشكل مالئم عن كل ما هو ذي 
  :الرأي في االستشهاد التالي

 
 «On chercherait en vain dans l’essentiel des études existantes des faits 
tendant à établir l’indépendance de la terminologie en tant que discipline 
autonome, et il est peu probable que la situation change. Tout ce que l’on peut 
dire d’importance sur la terminologie se dit de façon plus appropriée dans le 
cadre de la linguistique, des sciences de l’information ou de la linguistique 
informatique […]. »22 

  
في بادئ األمر كما يتبين في انحاز القحطاني هو اآلخر إلى هذا الرأي قد و 
  :لمصطلح علم اتعريفه ل

 

أحد المفاهيم الحديثة نسبيا في علم اللغة ) Terminology(يعتبر علم المصطلح "
   . المعاصر، و يهدف إلى تحديد معايير و أسس لوضع المصطلحات العلمية الحديثة

التخصص أحد و دراسة تكوين المصطلحات و مدى تمثيلها للبناء المعرفي تجعل هذا 
   Lexicology.("23(فروع علم المعجمية، أو ما يعرف بـ 

  
  :  فيما بعدو يذكر

  
 من األفضل النظر إلى علم المصطلح كحقل متعدد التخصصات، ذلك أنه يرتبط "

 24".بالمنطق، و علم المعلومات، و التصنيف، و كذلك علم الدالالت

  

                                                 
 M.T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p. 33                انظر 22

   ,J.C SAGER, A Practical Course in Terminology Processing                             :نقال عن

Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 1990, IX + 254 p   
 تطبيقية عن تعريب المصطلحات في دراسة: التعريب و نظرية  التخطيط اللغويسعد بن هادي القحطاني،  23

  50، ص  2002وت، مركز دراسات الوحدة العربية، ر،الطبعة األولى، بيالسعودية
  50السابق، ص  المرجع 24
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 فتعتبره من الميادين حعلم المصطلأما كابري فتعد من مناصري استقاللية 
العلمية المشتركة االختصاصات التي تعرف بواسطة العالقة التي تنميها مع الميادين 

  :األخرى التي تقترض منها مجموعة معينة من المفاهيم
 
« La terminologie, comme tout domaine scientifique interdisciplinaire, se 
définit par la relation qu’elle entretient avec d’autres domaines, auxquels elle 
emprunte un ensemble spécifique de concepts […]. »25 

  
 المظهر المعرفي : المصطلحعلم و تميز كابري بين ثالثة مظاهر  أساسية في 

و المظهر اللساني و المظهر التواصلي انطالقا من الرؤية الثالثية األبعاد للمصطلح 
فالمصطلح وحدة تشير إلى حقيقة ). المرجعي و البعد المفهومي و البعد الرمزيالبعد ( 

  26.ما و تتجلى في شكل ما و تستعمل للتواصل
 

المصطلح اختصاص علم  ووستر الذي يرى أن خطوات هذافي كابري  بعو تت
يقع عند ملتقى اللسانيات و العلوم المعرفية و علوم اإلعالم و التواصل و اإلعالم 

و بهذا فإن هذا العلم المشترك االختصاصات تحدده خاصية الوحدات . ياآلل
و عناصر معرفية ) اللسانيات(المصطلحية التي تمثل في الوقت ذاته وحدات لغوية 

كما تستعمل المصطلحات في ). النظرية التواصلية(و قنوات تواصل ) العلوم المعرفية(
يق الحاسوب في النشاط و تعالج عادة عن طر) التوثيق(محادثات متخصصة 

  27 ).اإلعالم اآللي(المصطلحي 
  

  :بأنهلمصطلح علم او يتطابق هذا الرأي مع ما ورد في تعريف  علي القاسمي ل
  

  . علم يبحث في العالقة بين المفاهيم العلمية و المصطلحات اللغوية التي تعبر عنها" 
ناه و محتواه على علوم و هو علم ليس كالعلوم األخرى المستقلة، ألنه يرتكز في مب

                                                 
25 ��  M.T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p 61                     ا�
 83المرجع السابق، ص  انظر 26
                           61مرجع السابق، ص ال انظر 27
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، و علم )علم الحاسبات االلكترونية(عدة أبرزها علوم اللغة، و المنطق، و اإلعالمية 
  28."الوجود و علم المعرفة، و حقول التخصص العلمي المختلفة

   
 ال يجعل ، و هذاستمد مادته و أسسه من اللسانيات يالمصطلحعلم واقع أن و ال

من اللسانيات فالفيزياء على سبيل المثال ال يمكنها منه بالضرورة جزءا ال يتجزأ 
عن المبادئ الرياضية في عملها و لكن هذا ال ينقص من استقالليتها  أو  البتة االستغناء

 ال هناك حركة تبادل بين العلوم كلها و إذ أن .يجعلها فرعا من فروع الرياضيات
 إضافة إلى ،عتمد كثيراي نهأل المصطلح عن غيره من العلوم في هذا الشأن يختلف علم
 تربطه في بعض كما ، على العلوم المعرفية و المنطق و علوم االتصال،اللسانيات

فأهمية الوثائق  .األحيان عالقة أخذ و عطاء مع بعض العلوم كالتوثيق و اإلعالم اآللي
المتخصصة بالنسبة للمصطلحي هي بقدر أهمية المصطلحات المتخصصة بالنسبة 

بالمصطلحات ليصف محتويات النصوص  المتخصصة التي ي يستعين الذللموثق 
 المصطلحات كما وردت عن المختصين  المصطلحي يستخرجفي حين عها ممل اعتي

و الشيء نفسه ينطبق على اإلعالم اآللي الذي ساعد في تقدم األعمال . في النصوص
  . برامج آليةته هذه األخيرة بدورها في إنشاءدهلة كما ساعمذالمصطلحية بسرعة 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، القاهرة، مكتبة مقدمة في علم المصطلح علي القاسمي، : نقال عن،47، ص نفس المرجعمحمد الديداوي ،  28

  1985النهضة المصرية، 
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  :المصطلح 2.1
  

في عرضنا السابق عن علم ) مصطلح/ كلمة (لقد سبق أن تطرقنا إلى الثنائية 
المصطلح، و قد تبين لنا أن هاتين الوحدتين ال تبديان أي اختالف من الناحية الشكلية  

كافة و أن االختالف يتعلق بالطريقة التي تستعمالن بها، فاألولى عامة نجدها عند 
. المتحدثين بلغة ما بينما الثانية متخصصة و ال يتداولها سوى المختصون في ميدان ما

تسميات مختلفة إلبراز ذلك التباين، فلدينا في ، وضع حسب كابريو هذا ما استدعى، 
المصطلح و التسمية (و لدينا في علم المصطلح ) الكلمة و الدال و المدلول(علم المعجم 
 إلى إبراز العديد من مواطن االختالف المتعلقة بتكوين بعض إضافة) و المفهوم

  29 .العناصر البالغة األهمية
  
  

  :تعريف المصطلح 1.2.1
  

و تعريف المعجم الموحد للمصطلحات اللسانية يتماشى تعريف المصطلح في 
كل وحدة دالة، بسيطة      " :عريف، و نص هذا الت 7صفحةاإليزو الذي سبق ذكره في ال

  30."بة، تطلق على مفهوم محدد بشكل أحادي، داخل ميدان معرفي معينأو مرك
  

من "  :كما نقلناه عن محمد الديداوي بأنه) De Beaugrande(و يعرفه دو بغراند 
   . الوسائط التي تكون جسرا بين الرصيد اللغوي المفترض و الرصيد اللغوي الفعلي

 التي تشكل المصطلحات و القوالب تخصصة، أي لغة العلوم،مو يدخل في نطاق اللغة ال
  31."و دقائق المعاني التي تحملها المصطلحية الدعامة الرئيسية لها بالمفاهيم 

                                                 
29 ��    M.T. CABRE, Sur la représentation mentale des concepts, p 23                                ا�
30��  Bureau of Coordination of Arabization, idem, p 150                                                      ا�

         45ص، نفس المرجعمحمد الديداوي ،  31
 .R. DE BEAUGRANDE, A New Introduction to the Study of Text and Discourse:    عن نقال

Cognition, Communication, and the Freedom of Access to Knowledge, London, Longman, 1995 
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الشكل و الصرف        : كما وصفت كابري المصطلح باعتماد ثالث خصائص
 .و التداول

  
  : من الناحية الشكلية 1.1.2.1

  
 أن تتشكل من المصطلح هو وحدة ال يمكن تفكيككها فحسب و إنما يمكن أيضا

وحدات مميزة و دالة في الوقت نفسه تسمى وحدات معجمية، و الوحدة المعجمية هي 
و تحتوي وحدة الوصف في المستوى األدنى . أصغر وحدات المنظومة اللسانية

 32 .مباشرة، و هي الحرف، على دال و لكنها ال تتوفر على مدلول
 

 : من الناحية الصرفية 2.1.2.1

  
 قاعدة لفظية إذا ما أضيفت لها لواصق أو إذا ما ركبت يتكون المصطلح أساسا من

و تحتوي القاعدة . هذه القواعد مع بعضها فإنها تشكل ما يعرف بالمصطلحات المركبة
اللفظية على جذر يختلف عن الالصقة من حيث قدرته على التصرف كمصطلح 

  33 .مستقل

  
 .د، درسجس: و مثال ذلك

  
جذر لتشكل مصطلحا سواء أضيفت في بداية و تحتاج اللواصق في المقابل إلى 

   ).اللواحق(أو في نهايته ) السوابق(الجذر 
  
  .جسدي= ي + مدرس، جسد = درس +  م :مثال ذلكو 
  

                                                 
   153M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p                    انظر32
    154انظر المرجع السابق، ص 33
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  :  من الناحية التداولية 3.1.2.1

  
بعد شكلي و بعد (بعاد األة ي ثالثنحويةوحدات هي  المصطلحات أنإضافة إلى 

          يةلواصية تتداول كذلك وحدات اهإن فنحوية ةمونظمى  إلينتمت) مفهومي و بعد وظيفي
 خاصيات محددة في و مختصون ذوانتجهي ة متخصصات تظهر في خطابيةو مرجع
  34 . تواصل ملموسةمواقف

 
 

  :مكونات المصطلح 2.2.1
  

: من خالل ما سبق يتبين لنا أن المصطلح يتكون من عنصرين أساسيين هما
 تعتبر أدلةالمصطلحات باعتبارها  نخالف كابري في رأيها أن المفهوم و التسمية، و ال

 أي المفهوم الذي نوضموجه للتعبير أي التسمية و اآلخر للم: وحدات ذات وجهين
  . إليه التسميةلتحي

 
« Les termes, en tant que signes, sont des unités qui présentent une double 
face : celle de l’expression, la dénomination, et celle du contenu, la notion ou 
le concept auquel renvoie la dénomination. »35 
 

 :المفهوم 1.2.2.1

  
ات ذهنية يأنها بن، المفاهيم ب عمال بتقليد ووستر،704اإليزو يعرف معيار 

تستعمل لتصنيف األشياء الفردية في العالم الخارجي أو الداخلي بواسطة تجريد 
 .نوعا مااعتباطي 

  

                                                 
            191M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p                  انظر34

  168انظر المرجع السابق، ص  35
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« […] des constructions mentales qui servent à classer les objets individuels 
du monde extérieur ou intérieur à l’aide d’une abstraction plus ou moins 
arbitraire. »36 

  
 موجودة في الحقيقة بل األشياء هي ليستم يهاالمفأن و توضح كابري 

.  الحقيقة مفهوما عن طريق مسار تجريديصيرون هذهص ياشخأل، و لكن االموجودة
يعتبر المفهوم عنصرا من عناصر الفكر و بناء ذهنيا يمثل شيئا فرديا، ماديا كان أو ف

و يسبق نوعا ما   عالقة مع المصطلحةالمفهوم في الذهن دون أييوجد و . غير مادي
  سوسور فردينان دومدلول حسبتسميته على عكس الدال الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بال

(Ferdinand De Saussure).37 

  
أن المصطلحات التي تعبر عن هذه المفاهيم ال تعبر عن الواقع كابري  ضيفت و

.  أو المجموعة اللغويةالفرد بها في أعماق يستبطنكما هو و لكن عن الطريقة التي 
  :بالضرورة هولؤتلذا فليس بإمكان اللغة أن تعكس الواقع بطريقة أمينة 

  
« Ce qu’ils [les concepts] expriment, cependant, ce n’est pas la réalité en tant 
que telle, mais la façon dont l’individu et la communauté linguistique l’ont 
intériorisée. La langue n’est pas en mesure de refléter la réalité de façon 
fidèle ; elle en fait nécessairement une interprétation. »38 

 

 :التسمية 2.2.2.1

  
تسلسلة مأو صيغة المصطلح من وجهة نظر علم المصطلح التسمية تعتبر 

 تمثل صيغة صوتية وظيفية أساسية في توافق مع القواعد التي تحكم أصوات أو حروف
   39 .كل لغةحسب ما هو متفق عليه في ) أو التعبير الخطي(الصوتيات الوظيفية 

                                                 
    168M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p                انظر 36

  84المرجع السابق، ص انظر  37

  84المرجع السابقن ص انظر  38

  152، ص  السابقانظر المرجع 39
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      ميدان التخصص: و يضاف إلى المفهوم و التسمية عنصران آخران مهمان هما 
  .و التعريف

  
 :ميدان التخصص 3.2.2.1

  
 عنصرا ثالثا ضروريا بالنسبة للمصطلح و هو  (De Bessé)يلحق دوبيسي

ميدان التخصص الذي يعتبره الركيزة الثالثة التي يرتكز عليها المصطلح مع المفهوم   
تعريف ألن تواجد المصطلح يفرض أن يسمي الشكل اللغوي مفهوما ينتمي إلى و ال

  40 .ميدان و محدد بتعريف
 

وهذا ليس بجديد إذ أننا منذ البداية صرحنا بأن أحد الفوارق الكائنة بين 
  .المصطلح و الكلمة هو تخصص األولى و عموم الثانية

 

  :التعريف 4.2.2.1
  

  :طتهما فئة األشياءتوجد عموما طريقتان يمكن أن نعرف بواس
  
  ،) اتساعيتعريف(تعداد العناصر التي تكون هذه الفئة  -

المشتركة بين األشياء التي تنتمي إلى نفس الخصائص تعريف الفئة بمساعدة  -
 ). شموليتعريف(الطبقة 

  
فاتساع دليل هو مجموعة المراجع التي ينطبق عليها في حين أن شموله هو 

 41 .ولهتشكل مدل مجموعة السمات التي

 

                                                 
40   �� B. DE BESSE, Le domaine, in Le sens en terminologie, Presses universitaires de     ا�

                                                                                                          Lyon, Lyon, 2000, p 182   
41  �� A.LEHMANN, F. MARTIN-BERTHET, Introduction à la lexicologie : sémantiqueا�

 et morphologie, Paris, DUNOD, 1998, p 12 
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كيف يتطلب وصف مفهوم عن طريق اإلدراك تعداد جميع ح كابري و توض
   :الخصائص التي تصفه من أكثرها عموما إلى أكثرها خصوصية و مثال ذلك

  
  .  من الفصيلة الكلبية←م و اللحمن آكالت ← من الثدييات←ئب الذ

  
  :همثال تحقيقاته الممكنة وع تعداد كل يسوتيق الوصف مفهوم عن طريتطلب و 

  
  . الفلور، الكلور، البروم، اليود، األستات:الهالوجين 

 
« La description d’un concept par compréhension, […], consiste à énumérer 
tous les caractères qui le décrivent, du plus générique au plus spécifique […] 
Loup : mammifère → carnivore → canidé 
Décrire un concept en faisant appel à l’extension consiste à énumérer toutes 
ses réalisations possibles […] 
Halogènes : fluor, chlore, brome, iode, astate. »42 

  
و هكذا يتضح لنا أن المصطلح الذي يتجلى في شكل تسمية يعبر عن مفهوم   

  .صص معينمجرد يعرف بصورة دقيقة في ميدان تخ
  

  
  

                                                 
42           �� 173M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p         ا�

     



 

 

  
  
  

  نيالفصل الثا
  

  اللغات المتخصصة
   لغة القانونو 
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  :تمهيد
  

لطالما قيل إن الكلمة إذا ما استخدمت خارج السياق أي النص بات من الصعب 
اإلحاطة بمعناها و هذا نظرا إلى تعدد معاني معظم الكلمات، لذا فإن حياتها منوطة 

ي تعيش فيه و تترعرع، فهي إذا اجتثت منه بالنص الذي يعتبر بمثابة المحيط الذ
بيد أن الموازين . ماتت، أي ضاع معناها، كما تموت السمكة إذا أخرجت من الماء

انقلبت منذ نشأة علم المصطلح، إذ أن الميزة األساسية للمصطلح هي أحادية معناه الذي 
ض وجوده،      ال يتحدد إال بالميدان الذي ينتمي إليه، فليس بحاجة إلى نص لكي يفر

 حين يذهب إلى أن مفاهيم المصطلحات تعرف بمعرفة (Coseriu)و يؤكد ذلك كوزيريو
  .العلوم و التقنيات التي تتفق معها و ليس بمعرفة اللغة

 
« On connaît les « signifiés » des terminologies dans la mesure où l’on 
connaît les sciences et les techniques auxquelles elle répondent et non pas 
dans la mesure où l’on connaît la langue. »43 

  
و نتعرض في هذا الفصل إلى رأي علماء اللغة و المصطلحيين و مواقفهم تجاه   

لغات التخصص و مكانتها مقارنة باللغة العامة، و نخص بالدراسة لغة القانون عسانا 
  . ة في هذا الشأننتخذ موقفا من النظريات المعروض

  
  
  
  
  
  

                                                 
 21Pierre LERAT, id., p        انظر                                                                       43

  E. COSERIU, Structures lexicales et enseignement du vocabulaire, in Les théories :نقال عن  
 linguistiques et leurs applications, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1967, p 17  
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  :ةتخصصملغات ال ال1.2
  

 و آخرون اللغات المتخصصة بأنها وسائل االتصال (Sager)يعرف ساغر 
 44 .الالزمة لنقل المعلومات المتخصصة بين المختصين في مادة معينة

  
لكن لورا يعترض على هذا التعريف ألنه يقصي النصوص الموجهة لغير 

 حول وضعية اللغات المتخصصة، فمنهم من يراها مختلفة و تختلف اآلراء. المختصين
عن اللغة العامة، و منهم من يراها مغايرة من مغايرات اللغة العامة، أما البعض اآلخر 
فيراها كمجموعة فرعية تداولية من اللغة العامة، و بهذا يمكننا تقسيم هذه التعريفات 

  :إلى ثالث مجموعات كالتالي
  

 : لفة عن اللغة العامةاللغة المتخصصة مخت 1.1.2

  
الظواهر اللسانية التي كاملة من مجموعة  هذة الفئة  (Hoffmann)يعتبر هوفمان 

و شروط   مواضيع و مقاصد ذه الظواهره  تحدمضبوطة وصل وا في دائرة تنتجت
 .خاصة

 
« Par langue de spécialité (LSP), nous entendons un ensemble complet de 
phénomènes linguistiques qui se produisent dans une sphère précise de 
communication et sont limités par des sujets, des intentions et des conditions 
spécifiques. » 45  

 
 

                                                 
    20Pierre LERAT, id., p                                                                                                انظر  44

 J.C. SAGER, D. DUNGWORTH, P.F. MAC DONALD,                                          قال عنن:  
English Special Language, Wiesbaden, Brandstetter, 1980, pp 21 et 182 

45 ��   M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p 118                  ا�
 L. HOFFMANN, Towards a Theory of LSP. Elements of a Methodology of :          نقال عن

 LSP Analysis, Fachsprache, vol.1, n° 1-2, 1979, p. 16 
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 : اللغة المتخصصة مغايرة للغة العامة 2.1.2

  
ان تغييره هو ما يتغير في اللغة أو ما يمكن لإلنس  أن (Benveniste)  بانفنيستيرى

التسميات التي تتزايد و يأخذ بعضها مكان البعض و التي تكون دائما صريحة، و لكن 
 . أبدا النظام األساسي للغة ال يتغير

 
«  Ce qui change  dans la langue, ce que les hommes peuvent changer, ce sont 
les désignations, qui se multiplient, qui se remplacent et qui sont toujours 
conscientes, mais jamais le système fondamental de la langue. »46 

  
 بل اتمصطلحمجموع لغة التخصص ال تتلخص في يرى لورا، من جهته، أن 

 أقوالالرموز غير اللسانية في و كذا ) المصطلحات(تستعمل تسميات متخصصة 
نقل لفها بأنها استعمال لغة طبيعية يعرن بذلك تمكفي. الموارد العادية للغة ماتستخدم 

  47 .بطريقة تقنية معارف متخصصة
 

، بل وجود لغة القانون في حد ذاتها (George Mounin)كما ينفي جورج مونان 
  اللغة الفرنسيةداخلساليب التركيبية الخاصة  مفردات قانونية و بعض األيرجح وجود

  48 .مثال
  

 "لغة تقنية" تينتسميال تحبذ الاللسانيات الوصفية   أن (Quemada)و يرى كيمادا
 بما أن "مفرداتال"حسن الكالم عن لذا ي ،ام في غير محلهن تردانتيل ال"علميةلغة "و 
رصيد اللغة العامة ب تستعين التي بدائلهامر يتعلق باستعماالت خاصة للغة الفرنسية و األ

 .تركيبالصرف و ال النطق و فيما يخص

                                                 
46                            ��  Pierre LERAT, id., p 19                                                                       ا�

   ,E. BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, 2 vol., Paris, Gallimard:     نقال عن
1966 et 1974, p 94 

  21المرجع السابق، ص انظر  47
48  ��  119M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p                  ا�

   Georges MOUNIN, La linguistique comme science  auxiliaire dans les disciplines:   نقال عن
juridiques, Meta, vol.24, n° 1, 1979,  p 13 
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« La linguistique descriptive […] condamne les désignations de « langue » 
technique et scientifique qui sont également impropres. Il convient plutôt de 
parler de « vocabulaires », s’agissant d’emplois particuliers du français et de 
ses variétés qui font appel, pour la prononciation, la morphologie et la syntaxe, 
au fonds de la langue commune […]. »49 

 

 : اللغة المتخصصة مجموعة فرعية تداولية من اللغة العامة 3.1.2

  
 التخصص اتلغ  أن (Sager)يعتبر مناصرو هذه المجموعة و من بينهم ساغر 

أو غير لغوية يسهل تحديدها في أية ) براغماتية(ما هي إال تقسيمات فرعية تداولية 
  50 .لغة

 
غة التخصص  ل أن (Draskau) و دراسكو (Picht)و يضيف كل من بيشت

 يستعمل ألغراض خاصة و في سياق مالئم، موضععبارة عن صنف لساني رسمي و 
   . هدف إلى توصيل معلومات ذات طابع متخصص أيا كان مستواهالغة ت ابمعنى أنه

و على هذا األساس فهما يقسمان استعمال لغة التخصص حسب مستواها في التعقيد، 
 الخبراء األكثر تخصصا ، أما تداولها بينتم يد، ف عال من التعقيىفإذا كانت ذات مستو

تستعمل إلعالم أو إطالع غير إنها  ف من التعقيد، أدنىىإذا كانت ذات مستو
  51 . و أقل غموضاالمتخصصين بطريقة أكثر دقة

  

                                                 
  119M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p                   انظر 49

Bernard QUEMADA, « Technique et langage », Bertrand GILLE (dir.),                   نقال عن:  
Histoire des techniques, coll. « La Pléiade », Paris, Gallimard, 1978, p. 1153  

  ،120المرجع السابق، ص انظر  50

   J.C. SAGER, D. DUNGWORTH, P.F. MAC DONALD, English Special             : عننقال
Language,Wiesbaden, Brandstetter, 1980, p 2                                                   

51  ��                                                                                                  ،120المرجع السابق، ص ا�
  H. PICHT and J. DRASKAU, Terminology : An Introduction, England, The:          نقال عن

 University of Surrey, 1985, p 3  
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و حتى يتضح المعنى الحقيقي للغات التخصص يجدر بنا مقابلتها باللغة العامة 
  .وق الموجودة بينهمالنبرز خاصيتها من خالل الفر

  
  

   :اللغات المتخصصة/ اللغة العامة  2.2
  

بأصنافها الموسومة ) اللغة الكاملة(من الناحية اللسانية، يمكن اعتبار اللغة العامة 
أو غير الموسومة مجموعة من المجموعات المتداخلة و المرتبط بعضها ببعض من 

اللغة العامة، و يمكن لكل  ت هيو الرابط بين كل هذه المجموعا. وجهات نظر متعددة
   52 .مجموعة فرعية من هذه المجموعات أن تكون لغة تخصص

  
 تعبيرا عن  (Rondeau)و ال نجد أفضل من الرسم البياني الذي أتى به روندو

  :العالقة الموجودة بين مختلف لغات التخصص و اللغة العامة و هو التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
   115M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p               انظر 52
   :R. KOCOUREK, La langue française de la technique et de la science:                عننقال 

Vers une  linguistique de la langue savante, 2e éd., Wiesbaden, Brandstetter, 1991, p 13  
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لغة مامجموعة المفردات العامة ل  
 منطقة اللغة العامة
 
  مجموعة مناطق لغات التخصص

منطقة  مشتركة   
 منطقة لغات التخصص المركزية
 منطقة اللغات العالية التخصص
 
 الحدود التي تفرق بين مختلف ميادين لغات التخصص

 
53لغات التخصص و اللغة العامة حسب روندورسم بياني ل: 1الشكل   

  
 التخصص اتلمصطلح دورا أساسيا في تطبيع لغلعلم اأن كابري   تؤكدو
 التي تمكننا من التمييز بين اللغة العامة ها، فهو عنصر من العناصر و تصنيفالمختلفة 

 54 .و لغة التخصص

 
و انطالقا من مبدإ أن لغة التخصص تقوم على علم المصطلح و أن اللغة العامة 

التي تميز بينهما،  يمكننا استغالل العوامل الرئيسية الخمسةتقوم على المفردات العامة، 
الوظيفة، و الميدان، و المستعملون، و وضعيات التواصل، و أنواع الخطابات، : و هي

و يمكن تلخيصها في المخطط البياني . للتمييز بين لغات التخصص و اللغة العامة
  :•التالي

                                                 
53                    ��   130M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, pا�
   ,.G. RONDEAU, Introduction à la terminologie, 2e éd:                                     نقال عن 

Chicoutimi, Gaëtan Morin, 1983, p 25  
  .147انظر المرجع السابق، ص  54
•
 اللغة  بينناها هنا قياسا للتمييز و استعملاتفي األصل بين المعجم العام و المصطلحالخمسة تميز هذه العوامل  

  . لغات التخصصوالعامة 
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  اللغة العامة
Langue commune 

  خصصةاللغة المت  
Langue spécialisée 

    

    

  الوظيفة األولى 
Fonction première 

 

  إيحائية، شعورية، واقعية، إلخ
Connotative, émotive, 

factuelle, etc. 

  مرجعية
Référentielle  

    

 الميدان 
Domaine  

 

 عام
Générique  

 خاص
Spécifique  

    

 المستعملون 
Utilisateurs  

 

 عامون
Généraux  

 متخصصون
Spécialisés  

    

 الوضعية التواصلية 
Situation de communication 

 

 أقل تقعيدا
- formalisée 

 أكثر تقعيدا
+ formalisée 

    

 الخطاب 
Discours  

 

 عام
Général  

 احترافي و علمي
Professionnel et scientifique 

 
  55لغات التخصص و ة العاماللغةح بالتمييز بين لعوامل التداولية التي تسما: 2الشكل 

 
ال يسعنا لنختم هذا القسم سوى أن نذكر بأهمية لغات التخصص بالنسبة للغة 

 أداة تواصل تميز ءتمثل قبل كل شيالعامة حسب كابري التي ترى أن اللغة بما أنها 
                                                 

  193M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p               انظر 55
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فاللغة التي . اصل فإن حياتها مرتبطة بقدرتها على التأقلم مع كل ميادين التو،مجتمعا ما
ينتهي بها األمر إلى لفقدان رونقها ب تبدأ تام الشروطتقتصر على تواصل غير 

 تمثل لغات التخصص من هذا المنطلق عناصر هامة في تطور لغة ما لذا. االنقراض
 56 .كوسيلة تواصل

 

  
  : اللغة القانونية3.2

  
بين األشخاص     القانون هو مجموعة المبادئ التي تحكم العالقات التي تربط   

  57 .و تساهم في وضع القواعد القانونية
 

و يصنفه العديد من العلماء ضمن العلوم التي ال ترتكز على التجارب و ال على 
الوقائع و إنما على التعريفات و المفاهيم المنطقية فهو يشبه في هذا الشأن  الرياضيات 

  58.ألنه علم عقالني محض
  

 بأنه ظاهرة اجتماعية شأنها شأن (Sourioux)و  و سوري(Lerat)و يصفه لورا 
  .اللغة نفسها إال أنها توحي بالغرابة لدى الكثيرين

  
 « Le droit est un phénomène aussi largement social que la langue elle-même, 
mais qui suscite un sentiment d’étrangeté chez le plus grand nombre. »59 

  
ة الخاصة التي تتميز بها النصوص القانونية إلى سعيها لتجنب و تعود الصيغ

اإلبهام المالزم لقواعد لغة التخاطب و طريقتها في اإلحالة إلى األشياء باستعمال 

                                                 
   94M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p                  نظرا56

57 �� Le Petit Larousse Illustré 2006, Paris, Larousse, 2005, p 381                                          ا�
                                                                                   Paul DUBOUCHET, id., p 41      انظر 58
59 �� J.L. SOURIOUX et P. LERAT, id., p 10                                                                       ا�
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محدود لعالمات الوقف و الضمائر، األمر الذي قد يقودها إلى اإلبهام و هو عكس ما 
  60 .تسعى إليه

 
  

  :ٍةغَلُالقانون كَ 4.2
  

لممكن أن نحلل المصطلحات القانونية اعتمادا على المعنى الذي تحمله من غير ا
في اللغة العامة، فلغة القانون شأنها شأن أية لغة ليست مجرد مصطلحات، و قد كان 

 في هذا الصدد أول من ندد بفكرة (Ferdinand De Saussure)فردينان دي سوسور 
مر كذلك لكانت عملية الترجمة اعتبار اللغة مجرد قائمة مصطلحات، و لو كان األ

  61 .مجرد عملية مطابقة بين هذه القوائم من المفردات التي تحدد كل لغة
  

ع الذي فر (Althusius)و يرجع الفضل في اعتبار القانون لغة إلى ألتيزيوس 
إلى أن تحصل على مجموعة من المفاهيم القانونية  عات متتاليةيالقانون إلى عدة تفر

عالم من الدالئل يحيل إلى  " أنه خلص إلىت معرفة بدقة تامة بمعنىتقابلها مصطلحا
 من منظومةحيل إلى ت من الدوال ةمونظم" أو بتعبير اللسانيين "عالم من األشياء

  62."المدلوالت
  

  :و لدراسة القانون يوجد انشغاالن ينبغي االهتمام بهما
  

  نونية؛المصطلحات التي تشكل أول حاجز يحول دون فهم النصوص القا -
الداللة التي تحملها تلك النصوص و التي يصعب من دونها التواصل بين المختصين  -

 .و غير المختصين

                                                 
60            ��   JC SAGER, Pour une approche fonctionnelle de la terminologie, in Le sens enا�

terminologie, Presses universitaires de Lyon, Lyon, 2000, p 49  
61                      �� Paul DUBOUCHET, id., p 74                                                           ا�
  .40انظر المرجع السابق، ص  62
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  :المصطلحات القانونية 1.4.2
 

، على غرار أي نظام قانوني  (Jean Ray)يمثل القانون المدني، حسب جون راي
 ذي أهمية مجموعة من المصطلحات و مجموعة من العالقات و القواعد التي تربط

  63 .بين هذه المصطلحات و تشكل التراكيب
 

لهذا السبب سنتناول أوال المصطلحات من الناحية الصرفية ثم من الناحية 
". اللغة القانونية"التركيبية مستعينين بالتحليل الذي قام به سوريو و لورا في مؤلفهما 

يا على ونظرا لعدم توفر مراجع باللغة العربية تصف لنا لغة القانون سنعتمد حصر
المراجع األجنبية في هذه الدراسة و سنستدل باألمثلة الواردة فيها كلما لم يسعفنا الحظ 

) ●(في إيجاد ما نستشهد به في القانون البحري الجزائري، لذا ستتبع بنقطة سوداء 
  .األمثلة غير الواردة فيه

  
  : الصيغة الصرفية للمصطلحات 1.1.4.2

  
المصطلحات األساسية     : طلحاتنميز في القانون ثالث مجموعات من المص

  .و المصطلحات المشتقة و المصطلحات المركبة
  

ورثتها عامة اللغة الفرنسية عن الرصيد اللغوي اليوناني      : المصطلحات األساسية
و الالتيني إضافة إلى بعض الكلمات اإلنجليزية و اإليطالية التي اقترضت في العصور 

 . األخيرة

  
  :و مثال ذلك

authentique (رسمي) ، hypothèque (رهن)  : ؛يوناني أصلمصطلحان من   

Consulat )عقد( contrat )قنصلية( ،  ،république )جمهورية (   ؛التينية األصلمصطلحات :  
                                                 

63                                                  ��  Paul DUBOUCHET, id., p 143                            ا�

J. RAY, Essai sur la structure logique du Code Civil français, Paris, Alcan, 1926, p 39       نقال عن :  
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Douane (الجمارك)  :؛ اإليطاليةمصطلح مقترض من  

lock-out )  إغالق المصانع ( ،starie ) من ن مقترضان مصطلحا : )ميعاد الشحن و التفريغ
  .اإلنجليزية

 

تجدر اإلشارة هنا إلى بعض االختالفات المهمة التي تميز : المصطلحات المشتقة
القواعد االشتقاقية في اللغة القانونية عن تلك المستعملة في اللغة العامة، نلخصها فيما 

 :يلي
 

 oire– و  ure-: ال تزال اللغة القانونية تستعمل لواحق أهملت في اللغة العامة مثل -
 

  ؛)إمضاء أو توقيع(  signature؛)فاتورة( ●Facture :في
  ؛)تسوية نافذة(  Force exécutoire؛)حجز تحفظي(Saisie conservatoire : و

Action récursoire )دعوى الرجوع( ؛Expertise contradictoire)  خبرة
  ).حضورية

  

قها على كلمات قديمة لم تعد اعتماد اللغة القانونية على وسائل اشتقاق حديثة تطب -
 :تستعمل في اللغة الحديثة، و مثال ذلك

  
،               )تستيف البضائع ( « arrimage » كـ « age-»الكلمات الملحقة بـ 

  ؛ )نقل البضائع بالصندل (« chalandage »و 
  ؛)مرافعة ( « ●instance »كـ « ance-»الكلمات الملحقة بـ  و
إيقاف السفينة       ( « arraisonnement » كـ ment- »  «  بـالكلمات الملحقة و 

  ).و تفتيشها
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 و أسماء الفاعل و أسماء المفعول (adjectifs)اشتقاقها األسماء من الصفات  -
(participes) أيا كان" تفاديا الستعمال جمل تبدأ بـ"(quiconque)  ذاك " أو

 : باستعمال (celui qui)"الذي
 

« assuré » )نمؤم( ؛« avenant » )ملحق( ؛« contrevenant ») ؛ )مرتكب المخالفة
« préposé ») مندوب( ؛« mandant ») وكيل( ؛« représentant » )؛ )ممِثل

« saisie » )محجوزة.( 

 

عكس ما (désinences)  التصريفحذف عالمات ب األسماء من األفعال اقشتقا -
      المشتقة أطول من تلك التي اشتقت منها، يحدث في اللغة العامة حيث تكون الكلمات

  :و مثال ذلك
 

« Délai » من  « délayer »؛ و  مهلةى بمعن« Déni● » من  « dénier »ى بمعن 
؛    مصاريف قضائيةى بمعن« dépenser »من  « ●Dépens » ؛ وامتناع عن الحكم

  .بمعنى طعن « pourvoir » من « ●Pourvoi »و 
 

و هي في تراجع مستمر في اللغة  if/ -eux/ -erie/ -aire- ثلاستعمال لواحق م -
 :، و أمثلتهاالعامة بينما هي ذات حضور واسع في القانون

 

« commanditaire »  )بالتوصية( ،« consignataire » )أمين السفينة(، 

« destinataire ») المرسل إليه(، « endossataire ») ؛)المظهر له  
 « piraterie● »)؛)نةقرص  
« frauduleux » ) ؛)تدليسي  
« constitutif ») منشئ( ،« extinctif »  )مسقط( ،« nominatif ») اسمي(، 
« translatif »  )ناقل.(     
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  تبدأشائعة ات صطلحما تستعمل في اللغة العامة نتجت عنها استعمال سوابق قلّم -
، "اإلزدواجية"و " التقابل"بمعنييها   (-contre) ، و"المعية"للداللة على   (-co)بـ 

، (-sous) - (-sub) - (-sur) : إضافة إلى سوابق أخرى مثل،التي تفيد النفي  (-non)و

 :كما في األمثلة التالية

  
« cocontractant » )متعاقد مع( ،« arrêté conjoint » )قرار مشترك( ، 

« copropriété ») ؛)ملكية مشتركة  

« contrefaçon● » )تزييف( ،« contresigner● » )ق على إمضاءصد(،  
 « contre surestarie » )؛)ميعاد إضافي ثان للشحن و التفريغ 

« circonstance non imputable à » )ظرف ال ينسب لـ( ،  
« non observation des prescriptions » )عدم مراعاة التعليمات(، 

« non-paiement des créances » ) تسديد الديونعدم(، 

 « armateur non propriétaire »)؛ )مجهز غير مالك  
« sous-affrètement ») ؛)تأجير من  الباطن  

« subroger ») ؛)استبدال  
« surestarie ») للشحن و التفريغ ميعاد إضافي.(  

 

  :تتميز المصطلحات المركبة بالخصائص التالية: المصطلحات المركبة
 

عمل مصطلح فرنسي مع عبارة التينية في مزجها بين مظومتين لسانيتين كأن يست -
  . بمعنى لجنة مختصة « ●commission ad hoc »: قولنا

 

تجردها من حروف الوصل و أدوات التعريف و منها أن تتبع الصفة االسم دون  -
 بمعنى « ayant droit » بمعنى تعويضات، و « dommages-intérêts »ربط مثل  

 .ذو الحق
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المركبة التي تمثل األكثرية القواعد المستعملة في تركيب و تتبع بقية المصطلحات 
 :المصطلحات التقنية و مثال ذلك

   
 :صفة، مثل+ اسم  -
 

« autorités portuaires ») ؛)سلطات مينائية  
« dispositions douanières ») ؛)تدابير جمركية  
« juridiction compétente ») ؛)جهات قضائية مختصة  

« responsabilité contractuelle ») ؛)مسؤولية تعاقدية  
« services habilités »  )مصالح مؤهلة .( 

 

 : اسم، مثل+ حرف إضافة + اسم  -
 

« acte de procuration ») ؛)عقد توكيل  
« contrat de manutention ») ؛)عقد المناولة  

« droits de navigation ») ؛)حقوق المالحة  
« navigation de plaisance ») ؛)الحة النزهةم  

« taxe de séjour » )رسوم المكوث.( 
 

 :اسم، مثل+ أداة تعريف + حرف + اسم  -

  
« agent de la sûreté nationale » )؛)عون األمن الوطني  

« cahier des charges »  )؛)دفتر التحمالت  
 « chef du gouvernement »)؛)رئيس الحكومة  

  « registre des infractions ») المخالفاتدفتر.( 
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 هو لفظة « chef du gouvernement »في   « du »و ال بد من اإلشارة إلى أن 
     de + le   و يساوي(amalgame)ممزوجة 

 

 :تحبذ اللغة القانونية كثيرا استعمال ثنائيات مصطلحية كقولنا -

  
« témoin à charge ») شاهد إثبات / (« témoin à décharge ») ؛ )شاهد نفي  

 « créancier » )دائن (  / «  débiteur● » )؛)مدين  
« demandeur ») عمد / (« défendeur ») ؛)مدعى عليه  

« créancier hypothécaire ») الدائن صاحب الرهن / (« navire hypothéqué » 
  ؛)السفينة المرهونة(

« créancier saisissant ») الدائن الحاجز / (« navire saisi ») ؛)لمحجوزةالسفينة ا  
  

   : المصطلحات من الناحية التركيبية2.1.4.2
  

أما من الناحية التركيبية فما يمكننا إضافته هو أن اللغة القانونية تكثر من بعض 
البنى التي تميزها عن اللغة العامة و اللغات المتخصصة األخرى، و قد استشهدنا 

رجمتها إلى اللغة العربية مرفوقة بت) ج.ب.ق(بمقاطع من القانون البحري الجزائري 
  :كما وردت فيه

  
  :(voix passive)استعمال صيغ المجهول  -
 

يمكن أن تمارس على مستوى ميناء "
تجاري النشاطات األخرى المرتبطة 

  ".بالدفاع الوطني

« Peuvent être exercées au niveau 
du port de commerce, les autres 
activités liées à la défense 
nationale. » 64 

   

                                                 
  .420ج ، ص .ب. من ق889المادة  64
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تجرى عمليات المناولة المينائية بموجب "
  ".عقد

« Les opérations de manutention 
portuaire sont effectuées en vertu 

d’un contrat. »  65  
 

 :(impersonnel) استعمال صيغ المبهم  -
 

« Il est entendu par zone 
d’exploitation, la zone constituée par 

une partie maritime … »  66  

يقصد بمنطقة االستغالل المنطقة المتكونة "
 ..."من جزء بحري 

   
« Il est fait application … des 
dispositions douanières en vigueur en 
matière de saisie et de vente. »67 

التدابير الجمركية المعمول بها ... تطبق "
 ."في مجال الحجز و البيع

 
 :صيغ النفياستعمال  -

  
ال يطبق إجراء الوضع تحت الرقابة إال "

  ..."في البحر 

« La mesure de la garde à vue n’est 
subie qu’en mer … »68 

   

ال يعتبر طلب رفع الحجز  كاعتراف "
بالمسؤولية أو كتخل عن منفعة التحديد 

  ..."القانونية للمسؤولية 

« La demande de mainlevée de la 
saisie, …, ne pourra être interprétée 
ni comme une reconnaissance de 
responsabilité, ni comme une 
renonciation au bénéfice de la 
limitation légale de la 
responsabilité … »69 

  
  

                                                 
  .436ج ، ص .ب. من ق913مادة ال 65
  .426ج ، ص .ب. من ق899مادة ال 66

 .442ج ، ص .ب. من ق931مادة ال 67

  .288ج ، ص .ب. من ق563مادة ال 68

  .88ج ، ص .ب. من ق157مادة ال69



 

 38  

 :استعمال صيغ االستثناء و االستدراك -

  
إال ... ال يتم نقل ملكية سفينة جزائرية "

  ..."ة برخصة مسبق

« Le transfert de propriété d’un 
navire algérien … ne peut avoir lieu 
qu’avec l’autorisation 
préalable … »70 

   
ال تعتبر السلطة المينائية مسؤولة تجاه "

إال في حالة ... مجهز السفينة المرشدة 
  ..."عدم توفر شروط الخبرة 

« L’autorité portuaire n’est pas 
responsable envers l’armateur du 
navire pilote … sauf dans le cas où 
le pilote ne remplit pas les conditions 
de qualification … »71 

 

 :تملك اللغة القانونية صيغة خاصة لإلشارة إلى المكان -
 

 Le certificat susmentionné est »  ..."توضع الشهادة المذكورة أعاله "
établi … »72 

   

 aux termes du présent … »  ."بمقتضى أحكام هذا الفصل"... 
chapitre. »73 

   

بحدود المسؤولية المنصوص عليها "... 
  ." أدناه220في المادة 

« … des limites de responsabilité 
prévues à l’article 220 ci-dessous. »74 

   

 des biens ci-dessus … »  ..."األمالك المذكورة أعاله "... 
indiqués… »75 

  
  

 

                                                 
 .41ج ، ص .ب. من ق51مادة ال70

 .103ج ، ص .ب. من ق186مادة ال71

 .76ج ، ص .ب. من ق133مادة ال 72

  .72ج ، ص .ب. من ق126مادة ال 73

 .80ج ، ص .ب. من ق139مادة ال 74

  .421ج ، ص .ب. من ق891مادة ال 75
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-des infractions visées ci … »  ..."لكل مخالفة مشار إليها فيما يأتي "... 
après … »76 

  
استعمال األفعال التي تدل على األحكام الكالمية و هي في القانون مقسمة إلى أربع  -

 : مجموعات نشرحها في العنصر الموالي

  
  :أحكام اإلجبار

 
ن تجرى عمليات المناولة المينائية يجب أ"

  ..."طبقا لمتطلبات 

« Les opérations de manutention 
portuaire doivent être effectuées 
conformément aux exigences … »77 

   
 Le capitaine … est tenu de signaler »  ..." بتبليغ هذه الحادثة … يلزم الربان"

le fait … »78 
   
 إجباري لكل السفن اإلرشاد"

  ..."الجزائرية 

« Le pilotage est obligatoire pour 
tous les navires algériens … »79 

   
لقواعد ... تخضع العقود الناقلة للملكية"

  ..."القانون العام 

« Les actes translatifs de propriété … 
sont soumis aux règles de droit 
commun … »80  

 

   :منعأحكام ال
  

ستفادة من حدود ال يحق للناقل اال"
  ..."المسؤولية المذكورة في 

« Le transporteur n’a pas le droit de 
bénéficier de la limitation de 
responsabilité prévue à … »81 

   

                                                 
 .270ج ، ص .ب. من ق533مادة ال 76

  .436ج ، ص .ب. من ق914مادة ال 77

 .451ج ، ص .ب. ق من951مادة ال 78

 .98ج ، ص .ب. من ق172مادة ال 79

  .41ج ، ص .ب. من ق54مادة ال 80

  .384ج ، ص .ب. من ق809مادة ال 81
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الحق ... ليس لطاقم و مسافري السفينة "
  ..."في مكافأة 

« N’ont droit à aucune 
rémunération l’équipage et les 
passagers du navire … »82 

  
  :أحكام السماح

   

زيادة .. يؤهل لبحث و معاينة المخالفات "
   ..."..."على ضباط الشرطة القضائية 

« Sont habilités à rechercher et à 
constater les infractions … outre les 
officiers de la police judiciaire … » 83 

   
يمكن لضباط الميناء أن يتخذوا كل "

  ..."اإلجراءات الالزمة  لحماية 

« Les officiers de port peuvent 
prendre toutes les mesures 
nécessaires pour la protection … »84 

   
يحق للناقل االختيار بين تبديل السفينة "

  ..."بسفينة أخرى 

« Le transporteur a la faculté de 
substituer un autre navire … au 
navire …» 

 

  :أحكام االختيار
  

إذا حدثت األضرار الملحقة بالبضائع "
فإن مقاول ... خالل عمليات الشحن 

   ..."المناولة بإمكانه أن يحدد مسؤوليته

« Si les dommages subis par les 
marchandises surviennent au cours 
des opérations de chargement, … le 
manutentionnaire peut limiter sa 
responsabilité … »85 

   
حسب نتائج التحقيق، باستطاعة الربان، "

إما أن يبرئ ذمة المتهم أو يسلط عليه 
  ."عقوبة تأديبية

« En fonction des résultats de 
l’enquête, le capitaine peut soit 
disculper le prévenu, soit lui infliger 
une sanction disciplinaire … »86 

                                                 
 .164ج ، ص .ب. من ق338مادة ال 82

 .442ج ، ص .ب. من ق933مادة ال 83

  .444ج ، ص .ب. من ق937مادة ال 84

  .436ج ، ص .ب. من ق916مادة ال 85

 .286ج ، ص .ب. من ق562مادة ال86
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   « celui qui/auquel » و « aucun »تستعمل األحكام القانونية أدوات التعميم مثل  -

 بصورة مبالغ فيها و هذا  « tout » و« quiconque » و « nul » و « chacun »و 
ون و قد وجدنا الكثير منها في القان. راجع إلى سمة العمومية التي تتصف بها
 :البحري الجزائري نذكر منها األمثلة التالية

  
ال تدفع أية مكافأة إذا بقيت عملية اإلنقاذ "

  ."دون جدوى

« Aucune rémunération n’est due si 
le secours prêté reste sans résultat 
utile. »87 

   
و يسأل كل من الناقلين اآلخرين عن تنفيذ "

  ..."هذه االلتزامات 

« Chacun des autres transporteurs 
répond de l’exécution de ces 
obligations … »88 

   
كل شخص يعتدي على ... يعاقب بالحبس 

  ..."الربان 

« Est puni d’un emprisonnement 
de … quiconque … se rend coupable 
de voies de fait contre le 
capitaine … »89 

   
ال كل شخص طبيعي ارتكب األفع

  ..."تطبق عليه ... المنصوص عليها 

« Toute personne physique ayant 
commis les infractions prévues … est 
passible de … »90 

 

          (présent)تتسم األحكام القانونية بالتعميم و هو ما يميز استعمالها للحاضر  -

 من استعمال اللغة العامة ، بمعناهما في اللغة الفرنسية، بدال(futur)و المستقبل 
بحيث أنهما ال يدالن على الزمن و إنما على التعميم بالنسبة للحاضر حين يتعلق 
األمر بتعريف المفاهيم المختلفة و عرض حقائق عامة، و الديمومة بالنسبة للمستقبل 

 :و فيما يلي أمثلة على ذلك. حالما يدخل القانون حيز التطبيق

  
                                                 

 .164ج ، ص .ب. من ق337مادة ال87

 .362ج ، ص .ب. من ق765مادة ال88

 .274ج ، ص .ب. من ق540مادة ال89

 .282ج ، ص .ب. من ق554مادة ال90
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  :الحاضر
 
 Navire signifie tout bâtiment de … »  ..." كل عمارة بحرية سفينة تعني"

mer … »91 
   

يعد وكيل السفينة مسؤوال عن األخطاء "
  ..."التي يرتكبها 

« Le consignataire du navire est 
responsable des fautes qu’il 
commet … »92 

  
  :المستقبل

  
و يحسب المبلغ اإلجمالي بالرجوع "

  ..."إلى 

« … La somme totale due sera 
calculée par référence à … »93 

   
يسري مفعول هذا األمر ابتداء من "

  ..."تاريخ 

« La présente ordonnance prendra 
effet à compter du … »94 

  
  

 : في النصوص القانونيةالداللة 2.4.2

  
 بيان تطور الداللة و" سيميائية القانون"نحاول في هذا القسم اإلشارة إلى مفهوم 

  .القانونية عبر الزمن
  

من غير الممكن استيعاب معنى القانون من دون استيعاب المنطق الذي ينبني 
عليه، و هذا ما حاول العديد من العلماء اكتشافه عبر السنين و نذكر من بينهم جون 
                                                 

 .84ج ، ص .ب. من ق147مادة ال91

 .308ج ، ص .ب. من ق617مادة ال92

 .383ج ، ص .ب. من ق806مادة ال93

 .417ج ، ص .ب. من ق887مادة ال94
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 صيغ  الذي خلص من خالل تحليله للقانون المدني الفرنسي إلى أربع (Jean Ray)راي
الصيغة اإلجبارية، و صيغة  المنع،      : رئيسة يعبر بها المشرع عن رغبته، و هي

  .و صيغة  السماح، و الصيغة  االختيارية
  

بحيث تربط بين كل صيغة من هذه الصيغ و الصيغ الثالث األخرى عالقة 
 عالقة منطقية تجمع بين قضيتين، فحين تكون أوالهما صحيحة فإن الثانية(مالزمة 

أي تعارض بين القضيتين، بحيث إن كانت أوالهما (، و عالقة تنافر )كذلك بالضرورة
، و عالقة اختيار، و إذا ما أضفنا نفي كل من هذه )صادقة فإن الثانية بالضرورة كاذبة

العالقات فإننا نحصل على ست عالقات يمكن التعبير عن كل عالقة منها بأربع 
  :قضاياعلى النحو التالي

  
  ن شيء ما إجباريا، فإنه ليس ممنوعا؛إذا كا .1
  إذا كان شيء ما ممنوعا، فإنه ليس إجباريا؛ .2
  إذا لم يكن شيء ما إجباريا، فال يمكننا معرفة ما إذا كان غير ممنوع أم ال؛ .3
  .أم ال إذا لم يكن شيء ما ممنوعا، فال يمكننا معرفة ما إذا كان غير إجباري .4
  

  :و نحصل بهذا على الرباعي التالي
  
  افرتن

  الممنوع                اإلجباري 
  

                  
 االختياري                المسموح 

  تنافر
  95رباعي جون راي: 3الشكل 

                                                 
95 ��   147Paul DUBOUCHET, id., p                                                                                      ا�

 اختيار
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و هو يشبه إلى حد كبير رباعي أرسطو في المنطق الذي يتكون من أربع قضايا 

الضرورة بالموازاة مع القضية االجبارية عند جون راي، و اإلمكانية موازاة مع : هي
  .ة، و عدمها موازاة مع الممنوعة، و الجواز موازاة مع المسموحةاالختياري

  
فإذا طبقنا القضايا األربع على العالقات الست نحصل على أربع و عشرين 
قضية، تمثل مجموعة هذه القضايا الهيكل المنطقي لكل تشريع حسب 

 هذا الهيكل المنطقي نواة (Dubouchet)و يعتبر دي بوشي . (Gardies)غارديس
  .لعالقات و القواعد و التخطيط ألي نظام قانونيا

 
« L’ensemble de ces propositions forme le squelette de toute législation »96 
 
« […] ce squelette logique de toute législation […] forme le noyau des 
relations, des règles et des schémas de tout système juridique »97 

    
و قد تطور هذا الرباعي عبر الزمن فصار أوال سداسيا بتدخل من روبرت 

 ثم ثالثيا يصف الواجبات بعد تعديل من غارديس و انتهى  (Robert Blanchet)بالنشي
  :به األمر إلى القضايا الست التالية

  
  إذا كان شيء ما إجباريا، فإنه ال يكون ممنوعا و ال مسموحا؛ .1
  منوعا، فإنه ال يكون إجباريا و ال مسموحا؛إذا كان شيء ما م .2
 يكون ممنوعا و ال إجباريا؛ إذا كان شيء ما مسموحا، فإنه ال .3

 أو مسموحا؛ يكون إما ممنوعا إذا لم يكن شيء ما إجباريا، فإنه .4

  يكون إما إجباريا أو مسموحا؛ إذا لم يكن شيء ما ممنوعا، فإنه .5

  .ممنوعا   إجباريا أويكون إما إذا لم يكن شيء ما مسموحا، فإنه .6
                                                 

                                                                               :نقال عن ،147، ص انظر  المرجع السابق 96
 J.L GARDIES, Essai sur les  fondements a priori de la rationalité morale et juridique, 
LGDJ, 1972, p 54 

  .147انظر المرجع السابق، ص  97
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و هذه القضايا الست هي التي تحدد قاعدة األساس لكل نظام مقياسي و من ثم 

و بالتالي من استوعبها استطاع استيعاب أي نص من نصوص . لكل نظام قانوني
  .القانون

  
  

  :الخالصة
 

 أن لغة القانون تكتسب غموضها من إصرارها على التمسك مما سبقيتبين 
مة و محافظتها على تراث يكاد يندثر في الوقت الذي تتطور فيه اللغات بالصيغ القدي

الطبيعية، و كأنها ترفض أي تغيير رغبة منها في االنعزال و االنفراد بحثا عن التميز 
فهي تشبه بشكل غريب أوالئك األرستوقراطيين األوربيين . فال يلم بها إال مستعملوها

نهيار اعن العامة ألنهم يرفضون تقبل فكرة الذين يبحثون عن شتى السبل للتميز 
  .المملكات و دخول عهد الجمهوريات

  
 ؤفقد يكون اإلبهام السائد في النصوص القانونية مقصودا، و ال يمكن بذلك التجر
 ،على إحداث أي تغيير فيها رغبة في إنزالها إلى مستوى المستعملين غير القانونيين

لذا ال يبقى على هؤالء   .تها إن لم نقل هيبتهاألن هذا قد يحرفها و يفقدها خصوصي
  .سوى بذل جهد لمحاولة فهمها

  
 لغة متخصصة تنبثق من اللغة العامة، ةو على الرغم من أن لغة القانون كأي

، كما بمجرد توظيفها في الميدان الطابع القانوني تكتسبفهي تستمد منها كلماتها التي 
 يبدو لنا بعد  وو الصرفية لتحرير معاييرها،بية  اللغة العامة التركيتلجأ إلى قواعد

     الدراسة و التحليل أنها ال يمكن أن تكون في الحقيقة مجرد قائمة من المصطلحات
خاصة للغة العامة بل هي لغة فرعية تداولية ألنها تستعمل في حاالت الستعماالت االو 
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 إلى غرض محدد تواصل خاصة بين أفراد معينين تربطهم صفة التخصص و يصبون
  .و دقيق

  
لهجات اللغة العربية المختلفة و  لغات التخصص يتبادر إلى ذهننا التشابه بينو 

فقد ال . نقطة إلتقائهااللغة العربية الفصحى تعتبر التي المنطوق بها في الدول العربية 
حسب بدرجات متفاوتة يتحدث العرب بالطريقة نفسها و لكن يفهم بعضهم بعضا 

 مثال يتم بصورة مشرق العربي فالتواصل بين سكان ال، التي يوجدون فيهاالمنطقة 
أو ليس هذا ما يحدث تماما في لغات . أفضل من تواصلهم بسكان المغرب العربي

 اللهجات تقاربلغة الفيزياء و الكيمياء و الرياضيات متقاربة إذ إن  ؟التخصص
ن بعد اللهجة ان و الطب متباعدت القانواالسورية و المصرية و اللبنانية، بينما لغت

  .اللهجة الجزائرية المصرية عن
  

  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  ثالثالفصل ال
  

   ات المستجدةالمصطلحقضايا في 
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  :تمهيد
  

قد ال تشعر الدول المتقدمة التي تعتبر مهد العلوم و االختراعات في عصرنا 
جديدة، و لكن ال بالخوف حيال سالمة لغتها بما أنها هي التي تضع المصطلحات

المجتمعات المستهلكة مثلما هو الحال بالنسبة للمجتمع العربي الذي يتلقى العلوم و آخر 
التقنيات من هذه الدول كغيره من الدول النامية إن لم يحرص كل الحرص على مراقبة 
دخول هذه المصطلحات في لغته و ضبط مناهج توليدها فقد يكون عرضة لغزو 

  .ؤدي ال محالة إلى تشويه اللغة العربية و ضياعهامصطلحي أجنبي كبير ي
  

و ال يخص هذا االفتقار إلى المصطلحات اللغة العربية وحدها إذ أن اللغة 
الفرنسية مع مكانتها العالمية تعاني هي األخرى من جراء اقتحام المصطلحات 

ت و حتى اإلنجليزية لها، لذا عمدت الدول األوربية إلى وضع مناهج  لتوليد المصطلحا
  .توحيدها من أجل التصدي لما قد يهدد سالمة لغاتها

  
و نتناول في هذا الفصل مسألة التوليد و كذا مسألة التوحيد التي باتت ضرورة 

  . حتمية في عصرنا
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  :توليد المصطلحات 1.3
  

التوليد بمعناه العام الميدان الذي يهتم بالجوانب المتعلقة  (Cabré) كابريتعتبر 
 98 .الظواهر الجديدة التي تظهر في اللغاتب

 

 مسارا أي نشاطا هيعتبربطريقة أشمل و أعم ف) Alain Rey(و يعرفه أالن راي 
 ةأو ديناميكية أو شيئا ما داخل نظام لساني أو كيان ثقافي أو مجموعة متحدثين اجتماعي

 إما ،يدةج وحدات معجمية جديدة و وحدات لسانية جديدة و تسميات جدامن شأنه انت
 إما و ،أشياء جديدة أشياء جديدة و أصناففيه للتحكم في عالم دائم التطور تظهر 

 إلى ظواهر إرجاعها يمكن ها وصعب تحليلي ألسباب سبق تسميتها أشياء قد تسميةل
 داخلية إلعادة تصميم الرصيد ة حاجو إلى الحذلقة جماعية كوغير موضوعية 

 99 .عجميالم
 

في اللغة العربية و هذا ما يؤكده تعريف شحادة الخوري و ليس األمر بمختلف 
التوليد هو إيجاد لفظ جديد في اللغة العربية يضاف إلى جملة مفرداتها للداللة "  :للتوليد

على المفاهيم و األعيان، و ال سيما في ميادين العلوم  و التقانة و التقنيات و كل ما 
 الحال،  فإننا نبتتدع لفظا عربيا جديدا في وفي هذه .أتت به االكتشافات و االختراعات

  100".مبناه و معناه، أو في معناه فقط
   

  
  
  
  

                                                 
98                   ��   252M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, pا�
   261M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p               انظر 99

   Alain REY, 1985, La néologie : un problème de création, de diffusion:                  نقال عن

et d’acceptation, Actes du colloque national sur les services linguistiques, Ottawa, pp 231-256 
  .116ص انظر شحادة الخوري، نفس المرجع،  100



 

 50 

 حالتين تستدعيان التدخل من أجل استحداث (Cabré)و تذكر كابري 
ا قائ عتشكل بذلكلى مفهوم واحد و ع تسميتان أو أكثر دلعندما ت امه أوال:مصطلحات

ا ال تملك لغة التخصص التسمية الالزمة  عندمتهما و ثاني،لتواصلبالنسبة لعملية ا
ط األشكال أن تبسدقة التواصل بالنسبة للحالة األولى تتطلب و . للتعبير عن مفهوم ما

ستوجب خلق شكل جديد للتسمية تلحالة الثانية فا أما ،حصر في شكل واحدتالمختلفة و 
 : بقولها المفهوم الجديدنللتعبير ع

 
« En terminologie, deux types de situations néologiques peuvent motiver une 
intervention particulière : la première, lorsque deux ou plusieurs 
dénominations désignent une seule notion, et que ce phénomène gêne la 
communication ; la seconde, lorsqu’une langue de spécialité ne possède pas la 
dénomination nécessaire pour exprimer une notion. Dans le premier cas, afin 
d’assurer une communication précise, il est nécessaire de simplifier les 
différentes formes et de les réduire à une seule ; dans le second cas, on doit 
créer une nouvelle forme de dénomination pour exprimer la nouvelle 
notion. »101 

 

 فيما يخص األسباب التي تستدعي (Cabré)و يؤيد علي القاسمي موقف كابري 
التطور السريع في المعارف " :استحداث المصطلحات في الحالة الثانية و يعلله كما يلي

ذ ال يوجد تناسب أو تطابق اإلنسانية أدى إلى صعوبة إيجاد مصطلحات كافية شافية، إ
فعدد  الجذور في أية لغة . بين عدد المفاهيم العلمية و عدد المصطلحات التي تعبر عنها

ال يتجاوز اآلالف في حين يبلغ عدد المفاهيم الموجودة الماليين و هي في ازدياد و نمو 
  102."مطردين

  
  
  
  
 

                                                 
101        ��   252M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p         ا�
، القاهرة، مكتبة مقدمة في علم المصطلح القاسمي، ليع:  نقال عن 46نفس المرجع ، ص  ،محمد الديداوي 102

  .1985، النهضة المصرية
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�ت ا������ة 1.1.3	� 
��"!ات ا�#:  
  

 فالمفهوم  (baptême)"العمادة"لية تسمية المفاهيم بـ عم(Sager)يشبه ساغر 
و ينسب المختصون في ميدان ما، أو حرفة، أو . يعرف قبل أن يطلق عليه المصطلح

علم، أو اختصاص، أو نشاط  ترفيهي، أو نظرية، أو نشاط انتاجي، المصطلحات إلى 
لمفاهيم الموافقة المفاهيم عندما يرى النور اختراع ما فيحسون بالحاجة إلى تسمية ا

  103.لها
  


. *��د �0�1+ ا	�ة /. أ,+  (Cabré)آ�� *(
�ح آ�&�ي  �	�56+ �4 ا��3,�� ا
.�
  :و�9ة �3	��+ و ه. آ�

  

  تعتبر وحدة ما مستحدثة إذا ظهرت في فترة قريبة؛: الزمنية  . أ
 ؛[...]تعتبر وحدة ما مستحدثة إذا لم تظهر في القواميس : الصناعة المعجمية . ب

تعتبر وحدة ما مستحدثة إذا أظهرت عالمات عدم : ستقرار النظاميعدم اال . ت
 أو في معناها؛) تركيبية و كتابية و صوتية(استقرار في شكلها 

تعتبر وحدة ما مستحدثة إذا نظر إليها المستعملون على أنها : الجانب النفسي . ث
  .وحدة جديدة

 
« Divers paramètres ont été proposés en vue de déterminer le caractère 
néologique d’une unité lexicale : 

1. la diachronie : une unité est néologique si elle est apparue dans une 
période récente ; 

2. la lexicographie : une unité est néologique si elle ne figure pas dans les 

dictionnaires [...] ; 
3. l’instabilité systématique : une unité est néologique si elle présente des 

signes d’instabilité formelle (morphologiques, graphiques, phonétiques) 
ou sémantique ; 

4. la psychologie : une unité est néologique si les usagers la perçoivent 
comme une nouvelle unité. »104 

                                                 
   JC SAGER, Pour une approche fonctionnelle de la terminologie, in Le sens enانظر        103

terminologie, Presses universitaires de Lyon, Lyon, 2000, p 55        
104 ��   254M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications,  p                 ا�
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أما نيومارك فقد أحصى أنواع المصطلحات المستجدة في اللغة اإلنجليزية فحصرها 
  :في اآلتي

  
  .شكلية، و هي جديدة تماما و ال بد من تدوينها" -
 .مشتقة من األعالم -

 .مبنية على السوابق و اللواحق -

 .متالزمات جديدة -

 .باإلضافة إلى أداة ربط) اسم أوفعل(مكونة من كلمة  -

 .حروف أوائلية -

 .نحوتةم -

 .داللية، بإعطاء معنى جديد لمصطلح قديم -

  105."مختصرات -
  
  

  :طرائق وضع المصطلح 2.1.3
  

إن المشكلة التي يعانيها اليوم المتخصصون، باعتبارهم المستعملين المباشرين 
باعتبارهم المستعملين غير المباشرين للمصطلحات بل  للمصطلحات، و المترجمون،

دور المترجم كثيرا ما يتعدى كونه مجرد   بأن(Zilahi) أكثر من ذلك، ألم يذكر زيالحي
مستعمل للمصطلح التقني ليشمل ترويج المعلومات المتعلقة بالمفاهيم التقنية حسب 
استعمالها في التواصل عن طريق اللغات، ال بل ليصل إلى اختراع المصطلحات في 

ي قديمة قدم العلوم     ، حيال إيجاد المقابالت الصحيحة ليست بالجديدة فه106تلك اللغات

                                                 
  :عن  نقال 53محمد الديداوي ، نفس المرجع، ص  105

P. NEWMARK, A Textbook of Translation, London, New York, Prentice : Hall 
International, 1988, p 33 

   P. ZILAHY, Quality in Translation, in : Cary, E. and          : نقال عن 52، ص  السابقالمرجع 106
Jumpelt, R.W. (eds.), Proceedings of the IIIrd Congress of FIT, Bad Godesberg, 1959 
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و على أساس أن الحاجة أم االختراع تصرف كل حسب مقدرته و معرفته  .و الترجمة
اضطر المترجمون في بداية األمر إلى استخدام  األلفاظ اليونانية كما "  ففي القديم مثال

هي، فقالوا مثال األرتماطيقي و الفيزيقا و قاطيغوراس و اسطقس، حتى جاء بعدهم 
  107."ن فأوجدوا مقابالت عربية فقالوا الحساب و الطبيعة و المقوالت و العنصرآخرو

  
إن الطهطاوي، و هو أحد رواد النهضة  الفكرية و العلمية و األدبية في القرن 
التاسع عشر في مصر و مترجم في عدة ميادين كالتاريخ و الجغرافيا و الطب و العلوم 

  :مليا يقوم على أربعة أسسمنهجا عوضع قد و الهندسة و القانون، 
  
 أي االستفادة من االستعانة بالمفردات العلمية و الفنية العربية القديمة" .1

المصطلحات التي أوجدها المترجمون و العلماء و األدباء العرب قديما في 
  عصر النهضة العربية األولى، و استخدموها في مترجماتهم و مؤلفاتهم،

ألجنبية وفقا لطرئق الوضع، مما طوع وضع مقابالت عربية للمصطلحات ا .2
 ،ورات المستحدثةصفكار و التلغة العربية لألال

، علما بأن كثيرا من االستعانة باللغة الدارجة في مصر إذا لم تسعف الفصحى .3
 األلفاظ العامية يمت إلى الفصيح بصلة ما،

.  تعريب بعض األلفاظ األعجمية بأسهل ما يمكن التلفظ به فيها، عند الضرورة .4
ة  أن يجعل اللفظ الغربي على وزن من أوزان العربية إذا لو يقصد بالسهو

  108"."دخيال"فظه دعي لو إذا تعذر ذلك و أخذ ب" المعرب"أمكن، و هذا ما يدعى 
 

بعض األسس التي يجب أن تقوم عليها عملية  رح ووستر في العصر الحديثتقاو 
  :وضع المصطلحات، نوردها فيما يلي

  
  .صطلح عن المفهوم بشكل واضح و مباشرأن يعبر الم" -

                                                 
  .200شحادة الخوري، نفس المرجع، ص  107
  .222 ص ،  السابقالمرجع 108
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أن نضع في عين االعتبار البناء الصوتي و الصرفي للغة المنقول إليها  -
 .المصطلح

 .أن يكون المصطلح قابال لالشتقاق ما أمكن ذلك -

أن نتجنب التكرار قدر اإلمكان، أي عدم التعبير عن  المفهوم الواحد بأكثر من  -
 .مصطلح

 . واحد فقطأن يعبر المصطلح عن معنى -

 .أن تكون داللة المصطلح واضحة، حتى و إن كان خارج السياق -

  109."أن يكون المصطلح قصيرا ما أمكن ذلك، دون إخالل بالمعنى -
  

يذكر العالمة مصطفى أما اللغويون العرب المعاصرون فقد اقتفوا آثار أجدادهم ف
عريب، و هي الوسائل شتقاق و المجاز و النحت و التمت باالنأن العربية قد : "الشهابي

التي رجع إليها العلماء و النقلة عندما وضعوا آالف المصطلحات في صدر االسالم، 
سواء في العلوم الفقهية أو اللغوية، أو في علوم فارس و اليونان و الهند و غيرهم من 

ا و هذه الوسائل هي التي نتخذها في زمننا هذا لنقل العلوم الحديثة إلى لغتن [...] األمم
  110"الضادية

  
و لكن هذه الطرائق باتت غير كافية تشوبها بعض النقائص التي تؤدي بنا إلى 
طريق مسدود، الحال الذي كثيرا ما تعاني منه المجامع اللغوية و مكتب تنسيق التعريب 
و هذا ما سنتطرق إليه الحقا عندما سنتعرض لعنصر التنميط و التقييس، و يؤكده 

  :القحطاني عن خبرة
  
 ال – االشتقاق، و النحت و التركيب، و المجاز، و االستعارة – هذه الطرق اللغوية و"

و االلتزام بتلك . تخرج غالبا عن األوزان الصرفية المعروفة في اللغة العربية الفصحى
األوزان و عدم تجاوزها في كل األحوال يمثل تحديا أمام من يضع المصطلحات 
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أكثر من ( هذه المصطلحات مصطلحات مركبة العلمية الحديثة، خصوصا أن معظم
فالتركيب من أخصب طرق التوليد في اللغات األوربية، بينما هو محدود للغاية ). كلمة

كما أن اللغة العربية ال توظف السوابق و اللواحق بالقدر نفسه . في اللغة العربية
  111."اللغات األوربية، و هذه إشكالية أخرى المستخدم في

  
 من ذلك فإن المجامع اللغوية عموما و مكتب تنسيق التعريب و على الرغم

خصوصا تعجز عن تجاوزها و المضي قدما إلدراج مناهج أخرى خوفا منها على 
تعكير نقاوة اللغة العربية و حرصا منها على الحفاظ على هويتها، و يرتبها الحمزاوي 

  :استعمالها في مكتب تنسيق التعريب كالتاليتفضيل بحسب 
  

   االشتقاق،.1
  المجاز،.  2
  التعريب، . 3
  .النحت . 4
  

و ال يعتمد . االشتقاق و المجاز يكونان وسيلة لغوية داخلية ذاتية عربية على أساس أن
  112.التعريب و النحت إال عند الضرورة

  
  :و نستعرض فيما يلي تلك المناهج تفصيال متبعين هذا الترتيب األخير

  
  
  
  

                                                 
    .51سعد بن هادي القحطاني، نفس المرجع، ص  111
، الطبعة )الميدان العربي(لمصطلحات و توحيدها و تنميطها المنهجية العامة لترجمة امحمد رشاد الحمزاوي،  112

  .40، ص 1986األولى، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 
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  :االشتقاق 1.2.1.3
   

نتاج في  اإلسائل المستعملة حديثا لوضع المصطلحات ألنه غزيرعتبر أهم الوي
  :قائالاللغة العربية و يعلل القحطاني ذلك 

  
و هناك جذور رباعية . تتكون جذور الكلمات في اللغة العربية غالبا من ثالثة حروف"

و هذه الجذور تمر بمراحل اشتقاقية متعددة من خالل تحريك . و خماسية و لكنها قليلة
  [...].وف العلة في الكلمة، أو من خالل إضافة سوابق و لواحق حر

و معظم الجذور العربية تتبع هذا النظام االشتقاقي، و لذلك يمكننا القول إننا نستطيع 
  113."اشتقاق كلمة جديدة من كل كلمة موجودة إذا ما تبعنا األوزان الصرفية نفسها

  
لمة من أخرى على أن يكون انتزاع ك" : و يعرف الخوري االشتقاق على أنه

، و هذا هو االشتقاق ثمة تناسب في اللفظ و المعنى، مع توافق في ترتيب الحروف
أو تناسب في المعنى دون توافق في ترتيب ... معرفة، عارف، معروف، :الصغير
     ر أو القلب، أو تناسب في المعنىيشتقاق الكبجذب و جبذ، و هو اال:  مثلالحروف

ر أو كبشتقاق األعنوان و علوان، و نبس و نبت و هو اال: للفظ مثلو اختالف في ا
  114."االبدال

  
و يبدو لنا جليا من خالل هذا التعريف أن لالشتقاق أنواعا، بيد أن اللغويين 

فمنهم من يحصي منها نوعين كالشيخ والي، ومنهم من يحصي  العرب قد اختلفوا فيها
يحصي  كعبد اهللا أمين، و منهم من ها أربعايحصي من منها ثالثا كالخوري، و منهم من

  :منها خمسا كحامد عبد  القادر استنادا للحمزاوي
    

                                                 
   .45سعد بن هادي القحطاني، نفس المرجع، ص  113

  .65شحادة الخوري، نفس المرجع، ص  114
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، باالعتماد على بن جني، في االشتقاق )أنواع االشتقاق(فالشيخ والي يحصرها "
الصغير و االشتقاق الكبير، اللذين يفيدان االشتقاق في جوهره ، و التقليب الموروث 

و لقد صنف عبد اهللا أمين االشتقاق تصنيفا جديدا مضيفا  [...]. عن الخليل بن أحمد
ـّار الموافقين لإلبدال و النحت   .نوعين جديدين و هما االشتقاق الكبار و االشتقاق الكب

إلى تصنيف ثالث [...] أما حامد عبد القادر المختص في اللغات السامية، فإنه قد دعا 
، و االشتقاق األكبر [...]شتقاق األول أو األولى اال: ينقسم عنده إلى خمسة أنواع[...] 
، و االشتقاق األصغر [...]الصغير  االشتقاق ، و[...]و االشتقاق الكبير  ،[...]
"[...]115  

  
و وقع اختيارنا على األنواع التي وردت عن الخوري عمال من جهة بالمبدأ 

من بشكل ما كل ، و من جهة أخرى نظرا لكونها تتض"خير األمور أوسطها"القائل 
  .األنواع التي صنفها اللغويون المذكورون آنفا

  
  :االشتقاق  الصغير أو العام 1.1.2.1.3
   

هو أن تشترك الكلمة المشتقة و الكلمة المشتق منها في الحروف األصلية       
هو استمداد مجموعة من الكلمات من المادة : "و قد عرفه بعضهم بقوله. و ترتيبها

لجذر اللغوي مع اشتراك أفراد هذه المجموعة في عدد من الحروف و في اللغوية أو ا
  116".ترتيبها، كما تشترك في الداللة العامة

  
اسم : الستخرجنا منه خمسة مشتقات كالتالي" حكم"فلو أخذنا مثال الفعل الثالثي   
 حكيم، و أفعل: محكوم، و الصفة المشبهة باسم الفاعل: حاكم، و اسم المفعول: الفاعل

الذي " قاد"و كذا األمر بالنسبة للفعل الثالثي . محكمة: أحكم، و اسم المكان: التفضيل

                                                 
، يرا و مصطلحا و معجمامناهج ترقية اللغة تنظ: أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرةمحمد رشاد الحمزاوي،  115

  .298، ص 1988الطبعة األولى، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، 

  .117شحادة الخوري، نفس المرجع، ص  116
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مقود، و اسم : قائد، و اسم المفعول: اسم الفاعل: نستخرج منه أربعة مشتقات كالتالي
  .ِمقود: ، و اسم اآللة)على متن الطائرة أو السفينة(مقادة : المكان

  
، "غرب"مغرب من : اجها كاسم الزمان مثلو توجد مشتقات أخرى يمكن استخر  

  .و غيرها" قدم"مقدام من : و أوزان المبالغة مثل
   

  :االشتقاق الكبير 2.1.2.1.3
  

هو أن تشترك الكلمة المشتقة و الكلمة المشتق منها في الحروف األصلية و لكن 
تختلف في ترتيب حروفها دون أن يؤثر ذلك على المعنى األصلي لكل منهما، فلو أخذنا 

   كل صيغها تدل على القوة نجد ترتيب أحرفها، و بدلنا) و.س.ق(أصوات قسو  مثال
قسو و منه القسوة و هي شدة القلب و اجتماعه، و قوس و منه القوس :   جتماعو اال

لشدتها و اجتماع طرفيها، و وقس و هو ابتداء الجرب مع اجتماع الجلد، و منه وسق 
  117. و الشدة و االختالط  و السوق يدل على الجمع، و سوقأي جمع

   
  :االشتقاق األكبر 3.1.2.1.3

  
 في كل حروفهما ما عدا واحدا منها على أن يكون هناك نااللفظيتشابه هو أن 

   .تناسب في المعنى
  

 حالك : امتقع و انتقع، و الالم و النون مثل: تناوب الميم و النون مثلذلك و من أمثلة 
   فوم و ثوم : در، و الفاء و الثاء مثلهدل  الحمام و ه: الم و الراء مثللو حانك و ا

ذلك و يرجع السبب في . ساطع و صاطع، و صراط و سراط: و الصاد و السين مثل
 تميم تنطق بينماكشط : كانت تلفظمثال قريش فالقبائل  عند مختلف إلى اختالف النطق

 فييكون ف المختلف قد يأخذ أي موقع في اللفظة الحرف  إضافة إلى أن.قشط: بالقاف
                                                 

  .118  ، صشحادة الخوري، نفس المرجع 117
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رقم و رجم و ردم أو في :  نحووسطهاشرم و هرم و خرم، أو في :  نحوبداية الكلمة
  118. و نبت و نبرنب:  نحوآخرها

   
و قد أضافت المجامع اللغوية صيغا صرفية جديدة عن طريق القياس علّها 

  :تساعد في وضع و لو القليل من المصطلحات العلمية المستحدثة من أمثلة ذلك
  
فالصيغة المشتقة منها فُعال مثال اختيرت للتعبير عن [...] تي تتغير عينها ال: فَعَِل"

  :و منها نضع. المرض، فهي تشتق من األفعال الالزمة على وزن فَعَل
: ، صداع أعمى أو شقيقةComa: ، سباتLipoïdose: ، شُحامAcidose: حماض

Migraine sourdeخُراج ،: Abcès".119 

  
: نَوسان:  هذه الصيغة للتعبير عن الحركة الجسدية مثلو قد أقرت: فَعالن"

Oscillationضاننَب ، :.Pulsation"120  
  
تشتق منها أسماء الحرف، و هي تشتق من كل فعل مجرد كما في األمثلة : ِفعالة"

  :التالية
  Régence".121: ، ِرفادةLithographie: ، ِطباعةChirurgie: ِجراحة

  
 قد أبلت المجامع اللغوية بالء حسنا في هذا و لكن و غيرها من األمثلة كثير و

و ال . ال يزال ينقصها الكثير من الجهود لتبذلها من أجل الحصول على نتائج أفضل
ضير أن نستعين بأساليب أخرى للمضي قدما، ألنه مهما بلغ االشتقاق من وفرة في 

  :انتاج المصطلحات فإنه يبقى غير كاف على حد قول الحمزاوي

                                                 
  .118ص  شحادة الخوري، نفس المرجع، 118
  . 417، صال مجمع اللغة العربية بالقاهرةأعممحمد رشاد الحمزاوي،  119
  .418ص  ،السابقالمرجع  120
  .419 ، ص المرجع السابق 121
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ألنها تضمن له التوليد        [...] شتقاق بين بالمثال أنه أداة العربية الذاتية المثلى اال"

إال أنه . و االختراع اللغويين في ميدان العلوم العامة و العلوم و التكنولولجيات الحديثة
على أهميته، ال يكفي لوضع تلك المصطلحات كلها، ألن اللغات المتقدمة المعاصرة 

للغة العربية لتوفرها على صيغ و طرق صرفية يعسر على العربية تأديتها، محنة على ا
  122[...]"العتمادها بالخصوص على النحت و التعريب 

  
  :المجاز 2.2.1.3

  
و ال بد لنا من الرجوع إلى المجاز في وضع : "قال العالمة مصطفى الشهابي

رف بعض ألفاظ الحديثة، و كلنا نع عدد كبير من مصطلحات العلوم و المخترعات
           كالقطار و القاطرة و السيارة و المدرعة و الغواصة مجازية وضعت حديثا 

  123."و الباخرة
  

سواء قائمة أو (استخدام مفردة من مفردات اللغة : " و يعرفه القحطاني على أنه
" ذرة"و مثال ذلك كلمة . للتعبير عن معنى جديد لم يكن ضمن دالالتها في السابق) بائدة

التي تستخدم اآلن للداللة على النواة الذرية التي لم تكن معروفة من قبل، بينما كلمة 
  124"."صغار النمل"تعني أصال " ذرة"
  

  
  
  

                                                 
  .445 ، ص أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرةمحمد رشاد الحمزاوي،  122

  .66شحادة الخوري، نفس المرجع، ص  123
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و العرب ليسوا منفردين في استعمال هذا األسلوب لتوليد المصطلحات بل إن 
  :األوربيين استفادوا هم اآلخرون منه في قول الحمزاوي

  
 نهاية األمر على نزع داللي كامل يطبق على تلك األلفاظ المماة، فالقضية تقتصر في"

مثلما فعل العلماء األوربيون الذين هجموا عليها، و اشتقوا منها مصطلحات، و غيروها 
  125."و أطلقوا عليها دالالت تختلف تماما عن مفاهيمها عند من استعملها من سابقيهم

  
غض النظر عن كونه أداة تولد إال أن معظم اللغويين يقرون بأن المجاز ب

مصطلحات عربية محضة تتبع النظام اللغوي العربي أي أنها تسمح باالشتقاق منها    
و بالتالي توليد مصطلحات أخرى كلما لزم األمر في المستقبل إال أنه إذا لم يحسن 

  .استعماله فإنه لن يعود بأي نفع للغة خاصة في غياب قواعد تحكمه و تضبطه
  

  : التعريب 3.2.1.3
  

  :يفيد التعريب معاني عدة بحسب السياقات المستعمل فيها، فقد يعني
  

 .ترجمة نص من لغة أجنبية إلى اللغة العربية -

إحالل اللغة العربية مكان لغة أجنبية في مجال ما كالطب أو القانون أو اإلدارة  -
سواء في التدريس أو العمل مثلما حدث في الجزائر في التسعينات عندما تقرر 

ميم استعمال اللغة العربية في شتى ميادين الحياة و ذلك قصد ترقية اللغة تع
 .العربية و حمايتها باعتبارها اللغة الرسمية للبالد

إدخال كلمة دخيلة إلى اللغة العربية بعد إخضاعها إلى قواعد اللغة العربية       -
يون        و هذا هو المعنى الذي يهمنا هنا كثالث وسيلة يرجع إليها المصطلح

  .و المترجمون في توليد المصطلحات
  

                                                 
  .415 ، صأعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرةمحمد رشاد الحمزاوي،  125
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 فهو أن -تعريب-المعنى االصطالحي لكلمة أما   ":يعرف العيسى التعريب كالتالي
  126"تتفوه العرب بالكلمة األعجمية على منهاجها

  

خوفا منهم عليها و لكنه ليس بهذه  التعريب و قد ينبذ المناشدون بصفاء اللغة العربية 
فإن االقتراض اللفظي ) Adamczewski(ورة ففي نظر آدمكزيوسكي الدرجة من الخط

  :قد ال يروق للكثيرين و لكنه ال يشكل أي خطر على اللغة

  
« Les emprunts lexicaux peuvent ne pas plaire mais ils ne mettent pas la 
langue danger »127  

  

ا ساهم ذلك إال ألم تقترض العربية في أوج حضارتها من اللغات األخرى و م
  :في إثرائها و األمثلة كثيرة نذكر منها

    

الفلفل، :  وعن الهندية،إلبريق، والديباج، والسندس، والنرجس، عن الفارسيةا"
 وعن ،الفردوس والترياق والقنطاروالقسطاس:  وعن اليونانية،والقرنفل، والكافور

 وعن ،الناطور والبلوطالكنيسة والمسيح والكهنوت والناقوس والنورج و: السريانية
  128". وعن الحبشية النجاشي والمنبر والتابوت،وجهنم التوراة واألسباط: العبرية

  

 و رادار (télévision)و في العصر الحديث أدرجت كلمات أجنبية مثل تلفزيون 
 (radar)و تلغراف(télégraphe)و ميترو  (métro) و انترنت  (Internet)  و بسكويت  

  (biscuit) هامبورغر و (hamburger) و بيتزا  (pizza) و أسبيرين      (aspirine) 
في اللغة العربية و غيرها كثير ال يحصى، و هذا نظرا للسرعة الفائقة   (sida) و سيدا

                                                 
  .1999 ،مكتبة األسد ،اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الترجمة في خدمة الثقافة الجماهيرية، عيسىال سالم 126

127                  ��  136Pierre LERAT, id., p                                                                              ا�

H. ADAMCZEWSKI, Le français déchiffré, Paris, Armand Colin, 1991 نقال عن :                  
العدد " شؤون عربية"الدكتور ممدوح حقي في دراسة منشورة في مجلة :نقال عن ، نفس المرجع ، سالم العيسى 128
  . مصطلحات كلية العلوم في جامعة دمشق1982 كانون الثاني - 11
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  .التي تتطور بها العلوم و المخترعات الجديدة التي تغزو األسواق العربية كل يوم

  

 فحسب فكل اللغات تأخذ من بعضها و االقتراض ليس منوطا باللغة العربية
القضية الكبرى في مجال لغة ف البعض عندما تكون في حاجة إلى سد ثغرة مصطلحية

 هي معرفة الحقل المفهومي أي بعبارة أخرى القدرة على فهم ، حسب لورا،التخصص
على يساعد االقتراض من هذا المنظور و . و تكوين نصوص مالئمة في هذا الميدان

خالل  يا حقل مفهومي منسجم و هو ما يجعله عادة ضروردرج ضمن ين حالماذلك
  129 .قلبعض الوقت على األ

  

و يستحسن األخذ بالحل الوسط فيجب عدم اإلكثار من استعماله حتى ال يثقل 
كاهل اللغة العربية كما يجب عدم استبعاده تماما إذا ما اقتضت الحاجة إليه و ال يختلف 

حبذ فيما يخص عن هذا الرأي فهو ي) CILF(الفرنسية رأي المجلس الدولي للغة 
. االقتراض من اللغات األجنبية االبتعاد عنه كلما كان ذلك ممكنا و لكن ليس بأي ثمن

لحقائق من افاللغة الفرنسية غنية بما فيه الكفاية لتتمكن من تسمية األغلبية الهائلة 
  .الجديدة

 
« Pour ce qui est des emprunts aux langues étrangères, la doctrine du CILF, 
[…], est d’en faire l’économie chaque fois que cela est possible, mais pas à 
tout prix. La langue française est suffisamment riche pour pouvoir dénommer 
l’immense majorité des réalités nouvelles. »130 

 

راض هو عدم القدرة على االشتقاق منه في أغلب األحيان و لعل ما يعيب االقت
أما المشكلة الصرفية فتكمن في عدم انقياد بعض الكلمات " :كما يصرح بذلك القحطاني

المقترضة لعوامل الصرف و االشتقاق في العربية، فتبقى صيغا جامدة غير خاضعة 

                                                 
  513Pierre LERAT, id., p                                                                        انظر           129
130                  �� M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p 259ا�

  ,M. DIKI-KIDIRI, JOLIE, HUBERT et C. MURCIA, Guide de la néologie:           نقال عن
 Paris, Conseil International de la Langue Française, 1981,65 p  
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  131."لإلعراب، و غير منتجة لصيغ أخرى

  

في نقل بعض األصوات التي ال تتوفر عليها اللغة إضافة إلى وجود صعوبة 
و لم تفتأ المجامع اللغوية . العربية و هذا راجع إلى اختالف المنظومات الصوتية للغات

تقترح طرائق لنقل هذه األصوات بحروف عربية محاولة تخطي االختالفات السائدة في 
  .  عليهاأوساط اللغويين علّها تشكل على األقل قاعدة يمكن االرتكاز

  

كقولنا " ب"الذي يقابله في اللغة العربية " p"نذكر على سبيل المثال حرف 
كقولنا " ف"و  يقابله " v"و حرف " Prague"و " protéines"مقابل " براغ"و " بروتينات"
اللذين يقابالن بضمة " u"و " o" و المصوتين ".Vienne"و " volt"مقابل " فيينا"و " فولط"

 "hamburger" و كلمة هامبورغر "protéines"اضح من كلمة بروتينات و واو كما هو و
  .السابقة الذكر

  
  :النحت 4.2.1.3

  
  : يعرف الحمزاوي النحت بأنه

  
المتكونة [...] استخراج أو انتزاع كلمة من كلمتين، و يلجأ إليه لمعالجة  الكلمات "[...] 

ا معنى ثالث جديد،     من عنصرين، يفيد األول معنى، و الثاني معنى آخر، فيتكون منهم
 كما يكون العنصر الثاني  (préfixe)و يكون العنصر األول أحيانا صدرا أو سابقة

و يمكن أن يلجأ إلى النحت الختصار كلمتين،    [...]  (suffixe)أحيانا كاسعة أو الحقة
  132."و استخراج كلمة ثالثة تجمع بين معنييهما

  

                                                 
    .49سعد بن هادي القحطاني، نفس المرجع، ص  131
  43 ص ،)الميدان العربي(المنهجية العامة لترجمة المصطلحات و توحيدها و تنميطها محمد رشاد الحمزاوي،  132



 

 65 

النحت و التركيب هو إما أخذ ": فيقولو يميز القحطاني بين النحت و التركيب 
، أو "النحت"جزء من كلمة و وضعه مع جزء من كلمة أخرى لتكوين كلمة جديدة 

  133"."التركيب "وضع كلمتين معا لتكوين كلمة جديدة
  

ال حول وال "و قد استعمل أسلوب النحت منذ القديم في قول أجدادنا الحوقلة من 
، و ورد في اللغة "الحمد هللا"، و الحمدلة من " اهللابسم"، والبسملة من "قوة إال باهللا

"     بري"من " برمائي"، و "بصري"و " سمعي"من " سمعبصري"المعاصرة في قولهم 
أما أسلوب ". زمان"و " حيز"من " حيزمان"، و "منقولة جوا"من " مجوقلة"، و "مائي"و 

"   جواز السفر"و " رارةعالي الح"و " مضاد حيوي"و " فرط الحساسية"التركيب فمثاله 
  "...السكة الحديدية"و 

  
و استبعدت المجامع اللغوية أسلوب النحت ألنه ال يخضع لقواعد مضبوطة تحكم 

فالسيوطي "عملية حذف حروف دون غيرها، كما أنه ال يسمح باشتقاق كلمات أخرى، 
مثل لم يعن بذلك وجوب اعتماده ] النحت[الذي كان يدعو إلى ضرورة اإللمام به 

   134"."مصطلحا جديدا خارجا عن السياق"اعتماد االشتقاق ألنه يولّد 
  
  

  :التنميط 2.3
  

لكي تتسم أية محادثة علمية أو تقنية بالدقة فال تغشاها أية غمامة تحول دون 
 المصطلح نفسه لعدة مفاهيم ينسب التوجب أالفهم المسترسل و الوضوح التام، ي

العديد من المصطلحات للمفهوم الواحد أن تنسب  و ال) أو تعدد معنوي اشتراك لفظي(
  يهدف إلى توحيد المفاهيم و أنظمة الذي نميطتبال الشرطان ن و يتحقق هذا).الترادف(

                                                 
    .47سعد بن هادي القحطاني، نفس المرجع، ص  133
  .329ص ، أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة محمد رشاد الحمزاوي، 134
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  اهيم من أجل تعريف المفاهيم و تقليص االشتراك اللفظي و القضاء على الترادففالم
  : عمال بقول فليبرلحمر وفقا لمبادئ علم المصطو وضع مصطلحات جديدة إذا لزم األ

 
« Une communication univoque au sens strict du terme exigerait que, pour 
une notion – l’élément de la pensée – un seul terme existe et vice versa. C’est 
pourquoi, il ne devrait pas exister, ni le même terme pour plusieurs notions 
(homonymes ou polysèmes), ni plusieurs termes pour une seule notion 
(synonymes) […]. 
La règle selon laquelle une notion ne doit pas être représentée par plusieurs 
termes peut être satisfaite par la normalisation. La normalisation de la 
terminologie a pour objet d’unifier les notions et les systèmes de notions en 
vue de définir des notions, réduire l’homonymie […], éliminer la synonymie 
[…] et créer, si cela est nécessaire, des termes nouveaux conformément aux 
principes de la terminologie. »135 
 

و اللغة العربية كغيرها من اللغات تعاني من كل هذه األمور لعدة أسباب 
ومما يزيد الطين بلة أن المصطلح العربي العلمي    : "يلخصها علي القاسمي في قوله

و التقني نفسه تشوبه ازدواجية أخرى، أي تعدد االستعماالت و اختالفها من قطر 
التي عادة ما تكون لغة المستعمر، و تعدد عربي آلخر، نظرا لتعدد اللغات األجنبية، 

الجهات المختصة و إغفال التراث العلمي العربي و عدم تطبيق المصطلح العلمي في 
 136."الكتابات و بسبب الترادف و االشتراك اللفظي

 
من أبرز العقبات التي تعترض سبيل المصطلح المستجد "بهذا يتبين لنا أن 

 137."توحيد و التقبلالترادف و االشتراك اللفظي و ال

  
  

                                                 
  237M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p                  انظر 135

  Helmut FELBER, Manuel de terminologie, Paris, Unesco, Infoterm, 1987                 :نقال عن
، القاهرة، مكتبة مقدمة في علم المصطلحعلي القاسمي، :  نقال عن 56مرجع، ص محمد الديداوي ، نفس ال 136

  .1985النهضة المصرية، 

  :عن نقال  55 السابق، ص المرجع 137
R. DE BEAUGRANDE, a New Introduction to the Study of Text and Discourse: Cognition, 
Communication, and the Freedom of Access to Knowledge, London, Longman, 1995 
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  :تعدد المعاني و االشتراك اللفظي والترادف  1.2.3
  

       : المصطلح ذاكرا الشرط الذي ينبغي أن يتوفر فييقول شحادة الخوري 
كون للمفهوم الواحد، سواء أكان اسم معنى أو يو الشرط األساسي في المصطلح أن "

  138. [...]"االختصاص اسم ذات، لفظة اصطالحية واحدة يتفق عليها أهل 
  

يعارضان هذا الرأي ألن (Lerat)  و ال لورا (Cabré)القاعدة واضحة فال كابري 
كالهما يسلم بأن المصطلحات أحادية المعنى، أي أن العالقة التي تربط بين شكلها     

و مفهومها عالقة وحيدة بل إن المصطلحات تحيل إلى مفهوم وحيد في كل ميدان 
  .لمعرفةخاص من ميادين ا

  
« […], les termes, […], sont des unités univoques (la relation entre forme et 
concept est unique) et monoréférentielles (un terme désigne un seul 
concept). »139 
 
« Le terme technique tend à être monosémique ou plutôt monoréférentiel dans 
chaque domaine particulier de la connaissance. »140  

 
           ال يتطابقان دومابيد أن كابري تلفت االنتباه إلى أن النظرية و الواقع 

فإذا حللنا العالقة بين شكل الوحدة . و المصطلحية ليست فريدة من هذه الناحية
 ليس همابين ابقط فإننا نالحظ أن الت،كانت متخصصة أم الأ سواء ا،هاالمعجمية و محتو

ينطوي على ا يمكن للشكل أن كذهو . ينا متعدد المعهدوما أحادي المعنى و لكن
 مختلفة ينطوي على دوالكما يمكن للمفهوم أن ) تعدد المعاني( مختلفة مدلوالت

   141 ).الترادف(
  

                                                 
  .61ص نفس المرجع، شحادة الخوري،  138
139   �� M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p 185                ا�
140 �� Pierre LERAT, idem, p 93                                                                                            ا�
141      ��  M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p 185             ا�
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كل حسب  المترادفةكلمات ال كلمات المتعددة المعاني وختالف بين الو يتجلى اال
في أن األولى تحمل ) Martin-Berthet( و مارتين بارتيه) Lehmann (من ليهمان

  142 .مفاهيم متعددة تتماشى مع استعماالت مختلفة، أي استعمال دليل واحد لعدة مدلوالت
  

) أو أكثر(بينما الترادف هو عالقة التكافؤ المعنوي بين وحدتين معجميتين 
  143 .دة أدلةفللمترادفات مدلول واحد و ع. تختلفان في شكلهما

 

 أن التسمية إ مبدتنطلق منو لكن إذا عدنا إلى النظرية المصطلحية فسنجدها 
في علم المصطلح ما  لمصطلح المعنوية مفهوما واحدا كما أن القيمة تطابقالواحدة 

بالتالي ينبغي التعامل مع كل . اي تنتمي إليهت الة الخاصبالمنظومةمرتبطة حصريا 
  الصناعة الكلمة المتعددة المعاني فيعلم المصطلح عتبر يذا كو ه. ميدان بصفة منفصلة

 .المعجمية مجموعة من المصطلحات المختلفة
 
« La théorie terminologique part du principe qu’une dénomination correspond 
à un seul concept. En terminologie, la valeur sémantique  d’un terme est 
établie exclusivement en relation avec le système spécifique dont il fait partie. 
En conséquence, chaque domaine doit être traité de façon indépendante. Ainsi, 
un mot polysémique en lexicographie est considéré par la terminologie 
comme un ensemble de termes différents. »144 

  
    تقنيةاتكل قائمة مصطلحأن الذي يعتبر (Lerat) لورا  أيضا و هذا ما يؤكده

 إلى و ليسو علمية تشكل مجموعة تنتظم عناصرها بفعل انتمائها إلى هذه القائمة 
  145 .أخرى و ال يظهر فيها المصطلح إال بإحالته إلى هذا الميدان الخاص

 

 هتعتبراسا في ميدان آخر إن أي مصطلح تابع لميدان تخصص ما استعمل قيو 
  146.لألول مشتركا لفظيا (Cabré) كابري

                                                 
142 ��   :                                                A. LEHMANN, F. MARTIN-BERTHET, idem, p 65ا�
  .54، ص  السابقانظر المرجع 143
144    ��   861M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p              ا�
145                                                                                                  �� Pierre LERAT, id, p 93ا�
146    �� 901M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p                ا�
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 ةدلأوهي ال تخرق في هذا القواعد النحوية التي تعتبر المشتركات اللفظية 

  147 .هاف مدلوالتتتماثل صيغها و تختلمتمايزة 
 

 إذا قمنا حسب علم   تشير إلى أنه(Cabré) أما فيما يخص الترادف فإن كابري
 وحدة  شكلية تعكس مفاهيم مختلفة و بالتالي فهي مدرجة في عدة المصطلح بدراسة

قواميس متخصصة بتعاريف مختلفة، فإننا نكتشف وجود عدة تشابهات ضمن هذه 
   148 .التعريفات على الرغم من التباعد المادي  و المعنوي بينها

  
ه لو  وصل إلى درجة اعتبار أن(Dumarsais) حتى أن بعضهم مثل دومارسي

  :ن في لغة واحدةا لغتتولدت لة التاماتترادفمل اوجدت
  

« S’il y avait des synonymes parfaits, il y aurait deux langues dans une même 
langue. »149 

 
لكل : "التي تؤكد أن ) Lehrer( ينفون وجود ترادف مطلق ليهرر من الذينو 

دد من الكلمات في معنى محددا من المعنى المراد، و يمكن أن يشترك ع" حيزا"كلمة 
أي أنه ال توجد كلمتان . [...] واحد و لكن بنسب مختلفة أو بجانب معين من المعنى

  .150"تاماتطابقا متطابقتان في المعنى 
  

ال توجد كلمتان لهما المعنى نفسه تماما، : "  بن فارسفي نفس السياق يقول او 
كة نسبية في المعنى، أي أن هو في الواقع مشار" ترادف"و ما يعرف على أنه [...] 

                                                 
147 ��   66A. LEHMANN, F. MARTIN-BERTHET, id., p                                                       ا�
148                                 ��  M.T. CABRE, Sur la représentation mentale des concepts, p 32ا�
��ا� 149                                                       55A. LEHMANN, F. MARTIN-BERTHET, id., p  

DUMARSAIS, Des tropes ou des différents sens, Flammarion, éd. 1988, p 236 45 =)�    :  
  :  نقال عن52نفس المرجع، ص سعد بن هادي القحطاني،  150

A. LEHRER, Semantic Fields and Lexical Structure, North-Holland Linguistic Series, 
(Amsterdam: North-Holland ; New York: American Elsevier, 1974) 
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فقط ترتبط به ارتباطا اعتباطيا، أما ما عدا ذلك من الكلمات " واحدة"لكل مفهوم كلمة 
  151."التي تشترك في الداللة على هذا المفهوم فهي من باب الصفات

  
  

  :تعريف التنميط 2.2.3
  

هة  موجاتخاذ تدابيرنشاط من شأنه  أنهب، اعامتعريفا تعرفه منظمة اإليزو، 
 سياقم في االنظمن الستعمال عام و متكرر يهدف إلى الحصول على درجة قصوى 

  . مشاكل حقيقية أو افتراضيةةواجهلممعين 
  

  :و تضيف في مالحظاتها أن
  
ز ترسيم معايير و نشرها و وضعها حيب على وجه الخصوص يتعلقهذا النشاط . 1

  ،التطبيق
مع  أحسن للمنتجات و المسارات و العلوم ةمة ال سيما أقلم منافع قينميطيقدم الت. 2
 الوقاية من الحواجز التي تعترض طريق التجارة بتسهيل و المهام التي أوكلت إليها

  152 .التعاون التقني العالمي
 

 بأنه ترسيم ، دائما وفقا لمنظمة اإليزو، التنميط في علم المصطلححددو ي
  : من قبل منظمة ذات سلطةاتمصطلح

  
« La normalisation terminologique est l’ « officialisation d’une terminologie 
par un organisme qui fait autorité. » (ISO) »153 

  

                                                 
    المصطلح الطبي و التقنيالقنيعير، : ، نقال عن52نفس المرجع، ص سعد بن هادي القحطاني،  151
     M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p 923               انظر152

45 =)�                                                                                    : ISO/IEC Guide 2/1991 (E/FR)  
153 ��   171Pierre LERAT, id., p                                                                                            ا�
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و المراد بالتنميط، أن تقر هيئة معترف بها علميا : " و يعرفه الحمزاوي فيقول
من  أو فنيا منهجية يتفق عليها، بقبول مصطلحات مختارة اختيارا مبررا، حتى نض

  [...]  .إجماعا عليها، و بالتالي تواصال أفضل بين مستعمليها و المتخاطبين بها
لمصطلحات مع او الهدف من التنميط تجنب االعتباطية، و وضع مقاييس الختيار 

  154".[...]ك المقاييس و ضبط ميادين تطبيقها  تلفيصنت
  

 يد و التوح(normalisation)و ال بد أن نميز هاهنا بين التنميط 

(standardisation)  ي في العديد من اللغات في استعمال مصطلحخلطاهناك ، ألن 
بالنسبة للبعض . شارة إلى تحديد شكل كنموذج أو معيارلإل" التوحيد"أو " التنميط"

من هذا .  أشكال مختلفة متزامنة إلى معيارختزاللتعبير عن عملية ال" التنميط "نستعمل
". التوحيد"رية على عكس ما يوحيه اجبإأية داللة ب" تنميطال" مصطلح يوحيالمنطلق ال 

 إلى القرار المنبثق من هيئة تحديديشير بال" التوحيد"بالنسبة لآلخرين فإن مصطلح 
  155 .مخولة السلطة

 

 
 : في التنميطةتبعالمالمعايير  3.2.3

  
 عايير من شأنها تنظيم عملية التنميط  بهدف الحصولمتضع كابري مجموعة من ال

  :على نتائج مرضية نعرضها فيما يلي
  

يطبق التنميط المصطلحي على كل لغات التخصص و ليس على المفردات  -
  .العامة

                                                 
  .60ص ، )الميدان العربي(المنهجية العامة لترجمة المصطلحات و توحيدها و تنميطها محمد رشاد الحمزاوي،  154
155                 ��   M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p 823ا�
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يندرج التنميط المصطلحي ضمن كافة الميادين المتخصصة بما في ذلك العلوم  -
اإلنسانية و االجتماعية و لكنه يتأكد أكثر في الميادين العلمية ذات المنحى التقني 

 .في بعض النشاطات الموجهة أكثر نحو التطبيق كالتجارةو كذا 

 .الهدف من التنميط المصطلحي هو تيسير التواصل -

المصطلحي أن تأخذ في الحسبان العوامل  على القرارات المتخذة أثناء التنميط -
 .اللسانية االجتماعية و العوامل اللسانية النفسية إضافة إلى الخصائص اللسانية

صطلحات المنمطة باالستقرار حتى و إن كانت محل مراجعة يجب أن توحي الم -
 .باستمرار

يجب أن يأخذ اقتراح المصطلحات المنمطة بعين االعتبار وجهة النظر الوطنية  -
 .و الدولية

ال يمكن تحقيق التنميط المصطلحي من دون تعاون المختصين و هم المستعملون  -
 .الحقيقيون

 .قا يسمح باتخاذ قرارات بثقة و حزمالتنميط المصطلحي تحضيرا مسب يستلزم -

تقع مسؤولية إقرار المعايير في علم المصطلح على عاتق منظمة ذات سلطة  -
 .معترف بها و عليها التكفل باإلجراءات التي تضمن تطبيقها

 .يجب أن تنشر المصطلحات المنمطة في أوساط المستعملين المحتملين -

  
- «  la normalisation terminologique s’applique à l’ensemble des langues 

de spécialité, mais non au lexique général ; 
- la normalisation terminologique a sa place dans toutes les disciplines 

spécialisées, y compris les sciences humaines et sociales, mais plus 
encore les disciplines scientifiques à tendance technique, ainsi que dans 
quelques activités comme le commerce où l’on est plus porté vers la 
pratique ; 

- l’objectif de la normalisation terminologique est de favoriser la 
communication ; 

- les décisions prises au cours de la normalisation des termes doivent 
tenir compte de facteurs de type sociolinguistique [...] et 
psycholinguistique [...], en plus des critères linguistiques [...] ; 

- une terminologie normalisée doit donner une impression de stabilité, 
même si elle reste soumise à des révisions périodiques ; 
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- la proposition de termes normalisés doit tenir compte du point de vue 
national et international […] ; 

- la normalisation terminologique ne peut se réaliser sans la collaboration 
des spécialistes qui sont, […], ses véritables utilisateurs ; 

- la normalisation terminologique exige un travail de préparation 
préalable qui permet de prendre des décisions avec assurance et 
vigueur ; 

- un organisme d’autorité reconnue doit assumer la responsabilité 
d’homologuer la norme en terminologie et doit prendre en charge les 
mesures […] qui assurent son application ; 

- la norme présentant une terminologie doit être diffusée parmi ses 
utilisateurs potentiels. »156 

 

المقترحات الجديدة و المتعلقة ب تنميطتشكل القرارات التي تتخذها لجان الو 
أو استبدال تسمية (للتسميات الموجهة لسد الثغرة الموجودة في المعجم المتخصص 

التي  تقودها عادة بعض المعايير السياسية  من االحتماالتشبكة متماسكة) مرفوضة
  : اه التوليد خذ ثالثة أنواع من القرارت تجأ تؤدي إلى

 ؛ معجميباستحداثقتراض أو مر باالقبوله سواء تعلق األ -

  ؛ضهفأو ر -

 157 . عندما يكون متعلقا باالقتراض اللسانيللنظامأو قبوله بتكييفه وفقا  -
 

 

  :ت المهتمة بالتنميطئاأهم الهي 4.2.3
 

 بسان لوي بالواليات 1904تأسست عام    :(CEI)اللجنة اإللكتروتقنية الدولية 
  تهتم بكل ما يتعلق بالميدان اإللكتروتقني و الميدان اإللكتروني و متحدة األمريكية، ال

  . دولة43و تضم 
  

الكائن مقرها بجنيف،  ،1946عام  (ISO)خلفت المنظة الدولية للتنميط  :منظمة اإليزو
بعة التي أنشأتها منظمات التنميط التا) ISA(ت الوطنية للتنميط ئااالتحادية الدولية للهي

                                                 
   245M. T. CABRE, La terminologie : Théorie, méthode et applications, p              انظر 156

  .261 جع  السابق، صرانظر الم 157
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لبعض الدول بعد الحرب العالمية الثانية قصد تسهيل التنسيق و التوحيد الدولي في 
و يربطها .  مائة دولة عضوة1994 عام ضمأصبحت اإليزو تو . مجال الصناعة

باللجنة اإللكتروتقنية الدولية عقد رسمي يحكم العالقات بينهما كلما حدث تداخل في 
الميدان   تهتم بكل المجاالت التقنية باستثناءمجاالت اختصاصهما علما أن اإليزو

  .اإللكتروتقني و الميدان اإللكتروني
  

في يعتبر مجمع اللغة العربية بدمشق أول مجمع لغوي تأسس : المجامع اللغوية العربية
 و المجمع 1932، تبعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1919العالم العربي عام 

الذي مجمع اللغة العربية في األردن أما بقية المجامع ك. 1947العلمي العراقي عام 
، إضافة إلى بيت الحكمة 2000 و مجمع اللغة العربية الجزائري عام 1976عام تأسس 

مجمع اللغة العربية السوداني و مجمع اللغة  بتونس و األكاديمية الملكية المغربية و
 و تهتم هذه .مجامع الثالثة األولىالعربية الليبي فهي حديثة النشأة و ليست بأهمية ال

  :المجامع عموما بـ
  
  ضبط المصطلحات؛  -
 تحقيق الكتب و المؤلفات؛ -

 نشر البحوث اللغوية التي تتناول المصطلحات؛ -

 تعميم استعمال المصطلحات في المراجع المختصة و مراقبة استخدامها؛ -

   .السهر على سالمة اللغة العربية في بلدها -
  

 1961انبثق عن مؤتمر التعريب األول الذي انعقد بالرباط عام : بمكتب تنسيق التعري
التابعة لجامعة ) ALECSO(المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم قد ألحق بو 

  : من مهامه.1972عام  الدول العربية
  
  تنسيق الجهود المبذولة في الدول العربية في مجال استحداث المصطلحات؛ -
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في استعمال اللغة العربية في الحياة العامة و في جميع مراحل المساهمة الفعالة  -
 التدريس؛

 متابعة حركة التعريب في جميع التخصصات العلمية و التقنية؛  -

 .توحيد المصطلحات -

  
ت األخرى بإصداره لعدة معاجم موحدة بلغ عددها خمسة ئاو يتميز المكتب عن الهي

 المعجم الموحد لمصطلحات يات، ون منها المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيوعشر
 المعجم ، والرياضيات والفلك  المعجم الموحد لمصطلحات، والعامة والنووية الفيزياء

، وجسم اإلنسان صطلحات الصحةلم المعجم الموحد ، والكيمياء الموحد لمصطلحات
 النفط المعجم الموحد لمصطلحات ، و والمحاسبة المعجم الموحد لمصطلحات التجارة و
اللسان " إضافة إلى مجلة  و غيرها، اإلعالم المعجم الموحد لمصطلحاتو  ،)البترول(

            السنوية التي تنشر فيها األبحاث اللغوية و قضايا التعريب و الترجمة" العربي
  .و المشروعات المعجمية و المصطلحية

  
  

  :التخطيط اللغوي 3.3
  

ول في إعادة تنظيم لغتها للنهوض بها أو تولدت عن حركة التنميط رغبة عند بعض الد
 الحفاظ عليها كل حسب حالته وهذا ما يعرف بالتخطيط اللغوي الذي تعرفه ايستمان

(Eastman)  كالتالي:  
  

إن التخطيط اللغوي هو القرار الذي يتخذه مجتمع ما لتحقيق أهداف و أغراض تتعلق "
ك القرار، سواء كان يتعلق بحماية اللغة و يحقق مثل ذل. باللغة التي يستخدمها ذلك المجتمع



 

 76 

من المفردات الواردة أو إصالحها أو إنعاشها أو تحديثها، دعم عرى التواصل بين األمم 
  158"التي تجمعها لغة واحدة و يعزز اإلحساس بالوحدة و المناصرة

  
و يعرض القحطاني أمثلة عن استعماالت التخطيط اللغوي في بعض دول العالم 

  :كالتالي
  

  .تطوير لهجة معينة بهدف جعلها لغة قومية، و هذا المثال من إندونيسيا" -
 .إحياء لغة منقرضة، مثال ذلك اللغة العبرية في إسرائيل -

 ).و هذا قائم في معظم لغات العالم(وضع المصطلحات  -

 .التخطيط اللغوي إلصالح الهجاء -

 . كمثالةالتخطيط للتقارب بين اللهجات، اللغة السواحيلي -

ط لوضع اللغة القومية لغة التدريس بدال من اللغة االستعمارية، كما حدث التخطي -
 159").التعريب(في المغرب و الجزائر 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  : نقال عن24نفس المرجع، ص سعد بن هادي القحطاني،  158

 C.M. EASTMAN, Language Planning: An Introduction, Chandler and Sharp, 1983     
  .22المرجع السابق، ص  159
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  :تمهيد
  

 و درسنا كل إلى المصطلحات بصفة عامةفي الفصل السابق بعد أن تعرضنا   
القضايا المتعلقة بها من توليد و تنميط، نتناول في هذا الفصل مصطلحات المالحة 
البحرية الواردة في القانون البحري الجزائري بالدراسة و التحليل لنرى كيف تعامل 

ي تكون و يقوم تحليلنا على البحث على مجموعة السمات الداللية الت. معها المترجم
المصطلح و من ثم المقارنة بين هذه السمات الداللية الستخالص أوجه التشابه         

و نعتمد لهذا الغرض على قواميس أحادية اللغة . و االختالف بين المصطلحات المحللة
        Le Petit Larousse Illustré » 161»و 160"المنجد في اللغة العربية المعاصرة"مثل 

 و كذا ،« Le Trésor de la Langue Française »163  و « Le Petit Robert » 162 و  
 و المتخصصة كقاموس 164"السبيل"قواميس ثنائية اللغة منها العامة كقاموس 

لمختار " مصطلحات التجارة الدولية و النقل البحري و أنواع النقل الدولي األخرى"
      A.BRUNO  لـ « Dictionnaire maritime thématique »166قاموس   و165السويفي

167"قاموس المصطلحات البحرية" و C. MOUILLERON-BECAR و
 الكافي محمد بشيرل 

للمجلس الوزاري للنقل التحاد المغرب العربي  168"المصطلحات البحرية معجم"و 
و لكن يتوجب علينا التعريف بالمدونة قبل الشروع في أي . إضافة إلى دعائم أخرى

  . عمل كان
                                                 

  .2001بيروت، دار المشرق، نجد في اللغة العربية المعاصرة، الم 160
161                      ��   Le Petit Larousse Illustré 2006, Paris, Larousse, 2005                           ا�
162               ��   ,Paul ROBERT, Le petit Robert: Dictionnaire de la langue française, Paris ا�

Dictionnaires le Robert, 2001 
 no=htm;java.combi=exe?p.showps/4tlfiv/scripts/dendien/fr.atilf.atilf://http       انظر الموقع163
  .1983 مكتبة الروس، باريس،،  عربي- فرنسي /  فرنسي – معجم عربي: السبيلدانييل ريغ ،  164
 ، الطبعة األولى، مصطلحات التجارة الدولية و النقل البحري و أنواع النقل الدولي األخرى مختار السويفي ، 165

  .القاهرة، الدار المصرية اللبنانية
166           ��   : A.BRUNO, C.MOUILLERON-BECAR, Dictionnaire maritime thématique ا�

anglais et français, 4e éd., Infomer, Rennes, 2003 
، الطبعة األولى، بيروت،  عربي- فرنسي/  فرنسي -عربي: قاموس المصطلحات البحريةمحمد بشير الكافي،  167

  .1981المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، 

  ).11مرفق رقم (حات البحرية معجم المصطل، )اتحاد المغرب العربي(المجلس الوزاري للنقل  168
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  :المدونة التعريف ب1.4
  

 169تتمثل المدونة التي اعتمدناها إلنجاز بحثنا هذا في القانون البحري الجزائري  
قانون المرور قانون النقل البري و  الذي يشكل مع قانون المالحة الجوية المدنية و

 (Jean Ray)و القانون، بصفة عامة، كما يعرفه جون راي . في الجزائر قانون النقل
 مجموعة تحتوي بدورها على مجموعات أخرى مترابطة     عبارة عن منظومة، أي

  .و متناسقة
  

« Le code constitue un système, il est un ensemble, comprenant lui-même 
d’autres ensembles qui se subordonnent et se coordonnent. »170  

  
مجموعة " أما القانون البحري، بصفة خاصة، فيعرفه محمد سعيد جعفور بأنه
كان و  .171"القواعد القانونية التي تنظم العالقات التجارية الناشئة عن المالحة البحرية

 استقل عنه نظرا لكنه سرعان ما، للقانون التجاريتابعا في بدايته قانون البحري ال
، على غرار كثيرا من قواعدهعموما يستمد هو و . يتعلق بهاما كل لضخامة السفينة و 

 الفرنسي  و المصريينمن القانوناستنادا للمصدر نفسه،  جزائرية األخرى،القوانين ال
   .االتفاقات الدوليةإضافة إلى 

  
 25بتارخ  05-98القانون رقم البحري الجزائري بمقتضى القانون صدر  و قد

 الذي جاء ليعدل   )1998 يونيو 27، بتاريخ 47الجريدة الرسمية، عدد  (1998يونيو 
 المتعلق بالقانون البحري 1976 أكتوبر 23 المؤرخ 80-76م مر رقو يتمم األ

                                                 
169  ��  Code des transports : Code maritime, code de l’aviation civile, code des transports ا�

terrestres, code de la route (recueil de textes législatifs et réglementaires), 1re édition, Alger, 
Berti éditions, 2003 

  p 142       Paul DUBOUCHET, id ,                                                                             انظر 170

  J. RAY, Essai sur la structure logique du Code civil français, Paris, Alcan, 1926, p 12          :نقال عن 
 الجزائر، دار هومة للطباعة و وجيز في نظرية القانون،ال: مدخل إلى العلوم القانونيةمحمد سعيد جعفور،  171

  .95، ص 1999النشر و التوزيع، 
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حيث ألغيت ثالث و عشرون  ).1977 أبريل 10، بتاريخ 29الجريدة الرسمية، عدد (
  :اهمين مهمين تناول موضوعمادة ت) 887(مادة من أصل ثمانمائة و سبع و ثمانين 

   المالحة البحرية و رجال البحر،-
      شخاصمن تجهيز و استئجار و قطر و نقل األنة لسفي االستغالل التجاري ل-

 .و البضائع

أضيف إليهما بعد التعديل موضوع ثالث و هو االستغالل المينائي من صيانة          
 .و نشاطات و تنظيم

  
و قد وقع اختيارنا على ترجمة المصطلحات البحرية في القانون البحري الجزائري 

غة الفرنسية، و ليست العربية في الواقع سوى ترجمة     لعدة أسباب منها أنه دون بالل
فإن هناك طريقة بالنسبة إلى " [...] : و هذا ما يصرح به محمد سعيد جعفور في قوله

النصوص التشريعية الجزائرية و هي تفسيرها بالرجوع إلى الصياغة الفرنسية 
 توضع أوال باللغة ذلك أن النصوص التشريعية الجزائرية كثيرا ما. للنصوص العربية

و في أحيان كثيرة تأتي هذه الترجمة ركيكة، ال تعبر . الفرنسية، ثم تترجم إلى العربية
و حينئذ ال يكون أمام . عن المعنى الذي قصده واضعو النص في الصياغة الفرنسية

المفسر، للوقوف على المعنى المطلوب من النص إال االستنجاد بالنص األصلي 
و ما . 172"مي هو ذلك المصاغ باللغة العربيةية، رغم أن النص الرسالموضوع بالفرنس

لمسناه فعال عند تصفحنا القانون للوهلة األولى ركاكة أسلوب النص العربي و انعدام 
بعض المقاطع و عدم ترجمة بعض الكلمات إلى العربية، و في المقابل كان النص 

  .الفرنسي كامال إلى حد ما
 
 
 
 
  

                                                 
  .306المرجع ، ص   نفس محمد سعيد جعفور،172



 

 81 

مصطلحات المالحة البحرية في القانون البحري  أساليب ترجمة 2.4
  : الجزائري

  
و نذكّر (بعد إحصاء المصطلحات البحرية الواردة في القانون البحري الجزائري 

التي بلغ عددها مائة وتسعة  )ج.ب.بأننا نرمز له على مدى الصفحات التالية بـ ق
تها، فالحظنا أن ، حاولنا تقصي األساليب المستعملة في ترجم)119(عشر مصطلحا 

المترجم قد أكثر من استعمال الترجمة الحرفية و الترجمة التفسيرية، أي ترجمة معنى 
و الثانية ) 20(المصطلح، عندما لم يجد مكافئات فكان حظ األولى عشرين مصطلحا 

، أما )2(في حين لم يستعمل االقتراض إال مرتين  )25(خمسا و عشرين مصطلحا 
وليد األربعة التي ذكرناها في القسم النظري فلم يلجأ إليها إال قليال بالنسبة ألساليب الت

و لم يرد ) 3(و التركيب المزجي ثالث مرات ) 9(حيث استعمل االشتقاق تسع مرات 
  :و فيما يلي نماذج من هذه األساليب. المجاز و ال التعريب إطالقا

  
  :أساليب الترجمة 1.2.4

 
  :الترجمة التفسيرية �

 Sous-fréter  الباطنتأجير السفينة من 

   Môle  حاجز المرافئ  

   Quart  خدمة ربعية

  Fuel-oil  زيت المحركات

   Digue  سد حجز

  Contre-surestarie  مهلة إضافية ثانية

  Jours de planche  مواعيد الشحن و التفريغ

   
  :الترجمة الحرفية �

 Signal d’appel  إشارة النداء 
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  Navires à propulsion mécanique  سفن ذات دفع آلي

   Signal distinctif  عالمة مميزة

  Brise-lames  كاسر أمواج
 

  :االقتراض �
  diesel (Huile)  )التينية األصل(ديزال ) زيت(

  
  :أساليب التوليد 2.2.4

 

  :االشتقاق �
   Acconage  تشوين

   Renflouer  تعويم

   Carène  غاطس

  Transbordement  مسافنة

 

  :التركيب المزجي �
  Radioélectrique  هربائيةالسلكية ك

   Radiotélégraphie  مواصالت برقية السلكية

    Radiotéléphonie  مواصالت هاتفية السلكية

  
   :و فيما يلي رسم بياني لخصنا فيه و في الجدول التالي النتائج المحصل عليها

  
  أساليب الترجمة المستعملة في المدونة: 1الجدول 

 االقتراض
التركيب 
 المزجي

 شتقاقاال
الترجمة 
 الحرفية

الترجمة 
 التفسيرية

 المجموع التكافؤ

2 3 9 20 25 60 119 
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 ا
	�و��� ��	���	
أ��
�� ا
���	� ا

ا����اض �	
ا���آ� ا�� ا�����ق

ا���	�� ا������ ا���	�� ا�������� ا������

  

  أساليب الترجمة المستعملة في المدونة: 4الشكل 
  

و ال بد من اإلشارة إلى أنه بغض النظر عن كل األخطاء النحوية و الصرفية  
الواردة في القانون و التركيبية و اإلمالئية و الترجمية و المطبعية التي ال تحصى 

البحري الجزائري، فقد انكب همنا على البحث عن الدقة في الترجمات المقترحة من 
إضافة إلى " الكافي"و " السويفي"خالل مقارنتها باالقتراحات التي وجدناها في معجمي 

للمصطلحات البحرية كما سبقت اإلشارة إليه في المقدمة، " اتحاد المغرب العربي"معجم 
  :م عملنا إلى مرحلتينفانقس
  

  تحليل المصطلحات التي تنتمي إلى نفس الحقل الداللي، -
 .تحليل المصطلحات المنفردة -
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 تحليل ترجمة مصطلحات المالحة البحرية في القانون البحري 3.4
  :الجزائري

  
  :تحليل المصطلحات التي تنتمي إلى نفس الحقل الداللي 1.3.4

  
عمل العادي و لكن الحال مختلفة بالنسبة للمستعمل قد ال يزعج الترادف المست

المختص الذي يدرك تماما الفرق بين مختلف المفاهيم المتباينة في الواقع، و هذا يطابق 
ما ذكرناه في العنصر الخاص بالترادف في المصطلحات، إذ أن اآلراء المختلفة تتفق 

فا بين المصطلحات المترادفة على أن التطابق التام في المعنى منعدم و أن هناك اختال
  . يؤكده السياق الذي يستعمل فيه كل مصطلح

  
لذلك سنقوم في هذه المرحلة بمقارنة المصطلحات التي تنتمي إلى الحقل الداللي 

 لهذه (sèmes)نفسه و نحاول تبيين الفرق بينها من خالل استخراج السمات الداللية 
راح المصطلح الذي يبدو لنا األنسب من ، و من ثم اقت(sémèmes)الوحدات الداللية 

  ".السبيل"جملة االقتراحات الواردة في المصادر اآلنفة و قاموس 
  

Bassin – Darse – Rade 
 

و ال "  حوض"الذي يقابله في اللغة العربية  bassin ما من داع لتحليل مصطلح 
ن حوضين في  اللذين يمثال،darse و rade: يحتاج نقاشا، يقع اإلشكال في مصطلحي 

  . حد ذاتهما و لكن لكل خصوصياته
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هو عبارة عن حوض كبير قد يكون طبيعيا أو اصطناعيا ذي مخرج إلى  : Rade  .أ 
 :كما يلي  )Larousse" (الروس"البحر، ترسو فيه السفن، و قد عرفه قاموس 

 
 « Grand bassin naturel ou artificiel ayant issue libre vers la mer et où les 
navires peuvent mouiller. »173 

  
هو حوض اصطناعي نجده في البحر األبيض المتوسط فقط، يتواجد  : Darse .ب 

داخل الميناء  و يستعمل لتصليح السفن الصغيرة و تجهيزها بكل أمان، حسب 
  : ) Le Trésor de la Langue Française(تعريف كنز اللغة الفرنسية 

    
« En Méditerranée, bassin abrité à l’intérieur d’un port et où l’on pouvait 
effectuer en sécurité l’armement des petits bâtiments. »174 

  
 في اللغة العربية متقاربة في المعنى تعبر عن 175و توجد عدة مصطلحات

بعد إقصاء مرفأ ألنها تدل على .  إسكلة– بندر – فرضة – مكلّأ –مرفأ : الميناء و هي
 األصل، يبقى 177 األصل و إسكلة الالتينية176 الميناء بصفة عامة و بندر الفارسيةمعنى

محط "الفرضة وهي و بمقارنة . radeاختيارنا متأرجحا بين مكلّأ و فرضة لترجمة 
شاطىء النهر و مرفأ السفن، و هو أيضا الموضع الذي يدفع " بالمكلّأ وهو 178"السفن

 إال أن ننحاز للمصطلح الثاني أي المكلّأ الذي ، ال يسعنا179"الريح عن السفن و يحفظها
مأمن من "و " مرسى السفن"يحمل سمتين دالليتين نجدهما في المصطلح الفرنسي و هما 

إلبراز " المتوسطي"مقترنا بـ " حوض" فنقترح مصطلح darseأما بالنسبة لـ ". الريح

                                                 
173 ��   Le Petit Larousse Illustré 2006, p 891  :                                                                      ا�

 174��  no=htm;java.combi=exe?p.showps/4tlfiv/scripts/dendien/fr.atilf.atilf://http:   الموقعا�

  com.sakhr.dictionary://http/                                                              : الموقعانظر175 
  .120ص  ،2001بيروت، دار المشرق،  المنجد في اللغة العربية المعاصرة، 176

  .682نفس المرجع، ص  177
  .)قرص مضغوط (2007 مكتبة المعاجم و اللغة العربية 178

  .نفس المرجع 179
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ون اقتراحنا فيك. سمته األساسية وهي وجوده في البحر األبيض المتوسط ال غير
  :كالتالي

Darse حوض متوسطي 

Rade  مكلّأ 
  

 هو مصطلح عربي األصل فهو darseو ال بد من التنبيه هنا إلى أن مصطلح 
إال انه استعمل في المالحة البحرية " دار الصناعة"اختصار للمصطلح العربي المركب 

المصطلح األصلي بعد بمفهوم مغاير للمفهوم األصلي، و لهذا لم يقم المترجم باسترجاع 
  :أن اعتراه تغيير في المعنى و تغيير في الشكل أيضا نبينه فيما يلي

  دار الصـناعة
darse)    محذوف(  

 
 

Brise-lames – Digue – Jetée – Môle – Quai  
  

تشير جميع هذه المصطلحات إلى إنشاءات مبنية سواء بالخرسانة         
)brise-lames/ jetée/ môle (كتل من الحجارة أو ب)brise-lames/ jetée ( أو بالحطب

و نجدها في الغالب عند مدخل الميناء بهدف حمايته من العواصف     ). jetée(أحيانا 
 môleو   jetéeو digue و إذا كانت. quaiو الرياح و صد األمواج عنه باستثناء 
في قاع البحر وال  تبنى مباشرة brise-lamesمتصلة باليابسة و تمتد في البحر فإن 

  . فيبنى عادة على حافة الماءquaiأما . تتصل في الغالب باليابسة
  

و نظرا لهذا التشابه فقد حدث خلط في استعمالها، إذ توظف بعض المصادر 
 دون تمييز و كذلك الحال quaiو   môleو  jetéeللداللة على " رصيف"مصطلح 

 على digue  و brise-lamesمكافئا لـ الذي يستعمل " كاسر األمواج"بالنسبة لمصطلح 
و الواقع أن الرصيف كلمة من اللغة المشتركة تستعمل في ميدان المالحة . حد سواء
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 و هو المكافئ المباشر لمصطلح 180"منشأ لوقوف السفن في المرفأ"البحرية للداللة على 
quai.  

  
ل حاجز صناعي من الكت: "أما كاسر األمواج الذي يعرفه السويفي بأنه

 فيمثل 181..."الخرسانية يقام في ماء البحر لحماية مساحة مائية من األمواج العالية 
 بمعنى إنشاء في مدخل الميناء أو المكلّأ لحمايتهما من brise-lamesترجمة مباشرة لـ 

  ":الروس"هول البحر الناجم عن العواصف كما يذكر ذلك قاموس 
 
« Ouvrage construit à l’entrée d’un port ou d’une rade pour les protéger 
contre la houle du large en cas de tempête. »182 

  
معجم الذي ورد في " مرطم"       و بناء على كل ما تقدم يبدو أن مصطلح 

 إذ أن ،jetéeيمثل المكافئ الدقيق لـ  تحاد المغرب العربيالالمصطلحات البحرية 
و يدل . 183"اطئ أو مرفأ من اندفاع األمواجحاجز أو جدار لوقاية ش"المرطم هو 

 حيث تؤكد ،jetéeالجدار على أن المرطم إنشاء عال و مبني على اليابسة تماما مثل 
 هو االرتباط الحتمي jetée و digue عن brise-lamesأبحاثنا في األنترنت أن ما يميز 

و بالرجوع . ت أمواجلهاتين األخيرتين باليابسة، علما أنهما غالبا ما تستعمالن ككاسرا
 نجد أنه يعني بناء من jetée لمصطلح « Le Petit Robert »إلى تعريف قاموس 

  :الحطب أو الحجارة أو الخرسانة يشكل طريقا مرتفعا يمتد في الماء و يحمي الميناء
  

« Construction de bois, de pierre, de béton, etc., formant une chaussée qui 
s’avance dans l’eau, destinée à protéger le port … »184 
 

  . و هذا يؤكد معنى الحاجز و الوقاية من اندفاع األمواج الواردين في تعريف المرطم
  

                                                 
  .560ص المنجد في اللغة العربية المعاصرة،  180
  .36ص ، النقل الدولي األخرى مصطلحات التجارة الدولية و النقل البحري و أنواع مختار السويفي، 181
182�� Le Petit Larousse Illustré 2006, p 181  :                                                                        ا�
  .563 صالمنجد في اللغة العربية المعاصرة،  183

184 ��             Le Petit Robert: Dictionnaire de la langue française,p 1373 :                                     ا�
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معجم المصطلحات  الوارد في" مرصف" فيبدو أن مصطلح môleأما بالنسبة لـ 
اجز من البناء ح"بأنه " المنجد" مناسبا، إذ يعرفه قاموس تحاد المغرب العربيالالبحرية 

، و هو نفس التعريف 185"المرصوف تقف إليه القطر الحديدية  أو ترسو إليه السفن
  " : الروس"الذي أورده قاموس 

 
« Ouvrage en maçonnerie qui protège l’entrée d’un port … »186 

  
و نلمس هنا للمصطلح سمة البناء . أي إنشاء خرساني يحمي مدخل الميناء

بأنه أرض " روبير"مة القطر التي نلمسها في تعريف قاموس المرصوف و كذا س
  : تمتد داخل الحوض لتسهيل شحن البضائع و تفريغها مدعمة بحائط

 
« Terre-plein qui s’avance à l’intérieur d’un bassin pour faciliter 
l’embarquement et le débarquement des marchandises. »187 

  
بأنه بناء يحجز المياه " الروس"الذي يعرفه قاموس  digueو يبقى مصطلح 

 :بهدف الحماية من آثارها أو توجيه مجراها

  
« Ouvrage destiné à contenir les eaux, à protéger contre leurs effets ou à 
guider leurs cours. »188 
 

 و يعرفه" السبيل"مكافئا له و هو المكافئ الذي أورده " سد"و نقترح مصطلح 
، و لكن ندعمه بكلمة 189"بناء مستطيل لحبس المياه أو اعتراض أمواجها"بأنه " المنجد"
  .  بين األنواع األخرى من السدود لنفرق بينه و" بحري"
  
  
  

                                                 
  .560ص ، المنجد في اللغة العربية المعاصرة 185

186 ��                                                                          Le Petit Larousse Illustré 2006, p 699 :ا�
187   �� Le Petit Robert: Dictionnaire de la langue française, p   1600                                  :ا�
188 ��                                                                          Le Petit Larousse Illustré 2006, p 366 :ا�
  .656ص ، في اللغة العربية المعاصرةالمنجد  189
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  :و بهذا يكون اقتراحنا لهذه المجموعة كالتالي
 Brise-lames  كاسر أمواج

 Digue  سد بحري
 Jetée  مرطم

 Môle  مرصف

  Quai  رصيف
  

مزيد من االيضاح، نعرض الرسم البياني التالي الذي يجمع بين مصطلحات و ل
  :المجموعتين المحللتين 

  
 

  rade foraine  A  مكلّأ مكشوف  Môle d’accostage  I   الرسو مرصف

  rade  B  مكلّأ bassin  K  حوض

  entrée du port  C  مدخل الميناء  môle  L  مرصف

  digue  D  سد بحري  darse  M  حوض متوسطي

  Jetée   F/G  مرطم  chenal  N  ممر

  avant-port  H  ميناء أمامي  quai  Q  رصيف

  190مخطط لميناء ساحلي: 5الشكل 
                                                 

190 ��   : A.BRUNO, C.MOUILLERON-BECAR, Dictionnaire maritime thématique:          ا�
anglais et français, 4e éd., Infomer, Rennes, 2003, p 373.  
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Carène – Franc-bord – Ligne de charge – Tirant d’eau  

  
لكي ندرك الفرق بين مفاهيم هذه المصطلحات األربعة يجدر بنا أن نضيف 

و يمكن " Ligne de flottaison"و هو مفهوما خامسا ترتكز عليه كل هذه المفاهيم 
تصنيفها إلى ثالث مجموعات مختلفة تحتوي األولى على كل من                      

"Ligne de flottaison " و" Ligne de charge" و الثانية على ،"Franc-bord          "
جموعة األولى أما الم". Carène"و " Tirant d’eau"، و الثالثة على "Tirant d’eau"و 

فتصف الخط األفقي الذي يرسمه الماء بينما تعبر المجموعة الثانية عن المسافة 
  . العمودية بين الخط الذي يرسمه الماء و أجزاء السفينة

  
عن " Ligne de flottaison"و بالعودة إلى المجموعة األولى نجد أن ما يميز 

"Ligne de charge "بر عن الخط الذي يرسمه الماء على هو حمولة السفينة، فاألولى تع
سطح السفينة و هي فارغة بينما تعبر الثانية عن الخط نفسه لكن في حالة تكون السفينة 

" الكافي"و قد اقترح معجم . فيها محملة و ينبغي لها أال تتجاوزه تفاديا الحتمال الغرق
لثانية، بينما ل" خط الشحن"لألولى و " خط الغاطس"و " خط العوم"و " خط االنغماس"

. للثانية "خط الحمولة القصوى" "السويفي"و معجم " خط العوم" "السبيل"خصص معجم 
خط الحمولة "و " خط الشحن"فيعتمد مصطلحي " القانون البحري الجزائري"أما 

بدال " خط الطفو"مصطلح " Ligne de flottaison"أما نحن فنقترح بالنسبة لـ". القصوى
" خط الطفو التحميلي"نستعمله الحقا بمعنى آخر، كما نقترح الذي س" خط العوم"من 

  .إلبراز العالقة الموجودة بين المصطلحين" Ligne de charge"مكافئا لـ 
  

و نالحظ في المجموعة الثانية وجود اختالف في االتجاه انطالقا من خط الطفو، 
منتصف السفينة المسافة العمودية المحسوبة في " Franc-bord"فبينما يصف المصطلح 

متواصل حسب التعريف الذي  بين خط الطفو التحميلي و أعلى جزء من أعلى سطح
  ":الروس"جاء في قاموس 
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« Distance verticale mesurée au milieu d’un navire entre la flottaison en 
charge et la partie supérieure du pont continu le plus élevé. »191 
 

المسافة العمودية بين خط طفو السفينة و أسفل الصالب " Tirant d’eau"يصف مصطلح 
 ":الروس"و هو أسفل جزء في السفينة حسب التعريف الوارد في قاموس 

  
« Distance verticale entre la flottaison d’un navire et le dessous de la 
quille. »192 
 

أرض عامة ال " معناه و " حريم"ج لمصطلح .ب.و نستغرب استعمال الـ ق
، فواضح أن معنى حريم ال 193"تملك، تكون ممشى أو ملقى للطين و النبيثة و نحو ذلك

  ".Franc-bord"يمت بأية صلة للمعنى الذي يحمله  مصطلح 
  

اللذين يعبران عن الشيء " Carène"و " Tirant d’eau"و يبقى لنا أن نميز بين 
سافة و الثانية على الجزء المغموس من السفينة نفسه تقريبا لو لم تدل األولى على الم

  ":Le Trésor de la Langue Française"المحملة استنادا إلى تعريف قاموس 
  

« Partie immergée de la coque d’un bateau lorsqu’il est chargé »194 
 

.   غاطس و غائص و بدن و خط العوم: و نجد في اللغة العربية المصطلحات 
 Tirant"و الثاني معنى " Carène"غائص معنيين يطابق األول منهما معنى و يحمل ال

d’eau ." ويقال له البدن و الغاطس 195"جزء هيكلها المغمور بالماء"فغائص السفينة هو 
معيار عمق السفينة بحسب حمولتها، أي خط الماء التحميلي أو المسافة "و هو كذلك 

                                                 
191 ��  Le Petit Larousse Illustré 2006, p 482                                                                        : ا�
  .1057المرجع السابق، ص  192

  .278ص ، المنجد في اللغة العربية المعاصرة 193
 194�� no=htm;java.combi=exe?p.showps/4tlfiv/ptsscri/dendien/fr.atilf.atilf://http               :ا�

  .1068ص ، المنجد في اللغة العربية المعاصرة 195
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للداللة " غاطس"خصص السويفي مصطلح و قد . 196"بين خط ارتفاع الماء و الصالب
مكافئا لـ " المغطوس"أو " بدن السفينة"على المعنى الثاني، لذا نقترح مصطلحي 

"Carène " نظرا ألنها تعبر عن الجزء المغمور من السفينة قياسا على المقطورة أي
 Tirant"للمصطلح " غاطس"و " غائص"الشيء الذي يقطر أي يجر، و نترك مصطلحي 

d’eau "الذي يعبر عن المسافة .  
  

 :و لعل الرسم البياني التالي كفيل بإزالة اإلبهام أو االلتباس الذي قد يقع في األذهان 

  

  
  

  197وصف خطوط السفينة: 6الشكل 
 

  :و عليه يكون اقتراحنا كالتالي
  Carène  المغطوس/ بدن السفينة 

  Franc-bord  خط العوم

  Ligne de charge  قصوىخط الحمولة ال/ خط الطفو التحميلي 

  Ligne de flottaison  خط الطفو

  Tirant d’eau  غائص/ غاطس 

                                                 
  .1068المرجع السابق، ص  196
197��                                                        BRUNO A., MOUILLERON-BECAR C.,  id, p 2 :ا�
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Jour de planche  – Surestarie – Contre-surestarie  
 

قد يتم االتفاق عند إبرام عقد نقل البضائع على أن يتولى الناقل عمليات الشحن 
و يحدد . 198ومن بينها التأخيرو التفريغ فتقع على عاتقه في هذه الحالة بعض التبعات 

تاريخ يجب أن تصل فيه السفينة : العقد فترة زمنية يتم خاللها الشحن و التفريغ و هو
، 199إلى ميناء الشحن و التفريغ، و تاريخ تكون مستعدة فيه إلجراء هاتين العمليتين

شحن أو و في حالة ما إذا لم يتم ال. "Jour de planche" أو "Starie: "نسمي هذه المهلة
التفريغ في الموعد المحدد، يمنح الناقل مهلة إضافية تكون في الغالب مساوية للميعاد 
األصلي و يلتزم الناقل إثرها بدفع مبلغ عن كل يوم تأخير على أساس حمولة 

أما إذا نفذت المهلة دون أن تتم عملية . "Surestarie: "، و تسمى هذة المهلة200السفينة
، 201كمن إضافة مهلة أخرى شرط أن يلتزم الناقل بتعويض أكبرالشحن أو التفريغ، في

الموعد : بهذا نحصل على ثالثة مواعيد". Contre-surestarie: "و هذا ما نسميه
  . األصلي، و الموعد اإلضافي األول، و الموعد اإلضافي الثاني

   
         ميعاد الشحن"ـب Jour de plancheو ال نجد أي اعتراض على ترجمة 

، و إنما اعتراضنا على ترجمة  الواردة في القانون البحري الجزائري"التفريغو 
و تؤدي أيضا معنى مواعيد، " آجال" بـSurestarie المهلتين الباقيتين، حيث ترجمت 

فلم يعد هناك فرق بين المفهومين، مما يؤدي إلى االلتباس و لهذا من األفضل لو 
أما بالنسبة . الذي أورده معجم الكافي"  التفريغميعاد إضافي للشحن و"استعمل المكافئ 

، و هي سليمة و تؤدي المعنى المراد، فإننا نفضل لو أبقى "مهلة إضافية ثانية"لعبارة 
ميعاد إضافي : "من باب التناسق و الدقة، فيكون المكافئ" ميعاد"المترجم على مصطلح 

  ". للشحن و التفريغ  ثان

                                                 
  .212، ص 1968سكندرية، المكتب المصري الحديث للطباعة و النشر، اإلدروس في القانون البحري، مصطفى الجمال،  198

  .110، ص النقل الدولي األخرى مصطلحات التجارة الدولية و النقل البحري و أنواع مختار السويفي، 199
 .212نفس المرجع، ص مصطفى الجمال،  200

  .212نفس المرجع، ص مصطفى الجمال،  201
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  :المصطلحات الثالثة هو التاليو هكذا يكون اقتراحنا لترجمة 
  Jour de planche  ميعاد الشحن و التفريغ
  Surestarie  ميعاد إضافي للشحن و التفريغ
  Contre-surestarie  ميعاد إضافي ثان للشحن و التفريغ

  
  

Agrès - Apparaux 

  
يعبر المصطلحان عن مفهومين متضادين و لكن إذا جمعناهما معا نجدهما 

  ":كنز اللغة الفرنسية" يستعمل لتجهيز السفينة حسب تعريف قاموس يمثالن كل ما
  

« Agrès et apparaux : ensemble des équipements constituant l’armement d’un 
navire »202 
 

فكل ما هو متحرك في السفينة من بكرات و عوارض و أشرعة و حبال إضافة 
 حسب تعريف قاموس agrès نطاق إلى السكّانات و المراسي و المجاذيف يدخل تحت

 :أيضا " كنز اللغة الفرنسية"

  
« Matériel mobile nécessaire à la manœuvre d’un navire : voiles, vergues, 
cordages, câbles, pouliage, …, gouvernail, ancres, avirons et autres objets de 
rechange en voiles, cordages, etc. »203 

 

ما هو ثابت و يستعمل لعمليات حمل و رفع البضائع و األثقال أو في أما كل 
كنز " استنادا إلى تعريفي قاموسي  apparauxالرسو كالمالفيف فينطوي تحت مصطلح 

 ":الروس"و " اللغة الفرنسية

  

                                                 

 no=htm;java.combi=exe?p.showps/4tlfiv/scripts/dendien/fr.atilf.atilf://http      :انظر الموقع202 

  no=htm;java.combi=exe?p.showps/4tlfiv/scripts/dendien/fr.atilf.atilf://http       :انظر الموقع203 
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  ":كنز اللغة الفرنسية"قاموس 
« Matériel fixe servant à effectuer, sur un navire, les manœuvres et les 
opérations de manutention. »204 

 
  ":الروس"قاموس 

« Matériel d’ancrage, de levage, équipant un navire. »205  
 

كل ما أعد لتجهيز سفينة من "و هي " عدة السفينة"و من هنا نستنتج أن مصطلح 
ماهو موضوع على "أي " عتاد السفينة"مصطلح   و206"مراس و سالسل و مالفيف إلخ

 مصطلحان 207"ن سفينة من زوارق و مجاذيف و قلوس و صوار و عوارضمت
  .على التوالي  agrès و   apparauxمطابقان تقريبا لمصطلحي 

  
  :و على هذا األساس نقترح الترجمة التالية للمصطلحين

 Agrès  عتاد السفينة
 Apparaux  عدة السفينة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  no=htm;java.combi=e?pex.showps/4tlfiv/scripts/dendien/fr.atilf.atilf://http       :انظر الموقع204 

   Le Petit Larousse Illustré 2006, p 99:                                                           انظر205
  .951ص ، المنجد في اللغة العربية المعاصرة 206
  .944المرجع السابق، ص  207
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 :تحليل المصطلحات المنفردة  2.3.4

 

Arraisonnement  
  

 :المصطلح كالتالي) Robert" (روبير"يعرف قاموس 

  
« Arraisonner un navire : procéder à un interrogatoire ou à une visite. »208 

 

فيعرفه " الروس"أما قاموس  .أي القيام باستجواب طاقم السفينة أو تفتيشها
  :كالتالي

  
« Arrêter en mer un navire et contrôler son état sanitaire, sa cargaison, 
l’identité de son équipage etc. »209 

 

و معناه إيقاف سفينة في البحر و مراقبة الحالة الصحية على متنها و حالة 
:  يحمل معنيين هما arraisonnementمصطلح  نفيمكننا القول إ .الحمولة و هوية الطاقم

القبض :  "ج و هو.ب.ابل الوارد في قإيقاف السفينة و تفتيشها، و المالحظ أن المق
و من .  ال يحمل أيا من المعنيين، حتى أنه يوحي بمعنى ارتكاب جنحة" على السفينة

السفينة، و نقترح من جهتنا  أو تفتيش إيقاف السفينة: جهة أخرى يقدم الكافي اقتراحين
  :ضم االقتراحين حتى نحافظ على المعنيين، فنحصل على مصطلح دقيق هو

  
  Arraisonnement  قاف السفينة و تفتيشهاإي

  
  
  
  

                                                 
208 ��  p 139                                    Le Petit Robert: Dictionnaire de la langue française ,:    ا�
209��  Le Petit Larousse Illustré 2006, p 110 :                                                                         ا�
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Poupe  
 

.  يناقضه في المعنىالذيproue ج مع مصطلح .ب. في قpoupeورد مصطلح 
بيد أن ترجمته بـ .  على مؤخرتها poupe على مقدمة السفينة يدل proue فبينما يدل

ضل لو غير موفقة بل أنها مبتعدة عن المعنى، و كان من األف" طرف من السفينة"
أو حتى " مقدمة السفينة"على نفس منوال " مؤخرة السفينة"ترجمت بكل بساطة بـ 

، و يذكر "معجم الكافي"و " السبيل"التي وردت في كل من قاموس "  كوثل السفينة"
  :أنها آرامية األصل، لهذا فنحن نفضل استعمال الترجمة التالية" المنجد"

  
   Poupe  مؤخرة السفينة

  
  

Déballastage  
  

 ballastage علينا أن نعود إلى أصله déballastageلكي ندرك معنى مصطلح 
حجرة في السفينة  "روبير" الذي يعني استنادا إلى تعريف قاموس ballastالمشتق من 

  :مانعة لتسرب الماء تستعمل لنقل ماء البحر المستعمل للتوازن و نقل الماء و الوقود
 
« Compartiment étanche d’un navire, destiné à l’eau de mer servant de lest, au 
transport de l’eau, de carburants. »210 

  
 فهو استنادا لنفس القاموس إحداث التوازن في ballastageأما معنى مصطلح 

  :السفينة بملء أو إفراغ هذه الحجرات
 
« Equilibrer un navire en en remplissant ou vidant les ballasts. »211 

  
                                                 

210��  Le Petit Robert: Dictionnaire de la langue française, p   211:                                      ا�
  .211، ص جع السابقمرال 211
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و يقال عن السفينة إنها على الصابورة عندما تبحر من الميناء بدون حمولة، 
فتمأل الخزانات السفلية المزدوجة بمياه البحر و في بعض األحيان بالرمال و الحجارة 

ا  ليست سوى العملية déballastage، بمعنى أن عملية 212للمحافظة على توازنه
إذا كانت الصابورة حجرة، يبدو من غير المنطقي و . المعاكسة أي إفراغ تلك الحجرات

تسميها أغلبية  إزالتها، بينما يمكن إزالة المادة التي تستعمل إلحداث هذا التوازن و التي
مادة ثقيلة : "الذي يعرفها بأنها" المنجد"وكذا " السبيل"من بينها قاموس " صبرة"المصادر 

  .213"تحملها السفينة لتأمين االستقرار
  

  :نقترحو عليه 
  Déballastage  تفريغ الصابورة

   
 

Soutes  
  

أما المعنى األول .  بمعنيين في القانون البحري الجزائريsoutesجاء مصطلح 
فيفيد الحجرة أو الحجرات التي تصفف فيها البضائع و تحفظ خالل الرحلة البحرية    

 يكون دائما في صيغة و يفيد المعنى الثاني الذي". عنبرا: "و نسميها في اللغة العربية
الوقود الالزم لتشغيل ماكينات السفينة و آالتها و أيضا الفراغ أو المكان الالزم "الجمع 
  .214"إليداعه

  
 من القانون البحري الجزائري لم تأخذ بعين اإلعتبار 704و المالحظ أن الفقرة 

  :هذا المعنى فقد ورد فيها
  
 

                                                 
  .27 نفس المرجع، ص مختار السويفي، 212

  .814، ص المنجد في اللغة العربية المعاصرة 213
  .38 نفس المرجع، ص مختار السويفي، 214
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يتحمل المستأجر كل المصاريف المتعلقة "
ستغالل التجاري للسفينة بما في ذلك باال

 السفينة التي يجب أن تتوفر فيها عنابر
  ..."كما و كيفا و الالزمة لسير اآلالت 

« Tous les frais inhérents à 
l’exploitation commerciale du navire 
sont à la charge de l’affréteur, 
notamment les soutes dont il doit 
pourvoir le navire en qualité et 
quantité nécessaire au bon 
fonctionnement des appareils du 
navire … »215  

  
، و كان يستحسن ترجمتها بـ 216"بناء واسع تخزن فيه البضائع"فترجمت بعنبر و هو 

  .فحسب" وقود"
   Soutes  وقود

  
  

  :الخالصة
  

ألول وهلة أنها تؤدي قبل شروعنا في دراسة و تحليل هذه المصطلحات بدت لنا 
نفس المعنى، لكن بعد البحث و التنقيب اتضح لنا المعنى الدقيق الخاص بكل مصطلح، 

أولهما أن الترادف ال يمكن أن يكون تاما و أن هناك : و هذا يؤكد أمرين أساسيين 
حتما سمة داللية تميز بين مختلف المترادفات تفسرها السياقات، و ثانيهما أن 

و لهذا فال داعي لتبسيط . بالممارسة الجيدة في ميدان العملالتخصص يحدث 
مصطلحات المالحة البحرية باستعمال كلمات من اللغة العامة حتى يتسنى لمستعملي 
القانون البحري فهمها ألنهم في النهاية سيتعودون عليها و يألفونها بعد زمن من 

ة الحقوق على هذه الممارسة بنفس الطريقة التي يتعود بها المتخرج من كلي
  .المصطلحات و يلم بمعانيها عند التحاقه بهذا الميدان

  

                                                 
  .338 من القانون البحري الجزائري، ص 704المادة  215

  .1025ص المنجد في اللغة العربية المعاصرة،  216



 

 100 

و من جهة أخرى أكدت اإلحصائيات التي أجريناها فيما يخص األساليب 
المستعملة في الترجمة وجود نقص كبير بل عجز في توليد المصطلحات و يظهر ذلك 

مة التفسيرية، و هذا دليل جليا من خالل لجوء المترجم إلى الترجمة الحرفية و الترج
قاطع على عدم توفر الوسائل و الخبرة الالزمتين لتوليد المصطلحات في الساحة 

و إذا أفرط المترجم في استعمال هذين األسلوبين فإنه يبتعد عن مهمته ألن . العربية
نقل ما يقوله الكاتب و ليس شرح : " هي(Longfellow)مهمة المترجم حسب لونغ فالو 

  .217"ما قاله الكاتب و كيف قاله، تلك هي مشكلة المترجم. يه، فهذا عمل المعلقما يعن
   

و يمكن جمع اقتراحاتنا مع كل االقتراحات الواردة في المراجع التي اعتمدناها 
و معجم  ،"الكافي"، و معجم "السويفي"أي القانون البحري الجزائري، و معجم 

  في " المنجد"و " السبيل"، و قاموسي "المصطلحات البحرية التحاد المغرب العربي"
  :الجدول التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
الوكالة الوطنية للنشر و  الطبعة األولى، الجزائر، منشورات مشاكل و حلول،: الترجمة األدبية، بيوض  إنعام217

 .29، ص ANEP( ،2003  (اإلشهار
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جدول يلخص ترجمات مصطلحات المدونة المحللة: 2الجدول   

   الكافيجممع   السويفيجممع  اقتراحنا  ج.ب.ق
 المصطلحات جممع

  ع.م.لـ ا البحرية
 Terme  en  السبيل

français 

  القبض على السفينة
     إيقاف السفينة 

  تيشهاو  تف
  

 -تفتيش السفينة 
  إيقافها

    Arraisonnement 

 Brise-lames  كاسر أمواج  كاسر للموج    حاجز كسر األمواج  كاسر أمواج  كاسر أمواج

  غاطس
 مغطوس -بدن 

  السفينة
  

 - ظهر –بدن 
  غاطس السفينة

 Carène   غائص-غاطس   

مهلة إضافية ثانية 
  للشحن و التفريغ

ميعاد إضافي ثان 
  تفريغللشحن و ال

        Contre-surestarie 

  بركة الموانئ
حوض سفن 

  متوسطي
 Darse      حوض في مرفأ  

 Déballastage          إفراغ الصابورة  إزالة الصابورة
 Digue   سد-حاجز   حاجور    حاجز كسر األمواج  سد بحري  سد حجز

    خط العوم  الحريم
عالمات هيكل 

  السفينة
    Franc-bord 

  مرطم  رصيف
بنى رصيف ميناء ي
  ممتدا في البحر

 رصيف –مكسر 
  المرفأ

 Jetée  رصيف   مرطم-حاجز 
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   الكافيجممع   السويفيجممع  اقتراحنا  ج.ب.ق
 المصطلحات جممع

  ع.م.لـ ا البحرية
 Terme  en  السبيل

français 

       ميعاد الشحن
  و التفريغ

       ميعاد الشحن 
  و التفريغ

/ ستعداد أيام اال
  االنتظار

 Jour de planche      سفينةيوم تفريغ ال

  خط الطفو التحميلي  خط الشحن
خط الحمولة 

  القصوى
 Ligne de charge      خط الشحن

  مرصف  حاجز المرافئ
رصيف ميناء يبنى 

  ممتدا في البحر
 Môle  حاجز  مرصف  

  مؤخرة السفينة  طرف من السفينة
أقصى مؤخرة 

  السفينة

 مؤخر –كوثل 
 عجز –السفينة 
  السفينة

 Poupe  كوثل  ةرافعة عائم

 Quai  رصيف  رصيف   أسكلة-رصيف    أسكلة-رصيف   رصيف  رصيف

    مكلّأ   مرفأ-فرضة 
حوض طبيعي ينفذ 
إلى الماء و ترسو 

  فيه السفن
 Rade   ميناء-بندر   مرسى
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   الكافيجممع   السويفيجممع  اقتراحنا  ج.ب.ق
 المصطلحات جممع

  ع.م.لـ ا البحرية
 Terme  en  السبيل

français 

  لوقود ا  عنبر
 –وقود السفينة 
  مكان الوقود

 مستودع –بندار 
 –) المحروقات(

  مستودع الوقود
    Soutes 

       آجال الشحن 
  و التفريغ

ميعاد إضافي 
  للشحن و التفريغ

  غرامة تأخير
ميعاد إضافي 

  )للشحن و التفريغ(
 Surestarie    غرامة تأخير

  خط الغطس
 غائص –غاطس 
  السفينة

 Tirant d’eau    غاطس   الماءغاطس  غاطس السفينة

  
   

  
  
  



 

 

 
 
 
 
 

 الخاتمة
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قد يتفوق المختص في ميدان ما على المترجم بإدراكه المفاهيم و المصطلحات 
التي تؤلف هذه اللغات المتخصصة، و لكن المترجم و إن تعثر في إدراك و إيجاد 

كنه من تخطي مكافئات المفاهيم و مصطلحاتها الغريبة عنه فإن معرفتة اللغوية تم
العوائق بفضل مفاتيح اللغة العامة التي تنطوي تحتها كل لغات التخصص التي تتفرع 

فما ينقصه إذن سوى االطالع على التخصص الذي يكتسبه بالمطالعة و البحث . منها
و هذا . ألن اللغة وحدها ال تكفي، و لكنها إذا ما سلّحت بالمعرفة فإنها تهزم الصعاب

تفوق المختصين على المترجمين عندما يتعلق األمر بميدان تخصصهم ببساطة ما يفسر 
  . و لو كانوا غيرملمين باللغة األجنبية

  
و بات التقيد بالمعاجم ثنائية اللغة كانت أم أحاديتها غير وارد في عصر تصنع 
فيه أجهزة اإلعالم و األنترنت العجائب ألنها مهما بلغت من الدقة فإنها تكون دائما 

 و ال يمكنها مواكبة التطور السريع الذي تشهده العلوم و التقنيات، فتجبر ناقصة
المترجم على اللجوء إلى االقتراض الذي يرفضه الكثيرون خوفا منهم على صفاء اللغة 

بيد أننا ال نجد أي حرج من استعمال االقتراض عند الضرورة . و محافظة على هويتها
و ينبغي اتباع منهجية مضبوطة . لمتخصصةالقصوى و أن يخصص استعماله للغات ا

في كتابة المصطلحات المقترضة للمحافظة على سالمة اللغة كوضع نظام ثابت       
و مشترك لنقل الحروف الالتينية التي ال تتوفر عليها اللغة العربية و ترجمة اللواحق    

و المسألة . طلحاتو السوابق التي تعتمد عليها اللغات األجنبية بكثرة في توليد المص
تحتاج إلى ترتيب األولويات للمضي قدما ألننا قبل كل شيء في حاجة ملحة لنقل 

  . العلوم
  

أن نبدي رأينا الشخصي حيال ترجمة  قبل و ال يمكننا أن نختم هذا البحث
فما . القانون البحري الجزائري التي كانت مؤسفة حقا باعتبار هذا القانون وثيقة رسمية

عله هو العمل المشترك بين المترجمين و رجال القانون و المختصين في كان يجدر ف
المالحة البحرية من مهندسين و تقنيين لتفادي كل تلك األخطاء الترجمية الناجمة عن 

و األهم من ذلك كله . نقص الخبرة و المعرفة القليلة بميداني المالحة البحرية و القانون
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قيق اللغوي في اللغتين العربية و الفرنسية       هو عرض هذا العمل للتصحيح و التد
  .و مراجعته قبل النشر حتى ال ترد فيه أخطاء لغوية و مطبعية سخيفة قد تقلل من شأنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 
 
 
 

 ملحقان
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   مسرد المصطلحات اللسانية
   عربي-فرنسي 

   

A 

Acception معنى 
Adverbe ظرف  
Affixe  لضمير متص/ الصقة 

B 

Base lexicale قاعدة معجمية 

C 

Composition نحت  
Concept مفهوم 
Conjonction ةرابط  
Contenu  نوضمم  

D 

Définition en extension 
 

  اتساعيتعريف

Définition en intension شموليتعريف  
Dérivation  اشتقاق  
Désinence  عالمة تصريف 
Déterminant تعريفةأدا   
Diachronie  زمنية 
Dialecte ةلهج 
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E 

Emprunt  اقتراض 
Expression تعبير 
Extralinguistique غير لغوي 

F 

Figuration   مجاز  
Fonction connotative وظيفة إيحائية 
Fonction émotive وظيفة شعورية  
Fonction factuelle وظيفة واقعية  
Fonction référentielle وظيفة مرجعية 
Formants savants علميةبوان  

H 

Homonymie  اشتراك لفظي 

I 

Interjection تعجبةصيغ   

L 

Lexicographie  صناعة معجمية 
Lexicologie علم المعجم  

M 

Morphème  وحدة نحوية/ لفظة 
Morphologie صرف  
Mot composé ة مركبكلمة 
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Mot dérivé  ة مشتقكلمة 
Mot-base ة أساسيكلمة 

N 

Néologie توليد 
Néologisme  مستحدث/ مصطلح مستجد  
Nomenclature  قائمة مصطلحات 
Normalisation  تنميط / تقييس 
Notion مفهوم 

P 

Phonème حرف 
Phonétique صوتيات 
Phonologie صوتيات وظيفية 
Pictogramme رمز تصويري 
Planification linguistique تخطيط لغوي 
Polysémie تعدد المعاني 
Pragmatique تداولية 
Préfixe سابقة 
Préposition إضافةحرف   
Processus d’abstraction مسار تجريدي 
Pronom ريضم  

R 

Référent مرجع 
Répertoire terminologique مسرد مصطلحي 
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S 

Sème  سمة داللية  
Sémème وحدة داللية 
Séquence de sons أصواتتسلسلة م 
Signe دليل 
Signifiant   دال 
Signifié  مدلول  
Standardisation توحيد 
Suffixe الحقة 
Synonymie  ترادف 
Syntaxe يةكيباتر/ كيب اتر  

T 

Terminologie علم المصطلح 

V 

Vocabulaire مفردات 
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   مسرد المصطلحات اللسانية
   فرنسي–عربي

  
  أ

Déterminant تعريفةأدا   
Homonymie  اشتراك لفظي 
Dérivation  اشتقاق  
Emprunt  اقتراض 

  ب
Formants savants علميةبوان  

  ت
Planification linguistique تخطيط لغوي 
Pragmatique تداولية 
Synonymie  ترادف 
Syntaxe يةكيباتر/ كيب اتر  
Expression تعبير 
Polysémie تعدد المعاني 
Définition en extension 
 

  اتساعيتعريف

Définition en intension شموليتعريف  
Normalisation  تقييس  
Normalisation  تنميط 
Standardisation توحيد 
Néologie توليد 

  ح
Phonème حرف 
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Préposition إضافةحرف   
  د

Signifiant   دال 
Signe دليل 

  ر
Conjonction ةرابط  
Pictogramme تصويريرمز  

  ز
Diachronie  زمنية 

  س
Préfixe سابقة 
Sème  سمة داللية  

  ص
Morphologie صرف  
Lexicographie  صناعة معجمية 
Phonétique صوتيات 
Phonologie صوتيات وظيفية 
Interjection تعجبةصيغ   

  ض
Pronom ريضم  
Affixe ضمير متصل 

  ظ
Adverbe ظرف  

  ع
Désinence  صريفعالمة ت 
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Terminologie علم المصطلح 
Lexicologie علم المعجم  

  غ
Extralinguistique غير لغوي 

  ق
Nomenclature  قائمة مصطلحات 
Base lexicale قاعدة معجمية 

  ك
Mot-base ة أساسيكلمة 
Mot composé ة مركبكلمة 
Mot dérivé  ة مشتقكلمة 

  ل
Suffixe الحقة 
Affixe  الصقة 
Morphème  لفظة 
Dialecte ةلهج 

  م
Séquence de sons أصواتتسلسلة م 
Figuration   مجاز  
Signifié  مدلول  
Référent مرجع 
Processus d’abstraction مسار تجريدي 
Répertoire terminologique مسرد مصطلحي 
Néologisme  مستحدث/ مصطلح مستجد  
Contenu  نوضمم  
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Acception معنى 
Vocabulaire مفردات 

Concept   / Notion مفهوم 

  ن
Composition نحت  

  و
Sémème وحدة داللية 
Morphème وحدة نحوية 
Fonction connotative وظيفة إيحائية 
Fonction émotive وظيفة شعورية  
Fonction référentielle وظيفة مرجعية 
Fonction factuelle وظيفة واقعية  
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Le code maritime algérien, qui représente notre corpus, a 
été établi en vertu de la loi 98-05 du 25 juin 1998 venue 
compléter et modifier l’ordonnance 76-80 du 23 octobre 1976. Il 
porte sur trois volets principaux : la navigation maritime et les 
gens de mer, l’exploitation commerciale du navire et 
l’exploitation portuaire.  

 
Le code maritime étant « l’ensemble des règles juridiques 

régissant les relations commerciales nées dans le cadre de la 
navigation maritime »218, nous nous trouvons confrontés, d’ores 
et déjà, à un dilemme. En effet, le code maritime est un 
ensemble de lois, il appartient donc à la langue du droit, qui a 
ses propres caractéristiques et est généralement hermétique, la 
question est  de savoir si le fait que les ingénieurs ainsi que les 
agents administratifs, toutes catégories confondues, font partie 
des utilisateurs de ce code, implique qu’il doit être simplifié afin 
d’être à leur portée. Mais d’autre part, ne faut-il pas plutôt 
simplifier tous les concepts maritimes qui sont parfois ultra 
spécialisés du fait qu’un navire épuise une technologie de 
pointe pour pouvoir se permettre le luxe de flotter avec le 
gigantisme de ses bâtiments qui font l’effet d’un hôtel voire 
d’une ville flottante. 
 

Pour pouvoir répondre à cette question, il nous a fallu 
emprunter deux chemins différents : celui de la langue 
juridique en tant que langue de spécialité afin d’apprécier ses 
caractéristiques et particularités, puis celui des termes 
maritimes et leur évolution dans un milieu qui n’est pas le leur. 
Mais nous n’aurions jamais pu faire ce voyage sans le passage 
obligé par la terminologie, science qui nous permet de  parler 
aujourd’hui des langues spécialisées et des termes par 
opposition aux mots.  

 
En effet, la terminologie telle que définie par l’ISO est 

« l’étude scientifique des notions et termes en usage dans les 
langues de spécialités »219 et qui diffère nettement dans ce sens 
de la lexicologie qui, elle, s’occupe de tous les mots de la langue 
commune sans exception. C’est la raison qui a fait qu’il lui a 

                                                 
 الجزائر، دار هومة للطباعة و الوجيز في نظرية القانون،: مدخل إلى العلوم القانونيةمحمد سعيد جعفور،  218

 95، ص 1999النشر و التوزيع، 
219Pierre LERAT, Les langues spécialisées, Paris, PUF, 1995,  p.16 
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fallu beaucoup de temps pour s’en distinguer et acquérir le 
statut d’une science indépendante, fait qui reste, à ce jour, 
contesté par certains linguistes qui ne cessent de voir en elle 
une simple branche de la linguistique sans plus.  

 
Pour ce faire, ses fervents défenseurs ont dû tracer des 

frontières entre les deux sciences en se basant sur le caractère 
particulier de ses unités de base, à savoir les termes, qui, à la 
différence des mots, sont doués de connaissance en plus d’être 
des unités linguistiques, d’autant plus qu’ils ne sont parfois 
que des mots empruntés à la langue commune mais devenus 
tels par la force de l’usage des spécialistes, d’où la nécessité de 
souligner ce point crucial qui n’est autre chose que le côté 
pragmatique des termes.  

 
Alors, si l’on venait à décrire le terme, on mettrait en avant 

ses quatre composants : le concept, la dénomination, la 
définition et le domaine. Le concept n’étant qu’une construction 
mentale, il n’existe pas dans la réalité, c’est l’objet auquel il 
renvoie qui l’est. Il en résulte qu’un concept est pour le terme ce 
que le signifié est pour le mot, alors que la dénomination, c’est-
à-dire la forme écrite ou orale grâce à laquelle il s’exprime, en 
est le signifiant. Le plus du terme c’est son appartenance à un 
domaine particulier et est par conséquent défini avec une 
extrême précision. Précision, d’ailleurs, qui réduit au maximum, 
sinon élimine, toute polysémie ou synonymie conformément au 
principe qu’à un seul  concept ne corresponde qu’un seul terme 
et vice versa. Leur survenue, toutefois, s’explique par 
l’appartenance de ses termes à des domaines ou sous domaines 
différents.  

 
Tout ceci pour dire que le  temps des textes est révolu et 

que nous assistons à une ère nouvelle, l’ère des langues de 
spécialités, qui sont définies par l’ISO comme «  des sous 
systèmes linguistiques qui utilisent une terminologie  et 

d’autres moyens linguistiques et qui visent la non-ambiguïté de 

la communication dans un domaine particulier » 220 . Le seul 
problème qui subsiste c’est leur statut vis-à-vis de la langue 
commune. Certains les renient complètement et les associent à 
une simple terminologie doublée d’une utilisation particulière 

                                                 
220 P. LERAT, id., p 17 
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de la syntaxe tels que Benveniste et Mounin. D’autres, dont 
Sager, Draskau et Picht, les considèrent comme des sous 
ensembles pragmatiques de la langue commune et donc loin de 
nier leur appartenance à cette dernière, ils les en distinguent 
par leurs utilisateurs, les circonstances dans lesquelles elles 
sont utilisées et les intentions qui les motivent. 
 

Et d’ailleurs, notre étude de la langue juridique n’a fait 
que confirmer cette dernière hypothèse de par, d’une part, le 
cercle restreint voire fermé de ces initiés. D’autre part, bien 
qu’elle puise ses termes dans le fonds de la langue commune, 
elle en fait un usage bien particulier quand elle s’acharne à ne 
garder que tout ce qui est désuet et obsolète et dont la langue 
commune s’est débarrassée pour évoluer. L’analyse de son 
vocabulaire a d’ailleurs démontré cette réalité en exposant les 
particularités de formation de ce dernier, qui en plus d’abonder 
en mots d’origine latine et grecque, associe très souvent des 
suffixes ou préfixes hors d’usage à des termes récents ou 
l’inverse, il se permet également la fantaisie de mettre côte à 
côte des termes appartenant à deux langues différentes en 
synchronie, par exemple un mot de la langue française 
additionné d’une expression latine. La syntaxe n’échappant pas 
à ce principe d’étrangeté, l’on retrouve des structures 
typiquement juridiques, reconnaissables quel que soit le 
contexte dans lequel elles sont utilisées. 

 
Puis, comme la langue de spécialité n’est pas qu’un 

vocabulaire, nous nous sommes arrêtés à sa signification qui 
ne peut être dissociée de sa logique dans le cas de la langue 
juridique. Cette logique qui a vu se succéder tant de tentatives 
afin de la percevoir et l’on citera à ce propos les travaux de Jean 
Ray, dont le carré logique juridique a permis de dresser le 
squelette de tout système juridique et sur la base duquel sont 
établies les lois et normes juridiques. 

 
Il convient donc de considérer que le caractère particulier 

de la langue juridique, et c’est cela qui explique son hermétisme, 
est née du fait qu’elle tient à sa vétusté car au bout du compte 
c’est cela qui fait toute la langue juridique. Ce qui nous amène 
à conclure qu’il est impossible de tenter même de simplifier les 
textes juridiques car ceci les pervertirait à coup sûr et en ferait 
tout bonnement des textes de la langue commune. Il est donc 



 

 4 

nécessaire de faire l’effort de s’élever à son rang afin de 
l’appréhender. 

 
Revenant au deuxième volet de notre étude, les termes 

maritimes, nous ne pouvons y procéder sans s’arrêter sur les 
deux grandes issues qui préoccupent les terminologues à 
l’heure actuelle ainsi que les traducteurs qui ne sont autres que 
des utilisateurs de terminologie.  

 
La première étant le phénomène de néologie qui concerne 

aussi bien les pays européens que les pays arabes vu 
l’émergence de concepts nouveaux dans tous les domaines de la 
science et de la technologie à un rythme infernal. Pour y faire 
face, des procédés ont été établis pour régir et fixer la formation 
de mots nouveaux afin d’éviter que la langue ne se fragilise par 
un emploi inadéquat de ses systèmes. Il en va sans dire que 
l’emprunt n’est pas vraiment le bienvenu, toutefois, vu la 
gravité de la situation, il ne peut être complètement banni car 
nul n’ignore qu’il sauve les situations les plus difficiles.  

 
Du côté arabe, la situation est la même et l’on reste 

toujours sur les mêmes procédés d’antan : la dérivation, qui 
consiste à former un nouveau mot à partir d’une base portant 
le même sens ; la figuration, qui repêche de l’oubli un mot sorti 
d’usage pour le doter d’un nouveau sens ; la composition, qui 
consiste à créer un mot à partir de deux autres et enfin 
l’emprunt, qui demeure intrus tant qu’il ne s’adapte pas au 
système de la langue qui l’emprunte mais  finit parfois par s’y 
dissoudre avec le temps une fois qu’il l’est.  

 
A signaler au passage que les deux premiers sont les plus 

usités car ils sont très productifs pour la langue arabe tandis 
que les deux autres ne sont guère appréciés par les protecteurs 
de la langue car les règles qui les régissent ne sont pas encore 
bien déterminées et risquent à la longue de l’altérer. Cette 
stagnation paralyse trop souvent la langue arabe qui se trouve 
prise au piège entre l’incapacité de répondre à tout ce flux de 
mots faute de nouveaux procédés et la peur de léser la langue 
arabe par la présence excessive d’éléments étrangers à sa 
structure. 
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La deuxième étant la nécessité de normalisation afin de 
pourvoir les domaines techniques et scientifiques de la 
précision et exactitude dont ils ont besoin pour assurer une 
communication sans ambiguïtés entre spécialistes du même 
domaine ou même entre spécialistes et non spécialistes. Cette 
dernière vient répondre à un besoin d’éliminer la polysémie et la 
synonymie qui encombrent la langue spécialisée qui diffère de 
la langue commune par son caractère monoréférentiel et 
monosémique. Plusieurs organisations ont vu le jour dans ce 
but et l’on citera, à l’échelle internationale, le Comité 
Electrotechnique International (CEI) et l’ISO,  et à l’échelle 
arabe,  les différentes académies implantées dans chaque pays 
ainsi que le Bureau de Coordination de l’Arabisation sis à Rabat 
et qui fait un travail remarquable en coordonnant les travaux 
des différentes académies. 

 
De la normalisation découle ce qu’on appelle la 

planification linguistique, c’est-à-dire le fait pour une société de 
prendre la décision de revoir le vocabulaire de sa langue, le 
réformer et le moderniser soit pour mettre en place une 
terminologie, et cela se fait dans tous les pays du monde, soit  
pour élever un dialecte au rang de langue nationale, c’est le cas 
de l’Indonésie, soit pour faire renaître une langue qui avait 
disparu, tel est le cas de l’hébreu en Israël ou bien encore pour 
substituer la langue nationale à la langue du colonisateur dans 
l’enseignement et les administrations, comme l’ont fait l’Algérie 
et le Maroc. 

 
En ce qui concerne les termes maritimes présents dans le 

Code Maritime Algérien, il y a lieu de constater que le 
traducteur a eu trop souvent recours à la traduction littérale 
comme pour brise-lames, signal distinctif, huile de baleine et à 
la traduction explicative telle que fuel-oil, jours de planche, 
contre-surestarie. C’est pour dire que la terminologie maritime 
reste un terrain vierge qu’il faut cultiver. Quant aux procédés 
de formation susmentionnés, il n’ont été utilisés que rarement, 
à raison de  9 % pour la dérivation dans carène et 
transbordement, 3 % pour la composition dans radiotélégraphie 
et radiotéléphonie et 2 % pour l’emprunt dans diesel et machine. 

 
Par ailleurs, le traducteur est tombé dans le piège de la 

synonymie car l’on relève à plusieurs reprises des termes 
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pseudo synonymes traduits de la même manière, c’est ce que 
l’on s’est évertué à démontrer en analysant des termes 
apparentant au même champ sémantique tels que jetée, brise-
lames, môle, quai et digue ; ou darse, rade et bassin ; ou encore 
tirant d’eau, franc-bord, ligne de charge et carène. 

 
D’autre part, nous avons constaté que certaines 

traductions ne prenaient pas en compte tous les sèmes du 
terme, tel est le cas d’arraisonnement, soutes et poupe. 

 
De même que la langue juridique ne peut être simplifiée 

pour être comprise par les non initiés, les termes maritimes 
n’échappent pas, eux non plus, à cette règle et c’est aux 
utilisateurs d’aller vers ces langues, juridique et maritime, pour 
le moins, réduire le non compris. Pour ce faire, il y a le choix 
entre tous les moyens audio-visuels existant sur le marché 
ainsi que les médias et l’Internet. La maîtrise de la langue n’est 
plus suffisante à elle seule, il lui faut le concours de la 
connaissance pour pouvoir gérer toutes les difficultés qui 
jonchent le chemin de la traduction spécialisée. 

 
 

 


