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Abstract: 

 
Through this research paper, we aim to show the importance of the 

syllabus of the study of the term in the development of scientific 

research. This study has required us to identify the main concepts in 

this presentation, and then to talk about the concept of the syllabus 

of the term, which is systematic, scientific and complementary, and 
its scientific necessity, which is the basic gateway to the science of 

texts through the study of terms that are considered a reservoir and 

bearer of science. Its civilization importance; as the terminology is 

considered the best way to return to the texts of heritage and to 

benefit from what the ancestors produced in all fields and 

disciplines, and to start from the history and civilization of the nation 
to understand the present and build the future. Let us then refer to 

the role of the syllabus in the development of scientific research, 

where reference was made to the efforts of the pioneers of the Fassite 

School, who had pioneered the terminology study of terms in various 

fields since the founding of the Institute of Study for Terminology in 
1990, which enriched the library of Arabic terms, after It had known 

a great shortage in this section.  
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ي تطوير البحث العلمي 
 
 دور منهج الدراسة المصطلحية ف

 

 2 بوايكادر حورية

 
 الملخص

ي تطوير نهدف من خالل هذه إلورقة إلبحثية 
 
ؤىل بيان  أهمية  منهج إلدرإسة إلمصطلحية ػ

ي هذإ إلعرض، ثم 
 
، وقد تطلبت منا هذه إلدرإسة تحديد إلمفاهيم إلرئيسية ػ إلبحث إلعلمي

إلحديث عن مفهوم منهج إلدرإسة إلمصطلحية إلذي يتسم بالمنهجية وإلعلمية 
ي كونه إلمدخل إل 

 
ورته إلعلمية إلمتمثلة ػ ساسي لولوج إلعلوم إلكامنة وإلتكاملية، وعن ض 

ورته  ي تعتبر خزإنا للعلم وحاملة له. فض 
ي نصوص من خالل درإسة مصطلحاته إلت 

 
ػ

إث و إالستفادة  إلحضارية؛ ؤذ تعتبر إلمصطلحات إلوسيلة إلمثىل للرجوع ؤىل نصوص إلب 
ي جميع إلتخصصات وإلميادين، وإالنطالق من تاري    خ إلمة وحضارتها 

 
مما أنتجه إلسلف ػ

ي 
 
لفهم إلحاض  وبناء إلمستقبل. لنعرج بعد ذلك ؤىل بيان دور منهج إلدرإسة إلمصطلحية ػ
تطوير إلبحث إلعلمي حيث تمت إإلشارة ؤىل جهود روإد إلمدرسة إلفاسية إللذين كانت 
ي إلدرإسات إلمصطلحية لمصطلحات مختلف إلمجاالت منذ تأسيس معهد 

 
لهم إلريادة ػ

ي أغنت إلمكتبة إلمصطلحية بعدما كانت9110إلدرإسة إلمصطلحية سنة 
تعرف  ، وإلت 

ي هذإ إلجناح
 
 . خصاصا مهوال ػ

، إلبحث : الكلمات المفتاحية ي
إلمنهج، إلدرإسة إلمصطلحية، إلمصطلحات، إلمعان 

 . إلعلمي 
 

 المقدمة: 
ي هي  مما الشك فيه أن إلمصطلحات مفاتيح إلعلوم، وال يمكن إلولوج ؤىل أي علم دون إلتمكن من مدإخيله

إلطبيعية إلت 
إلمصطلحات، خصوصا مع تطور إلعلوم وإتساع إلحقول إلمعرفية وهجمة إلتكنولوجيا عىل جميع  مناحي حياة إإلنسان 
إلمعاض، وإلذي  أدى ؤىل ظهور ثروة مصطلحية هامة تستدعي إلدرإسة وإلضبط .  وقد عمد إلدكتور ؤىل  تأسيس منهج 

ي إلمصطلح بشكل  إلدرإسة إلمصطلحية، وهو منهج علمي 
متكامل، يقوم عىل خمسة أركان، وي  هدف ؤىل بيان وتبي   معان 

، حيث قدمت درإسات  دقيق ومضبوط، وقد ي إلمصطلح من مختلف دول إلعالم إإلسالمي
كان منذ نشأته قبلة باحت 

 وأبحاث وفق هذإ إلمنهج أغنت مكتبة علم إلمصطلح. 

 تحديد المفاهيم: 
ي إلدر 

 
إسة إلمصطلحية بمفهومه إلعام عىل أنه"طريقة إلبحث إلمهيمنة إلمؤطرة  للمجهود إلمنهج: "يعرف إلمنهج ػ

ي إلتحليل وإلتعليل وإلهدف. وبمفهومه إلخاص هو طريقة إلبحث 
 
ي إلمصطلحي كله، إلقائمة عىل رؤية معينة ػ

إلبحت 
ي ؤطار منهج من مناهج إلدرإس

 
ة إلمصطلحية إلمفصلة إلمطبقة عىل كل مصطلح من إلمصطلحات إلمدروسة، ػ

، بالمفهوم إلعام"  ي
 .(00، صفحة 2092)إلبوشيح 

ء إلمدروس بالقرإءة  ضميمة مكونة من لفظي   أحدهما: إلدرإسة الدراسة المصطلحية:   ي
ويمكن تعريفها بأنها تناول إلش 

ول إلرإغب وإلحفظ وإدإمة إلعمل عليه، من أجل إإللمام وإإلحاطة بكل ما يتعلق به لحصول إلعلم وإلمعرفة به. يق
ي 
ي نفسه، فلذلك فرس إلدروس باالنمحاء، وكذإ  :إلصفهان 

 
ي إنمحاءه ػ

ي أثرها، وبقاء إلثر يقتض 
"درس إلدإر معناه: بؼ 

درس إلكتاب، ودرست إلعلم: تناولت أثره بالحفظ، ولما كان تناول ذلك بمدإومة إلقرإءة عبر عن ؤدإمة إلقرإءة 
، بالدرس" ي

جع أصلها ؤىل مادة )ص.ل.ح.(، وتتحدد. أما إلمصط(2001)إلصفهان  هذه إلمادة بمعت  إلصلح  لحية  فب 
وإالتفاق وإلتعارف، كما ورد عند إبن منظور: "إصطلح إلناس: زإل ما بينهم من خالف، توإفقوإ وزإل تخاصمهم، وإصطلح 

ي "عنوإن. وإلمصطلح وهو كما يرى (9110)منظور، إلقوم عىل إلمر: تعارفوإ عليه وإتفقوإ"
  إلمفهوم إلدكتور إلبوشيح 

ي  نظارة إلرؤية، وإلرؤية أساس وإلمفهوم
؛ بأحجامها وأشكالها وألوإنها  كما إلشياء تريك إإلبصار إلت  هي

، إلطبيعية" ي
. ويمكن تعريف  إلدرإسة إلمصطلحية ب: كل درإسة تتخذ إلمصطلح موضوعا (30، صفحة 2092)إلبوشيح 

ي هذإ إلعرض 
 
 ؤىل تعريفها عند أهل إالختصاص. لها وسنتطرق ػ
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 : ، وبحثه يبحثه  البحث العلمي ه، وبحث عن إلخبر ء، وتستخبر ي
ي إللغة أن تبحث عن إلش 

 
مدلول إلبحث: إلبحث ػ

وبحث إلمر : تعمق فيه لمعرفة حقيقته، ودرس وسال،وفتش وطلب، وتتبع،  (9110)منظور، بحث.أي فتشت عنه
يقة مضبوطة تستهدف توضيح مشكلة أو حلها، وتختلف طرقها وأصولها وتحرى وتقض. وإلبحث هو: "درإسة دق

.  ؤذن إلبحث هو تقضي وتفتيش عن إلحقيقة بشكل (290، صفحة 9190)إلنجار، باختالف طبيعة إلمشكلة وظروفها"

 دقيق ومضبوط. 
ي معجم مقاييس إللغة "إلعي   وإلالم وإلميم أصل وإحد ي

 
ي إللغة: جاء ػ

 
ء يتمب   به عن أما مدلول إلعلم ػ ي

دل عىل أثر بالش 
ه" ك أي ما شعرت به وأعلمته بكذإ، أي أشعرته وعلمته   (9119)فارس، غب  وإلعلم ضد إلجهل، ويقال: "ما علمت بخبر

ء أعلمه علما: عرفته" (9133)إلفرإهيدي، تعليما" ي
ورجل عالمة: أي عالم جدإ،   (9113)إلجوهري، . "وعلمت إلش 

ء بحقيقته،(9113)إلجوهري، وإلهاء للمبالغة ي
ي غريب إلقرآن: "إلعلم ؤدرإك إلش 

 
ي إلمفردإت ػ

 
بان:  . وجاء ػ وذلك ض 

ي عنه"
ء هو منؼ  ي

ي س 
ء هو موجود له أو نؼ  ي

ء بوجود س  ي
ي إلحكم عىل إلش 

ء، وإلثان  ي
، "أحدهما ؤدرإك ذإت إلش  ي

)إلصفهان 
ء عىل حقيقته، ويرإد به  (2001 ي

 كذلك إلمعرفة وإليقي   وإإلخبار.  .  إلعلم، ؤذن، هو ؤدرإك إلش 
ء كما هو عليه ي

ي إلكليات بمعت  إإلدرإك وإإلحاطة ومعرفة إلش 
 
ي إلتعريفات: "هو إالعتقاد  .(9112)إلكفوي، ورد إلعلم ػ

 
وػ

ء عىل ما هو عليه، وقيل زوإل ي
ي إلعقل، وقيل إلعلم ؤدرإك إلش 

 
ء ػ ي

 إلجازم إلمطابق للوإقع، وقال أحد إلحكماء صورة إلش 
ء ي

، إلخفاء، وقيل إلعلم رإسخة تدرك بها إلجزئيات وإلكليات، وقيل إلعلم وصول إلنفس ؤىل معت  إلش  ي
  .(9110)إلجرجان 

ي يمكن إلتوصل ؤليها عن 
، إلت  ي

يمكن إلقول، ؤن إلعلم هو إلدرإية بمجموعة من إلمعلومات وإلنظريات وإلحقائق وإلمعان 
 رإسة. طريق إلممارسة وإلتجربة أو عن طريق إلد

ي موضوع 
 
أما إلبحث إلعلمي يمكن تعريفه بأنه عملية علمية يرحر من ورإءها إلوصول ؤىل معرفة معينة أو حقيقة معينة ػ

ي إلبحث حسب طبيعة إلبحث وإإلشكالية إلمرإد إإلجابة عنها. 
 
، وتختلف إلطرق وإلوسائل ػ  معي  

 مفهوم الدراسة المصطلحية-9
إلمصطلحية؛ ؤذ عرفها أهل إالختصاص حسب وجهة نظر كل وإحد منهم، ومن هذه وردت عدة تعريفات للدرإسة  

ب من إلدرس إلعلمي لمصطلحات مختلف إلعلوم، وفق منهج  : "أنها ض  ي
إلتعريفات تعريف إلدكتور إلشاهد إلبوشيح 

،  خاص بهدف تبيي   وبيان إلمفاهيم ي
ت أو تعبر عنها تلك إلمص (99، صفحة 2000)إلبوشيح  ي عبر

ي كل إلت 
 
طلحات ػ

ي إلوإقع وإلتاري    خ معا"
 
، علم، ػ ي

ي (91، صفحة 2000)إلبوشيح 
 
، ويعرفها كذلك إلدكتور فريد إلنصاري بأنه: بحث ػ
إلمصطلح لمعرفة وإقعه إلدالىلي من حيث مفهومه وخصائصه إلمكونة له وفروعه إلمتولدة عنه ضمن مجاله إلعلمي 

هري فيعرفها بأنها: "منهج من مناهج إلبحث، موضوعها إلنصوص، وهدفها أما إلدكتور ؤدريس إلفاسي إلف .إلمدروس به
ي إلنص موضوع إلدرإسة، ولها مرإحل وهي إإلحصاء، وإلدرإسة إلمعجمية، وإلدرإسة 

 
تعريف إلمفاهيم إلمتضمنة ػ

 .(93، صفحة 2001)إلفهري، إلنصية، وإلدرإسة إلمفهومية، وإلعرض إلمصطلحي 
ي إلوإقع ؤذن إلدرإسة إلمصطلحية هي 

 
 إلدرإسة إلعلمية للمصطلح، وفق منهج خاص، بهدف معرفة داللته بدقة ػ

 وإلتاري    خ، وخصائصه وفروعه، موضوعها إلنصوص، وهدفها تعريف إلمفاهيم. 
ورة الدراسة المصطلحية: -2  ض 
ورتها العلمية:  2-1 تعتبر إلمصطلحات  محور إلدرإسة إلمصطلحية باعتبارها مفاتيح إلعلوم "ذلك بأنها تعرف غب   ض 

إلمعرف، وهو إلغلب، وتدقق تعريف ما عرف فلم يعرف، وهو عىل إلقل، وتصحح أخطاء إلنظارإت 
، إلملونة" ي

خلط إلشائب بي   ، فبوإسطتها يمكن رفع إاللتباس عن إلمصطلحات وإزإلة إل(1، صفحة 2002)إلبوشيح 
، وبما أن إلعلوم  ي إث إلعرنر

إلمفاهيم، وإلتعبب  بدقة عن داللتها إلمقصودة. كما أن إلمصطلحات مدخل أساسي لدرإسة إلب 
إت  إث بكل مكوناته إلذي يحوي خبر

ي نصوص إلب 
 
ي مصطلحات فبإمكاننا إالستفادة من إلحقائق إلكامنة ػ

 
لة ػ مخب  

إف إلمستقبل، لن كما يؤكد إلدكتور وتجارب ومعارف علماء إلسلف، من أ ي وفهم إلحاض  وإسترس 
جل معرفة إلماص 

ي ترإث أي أمة يجب أن تدرس قبل سوإها، وي  هتم بها قبل سوإها، وتحظ  بالعناية 
 
: "فان تكن هناك ألفاظ ػ ي

إلبوشيح 
ة كل أمة،وقاعدتها إل -إلخاصة من إلخاصة قبل سوإها ي منها تنطلق ؤىل فإنما هي إلمصطلحات؛ لنها خالصة ذخب 

ت 
، إلفاق".  ي

 .(999، صفحة 2092)إلبوشيح 
إث عامة ومصطلحات    ي مصطلحات إلب 

 
ؤن منهج إلدرإسة إلمصطلحية يسغ ؤىل درإسة مصطلحات إلصل إلمتمثلة ػ

إلوحي خاصة، لينتقل ؤىل إلمصطلح إلفرع إلذي نتج عن مصطلحات إلصل، ثم بعد ذلك يعرج ؤىل درإسة إلمصطلح 
ي إلتناول وإلدرإسة. إلو 

 
ي منهجية خاصة ػ

 إفد وإلذي يقتض 
ورتها الحضارية: 2-2 ؤن من مقومات إلنهضة إلحضارية لي أمة هو إالستفادة من إلتاري    خ وإلرجوع ؤىل ما أنتجه  ض 

ي إلما
 
ل كل ما ألف وأنتج ػ ، إلسلف منذ مرحلة إلتدوين، وهذإ يتأن  بدرإسة مصطلحات إلدرإسات إلسابقة، لنها تخب   ي

ص 
ي ألفاظها،  لمعرفة تاري    خ إلمة 

ي دالالت ومعان 
 
ي نصوص وأنساق يستوجب إلوقوف عندها بتمعن وتأمل ػ

 
ويتمثل ذلك ػ

ي 
 
وثقافتها وحضارتها وإالنطالق منها  لفهم إلحاض  وبناء إلمستقبل"ذلك أن إلمصطلحات هي قوإعد إالرتكاز إلثقاػ
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ي تضبط هوية
إلمة، وهي فضال عن هذإ وذإك أوعية إلتوإصل بي   أفرإد إلمة جيال  وإلحضاري، وهي إلمعالم إلفكرية إلت 

بعد جيل.... ولما أغفلت إلمة هذإ إلجانب إلساس من جوإنب بنائها إلحضاري، إضطربت مفاهيم علومها، وإلتبست 
" ي
 
ي كيانها إلثقاػ

 
، )مصطلحاتها، وتخلفت بالتاىلي عن مسايرة إلركب إلحضاري، ودب إلتصدع، وإلفرقة ػ ي

 
، 9113إلخرشاػ

ي يتوسل بها ؤىل إقتحام إلمكتبة إلقديمة ونفض إلغبار عنها؛ (4-2إلصفحات 
. وتعد إلدرإسة إلمصطلحية إلوسيلة إلت 

ه من علوم وحقائق وأبحاث ودرإسات من شأنها أن تعظي إالنطالقة وع  لمعرفة ما تكتب   إلصحيحة من أجل تحقيق إلمرس 
، إلذي يتمب    بالعالمية أي إلمستقبىلي ، وتنقد حضارتنا من إ ي إإلسالمي النحطاط وإالضمحالل خصوص وأن ترإثنا إلعرنر

إت تاريخها، ذلك أن إلثقافة إلعربية إإلسالمية  كانت تمثل  ة من فب  ي فب 
 
أنه "ترإث حضارة عالمية، حضارة إإلنسانية ػ

" ، كما أنه يتمب   بالشمولية ؤذ (03ة ، صفح9119)إلجابري، خالل أوج إزدهارها ثقافة عضها عىل إلمستوى إلعالمي
ها .   يشتمل عىل جميع مجاالت إلحياة ومناحيها إلفكرية وإلدينية وإلسياسية وإالقتصادية وغب 

3-  . ي تطوير البحث العلمي
 
 دور الدراسة المصطلحية ف

ي تهدي إلباحث أو إلدإرس ؤىل طريقة إلبحث، وخطته، 
ى، ؤذ يعتبر إلوسيلة إلت  ي إلبحث إلعلمي أهمية كبر

 
يكتشي إلمنهج ػ

 وأدوإته، وطبيعته. فهو إلسبيل ؤىل إلكتابة إلصحيحة وإلعرض إلسليم للمعلومات. 
اضعة لنسق مؤسس عىل حجج، ويعرف إلمنهج عىل إنه "مجموعة إلخطوإت إلمنظمة تنظيما منطقيا بحيث تكون خ  

وبرإهي   محققة لنتيجة....وإلخطوإت لها تسميات عدة تمتد من إلقوإعد ؤىل إلالقوإعد. بهذإ يغدو إلمنهج خطوإت 
ي درإسة ظاهرة معينة وإلذي (93، صفحة 2093بوطيب، -)أورإغعلمية"

 
. ويعرف أيضا بالسلوب إلذي يتخده إلباحث ػ

ؤذن هو  .(01، صفحة 2091)إلمحمودي، إلمتنوعة بطريقة تمكن من عالج مشكلة إلبحثمن خالله يتم تنظيم إلفكار 
ي إلبحث 

 
ي يشكل إلوصول ؤليها إلهدف إلسم ػ

خطوإت متتالية يحاول إلباحث مالحقة إلحقائق إلعلمية وفقها؛ إلت 
 متخذإ بذلك أسلوبا يتناسب مع طبيعة إلبحث وموضوعه و ؤشكاليته. 

، بل توإجه إلتطور إلحضاري وإلفكري لي ؤن مسألة إلمنهج   ورة إلبحث إلعلمي ي توإجه سب 
هي إلمشكلة إلعويصة إلت 

ي قوله: "مشكلة إلمنهج مشكلة أمتنا إلوىل. ولن يتم ؤقالعنا إلعلمي وال 
 
ي ػ

مجتمع، ويؤكد هذإ إلدكتور إلشاهد إلبوشيح 
ي هي أقوم، وبمقدإر ت

ي إلمنهج للت 
 
ي إلنهج ورشدنا فيه. يكون مستوى إنطالقنا كما إلحضاري ؤال بعد إالهتدإء ػ

 
فقهنا ػ

، وكيفا" ي
ي وإلفكري وإلحضاري ومسايرة إلتقدم (29، صفحة 2001)إلبوشيح 

 
. فالمة تفتقد إلمنهج لنهوضها إلثقاػ

ي إلمجتمعات إلخرى، وإلخروج من برإثي   إلجهل وإالنحطاط إلذي يجتاح إلمة من كل حدب وصوب. كما أن 
 
إلحاصل ػ

إلمنهج يمهد إلطريق لعرض إلمعلومات وترتيبها بشكل يجعل إلبحث ممتعا للقرإءة. خاصة وأن إلمعلومات مع إلتطور 
ي إنجاز  بحثه، لهذإ عىل 

 
ي لتلبية متطلبات إلباحث ػ

ي معظم إل أحيان مكتظة وميرسة  بما يكؼ 
 
ي  أصبحت ػ إلتكنولوحر

 يتوصل ؤىل إلنتيجة إلمطلوبة، ويشب  ؤىل ذلك  إلدكتور إلباحث أن يحرص عىل إتخاذ إلمنهج إلصحيح وضبطه، حت  
ي أن يكون فوق كل حرص. وإن إلمجهود 

ء، ينبغ  ي
ي كل س 

 
ي قوله: "ؤن حرصنا عىل إستقامة إلمنهج ػ

 
ي ػ

إلشاهد إلبوشيح 
ي أن يكون أكبر من كل مجهود، ؤذ إلعلم

ب  ليس هو إلقناط -كما هو معلوم  -إلذي نبدله من أجل تقويم إلمنهج ينبغ 
ي 
 
ي آدم، وإنما هو صفة تقوم بالشخص نتيجة منهج معي   ػ

ي أدمغة بت 
 
إلمقنطرة من إلمعلومات يتم تكديسها وخزنها ػ

ي رأسه خزإئن ومكتبات، ولكنه إلذي 
 
إلتعلم وإلتعليم، تجعله قادرإ عىل علم مالم يعلم. وإلعالم ليس هو إلذي يحمل ػ

ي إلخزإئن وإل
 
ي رأسه وما ػ

 
، مكتبات"يعرف كيف يوظف ما ػ ي

   .(29 - 20، إلصفحات 2001)إلبوشيح 
ورة إتخاذ منهج يستوعب هذإ إلكم   ي وتقنياته، أصبحت ض  وأمام ترإكم إلمعلومات ووفرتها مع إلتطور إلتكنولوحر

ي بمستوى إلبحاث إلعلمية، وحل 
 
ويعرضه وفق نظام محكم، وقوإعد مضبوطة، وخطوإت موزونة، أمرإ ملحا للرػ

ي 
ي شت  إلمجاالت. ولذإ عىل إلباحثي   وإلكاديميي   أن يوجهوإ إهتمامهم صوب إلمشكالت إلت 

 
 تتخبط فيها إلشعوب ػ

ي من 
ي إلبحث وتجديد إلفكر وإلوصول ؤىل حلول إلمشاكل إلت 

 
تطوير إلبحث إلعلمي من أجل إكتساب مهارإت جديدة ػ

عارفا بالمنهج إلذي يناسب موضوع إلبحث  أجلها قام  إلباحث بانجاز بحثه وإإلجابة عليها.وعىل إلباحث أن يكون
 ليخلص بنتائج علمية سليمة. 

ي مجال إلنقد وإلبالغة عىل يد إلدكتور إلشاهد 
 
ويعتبر منهج إلدرإسة إلمصطلحية إلذي تأسس وتبلورت معالمه ػ

ي كتاب إلبيان وإلتبي   للجاحظ"  و"مصطلحات إ
 
ي من خالل كتابيه "مصطلحات نقدية وبالغية ػ

ي إلبوشيح  لنقد إلعرنر
"، ثم إمتد ليشمل مصطلحات علوم  أخرى كالقرآن وإلسنة وإلدب -قضايا ونماذج-لدى إلشعرإء إلجاهليي   وإإلسالميي   

ها  .وإللسانيات وإللغة وغب 
ؤن منهج إلدرإسة إلمصطلحية إلنموذج إلمثل لدرإسة إلمصطلحات إلذي يهدف ؤىل بيان معانيها وفق منهج علمي  

ي درإسة إلمصطلحات. وقد كان وإلذ  متكامل
 
ي هذإ إلمجال فعاليته ونجاعته ػ

 
ي خاضها إلباحثي   ػ

ي أتبثت إلتجارب إلت 
ي أغنت 

بروز هذإ إلمنهج  إنطالقة  قوية وحقيقية للدرإسات إلمصطلحية للمصطلحات بمختلف إلتخصصات، وإلت 
ي هذإ إلجناح، خاصة

 
ي حظيت  إلمكتبة إلمصطلحية بعدما كانت تعرف إلفقر إلشديد ػ

إلمصطلحات إلقرآنية إلت 
. حيث نهج مجموعة  ي

عمها إلدكتور إلشاهد إلبوشيح  ي كان يب  
ي إلدرإسة بمنهج إلمدرسة إلفاسية وإلت 

 
بالنصيب إلوفر ػ
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.  وقد  ي درإسة إلمصطلحات وإلذي صار عليه باحثون من مختلف جامعات إلعالم إإلسالمي
 
من طلبته إلباحثي   منهجه ػ

ي هذإ إلمجال عمد أستاذنا إلفاض
 
ي ؤىل جمع كل ما ألف ػ

ل إلدكتور رشيد سالوي وهو أحد طلبة إلدكتور إلشاهد إلبوشيح 
عية"  ي إلعلوم إلرس 

 
ي إلدب وإللغة وإللسانيات" و"دليل مكتبة إلمصطلح ػ

 
من خالل كتابيه:"دليل مكتبة إلمصطلح ػ
ي 
 
ي من شأنها أن تيرس للباحث إلمصطلحي  مجال إلدرإسات إلمصطلحية.  وهما شامالن جامعان عىل مئات إلمرإجع ػ

إلت 
ي إلعديد من إلتخصصات وتجنبه تكرإر تناول مصطلحات سالفة إلدرإسة. 

 
ي مجال إلمصطلح ػ

 
 معرفة إلعمال إلمنجزة ػ

ي 9110ومنذ تأسيس معهد إلدرإسة إلمصطلحية سنة 
وعه إلضخم إلذي هو معجم إلتاريح  م، وهو يسغ ؤىل إنجاز مرس 

ي لمصطلحات إللغة 
ي أي علم، مرتبة إلمبان 

 
ي تسم مفاهيم ػ

إلعربية، و"هو ذلك إلعمل إلعلمي إلجامع لكل إللفاظ إلت 
ي عرضا تاريخيا، لرصد إلتطور إلدالىلي وإالستعماىلي إلذي طرأ عليها، 

ترتيبا معجميا، لتيسب  إلوصول ؤليها، معروضة إلمعان 
، منذ والدتها حت  آخر إستعمال لها" ي

ي (99 - 91صفحات ، إل2092)إلبوشيح 
. وإلذي يهدف أوال ؤىل ؤيجاد معجم تاريح 

وح وتعريفات  ي قدمت لها ش 
للمصطلحات إلعلمية إلمعرفة. وإلمقصود بها هذه إلمصطلحات إللفاظ إالصطالحية إلت 

إم تسل ي أي حقبة من إلزمن مع إحب 
 
ي مختلف إلعلوم، ػ

 
ي مجال بيان إلمرإد منها ػ

 
ي من قبل إلعلماء إلسابقي   ػ

سلها إلزمت 
ي لمصطلحات كل علم، حيث 

ح إلسابق عىل إلالحق. وثانيا:  ؤىل إنجاز معجم تاريح  لداللتها وإستعمالها، أي تقديم إلرس 
ي معجم وتشتمل عىل جميع مصطلحات ذلك إلعلم إلمعرف منها وغب  إلمعرف. 

 
 يتم جمع مصطلحات علم أو مجال ػ

ي كل إلمجاالت وإلتخصصات وداللتها وثالثا: ؤيجاد معجم شامل لمصطلحات كل إلعلو 
 
ي تشمل جميع إللفاظ ػ

م إلت 
 إلتاريخية. 

ي تؤهله لخوض غمار هذإ  
وع عدة علمية ومنهجية عىل إلدإرس إلمصطلحي إلتسلح بها إلت  ي ؤنجاز إلمرس 

ويقتض 
ي 
 
ي مرإعاتها ػ

ي ينبغ 
وع، فأما إلعلمية فعىل إلباحث إلتقيد بالمعايب  وإلضوإبط إلعلمية إلت  ي  إلمرس 

 
إلبحث إلعلمي  إلمتمثلة ػ
 ،  تحوير أو تغيب 

تحري إلمانة إلعلمية؛ وذلك يكون بنسبة إلفكار وإلنصوص وإالقتباسات ؤىل أصحابها من دون أدن 
ي إلعلم، و أن يكون  وإسع إالطالع عىل إلدرإسات 

 
ي إلتوثيق. كما عىل  إلباحث أن يكون رإسخا ػ

 
وإلضبط وإلتدقيق ػ

ي تخص 
ي أن يكون ملما متمرسا بمنهج إلدرإسة إلمصطلحية وإلبحاث إلت 

 
هذإ إلمجال. وأما إلمنهجية فتتمثل ػ

وع، وقد حضها  ي عىل إلباحث أن يتبعها حت  يخلص ؤىل إلهدإف  إلمنشودة من هذإ إلمرس 
وإلخطوإت وإلمرإحل إلت 

ي خمس أركان وهي كالتاىلي 
 
ي ػ

 :إلدكتور إلبوشيح 
ي عليها جمع وتصنيف إلمعطيات إلخاصة إإلحصاء: "علم إإلحصاء هو مجموع-9

ي ينبت 
ة من إلقوإعد إلمنهجية إلت 
ي (93، صفحة 2001)إلفهري، بموضوع ما، ثم وصفها وتحليلها بغرض إلنقد وإستخالص إلنتائج

 
"، أما مفهوم إإلحصاء، ػ

ي ورد بها إلمصطلح إلمدروس، وما ي
تصل به لفظا ومفهوما إلدرإسة إلمصطلحية فهو إالستقرإء إلتام لكل إلنصوص إلت 

ي إلمي   إلمدروس
 
، وقضية ػ ي

 ، وفق إلخطوإت إلتالية: (22، صفحة 2000)إلبوشيح 
ي إلمي   إلمدروس،  فالمصطلح  .9

 
ؤحصاء لفظ إلمصطلح ؤحصاء تاما حيثما ورد، وكيفما ورد، وبأي معت  ورد ػ
ه، أو مضم وري مفردإ أو مجموعا، معرفا أو منكرإ، إسما أو فعال، مضموما ؤىل غب  ه، كل ذلك ض  وما ؤليه غب 

، إلمرإعاة عند إإلحصاء ي
ي كل إلنصوص، (20، صفحة 2000)إلبوشيح 

 
، أي ؤحصاء إلمصطلح إلمدروس ػ

ي قيمة هذه إلنصوص وتوثيقها. 
 
ي هذه إلمرحلة إلنظر ػ

 
ي إلمي   إلمدروس، ويجب ػ

 
 وأشكاله، ومعانيه إلمتعددة ػ

، إللغوي وإلمفهومي ؤحصاء إللفاظ إالصطالحية إلمشتقة من جذره  .2 ي
، أي ؤحصاء (20، صفحة 2000)إلبوشيح 

ي جميع إلنصوص. 
 
 جميع مشتقات إلجذر للمصطلح ػ

ي ورد بها إلمصطلح أو بعضه دون لفظه .0
إكيب إلت  ، ؤحصاء إلب  ي

 .(20، صفحة 2000)إلبوشيح 
، ؤحصاء إلقضايا إلعلمية إلمندرجة تحت مفهومه، وإن لم يرد بها لفظه .4 ي

 .(20صفحة ، 2000)إلبوشيح 
ي ورد فيها لفظ إلمصطلح، ومفهومه، ومشتقاته وقضاياه إلعلمية 

ؤن مرحلة إإلحصاء يتم فيها إستخالص إلنصوص إلت 
ي ورد فيها إلمصطلح إلمدروس للوصول ؤىل نتائج علمية 

وتصنيفها حسب إلهمية، وذلك باستقرإء تام للنصوص إلت 
، موضوعية ي

 .(20، صفحة 2000)إلبوشيح 
ي إلمعاجم إللغوية فاالصطالحية درإسة إلد -2

 
ي بأنها: "درإسة معت  إلمصطلح ػ

رإسة إلمعجمية: يعرفها إلشاهد إلبوشيح 
، تبتدئ من أقدمها مسجلة أهم ما فيه، وتنتهي بأحدثها مسجلة أهم ما أضاف ي

، فتعريف (21، صفحة 2001)إلبوشيح 
إالصطالحية وإللغوية، ف"إلتعريف عصب إلدرإسة مفهوم إلمصطلح أساسي لمعرفة معت  إلمصطلح وداللته 

ي كل ذلك مرشد 
 
إلمصطلحية، يزيل عن إلمصطلح إلغموض وإإلبهام، ويقرب مفهومه ؤىل إلذهان، وإلدإرس إلمصطلحي ػ
، 9111)عالوة،  يختار من إلسبل أقومها، ومن إلوسائل أيرسها، وأوضحها لتحقيق تلك إلغاية، وبلوغ ذلك إلمقصود 

ي إلمعاجم تجعل إلدإرس "يحرص ما أمكن عىل تقديم (41صفحة 
 
ي إلمصطلح وتحديد معناه إلهم ػ

، فدرإسة معان 
، وما هو إلصل عىل ما هو إلفرع،  ي عىل إلعقىلي وإلوضغي عىل إلمجازي، وإللغوي عىل إالصطالحي

إلحشي من إلمعان 
وح أدقها وأجمعها وأقدمها" ي من إلرس 

، وينتؼ  ي
، ولعل غاية إلدرإسة إلمعجمية من درإسة (93، صفحة 9110)إلبوشيح 

ح بها لتمهيد إلطريق ؤىل فقه  ي ش 
وح إلت  ي أخذ منها إلمصطلح، وإلرس 

ي إللغوية إلت 
معت  إلمصطلح هي معرفة إلمعان 
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ي مرحلة إإلحصاء
 
ي قد ترتكب ػ

، إلمصطلح وتذوقه وتصحيح إلخطاء إلت  ي
، وقد أجملت (24، صفحة 2000)إلبوشيح 

ي إلمور إآلتية:  (44، صفحة 2009)زمرد،  دإف إلدرإسة إلمعجميةفريدة زمرد أه
 
 ػ

 معرفة إلمعت  إلعام للجذر إللغوي للمصطلح.  -
ي إلخاصة للمشتق إلمدروس.  -

 معرفة إلمعت  إلخاص أو إلمعان 
-  . ي ؤن تعددت ترتيبا مستمدإ من إلتطور إلدالىلي وإالستعماىلي

 ترتيب إلمعان 
 مصطلح. تعيي   إلمأخذ  إللغوي لل -
كب   عىل إلقرب منها ؤىل إلمجال إلعلمي إلمدروس، وإختيار إلدق  -

وح إالصطالحية للمصطلح، مع إلب  إستخالص إلرس 
 منها وإلجمع. 

ي للمصادر وذلك باالعتماد عىل إلقدم فالقدم ؤىل أحدثها. 
ي هذه إلدرإسة، إلتطور إلتاريح 

 
 ؤضافة ؤىل هذإ يجب مرإعاة ،ػ

: ولكي تكون هذه إلدر  ي
وط وهي كاآلن  ي منهجها، البد من توإفر خمسة ش 

 
ي منطلقها، علمية ػ

 
 إسة موضوعية ػ

 االستيعاب ومن صوره:  -1
إالستيعاب إلمصدري: "ومعناه أن يعتمد إلدإرس عىل مصادر إلدرإسة إلمعجمية بقدر إإلمكان، ال يهمل منها  -9-9

، )مصدرإ،  وال يغلب منها مصادر إتجاه عىل مصادر إتجاه آخر ي  .(04، صفحة 2001إليعقونر
 فالدإرس إلمصطلحي مطالب باالعتماد عىل إلمصادر كلها دون تميب   أو تفضيل بعضها عىل بعض. 

ي إالصطالحية  -9-2
ي يظن أن منها أخذت إلمعان 

ي إلت 
إالستيعاب إلمعنوي، ومعناه أال يهمل إلدإرس معت  من إلمعان 

ي إلداللة إلمختل
 
ي إالستعمالللمصطلح إلوإحد إلمتعدد ػ

 
، ف ػ ي ، فمن إلمصطلحات ما لها (01، صفحة 2001)إليعقونر

ي هذه إلمرحلة. 
 
ي إلنصوص، فالبد من إستيعاب هذإ إلتعدد ػ

 
ي متعددة تختلف حسب ورودها ػ

 معان 
وح ألفاظها. -9-0  إلكىلي للمادة إنطالقا من ش 

 إالستيعاب إلفكري: إستيعاب عناض إلمعت 
ي وجوب تقديم ما حقه إلتقديم، وتأخب  ما حقه إلتأخب   التدرج:  -2

 
، ويتمثل ػ ي ، وهو نوعان (04، صفحة 2001)إليعقونر

 : ي وإلتدرج إلدالىلي
 إلتدرج إلزمت 

: أي إلبدء بالمصادر إلقديمة أوال، فالمصادر إلحديثة ثانيا، وتسجيل أهم ما جاءت به إلوىل، وأهم ما -9-2 ي
إلتدرج إلزمت 
 .أضافته إلثانية

ي إالستنباط وإلتصنيف، كما وضح ذلك إلدكتور إلشاهد  -2-2
 
: وذلك بالسب  مع داللة إلمصطلح ػ إلتدرج إلدالىلي

، صفحة:  ي كتاب إلبيان وإلتبيي  
 
ي )إلنص إلسابق من كتاب مصطلحات نقدية وبالغية ػ

 (.93إلبوشيح 
ي إلدرإسة إلمعجمية، يجب أن تكون مك -2-0

 
ملة لبعضها إلبعض، ومن مظاهر هذإ إلتكامل: فالمصادر إلمعتمدة ػ

ها معت   ي غب 
 
ي بعضها تخصيص، أو يكون فيها معت  حشي أو وضغي أو لغوي، وػ

 
ي بعضها تعميم، وػ

 
إلتكامل: أن يكون ػ

، عقىلي أو مجازي أو إصطالحي  ي  .(03، صفحة 2001)إليعقونر
ي بالحاجة: إالعتماد فقط عىل ما يمكن أن يفيد -4 -2

ي درإسة إلمصطلح إلمدروس وإالستغناء تجنبا إالقتصار عىل ما يؼ 
 
ػ

 للحشو وإإلطناب. 
ي ؤسناد إلكالم ؤىل قائله، ونقل ألفاظ إلنص إلمنقول بشكل دقيق ومضبوط.  -1

 
 إلتوثيق: ويتمثل ػ

ي أحصيت قبل بهدف تعريفه  الدراسة النصية:  -3
ي جميع إلنصوص إلت 

 
"ويقصد بها درإسة إلمصطلح وما يتصل به، ػ

ي تجلية مفهومه، من صفات وعالقات، وضمائم، وغب  ذلك"
 
، وإستخالص كل ما يسهم ػ ي

 .(24، صفحة 2000)إلبوشيح 
إلدرإسة إلمصطلحية، ما قبله يمهد  وللدرإسة إلنصية مكانة رفيعة بي   سائر أركان منهج إلدرإسة إلمصطلحية، فهي عمود 

ء يذكر، ومدإر  ي
ء فيه، لم تفض إلدرإسة ؤىل س  له، وما بعده يستمد منه، ؤذإ أحسن بوركت إلنتائج وزكت إلثمار، وإذإ أسي

ي كل نص، وإالستنباط إلصحيح إلدقيق لكل ما يمكن إستنباطه مما 
 
إإلحسان عىل إلفهم إلسليم إلعميق للمصطلح ػ

ي يجب أن تعالج دإخل مختبر إلتحليالت بكل يتعلق بالمصطل
ي كل نص، فالنصوص هاهنا هي إلمادة إلخام إلت 

 
ح ػ

إ، وتستخرج إستخرإجا، فمعطيات إإلحصاء، ومعطيات  إلدوإت وإإلمكانات، لتقطر منها إلمعلومات إلمصطلحة تقطب 
دإخل إلتخصص وخارجه، ومعطيات إلمعاجم، ومعطيات تحليل إلخطاب إلمقالية وإلمقامية معا، ومعطيات إلمعارف 

وري إلمرإعاة عند إلتفهم، وكل ذلك مما به يتمكن إلمفهوم وما  ... كل أولئك ض  إلمنهج إلخاص وإلعلم، إلنظري وإلعمىلي
، يجىلي إلمفهوم" ي

 .(21 - 24، إلصفحات 2000)إلبوشيح 
ة خام تستخرج منها إلمعلومات من خالل هذإ إلنص يتبي   أن إلدرإسة تعتمد أساسا عىل إلنصوص إلمحصاة، كماد

ي كل نص، وإالستنباط 
 
إلمتعلقة بالمصطلح إلمدروس، وتستدعي هذه إلدرإسة إلفهم إلسليم، وإلعميق للمصطلح ػ

 إلصحيح لكل ما يتعلق بالمصطلح من خصائص وقضايا، وصفات... 
ة من (41 - 44، إلصفحات 2001)فوضيل، تهدف إلدرإسة إلنصية  بينها:  ؤىل تحقيق أمور كثب 

ي س ائر إلنصوص باستثناء إلقرآن إلكريم.  -
 
 إلتأكد من إصطالحية إلمصطلح إلمدروس ػ

 تبيي   مدى إصطالحية إلمصطلح.  -
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 ضبط مفهوم إلمصطلح وتفهمه وتدقيق تعريفه.  -
 تحديد خصائص إلمصطلح وصفاته وعالقاته وضمائمه.  -

: وتعتمد هذه إلدرإسة عىل أدوإت يجب عىل إلدإرس أن يتسلح بها لال   ستيعاب إلسليم، وإلفهم إلدقيق وهي
ي مجموعة من إلعلوم كالضف، وإلنحو وإلبالغة، وإلمعجم، وهذه إلعلوم يجب عىل  -9

 
إلدوإت إللغوية: وتتمثل ػ

 إلدإرس أن يكون ملما بها. 
ي ركن إإلحصاء، وركن إلدرإسة إلمعجمية وفق منهج  -2

 
ي إستثمار كل ما حصل ػ

 
. إلدوإت إلمنهجية: وتتمثل ػ ي

 وصؼ 
ي ورد 

ي إلمصطلح إلمتعددة وفق إلنصوص إلت 
خالصة إلقول، ؤن إلدرإسة إلنصية تمكن إلدإرس إلمصطلحي من فهم معان 

، مفرد جمع، إسم، فعل(، وحجم إلورود، كما تمكنه من رصد  فيها إلمصطلح، ومعرفة أحوإل إلورود )تعريف، تنكب 
 .إلصفات وإلعالقات وإلقضايا إلمرتبطة بالنص إلمدروس

ي فهمت وإستخلصت من نصوص إلمصطلح وما يتصل به،  -4
إلدرإسة إلمفهومية: "ويقصد بها درإسة إلنتائج إلت 

ي إلمي   إلمدروس"
 
، وتصنيفها تصنيفا مفهوميا يجىلي خالصة إلتصور إلمستفاد لمفهوم إلمصطلح إلمدروس ػ ي

)إلبوشيح 
ه، وضمائم ؤليه تكب  نسله، ، من خالل تعريف يحدده، وصفات له تخصه، وعال(24، صفحة 2000 قات تربطه بغب 

ي إلمفهومية 
ومشتقات حوله، وقضايا ترتبط به أو يرتبط بها. تعرف فريدة زمرد إلدرإسة إلمفهومية بأنها: "مجموع إلمعان 

، ولذلك شكلت إلدرإسة إلمفهومية أحد أركان  إلدرإسة  ي نسق مفهومي معي  
 
من إللفاظ إلمصنفة وموضوعة ػ

ي حصلت من خالل إلركان (10، صفحة 2001)زمرد،  بل وخالصتها وزبدتها" إلمصطلحية،
، ففيها تصنف إلنتائج إلت 

:  إلسابقة، تصنيفا مفهوميا بوإسطة مجموعة من إلعناض.   وتمر إلدرإسة إلمفهومية بمرإحل هي
بينها عبر مجموعة من  إلمقارنة -بعد فهمها جيدإ –درإسة إلنتائج إلمستخلصة من إلنصوص: "ويقصد بدرإستها  -9

ي توفرها إلنصوص"
 .(43، صفحة 2001)زمرد،  إلضوإبط إلت 

2-  : ي ستة عناض هي
 
 إلتصنيف إلمفهومي لن تائج إلدرإسة إلمفهومية، ويمكن ؤجمالها ػ

، إلتعريف: ويتضمن كل إلعناض وإلسمات إلداللية إلمكونة للمفهوم -2-9 ي
ف ، وهذإ إلتعري(21، صفحة 2000)إلبوشيح 

 .  يكون مستخلصا من إلمعاجم، من ؤعطاء إلهمية للمعت  إللغوي أكب  من إلمعت  إالصطالحي
 إلصفات: وهي ثالثة أصناف وكل صنف له وظيفة محددة .  -2-2
ي إلمصطلح، ودرجة إلضيق وإالتساع -2-2-9

 
، إلصفات إلمبينة: تبي   مدى قوة إالصطالحية أو ضعفها ػ ي

)إلبوشيح 
 .(21، صفحة 2000

 إلصفات إلمصنفة: تحدد طبيعة وجود إلمصطلح دإخل إلتخصص إلذي يدرس فيه.  -2-2-2
ي تصدر عىل إلمصطلح كالنعوت وإلعيوب -2-2-0

 .(11، صفحة 2001)زمرد،  إلصفات إلحاكمة: ويقصد بها إلحكام إلت 
: إلعالقات: كالمرإدفات وإلضدإد، وإلصول وإلفروع، وإلعموم وإلخصوص، ويمكن حض  -2-0 ي نوعي  

 
 ها ػ

 عالقات إالئتالف ومنها:  -2-0-9
ه من إلمصطلحات، كالتفسب  وإلبيان.  إدف: أي إلتقارب إلحاصل بي   إلمصطلح إلمدروس، وغب   *عالقة إلب 

ي معانيها إلخاصة، كالقتل، 
 
ي إلمعت  إلعام للمصطلح، وتختلف ػ

 
ي تتفق معانيها ػ

* إلعموم وإلخصوص: وهي إللفاظ إلت 
 وإلفتنة. 

 عالقات إالختالف: -2-0-2
ي إلمعت  كالحالل وإلحرإم... 

 
 *إلتضاد: ويكون بي   لفظتي   مختلفي   ومتقابلي   ػ

، فال وجود لعالقة ؤحدإهما بالخرى.  ي إلتام: ويكون بي   لفظتي   متباعدتي   دالليا ومتناقضتي  
 
 *إلتناػ

ه -2-4 ي ورد عليها إلمصطلح، مضموما ؤىل غب 
ه، وهي تضيف للمصطلح إلضمائم: وهي إلشكال إلت  أو مضموم ؤليه غب 

ي جديدة، وتكسبه دالالت معينة، وهي أنوإع: ضمائم إإلضافة، ضمائم إلوصف... 
 معان 

إلمشتقات وتتضمن كل لفظ إصطالحي ينتمي لغويا ومفهوميا ؤىل إلجذر إلذي ينتمي ؤليه إلمصطلح  -2-1
 .(2001)سالوي، إلمدروس

ي وصيغه ومعانيه إلمتعددة من خالل مشتقاته. وإلمشتقات تبي   نمو إلمصطلح إل  خارحر
ي يمكن أن تستخلص من نصوص إلمصطلح إلمدروس وما يتصل به.  -2-9

 إلقضايا: وهي كل إلقضايا وإلشياء إلت 
ي أن تعرض وتحرر بها خالصة إلدرإسة إلمصطلحية للمصطلح  -1

ي ينبغ 
: ويقصد به إلكيفية إلت  إلعرض إلمصطلحي

ن إلوحيد إلذي يرى بعينه ال بأثره، وجماع إلقول فيه حسب ما إنتهت ؤليه إلتجربة، "أي هي إلطريقة ونتائجها، وهو إلرك
ي إلركان إلسابقة، وتجعل إلقارئ يدرك داللة إلمصطلح وكل ما يتعلق به 

 
ي تعرض بها كل إلنتائج إلمتوصل ؤليها ػ

إلت 
ي إال 

 
، إلدقة ػ ي إلعرض إلمصطلحي

 
ط ػ ة وسهلة، ويشب  ، وحسن ترتيب بطريقة يسب  ي إلتعبب 

 
ي إلنتائج وػ

 
ستيعاب وػ

 إلعناض فال يقدم ما حقه إلتأخب  وال يؤخر ما حقه إلتقديم. 
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 : ي
 عرض هذه إلنتائج يجب أن يكون عىل إلشكل إآلن 

 عرض إلدرإسة إلمعجمية إللغوية وإالصطالحية. -9
حه.  -2  عرض إلتعريف وش 
ي تستفاد من إلنصوص.  -0

 عرض إلصفات إلت 
ه.  عرض -4 ي تربط إلمصطلح بغب 

 إلعالقات إلت 
 عرض إلضمائم مع تصنيفها.  -1
 عرض إلمشتقات.  -9
 عرض إلضمائم.  -3

ي توصل 
ة، وحسن ترتيب إلنتائج إلت  ي جوإنب كثب 

 
ؤن مرحلة إلعرض إلمصطلحي يجب أن تكون متسمة بالضبط وإلدقة ػ

رإكها وإستيعابها، هذه إلعناض ليست ملزمة إلحضور ؤليها إلباحث ترتيبا يرإعي كل إلعناض إلسابقة إلذكر، ليسهل ؤد
ي كل مصطلح عىل حدة، وإنما يختلف حجم ورودها وشكله من مصطلح ؤىل آخر، وذلك مرده 

 
بنفس إلكمية وإلكيفية ػ

 ؤىل عدة إعتبارإت، منها ما يتعلق بطبيعة إلمصطلح إلمدروس وحجمه، ومنها ما يتعلق بطبيعة إلمي   إلمدروس. 
 

 :والتوصياتالنتائج 

إالهتمام أكب  بتحديد إلمصطلحات ودرإستها وفق منهج إلمدرسة إلفاسية، باعتباره إلنموذج إلمثل وإلقوم لنه يدرس 
إلمصطلح بطريقة علمية دقيقة متكاملة تمكن من رفع إاللتباس عن إلمصطلحات وإزإلة إلخلط و بيان 

 إلفهم أو بسوء إلقصد.  إلتحريف إلذي طال بعض إلمصطلحات سوإء كان ذلك بسوء
إث بكل مكوناته وإلعناية به، لنه يمثل كل ما يتعلق بالذإت من خالل درإسة مصطلحاته،  ورة إلرجوع ؤىل إلب  ض 

ي يحوي  ها. 
 لالستفادة من كنوزه إلمعرفية وإلعلمية إلت 

، وإالنطالق من  ي عضنا إلحاىلي
 
إث لحل إلمشكالت إلشائكة ػ ورة إلرجوع ؤىل نصوص إلب  حيث إنتهت درإسات ض 

 وأبحاث علماء إلسلف تجنبا للتكرإر. 

إث بطريقة جديدة، ودرإسته وفق منهج علمي دقيق لتيسب  فهمه وإالستفادة منه.   قرإءة إلب 

ورتها إلحضارية لكونها  لة للعلوم، وض  ي كونها مخب  
 
ورتها إلعلمية إلمتمثلة ػ درإسة مصطلحات إلصل لهميتها ولض 

ي هذه إلنصوص. تعكس إلتاري    خ وكل م
 
ها، إلكامنة ػ  ا يتعلق بالخصوصيات إلدينية إلثقافية وغب 

ة مفاهيمية قوية،  إث تحتوي عىل ثروة مصطلحية وذخب 
توظيف إلمصطلح إلصل وإالستفادة منه، لن نصوص إلب 

     تستحق إلتدإول وإالستعمال أكب  من إلمصطلحات إلوإفدة من علوم أخرى. 
 

 .قائمة المصادر والمراجع

، إلتعريفات، مكتبة لبنان ساحة رياض إلصلح، إلطبعة إلثالثة،  ي
يف إلجرجان   م. 9110إلرس 

وث،إلطبعة  إت وإلحدإثة، درإسات ومناقشات، مركز درإسات إلوحدة إلعربية، بب 
دمحم عابد إلجابري، إلب 

 م. 9119إلخامسة،

ي علم إلمصطلح إلحديث، ، إلطبعة 
 
 م. 9113إلوىل،إلدكتور ؤدريس إلخرشاف درإسات ػ

جمة،إلطبعة إلوىل  ، درإسات مصطلحية ،دإر إلسالم للطباعة وإلنرس  وإلتوزي    ع وإلب  ي
 م. 2092إلشاهد إلبوشيح 

ي نض ؤسماعيل بن حماد إلجوهري، إلصحاح إلمسم بتاج إلعروس وصحاح إلعربية، تحقيق وضبط: شهاب إلدين أبو  أنر
 .9113لوىل عمرو، دإر إلطباعة وإلنرس  وإلتوزي    ع، إلطبعة إ

وت بوي، إلجامعة إالمريكية، بب 
بية وعلم إلنفس إلب   م. 9190فريد إلنجار وأخرون، قاموس إلب 
وت  م. 9112إلطبعة إلوىل،  -أبو إلبقاء إلكفوي، إلكليات، مؤسسة إلرسالة، بب 

وت لبنان،  ي إلمضي، لسان إلعرب، دإر إلفكر للطباعة وإلنرس  وإلتوزي    ع، بب 
 .9110إلطبعة إلوىل، إبن منظور إإلفريؼ 

 .2001. سنة 1مجلة درإسات مصطلحية، مجلة حولية يصدرها معهد إلدرإسة إلمصطلحية، إلعدد 

ي علم إلمصطلح، 
 
إت ػ إلفصل إلول، ماسب  إللغة إلعربية وإلنظريات  2001-2003إلدكتور رشيد إلسالوي، محاض 

 فاس.  -إللسانية، بكلية إآلدإب وإلعلوم إإلنسانية، سايس

، إ ي لدى إلشعرإء إلجاهليي   وإإلسالميي   ، مصطلحات إلنقد إلعرنر ي
، مطبعة  -قضايا ونماذج -لدكتور إلشاهد إلبوشيح 

 .9110إلنجاح إلجديد، إلدإر إلبيضاء، 

ي كتاب إلبيان وإلتبيي   للجاحظ ، دإر إلقلم وإلنرس  وإلتوزي    ع،  
 
، مصطلحات نقدية وبالغية ػ ي

إلدكتور إلشاهد إلبوشيح 
 .9111إلطبعة إلثانية كويت 

، دإر إلفكر للطباعة وإلنرس  وإلتوزي    ع. )د.ط(، )د. ت(.  ي
، مفردإت غريب إلقرآن، تحقيق نديم مرعش  ي

 إلرإغب إلصفهان 
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يف مطبعة أنفو برإنت ي إلقرآن إلكريم، وإلحديث إلنبوي إلرس 
 
إلطبعة إلوىل،  فاس -إلدكتورة فريدة زمرد مفهوم إلتأويل ػ

2009. 

وت، أبو إلحسي   أ حمد إبن فارس إبن زكرياء، مقاييس إللغة، تحقيق وضبط عبد إلسالم دمحم هارون، دإر إلجيل بب 
 .9119إلطبعة إلوىل، 

، إلجمهورية إليمنية  م. 2091صنعاء، إلطبعة إلثالثة، -دمحم عىلي شحان إلمحمودي، منهجية إلبحث إلعلمي

ي وجمالية إلنص،كلية دمحم أورإغ، جمال بوطيب، منهجية إلبحث، إالسس وإلتقني
 
ات، منشورإت مختبر إلتوإصل إلثقاػ

 م. 2093إلمغرب -إآلدإب وإلعلوم إإلنسانية، فاس
، نحو تصور حضاري للمسألة إلمصطلحية، مطبعة أنفو ي

 .2002فاس  -برإنت، إلليدو-إلدكتور إلشاهد إلبوشيح 
( تنظيم  ي إلدرإسة إلمصطلحية إلحديثة )يوم درإسي

 
ي إلمصطلح، شعبة إللغة ندوة قضية إلتعريف ػ

 
مجموعة إلبحث ػ

بتعاون مع معهد إلدرإسات إلمصطلحية بكلية إآلدإب ظهر إلمهرإز فاس، ؤعدإد عبد  –إلعربية بوجدة 
، منشورإت كلية إآلدإب وإلعلوم إإلنسانية وجدة،   م. 9111إلحفيظ هاشمي

ي إلمصطلح وإلمنهج، مطبعة أنفو
 
،  نظرإت ػ ي

 .2000فاس طبعة إلثانية  -إنت، إلليدوبر -إلدكتور إلشاهد إلبوشيح 


