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جملة ميفا للحوو والدراشا

Abstract:
The richess of the Arabic language from scientific terminology has the
peculiarity of the past and the present. Its terms were a container for the
terminology of the various sciences, where the ancients of critics and
philosophers were aware of its great importance. The critical term was a
force attributed to the energies of the expressive language that enabled it to
assimilate the cultures of other nations, such as persians, greecs, Indians and
the Romans.
From this point of view, our attention came to the Arabic critical term,
trying to identify how it controls knowledge and reporting, and the extent of
the ability of those working in this field to control the meanings of language
functions. Because of their effects on the general intellectual aspects. So what
is the reality of the Arabic critical term in this era? And why this retreat, this
degragation and crisis?
Keywords: terminology, critical terminology, terminology problematics,
originality, contemporary.
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) - )1اتي فارش:هؼجن هماٗ٘ص اللغح ،تذم٘ك ّ ضثظ ػثذ الطالم هذوذ ُارّى ،دار الفكر(،د ط)( ،د
خ) ،ج ، 3هادج (طلخ).
)  - (2اتي هٌظْر:لطاى الؼرب  ،تذم٘ك ػثذ هللا ػلٖ الكث٘ر ّ هذوذ ادوذ دطة هللا ّ ُاشن هذوذ الشارلٖ،
دار الوؼارف (،د ط) ،الماُرج ،هظر( ،د خ) ،هادج (طلخ).
) - ( 3هجوغ اللغح الؼرت٘ح تالماُرج :الوؼجن الْض٘ظ  ،هكتثح الشرّق الذّل٘ح  ،ط ، 4،2004هظر ،هادج
(طلخ).
) - ( 4الشرٗف الجرجاًٖ  :كتاب التؼرٗفاخ ،تذم٘ك ئتراُ٘ن األت٘ارٕ،دار الكتاب الؼرتٖ( ،د ط) ،ت٘رّخ،
لثٌاى  1998،م ،ص .44
)ٌٗ - ( 5ظر :الكفْٕ :الكل٘اخ ،هإضطح الرضالح ،ط ،2ت٘رّخ ،لثٌاى1998 ،م ،صٌّٗ .129ظر :التِإًْ:
هْضْػح كشاف اططالداخ الفٌْى ّ الؼلْم ،تذم٘ك ػلٖ ددرّج(،د ط) ،هكتثح لثٌاى ًاشرّى( ،دط)،
لثٌاى( ،د خ) ،ج ،1ص.212
) - ( 6هظطفٔ الشِاتٖ  :الوظطلذاخ الؼلو٘ح فٖ اللغح الؼرت٘ح فٖ المذٗن ّالذذٗج ،دار طادر ،ط،2
ت٘رّخ ،لثٌاى1988 ،م ،ص.6
) - ( 7ػلٖ الماضوٖ :همذهح فٖ ػلن الوظطلخ ،هكتثح الٌِضح الوظرٗح ،الماُرج ،ط ،2هظر1987 ،م،
ص.215
) - ( 8هذوْد فِوٖ دجازٕ :األضص اللغْٗح لؼلن الوظطلخ ،هكتثح غرٗة( ،د ط) ،الماُرج ،هظر( ،دخ)،
ص.11
)  - ( 9الورجغ ًفطَ :ص.11،12
))10
 هإضطح ئٗسّ التْط٘ح  :1087هؼجن هفرداخ ػلن الوظطلخ ،هجلح(اللطاى الؼرتٖ) ،هكتة تٌط٘كالتؼرٗة تالرتاط ،الوغرب ،ع ،22ص.206
)ٌٗ - ( 11ظر:ػلٖ الماضوٖ:ػلن الوظطلخ أضطَ الٌظرٗح ّ تطث٘ماتَ الؼول٘ح ،هكتثح لثٌاى ًاشرّى( ،د ط)،
ت٘رّخ ،لثٌاى 2008،م ،ص.261
)ٗ - ( 12ذٖ ػثذ الرؤّف جثر :االططالح هظادرٍ ّهشاكلَ ّطرق تْل٘ذٍ ،هجلح( اللطاى الؼرتٖ) ،هكتة
تٌط٘ك التؼرٗة ،الرتاط ،الوغرب ،ع1992 ،36م ،ص.143
) - ( 13الجادظ :الث٘اى ّالتث٘٘ي ،تذم٘ك ػثذ الطالم هذوذ ُارّى ،ط ،7هكتثح الخاًجٖ الماُرج ،ط ،7هظر،
1998م،ج ،1ص.139
) - ( 14الوثرد :الومتضة ،تذم٘ك هذوذ ػثذ الخالك ػظ٘وح ،الوجلص األػلٔ للشإّى اإلضاله٘ح ،لجٌح ئد٘اء
التراث اإلضالهٖ،ط ،2الماُرج ،هظر1994،م ،ج ،3ص.123
) - ( 15الخْارزهٖ :هفات٘خ الؼلْم ،دممَ ئتراُ٘ن األت٘ارٕ ،دار الكتاب الؼرتٖ ،ط ،2ت٘رّخ ،لثٌاى(،د خ)،
ص.13
) - ( 16اتي جٌٖ :الخظائض ،تذم٘ك هذوذ ػلٖ الٌجار ،دار الكتة الوظرٗح( ،د ط) ،هظر1913،م،ج،1
ص.40
) - ( 17اتي فارش :الظاجٖ فٖ فمَ اللغح ،دار الكتة الؼلو٘ح ،ط ،1ت٘رّخ ،لثٌاى1997 ،م ،ص.14
) ٌٗ - ( 18ظر :ػلٖ الماضوٖ :ػلن الوظطلخ أضطَ الٌظرٗحّ ،تطث٘ماتَ الؼول٘ح ،صٌّٗ .262ظر :ػثذ الؼلٖ
الْدغ٘رٕ ،كلوح الوظطلخ ت٘ي الخطأ ّالظْاب ،هجلح (اللطاى الؼرتٖ) ،هكتة تٌط٘ك التؼرٗة ،الرتاط،
الوغرب ،ع1999 ،48م ،ص .20-9
) ٌٗ - ( 19ظر :الورجؼ٘ي ًفطِوا ،ص ،263ص.20-09
) - ( 20الشاُذ الثْش٘خٖ :هظطلذاخ الٌمذ الؼرتٖ لذٓ الشؼراء الجاُل٘٘ي ّاإلضاله٘٘ي (لضاٗا ًّوارج)،
ػالن الكتة الذذٗج ،ط ،1ارتذ ،األردى2009 ،م ،ص .64،65
) ْٗ -( 21ضف ّغل٘طٖ :ئشكال٘ح الوظطلخ فٖ الخطاب الٌمذٕ الؼرتٖ الجذٗذ ،هٌشْراخ االختالف ،ط،1
الجسائر ،الذار الؼرت٘ح للؼلْم ًاشرّى ،ت٘رّخ ،لثٌاى2008 ،م ،ص.24
) - (22لادج ػماق :ئشكال٘ح ترجوح الوظطلخ الط٘و٘ائٖ فٖ الٌمذ الؼرتٖ الوؼاطر ،هجلح (همال٘ذ)ّ ،رللح،
الجسائر،ع2011 ،2م ،ص.159
)  -( 23الخْارزهٖ :هفات٘خ الؼلْم ،ص.14
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) -( 24اٙهذٕ :الوْازًح ت٘ي شؼر أتٖ توام ّالثذترٕ :تذم٘ك الط٘ذ أدوذ طمر ،دار الوؼارف( ،د ط)،
الماُرج ،هظر1961،م ،ج ،1ص.275
)  - ( 25ػثذ الرزاق جؼٌ٘ذ :الوظطلخ الٌمذٕ لضاٗا ّئشكاالخ ،ػالن الكتة الذذٗج ،ئرتذ ،األردى،
ط1،2011م ،ص.11
) - ( 26ئضواػ٘ل هغوْلٖ :الوظطلخ فٖ التراث الؼرتٖ اإلضالهٖ ّطرائك ّضؼَ ،هجلح التراث الؼرتٖ،
ع2004 ،93،94م ،ص.36
) - ( 27ػثذ الذو٘ذ ختالح :تأط٘ل الوظطلخ الٌمذٕ ت٘ي الترجوح ّالتؼرٗة ّالثذج فٖ الجذر الفلطفٖ ،هجلح
همال٘ذّ ،رللح ،الجسائر ،ع2011 ،2م ،ص.117
) - ) 28ػثذ هللا ئتراُ٘ن :الثمافح الؼرت٘ح ّالورجؼ٘اخ الوطتؼارج ،الوإضطح الؼرت٘ح للذراضاخ ّالٌشر،
ط،1ت٘رّخ ،لثٌاى2004 ،م ،ص.160
)29
) ٌٗ -ظر  :الورجغ ًفطَ :ص.161، 160

674

املركس اجلامعي عحد احلفيظ بوالصو ميلة – جوان 2018

