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تمهيد

الأنهرغيومحتواها،مضمونهافيالمتشعبةبطبيعتهاالقانونيةالمصطلحاتمادةتتميز

مكمالالعميعدذلكأنحيثمنافستها،أواألخرىالموادمضامينتكرارالتشعبهذامنيستنبط

.االخرىالموادمختلففييدرسلما

المفاهيموالمصطلحاتمنمجموعةالقانونمسلكالثانيالسداسيلطلبةسنقدمالصدد،هذاوفي

االكتسابنميةتذلكمنالهدفالقانونية،العلوملحقلتنتميمختلفةبمواضيعالمرتبطةاألساسية

.قالحقوبكليةالدراسةفيالمبتدئالطالبلدىالقانونيةللمعرفةوالموضوعيالشكلي

صوصالنوتفسيرفهمفيمحوريةحلقةتشكلالقانونيةالمصطلحاتمادةدراسةأضحتوقد

الباحثأنيثحالقضائية،واالجتهاداتالقانونيةالدراساتترجمةفيوكذلكوالتنظيميةالتشريعية

خاللوأالجامعيمسارهأثناءعليهيطلعأويدرسهالذيالمصطلحمدلوللفهمعملأداةإلىيحتاج

العمليةحياته



أهمية المصطلحات القانونية

أنهذلكة،القانونيالمعرفةحقولمنحقللكلبالغةأهميةالقانونيةالمصطلحاتعلميكتسي

قربعنواإللماماالطالعفرصةلهماويمنحوالباحث،الطالبلدىالمعرفةمداركيوسع

لنقدياالتفكيرروحلديهماينميأنهإلىإضافةوالمتخصصة،العامةالمصطلحاتمنبمجموعة

.والموضوعي

بطةالمرتالخاصةالمواضيعمنبالعديدعالقتهافيالمصطلحاتدراسةأهميةتظهرهناومن

علىرفالتعإمكانيةالقانونيالحقلفيللدارستسهلوالتيوالخاصالعامبمفهوميهبالقانون

.ووضوحدقةبكلمعانيهوإدراكالمصطلح،استعماالتمختلف



خصوصيات المصطلحات القانونية

:اساسيتينمسألتينعلىالوقوفاالمريستلزمالقانونيةالمصطلحاتدراسةأثناء

بهايتحدثيالتالعاميةفيهابماواإلدارةالمجتمعفيالمتداولةالعامةاللغةبينالتمييزلزوم:أولهما

اللغةوبيناالفرادوالمواطنينبينوالخطابوالتعبيرللتواصلوسيلةباعتبارهاالمجتمعأفرادغالبية

.القانونيالحقلإلىتنتميالتيالقانونية

la)العامةفاللغة- langue générale)المجتمعأفرادعامةلغةهي.

la)القانونيةاللغةأما- langue juridique)القانونيونبهايتحدثمختصةلغةفهي.



-تتمة -خصوصيات المصطلحات القانونية 

رهامصادتوظيفبهدفالمصطلحاتدراسةفيالقانونيةالنصوصبعضدمجوجوبوبالتالي

المرتبطةمجاالتالفيللمصطلحاالساسيالتأصيلتعطيالتيالقانونيةالمعاجمفيالمعتمدةاالصلية

:بمثال

Droitالسياسيةوالعلومالدستوريالقانون constitutionnel et sciences

politiques

Droitاالداريةوالعلوماالداريالقانون administratif et sciences administratives

(...الجنائيالقانونالمدني،الفنونالتجاري،القانون)الخاصالقانون

Droit privé (droit commercial, droit civil, droit pénal...)



-تتمة -خصوصيات المصطلحات القانونية 

تختلفالتيوبالترجمةالصلةذاتاالختالفاتلبعضالتطرقبضرورةتتعلق:الثانيةالمسألة

أندنجذلكعلىوكمثالالعام،اللغويالحقلفيومعناهاالقانونيالمجالفيمفهومهابين

عنيختلفالحقمصطلحأنمنبالرغمdroitكلمةإلىيترجمانوالقانونالحقمصطلحي

ناهامعيعطيهاالذيهوالكلمةفيهوظفتالذيوالسياقالدالليالحقلألنالقانونمصطلح

يعنيقدنظامومصطلحpublicأوgénéralيعنيقدعاممصطلحنجدكذلكالحقيقي،

régimeأوsystème،نىبمعأيفيه،توظفالذيالسياقمنتأخذالقانونيةالمعانيلكن

.إليهتنتميالذيالدالليالحقل



المفهوم واألساليب: علم المصطلحات 

المفهوم: أوال 

لحاتالمصطمنمجموعةعنتمييزهاألمريستلزمالمصطلحات،لعلمتعريفإعطاءقبل

:يليماالمثالسبيلعلىمنهاونذكرالمعاجمفيالواردة

-Lexique:أواأللفاظمنمجموعةيشملعلممصطلحأوالمعجمأوالمنهلويعني

حقلاسةدرفيمتخصصةأوعامةااللفاظهذهتكونوقدمعينة،للغةتنتميالتيالكلمات

.السياسيالمجالأوالقانونيكالمجالالمعرفة،حقولمن

Lexicographie ،القواميستأليفأوالمعاجمبصناعةيعنىالذيالعلمذلكهو:-

.Lexicographeبالمعجميالعمليةهذهصاحبويدعى



المفهوم واألساليب: علم المصطلحات 

-تتمة  -المفهوم  : أوال 

Lexicologie Etude)األلفاظأوالمفرداتلمختلفعلميةبدراسةيختصالذيالعلموهو:-

scientifique du vocabulaire)

-Terminologie:مصطلح:كلمتينعلىيحتويمفهومهوtermeوعلمlogosبمعنى

علىطلقويموضوعيا،ارتباطابينهافيماوالمرتبطةمعينلعلمالخصوصيةاأللفاظمنمجموعة

.Terminologueالمصطلحي

-Terminographie:يبهابترتويقومالعلوممنلعلمالمصطلحاتمنمجموعةبجمعيهتمعلم

Classementموضوعياترتيبا par matière

-Terminotique:الحاسوببواسطةالقانونيةالمصطلحاتدراسةإلىيهدفالذيالعلموهو.

-Socio-Terminologie:أوةمعينبيئةداخلالمصطلحاتبدراسةالمختصالعلمبهويقصد

يهعلويطلقالمصطلح،يؤديهاالتياالجتماعيةبالوظيفةوثيقارتباطولهمعين،مجتمع

.المصطلحاتسوسيولوجية



المفهوم واألساليب: علم المصطلحات 

-تتمة  -المفهوم  : أوال 

:المصطلحات بكونهاتعريفانطالقا مما سبق، يمكن 

حسبفالتعريوهذا،«محددةوتخصصاتلغاتالمستعملةوالمفرداتللمفاهيمالعلميةالدراسة»-

ISOمعيار ؛1087

نية التي مجموعة من الكلمات التق»: في حين عرفها االستاذ موالي ادريس الحالبي الكتاني بأنها-

؛ «تنتمي لعلم معين أو لباحث معين أو لفن معين أو لمجموعة من الباحثين

- « Le mot terminologie désigne l’ensemble des mots techniques

appartenant à une science, à un chercheur ou à un art ou un groupe

de chercheur »;

نشاط علمي ومنهجي لجمع ووصف »: علم المصطلحات بأنهSagerوعرف االستاذ ساجر -

.«وتقديم المصطلحات



المفهوم واألساليب: علم المصطلحات 

االساليب: ثانيا 

Robertدوبيكروبيراالستاذأجمعلقد Dubucالمناسبالمصطلحاستخراجوطرقأساليب

:أساسيةوأساليبطرقثالثفيإنجازهالمرادللبحثوالمساير

المصادربجميعاالحاطةبهاويقصد:Documentationالتوثيقأوالمصادرجمع-1

؛دراستهالمرادبالمصطلحالمرتبطةالخطيةوالسنداتوالمراجع

classificationالمصادرترتيب-2 de la documentation:ترتيبمميزاتفمن

المكتبيصيدللروتثمينامنها،واالستفادةاستخدامهاليسهلالمعلوماتتنظيمعلىالقدرةالمصادر

الكتبترتيبلطرقعدةوجدتفقدالقانونية،العلميةالمعرفةوتناولالستعمالوتسهيالوالعلمي،

:منهاوالمؤلفات



المفهوم واألساليب: علم المصطلحات 

-تتمة -االساليب : ثانيا 

Classificationالزمنيالترتيبطريقة–أ par ordre chronologique:هذه

.الظرفيةاألحداثماسيوالاألحداثلتسلسلتبعاتاريخياترتيباالمواضيعترتيبعلىتقومالطريقة

Science de la fixation des dates des événements historiques .

Classificationالموضوعيالترتيبطريقة-ب par matière:بهعملتاالسلوبهذا

جناحكلصوتخصيالمكتبةأجنحةتقسيمعلىتعتمدأنهابحيثالمعاصرة،الكاتبالخصوصعلى

يباترتالمواضيعترتيبعلىالباحثتساعدالطريقةوهذهSecteur-cléمعينرئيسيبموضوع

.موضوعيا



المفهوم واألساليب: علم المصطلحات 

-تتمة-االساليب : ثانيا 

Exploitationالمصادروتقييماستغالل-3 et Evaluation:بهيقومماأنحيث

ذلكبعدقلينتثمواستغاللها،المختصراتاستعمالكيفيةهواألولالمقامفيالباحثأوالطالب

.وتدقيقهاالمفاهيملتحديدالمتبعةوالطريقةالكتابببنيةليحيط

دىمعلىاعتماداأخرى،دونالمراجعلبعضاالسبقيةفيهتعطىاالستغاللحيثفمن

أسماءتحمللكونهابلالكتبمنبغيرهامقارنةللموضوعوتناولهاتغطيتهاومدىأهميتها

المعرفة؛علمفيبارزة

محتوىبيهتمالذيالداخليالتقييمبيننميزأنفيمكنالمصادر،تقييممستوىعلىأما

امهاهتميوليالذيالخارجيوالتقييممهمة،موضوعاتمنتتضمنهوماالوثيقةومضمون

.وأصالتهاالوثيقةلهوية



المصطلحات القانونية

مجموعةعلىتحتويأنهااعتبارعلى،تخصصيةلغةهيالقانونيةاللغةفإنوبالتالي

القانونيةةاللغمفرداتتختلفو،ماقانونينظامفيالمستعملةالقانونيةالمصطلحاتمن

ديحدقانونيةمفاهيمعلىتدلمصطلحاتهيحيثمنعامبشكلاللغةمفرداتعن

القانوني؛النظامبدقةمعانيها

سوسمحأومجردمفهومعلىتدلالتيالعبارةأواللفظذلكهوالقانونيالمصطلحف

.الدراسةمحلموضوعتحديدعنالمسؤولوهوالقانونية،العلوممجالداخلمن

لقبمنالمستعملةاأللفاظأوالمفرداتمنمجموعةهيفالقانونيةالمصطلحاتأما

ودالالتعانيمتكتسبقانونيةحقائقعنللتعبيرالقانونيالميدانفيالمتخصصين

.الممارسةفيتفعيلهابعدمتخصصةتقنية

.والوضوحبالدقةالقانونيالمصطلحيتميزوالغموضالتأويللتفاديو



دارسوليهاعيستندالتينفسهاالمصادرتلكهيالقانونيةالمصطلحاتمصادرفإنوعليه

.العلمهذالفهمالقانون

؛القانونيةالمصطلحاتبتعريفالمشرعيقومكأنتشريعيةإماوهي

عنمصطلحللمعنىبتحديدالقاضييقومبحيثjurisprudenceاقضائيااجتهادأو

interprétationقانونينصتفسيرمحاولةطريف d’un texte juridique؛

هأنشطتاللخمنمسألةمعالجةعلىالقانونيالفقيهفيهايعملdoctrinaireفقهيةأو

.العلمية

المصطلحات القانونية



:هاأهمالضوابطمنبمجموعةالتقيديتطلبالمصطلحاتعلمدراسةأنهيالقولوصفوة

نطاقيفوالخاصالعامالمفهومالقانونية،المصطلحاتلعلمالحقيقيالمفهومتناولوجوب-

فيه؛البحثالمرادوالمعرفيالعلميالحقل

مصطلح؛اللمدلولالموضوعة...والفقهيةوالقضائيةالقانونيةالجوانبمختلفعلىاالطالع-

القانونية؛المصطلحاتعلملدراسةومفصلةدقيقةخطةوضع-

.بهاوترتيفيهالمبحوثبالموضوعالمتعلقةوالثانويةاألساسيةالمفرداتعنالبحث

األساسيةالمبادئأوالعامةاألسسإلىالتطرقالمحاضراتهذهخاللمنسنحاولوهكذا

.المغربيينوالقضائياإلداريللتنظيمين

المصطلحات القانونية


